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შესავალი
ქართველი ხალხისათვის განათლება ეთნოკულტურული ყოფის უპირველესი
ნიშანია. ქვეყნის პოლიტიკურ აღორძინებას ყოველთვის წინ უძღოდა სულიერი
კათარზისი, განათლებისა და კულტურის კერების შექმნა. ერის სულიერი გაერთიანება და გონებრივი განვითარება.
თელავსა და კახეთში სწავლა-განათლებისა და კულტურის საქმის დაწინაურება
ერეკლე II-ის მეფობის პერიოდიდან დაიწყო. ,,ეკლესია-მონასტრებთან ბევრგან გაიმართა
სკოლა, დაარსდა სტამბა, გაყვანილი იქნა არხები, დაარსდა თოფხანა, ზარაფხანა,
მართლმსაჯულება მკვიდრ ნიადაგზე დამყარდა“ [გარეჯელი, 1890, №115, 2].
1762 წელს ერეკლე მეფე ნეკრესის ეპისკოპოსს დოსითეოზს სწერდა: „იცოდეთ,
მე ძრიელ მესიამოვნება, თუ თქვენ არ მოაკლებთ მეცადინეობას სკოლის წარმატებას.
შემატყობინეთ, რა მდგომარეობაშია, როგორ წარიმართა სასწავლებელი“ [Церковный
гуджары 1905, 40].
1762 წ. დაარსებულ სტამბაში უამრავი წიგნი დაიბეჭდა, წიგნების გამრავლების
შემდეგ დაიწყო სკოლების გამართვა, დაარსდა ორი სასულიერო სემინარია: თბილისსა
და თელავში, რომელთა ხარჯებს სახელმწიფო იღებდა.

გაზეთ „ივერიის“ 1881 წ.

რამდენიმე ნომერში თელავის სემინარიის დაარსებისა და მუშაობის შესახებ წერდა
ცნობილი თელაველი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ნიკო მთვარელიშვილი.
კახეთში განათლების ხელშემწყობნი და მოთავენი იყვნენ: ანტონ კათალიკოსი,
გაიოზ რექტორი, ნეკრესის ეპისკოპოსი − დოსითეოზი და სხვა. მათ მრავალი
სახელმძღვანელო შეადგინეს და ახალი წიგნები დაწერეს.
1801 წელს, როდესაც რუსეთმა ქართლ-კახეთის სამეფოს ანექსია მოახდინა,
ქართული განათლების კერებსაც გაუჭირდა არსებობა. იმ სკოლებიდან, რომლებიც
მანამდე არსებობდა, ზოგი გაუქმდა, მაგალითად: თბილისის სასულიერო სემინარია,
რომელიც აღა მაჰმად-ხანმა დაანგრია, ვეღარ აღსდგა, თელავის სასულიერო სემინარია
კი, თავად რუსულმა ჯარმა დაიკავა, ყაზარმად აქცია და ააოხრა. მისი ხელმძღვანელი −
დავით რექტორი საშინლად დაამცირეს. აი, რას მოგვითხრობს დავით რექტორი: „მას
ჟამსა რუსნი მოვიდეს, იმპერატორსა ალექსანდრეს ძისა პავლე პირველისა იმპერატორისა, და სკოლა შეურაცხყვეს და სადა სახელი ღვთისა იქადაგებოდა, ჰყვეს ქვაბ
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ავაზაკთა, ხოლო მე პირად-პირადნი განსაცდელნი შემამთხვივნეს და მრავალნი
ბოროტნი მოაწივნეს ჩემზედა“ [კეკელიძე, 1941, 79]. სემინარია რომ რუსებმა დახურეს,
ჩანს დავით ბატონიშვილის სიტყვებიდან: „თელავის სემინარიაში სწავლობდნენ
მრავალნი კეთილშობილნი და სამღვდელონი ფრიად გულმოდგინედ, ვიდრე დაპყრობამდე რუსთაგან საქართველოისა“ [მასალები საქართველოს ისტორიისათვის, 1905, 12].
იგივე ჩანს ანტონ II კათალიკოსის ცნობითაც [კავკასიის არქეოგრაფიული
კომისიის აქტები, 1868, 263].
სემინარიები იყო სახელმწიფო სასწავლებლები და მათ ხარჯებს მეფე საკუთარი და საეკლესიო შემოსავლებიდან იხდიდა [კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის
აქტები, 1868, 530].
რუსეთის მიერ ჯერ ქართლ-კახეთის სამეფოს ანექსიის, მომდევნო ხანაში კი
მთელი საქართველოს დაპყრობის შემდეგ, საქართველოს სკოლებმა და კულტურულმა დაწესებულებებმა შეიძინეს ის ფუნქცია, რაც დამპყრობლის მიზანს წარმოადგენდა: ერის ასიმილაცია, ეთნოკულტურული და ეთნოისტორიული ტრადიციების
მოსპობა. თუმცა ქართველი ერის ამას ვერ ეგუებოდა და ყველანაირად ცდილობდა
ხელი შეეშალა დამპყრობლისათვის მიზნების განხორციელებაში.
როდესაც მთელი საქართველო, ქართლ-კახეთის სამეფოსთან ერთად, რუსეთის
კოლონია გახდა, ერმა ბრძოლა დაიწყო დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის, მაგრამ უთანასწორო ბრძოლაში ვერ შეძლო სამართლიანობის აღდგენა. ქართველი
ხალხის საუკეთესო შვილებმა დაინახეს, რომ იარაღით იმპერიის დამარცხება შეუძლებელი იყო. ამის შემდეგ, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა მშვიდობიან
ფორმაში გადავიდა: ძირითადი დატვირთვა სწავლა-განათლების, ქართული ისტორიული და კულტურული ტრადიციების მოვლასა და შენარჩუნებისათვის ბრძოლას
დაეთმო. განათლების კერებმა და პედაგოგებმა დიდი როლი ითამაშეს ეროვნული
ცნობიერების, ქართული ენის შენარჩუნების, ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეის
სიცოცხლისუნარიანობის საქმეში. ქართველი ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილი
ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, მონაწილეობდა სკოლების, სტამბების, ბიბლიოთეკასამკითხველოების დაარსებაში [ჭუმბურიძე, 2000, 4].
ეს მოძრაობა განსაკუთრებით XIX საუკუნის II ნახევრიდან გააქტიურდა.
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კახეთში XIX საუკუნის 10-იანი წლების ბოლოდან გაჩნდა ახალი სასულიერო
სემინარია, მომდევნო წლებში სამრევლო დაწყებითი სკოლები გაიხსნა, 30-იან წლებში კი
პირველი სამეურნეო სასწავლებელი გაჩნდა. საუკუნის პირველი ნახევარი განათლებისა
და კულტურის სფეროში დიდმნიშვნელოვანი ცვლილებებით არ გამოირჩეოდა.
კულტურის კერას ჭავჭავაძეების წინანდლის სასახლე წარმოადგენდა, სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი და უცხოელი ინტელიგენციის წარმომადგენლები, იცვლებოდა
კულტურული ინფორმაციები, ისახებოდა გეგმები მომავალი ურთიერთობების,
ლიტერატურული და საგანმანათლებლო პროექტების განსახორციელებლად.
XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაარსდა კულტურისა და განათლების ახალი
კერები, ამას
საქართველოში

ხელი შეუწყო იმპერიის მასშტაბით გატარებულმა რეფორმებმა და
ახალი

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი

მოძრაობის

დაწყებამ.

თერგდალეულების პროგრამის ძირითადი არსი კულტურისა და განათლების აღორძინებაში, ერის თავისთავადობის გადარჩენაში მდგომარეობდა. ამ მიზნის განხორციელებაში ერთვებოდა საქართველოს ყველა კუთხე. თავად ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ხელმძღვანელობდნენ კახეთსა თუ იმერეთში,
გურიასა თუ სამეგრელოში, აჭარასა თუ აფხაზეთში, − ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში
ცოდნის შეტანასა და ეთნოკულტურული ტრადიციების აღორძინებას. კახეთში
აღნიაშვილისა და სარაჯიშვილის თაოსნობით ხდებოდა მუსიკალური ფოლკლორის
ჩაწერა, დაღუპვას გადაურჩა ბევრი ქართული ხალხური სიმღერა, ადგილობრივი
ძალებით იმართებოდა თეატრალური წამოდგენები, კონცერტები, რამაც დიდი როლი
ითამაშა არა მარტო რეგიონის, არამედ ზოგადად ქართული კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაში.
საკვლევი პერიოდი მოიცავს უამრავი პრობლემის ერთობლიობას: განათლების
კერების დაარსებას, რაც უკავშირდებოდა ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობის აღმავლობას, ლიბერალური და დემოკრატიული აზროვნების დანერგვას,
ქართველი ინტელიგენციის გააქტიურებას როგორც საგანმანათლებლო, ასევე კულტურული, სოციალური, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობის სფეროში, ასევე
ბიბლიოთეკების ფართო ქსელის შექმნას, სახელმძღვანელო და სამეცნიერო წიგნების
თარგმნასა და ბეჭდვას, პრესის საშუალებით განათლებისა და კულტურის აუცილებ5

ლობის პროპაგანდას; ესაა პერიოდი ქართული პრესის, ბიბლიოთეკების, თეატრალური
დასებისა

და

კლუბების,

მუსიკალური

ჯგუფების

ჩამოყალიბების,

ქართული

მუსიკალური კულტურის ფორმირების, კერძოდ, ხალხური მუსიკალური ფოლკლორის
შეგროვებისა და ჩაწერის, ისეთი მტკივნეული და ეროვნული საკითხების წინ წამოწევისა, როგორიც იყო ქართული ენისათვის სახელმწიფოებრივ-ეროვნული ფუნქციის
დაბრუნების, ქართული გალობის შესწავლის და პოპულარიზაციის, ისტორიულეთნოგრაფიული ღირებულებების დაფასების და ლიტერატურული პროცესების
გააქტიურების საკითხები.
რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ ქართული კულტურა განვითარების ახალი გზით წავიდა, მასზე არა მარტო ზეგავლენას ახდენდა რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა, არამედ, მთლიანად უცვლიდა ხასიათს, მიზანმიმართულებას, იმპერია
ცდილობდა ეს სფერო დაპყრობის იარაღად ექცია, იერიში მიჰქონდა იმ ძირითად
მენტალურ პრობლემებზე, რაც ქართველი ერის იდენტობას საფუძველს ურყევდა. ეს
პროცესები აქტიურად მიმდინარეობდა კახეთშიც, ისევე როგორც საქართველოს სხვა
რეგიონებში. ამდენად, კახეთის რეგიონის განათლებისა და კულტურის შესწავლა
ცარიზმის ხანაში ამ დიდი პრობლემის ერთი სერიოზული მონაკვეთია, რომლის
სიღრმისეული გაანალიზება დაეხმარება ქართულ ისტორიოგრაფიას უკეთ წარმოაჩინოს 117 წლის მანძილზე ქვეყნის განათლებასა და კულტურაში შექმნილი სურათი.
აქედან გამომდინარე, იკვეთება საკვლევი პრობლემის აქტუალობა. მართალია,
აღნიშნული თემის ირგვლივ შექმნილია ცალკეული ნაშრომები, მაგრამ ერთიანობაში,
კომპლექსურად,

ქართული

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი

მოძრაობის

ფონზე

კახეთში მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესები მონოგრაფიულად
არავის შეუსწავლია. განსაკუთრებით საინტერესოა პრესისა და საარქივო ფონდების
მდიდარი მასალები. ეს მასალები დაწვრილებით ჯერ კიდევ არ არის შეწავლილი. ბევრი
საინტერესო მოვლენა, ბევრი თავდადებული პატრიოტი, რომლებიც რეგიონში
მოღვაწეობდნენ, ჩრდილშია მოქცეეული. საჭიროა ახალი მასალების მოძიება და უკვე
ცნობილ და შესწავლილ მასალებთან მათი შედარება, მოვლენების კონცეპტუალურად
სწორად გაანალიზება-გააზრება, წარმოჩენა იმისა, თუ რა ადგილს იკავებდა ქართულ
კულტურულ სივრცეში კახეთის რეგიონი, როგორ პასუხობდა ამ კუთხის ინტელიგენ6

ციის საქმიანობა ქართველი ხალხის ძირეულ ინტერესებს, ცარიზმის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ სწრაფვას.
ნაშრომის ძირითადი მიზანია აღმოფხვრას ხსენებული ხარვეზი, პირველწყაროების საშუალებით, საარქივო მასალისა და სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავების
საფუძველზე

შეისწავლოს XIX–XX სს-ის მანძილზე მიმდინარე ეროვნულ-განმათავი-

სუფლებელი მოძრაობა და ამ ფონზე კახეთის რეგიონში მიმდინარე კულტურული და
საგანმანათლებლო პროცესები, რომლებშიც ერის რჩეული ნაწილი, ქართული საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

და ბოლოს, შეაფასოს ამ

პროცესების როლი და ადგილი ქართველი ერის სულიერ ცხოვრებაში, ქართული
სახელმწიფოებრიობის აღდგენისა და ისტორიული განვითარების მთლიან პროცესში.
ნაშრომის ქრონოლოგიური ჩარჩო მოიცავს საქართველოს ისტორიის საკმაოდ
გრძელ პერიოდს, ცარიზმის ბატონობის ხანას − 1801-1917 წლებს. ეს იყო პერიოდი,
როდესაც იმპერია სხვადასხვა ხერხით ცდილობდა კოლონიური ქვეყნის სრულად
დაპყრობას და მის მცხოვრებთა ასიმილაციას, ეთნოკულტურული და ეთნოისტორიული ფასეულობების წაშლას, ერის გადაგვარებას. 117 წლის მანძილზე ქართველმა
ხალხმა თვითგადარჩენის მთავარ გზას მიაგნო, რაც საკუთარი კულტურისა და სულიერი ფასეულობების დაცვა, გაღრმავება და განვითარება იყო.

საკვლევი პერიოდის

სხვადასხვა საფეხური გარკვეული მახასიათებლებით გამოირჩეოდა როგორც კოლონიური რეჟიმის, ასევე ქართველი ხალხის საბრძოლო მეთოდების შერჩევის სახით.
განათლების, კულტურის სხვადასხვა დარგის განვითარების ზრდასთან ერთად, ერის
განმათავისუფლებელი მოძრაობა ძლიერდებოდა და ქართული სახელმწიფოებრიობის
აღდგენის პირობებიც იქმნებოდა. სწორედ კულტურისა და განათლების დონის ამაღლებამ, სკოლების, უნივერსიტეტის, თეატრის, კინომეტოგრაფიის განვითარებამ საქართველოში, სხვა პირობებთან ერთად, დააჩქარა ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადება.
ნაშრომის

სამეცნიერო სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ კახეთის რეგიონის

განათლება და კულტურა ცარიზმის ხანაში ჯერ მონოგრაფიულად, არავის შეუსწავლია.
გარდა იმისა, რომ ეს საკითხი დღემდე ნაკლებად, ან ფრაგმენტულადაა შესწავლილი,
მთავარი მაინც არის ის, რომ ამ პერიოდის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და კულტურული მოვლენები კონცეპტუალურად, ისტორიული კვლევის თანამედროვე მეთოდო7

ლოგიით არ შეფასებულა, რისი გამოსწორებაც აუცილებელია. შევეცადეთ ამ ხარვეზების აღმოფხვრას და ვაჩვენეთ ცარიზმის პერიოდის ქართული კულტურის კავშირი
ეროვნულ-განმათავსუფლებელ მოძრაობასთან და მისი გამოკვეთილი როლი ქართული
სახელმწიფოებრიობის აღდგენაში, რაც წარმოდგენილი ნაშრომის მეცნიერულ სიახლედ
მიგვაჩნია.
საკვლევი თემის სიახლე მდგომარეობს იმაშიც, რომ სამეცნიერო ბრუნვაში
პირველად შემოდის ახალი წყაროები, საარქივო დოკუმენტები, პრესის მასალები,
სხვადასხვა ანგარიშები და აქტები; პირველად, საკვლევი პრობლემა მონოგრაფიულად
შეისწავლება.
კახეთის რეგიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო მოვლენები განზოგადებულია მთელი ქართული კულტურისა და საქართველოს ისტორიის კონტექსტში, მოვლენები გააზრებულია დღევანდელობასთან მიმართებაში, წარმოდგენილია შესაბამისი
დასკვნები.
დისერტაციაზე მუშაობისას გამოყენებულია თანამედროვე სამეცნიერო სფეროში
აპრობირებული კვლევის მეთოდოლოგია.

ნაშრომში გამოყენებულია კონკრეტულ

ისტორიულ პერიოდში მოვლენათა ურთიერთგანპირობებულობისა და ურთიერთკავშირის დადგენის პრაგმატული მეთოდოლოგია, ასევე, ისტორიულ-შედარებითი,
მეცნიერული ანალიზისა და სინთეზის უნივერსალური მეთოდები;
ნაშრომის თეორიულ ღირებულებას

განსაზღვრავს ის, რომ პირველად არის

მოძიებული და შესწავლილი ქართული განათლებისა და კულტურის კონკრეტული
მოვლენები კახეთის რეგიონში, რისთვისაც გამოყენებულია XIX-XX საუკუნეების პრესის,
საისტორიო არქივების, ისტორიოგრაფიული ნარკვევების მონაცემები. ეს ავსებს და
აზუსტებს საქართველოს ისტორიის დეტალებს, სრულყოფილად წარმოაჩენს საქართველოს ერთ-ერთი ძლიერი რეგიონის განვითარების დინამიკას.
სადისერტაციო ნაშრომს აქვს პრაქტიკული ღირებულება. ნაშრომში დამოწმებული და გაანალიზებული ფაქტობრივი მასალები, ისევე როგორც კვლევის შედეგად
მიღებული დასკვნები, გამოადგება საქართველოს ახალი ისტორიით დაინტერესებულ
სპეციალისტებს, ის საშუალებას მისცემს ყველას − მიუდგომლად, ობიექტური
კრიტერიუმით შეაფასოს ის ურთულესი მოვლენები, რომლებიც
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საქართველოში

განვითარდა ცარიზმის ბატონობის 117 წლის მანძილზე. დისერტაცია გამოყენებას
პოვებს XIX-XX სს-ის საქართველოს კულტურული ცხოვრების, საგანმანათლებლო
სისტემისა და პოლიტიკური ისტორიის პრობლემებისადმი მიძღვნილ გამოკვლევებში,
საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში, სალექციო და სასემინარო მუშაობაში.
განათლების აუცილებლობასა და უპირატესობას გრძნობდნენ და ქადაგებდნენ
დიდი ქართველი მოღვაწენი: ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, დიმიტრი ყიფიანი, ნიკო
ნიკოლაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ვაჟა-ფშაველა და სხვები. მათ ნაწერებში ბევრი
საგულისხმო იდეაა გამოთქმული ახალგაზრდობის სწავლების ფორმებზე, სკოლათა
ტიპებზე, სახელმძღვანელოების სრულყოფაზე, სწავლების მეთოდიკაზე და სხვა.
ცარიზმის დროინდელი კახეთის განათლებისა და კულტურის საკითხებზე
ცნობები დაცულია XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა წერილებში, ეპისტოლურ
მემკვიდრეობაში, რომლის ბოლო აკადემიური გამოცემა შეასრულა სამეცნიერო ჯგუფმა
ქეთევან გიგაშვილის ხელმძღვანელობით [XIX-XX საუკუნის ქართველ მწერალთა
ეპისტოლური მემკვიდრეობა, 2012].

წიგნში ბევრი საინტერესო მასალაა კახეთის

რეგიონის თავადაზნაურთა ოჯახებზე, მათ მონაწილეობაზე ქვეყნის კულტურულსაგანმანათლებლო პროცესებში, რაც მკვლევარს, სათანადო გადამოწმების შემდეგ,
შეუძლია გამოიყენოს როგორც წყარო.
ილია ჭავჭავაძე უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა ახალგაზრდების განათლებას.
იგი ქართველი ხალხის ჩამორჩენისა და უბედურების მიზეზად

უმეცრებასა და

უცოდინარობას თვლიდა და ყველაფერს აკეთებდა მის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამ
ბრძოლაში ილიას მთავარ იარაღად სკოლა მიაჩნდა: „ყველამ იცის, რომ უმეცრებისა და
უსწავლელობის წამალი, სხვათა შორის, სკოლაა, სხვათა შორის- მეთქი, სხვათა შორის კი
არა, ერთი უპირველესი და მთავარი ღონისძიებაა სასწავლებელი“ [ჭავჭავაძე, 1955, 156].
სკოლის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ ილია ჭავჭავაძე წერდა: „საერო
სკოლის უმთავრესი საგანი და საქმე საზოგადოდ ის არის, რომ ერის მოზარდს თაობას
აუხილოს გონების თვალი, გაუჩარხოს გულისყური, გაუწურთნოს და კეთილად
მოუმართოს გრძნობა, შეაჩვიოს მოზარდის ჭკუა-გონება მართლმსაჯულობასა და
თვითმსჯელობასა. საერო სკოლამ უნდა მოუმზადოს ერს გონებით და გულით
გაღვივებული კაცი იმდენად, რომ იგი საკუთარის ჭკუით და გულით გაუჭირვებლივ
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გაუძღვეს იმ სულიერს და ხორციელს პატარა მოედანს, საცა ერის უმრავლესობა სულს
იბრუნებს, სულითა და ხორცით იღვწვის და მოქმედებს“ [ჭავჭავაძე, 1955, 215-216].
თავისი დროის პედაგოგიკის მთავარ მიზნად ილია ჭავჭავაძე ადამიანის
ყოველმხრივ განვითარებას აღიარებდა. ის წერდა: „დედააზრი ახლანდელის პედაგოგიის მიმართულებისა იგია, რომ ადამიანი უნდა იწვრთნებოდეს სკოლაში ყოველ
მხრით: გონებით, ზნე-ხასიათით, სულით და ხორცითდა არცერთი მათგანი არ უნდა
შეეწიროს მეორეს“ [ჭავჭავაძე, 1938, 48].
მწერალი გონებრივ და სულიერ აღზრდასთან ერთად დიდ მნიშვნელობას
ანიჭებდა ახალგაზრდობის ზნეობრივ და პატრიოტულ აღზრდას. ამ მიმართულებით ის
იმოწმებდა და საზოგადოებას სთავაზობდა მსოფლიო მნიშვნელობის ისეთ პედაგოგთა
ნააზრევს, როგორებიც იყვნენ: ჰენრიხ პესტალოცი, ფრიდრიხ დისტერვეგი, კონსტანტინ
უშინსკი, კარლ რიხტერი. ილია ხშირად იმოწმებდა პესტალოცის სიტყვებს: „პირველდაწყებითი ცოდნის მოედნად უნდა იყოს სამშობლო“. ამის გამო ამტკიცებდა, რომ
ბავშვმა სწავლა მშობლიურ ენაზე უნდა დაიწყოს და სამშობლოს მთავარ ფასეულობებს
შეეხოს. ასევე გახდა ილიას ჰუმანიზმის, პატრიოტიზმისა და საყოველთაო სამართლიანობის გრძნობის მთავარი კრედო დისტერვეგის სიტყვები: „კაცს გულში გამოუკვანძეთ
მისი პატარა სამშობლო, გზა გაუხსენით, რომ არამცთუ მარტო შეისწავლოს, არამედ
შეიყვაროს კიდეც იგი სამშობლო, მისი განსხვავებული თვისება, მისი განსაკუთრებული
ხასიათი, ამით ნუ გგონიათ რომ ხელს უმართავდეთ პროვინციულს პატრიოტობას,
არამედ გაუმაგრებთ ადამიანს ფესვებს ადამიანის სულის ღონისას. ეს ფესვები მისი
სმშობლოს მიწა-წყალშია, მის მოძმეთა განსაკუთრებულ ხასიათშია, მათს ისტორიაშია“
[ჭავჭავაძე, 1928, 219]… აგრეთვე განუსაზღვრელი იყო ილია ჭავჭავაძის როლი ქართული
თეატრის აღორძინების საქმეშიც.
ჩვენ გამოვიყენეთ ილია ჭავჭავაძის პედაგოგიური თხზულებანი, ასევე მისი
ნააზრევი ქართული კულტურის შესახებ, რაც დაგვეხმარა უფრო ნათლად წარმოგვეჩინა
ეპოქის სახე და პრობლემის აქტუალობა.
რუსული აღმზრდელობითი სისტემისა და პედაგოგიური მეთოდების შესახებ
საინტერესოა აკაკი წერეთლის თვალსაზრისი. ის აკრიტიკებდა ამ სისტემას და მას
მოზარდებისთვის საზიანოდ მიიჩნევდა.
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ეროვნულ სკოლას უდიდეს როლს ანიჭებდა იაკობ გოგებაშვილი; იგი მას
უძლიერეს ფაქტორად, მთელი ერის კულტურული აღორძინებისა და განვითარების
პირობად თვლიდა.
იაკობ გოგებაშვილის აზრით, ეროვნული სკოლა წარმოადგენს ერის მომავლის
ჭეშმარიტ სამჭედლოს. „ეროვნული სკოლა ის ადგილია, − წერდა დიდი ქართველი
პედაგოგი, − სადაც პირველად თვალი უნდა აახილოს გონებამ მთელის მოზარდის
თაობისამ, საცა პირველი ფეხი უნდა აიდგას კაცის სულმა და გულმა, საცა პირველად
უნდა ჩაინერგოს თესლი ზნეობისა, სიკეთისა, კაი კაცობისა, ადამიანობისა. მან უნდა
მოამზადოს მოზარდი იმ დიდი იარაღის სახმარებლად, რომელიც ბუნებისა და კაცთა
უსამართლობის წინააღმდეგაა საჭირო. მან მეორედ უნდა შექმნას, ანუ უკეთ ვთქვათ, მან
ბუნებისაგან შექმნილი უღონო ორფეხი ისე უნდა გამართოს სულით და ხორცით, რომ
ძლიერ და მორჭმულ არსებად გადააქციოს...“[გოგებაშვილი, 1952, 485].
ცნობილია, თუ რა დიდი ამაგი დასდო იაკობ გოგებაშვილმა არა მარტო თეორიულად, არამედ პრაქტიკული საქმიანობითაც ქართველი ახალგაზრდობის სწავლააღზრდის საქმეს. გოგებაშვილის „დედაენა“ მოვლენა გახდა ქართველი ერის ცხოვრებაში. როგორც მწიგნობრობის შექმნის ახალი ეტაპი, ეროვნული ცნობიერების გაღვივების საშუალება, იგი ისე მოევლინა ქართულ სულიერებას. მასში შეტანილმა ნაწარმოებებმა შეძლო ქართველი ბავშვის სულის სიღრმეს ჩასწვდმოდა და შიგ ჩაედო ყველაფერი
საუკეთესო, რაც ჩვენი ხალხის ისტორიულ თუ თანამედროვე ცხოვრებას ჰქონდა.
ნაშრომში გამოვიყენეთ გოგებაშვილის შეხედულებები, მისი მოღვაწეობა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში და ეს ფაქტები დავუკავშირეთ კახეთში
მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესებს.
სწავლა-განათლების აუცილებლობის, ერის ცხოვრებაში სკოლის დიდი მნიშვნელობის შესახებ წერდა ვაჟა-ფშაველა. მას მიაჩნდა, რომ სკოლა საპყრობილე კი არ უნდა
ყოფილიყო ახალგაზრდობისათვის, არამედ ცოდნის ისეთი ტაძარი, სადაც სიამოვნებით
შეაბიჯებდნენ [ვაჟა-ფშაველა, 1964, 139].
მისი აზრით, ყველა განათლებული კაცის ვალი იყო, „მოეკრიფა სწავლა“, გადაეცა
იგი მომავალი თაობებისათვის. ამიტომ თავადაც დიდი ამაგი დასდო ახალგაზრდობის
სწავლა-განათლების საქმეს.
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ვაჟა-ფშაველა არა მარტო თავისი ბრძნული პედაგოგიური შეხედულებით
უკავშირდება ჩვენს საკვლევ პრობლემას, არამედ ცხოვრებითა და მოღვაწეობითაც. მან
განათლება თელავის სასულიერო სასწავლებელში მიიღო.
კორნელი კეკელიძის „ქართული ლიტერატურის ისტორია“ [I ტომი, 1941 წელი]
მოიცავს მასალებს კახეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაზე. ის ვრცლად
აღწერს თელავის სემინარიის მოღვაწეობის იმ პერიოდს, როდესაც რუსული ხელისუფლება დამყარდა. საინტერესოა დავით რექტორის დამოკიდებულება დამპყრობელ
ჯარისკაცებთან, რომლებიც სემინარიის შენობაში, მეფე ერეკლეს სასახლეში დააბანაკეს,
ყაზარმად აქციეს და სემინარიასაც ბოლო მოუღეს.
პლატონ იოსელიანის

ნაშრომში − „ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა“ საუბარია

კერძო სასწავლებლებზე, ნახევრად კერძო ტიპის დაბალ სასულიერო სასწავლებლებზე,
რომელთა სასწავლო-მეთოდური ხელმძღვანელობა, ორგანიზაცია და მათზე ყოველგვარი მეთვალყურეობა ეკისრებოდა ზემდგომ ხელისუფალთ: მეფეს, კათოლიკოსს,
საეკლესიო კრებას. აქედან ჩანს, რომ საქართველოში არსებობდა განათლების კერები და
არ ყოფილა ისე, როგორც ამას რუსი მოხელეები (კოვალევსკი, კატკოვი, იანოვსკი და
სხვები) ამტკიცებდნენ: თითქოს პირველი სკოლები რუსეთმა გახსნა და განათლება და
კულტურა მანვე შემოიტანა ქართველებში.
საქართველოში ყოველთვის იცოდნენ განათლების დიდი მნიშვნელობა და
როლი, ამიტომ სკოლების გახსნას რუსეთის გაბატონების შემდეგაც საზოგადოების
მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა.
ამ ფაქტს გამორჩეულ ყურადღებას უთმობდა ცარიზმის დროინდელი ქართული
პრესა, განსაკუთრებით XIX საუკუნის II ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწისში საქართველოში არსებული ქართული და რუსული პრესის შემდეგი ორგანოები: „ცისკარი“,
„საქართველოს მოამბე“, „ივერია“, „დროება“, „კვალი“, „მოამბე“, „კავკაზი“, „ცნობის
ფურცელი“, „ამირანი“, „ისარი“, „სახალხო ფურცელი“, „სახალხო საქმე“, „საქართველო“,
„სინათლე“, „განათლება“, „კლდე“, „ერთობა“ და სხვ.
ჟურნალი „ცისკარი“, რომელიც 1852 წელს გამოვიდა, მნიშვნელოვან ადგილს
უთმობდა მასალებს სწავლა-აღზრდის საკითხებზე, დაწყებით და საკვირაო სკოლებზე,
საშუალო და უმაღლეს სასწავლებლებზე, აშუქებდა სპეციალური განათლების საკითხ12

ებსაც. დიდი ღვაწლი დადო „ცისკარმა“ ქართულ თეატრს, ზოგადად, კულტურის
განვითარებას.
ილია ჭავჭავაძემ საპროგრამო წერილშივე − „საქართველოს მოამბეზედ“ დასვა
ერის განათლებისა და კულტურული დაწინაურების საკითხი. „რა აახლებს, რა სცვლის
და − თუ ცხოვრება ჯანმრთელია − რას მიჰყავს წინ? − კითხულობდა მწერალი ამ
სტატიაში, − ცოდნასა, მეცნიერებასა, რომლებიც თვითვე ცხოვრების ნაყოფნი არიან“.
მწერალმა გამოაქვეყნა ასევე პედაგოგიური ხასიათის თხზულება - „კონრად კიფერი ანუ
დარიგება ყმაწვილის კარგად აღზრდისათვის“. მასში ჩამოყალიბებული იყო აზრი, რომ
საქართველოში უნდა გამოქვეყნებულიყო ის თხზულებები, რომელიც ევროპელ ხალხს
ჰქონდა განათლების სისტემის მაღალ დონეზე დაყენებისათვის. ილია წერდა:
„საქართველოს მოამბის“ რედაქცია საპედაგოგო თხზულებებს ჩვენი საზოგადოებისათვის ძლიერ საჭიროდ და სასარგებლოდ რაცხს და ფიქრობს შეძლებისდაგვარად
წარმოუდგინოს თავის მკითხველებს სტატიები, სადაც განიხილება კითხვა ყმაწვილების
აღზრდაზედ“. კიფერის თხზულება, რომელიც ჯანდიერმა თარგმნა რუსულიდან, ამ
მიზნით დაბეჭდილი პირველი ნაწარმოები იყო.
ილია ჭავჭავაძე კულტურისა და განათლების საკითხებს მუდმივად აქვეყნებდა
გაზეთ „ივერიაში“. აქ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებიდან შეიძლება დავასახელოთ:
„ჩვენი ხალხი და განათლება“ (1886 წელი, 2 მაისი), „სასოფლო-სამეურნეო განათლება“
(1886, #47), „ღარიბთა ბრძოლა განათლებისათვის“ (1886, #79), „თვითმოქმედება
ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეში“(1886 წ, # 102), „ქალთა სასწავლებელი“ (1889) და ა.
შ. ამ წერილებში ქართული განათლების სისტემისა და კულტურის შესახებ ,,ივერიამ“
(1877-1896) უამრავი საჭირბოროტო საკითხი დასვა. ამ გამოცემის მასალებს ჩვენ ბევრგან
ვიმოწმებთ და ვაანალიზებთ.
გაზეთი „დროება“ (1866-1885) ცენზურამ სამთავრობო პოლიტიკის კრიტიკისათვის დახურა. მისი რედაქტორი ამ დროს იყო ივანე მაჩაბელი, რომელიც არ ეპუებოდა
ცენზორთა გადაწყვეტილებებს, გაზეთში გამოქვეყნებული წერილებით მხილებული
იყო ცარიზმის საგანმანათლებლო პოლიტიკის მანკიერება. აღშფოთებას გამოთქვამდა
სასწავლო ოლქის ხელმძღვანელობაც. სასწავლო ოლქის მაშინდელი მზრუნველის იანოვსკის 1885 წლის 13 თებერვლის #866 წერილში აღნიშნულია: „გაზეთი „დროება“
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გამოირჩევა თავისი მუდმივი მავნე მიმართულებით... „დროება“ შეგნებულად მიისწრაფვის შეარყიოს მოსწავლეთა ნდობა სასწავლებლებში დამყარებული წესებისადმი“[ქინქლაძე, 1966, 40].
1868 წელს გ. წერეთლის რედაქტორობით გამოვიდა „სასოფლო გაზეთი“. გაზეთმა
დიდი როლი შეასრულა ქართული სკოლის მშენებლობის საქმეში.
ცარიზმის საგანმანათლებლო სისტემის პარალელურად არსებული და მისადმი
დაპირისპირებული სახალხო სკოლების სისტემა განსაკუთრებით სწრაფი ტემპით
ვითარდება XIX ს-ის 60-იან წლებში. სწორედ ამ პერიოდში მომაგრდა და საგრძნობლად
გაიზარდა ამ ტიპის არაოფიციალურად არსებული სასკოლო ქსელი. „სასოფლო გაზეთი“
ამ სკოლების მოსწავლეთა და მასწავლებლებისათვის საჭირო სახელმძღვანელო
წიგნების მაგივრობას სწევდა. ამასთან დაკავშირებით გაზეთი „დროება“ წერდა:
„სასოფლო გაზეთში“ საექიმო (სამკურნალო) და სამეურნეო ცნობებს გარდა, სამეცნიერო
განყოფილებაც

არის.

ამ

განყოფილებაში

იბეჭდება

ბუნების

მეცნიერებიდგან,

მათემატიკიდან (საანგარიშო ცოდნიდან) და სხვა სწავლებიდან იმგვარი სტატიები, რომ
შეიძლებოდეს ამ სტატიების გამოკრეფა და სამეცნიერო წიგნების შედგენა სახალხო
სკოლებისათვის,

ეს

სამეცნიერო

წიგნები

დიდ

შემწეობას

აღმოუჩენენ

ჩვენს

საქართველოს დედათა, თავიანთი ყმაწვილების შინ სასწავლებლათ, ვიდრე სკოლაში
მისცემდნენ.

,,სასოფლო გაზეთი“ განსაკუთრებით საინტერესოა იმ

ქართველი

მღვდლებისათვის, რომელთაც სკოლები აქვთ, იმიტომ, რომ ყოველ სასარგებლო
სწავლას ყმაწვილების გადასაცემად ამ „სასოფლო გაზეთში“ იპოვნიან“ [ინგილო, 1868,
№20, 4]. ყველა ეს მასალა რედაქტორმა - გიორგი წერეთელმა მოიძია და თარგმნა.
განათლების

საკითხებზე

წერდა

და

კულტურულ-საგანმანათლებლო სურათის

ჩვენს

ნაშრომში

ეპოქის

ზოგადი

წარმოსაჩენად გამოვიყენეთ ჟურნალი

„კრებული“, რომლის 22 ნომერი გამოვიდა 1871-1873 წლებში. იგი გამოიცა, როგორც
„დროების“ ლიტერატურული დამატება და მას ფაქტობრივად
რედაქტორობდა.

ნიკო ნიკოლაძე

ნიკოლაძე შეურიგებლად ებრძოდა ცარიზმის საგანმანათლებლო

პოლიტიკას საქართველოში, ამხელდა მის მანკიერ მხარეებს. „კრებულის“ დახურვის
შემდეგ გამოსულ რუსულ გაზეთში − „ტიფლისსკი ვესტნიკ“-ში (1873-1883) გამოქვეყნებულ სტატიაში - „დანაშაულისა და სასჯელის შესახებ“ - იგი აკრიტიკებდა რუსულ
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განათლების

სისტემას,

ბრალს

სდებდა

მეფის

მთავრობას

განათლებისა

და

კულტურისადმი უყურადღებობაში და გავრცელებული ბოროტმოქმედების მიზეზად
ცარიზმის საგანმანათლებლო პოლიტიკა მიაჩნდა. ამავე გაზეთში მოწინავეების ფორმით
იბეჭდებოდა იაკობ გოგებაშვილის წერილები − „მშობლიურ ენაზე სწავლების
საკითხები“, რომელიც ქართული ენის სწავლების აუცილებლობას ასაბუთებდა.
XIX ს-ის 80-იან წლებში გამომავალმა ჟურნალ-გაზეთებმა − „იმედმა“, „შრომამ“,
„მწყემსმა“, „მოამბემ“, „თეატრმა“ და სხვებმა დიდი როლი ითამაშეს კულტურულსაგანმანათლებლო ცხოვრების გააქტიურებაში, ამ დარგში არსებული ნაკლოვანებების
მხილებაში. ჩვენ საკვლევ თემაზე პრესის ამ ორგანოებში გამოქვეყნებული მასალები
ძალზე საინტერესოა და გარკვეულად პირველწყაროს მნიშვნელობა აქვს.
განსაკუთრებით მინდა გამოვყო 1883 წელს გამოცემული ყოველთვიური
სურათებიანი ჟურნალი - „ნობათი“ და 1890 წელს გამოცემული ჟურნალი „ჯეჯილი“.
ამ ჟურნალებმა გააცნეს ქართველ ბავშვებს ილიას, აკაკის, ვაჟას, იაკობ
გოგებაშვილის, რაფიელ ერისთავის, ნიკო ლომოურის, ეკატერინე გაბაშვილის და
სხვათა საუკეთესო საბავშვო ნაწარმოებები, პედაგოგიური სტატიები, რაც ეხმარებოდა
საგანმანათლებლო სისტემაში მოღვაწე ადმიანებს, მშობლებს − ახალგაზრდობის
აღზრდისა და განათლების საქმეში.
გარდა ქართული პრესისა, საქართველოს განათლების სისტემაზე, სკოლებისა და
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების

საქმიანობაზე

არსებობს

სხვა

უამრავი წყარო: განათლების სისტემის სასწავლო დებულებები, სასკოლო პროგრამები,
საარქივო

წყაროები,

ცნობილ

ქართველ

პედაგოგთა

ნაწერები,

მეცნიერული

გამოკვლევები, სადაც დაწვრილებითაა განხილული ცარიზმის პერიოდის საქართველოს
საგანმანათლებლო სისტემის მუშაობა. ყველა ამ სახის ლიტერატურასა და წყაროებში
შეტანილია მასალები კახეთის რეგიონის, თელავისა და სიღნაღის მაზრების სკოლებზე,
ბეჭდურ მასალებზე, თეატრალურ და მუსიკალურ ცხოვრებაზე, საქველმოქმედო
ღონისძიებებზე და სხვა. ხოლო, რაც შეეხება ისტორიოგრაფიულ მასალას, ჩვენ
შევისწავლეთ და გამოვიყენეთ ყველა ის სამეცნიერო გამოკვლევა, რომელიც ცარიზმის
დროინდელ საქართველოს სკოლებს და კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულე-
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ბებს ეხება. ზოგადი მონა-ცემები გამოგვადგა იმ პროცესების დასახასიათებლად, რასაც
კახეთის რეგიონში ჰქონდა ადგილი.
გარდა კლასიკოსთა საგანმანათლებლო შეხედულებებისა, რაზეც ზემოთ გვქონდა
საუბარი (ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ნიკოლაძე, სერგეი მესხი, კორნელი
კეკელიძე), შევისწავლეთ და ჩვენს გამოკვლევაში გავითვალისწინეთ შემდეგ ავტორთა
სამეცნიერო ნააზრევი და მიღებული დასკვნები: ტრიფონ ხუნდაძის, გრიგოლ გიორგაძის,
გიორგი თავზიშვილის, ტიტე სარიშვილის, სერგო სიგუას, ნიკო მთვარელიშვილის, ოთარ
ქინქლაძის, ვლადიმერ გაგუას, ნანული პაპავას, ლამარა იანვარაშვილის, ლამარა გოდერიძის,
დოდო ჭუმბურიძის, მარინა გოგბაიძის, გიორგი ჯავახიშვილის და სხვათა ნაშრომები.

გრიგოლ გიორგაძის ნაშრომში - „საზოგადოებრივი ურთიერთობა საქართველოში
(1864-1905),“ [თბილისი, 1928] გაანალიზებულია და ობიექტურადაა შეფასებული
ცარიზმისდროინდელი კულტურულ-საგანმანათლებლო პოლიტიკა, თუმცა მასში,
სახელდობრ, კახეთის რეგიონზე საუბარი არაა, მაგრამ ზოგადი პროცესი კარგად ჩანს.
გიორგი თავზიშვილის „რჩეული პედაგოგიური ნაწერების“ ორი ტომი, ასევე,
მისივე „სახალხო განათლებისა და პედაგოგიკური აზროვნების ისტორია საქართველოში“, (2 ტომად), სახალხო განათლებისა და, ნაწილობრივ, კულტურული განვითარების რეალურ მდგომარეობას ასახავს. ამ ნაშრომებში ცარიზმის პერიოდის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრების ბევრი დეტალია შესული. ჩვენ გამოვარჩიეთ
საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებული ფაქტოლოგიური მონაცემები. ავტორს
გამოყენებული აქვს მდიდარი საარქივო მასალა, როგორც საქართველოს ცენტრალური
საისტორიო არქივის, ასევე რუსეთის საარქივო ფონდების, კერძოდ, მოსკოვის
ცენტრალური სახელმწიფო არქივის მასალები, საქართველოს პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის არქივის ფონდები, XIX საუკუნის ქართული და რუსული პრესა.
აქედან ბევრი რამ, კერძოდ, რუსული არქივების მასალები და რუსეთში გამომავალი
პრესა ჩვენთვის ამჟამად მიუწვდომელია. ხსნებული ნაშრომის საშუალებით შეგვიძლია
ბევრ მათგანს გავეცნოთ და ახლებურად შევაფასოთ.
ტრიფონ ხუნდაძის ნაშრომი − „ცარიზმი და სახალხო განათლება საქართველოში
(1801-1917)“, რომელიც 1948 წელსაა გამოცემული, მცირე ფორმატის, თეზისების სახით
შესრულებული ნარკვევია. მასში ობიექტურადაა შეფასებული ცარიზმის ანტიქართული
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საგანმანათლებლო პოლიტიკა, ნაშრომი მიმართულებას იძლევა აღნიშნული საკითხის
ირგვლივ დასმული პრობლემების უფრო ღრმად კვლევისათვის.
განათლების საერთო სურათის წარმოსახვაში დაგვეხმარა ტრიფონ ხუნდაძის
სხვა ნაშრომიც, 1940 წელს გამოცემული

„ცარიზმის საგანმანათლებლო პოლიტიკა

საქართველოში (80-იანი წლები)“ კარგად ასახავს თვითმპყრობელობის კოლონიურ
პოლიტიკას საქართველოში. მასში დაწვრილებითაა ნაჩვენები 60-80-იანი წლების
რეაქცია განათლების დარგში,

იანოვსკის მიერ შემუშავებული 1881 წლის სასწავლო

გეგმა, ბრძოლა სამინისტრო და საეკლესიო-სამრევლო უწყებათა შორის, „ზოოლოგიური
შოვინიზმი“ და დევნა ქართველობისათვის, გლეხთა დამოკიდებულება სკოლებისადმი,
ეროვნული და რევოლუციური მოძრაობა სასწავლებლებში და სხვ. ნაშრომში ჩვენს
საკვლევ თემაზე ძალიან ცოტა მასალაა, მაგრამ, ზოგადად, ნაშრომი მნიშვნელოვანი
ისტორიოგრაფიული მასალაა ჩვენი საკვლევი პრობლემის გააზრება-გადაჭრისათვის.
ტრიფონ ხუნდაძის 292 გვერდიანი ნაშრომი  „ნარკვევები სახალხო განათლების
ისტორიიდან საქართველოში [თბილისი, 1951]“ ეხება გიმნაზიებისა და სამაზრო
სასწავლებლების დაარსებას 1830-1870 წლებში, მასში აღწერილია სწავლების მეთოდები
და თვითმპყრობელობის საგანგებო შოვინისტური პოლიტიკა. ხუნდაძის ამ ვრცელ
გამოკვლევაში საუბარია სასულიერო სასწავლებლებზეც, მათ თავისებურებასა და
სამთავრობო-საგანმანათლებლო პოლიტიკასთან კავშირზე. მართალია, ამ წიგნში
ნაკლებია კონიუნქტურა, მაგრამ მსჯელობა და შეფასებები ობიექტურია და იდეურად
უფრო გამართული, ვიდრე საბჭოთა პერიოდის სხვა სამეცნიერო ნაშრომი, მაგრამ
პირდაპირ ჩვენს საკვლევ თემაზე მასში არაფერია მოცემული, აღნიშნული გამოკვლევა
მხოლოდ ზოგადი სურათის დასახატავად გამოვიყენეთ.
ტიტე სარიშვილის  „სკოლა და პედაგოგიური მიმდინარეობანი რევოლუციამდელ საქართველოში“ [თბილისი, 1956]  ეყრდნობა პრესის მასალებსა და საარქივო
დოკუმენტებს. მის ნაშრომშიც, თითქმის ყველა საბჭოთა პერიოდის ნაშრომთა მსგავსად,
გვხვდება კონიუნქტურული შეფასებები, იდეოლოგიური კლიშეები და ტენდენციური
აზროვნება. მიუხედავად ამისა, მასში ბევრი საინტერესო მასალა მოიპოვება ჩვენთვის
საინტერესო პერიოდის შესასწავლად. კერძოდ, მან საშუალება მოგვცა გაგვერკვია 1901-
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1917 წლებში საქართველოში არსებული სასკოლო ქსელი, სკოლათა ტიპები, მათი
მატერიალური ბაზა, მოსწავლეთა შემადგენლობა.
კვლევის პერიოდში გამოვიყენეთ ოთარ ქინქლაძის ნაშრომები − „დროება და
აღზრდის საკითხები“ [თბილისი, 1963] და „ქართული პრესის საგანმანათლებლო
პროგრამა(XIX ს., ზოგადი მიმოხილვა)“[თბილისი, 1966]. პირველი ეხება დემოკრატიული
ქართული პრესის ერთ-ერთი ფლაგმანის − გაზეთ „დროების“ საგანმანათლებლო
პოზიციას, მეორე − ზოგადად XIX ს-ის ქართულ პრესას. მათში განხილულია პედაგოგიკის საკითხებზე გაზეთებში გამოთქმული თვალსაზრისები. გაზეთ „დროებაში“
ბევრი ინფორმაცია იბეჭდებოდა კახეთის რეგიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო
პროცესებზე, ხდებოდა მოვლენების ანალიზი. თუმცა, ეს ნაშრომიც საბჭოური
კონიუნქტურული აზროვნებით არის დაწერილი, ჩვენ მაინც გამოგვადგა მასში
მოყვანილი ფაქტები. იგივე ითქმის ქინქლაძის მეორე, ზემოთ დასახელებულ ნაშრომზე.
სერგო სიგუას ნაშრომი − „ნარკვევები სახალხო განათლებისა და პედაგოგიურ
იდეათა განვითარების ისტორიიდან საქართველოში“ [თბილისი, 1959] გადმოსცემს
სახალხო განათლების მდგომარეობას საქართველოში პირველი რევოლუციის წინა და
მომდევნო პერიოდში. წიგნში განხილულია: სკოლისა და სახალხო განათლების
საკითხები 1905-1907 წლების რევოლუციაში, მოსახლეობის მოთხოვნები სახალხო
განათლების დარგში, აღზრდის როლი და მისი კლასობრივი ხასიათი, სახალხო სკოლის
მოწყობის საკითხები, მშობლიური ენისა და ეროვნული სკოლის, რუსული ენის სწავლების, აღმზრდელობითი მუშაობის და სხვა საკითხები. ავტორს გამოყენებული აქვს
მრავალრიცხოვანი წყაროები და ლიტერატურა, თუმცა დასკვნები ტენდენციურია,
გაკეთებულია კომუნისტური იდეოლოგიის თვალათახედვიდან, წყაროებად გამოყენებული აქვს ბოლშევიკური პრესის მასალები, კომუნისტური დადგენილებები და რეზოლუციები. ამდენად, მისი გამოყენება მხოლოდ კრიტიკული გაანალიზების შემდეგ არის
შესაძლებელი.
ვლადიმერ გაგუას გამოკვლევა - „სახალხო განათლება მე-19 საუკუნის რეფორმის
შემდგომ საქართველოში“ [თბილისი, 1974] 322 გვერდიანი ნაშრომია და მოიცავს
მრავალფეროვან ინფორმაციას საეკლესიო-სამრევლო, საკვირაო, მოძრავი, კერძო
სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შესახებ, ასევე; მასწავლებლებისა და მოსწავლეთა
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სოციალურ

მდგომარეობაზე,

სახელმძღვანელოების,

საშუალო

და

სპეციალური

სასწავლებლების, ქართული საქველმოქმედო საზოგადოებების, ქართულ ენაზე
სწავლების და სხვა პრობლემურ საკითხებზე. ბევრი დოკუმენტური მასალის გამოყენება
ზოგადი პროცესის შესასწავლად გამოსაყენებელია, თუმცა, შეფასებები აქაც კონიუნქტურულია და იდეური კლიშეებით გაკეთებული.
მარინე გოგბაიძისა და გორგი ჯავახიშვილის მონოგრაფია − „ქალთა განათლების
კერები თელავში“[თბილისი, 2010] ჩვენი საკვლევი თემისათვის ბევრ საინტერესო
მასალას შეიცავს, დასკვნები და შეფასებებიც ამ ნაშრომში თანადროულია, ამიტომ,
სათანადო მითითებებით, ეს გამოკვლევა გამოვიყენეთ და მას შევმატეთ ჩვენ მიერ
პრესაში მოძიებული ახალი მასალებიც.
საკვლევი თემის ირგვლივ მასალები მოიპოვება აპოლონ როგავას

წიგნში -

„სახალხო განათლება ერეკლე II-ის ხანის ქართლ-კახეთში“. [თბილისი, 1950]. მართალია,
მასში ძირითადად XVIII საუკუნის ამბებია გადმოცემული, მაგრამ ეს არის ის საფუძველი,
რაზეც შემდეგ დაეშენა კახეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრება.

წიგნში

ნათქვამია, რომ ერეკლე II ხელს უწყობდა სკოლების დაარსებას. მის დროს დაარსდა
სახელმწიფოებრივი ტიპის საშუალო სკოლები - სასულიერო სემინარიები. ეს სკოლები
ამავე ტიპის რუსული სკოლებისაგან (духовная семинария) იმით განსხვავდებოდა, რომ
რუსეთში ასეთ სასწავლებლებში მხოლოდ კეთილშობილთა ოჯახებისა და სასულიერო
წოდების წარმომადგენლებს იღებდნენ, საქართველოში (ქართლ-კახეთში) კი განურჩევლად წოდებისა, ყველას, როგორც თავადაზნაურთა, ასევე გლეხთა წრის წარმომადგენლებს. საქართველოს სემინარიებში სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა, გალობაც
ქართულ ენაზე და ა. შ. სასწავლებელი მოწყობილი იყო მოსკოვის „სლავურ-ბერძნული
აკადემიის“ ყაიდაზე. ყველაფერი მაინც მორგებული იყო ქართული კულტურის
საჭიროებას.
ლამარა გოდერიძის „კულტურულ-საგანმანათლებლო მოძრაობა საქართველოში
XIX ს-ის II ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყისში (ქართული თვითმოქმედი საზოგადოებები)“
600 გვერდიანი ნაშრომია და ქართული კულტურის საკითხებზე ბევრ საჭირო
ინფორმაციას მოიცავს. ბრძოლა ეროვნული სკოლისა და თეატრისათვის, ქართული
დრამატული საზოგადოებისა და სხვა დარგობრივი საზოგადოებების შექმნა, დაარსება
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„ტფილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა საზოგადოებისა ღარიბ მოწაფეთა შემწეობისათვის“, ცარიზმის დროინდელი კულტუროლოგიური მოვლენების ფართოდ აღწერა
ხელს უწყობს ამ წიგნის აქტუალურ ჩართვას სამეცნიერო კვლევებში. თუმცა, აქვე
ვიტყვით, რომ წიგნში დასავლეთ საქართველოს კულტურულ-საგანმანათლებლო
მოვლენებზე მეტი მასალაა, ვიდრე ჩვენთვის საინტერესო კახეთის რეგიონზე.
გიორგი ჯავახიშვილის მიერ მომზადებული და 2010 წელს გამოცემული ნიკო
მთვარელიშვილის თხზულებანი (275 გვერდი) მკაფიო წარმოდგენას გვიქმნის
თელაველი პედაგოგისა და ცნობილი საზოგადო მოღვაწის − ნიკო მთვარელიშვილის
მოღვაწეობისა და პედაგოგიური აზროვნების შესახებ. წიგნი ასევე კარგად გადმოსცემს
ცარიზმის ეპოქის პედაგოგიურ იდეებს, მოწინავე აზროვნებას ამ დარგში.
ნანული პაპავას ნაშრომში − „სახალხო განათლება საქართველოში XIX საუკუნის II
ნახევარში (1864-1900)“ ჩვენს საკვლევ პრობლემაზე ბევრი ფაქტია მოყვანილი, თუმცა
კახეთის რეგიონზე ცოტა მასალაა, ავტორი უფრო მეტად ქუთაისის გუბერნიის სკოლებს
და საზოგადოებრივ-კულტურულ მოვლენებს ახასიათებს. ამ ნაშრომიდან ჩვენ
გამოვიყენეთ ცალკეული ფაქტი და განმაზოგადებელი დასკვნები.
ცნობილი პედაგოგის, კახეთსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მოღვაწე ივანე
როსტომაშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე საინტერესო ნაშრომი აქვს მკვლევარ
ლამარა იანვარაშვილს. მისი გამოკვლევა − „ივანე როსტომაშვილის ცხოვრება და
საზოგადოებრივ-პედაგოგიური მოღვაწეობა“, [თბილისი, 1975], შეიცავს მასალებს
როგორც როსტომაშვილისა და მისი მეუღლის − პედაგოგ ელისაბედ ჩოლოყაშვილის
საქმიანობაზე, ასევე სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე, რომლებიც
თელავსა და კახეთის რეგიონში ტარდებოდა.
ალექსანდრე მოსიაშვილის წიგნში − „კახეთის რეგიონი I მსოფლიო ომის პერიოდში (1914-1918 წ. წ.)“ − ქრონოლოგიური ჩარჩო მკვეთრად შემოზღუდულია, თუმცა
წიგნში კარგადაა გადმოცემული 4-5 წლის მანძილზე კახეთის რეგიონში მიმდინარე
კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესები. ჩვენი გამოკვლევის ამ ეტაპის დასახასიათებლად, წიგნში შეტანილი ფაქტები სათანადო დამოწმებით გამოვიყენეთ, ამ პერიოდის
ზოგიერთი მოვლენის შესახებ კი, დამატებით სხვა წყაროებითა და ისტორიოგრაფიული
მასალებით ვისარგებლეთ.
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XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისის საგანმანათლებლო სფეროს
მდგომარეობა ასახულია კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის მიერ შედგენილ აქტებში
(12 ტომი) ასევე, კავკასიის სასწავლო ოლქის მიერ შედგენილ ყოველწლიურ
ანგარიშებში, სასწავლო ოლქის მზრუნველთა და დირექტორთა ცალკეულ ბრძანებებში
და მათ მიერ გამოცემულ ცირკულარებში, რომელთაც შესაბამის ადგილებზე ვიმოწმებთ.
ქართული თეატრის, მისი სპექტაკლებისა და გასტროლების, თვითმოქმედი
ანსამბლების, ხალხური ფოლკლორის შესახებ ნაშრომში გამოვიყენეთ როგორც
ქართველი კლასიკოსების ნაწერები ამ საკითხებზე, ასევე შრომები: «Театр в тифлисе»,
[Тифлис, 1888,] ნათელა ურუშაძის „ქართული სათეატრო კრიტიკა“ და სხვ.
კახეთისა და თელავის ისტორიულ-კულტურულ ადგილებზე, მის წარსულზე
მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მივიღეთ ნაშრომებიდან:
ალ. ორბელიანის ,,თელავი“ (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა გიორგი ჯავახიშვილმა) [ორბელიანი, 1997]; ნაშრომი მხატვრულ-დოკუმენტურად მოგვითხრობს
ქალაქის სულიერ ყოფაზე, ცარიზმის ეპოქაში მის მდგომარეობაზე;
ლ. რჩეულიშვილის „თელავი“, ქალაქის განვითარების ეტაპებსა და ღირსშესანიშნაობებზე გვაწვდის ცნობებს;
ჩვენი კვლევისას გამოვიყენეთ ხარიტონაშვილის „თელავი“. მასში განხილულია
თელავსა და მის შემოგარენში არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლები;
ი. ხმალაძის − „წინანდლის სავანე“,სადაც გაშუქებულია ცნობები წინანდლის
ბაღსა და კულტურის კერაზე, საუფლისწულო მამულზე, ალექსანდრე ჭავჭავაძის
სალონზე, წინანდლის ბაღზე და სხვა;
გ. ბოგველიშვილის ნაშრომები - „წინანდალი“ და ,,წინანდლის ცის ქვეშ“ არ არის
სამეცნიერო შრომები, არა აქვთ შესაბამისი სამეცნიერო აპარატურა, თუმცა, მათში
დაცული ცნობები, ცოცხალი გადმოცემები საინტერესოა ამ პერიოდის მკვლევრისათვის;
ს. მეგუთნიშვილის წიგნში − „წინანდალი - საქართველოს კულტურის საგანძური“
− მკაფიოდაა წარმოჩენილი წინანდლის ძველი ისტორია, ამ კულტურული კერის
ფუნქცია ქართველი ხალხის სულიერი ცხოვრების დაწინაურების საქმეში;
ნაშრომში გამოვიყენეთ საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივის,
ხელნაწერთა ინსტიტუტის, თელავის ისტორიული
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მუზეუმის ხელნაწერები, ივ.

პაატაშვილის ფონდი #4315, საქმე #12,13, ასევე, ამავე მუზეუმის ფონდი 2520,
საპატრიარქოს არქივის სათანადო ფონდებში

დაცული მასალები, ეპისკოპოს

კირიონის 900-იანი წლების დასაწყისის ნაშრომები, ფრანგი კონსულის − გამბას
მოგონებები ალექსანდრე ჭავჭავაძეზე, ლევიტსკის, რუდოლფის და სხვა კავკასიელ
მოხელეთა წიგნები, სხვადასხვა პერიოდულ პრესაში დაბეჭდილი უხვი ინფორმაციული მასალა ცარიზმის ეპოქის ქართულ განათლებასა და კულტურაზე და სხვ.
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თავი I
რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და
ახალი საგანმანათლებლო სისტემა
დაიკავა თუ არა ქართლ-კახეთის სამეფო, რუსეთმა აქ თავისი კულტურულსაგანმანათლებლო პოლიტიკის გატარება დაიწყო. ეს ის სფერო იყო, რომლის საშუალებითაც იმპერია შეძლებდა ახლად დაპყრობილი ქვეყნის მოსახლეობის სრულ ასიმილაციას, რუსული კულტურის დანერგვას, ხალხის გარუსებას. რუსეთის სახელმწიფოს
ჰქონდა თავისი განათლების სისტემა, რომელიც, რა თქმა უნდა, არაფრით არ ჰგავდა
ქართული განათლების ტიპს. მთავარი და უმთავრესიც იყო ის, რომ საქართველოში
ქართულის ნაცვლად, რუსული სკოლა იქმნებოდა.
1802 წელს შეიქმნა რუსეთის იმპერიის სახალხო განათლების სამინისტრო. მას
ახალი იმპერატორის − ალექსანდრე I-ის (1801-1825) რეფორმის გატარება ევალებოდა
რუსული განათლების სისტემაში, რომლის ნაწილადაც უკვე ახლად დაპყრობილი
საქართველოს განათლების სისტემაც მოიაზრებოდა.
1803 წლამდე რუსეთის განათლების სისტემა მუშაობდა 1786 წლის ,,სახალხო
სასწავლებელთა წესდების“ მიხედვით, რომელიც სწავლების ავსტრიულ სისტემას
წარმოადგენდა და სკოლის ორ ტიპს ითვალისწინებდა: მცირე − ორკლასიანი და
მთავარი − ოთხკლასიანი სასწავლებელი. მასში არ იყო გათვალისწინებული სოფლის
სკოლები, უარყოფილი იყო საყოველთაო განათლების პრინციპი, ქალთა განათლების
საკითხი და ა.შ. ამ წესდებით სასწავლებლები არ ფინანსდებოდნენ სახელმწიფოს მიერ
[ჭუმბურიძე, 2013, 28].
1803 წ. შედგა „სახალხო განათლების წინასწარი წესები“, 1804 წ. კი − სასწავლო
წესდება, რომელიც არ გავრცელდა კავკასიისა და საქართველოს სასწავლებლებზე.
საქართველოში არ იყო სრული საგიმნაზიო სწავლება, კანონი ამის შესახებ 1806
წელს მიიღეს, მაგრამ სრული საგიმნაზიო კლასებით პირველი სასწავლებელი, თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელი, რომელიც მხოლოდ 1830წ. გადაკეთდა გიმნაზიად,
30-იანი წლების ბოლომდე არ არსებობდა. ამის გამო

ქართველ ახალგაზრდებს არ

ჰქონდათ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების უფლება. ამის შესახებ
საქართველოს მთავარმართებელი პავლე ციციანოვი წერდა 1805 წლის 28 ნოემბერს
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რუსეთის განათლების მინისტრს − ზავადსკის. 15 წლის მანძილზე, რუსეთის მიერ
აღმოსავლეთ საქართველოს დაპყრობიდან, კეთილშობილთა სასწავლებელი მხოლოდ
ერთადერთი სამთავრობო სკოლა იყო ქართლსა და კახეთში.
რუსული სისტემის გადმოტანა საქართველოს სკოლებში ხელოვნური იყო და
არაბუნებრივი თუნდაც იმიტომ, რომ სოფლის მოსახლეობას, რომელიც ერის
უმრავლესობას წარმოადგენდა, არ გააჩნდა საკუთარი სახსრებით სკოლის გახსნის
საშუალება, ქალთა განათლებასაც საქართველოში XVIII საუკუნეში განსაკუთრებული
ყურადღება ექცეოდა. 1819 წლის ცირკულარით მთელი იმპერიის სკოლებზე და მათ
შორის კეთილშობილთა სასწავლებელზე გავრცელდა „საღვთო წერილის კითხვა“,
პროგრამიდან ამოიღეს საბუნებისმეტყველო საგნები, მინიმალური საათები ეთმობოდა
ქართულ ენას, სწავლება რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა. საქართველოს სასწავლებლების პრობლემები ისე რთული იყო, რომ სასწავლებლებს შემსვლელთაგან ძალიან ცოტა
მოსწავლე ასრულებდა.
1829 წლის 2 აგვისტოს სასწავლო დებულება არ ეხებოდა დაწყებით სასწავლებლებს, რაც ასე მნიშვნელოვანი იყო. 1848 წლის დებულებით გაიხსნა რამდენიმე ასეთი
სახაზინო სასწავლებელი, ისიც ქალაქებსა და დაბებში და ძირითადად თავადაზნაურთა
შვილებისათვის [სცსსა, ფონდი 107, საქმე 187, 32-43].
ყველა სასწავლო დებულება, რომელიც XIX საუკუნეში მოქმედებდა, იყო
ქართველი ერის, მისი კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრადიციების საწინააღმდეგო
[თავზიშვილი, 1974, 227, 231, 259].
1805 წ. 28 ნოემბერს რუსეთის განათლების მინისტრს − ზავადსკის საქართველოს
მთავარმართებელი ციციანოვი მოახსენებდა, რომ „ქართველები ჯერ არ სარგებლობდნენ
მოსკოვის უნივერსიტეტში ბავშვების გაგზავნის უფლებით, ვინაიდან თბილისის
კეთილშობილთა სასწავლებელი არ იძლევა უნივერსიტეტში შესასვლელად საჭირო
საშუალო საგიმნაზიო განათლებას. რაც შეეხება მოსკოვის უნივერსიტეტთან არსებულ
გიმნაზიაში ბავშვების გაგზავნას, ამაზე მშობლები უარს ამბობენ ბავშვთა მცირე ასაკის
გამო მათ მიერ თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლის დამთავრებისას“[კავკასიის
არქეოგრაფიული კომისიის აქტები, II,201]. ამგვარი იყო კეთილშობილთა სასწავლებლის
პროგრამები 1830 წლამდე, სანამ ის გიმნაზიად არ გადაკეთდა. არც თბილისის I
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გიმნაზიას ჰქონდა საუნივერსიტეტო პროგრამა, რადგან ის 5 კლასისგან დაკომპლექტდა,
ნაცვლად 7-ისა, როგორც ეს რუსეთის გიმნაზიებში იყო. მიზეზად დასახელდა მოსწავლეთა დაბალი დონე. სასწავლებლის დირექტორის აზრით, V-VI კლასის მოსწავლეები
მხოლოდ V კლასის მოსმენას შეძლებდნენ [სცსსა, ფონდი 2, საქმე 2013, 77-78].
თბილისის გიმნაზიას მხოლოდ მოგვიანებით დაემატა საჭირო კლასები და
უნივერსიტეტში შემსვლელთათვის აუცილებელი სასწავლო საგნები.
„1814 წელს თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელი, იმ დროისათვის
მთავრობის ერთადერთი სასწავლებელი, მიწერილი იქნა ყაზანის სასწავლო ოლქზე და
დაქვემდებარებული ყაზანის უნივერსიტეტის რექტორისადმი. ეს იყო ფორმალური
აქტი. ოლქის სიშორისა და მისი ხელმძღვანელების მხრივ თბილისის სასწავლებლისადმი ინტერესის უქონლობის გამო ამ უკანასკნელის მართვის პრაქტიკაში არაფერი
შეცვლილა“[თავზიშვილი, 1974, 227].
„1819 წლის შემდეგ, როდესაც ყაზანის სასწავლო ოლქის მზრუნველად დაინიშნა
ცნობილი რელიგიური ფანატიკოსი და მანიაკი მ. ლ. მაგნიცკი, თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელი არათუ სარგებლობდა მისი მხრივ რაიმე ხელმძღვანელობით,
არამედ აწყდებოდა აშკარა დაბრკოლებას თავის სასწავლო და ადმინისტრაციულსამეურნეო განვითარების საქმეში. მაგნიცკი ზედმეტად თვლიდა თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელს და ეძებდა შესაფერის მომენტს, რომ დაეხურა იგი“.
მაგნიცკის პიროვნებას კარგად ახასიათებს შემდეგი ფაქტი: 1819 წლის 9 აპრილს
მან იმპერატორს მისწერა წერილი ყაზანის უნივერსიტეტის შესახებ, უმტკიცებდა მას,
რომ უნივერსიტეტი ღვთის წინააღმდეგ მიმართული დაწესებულებაა, სადაც უღმერთო
მასწავლებლები ასწავლიანო (ასეთებად ის საბუნებისმეტყველო საგნების პროფესორებს
მიიჩნევდა). მაგნიცკი უნივერსიტეტის დახურვას ან დანგრევას ითხოვდა. მისი აზრით,
უნივერსიტეტის საჯაროდ დანგრევა „აიძულებდა ევროპის მთავრობებს, გადაესინჯათ
თავიანთი ხმალამოწვდილი განათლების სისტემები“[თავზიშვილი, 1974, 437].
ასეთი შოვინისტი ადამიანები ატარებდნენ საგანმანათლებლო პოლიტიკას
საქართველოში, რომლებმაც არც ჩვენი ქვეყნის ტრადიციები იცოდნენ, არც ხალხის ენა
და საჭიროება ესმოდათ. რუსული განათლების სისტემისათვის მიღებული დებულებები ჩვენში ან არ ხორციელდებოდა, ანდა იმდენად დამახინჯებულად, რომ მას
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პროგრესი და განათლების დარგის წინსვლა არ მოსდევდა. აღსანიშნავია, რომ
დებულებით გათვალისწინებული ყველა სკოლა არ დაარსებულა (საუბარია 1829 წლის
დებულებაზე), ასევე სასწავლებლების რიცხვი სრულიად არ შეესაბამებოდა სწავლის
მსურველთა რიცხვს.
ამიერკავკასიის სასწავლებელთა 1829 წლის დებულებით ერთი გიმნაზია დაარსდებოდა თბილისში, სამაზრო სასწავლებლები დაარსდებოდა გორში, თელავში, სიღნაღში, დუშეთში, ახალციხეში, ქუთაისში და სხვ. [თავზიშვილი, 1974, 232].
1829 წლის 2 აგვისტოს გამოვიდა დებულება ამიერკავკასიის სასწავლებლების
შესახებ, სადაც „სამრევლო სკოლები ნაგულისხმევი არ იყო“ [ხუნდაძე, 1951, 21].
1835 წელს ახალი სასწავლო დებულება იმიტომ შედგა, რომ 1829 წლის დებულებამ ვერ იმუშავა. ის ადგილობრივ ინტერესებს ვერ პასუხობდა. „მისი, ვითომდა
სპეციფიკურობა ამიერკავკასიის პირობებისადმი შეფარდების თვალსაზრისით, ფიქცია
აღმოჩნდა. ის არ უწევდა ანგარიშს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაციონალურ თავისებურებებს, არც ტერიტორიულ ფაქტორს სასწავლებელთა განაწილების საქმეში, არც
ერთიანობასა და თანმიდევრობას სასკოლო განათლების სისტემაში და არც მოსწავლეთა
მომზადებას ადგილობრივი პრაქტიკული ცხოვრებისათვის“ [თავზიშვილი, 1974, 260].
სენატორ განის კომისია 1841 წელს აღნიშნავდა: „ამიერკავკასიის მხარის
მოსახლეთა სურვილი, მიაბარონ თავიანთი შვილები სასწავლებელში, იმდენად ძლიერია, რომ შორეული მთიელებიც კი გამუდმებით თხოვენ ამის შესახებ მმართველობას“
[კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის აქტები, 1891, 426-427].
საქართველოში განათლების დონე იმდენად დაეცა, რომ ქართული სასწავლებლები აღარ დარჩა, ამასთანავე, ეს დონე ჩამორჩებოდა რუსეთის ცენტრალური
გუბერნიების დონეს და სკოლების რაოდენობა ვერ პასუხობდა სწავლის მსურველთა
ოდენობას. ამის მაგალითად გამოდგება 1832 წლის შეთქმულების მონაწილე სოლომონ
დოდაშვილისა და ზაალ ავთანდილაშვილის დაკითხვის ოქმები. ზაალ ავთანდილაშვილი: „...გაშალეს სადილი, რომლის დროსაც ილაპარაკეს სასწავლებლების სიმცირის
შესახებ საქართველოში და რომ ქართველი ახალგაზრდობის წარმატებით და სწრაფად
განათლებისათვის მთავრობამ ტფილისში უნდა დააარსოს უნივერსიტეტი, სამხედრო
კორპუსები და სხვა სასწავლებლები“...[გოზალიშვილი, 1935, 140, 177].
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პრუსიის მაგალითით, 1817 წელს დაარსდა „სასულიერო საქმეთა და სახალხო
განათლების

ერთიანი

სამინისტრო“

−

გოლიცინის

მეთაურობით.

გოლიცინის

მოღვაწეობა არ მოეწონა არც მეფეს და არც სინოდს, ის მოხსნეს არამართლმადიდებლობის ბრალდებით და მის ადგილზე დაინიშნა ა. შიშკოვი, რომელიც 1824

წლის

წესდებით ცდილობდა გაეტარებინა ახალი ღონისძიებანი, რასაც „შიშკინის ძირითადი
საწყისები“ ერქვა. პირველი საწყისი იყო: „აღზრდა ხალხისა მთელს ჩვენს იმპერიაში,
მიუხედავად სარწმუნოებათა და ენათა სხვადასხვაობისა, უნდა იყოს რუსული“. მე-8
საწყისში ნათქვამი იყო: „ხელმწიფე და მამულის სარგებლობა აღზრდისგან მოითხოვს
ეკლესიის ერთგულ შვილებსა და ერთგულ ქვეშევრდომებს, ღმერთისა და მეფისათვის
თავდადებულ ადამიანებს“.
1828 წლის 2 აგვისტოს დებულებამ ნება დართო როზგის შემოღებას სკოლებში.
მოსწავლეები ისჯებოდნენ ჯგუფური შეკრებისათვის, რაიმე თემაზე ქართულად
საუბრისათვის, კამათის, წიგნის კითხვისათვის, და სხვ. ამგვარ შემთხვევაში საქმეში
პოლიცია ერეოდა, აპატიმრებდნენ, კარცერში სვამდნენ, ან „მგლის ბილეთით“ აგდებდნენ მოსწავლეებს სკოლიდან [Циркуляр попечительского Кавказского учебного округа,
1905, 448, 485].
1883 წელს გაზეთ „შრომაში“ დაიწერა წერილი 20 წლის გიმნაზიელის თავის
მოწამვლით თვითმკვლელობაზე. „ამ დღეებში თავი მოიწამლა გიმნაზიელმა ახალგაზრდა 20 წლის ჭაბუკმა. მიზეზი გამოურკვეველია, მაგრამ ყველანი გაიძახიან: განა
ასატანია, ისეთი მასწავლებელი, რომელსაც ეზიზღება თავისი მოწაფე,

არა მარტო

პირადად, ისე წარმოშობისთვისაც და შეურაცხყოფს მის ეროვნებას. ვინ ურიგებს ასეთ
პირებს მოძღვრის ადგილს და რა ჯილდოს ღირსნი არიან ასეთი მასწავლებლები. ამაზე
ჩვენ ვუპასუხებთ, რომ ასეთ ბატონებს ყველაზე უფრო კარგი როზგი ეკადრება“. ეს
წერილი საცენზურო კომიტეტმა გადაუგზავნა კავკასიაში განათლების მზრუნველსიანოვსკის, რომელმაც არ სცადა გაეგო მოსწავლის თვითმკვლელობაზე ხალხში გავრცელებული აზრის სისწორე, არამედ წერილის შეჩერება ურჩია საცენზურო კომიტეტს,
რადგან ის ქადაგებს მასწავლებელთან როზგით გასწორებასო [სცსსა, ფონდი 107, საქმე
983, 32, 34; ხუნდაძე, 1940, 86].
ცნობილი ქართველი მეცნიერი ქიმიკოსი − პეტრე მელიქიშვილი „მოგონებებში“
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წერდა: საზოგადოდ გიმნაზიებში ძალიან გავრცელებული იყო ცემა-ტყეპა. ერთხელ,
მეორე კლასში მასწავლებელი მეკითხებოდა, თუ როგორ ამზადებდნენ ფარაონების
მუმიას. მე მოვუყევი, მაგრამ მალე შევჩერდი, რადგან არ ვიცოდი რუსულად შიგნეულების სახელები და

ვერ ვუპასუხებდი. ამის გამო მასწავლებელმა ისე მძლავრად

გამარტყა მუშტი სახეში, რომ სისხლი თქრიალით წამსკდა ცხვირიდან. მე დასისხლიანებული ტირილით მივედი შინ და მშობლებს განვუცხადე, რომ სწავლას თავს
ვანებებ, მაგრამ როგორც იყო დამაწყნარეს და ისევ დავიწყე გიმნაზიაში სიარული
გასივებული ცხვირით“.
პოეტი აკაკი წერეთელი: „იმ დროს მთელი რუსეთი დარწმუნებული იყო, რომ
ჭკუა და სიკარგე როზგის ნაყოფია. გიმნაზიაშიც, რასაკვირველია, მას პირველი ადგილი
ეჭირა. დღე არ იქნებოდა, რომ ყმაწვილების წივილ-კივილით იქაურობა არ ყოფილიყო
გაყრუებული. ვინ იცის, რამდენი დასნეულებულა, რამდენი დამახინჯებულა და
რამდენს კიდევ ხასიათი გაფუჭებია საუკუნოდ.ხშირად მოხდებოდა ხოლმე, რომ ერთი
და იგივე ბავშვი ერთი დღის განმავლობაში სამჯერ-ოთხჯერ გაროზგილიყოს
სხვადასხვა უფროსისგან“. აკაკი წერეთელი ასახელებს მოსწავლე კრიჟანოვსკის,
რომელიც სამჯერ გაროზგილა ერთ დღეს და რიონში გადავარდნილა თავის
დასახრჩობად. ასევე იგონებს კირილე ლორთქიფანიძეზე: „ერთი მოწაფე იყო ჩვენს
კლასში კ. ლ. (კირილე ლორთქიფანიძე, შემგომში ცნობილი საზოგადო მოღვაწე,
ნიკოლაძის განუყრელი მეგობარი), სამაგალითო რამ, აჩქარება არ უყვარდა, საპეგა კი
(რუსული ენის მასწავლებელი) როცა გაკვეთილს კითხავდა ვინმეს, ამბობდა: ნუ
ფიქრობ, ისე მითხარიო... ის გაუყვანია, დაფაზე რაღაც დაუწერინებვია და ახსნას უცდის.
კ. ლ. ფიქრობს, რომ კარგად მიუგოს. სულწასული პედაგოგი მიეპარა უკნიდან, კრა
თავში ხელი და ცხვირ-პირი დაფაზე მიახლევინა: „რას უცდიო?!“ შეშინებულსა და
გაბრუებულს მოწაფეს ცხვირიდან სისხლი წასკდა“.
„ერთ ყმაწვილს, გვარად ჭაჭიაშვილს, დიდი ყურები ჰქონდა. დიდი და პატარა
ყველა ყურებში ავლებდა ხელს. ერთხელ გამხეცებულმა ზედამხედველმა (ეს
ზედამხედველი ინსპექტორი იყო ივ. ანგესოვი, მეტად სასტიკი ადამიანი. ტ.ხ.) შუამდი
აახლიჩა ყური: გაუსივდა და მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში ისევ დაუწყო
შეხორცება. მაგრამ ვინ აცალა შეხორცებას! სტაცებდნენ ხელს და ხელახლა აგლეჯდნენ...
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ასე რომ, გავიდა სასწავლებლიდან. ერთ მოსწავლეს − კლდიაშვილს − პირით დაჰკრა
შუბლზე „ლინეიკა“ და თავთხლე გადაადინა, ძვალიც კი გაუტეხა. გულშემოყრილი
ბავშვი შინ წაიღეს. ამ გარემოებისათვის ყურადღება არავის მიუქცევია.“ თვითონ აკაკი
გაროზგვას გადაურჩა შინ გაქცევით და დამუქრებით, რომ თავს დაიხრჩობდა [ხუნდაძე,
1940, 62; წერეთელი, 1953, 61].
ნიკო ნიკოლაძე წერდა: „I კლასის ბავშვებს, მაშინდელი რუსული მეთოდით ედგა
„სტარში“ და წკეპლას სცემდა, თუკი რამე შეეშლებოდა. ეს სისტემა ბავშვს ფსიქოლოგიურად თრგუნავდა. შეშინებული ბავშვი მიზანს ვეღარ აღწევდა. მხოლოდ ისინი
სწავლობდნენ კარგად, რომელთა მშობლები რუს პედაგოგებს იქირავებდნენ. მაშინდელ
ქართულ არისტოკრატიას კი, დაბალ ფენებზე რომ არაფერი ვთქვათ, ძალიან უჭირდა და
ამგვარი ფულის გადახდას ვერ ახერხებდა.
იგივე ნიკო ნიკოლაძე წერდა: „ერთხელ მასწავლებელ სერებრიაკოვს მივმართე
კითხვით: რა განსხვავებაა მათემატიკასა და ალგებრას შორის. პასუხის მაგიერ მან ხელში
რომ უშველებელი სარსი ეჭირა, საშინელი რისხვით მესროლა, თავი დროზედ რომ არ
დამეღუნა, სარსი შუბლში მომხვდებოდა და მომკლავდა მე ამცილდა და ქვიტკირის
კედელში ორი თითის დადებაზე ჩაერჭო, ისეთი დაუზოგველი ძალით იყო ნასროლი.
ეხლამდისაც კი ვერ ამიხსნია, რად გააბრაზა სერებრიაკოვი ჩემმა უმანკო კითხვამ, იმ
დღის აქეთ მე მისი გაკვეთილები აღარ დამიმზადებია, არც მას უკითხავს ჩემთვის რამე.“
[ნიკოლაძე, 1954, 31-32].
რუსული ხელისუფლება კარგად ხედავდა, რომ ქართველი ახალგაზრდები
ნიჭიერები და სწავლასმოწყურებულნი იყვნენ, მაგრამ ზოგიერთ საგანს, ანუ სრულ
საგიმნაზიო თუ სხვა ტიპის სკოლების პროგრამას (რასაც რუსეთის ცენტრალურ
გუბერნიებში ასწავლიდნენ), ქართველ ბავშვებს არ აძლევდნენ. ამით კი მათ უფლება
ერთმეოდათ შესულიყვნენ რუსეთის უნივერსიტეტებში, მაგალითად:
კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველი ნევეროვი ფიქრობდა, ბერძნული ენის
სწავლას თუ მიამატებდა ქუთაისის გიმნაზიაში (რომლის გარეშეც უნივერსიტეტში
შესვლა არ შეიძლებოდა), მაშინ ზიანს მიაყენებდა რუსული ენის სწავლებას, ამ ორ ენას
კი მოსწავლეები ვერ ისწავლიან, რადგან გიმნაზიაში ძირითადად „ტუზემცები“
(ადგილობრივები) სწავლობენო. „ქუთაისის გიმნაზიაში, რომელიც თითქმის სავსებით
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ტუზემცებისაგან შედგება, რუსული ენის სწავლება მეტად ძნელია. ბერძნული ენის
შემოღება სავსებით დაამძიმებს მოწაფეებს. ამავე დროს, სამწუხარო იქნებოდა,
წაგვერთმია უნივერსიტეტში შესვლის შესაძლებლობა ისეთი ხალხისათვის, რომელნიც
მთელს მხარეში, შესაძლოა, ყველაზე ნიჭიერნი და უნარიანები არიან“ − წერდა ნევეროვი
[სცსსა, ფონდი 107, საქმე 385, 103].
გაკვეთილების ცხრილი ქუთაისის გუბერნიის სოფლის დაწყებით სკოლაში. 32
კვირეულ საათში, უმცროს ჯგუფში ქართულ ენას დათმობილი ჰქონდა მხოლოდ 4
საათი, ისიც მხოლოდ ბოლო გაკვეთილები, საშუალო და უფროსი ჯგუფებიდან კი ის
სულ განდევნილი იყო. ასევე იყო თბილისის გუბერნიის სკოლებშიც [სცსსა, ფ. 107, საქმე
5404, 62; ხუნდაძე 1940, 160].
გარუსების მიზნით, ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორი მშობლებს ავალდებულებდა ბავშვები რუსთა ოჯახებში მიებარებინათ. 60-იანი წლებიდან კი ქუთაისის
გიმნაზიასთან საერთო საცხოვრებელი აშენდა, რომელიც იყენებდა უკრაინასა და
ბელორუსიაში დამკვიდრებულ პრაქტიკას, არარუსების გასარუსებლად მოწაფეთათვის
დაქირავებულ ბინებს რუს მასწავლებელთა ზედამხედველობით [სცსსა, ფ. 521, საქმე
614, 615].
ყველა ტიპის სასწავლებელში ქართულ ენას რუსულ ენაზე ორჯერ ან სამჯერ
ნაკლები საათები ეთმობოდა, მაგალითისთვის გამოდგება 1825წ. თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლის გაკვეთილების ცხრილი [სცსსა, ფონდი 16, საქმე 327, 101-103].
1873 წლის 22 ნოემბრის დებულებით ადგილობრივი ენები კავკასიის საშუალო
სასწავლებელში მხოლოდ პირველ 4 კლასში რჩებოდა, ისიც როგორც არასავალდებულო
საგანი მსურველთათვის, რომლებიც ფულს იხდიდნენ საგნის მასწავლებლებისთვის.
1871 წლის დეკემბერში სასწავლო ოლქის მზრუნველის − ნევეროვის მიერ
თბილისში მოწვეული იქნა საშუალო სასწავლებელთა და სახალხო სკოლების
დირექტორთა და ინსპექტორთა ყრილობა, სადაც ოლქის ინსპექტორმა ილიაშენკომ
გაილაშქრა ადგილობრივი ენების სწავლების წინააღმდეგ [სცსსა, ფ. 107, საქმე 385, 70-75].
წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ დაარსებულ

კერძო

სკოლებში ქართული ენის სწავლების პირველი კლასიდან დანერგვის გამო ილია
ჭავჭავაძეს და საზოგადოების სხვა წევრებს კამათი ჰქონდათ იანოვსკთან. იანოვსკი არ
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იძლეოდა სკოლის გახსნის უფლებას, თუ სწავლა რუსულ ენაზე არ დაიწყებოდა
პირველი კლასიდანვე.
ქუთაისის გიმნაზიის სასწავლებელთა დირექტორი 1857 წ. ავალებდა ყველა მასწავლებელს, რომ წლის პირველ თვეებში ყურადღება მიექციათ რუსული ენისათვის და
ამის შემდეგ შედგომოდნენ თავიანთი საგნების სწავლებას [სცსსა, ფ. 107, საქმე 123, 42].
თბილისის კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი ჟელიხოვსკი 1871 წელს წინადადებას იძლეოდა, რათა გიმნაზიის I კლასში შემსვლელი ბავშვი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რუსულ ენას იმგვარადვე უნდა ყოფილიყო დაუფლებული, როგორც იმავე ასაკის
რუსის ბავშვი [სცსსა, ფ. 107, საქმე 406, 596- 597].
განათლების მიღების სიძნელეს სწავლის რუსულ ენაზე დაწყებაც განაპირობებდა. მაგალითისათვის: აკაკი წერეთელთან მოსამზადებელ კლასში შესული 181
მოწაფიდან მე-7 კლასამდე მხოლოდ 6-მა მიაღწია. ისეთი ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მწერლები და აღიარებული სწავლულები (მათ შორის მრავალი ენის
მცოდნენიც) გახდნენ, რამდენიმე წელი ისხდნენ მოსამზადებელ და I კლასებში: კირილე
ლორთქიფანიძე ორი წელი, ნიკო ნიკოლაძე და გიორგი წერეთელი კი- სამ-სამი წელი.
მხოლოდ მესამე –მეოთხე კლასიდან დაიწყეს წარმატებით სწავლა, როდესაც რუსული
ენის დაუფლება შეძლეს [სცსსა, ფონდი 321, საქმე 49, 87, 108, 121].
საქართველოს სასწავლებლების პრობლემები ისე რთული იყო, რომ სასწავლებლებს შემსვლელთაგან ძალიან ცოტა მოსწავლე ასრულებდა. ეს პრობლემა
ერთნაირად იდგა სოფლისა და ქალაქის, აღმოსავლეთ საქართველოსა და დასავლეთის
სკოლებში. გიმნაზიის კურსს ქუთაისის გიმნაზიაში შესული მოსწავლეების მხოლოდ 1,1
% ასრულებდა,რაც მცირე ასაკში რუსული ენის სიძნელით იყო გამოწვეული.
მაგალითად, ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორის - სტოიანოვის ცნობით, 1850 წლიდან
1877-1878 სასწავლო წლამდე, გიმნაზიაში შესული 12 078 მოსწავლიდან კურსი მხოლოდ
265 კაცს დაუსრულებია [სცსსა, ფ. 107, საქმე 1176, 2].
ქართული ენა შეზღუდულად ისწავლებოდა ყველა ტიპის სასწავლებელში,
მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და სხვა საგნები ისწავლებოდა რუსულ ენაზე.
რუსეთის იმპერიული საგანმანათლებლო პოლიტიკა ეროვნულ სულს იმითაც
ასახიჩრებდა, რომ ქართველებს ჰყოფდა იმერლებად, კახელებად, მეგრელებად, თუშე31

ბად, სვანებად და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ისარგებლეს შოვინისტმა ბიუროკრატებმა საქართველოში, სხვა დიალექტების არსებობით და გადაწყვიტეს ქართულის
ნაცვლად სწავლება მეგრულ და სვანურ „ენაზე“ ყოფილიყო. 1885 წლის 11 იანვრის
ცირკულარი სამეგრელოს სკოლებში ქართული ენის სწავლებას კრძალავდა. ეს ცირკულარი ეყრდნობოდა 1881 წლის სამოსწავლო გეგმას, რომლის მიხედვით რუსული ენის
სწავლება უნდა მომხდარიყო ადგილობრივი ენის საშუალებით. ცირკულარი ამტკიცებდა, რომ სამეგრელოში ადგილობრივი ენა არის მეგრული და რუსული ენის სწავლება ამ
ენის საშუალებით უნდა მოხდესო. ქართული ენის ნაცვლად უნდა შესწავლილიყო
მეგრული ენა, უნდა შექმნილიყო მეგრული ანბანი რუსული ანბანის დახმარებით.
ცირკულარში, რომელიც იანოვსკის სურვილით ქუთაისის გუბერნიის სახალხო
სკოლების დირექტორმა ლევიტსკიმ დაგზავნა, ეწერა:
1. თანახმად 1881 წლის 13 იანვარს დამტკიცებული გეგმისა, პირველდაწყებით
სკოლებში სწავლა სამშობლო ენებზე უნდა იწყებოდეს;
2. სამეგრელოს სკოლებში კი სწავლა იწყება არა მეგრულ ენაზე, არამედ ქართულზე,
„მეგრელებისთვის სრულიად გაუგებარზე“;
3. რუსული ენა ისწავლება ქართულის და არა მეგრულის დახმარებით;
4. ამრიგად, მეგრელ ბავშვებს ორი ახალი ენის შესწავლა უხდებათ - რუსულისა და
ქართულის, ამიტომ რუსული ენის შესწავლა ფერხდება;
5. ამგვარი წესის გამო, რასაკვირველია, ვნება ეძლევა არა მარტო რუსული ენის
შესწავლას, არამედ მთელ სწავლას სკოლაში;
6. რუსული სიტყვები ქართულის მეშვეობით უაზროდ და უნაყოფოდ ისწავლება;
7. სწავლის საქმის ცუდ გარემოებას სამეგრელოში მოჰყვა მეგრელების უკან ჩამორჩენა განათლებისა და საზოგადო მდგომარეობის მხრივ ამიერკავკასიის სხვა
ხალხებთან შედარებით;
8. რუსული ენის სწავლება აუცილებლად იწყებოდეს მეგრული ენის სწავლების
შემდეგ, თანახმად 1881 წლის პლანისა და ისწავლებოდეს მეგრული ენის
საშუალებით;
9. რადგან მეგრულ ენაზე მწერლობა არ არსებობს, მეგრული სიტყვები გამოიხატოს
რუსული ანბანით;
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10. საჭირო ლოცვანი და საღმრთო ისტორია შეიძლება შესწავლილი იქნას რუსულ
ენაზე, დედაენაზე (მეგრულზე) თარგმნით და ახსნით [,,დროება“, 1885, №59, 2].
1886 წლის 18 თებერვალს იანოვსკი მიმართავდა რუსეთის სახალხო განათლების
მინისტრს: „აქაურ ხალხებს, რომლებიც განმსჭვალულნი არიან განათლებისკენ
მისწრაფებით, განსაკუთრებით რუსული განათლებისაკენ, ეკუთვნიან მეგრელები,
მოლაპარაკე მეგრულ ენაზე, სავსებით განსხვავებული ქართული ენისაგან და სრულიად
გაუგებარი ქართველებისთვის, ისე, როგორც ქართული გაუგებარია მეგრელთათვის...
სწავლება შეიძლება დაწყებული იქნას მეგრული წერა-კითხვით და არა ქართულით, რაც
ადგილობრივ მეგრულ სკოლებში მიღებული იყო მოწაფეთათვის რუსული ენის
შეთვისების საზიანოდ. მე აუცილებლად ვთვლი, ამ ენისათვის შედგენილი იქნას
საკუთარი ანბანი, მეგრული ანბანი, ჩემი მტკიცე რწმენით, რუსულ ალფაბეტზე უნდა
იქნას დაფუძნებული“ [სცსსა, ფონდი 107, საქმე 1746, 1].
1888

წელს

ქრისტიანობის

აღმდგენელი

საზოგადოების

თავმჯდომარემ,

საქართველოს ეგზარქოსმა პალადიმ შეადგენინა აფხაზური ანბანი. ამ ანბანით
შედგენილი იყო პირველდაწყებითი სკოლების სახელმძღვანელოები, გადაითარგმნა
აფხაზურ და სვანურ ენებზე ლოცვები და ეს მასალები გაეგზავნა კავკასიის ოლქის
მზრუნველს განსახილველად და დასამტკიცებლად [გიორგაძე, 1928, 263].
1903 წელს ლეჩხუმის თავადაზნაურობის კრებაზე თავად ლევან ბექირბეის ძე
დადეშქელიანმა დააყენა საკითხი, რომ სვანეთის სკოლებში არ ასწავლიდნენ ქართულ
ენას. კრებამ დაადგინა, რომ მთავრობისათვის ეთხოვა სვანეთის სკოლებში ქართული
ენის სწავლების აღდგენა, რაც მთავრობამ არ გაითვალისწინა [,,ყორანი“, 1903 , №79, 1].
ბათუმში, სამუსლიმანო საქართველოს ცენტრში, ქართული ენა არ ისწავლებოდა,
აჭარა-ქობულეთში ქართული სკოლა არ არსებობდა, სოფლად სკოლები ხოჯების ხელში
იყო, ქალაქად კი, − თვითმპყრობელობის ერთგული მოხელეების განმგებლობაში...
იანოვსკიმ სთხოვა რუსეთის სახალხო განათლების მინისტრს მეგრული ანბანის
შესადგენად წარმოეგზავნა პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთის ენების
ფაკულტეტის კანდიდატი ალექსი ნიკოლოზის ძე გრენი, რომელიც ქართულ ენას
სწავლობდა და მეცნიერული მუშაობა ეწადა აკადემიკოს რადლოვის მეთაურობით.
აკადემიკოსმა რადლოვმა შეადგინა ინსტრუქცია და გრენი ამ ინსტრუქციით
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აღჭურვილი 1886 წლის 29 აპრილს საქართველოში გამოგზავნეს. „გარდა ტექსტების
შესწავლისა, ბ. გრენმა მეგრელების დახმარებით, უნდა შეადგინოს ბავშვთა საკითხავად
პატარ-პატარა წერილები რუსულიდან ნათარგმნი, განსაკუთრებით უშინსკის „როდნოე
სლოვოდან“ და „აღმოსავლეთის თათრებისათვის შედგენილი I საკითხავი წიგნიდან“,
აგრეთვე სახარებისა და სხვა საღვთო წიგნებიდან ნათარგმნი ზოგი თავი“ [სცსსა, ფ. 107,
აღწ. 3, საქმე 1746, 8-10].
გრენმა რუსული ანბანი საოცარი სისწრაფით, 5-6 კვირის მანძილზე შეადგინა და
1886 წლის 25 აგვისტოს მზად ჰქონდა. გრენს დიდი წინააღმდეგობა გაუწია არა მარტო
სამეგრელოს ჩვეულებრივმა მოსახლეობამ და საზოგადოების მოწინავე ნაწილმა, არამედ
მათაც, რომლებიც თადა აშორდიას მეთაურობით მომხრენი იყვნენ მეგრული ანბანის
შექმნისა.
ამ მოვლენის პოლიტიკურ საფუძველზე მიუთითებს გრენის მოხსენებიდან
ამონაწერი: „ამ ანბანის გამოცემისას მე მხედველობაში მქონდა, თუმცა არაპირდაპირ,
როგორმე ნაციონალური ბრძოლისათვის გამომეწვია მეგრელები, რომელნიც უფრო
ძლიერი ქართველი ხალხისგან ითვლებიან. და მართლაც, ასეთი ბრძოლა სრულიად
შეუძლებელია საკუთარი, ნაციონალური ალფაბეტის ქონების გარეშე, რომლითაც
მეგრელი თავის აზრებს ისე გამოხატავს, როგორც მისი მტერი, ამ შემთხვევაში,
ქართველი. და ბოლოს, უალფაბეტოდ შეუძლებელია რამე მეცნიერება, ცივილიზაციის
რაიმე ნაპერწკალიც კი“ [სცსსა, ფონდი 107, საქმე 1746, 24-25].
1894 წელს ქუთაისის სახალხო სკოლების დირექტორმა ლევიცკიმ დაწერა და
გამოსცა რუსული ენის სახელმძღვანელო, სადაც უარყოფილი იყო რუსული ენის
შესწავლა ქართულად თარგმნით და საამისო „ნატურალური“ ანუ მუნჯური მეთოდის
გამოყენება იქნა დასაბუთებული. მიუხედავად იმისა, რომ ლევიცკის წიგნი გააკრიტიკეს
იაკობ გოგებაშვილმა და თვით რუსმა რეცენზენტებმაც კი, დაიწუნეს ყველა სემინარიის
და სხვა სასწავლებლების პედაგოგებმა საქართველოსა და რუსეთშიც, წიგნი მაინც იქცა
სავალდებულო სახელმძღვანელოდ. ის იანოვსკის რეკომენდაციით, კავკასიის სასწავლო
ოლქის ფინანსებით გამოიცა და ამ ოლქის ხელმძღვანელობამ ქართული ენის სკოლებიდან გამოსადევნად და ქართველების გასარუსებლად დატოვა სკოლებში. მასწავლებელს
გაკვეთილზე მიჰქონდა თვალსაჩინო მასალა − შაქარი, ლიმონი, პილპილი, გემოს
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გასინჯვით ასწავლიდა შესაბამის რუსულ სიტყვებს. სიტყვა - ცურვის შესასწავლად
იატაკზე წვებოდა, ხელებს და ფეხებს ასავსავებდა და ცურვის იმიტაციას ქმნიდა. ბავშვს
მუნჯურად უნდა გაეგო რას ნიშნავდა ესა თუ ის რუსული სიტყვა. გოგებაშვილი წერდა:
„ლევიტსკის გაკვეთილზე მასწავლებლები და მოსწავლეები აუცილებლად ჭამენ, სვამენ,
ასხამენ წყალს, ადუღებენ მას, ყვირიან, ღრიალებენ, ხმაურობენ, აფურთხებენ, ძინავთ,
იღვიძებენ, იბანენ, რბიან, ხტუნავენ, იკოცნებიან, ეხვევიან, ხვრინავენ, ყეფენ, კნავიან,
კაკანობენ, სურდოთი ავადდებიან, ცრუობენ. ამას მასწავლებელი „ბუნებრივ მეთოდს“
უწოდებს. ამ მეთოდს მხოლოდ ერთი შედეგის მოცემა შეუძლია: სასაცილო გახადოს
სახელმწიფო ენა ქართველი მოსახლეობის, ბავშვებისა და მოზრდილთა თვალში. და ეს
მხოლოდ იმიტომ, რომ ბავშვების მშობ-ლიურ ენას არ ჰქონოდა ადგილი სკოლაში, რომ
მშობლიური ენიდან ბავშვები რუსული ენით აზროვნებაზე გადაეყვანათ“[გოგებაშვილი,
1954, 462; Левитский, ,,Курс русского языка начальних училищ Закавказия“, 1894 г., 5].
გარდა იმისა, რომ ქართული ენა დისკრედიტებული იყო იმპერიის საგანმანათლებლო პოლიტიკის მიერ, მასწავლებლებიც ამ ენისა დაჩაგრულნი და დამდაბლებულნი იყვნენ. „ქართული ენის მასწავლებლები სხვა საგნის მასწავლებლებზე მცირე
ხელფასს იღებდნენ. კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველი ქართული ენის სწავლების
ცუდად დაყენებას სკოლაში კადრების სიმცირითა და სათანადო სახსრების უქონლობით
ხსნიდა... სინამდვილეში ადგილობრივი ენის მასწავლებელთა უთანასწორობა სხვა
საგნის

მასწავლებლებთან

(როგორც

ეკონომიკურად,

ასევე

უფლებრივად),

არა

სახელმწიფოს სიღარიბით და უსახსრობით იყო გამოწვეული, არამედ იმ მოსაზრებით,
რომ ქართული ენა განედევნათ სკოლებიდან, იძულებული გაეხადათ მასწავლებლობა
ხელი აეღოთ მშობლიური ენის სწავლებაზე“. [სარიშვილი, 1956, 5; Отчет о состоянии
учебных заведении Кавказского учебного округа за 1906 года, 17-18].
„საქართველოს საბოლოო გარუსების პოლიტიკისათვის იმპერია იყენებდა
სკოლას, სადაც სწავლა-განათლება რუსულ ენაზე სწარმოებდა, ხოლო სამშობლო ენა,
ისტორია და გეოგრაფია, რაც ახალ თაობას შეაგნებინებდა თავის ეროვნებას, სკოლიდან
განდევნილი იყო“ [გიორგაძე, 1926, 276].
იანოვსკი, ზავადსკი, ლევიტსკი ქართული ენის სწავლებას ეწინააღმდეგებოდნენ
მთელი თავიანთი საქმიანობის მანძილზე, გაზეთ „მოსკოვსკიე ვედომოსტის“ რედაქ35

ტორი კატკოვი კი ქართული თეატრის სცენაზე გამოტანილ საქართველოს ისტორიულ
დროშას „მჩვარს“ უწოდებდა და ურჩევდა ქართულ საზოგადოებას − ჩაებარებინა იგი
გოფრუას ცირკისათვის [ჭავჭავაძე, 1984, 556-562].
ხელის შეშლა სპეციალური სკოლების დაარსებაში იმ საბაბით, რომ საქართველოს
სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკა ჯერ არ იყო ჯეროვან დონეზე, მთავრობის მიერ
კოლონიის განვითარებისათვის სახსრების გაუმეტებლობა, უამრავი დისკრიმინაციისა
და ეროვნული დამდაბლების მაგალითი,

საქართველოს

ხსენების აკრძალვისა და

ქართველი ხალხის ისტორიული წარსულის დაცინვის ფონზე − ანტიქართული, ერის
საბოლოოდ წაშლისა და მისი ეთნოისტორიული და კულტურული ტრადიციების
საბოლოოდ გამაქრობელი საგანმანათლებლო პოლიტიკა ტარდებოდა ცარიზმის ხანის
საქართველოს გუბერნიების სოფლებსა და დაბა-ქალაქებში.
ამ ფონზე უნდა განვიხილოთ კახეთის რეგიონის სკოლებისა და კულტურული
დაწესებულებების საქმიანობაც.
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თავი II
თელავისა და სიღნაღის მაზრების სასწავლებლები და
მათი საქმიანობა ცარიზმის ეპოქაში
ქართველი ხალხისათვის განათლება ეთნოკულტურული ყოფის უპირველესი
ნიშანია. ქვეყნის პოლიტიკურ აღორძინებას ყოველთვის წინ უძღოდა სულიერი კათარზისი, განათლებისა და კულტურის კერების შექმნა, ერის სულიერი გაერთიანება და
გონებრივი განვითარება.
თელავსა და კახეთში სწავლა-განათლებისა და კულტურის საქმის დაწინაურება
ერეკლე II-ის მეფობის პერიოდიდან დაიწყო. ,,ეკლესია-მონასტრებთან ბევრგან გაიმართა
სკოლა, დაარსდა სტამბა, გაყვანილი იქნა არხები, დაარსდა თოფხანა, ზარაფხანა,
მართლმსაჯულება მკვიდრ ნიადაგზე დამყარდა“ [გარეჯელი, 1890, №115, 2].
1762 წელს ერეკლე მეფე ნეკრესის ეპისკოპოსს დოსითეოზს წერდა: ,,იცოდეთ, მე
ძრიელ მესიამოვნება, თუ თქვენ არ მოაკლებთ მეცადინეობას სკოლის წარმატებას.
შემატყობინეთ, რა მდგომარეობაშია, როგორ წარიმართა სასწავლებელი“ [Церковный
гуджары 1, 40].
1762 წ. დაარსებულ სტამბაში უამრავი წიგნი დაიბეჭდა, წიგნების გამრავლების
შემდეგ დაიწყო სკოლების გამართვა, დაარსდა ორი სასულიერო სემინარია: თბილისსა
და თელავში, რომელთა ხარჯებს სახელმწიფო იღებდა. გაზეთ „ივერიის“ 1881 წლის
რამდენიმე ნომერში თელავის სემინარიის დაარსებისა და მუშაობის შესახებ წერდა
ცნობილი თელაველი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ნიკო მთვარელიშვილი.
თელავსა და კახეთში განათლების ხელშემწყობნი და მოთავენი იყვნენ: ანტონ
კათალიკოსი, გაიოზ რექტორი, ნეკრესის ეპისკოპოსი − დოსითეოზი და სხვა. მათ
მრავალი სახელმძღვანელო შეადგინეს და ახალი წიგნები დაწერეს.
გარდა სასულიერო სკოლებისა, რაზეც ცალკე თავში გვექნება საუბარი,
ხელისუფლება აარსებდა თავის კონტროლის ქვეშ მყოფ სასწავლებლებს. 1858 წლის 27
სექტემბერს მეფისნაცვალმა ბარიატინსკიმ ბრძანება გასცა სკოლების გახსნის შესახებ
სიღნაღის მაზრის სახელმწიფო სოფლებში. იმავე წლის ოქტომბერში სკოლები გახსნეს
სოფელ ველისციხეში, სადაც 1861 წელს 39 მოწაფე ირიცხებოდა, ვაქირში (53 მოწაფე),
მაღაროში (62 მოწაფე), მირზაანში (47 მოწაფე), 1860 წელს სკოლა გაიხსნა ფანიანში (48
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მოწაფე). აღნიშნულ სკოლებს თვით სახაზინო გლეხები ინახავდნენ, თითოეული სკოლა
წლიურად 300 მანეთი ჯდებოდა. მასწავლებლებად უმთავრესად ადგილობრივი
მღვდლები იყვნენ. ისწავლებოდა სათვთო სჯული, რუსული ენა, ანგარიში და ქართული
ენა. 1860 წელს ეს სკოლები სიღნაღის მაზრის სასწავლო ზედამხედველმა დაათვალიერა
და მათში სახელმძღვანელოების უქონლობა აღნიშნა [სცსსა, ფ. 319, საქმე 268, 17].
როგორიც არ უნდა ყოფილიყო სწავლა ამ სკოლებში, ეს იყო ხელისუფლების
კონტროლით დაარსებული ერთ-ერთი სკოლის ტიპი, სადაც სახაზინო გლეხების
შვილებს შეეძლოთ სწავლა, − დაწყებითი განათლების მიღება. და ეს ხდებოდა
ბატონყმობის არსებობის ხანაში, სოციალური ნიშნით ადამიანების გარჩევის პირობებში
[ხუნდაძე, 1951, 75].
1861 წელს რუსეთში, 1864 წელს კი საქართველოში (თბილისის გუბერნია)
გატარებულმა რეფორმამ

მოითხოვა ყველა დარგის, მათ შორის

განათლების

რეფორმირებაც. ამისთვის საჭიორო გახდა განათლებული კადრები, განსაკუთრებით
სახალხო განათლების გარდაქმნა ახლი მოთხოვნების შესაბამისად. 1864 წელს
გამოქვეყნდა დებულება − „დაწყებითი სახალხო სკოლების შესახებ“, რომელიც სკოლას
აცხადებდა წოდებრიობის გარეშე. დაწყებითი სკოლების გახსნის უფლებას იღებდნენ
საზოგადოებრივი

ორგანიზაციები,

ქალებს

შეეძლოთ

მასწავლებლად

ემუშავათ

სკოლებში, ყველა სახის სკოლა დაექვემდებარა სახალხო განათლების სამინისტროს.
სკოლების გახსნას ადმინისტრაცია − მაზრის უფროსი, გუბერნატორი და
მომრიგებელი მოსამართლე ხელმძღვანელობდნენ და სახალხო სკოლის ბედიც ბევრად
იყო მათზე დამოკიდებული. მაგრამ დაარსებული სკოლები ხშირად უმოქმედოდ
რჩებოდა, რადგან ადმინისტრაცია სკოლის სასწავლო პროცესს ვერ უძღვებოდა, ხოლო
ოლქის მზრუნველი სასოფლო სკოლების მიღებაზე უარს აცხადებდა სახალხო სკოლათა
ინსპექტორების უყოლობის გამო. მხოლოდ 1869 წელს დაარსდა ქუთაისის სკოლათა
ინსპექცია, თბილისის დირექციაში კი ინსპექტორის შტატი მხოლოდ 1872 წელს შეიქმნა
[ხუნდაძე, 1951, 77].
სახალხო სკოლების ხელმძღვანელობა პოლიციას ეკისრებოდა, რაც მის წინსვლას
აფერხებდა. სკოლის განმტკიცება პირველ რიგში მასწავლებელთა ნიჭზე, უნარსა და
გამოცდილებაზე იყო დამოკიდებული. მასწვლებლობის მსურველი ბევრი აღმოჩნდა,
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მაგრამ ღირსეული მათ შორის ცოტა იყო. პედაგოგობას სხვადასხვა პროფესიის
ადამიანები ითავსებდნენ, ისინი არათუ არ იყვნენ დახელოვნებულები სწავლების
საქმეში და არ ესმოდათ მეთოდები, არამედ

აკლდათ ზოგადი ცოდნა და განათლება.

„ვინ ასწავლის ამჟამად სასწავლებლებში? - კითხულობდა ცნობილი საზოგადო მოღვაწე
და პუბლიცისტი ვახტანგ თულაშვილი, - ან მღვდელი, ან მისი პრიჩეტნიკი, ან არადა
კურსდაუსრულებელი სემინარიელი. ...რასაკვირველია, ისინი ამ საქმეში მოიხმარებენ
იმ მეთოდებს (სწავლის რიგს), რა მეთოდებითაც იმათთვის უსწავლებიათ წერა-კითხვა.
აქედან გამოდის, რომ ჯოხსა და მათრახს ექნება დიდი განმანათლებელი ,,მნიშვნელობა
ყმაწვილის სწავლაში“ [თულაშვილი, 1889, №8, 1].
ცარიზმის დროინდელ კახეთში, თელავისა და სიღნაღის მაზრებში ძირითადად
ორი სასულიერო სასწავლებელი იყო XIX საუკუნის 10-იანი წლების ბოლოდან: თელავსა
და სიღნაღში. ამას ემატებოდა ეკლესიებთან არსებული სამრევლო სასწავლებლები.
საუკუნის II ნახევარში სასწავლებლების რიცხვი გაიზარდა და სკოლების ტიპებიც
გამრავალფეროვნდა.
სამოქალაქო ექვსკლასიანი სკოლა თელავში დაარსდა 1878 წელს, სიღნაღში კი,
ორი წლით ადრე - 1876 წელს.
სასულიერო სასწავლებელი თელავში არსებობდა XIX საუკუნის დასაწისიდანვე,
გაუქმებული თელავის სასულიერო აკადემიის ნაცვლად. მასში 1876 წელს სწავლობდა: I
კლასში -7 მოწაფე; მეორეში -4, მესამეში -5 ( მათ შორის ლუკა რაზიკაშვილი), მეოთხეში 14 ( მათ შორის ზაქარია ჩხიკვაძე), მოსამზადებელ კლასში - 50 მოწაფე, სულ - 80,
რომელთა შორის მხოლოდ 14 იყო თელაველი.
1877 წელს თელავის სასულიერო სასწავლებელში 7 მასწავლებელი ასწავლიდა და
68 მოწაფე სწავლობდა;
1878-79 სასწავლო წელს თელავის სასულიერო სასწავლებელს ჰყავდა 9
მასწავლებელი, 140 მოწაფე, მათგან საკუთარი ხარჯით სწავლობდა 113 (სცსსა, ფონდი
440, საქმეები 743, 758, ფ. 227, 393).
1870 წელს თელავის მაზრაში საზოგადოების შვიდი სკოლა იყო, სიღნაღში - ცხრა.
ეს რაოდენობა 1878 წლისათვის სხვადასხვა მიზეზთა გამო შემცირებულა.
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თბილისის გუბერნიის სკოლათა დირექცია
1871 წლის იანვრისათვის
მაზრები

1878 წლის იანვრისათვის

სკოლები

ბავშვები

სკოლები

ბავშვები

თბილისის

7

638

9

871

თელავის

7

200

4

102

სიღნაღის

9

241

8

275

გორის

4

_

4

124

დუშეთის

_

_

5

190

ახალციხის

_

_

2

48

ახალქალაქის

_

_

3

129

XIX საუკუნის II ნახევრიდან სახალხო განათლების კერების დაარსებას ეროვნულგანმათავისუფლებელი მოძრაობის გააქტიურების პირობებში გამორჩეული ადგილი
დაეთმო. ცნობილი საზოგადო მოღვაწე - ალექსანდრე ფრონელი 1890 წელს გაზეთ
„ივერიაში“ წერდა: „მარტო სწავლა-განათლებას შეუძლიან აცოცხლოს და ასულდგმულოს ისტორიულად ერი, მარტო იმას შეუძლიან შეუკრიფოს და შეინახოს ის ხალხი და
თვისებანი, რაც ერს აძლევს განსაკუთრებულს ფერს და ცალკე ერად ამყოფებს, თუ ეს
წყარო თვითარსებობისა და წინმსვლელობისა მოიშრიტა, ერიც პირქვე დაემხობა და
მისი სახსენებელიც წაიშლება ისტორიაში და მისი თავგადასავალი მხოლოდ
არქეოლოგთა საჩიჩქნელი და საძიებელიღა შეიქნება“ [ფრონელი, 1890, №79, 2].
არსებული საზოგადოებრივი სკოლები კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო.
ახლად დაარსებულმა წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ მათ დაუგზავნა
ანკეტები, სადაც საზოგადოება ცალკეული მაზრებისა და ქალაქების გამგეობებისაგან
ითხოვდა აღენიშნათ, რა სახის დახმარება სურდათ. აღმოჩნდა, რომ ყველა სკოლა ცუდ
მდგომარეობაში იყო შენობების უვარგისობის, მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ცუდი
მატერიალური მდგომარეობის გამო და სხვ. ილია ჭავჭავაძის ინიციატივით, მაზრებში,
სკოლების რიცხვის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ ადმინისტრაციებთან მოსალაპარაკებლად, გაიგზავნენ წ. კ. გამავრცელებელი საზოგადოების რწმუნებულები. თელავისა
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და სიღნაღის მაზრაში ამ მიზნით ცნობილი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე - რაფიელ
ერისთავი გაიგზავნა [სცსსა, ფ. 481, საქმე 29, 1-18].
ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ სოფლის მოსახლეობასთან ახლოსაც არ მიუშვა
ეს აგენტები, რასაც მოწმობს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების არქივში
დაცული დოკუმენტები, აგენტების მიერ წარდგენილი ანგარიშები, მათ შორის რაფიელ
ერისთავის საანგარიშო წერილიც [სცსსა, ფ. 481, საქმე 7]. ამის შემდეგ გამგეობამ, ილიას
ინიციატივით, თავად შეიმუშავა ,,სანიმუშო განჩინება“, რომლის მიხედვით სოფლებს
თვითონ უნდა ეთხოვათ საზოგადოებისათვის სკოლის გახსნა. სოფლის მოსახლეობას
სკოლისთვის საჭირო მიწა უნდა გამოეყო, აეშენებინა სკოლის შენობა, ყოველწლიურად
უნდა გაეღო 350 მანეთი სკოლისა და მასწავლებლების შესანახად, მიეტანა შეშა სკოლის
გასათბობად. ეს თანხა გადასახადების სიაში უნდა ჩაწერილიყო და შემდეგ, სოფლის
თხოვნის საფუძველზე, იგი საზოგადოების განკარგულებაში გადავიდოდა. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება თავის მხრივ კისრულობდა: მოემარაგებინა
სკოლა ავეჯით, სასწავლო ნივთებითა და სახელმძღვანელოებით, წიგნებით, გაეგზავნა
მომზადებული მასწავლებელი და, ზოგადად, ხელმძღვანელობა გაეწია სასწავლო
პროცესისათვის. ხელისუფლება, კავკასიის სასწავლო ოლქი წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ყველა გადაწყვეტილებას, რაც ეროვნული სკოლის შექმნაგაძლიერებას ემსახურებოდა, ყოველნაირად ხელს უშლიდა. ამას მოწმობდა წინარეხის
სკოლის მაგალითი, სადაც საზოგადოებამ 1882 წ. გახსნა სკოლა, მაგრამ 1883წ. იანოვსკიმ
დაახურვინა. მიზეზად დაასახელა, თითქოს დაირღვა 1881 წლის სასწავლო დებულება.
მხოლოდ ილია ჭავჭავაძის პრინციპული ბრძოლით აღდგა სკოლა 1884 წელს.
საზოგადოება „განათლების“ სისტემაში არსებული მთელი რიგი პრობლემების
წარმოჩენას ცდილობდა. მათ შორის ფრონელიც საუბრობდა სასწავლებლების სიმცირეზე, სწავლის გადასახადის სიდიდესა და სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანთაგან
მისი გადახდის სიძნელეზე, ამის შედეგად ბევრი ახლგაზრდის მიერ სწავლის სრული
კურსის გათავების შეუძლებლობაზე. საუბარი იყო სახელმძღვანელოების, პედაგოგთა
მომზადების დაბალ დონეზეც. განათლების სისტემაში ამგვარ მდგომარეობას ფრონელი
ქვეყნისა და ქართველი ხალხის მომავალს უკავშირებდა და წერდა: „ახალგაზრდობა
მოკლებულია ეროვნულ განათლებას, სამშობლო ისტორიისა და ლიტერატურის
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ცოდნას, თავიანთი ქვეყნის წარსულისა და დღევანდელობის გაგებას, შეუიარაღებელნი
ამ ამ უსაჭიროესის ფარ-ხმალითა, ამგვარნი ახალგაზრდანი უნებლიედ გაგონებენ
ფესვებგამხმარ ხეს, რომელიც ან დღეს, ან ხვალ წამოიქცევა და

იწყებს ნელ-ნელა

ლპობას“ [ფრონელი, 1890, №79, 2].
XIX ს-ის 80-იანი წლებისათვის თბილისის გუბერნიაში სულ 281 სასწავლებელი
იყო. გუბერნიაში სულ 21924 მოსწავლე სწავლობდა, მათ შორის 15 288 ვაჟი, 6 636 კი
ქალი იყო. გუბერნიაში 4 გიმნაზია, 1 რეალური სასწავლებელი, 3 პროგიმნაზია, საოსტატო ინსტიტუტი, წმინდა ნინოს სასწავლებელი გიმნაზიის უფლებით -1, საოსტატო
სემინარია -4, პირველდაწყებითი სასწავლებელი - 1, საქალაქო სასწავლებელი -5,
საქალაქო პირველდაწყებითი სასწავლებელი -4, პირველდაწყებითი სასოფლო სკოლა 10, საქველმოქმედო სკოლა- 5; სკოლები, რომლებსაც თავისი ხარჯით ინახავდა
თბილისი: პირველდაწყებითი - 7, სახელოსნო - 1, სასოფლო სკოლები, რომლებსაც
თავიანთი ხარჯით ინახავდნენ სასოფლო საზოგადოებები - 73; სამრევლო სკოლები - 89;
კერძო სასწავლებლები - 40; სამხედრო სამინისტროს უწყების, კადეტთა კორპუსი,
საიუნკრო სასწავლებელი და საფელდშერო სკოლა − თითო-თითო; გზათა სამინისტროს
სკოლა -1 - სარკინიგზო სასწავლებელი; სახელმწიფო ქონებათა სამინისტროს საბაღოსნო სკოლა; იმპერატრიცა მარიას უწყებას ჰქონდა: ამიერკავკასიის საქალებო
ინსტიტუტი, სასულიერო უწყებას − სასულიერო სემინარია, 3 სასულიერო სასწავლებელი, 1 საქალებო ეპარქიალური სასწავლებელი და 12 სამრევლო სკოლა; ქრისტიანობის
აღმდგენელ საზოგადოებას ჰქონდა 6 სასწავლებელი და სომეხთა სასულიერო უწყებას 1 სემინარია. თბილისის გუბერნიის თითო სასწავლებელზე მოდიოდა 2847 სული და 1
მოსწავლე 37 სულზე. მოსწავლე ქალების რიცხვი თითქმის სამჯერ ნაკლები იყო
ვაჟებზე.
1899 წლის ანგარიშით, რომელსაც ყოველწლიურად ადგენდა კავკასიის სამოსწავლო ოლქის ადმინისტრაცია, კახეთის სასწავლებლების ასეთი სახე იკვეთება:
 წმინდა ნინოს პროგიმნაზია თელავში - 175 მოსწავლით;
 ვაჟთა დაწყებითი სკოლა თელავში - 230 მოსწავლით;
 სასოფლო ერთკლასიანი სასწავლებელი გომბორში – 26 მოსწავლით;
 სიღნაღის საქალებო საქალაქო სასწავლებელი − 134 მოსწავლით;
42

 სოფლის 2-კლასიანი სამინისტრო სკოლა საგარეჯოში - 63 ვაჟი, 33 ქალი, სულ 96
მოსწავლით;
 იმავე ტიპის სკოლა სიღნაღის მაზრის სოფელ ველისციხეში -128 ვაჟით;
 საიდუმლო მრჩევლის - მასლოვის სახელობის ერთკლასიანი სასწავლებელი
ლაგოდეხში, სადაც 31 ვაჟი და 17 ქალი სწავლობდა, სულ 48 მოწაფით;

სოფლის დაწყებითი (ქრისტიანული) სკოლები:
 ენისელში - დაარსებული 1874 წელს, 30 ვაჟი, 28 ქალი, სულ 58 მოსწავლე;
 ყვარელში - დაარსებული 1876 წელს, ვაჟთა სკოლა 58 მოსწავლით;
 ყვარელის ქალთა - დაარსებული 1895 წელს, 58 მოსწავლით;
 ქიზიყში - დაარსებული 1878 წელს, 19 ვაჟი, 22 ქალი, სულ 41 მოსწავლით;
 კონდოლში - დაარსებული 1878 წელს, 17 ვაჟი, 28 ქალი, სულ 45 მოსწავლით
 ნაფარეულში - დაარსებული 1875 წელს, 13 ვაჟი, 13 ქალი, სულ 26 ;
 ფშაველში - დაარსებული 1875 წელს, 13 ვაჟი, 13 ქალი, სულ 26;
 რუისში - დაარსებული 1881 წელს, 25 ვაჟი, 22 ქალი, სულ 47;
 საბუეში - დაარსებული 1875 წელს, 19 ვაჟი, 24 ქალი, სულ 43;
 ურიათუბანში - დაარსებული 1880 წელს, 38 ვაჟი, 24ქალი, სულ 62;
 შილდაში - დაარსებული 1877 წელს, 40 ვაჟი, 19 ქალი, სულ 59;
 ანაგაში - დაარსებული 1897 წელს, 26 ვაჟი, 18 ქალი, სულ 44;
 ბოდბისხევში - დაარსებული 1875 წელს, 58 ვაჟი, 9 ქალი, სულ 67;
 ვაქირში - დაარსებული 1871 წელს, 58 ვაჟი, 22 ქალი, სულ 75;
 ვეჯინში - დაარსებული 1878 წელს, 40 ვაჟი, 16 ქალი, სულ 56;
 გურჯაანში - დაარსებული 1875 წელს, 52 ვაჟი, 16 ქალი, სულ 68;
 კაკაბეთში - დაარსებული 1879 წელს, 37 ვაჟი, 32 ქალი, სულ 69;
 ყანდაურაში - დაარსებული 1880 წელს, 49 ვაჟი, 19 ქალი, სულ 68 მოსწავლე;
 მაღაროში - დაარსებული 1859 წელს, 17 ვაჟი, 20 ქალი, სულ 37;
 მირზაანში - დაარსებული 1876 წელს, ვაჟთა სასწავლებელი, სულ 74 ვაჟი;
 მირზაანში - დაარსებული 1897 წელს, ქალთა სასწავლებელი, სულ23 ქალი;
 ქვემო მიხაილოვკაში - დაარსებული 1875 წელს, 69 ვაჟი;
43

 ცარსკოე კოლოდსკოეში - დაარსებული 1890 წელს, 41 ვაჟი, 14 ქალი, სულ 55;
 კარდენახში - დაარსებული 1868 წელს, 73 ვაჟი, 7 ქალი, სულ 80;
 საკობიეში - დაარსებული 1896 წელს, 44 ვაჟი და 19 ქალი, სულ 63;
 არაქრისტიანული სასწავლებელი თელავის მაზრის სოფელ ყარაჯალაში, დაარსდა
1886 წელს, სულ 11 მოსწავლით (4 ვაჟი, 7 ქალი);
 სომხურ-გრიგორიანული საეკლესიო-სამრევლო სკოლა სიღნაღში, რომელიც 1898
წელს დაარსდა, სწავლობდა 39 ვაჟი და 48 ქალი, სულ 87 მოსწავლე;
 1898 წ. ამგვარი სასწავლებელი (სომხურ-გრიგორიანული) დაარსდა ველისციხეში.

სოფლის ორკლასიანი სამრევლო სასწავლებლები:
 საცხენისში - დაარსდა 1875 წელს, 1899 წელს აქ სწავლობდა 120 ვაჟი;
 სიღნაღის საქალებო საქალაქო სასწავლებელი, დაარსებული 1896 წელს, 134
მოსწავლით;
 სიღნაღის დაბალი საქალებო სასწავლებელი, დაარსებული 1899 წელს;
 თელავის ვაჟთა, - 1878 წელს დაარსებული, 1899 წელს სწავლობდა 230 ვაჟი;
 სიღნაღის ვაჟთა სასწავლებელში, რომელიც 1876 წელს დაარსდა, 1899 წელს
სწავლობდა 273 ვაჟი.
თუ „ივერიას“ დავუჯერებთ, XIX ს-ის ბოლოს ქართველი მოსახლეობის 85,8 %
წერა-კითხვის უცოდინარი იყო, თუმცა, რეფორმის შემდგომ პერიოდში საქართველოში
დაწყებითი სკოლების რიცხვი გაიზარდა.
ე. წ. პირველდაწყებითი სკოლები 3-წლიანი კურსით საეკლესიო-სამრევლო
სკოლებთან ერთად წარმოადგენდა დაწყებით სკოლას. 1901-1902 წლებში თბილისის
გუბერნიაში სულ 197 დაწყებითი სკოლა იყო.
უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლები იყო 4-წლიანი. აქ სწავლას იღებდნენ
სასოფლო-პირველდაწყებითი სახალხო და საეკლესიო სკოლების კურსდამთავრებულნი. უმაღლეს დაწყებით სასწავლებელთა კურსდამთავრებულებს საშუალო სასწავლებლებში (გიმნაზია, რეალური სასწავლებელი) არ შეეძლოთ სწავლის გაგრძელება იმის
გამო, რომ პროგრამების განსხვავება და სასწავლო გეგმების წინასწარ განზრახული
შეუსაბამობა არ იძლეოდა სკოლის ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე პირდაპირ და
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დაუბრკოლებლივ გადასვლის საშუალებას. ეს იმიტომ, რომ უმაღლეს დაწყებით
სასწავლებლებში არ ისწავლებოდა უცხო ენები, მოწაფეები უნდა მომზადებულიყვნენ
და გამოცდები ჩაებარებინათ საშუალო სკოლებში სწავლის გაგრძელების უფლების
მოსაპოვებლად.
სკოლის ტიპებს შორის პოპულარული იყო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო
სკოლები, ეს იყო ვაჟთა და ქალთა გიმნაზიები. წმინდა ნინოს სასწავლებელი თელავში
იყო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა.
ამავე სკოლის ტიპს წარმოადგენდა ქალთა ეპარქიალური სკოლებიც.
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლებიდან სხვადასხვა ტიპი სწავლის
გასაგრძელებლად ერთნაირ უფლებას არ აძლევდა მოსწავლეებს. მხოლოდ ვაჟთა
გიმნაზიის კურსდამთავრებულნი იყვნენ პრივილეგირებულნი უნივერსიტეტებში
უგამოცდოდ შესვლით, რეალური სასწავლებლების კურსდამთავრებულებს შეეძლოთ
მხოლოდ ტექნიკურ, სამედიცინო და სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტებზე შესვლა.
ქალთა გიმნაზიებისა და სხვა ტიპის საშუალო სკოლების კურსდამთავრებულებს არ
ჰქონდათ უფლება უგამოცდოდ შესულიყვნენ უნივერსიტეტებში ან სხვა უმაღლეს
სასწავლებლებში.
ვაჟთა გიმნაზიები ცარიზმის პერიოდში არ არსებობდა კახეთის რეგიონში.
როგორც კავკასიის სასწავლო ოლქის 1909 წლის ანგარიშით ვიგებთ, თელავისა და
სიღნაღის მცხოვრებნი მოითხოვდნენ ამას, მაგრამ მთავრობა უარზე იყო [Отчет о
состоянии учебных заведении Кавказского учебного округа за 1909, 1-2].
კახეთის რეგიონის სწავლა-განათლების საკითხებს იხილავდა XX საუკუნის 10-იან
წლებში აქ გამომავალი გაზეთი - „ხმა კახეთისა“. იგი 1912-1915 წლებში გამოდიოდა. 1913
წელს ,,ხმა კახეთისას“ ფურცლებზე კორესპონდენტი ,,შ“ (ილო მოსაშვილი) სოფელ
ყანდაურაზე წერდა: „... ხშირად გამიგონია აქაური გლეხის მწარე ჩივილი: რა ვქნა,
ბავშვები შინ მისხედან, მრჩებიან ასე უბედურად. ნეტა იყოს ვინმე და ცოტა-ოდნავ წერაკითხვა შეასწავლონ ბავშვებს. რაც უნდა დაგვეხარჯოს. ძალიან ბევრჯელ, უბრალოდ
წერილის მოკითხვის დასაწერად გლეხს მწიგნობარი პირის შოვნა სანთლით საძებარი
გხდომია; მართალია სოფელში მოიპოვებიან რამდენიმე პირი, მაგრამ არცთუ ისინი
იცხელებენ

თავს საზოგადოებისათვის, ალბათ, ეს ვაჟბატონები ყოველივე მხრის
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უზრუნველყოფილნი არიან

თვითონ და აბა სხვისა რაღა ენაღვლებათ“ [,,შ“ (ილო

მოსაშვილი), 1913, №38, 3] .
1913 წლის ,,ხმა კახეთისა“-ს ორ ნომერში (144-145) გამოქვეყნდა „იმერელი
ამომრჩევლის“ წერილი სათაურით: „სწავლა-განათლების საკითხი კავკასიის ამიერ
მხარეში“ და უფრო ადრე გაზეთში სათავე დაედო რუბრიკას „ღია წერილი სოფლის
მასწავლებლებს“,

რომელშიც

გამოქვეყნდა

წერილები

სწავლების

საკითხებზე.

მაგალითად, გაზეთის აქტიური კორესპონდენტი ბ. ვანელი თვლიდა, რომ სოფლის
სკოლაში რუსული ენა პირველი კლასიდანვე არ უნდა ისწავლებოდესო. ავტორი
მიუთითებდა, რომ 1881 წელს პროგრამით ეს აკრძალულა, მაგრამ იქვე დასძენდა, რომ
„ჩვენ წინაარმდეგი არა ვართ რუსული ენისა... მაგრამ ჯერ საძირკველი გასკვენით და
კედლების აყვანა მერე უფრო ადვილიაო“ [,,იმერელი ამომრჩეველი“, 1913, №144, 2].
გაზეთში გამოქვეყნებული წერილებიდან იკვეთება აზრი, რომ სოფლის სკოლამ
ბავშვებს მარტო ანბანი უნდა შეასწავლოს, ან რომელიმე სახელმძღვანელო გააზეპირებინოს, არამედ პირველ რიგში მოსწავლეებს უნდა შეაყვაროს წიგნის, გაზეთის კითხვა.
ეს კი შესაძლებელია მაშინ, როცა მასწავლებელი, სახელმძღვანელოს გარდა, მოსწავლეებს წასაკითხად აწვდის სხვადასხვა, მათი გონების შესაფერის წიგნებს.
„ჩვენი სკოლების მასწავლებლები“ - ამ რუბრიკის ქვეშ დაბეჭდილია თედო
ბეგიაშვილის (შემდეგში პროფესორი) წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა 1914 წლის 10
აგვისტოს გაზეთში ,,ხმა კახეთისა“. „ქართული სკოლების და საზოგადო სწავლაგანათლების ისტორია, − წერდა თ. ბეგიაშვილი, − ეს დაუსრულებელი ბრძოლაა არსებობისათვის. იმ დროს, როდესაც სხვა ერების ძალ-ღონე პედაგოგის განვითარებისაკენ
და სწავლების რაციონალურად დაყენებისაკენ არის მიმართული, ჩვენი ძალ-ღონე
სკოლების შენარჩუნებას და სწავლების ეროვნული ელფერის დაცვას უნდება“
[ბეგიაშვილი, 1914, №169, 2].
თედო ბეგიაშვილმა პედაგოგების დახმარების მიზნით გამოაქვეყნა ნარკვევები
XIX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული ლიტერატურის ისტორიაზე რუბრიკით
„ჩვენი მწერლები“. ავტორმა პოპულარული ენით მიმოიხილა სოლომონ დოდაშვილის,
ალექსანდრე ჭავჭავაძის, გრიგოლ ორბელიანის, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გიორგი
ერისთავის, დანიელ ჭონქაძის, ლავრენტი არდაზიანის, გრიგოლ რჩეულიშვილის და
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სხვების ცხოვრება და მოღვაწეობა.
ინტერესს იწვევს, აგრეთვე, თედო ბეგიაშვილის წერილები „ბარათები სკოლის
მასწავლებლებს“, რომლებიც გამოქვეყნდა ჯერ რუსულ ჟურნალში ,,сотрудник“
(გამოდიოდა სოხუმში), შემდეგ კი − ამ წერილების შესწორებული და უფრო დახვეწილი
რედაქცია დაიბეჭდა გაზეთში − „ხმა კახეთისა“.
ამავე გაზეთში ხშირად არის საუბარი მასწავლებელთა გაჭირვებულ მდგომარეობაზე. გაზეთის პუბლიკაციებიდან ჩანს, რომ მასწავლებლების ყოფაში „ერთის მხრით
უიმედობა, უმეგობრობა, სევდა, სულიერი საზრდოს მოშორება და მეორეს მხრივ
შიმშილი, უსახსრობაა“ ფესვგადგმული.
1908-1912 წლებში კავკასიის სასწავლო ოლქის სამზრუნველოს საქართველოში
არცერთი საშუალო სკოლა არ დაუარსებია, მაშინ, როდესაც მოსახლეობის ინიციატივით,
ადგილობრივი სახსრებით გახსნილი იქნა თბილისისა და გორის ვაჟთა გიმნაზიები,
ახალციხის, თელავის, ხონის, ბათუმის (კერძო), თბილისისა (ლევანდოვსკისა და
ლისიციანის) და ხაშურის (კერძო) პროგიმნაზიები [Рудолф, 1914, 71-72].
სტატისტიკით, თბილისის გუბერნიაში, ყველაზე მეტი მოსწავლე ჰყავდათ
სომხებს. მოსწავლეთა ეროვნული შემადგენლობა ასეთი იყო: რუსები - 4041;, ე. ი. 18%,
ქართველები - 7245, ე. ი. 34 %, სომხები -7575, ე. ი. 34 %, მუსულმანები -817 -4%.
სახელმწიფო სწავლა-განათლებაზე თბილისის გუბერნიაში 1 178 359 მანეთს ხარჯავდა.
საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობანი, მათ შორის ებრაელები,
მუსულმანები და სომხები თავიანთ ფულს ხარჯავდნენ სკოლებზე. სასულიერო წოდება
თავისი სკოლებისათვის წელიწადში 143 982 მანეთს ხარჯავდა. ეს იყო ყველა დანარჩენი
ხარჯის ორი მესამედი. მოსწავლეთა რიცხვით პირველი ადგილი ეჭირა სასულიერო
წოდების შვილებს, მეორეზე იყო თავადაზნაურთა შვილები, მესამეზე - გლეხთა და
მოქალაქეთა შვილები [ფრონელი,1890, №79, 2].
ამ სტატისტიკიდან ნათლად ჩანს, რომ სასულიერო (სამრევლო) სასწავლებლები
ყველაზე მეტი იყო საქართველოში. ასეთი ტიპის სასწავლებლები განსაკუთრებით 60-70იანი წლებიდან არსდებოდა რეგიონის სოფლებში.
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§1. თელავისა და სიღნაღის მაზრის სასულიერო სასწავლებლები
ცარიზმის დროს
რუსეთის მიერ ჯერ ქართლ-კახეთის სამეფოს ანექსიის, შემდეგ კი მთელი
საქართველოს დაპყრობის შემდეგ, საქართველოს სკოლებმა და კულტურულმა
დაწესებულებებმა შეიძინა ის ფუნქცია, რაც დამპყრობლის მიზანს წარმოადგენდა: ერის
ასიმილაცია, ეთნოკულტურული და ეთნოისტორიული ტრადიციების დევალვაცია.
თუმცა, ქართველი ერის ამას ვერ ეგუებოდა და ყოველნაირად ცდილობდა ხელი
შეეშალა დამპყრობლისათვის მიზნების განხორციელებაში.
როდესაც მთელი საქართველო, ქართლ-კახეთის სამეფოსთან ერთად, რუსეთის
კოლონია გახდა, ერმა ბრძოლა დაიწყო დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის, მაგრამ უთანასწორო ბრძოლაში ვერ შეძლო სამართლიანობის აღდგენა.
ძირითადი დატვირთვა სწავლა-განათლების, ქართული ისტორიული და კულტურული
ტრადიციების მოვლასა და შენარჩუნებისათვის ბრძოლას დაეთმო. განათლების კერებმა
და პედაგოგებმა დიდი როლი ითამაშეს ეროვნული ცნობიერების, ქართული ენის
შენარჩუნების, ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეის სიცოცხლისუნარიანობის
განმტკიცების საქმეში. ქართველი ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილი ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, მონაწილეობდა სკოლების, სტამბების, ბიბლიოთეკა-სამკითხველოების დაარსებაში [ბენდიანიშვილი, დაუშვილი, სამსონაძე, ქოქრაშვილი, ჭუმბურიძე,
ჯანელიძე, 2008, 301-322].
პირველი სასულიერო სემინარია რუსულმა ხელისუფლებამ გახსნა თბილისში 1817 წელს. მის ბაზაზე და მისი მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობდნენ სასულიერო
სასწავლებლები თელავში, სიღნაღსა და გორში.
თელავის სასულიერო სასწავლებელი ცარიზმის მიერ ქართლ-კახეთის დაპყრობის შემდეგ გაუქმებული თელავის სემინარიის ნაცვლად, იმავე შენობაში გაიხსნა.
სასულიერო სასწავლებლები ორი კლასისაგან

შედგებოდა: სამაზრო და

სამრევლო. სიღნაღში 1817 წელს გახსნილ სასწავლებელში სამაზრო კლასი 1821 წლამდე
ვერ გაიხსნა. 1817 წელს, პირველივე მიღებაზე, სიღნაღის სასულიერო სასწავლებელში
შევიდა და კარგი სწავლითა და ნიჭიერებით გამოირჩა სოფელ მაღაროს მკვიდრი,
ადგილობრივი მღვდლის შვილი - სოლომონ დოდაშვილი, დოდაევი, როგორც ამ დროს
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ეძახდნენ. რუსულმა ხელისუფლებამ გვართა ქართული ჟღერაც კი დაიწუნა და
ქართველებს გვარი რუსული ტრანსკრიპციით შეუცვალა. რადგან სიღნაღში სამაზრო
კლასი არ იყო, ამიტომ, სამაზრო სკოლის ზედამხედველმა − დობრომისლოვმა დოდაშვილი და მეორე წარჩინებული მოსწავლე − ანტონ კობიაშვილი თბილისში გამოგზავნა.
მათ წარმატებით ჩააბარეს გამოცდები და სასულიერო სამაზრო სასწავლებელში
ჩაირიცხენ [სცსსა, ფონდი 440, საქმე 5, 6, 24].
მალე დოდაშვილი კვლავ მიიწვიეს მშობლიურ სასწავლებელში მასწავლებლად,
ის წავიდა სიღნაღში, თუმცა დიდხანს არ უმუშავია: 1822 წლის 8 მარტს თბილისის
სასულიერო სემინარიის გამგეობამ განიხილა სიღნაღის სასულიერო სასწავლებლის
ზედამხედველის − ილარიონ დობრომისლოვის პატაკი ამავე სასწავლებლის II კლასის
რუსული ენის მასწავლებლის −დავით ისაკოვის განთავისუფლების შესახებ, „რომელსაც
არ შეეძლო რუსული გრამატიკის სწავლება და აკლდა სიბეჯითე“. ისაკოვი გაათავისუფლეს და მის ადგილზე 18 წლის დოდაშვილი დაინიშნა. თითქმის ერთი წლის შემდეგ,
1823 წელს მან ითხოვა განთავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან სამოქალაქო
სამსახურში გადასვლის მიზეზით. ის დაითხოვეს, თუმცა სამოქალაქო სამსახურში არ
შესულა, − პეტერბურგის უნივერსიტეტში წავიდა საუნივერსიტეტო განათლების
მისაღებად. მის ადგილზე სემინარიის რიტორიკის კლასის მოსწავლე, 17 წლის
ნიკოლოზ კოლუბანსკი დანიშნეს. აქედანაც ჩანს, რომ ამ დროს სასულიერო
სასწავლებლებშიც მასწავლებლის საკითხი დიდი პრობლემა იყო. ამ სასწავლებლებშიც
არ იდგნენ მასწავლებლები სათანადო დონეზე ზნეობრივი თუ განათლების თვალსაზრისით. მცირე ხელფასის გამო ყველა ცდილობდა სამოქალაქო სამსახურში გადასვლას
[ხუნდაძე, 1951, 170].
1817 წელს თელავის სასულიერო სასწავლებლის სამრევლო კლასის მასწავლებლად, იქაური მასწავლებლის უვარგისობის გამო მომხდარი გადაჯგუფების შემდეგ,
გაიგზავნა თბილისის სასულიერო სემინარიის სიტყვიერების კლასის მოსწავლე − იასე
სულხანიშვილი [სცსსა, ფ. 440, საქმე 5, 8].
1818-1819 წლებში თელავის სასულიერო სასწავლებლის ზედამხედველი იყო
დეკანოზი ზაქარია სიდამონიძე, რომელიც თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლის
ქართული ენის მასწავლებელი იყო 1804-1814 წლებში.
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1821 წ. თბილისის სემინარიის რექტორი ირინეი დაესწრო თელავის სასულიერო
სასწავლებელში გამოცდას

და აღნიშნა მასწავლებელ ბოგოლიუბოვის ლოთობის

შესახებ, მომდევნო წელსაც დაესწრო ირინეი თელავის გამოცდებს და მასწავლებელი
იმავე დღეში იხილა. ამის გამო მან ეგზარქოსს უპატაკა, რომ ბოგოლიუბოვის მოწაფეებმა
არაფერი იციან, რადგან მასწავლებელი ლოთია და გაკვეთილებს აცდენსო. როგორც
დოკუმენტებიდან ჩანს, ბოგოლიუბოვი უატესტატოდ გაათავისუფლეს.
თელავის საულიერო სასწავლებლის ზედამხედველად 1824 წელს დაინიშნა
კიევის სასულიერო აკადემიიდან ჩამოსული იქაური სტუდენტი აქვსენტი სტაცენკოვი,
სიღნაღის სას. სასწავლებლის ზედამხედველად კი – ასევე კიევიდან ჩამოსული
სტუდენტი ლეონტი პროტოპოპოვი.
კიევიდანვე ჩამოსული სტუდენტი ხლებნიკოვი დაინიშნა გორის სასწავლებლის
ზედამხედველად, თუმცა ის მალე ამხილეს უვიცობასა და უზნეობაში, განთავისუფლების ნაცლად სიღნაღის სასწავლებელში მასწავლებლად გადაიყვანეს. როგორც
სიღნაღის სასწავლებლის ზედამხედველი წერდა, არ იცოდა საგანი და ვერ ასწავლიდა
მოსწავლეებს. ამგვარი მდგომარეობა იყო სასულიერო სასწავლებლებში, სადაც
ძირითადად რუსი სასულიერო პირები ასწავლიდნენ და შორს იყვნენ ქართული
ტრადიციების, ენის და ხალხის ხასიათის ცოდნისგან.
სასულიერო სასწავლებლებში მხოლოდ სასულიერო პირთა და თავადების
შვილებს იღებდნენ. უამრავი მაგალითი იყო იმისა, რომ თელავისა და სიღნაღის
სასულიერო სასწავლებლებიდან გარიცხეს ბეჯითი მოსწავლეები, მათ შორის კახეთიდან
თბილისის სასულიერო სასწავლებელსა და სემინარიაში მოსწავლე ახალგაზრდები,
რადგან გაირკვა, რომ ისინი სინამდვილეში გლეხთა შვილები იყვნენ.
საქმე ის იყო, რომ 1808 წლის 7 ივლისის კანონით, რომელიც იმპერატორმა
ალექსანდრე I-მა გამოსცა, მღვდლები ყმობიდან განთავისუფლდნენ. მათი შვილები, თუ
1808 წელზე ადრე იყვნენ დაბადებულნი, ყმებად რჩებოდნენ.
ვისაც ძალიან უნდოდა სწავლა და სასულიერო განათლება, ზოგჯერ ტყუოდნენ
და თავიანთ ნამდვილ წარმომავლობას მალავდნენ. ამას ისიც განაპირობებდა, რომ XIX
საუკუნის 30-იან წლებამდე საერო სასწავლებლები საქართველოში თითქმის არ იყო, თუ
იყო, ესენი წოდებრივ სასწავლებლებს წარმოადგენდნენ და გლეხის შვილებს იქ არავინ
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მიიღებდა. ამიტომ მალავდნენ გლეხთა ნიჭიერი შვილები ნამდვილ გვარს და სწავლის
უფლებას ამგვარად იღებდნენ. 1820 წლის 5 სექტემბერს თელავის სასულიერო სასწავლებლიდან თბილისის სემინარიაში სასწავლებლად გაიგზავნა 3 მოწაფე: გურგენიძე,
ზურიევი და თედორე მარკოზოვი (მარკოზაშვილი) - თელავის მაზრის სოფელ აწყვერის
გარდაცვლილი დეკანოზის, ყოფილი საბატონო ყმის - მარკოზ ქიტუაშვილის შვილი.
მათ გამოცდები ჩააბარეს და ჩაირიცხნენ. აზნაურმა პაატა სულხანიშვილმა აცნობა
სასწავლებლის ხელმძღვანელობას, რომ მარკოზოვი დაბადებული იყო 1808 წლამდე და
მისი უკან დაბრუნება მოითხოვა. სემინარიამ განიხილა საჩივარი და მარკოზოვი
გარიცხა, თელავის სასულიერო სასწავლებლის ზედამხედველს - გიაცინტოვს კი
საყვედური გამოუცხადა ამ შემთხვევის გამო, გააფრთხილა, სხვა შემთხვევაში აღარ
გაემეორებინა მსგავსი მოქმედება [სცსსა, ფონდი 440, საქმე 14, 370].
1830წ. თელაველ მემამულეს - თავად ევგენი რუსიევ-ყორჩიბაშს ეგზარქოსისთვის
უთხოვია, რომ თელავის დეკანოზი იოანე რაზმაძე მისი ნაყმევია და მის უფროს შვილს სიმონს ნუ აკურთხებთ ეკლესიის მასახურად, ხოლო უმცროსი სოლომონი, თბილისის
სემინარიის მოწაფე, გარიცხეთ სასწავლებლიდანო. ეგზარქოსის ბრძანებით, სოლომონ
რაზმაძე

მართლაც გარიცხეს თბილისის სემინარიიდან „როგორც არაკუთვნილი

სასულიერო წოდებისა“. სხვა მაგალითებიც ბევრია კახეთის რეგიონიდან მსგავს
მომენტებზე.
1823 წელს სიღნაღის სასულიერო სასწავლებლიდან თბილისის სემინარიაში
გამოგზავნილმა ადამ ღირსაევმა აჩვენა, რომ ის იყო სოფელ ბაიდარანის (ანაგის) გარდაცვლილი დიაკვნის შვილი, ნამდვილად გლეხის შვილი აღმოჩდა, რის გამოც სემინარიიდან გარიცხეს.
1826

წლის 5 მარტს მეფე ერეკლეს შვილმა - თეკლა ბატონიშვილმა საჩივარი

შეიტანა ეგზარქოსთან თავის ყოფილ ყმებზე. აღნიშნა, რომ თელავის მაზრის სოფელ
ოთხთვალაში მცხოვრები გრიგოლ იმერლიშვილის ორმა შვილმა გვარი შეიცვალა და
საყვარელიძეებად დაწერეს. ისინი თელავის სასულიერო სასწავლებელში სწავლობდნენ.
ითხოვა მათი გარიცხვა. გაირკვა, რომ საყვარელიძეები წარმატებული და ნიჭით
გამორჩეული მოსწავლეები იყვნენ, მაგრამ ორივე ძმა გარიცხეს სასწავლებლიდან.
სწავლისთვის საჭირო მატერიალური საშუალება ხშირად არისტოკრატებსაც არ
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ჰქონდათ. მაგ.: 1821 წელს თელავის სასულიერო სასწავლებელი 8 კაცმა დაასრულა.
გამოცდებს თბილისის სასულიერო სემინარიის რექტორი ირინეიც ესწრებოდა. 8
კაციდან 6 თავადი იყო. აქედან 6 გაემგზავრა სასწავლებლად: ჩოლოყაშვილი, ანდრონიკაშვილი, ყორჩიბაში- რუსიშვილი, სიდამონოვი და ორი ჯორჯაძე, ორმა - როსტომოვმა
და ხირსელმა კი, მატერიალური მდგომარეობის გამო, ვერ შეძლეს სწავლის გაგრძელება.
1823 წელს თელავის სასულიერო სასწავლებლის მეორე კლასში სწავლობდა 2
სასულიერო წოდებისა და 6 საერო პირის შვილი. ესენი იყვნენ: მაყაშვილი, ანდრონიკაშვილი, ჭავჭავაძე, საყვარელიძე, ჯორჯაძე. მღვდლის შვილების მომავალ მღვდლებად
აღზრდა ხელისუფლების მთავარი მიზანი იყო, მაგრამ ხშირად მღვდლებს არ სურდათ
შვილების შეყვანა სასწავლებლებში. მაგალითად, 1827 წელს, სიღნაღის მაზრაში 36
მღვდელი აღრიცხეს, რომელთაც შვილები არ შეჰყავდათ სასწავლებლებში. სემინარიის
გამგეობამ დაადგინა, რომ მათ გაათავისუფლებდნენ ეკლესიებში დაკავებული
ადგილებიდან, თუ შვილებს არ ასწავლიდნენ, იმ სემთხვევაში თუ მათი შვილები
კარგად ისწავლიდნენ, ხაზინიდან მიიღებდნენ დახმარებას. საარქივო დოკუმენტები
ბევრ მაგალითს ასახელებს, როდესაც ურჩი მღვდლები, რომელთაც სასწავლებლებში არ
შეიყვანეს შვილები, ფულადი ჯარიმით დაისაჯნენ.
სასულიერო სასწავლებლებში წოდებრივი ნიშნით ჩარიცხვის მოთხოვნილება
რეფორმის შემდგომ საქართველოში აღარ იყო და მდგომარეობა შერბილდა: გლეხის
შვილებიც შედიოდნენ სასწავლებლებში, თუკი ამისი საშუალება და ნიჭი ჰქონდათ.
30-იანი წლებიდან სასულიერო სასწავლებლებზე მოთხოვნილება ნელ-ნელა
შენელდა, რადგან საერო სასწავლებლების რიცხვი გაიზარდა, რეფორმის შემდეგ კი
წოდებრივი ნიშნით სასწავლებლებში ჩარიცხვა სრულიად მოისპო.
მოძრაობა

სასწვლებლების

რიცხვის

გაზრდისათვის

განსაკუთრებით

XIX

საუკუნის II ნახევრიდან გააქტიურდა.
სკოლების დაარსებისათვის საზოგადოების მოძრაობა გააქტიურდა კახეთის
რეგიონშიც. საერო სასწავლებლებთან ერთად დიდი ყურადღება ეთმობოდა სასულიერო
სასწავლებლების დაარსებას.
თელავისა და სიღნაღის

სასულიერო სასწავლებლებს ემატებოდა სასოფლო

სამრევლო სკოლები, რომლებიც კახეთის თითქმის ყველა დიდ სოფელში დაარსდა.
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უწმინდესი სინოდის 1836 წლის 29 ოქტომბრის მითითების და საქართველოს
ეგზარქატის

წინადადებით,

საქართველოს

ეკლესია-მონასტრებთან

დაიწყეს

ერთკლასიანი სამრევლო სკოლების გახსნა. საარქივო მასალების მიხედვით, ხუთი წლის
მანძილზე (1841-1845 წლებში) მარტო აღმოსავლეთ საქართველოში, ქართლ-კახეთში
გაიხსნა 55 სასოფლო-სამრევლო სკოლა 56 მასწავლებლით და 558 მოწაფით
[თავზიშვილი, 1974, 294]. შემდეგში ეს რიცხვი თანდათან გაიზარდა.
მაინც როგორ იყო მოწყობილი სამრევლო სკოლები საქართველოში, რა სტრუქტურა ჰქონდა მათ, იყო თუ არა ეს სტრუქტურა იმპერიის სხვა რეგიონების მსგავსი?
80-იანი წლების საქართველოს სამრევლო სკოლები მუშაობდა ადგილობრივი
ხელისუფლების მიერ შედგენილი წესდებით. ეს წესდება შეადგინა ეგზარქოსმა პავლემ.
მასთან ერთად სასწავლო გეგმის შედგენაში მონაწილეობდა სწავლა-განათლების
მზრუნველი კავკასიაში - კირილ იანოვსკი. ამ ორი ადამიანის მიერ შედგენილი გეგმა
დაამტკიცა უწმინდესმა სინოდმა 1885 წლის 27 სექტემბერს და სავალდებულო გახადა
საეგზარქოსოში. ამ გეგმით, ერთკლასიანი სამრევლო სკოლებისთვის კავკასიაში
დადგინდა სამწლიანი კურსი, ერთი წლით უფრო გრძელი, ვიდრე რუსეთში, სადაც
ერთკლასიანი სამრევლო სკოლა მხოლოდ 2 წლის კურსს მოიცავდა. მესამე წლის
მიმატება საქართველოში გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ რუსეთში მხოლოდ დედა ენაზე
ასწავლიდნენ, საქართველოში კი - არა. სავალდებულო საგნები გეგმით იყო: საღმრთო
სჯული, ქართული წერა-კითხვა, რუსული ენა, არითმეტიკა და საეკლესიო გალობა.
ყველა ამ საგანში სწავლება დაწესებული იყო კურსის დაწყებიდან ბოლომდე. დღეში
ხუთი გაკვეთილი ტარდებოდა. გაკვეთილი ერთსაათიანი იყო. ყოველდღე საღმრთო
სჯულს პირველი

გაკვეთილი ეთმობოდა, ქართულ წერა-კითხვას მეორე და მესამე

გაკვეთილი, მეოთხე - რუსულ ენას, მეხუთე - ოთხი დღე არითმეტიკას, ორი კი გალობას.
სამრევლო სკოლების გეგმა თითქმის მთლიანად ემთხვეოდა საერო სკოლებისას
კავკასიაში, იყო მხოლოდ ერთი განსხვავება: საერო სკოლებში რუსული ენა პირველი
კლასიდანვე იწყებოდა, სამრევლოში კი არა. ეს მიტომ ხდებოდა, რომ სოფლის ბავშვებს
ძალიან გაუჭირდებოდათ საღმრთო სჯულის რუსულად სწავლა. 1893 წელს გაზეთ
„ივერიაში“ პუბლიცისტი კალმახელიძე სამრევლო სკოლების მუშაობასა და სკოლის
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პროგრამებზე დაწვრილებით საუბრობდა. მისი აზრით, სამრევლო სკოლებში ქართული
ენის ჩანაცვლება რუსულით ბოროტება იქნებოდა − „რადგან ბავშვების სულს დააზიანებს და ამგვარი სკოლა ღვარძლს მოგვიყვანს პურის ნაცვლად“-ო

[კალმახელიძე

(გოგებაშვილი), 1893, №92, 2].
მოსახლეობის სწრაფვა სკოლების გახსნისა და სწავლა-განათლების მიღებისაკენ
იმდენად გაძლიერდა, რომ მას ხელს ვერც ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენები
უშლიდა. კახეთში ხშირი იყო სეტყვა, გვალვა, რაც მოუსავლიანობისა და შიმშილობის
მომტანი იყო. ვრცელდებოდა საშიში ინფექციური დაავადებები: ხოლერა, მუცლის
ტიფი, ყვავილი და სხვა. პრესა აქვეყნებდა ცნობებს რთულ სოციალურ ვითარებაში
ახალი სასწავლებლების დაარსებაზე.

გაზეთი „ივერია“ წერდა: „სიღნაღის მაზრის

სოფელ ურიათუბანში ამ მძიმე დროსაც დიდ ყურადღებას აქცევენ სწავლა- განათლებას.
ერთი სკოლის მაგიერ, - წერდა გაზეთი - ორი სკოლა აქვთ: სამინისტრო და სამრევლო.
სამინისტრო სკოლას საზოგადოება ინახავს თავისი სახსრით, სამრევლო სკოლას კი
ადგილობრივი მღვდელი ი. ჩ.-ვი. ამ მღვდელმა თავისი სურვილით გამართა სამრევლო
სკოლა, ყველა საჭირო ნივთი სკოლისთვის თავისი ხარჯით იყიდა და ყმაწვილებსაც
უსასყიდლოდ ასწავლის. ბევრგან მღვდლები ვერ ახერხებენ სკოლის გამართვას,
თუგინდ საზოგადოება ჰშველოდეთ, ურიათუბნის მღვდელს კი თავის მშვენიერი სკოლა
გაუმართავს და კარგადაც მიჰყავს სკოლის საქმე. ყმაწვილები სწავლობენ წერა-კითხვას,
საღმრთო ისტორიას, გალობას და მეტი რაღა უნდათ. სამინისტრო სკოლებში ამჟამად
მეტსაც არაფერს ასწავლიან“ [,,ურიათუბნელი“,1893, №81, 2].
მუდმივად იდგა შენობის, სწავლის გადასახადის, მასწავლებელთა კადრების,
სახელმძღვანელოების საკითხი როგორც სკოლის, ასევე მთელი საზოგადოების წინაშე.
სასულიერო სასწავლებლების დაარსებას საქართველოს ეკლესიის სასულიერო მამები
და საეგზარხოსო ხელმძღვანელობდა. ეს უკანასკნელი დაინტერესებული იყო, რათა
სასულიერო სწავლება რუსულ ენაზე ყოფილიყო, რაც ქართული საზოგადოებისათვის
კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა. საქმე ის იყო, რომ სოფლელ ბავშვებს რუსული ენა
სრულიად არ ესმოდათ და უჭირდათ ამ ენაზე სწავლა, სასწავლო დებულებები კი,
რომელსაც კავკასიის საგანმანათლებლო სისტემის ხელმძღვანელები, − იანოვსკი,
ზავადსკი, თბილისის გუბერნიის სკოლების დირექტორი - სტრელეცკი ადგენდნენ,
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ითვალისწინებდა საერო სასწავლებლების მსგავსად, სასულიერო სკოლებშიც რუსულ
ენაზე ყველა საგნის სწავლებას. ამ ვითარებას, საზოგადოების ჩვეულებრივ წარმომადგენლებთან ერთად, ქართველი სამღვდელოების დიდი ნაწილიც აპროტესტებდა.
სპეციალურად მოწვეულ სამღვდელოების კრებებზე ირჩეოდა სკოლებთან დაკავშირებული ყველა საკითხი.
თელავის სასულიერო სასწავლებლის პრობლემებს ეხებოდა გაზეთი „დროება“
1883 წლის ნოემბერში. ავტორი ფსევდონიმით - „სამღვდელოების კეთილისმყოფი“ აქვეყნებდა ვრცელ სტატიას სათაურით - „კახეთის სამღვდელოების კრების საყურადღებოდ“ [,,სამღვდელოების კეთილისმყოფელი“, 1883, №232, 2].
სტატიის მიხედვით 19 ნოემბერს თელავში შემდგარა კახეთის სამღვდელოების
კრება.

ამგვარი

შეკრებები

ყოველწლიურად არ

იმართებოდა, ამიტომ

კრების

გადაწყვეტილებებს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თელავისა და სიღნაღის მაზრების
სასულიერო სასწავლებლების პრობლემების დასმასა და მოგვარებაში. სტატიაში
საუბარია თელავის სასულიერო სასწავლებელზე, რომელსაც ჰქონდა როგორც შენობის,
ასევე

სხვა

პრობლემები.

წერილში

ვკითხულობთ:

„აშკარაა,

რომ

ამ

კრების

გადაწყვეტილებაზე დიდად არის დამოკიდებული მისი სასწავლებლის კეთილდღეობა,
მისი სასწავლებლის პედაგოგიური და ეკონომიკური წარმატება, გონებრივი და
ზნეობრივი განვითარება. ამისათვის თვითეულს დეპუტატს, როგორც თავის ამომრჩეველთა წარმომადგენელს და მათ წინაშე პასუხისმგებელს, მართებს სიფრთხილე და
დაკვირვება. უმთავრესნი წინადადებანი სასწავლებლის გამგეობის მხრით, რომელნიც
კრებამ უნდა განიხილოს, არიან შემდეგნი...“ პუბლიცისტი ჩამოთვლიდა თელავის
სასულიერო სასწავლებლის პრობლემებს. ეს იყო: 1. ახალი შენობის აგებისათვის საჭირო
თანხის შეგროვება. სამღვდელოებას უკვე შეკრებილი ჰქონდა 8200 მანეთი, რომლითაც
შენობის საძირკველი და პირველი სართული აშენდა. მეორე სართულის ასაგებად
საჭირო იყო 2000 მანეთი, რომელიც სამღვდელოებას უნდა შეეკრიბა. ახალი შენობა
საშუალებას მისცემდა სკოლას, გახსნილიყო პანსიონი, რაც დიდად დაეხმარებოდა იმ
მოსწავლეებს, რომლებიც სოფლებიდან და სხვა რაიონებიდან დადიოდნენ. 2. უნდა
შეკეთებულიყო ძველი შენობა, რომელიც სასწავლებლის ზედამხედველის სადგომად
იქცეოდა; 3. სუსტად მოსწავლე შეგირდებს დანიშვნოდათ რეპეტიტორები, ეს მოვალე55

ობა საკუთარ მასწავლებლებს შეეძლოთ შეესრულებინათ, ოღონდ ზედმეტი გასამრჯელოს ფასად; 4. სასულიერო მამების კრებას სასწავლებლისთვის უნდა მოეძებნა
შეძლებული მზრუნველი, რომელიც დაეხმარებოდა სკოლას ფინანსური პრობლემების
გადაჭრაში.
განსაკუთრებულ ყურადღებას სტატიის ავტორი ამახვილებდა მოსამზადებელ
კლასზე. „მოსამზადებელი კლასი არის განსაკუთრებული საგანი სამღვდელოების
მზრუნველობისა, ის არის საფუძველი რომელზედაც შენდება მთელი შემდეგი სწავლამეცნიერება, − წერდა სტატიის ავტორი. მოსამზადებელი კლასის გაკვეთილების
მომავალ მასწავლებელთა შორის განაწილება არ არის სასარგებლო და სასურველი ჯერ
ერთი იმიტომ, რომ იმ მასწავლებელთა, რომელნიც ხელს ჰკიდებენ ამ გაკვეთილებს,
მრავალი სხვა გაკვეთილებიც აქვთ და სამყოფი დრო არ ექნებათ ამ გაკვეთილების
მზადებისათვის. მეორე, - რომ მოსამზადებელი კლასის მასწავლებელმა კარგად უნდა
გაიცნოს ყველა თავისი მოსწავლე, მისი ხასიათი, ცოდნა, ნიჭიერება, ტემპერამენტი, რომ
თითოეულს მათგანზე იმოქმედოს ხასიათისა და ცოდნის მიხედვით და, რასაკვირველია, რომ ერთი მასწავლებელი, რომელიც სულ მუდამ მათთან არის, უფრო კარგად
გაიცნობს, ვიდრე ბევრი. წესდებისა და პედაგოგიის მოთხოვნისამებრ, მოსამზადებელ
კლასში უმჯობესია, რომ იყოს ე. წ. საკლასო სისიტემა, როდესაც ერთი მასწავლებელი
ასწავლის ყველა საგანს და მთელ თავის ძალას ერთ კლასს ანდომებს. შეგირდებიც ერთს
იცნობენ და მასთან არიან შეჩვეულნი. ბევრ მასწავლებელში კი არჩევენ ერთს, სხვების
ავტორიტეტი ეცემა მათ თვალში და მათ გაკვეთილებსაც ისე ვერ სწავლობენ, როგორც
პირველისას“[,,სამღვდელოების კეთილისმყოფი“, 1883, №232, 2].
ფსევდონიმით გამოქვეყნებული ეს სტატია ეკუთვნოდა დიდ ქართველ პედაგოგსა და განმანათლებელს − იაკობ გოგებაშვილს.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა სამრევლო სკოლების დაარსებას. ეს იყო
სკოლების ფართო ქსელი, სადაც ღარიბი გლეხის შვილებსაც მიუწვდებოდათ სწავლაზე
ხელი. თელავისა და სიღნაღის მაზრის სოფლებში ამგვარი ტიპის სკოლების დაარსებას
საქართველოს ეგზარქოსის − პალადის ბრძანებით სათავეში ედგა ალავერდის
ეპისკოპოსი ბესარიონი. სოფლებში იხსნებოდა ე. წ. „სამზრუნველოები“, რომლებიც
სათავეში უდგებოდა სკოლების გახსნას. სამზრუნველოებს ადგილობრივი თავადები და
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ნასწავლი ადამიანები ედგნენ სათავეში. 80-იანი წლების ბოლოს ამგვარ ღონისძიებათა
შედეგად სკოლები გაიხსნა კარდენახში, კონდოლში, ურიათუბანში, საცხენისში,
საბუეში, რუისპირში, ფშაველში, ენისელსა და სხვა სოფლებში.
სკოლის დიდ პრობლემას მასწავლებელი წარმოადგენდა. ხშირად იყო სკოლა და
არ იყო მასწავლებელი. „დროების“ კორესპონდენტი ამ შემთხვევებზე მიუთითებდა და
მის არასახარბიელო შედეგზედაც აფრთხილებდა საზოგადოებას. ის აღწერდა კახეთის
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც მოუსავლიანობამ და გვალვამ
განაპირობა და ამ ფონზე განათლების კერების ცუდ მუშაობასაც აღნიშნავდა. „არც ჩვენი
სკოლები წარმოგვიდგენენ სანუგეშო სურათს, − წერდა იგი. ფშაველში, საბუეში და
ვგონებ რუისპირშიც სკოლები უმასწავლებლოდ არიან. არ ვიცი, რას ელის ან რას
უყურებს უფალი სტრელეცკი? რომელს სოფელშიც მოინდომებთ სკოლის გახსნას,
ხსენებულს სოფლებზედ მიგითითებენ გლეხები და გიპასუხებენ: „იქ კი არ გახსნეს
შკოლა და ფულებს არ ახდევინებენ, რომ მასწავლებელი არა ჰყამთ და ფულებს კი
ტყუილად ჰკრეფენო“... ცუდი შედეგი ექნებათ ამგვარს მაგალითებს გლეხთა
მომავლისათვის.“ ავტორის მიერ

ჩამოთვლილია ის პედაგოგებს, რომლებიც ერთი

სკოლიდან მეორეში გადაიყვანეს, მათ ადგილზე კი არაპროფესიონალები დანიშნეს. ამა
ყველაფერს იგი აბრალებდა თბილისის გუბერნიის სახალხო სკოლების დირექტორს სტრელეცკის, რომელიც თვითნებურად, ზოგჯერ სხვების აზრის გათვალისწინებით
ნიშნავდა პედაგოგებს. ერთ ასეთ შემთხვევას ასახელებს „კახელი წინწიბურას“
ფსევდონიმით „დროების“კორესპონდენტი. ეს იყო ენისელის სკოლაში თელაველი
ადვოკატის დანიშვნა. ამ ფაქტს ის მიაწერს ადგილობრივი მზრუნველის ჩარევას,
რომელსაც სოფელში ადვოკატის ყოლა პირადად აწყობდა. სხვა შემთხვევებში
სტრელეცკი საათებს არ აძლევდა სასულიერო სემინარიადამთავრებულებს იმ საბაბით,
რომ არც პირადად არ იცნობდა მათ და არც საზოგადოებისთვის იყვნენ ნაცნობები
[,,კახელი წიწიწიბურა“, 1880, №66, 1].
ქიზიყში შექმნილ რთულ მდგომარეობაზე იყო საუბარი მიხეილ ნასიძის წერილში, რომელიც ასევე „დროებამ“ გამოაქვეყნა. სასულიერო სასწავლებლები 80-იანი წლების
დასაწყისში აქ ჯერ კიდევ არ იყო. სამღვდელოება, მისი ხელმძღვანელი ჯგუფი „ბლაღოჩინები“, რომლებიც სასულიერო წრიდან დროდადრო ირჩეოდა, ხშირად ვერ
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უზრუნველყოფდა სკოლების გახსნას, რადგან ეს გარკვეულ ფინანსებს უკავშირდებოდა.
ნასიძე მიმართავდა მღვდლებს: „თქვენს შვილებს ხომ სწავლის გზა არსაით აქვთ ამ
ხანობით. თელავშია ერთი სასულიერო სასწავლებელი და თქვენზედ ერთობ შორს არის.
ასე რომ უმეტესი ნაწილი თქვენგან ვერ ახერხებს იქ შვილების მიცემას. ტფილისშია
სასულიერო სასწავლებელი და იქ ხომ უფრო ვერ მიგიწვდებათ ხელი. თქვენი ქალების
განათლებაზე ხომ რაღა უნდა მოგახსენოთ. ამ სამწუხარო მდგომარეობიდან თავის
დასახსნელად აუცილებლად საჭიროა თქვენთვის ერთი სასულიერო სავაჟო და ერთიც
საქალებო სასწავლებელი. ორივე ერთობ ძნელია, ჯერჯერობით იქნებ ერთი მაინც
მოახერხოთ...“ ნასიძე ურჩევდა ქიზიყის სამღვდელოებას ბოდბეში, წმინდა ნინოს
მონასტრის გალავანში არსებულ შენობაში გაეხსნა ქალთა სასწავლებელი [ნასიძე,1880,
№63, 2].
ქართული პრესა და საზოგადოება ხშირად გამოთქვამდა პროტესტს იმის გამო,
რომ კახეთის რეგიონში ქართულ სასულიერო სასწავლებლებზე მეტი რაოდენობის იყო
მსგავსი

ტიპის სომხური სკოლები. მათი მზრუნველები იყვნენ მდიდარი სომეხი

ვაჭრები, რაც ამ სკოლებს იმდენ პრობლემას აღარ უქმნიდა. თბილისის გუბერნიის
იმდროინდელი
მოსწავლეების

სტატისტიკა

მოწმობს,

პროცენტულობა

რომ

თანაბარია.

ქართველებთან
მთელი

ერთად,

მოსახლეობის

სომეხი

ეროვნული

შემადგენლობიდან ისინი 34 %-ს ინაწილებდნენ. ეს მაშინ, როდესაც გუბერნიის
ქართული მოსახლეობა სომხურზე გაცილებით დიდი იყო. ამავე სტატისტიკით, 6
თავადაზნაურში მხოლოდ ერთი მოსწავლე იყო, სასულიერო წოდებიდან კი 4 სულზე
მოდიოდა ერთი მოსწავლე, რაც გაცილებით დიდი იყო ყველა სხვა წოდების მონაცემზე
[ფრონელი, 1890, №79, 2].
თელავის სასულიერო სასწავლებელში მოღვაწეობდა გამოჩენილი პედაგოგი და
საზოგადო მოღვაწე ნიკო მთვარელიშვილი. განუზომელია მისი ღვაწლი

კახეთის

სასკოლო განათლების სფეროში, რეგიონის კულტურული დონის შექმნაში. მან ამ მხრივ
მრავალი სასარგებლო საქმე გააკეთა. მასთან ახლოს იდგნენ და ყველა მამულიშვილურ
საქმეში მხარს უჭერდნენ: ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი,
ექვთიმე თაყაიშვილი და სხვა, მისი დროისათვის სახელგანთქმული მოღვაწეები.
ნიკო მთვარელიშვილმა თავადაც თელავის სასულიერო სასწავლებელი დაამ58

თავრა. ის 1845 წლის 6 დეკემბერს დაიბადა თელავის მაზრის სოფელ ვაზისუბანში. 1854
წელს შეიყვანეს თელავის სასულიერო სასწავლებელში, რომლის დამთავრების შემდეგ
სწავლა გააგრძელა თბილისის სასულიერო სემინარიაში. სემინარიის დამთავრების
შემდეგ სამუშაოდ მშობლიურ, თელავის სასულიერო სასწავლებელში გაგაზავნეს, სადაც
ოთხი წელი იმუშავა. 1864 წელს ნიკო მთვარელიშვილი სანკტ-პეტერბურგის
სასულიერო აკადემიაში გაემგზავრა, რომლის დასრულების შემდეგ დაბრუნდა
საქართველოში და სამსახური კვლავ თელავის სასულიერო სასწავლებელში გააგრძელა
[მთვარელიშვილი, 2010, 6].
თელავის სასულიერო სასწავლებელი მდებარეობდა იქ, სადაც ადრე თელავის
ცნობილი სემინარია იყო განთავსებული და რომელიც სახელგანთქმული სწავლულის დავით რექტორის ღვაწლით იყო ცნობილი. 1880 წელს „დროებაში“ სერგეი მესხი წერდა:
„ციხის გალავანში არის შენობა, რომელიც ერთ დროს ასე განთქმულ თელავის
სემინარიას ეჭირა თავის გამოჩენილის დავით რექტორით. ახლა აქ თელავის
სასულიერო სასწავლებელია მოთავსებული, რომელშიც დავით რექტორის მაგივრად
პატივცემული ნ. მთვარელიშვილი რექტორობს, ზედამხედველი ამ სასწავლებლისა“
[,,ზარაფოვი,“ 1880, № 27, 1].
მთვარელიშვილი თოთხმეტი წელი (1870-1884)

ედგა სათავეში თელავის

სასულიერო სასწავლებელს. მან დიდი ამაგი დასდო არა მარტო პედაგოგიური
ღვაწლით, არამედ სასწავლებლის ტექნიკური აღჭურვის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი
საზოგადო მოღვაწე − ესტატე მირიანაშვილი იგონებდა: „ამ სასწავლებელს დიდი
ღვაწლი დასდო. გვახსოვს (მაშინ ამ სასწავლებელში ვსწავლობდით), სხვათა შორის, ის
დიდი მეცადინეობა, რომელიც მას დასჭირდა იმ დროს მაზრის უფროსთან, რათა სასწავლებლისათვის ცალკე შემოეზღუდათ ეზო [თელავის მუზეუმის ხელნაწერები, 2520].
თელავის სასწავლებლებში მთვარელიშვილის პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე, მის
კულტუროლოგიურ ღვაწლზე, სხვა ქართველ მოღვაწეებთან ერთად, წერდა ზაქარია
ჭიჭინაძე. ის, როგორც გამომცემელი, ბევრჯერ სწვევია პედაგოგს თელავის სკოლებსა და
კახეთის ეკლესია-მონასტრებში, სადაც ჩაუტანია მის მიერ გამოცემული წიგნები.
ჭიჭინაძე ნიკო მთვარელიშვილს საუკეთესო პედაგოგად თვლიდა. იგი წერდა: ,,ნიკო
მთვარელიშვილი მხურვალედ მოქმედებდა თელავის სასწავლებლებში, სადაც დიდი
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ცვლილება მოახდინა, როგორც სწავლა-განათლების საქმეში, აგრეთვე გარეგანი
აუცილებელი კულტურული მორთულობის მხრითაც.
ყოველივე ამასთან, ნიკო მთვარელიშვილის მეცადინეობა იყო მიმართული
ქართული მამულიშვილური აღორძინებისაკენ, რათა ქართველი მოზარდი თაობა
მსოფლიო მეცნიერების შეთვისებით განმტკიცებულიყო. ასეთი მამულიშვილური
სამსახურით ნიკო მთვარელიშვილმა მორთო სკოლის ქართველ მოწაფეთა გონება და
მათში უაღრესად დანერგა მშობელი ქვეყნის ისტორიის შესწავლის ტრფიალება. როგორც პედაგოგი, ნ. მთვარელიშვილი იყო სამაგალითო მშრომელი და სწავლა-განათლებაზე ისეთი თვალით მაყურებელი და მოქმედი, რაც მაშინ მონარქიულის-სამოსწავლებლო საბჭოსაგან სასტიკად იყო აკრძალული“ [„ქართული სიტყვა“, 1924, №19, 3].
თელავის სასულიერო სასწავლებელში მთვარელიშვილი ასწავლიდა ლუკა
რაზიკაშვილს, მომავალ დიდ პოეტს. სასწავლებელში სხვადასხვა დროს შედეგში
გამოჩენილი ბევრი ადამიანი ასწავლიდა ან თავად იღებდა განათლებას.
თელავის სასულიერო სასწავლებელს ჰქონდა საკუთარი ეკლესია, სადაც მოსწავლეები გალობდნენ, ესწრებოდნენ წირვა-ლოცვებს. 1890 წლის „ივერია“ დაწვრილებით
აღწერდა თელავის საზოგადოების კრებასა და ამ ეკლესიაში ალავერდის ეპისკოპოსის
ქადაგების დეტალებს, გადმოსცემდა მის დამოკიდებულებას სამრევლო სკოლებისადმი.
მეუფეს მრევლისთვის ურჩევია ახალი სამრევლო სკოლის დაარსება თელავში.
„მოვეკიდოთ გულმოდგინედ თელავში სამრევლო სკოლის დაარსების საქმეს, უთქვამს მეუფე ბესარიონს, - რადგანაც თელავი, როგორც დედაქალაქი კახეთისა,
მოვალეა უჩვენიოს სოფლებს მაგალითი სიკეთისა“-ო. სტატიაში ნათქვამია, რომ
თელავის საკრებულო ეკლესიის მღვდელმა იოანე შიუკაშვილმა წარმოთქვა სიტყვა,რომ
თელავში

ორი

სამრევლო

სკოლის

დაარსება იყო განზრახული, რაც ძნელი

ასასრულებელი იყო. ,,ჯერ ერთი დავაარსოთ, - თქვა მან,- აგერ ადგილი, სადაც
გაუქმებული პატარა ეკლესიაა, საკმაო და ფრიად შესაფერისი სამრევლო სკოლისათვის.
ამ ადგილს შემოზღუდვა უნდა და სამი ოთახი აშენდება სკოლისთვის“... მამა იოანეს
კრების წევრებმა დაუსვეს კითხვა, თუ რა თანხებით უნდა აშენებულიყო სკოლა, ისიც
დაპირდა ხალხს, რომ ამ საკითხზე წერილობით მოხსენებას წარმოადგენდა. თელავის
მცხოვრებთა ნახევარი ქართველია და ისინი აუცილებლად შეეწევიან ამ კეთილ საქმესო.
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19 თებერვალს მეუფე ბესარიონს თელავის ღვთაების ეკლესიაში წარმოუთქვამს
სიტყვა. იქ მიცვალებული ყოფილა დასვენებული, მეუფეს მისთვის პანაშვიდი
აღუსრულებია და თან უქადაგებია შეკრებილი მრევლისათვის. მეუფეს უსაუბრია
იმაზე, რომ ადამიანი მიდის იმქვეყნად, ვალმოხდილი, ობლებს ვერავინ გაუწევს
დედობასა და მამობას. მათ მხოლოდ სწავლა- განათლება დაეხმარებათ. უკვდავი
მშობელი მხოლოდ სკოლააო. „იქნება ზოგმა იკითხოს, ვინაა უკვდავი მშობელი ჩვენი
შვილებისაო? მოგახსენებთ: უკვდავი მშობელი სკოლაა. ნუ გაიკვირვებთ კეთილმსახურნო მსმენელნო, რომ სკოლა დავსახე უკვდავ მშობელად. დაფიქრდით, ჩაუკვირდით
გონებას და დარწმუნებული ვარ, დამეთანხმებით, რომ სკოლა, რიგიანად მოწყობილი,
არის ჩვენი შვილების სულიერი მშობელი. იგი არის მშობელი იმათის ნიჭისა, იმათის
წარმატებისა, ბედნიერებისა, იგი არის უკეთესი მზრუნველი, მეგობარი, ზომიერი და
შეუცდენელი ყოველთა მშობელთა შორის. დღევანდლამდის ერთადერთი დაწესებულება გამოუგონია ადამიანთა გონიერებას, რომელსაც შეუძლიან მოზარდთათვის მშობლობის მაგივრობა გასწიოს, და ჩვენ კი ამასაც თვალს ვარიდებთ.
რა არის ესა, თუ არა ჩვენი დაუდევნელობა და უზრუნველობა? რისგან მოხდა,
რომ ჩვენს მეზობელ სომეხთ ამავე ქალაქში, გარდა საზოგადო ქართველთა და სომეხთა
სასწავლებლისა, აქვთ ორი საკუთარი სამრევლო სკოლა, ქალთა და ვაჟთათვის? და ჩვენ
კი, ჩვენსავე ქვეყანაში, ჩვენსავე ქალაქში, არცერთი სამრევლო სკოლა არა გვაქვს, არა
გვაქვს სკოლა, სადაც ღარიბის კაცის შვილებს უფასოდ შეეძლოთ სწავლა, არა გვაქვს
სკოლა, რომელიც ჩვენის ცხოვრების შესაფერისად იყოს მომართული. არა გვაქვს სკოლა
მაშინ, არათუ მთავრობა გვიშლის ვიქონიოთ იგი, არამედ ხელსაც გვიმართავს. დროა,
პატივცემულნო მსმენელნო, თვალები ავახილოთ, დროა სხვისის კარგის მაგალითით
მაინც ვიხელმძღვანელოთ, დროა მივსცეთ ყველა ერთმანეთს ხელი ხელსა, და ძმურად
შევუდგეთ ჩვენთა შვილთა მომავლის საკეთილო საქმეს.
აგერ, გაუქმებული პატარა ეკლესია რომ არის, იმ ადგილს ავაშენოთ სკოლისთვის
სამი ოთახი, მივაბაროთ იქ ჩვენი შვილები და გაიმართება სამრევლო სკოლა. დარწმუნებული ვარ და თქვენც დამეთანხმებით, რომ მთელის თელავის ქართველობას არ
გაგიჭირდებათ სამის ოთახის აშენება და იმ ადგილის შემოზღუდვა. ამისათვის მე
ვსთხოვე თქვენს მოძღვრებს და იმათაც სიხარულით გამომიცხადეს, რომ თქვენის
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დახმარებით ააშენონ ხსენებულს ადგილზედ სამი ოთახი და თვით ადგილი
შემოზღუდონ. მე ვეცდები, რომ მასწავლებელი მთავრობამ გიშოვნოთ, ამისთვის
გთხოვთ ყველას, დიდსა და მცირეს, ქალსა და კაცს, რომ გულით მოინდომოთ, ხელი
გაუმართოთ

შეძლებისსადვარად, შეეწივნენ

თქვენს

მოძღვრებს

ამ

მოზარდთა

საბედნიერო და სასიკეთო საქმის შესრულებაში.
იყოს კურთხეულ ამიერიდგან და უკუნისადმდე ვინც ჯეროვანი და შესაფერი
შემწეობა აღმოუჩინოს ამ საქმეს. ამინ!“ [,,მეთვალყურე“, 1890, №43, 1-2].
დამსწრენი ისე აუღელვებია მეუფე ბესარიონის სიტყვებს, რომ იმ წამსვე
დაუწყიათ ამ საქმის მხარდაჭერა და განხორციელება.
ქართველი ქველმოქმედები ცდილობდნენ ამ მდგომარეობის გამოსწორებას.
ზოგიერთი კახელი თავადი მამულსა და შენობებს უთმობდა ახლადგახსნილ სასწავლებლებს. ასე მაგალითად: სოფელ ზემო მაჩხაანში, თავადმა ზალდასტანიშვილმა
გამოყო მიწა სკოლისათვის, სადაც მისი შვილებიც მიიღებდნენ განათლებას.
დიდ დახმარებას უწევდნენ სკოლებს ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავლები,
ასევე გენერალი ნიკო ზურაბის ძე ჭავჭავაძე [„დროება“, 1885, №5, 2].
1892 წელს სამრევლო სკოლა დაარსდა სოფელ ბაკურციხეში. გაზეთ ,,ივერიის“
ინფორმაციით, ეს სკოლა იმავე წელს დაიკეტა. „ეს საზოგადოების ბრალი არ არის, წერდა გაზეთის კორესპონდენტი, − რადგან, მისი სურვილი რომ არა, სკოლა ვერც
დაარსდებოდა. ეს იმ მეთაურების ბრალია, რომელთაც არ შეუძლიათ საზოგადოებისთვის კარგი საქმეები ბოლომდე მიიყვანონ, იმათი, რომელნიც სოფელში არიან და
სოფელს კი „არას არგებენ“. პირიქით, თავიანთი პირადის სარგებლობის გულისთვის
საზოგადო საქმეებს უთავბოლო ლაპარაკით და მითქმა-მოთქმით ბოლოს უღებენ“
[„ივერია“, 1893, №84, 1].
სასულიერო სასწავლებლის მასწავლებელთა ხელფასი ძალზე მცირე იყო.
სასწავლებელთა წლიური ხარჯები არ იფარებოდა მათი ბიუჯეტით. ისინი სახაზინო
ხარჯით არსებობდნენ, მაგრამ იმდენად მცირე იყო საბიუჯეტო თანხა, რომ სასწავლებლები საშინელ მდგომარეობაში იყვნენ. ბევრს შენობაც არ ჰქონდა. მაგალითად,
სიღნაღის სასწავლებელი ბოდბეში ისლით გადახურულ სახლში იყო მოთავსებული,
რომელშიც წვიმდა და ბოძების სიდამპლის გამო სახიფათო ხდებოდა შიგ გაჩერება.
62

1822 წელს სიღნაღის სამაზრო და სამრევლო სასწავლებელში ზედამხედველს,
რომელიც უფროსი მასწავლებელიც იყო, 250 მანეთი ეძლეოდა წლიურად, სამრევლო
სკოლის II კლასის მასწავლებელს - 120 მანეთი, I კლასის მასწავლებელს - 100 მან.,
ხარჯები სკოლის ბინისათვის - 75 მანეთი, სულ წლიური ხარჯი ამ სკოლებს 545 მანეთი
ჰქონდა. ამდენივე ჯდებოდა წლიურად თითოეული სამაზრო სასწავლებელი.
1831

წელს თელავის სასულიერო სასწავლებლის ბიუჯეტი იყო

- 370 მან.,

სიღნაღის - 390 მან., ამრიგად, 10 წლის მანძილზე ამ სასწავლებლების ბიუჯეტი კი არ
გაზრდილა, შემცირებულა, რაც უნდა გამოეწვია მოწაფეთა რაოდენობის შემცირებას,
კლასების გაერთიანებას [ხუნდაძე, 1951, 173].
მიუხედავად პრობლემებისა, XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში სამრევლო
სკოლებისკენ ლტოლვა გაძლიერდა. ამის მიზეზი იანოვსკის პროექტი იყო, რომლის
მიხედვით ქართული ენა მხოლოდ საეკლესიო უწყების სკოლებში შემორჩა. სამრევლო
სკოლები ჩვენში ამის გამო უფრო მისაღები აღმოჩნდა, ვიდრე სამინისტრო. სამრევლო
სკოლებს მის შემდეგ გაუუარესდათ მდგომარეობა, როცა მათ სათავეში ჩაუდგა
შავრაზმელი და შოვინისტი ვოსტორგოვი. მან თავისი მოღვაწეობა იმით დაიწყო, რომ
ეპარქიალურ სასწავლო საბჭოს მიაღებინა დადგენილება, რომლის თანახმად ქართულ
სკოლებად უნდა ჩათვლილიყო მხოლოდ ის სკოლები, სადაც „უკლებლივ ყველა ბავშვი
იქნებოდა ქართველი“ [გოგებაშვილი, 1954, 207].
ამ გეგმით, თუ მანამდე აღმოსავლეთ საქართველოში 150-მდე ქართული სკოლა
იყო, მან მისი რიცხვი 39-მდე დაიყვანა. ამით მან განდევნა ქართული ენა იმ სკოლებიდან,
სადაც ყველა ბავშვი, ეროვნების მიუხედავად, ქართულად ლაპარაკობდა და არც ერთი
სხვა ენა არ იცოდა.
1901 წლიდან ვოსტორგოვმა შემოიღო ახალი სასწავლო გეგმა, რომლის მიხედვით
სამრევლო სკოლებში პირველი წლიდანვე სწავლა მშობლიურის ნაცვლად, რუსულ
ენაზე იწყებოდა. სოფლის ქართულ სკოლებში სწავლება ქართულად მიმდინარეობდა
რუსული თარგმანით I-II კლასებში, ხოლო IV-ში რუსულად. ეს ახალი გეგმა საღვთო
სჯულის სწავლებას ითვალისწინებდა `მუნჯური მეთოდით, მაგრამ ეს გეგმა ვერ
განხორციელდა [სიგუა, 1959, 17].
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1905

წელს,

როდესაც

რევოლუციამ

იფეთქა,

საქართველოს

სკოლებშიც

გააქტიურდა მოძრაობა ქართული ენის შემოსაღებად, სახალხო სკოლების ქსელის
გასაფართოებლად. ამ მხრივ საინტერესოა სოფელ ბოდბისხევის მოსახლეობის
მოთხოვნა უფასო სავალდებულო სწავლების შემოღებაზე 16 წლამდე ახალგაზრდებისათვის, საშუალო და უმაღლესი სკოლების დაარსებას, ღარიბ მოსწავლეთა
უზრუნველყოფას სასწავლო ნივთებითა და ტანისამოსით სახელმწიფოს ხარჯზე,
გამოცდების არსებული სისტემის გაუქმებას სკოლებში, მშობლიურ ენაზე სწავლებასა
და ყველა დაწესებულებაში ქართული ენის შემოღებას [„მოგზაური“, 1905, № 11, 162].
ამრიგად, ყველა სხვა ტიპის სკოლებთან შედარებით, სასულიერო სასწავლებლებს
XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საკუნის დასაწყისში

განსაკუთრებული ყურადღება

ეთმობოდა. ხალხის მოთხოვნილება, თუ სამღვდელოების ზრუნვა, ასეთი სკოლების
რიცხვის გაზრდას უწყობდა ხელს.

§ 2. ქალთა სასულიერო და პროფესიული სკოლები
კახეთში ცარიზმის ეპოქაში
სასულიერო წოდების ქალთა სასწავლებლების დაარსებას რუსეთის იმპერიაში
შეუდგნენ 1843 წლიდან. მათი დაარსებისას მხედველობაში ჰქონდათ არა იმდენად
ქალთა განათლება საერთოდ, არამედ მომავალი მღვდლებისათვის სათანადოდ
განათლებული და მეოჯახე ცოლების მომზადება.
პირველი ასეთი სასწავლებელი დაარსდა ცარსკოე სელოში, 1843 წელს. 1846 წელს
მსგავსი სასწავლებელი იაროსლავშიც დაარსდა. 1866 წელს ქალთა სასულიერო სასწავლებლების რიცხვი რუსეთის იმპერიაში 30-ს შეადგენდა, მოსწავლეთა რიცხვი კი − 2000მდე აღწევდა.
1849 წელს პეტერბურგის მიტროპოლიტი ისიდორე შუამთის მონასტრის
წინამძღვარს - ქრისტეფორეს - წერდა: „ვღებულობ რა მხედველობაში, რომ
საქართველოს ეპარქიაში არ არის არავითარი სასწავლებელი, სადაც ქალთა სქესის
ობლებს, რომელთაც არა ჰყავთ ახლო ნათესავები, შეეძლოთ თავის შეფარება და წესიერი
განათლების მიღება, ვსთვლი ძალზედ საჭიროდ და სასარგებლოდ
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სასწავლებელი სამთავროს დედათა სავანესთან, მიენდოს მონაზვნებს ამ ობლებზე
მზრუნველობა და მათთვის წერა-კითხვისა და ხეირიანი ხელსაქმის სწავლება“ [Кироион,
1905, 199].
ეს სასწავლებელი მხოლოდ 1866 წელს გაიხსნა. მის მიზანს შეადგენდა „მტკიცე
მართლმადიდებელ ქრისტიან ქალთა აღზრდა, რომლებიც მართლმორწმუნეობით უნდა
ემსახურონ ეკლესიას და ოჯახს“ [,,საქართ. საეკლესიო მახარებელი“, 1866, №153, 36].
XIX ს-ის 60-70-იანი წლებიდან უკვე მასობრივად დაიწყო ქალთა სასწავლებლების
დაარსება საქართველოში. ეს იყო როგორც სახაზინო, ასევე კერძო სასწავლებლები.
გაზეთი „კავკაზი“, რომელიც კავკასიაში რუსული ხელისუფლების ოფიციალურ
ორგანოს წარმოადგენდა, აკრიტიკებდა ამ სასწავლებლებს, მათი სწავლების დონეს.
„რაღა უნდა ითქვას ქალთა სასწავლებლების ხასიათისა და მიზნების შესახებ? − წერდა
გაზეთი. ისინი უმწონი არიან როგორც მეცნიერული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ბევრი მათგანი დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ ცხოვრებაზე მათი გავლენა ან
უმნიშვნელოა, ან საზიანო“[„კავკაზი“, 1866, №34, 4].
ცარიზმისდროინდელ ქალთა სასწავლებლებს შორის კახეთში თელავის წმინდა
ნინოს სასწავლებელი გამოირჩეოდა. ამ სასწავლებლის ისტორიას შესანიშნავი გამოკვლევა უძღვნეს პროფესორმა გიორგი ჯავახიშვილმა და დამსახურებულმა პედაგოგმა
მარინე გოგბაიძემ.
თელავის წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა სასწავლებელი დაარსდა 1865 წელს. ამ
დიდი კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიების ორგანიზატორი იყო ქალაქ
თბილისში, 1846 წელს, კავკასიის მეფისნაცვლის მიხეილ ვორონცოვის მეუღლის ელიზავეტა ქსავერის ასულ ბრანიცკაიას მიერ დაარსებული წმინდა ნინოს სახელობის
ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოება. მანამდე ამ საზოგადოების მიერ წმინდა ნინოს
სახელობის ქალთა სკოლები გაიხსნა თბილისში - 1846 წელს და ქუთაისში - 1847 წელს.
თელავის

ქალთა სასწავლებლის

დაარსების

უშუალო

ინიციატორი

იყო

ალექსანდრე ჭავჭავაძის რძალი, დავით ჭავჭავაძის მეუღლე, ილია ბატონიშვილის
ასული ანა ბაგრატიონ-ჭავჭავაძე (1828-1905). სასწავლებლის გახსნის უფლება მან
გრიგოლ ორბელიანის დახმარებით, 1860 წელს მოიპოვა. 1864 წელს შეიქმნა სასწავლებლის გამგეობა ექვსი პირის შემადგენლობით. ესენი იყვნენ: ანა ბაგრატიონი65

ჭავჭავაძისა (თავმჯდომარე), თელავის თავადაზნაურთა წინამძღოლის მეუღლე −
ეკატერინე მაყაშვილი, მომრიგებელი მოსამართლის მეუღლე

− ბარბარე ჯორჯაძე,

თელავის მაზრის ექიმის მეუღლე − ნატალია ვერმიშევა, თელავის მაზრის უფროსის
მეუღლე და გამგეობის საქმეთა მართველი − პროკურორი ქანანოვი.
სასწავლებელი უნდა გახსნილიყო კახთა მეფის სასახლეში, რისთვისაც საჭირო
გახდა შენობის შეკეთება, მისთვის ახალი ნაგებობის დაშენება, რაც ადვილი არ იყო,
ამიტომ, ამ საქმის ორგანიზებას თითქმის ხუთი წელი დასჭირდა. სკოლა გაიხსნა 1865
წლის 5სექტემბერს, ნაქირავებ შენობაში, ნადიკვარზე მდებარე

ვახვახიშვილების

სახლში, სადაც 2 წელი ფუნქციონირებდა. პირველ წელს მიიღეს 12 გოგონა, მეორე
სასწავლო წელს კი − 25. საზოგადოებამ სკოლისადმი დიდი ყურადღება გამოიჩინა,
გაღებული იქნა დიდი შემოწირულობა, რის ხარჯზეც არქიტექტორმა ზალცმანმა სამეფო
სახლის გადაკეთება შეძლო, მას ახალი სართულიც დააშენა და სკოლისათვის საჭირო
სახე მისცა. ამ სამუშოზე 11 ათასი მანეთი დაიხარჯა, აქედან 5 ათასი იყო შემოწირული
თანხა, 6 ათასი მანეთი კი მეფისნაცვლისგან სესხის სახით შემოვიდა [გოგბაიძე,
ჯავახიშვილი, 2010, 6].
ამ სესხის დაფარვა გათვალისწინებული იყო ვორონცოვის მეუღლისგან
თბილისის საქველმოქმედო საზოგადოებისათვის ყოველწლიურად შემოწირული 10
ათასი მანეთისგან. ელიზავეტა ბრანიცკაია ამ დროს ყირიმში ცხოვრობდა და მართალია
მისი მეუღლე უკვე გარდაცვლილი იყო (1856 წ.), ის მაინც არ ივიწყებდა საქართველოს
და მის მიერ დაარსებულ საქველმოქმედო საზოგადოებას.
სასწავლებელი კახთა მეფის სასახლეში 1867 წლის 11 ივლისს დაფუძნდა.
სასწავლებლის გახსნის საზეიმო ცერემონიას სრულად აღწერდა გაზეთი ,,დროება“.
პუბლიცისტი ირწმუნებოდა, რომ აგვისტოში თელავის მაზრის ჩინოვნიკები და
საზოგადოება

აპირებდა

სპექტაკლის

ჩატარებას

წმინდა

ნინოს

სასწავლებლის

სასარგებლოდ. 1867 წლის 17 თებერვალს გაზეთი „დროება“ წერდა: „ქ. თელავში, დიდი
გალავანში, იყო ძველი სახლები, რომლებსაც ეწოდებოდა მეფის სასახლე. ამ შენობის
განახლება ისურვა მისმა იმპერატორობის უმაღლესობამ ნამესტნიკმა კავკასიისამ და
ზედ მიდგმით მოუმატეს რამდენიმე სახლები წარსულს 1866 წელს. მართლაც, რომ
დიდი მშვენიერი შენობაა. ეს სახლები მზადდება წმინდა ნინოს ზავედენიისათვის.
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ამჟამად ზავედენიის ნაჩალნიცასა ჰყავს თხუთმეტამდის მოსწავლე ყმაწვილი ქალები
თავისთანა. და რომ ეს შენობა დასრულდება, ზავედენიას მიეცემა წარმატება შვილების
აღსაზრდელად. ამას დიდი სიამოვნებით მოელის კახეთის მხარე.
წარსულს 1866 წელსა ყოფილა ორი წარმოდგენა ქართული თეატრისა: 1. „გაყრა“
და 2. „მზის დაბნელება“. პუბლიკასაც დიდი სიამოვნება მიუღია წარმომადგენელთაგან
და რაც შემოსავალი ყოფილა ზავედენიის სასარგებლოდ გაუტარებიათ. ახლა ამ
ყველიერის კვირაშიც აპირებენ ერთ-ერთის ქართული პიესის წარმოდგენას

ამ

განზრახვით, რომ შემოსული ფული გადაიდვას ზავედენიისათვის. ამასთანავე აქაურთა
განათლებულთა ქალთა რამდენიმე მშვენიერი ხელით ნაწარმოები ნივთები შეუმზადებიათ ლატარიაში სათამაშებლად. ამ ლატარიიდამ გროვდება ფული 200 მანეთამდე,
რომელსაც სდებენ ზავედენიის სასარგებლოთ.

ღვთის მადლით ეს მხარეც შედის

განათლების მოძრაობაში.
უფალო რედაქტორო! ვგონებ, ამ გვარნი კეთილი მოქმედებანი და განზრახვანი არ
იქნება უჯერო, რომ შეატყობინონ ხოლმე კორესპონდენტებს. წესის და გვარად „დროების“ რედაქციას გადასაცემათ „დროების“ მკითხველისათვის“ [„დროება“, 1867, №7, 2].
თელავის წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებელზე ცნობები დაცულია ამავე
სასწავლებლის გამგეობის წევრის − ნ. მიტროფანოვას მიერ შედგენილ ბროშურაში
[Краткая история Телавского женского учебного заведения Св. Нины, Тифлис, 1901].
ამ ცნობების მიხედვით, სასწავლებელი ყოფილა ორკლასიანი. თოთოეული
კლასი სწავლების ორწლიან კურსს მოიცავდა, ამასთანავე, სასწავლებელს ორი
მოსამზადებელი კლასი ჰქონდა. ამდენად, სწავლის სრული კურსი ექვსწლიანი იყო.
სწავლის გადასახადი წელიწადში 100 მანეთი იყო, პირველ კლასში ამას ემატებოდა
პანსიონერთათვის შესატანი თანხა - 30 მანეთი, ვინც პანსიონში არ ცხოვრობდა და
გარედან დადიოდა, ის 15 მანეთს იხდიდა.
1865-1866 წლებში სასწავლებელში 34 მოსწავლე სწავლობდა, 1867 წელს - 32, 1868
წელს - 39, 1869 წელს - 37, 1870 წელს – 42, 1872 წელს - 49, 1873 წელს - 59, 1876 წელს - 63.
ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, თუ როგორ იზრდებოდა სასწავლებლისადმი ინტერესი და
თავად ამ სასწავლო დაწესებულების ავტორიტეტი. მისი კურსდამთავრებულები იყვნენ
შემდეგში ცნობილი ადამიანები, საუკეთესო ქართველი დედები და პატრიოტი ქალები.
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მათ შორის იყო დიდი ქართველი ისტორიკოსის - ივანე ჯავახიშვილის დედა - სოფიო
ვახვახიშვილი. ნ. მიტროფანოვა, ჩამოთვლის რა სასწავლებლის ცხოვრებაში მომხდარ
მოვლენებს, მიუთითებს, რომ 1875 წელს შემოღებული იქნა საგნების სწავლება
განათლების სამინისტროს პროგიმნაზიის პროგრამით; 1877 წელს თავადმა დ. ს.
ჭავჭავაძემ სასწავლებელს შესწირა 2000 მანეთი; 1899 წლიდან გაძლიერდა რუსული ენის
სწავლება, იმავე დროს დაიწყო სომხური ენისა და სომხურ-გრიგორიანული აღმსარებლობის მოსწვლეთათვის ღვთისმეტყველების სწავლება; 1890 წელს სასწავლებელში
შემოღებული იქნა მეაბრეშუმეობის პრაქტიკული მეცადინეობები; 1892 წლიდან დაიწყეს
სწავლება ფრანგული ენისა და მუსიკისა; 1898 წლიდან დაიწყო მუსიკის, ცეკვის,
საგუნდო

სიმღერებისა

და

ჭრა-კერვის

გაკვეთილების

ჩატარება.

ამავე

წელს

სამინისტრომ სკოლას პროგიმნაზიის უფლებები მიანიჭა [„Краткая история Телавского
женского учебного заведения Св. Нины“, 1901, 15].
1877 წელს თელავის წმინდა ნინოს სასწავლებელში დაწესდა თავად დიმიტრი
სულხანის ძე ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდია 2000 მანეთის ოდენობით. ასევე
დაწესდა ალექსანდრე გრიბოედოვისა და პუშკინის სახელობის სტიპენდიები.
სასწავლებლისადმი საზოგადოების დიდ ყურადღებაზე მიუთითებს ქართული
პრესის რამდენიმე პუბლიკაცია. გაზეთი „ივერია“ 1891 წ. 31იანვარს წერდა: „26 ამ თვისას
თელავის მაზრის მარშლის მეუღლის კნ. მ. ვახვახოვისა და სხვათა მეთაურობით
გამართულ იქნა ბალი თელავის წმ. ნინოს სასწავლებლის დარბაზში იმავე სასწავლებლის სასარგებლოდ. თელავის პატარა საზოგადოება ამისთანა საქველმოქმედო საქმეს
მეტად გულმხურვალედ ეკიდება ხოლმე და ამ შემთხვევაშიაც არ დასტოვა უყურადღებოთ. საზოგადოება ძლიერ ბლომათ დაესწრო და საკმაოთ ნასიამოვნებიც დარჩა.
მხიარულებას საზღვარი არ ჰქონდა. ახალგაზრდობა თუ თამაშით სტკბებოდა,
ხანშიშესულები ყურებითაც კმაყოფილნი დარჩნენ. თვითონ დარბაზიც ლამაზად იყო
მოწყობილი, ბუფეტიც მნიშვნელოვნად ჰქონდათ შემკობილი. ეტყო-ბოდათ, რომ
თადარიგის მიმცემნი ამ საქმეს გულგრილად არ მოჰკიდებოდნენ. თუმცა, წმ. ნინოს
სასწავლებლის დარბაზი კარგა მოზრდილია, მაგრამ საზოგადოებას სიმრავლის გამო,
სივიწროვე აწუხებდა. საზოგადოება დილის ხუთ საათამდე არ დაშლილა. შემოსავალი
ბილეთებისა და ბუფეტის ნავაჭრი 500 მანეთამდე შესდგა“ [„ივერია“, 1891, №24, 1].
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1894 წლის 2 აპრილს შეკრებილ საზოგადოებას თელავის მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლის − ილია გიორგის ძე ჯორჯაძის ხელმძღვანელობით დაუდგენია, რომ
სასწავლებელს არ ჰყოფნიდა ყოველწლიური 200 თუმანი, რაც მას ჰქონდა, ამიტომ 100
თუმანი უნდა ეთხოვათ თბილისის სათავადაზნაურო ბანკის ყოველწლიური მოგებიდან
[,,ნადიკვრელი“, (ზარაფიშვილი), 1894, №75, 2].
კახეთის საზოგადოება ბანკის დახმარების სრული მოიმედე არ ყოფილა, 1895
წლის „ივერიის“ ცნობით, ორი საქველმოქმედო საღამო გამართულა თელავში წმ. ნინოს
ქალთა სასწავლებლის დასახმარებლად. ერთი - მაზრის უფროსის მეუღლის - განევიჩის
ხელმძღვანელობით 1895 წლის 9 იანვარს, მეორე - იმავე წლის 14 აპრილს, საიდანაც 110
მანეთი შემოსულა და ეს თანხა გადაუციათ სასწავლებლის ხელმძღვანელობისათვის.
სასწავლებელს ჰქონდა იგივე პრობლემები, რაც საქართველოს მაშინდელ
სკოლებს. ეს, უპირველესად, ქართული ენის დევნის, საქართველოს ისტორიის სწავლების იგნორირება იყო. ამის შესახებ წერდა ცნობილი პედაგოგი ნიკო მთვარელიშვილი: ,,საცოდავ მდგომარეობაში იყო ქართული ენა და ყოველივე ქართული
აღნიშნულ სასწავლებელში... დამახინჯებულს მდგომარეობაში იმყოფებოდა მშობლიური ენა და ისტორია 1876 წლამდის. ამ საგნებს ასწავლიდა მღვდელი სოლომონ
ფირანიშვილი, რომელსაც ასე ახასიათებს გაზეთ „დროების“ კორესპონდენტი: „მოსისხლე მტერი და მდევნელი ყველა ქართულისა: ენისა, ისტორიისა, ჩვეულებისა...
ქართული ენა, ვისაც პირში ჰქონდა, უნდა ამოეღო, მოეჭრა და მის მაგიერ რუსული ენა
ჩაედგა...“ პედაგოგი აღფრთოვანებული დარჩა, როდესაც დაესწრო აღნიშნულ საგნებში
მასწავლებელ ილია ზარაფიშვილის მიერ ჩატარებულ გამოცდას და დაინახა
მშობლიური ენის კარგი ცოდნა, მოსწავლე გოგონების

მიერ კარგად შესწავლილი

საქართველოს ისტორიული წარსული [„დროება“, 1181, №117, 1].
სასწავლებელმა 56 წელი იარსება. სხვადასხვა დროს აქ ასწავლიდნენ: ძმები ილია
და ქრისტეფორე ზარაფიშვილები, ვასილ ბარნოვი, ლადო მესხიშვილი, ნიკო სულხანიშვილი, ცნობილი მხატვარი ვალერიან სიდამონ-ერისთავი, ივანე როსტომაშვილი,
ელისაბედ ქართველიშვილი, მიხეილ ხელაშვილი, მიხეილ ელიზბარაშვილი, შიო
შიუკაშვილი და სხვები. მოსწავლეებს ჰქონდათ არალეგალური გაზეთი და ჟურნალი
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„წყარო“, რომლის შესახებ წერენ მარინე გოგბაიძე და გიორგი ჯავახიშვილი წიგნში „ქალთა განათლების კერები თელავში“[გოგბაიძე, ჯავახიშვილი, 2010, 12-14].
სასწავლებელში შემსვლელთა რიცხვი ისე გაიზარდა, რომ მან 1908 წლისათვის
200-ს გადააჭარბა. საჭირო შეიქმნა შენობის გაფართოება. კახთა მეფის რეზიდენციის
გვერდით აშენდა ახალი შენობა. სასწავლებელმა ბევრი სახელოვანი პედაგოგი აღზარდა,
რომლებიც შემდგომ ღირსეულად ემსახურნენ ქართული განათლების საქმეს. თელავის
წმინდა ნინოს სასწავლებლის აღზრდილთა შორის იყვნენ: ელისაბედ როსტომაშვილი,
სოფიო

ჩერქეზიშვილი-ვახვახიშვილი,

თამარ

ვახვახიშვილი

აბაშიძისა,

სოფიო

ანდრონიკაშვილი - ლომიძისა, ნინო შიუკაშვილი-გოგნიაშვილისა, ნინო გოგოლაძე,
ნინო

გამყრელიძე-მაჭავარიანისა,

სოფიო

ვახვახიშვილი

ჯავახიშვილისა,

ელენე

ახვლედიანი, ვასილ ბარნოვის შვილები,რადგან დიდმა მწერალმა 25 წელი თელავში
იმსახურა და ასწავლიდა წმინდა ნინოს სკოლაშიც, ტიციან ტაბიძის მეუღლე ნინო
მაყაშვილი, სპირდონ კედიას მეუღლე სოფიო ჩიჯავაძე-კედიასი, ქეთევან იაშვილი და
სხვები, რომელთაც უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით არა მარტო თელავისა და კახეთის
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არამედ მთელ ქართულ კულტურასა და სულიერებაში.
XIX საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც რუსეთის იმპერიაში პოლიტიკური
რეაქცია მძვინვარებდა, ქართულ ეროვნულ დაწესებულებებს, მათ შორის სახალხო
განათლების კერებს ძალზე გაუჭირდა. რეაქციონერი განათლების მსახურნი, რუსი
ჩინოვნიკები კავკასიაში ყოველნაირად ავიწროებდნენ ეროვნულ საგანმანათლებლო და
კულტურულ სწრაფვას, ქართველი ერის სულიერ მოთხოვნებს. იანოვსკის, კატკოვისა
და სხვა მისთანათა მცდელობებმა მიზანს ბოლომდე ვერ მიაღწია. ერი მთლიანად
გადაერთო თავისი ეთნო-ისტორიული ტრადიციების აღდგენა-განვითარებისაკენ,
ადამიანები, მათ შორის ძალზედ გაჭირვებულნიც, ბოლო გროშებს იღებდნენ სკოლებისა
და კულტურული დაწესებულებების შესაქმნელად. მთელ საქართველოში გაშლილი ეს
მოძრაობა კახეთშიც შეუქცევად ხასიათს იღებდა. დაიწყო სპეციალურად გლეხთა
შვილებისათვის სკოლების გახსნა, პროფესიული ჩვევების გამომუშავება მათთვის, რაც
უდავოდ დაეხმარებოდა დაბალ სოციალურ ფენებს ცხოვრების გაუმჯობესებასა და
გაადვილებაში. ამის შესახებ გაზეთი „დროება“ წერდა: „იმედია, რომ როგორც უწინ, ისე
ამ დავრდომილ დროშიც, ჩვენი კახეთის ქალობა გამოიჩენს პირველობას და სიტყვით
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თუ საქმით ხელს გაუმართავს ამას და სხვა საზოგადო საქმეს. ვისურვებ, კახეთის
ქალების დაწინაურებულმა ნაწილმა უპირატესი ყურადღება მიაქციოს თავის უმცროსთ,
ღარიბ და უმეცრებაში ჩავარდნილ-ჩაფლულ დების გონებით და ზნეობით განათლებას“
[„დროება“, 1882, №81, 1].
ეს მიზანი ჰქონდა თელავში, 1883 წელს ივანე და ელისაბედ როსტომაშვილების
მიერ გახსნილ „გლეხ ქალთა სკოლას“.
ივანე როსტომაშვილი დაიბადა 1852 წლის 24 დეკემბერს, თელავის მაზრის
სოფელ კურდღელაურში. მამა − პავლე როსტომაშვილი სამხედრო პირი იყო. დედა ბარბარე კურდღელაშვილი − დიასახლისი. 10 წლის ივანე შევიდა თელავის სამაზრო
სკოლაში. მალე სახელმწიფო ხარჯზე ჩარიცხეს თუქურმიშის (იგივე დედოფლისწყარო,
სიღნაღის მაზრა) სამხედრო სკოლაში, რომლის დირექტორი იყო მიხეილ გრიგოლის ძე
ჩიჩულინი. სკოლაში გამეფებულ ანტიჰუმანურსა და ანტიქართულ რეჟიმს შემდეგში
დაწვრილებით აღწერდა საკუთარი ხელით შედგენილ ავტობიოგრაფიაში, რომელიც
თელავის მუზეუმშია დაცული [იანვარაშვილი, 1975, 3].
„ჩიჩულინის სკოლა, - წერდა იგი, - აღმოჩნდა ყოვლად ანტიპედაგოგიური. იმის
გარდა, რომ მასში სრულიად ადგილი არ ჰქონდა სამშობლო ენის სწავლებას, თვით
მასწავლებლები (იუნკრები და ოფიცრები) სრულიად ვერ აკმაყოფილებდნენ პედაგოგიის მოთხოვნებს და ხელის მოკუმშულ თითებზე ხის სახაზავით ცემა უფრო ემარჯვებოდათ, ვიდრე სწავლა... სკოლაში არათუ არ ასწავლიდნენ სამშობლო ენას, პირიქით,
მიღებული იყო ყოველი საშუალება, რომ სრულად დაგვიწყებოდა ქართულად
ლაპარაკი“. მართლაც, 6 წლის შემდეგ სოფელში დაბრუნებულს, მას ქართულად
ლაპარაკიც არ შეეძლო თანასოფლელებთან. მან თელავში, ქალთა სასწავლებელში,
მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა, ასწავლიდა რუსულ ენას. მის მოსწავლეთა შორის იყო
ცნობილი მწერალი ქალი − ბარბარე ჯორჯაძე [იანვარაშვილი, 1975, 7].
1870 წელს როსტომაშვილი შევიდა თბილისის საოსტატო სემინარიაში, რომელიც
მალე (1871 წელს) ალექსანდრეს სახელობის საოსტატო ინსტიტუტად გადაკეთდა.
ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ (1874 წელი) როსტომაშვილი იწყებს პედაგოგიურ
მოღვაწეობას საინგილოში. აქ ის დიდ ეროვნულ სულს აღვივებს და ემსახურება აქაური
ქართველობის სულიერი გამოცოცხლების საქმეს. პარალელურად წერდა წერილებს
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ქართულ პრესაში („ივერია“, „დროება“, „მოამბე“) ინგილოთა საჭირბოროტო პრობლემებზე. ამ წერილებით მან სახელი შორს გაითქვა. მას აფასებდნენ ცნობილი ადამიანები.
დიდი ილია როსტომაშვილს „ფუტკარს“ ეძახდა. გაბედული აზრებისათვის როსტომაშვილი დააპატიმრეს და სწორედ ილიას თხოვნით, დიმიტრი ყიფიანმა შეძლო მისი
განთავისუფლება. მართალია, პატიმრობას თავი დააღწია, მაგრამ საინგილოს მოაშორეს,
რაც ძალიან განიცადა. თავისი გულისტკივილი გადმოსცა „დროებაში“ გამოქვეყნებულ
სტატიაში − „გამომშვიდობება და ჩემი ანდერძი“ [როსტომაშვილი, 1878, №170-171-172].
1880 წელს ის მშობლიური თელავის სამოქალაქო სასწავლებლის მასწავლებლად
ინიშნება, ბევრ კარგ საქმეს აკეთებდა. კურდღელაურსა და თელავში დაარსა წიგნთსაცავი და საზოგადოებრივი სამკითხველო, რომელთაც თავადაც შესწირა წიგნები.
შექმნა უფასო საკვირაო სკოლები, 1882 წელს ჩამოაყალიბა საზოგადოებრივი დეპო,
რომელიც ბევრ კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმეს აკეთებდა.
1882 წელს თელავში დახვდა აკაკის, იყო მისადმი მიძღვნილი ნადიმის თამადა,
თავისი მჭერმეტყველებით მოხიბლა დიდი პოეტი. ცოლად ჰყავდა თავადის ქალი
ელისაბედ ჩოლოყაშვილი, რომელთანაც 7 შვილი ჰყავდა. მისი ერთი შვილის ნათლია
იყო ცნობილი ინგლისელი მთარგმნელი მარჯორი უორდროპი, რომელიც კახეთს
როსტომაშვილების ოჯახის დახმარებით გაეცნო. იგი მოხიბლული იყო ამ ოჯახის
ტრადიციებით, ელისაბედის შრომისმოყვარეობითა და ქალური ხელსაქმის ცოდნით,
მისი პედაგოგიური ნიჭით.
ცოლ-ქმარი როსტომაშვილები ყველაფერს აკეთებდნენ ქალთა სწავლების დონის
ასამაღლებლად, მათთვის პროფესიონალური ჩვევების მისაცემად.
თავისი მუშაობის პრინციპით ეს სასწავლებელი ნამდვილი სახალხო სკოლა იყო.
თუმცა სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა, სასწავლებელში სომხებიც
აბარებდნენ შვილებს. იმდროინდელი კანონების მიხედვით უფასო სკოლების დაარსება
არ შეიძლებოდა, ამიტომ ივანე როსტომაშვილმა სიმბოლური გადასახადი დააწესა
მოსწავლეებზე − ათი შაური თვეში. სკოლას ცოლ-ქმარ როსტომაშვილებთან ერთად
ხელმძღვანელობდა მუშა-პოეტი იოსებ დავითაშვილი, მასწავლებლები იყვნენ: ზაქარია
ჩხიკვაძე (ასწავლიდა გალობას), ეკატერინე რუსიშვილი - მათემატიკისა და ანგარიშის
პედაგოგი, ვანო შიუკაშვილი, − ასწავლიდა საღვთო სჯულსა და საქ. ისტორიას და სხვ.
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სკოლას მეგობრობდნენ და ეხმარებოდნენ: იოსებ დავითაშვილი, რომელმაც
საკუთარი ხელით დაამზადა ხის ინვენტარი სასკოლო ოთახებისთვის, ალექსანდრე
ყაზბეგი, რომელიც როსტომაშვილებთან ცხოვრობდა, ექიმი ზელნიცკი, მეაფთიაქე ანა
ივანეს

ასული

ვოლოხოვისა,

მომრიგებელ-მოსამართლე

ყარანგოზოვი,

ივლიტა

ჩარექოვი, ნოტარიუსი ციცქიევი, მ.პ. ანდრონიკაშვილი, გ. სვერიელი, მ. ქვლივიძე, ი.
კაპანაძე, თამაზ და ივანე რუსიშვილები, კოტე მახვილაძე და სხვები.
სკოლა შედგებოდა სამი განყოფილებისაგან. „დედა-ენის შემდეგ უფროს განყოფილებაში ასწავლიდნენ ქართული მწერლობის რჩეულ თხზულებებს, სწავლობდნენ
საღმრთო წერილს, ანგარიშს და რუსულ ენას კალანდარიშვილის სახელმძღვანელოთი“
[როსტომაშვილი, 1884, №178, 2].
ელისაბედ

ჩოლოყაშვილი-როსტომაშვილისა

ასწავლიდა

ხელსაქმეს,

მისი

მეუღლე კი სკოლის გამგე იყო. სკოლაში რჩეული პედაგოგები ასწავლიდნენ. გაზეთი
„დროება“ სტატიებს აქვეყნებდა სკოლის შესახებ. ერთი სტატია ეკუთვნოდა ივანე
როსტომაშვილს, რომელიც წერდა: „თუმცა ორი სრული წელიწადი არც არის, რაც
არსებობს ჩემი სკოლა, მაინც ისეა განვითარებული, რომ შეუძლიან მონაწილეობა
მიიღოს საზოგადო საქმეში და დაჩაგრულ ერს უკეთესი მომავლის იმედები გაუღვივოს
გულში... ჰკითხეთ ხალხს, ყოველ შურსა და სიბილწეს მოკლებულ გენიას, საქალებო
სკოლის გახსნა იყო ჩემი გულის დიდი ხნის ერთი უდიდესი ხვაშიადთაგანი და ამიტომ
დავიწყე ეს საქმე მარტოდ მარტომ, რომ დაიმედებული ვიყავ მხოლოდ საკუთარ
შრომაზე, ხალხისადმი სიკეთეზე და კეთილ კაცობაზედ“ [როსტომაშვილი,1885,№122,2].
იმავე წლის „დროება“ აქვეყნებდა „მაღაროელის“ ფსევდონიმით საკუთარი
კორესპონდენტის შთაბეჭდილებას თელავის „გლეხ ქალთა სკოლაზე“. ის წერდა: „რაც
რომ თავის დღეში არ დამავიწყდება, ეს არის პატივცემულ ივანე როსტომაშვილის
საქალებო სკოლის პატარა მოწაფეთა ქართული გალობა სობოროში. მშვენიერი დღეა,
სობორო ხალხით გაჭედილა, ხოროზედ შემდგარა რვა-ცხრა პატარა ქალი, ზოგი
დურგლისა, ზოგი ხარაზისა, ზოგი სხვა ხელოსნისა, ზოგი სოფლელი მუშაკისა. შუაში
უდგათ ახალგაზრდა მასწავლებელი კამერტონით და გალობენ სრული წირვის
საგალობელს. ბავშვები ისე ჰარმონიულად, ისე ანგელოზის ხმით გალობენ, ყოვლად
ნიჭიერი უნდა იყოს ბატონი ზ. ჩხიკვაძე, ამათი გალობის მასწავლებელი. მის მუსი73

კალურ ნიჭში უფრო მტკიცედ დავრწმუნდით, როდესაც შემდეგ იმან თავისი
მოწაფეების საერო სიმღერაც გაგვაგონა. ძალიან შემაყვარა თავი ამ პატარა სკოლამ და
მისი ვითარება დაწვრილებით გამოვიკვლიე.
მზრუნველმა პატრონმა, დამაარსებელმა ამ სკოლისამ, კეთილმა როსტომაშვილმა
გვაჩვენა ახლა თავის მოწაფეთა ხელ-საქმენი, საუკეთესო სხვადასხვანაირი სალფეთკები,
მოქარგული სხვადასხვანაირი გვირგვინებითა და ქართული ასომთავრულით

და

აგრეთვე პირსახოცები. ხელსაქმის მასწავლებელმა ელისაბედ როსტომაშვილმა აგვიხსნა,
რომ სკოლას მეტი შეძლება ჰქონდეს და სხვადასხვა მასალის ყიდვა შეეძლოს, უფრო
მეტს და სხვადასხვანაირს ხელსაქმეს ვასწავლიდითო [“მაღაროელი“,1885, №149, 2].
„გლეხ ქალთა სკოლაში“ სწავლა ნაშუადღევს იწყებოდა. აქ სწავლის მსურველთა
რიცხვმა მალე შვიდიდან ასამდე მიაღწია. სასწავლებელმა სახელი მალე გაითქვა, თუმცა
ასეთი წარმატების მიუხედავად, ის მაინც მალე დაიხურა. მიუხედავად ამისა,
სასწავლებელმა ნათელი კვალი დააჩინა კახეთში განათლების პროცესს.
სკოლის პედაგოგები მოსწავლეებს უნერგავდნენ სამშობლოსადმი სიყვარულს,
ეროვნული სიამაყის გრძნობას. „თუმცა ორი სრული წელიწადიც არ არის, − წერდა
სკოლის გამგე ივანე როსტომაშვილი, − რაც არსებობს ჩემი სკოლა, მაინც ისეა განვითარებული, რომ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს საზოგადო საქმეში და მის დაჩაგრულს
ერს უკეთესის მომავლის იმედები გაუღვივოს გულში“ [როსტომაშვილი, 1885, №122, 2].
ამის გამო, სკოლას მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ. ეს იყო ე. წ. „მოწაღმართე
დასი“ ილია ზარაფიშვილის მეთაურობით. მართალია, ზარაფიშვილი მწიგნობარი და
ფრიად განათლებული ადამიანი იყო, მაგრამ მასსა და როსტომაშვილს შორის გაჩნდა
პირადი უთანხმოება, რაც საზოგადოებრივში გადაიზარდა: „ნადიკვრელის“ ფსევდონიმით ზარაფიშვილი „დროებაში“ აქვეყნებდა წერილებს, სადაც აკრიტიკებდა ივანე
როსტომაშვილს. მისი აზრით, როსტომაშვილი საკუთარ ინტერესებს ემსახურებოდა,
საქალებო სკოლის იდეა სხვას ეკუთვნოდა და მან მიისაკუთრა. როსტომაშვილმა
საკადრისი პასუხი გასცა „ნადიკვრელს“ იმავე გაზეთის ფურცლებზე [როსტომაშვილი,
1885, №122, 2].
უავტორო წერილში − „მოწაღმართე დასი თელავში“ − უფრო ღრმად არის
გაანალიზებული როსტომაშვილის საქმიანობა და მისი მოწინააღმდეგეების მასთან
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ბრძოლის მიზნები. 1885 წელს „დროებაში“ გამოქვეყნებულ ამ ვრცელ წერილში
საუბარია იმ

მიმართულებებზე, რაც თელავის

კულტურულ-საგანმანათლებლო

სფეროში გაჩნდა 1881 წლიდან. ავტორის აზრით, შეიქმნა 4 დაწესებულება, რამაც
შეცვალა თელაველების ყოფა: 1. ეს იყო საზოგადო დეპო; 2. ღარიბებისათვის ქალთა
სასწავლებელი (როსტომაშვილების); 3. სახალხო ბანკი; 4. თელავის საზოგადო
წიგნთსაკითხავი (ბიბლიოთეკა). ,,მოწაღმართე დასის“ ზოგიერთმა წევრმა სცადა ხელთ
ეგდო ეს დაწესებულებები და თავისი მიზნებისათვის გამოეყენებინა. ავტორი,
უეჭველია, ამ დასის ხელმძღვანელად ილია ზარაფიშვილს, იმავე ,,ნადიკვრელს“
მოიაზრებდა. სტატიის ავტორი წერს: „ამ მოწაღმართე დასის მთავარსარდალი და
მთავარი ძალა შესდგება თელავის ობსკურანტ-განმანათლებლებისაგან, ანუ ფიხტეკანტებისაგან, როგორც აქ ეხლა ამათ უწოდებენ. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველა მათგანი ამ
მოწაღმართე დასს ეკუთვნოდეს, არა, არიან ამათში იმისთანებიც, რომელნიც საქმეს
უდგანან გვერდში და არა დაბრკოლებაში არა სტოვებენ თავიანთ ადგილს, მაგრამ
მომეტებული მათგანი კი წარმოგვიდგენს ყოვლად უმოქმედო და შურით სავსე მხარეს,
რომელსაც საზოგადოებრივი საქმის კეთილდღეობა ფეხებზედ ჰკიდია და, რომ არც
სხვანი მოქმედობდენ საზოგადო სარბიელზედ, ყოვლის ღონისძიებით ცდილობენ ამათს
დამცირებას, გადაყენებას და სხვა“.
წერილში საუბარია თელავის ბიბლიოთეკაზე, რომელიც უნდა განთავსებულიყო
შემნახველ-გამსესხებელი გამგეობის შენობაში, რადგან ცალკე არსებობა გაუჭირდებოდა.
თავიდან შეთანხმდნენ, მაგრამ ბოლოს პირობა დაირღვა. ამის მიზეზი გახდა ის ხალხი,
ვისაც არ სურდა თელავში ბიბლიოთეკის არსებობა, ეს დასი „გაშმაგებით იბრძოდა
ბანკის გაცალკევებისათვის“.
ამ დასის ანტიხალხური საქმიანობის დამადასტურებლად, სტატიის ავტორს
მოჰყავს მეორე მაგალითი: ივანე როსტომაშვილის ღარიბ ქალთა სკოლის წინააღმდეგ
მათი გამოსვლა. „გადაეკიდნენ როსტომაშვილს, − წერს კორესპონდენტი, − რადგანაც
ჩვენ შენის სკოლის სასარგებლოდ ვსწირავთ თვეში ათ შაურს, ანუ მანათს, ამიტომ,
გინდა თუ არა სკოლა ჩვენ გადმოგვეციო. როსტომაშვილი, რა თქმა უნდა, მოერიდა იმას,
ამ გადაცემით იმდენის ვაი-ვაგლახით დაწყებული და დაფუძნებული საქმე არ
ჩაიფუშოს და წინადადება მისცა მათ: ,,შეადგინეთ ერთი რამ საზოგადოება, დაამტკი75

ცებინეთ მთავრობას (რადგან უიმისოდ არ შეიძლება სკოლის გადაცემა) და მაშინ დიდი
სიამოვნებით გადმოგცემთ სკოლასო“. დასი სიბნელისა შეფერხდა.“... ამის მიზეზად
სტატიის ავტორი მიიჩნევდა იმას, რომ დასს, უბრალოდ, სკოლისთვის ზიანის მიყენება
უნდოდა, არ ეგონა როსტომაშვილი თუ დათანხმდებოდა, მაგრამ ვინაიდან ასე მოხდა,
თავად დაიხია უკან. სკოლის ორგანიზაცია ადვილი არ არის და იმიტომო. ამის შემდეგ
სხვა წინადადება წამოაყენეს: სკოლის ორგანიზება ისევ

როსტომაშვილს ებაროს,

გამგებლობა დაგვითმოს ჩვენო. ამაზე როსტომაშვილი არ დაეთანხმა, რის შემდეგაც
სკოლას დახმარება შეუწყვიტეს... ამ საკითხის განჩინებას ხელი ათმა კაცმა მოაწერა.
„სამწუხარო ის არის, - აგრძელებდა სტატიის ავტორი, - რომ ეს „სამოზვანცები“ არ
უბრუნებენ როსტომაშვილის სკოლას იმ ფულს (15-ზე მეტ თუმანს),რომელიც ამ სკოლას
ეკუთვნის. ამ ფულში 96 მანეთი თვით მოწაფე ქალების ხელსაქმის ფულია, რომელიც ამ
წლის იანვრის ოცის ლატარიიდან შემოვიდა, 26 მანეთ-ნახევარი თელავის გამსესხებელშემნახველი ამხანაგობისაგან შემოწირულია და დანარჩენიც კერძო პირებისაგან. ჩვენ არ
ვიცით, რა ვუწოდოთ ამგვარ მტაცებლობითის მოქმედებისთვის მათ, რომელთაც ეს
ფული ჰქონდათ მიბარებული მხოლოდ როსტომაშვილის სკოლის საჭიროებაზედ
სახარჯოდ და ამათ კი იგი დაისაკუთრეს და აღარ უბრუნებენ სკოლას. ერთი სიტყვით,
ძალით ართმევენ როსტომაშვილის სკოლას ამ ფულს“ [„დროება“, 1885, №85, 2].
სტატიის ავტორი საუბრობდა საზოგადო დეპოზეც, რომლის დაკეტვაც სურდა
როსტომაშვილის მოწინააღმდეგეებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო დეპოს გამგეობის
წევრი. როსტომაშვილი გარიცხეს გამგეობიდან, რაზეც აღშფოთებული კორესპონდენტი
წერდა: „უწყოდეს ქვეყანამ, რომ ჩვენს ტურფა თელავს კიდევ ეწვია ჟამი შურისა,
ინტრიგობისა, ბეზღობისა და სხვა მრავალი საძაგლობისა. მაგრამ მაინც ნუ იფიქრებს
მკითხველი, რომ ეს არის, თელავში ყოველი კეთილი ფეხქვეშ ითელება ,,მოწაღმართე
დასისგან“. არა! კეთილი ჯერ კიდევ მაგრად სდგას და იდგება კიდეც. მხოლოდ გული
გვედაგვის, ამდენი ძალა ახალგაზრდობისა ფუჭად რად ილევა თავისივე ძმების
წინმსვლელობის შეფერხებისა და შეყენებისათვის“ [„დროება“, 1885, №85, 2].
ცოლ-ქმარ როსტომაშვილების კულტურულ-საგანმანათლებლო მოღვაწეობაზე
თელავში ძალიან ბევრს წერდა იმდროინდელი ქართული პრესა.
ქალთა განათლების დონის ამაღლებაში კახეთში დიდი როლი ითამაშა თელავში
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არსებულმა „ანა ნიკალაევნას სკოლამ“, რომლის ხელმძღვანელი ანა ვახვახიშვილიჭავჭავაძისა იყო,
სკოლამ,

ეპარქიულმა სკოლებმა თელავსა და შუამთაში, რამდენიმე კერძო

რომელთა

შორის

გამოირჩეოდნენ

ჭრა-კერვის

სკოლები,

რომელთაც

ხელმძღვანელობდნენ: ბაბე რცხილაძე, თამარ ვახვახიშვილი-აბაშიძისა, რიფსიმე
კურდღელაშვილი, თამარ ქობულაშვილი-ბაკურაძისა. ყველაზე წარმატებული ჭრაკერვის სასწავლებლებიდან იყო თელავში, ბულვარის ქუჩა 2-ში გახსნილი სოფიო
სიმონიშვილის სკოლა. სკოლა 1884 წელს გაიხსნა. სიმონიშვილი ფრანგი დიზაინერის,
ქალბატონ შეფერის მეთოდით ასწავლიდა. მან ჭრა-კერვის სახელმძღვანელოც შექმნა,
რომელშიც გაანალიზებული იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში არსებული
კერვის ტრადიციები, ფრანგული ნიმუშები. სახელმძღვანელო სოფიო სიმონიშვილს
უჩუქებია მწერალ ვასილ ბარნოვისათვის, რომელთანაც წმინდა ნინოს სასწავლებელში
სწავლის დროიდან მეგობრობდა.

სოფიო ბარნოვის ოჯახის მკერავიც იყო. მასთან

თელავის საუკეთესო საზოგადოება იკერავდა სადღესასწაულო სამოსს. სასწავლებელში
ჩვეულებრივ საგნებსაც ასწავლიდნენ. სიმონიშვილის სკოლაში 150 ქალს მიუღია
განათლება [გოგბაიძე, ჯავახიშვილი, 2010, 34].
განსაკუთრებით ბევრი ქალთა სასწავლებელი დაარსდა XIX საუკუნის 80-90-იან
წლებში სიღნაღსა და თელავში. სიღნაღის მაზრის სასწავლებელთა ზედამხედველის
ცნობით, „სიღნაღი დიდი აღტაცებით შეხვდა აღნიშნულ განზრახვას და დაგვპირდა
ყოველნაირ დახმარებას მის განხორციელებას“...
თელავის მაზრის სკოლების ზედამხედველი თუმცა იტყობინებოდა, რომ
თავიანთ ქალიშვილთათვის განათლების მიცემის მსურველნი ძალიან ცოტანი არიან,
მაგრამ მაინც საჭიროდ სცნობდა გაეხსნათ თელავში ერთი პირველდაწყებითი
ერთკლასიანი ქალთა სასწავლებელი [სცსსა, ფ. 107, საქმე 426, 114-122].
ქალთა განათლებასა და კულტურულ აღზრდაზე ზრუნავდა საზოგადოება „ქალთა ამხანაგობა თელავში“. მისი ხელმძღვანელი ბაბილინა სულხანიშვილი საზოგადოების მიზნებსა და ამოცანებზე წერდა 1895 წლის ნოემბერში გაზეთ „ივერიაში“.
ამრიგად, XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან კახეთის რეგიონში გააქტიურდა
სასულიერო სკოლების დაარსების პროცესი. ამ საქმიანობას ხელმძღვანელობდნენ
სასოფლო და სამაზრო სათავადაზნაურო და საქველმოქმედო საზოგადოებები. ხშირად
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ამგვარი სკოლების დაარსების ინიციატორად ქართველი სამღვდელოება გამოდიოდა.
საქართველოს ეგზარქოსი და რუსული ხელისუფლება, კავკასიის ოლქის განათლების
მზრუნველთან ერთად, ცდილობდა სასულიერო სასწავლებლებისა და სამრევლო
სკოლების სწავლება მთლიანად რუსულ ენაზე ყოფილიყო. გარდა იმისა, რომ
ახალგაზრდებს უჭირდათ უცხო ენაზე სწავლა, ეს პროცესი ქმნიდა ბევრ დაბრკოლებას
მასწავლებელთა კადრების, სახელმძღვანელოების არქონის გამო. ყველაზე მთავარი კი
მშობლიური

ქართული

ენის

სკოლებიდან

განდევნა, ერის

ასიმილაციისა

და

რუსიფიკაციის იმპერიული გეგმა იყო. ქართველი ერის საუკეთესო შვილები ებრძოდნენ
ამ პოლიტიკას და ყველანაირად ცდილობდნენ მშობლიური ენის, ტრადიციებისა და
კულტურის დაცვასა და შენარჩუნებას.

§3.საზოგადოებრივი აზრი სკოლებში სწავლების დონის, პროგრამებისა
და სახელმძღვანელოების შესახებ ცარიზმის ეპოქაში
სწავლების

დონე

საქართველოში

არსებულ

სკოლებში

ზოგადად

არადამაკმაყოფილებელი, ამასთანავე, სხვადასხვა ტიპის სკოლაში განსხვავებული იყო.
ეს საკითხი მჭიდროდ უკავშირდებოდა არა მარტო რუსული ხელისუფლების
კოლონიური საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრობლემას, არამედ სხვა, უფრო
კოლპლექსურ საკითხებს: სახელძღვანელოების, მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და
საამისოდ არარსებული ბაზების საკითხს, ასევე იმ მატერიალურ ანაზღაურებას, რაც
მათ ჰქონდათ, მოსწავლეთა ოჯახების დაბალ სოციალურ შესაძლებლობებს, თავად
სკოლების დაბალ მატერიალურ ბაზას და ა. შ.
სწავლის ხარისხი უპირველესად კარგ მასწავლებელზე იყო დამოკიდებული. ამ
დროს მასწავლებლებად, ხშირ შემთხვევაში, მსახურობდნენ არა კვალიფიციური
პედაგოგები, არამედ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, სემინარიადამთავრებული
ახალგაზრდები.
მცირე იყო მასწავლებელთა ხელფასები. 1848 წლის 18 დეკემბრის დებულებით
დამტკიცდა მასწავლებელთა შტატები და წლიური ხელფასები (ვერცხლის მანეთებით).
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სამაზრო სასწავლებელთა მასწავლებლები
თანამდებობა
ზედამხედველი

ადგილი

ხელფასი

ბინის

სულ

ყველგან

700 მან.

სახაზინო ბინა

700 მან.

ყველგან

400 მან.

სახაზინო ბინა

400 მან.

ან 120 მან.

120 მან.

ყველგან

200 მან.

-

200 მან.

მასწავლებლები: რუსული ენის,
არითმეტიკის, გეოგრაფიის,
საკანც. საქმის და სუფთა წერის
მასწავლებლები საღვთო
სჯულისა და ქართული ენისა

სამრევლო სკოლის მასწავლებლებს

ეძლეოდათ 200-დან

250 მანეთამდე

წელიწადში, მათი სამსახურის ადგილის მიხედვით. კერძო, საშინაო და საეკლესიო
(სასულიერო) სასწავლებლების პედაგოგები სხვადასხვანაირად იღებდნენ ხელფასებს.
კერძო სკოლების, ან პანსიონების მასწავლებლები სპეციალური შეთანხმებით ან
ხელშეკრულებით იყვნენ დამოკიდებულნი სკოლის (ან პანსიონის) შემნახველპატრონებთან. ისინი უფრო მცირე ხელფასებს აძლევდნენ მასწავლებლებს, ვიდრე
სახელმწიფო. პენსიები და შეღავათები მათთვის არ არსებობდა (თავზიშვილი, 1974, 345).
მასწავლებელთა გაჭირვებაზე, დაბალ ხელფასებსა და სოციალურ დაკნინებაზე
იყო საუბარი გაზეთ „დროებაში“ (1884, №139). წერილში აღწერილია სოფელ
პატარძეულის ვითარება, სოფელში არსებული სკოლის დაბალი დონე და ამის
გამომწვევი მიზეზები.
წერილში მოცემულია პატარძეულის დემოგრაფიული მონაცემები. ნათქვამი იყო,
რომ პატარძეულში იყო 430 კომლი, ყველა ქართველი, აქედან - 420 იყო გლეხი 10
აზნაური, გამრჯე და მამაცი ადამიანები. „ამგვარი მხნეობა და მამაცობა აწინაურებს ამ
გლეხებს. მაგრამ უფრო დაწინაურებულნი იქნებიან ესენი, თუ ექნებათ კარგი და
რიგიანი სკოლა, რომელიც გამოზრდის უფრო მამაც და ნასწავლ გლეხებს. სკოლა 20
წელია რაც აქვთ, მაგრამ მის სათანადო დონეზე მუშაობას სხვადასხვა გარემოება უშლის
ხელს“. ერთ-ერთ ასეთ გარემოებად წერილის ავტორი მასწავლებლის პრობლემას
თვლის. საუბარია პატარძეულში ადრე მასწავლებლად ნამყოფ ლ. ბაქრაძეზე.
კორესპონდენტი მას კარგად ახასიათებს, მის შემდეგ მოსული პედაგოგიც წარმატებული
იქნებოდა, მასწავლებლებს ასე დაბალი სოციალური მდგომარეობა რომ არ ჰქონდეთო, 79

აღნიშნავს იგი. „მაშინ შეუძლიან მასწავლებელს სინდისიანად აღასრულოს თავისი
მოვალეობა, ე. ი. დააყენოს სკოლის საქმე ნამდვილს გზაზედ და გახადოს სკოლა
სასწავლებლად კი არა მარტო, აღმზრდელადაც, როდესაც მასწავლებელს სხვა
საზრუნველი არა აქვს რა. რა ჰქნას მასწავლებელმა: 180 მანეთით თავი გამოიკვებოს, თუ
ტანთ ჩაიცვას, ასწავლოს ყმაწვილებს და თავის სისტემას მისდიოს, თუ ჭერში უცქიროს,
რომ ზედ თავზედ არა დააწვეს? ღვთის წინაშე, ამგვარ მდგომარეობაში ჩავარდნილი
მასწავლებელი შესაბრალისი არის“.
წერილში საუბარია მასწავლებლის პასუხისმგებლობაზე და ხელფასის გაზრდის
აუცილებლობაზე. „მართალია, მასწავლებელს ფულის ინტერესი არ უნდა ჰქონდეს,
მაგრამ რა გამოვიდა? შიმშილით კი მოკვდება უცხო ქვეყანაში , განსვენებული სოფელ
ხოელის მასწავლებელ ისიდორე ჭიჭინაძისა არ იყოს და!..“
კორესპონდენტი ასახელებდა ერთ კონკრეტულ სავალალო შემთხვევას, რაც
არცთუ იშვიათობა იყო, რადგან თითქმის ყველგან, სოფლებში, მითუმეტეს, რთული
გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატის მქონე რაიონებში მასწავლებლებად
ადგილობრივები არ იყვნენ. ძირითადად ისინი შორი ადგილებიდან მოსული
პედაგოგები იყვნენ და ესაჭიროებოდათ ბინის დაქირავება, საკვების შეძენა, გათბობა,
ჩაცმა-დახურვა, რასაც მცირე ხელფასით ვერ წვდებოდნენ [,,უჩინარი“, 1884, #139, 2].
საშინაო და სასულიერო სკოლების მასწავლებელთა ანაზღაურება ხშირად
ნატურით ხდებოდა. გაზეთ „კავკაზში“ 1862 წელს დაიბეჭდა გაზეთის იმჟამინდელი
რედაქტორის - ნიკოლოზ ბერძნიშვილის სტატია სწავლა-განათლებაზე, სადაც
აღწერილია - როგორ მიჰქონდათ ძღვენი მასწავლებლებთან საეკლესიო დღესასწაულების დროს [ბერძენიშვილი, 1862, #5, 4].
მასწავლებლების არაკორექტულ საქციელსა და თვითნებობაზეა საუბარი
კახეთიდან გამოგზავნილ „ივერიისა“ და „დროების“ ზოგიერთ კორესპონდენციაში.
გაზეთი „დროება“ 1880 წლის ნომერში (#74) ბეჭდავდა „კახელი მემატიანის“
სტატიას სოფელ საცხენისის სკოლის მასწავლებლის − ყარაქეშმიშევის მოსწავლეებისადმი სასტიკ მოპყრობაზე, ამ მასწავლებლის არაპედაგოგიურ და არაჰუმანურ
საქციელზე. გაზეთმა ამის შესახებ მანამდეც დაბეჭდა ვრცელი სტატია (,,კახელი
წიწიბურა, 1880, №66), ამ შემთხვევაში კი საუბარი ამ საქმის გამოძიებაზე იყო.
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გამოძიებისთვის სკოლაში მისულა თბილისის გუბერნიის სახალხო სკოლების
დირექტორი - სტრელეცკი და კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველის თანაშემწე.
„როგორ გამოიძიეს, რა ჰპოვეს, როგორ დაუხვდა გამომძიებელთ ბატონი ყარაქეშმიშევი,
ჯერ საიდუმლოა ყველასთვის“, - წერდა „კახელი მემატიანე“, იმედს გამოთქვამდა, რომ
გამოძიება

კეთილსინდისიერად

იმუშავებდა,

მოსწავლეებსაც

დაჰკითხავდა

და

მშობლებსაც, „დროების“ წერილებსაც მიიღებდა მხედველობაში, ყარაქეშმიშევს არ
მისცემდა საშუალებას „კიდევ ერთხელ გამძვრალიყო და თავი ემართლებინა“.
გაზეთი, ამავე დროს, წერდა თელავის სამოქალაქო სასწავლებელში რევიზორების მისვლაზე, აღწერდა მათ დასწრებას გაკვეთილებზე და მასწავლებლების მიერ
ჩატარებული გაკვეთილის ხარისხზე. გაზეთის აზრით, ამ სასწავლებელში სწავლა
რიგიანად ვერ მიდიოდა. „ზედამხედველი სამოქალაქო სასწავლებლისა, ბატონი ბოგუსი
შემოდგომიდან დაწყებული ამ დრომდის, დაკუტებული სიდამბლით არათუ კლასში,
თავის ოთახშიც კი ვერ დაიარება. მოსწავლეები მის სახლში დაიარებიან და ასწავლის
რასმეს თუ არა, ღმერთმა იცის... შარშან მის საგანში, მათემატიკაში, ყველამ ერთი
მიიღეს“...
პუბლიცისტი ასევე საუბრობდა სკოლის ახალ მასწავლებელზე - ივანოვზე,
რომელიც,

მისი

ინფორმაციით,

მოსწავლეებს

„უქადაგებდა

პაპიროზის

სმა

სასარგებლოაო, მეტადრე სადილის შემდეგო“, მასწავლებელს ბრალს დებდა ქაღალდის
თამაშში, ფულის წაგებასა და ვალების დადებაში, რაც პედაგოგისათვის შეუფერებელი
საქციელი იყო [,,კახელი მემატიანე“, 1880, №74, 2].
მოსწავლეთა უმეტესობას სჭირდებოდა რეპეტიტორები. განსაკუთრებით 6კლასიან

პროგიმნაზიაში.

მისი

კურსდამთავრებულები

რომ

გატოლებოდნენ

გიმნაზიისას, საჭირო იყო დამატებითი გაკვეთილები. მასწავლებლები ისედაც მცირე
ანაზღაურებას იღებდნენ, განსაკუთრებით ქართული ენის მასწავლებლები იჩაგრებოდნენ. როგორც მოგვიანებით გაზეთი ,,სახალხო ფურცელი“ წერდა, სიღნაღის
პროგიმნაზიის შესახებ, აქ ქართველ მასწავლებელთან შედარებით სხვა ეროვნების
პედაგოგები (სომხები და რუსები) პრივილეგირებულნი იყვნენ. „მშობელის“ ფსევდონიმით, ანონიმი ავტორი წერდა, რომ სკოლისთვის ყურადღება მშობელთა კომიტეტს
უნდა მიექცია, მაგრამ ეს კომიტეტი უჩვეულოდ აირჩა, მისი ხემძღვანელობა თავად
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სკოლის

დირექტორს

-

ნიკიტსკის

დაევალა,

რომელსაც

არჩევნებში

თავისმა

მასწავლებლებმა მისცეს ხმა. ნიკიტსკის მოადგილე მისივე ხელქვეითი მასწავლებელი
მიხეილ ელიზბარაშვილია, ხოლო მეორე მოადგილე ლევან გოგნიაშვილი. ამიტომ
ნიკიტსკი აღარ მუშაობს, გაიძახის: კანონიერად ვარ არჩეულიო.
სტატიის ავტორი მოითხოვდა, ნიკიტსკისა და მის მოადგილეებს პრესის
საშუალებით ეთქვათ უარი თავიანთ მოვალეობაზე, რადგან ეს საჭირო იყო
პროგიმნაზიის მუშაობის გამოსასწორებლად [,,მშობელი“, 1917, № 774, 3].
მასწავლებელთა და მოსწავლეთა სოციალური მდგომარეობა, მათი პრობლემები
მუდმივად იხილებოდა თავადაზნაურთა საზოგადოების კრებებზე, ღარიბ მოწაფეთა
შემწეობისათვის შექმნილ სპეციალურ კომისიაში. ამ კომისიის წევრები იყვნენ ისეთი
ავტორიტეტები, როგორებიც იყვნენ: ილია ჭავჭავაძე, ივანე მაჩაბელი, რევაზ ვაჩნაძე, გ.
ანდრონიკაშვილი, ელ. მიქელაძე, ა. კვალიაშვილი, და სხვები. გაზეთ ,,დროებაში“ 1884
წელს გამოქვეყნდა კომისიის მუშაობის ვრცელი ანგარიში, სადაც მითითებული იყო,
რომ ერთი თვის მანძილზე კომისიის წევრები 4-ჯერ შეიკრიბნენ პედაგოგებისა და
საზოგადოების იმ წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ
სკოლებისა და მოწაფეების ბედით, სურდათ თავიანთი რჩევები მიეცათ ხსენებული
კომისიისათვის.
განსაკუთრებული ყურადღება კომისიამ სოფლელ ბავშვებზე და იმ პანსიონებზე
გაამახვილა, სადაც ამ ბავშვებს უხდებოდათ ცხოვრება. გაზეთი წერდა: „პირველი საგანი,
რომელსაც კომისიამ მიაქცია ყურადღება, არის ის, რომ ჩვენი ბავშვები სრულიად სხვა
მდგომარეობაში არიან, ვიდრე ქალაქელებისა. მართალია, შეუძლებელი ბავშვებისათვის
არის გამართული პანსიონი, მაგრამ პანსიონის შენახვა ისე ძვირი ჯდება, შედარებით ისე
ცოტანი არიან პანსიონში, რომ ეს დაწესებულება შეიძლება სრულიად სახეში არ მივიღოთ და წარმოვიდგინოთ მხოლოდ მდგომარეობა გარედამ მოსული ბავშვებისა,
რომელთა დიდძალი უმეტესობა სდგას საძაგელ სადგურებში, ტანსა და ფეხზე არაფერი
აცვია, საჭმელ-სასმელიც ცოტა აქვს და უვარგისიც, ხშირად, ძალიან ხშირად ქონის სანთელიც არ მოეპოვება, რომ გაკვეთილები მოამზადოს ხოლმე და, რაც უფრო სამძიმოა,
ამგვარი ცხოვრება ცუდად მოქმედობს მათზე ზნეობით. ეს მტერი განათლებისა − სიღარიბე უპირველესი მიზეზია, რომელიც ხელს უშლის ჩვენი ბავშვების წარმატებას და მე82

ტისმეტად უკან აყენებს მათ ქალაქელ ბავშვებთან შედარებით“ [„დროება“, 1884,№125, 2].
XX ს-ის დასაწყისის ქართულ პრესაში მასწავლებელთა დაბალი მატერიალური
მდგომარეობის პარალელურად, საუბარია ქართველი მასწავლებლების უუფლებობაზე
სხვა ეროვნების პედაგოგებთან შედარებით [მშობელი, 1917, №774, 3]. სხვაგან იმაზეა
საუბარი, რომ რუსეთიდან სპეციალურად ჩამოყვანილ და მაღალანაზღაურებად
პედაგოგებს არ მოსწონდათ ადგილობრივი პირობები: ჰავა, ხალხი, ტრადიციები და
სხვა. გაზეთი ,,სახალხო ფურცელი“ აქვეყნებდა სტატიას, სადაც აღწერილი იყო დიდი
მთავრის სტუმრობა ბოდბის ქალთა სასწავლებელში. 1916 წლის 15 აპრილს დიდი
მთავარი,

რომელიც

კავკასიის

მეფისნაცვლადაც

ითვლებოდა,

თავისი

ოჯახის

წევრებთან ერთად მივიდა მონასტერში, დაათვალიერა იგი, დაესწრო გაკვეთილებს
მონასტერთან არსებულ ქალთა სამხატვრო სკოლაში. დიდ მთავარსა და მის ამალას პეტრე ნიკოლოზის ზე რომანოვს, ასევე ანასტასია ნიკოლოზის ასულსა და მილიცა
ნიკოლოზის ასულს იმდენად მოსწონებიათ ბავშვების პასუხები, რომ აღტაცება ვერ
დაუმალავთ.

დიდი

მთავარი,

სტატიის

ავტორის

გადმოცემით,

გასაუბრებია

სასწავლებლის გამგეს, რუს მასწავლებელ ქალს. გაზეთი ამ დიალოგს ასე გადმოგვცემს:
„ - როგორ მოგწონთ აქაურობა?
(ცნობილია, რომ დიდ მთავარს განსაკუთრებით ხიბლავდა საქართველო)
-ციებ-ცხელებიანი ადგილი გახლავთ, თქვენო უდიდებულესობავ.
- არა მგონია, აქ ციებ-ცხელებას ადგილი ჰქონდეს, დაბლა კი შეიძლება.
(დაბლა ალაზნის ველია).
-არა, თქვენო უდიდებულესობავ, უეჭველად გახლავსთ!
- ეგ თქვენს დაუდევრობას მიაწერეთ! - უპასუხა გაბრაზებულმა მეფისნაცვალმა“
[„სახალხო ფურცელი“, 1916, №555, 2].
მთელი ცარიზმის ეპოქის საქართველოს სკოლებისათვის პრობლემა იყო სწავლების ენა. მეფის ხელისუფლება ცდილობდა სკოლის საშუალებით მოეხდინა ქართველი ერის ასიმილაცია, ეს კი მაშინ აღსრულდებოდა, როდესაც სკოლაში ბავშვები
რუსულად ისწავლიდნენ ყველა საგანს, გაითავისებდნენ რუსულ ენას და დაივიწყებდნენ მშობლიურს. სამსახურში შესული ადამიანები ასევე რუსული ენით იურთიერთებდნენ, რადგანაც ამ დროის ყველა დაწესებულების ენა რუსული იყო. რუსული ენის
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პედაგოგებს, იმ საგნების მასწავლებლებს, რომლებიც რუსულად ასწავლიდნენ, ხელფასი
ქართული ენის მასწავლებლებზე მეტი ჰქონდათ. ქართული საზოგადოების უკმაყოფილებას იწვევდა რუსული ენის სრული გაბატონება და მშობლიურის დისკრიმინაცია.
რუსეთის საგანმანათლებლო სისტემის მიერ სასწავლო ოლქებისათვის შემუშავებული
ყველა დებულება რუსულ ენას გაბატონებულ ადგილს უთმობდა, ზღუდავდა
ადგილობრივ ენებს. ასეთი პოლიტიკა იყო გატარებული ქართული ენის მიმართაც. XIX
საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოდან ეს პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცრდა. 1878 წელს
კავკასიის სამოსწავლო ოლქის მზრუნველად დაინიშნა კირილ პეტრეს ძე იანოვსკი.
კავკასიის სასწავლო ოლქი 1848 წელს მიხეილ ვორონცოვმა დააარსა. მეფისნაცვალი ცდილობდა დამოუკიდებლად ემართა კულტურულ-საგანმანათლებლო სფერო, ამავე წელს (1848) მიიღო განათლების ახალი დებულება, რომლის მიხედვით
რუსული განათლების სისტემა უნდა შეხამებოდა ადგილობრივ მოთხოვნებს.
კავკასიის სასწავლო ოლქი ხუთ დირექციად დაიყო: თბილისის, ქუთაისის,
შემახა-დერბენტის, სტავროპოლისა და შავიზღვისპირეთის დირექციებად. თელავისა და
სიღნაღის მაზრების სასწავლებლები შედიოდა თბილისის დირექციაში.
იანოვსკი მის წინამორბედ მოხელეებზე მკაცრი აღმოჩნდა „ადგილობრივი
მოთხოვნების“ გათვალისწინებაში. მისი ინიციატივითა და რუსული საგანმანათლებლო
პოლიტიკით ტარდებოდა ქართული სკოლებიდან რუსული ენის განდევნა. დანიშვნის
პირველ ხანებში ის ცდილობდა თავი ლიბერალად მოეჩვენებინა და ქართულ
საზოგადოებაში დროებითი სიმპათია მოეპოვებინა. მაგალითად, დანიშვნისთანავე,
პირველ ოფიციალურ მოხსენებაში მოითხოვა თბილისში უმაღლესი ტექნიკური სპეციალური სასწავლებლის დაარსება, რაც ქართული მოწინავე საზოგადოების სურვილიც
იყო. ამ თვალთმაქცობაზე ილია ჭავჭავაძე წერდა: „მაშინ განათლების მოთავედ
ახლადდანიშნული იყო ბ-ნი იანოვსკი და სამღვდელოების წინამძღვრად ყოვლადუსამღვდელოესი იოანიკე. რა სიხარულით, რა იმედებით მივეგებვენით ამ დანიშვნას
ჩვენ, „ტვირთმძიმენი და დამაშვრალნი“, მადლობა ღმერთსო, ვიძახდით გულში...
პირველ ხანებში ჩვენს ადრეულ სიხარულს თითქოს საბუთიც მიეცა, ბოლოს კი, ვაი შენს
მტერს, ისევ შეჩვეული ჭირი გვანატვრინეს, გამოვიდა, რომ სისტემა იგივეა და მარტო
ხერხია სხვა“ [ჭავჭავაძე, 1927, 99].
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„შეჩვეულ ჭირში“ დიდი მწერალი მანამდე კავკასიის ოლქის მზრუნველს ნევეროვს გულისხმობდა.
ილია დამაჯერებელი მეცნიერული საბუთებით უმტკიცებდა იანოვსკის, რომ
მოსწავლემ სწავლა დაწყებით კლასებში ეროვნულ ენაზე უნდა დაიწყონ. „ნუთუ დედაენაში ჯერ კარგად არგაწვრთნილს და გავარჯიშებულს ბავშვს ისე ეცოდინება სამს
წელიწადში თავისი დედა-ენა და რუსულიცა, რომ ან ერთი იქნას ნამდვილ ცოდნად და
ან მეორე?.. ნუთუ ერთსა და იმავე დროს დედა-ენისა და ჯერ თითქმის უცნობის რუსული ენის სწავლება ჩვენს საერო სკოლებში უქმად დროს დაკარგვა არ არის?“
[ჭავჭავაძე, 1928, 224].
საქმე ის იყო, რომ საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება,
რომელიც ილია ჭავჭავაძისა და მისი თანამოაზრეების მიერ დაარსდა, რუსული საგანმანათლებლო პოლიტიკის დამარცხებას ცდილობდა იმით, რომ კერძო სახსრებით,
ქველმოქმედების გზით შეგროვილი ფულითა და სხვა საშუალებებით, სურდა ეროვნული სკოლების დაარსება. რუსული ხელისუფლება ებრძოდა ქართველ მამულიშვილთა ამგვარ სწრაფვას და აიძულებდა მათ - ასეთი სკოლებიც რუსული გაეხადათ, −
რუსულად დაეწყოთ სწავლა პირველი კლასიდანვე.
ამ მხრივ გახმაურდა სოფელ წინარეხის სკოლის ისტორია. ამ სკოლას ხსნიდა
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. სკოლის გახსნის
წინააღმდეგ წავიდა იანოვსკი და აიძულებდა საზოგადოებას - შეეცვალა წარდგენილი
სასწავლო დებულება და პირველი კლასიდანვე სწავლების ენად რუსული ჩაეწერა.
იმდენად აუცილებელი იყო ეს სკოლა, რომ საზოგადოების ზოგიერთმა წევრმა გადაწყვიტა დათმობაზე წასვლა, მათ შორის იაკობ გოგებაშვილმაც. ისინი თანახმა იყვნენ
დაეთმოთ, ოღონდ სკოლის გახსნა არ შეფერხებულიყო. ცარიზმის აგენტებისა და
შავრაზმული პოლიტიკისადმი შეურიგებელი ილია ჭავჭავაძე ამ პოზიციის წინააღმდეგ
წავიდა. მან რადიკალური პოზიცია დაიჭირა, რადგან თვლიდა, რომ კერძო, არასახელმწიფო სუბსიდიებით მოქმედ სკოლებს, ადგილობრივი ინტერესების გათვალისწინებით, უნდა ჰქონოდათ საკუთარი მოთხოვნების გატარების უფლება. ილია წერდა:
„მე ვერ გამიგია, რა არის დათმობა ამ შემთხვევაში. ორში ერთი უნდა იყოს: ან კანონი, ან
უკანონობა. თუ უკანონოდ გვექცევა, როგორ დავუთმოთ, თუ კანონით მოქმედებს, რას
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დაგვითმობს. ან კარგი, დავუთმოთ, მერე როდემდის დავუთმოთ? სად არის საზღვარი,
რომლის იქითაც დათმობას აღარ მოგვთხოვენ? პაჭიჭს რომ თავი მოარღვიოთ, ბოლომდე
სულ რღვევით წავა, თუ ერთხელ დაუთმობთ, მეორედაც მოგიხდებათ დათმობა“ [სცსსა,
ფონდი 42, 178-181].
როდესაც კერძო სასწავლებლებს უკრძალავდნენ მშობლიური ენის სრულყოფილად სწავლებას, საუბარი აღარ იყო სახელმწიფო სკოლებზე, სამხედრო ტიპის სასწავლებლებზე. ცნობილი პედაგოგი ივანე როსტომაშვილი თავის ავტობიოგრაფიულ
ჩანაწერში აღწერს თუქურმიშის (იგივე დედოფლისწყარო) სამხედრო სკოლას და
სკოლის გამგის - მიხეილ გრიგოლის ძე ჩიჩულინის სასწავლო მეთოდებს, ამბობს, რომ
მის სკოლაში „სრულიად არ ჰქონდა ადგილი სამშობლო ენის სწავლებას“, გაბატონებული იყო როზგი და სისასტიკე. ექვსი წლის შემდეგ, მას, სოფლელ ახალგაზრდას,
რომელმაც სკოლაში შესვლისას სულ არ იცოდა რუსული ენა, აღარ შეეძლო ლაპარაკი
ქართულად, თითქმის გარუსებული იყო [იანვარაშვილი, 1975, 7].
გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ 1896 წელს აქვეყნებდა ინფორმაციას „ნოვოე
ობოზრენიეს“ სტატიაზე დაყრდნობით. თელავიდან გაზეთს წერდნენ, რომ ქალაქის
სამოქალაქო სასწავლებელში II და III კლასებში აიკრძალა ქართული ენის გაკვეთილები.
ეს განკარგულება, გაზეთის აზრით, არა მარტო თელვის სასწავლებელს, არამედ მთელი
თბილისის გუბერნიის სასწავლებლებს ეხებოდა. სტატიის ავტორი იმედს გამოთქვამდა,
რომ ეს ბრძანება სასწავლებელთა მმართველობას არ გაუცია, ის ადგილობრივ ხელისუფალთა თვითნებურ გადაწყვეტილებას წარმოადგენდა და „უცნაური განკარგულება
თელავის სასწავლებლების შესახებ“ მალე გაუქმდებოდა [„ცნობის ფურცელი“, 1896,
№12, 2].
იანოვსკის ანტიქართულ საგანმანათლებლო პოლიტიკას ქართველი პედაგოგები
მტრულად შეხვდნენ. თუმცა, შემდგომ წლებში მდგომარეობა ქართული ენის სწავლების
შესახებ კიდევ უფრო გამკაცრდა. ამის შესახებ „სახალხო გაზეთში“ მოგვიანებით წერდა
ბოდბისხეველი მასწავლებელი დ. ხ. – შვილი. მისი სტატიიდან კარგად ჩანს როგორც
რუსული პოლიტიკის შოვინისტური

ხასიათი, ასევე პროგრესული ქართველი

პედაგოგების დამოკიდებულება ამ პოლიტიკისადმი. „1878 წლის სასწავლო გეგმით, წერდა ავტორი, - რომელიც მიღებული იყო თბილისის გუბერნიის მასწავლებელთა
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ყრილობის მიერ, რუსული ენა III კლასიდან იწყებოდა. უნდა გენახათ, რომ გაკვირვებულიყავით, თუ რა ადვილად ეხერხებოდათ ბავშვებს ამ წლიდან (მესამე) რუსულის
სწავლა, რადგან საზრისი გახსნილი ჰქონდათ და სულ ადვილად ხვდებოდნენ. რასაც
ახლა სამ წელიწადს ვერ აათვისებენ ახლანდელი ცრუ პედაგოგები, მაშინ ერთ წელს
სულ ადვილად ითვისებდნენ... იანოვსკიმ კი, პირველ ყოვლისა, თავისი ძალა და ღონე,
თავისი სურვილი და ფიქრები იმას მოახმარა, რომ შეეზღუდა 1878 წლის გეგმა. ნაყოფად
მისი ამნაირი ცდილობისა დაიბადა 1881 წლის 13 იანვრის სასწავლო გეგმა, რომელსაც
მაშინ ყველა შეხვდა მტრულად, მიიღო იგი, ვითარცა ვერაგული განკარგულება,
უაღრესი ზიზღი დაბადა ამან ჩვენს მასწავლებლებში, რომელთაც იცნეს მასში სურვილი
არა ხალხის განვითარებისა, არამედ წვრილმანი პოლიტიკანობისა, რომ ამითი სწავლას,
ხალხის თვითცნობიერებას ეღობებიან წინა. ვიწყინეთ და თხუთმეტამდე მასწავლებელმა მივატოვეთ მასწავლებლობა... დღეს კი რასა ვხედავთ! დღეს ეს ყველასგან
აბუებული, ზიზღით მიღებული გეგმა 1881 წლისა სანუკვრადაც კი გახდა მთელი
ქართველი ხალხისათვის, ვითარცა ზეციური მანანა და მაინც ვერ ღირსებია მის
განხორციელებასა...“[ „სახალხო გაზეთი“, 1913, №813, 4].
საქართველოს ეგზარქოსმა პალადიმ 1892 წელს სინოდის ობერ-პროკურორისათვის მიცემულ ახსნა-განმარტებაში ნათლად გამოხატა, თუ რა სურდა ხელისუფლებას
ქართველი ხალხისა და ქართული სკოლების რუსიფიკაციით. საქართველოს ეგზარქოსი
წერდა: „აქაური სასწავლო უწყების სოფლის მასწავლებლებმა უმეტეს შემთხვევაში
ქართული ენა არ იციან. როგორ შეუძლიათ იმათ ასწავლონ დაწყებით სკოლაში
შემომსვლელ ქართველ ბავშვებს, როდესაც მასწავლებელმა არ იცის მოწაფეთა ენა და
მოწაფეებმა არ იციან მასწავლებლის ენა; როგორ გაუგებენ ისინი ერთმანეთს. საოცარია
ბატონი მზრუნველის მოთხოვნილება, რომ წერა-კითხვის სკოლებიც გადაეცეს
მასწავლებლებს, რომლებმაც არ იციან არც ენა, არც ზნე-ჩვეულება თავიანთი მოწაფეებისა. ამჟამად მათ (სკოლებს) საკმაო წარმატებით ხელმძღვანელობს სამღვდელოება, რაც
თვალსაჩინო ფაქტებით დასტურდება, რუსული ენა მათში, როგორც სასულიერო
უწყების

ყველა

სკოლაში,

ისწავლება

დამაკმაყოფილებლად,

განსაკუთრებით

უკანასკნელ წლებში და ამიტომ, ისინი გარუსების საქმეს დიდად უწყობენ ხელს, თანდათანობით, თანმიმდევრობით, უეჭველი სარგებლიანობით... აქაური მხარის
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იმპერიასთან მტკიცედ გაერთიანების საქმე უნდა წარიმართოს ფრთხილად და თანდათანობით, მშვიდობითა და სიყვარულით, ტუზემცების აზროვნების გაუღიზიანებლად
და მათი ნაციონალური თავმოყვარეობის შეურაცხყოფის გარეშე. აშკარა ძალდატანებითი გარუსება ბუნებრივად იწვევს ძლიერ წინააღმდეგობას და აფერხებს რუსული
საქმის წარმატებას მხარეში“ [სცსსა, ფონდი 107, საქმე 891, 2-11]. აი, ასე ფიქრობდა
რუსული ხელისუფლება, რუსული ეკლესია და ყველა რუსი, მათ შორის ცნობილი
მწერლები და „ლიბერალი“ მოაზროვნეები.
სწავლების ენისა და სკოლების ტიპების შესახებ საკითხს იხილავდა თბილისის
გუბერნიის თავადაზნაურთა საზოგადოების „ღარიბ მოწაფეთა დამხმარე კომისიაც“.
კომისია არასწორად თვლიდა სოფლის სკოლების მოსწავლეებისათვის მაღალი საფეხურის სასწავლებლებში შესასვლელად ჩატარებულ კონკურსებს, სადაც მათ არ ჰყოფნიდათ თავიანთ სკოლებში მიღებული ცოდნა, რათა თავიანთი ქალაქელი თანატოლებისთვის გაეწიათ კონკურენცია. კომისიის აზრით, სოფლელი ბავშვები ცუდად
ფლობდნენ რუსულ ენას, მაშინ, როდესაც ქალაქელებს დაბადებიდანვე ჰქონდათ ამ
ენისთვის შეჩვეული სმენა, ვაკანსიები მაღალი საფეხურის სასწავლებლებში ცოტა იყო,
მსურველი ბევრი, სოფლელი ბავშვები ამ კონკურსს ვერ უძლებდნენ. მდგომარეობის
გამოსწორებისათვის საზოგადოება ითხოვდა ახალი, კერძო სკოლების დაარსებას და ამ
მოთხოვნას ასე ასაბუთებდა: „ვინაიდან თითქმის ყოვლად უსარგებლო იქნება მარტო
მოსამზადებლისა და პროგიმნაზიული კლასების გამართვა, აუცილებლად საჭიროა
ჩვენმა საზოგადოებამ იხმაროს ყოველი ღონისძიება და მოიპოვოს საშუალება საკუთარი
საშუალო სასწავლებლის დაარსებისათვის“.
საშუალო სასწავლებლის დაარსების უპირატესობას კომისია ასე ამართლებდა:
„პირველი ეს არის, რომ რაკი საკუთარი საშუალო სასწავლებელი გვექნება, ჩვენს ხელთ
იქნება კურსის გაგრძელება და ადვილად შეგვეძლება ერთის ან ორის წელიწადის მომატება. თუმცა, ამის გამო, ჩვენს სასწავლებლებში უფრო ხნიერნი იქნებიან, მაგრამ ისა
სჯობს, ხნიერი იყოს კაცი და იცოდეს რამე ხნითაც და გონებითაც, − მცირეწლოვანებასა
და უსუსურობას. ვადის მომატება იმისთვისაც არის საჭირო, რომ ჩვენს სასწავლებელში,
რა სახისაც და არსებისაც არ უნდა იყოს ის, საპატიო ადგილი უნდა დაეთმოს ქართული
ენის, ლიტერატურის და საქართველოს ისტორიის სწავლებას. კომისია იმ აზრისაა, რომ
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უამსაგნებოდ ჩვენი სასწავლებელი ვერ შეასრულებს ერთს უმთავრეს თავის დანიშნულებათაგანს.
მეორე კიდევ ის არის, რომ რომ ჩვენს სასწავლებელში ჩვენ შეგვეძლება სწავლების
წესის შეცვლა პროგრამის შეუცვლელად, ე. ი. ჩვენს სასწავლებელში კურსგათავებულებმა თუმცა ბოლოს იმდენივე უნდა იცოდნენ, რამდენიც მთავრობის სასწავლებელში
კურსგათავებულბმა იციან, მაგრამ საქმის გასაადვილებლად და სხვადასხვა საგნების
შესაფერებლად ჩვენის ბავშვების გონების განვითარებასთან ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთი
მათგანი იმ კლასში არ ვასწავლებინოთ, რომელ კლასშიაც მთავრობის სასწავლებელში
სწავლობენ. მაგალითად, შეგვიძლია ძველის ენების სწავლება ორივესი, ან ერთ-ერთი
მათგანისა ჩვეულებრივზე გვიან დავიწყოთ. ამგვარად საქმის მოწყობა, თუ ამასთანავე
ერთგულსა და მუყაით მასწავლებლებსაც ვუშოვით ჩვენს სასწავლებელს, რაშიც
კომისიას ეჭვი არა აქვს, აღგვიზრდის ჩვენს სასწავლებელში იმისთანა ყმაწვილებს,
რომელთაც გონივრულად ეცოდინებათ მთელი კურსი საშუალო სასწავლებლებისა და
ადვილად შეეძლებათ თავიანთი განვითარება შეუწონონ სხვა სასწავლებელში კურსდამთავრებულის განვითარებას“.
კომისიამ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა ამგვარი სასწავლებლების
ბავშვებისათვის კონკურსების თავიდან აცილებას. − „უმთავრესი მიზეზი, რომელიც
გვანატრულებს საშუალო სასწავლებელს, არის ის, რომ მის კურსდამთავრებულებს წინ
საკონკურსო ეგზამენი აღარ ექნებათ გადაღობილი, რადგან ატესტატების რიცხვი
განსაზღვრული არ არის და ვინც კი კარგად დაიჭერს ეგზამენს, იმას ჯავრი არ ექნება −
სხვამ უკეთესად არ დაიჭიროს ეგზამენი და მე განზე არ დამტოვოსო. ყველასთვის, ვინც
კი ეგზამენის დაჭერის შემდეგ მოწიფულობის ატესტატს მიიღებს, უმაღლესი
სასწავლებლის კარი ღია იქნება და ჩვენს ყნაწვილებს თავიდან აცდებათ მეტად ავისა და
ბოროტის გავლენის მქონე მოცილეობა, რომელიც ხშირად უნიჭიერესთაც, დახმარების
მაგივრად,ართმევს ყოველსავე ღონისძიებას სწავლის გაგრძელებისას“.
კომისიაში დავა იყო, რა სახის სასწავლებლები ჭირდებოდა ქვეყანას: ზოგი
სამეურნეო სკოლების გახსნას ითხოვდა, ზოგი კლასიკურ განათლებას უჭერდა მხარს.
ზოგს მიაჩნდა, რომ კლასიკურ სკოლებში სწავლებიდან ძველი ბერძნული ენა ამოეღოთ,
მაგრამ ზოგმა ამას არ დაუჭირა მხარი. გადაწყდა, რომ ამგვარ სასწავლებლებში ის
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საგნები ესწავლებინათ, რაც სამთავრობო სკოლების პროგრამებით ისწავლებოდა,
პროგრამებში დამატებით ქართული ენა, ლიტერატურა და საქართველოს ისტორია
შევიდოდა. ეს გადაწყვეტილება იმას ემსახურებოდა, რომ მოწაფეებს არ შექმნოდათ
დაბრკოლება უმაღლეს სასწავლებლებში შესვლისას და უთანასწორო არ გამხდარიყვნენ
სამთავრობო სკოლის კურდამთავრებულებთან კონკურსში. ქვეყანას კი სწორედ
უმაღლესდამთავრებული ახალგაზრდები სჭირდებოდა მომავალი წარმატებისა და
განვითარებისათვის [„დროება“, 1884, №125, 2].
სკოლების გამართვა, სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე დაყენება, მატერიალური ბაზის შექმნა და ა.შ., დამოკიდებული იყო მზრუნველთა საბჭოების შემადგენლობაზე, სოფლის მამასახლისებისა თუ სხვა ხელმძღვანელი ორგანოების წარმატებულ
საქმიანობაზე. ხალხი არ იშურებდა ფულს, უკანასკნელ კაპიკებს იღებდა სკოლების
გასახსნელად, მამასახლისებისთვის ჯამაგირის ასანაზღაურებლად, მაგრამ კეთილგონიერი და განათლებული მამასახლისები ცოტა იყო. ამას ეხებოდა ,,ივერიის“ ვრცელი
სარედაქციო წერილი. სტატიაში ნათქვამი იყო, რომ მამასახლისების არჩევის ახალი
პროექტი შეადგინა თელავის მაზრის უფროსად ნამყოფმა, თავადმა ნიკო ზურაბის ძე
ჩოლოყაშვილმა. მას მაზრის უფროსობის დროსვე შეუდგენია ეს პროექტი - თელავის
მაზრის სამამასახლისოებად დანაწილების შესახებ. „იმ აზრით, რომ მამასახლისებად
განვითარებული კაცები იქნენ მოწვეულნი ჯამაგირითაო“. ამ პროექტით თელავის
მაზრა 8 სამამასახლისოდ იყო განაწილებული, თითოში 1200-1500-მდე კომლი უნდა
ყოფილიყო, რადგან არ გაძნელებოდათ მამასახლისების კარგად „დაჯამაგირება“. ერთ
ნაწილში შედიოდა სოფლები: შილდა, ენისელი, საბუე, გრემი, ფაშანი, ზეგაანი და
ტურის-ციხე; მეორეში: სამი სოფელი: ყვარელი, ძველი გავაზი ანუ ახალსოფელი და
ახალი გავაზი. თითო კომლს 10 შაურიდან მანეთზე მეტის გადახდა არ მოუწევდა.
მამასახლისი შეძლებდა სოფლის მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებას.
ნ. ჩოლოყაშვილმა თბილისის საგუბერნიო სამმართველოშიც წარადგინა ეს
პროექტი, მაგრამ, სანამ მას განიხილავდნენ, მანამდე ის სხვაგან გადაიყვანეს, მის
ადგილზე კი - განსევიჩი დანიშნეს.

ამ პროექტის ამუშავება შეწყდა, „ივერიის“

კორესპონდენტი, ფსევდონიმით - „ფარნაოზი“ - ითხოვდა პროექტის დაბრუნებას და
ცხოვრებაში განხორციელებას. მისი აზრით, ეს ხელს შეუწყობდა კახეთის მაზრებში
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განათლებისა და კულტურის დონის ამაღლებას, მამასახლისების ქმედითი საქმიანობის
გააქტიურებას [,,ფარნაოზი“, 1894, №58, 1].
ქართული ენის სწავლება საქართველოს სკოლებში კიდევ უფრო შეუძლებელი
გახადა ქართველთმოძულე შოვინისტის - ვოსტორგოვის „ახალმა პროექტმა“. მან
სრულიად უგულვებელყო როგორც უწმინდესი სინოდის მიერ 1885 წელს სამრევლო
სკოლებისათვის დამტკიცებული სასწავლო გეგმა, ისე ქართლ-კახეთის საეპარქიო
საბჭოს კომისიის (გოროდცევი, ტატიშვილი და ფერაძე) მიერ შემუშავებული პროექტი,
რომელიც, როგორც წინათ, ძალაში ტოვებდა სამრევლო სკოლების მხოლოდ ერთ ტიპს,
სადაც პირველი სამი წლის მანძილზე ყველა საგნის სწავლება ქართულ ენაზე
იწარმოებდა, მეოთხე წელს კი - რუსულზე.
დაწყებითი სკოლების უნაყოფობას სოფლებში ხელს უწყობდა სასწავლო კურსის
შეზღუდულობა და სიმცირე. კურსი იყო სამწლიანი, სასწავლო წელი იწყებოდა
ნოემბრიდან და მთავრდებოდა აპრილში, ფაქტობრივად მიმდინარეობდა 5 თვე, რაც არ
ჰყოფნიდა კურსის სრულყოფილად გავლას. ამას ემატებოდა: 1. დედა-ენისა და დედაენაზე სწავლების შევიწროვება; 2. ქართული ენის მეორეხარისხოვან საგნად გამოცხადება; 3. სახალხო სკოლებში პირველი კლასიდანვე რუსულ ენაზე სწავლის დაწყება; 4.
სწავლებაში თარგმანის მეთოდის უგულებელყოფა და ე.წ. ბუნებრივი ანუ ,,ნატურალური“ მეთოდის გაბატონება; სკოლებისათვის მეთოდური დახმარების არარსებობა. ამ
ხარვეზების გამოსწორება საჭირო იყო, მაგრამ ამის გაკეთება გარკვეულ სიძნელეებს
უკავშირდებოდა.
აქვე ვიტყვით, რომ „მუნჯური მეთოდი“, რომელმაც XIX საუკუნის ქართული
საზოგადოება ასე ააღელვა, კახეთის სკოლებში, ზოგადად თბილისის გუბერნიაში, არ
გავრცელებულა. მისი ინიციატივა ეკუთვნოდა ქუთაისის გუბერნიის სკოლების
დირექტორს -

ლევიტსკის და ამ გუბერნიაში გავრცელდა. თბილისის გუბერნიის

სკოლების დირექტორმა

-

სტრელეცკიმ ის სავალდებულოდ არ ჩათვალა და არ

გაავრცელა თავის ქვემდგომ უწყებაში. კახეთის რეგიონში იყო თარგმნის სისტემა, რაც
შეიცვალა პრაქტიკული მეთოდით, რომელიც თვალსაჩინოებას, ცოცხალ საუბარს,
მთლიანი სტატიების კითხვასა და მოყოლას ეყრდნობოდა [ხუნდაძე, 1951, 122].
1905 წელს, კავკასიის მეფისნაცვალმა ილარიონ ვორონცოვ-დაშკოვმა, რევოლუ91

ციით შეშინებულმა, გადაწყვიტა განათლების სისტემაში ზოგი რამ შეეცვალა. მან
გამოსცა პატარა წიგნაკი − „Совещание учителей начальных училищ“ და თანდართული
მიმართვით დაუგზავნა სკოლების მუშაკებს. მის მიერ შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ალექსი ჭიჭინაძის თავმჯდომარეობით შეიმუშავა დაწყებითი სკოლების „ახალი
სამოსწავლო გეგმა“, რომელიც ითვალისწინებდა ყველა საგნის სწავლებას დედა-ენაზე,
დასაწყისი კურსიდან ბოლომდე. ამ გეგმით, დედაენის გაკვეთილები უნდა ჩატარებულიყო ყოველდღე, ზოგჯერ დღეში ორი გაკვეთილიც, რუსული ენა კი უნდა ესწავლებინათ როგორც კერძო საგანი და ისიც დედა-ენის დახმარებით [გოგებაშვილი, 1954, 427].
გარდა ქართული ენის სწავლებისა, საზოგადოებრივი აზრი დიდ ყურადღებას
უთმობდა ქართული გალობის შესწავლის საქმეს. ამ საკითხს თელავის სასულიერო
სასწავლებლებშიც ახლდა პრობლემა. გაზეთ

„ივერიაში“ დაიბეჭდა თელავიდან „ს.

მოქალაქის“ ფსევდონიმით გაგზავნილი წერილი, რომელიც ამტკიცებდა თელავის
სასულიერო სასწავლებელში ქართული გალობისა და მისი პედაგოგის − ზაქარია
ჩხიკვაძის დაბალ დონეზე ყოფნას, სვამდა მთელ რიგ პრობლემებს ამ მდგომარეობის
გამოსწორებისათვის [ს. მოქალაქე, 1890, №3, 2].
ზაქარია ჩხიკვაძემ საპასუხო წერილი გამოაქვეყნა იმავე გაზეთში წერილში
საუბარი იყო ქართული გალობის სწავლების მდგომარეობაზე თელავის სასულიერო
სასწავლებელში [ჩხიკვაძე, 1890, №18, 2].
ზაქარია ჩხიკვაძე ცნობილი მუსიკოსი, ლოტბარი და გალობის მასწავლებელი,
ერთდროულად მუშაობდა თბილისის წმინდა ნინოს დედათა სასწავლებლის გალობის
მასწავლებლად და თელავში როგორც წმინდა ნინოს სასწავლებელში, ასევე სასულიერო
სასწავლებელშიც ასწავლიდა გალობას.
,,ს. მოქალაქე“ აკრიტიკებდა თელავის საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებას, აქაურ საზოგადოებას ადანაშაულებდა გულგრილობასა და ნიჰილიზმში.
კულტურული ცხოვრების წარუმატებლობასთან ერთად, მან აქაური სკოლების
წარუმატებელი საქმიანობაც დახატა. თელავის სასწავლებლებზე ,,ს. მოქალაქე“ შემდეგ
ცნობებს იძლეოდა: „თელავში არის შემდეგი სასწავლებლები: ა) წმინდა ნინოს დედათა
სასწავლებელი; ბ) სასულიერო სასწავლებელი; 3) სამოქალაქო სასწავლებელი. პირველს,
წმინდა ნინოს დედათა სასწავლებელზე არას ვიტყვი, ბევრი რამ თქმულა ამისთანა
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სასწავლებელზე ჩვენში, მაგრამ ყოველივე ჯერჯერობით დარჩენილა ,,ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა“. ველით, ველით მოუთმენლად მომავალს დედათა სკოლას
ტფილისში. ეგებ იმ სკოლამ მაინც დასდოს წამალი ჩვენს ტკივილს და დააკამაყოფილოს
ჩვენი საჭიროება, ეგებ იმ სკოლამ მაინც მოგვცეს ჭეშმარიტნი შვილნი ქვეყნისა,
ჭეშმარიტნი დედანი, ერთგულნი ცოლნი და მომჭირნე დიასახლისნი.“
თელავის სასულიერო სასწავლებლის მუშაობას პუბლიცისტი არ თვლიდა
დამაკმაყოფილებლად. ,,თელავის სასულიერო სასწავლებელი, წერდა სტატიის ავტორი,
- ეკუთვნის სამს დიდ მაზრას: თელავის, სიღნაღის და თიანეთისას. თუ ამ სამის მაზრის
ამორჩეულნი წარმომადგენელნი (დეპუტატები) ყოველს წელს თითოჯერ შეიყრებიან
აღნიშნულს სასწავლებელში სათათბიროდ, ამ სასწავლებლის საქმეების განსაჩხრეკად,
ხარჯისა და ანგარიშის დასამტკიცებლად. მაგრამ, აქაც თურმე, როგორც ყველგან ჩვენში,
ღრმად ჩაკვირვებასა და საგნის სინამდვილით გამოწვლილვას ერიდებიან, ცოტა მეტი
დროს მონდომების მაგიერ ჩქარობენ შინისკენ გასამგზავრებლად და არა ნაღვლობენ
ზოგიერთის საგნის ალალბედზე დატოვებას... შარშანწინ, 1888 წელს, სამღვდელოთა
კრებამ მიაქცია ყურადღება ერთს მართლაცდა საყურადღებო საგანს, - ქართულ ენას,
რომელიც სანატრელს მდგომარეობაში არ არის, ქართულ გალობასა და ქართულად
წირვა-ლოცვას. დაიბარა კრებამ ზედამხედველი და მოსთხოვა პასუხი: რა მიზეზია, რომ
ამ სასწავლებელში, საიდანაც უნდა გამოვიდნენ ქართველი მღვდლები, ქართული
წირვა-ლოცვა ასე იშვიათია და ამ წირვა-ლოცვას არ აჩვევთ და არ ათვისებინებთ
მოსწავლეებსო. − იმიტომ, რომ გალობის მასწავლებელი ვერ ასწავლის მოწაფეებს
ქართულს გალობას და უკანასკნელთაც, რასაკვირველია, არა გაეგებათ რა ქართულის
გალობისაო. კრებამ დაავალა ზედამხედველს, რომ უმთავრესი ყურადღება მიექცეს
ქართულ გალობასა და ქართულად წირვა-ლოცვას. დავალება „დავალებად“ დარჩა და
გალობის მასწავლებელი 1889 წელს არ ასწავლიდა მოსწავლეებს ქართულ გალობას.
წარსულ გიორგობისთვეში, 1889 წლისას კვლავ შეიყარა სამღვდელოთა კრება. კრებამ
შეუმცირა გალობის მასწავლებელს ჯამაგირი 28 თუმნამდე წელიწადში. მასწავლებელი,
როგორც მოსალოდნელი იყო, წავიდა სხვაგან ადგილის საძებნელად.“
ამ წასულ და დაწუნებულ მასწავლებელში სტატიის ავტორი ზაქარია ჩხიკვაძეს
გულისხმობდა, რომელმაც გასცა პასუხი: „შებრძანდით მეორე, მესამე, მეოთხე კლასებში,
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დააწყობინეთ მთელი წირვის გალობა და ნახეთ, შეუცდომლად იგალობებნ თუ არა.
ბატონმა მოქალაქემ და თითქმის მთელმა თელავმა იცის, რომ პირველად 1884 წელს,
როცა მე ბატონ როსტომაშვილის დედათა სკოლაში ვიყავი მასწავლებლად, ქალთა
გუნდი გალობდა მთელს წირვას თვით ტაძარში. მოქალაქისა და მისი თანამზრახველების აღტაცებას მაშინ საზღვარი არ ჰქონდა“-ო. ჩხიკვაძე ასახელებდა ალავერდის
ტაძარში, თბილისის სასულიერო სემინარიასა და სხვაგან მისი მოწაფეების გალობას
ქართულ ენაზე და ურჩევდა კრიტიკული სტატიის ავტორს გაეხსენებინა ეს შემთხვევები
და ეკითხა მისი მოწაფეებისათვის - ასწავლიდა მათ თუ არა ქართულ გალობას
[ჩხიკვაძე, 1890, №18, 2].
თუ პირველ წერილში „მოქალაქე“ არ ახსენებდა ჩხიკვაძის გვარს და ისე
აკრიტიკებდა მას, საპასუხო წერილში უკვე აშკარად გალანძღა გალობის პედაგოგი,
ბრალი დასდო მოსწავლეებთან რუსული გალობის გაკვეთილებისათვის, გაახსენა
შემთხვევა, როდესაც ტაძარშიც რუსულად აგალობა ყმაწვილები, რაზეც გაკვირვებულმა
ერთმა უცხოელმა იკითხა: ნუთუ ქართველებს თქვენი გალობა არა გაქვთო. „აბა, ვინ
უპასუხებდა, - წერდა მოქალაქე, - ქართველებს ათ საუკუნეზე მეტია, რაც ქართული
ეკლესიური გალობა გვაქვს და აქ თუ არ არის, ამაში ქართული გალობა კი არ არის
დანმაშავე, დამნაშავეა ბატონი ჩხიკვაძე და სხვა არავინაო“. ამ ბრალდებასთან ერთად
მოჰქონდა ამონაწერი 1889 წლის 27 ნოემბერს მიღებული დადგენილებიდან, რომელიც
ეგზარქოს პალადის მიერ იყო დამტკიცებული

და მიღებული თელავის, სიღნაღის,

თიანეთის და ნაწილი ტფილისის მაზრის ზაქათალის ოლქის სამღვდელოთა კრების
მიერ. აქ ლაპარაკი იყო ქართული გალობის სწავლების დაბალ დონეზე, ქართული
წირვა-ლოცვის შესრულების აუცილებლობაზე.
თელავის სასწავლებლებში გალობის სწავლება რომ მალევე გაუმჯობესებულა,
ცხადი ხდება იმ ინფორმაციიდან, რომელიც გაზეთმა „ივერიამ“ 1893 წლის თებერვალში
გამოაქვეყნა. 19 თებერვალს სასამართლო დარბაზში თელავის საზოგადოება შეიკრიბა,
სადაც სამღვდელოებამ პარაკლისი გადაუხადა სასამართლო რეფორმის 25 წლისთავს.
ამავდროულად პანაშვიდი გადაიხადეს ალექსანდრე II-ის სულის მოსახსენებლად.
პარაკლისსა და პანაშვიდზე იგალობა თელავის სამოქალაქო სკოლის გუნდმა მამალაძის
ხელმძღვანელობით.
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იმავე დღეს, თელავის მთავარ ტაძარში გადაიხადეს პანაშვიდი და პარაკლისი,
სადაც იგალობა სასულიერო სასწავლებლის გუნდმა მონადირაშვილის ლოტბარობით.
„ეტყობა, ბატონ მონადირაშვილის მეცადინეობა და შრომა ტყუილად არ დაკარგულა,
გუნდმა მშვენივრად იგალობა“, - წერდა გაზეთის კორესპონდენტი. იმავე დროს,
საპატიო სადილი გაუმართეს მოსამართლე მიხეილ პეტრეს ძე ანდრონიკაშვილს,
რომელიც 25 წელს მუშაობდა მოსამართლედ და კახელების დიდი სიყვარული
დაიმსახურა [,,ნადიკვრელი“, 1893, №41, 1].
იმავდროულად, ქართული გალობისა და სიმღერის მაღალ დონეზე დასაყენებლად და მათი უკეთ შესწავლის მიზნით, გაზეთმა „ივერიამ“ გამოაქვეყნა ფილიმონ
ქორიძის წერილი, სადაც ცნობილი მუსიკისმცოდნე და ლოტბარი აყენებდა სპეციალური საზოგადოების შექმნის წინადადებას. საზოგადოებას უნდა ეხელმძღვანელა
ქართული გალობა-სიმღერების ნოტებზე გადატანისათვის [„ივერია“, 1893, №58, 1].
ახალი სკოლების დაარსების სიძნელე და ამ საქმეში ხელისშემშლელი კომპლექსური მომენტების საკითხი კარგად ჩანს სიღნაღის მაზრის სოფელ ჯიმითის სკოლის
ისტორიაში. ამ საკითხზე მოვიყვანთ ორ წერილს. ერთი გაზეთ „დროებაში“ 1884 წელს
დაიბეჭდა, მეორე კი − „ივერიაში“ ათი წლის შემდეგ − 1894 წელს.
„დროების“ ცნობით, სიღნაღიდან 24 ვერსზე მდებარე სოფელი ჯიმითი გომბორის
სამ სერზე იყო გაშენებული. იცვლებოდნენ სოფლის მამასახლისები, მაზრის ხელმძღვანელობა და სოფელი მაინც უყურადღებოდ იყო. ცხოვრების სხვადასხვა ცუდ მხარესთან
ერთად, კორესპონდენციაში ყურადღება გამახვილებული იყო სოფელში სკოლის
არარსებობაზე. „ამოდენა სოფელში, - წერდა კორესპონდენტი, - ორ კაცს ვერ შეხვდებით,
რომ მცირე ბარათი წაიკითხოს და გამოიცნოს - რა სწერია შიგ. ისეთ უსწავლელ ხალხს,
როგორიც ჯიმითშია, ძნელად შეხვდებით აქეთკენ. განა არ შეუძლიათ, რომ ერთი სკოლა
გამართონ? როგორ არ შეუძლიათ, ბატონებო! მაგრამ მოთავე? მოთავე არავინ გახლავს,
წინააღმდეგნი სკოლისა კი ბევრნი არიან.“
სტატიის ავტორის აზრით, სკოლის მოწინააღმდეგენი იყვნენ ის ადამიანები,
„რომლებიც უვიც სოფლელებს ატყუებდნენ, ძარცვავდნენ, ნასწავლ ხალხთან ასე
მოქცევა გაუჭირდებოდათ. „თუ თვითონ სოფელს არ შეუძლია (სკოლის გახსნა), სხვა
წყაროებიც ბევრია. მაგრამ ამით ის ვაჟბატონები სარგებლობდნენ, ვინც წინააღმდეგნი
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იყვნენ და არიან. მაგალითად, განსაკუთრებით მ. დ. შ. ჩაიგდო ორი სადუქნე ალაგი
სოფლისა უსაბუთოდ, ერთიდან იღებს ქირას 200 მანეთს, მეორიდან − 100-სს. ეს
თვალადა ჩანს, და რამდენი კიდევ ამისთანა წყაროები შეიძლება აღმოჩნდენ, რომელსაც
ეხლა სოფლის ყლაპიები დასწაფებიან. განა 600 მანეთზე მეტს აძლევენ სხვა სოფლებში
მასწავლებლებს? სხვა სოფლებში ზოგს 300 მანეთი ეძლევა, ზოგს 450 მანეთი, ისიც სულ
ხალხის ჯიბიდან. თავიანთ თავს აკლებენ ჭამას, სმას, ტანსაცმელს და შვილებს კი
ასწავლიან. ამ სოფელ ჯიმითს რაღა ღმერთი გაუწყრა? იქნებ მართლა არ უნდათ სწავლა?
უნდათ კი არა, სწყურიათ, როგორც წყალი მოწყურებულს, მაგრამ ჩამგონებელი, გზის
მიმცემი და წინამძღოლი არავინ არის.“
სტატიის ავტორი აკრიტიკებდა სოფლის მამასახლისს − თ. შ.-შვილს, რომელსაც
სოფლის ფული მიეთვისებინა და სკოლის დაარსების წინააღმდეგ გამოდიოდა. „რად
უნდა სკოლა, ჯიმითელ ბუი-ჭამია ხალხს რა მოარჯულებს, თუ არა მათრახი და
ჯოხიო“. ის სთხოვდა მეზობელი სოფლების - კაკაბეთისა და ყანდაურის მასწავლებლებს, წელიწადში ორჯერ მაინც გადმოსულიყვნენ ჯიმითში და აქაური ხალხისთვის
სკოლის გახსნის აუცილებლობა, სწავლის სიკეთე ჩაეგონებინათ. ამასთანავე, როგორც
ჯიმითის საზოგადოების წევრი, თავადაც გამოთქვამდა სურვილს სკოლის დაარსებისას
და ითხოვდა ამ საქმეში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისაგან დახმარებას
[გაზეთი „დროება“ 1884, №124, 2].
იმავე პრობლემას სვამდა ათი წლის შემდეგ გაზეთი „ივერია“. წერილს ხელს
აწერდა სოფელ ჯიმითის მკვიდრი რაზმაძე. „სოფელს დღემდე არ ჰქონია და არა აქვს
სასწავლებელი, − წერდა სტატიის ავტორი. − არა აქვს იმიტომ კი არა, რომ ვერ შეინახონ
ერთი ერთკლასიანი სოფლის სასწავლებელი, შენახვით შეინახავენ და კიდეც ექნებოდათ
აქამდე, მაგრამ რამდენისამე უკუღმართის კაცის გავლენით ვერ შეძლო ეს აქამდე
ჯიმითმა. აქ რომ სკოლა გაიმართოს და ნასწავლი კაცი დატრიალდეს სოფელში, მაშინ ამ
ვაჟბატონებს ჯამი ნაცრით აევსებათ. და აბა რათ და რისთვის მოიწადინებენ სკოლას.
შარშან, ენკენისთვის 5-ს გაემგზავრნენ ქ. სიღნაღიდან ბედკრულს სოფელ ჯიმითში
ყოვლად პატივსაცემნი და ხალხის გულშემატკივარნი კაცნი სკოლის გასამართავად:
ხირსის წმინდა სტეფანეს ეკლესიის წინამძღვარნი არხიმანდრიტი მ. ლეონიდი და
სიღნაღის მთავარანგელოზის ეკლესიის დეკანოზი მ. ს. ბეგიაშვილი. არ დაზოგეს არც
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შრომა, არც ხარჯი, ეგებ როგორმე მოვახერხოთ სოფელ ჯიმითის საზოგადოებისთვის
სკოლაო, ამათ დახვდათ ქოდალოს საბოქაულოს ბოქაული ლ. ანდრონიკაშვილი, მისი
მეცადინეობით ხალხი შეყრილი იყო დანიშნულ ალაგას. არხიმანდრიტმა ლეონიდმა
ტკბილის და გრძნობიერი სიტყვა-ქადაგებით აუხსნა ხალხს სწავლის მნიშვნელობა. მ.ს.
ბეგიაშვილმა უქადაგა, თუ რამდენად კარგია სწავლა და ცუდია უსწავლელობა, როგორ
ადვილად ცხოვრობს სწავლული და როგორ იტანჯება ამ უმადურ წუთისოფელში
უსწავლელი. სკოლის გამართვა თითქმის ხერხდებოდა, მაგრამ უკუღმართების
წყალობითა და ჩაგონებით ხალხმა ერთხმად უარი განაცხადა თავისსავე საუბედუროდ,
მაშინ, როდესაც მათ მეზობელ და მათზე ბევრად პატარა სოფელ ყანდაურას , სადაც
უხარჯო და მოხარჯე 302 კომლია, აგერ კარგა ხანია სკოლა აქვს. ამ სოფელმა ააშენა
მშვენიერი სახლი, როგორც სკოლისათვის, ისე მასწავლებლისათვის, ჰყავთ ღირსეული
და ბეჯითი მასწავლებელი და ინახავენ მშვენივრად“ [რაზმაძე, 1894, №25, 2].
მართალია, XIX საუკუნის II ნახევრიდან სკოლებისა და კულტურული დაწესებულებების დაარსება გახშირდა, მაგრამ მათ, განსაკუთრებით სკოლებს, ჰქონდა ფიცრული,
სკოლისათვის უვარგისი შენობები. მოწაფეები ვერ თბებოდნენ, ყველა კლასისთვის
ცალკე ოთახები არ ჰყოფნიდათ. „დროება“ ამის შესახებ კახეთის სკოლების მაგალითზე
წერდა: „უპირველესნი მიზეზნი ამ სკოლების კეთილმსვლელობის დამაბრკოლებელნი
არიან ყოვლად უვარგისი ახლანდელი შენობები სასოფლო სკოლებისა. ამ გარემოებას
ბატონმა მინისტრმაც მიაქცია ყურადღება და გამოსცა გეგმა ერთკლასიანი პირველდაწყებითი სასოფლო სკოლების შენობებისა. ეს გეგმა ყველა სახალხო სკოლის
დირექტორებს დაურიგდა, რომ სადაც კი უვარგისი შენობებია, ჯერჯერობით უნდა
გადააკეთებინონ, მერე კი უნდა აშენდეს გეგმის მიხედვით ახალი სკოლები. თანახმად
ამისა, დღეს ბატონი დირექტორები სთხოვენ ხოლმე მაზრის უფროსებს, რომ მათდამი
რწმუნებულს მაზრებში ააშენებინონ სოფლებს ახალი სკოლის შენობები, რისთვისაც
ყოველს საზოგადოებას მიეცემა ხაზინიდან ერთხნობით 500 მანეთი“.
სტატიაში დაწვრილებით იყო საუბარი სიღნაღის მაზრის სასოფლო სკოლებზე.
აღნიშნული იყო, რომ აქ სკოლები იყო ფიცრული, დაბალი და ცივი. ზამთარში ამ
შენობებში სწავლა შეუძლებელი იყო. მოსწავლეებს შენობაში 1-2 საათით გაჩერებაც კი არ
შეეძლოთ. ,,სიღნაღის მაზრის უფროსის მეცადინეობით, შარშან ზაფხულში, − წერდა
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კორესპონდენტი ი. კახელი, − ბატონი მინისტრის ახალი გეგმით აშენდა 2 სკოლა: ერთი
სოფელ ბოდბისხევში, მეორე − სოფელ ქვემო მაჩხაანში, მომავალ ზაფხულში სოფელი
კარდენახიც აპირებს ამგვარის შენობის აგებას. მასალის მზადებას კიდეც შეუდგნენ.
მაზრის უფროსმა შესწირა საზოგადოებას ამ საქმისათვის 170 მანეთი, თავადებმა ვაჩნაძემ და აფხაზებმა უფასოდ დაუთმეს საზოგადოებას ყოველგვარი ხის მასალა
საკუთარი „გაღმა ტყიდან“[,,კახელი“, 1885, №18, 1].
XIX ს-ში სახელმძღვანელოებისა და საკითხავი წიგნების ნაკლებობა იყო. ამიტომ,
ხშირად ოფიციალურ სასწავლო უწყებათა მიერ სახელმძღვანელოდ დაშვებული
წიგნები თავისი შინაარსითა და აღნაგობით ძალიან შორს იყვნენ იმ მეცნიერებათაგან,
რომლის სწავლების მიზნითაც ხდებოდა მათი გამოყენება [თავზიშვილი, 1974, 399].
გავრცელებული იყო კარნახისა და კონსპექტირების საზიანო პრაქტიკა. სახელმძღვანელო ლიტერატურის ნაკლებობას განიცდიდნენ არა მარტო საშინაო, კერძო და
ეკლესია-მონასტრებთან არსებული სკოლები, არამედ სახელმწიფო და სასულიერო
უწყებათა სასწავლებლებიც.
XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის სახელმძღვანელოებიდან შეიძლება
დავასახელოთ: 1. „ანბანი პირველად სასწავლო ყრმათათვის“, რომელიც ვრცელდებოდა
ხელნაწერის სახით; 2. გაიოზის „ანბანი, ლოცვანი, მოკლე საქრისტიანო სწავლა“,
დაბეჭდილი მოზდოკში, 1797 წელს. ეს დაბეჭდილი ანბანი მალე გამოიცა. 1804 წელს
ციციანოვის თხოვნით, გაიოზმა მას გაუგზავნა თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლისთვის „ანბანის“ და თავისივე „ქართული გრამატიკის“ 600-600 ეგზემპლარი
[კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის აქტები, 1868, 199].
პროკოპოვიჩი თეოფანეს „პირველი სასწავლო ყრმათა, რომელთა შინა არის ანბანი
და დაწყობა ასოთა“ − თარგმანი რუსულიდან (ქართული ანბანის ჩართვით) − გაბრიელ
ჩხეიძის მიერ და გასწორებული არქიმანდრიტ გერმანეს მიერ, 1820 წელს ეს წიგნი
ხელახლა გადაიწერა.
იხმარებოდა „ანბანთქებანი“, ისწავლებოდა „ვეფხისტყაოსანი“, „ვისრამიანი“
„სიბრძნე-სიცრუისა“, „ამირანდარეჯანიანი“, „დავითიანი“, „ყარამანიანი“, ლოცვანი,
დავითნი, სახარება, სამოციქულო წიგნები, გარიგების ქაღალდების შედგენა და სხვ.
XIX საუკუნის I ნახევარში შეიქმნა ბეჭდური საანბანო და ანბანის შემდეგ საკითხავი
98

წიგნები და სახელმძღვანელოები. ამათგან აღსანიშნავი იყო:
1. მღვდელ-მონაზონი ტარასი ალექსიშვილის „ქართული ანბანი სასწავლებლად
ყრმათა ხუცურისა და მხედრულისა წერილისა“. წიგნი დაიბეჭდა მოსკოვში 1825
წელს, შეიცავდა 76 გვერდს.
2. პლატონ იოსელიანის „ანბანი ქართული, სასარგებლოდ ქართველთა ახალ
მოსწავლეთა ყრმათა“, თფილისი, 1838, სულ 34 გვერდი. პლატონ იოსელიანის
ანბანი გამოიცა თერთმეტჯერ, პირველად 1838, ხოლო უკანასკნელად – 1863 წ.
3. ივანე კერესელიძის „ანბანი ახალ მოსწავლეთა ყრმათათვის“, 1856 წ. 24 გვერდი.
ანბანური მეთოდით, მხედრული შრიფტით. გამოიცა სამჯერ,1856-58 წლებში,
ქართული ენის გრამატიკის სახელმძღვანელოებს შორის იყო იოანე ქართველიშვილის, პლატონ იოსელიანის, ანტონის, სოლომონ დოდაშვილის გრამატიკის
სახელმძღვანელოები.
4. ქართული ენისა და ლიტერატურის ერთიანი სახელმძღვანელო-ქრესტომათიები.
კრებული, 1816 წელს გადაწერილი მოსესა და ყორღანოვის მიერ. მასში შედიოდა
„ლეილ-მეჯნუნიანი“,

„ზილიმხანიანი“,

„სიბრძნე-სიცრუისა“,

არაკები

და

თეიმურაზ II-ის ლექსები (მუნასიბები).
5. კრებული, 1826 წელს შედგენილი გიორგი ავალიშვილის მიერ, ქ. მოსკოვს,
რომელშიც

შედიოდა

ვახტანგ

VI-ის,

მამუკა

ბარათაშვილის,

დიმიტრი

ორბელიანის, ზაქარია გაბაშვილის, დიმიტრი სააკაძის, დიმიტრი ბაგრატიონის,
ალექსანდრე

ჭავჭავაძის

და

სხვათა

თხზულებანი.

აგრეთვე, „გალობანი

სინანულისანი“. მას ერთვოდა ქართული ანბანი - მროველი ეპისკოპოსის,
ნიკოლოზის მიერ შედგენილი.
სასწავლო წიგნებად იხმარებოდა გიორგი თუმანიშვილის ლექსთა კრებული
„მრავალყვავილოვანი“, რუსულიდან გადმოთარგმნილი ანდრია წივწივაძის მიერ.
„სასიამოვნო წალკოტი ყრმათათვის ანუ კრება სასიამოვნოთა და რჩეულთა ზღაპართა
ცხადითა და ადვილითა ზნეობითისა სწავლითა“ - გამოცემული 1842 წელს, 69 პატარა
მოთხრობას შეიცავდა.
დავით ჩუბინაშვილის ქრესტომათია: „ქართული ქრესტომათია ანუ გამოკრებილნი ადგილები ქართულთა წერილითგან“, დაბეჭდილი სანკტ-პეტერბურგს, 1846 წელს,
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ორ ნაწილად. წიგნში ქართველ მწერალთა ნაწერებიდან ამოკრეფილი მასალა შედიოდა.
მაქსიმოვიჩის რუსული ქრესტომათია, თარგმნილი ივანე კერესელიძის მიერ „ყრმათა მეგობარი“, გამოვიდა 1852 წელს. ის სულ ოთხჯერ დაიბეჭდა, გამარტივებული
სახით 1853 წელს გამოიცა.
საქართველოს სკოლებში სწავლა რუსულად მიმდინარეობდა და, ამდენად,
რუსული სკოლებისათვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები შემოდიოდა. ეს წიგნები
პედაგოგიური თვალსაზრისით სუსტად იყო გამართული, XIX საუკუნის 60-იანი
წლებიდან სიტუაცია შეიცვალა, კონსტანტინე უშინსკის მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოების სკოლაში შეტანით. ქართულ სასწავლებლებში იყენებდნენ ნიკოლოზ გრეჩის,
სოლომონ დოდაშვილის, იონა ხელაშვილის, დავით ჩუბინაშვილის სახელმძღვანელოებს. ცარიზმის გაბატონების I ეტაპზე ქართულ სკოლებში ასწავლიდნენ მიხეილ
ლომონოსოვის „რიტორიკას“, ხერასკოვის „Царь или спасенныи Новгород», ისტორიასა და
გეოგრაფიაში ისწავლებოდა დავით ბაგრატიონის - „ისტორია, რომელსაც ეწოდების
ნარკვევი“, რომელიც 1800 წელს გამოვიდა, თეიმურაზ ბაგრატიონის ისტორია (1848
წელს დაიბეჭდა პეტერბურგში), რუდოლფ ფოსტრატის „ღირსი ცოდნისა ქალაქთა
ევროპიისათა“, - აღწერილი იოანე ქართველ მღვდელმონაზვნისაგან“, დავით რექტორის
სახელმძღვანელო - „ღეოღრაფია, ქვეყნის აღწერა“, პოპულარობით სარგებლობდა
ვახუშტის ისტორია და გეოგრაფია. ფიზიკის, მათემატიკის, ხელგარჯილობისა და
ანგარიშის სწავლებისას ძირითადად რუსული სახელმძღვანელოები გამოიყენებოდა.
სრულიად სხვა ვითარება იყო XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში.
დაიწერა და სკოლებში შევიდა ახალი ქართული სახელმძღვანელოები, ითარგმნა
რუსულიდან და სხვა უცხო ენებიდან საჭირო სახელმძღვანელო და საკითხავი წიგნები.
უდიდესი ეროვნული მნიშვნელობა შეიძინა დიდი ქართველი პედაგოგის - იაკობ
გოგებაშვილის მიერ შედგენილმა წიგნებმა: „დედაენა“, „ბუნების კარი“, „რუსსკოე
სლოვო“. „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“ დიმიტრი
ყიფიანის, ილია ჭავჭავაძის, იაკობ გოგებაშვილის, ნიკო ცხვედაძის და სხვა ქართველ
მამულიშვილთა

ხელმძღვანელობით

ყველანაირად

ცდილობდა

დახმარებოდა

ახალგაზრდა თაობას სწავლა-განათლების მაღალ დონეზე მიღებაში, პედაგოგიური
მეთოდების, სასწავლო პროგრამების დახვეწაში, იღვწოდა სკოლებში იმდროინდელი
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მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო მასალის შეტანისა და დაუფლებისათვის. იგი ხელს
უწყობდა როგორც ახალი სკოლების გახსნას, ასევე სახელმძღვანელოების გამოცემებს,
სტამბებისა და „წიგნის გამომცემელი ამხანაგობების“ საქმიანობას, ეხმარებოდა
ცალკეულ ავტორებს, რომლებიც სახელმძღვანელოებს სცემდნენ. ეს დახმარება იყო
როგორც მორალური, ასევე - მატერიალური.
დიდი წვლილი შეიტანა წიგნის გამოცემის საქმეში თელაველმა პედაგოგმა ივანე
პავლეს ძე როსტომაშვილმა. მას სწამდა, რომ „მიღება წიგნების კითხვით სწავლაგანათლებისა ადრე თუ გვიან ფესვს გაიდგამს მთელს ქვეყანაზედ და, რაღა თქმა უნდა,
ჩვენშიც“ [როსტომაშვილი, 1895, №91, 2].
მისი აზრით, „წიგნი იქმნება ერთ-ერთ სალაროდ, რომლიდანაც გამოაქვს
ადამიანს გონებისა და ზნეობის შემამუშავებელი მასალა. ამიტომ რამდენად წიგნი
ზნეობისა და გონების კიდობანია, იმისი ზეგავლენა კეთილია. გარდა ამისა, ის უნდა
იყოს შესაფერი იმ წრისა, რომლისთვისაც დაწერილია“ [როსტომიძე, 1895, №40, 2].
1895 წელს როსტომაშვილმა შექმნა გამომცემლობა, ამ საქმეში მას მხარს უჭერდა
თავადაც კარგი გამომცემელი, დიდი ქართველი პედაგოგი - იაკობ გოგებაშვილი, ის
მოუწოდებდა სხვა ფირმებს, გვერდით დასდგომოდნენ ამ ადამიანს, თხოვდა ყველას,
რომ „ხელი მოუმართონ ბატონს ივანე პავლეს ძე როსტომაშვილს, რომელიც აგრეთვე
შეუდგა სახალხო სურათებიანი წიგნების გამოცემასა. ეს ისეთი ფართო ასპარეზია, რომ
ოცობითაც რომ გამოვიდნენ მოქმედნი, განათლების წყურვილს მაინც ვერ დაუკმაყოფილებენ ჩვენს ხალხსა, გონებრივად დამშეულსა“ [,,ძმუისელი“, 1895,№205, 2].
ერთი წლის მანძილზე როსტომაშვილმა გამოსცა დასურათებული წიგნები:
„ქართული ანბანი“, „მოდი ვნახოთ ვენახი“, „რწყილი და ჭიანჭველა“, „მებადურის
შვილი“, პესტალოცის მოთხრობა - „ლინგარდი და ჰერტრუდა“, „მაჰმადი“, „სწავლაგანათლების ისტორია“, ბოკლის „ცივილიზაციის ისტორია“, „როლანდი“, „დიფტერიტი
და მისი წამლობა“, „სახალხო სახლი და მისი მნიშვნელობა“ და სხვა.
ივანე როსტომაშვილის საგამომცემლო საქმიანობა წარმატებით გრძელდებოდა
900-იან წლებშიც. 1896 წელს მან სხვა გამომცემლებთან ერთად დააარსა საზოგადოება
„ახალი მკითხველი“. მართალია, მისი წევრები მალე დააპატიმრეს რევოლუციური
შეხედულებებისათვის, მაგრამ როსტომაშვილმა განაგრძო საქმიანობა და 1898 წელს
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გამოსცა ქართულ-რუსული ენციკლოპედიური ლექსიკონის 4 ნაკვეთი - „სალარო
ცოდნისა“.
გარდა უამრავი ხელისშემშლელი პირობისა: რუსულ ენაზე სწავლება, უვარგისი
შენობები, მასწავლებლების ნაკლებობა და ხშირად არაპროფესიონალიზმი, მატერიალური შეჭირვება, სახელმძღვანელოთა ნაკლებობა და ასე შემდეგ, სწავლის დაბალ
დონეს განაპირობებდა სწავლების უვარგისი მეთოდებიც: „ნატურალური“, „მუნჯური“
და სხვა. არც რუსეთის იმპერიაში საყოველთაოდ აღიარებული „ლანკასტერის მეთოდი“
იყო გამართული პედაგოგიური მეთოდი, მისი დანერგვა სხვადასხვა მიზეზებმა
განაპირობა. ეს მეთოდი ნიშნავდა ურთიერთსწავლებას. ინიშნებოდა მასწავლებლის
მოადგილე − მონიტორინგი, რომელიც ამეცადინებდა მოსწავლეთა ჯგუფს. აკაკი
წერეთელი „ჩემ თავგადასავალში“ გადმოსცემს, რომ ეს მეთოდი ჰქონდა მასწავლებელ
ტროეს. ამ მეთოდით შესაძლებელი იყო მრავალრიცხოვან კლასთან მუშაობა,
მასწავლებელთა სიმცირით გამოწვეული სიძნელეების გადალახვა, ასეთი სწავლება
ხელისუფლებას იოლი უჯდებოდა [თავზიშვილი, 1974, 399].
კახეთის რეგიონში, ისევე როგორც თბილისის გუბერნიაში, როგორც უკვე
ვთქვით, მუნჯური სწავლების მეთოდი არ გატარებულა, მაგრამ გამოიყენებოდა
ლანკასტერის მეთოდი. ზოგადად, ის მეთოდები, რომლებიც იმდროინდელ რუს პედაგოგებს შემოჰქონდათ საქართველოს სკოლებში, იყო დამამცირებელი და არაფრისმომტანი ახალგაზრდებისათვის, ამასთანავე, ეს მეთოდები მოსწავლეებს კი არ აყვარებდა, არამედ აძულებდა სწავლის პროცესს.
ცარიზმის ეპოქის მოწინავე ქართული საზოგადოებრივი აზრი მხარს უჭერდა
საქართველოს ევროპეიზაციას, ევროპული კულტურისა და განათლების დანერგვას,
რასაც რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის პირობებში ძნელად ეწერა განხორციელება.
ამასთანავე, შეინიშნებოდა ყოველივე უცხოურისადმი განურჩეველი სწრაფვა, ქართული
ენისადმი აგდებული დამოკიდებულება თავად ქართველების მხრიდანაც, ეროვნული
წეს-ჩვეულებებისა და ტრადიციების გადავიწყება, რასაც მტკივნეულად განიცდიდნენ
ერის საუკეთესო შვილები.
1885 წლის გაზეთი „დროება“ ამ საკითხს გამორჩეულ ყურადღებას უთმობდა.
გაზეთში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი − „ევროპულიც და ქართული-ეროვნულიც“,
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რომელიც უავტოროა ისევე, როგორც ყველა სარედაქციო მასალა, მაგრამ უნდა
ეკუთვნოდეს რედაქტორს − ივანე მაჩაბელს. წერილში ვკითხულობთ: „შემოდგა თუ არა
ფეხი ევროპულმა განათლებამ ჩვენში, თითქო დავითვერით, ჩვენშიაც ის მოხდა, რაც
სხვა ქვეყანაში. ე. ი. ჩვენს ხალხს ეგონა, რომ განათლების ნიშანი ყოველ ძირეულ
ჩვეულებათა დავიწყება არისო. შემოვსწყერით ჯერ-ჯერობით დედა-ენას, − გვეგონა, თუ
სხვა

ენაზე

დავიწყეთ

ლაპარაკი,

ამით

დავამტკიცებთ

ჩვენს

განათლებასო.

შემოვსწყერით ჩვენს მშვენიერ ნაციონალურს ტანისამოსს, − უფრაკობას უჯიშობის
ნიშნად ვხადდით; შემოვსწყერით ჩვენს კეკლუც ლეკურსა და დავლურს და კადრილვალსს შევაჩვიეთ ფეხი. შემოვსწყერით ჩვენს ხალხურ სიმღერებს, − გვეგონა თუ,
რომანსების თქმაში მდგომარეობს განათლებაო. რა თქმა უნდა, ამგვარმა მიმართულებამ
ხალხი დაგვაშორა და არც გაგვაევროპიულა. დავმახინჯდით. დავმახინჯდით იმიტომ,
რომ ახალი ევროპიული განათლება ვერ გავიძვალრბილეთ ჩვენს სხეულში, ვერ
შევინათესავეთ იგი ისე, როგორადაც ჩვენი განსაკუთრებული თვისება მოითხოვდა.
გვინდოდა გადმოგვენერგა ისე, როგორც დამზადებულა და გავრცელებულა სხვა
ქვეყნებში ჩვენთვის უცხო პირობების ძალით. ჩვენ არ ვცადეთ, რომ ის შეთვისებოდა
ჩვენს ჰაერს, ჩვენის ქვეყნის განსაკუთრებულ პირობებს. ერთის სიტყვით, გვინდოდა
გადმოგვენერგა განათლება იმ სახით, რა სახითაც აღმოცენდა იგი სხვა ქვეყნებში.
შეიძლება ეს ჩვენი უნებლიე შეცდომა იყოს, მაგრამ რომ ეს შეცდომა არის, ამას ბევრი
დავა არ ეჭირვება“ [„დროება“, 1885, №25, 1].
ის სწორად აღზრდისა და განათლების საკითხებს სვამდა, აუცილებლობად
თვლიდა ეთნოისტორიული და ეთნოკულტურული ტრადიციების შეანარჩუნებას. ამას
ქართველი ერის წინსვლისა და განახლების მთავარ პირობად მიიჩნევდა.
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თავი III
კახეთის რეგიონის კულტურული ცხოვრება ცარიზმის ეპოქაში
§1. ჭავჭავაძეების სასახლე წინანდალში და მისი როლი
ქართველი ერის კულტურულ ცხოვრებაში
კულტურული

ცხოვრების

ცენტრს

ცარიზმის

პერიოდში

წინანდალში

ჭავჭავაძეების სასახლე წარმოადგენდა.
წინანდლის ჭავჭავაძეთა მამულების ისტორია სათავეს ცნობილი პოეტის,
ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამის − გარსევან ჭავჭავაძისაგან (1757-1811) იღებს. რუსეთში
საქართველოს დესპანისა და რუსეთის იმპერატორის კარზე ქართლ-კახეთის სამეფოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის სტატუსით,1784-1801წწ იგი სანკტ-პეტერბურგში
ცხოვრობდა. მისი ერთგულებისა და მრავალგზის თავის გამოჩენის გამო, მეფე ერეკლემ
გარსევანს კახეთში საჩუქრად ვრცელი მამულები გადასცა, რომლებიც ცივგომბორიდან
კავკასიონის ქედის სამხრეთ მისადგომებამდე იყო გადაჭიმული. გარსევან ჭავჭავაძემ
თავის საცხოვრებელ ადგილად წინანდლის ადგილ-მამულები აირჩია.
ისტორიული წყაროების მიხედვით, წინანდლის სასახლე აგებულია გარსევან
ჭავჭავაძის მიერ. გარსევან ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ, მისი ვაჟის, ალექსანდრე
ჭავჭავაძის (1786-1846) მფლობელობაში გადავიდა მამულები, რომელიც მდინარე
ალაზნის ორივე მხარეს იყო გადაჭიმული. ადგილ-მამულებიდან პირველ რიგში აღსანიშნავი იყო წინანდალი, ნაფარეული და მუკუზანი.
ჭავჭავაძეების სახლი თბილისსა თუ წინანდალში არისტოკრატული საზოგადოების კულტურულ ცენტრად იქცა და ბევრჯერ ისტორიული შეხვედრების ადგილი
გამხდარა. თუ გარსევანის დროს წინანდლის სასახლეს ძირითადად არისტოკრატიისა
და დიპლომატიის მისიის მქონე პიროვნებები სტუმრობდნენ, ალექსანდრეს დროს
შემოქმედი ადამიანების, ლიტერატორების, საზოგადო მოღვაწეთა გამოჩენამ კიდევ
უფრო საინტერესო გახადა ეს ოჯახი. საპატიო სტუმრებს შორის იყვნენ როგორც
ქართველები, ასევე უცხოელები: ალ. დიუმა უფროსი, მარი ბროსე, საფრანგეთის ელჩი
შევალიე გამბა, ა. პუშკინი, ა. ლერმონტოვი, ა. გრიბოედოვი, იენის უნივერსიტეტის
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პროფესორი კარლ კოხი და სხვები. ორივე სახლი ქართული კულტურის მძლავრ კერად
იქცა. სწორედ წინანდლის სასახლეში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე პირველად
წაიკითხა ალ. გრიბოედოვმა “ვაი ჭკუისაგან”; პირველად სწორედ წინანდლის სალონში
გაჟღერდა ნ. ბარათაშვილის ეკატერინესადმი მიძღვნილი ლექსები, XIX საუკუნეშივე
წინანდალს ,,მწერალთა და პოეტთა ლიტერატურულ სავანეს“ უწოდებდნენ.
ალ. ჭავჭავაძის სახლში ეცნობოდა ქართველი ერის ისტორიას და მწერლობას
საქართველოში ჩამოსული რუსეთის და დასავლეთ ევროპის ბევრი გამოჩენილი
მოღვაწე, რომლებსაც შემდეგ მუდამ თან სდევდათ ქართველებისადმი პატივისცემისა
და სიყვარულის გრძნობა. ალექსანდრეს მუეღლე, სალომე ორბელიანი, ერთ-ერთ
წერილში აღნიშნავდა, რომ მისი ოჯახი მნიშვნელოვანი კერა იყო, რომელმაც დიდი
როლი შეასრულა რუსულ-ქართული ინტელიგენციის დაახლოების საქმეში. ეს ოჯახი
თანდათან ივიწყებდა აღმოსავლურ წეს-ჩვეულებებს და ევროპული კულტურის
შემომტანად და დამნერგავად იქცეოდა.
ალ. ჭავჭავაძეს, რომელიც უდიდესი სიმდიდრის პატრონი, განათლებული,
პეტერბურგში მეფეთა კარზე აღზრდილი, ევროპის მრავალ ქვეყანაში ნამყოფი,
მუსიკოსი და ხელოვნების მოყვარულ პოეტი იყო, ცხადია, თავისი მამული გემოვნებით
ექნებოდა მოწყობილი.
გადმოცემის თანახმად, უცხოელ მოგზაურებს აცვიფრებდათ წინანდლის
სასახლის, პარკისა თუ მეურნეობის ხილვა, რომლის გულუხვი მასპინძელი თვით ალ.
ჭავჭავაძე იყო.
ალ. ჭავჭავაძემ წინანდლის ადგილ-მამულის უკეთ კეთილმოწყობის მიზნით,
თავი დაანება სამხედრო სამსახურს და მთელი თავისი დრო მამულის მოვლასა და
მშენებლობას დაუთმო. ამის გამო, 1830 წლის 28 მარტს, მან სოფელ წინანდლიდან
კავკასიის მთავარსარდალ პასკევიჩს სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე პატაკი
გაუგზავნა, რაზეც იმავე წლის 3 ივნისს მიიღო პასუხი, სამსახურიდან განთავისუფლების ნაცვლად, ხანგრძლივი შვებულების მიცემაზე.
1830 წელს ალ. ჭავჭავაძე 6000 ფუთი სპილენძის შესასყიდად ალავერდის
სპილენძის ქარხანასთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას, რომელიც მას არყის სახდელი
ქარხნისა და წყალსადენისათვის სჭირდებოდა.
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1831 წელს წინანდალში ახალი სასახლე (დღევანდელი სახლ-მუზეუმის შენობა)
უკვე დგას, რაზეც ვახტანგ ორბელიანის ლექსი “ორი შენობა” მეტყველებს, რომელშიც
ავტორი გარსევან ჭავჭავაძის ძველი სასახლისა და ალექსანდრეს ახალი სასახლის
შეპირისპირებას ახდენს.
წინანდლის სტუმრების მიერ გაკეთებული ჩანაწერების თანახმად, რომელთაც
ჩვენამდე მოაღწიეს, შესაძლებელია სასახლის შესახებ რამდენიმე საყურადღებო ფაქტის
დადგენა. ,,მისი სასახლე, რომლის მშენებლობაც უკვე დამთავრებული იყო, - წერს
საქართველოში საფრანგეთის ელჩი ჟაკ ფრანსუა გამბა, - ნამდვილ სასწაულს წარმოადგენს იმ მხარისათვის, სადაც საცხოვრებლის უმრავლესობა თიხითაა აშენებული.
ჭავჭავაძის სასახლის შიდა განლაგება ევროპულ სტილზეა, გარე არქიტექტურა კი
შეფერებულია აზიის კლიმატურ პირობებს. იმ მხარეში, სადაც სამი თვის განმავლობაში
აუტანელი სიცხე დგას, არ შეიძლება ფართე აივნის გარეშე, რომელიც ზედა სართულის
გასწვრივ გრძელდება“. მ. ლერმონტოვიც თავის უბის წიგნაკში წინანდლის სასახლის
განიერ, ფართო აივნებზე საუბარობს, საიდანაც თვალწარმტაცი ხედი იშლება.
შესაბამისად, დასტურდება სასახლის მდებარეობა და მისი სტრუქტურა: ფართო გაშლილი აივნებიანი სასახლე, რომელიც თვალწარმტაც ბაღში დგას. ,,შენობის შინაგანი მორთულობა ისეთივეა, როგორიც ევროპულ სასახლეებში“ [საქართველოში საფრანგეთის
ელჩის - ა. გამბას მოგონებებიდან (Гамба А.Ф., Воспоминания об Ал. Чавчавадзе, 1957].
XIX საუკუნის 30-იან წლებში ალექსანდრე ჭავჭავაძემ მიწისქვეშა ღვინის მარანი
ააშენა, სადაც მოწყობილი იყო ლაბორატორიაც.
წინანდალში ადგილ-მამულის მოვლასა და მშენებლობას საკმაო მუშახელი
სჭირდებოდა, რომელიც ალ. ჭავჭავაძეს დაქირავებული ჰყავდა და წელიწადში 30
მანეთს ვერცხლითა და სარჩოთი აძლევდა. კომპლექსი 12 ჰექტარ ფართობზე იყო
გადაჭიმული.
ალ. ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ (1846), ჭავჭავაძეების მამული მემკვიდრეობით მისი ვაჟის, 38 წლის პოლკოვნიკ დავით ჭავჭავაძის (1818-1884) მფლობელობაში გადავიდა. დავითმა ცოლად შეირთო საქართველოს უკანასკნელი მეფის,
გიორგი მეთორმეტის ვაჟის, ილია ბატონიშვილისა და ანასტასია ობოლენსკაიას ასული
ანა ბატონიშვილი. მათ 11 შვილი და 28 შვილიშვილი ჰყავდათ.
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1854 წლის 18 ივნისს, როცა ნინო ჭავჭავაძე-გრიბოედოვა თავის დასთან,
ეკატერინესთან იმყოფებოდა სამეგრელოში, ჭავჭავაძეების ოჯახი თბილისიდან წინანდალში გაემგზავრა. მათ თან ახლდათ ბავშვების ფრანგი აღმზრდელი ქალი ანა დრანსე.
3 ივლისს წინანდალში ჩავიდნენ ანას და – ილია ორბელიანის (გრ. ორბელიანის
ძმის) მეუღლე ბარბარე პატარა გიორგით, ნიკოლოზ ბარათაშვილის და ნინო, ძიძა და
ორი მოახლე. დავით ჭავჭავაძის ცოლი, ანა ილიას ასული – ბარბალე ორბელიანის
მკვიდრი და, თუმცა, ოჯახური თავყრილობის მონაწილეთა ნეტარება ხანმოკლე
აღმოჩნდა.
1854 წლის 4 ივლისს, იმამი შამილის ხელქვეითები თავს დაესხნენ წინანდალს და
საფუძვლიანად დაარბიეს ჭავჭავაძეების სახლი და მამული. მათ გაძარცვეს სასახლის 22
ოთახი. ძარცვამ საათზე მეტხანს გასტანა. მათ დაიტაცეს ძვირფასი ნადავლი - ოქრო,
ვერცხლი, ბრილიანტები, მაქმანები, ძვირფასი ჭურჭლეულობა, სკივრები, ქსოვილები,
ძვირფასი შალეული და სხვა მრავალი ძვირფასი ნივთი.
ანა დრანსეს გადმოცემით, ,,მათი დარტყმებისაგან მინები აზრიალდა და
ჩაიმსხვრა, აჭრიალდა ავეჯი, სკივრებში აწკრიალდა ვერცხლი, ჩვენამდე მოდიოდა ორი
ფორტეპიანოს არეული ხმები, რომელთა კლავიშებზედაც აბრახუნებდნენ ისინი“.
ყველაზე თავზარდამცემი ის იყო, რომ თავდამსხმელებმა მიაგნეს სხვენში
დამალულ ქალებს, ბავშვებს, მოსამსახურეებს და 24 მათგანი აქვითინებული,

ტან-

საცმელშემოფლეთილი და გაწეწილთმიანი ცხენებით გაიტაცეს. გატაცებულთა შორის
იყვნენ: დავითის მეუღლე ანა ხუთი შვილით - 6 წლის სალომე, 5 წლის მართა, 3 წლის
თამარი, 1.5 წლის ალექსანდრე, 4 თვის ლიდია; 4 წლის ძმისშვილი ელენე, რომელიც
სტუმრად იმყოფებოდა მამიდასთან, ანას და ბარბალე (გრიგოლ ორბელიანის ძმის,
ილიას მეუღლე) პატარა ვაჟით, ნიკოლოზ ბარათაშვილის და ნინო, ფრანგი აღმზრდელი
ანა დრანსე, მებაღე მოსე, სოფლის მღვდელი, მღვდლის ცოლი, თავადის მოურავის
მეუღლე დარეჯანი და სხვები.
ლეკების თავდასხმის დროს ჭავჭავაძეებთან იმყოფებოდა მ.ი. ლერმონტოვის
ნათესავი, გიორგი ახვერდოვი, რომელიც ტყვეობას ბაღში გაქცევით გადაურჩა, სადაც
ერთი დღე და ღამე ხეზე იმყოფებოდა. ა. ვერდერევსკი გადმოგვცემს, რომ ,,ავადმყოფი
და უიარაღო ახვერდოვი, გავარდა ბაღში თავის ხსნის საძებნელად, მიირბინა ხევის
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კლდის პირას ოც-ოცდაათი საჟენის სიმაღლეზედ მდგომ ხეებთან, ავარდა ერთს
იმათგანზედ, რომელიც თავის სიმძიმით გადაიხარა უფსკრულისაკენ და ამგვარად
დაკიდებული ტოტზედ, დარჩა ამ მდგომარეობაში ერთი დღე და ღამე და ამით გადარჩა
დაღუპვას და ტყვეობას“ [საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის – კოლექციის №30-ა].
თავდამსხმელებმა წინანდალი რამდენიმე საათში დატოვეს. მათ თან გაიყოლეს
უამრავი ქონება და წასვლის წინ ცეცხლს მისცეს სასახლე და მისი შემოგარენი, გადაწვეს
პარკი. ცეცხლის შედეგად თითქმის მთლიანად დაიწვა გარსევან და ალექსანდრე
ჭავჭავაძეების მდიდარი ბიბლიოთეკა და საარქივო დოკუმენტები, რის გამოც, ბევრი
მნიშვნელოვანი ისტორიული წყარო და მოვლენა ჩვენთვის დღესაც უცნობია.
გატაცების დროს დავითის მეუღლე ანა ლეკი ცხენოსნის უკან იყო მიბმული. მას
ოთხი თვის ბავშვი ხელში ეჭირა. ანამ ჯოჯოხეთურ ტანჯვას ვეღარ გაუძლო, ხელი
დაუბუჟდა და ბავშვი ჩამოუვარდა. 4 თვის ჩვილი ლიდია ცხენებმა გადათქერეს... ხოლო
რომელიღაც ჩეჩენმა ხანჯლის დარტყმით სიცოცხლეს გამოასალმა იგი.
მომხდარი ამბის მესამე დღეს ლიდიას სხეული იმავე ადგილას იპოვეს, სადაც
დავარდა და გამტაცებლებზე დადევნებული მამისათვის მიუტანიათ. დავით ჭავჭავაძემ
თავისი შვილის გვამი წინანდალში გადმოასვენა და წინანდლის წმ. გიორგის ეკლესიაში
დაკრძალა. საფლავის მარმარილოს ქვა წარწერით დღესაც დაცულია თელავის
ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. ტყვეების გამოსყიდვაზე დიდი მოლაპარაკება
გაიმართა. შამილმა ნიკოლოზ I-ს მოსთხოვა მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ
მძევლად აყვანილი მისი შვილი, ჯემალ-ედინი გაეთავისუფლებინა და დავით
ჭავჭავაძეს მისთვის 1 მილიონი მანეთი გადაეხადა, რაც შემდეგ 40 ათას მანეთამდე
(ვერცხლი) იქნა შემცირებული. აღნიშნული პირობები შესრულდა. ჯემალ-ედინი
შამილმა დაიბრუნა, მაგრამ რუსეთის მეფის კარზე რამდენიმე წელს ევროპულად
აღზრდილი, იგი მთის გარემოს ვეღარ შეეგუა და იგი ორ წელიწადში გარდაიცვალა.
დავით ჭავჭავაძემ შამილის დარბევის შემდეგ ჭავჭავაძეთა ზარალის - 106 ათასი მანეთის
და თავისი ოჯახის ტყვეობიდან გამოსახსნელად რუსეთის საიმპერატორო ბანკიდან
სესხი აიღო, რომლის სანაცვლოდაც თავისი ადგილ-მამულები რუსეთის სახელმწიფო
ბანკში დააგირავა.
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დავით ჭავჭავაძემ შეძლებისდაგვარად აღადგინა გადამწვარი სასახლე და
ჭავჭავაძეები წინანდლის საზაფხულო რეზიდენციის ხშირი სტუმრები იყვნენ.
შემდგომ წლებში დავით ჭავჭავაძემ ვეღარ შეძლო თავისი ადგილ-მამულების
გირაოდან გამოხსნა. ამას დაემატა მემკვიდრეობით მიღებული ვალებიც, რომლის
გადაუხდელობაც საბოლოოდ გახდა ჭავჭავაძეების გაკოტრების მიზეზი. დავითის
გარდაცვალების შემდეგ (1884წ.), აღებული ვალის სანაცვლოდ წინანდლის, ნაფარეულის, მუკუზანის და სხვა ადგილ-მამულები საუფლისწულო დეპარტამენტმა შეიძინა,
რასაც ბუნებრივია, თან მოჰყვა ძირეული ცვლილებები მეურნეობის გაძღოლასა და
მასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა განხორციელების საქმეშიც.
წინანდლის სასახლეში არსებულ ლიტერატურულ სალონში ხდებოდა მსოფლიო
ლიტერატურულ და კულტურულ მოვლენებთან ზიარება, იბადებოდა ახალი ორიგინალური ნაწარმოებები, სრულდებოდა თარგმანები, აქ საქართველოს ეცნობოდნენ
მსოფლიოს სხდვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ხელოვანები და ლიტერატორები.
წინანდალში დაიწერა გრიბოედოვის ნაწარმოების − „ვაი ჭკუისაგან“− ძირითადი
ნაწილი. აქვე წაუკითხა პოეტმა იგი საზოგადოებას. ქართველი საზოგადოება აქ გაეცნო
პირველად ბაირონის, პუშკინის, ლერმონტოვის და სხვათა ნაწერებს. ნიკოლოზ
ბარათაშვილმა აქ წაიკითხა მისი ლექსები, ამ სალონში თავიანთ ნაწერებს, ასევე
თარგმნილ ლიტერატურას კითხულობდნენ გრიგოლ, ვახტანგ და ილია ორბელიანები,
გიორგი ერისთავი და სხვ. კახეთში სტუმრობისას აქაურ კულტურულ და განათლების
კერებს ნახულობდნენ და ეხმარებოდნენ ილია, აკაკი, ვაჟა, რაფიელ ერისთავი და სხვა
მოღვაწეები. თელავისა და კახეთის კულტურულ ცხოვრებას უკავშირდება რაფიელ
ერისთავის დების − ბარბარე ჯორჯაძისა და ანა ჭავჭავაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა.
ალ. ჭავჭავაძის მიერ საფუძველჩაყრილი წინანდლის ღვინის მარანი ქართული
კულტურის ნაწილია. აქ მომუშავე კახელებს საშუალება ჰქონდათ ესწავლათ და დაუფლებოდნენ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სპეციალობას, მუშაობის ევროპულ გამოცდილებას. უფრო გვიან, საუფლისწულო მამულის მიერ დაარსებულ სპეციალურ
სასწავლებელში კახეთის სოფლების გლეხები ეუფლებოდნენ აგროტექნიკას, საბუღალტრო საქმეს, მეკასრის, მექანიზატორის, ვაზის მყნობისა და სხვა სპეციალობას
[მეგუთნიშვილი, 2006, 81].
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§2. თეატრალური, მუსიკალური და სხვა კულტურულსაგანმანათლებლო ღონისძიებები კახეთის რეგიონში ცარიზმის ხანაში
კახეთის რეგიონის კულტურული ცხოვრება XIX საუკუნის პირველ ნახევარში
ძალზე უღიმღამოდ მიმდინარეობდა. საუკუნის II ნახევრიდან დაიწყო მისი აღორძინების პროცესი, გაძლიერდა ქართველ ხელოვანთა სწრაფვა - მიეტანათ თავიანთი
შემოქმედება საქართველოს ამ უმშვენიერესი კუთხის ხალხამდე.
1890 წლის „ივერია“ აქვეყნებდა ცნობას, რომ აღნიაშვილის ქართული ხორო
აღდგომის დღესასწაულებზე მიემგზავრებოდა კახეთს, სადაც პირველად გამართავდა
კონცერტებს. მანამდე ამ მუსიკალურ ჯგუფს უკვე მოვლილი ჰქონდა მთელი დასავლეთი საქართველო. 4 და 6 აპრილს გაიმართებოდა კონცერტები თელავსა და სიღნაღში.
გუნდს მიჰყვებოდა ვანო სარაჯიშვილი, რომელიც აპირებდა „სიმღერების ნოტებზე
დაწყობას“. გაზეთი სთხოვდა საზოგადოებას - მიეშველებინათ კარგი მომღერლები ვანო
სარაჯიშვილისათვის, სიმღერების ნოტებზე გადასაღებად [„ივერია“, 1890, №66, 1].
გაზეთის მომდევნო ნომერი უკვე ვრცლად გადმოსცემდა ინფორმაციას აღნიაშვილის კონცერტების შესახებ თელავსა და სიღნაღში. კონცერტის პროგრამა მრავალფეროვანი იყო. მასში შედიოდა სიტყვები, ლიტერატურული ტექსტების მხატვრული
წაკითხვა, მუსიკალური და თეატრალური ნომრები. პირველ განყოფილებაში წაიკითხეს
ცნობილი ისტორიკოსის - დიმიტრი ბაქრაძის გარდაცვალების გამო აკაკის მიერ
დაწერილი „გამოთხოვება“. შესრულდა რაფიელ ერისთავის სიტყვებზე შექმნილი
იმერული სიღერა - „ოდელია“, „ნანა ბატონებისა მსხომში სათქმელი“ - აკაკის სიტვებით,
კახური სიმღერა - „ნეტავი გოგო მე და შენ“;
მეორე განყოფილებაში წარმოადგინეს: „მუშური მარში“ (კახური), „თამარის
დროშა“ - სიტყვები გრიგოლ ორბელიანისა, „ჩარი-რამა“ (იმერული), „აღსდექ გმირთ –
გმირო“ (სიტყვები სოლომონ მსაჯულისა), „კუჩხა“ (იმერული), „დღეს მერცხალი
შემოფრინდა“ - სიტყვები აკაკი წერეთლისა;
მესამე განყოფილებაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერები შესრულდა.
კერძოდ, ქართლური „მამითადი“ (სიტყვები აკაკისა), იმერული „ფაცხა“, „სიმღერა მკის“
(ქართლური, სიტყვები აკაკისა), „ჩუხჩუხით“, - შვედური სიმღერა (სიტყვები ცახელისა),
„ვინა თქვა საქართველოზე“ - კახური, ბაჩანას სიტყვებზე, „ფერსა ბნელსა“ (იმერული,
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სიტყვები ალექსანდრე ჭავჭავაძისა).
კონცერტში 15 მსახიობი – მუსიკოსი მონაწილეობდა. კონცერტზე იმდენი ხალხი
მოვიდა, რომ ადგილი აღარ იყო, ამიტომ ბევრი უკან გააბრუნეს. ხალხს ძალიან მოეწონა
დიმიტრი ბაქრაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სიტყვა და დასასრულსაც გაამეორებინეს.
თელავში ეს კონცერტი, გაზეთ „ივერიას“ აზრით, მოულოდნელად გაიმართა, ფული
სახელდახელოდ შეგროვებულა 17 თუმნამდის, სხვა შემთხვევაში, მაზრის სოფლებსაც
რომ სცოდნოდათ ამ კონცერტის გამართვის ამბავი, უფრო მეტი ხალხი მოვიდოდა და
ფულიც მეტი შეგროვდებოდა. გაზეთი აღნიშნავდა, რომ სხვა დროს მეტი ხალხი
მოეყვანათ კახური სიმღერების ნოტებზე გადასატანად [„ივერია“, 1890, №73, 1].
საუკეთესო ხალხური სიმღერების ნოტებზე გადატანის მიზნითა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების შემოსაკრებად, აღნიაშვილმა თელავსა
და სიღნაღში მანამდეც რამდენჯერმე იმოგზაურა. მან მოინახულა აქაური სასწავლებლები და კულტურის დაწესებულებები, აღფრთოვანებას ვერ მალავდა ივანე როსტომაშვილის სკოლის მომღერალი გუნდის გამო. მან მოუსმინა ამ გუნდს და საკუთარი
შთაბეჭდილება გაუზიარა „დროების“ მკითხველს. მისი სტატია გაზეთში „მაღაროელის“
ფსევდონიმით გამოქვეყნდა. ამ წერილიდან კარგად ჩანს თელავის კულტურული დონე,
იმდროინდელი ვითარება კახეთის ცენტრში.
„საზოგადოებასაც ვერ დაიწუნებთ თელავისას, - წერდა „მაღაროელი“ (ვლ.
აღნიაშვილი), - უკეთუ მას შევადარებთ სხვა პროვინციული ქალაქების საზოგადოებათა.
აქ არის პატარა წრე ახალ თაობისა, რომელიც გულმოდგინედ მიისწრაფვის ყოველი
კეთილისადმი, ამათი ღვაწლის ნაყოფია დეპო, შემნახველ-გამსესხებელი ამხანაგობა.
პატარა, მაგრამ ჩინებული საზოგადო ბიბლიოთეკა და ვინ იცის კიდევ ახლო მომავალში
რა იქნება. ამის მეოხებით თელავი მესვეური ქალაქი შეიქნა ყველა მაზრის ქალაქისათვის, მაგრამ რაც მე რომ ყველაზე ძალიან მომეწონა, რაც რომ თავის დღეში არ
დამავიწყდება, ეს არის პატივცემულ ივანე როსტომაშვილის საქალებო სკოლის პატარა
მოწაფეთა ქართული გალობა „სობოროში“[მაღაროელი, 1885, №149, 2].
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრებად კახეთში სკოლები და ბიბლიოთეკები ითვლებოდა. აქ იმართებოდა სალიტერატურო და სამუსიკო საღამოები, კითხულობდნენ ლექციებს საინტერესო საკითხებზე. 1893 წელს „ივერიის“ ერთ-ერთი
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ინფორმაცია იუწყებოდა: „24 აპრილს თელავის სამოქალაქო სასწავლებელში იყო
გამართული სალიტერატურო და სამუსიკო საღამო, რომელზედაც მიწვეულნი იყვნენ
მოსწავლეთა მშობელნი და ნათესავნი. საღამოს სამასზე მეტი ქალი და კაცი დაესწრო.
დიდად ისიამოვნა საზოგადოებამ. განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა სამმა
მოსწავლემ: საყვარელიძემ, ცისკარიშვილმა და სულხანიშვილმა. ამ უკანასკნელმა
მშვენივრად წაიკითხა „სამშობლო ხევსურისა“. ყურადღება მიიქცია მოსწავლეთა
გუნდმა, რომელმაც საუკეთესოდ სთქვა ს. დ. მამალაძის ლოტბარობით ,,ნანა, შვილო,
ნანინა“. ამავე დღეს მასწავლებელმა ი. ს. სტეფანოვმა წაიკითხა მოხსენება თელავის
მაზრაში აბრეშუმის მოყვანაზე და რიგიანათაც ჰქონდა დასაბუთებული ყოველი
ნათქვამი, მაგრამ რადგანაც უცხო ენაზე იყო წარმოდგენილი ლექცია, სასურველი
მნიშვნელობა არა ჰქონდა...“ [„ივერია“, 1893, №88, 1].
გაზეთი „დროება“ დიდ ყურადღებას აქცევდა კულტურულ-საგანმანათლებლო
მდგომარეობას სიღნაღის მაზრაში. კორესპონდენტი „მოსულის“ ფსევდონიმით 1883
წლის „დროებაში“ წერდა, რომ სიღნაღი კულტურულად ჩამორჩენილი იყო. ქალაქში
მხოლოდ ერთი სამოქალაქო სასწავლებელი არსებობდა და ისიც „დიდად დაბრკოლებული“. მთავარმმართებელ დონდუკოვ-კორსაკოვის პროექტში, რომელიც ახალი
გამოსული იყო და საქართველოს ქალაქებში სასწავლებლების გახსნის გეგმას სახავდა,
სიღნაღის მაზრა გამორჩენოდათ, რადგანაც აქ ახალი სკოლის დაარსება არ შეეტანათ.
წერილში კარგად ჩანს სიღნაღის ამდროინდელი კულტურული სახე. „აქაური
ესრედ წოდებული ინტელიგენცია, - წერდა სტატიის ავტორი, - ორ პარტიად გაიყო. ამათ
შუა არის განუწყვეტელი ჯიბრი და შური, ამ პარტიებმა დაამტკიცეს თავიანთი მტრობა
უფრო ამ უკანასკნელს დროს. კარგად მოგეხსენებათ, რომ სიღნაღში გახლავსთ 2 კლუბი,
როდესაც სხვა უფრო განათლებულ და დიდ ქალაქებში არ არის. თუ როგორ გამართა ეს
ორი კლუბი, გახლავთ შური და ერთმანეთის მტრობა. ერთ კლუბს უწოდებენ
ჩინოვნიკების კლუბს, მეორეს − სამოქალაქოს. ახლა გაიმართა ამ კლუბებს შუა დიპლომატიური მიწერ-მოწერა, უნდათ ისევ შეერთდნენ, მაგრამ ვერ მოუხერხებიათ,
უნდათ სამოქალაქო კლუბი დაადნონ, კარგად გადაახალისონ, რადგანაც ამ კლუბს
უფრო ურევია ბევრი ხალასი, ე. ი. ისეთი წევრები, რომლებიც უსიამოვნების მეტს არას
აგდებენ კლუბში... ამას წინათ ორივე კლუბის წევრები შეიკრიბნენ მოსალაპარაკებლად,
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მაგრამ ვერ მოახერხეს, მუშტი-კრივით დამთავრდა ყველაფერი“[,,მოსული“, 1883,№1, 2].
ამ წერილიდან ჩანს, რომ ბიუროკრატია ებრძოდა ხალხისთვის მზრუნველ
ადამიანებს, ე. წ. სამოქალაქო პირებს და არ აძლევდა თავისუფალი მოქმედების
საშუალებას. თუ სამოქალაქო კლუბი დაიხურებოდა, მაშინ ადგილობრივ მოხელეებსაც
ხალხის ჩაგვრის მეტი საშუალება მიეცემოდა.
სცენისმოყვარეთა დასის ჩამოყალიბებასა და სპექტაკლების გამართვაზე წერდა
„დროების“ სპეციალური კორესპონდენტი სოფელ კარდენახიდან, − „მაყურებელი
ილიაძე“. სცენის მოწყობასა და გამართვაში მონაწილეობა მიუღიათ ადგილობრივი
სკოლის მასწავლებლებს, რომლებიც ასევე თამაშობდნენ სპექტაკლში. კორესპონდენტი
აღნიშნავდა, რომ „სოფლის მასწავლებელს ვალად სდევს ბავშვებისთვის არა მარტო
ცარიელი ანბანის სწავლება, არამედ მათი და ყველა გლეხკაცის ზნეობის მაღლა აწევა.
ამიტომ,

ამ

ორს

შრომისმოყვარე

მასწავლებელს

თანაგრძნობა

გამოუცხადეს

ადგილობრივ მცხოვრებმა სცენისმოყვარე ქალებმა და ვაჟებმა, რომელთაც კიდეც მიიღეს
მოანწილეობა სპექტაკლში. ესენი იყვნენ: ელ. ვაჩნაძისა, ეკ. ანდრონიკოვისა, დარ.
ვაჩნაძისა, თ. ვაჩნაძისა, დ. ვაჩნაძე და ი. ვაჩნაძე“.
გაზეთის ცნობით, მათ არ დაიზარეს და ზამთრის სუსხიან ამინდში ორი სპექტაკლი დადგეს. ეს იყო ვოდევილები: „ცოლი თუ გინდა, ეს არის“ − ვასო აბაშიძისა და მეორე
− „ბუტიაობა“ − აკაკი წერეთლისა.
ანტრაქტებში წაიკითხეს სცენები იმერლების და სომხების ცხოვრებიდან. სპექტაკლზე ბევრი ხალხი ესწრებოდა, თავადები, გლეხები, მოსწავლეები. სპექტაკლზე
შესულა 45 მანეთი, აქედან 15 ამნეთი დახარჯულა სცენის მოსაწყობად, 30 კი ჩაუბარებიათ სკოლის მასწავლებლისთვის, „ქართულ ენაზე არსებული სასარგებლო წიგნების
შესაძენად სკოლის წიგნთსაცავისათვის“. ეს იყო გარკვეული საქველმოქმედო ღონისძიებაც სოფლის ღარიბი სკოლის გასაძლიერებლად. [მაყურებელი ილიაძე, 1883, №2, 2].
აღნიშნულ სტატიაში დასახელებული მასწავლებელი იყო კარდენახის სკოლის
პედაგოგი - ი. ცისკარიშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა თეატრალური ნიჭით და სხვა
დროსაც ბევრჯერ გამართა წარმოდგენები სოფელ კარდენახის სცენაზე.
ამგვარ სპექტაკლებს ბევრი ხარვეზიც ახლდა როგორც მხატვრული ხარისხის
ნიშნით, ასევე ენობრივი გამართულობით. განსაკუთრებით აღიზიანებდა მაყურებლებს
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ის, რომ ზოგჯერ სპექტაკლები იდგმებოდა რუსულ და სომხურ ენებზე. ეს განსაკუთრებით თელავში ხდებოდა, სადაც, სიღნაღის მსგავსად, ბევრი სომეხი ცხოვრობდა.
გაზეთ „დროების“ კორესპონდენტი თელავიდან „აქაურის“ ფსევდონიმით ამ
ფაქტზე ამახვილებდა ყურადღებას. ის თელავს მოუწყობელ და უკულტურო ქალაქს
უწოდებდა, რადგან, მისი აზრით, ქალაქის მცხოვრებთა ორი მესამედი ვაჭარი და
გაიძვერა ხალხი იყო, მარტო სკოლა და მასწავლებლები ქმნიდნენ კულტურულ ფონს და
ზნეობის მაგალითს აძლევდნენ საზოგადოებას. ის ყურადღებას ამახვილებდა მასწავლებელთა ინიციატივით შექმნილ „დამზოგველ საზოგადოებაზე“, სადაც იკრიბებოდა
ფული კეთილი საქმეების შესაწევნად. „აქაური“ ასევე აღწერდა თელავში გამართულ
ლიტერატურულ-მუსიკალურ

საღამოს, სადაც სცენები რუსულად და ქართულად

გათამაშდა. „ისე წამოვედით იქიდან, ქართული სიმღერის ხმა არ გაგვიგონია, მაშინ,
როდესაც სომხური და რუსული სიმღერებით ყურები გამოგვიჭედესო“, დანანებით
წერდა სტატიის ავტორი [,,აქაური“, 1883, №3, 2].
თელავში ხშირად იმართებოდა კულტურული ღონისძიებები არა მარტო
თელავისა და კახეთის სხვა სასწავლებლების სასარგებლოდ, არამედ სხვა კუთხეების
დასახმარებლადაც. მაგალითად, 1890 წლის 11 იანვარს აქ გაიმართა ბალი წინამძღვრიანთკარის სასოფლო-სამეურნეო სკოლის სასარგებლოდ. ხელისმოწერებიც შეგროვდა
ამავე სკოლის დასახმარებლად. ცნობისათვის: ამ სახელგანთქმულ სკოლას ხანძარი
გაუჩნდა და დაიწვა, რამაც ქართული საზოგადოება ძალიან ააღელვა. სკოლა
სახელგანთქმული იყო იმით, რომ ამგვარი ტიპის სასწავლებლებს შორის გამორჩეულ
სოფლის მეურნეობის კადრებს ზრდიდა, იგი დაარსებული იყო დიდი ილიას
მითითებითა და მისი მეგობრის − ცნობილი საზოგადო მოღვაწის − ილია წინამძღვრიშვილის თაოსნობით. ამ უბედური შემთხვევის გამო, ქართულმა საზოგადოებამ ძალა არ
დაზოგა სკოლის აღსადგენად. თელავის, სიღნაღისა და კახეთის მრავალი სოფლის
საბჭოს თაოსნობით საკმაო თანხა შეგროვდა წინამძღვრიანთკარის სკოლის აღსადგენად
[„ივერია“, 1890, №16, 1].
თელაველები თავადაც ცდილობდნენ სასოფლო სკოლის დაარსებას. „ივერიის“
კორესპონდენტი „ნადიკვრელის“ ფსევდონიმით (ილია ზარაფიშვილი)
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საუბრობდა

სამეურნეო ცოდნის შეძენის აუცილებლობასა და კახეთში სასოფლო-სამეურნეო სკოლის
დაარსების საჭიროებაზე [მეველე, 1893, №82, 2].
კახეთის კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აღსანიშნავია ინგლისელი
მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის − მარჯორი უორდროპისა და მისი ძმის − ოლივერ
უორდროპის მოგზაურობა კახეთის ღირსშესანიშნაობათა გასაცნობად (1887 წ).
უორდროპების მეგობარმა და ძირითადმა მასპინძელმა − ილია ჭავჭავაძემ მათი
მეგზურობა და მასპინძლობა დაავალა ივანე როსტომაშვილს. „ძმაო ვანო, − წერდა დიდი
პოეტი ივანე როსტომაშვილს, - ვამგზავრებ კახეთს სასიქადულო მეგობრებს, და-ძმა
უორდროპებს შენთან და აბა შენ იცი, როგორ შენებურად დაათვალიერებინებ და
გააცნობ ჩვენს მშვენიერ კახეთის ისტორიულ ნაშთებს, ჩვენი ხალხის ზნე-ჩვეულებებს“
[„ლიტერატურული საქართველო“, 1964, №36, 1].
როსტომაშვილებმა, მართლაც, სანაქებო მასპინძლობა გაუწიეს სტუმრებს.
უორდროპები მოიხიბლნენ კახეთის სილამაზით, ამ მხარეში დაცული ისტორიული
ძეგლებით, წეს-ჩვეულებებით, სტუმარ-მასპინძლობის ადათით. მათ საპატივცემულოდ
თელაველებმა გამართეს ნადიმი, სადაც ყარალაშვილების გლეხთა გუნდმა იმღერა
ქართული ხალხური სიმღერები. დავით ზურაბის ძე არღუთინსკი-მხარგრძელმა აცეკვა
მარჯორი, მას უსაზღვროდ მოეწონა ქართული სიმღერები და ცეკვები, მოიხიბლა
ადამიანთა დამოკიდებულებით, რასაც შემდეგ დაუფარავად გადმოსცემდა ელისაბედ
როსტომაშვილისადმი გამოგზავნილ წერილებში.
მარჯორის განსაკუთრებული აღტაცება როსტომაშვილის მეუღლემ - ელისაბედმა
დაიმსახურა. პედაგოგიურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადო მოღვაწეობასთან ერთად, თავადის ქალი ოჯახში ინგლისელისთვის უჩვეულო შრომისმოყვარებით გამოირჩეოდა. ის შვიდ შვილს ზრდიდა, დღედაღამ მოუსვენრად ცხოვრობდა,
რაც მარჯორის აკვირვებდა და უდიდეს პატივისცემას უჩენდა ქართველი ქალებისადმი.
მან როსტომაშვილების შვიდი თვის გოგონა - ელენეც მონათლა და სიკვდილამდე არ
გაუწყვეტია წერილობითი კავშირი როსტომაშვილების ოჯახთან. მას კვლავ სურდა
საქართველოში ჩამოსვლა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ნაადრევად გარდაიცვალა. 1909 წელს
როსტომაშვილებს მოუკვდათ ქალიშვილი - 16 წლის ნინო, მარჯორიმ ეს ამბავი გაიგო,
მიუსამძიმრა ოჯახს და საქართველოში ჩამოსვლის სურვილიც გამოთქვა. მაგრამ ამავე
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წელს (1909) ქრთველების დიდი მეგობარი და გულშემატკივარი, „ვეფხისტყაოსნის“
ინგლისურ ენაზე პირველი მთარგმნელი − მარჯორი უორდროპი გარდაიცვალა.
1890 წლის „ივერიის“ ცამეტ ნომერში (86-105) დაიბეჭდა ოთხმოქმედებიანი დრამა
„დაუსრულებელი ამბავი ანუ თელაველი ოტელო“. პიესაში გამოყვანილი გმირები
იყვნენ კახელები, ლაპარაკი იყო მათ კულტურასა და ცხოვრებისეულ ამბებზე, ასევე
სომხურ ოჯახებთან ურთიერთობაზე [ბენაშვილი, 1890, №86-105].
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თავი IV
საქველმოქმედო დაწესებულებები და ქველმოქმედთა კულტურულსაგანმანათლებლო საქმიანობა კახეთის რეგიონში
XIX ს-ის II ნახევრიდან საქართველოში სკოლების ქსელი გაიზარდა. სახელმწიფო
სასწავლებლებთან ერთად არსებობდა სასულიერო და კერძო სკოლები, რომელთა
„მზრუნველად“ ხშირად ქველმოქმედი ადამიანები, შეძლებულები − თავადები ან ვაჭარმრეწველები ინიშნებოდნენ. ამას პირდაპირ ითხოვდა საზოგადოება, რადგანაც
სკოლების არსებობა ხშირად მხოლოდ ამგვარ ადამიანებზე, სასწავლებლის მზრუნველებზე იყო დამოკიდებული [,,სამღვდელოების კეთილისმყოფელი“, 1883, №232,, 2].
კახეთის კულტურული დაწესებულებებისა და სკოლებისადმი განსაკუთრებული
ქველმოქმედებით გამოირჩეოდა კახელი თავადი და მრეწველი ზაქარია ჯორჯაძე. მისი
შეწირულებით ჩაეყარა საფუძველი თელავის საქალაქო ბიბლიოთეკას. წიგნებთან
ერთად, მან ფულიც შესწირა ამ დაწესებულებას. თელავის ბიბლიოთეკა 1884 წელს
დაარსდა. აქ იმართებოდა ლიტერატურული და მუსიკალური საღამოები, იმართებოდა
საუბრები სხვადასხვა საზოგადოებრივ პრობლემაზე. გაზეთ „დროების“ კორესპონდენტი განიხილავდა ბიბლიოთეკის მუშაობას, აღწერდა აქ ჩატარებულ საღამოკონცერტს და ეხებოდა ზაქარია ჯორჯაძის დამსახურებას ასეთი დაწესებულების
შექმნაში. ის საყვედურობდა თელავის საზოგადოებას ჯორჯაძის დაუფასებლობისათვის. „თელავის ბიბლიოთეკა დაარსებულია და ამას საზოგადოება ისე აღტაცებით არ
შეხვედრია. თავად ჯორჯაძეს ფული და წიგნები შეუწირავს, რატომ? მართლა ბევრი
ფული აქვს და იმიტომ, თუ სასარგებლო რომაა, ამის გამო? ...“[,,ფელეტონი“,1885,№19, 2].
ზაქარია ჯორჯაძის საქველმოქმედო საქმიანობაზეა საუბარი 1885 წლის
„დროების“ #23-ში. მართალია, ეს წერილი ეხებოდა ჯორჯაძის საქმიანობას თბილისში,
მაგრამ აქაც მან წამოიყვანა კახელი ახალგაზრდები, რომელთაც მუშებად ქირაობდა,
ამასთანავე აძლევდა როგორც პროფესიულ, ასევე ზოგად განათლებას.
ჯორჯაძე ძირითადად ღვინის დამზადებას ხელმძღვანელობდა. მას ჰქონდა
როგორც ღვინის ქარხნები, ასევე მაღაზიები და სარდაფები თბილისსა და კახეთში.
თბილისშიც ამუშავებდა კახეთიდან წამოყვანილ ახალგაზრდებს, მათ აძლევდა დიდ
ჯამაგირს, ასევე იღებდა ხარჯს მათი განათლებისათვის. მუშების თავისუფალი დროის
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სასარგებლოდ ათვისებისათვის მან დააარსა ქართული წიგნების ბიბლიოთეკა,
გამოიწერა ქართული ჟურნალ-გაზეთები, ყოველკვირეული პედაგოგიური ჟურნალი
„ნობათი“ და სხვა. სამუშაოს შემდეგ, ნაშუადღევის ხუთი საათიდან, სათითაოდ
კითხულობდნენ წიგნებსა და პრესის ორგანოებს, ეს გრძელდებოდა ათ საათამდე.
ამასთანავე სწავლობდნენ ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას, ითვისებდნენ ელემენტარულ სამეურნეო ცოდნას. ჯორჯაძემ ამისთვის სპეციალურად დაიქირავა ღვინის
ტექნოლოგიის სპეციალისტი (გაზეთი „დროება“ მას ფსევდონიმით - გ. დ. ი-შვილით
იხსენიებს). ამასთანავე, მუშები სწავლობნენ რუსულ წერა-კითხვასა და ანგარიშსაც.
სტატიის ავტორი ფსევდონიმით − „რომანოზი“ დაწვრილებით აღწერს მუშების
მიერ მხატვრული ლიტერატურის კითხვისას განცდილ ემოციებს, კახელი ბიჭები
ცრემლიანი თვალებით კითხულობდნენ „კაკო ყაჩაღის“ ამბავს და გატაცებით
იგონებდნენ ალაზნის ველზე ნახულ სურათებსო [,,რომანოზი“, 1885, №23, 2].
კორესპონდენტი ქველმოქმედის ამგვარ საქმიანობას ახალსა და ქართველი
ხალხისთვის სასარგებლო მიმართულებას უწოდებს და წერს: „აქ სწავლა-განათლების
საჭიროებასა და სარგებლობაზედ ლაპარაკს არა ვთვლი საჭიროდ, რადგანაც ყველა
ჩვენგანი ყოველს ნაბიჯზე ვხედავთ სწავლის შეძენის მოსურნეს, გონების განათლების
მაძებარს, მხოლოს ვიტყვი, რომ ეს ამბავი ახალი მოვლენაა ჩვენში და როგორც პირველად გაგონილს, ჯერ, უეჭველია, ჩვენი ყური არ შესჩვევია. ამისათვის საჭიროა ამ აზრის
ხანგრძლივი და ძალუმი მოქმედება, რომ ჩვენი გონება შეეთვისოს მას და ჩვენს ხორცსა
და სისხლად გადავაქციოთ იგი. და როგორც მთელს ცხოველ არსებას უნდა მეცადინეობა
თავისი სხეულისა და გონების აგებულობის გაუმჯობესებისათვის, ისე ჩვენ გვინდა
აქედანვე მხნე, გონივრული მოქმედება, რომ გავუმართოთ თვალი იმას, რასაც მოაქვს
ქვეყნის და ხალხის წარმატება“.
სტატიის ავტორი თხოვდა გაზეთ „დროების“ რედაქციას, პოპულარიზაცია გაეწია
ქველმოქმედ ჯორჯაძის საქმიანობისათვის, რათა ყველას, ვისაც კერძო საქმე ჰქონდა,
მიებაძა მისთვის.
გაზეთი „დროება“ ქველმოქმედთა შორის ასახელებდა თელაველ ვაჭარს ბაღდოევს. მას თელავის სკოლებისათვის შეუწირავს თანხები 1885 წლისათვის, რასაც
ქალაქის ბედნიერებად მიიჩნევდა გაზეთი. კორესპონდენტი ჩამოთვლიდა ბაღდოევის
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შენაწირი თანხების ოდენობას: „ბაღდოევმა წმინდა ნინოს საქალებო სასწავლებელს 80
მანეთი შესწირა, როსტომაშვილის საქალებო სკოლას − 30 მანეთი, სამოქალაქო
სასწავლებელს - 45 მანეთი, და მგონი სხვა სასწავლებლებსაც. “ მისი აზრით, ბაღდოევი
იმაში შეცდა, რომ როსტომაშვილის სკოლას მხოლოდ 45 მანეთი შესწირა, რადგან ის იყო
ყველაზე გაჭირვებული და ამასთანავე, წარმატებული სასწავლებელი. ამის მიზეზად
გაზეთი ქველმოქმედის პირად დამოკიდებულებას ასახელებს, ამბობს, რომ ბაღდოევს
როსტომაშვილთან არ ჰქონდა კარგი დამოკიდებულება, პიროვნულისა და საზოგადოებრივის აღრევას კი ის უარყოფით მოვლენად მიიჩნევს.
როსტომაშვილთან და თელაველ ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით გაზეთი
„დროება“ ბევრჯერ წერდა.
თელაველი ქველმოქმედები მუდმივად ეხმარებოდნენ კახეთის რეგიონის
სკოლებსა და კულტურულ დაწესებულებებს. გაზეთი „დროება“ წერდა, რომ 1884წ-თვის
თელავიდან წ. კ. გ. საზოგადოებას 222 მანეთი და 35 კაპიკი გადასცეს. ეს ფული შეკრიბეს
საზოგადოებისთვის გამართული ბალიდან, რომლის გამართვის ორგანიზება ეკუთვნოდა კნეინა ჩოლოყაშვილისას. ამავე დროს, თელაველმა ვაჭრებმა - სიმონოვებმა −
საზოგადოებას გადასცეს სამი თამარის დროინდელი მონეტა [„დროება“, 1885, №86, 1].
წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას სიღნაღის მაზრის საზოგადოებაც
ეხმრებოდა. სიღნაღის მაზრაში მცხოვრებმა ბევრმა თავადმა თუ გლეხმა გაიღო ფული
საზოგადოების ფონდისათვის. ეს შეწირვები ყოველწლიურად ხდებოდა. 1894 წელს
ქველმოქმედთა სია ასე გამოიყურებოდა: კნიაზ ელენე აბხაზისა − 2 მანეთი; ლევან
აბხაზი - 3 მანეთი; კნიაზ ნინო ანდრონიკოვისა - 1 მ.; ქეთევან ჩოლოყაშვილისამ - 1 მ.; კნ.
დარია ვაჩნაძისამ - 1 მ.; კნ. ანა ვაჩნაძისამ - 1 მ.; თავადმა ივანე რევაზის ძე ვაჩნაძემ - 1 მ.
და 40 კაპ.; თავადმა ნიკო ვაჩნაძემ - 1 მ.; თავადმა კონსტანტინე ვაჩნაძემ - 1 მ.; თავადმა
დავით ჩოლოყაშვილმა 1 მ.; კნ. ანეტა ანდრონიკოვისამ - 1 მ.; ნინო ნაცვალოვისამ - 2 მ.;
აბრამ ნასიძემ - 2მ.; სოლომონ სტეფანეს ძე მესედიშვილმა - 3 მ.; დეკანოზმა ბეგიევმა - 1
მ.; ეკატერინე ასათიანისამ - 1მ.; ალადაშვილმა - 1 მ.; ბაბო ნაცვალოვისამ - 1 მ.; თადეოზ
ნაცვალოვმა - 1 მ.; ვანო ნაცვალოვმა - 1 მ.; შაქრო ნაცვალოვმა - 1 მ.; ნიკო ონანოვმა - 1 მ.;
ნინო გომელაურისამ – 40 კაპ.; ვანო ვაჩნაძემ – 1 მ.; ნატალია ნასიძისამ - 50 კაპ.; მაკრინე
ნასიძისამ - 40 კაპ.; ანეტა ნასიძისამ - 40 კაპ.; თამარა გედევანოვისამ - 20 კაპ.; ელისაბედ
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რეზნიკოვისამ - 20 კაპ.; ეკა ნასიძისამ - 50 კაპ.; ნიკო ზალდასტანოვმა - 60 კაპ.; მიხეილ
ბენაშვილმა - 20 კაპ.; ვასო ჭრელაშვილმა - 50 კაპ.; ზალიკო მჭედლიშვილმა - 15 კაპ.;
სოლომონ ნასიძემ - 45 კაპ.; ანეტა ნასიძისამ - 40 კაპ.; დარო ნასიძისამ - 40 კაპ.; სანდრო
გომელაურმა - 40 კაპ.; ელისაბედ ნასიძისამ - 20 კაპ.; ქეთევან მესტიევისამ - 20 კაპ.; დარია
ვაგრიევისამ - 40 კაპ.; საშა ვაჩნაძისამ - 40 კაპ.; მაქსიმე კახიძემ - 40 კაპ.; სულ შეგროვდა –
39 მანეთი, რომელიც ნინო ანდრონიკაშვილმა გადასცა წ.კ. გამავრცელებელ საზოგადოებას [ანდრონიკაშვილი, 1894, №22, 2].
მას შემდეგ, რაც თელავში დაარსდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების განყოფილება, ყოველწლიური შესატანი თანხების ოდენობა გაიზარდა. მასში
შევიდა კერძო ქველმოქმედთა შეწირულებანიც: სასტიპენდიო თანხები, სასკოლო
ნაგებობებისა და სხვადასხვა საიუბილეო ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი თანხები.
საზოგადოებას წირავდნენ კერძო კოლექციებს, არქეოლოგიურ, ნუმიზმატურ და
ეთოგრაფიულ მასალებს, წიგნებს, ძველ ხელნაწერებს. საილუსტრაციოდ მოვიტანთ
საზოგადოების ანგარიშს 1914-1915 წლებში. თელავის განყოფილებას 1914 წელს შემოსავალი ჰქონდა 1899 მანეთი. გასავალი - 1793 მანეთი 12 კაპიკი, ნაშთი 100 მანეთი, 47
კაპიკი. 1915 წელს შემოვიდა 2628 მანეტი და 15 კაპ., გასავალი იყო 2135 მან., ნაშთი - 492
ან. 46 კაპ. ამ ფულიდან განყოფილებისაა 51 მან, 46 კ.
ილიას მამულიდან შემოსავალი იყო − 441 მან.
სოფიო ვახვახიშვილის შეწირული სასტიპენდიო თანხა (2) 200 მანეთი, ვასილ და
ნატალია გლურჯიძეების საქველმოქმედო თანხა − 250 მანეთი. საზოგადოებას ჰქონდა
წიგნის მაღაზია, საიდანაც გაყიდული წიგნების თანხა შედიოდა: 1914 წელს გაიყიდა
6614 მანეთისა და 44 კაპიკის წიგნი. სხვა საქონელთან ერთად, შემოსული თანხა შეადგენდა 9976 მანეთს. აქედან წმინდა მოგება იყო 1000 მანეთი, რაც საზოგადოებამ
საგანმანათლებლო საქმეში გამოიყენა.
ილიას მამული ყვარელში შეიძინა წერა-კითხვის წ.კ. საზოგადოებამ და თელავის
საზოგადოებას გადასცა. თელავის საზოგადოებამ თავადაზნაურთა საზოგადოებას
მამულის მოსაწყობად მოსთხოვა 6000 მანეთი. მაგრამ ჯერ კახეთის რკინიგზის აქციების
შეძენამ და შემდეგ ომმა ხელი შეუშალა ამ თანხის მიღებას. სამაგიეროდ, თელავის წ. კ.
გამავრცელებელ საზოგადოებას 400 მანეთი გადასცა ილიას დამ, ელისაბედ საგინა120

შვილმა, ამდენივე გადასცა ახალმა კლუბმა, ეს 800 მანეთი მოხმარდა ილიას სახლის
კოშკის აღდგენას.
საქართველოს წ. კ. გამავრცელებელი საზოგადოების თელავის განყოფილების
გამგე იყო ალექსანდრე ვახვახიშვილი, წევრები: ნ. მამინაშვილი, ვ. პაატაშვილი, თ.
აბაშიძე, გ. იორდანიშვილი, ე. პაატაშვილი და ქ. რუსიშვილი [„სახალხო ფურცელი“,
1916, №542, 1].
1906 წელს დაარსდა ქართული საქველმოქმედო საზოგადოება, რომლის
ფილიალი გაიხსნა თელავშიც. თელავში ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების
გახსნას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კახეთის რეგიონისთვის. როგორც ვ. პაატაშვილი
წერდა გაზეთ „სახალხო ფურცელში“ [პაატაშვილი, 1916, #550, 3].
უამრავი გაჭირვებული ადამიანი მიაწყდა ამ საზოგადოებას დახმარების
სათხოვნელად. საზოგადოებას დასაწყისში არ ჰქონდა ფული. მან 200 მანეთი მიიღო
მთავარი საზოგადოებისაგან ჯარისკაცთა იმ შვილების დასახმარებლად, რომლებიც
სკოლებში სწავლობდნენ. გამგეობამ თავისი მცირე სახსრებიც დაამატა და საჩაიე გახსნა
თელავში. საკუთარი სახლი 7 დღით უფასოდ დაუთმო გ. ხახანაშვილმა, ხოლო ოთახები მოაწყო მხატვარმა ვლადიმერ სიდამონ-ერისთავმა. აღდგომას გაიხსნა საჩაიე, გახსნას
დაესწრო ეპისკოპოსი პიროსი, გადაიხადა პარაკლისი, აკურთხა სუფრა და სიტყვით
მიმართა შეკრებილებს. ზაფხულში საჩაიემ ნადიკვარზე გადაინაცვლა. თელავის
საზოგადოებამ დიდი ინტერესი გამოიჩინა, საჩაიეს ბევრი ხალხი ესტუმრა, რათა თავისი
ქველმოქმედებით წვლილი შეეტანა იმ კეთილ საქმეში, რისთვისაც იყო განწყობილი
[პაატაშვილი, 1916, #550, 3].
ქველმოქმედებს შორის გამოირჩეოდა ანა ერისთავი-ჭავჭავაძე −

რაფიელ

ერისთავისა და ბარბარე ჯორჯაძის და.
ანა მოკრძალებით იყო გამორჩეული და-ძმებში, და იმითაც, რომ ის ამდროის
რჩეული მამაკაცის _ მთელი იმპერიის მასშტაბით სახელგანთქმული გენერლის, - ნიკო
ჭავჭავაძის ( „დიდი ნიკოს“) მეუღლე იყო [ჭუმბურიძე, 2012, 96-104].
გენერალი ნიკო ზურაბის ძე ჭავჭავაძე (1829-1897) ყვარლელი ჭავჭავაძეების შტოს
ეკუთვნოდა, ჰყავდა ერთი ძმა და ორი და. ელისაბედ(ბებე) ზურაბის ასული ჭავჭავაძე
იყო მეუღლე თავად ზურაბ ადამის ძე ანდრონიკაშვილისა(1820-1871); თინათინ(თიკო)
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ზურაბის ასული ჭავჭავაძე(1835-1875) იყო მეუღლე გიორგი (ასლან) დიმიტრის ძე
ავალიშვილის(ს. ჩუმლაყი, 1821-1885). ამ ცოლ-ქმარს მიიჩნევდნენ თანამედროვენი ილია
ჭავჭავაძის „კაცია-ადამიანის“ მთავარი გმირების - ლუარსაბისა და დარეჯანის
პროტოტიპებად[ჭავჭავაძე, 1987,97]. ნიკოს ძმა - მელქისედეკი (მიხეილი, 1839-1877)
დაქორწინებული იყო ნადეჟდა ნიკოლოზის ასულ შატიხინაზე, მისი მემკვიდრეები
არიან XX საუკუნის მოღვაწენი- ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძეები [ჩიქოვანი, 2002, 12-14].
ჭავჭავაძეების ეს წარმომადგენლები და მათი ოჯახები დიდი ქველმოქმედები
იყვნენ, თითოეული მათგანი მხურვალედ მონაწილეობდა კახეთის კულტურულსაგანმანათლებლო ცხოვრებაში
„დიდი ნიკო“, თბილისის პირველი გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ შევიდა
სამხედრო სამსახურში - ქართულ მილიციაში, რომელიც კახეთის მოსახლეობისაგან
შედგებოდა და ევალებოდა ლეკების წინააღმდეგ ბრძოლა. სრულიად ახალგაზრდა
ისეთ მამაცობას და თავდადებას იჩენდა, რომ უფროსთა აღფრთოვანებას იწვევდა. სულ
მალე მიაღწია პრაპორშჩიკობას, პოდპორუჩიკობას და პორუჩიკობას. დიდი გმირობა
მოიპოვა 1853-1856 წლების ყირიმის ომში. კავალერიის ესკადრონის უფროსი- ნიკო
ჭავჭავაძე მონაწილეობდა ბაშკადიკლარის, ქიურუქ-დარას და ჩოლოქის ლეგენდარულ
ბრძოლებში. ამ უკანასკნელ ბრძოლაში იგი მძიმედ დაიჭრა, მაგრამ სელიმ-ფაშას კორპუსის განადგურებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა. მას „ზღაპრულ ათლეტად“ მოიხსენიებდნენ. იბრძოდა შამილის წინააღმდეგ, მის დატყვევებაშიც დიდი ძალისხმევა
გამოიჩინა. იმპერიის არც ერთი დიდი სამხედრო ჯილდო არ დაჰკლებია ამ სახელოვან
გენერალს, ჰქონდა გამორჩეული სამხედრო თანამდებობებიც: 1865 წელს დაღესტნის
ოლქის გუბერნატორი გახდა,შემდეგ კი განჯის სამხედრო გუბერნატორი.
1877 წელს, თურქეთთან ომის დაწყებისთანავე, ნიკო ჭავჭავაძე კავკასიის
ფრონტის წინა ხაზზე გაემართა,მაგრამ მალე იძულებული გახდა მიეტოვებინა ბრძოლის
ეს ველი და ჩრდილოეთ კავკასიაში წასულიყო რუსეთის წინააღმდეგ აჯანყებულ
ლეკებთან და ჩეჩნებთან საბრძოლველად. კავკასიის ომი ახალი დამთავრებული იყო,
მაგრამ რუსეთ-თურქეთის მიმდინარე ომი ანტირუსული აჯანყების სიგნალი გახდა
კავკასიის მთიელებისათვის. ამ მხარეში ნამსახური, ხალხისა და საბრძოლო ასპარეზის
კარგი მცოდნე ქართველი გენერალი, სახელმოხვეჭილი მეთაური და ადმინისტრატორი
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უკან დააბრუნეს.მან უდიდესი როლი შეასრულა ამ აჯანყების ჩაქრობაში [მეგრელიძე,
1979, 80-84].
ნიკო ჭავჭავაძე დიდი ქველმოქმედი იყო. განსაკუთრებით ეხმარებოდა კახეთის
რეგიონის სკოლებს, თეატრალურ დასებს. როდესაც ქმარი ჩეჩენ-დაღესტნელებს
ებრძოდა, მისი მეუღლე - ანა ერისთავი-ჭავჭავაძისა საქველმოქმედო საქმიანობით იყო
დაკავებული. ცოლ-ქმარი უშვილო იყო, რაც მათ ტკივილს წარმოადგენდა, თუმცა ამ
დანაკლისს ისინი დაუღალავი საზოგადოებრივი მოღვაწეობით ინაზღაურებდნენ.
ორივენი დიდ დახმარებას უწევდნენ ხელმოკლე ნიჭიერ ახალგაზრდებს, უხდიდნენ
ყვარლელ მოსწავლეებს სწავლის ქირას, ქართველ ახალგაზრდებს აგზავნიდნენ
რუსეთისა და ევროპის უნივერსიტეტებსა და სხვადასხვა ინსტიტუტებში სწავლის
გასაგრძელებლად. გენერალ ნიკო ჭავჭავაძეს საკმაო ხელფასი და პენსია ჰქონდა, რითაც
მუდამ ეხმარებოდა მშობლიურ კუთხეს, გაჰყავდა სარწყავი არხები, გზები, შემწეობას
იჩენდა უპოვართა მიმართ. „დიდ ნიკოს“ საქართველოში გამორჩეული პირადი
ბიბლიოთეკა ჰქონდა, რომელიც სიცოცხლეშივე გადასცა „წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას“. ის არ არჩევდა ადამიანებს წოდების მიხედვით, არც ეროვნული
ნიშნით. მთელი შეგნებული ცხოვრება, როგორც ცარიზმის მოხელემ, ჩრდილოეთ
კავკასიაში გაატარა. თუ აქაურთა დამოკიდებულებას გავიხსენებთ ამგვარ მოხელეთა
მიმართ, მას შური და მტრობა უნდა მიეღო ამ ხალხისაგან, მაგრამ პირიქით მოხდა:
უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა. როდესაც გარდაიცვალა, 1897 წლის
9 მარტს, ჩეჩნებმა სოლოლაკიდან, სადაც გენერალი ცხოვრობდა, ქაშვეთამდე მისი კუბო
არავის დაანებეს, მადლიერმა თანამემამულეებმა კი ყვარლამდე ხელით წაასვენეს
მათთვის საყვარელი ადამიანი.
1885 წლის გაზეთი „დროება“ წერდა: „გაიმართა ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოების სასარგებლოდ და თავად ნიკო ზურაბის ძე ჭავჭავაძის
თაოსნობით „ბალი-ბუფეტით“. დაესწრო წინასწარ მაზრის უფროსის მიერ მოწვეული
ხალხი თელავის მიმდებარე სოფლებიდან. ორასი ბილეთი გაიყიდა და კარგი
შემოსავალი მიიღეს“ [,,დროება“, 1885, №53, 2].
ნიკო ჭავჭავაძის ქველმოქმედების ამსახველი ამგვარი ცნობები ბევრია ამდროინდელ პრესაში. ერთ-ერთი, 1893 წელს გამოქვეყნდა „ივერიაში“. სტატია იუწყებოდა, რომ
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„კვირაცხოვლობას, 4 აპრილს, ყვარელში ალავერდის ეპისკოპოსმა ბესარიონმა, მრავალ
სამღვდელოთა თანდასწრებით, აკურთხა ნიკო ჭავჭავაძის შემწეობით აგებული
ნათლისმცემლის ეკლესია. ესწრებოდა თელავის მაზრის სოფლებიდან მოსული დიდძალი ხალხი. წირვაზე გამოვიდა ორი გუნდი, ცალკე დიაკვნებისა და ცალკე შეგირდმასწავლებლებისა. იქადაგა მეუფემ, ბოლოს ხალხი შეიკრიბა ნიკო ჭავჭავაძის ეზოში,
სადაც მასპინძელმა შეკრებილებს მშვენიერი სადილი გაუმართა“ [„ივერია“,1893, №74, 1].
საქველმოქმედო საღამოები ტარდებოდა სიღნაღის მაზრაში. სოფელი კარდენახი
ამ მხრივ განსაკუთრებული იყო. კახეთი XIX საუკუნის ბოლოს ებრძოდა ქოლერას და
ყვავილს. პრევენციისათვის საჭირო წამლები და პირობები ბავშვებს არ ჰქონდათ.
საამისოდ სასწავლებლები საქველმოქმედო კონცერტებსა და თეატრალურ წარმოდგენებს მართავდნენ. კარდენახშიც 1893 წელს გაიმართა 2 ერთმოქმედებიანი პიესა:
„ოინბაზობა“ და „ორცეცხლშუა“. წარმოდგენებიდან შემოსავალი მთლიანად საშიში
ინფექციების პრევენციისთვის გადაიდო. სპექტაკლი ორმაგ სამსახურს უწევდა
საზოგადოებას: ესთეტიკურ-აღმზრდელობითსა და საქველმოქმედოს. სპექტაკლში
ადგილობრივმა მსახიობებმა ითამაშეს. ესენი იყვნენ: თათაროვი (თათარაშვილი),
სამადაშვილი და ლომიძე [„ივერია“, 1893, №39, 1].
თელავში ადგილობრივი ძალებით ხშირად იმართებოდა სპექტაკლები. 1893
წლის 25 აპრილს გაიმართა ქართულ-სომხური წარმოდგენა − „თამარ ცბიერი“. პრესა
გამოყოფდა ილია ზურაბიშვილის ნათამაშებ როლს. ახალგაზრდა, გარეგნობით და
ნიჭით გამორჩეულ ზურაბიშვილს გაზეთის კორესპონდენტი პროფესიულ დასში
გადასვლას ურჩევდა [„ივერია“, 1893, №90, 1].
ქველმოქმედებას ეწეოდა გენერალ ნიკო ჭავჭავაძის მშვენიერი მეუღლე − ანა
ერისთავი.
ანა დავითის ასული ერისთავი- ჭავჭავაძე დაიბადა 1833 წლის 18 აპრილს, სოფელ
ქისტაურში. მისი ოჯახი ქართული არისტოკრატიის მაღალ წრეს ეკუთვნოდა, ამიტომ
კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული. ამ პერიოდში საქართველოში ფართოდ იყო
გავრცელებული ქალთა მოძრაობა. ქართული საზოგადოების კონსერვატული ნაწილისათვის მიუღებელი იყო ქალის აქტივობის ამგვარი ფორმები, ეს მიიჩნეოდა ეროვნული
ტრადიციის დარღვევად, ქალის მთავარ დანიშნულებად დედობა, ოჯახის დიასახლი124

სობა ითვლებოდა. მეორე ნაწილი თვლიდა, რომ ქართველი ქალი ჩამორჩებოდა
ევროპული განვითარების დონეს სწორედ ამგვარ ტრადიციულ ჩარჩოში ჩაკეტვის გამო,
მას უნდა დაეხსნა თავი ოჯახის ტყვეობიდან, უნდა მოეპოვებინა მოღვაწეობის ფართო
ასპარეზი, მამაკაცის გვერდით

დაეჭირა ცხოვრების ყველა სფეროში ღირსეული

ადგილი. სწორედ 70-იანი წლების მოვლენა გახდა ქართველ ქალთა სასწავლებლად
გამგზავრება ევროპულ ქალაქებში, მათი მონაწილეობა საზღვარგარეთ შექმნილ
ქართულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებში (,,უღელი“ და სხვა). ხშირად ქალები ოჯახებიდან მალულად მიდიოდნენ, როგორც ამას რუსუდან ნიკოლაძე იგონებს ერთ-ერთ
წერილში [ნიკოლაძე, 1950, 42]. ქალთა ამგვარ მოძრაობაზე საუბრობდა პოეტი რაფიელ
ერისთავი დის გარდაცვალების გამო დაწერილ წერილში - „ნეკროლოგის მაგიერ“,
რომელიც 1878 წლის „დროებაში“ გამოქვეყნდა [ერისთავი, 1878, №173, 2]. სტატიაში
პოეტი არ წერს ანას პირად, ოჯახურ ურთიერთობებზე, მარტო იმას ამბობს, რომ
საზოგადოება ხშირად უსამართლოდ კილავდა კეთილი საქმისთვის თავგადადებულ
ქართველ ქალებს.
სტატიაში ნათქვამია, რომ ანა 1877 წ. 7 მაისს ჩასულა არტაანში, მაშინ, როდესაც
ეს ქალაქი დაუკავებია რუსულ ჯარს. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მისი მეუღლე, გენერალი ნიკო ჭავჭავაძე ამ დროს იქ იბრძოდა. შეხვდა თუ არა ცოლ-ქმარი ერთმანეთს, ჩვენ არ
ვიცით, ცხადია, გენერლის ჩრდილო კავკასიაში გადაყვანის გამო, ისინი საბოლოოდ
დაშორდნენ. ანას მჭიდრო წერილობითი ურთიერთობა ექნებოდა ოჯახთან, რაც კარგად
ჩანს რაფიელ ერისთავის ამ სტატიიდანაც, სადაც საუბარია მოწყალების დად მისი
მუშაობის დეტალებზე. საინტერესოა არტაანის ვითარების აღწერა ამდროინდელ ქართულ პრესაში, კერძოდ, იმავე გაზეთ „დროებაში“ გამოქვეყნებულია „წერილები არტაანიდან“, რომლის ავტორია პუბლიცისტი ფსევდონიმით − „ჭია-ჭამია“. ეს ფსევდონიმი
ეკუთვნოდა ლევან ლუკას ძე მჭედლიშვილს, რომელიც იმავე გაზეთში სხვა ფსევდონიმებითაც წერდა. ეს იყო: ლას ლას მანი, კრაზანა, ლ. უდელი, „ივერიაში“ კი იგივე ავტორი
„უჩინოს“ ფსევდონიმით მოღვაწეობდა.

„ჭია-ჭამია“ დაწვრილებით აღწერდა ახლად

დაკავებულ არტაანს, აქაურ მცხოვრებლებს, ქალაქში შექმნილ განწყობილებას.
აი, ამ ქალაქსა თუ დიდ სოფელში ჩავიდა მოწყალების დად − ანა ერისთავიჭავჭავაძე 1878 წლის 7 მაისს [,,ჭია-ჭამია“, 1878, №189, 2].
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თავდაპირველად ანას სამოცი დაჭრილი მიაბარეს მოსავლელად, შემდეგში ეს
რიცხვი ასამდე გაიზარდა, დაჭრილებისა და ავადმყოფების მოვლა დიდ მხნეობას,
გულმოდგინებას და მოთმინებას საჭიროებდა. კარგ ცხოვრებასა და განცხრომას
მიჩვეული ქალისთვის ადვილი არ იყო ამ სიძნელეების გამკლავება. ყოველ დღე ორჯერ
მაინც უნდა ჩამოევლო თითოეული ავადმყოფისათვის, შეეხსნა ჭრილობა, გაეწმინდა,
გამოეცვალა წამლები, შეერჩია მალამო, შეეხვია დაკოდილი ადგილი, გაემხნევებინა
სნეული, დაეყვავებინა მისთვის, მოეთმინა ჰოსპიტალში დატრიალებული საშინელი
სუნი. ძალიან უჭირდა, მაგრამ ვერავინ შეამჩნევდა, ის კი არადა, ნამდვილ ფსიქოთერაპევტად იქცა, ადამიანებისთვის იმედი და სიხარული მოჰქონდა. კეთილი მოქმედებით ყველას ისე შეაყვარა თავი, რომ ავადმყოფები მას აღსარებასავით აბარებდნენ
თავიანთ საიდუმლოს, უზიარებდნენ აზრებსა და ოცნებებს, სიხარულსა და მწუხარებას.
მძიმე სამუშაოს, შეუჩვეველ დატვირთვას ემატებოდა არტაანის საშინელი
პირობები, რთული ჰავა, − ღამის სიცივე და დღის აუტანელი სიცხე, უვარგისი წყალი და
ქართველი ნაზი ქალისთვის მავნე ჰაერი. ამ ყველაფერმა მომეტებულ შრომასთან ერთად
აიძულა ქალი, ეთხოვა შვებულება, ერთი თვით დაესვენა თბილისში და თავისიანებიც
ენახა. რთული გზის დასაწყისშივე, არტაანთან ახლოს, ხელი მოიტეხა. საშინელი
ტკივილები სტანჯავდა, მასთან მყოფი ქართველები ურჩევდნენ სამუდამოდ მიეტოვებინა ფრონტი, დაბრუნებოდა ოჯახს, მაგრამ, როგორც მისი ძმა − რაფიელ ერისთავი
წერდა მისადმი მიძღვნილ წერილ-ნეკროლოგში, „მოვალეობა მიაჩნდა უმეტეს თავის
თავისა“ და ისევ სნეული, გაეშურა ავადმყოფების მოსავლელად.
არტაანში მისმა დაბრუნებამ აღაფრთოვანა თურმე ექიმები, ჰოსპიტალში მომსახურე მთელი პერსონალი და ავადმყოფები, რადგან ისე უყვარდათ, როგორც „ღვიძლი
და - ძმებს, როგორც მშობელი დედა - შვილებს“. ხუთი თვის განმავლობაში თავად სნეული და სუსტი ქალი, კვლავ თავდადებით ემსახურა ფრონტს, ისე უვლიდა და პატრონობდა დაჭრილებს, ვერც მიუხვდებოდა ვინმე გასაჭირს. ერთხელ, როდესაც მძიმე
ავადმყოფი მიწვენილი ჰყავდა თავის მტკივან მკლავზე და საკუთარი ხელით აჭმევდა,
მისუსტებულ ავადმყოფს გული წაუვიდა, გვერდზე გადავარდა, ანამ ხელი მიაშველა და
ახლად შეხორცებული მკლავი ხელახლა გადაუტყდა. ხელახლა დაეწყო ტკივილიანი
წამება, მაგრამ ალბათ ამასაც დასძლევდა ეს მამაცი სულის ქალი, რომ არა ახალი
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უბედურება: შეეყარა ავადმყოფებისაგან ჰოსპიტალში გავრცელებული პარტახტიანი
ტიფი, რომელსაც ამ დროს „პატარა შავ ჭირს“ უწოდებდნენ. სახადს კი ვეღარ გაუძლო,
მის მოსავლელად აქ არავის ეცალა, იყო ერთი ჩვეულებრივი, უპატრონო და უთვისტომო
ავადმყოფივით. ქალი, რომლის სახელოვანი გენერალი მეუღლე იმპერიას აზანზარებდა, ვისი და-ძმაც, სახელოვანი ქართული ოჯახებით, ყველასთვის ნაცნობი და რჩეული
ადამიანები იყვნენ, იტანჯებოდა და კვდებოდა მარტო, ახლადშემოერთებულ არტაანში,
სადაც ოდესღაც მისი წინაპარი ქართველი ქალები მოღვაწეობდნენ, შვილებს ზრდიდნენ
და მტრებს ებრძოდნენ...

პოეტი ბარბარე ჯორჯაძე დისადმი მიძღვნილ ლექსში

მოთქვამდა მისი ამგვარი სიკვდილის გამო, ნატრობდა, რომ მოწამეობრივად გარდაცვლილს სამოთხეში დაესადგურებინა. მისი აზრით, ანამ თავიდანვე იცოდა ამ საშინელ
ხვედრზე და სასიკვდილო განაჩენი თავად გამოუტანა თავს.
პოეტი და ძმა გარდაცვლილისა − რაფიელ ერისთავი კი დის მაგალითს ქართველ ქალთა დიდი ღირსების გამომხატველად მიიჩნევდა და წერდა: „შემდეგ ამისა ჩვენ
ნუღარ ვიტყვით, რომ ჩვენში არ იყვნენ ქალები, ენერგიის მქონენი, სწავლის მსურველნი
და ქველმოქმედებისათვის თავგანწირულნი, ნუღარ ვიტყვით, რომ ქალებს შვილების
შობის და აღზრდის მეტი დანიშნულება არ აქვთო და დაუბრუნოთ ის სიმართლე, რისაც
ღირსნი ყოველთვის ყოფილან, არიან და იქნებიან და დაამშვენებენ და დააგვირგვინებენ
კიდეც იმ ადგილს და თანამდებობას, რომელთაც იგინი მიიღებენ“ [ერისთავი, 1878,
№173, 2].
ანა ერისთავი-ჭავჭავაძისა 1878 წლის 18 აპრილს გარდაიცვალა. დაკრძალულია
არტაანში. მის მეუღლეს - ნიკო ჭავჭავაძეს, რომელმაც თითქმის ორი ათეული წელი
იცოცხლა, ანას გარდაცვალების შემდეგ ცოლი აღარ შეურთავს, მთელი ცხოვრება
საქველმოქმედო და საზოგადოებრივ საქმიანობას შეალია. ანასგან განსხვავებით, მისი
საფლავი მშობლიურ ყვარელში, საგვარეულო სასაფლაოზე გაითხარა. ალბათ, როგორც
ისტორიკოსი დოდო ჭუმბურიძე წერს, „არავითარი სხვა დიდი დაბრკოლება არ იქნებოდა ისეთი ადამიანებისთვის, როგორიც ანა ერისთავი-ჭავჭავაძის მეუღლე და ნათესავები
იყვნენ, ისინი შეძლებდნენ მის გადმოსვენებასა და ახლობლების გვერდით დაკრძალვას,
რომ არა ერთი მიზეზი: ანა ხომ სახადით გარდაიცვალა, ამგვარი ადამიანების ნეშტიც კი
საშიშად ითვლებოდა და ამიტომ თუ მოერიდნენ და დატოვეს მისი საფლავი იქ, სადაც
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ბედისწერამ თავად მიიყვანა და ერთი წლის მანძილზე მოწამეობრივი ღვაწლი გააღებინა
ადამიანებისა და უფლის წინაშე“ [ჭუმბურიძე, 2012, 103].
კახეთში იყო დიდებული ოჯახები, სადაც ეროვნული განძის საუკეთესო ნიმუშები ინახებოდა. „ივერია“ 1893 წლის აპრილში წერდა, რომ სოფელ იყალთოში, პოდპოლკოვნიკ ზაქარია რამაზის ძე მაყაშვილის სახლში, ინახებოდა უძველესი ხანის სიგელგუჯრები, რომლებიც თბილისში ჩამოუტანია გენერალ-მაიორ დიმიტრი სოლომონის ძე
მაყაშვილს, შეუდგენია ხელნაწერთა ნუსხა. დაახლოებით 66 ერთეული ხელნაწერი
შესრულებული იყო როგორც ქართულ, ასევე სპარსულ და არაბულ ენებზე.
ისტორიული საბუთები მაყაშვილს წარუდგენია ილია ჭავჭავაძისთვის „გადასასინჯად“
[„ივერია“, 1893, №84, 2].
ქველმოქმედება, როგორც თელაველი საზოგადო მოღვაწე ივანე პაატაშვილი
აღნიშნავს, თელავის საზოგადოებაში გავრცელდა მანამდეც, სანამ ამ ტიპის ოფიციალური დაწესებულებები შეიქმნებოდა. „მაშინდელი ტერმინით - „ბედნიერ დღეებში“
(შობა, ახალი წელი, აღდგომა) უბნეულად ქვრივ-ობლებს და ღარიბ ოჯახებს ეხმარებოდნენ ტანსაცმლით, ფულით, საგზლით, ავადმყოფობის ან რაიმე უბედურების დროს
(მაგ. სიკვდილი) ყველა მზად იყო, თავისი წვლილი გაეღო“ [თელავის მუზეუმის
პაატაშვილის ფონდი 4315, ფ. 4].
ივანე პაატაშვილი საქველმოქმედო-კულტურული საზოგადოებების შექმნისა და
კახეთის კულტურული ცხოვრების მოთავეებად ასახელებს: ილია ზარაფიშვილს, „ივერიის“ კორესპონდენტს „ნადიკვრელის“ ფსევდონიმით, პედაგოგებს - ივანე
როსტომაშვილს, ნიკო მთვარელიშვილს, გიორგი საძაგლიშვილს, - ლიტერატურული
ფსევდონიმით - „ივერიელი“ (შემდეგში საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი),

ლ.

ქადაგიძეს, ზ. ჩხიკვაძეს, ნოტარიუს მიხეილ ციცქიშვილს, გამომძიებელ მიხეილ
ანდრონიკაშვილს, ვარდენ გოცირიძეს, სოსიკო მაჭავარიანს, კოკი ჩოლოყაშვილს...
აღნიშნავს, რომ მათი ხელმძღვანელობითა და სახსრებით ბევრი რამ გაკეთდა თელავსა
და ზოგადად კახეთში: გაიხსნა საზოგადო დეპო, ღარიბთათვის სკოლა, დაარსდა
გამსესხებელ-შემნახველი ამხანაგობა და წიგნთსაცავი. ამ ფაქტს მიესალმებოდა გაზეთი
„ივერიაც“

[„ივერია“,1883წ.

23

აპრილი,#35].

ამ

საქველმოქმედო-კულტურულ

დაწესებულებათა შექმნაში მონაწილეობას თავად ივანე პაატაშვილიც იღებდა.
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ყველაზე ადრე თელავში დაარსდა წმინდა ნინოს სახელობის საქველმოქმედო
საზოგადოება და სკოლა, რომელსაც სათავეში დავით ჭავჭავაძის მეუღლე, მეფე გიორგი
მეთორმეტის შვილიშვილი, ანა ილიას ასული ბაგრატიონი-ჭავჭავაძისა ედგა სათავეში.
ამ საზოგადოებამ დააარსა თელავის წმინდა ნინოს ქალთა „ზავედენია“. ქალთა სასწავლებლის ისტორიას ჩვენ შევეხეთ ზემოთ და ამისთვის გამოვიყენეთ სხვადასხვა
წყაროები (პაატაშვილის ფონდი 4315, ასევე მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში გამოცემული
ამ სასწავლებლის ისტორია, ისტორიოგრაფიული ნაშრომები). ამ მასალებში კარგად
ჩანს, რა უმწეო სახსრები გააჩნდა თელავის წმინდა ნინოს საქველმოქმედო საზოგადოებას, მან ვერ შეძლო საკუთარი სკოლის შენახვაც კი. საზოგადოებამ არსებობა
შეწყვიტა, თუმცა სკოლის გამგედ მაზრის უფროსი განსევიჩი მოიწვიეს, რამაც სკოლა
გააძლიერა. აღდგა საქველმოქმედო საზოგადოებაც, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა
განსევიჩის მეუღლე - სოფიო სტანისლავის ასული განსევიჩი. 1897-1902 წლებში
იმყოფებოდა იგი ამ თანამდებობაზე და კარგადაც ართმევდა თავს დაკისრებულ
მოვალეობას. საზოგადოებას ისევ ანა ჭავჭავაძე გაუძღვა (1903-1905), სამწუხაროდ 1905
წელს ეს დამსახურებული ქველმოქმედი ქალბატონი გარდაიცვალა წინანდალში
(დაკრძალულია შუამთის საგვარეულო აკლდამაში).
ქველმოქმედებაში, კერძოდ, ღარიბ მოწაფეთა დახმარების თვალსაზრისით
გარკვეული წვლილი შეიტანა

თელავის საქალაქო სასწავლებლის ღარიბ მოწაფეთა

დამხმარე კომიტეტმა.
კომიტეტს ჰქონდა მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესდება, მისი წევრები
იხდიდნენ საწევრო გადასახადს, - წელიწადში სამ მანეთს, რაც გამოიყენებოდა
ქველმოქმედების გასაწევად. ამავე მიზნისთვის საზოგადოება ატარებდა ფასიან საღამოკონცერტებს, ბალ-მასკარადებს. სკოლაში უმთავრესად ხელმოკლე ოჯახის შვილები
სწავლობდნენ

(შეძლებულებს

შვილები სასწავლებლად თბილისში

მიჰყავდათ),

გადასახადი იყო წელიწადში 16 მანეთი, რისი გაღებაც ამ ოჯახებს საზოგადოების
დახმარების გარეშე უჭირდათ, ამ საქმეში მათ შემწეობას უჩენდა სასწავლებელთან
არსებული ღარიბ მოწაფეთა დამხმარე კომიტეტი. რომ არა ეს კომიტეტი, ბევრი ნიჭიერი
ახალგარდა დარჩებოდა განათლების გარეშე. საზოგადოებას სათავეში ედგა ანა ივანეს
ასული ვოლხოვისა, მაზრის ექიმის - პლატონ ზაქარიას ძე ვოლხოვის მეუღლე. ცოლ129

ქმარმა შეიძინა თელავის აფთიაქი, რაც ცოლის სახელზე გაფორმდა. ეს ოჯახი მალე
დაინგრა და აფთიაქი ცოლს დარჩა, რომელიც აქედან მიღებულ შემოსავლის დიდ
ნაწილს ქველმოქმედებაში ხარჯავდა. იგი ღრმა მოხუცებულობამდე თელავში
ცხოვრობდა, იყო წმინდა ნინოს საქველმოქმედო კომიტეტის წევრიც, ეხმარებოდა
საქალებო სკოლას, მონაწილეობდა ყველა საქველმოქმედო ღონისძიებაში.
განსაკუთრებით აქტიური იყო კავკასიის სომეხთა საზოგადოების თელავის
განყოფილება. ეს საქველმოქმედო დაწესებულება 70-იანი წლებიდან ჩანს, როდესაც
დახმარებას უწევს სომხურ სკოლებს და კულტურულ ღონისძიებებს. 1890 წელს ამ
საზოგადოებას გახსნილი ჰქონდა სომხური ბიბლიოთეკა და 1893 წლიდან კიდევ უფრო
გააფართოვა საქმიანობა: გახსნა პროფესიული სკოლა, საჩაიე და თელავის გარშემო
შემოიკრიბა სომეხი ახალგაზრდობა. თელავის ცხოვრებაში სომხური ელემენტი ისე
ძლიერ როლს თამაშობდა და იმდენად ცდილობდა გაეძლიერებინა თავისი გავლენა
ქალაქის ცხოვრებაზე, რომ ეს აღიზიანებდა ქართველ ინტელიგენციას, განსაკუთრებით
საქალაქო თვითმმართველობაში სომხების გაბატონება და ქართველთა გამოდევნა ამ
ორგანოდან. სომხურ სკოლას მოსკოველი მდიდარი სომეხი უგზავნიდა ყოველთვიურად 500 მანეთს, რაც იმ დროისათვის საკმაოდ დიდი თანხა იყო.
საზოგადოებამ სომხური სკოლები გახსნა მატანში, ქისტაურში, რუისპირში,
წინანდალში, ურიათუბანში და სხვა სოფლებში, სადაც გრიგორიანული სარწმუნოების
ადამიანები ცხოვრობდნენ, რომლებმაც სიტყვა არ იცოდნენ სომხური და არაფრით
განირჩეოდნენ მეზობელი ქართველებისაგან. ამ მოსახლეობას მისცეს სომხური სკოლები, სადაც სწავლა სომხურად მიმდინარეობდა. აქტიურობდნენ სომეხი ტერტერები, რაც
ქართველ საზოგადოებას აღიზიანებდა და აეჭვებდა მათი ანტიქართული მიზნების და
ჩანაფიქრის გამო.
1909

წელს

თელავში

დაარსდა

„ქართველთა

შორის

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი საზოგადოების“ განყოფილება, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა
საქველმოქმედო საქმიანობაში, თელავსა და კახეთის რეგიონში სკოლებისა და სხვა
კულტურულ-საგანმანათლებლო

დაწესებულებების

შექმნაში.

თავმჯდომარედ

არჩეული იქნა თელავი-თიანეთის მაზრების თავადაზნაურთა წინამძღოლი - ჭავჭავაძე
მაქსიმილიანე ზაქარიას ძე. ის იყო კამერ-იუნკერი და კავკასიის ბრძოლებში სახელ130

მოხვეჭილი ზაქარია გულბაათის ძე ჭავჭავაძის შვილი. მისი ხელმძღვანელობით ამ
ორგანიზაციამ ბევრი სასიკეთო რამ გააკეთა. მაქსიმილიანეს ლიბერალობასა და
გაბედულებას ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ მან 1909 წ. გარდაცვლილ ილია ზარაფიშვილის
პანაშვიდებსა და დაკრძალვაში მონაწილეობდა,

თუმცა ეს სარისკო იყო, რადგან

ზარაფიშვილი რევოლუციონერი იყო, გადასახლებაშიც იმყოფებოდა, მხოლოდ ავადმყოფობის გამო დააბრუნეს შინ. მის დაკრძალვას ყაზახთა ასეული ესწრებოდა,
ქვეყანაში იყო სამხედრო წესები, რევოლუციონერთა თანამგრძნობებს სასტიკად
სჯიდნენ. მაქსიმილიანეს გაბედული საქციელი ეფუძნებოდა იმას, რომ გარდაცვლილს
დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი ქართული კულტურის განვითარებაში, მან
ანდერძით მთელი თავისი ქონება „წ. კ. გავრცელებელ საზოგადოებას“ დაუტოვა
[პაატაშვილის ფონდი, 22].
წ. კ. გამავრცელებელი საზოგადოების თელავის ფილიალმა მიზნად დაისახა და
შემდგომში განახორციელა ბევრი ეროვნული საქმე, კერძოდ: ქართული სკოლის გახსნა,
მისთვის შენობის აგება, ბიბლიოთეკების გახსნა სოფლებში, წიგნების, საკანცელარიო
ნივთებისა და სახელმძღვანელოების შეტანა თელავსა და კახეთის სხვა დაბა-სოფლებში,
წიგნის მაღაზიების გახსნა, ყოველწლიურად „ილიაობის“ დღის აღნიშვნა, სტიპენდიების დანიშვნა ღარიბი ნიჭიერი მოწაფეებისათვის და სხვა. ყოველწლიურად, ძველი
სტილით 20 ივლისს იმართებოდა „ილიაობა“. ამ დღისთვის იმართებოდა დიდი
კონცერტი. გუნდს ამზადებდნენ ზაქარია ჩხიკვაძე და მომავალში ცნობილი კომპოზიტორი - ნიკო სულხანიშვილი. ამ უკანასკნელმა დაწერა სიმღერები ილიას ლექსებზე „გუთნისდედა“, „ჩემო კარგო ქვეყანავ“, „ბედნიერი ერი“, „გახსოვს ტურფავ“, „მესმის,
მემის“, „რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით“ და სხვ. იდგმებოდა სპექტაკლები ილიას
შემოქმედებაზე. მალე ილიაობა ეროვნულ დღესასწაულად იქცა. მთელი კახეთი
მონაწილეობდა მასში და ხშირად სტუმრები თბილისიდანაც ჩადიოდნენ. ასე მიიღო
მონაწილეობა 1911 წელს თელავში გამართულ ილიაობაზე აკაკი წერეთელმა, რომელმაც
შთამბეჭდავი სიტყვა წარმოთქვა.
დიდი იყო ამ საზოგადოების წვლილი ილიას კარ-მიდამოს მოვლის საქმეში. მისი
ინიციატივით გაიხსნა ყვარელში პოეტის სახელობის ბიბლიოთეკა და ქართული სკოლა.
შეგროვდა თანხა და შეკეთდა დაზიანებული ილიას სახლი და დამატებითი ნაგებობანი.
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კახეთის რეგინის კულტურულ ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშა „ქართული
საქველმოქმედო საზოგადოების თელავის განყოფილებამ“. საზოგადოება თბილისში
1906 წ. დაარსდა, თელავის ფილიალი კი - 1916 წლის 29 იანვარს გაიხსნა. საზოგადოების
შესაქმნელად მოწვეული კრების თავმჯდომარე იყო ნიკიფორე მამნიაშვილი, მდივანი ვანო პაატაშვილი.
საზოგადოების პრეზიდიუმის თავმჯდომარედ, როგორც „სახალხო გაზეთი“
იუწყებოდა აირჩიეს ელენე ივანეს ასული როსტომაშვილი-ჭავჭავაძე [„სახალხო გაზეთი“, 1916, №483, 1], მის ამხანაგად ნიკო მაქარაშვილი, ხაზინადრად ვანო პაატაშვილი,
მდივნად ვ. ციცქიშვილი, გამგეობის წევრად ექიმი გიორგი ავალიშვილი, სულ ხუთი
კაცი, გამგეობის ინსტრუქტორად მოიწვიეს ანტონ ყაზახაშვილი.
საზოგადოებას გახსნის დღესვე პირველი თანხა გადასცა ქველმოქმედმა გიორგი
ავალიშვილმა, ეს თანხა შეადგენდა - 37 მანეთსა და 50 კაპიკს [,,სახალხო ფურცელი“,
1917, №768, 1].
საზოგადოება ეხმარებოდა ომში დაღუპულთა და დაჭრილთა ოჯახებს, ამანათებს აგზავნიდა ფრონტზე, ტყვედ ჩავარდნილ ჯარისკაცებს გამოავლენდა და დახმარებას უწევდა, კერძოდ, მიწერ-მოწერა ჰქონდა უცხო ქვეყნების ორგანიზაციებთან მათი
გამოხსნისათვის.
თელავში არსებობდა სხვა საქველმოქმედო დაწესეულებებიც, თუმცა მათი
საქმიანობა ისე ნაყოფიერი არ ყოფილა, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაციების
საქმიანობა იყო. საუკუნის ბოლოსა და საუკუნის დასაწყისში, 900-იან წლებში დაარსებულ საქველმოქმედო საზოგადოებებიდან აღსნიშნავია: „საქართველოს ეთნოგრაფიული საზოგადოების თელავის განყოფილება“; „ილიას ფონდი“; „ომში დაჭრილთა და
დაღუპულთა ოჯახების დამხმარე კომიტეტი“; „თელავის ქალთა ამხანაგობა“ და სხვ.
საქველმოქმედო

საზოგადოებათა

საქმიანობაში

აქტიურობდნენ

კახელი

მანდილოსნები. კერძოდ, ქართული პრესის მასალების მიხედვით, დიდია მათი როლი
დეპოს დაარსებასა და მუშაობაში. არსებული დეპო დაიხურა იმის გამო, რომ მის
ხელმძღვანელებად ისეთი მამაკაცები ინიშნებოდნენ, რომელთაც სხვა თანამდებობები
ეჭირათ და მოუცლელობის გამო დეპოს საქმეებს ვეღარ აკონტროლებდნენ. ქალებმა
გადაწყვიტეს, რომ აღედგინათ და ხელახლა ჩასდგომოდნენ სათავეში თელავის დეპოს,
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ამჯერად ქალები. მათ მოიწვიე საზოგადო კრება

და სიტყვებიც წარმოთქვეს. ამის

აღსანიშნავად მოვიყვანთ 1896 წლის „ივერიის“ ერთ პუბლიკაციას: „26 იანვარს თელავის
კლუბის დარბაზში მოწვეულნი იყვნენ აქაური ქალებისვე თაოსნობით ქალნი და კაცნი
თელავში დეპოს დაარსების მოსალაპარაკებლად. თუმცა დიდი და ცივი ქარი იყო,
მაგრამ 40-ზედ მეტი ქალი და კაცი დაესწრნენ. ქალებმა სთხოვეს შეკრებილს
საზოგადოებასა თავმჯდომრის ამორჩევა და არჩეულ იქმნა თავადაზნაურთა წინამძღოლი თავადი დ. მაყაშვილი. შემდეგ კრებას ერთმა ქალთაგანმა მოახსენა დაახლოებით
შემდეგი: ბატონებო და ქალბატონებო! ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ საზოგადოებისათვის დეპოს დაარსება სასურველია, ამისათვის საჭიროა საერთო მოლაპარაკებით
გამოვარკვიოთ კითხვები: 1. ჩვენი ცხოვრების აწინდელ პირობათა მიხედვით შესაძლებელია დავაარსოთ დეპო თუ არა? 2. ჩვენი საზოგადო და საოჯახო პირობათა
მიხედვით შესაწყნარებელია, რომ მანდილოსანი გამოვიდეს სავაჭრო ასპარეზზედ და
იკისროს დეპოს მართვა-გამგეობა? 3. მუხლი მომავალი წესდებისა მოგების განაწილებაზედ სასურველია შეიცავდეს შემდეგს: ნახევარი მოგება გადაიდოს სათადარიგო
თანხად, ვიდრე იგი გაუთანასწორდებოდეს საჭირო თავნ ფულსა და მეორე ნახევარი
მოგებისა და სათადარიგო თანხის შევსების შემდეგ , მთლად მოგება მოხმარდეს
საქველმოქმედო საქმეს, თანახმად ამხანაგთა კრების გადაწყვეტილებისა; 4. დეპოს გამო
აღებული ვალი რით უნდა იქმნას დაწინდრებული? თითოეული კითხვა ცალკე იყო
დაყენებული და განხილული“ [ „ივერია“ ,1896, №25, 1].
თელავის დეპოს გაუქმებას გაზეთი ასე ხსნიდა: „თელავის დეპოს დაღუპვის
მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ გამგებლად ირჩევდნენ მოხელე მამაკაცებს, რომელთაც
მუდმივად დეპოში ყოფნა არ შეეძლოთ. მართალია, სხვა მიზეზებიც ბევრია, მაგრამ თუ
გამგებელნი მუდმივად დეპოში ყოფილიყვნენ, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ
დღესაც დეპო უვნებელი იქმნებოდა. მანდილოსნებში კი არიან იმისთანები, რომელთაც
შეუძლიათ მოუშორებლივ იყვნენ დეპოში, და სრული იმედი შეიძლება ვიქონიოთ, რომ
დეპოს საქმეში, რომელშიაც ისე სამარცხვინოდ დამარცხდნენ ქუდოსნები, გამარჯვებულნი დარჩებიან მანდილოსნები. მოგების შესახებ მანდილოსანთა აზრი, რომ
სათადარიგო თანხის გარეთ მოგება მთლად საქველმოქმედო სქმეს მოხმარდეს, კრებამ
უარჰყო. დეპოს ვალის შესახებაც კრება გაიყო: ერთმა ნაწილმა საწინდრად აღიარა
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მარტო წილის ფული, მეორემ წილის ფული და ურთიერთის თავდებობა. ამიტომ, ეს
უკანასკნელი ისევ საკითხად დარჩა“. წერილს ხელს აწერდა პუბლიცისტი „ი“-ს
ინიციალით. ვფიქრობთ, ეს უნდა ყოფილიყო „ივერიის“კორესპონდენტი ილია
ზარაფიშვილი, ამჯერად არა „ნადიკვრელის“, არამედ შეცვლილი ფსევდონიმით. ამას
ადასტურებს ის ტონი და წერის მანერა, რაც ამ წერილიდან ჩანს, განსაკუთრებით ქალთა
უფლებებისა და საზოგადოებრივი აზრის თემა.
კრების მომზადებისა და მიზნების შესახებ ის წერდა: „ერთ თვეზე მეტი ხანია,
რაც ქალებს აღძვრიათ სურვილი თელავში დეპოს დაარსებისა და ურთიერთშორის
კიდეც გადაუწყვეტიათ დაარსება. ახლა კი დასმულ კითხვებზე სდომებიათ საზოგადო
აზრის გაგება და მოუხდენიათ დღევანდელი კრება. შეკრებილი საზოგადოება დიდის
სიამოვნებით მიეგება ამ ამბავს, გამოსთქვა აზრი, რომ თელავში დეპოს დაარსება
შესაძლებელიც არის და სასურველიც, რომ ქალების ამ ასპარეზზედ მოღვაწეობა, თუკი
თვით ქალები კისრულობენ, დიდად სანუგეშებელია და ყველასგან ხელმოსამართი.
მართალია, როგორც ახალ საქმეს, ბევრნი გამოუჩნდებიან დამზრახველნი, მაგრამ იგინი
სახეში მისაღები არ არიან. საზოგადოდ, ქალების ყოველგვარ მოღვაწეობას თუნდა
სავაჭრო იყოს, თუნდა სამოსწავლო, თუნდა სამკურნალო და თუნდა სხვა, ბევრი
უკეთური მტერი ჰყავს, მაგრამ ამას არ უნდა შევუშინდეთ, მითუმეტეს, რომ ჩვენი
დღევანდელი ცხოვრების პირობები ძალითი-ძალად გვეწევიან საქმისაკენ და თუ ჩვენ
აქამდეც არასა ვნაღვლობთ, გულ-ხელდაკრეფილნი ვართ, ეგ დიდად სამწუხაროა და
სავალალო. ცხოვრებისგან დაბადებულნი საჭიროებანი თხოულობენ, რომ ყველა
შესაფერსა და შესაძლებელს საქმეს აკეთებდეს და უამისობა კი გვიქადის პირქვე
დამხობას. რა თქმა უნდა, დაყოვნება აღარ უნდა, დროა ყველამ ხელი გაანძრიოს და
გააკეთოს, რისიც გაკეთება შეუძლიან“[„ივერია“, 1896, №25, 1].
ავტორი კარგ დახასიათებას აძლევდა თელაველ ქალებს, იმედს გამოთქვამდა,
რომ ისინი ყველგან ივარგებდნენ, თუნდაც ისეთ რთულ საქმეში, როგორიც ვაჭრობა
იყო. მათი შემწეობით თელავის დეპოს წარმატებები ექნებოდა და ბევრ კულტურულსაგანმანათლებლო კეთილ საქმეს განახორციელებდა.
ქველმოქმედება და კულტურული განვითარება მჭიდროდ გადაება ერთმანეთს.
საქველმოქმედო ღონისძიებებს აწყობდნენ სკოლები და სცენისმოყვარეთა ჯგუფები.
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ხშირად ეს ღონისძიებები ეძღვნებოდა თავად სკოლების პრობლემების მოგვარებას,
ზოგჯერ სოფელში მომხდარი ტრაგედიის გამოსწორებას, ამ სხვა საქველ-მოქმედო
საზოგადოების ფონდში შესატანი თანხის მოგროვებას. გაჭირვებული ადამია-ნები არ
ზოგავდნენ თავს და ეწეოდნენ მცირე თანხით მაინც დაზარალებულებს. მაგ.: გურჯაანში
1884 წ. 11 მარტს ჩატარებულა საქველმოქმედო წარმოდგენა ერთი დამწვარი ოჯახის
სასარგებლოდ [„დროება“, 1884, №66, 1].
ამავე გაზეთის ინფორმაციით, 1884 წლის 14 მარტს სიღნაღში გამართულა
სცენისმოყვარეთა სპექტაკლი, - რაფიელ ერისთავის „ვოდევილები“. სპექტაკლი
ეძღვნებოდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სასარგებლოდ თანხების
შეგროვებას. სპექტაკლმა მაყურებელზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვა, მაგრამ შეგროვილი თანხა (55 მანეთი), როგორც ინფორმატორი დანანებით ამბობდა, არ იყო დასახული მიზნისთვის საკმარისი [„დროება“, 1884, №90, 1].
როგორც ვიცით, თელავში 1884 წელს დაარსდა ბიბლიოთეკა. მას ბევრი
ქველმოქმედი შეეწია და წიგნები შესწირა, მაგრამ ბიბლიოთეკას კიდევ მეტად ესაჭიროებოდა გაზრდა-გაფართოება. ამ მიზნით, თელავის კლუბში გაიმართა სალიტერატურო
საღამო. იმღერა თელავის კლუბის გუნდმა. სიტყვა წარმოთქვა პედაგოგმა ივანე
როსტომაშვილმა. მან ისაუბრა თელავის ბიბლიოთეკის როლსა და მნიშვნელობაზე
ქალაქისა და მთლიანად კახეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრებაში, ხალხს
აუხსნა მისი საჭიროებანი. ამის შემდეგ როსტომაშვილმა წაიკითხა ლექცია ვახტანგ
გორგასალსა და მის პოლიტიკაზე. ლექციამ, „დროების“ კორესპონდენტის აზრით,
დიდი მოწონება დაიმსახურა.
ლიტერატურულ საღამოზე (ოღონდ ძალიან სუსტი ხმითო) საკუთარი ლექსები
წაიკითხა პოეტმა − ბარბარე ჯორჯაძემ.
დიდი ოვაცია დაუმსახურებია შ. ს. მაჭავარიანს, რომელსაც აკაკის ლექსები
წაუკითხავს. „ბატონი მაჭავარიანი, − ვკითხულობთ „დროებაში“, − როგორც აკაკისთან
გაზრდილი, ძლიერ ჰბაძავს მას და ამასთანავე ლექსებიც კარგი იყო შინაარსით“.
წერილის ავტორი აქებს ზაქარია ჩხიკვაძეს, რომლის მომზადებული იყო ქალთა გუნდი.
მთელ კახეთში მარტო ამ ახალგაზრდა ლოტბარმა იცის უკვე დავიწყებული - „ყურშა“,
„დიამბეგი“ და სხვა ძველი სიმღერებიო [,,რომანოზი“, 1885, №19, 2 ].
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ქველმოქმედ დ. ყიფიანის შეწევნით, 1902 წელს ძველ გავაზში სკოლა დაარსდა,
გაიხსნა ბიბლიოთეკა-სამკითხველოც. როგორც ამდროინდელი პრესა აღნიშნავდა,
შესაშური იყო ამ მოხუცი ადამიანის „თავგამოდებული მხნეობა ამ ფრიად საჭირო და
სასარგებლო საქმის განხორციელებაში“ [„ცნობის ფურცელი“, 1902, №178, 1].
თელავს არ ჰქონდა თეატრის შენობა. საზოგადო საკრებულოს მამასახლისთა
საბჭომ კლუბისთვის დაიქირავა შენობა შუა ბაზარში − ეს იყო ნ. არუთინოვის სახლი.
საკრებულოს მიერ დაქირავებული სახლი თეატრის მოვალეობასაც ასრულებდა.
სამწუხაროდ, არუთინოვის სახლში პატარა დარბაზი იყო, თუმცა ეს ხელს არ უშლიდა
სპექტაკლების წარმოდგენასა და ლიტერატურულ-მუსიკალური საღამოების ჩატარებას.
საკრებულომ უბნებად დაყო ქალაქი, რათა ლატარია-ალეგრი მოეწყო და მიღებული
თანხებით გაჭირვებულ ადამიანებს დახმარებოდა [„სახალხო ფურცელი“, 1916, №595, 1].
თელავის საქველმოქმედო საზოგადოებამ დახმარება გაუწია მრავალ გაჭირვებულ ოჯახს, განსაკუთრებით ომის პერიოდში. 1916 წელს მოსულმა დიდმა სეტყვამ
განსაკუთრებით დააზიანა სოფლები შაქრიანი და სანიორე. საქველმოქმედო საზოგადოების ინსტრუქტორი ანტონ ყაზახაშვილი და მდივანი ნ. ციცქიშვილი ჩასულა
სოფელში, აღურიცხავს ზარალი და თავისი თანხიდან ხორბალი შეუძენია მოსახლეობისათვის [„სახალხო ფურცელი“, 1916, № 584, 2].
კახეთის მოსახლეობის კულტურულ-საგანმანათლებლო პრობლემებს განსაკუთრებით ემსახურებოდა ეს ორი საქველმოქმედო საზოგადოება: წ. კ. გამავრცელებელი და
საქველმოქმედო საზოგადოებები. ისინი აარსებდნენ ახალ სკოლებს, ეხმარებოდნენ
გაჭირვებულებს. ორივე საზოგადოებას თელავში განყოფილება ჰქონდა. 1917 წელს,
ურთულეს პოლიტიკურ ვითარებაში, მათ აღძრეს თბილისის გუბერნიის სახალხო
სკოლების ინსპექტორის წინაშე სოფელ შილდაში სკოლის გახსნის საკითხი. შილდაში
იყო ერთი სამინისტრო სკოლა, მაგრამ ის იმდენად არ ჰყოფნიდა ხალხს, რომ ამ სკოლის
მოწაფენი შინაურ სკოლებს მართავდნენ და ბევრ შეგირდსაც აგროვებდნენ. სკოლის
შენახვა თავის თავზე აიღო შილდის ინტელიგენციამ და წვრილი კრედიტის საზოგადოებამ, რომელმაც სკოლისათვის 300 მანეთი გადადო. საქველმოქმედო საზოგადოებამ
მოითხოვა ომში გაწვეულთა და დაღუპულთა შვილებისათვის სპეციალური მოსამზადებელი კლასის გახსნა თელავში. მიზეზი ის იყო, რომ ამგვარი ოჯახებიდან ბევრი ვერ
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ემზადებოდა და სკოლის გარეშე რჩებოდა. სპეციალურ კლასებში მათ უფრო მოამზადებდნენ, რის შემდეგაც ადვილად შევიდოდნენ სხვადასხვა სკოლებში [„სახალხო
ფურცელი“, 1917, №772, 2].
წ.კ. გამავრცელებელი საზოგადოების თელავის განყოფილებას ბაქოდან 100
მანეთი გამოუგზავნა არჩილ იაქაშვილმა, რასაც საზოგადოება ქველმოქმედებისათვის
იყენებდა.
ქველმოქმედების საოცარ მაგალითს აჩვენებდნენ ქართველი სტუდენტები. ისინი,
თავად გაჭირვებულნი, რუსეთიდან ეხმარებოდნენ სტიქიით დაზარალებულ კახელებს.
„ივერიის“ სარედაქციო წერილის ავტორი - „მეველე“ აქებდა კახელთა მოთმინებას,
აღწერდა მათ მდგომარეობას და ამბობდა, რომ შიმშილის პირად მისული არცერთი
კახელი არ დაძრულა ადგილიდან, არ შეშინებია და გაქცევია გასაჭირს. „ერთი წლის
წინათ, ამნაირივე შიმშილობის გამო, მთელი საქართველო ავსებული იყო რუსეთიდან
გადმოსულ დამშეულის ხალხითა, ქართველი ერი სიბრალულით და სიყვარულით
ექცეოდა ამ საცოდავთა. ქვეყანამ არ იკმარა, რომ მხოლოდ მოსულთ მიშველებოდა, ერმა
გაიღო შესაწირავი და მიაწვდინა დამშეულთ თვით რუსეთში. პური ისე ძვირი, როგორც
ახლა კახეთშია, მაშინაც არ ყოფილა რუსეთში. ახლა, ამ გაჭირვების ჟამს მხოლოდ
პეტერბურგში მოსწავლე ქართველმა ახალგაზრდებმა, რომელთაც თავადაც უჭირთ,
გამოგზავნეს დახმარება“-ო, - წერდა „მეველე“ [„მეველე“, 1893, №88, 1].
კახეთის კულტურულ ცხოვრებაში დიდი როლი ითამაშა პირველმა რეგიონულმა გაზეთმა - „ხმა კახეთისა“, რომლის პირველი ნომერი 1912 წლის 16 ივლისს გამოვიდა.
მისი რედაქტორი და გამომცემელი იყო კონსტანტინე (კოტე) იასეს ძე ტყავაძე.
ეს იყო სამეურნეო და სალიტერატურო ხასიათის გამოცემა, სადაც რეგიონის
უამრავი სიახლე შუქდებოდა. პარალელურად ახალი გაზეთები გამოჩნდა ქუთაისში
(გაზეთი „იმერეთი“, 1912-1915, რედაქტორი გრ. ჭელიძე) და გორში (გაზეთი „ქართლი“,
რედაქტორი ია ეკალაძე). „ხმა კახეთისა“ სიღნაღში გამოდიოდა. მან თავიდანვე
პოპულარობა მოიპოვა, რაც განაპირობა გაზეთის მუშაობაში გამოჩენილი მწერლებისა
და საზოგადო მოღვაწეების ჩართვამ. გაზეთის ფურცლებზე იბეჭდებოდნენ: აკაკი
წერეთელი, ვაჟა-ფშაველა, იროდიონ ევდოშვილი, შალვა დადიანი, ივანე გომართელი,
სანდრო შანშიაშვილი, გიორგი ლეონიძე, იოსებ მჭედლიშვილი და სხვები.
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კახეთში გაზეთის გამოსვლას გამოეხმაურნენ მაშინდელი გაზეთების რედაქტორები, მწერლები, გამომცემლები. ქალაქ ქუთაისიდან ცნობილი გამომცემელი თომა
მთავრიშვილი (ის თავადაც კახელი იყო) წერდა გაზეთის რედაქციას: „პატივცემულო
ბატონო რედაქტორო! გულწრფელად ვისურვებ თქვენი გაზეთის წარმატებას და
ნაყოფიერებას. დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ თქვენს გაზეთს, რადგან თვითოეულ
მის ნომერში გამოსჭვივის გულწრფლი სამსახური ქვეყნისა და სიმართლისა. ღმერთმა
მოგცეთ ძალა და მხნეობა კვლავაც განაგრძოთ თქვენი ნაყოფიერი შრომა ჩვენი
დაჩაგრული და დაქვეითებული ერის სასარგებლოდ და სადიდებლად“ [„ხმა კახეთისა“,
1913, №18, 2].
გაზეთში დაიბეჭდა აკაკის ლექსი - „კახელებს“, სადაც ეწერა:
„დღეს კი მომეცა ნუგეში
მომავლის უკეთესისა, და ამ ტკბილ ნუგეშს იძლევა
გაზეთი - „ხმა კახეთისა“.
„ხმა კახეთისა“ თავიდანვე მიზნად ისახავდა პროგრესული პოზიციებიდან
ეჩვენებინა ხალხის ცხოვრების ჭირ-ვარამი და ამიტომაც გაზეთის ფურცლებზე ხშირად
იბეჭდებოდა წერილები კახეთის სამეურნეო საკითხებზე, განსაკუთრებით თელავისა
და სიღნაღის მაზრების გლეხთა მდგომარეობაზე, ქვეყნდებოდა აგრეთვე პოლიტიკური,
ლიტერატურული. ისტორიული, ფოლკლორული მასალები, ყოველდღიური ამბების
ქრონიკა, იუმორისტული ნარკვევები და ფელეტონები.
„ხმა კახეთისას“ ფურცლებზე სამი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული
მრავალფეროვანი მასალები საუკეთესო წყაროა

მეოცე საუკუნის 10-იანი წლების

კახეთის ისტორიისა“ [მოსიაშვილი, 2009, 177].
გაზეთის რედაქტორის − კ. ტყავაძის სახელთან ბევრი საზოგადო საქმის
განხორციელებაა დაკავშირებული. მეუღლესთან, ბაბილინა სულხანიშვილთან ერთად,
რომელიც იყო ნიკო სულხანიშვილის და, ვარშავაში სწავლამიღებული, პირველი
პროფესიონალი ექიმი-სტომატოლოგი ქალი კახეთის რეგიონში, მან საფუძველი ჩაუყარა მრავალ საშვილიშვილო საქმეს. 1908 წელს კ. ტყავაძემ თელავსა და ვარდისუბანში
მეაბრეშუმეობის კომუნა დააარსა, რომელსაც ოთხი წელი ედგა სათავეში. მის სახელთან
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არის დაკავშირბული სიღნაღში პირველი წყალსადენის გაყვანა, სოფელ ანაგაში
ბაზრობის დაარსება, კოოპერატივის შექმნა და მისი თავმჯდომარეობა. მან ჩამოაყალიბა
ქიზიყ-კახეთის სააქციო საზოგადოება − „ალზიორა“, რომელიც უშვებდა

ამავე

სახელწოდების სიგარეტს. კოლოფში ასი ღერი სიგარეტი იდო, გარეკანზე კი ეხატა
სანდრო ახმეტელი სიგარეტით ხელში.
ტყავაძე იყო სიღნაღის ბანკის დაარსების მესვეურიც, თანამშრომლობდა
„ივერიაში, „სახალხო ფურცელში“, თბილისში გამომავალ რუსულ პრესაში, სადაც
ათავსებდა წერილებს კახეთის რეგიონის კულტურულ-საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე.
ტყავაძე მონაწილეობდა სიღნაღსა და თელავში სტამბის გახსნაში, რომლის
მოთავე ექვთიმე ხელაძე იყო. პირველი წიგნებიც ამ სტამბებში (1890 და 1892 წელს)
ხელაძის მიერ დაიბეჭდა.
გაზეთი „ხმა კახეთისა“ ბევრ საჭირო ინფორმაციას იძლევა კახეთის კულტურულ
ცხოვრებაზე, განსაკუთრებით კი - სიღნაღის მაზრაზე. ამ ცნობებიდან საინტერესოა
1914 წელს სიღნაღში ცნობილი თეატრალის - ნიკო გვარაძის ჩასვლა, მან შემოიკრიბა
ადგილობრივი თეატრალები და დადგა სპექტაკლი - „შენი იჭრიმე“. წარმოდგენებს
დგამდნენ ძირითადად სოფლებში, თავად სიღნაღში კი მხოლოდ კვირა დღეს
გამოდიოდნენ. გაზეთში გამოქვეყნებულია ცნობები სიღნაღელ სცენისმოყვარეთა მიერ
სპექტაკლების ჩატარებაზე სოფლებში - ბოდბისხევი, ვაქირი, მაჩხაანი, ანაგა და სხვ. ამ
დროს დასში იყვნენ ქალები: თამარ და მაკა ანდრონიკაშვილები, ლიზა მშვილდაძე,
მარგარიტა ვარვარიძე, თამარ ბოსტაშვილი და მართა ტყავაძე. მამაკაცები: პოეტი ილო
მოსაშვილი, სიკო შავლიაშვილი, ვასო ნაცვლიშვილი, ვასო ალუღიშვილი, გიორგი
ხატისკაცი, გიორგი მენთეშაშვილი და სხვები. მათი მონაწილეობით დაიდგა პიესები:
„პატარა კახი“, „და-ძმა“, „სამშობლო“ და სხვ.
გაზეთში გამოქვეყნებული ცნობებითა და ინფორმაციებით ვიგებბთ სიღნაღის
ქართული კლუბის მუშაობას, აქ ჩატარებული ტარტუს უნივერსიტეტის სტუდენტის თედო ბეგიაშვილის ლექციების შესახებ, რომელსაც დიდძალი ხალხი ესწრებოდა.
1913-1914 წლებში გაზეთში დაიბეჭდა ცნობილი ავტორების - თედო ჟორდანიას
წერილი - „ილია და აკაკი“, ივანე გომართელის - „ნაფიქრი“, იოსებ მჭედლიშვილისა და
სიკო ფაშალიშვილის ილიასადმი მიძღვნილი ლექსები. გაზეთის რედაქტორი აქტიუ139

რად ებრძოდა ილიას წინააღმდეგ გაჩაღებულ სოციალისტურ კამპანიას და იცავდა
დიდ მწერალს ცილისწამებისაგან. ეს არც იყო გასაკვირი, რადგან კოტე ტყავაძე
პირადად ახლოს იცნობდა ილიას, ერთხანს მისი მამულის მეურვედაც მუშაობდა
პირადად ილიას თხოვნით, იყო „ივერიის“ კორესპონდენტი კახეთიდან.
გაზეთში მუდმივად ქვეყნდებოდა ცნობები და ინფორმაციები თელავსა და
სიღნაღში ჩატარებულ ილია ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილ ლიტერატურულ საღამოებზე.
გაზეთი „ხმა კახეთისა“ დიდი გულისტკივილით შეხვდა და უამრავი წერილი
უძღვნა დიდი აკაკის გარდაცვალებას.
გაზეთი ცდილობდა ეროვნული სულის გაღვიძებას საქართველოს უმშვენიერეს
კუთხეში

−

კახეთში, მის

შეკავშირებას

დანარჩენ სქართველოსთან, ნერგავდა

მაღალზნეობრივ იდეალებს, ხელს უწყობდა განათლებისა და კულტურის წინსვლას
კახეთში. მისი ნიჭიერი კორესპონდენტები არა მარტო კახეთიდან, არამედ მთელი
საქართველოდან, აჩვენებდნენ, რომ ქართველი კაცისათვის ერთნაირად მტკივნეული
იყო ეროვნული პრობლემები აჭარასა თუ იმერეთში, ქართლსა თუ კახეთში, რომ
კუთხურობასა და კარჩაკეტილობას ქართველი პატრიოტები არ დაუშვებდნენ.
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ძირითადი დასკვნები
1.როდესაც მთელი საქართველო, ქართლ-კახეთის სამეფოსთან ერთად, რუსეთის
კოლონია გახდა, ერმა ბრძოლა დაიწყო დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის, მაგრამ უთანასწორო ბრძოლაში ვერ შეძლო სამართლიანობის აღდგენა.
ქართველი ხალხის საუკეთესო შვილებმა დაინახეს, რომ იარაღით იმპერიის დამარცხება
შეუძლებელი იყო. ამის შემდეგ, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა მშვიდობიან ფორმაში გადავიდა: ძირითადი დატვირთვა სწავლა-განათლების, ქართული
ისტორიული და კულტურული ტრადიციების მოვლასა და შენარჩუნებისათვის ბრძოლას დაეთმო. განათლების კერებმა და პედაგოგებმა დიდი როლი ითამაშეს ეროვნული
ცნობიერების, ქართული ენის შენარჩუნების, ქართული სახელმწიფოებრიობის იდეის
სიცოცხლისუნარიანობის საქმეში. ქართველი ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილი
ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, მონაწილეობდა სკოლების, სტამბების, ბიბლიოთეკასამკითხველოების დაარსებაში. ეს პროცესი ფართოდ გაიშალა კახეთის რეგიონშიც;
2. 1802 წელს შეიქმნა რუსეთის იმპერიის სახალხო განათლების სამინისტრო. მას
ახალი იმპერატორის - ალექსანდრე I-ის (1801-1825) რეფორმის გატარება ევალებოდა
რუსული განათლების სისტემაში, რომლის ნაწილადაც უკვე ახლად დაპყრობილი
საქართველოს განათლების სისტემაც მოიაზრებოდა.
განათლების წინასწარი წესები“, 1804 წელს კი -

1803 წელს შედგა „სახალხო

სასწავლო წესდება, რომელიც არ

გავრცელდა კავკასიისა და საქართველოს სასწავლებლებზე. რუსული სისტემის გადმოტანა საქართველოს სკოლებში ხელოვნური იყო და არაბუნებრივი თუნდაც იმიტომ, რომ
სოფლის მოსახლეობას, რომელიც ერის უმრავლესობას წარმოადგენდა, არ გააჩნდა
საკუთარი სახსრებით სკოლის გახსნის საშუალება. ძველი ქართული სასწავლებლების
უმეტესობა დაიხურა და აიკრძალა, მათ შორის ცნობილი თელავის სასულიერო
სემინარია. მიუხედავად ამისა, განათლებისკენ მიდრეკილი ქართველი ხალხი არ
ეგუებოდა ახალ ვითარებას და ყველა საშუალებას ეძებდა სკოლების დასაარსებლად;
3. კახეთში XIX საუკუნის 10-იანი წლების ბოლოდან გაჩნდა ახალი სასულიერო
სემინარია, მომდევნო წლებში სამრევლო დაწყებითი სკოლები გაიხსნა, 30-იან წლებში
პირველი სამეურნეო სასწავლებელი გაჩნდა. საუკუნის პირველი ნახევარი განათლებისა
და კულტურის სფეროში დიდმნიშვნელოვანი ცვლილებებით არ გამოირჩეოდა. კულ141

ტურის კერას ჭავჭავაძეების წინანდლის სასახლე წარმოადგენდა, სადაც იკრიბებოდნენ
ქართველი და უცხოელი ინტელიგენციის წარმომადგენლები, იცვლებოდა კულტურული ინფორმაციები, ისახებოდა გეგმები მომავალი ურთიერთობების, ლიტერატურული და საგანმანათლებლო პროექტების განსახორციელებლად;
4. გარდა სასულიერო სკოლებისა, ხელისუფლება აარსებდა თავის კონტროლის
ქვეშ მყოფ სასწავლებლებს. 1858 წლის 27 სექტემბერს მეფისნაცვალმა ბარიატინსკიმ
ბრძანება გასცა სკოლების გახსნის შესახებ სიღნაღის მაზრის სახელმწიფო სოფლებში.
იმავე წლის ოქტომბერში სკოლები გახსნეს სოფელ ველისციხეში, სადაც 1861 წელს 39
მოწაფე ირიცხებოდა, ვაქირში (53 მოწაფე), მაღაროში (62 მოწაფე), მირზაანში (47), 1860
წელს სკოლა გაიხსნა ფანიანში (48 მოწაფე). აღნიშნულ სკოლებს თვით სახაზინო
გლეხები ინახავდნენ, თითოეული სკოლა წლიურად 300 მანეთი ჯდებოდა. მასწავლებლებად უმთავრესად ადგილობრივი მღვდლები იყვნენ. როგორიც არ უნდა ყოფილიყო
სწავლა ამ სკოლებში, ეს იყო ხელისუფლების კონტროლით დაარსებული ერთ-ერთი
სკოლის ტიპი, სადაც სახაზინო გლეხების შვილებს შეეძლოთ სწავლა, − დაწყებითი
განათლების მიღება;
5. მიუხედავად პრობლემებისა, XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში სამრევლო
სკოლებისკენ ლტოლვა გაძლიერდა. ამის მიზეზი იანოვსკის პროექტი იყო, რომლის
მიხედვით ქართული ენა მხოლოდ საეკლესიო უწყების სკოლებში შემორჩა. სამრევლო
სკოლები ჩვენში ამის გამო უფრო მისაღები აღმოჩნდა, ვიდრე - სამინისტრო. სამრევლო
სკოლებს მის შემდეგ გაუუარესდათ მდგომარეობა, რაც მათ სათავეში ჩაუდგა
შავრაზმელი და შოვინისტი ვოსტორგოვი. მან თავისი მოღვაწეობა იმით დაიწყო, რომ
ეპარქიალურ სასწავლო საბჭოს მიაღებინა დადგენილება, რომლის თანახმად ქართულ
სკოლებად უნდა ჩათვლილიყო მხოლოდ ის სკოლები, სადაც „უკლებლივ ყველა ბავშვი
იქნებოდა ქართველი“. ამ გეგმით, თუ მანამდე აღმოსავლეთ საქართველოში 150-მდე
ქართული სკოლა იყო, მან მისი რიცხვი 39-მდე დაიყვანა. ამით მან განდევნა ქართული
ენა იმ სკოლებიდან, სადაც ყველა ბავშვი, ეროვნების მიუხედავად, ქართულად ლაპარაკობდა და აზროვნებდა;
6. ცარიზმის დროინდელ ქალთა სასწავლებლებს შორის კახეთში თელავის
წმინდა ნინოს სასწავლებელი გამოირჩეოდა. თელავის წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა
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სასწავლებელი დაარსდა 1865 წელს. სასწავლებლის დაარსების უშუალო ინიციატორი
იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის რძალი, დავით ჭავჭავაძის მეუღლე, ილია ბატონიშვილის
ასული ანა ბაგრატიონ-ჭავჭავაძე (1828-1905). სასწავლებლის გახსნის უფლება მან
გრიგოლ ორბელიანის დახმარებით, 1860 წელს მოიპოვა. სასწავლებელმა ბევრი
სახელოვანი ქალი აღუზარდა სამშობლოს. ასევე გამოირჩეოდა „ანა ნიკალაევნას სკოლა“,
რომლის ხელმძღვანელი ანა ვახვახიშვილი-ჭავჭავაძისა იყო,

ეპარქიული სკოლები

თელავსა და შუამთაში, რამდენიმე კერძო სკოლა, რომელთა შორის გამოირჩეოდნენ ჭრაკერვის სკოლები, რომელთაც ხელმძღვანელობდნენ: თამარ ვახვახიშვილი-აბაშიძისა,
ბაბე რცხილაძე, რიფსიმე კურდღელაშვილი, თამარ ქობულაშვილი-ბაკურაძისა. ყველაზე წარმატებული ჭრა-კერვის სასწავლებლებიდან იყო თელავში, ბულვარის ქუჩა 2-ში
გახსნილი სოფიო სიმონიშვილის სკოლა. სკოლა 1884 წ. გაიხსნა. სიმონიშვილი ფრანგი
დიზაინერის, ქალბატონ შეფერის მეთოდით ასწავლიდა. მან ჭრა-კერვის სახელმძღვანელოც შექმნა, რომელშიც გაანალიზებული იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში
არსებული კერვის ტრადიციები, ფრანგული ნიმუშები. განსაკუთრებით ბევრი ქალთა
სასწავლებელი დაარსდა XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში სიღნაღსა და თელავში.ქალთა
განათლების საქმეში დიდი როლი ითამაშა თელავში, 1883 წელს ივანე და ელისაბედ
როსტომაშვილების მიერ გახსნილმა „გლეხ ქალთა სკოლამ“;
7. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან გააქტიურდა კულტურისა და განათლების
ახალი კერების დაარსება, ამას ხელი შეუწყო იმპერიის მასშტაბით გატარებულმა
რეფორმებმა და საქართველოში ახალი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის
დაწყებამ. თერგდალეულების პროგრამის ძირითადი არსი კულტურისა და განათლების
აღორძინებაში, ერის თავისთავადობის გადარჩენაში მდგომარეობდა. ამ მიზნის განხორციელებაში ერთვებოდა საქართველოს ყველა კუთხე, თავად ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები ხელმძღვანელობდნენ კახეთსა თუ იმერეთში, გურიასა
თუ სამეგრელოში, აჭარასა თუ აფხაზეთში, − ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში ცოდნის
შეტანასა და ეთნოკულტურული ტრადიციების აღორძინებას. კახეთში აღნიაშვილისა
და სარაჯიშვილის თაოსნობით ხდებოდა მუსიკალური ფოლკლორის ჩაწერა, დაღუპვას
გადაურჩა ბევრი ქართული ხალხური სიმღერა, ადგილობრივი ძალებით იმართებოდა
თეატრალური წამოდგენები, კონცერტები, რამაც დიდი როლი ითამაშა არა არტო
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რეგიონის, არამედ ზოგადად ქართული კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაში;
8. სწავლების დონე საქართველოში არსებულ სკოლებში ზოგადად არადამაკმაყოფილებელი, ამასთანავე, სხვადასხვა ტიპის სკოლაში განსხვავებული იყო. ეს
საკითხი მჭიდროდ უკავშირდებოდა არა მარტო რუსული ხელისუფლების კოლონიური
საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრობლემას, არამედ სხვა, უფრო კოლპლექსურ
საკითხებს: სახელძღვანელოების, მასწავლებლის კვალიფიკაციისა და საამისოდ
არარსებული ბაზების საკითხს, ასევე იმ მატერიალურ ანაზღაურებას, რაც მათ ჰქონდათ, მოსწავლეთა ოჯახების დაბალ სოციალურ შესაძლებლობებს, თავად სკოლების
დაბალ მატერიალურ ბაზას და ა. შ. ქართული საზოგადოებრივი აზრი ამ საკითხებს
აანალიზებდა და რუსული ხელისუფლების საგანმანათლებლო პოლიტიკას თამამად
აკრიტიკებდა. განსაკუთრებული კრიტიკის საგნად იქცა სწავლების მეთოდოლოგია,
„ნატურალური“ და „მუნჯური“ მეთოდები;
9. საბედნიეროდ, ე. წ. „მუნჯური მეთოდი“, რომელმაც XIX საუკუნის ქართული
საზოგადოება ასე ააღელვა, კახეთის სკოლებში, ზოგადად თბილისის გუბერნიაში, არ
გავრცელებულა. მისი ინიციატივა ეკუთვნოდა ქუთაისის გუბერნიის სკოლების
დირექტორს - ლევიტსკის და ამ გუბერნიაში გავრცელდა. თბილისის გუბერნიის
სკოლების დირექტორმა - სტრელეცკიმ ის სავალდებულოდ არ ჩათვალა და არ
გაავრცელა თავის ქვემდგომ უწყებაში. კახეთის რეგიონში იყო თარგმნის სისტემა, რაც
შეიცვალა პრაქტიკული მეთოდით, რომელიც თვალსაჩინოებას, ცოცხალ საუბარს,
მთლიანი სტატიების კითხვასა და მოყოლას ეყრდნობოდა.გამოიყენებოდა ლანკასტერის
(ურთიერთსწავლების) მეთოდიც. ზოგადად, ის მეთოდები, რაც ამდროინდელ რუს
პედაგოგებს

შემოჰქონდათ

საქართველოს

სკოლებში,

იყო

დამამცირებელი

და

არაფრისმომტანი ახალგაზრდებისათვის, ამასთანავე, ეს მეთოდები მოსწავლეებს კი არ
აყვარებდა, არამედ აძულებდა სწავლის პროცესს, ამას ემატებოდა ზოგადი წესი, რომ
სწავლება რუსულ ენაზე ყოფილიყო, რაც კახეთის რეგიონშიც დიდ დაბრკოლებად
ექცეოდათ რუსულის არმცოდნე მოწაფეებს;
10. კახეთის რეგიონის კულტურული ცენტრი XIX, XX საუკუნეებში წინანდალი
იყო. ჭავჭავაძეების სახლი თბილისსა თუ წინანდალში არისტოკრატული საზოგადოების კულტურულ ცენტრად იქცა და ბევრჯერ ისტორიული შეხვედრების ადგილი
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გამხდარა. თუ გარსევანის დროს წინანდლის სასახლეს ძირითადად არისტოკრატიისა
და დიპლომატიის მისიის მქონე პიროვნებები სტუმრობდნენ, ალექსანდრეს დროს
შემოქმედი ადამიანების, ლიტერატორების, საზოგადო მოღვაწეთა გამოჩენამ კიდევ
უფრო საინტერესო გახადა ეს ოჯახი. საპატიო სტუმრებს შორის იყვნენ როგორც
ქართველები, ასევე უცხოელები: ალ. დიუმა უფროსი, მარი ბროსე, საფრანგეთის ელჩი
შევალიე გამბა, იენის უნივერსიტეტის პროფესორი კარლ კოხი, ა. პუშკინი, ა.
ლერმონტოვი, ა. გრიბოედოვი და სხვები. ალ. ჭავჭავაძის სახლში ეცნობოდა ქართველი
ერის ისტორიას და მწერლობას საქართველოში ჩამოსული რუსეთის და დასავლეთ
ევროპის ბევრი გამოჩენილი მოღვაწე, რომლებსაც შემდეგ მუდამ თან სდევდათ
ქართველებისადმი პატივისცემისა და სიყვარულის გრძნობა;
11. საქველმოქმედო-კულტურული საზოგადოებების შექმნისა და კახეთის
კულტურული ცხოვრების მოთავეები იყვნენ: ილია ზარაფიშვილი, - „ივერიის“
კორესპონდენტი „ნადიკვრელის“ ფსევდონიმით, პედაგოგები - ივანე როსტომაშვილი,
ნიკო მთვარელიშვილი, გიორგი საძაგლიშვილი, - ლიტერატურული ფსევდონიმით „ივერიელი“ (შემდეგში საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი),

ლ. ქადაგიძე, ზ.

ჩხიკვაძე, ნოტარიუსი მიხეილ ციცქიშვილი, გამომძიებელი მიხეილ ანდრონიკაშვილი,
ვარდენ გოცრიძე, სოსიკო მაჭავარიანი, კოკი ჩოლოყაშვილი, კოტე მახვილაძე და
სხვები... მათი ხელმძღვანელობითა და სახსრებით ბევრი რამ გაკეთდა თელავსა და
ზოგადად კახეთში;
12. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან კახეთის რეგიონში დაიწყო თეატრალური
ცხოვრების გააქტიურება. თეატრალური დასები მოქმედებდნენ და სპექტაკლებს
დგამდნენ არა მარტო თელავსა და სიღნაღში, სადაც თეატრალური კლუბები არსებობდა, არამედ კახეთის მთელ რიგ სოფლებშიც;
13. მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისში
გამოცოცხლდა მუსიკალური ცხოვრება კახეთის რეგიონში. კონცერტებს მართავდა
ლადო აღნიაშვილის ცნობილი გუნდი ვანო სარაჯიშვილთან ერთად, ამასთანავე ეს
ცნობილი მუსიკოსები იწერდნენ ხალხურ სიმღერებს, რომ ეს სიმდიდრე არ დაკარგულიყო. საუკეთესო ხალხური სიმღერების ნოტებზე გადატანის მიზნითა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების შემოსაკრებად, აღნიაშვილმა და
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სარაჯიშვილმა თელავსა და სიღნაღში რამდენჯერმე იმოგზაურეს. მათ მოინახულეს
აქაური სასწავლებლები და კულტურის დაწესებულებები. კახეთის მუსიკალურ ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ ასევე შემდეგში ცნობილი კომპოზიტორი ნიკო
სულხანიშვილი, ყარალაშვილების გუნდი, მასწავლებელი ზაქარია ჩხიკვაძე, რომელიც
საეკლესიო გალობას ასწავლიდა თელავის სასწავლებლებში;
14.

კულტურულ-საგანმანათლებლო

ცენტრებად

კახეთში

სკოლები

და

ბიბლიოთეკები ითვლებოდა. აქ იმართებოდა სალიტერატურო და სამუსიკო საღამოები,
კითხულობდნენ ლექციებს საინტერესო საკითხებზე. კახეთის კულტურულ ცხოვრებაში
დიდი როლი ითამაშა თელავში დაარსებულმა დეპომ, შემნახველ-გამსესხებელმა ამხანაგობამ, საზოგადო ბიბლიოთეკამ. ისინი ხელს უწყობდნენ და ორგანიზებას უკეთებდნენ
ლიტერატურულ-მუსიკალურ და თეატრალურ ღონისძიებებს, აძლიერებდნენ მას
როგორც შემოქმედებითად, ასევე მატერიალურად;
15. კახეთის კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აღსანიშნავია
ინგლისელი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის - მარჯორი უორდროპისა და მისი ძმის ოლივერ უორდროპის მოგზაურობა კახეთის ღირსშესანიშნაობათა გასაცნობად (1887 წ)
უორდროპების მეგობარმა და ძირითადმა მასპინძელმა -

ილია ჭავჭავაძემ მათი

მეგზურობა და მასპინძლობა დაავალა ივანე როსტომაშვილს. როსტომაშვილებმა,
მართლაც სანაქებოდ უმასპინძლეს

სტუმრებს. უორდროპები მოიხიბლნენ კახეთის

სილამაზით, ამ მხარეში დაცული ისტორიული ძეგლებით, წეს-ჩვეულებებით, სტუმარმასპინძლობის ადათით, ოჯახური ტრადიციებით;
16.

კულტურულ-საგანმანათლებლო

პროცესში

დიდი

როლი

ითამაშა

საქველმოქმედო დაწესებულებებმა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ცალკეულ ქველმოქმედთა კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა კახეთის რეგიონში. XIX საუკუნის II
ნახევრიდან, როდესაც

საქართველოში სკოლების ქსელი გაიზარდა. სახელმწიფო

სასწავლებლებთან ერთად არსებობდა სასულიერო და კერძო სკოლები, რომელთა
„მზრუნველად“ ხშირად ქველმოქმედი ადამიანები, შეძლებულები - თავადები ან ვაჭარმრეწველები ინიშნებოდნენ. ამას პირდაპირ ითხოვდა საზოგადოება, რადგანაც სკოლების არსებობა ხშირად მხოლოდ ამგვარ ადამიანებზე, სასწავლებლის მზრუნველებზე
იყო დამოკიდებული. კახეთის კულტურული დაწესებულებებისა და სკოლებისადმი
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განსაკუთრებული ქვემოქმედებით გამოირჩეოდა კახელი თავადი და მრეწველი ზაქარია ჯორჯაძე, ასევე ანა ილიას ასული ბაგრატიონი-ჭავჭავაძისა, გენერალი ნიკო
ჭავჭავაძე, მისი მეუღლე ანა ერისთავი-ჭავჭავაძისა, ვასილ და ნატალია გლურჯიძეები,
პოდპოლკოვნიკი ზაქარია რამაზის ძე მაყაშვილი, სოფიო ვახვახიშვილი - რომლის
შეწირული სასტიპენდიო თანხა ახალგაზრდებს ეხმარებოდა სწავლის მიღებაში;
17.

განსაკუთრებული

წვლილი

კახეთის

კულტურულ-საგანმანათლებლო

ცხოვრებაში შეიტანა კახეთში მოქმედმა ოფიციალურმა საქველმოქმედო დაწესებულებებმა. ესენი იყო: ,,წმინდა ნინოს სახელობის საქველმოქმედო საზოგადოება და სკოლა“,
,,თელავის საქალაქო სასწავლებლის ღარიბ მოწაფეთა დამხმარე კომიტეტი“, ,,კავკასიის
სომეხთა საზოგადოების თელავის განყოფილება“, 1909 წელს თელავში დაარსებული
„ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ განყოფილება,
„ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების თელავის განყოფილება“, „საქართველოს
ეთნოგრაფიული საზოგადოების თელავის განყოფილება“; „ილიას ფონდი“; „ომში
დაჭრილთა და დაღუპულთა ოჯახების დამხმარე კომიტეტი“; „თელავის ქალთა
ამხანაგობა“ და სხვ. კერძო ქველმოქმედებასთან ერთად, მათი წვლილი დიდი იყო
ხალხის განათლებისა და კულტურის ამაღლების საქმეში;
18. გარკვეული წვლილი კახეთის რეგიონის ცხოვრებაში შეიტანა დამოუკიდებელი პრესის პირველმა რეგიონულმა ორგანომ - ,,ხმა კახეთისა“(1912 წელი). გაზეთი
ცდილობდა ეროვნული სულის გაღვიძებას საქართველოს უმშვენიერეს კუთხეში კახეთში, მის შეკავშირებას დანარჩენ საქართველოსთან, ნერგავდა მაღალზნეობრივ
იდეალებს,ხელს უწყობდა განათლებისა და კულტურის წინსვლას. მისი ნიჭიერი
კორესპონდენტები არა მარტო კახეთიდან, არამედ მთელი საქართველოდან, აჩვენებდნენ, რომ ქართველი კაცისათვის ერთნაირად მტკივნეული იყო ეროვნული პრობლემები აჭარასა თუ იმერეთში, ქართლსა თუ კახეთში, რომ კუთხურობასა და კარჩაკეტილობას ქართველი პატრიოტები არ დაუშვებდნენ.
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