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თავითავი II II

საქართველოსაქართველო XIX  XIX საუკუნეშისაუკუნეში –  – ისტორიულიისტორიული ვითარებავითარება

1801 წლის 12 სექტემბერს პეტერბურგში გამოქვეყნდა მანიფესტი 
აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთების შესახებ, რამაც 
დიდი ხნით დაუსვა წერტილი სახელმწიფოებრიობის არსებობას 
საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ მმართველობის დებულება 
რუსეთთან ახლად შეერთებულ ქვეყანას საქართველოს უწოდებდა, 
სინამდვილეში იგი ფაქტობრივად არაფრით განსხვავდებოდა 
რუსეთის გუბერნიებისაგან. ისტორიკოს ალექსანდრე ბენდიანიშვილის 
სიტყვით, აღმოსავლეთ საქართველოში შემოღებული მმართველობის 
სისტემა, მიუხედავად იმისა, რომ მასში გარკვეული ადგილი დაუთმეს 
ქართულ ელემენტს, უცხო, გაუგებარი და მიუღებელი აღმოჩნდა 
ქართველი ხალხისთვის. რუსეთის მთავრობას და მის მიერ 

საქართველოში გამოგზავნილ მოხელეებს არავითარი სურვილი არ 

ჰქონდათ, ანგარიში გაეწიათ ქართველი ხალხის კულტურული და 
ყოფითი თავისებურებებისათვის. ისინი დაპყრობილი საზოგადოების 
ღირებულებებს საკუთარი ინტერესების პრიზმაში ხედავდნენ 
(ბენდიანიშვილი 1999: 10). რუსულ მმართველობას საქართველო 

კულტურულად და პოლიტიკურად დაყოფილი შეხვდა. დასავლეთ 

საქართველოში ოსმალეთი დომინირებდა, ხოლო აღმოსავლეთი 
ირანის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. მუდმივი შუღლი სამეფო-

სამთავროებს შორის, განსხვავებები როგორც კუთხურ დონეზე, ასევე 
ბარსა და მთიანეთს შორის აფერხებდა საერთო ნაციონალური 
იდენტობის ჩამოყალიბებას. 

საქართველოში ცარიზმის საოკუპაციო რეჟიმის დამყარებამ 
საფუძველი ჩაუყარა საპროტესტო მოძრაობას, სხვადასხვა კუთხეში 
მასობრივ გამოსვლებს და აჯანყებებს, რომელიც XIX საუკუნის 
პირველი ნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. 

რუსული მმართველობის დამყარებამ ქართული საზოგადოების 
ყველა ფენის უკმაყოფილება გამოიწვია. მეფობის გაუქმებამ და 
სამეფო ოჯახის წევრთა ქვეყნიდან გადასახლებამ, პირველ რიგში, 
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ბაგრატიონთა ინტერესები შელახა. საერთო საფრთხის შეგრძნებამ 
აქამდე ურთიერთმოქიშპე ტახტის მემკვიდრეები ერთმანეთთან 
დააზავა. ბატონიშვილები სახელმწიფოს აღდგენისთვის გზების და 
საშუალებების ძიებას შეუდგნენ.

ახალ წყობილებას მტრულად შეხვდა თავადაზნაურობაც. მეფის 
ნაცვლად უცხოელი მოხელის გაბატონება შეურაცხმყოფელი 
აღმოჩნდა მებატონეთათვის, მათ დაკარგეს სახელმწიფო სამსახური 
და შემოსავლიანი სამემკვიდრეო თანამდებობანი. სათავადოთა 
სისტემის თანდათანობითმა მოშლამ ქართველ მემამულეთა 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სიძლიერეს საფუძველი გამოაცალა.

შევიწროვდა ქართული სამღვდელოებაც, ხელისუფლებამ ეკლესიას 
ყმა-მამულის დიდი ნაწილი ჩამოართვა და მმართველობაში ხაზინას 
გადასცა.

დიდმა გადასახადებმა და მძიმე სოციალურმა პირობებმა 
ქართველი გლეხობის დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია და რუსული 
მმართველობის წინააღმდეგ საპროტესტოდ განაწყო.

როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაში აღინიშნება, ახალი 
ხელისუფლება ყველაზე უფრო მისაღები ვაჭართა წრისთვის 
აღმოჩნდა, რადგან ქართლ-კახეთის შიგნით ფეოდალური 
საბაჟოების ლიკვიდაციამ ხელი შეუწყო ვაჭრობის გააქტიურებას, 
ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან მიერთებამ იმპერიის 
სავაჭრო ცენტრებთან კავშირი გააიოლა. თუმცა, გადასახადების გამო 

უკმაყოფილებას ვაჭართა შორისაც ჰქონდა ადგილი (ჯანელიძე 
2009: 5). აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საზოგადოების ამ ფენაში 
არაქართული ეთნიკური ელემენტი მძლავრობდა.

საქმეს ქართული საზოგადოების ეთნიკური და სოციალური 
ჰეტეროგენულობა და ამოუცნობი ბუნებაც  ართულებდა 
(ჯონსი 2007: 16). ბატონყმური ურთიერთობები არცთუ მკაცრად 

რეგულირდებოდა ვახტანგ VI-ის მიერ 1705-1708 წლებში შექმნილი 
კანონთა კრებულით. ყველაზე მდიდარ და ძლიერ არისტოკრატებს 
(თავადებს) საკუთრებაში ჰყავდათ უფრო დაბალი რანგის 
არისტოკრატები (აზნაურები) და მღვდლები, ხოლო ეკლესიას, 
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თავის მხრივ -  აზნაურები. საქართველოში არსებობდა ყმების, სულ 

ცოტა, ექვსი კატეგორია. რთულმა სოციალურმა სისტემამ დიდად 

განაპირობა კოლონიური რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და 
გაართულა მასთან შეგუება (იქვე).   

ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები ხელსაყრელ პირობებს 
ქმნიდა მოსახლეობის მასიური საპროტესტო გამოსვლებისა და 
ანტიცარისტული მოძრაობისათვის.

საქართველოში საოკუპაციო მმართველობის დამყარებიდან 
მცირე ხანში, 1802 წლის ივლისში, კახეთში პირველი საპროტესტო 

გამოსვლა დაიწყო. კახელ ფეოდალთა მღელვარების უმთავრესი 
მიზეზი იყო ხმების გავრცელება იმასთან დაკავშირებით, რომ 
მთავრობა ქართველი თავადაზნაურების რუსეთში გადასახლებას 
აპირებდა. ეს მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში რუსეთის 
კოლონიური მმართველობის წინააღმდეგ ეროვნული მოძრაობის 
დასაწყისად არის მიჩნეული (ბენდიანიშვილი 1999: 11) და, ალბათ, 

არცთუ უმართებულოდ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ პროტესტს, 
უმთავრესად, საზოგადოების ზედა ფენის წარმომადგენლები, 
თავადაზნაურები გამოხატავდნენ. თვითმპყრობელობამ, პირველ 

რიგში, ამ ფენის სამოხელეო უფლებები და წოდებრივი სიამაყე 
შეზღუდა. შეთქმულებას თბილისიდან ერეკლე მეფის ქვრივი 
დარეჯან დედოფალი ხელმძღვანელობდა. ავლაბრის სასახლე 
გამოსვლის თავისებურ შტაბს წარმოადგენდა. ამბოხებულებმა 
საქართველოს მმართველ კოვალენსკისა და კახეთში მდგომ რუსთა 
ჯარის სარდალს გენერალ გულიაკოვს წერილობით მიმართეს. 
ადგილობრივ ხელისუფლებას ბრალს სდებდნენ მანიფესტით 

აღთქმული პირობების შეუსრულებლობაში და ადრესატებს 
ხელმწიფესთან დასმენით ემუქრებოდნენ.

მმართველობამ გადამჭრელ ზომებს მიმართა და რუსული 
საჯარისო შენაერთები კახეთისკენ გაგზავნა. მან შეძლო გაეთიშა 
შეთქმულთა ძალები და საბოლოოდ ამბოხი ჩაახშო. საზოგადოების 
გათიშულობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ამბოხებულებს 
თავადაზნაურთა გარკვეული ნაწილიც დაუპირისპირდა, 
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განსაკუთრებით მათი სახით, ვისაც უკვე მოესწრო ახალი 
ხელისუფლების სამსახურში შესვლა (ჯანელიძე 2009: 7).

 შემდეგი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლა, რომელიც 1804  წელს 
ქართლის მთიანეთში მოეწყო, სოციალურ ნიადაგზე წარმოიშვა. 
ამ შემთხვევაში პროტესტმა, 1802 წლის ამბოხისგან განსხვავებით, 

საზოგადოების დაბალი ფენები მოიცვა. აღმოსავლეთ საქართველოში 
ახალი მმართველობის დაწესების შემდეგ სამეფო და საუფლისწულო 

გლეხები რუსეთის სახელმწიფო (სახაზინო) გლეხებად აქციეს. 
სახაზინო გლეხომა ნატურალურ და ფულად გადასახადს 
იხდიდა, მასვე ეკისრებოდა მძიმე სამხედრო და სამოქალაქო 

საჭიროებებისათვის შემოღებული სახელმწიფო-შრომითი ბეგარა-
ვალდებულებანი: გამწევი ძალისა და სატრანსპორტო საშუალებათა 
გამოყვანა სურსათ-სანოვაგისა და საომარი აღჭურვილობის 
გადასატანად, გზებისა და ხიდების მშენებლობა და სხვა. 

აჯანყებამ მასობრივი ხასიათი მიიღო. მთიულებსა და მოხევეებს 
თუშები და ფშავ-ხევსურებიც შეუერთდნენ. მღელვარება თრუსოს 
ხეობაში მცხოვრებ ოსური ეთნიკური წარმომავლობის მოსახლეობაშიც 
გავრცელდა. საპროტესტო გამოსვლის იდეური წინამძღოლები 
სამეფო ოჯახის მემკვიდრე ბატონიშვილები იყვნენ. საზოგადოების 
ფენებს შორის გათიშულობამ აქაც იჩინა თავი. მაგალითისთვის 
შეგვიძლია დავასახელოთ სტეფანწმინდის მფლობელი გაბრიელ 

ჩოფიკაშვილი, რომელიც ღიად დაუპირისპირდა აჯანყებულებს და 
იქ განლაგებულ ჯარის ნაწილთან ერთად ციხე-კოშკში გამაგრდა 
(ჯანელიძე 2009: 11). ასეევე აჯანყების მოწინააღმდეგე ფეოდალთა 
ხელშეწყობით დააპატიმრეს იულონ ბატონოშვილი (ერეკლეს ძე).

საბოლოოდ ხელისუფლებამ შეძლო აჯანყების ჩახშობა. 
გადამწყვეტი ბრძოლა 1804  წლის 13 ოქტომბერს გაიმართა, რომელშიც 
ამბოხებულები დამარცხდნენ, ხოლო მცირე ხანში ფარნაოზ 

ბატონიშვილიც შეიპყრეს. 
მალევე აღმოსავლეთ საქართველოს დაპყრობიდან რუსეთმა 

დასავლეთ საქართველოც მოაქცია საკუთარი მმართველობის ქვეშ. 
დასავლეთ საქართველო ამ პერიოდისთვის დიდი ხანია აღარ 



38

წარმოადგენდა ერთიან პოლიტიკურ ერთეულს. იგი მოიცავდა 
იმერეთის სამეფოს, სამეგრელოს, გურიის, სვანეთისა და აფხაზეთის 
სამთავროებს, რომლებიც ნომინალურად იმერეთის სამეფოს 
შემადგენლობაში შედიოდნენ, მაგრამ რეალურად არ ემორჩილებოდნენ 
იმერეთის მეფეს და ხელს უშლიდნენ გაერთიანებისაკენ მიმართულ 

მის ძალისხმევას. ეს გარემოება კარგად გამოიყენა ცარისტულმა 
ხელისუფლებამ და სოლომონ II-ის შევიწროება სამეგრელოს 
მთავრის მხარდაჭერით დაიწყო. 1803 წლის 4  დეკემბერს გრიგოლ 

დადიანმა რუსეთის ერთგულების ფიცი მიიღო. სამეგრელო რუსეთის 
მფარველობაში შევიდა და მისი ქვეშევრდომი გახდა. სამეგრელოზე 
გავლენის მოპოვების შემდეგ მთავარმართებელმა ციციანოვმა 
ენერგიულად შეუტია იმერეთის სამეფოს და სოლომონი აიძულა, 
ხელი მოეწერა საქვეშევრდომო ტრაქტატზე. ხელშეკრულების 
ძალით, გურია იმერეთის განუყოფელ ნაწილად იქნა აღიარებული 
და, შესაბამისად, მასთან ერთად მიიღეს რუსეთის მფარველობაში. 
იმერეთის მეფე შემდგომში კვლავ დაუპირისპირდა რუსეთს და 
სცადა მისი გავლენისგან თავის განთავისუფლება, თუმცა უშედეგოდ. 

იმავე პერიოდში ცარიზმმა სვანეთის და აფხაზეთის სამთავროებიც 
მოაქცია საკუთარი პროტექტორატის ქვეშ. 

1811 იმპერიულმა ხელისუფლებამ გააუქმა საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალია. საქართველოს ეკლესია რუსეთის საეკლესიო 

საბჭოს – სინოდს დაუქვემდებარეს. დაწესდა საქართველოს 
ეგზარქოსის თანამდებობა, რომელიც უფლებრივად სინოდის წევრს 
გაუთანაბრდა. საქართველოს ეკლესიის სტრუქტურა მთლიანად 

გარდაიქმნა რუსულ ყაიდაზე. საეკლესიო ცვლილება შედარებით 

უმტკივნეულოდ გატარდა აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთში 
კი მას სერიოზული წინააღმდეგობა მოჰყვა. ეკლესიის სისტემისა 
და სტრუქტურის შეცვლის გამო, 1819 წელს იმერეთში აჯანყებამ 
იფეთქა, რომელიც მომდევნო წელს გურიასაც მოედო. ეს აჯანყება 
ცნობილია როგორც ბრძოლა საეკლესიო რეფორმის წინააღმდეგ. 
ხელისუფლებამ აჯანყება სამხედრო ძალის გამოყენებით ჩაახშო. 

სოციალური შევიწროების ნიადაგზე მოეწყო 1812 წლის კახეთის 
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აჯანყება. რუსეთის ირანთან და ოსმალეთთან გაჭიანურებული 
ომების გამო საქართველოს მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში 
აღმოჩნდა, განსაკუთრებით აუტანელი იყო სატრანსპორტო ბეგარა 
და არმიის საკვებით უზრუნველყოფა. რუსული ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები ჯიუტად ითხოვდნენ გადასახადს და არად 

აგდებდნენ ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ვითარებას. აჯანყება 
1812 წლის იანვარში დაიწყო და მალე მთელ კახეთს მოედო. 

მთავარმართებლის ბრძანებით, ამბოხი ძალისმიერი მეთოდებით 

ჩაახშეს. უნდა აღინიშნოს, რომ აჯანყებულთა წინააღმდეგ აქტიურად 

იბრძოდნენ სათავადაზნაურო ფენის წარმომადგენლები. კახეთში 
ბრძოლისას დაიჭრა ცნობილი ქართველი რომანტიკოსი პოეტი 
ალექსანდრე ჭავჭავაძე, დაიღუპა პოლკოვნიკი ვახტანგ ორბელიანი 
(ერეკლე მეფის სიძე) და სხვა. 1812 წლის ზაფხულში კახელებმა 
კიდევ ერთხელ გაიბრძოლეს ალექსანდრე ბატონიშვილის (ერეკლეს 
ძის) მეთაურობით, თუმცა უშედეგოდ. 

აღწერილი მოვლენებიდან კარგად ჩანს ქართული საზოგადოების 
გათიშულობა, ერთიანი ნაციონალური ცნობიერების დეფიციტი, 
რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი რუსეთის ხელისუფლების 
განმტკიცებას საქართველოში. 

ცარისტული რეჟიმის წინაღმდეგ პროტესტის გამოხატვის 
კულმინაცია გახლდათ 1832 წლის შეთქმულება. 1832 წელი 
უმნიშვნელოვანესი თარიღია XIX საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. 
ზოგიერთი მკვლევრის აზრით, შეთქმულების მნიშვნელობა 
ცდება ამ საუკუნის ფარგლებს და მისი მარცხით გამოწვეული 
იმპულსები მოგვიანო პერიოდის საქართველოსაც წვდება. 1832 

წლის შეთქმულების მნიშვნელობაზე ქართული საზოგადოებისთვის 
უფრო დაწვრილებით შემდეგ თავში შევჩერდებით, ახლა კი მოკლედ 

მიმოვიხილოთ მისი არსი და მიზანი.
შეთქმულების იდეა პეტერბურგში გადასახლებულ ქართველ 

ბატონიშვილთა წიაღში წარმოიშვა. XIX საუკუნის პირველი 
ოცწლეულის სახალხო აჯანყებებთან შედარებით, 1832 წლის 
შეთქმულება საქართველოს ეროვნულ-გამათავისუფლებელი 
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მოძრაობის გაცილებით მაღალ საფეხურს წარმოადგენდა. ხსენებული 
აჯანყებების მარცხმა შეთქმულების ორგანიზატორები დაარწმუნა, 
რომ საჭირო იყო ბრძოლის სხვა ფორმებისა და საშუალებების 
ძიება, ტაქტიკის შეცვლა. მართალია, მზადება, ამ შემთხვევაშიც, 
შეიარაღებული გამოსვლისთვის მიმდინარეობდა, მაგრამ ეს იყო 

გარკვეულ პროგრამაზე დამყარებული, დაგეგმილი, ორგანიზებული 
და მიზანმიმართული მოქმედების ცდა, რომელიც ქართული 
სახელმწიფოებრიობის განახლებას ითვალისწინებდა. შეთქმულების 
მონაწილეებმა დაძლიეს სტიქიურ ამბოხებათა სულისკვეთება 
და მათი სააზროვნო მასშტაბი გასცდა საქართველოს ცალკეულ 

კუთხეთა ლოკალურ ფარგლებს (ჯანელიძე 2009: 26). 
შეთქმულებას ალექსანდრე ორბელიანი, ელიზბარ ერისთავი და 

სოლომონ დოდაშვილი ხელმძღვანელობდნენ. მათ კავშირი ქონდათ 

დასავლეთ საქართველოს თავადაზნაურობის წარმომადგენლებთან, 
სამეგრელოს და აფხაზეთის მთავართა მემკვიდრეებთან. შეთქმულთა 
შორის არ იყო ერთსულოვნება საქართველოს მომავალი სახელმწიფო 

მოწყობის შესახებ, განიხილებოდა მეფობის აღდგენის, რესპუბლიკური 
წყობის პერსპექტივები, თუმცა უპირატესობა მაინც კონსტიტუციურ 

მონარქიას ენიჭებოდა. ორგანიზატორები ცდილობდნენ, თავიანთი 
მოქმედება იმხანად რუსეთის იმპერიასა და ევროპაში მიმდინარე 
მძაფრ სოციალურ-პოლიტიკურ მოვლენებთან, დაპყრობილ 

ერებში დაწყებულ ეროვნულ მოძრაობებთანშეესაბამებინათ. 

მართალია, შეთქმულებს ორგანიზაციული კავშირი არ ქონიათ 

არც პოლონეთში (1830-1831 წწ.) და არც რომელიმე სხვა ქვეყანაში 
მიმდინარEსაპროტესტო გამოსვლებთან, მაგრამ მათი დაპირისპირება 
ცარიზმთან ეხმიანებოდა საერთო სიტუაციას. აჯანყების თარიღი 
1832 წლის 20 დეკემბერი იყო, თუმცა იგი რამდენიმე დღით 

ადრე გასცა მისმა ერთ-ერთმა თვალსაჩინო წევრმა. შეთქმულების 
მოთავეები და მონაწილეები დააპატიმრეს.

მიუხედავად იმისა, რომ 1832 წლის შეთქმულება კარგად დაგეგმილ- 
ორგანიზებული იყო და მას საერთო-სახალხო ამბოხი უნდა 
გამოეწვია, იგი მაინც გამოკვეთილად “ელიტურ” ხასიათს ატარებდა 
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და მასში მხოლოდ წარჩინებული წოდების წარმომადგენლები 
მონაწილეობდნენ. სტივენ ჯონსი აღნიშნავს, რომ ეს იყო რიგით 

ბოლო გალაშქრება რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის წინააღმდეგ, 
რომელსაც ქართველო თავად-აზნაურები ედგნენ სათავეში. სწორედ 

მისი “ელიტურობა” არის მთავარი დამაბრკოლებელი მიზეზი 
იმისა, რომ იგი საერთო ნაციონალურ გამოსვლად მივიჩნიოთ, 
ამ ცნების კლასიკური გაგებით. როგორც 1832 წლის შეთქმულება, 
ასევე ჩვენს მიერ აღწერილი წინა პერიოდის აჯანყებები, ვფიქრობთ, 

გამოკვეთილი ნაციონალური ცნობიერების არარსებობის მკაფიო 

მანიშნებელია, როგორც “ჰორიზონტალური” (სივრცითი), ასევე 
“ვერტიკალური” (სიღრმისეული) მიმართულებებით.  

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ “საგარეო მტრის” - ირან-ოსმალეთის 
- წინააღმდეგ ქართველები ირაზმებიან და ერთსულოვნად 

იბრძვიან რუსების მხარდამხარ. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 
ყირიმის ომი, სადაც ასეთმა სახალხო ლაშქარმა დიდი როლი 
შეასრულა დასავლეთ საქართველოში ბრძოლებისას. ეს, ალბათ, 

საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული “მტრის ხატის”, 
საქართველოს მუდმივი მოწინააღმდეგის  სტერეოტიპის გავლენას 
უნდა მივაწეროთ, რაც რუსეთის იმპერიის მიმართ იმ პერიოდში 
ნაკლებად იგრძნობოდა. 

1832 წლის შეთქმულების შემდგომი პერიოდი სამეცნიერო 

ლიტერატურაში პესიმიზმის ეპოქადაა მოხსენიებული. მისმა მარცხმა 
დაღი დაასვა ქართულ საზოგადოებას და, გარკვეული აზრით, მისი 
დროებითი “კაპიტულაცია” გამოიწვია. ეს კარგად ჩანს ქართველი 
რომანტიკოსების (განსაკუთრებით, ნიკოლოზ ბარათაშვილის) 
შემოქმედებაში. ნ. ბარათაშვილს, ქართული რომანტიზმის არსს და 
მის კავშირს ნაციონალიზმის ჩამოყალიბებასთან საქართველოში 
ქვემოთ შევეხებით. 

რუსეთის ხელისუფლებასთან შერიგებას და აქტიური საპროტესტო 

მოძრაობის ჩახშობას დიდად შეუწყო ხელი მეფისნაცვალ 

მიხეილ ვორონცოვის მოღვაწეობამ (1844-1854). მან, კავკასიის 
სხვა ხელისუფალთაგან განსხვავებით, რომლებიც სამხედრო 
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ძალასა და უხეშ ადმინისტრირებას მიმართავდნენ, მართვის 
სადავეები ოდნავ მიუშვა. ტლანქი ძალმომრეობა ცივილიზებული 
მეთოდებით, ალერსისა და დაყვავების კურსით ჩაანაცვლა და, 
მოქნილი პოლიტიკის წყალობით, ქვეყნის კოლონიზაციის პროცესი 
შესამჩნევად დააჩქარა. ვორონცოვის მმართველობის პერიოდში 
ქართველი თავადაზნაურობის ბევრი წარმომადგენელი ჩადგა 
იმპერიის სამსახურში და დიდი თანამდებობებიც დაიკავა. მან 
ქართული თავადაზნაურობისგან მეფის სამსახურში ჩამდგარი 
პრივილეგირებული არისტოკრატიის ფენა შექმნა. როგორც 
სტივენ ჯონსი ამბობს, “...იტალიური ოპერა თუ ცეკვა “მაზურკა”, 
მოკირწყლული ქუჩები, თანამდებობები საიმპერიო არმიაში - ეს 
ყველაფერი რეალურად ქმედითი ინსტრუმენტი იყო ასიმილირებული 
ქართველი ელიტარული საზოგადოების შესაქმნელად და ნელ-ნელა 
აღწევდა კიდეც წარმატებას. ვორონცოვმა შეძლო ქართველებში 
ინტეგრაციის საწინააღმდეგო ჯერ კიდევ მოგიზგიზე ვნებები 
ჩაეცხრო” (ჯონსი 2007: 36). ისტორიული ხასიათის ლიტერატურაში 
ვორონცოვის პოლიტიკის დადებით ასპექტებსაც განიხილავენ, 
როგორებიცაა: აღებ-მიცემობის განვითარება საქართველოში, 
თბილისის მოდერნიზაცია, კულტურული და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ჩამოყალიბება, სახელმწიფოს ხარჯზე 
ახალგაზრდობის გაგზავნა რუსეთის საუნივერსიტეტო ქალაქებში 
განათლების მისაღებად და სხვ. თუმცა, ასევე ნათელია მისი 
პოლიტიკის უარყოფითი შედეგები. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, მძიმე სოციალური პირობების გამო, 
მოსახლეობის შეიარაღებული გამოსვლები შემდგომ პერიოდშიც 
მოეწყო, კერძოდ, 1841 წელს გურიაში და 1856-1857  წლებში 
სამეგრელოში. ცარისტულმა რეჟიმმა ეს აჯანყებებიც ძალის 
გამოყენებით ჩაახშო. საკვლევ საკითხთან მიმართებაში, საინტერესოა 
სამეგრელოს აჯანყება, რომლის ჩასაქრობად გაგზავნილი გენერალი 
კოლუბიაკინი მეფისნაცვალს წერდა, რომ ზოგიერთი იდეა, ხალხში 
გადასროლილი ზოგიერთი მოწოდება გლეხთა აჯანყებას ისეთ 

მიმართულებას ანიჭებს, რომ მის დასახასიათებლად დასავლეთში 
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არსებული რევოლუციური ცნებები უნდა გამოვიყენოთო 

(ბენდიანიშვილი 1999: 61). თავისთავად საყურადღებოა ევროპასთან 
პარალელი, ასევე, ვფიქრობთ, ამ პერიოდში უკვე მომზადებულია 
გარკვეული საფუძველი XIX საუკუნის 60-იან წლებში დაწყებული 
ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელიც თერგდალეულთა 
საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოსვლას უკავშირდება. 

თერგდალეულთა მოძრაობის არსზე, რომელსაც ნაციონალიზმის 
ჩამოყალიბების კონტექსტში განვიხილავთ, შემდეგ თავებში 
ვისაუბრებთ. ამ შემთხვევაში მიმოვიხილოთ XIX საუკუნის მეორე 
ნახევარში განვითარებული ძირითადი მოვლენები, რომლებიც 
ჩვენთვის საინტერესო საკითხს უკავშირდება.

დასავლეთ საქართველოში არსებული სამთავროები რუსეთს 
საქართველოს დაპყრობისთანავე არ გაუუქმებია, ისინი იმპერიის 
ქვეშევრდომობაში იმყოფებოდნენ. საქართველოში პოზიციების 
გამაგრების შემდეგ, თვითმპყრობელობისთვის სტატუს ქვოს 
შენარჩუნება მიუღებელი გახდა. ყველაზე ადრე, 1829 წელს, გურიის 
სამთავრო გაუქმდა, 1840 წლიდან კი ყოფილი სამთავრო გურიის 
მაზრად გამოაცხადეს და საქართველო-იმერეთის გუბერნიაში 
შეიყვანეს. 

1856-57  წლების გლეხთა აჯანყება ხელისუფლებამ სამეგრელოს 
სამთავროს გაუქმების მოტივად გამოიყენა და დედოფალი 
ეკატერინე ჭავჭავაძე პეტერბურგში გაიწვია. 1857  წლიდან შემოიღეს 
დროებითი მმართველობა, 1867  წლიდან კი ოფიციალურ მემკვიდრეს 
საბოლოოდ ააღებინეს ხელი მთავრის უფლებებზე. ამავე წელს 
გაუქმდა სვანეთის სამთავრო.

1864  წელს რუსეთის იმპერიამ წარმატებით დაასრულა ჩრდილოეთ 

და დასავლეთ კავკასიის ხალხების დასამორჩილებლად წარმოებული 
ხანგრძლივი ომი და საბოლოოდ განიმტკიცა ძალაუფლება 
კავკასიაში. 1864  წელსვე გაუქმდა აფხაზეთის სამთავრო.

ყირიმის ომის შემდეგ რუსეთის იმპერია ბატონყმური 
ურთიერთობები კრიზისმა მოიცვა, რამაც ხელისუფლება სისტემის 
გარდაქმნაზე დააფიქრა. 1861 წლის 19 თებერვალს იმპერატორმა 
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ალექსანდრე II-მ ხელი მოაწერა მანიფესტს ბატონყმობის გაუქმების 
შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ საგლეხო რეფორმის შედეგად 

უპირატეს მდგომარეობაში მაინც ყოფილი მებატონე ჩადგა 
და გლეხი, მისთვის განკუთვნილი მიწის (ნადელი) საბოლოოდ 

გამოსყიდვამდე, დროებით ვალდებულად ითვლებოდა, ეს მაინც 
მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. საქართველოში საგლეხო რეფორმის 
განხორციელება 1864  წლიდან დაიწყო. ამ წელს გაუქმდა 
ბატონყმობა თბილისის გუბერნიაში, ქუთაისის გუბერნიაში – 1865 
წელს, სამეგრელოში – 1866, აფხაზეთში – 1870, ხოლო სვანეთში – 1871 
წელს. მეტროპოლიისაგან განსხვავებით, საქართველოში საგლეხო 

რეფორმა არასრული ფორმით გატარდა. გლეხისათვის მიცემული 
ნადელის ზომა გაცილებით დაბალი იყო, წვრილი მებატონეები 
საერთოდ გათავისუფლდნენ ნადელის გაცემის ვალდებულებისაგან. 
ასევე დიდად გაჭიანურდა დროებითი ვალდებულება. ყოველივე 
ამის გამო, ხშირი იყო საპროტესტო გამოსვლები: 1873-1876 წლებში 
- სამეგრელოში, 1875-1876 წლებში - სვანეთში. 

მიუხედავად აღნიშნული ხარვეზებისა, ბატონყმობის გაუქმებამ 
მაინც დიდად შეუწყო ხელი საზოგადოების კონსოლიდაციას 
(ვერტიკალურ დონეზე) და ფენებს შორის ზღვარის შემცირებას. 

იმპერატორ ალექსანდრე მეორის სახელს რუსეთის იმპერიაში 
განხორციელებული სხვა მნიშვნელოვანი გარდაქმნებიც უკავშირდება. 
რეფორმები გატარდა საერობო, სასამართლო, სასოფლო და საქალაქო 

მმართველობის, სამხედრო, საფინანსო და სხვა სფეროებში. 
ხელისუფლებამ საქართველოში ზოგიერთი რეფორმის გატარებისგან 
თავი შეიკავა, რადგან არ სურდა, ხელი შეეწყო საზოგადოებრივი 
მოძრაობის გააქტიურებისთვის. საქართველოში განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას საერობო რეფორმას ანიჭებდნენ (ამ მხრივ უნდა 
აღინიშნოს ნიკო ნიკოლაძის აქტიურობა). ერობის ჩამოყალიბება 
მიზნად ისახავდა გუბერნიების მასშტაბით წარმომადგენლობითი 
ორგანოების ჩამოყალიბებას შექმნას სამეურნეო საქმიანობისთვის. 
თერგდალეულებს მიაჩნდათ, რომ ეს რეფორმა საზოგადოებაში 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობას და სახელმწიფოებრივ აზროვნებას 
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განავითარებდა. იმპერიის ხელმძღვანელობამ ანგარიში არ გაუწია 
საზოგადოებრივ აზრს და საქართველო ერობის გარეშე დატოვა. 
მიუხედავად ამისა, საქართველოში გატარებულმა რეფორმებმა 
ობიექტური მასტიმულირებელი ფაქტორის როლი შეასრულა 
საზოგადოების კონსოლიდაციისა და ნაციონალიზმის ჩამოყალიბების 
მიმართულებით.

მოკლედ მომივიხილოთ რეფორმების არსი.
ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ, 1865 წლიდან, საქართველოში 

ჩამოყალიბება დაიწყო სოფლის ადგილობრივი გამგებლობის 
ორგანოებმა, რომელსაც საზოგადოებრივი მმართველობა ეწოდებოდა. 
ამ ორგანოების კომპეტენციაში შედიოდა სოფლის სამეურნეო 

და და ადმინისტრაციული საქმეების წარმოება. გადასახადების 
აკრეფა, ჯანმრთელობის დაცვაზე, სოციალურ მოთხოვნილებათა 
დაკმაყოფილებაზე ზრუნვა. ახალ დაწესებულებას მხოლოდ გლეხთა 
ფენა ექვემდებარებოდა, სოფლის მცხოვრებთა სხვა ნაწილზე 
მისი ხელმძღვანელობა არ ვრცელდებოდა. საზოგადოებრივი 
მმართველობის უმაღლესი განმკარგულებელი ორგანო სოფლის 
ყრილობა იყო. მართლმსაჯულების საწარმოებლად არჩევნების გზით 

საგლეხო სასამართლოები ყალიბდებოდა. როგორც სამეცნიერო 

ლიტერატურაში აღინიშნება, ახალ სისტემას დადებითი შედეგები 
მოყვა, ბევრგან გაიხსნა დაწყებითი სასწავლებელი, აფთიაქი, 
გაიყვანეს გზები. რეფორმამ ხელი შეუწყო სოფლის მოსახლეობის 
საზოგადოებრივ აქტიურობას (ჯანელიძე 2009: 37). 

საყურადღებო მოვლენა იყო 1864  წელს გატარებული სასამართლო 

რეფორმა, რომლითაც მართლმსაჯულების ორგანოებს გარკვეული 
დამოუკიდებლობა მიეცათ. წოდებრივი სასამართლო გაუქმდა და 
ჩამოყალიბდა ყველა ფენისთვის საერთო სასამართლო დაწესებულება, 
შემოიღეს მოსამართლეთა და ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, 
რომელიც არჩევითი იყო. სასამართლო რეფორმა საქართველოში 
შეკვეცილი სახით გატარდა 1868 წელს, აქ არ შემოუღიათ ნაფიც 
მსაჯულთა ინსტიტუტი და მოსამართლეთა არჩევითობის პრინციპი, 
თუმცა სასამართლო რეფორმა მაინც უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო 
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XIX საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოში. მის მნიშვნელობას 
თერგდალეულებიც აცნობიერებდნენ, რისი მანიშნებელია ილია 
ჭავჭავაძის მუშაობა, დუშეთში, მომრიგებელ მოსამართლედ. 

მნიშვნელოვანი იყო საქალაქო მმართველობის რეფორმა. 
1865 წლის ამქართა აჯანყების შემდეგ, ხელისუფლებამ შეცვალა 
თბილისის მართვა-გამგეობის წესი. მოსახლეობის შეძლებულ ფენას 
ასი კაცისგან შემდგარი საქალაქო კრების არჩევის უფლება მიეცა, 
ქალაქის თავის წინამძღოლობით. 1870 წელს ხელი მოეწერა საქალაქო 

მმართველობის ახალ დებულებას, რომლის მიხედვით იმპერიის დიდ 

და საშუალო ქალაქებს თვითმმართველობა მიენიჭათ. საქალაქო 

მმართველობის ორგანოს სათათბირო წარმოადგენდა. არჩევნებში 
მონაწილეობა გადასახადის გადამხდელ ქალაქის ყველა მცხოვრებს 
შეეძლო, გაუქმდა წოდებრივი საარჩევნო სისტემა და ძალაში მხოლოდ 

ქონებრივი ცენზი დარჩა. საქალაქო თვითმმართველობის რეფორმის 
განხორციელება საქართველოში 1874  წლიდან დაიწყო და პირველად 

თბილისში გატარდა. თვითმმართველობის ძირითად ფუნქციას 
შეადგენდა ქალაქის კომუნალურ მეურნობაზე ზრუნვა, სავაჭრო 

ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო და 
სამკურნალო დაწესებულებათა გახსნა და ა.შ. 

1875-1876 წლებში საქალაქო თვითმმართველობის ორგანოები 
აირჩიეს ქუთაისში, გორში, ახალციხეში, 1882 წელს – ფოთში, ხოლო 

1888 წელს ბათუმში. რეფორმა შეძღუდული ფორმით გატარდა ასევე 
საქართველოს სხვა ქალაქებში. საქალაქო თვითმმართველობების 
ჩამოყალიბებამ მნიშვნელოვნად გააფართოვა საზოგადოებრივი 
მოღვაწეობის ასპარეზი, ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს 
საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების საშუალება მიეცათ, რასაც 
გონივრულად ახმარდნენ ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და 
სხვა სახის აქტივობებს. მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ 

თბილისში დიმიტრი ყიფიანის, ფოთში კი ნიკო ნიკოლაძის 
მოღვაწეობა. 

ვფიქრობთ რომ, მიუხედავად სერიოზული ხარვეზებისა 
და არასრული ხასიათისა, XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან 
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საქართველოში იმპერიული ხელისუფლების მიერ გატარებულმა 
რეფორმებმა ხელი შეუწყო საზოგადოების კონსოლიდაციას, 
“არაარისტოკრატული” ფენის აქტიურ მონაწილეობას მიმდინარე 
პროცესებში და ნაციონალური მოძრაობის გადასვლას თვისებრივად 

ახალ ეტაპზე, რომელიც, შესაძლებელია, საქართველოში 
ნაციონალიზმის დასაბამად მივიჩნიოთ.  

რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომი, რომელსაც აჭარის 
საქართველოსთვის შემოერთება მოყვა, მნიშვნელოვანი მოვლენაა 
XIX საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს მოსახლეობა, 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იმედით, ძალდაუტანებლად, 

საკუთარი ნებით მონაწილეობდა ამ ომში. თერგდალეულები (ნიკო 

ნიკოლაძე და სხვები) აქტიურად მოუწოდებდნენ საზოგადოებას 
ომში მონაწილეობისკენ. საზოგადოების განწყობაზე შემდეგი 
ფაქტიც მეტყველებს: ქუთაისის გუბერნიაში ომში წამსვლელთა 
რიცხვი ორჯერ მეტი აღმოჩნდა გასაწვევ კონტინგენტთან 
შედარებით, გლეხთა მნიშვნელოვანი ნაწილი მოხალისედ ეწერებოდა 
სიაში. საქართველოში მილიციონერთა ორმოცამდე ცხენოსანი 
და სამოცამდე ქვეითი ასეული ჩამოყალიბდა. ფრონტისპირა 
ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ყველანაირ დახმარებას 
უწევდა არმიას მომარაგების კუთხით. ამ ომთან დაკავშირებით 

საინტერესოა ერთი ცნობა, რომელსაც ნიკო ბერძერნიშვილი 
გვაწვდის: “მოვიტან ორი ლოდის წარწერის შინაარსს (შემოქმედიდან 
და მაწევნიდან). თითოეული შეიცავს ცნობას ვაჟკაც–მეომრის 
დაღუპვის შესახებ თურქებთან ომში. ჭავჭავაძე დაღუპულია 1853 
წელს გურიის ფრონტზე, საგინაშვილი კი დაღუპულია იმავე გურიის 
ფრონტზე, მაგრამ უფრო გვიან – 1877 წელს. პირველი გლოვობს თავის 
უცხოეთში დამარხულობას, მეორე ეპიტაფიაში კი ხაზგასმულია 
მეომრის დაღუპვა სამშობლოს გაერთიანებისთვის ბრძოლაში... და 
როგორ ნიშანდობლივ ეხმაურება ამ წარწერათა შინაარსი იმ ტეხილს, 
ქართველი საზოგადოების ეროვნულ თვითშეგნებაში რომ ხდებოდა 
მეცხრამეტე საუკუნის ამ მონაკვეთში” (ბერძენიშვილი 360: 1964). 
ბერძენიშვილის ცნობით, 1828-1829 წლების რუსეთ-ოსმალეთის 
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ომში დაღუპული კახელი ჯარისკაცის საფლავზე ეწერა, რომ იგი 
დაიღუპა ბრძოლაში უცხო მიწაზე, ხოლო 1877-1878 წლების ომში 
დაღუპული კახელი მებრძოლის საფლავი კი გვამცნობს, რომ იგი 
სამშობლოსთვის ბრძოლაში დაეცა. ეს მცირე მოგონება, ვფიქრობთ, 

ნათლად გვიჩვენებს, რომ XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს 
ქართული საზოგადოების ნაციონალური თვითშეგნების ხარისხი 
გაცილებით მაღალი იყო, თუნდაც, ამავე საუკუნის პირველ ნახევარში 
არსებულ ვითარებასთან შედარებით, რაც, დიდწილად, 60-იან წლებში 
დაწყებული მოძრაობის დამსახურებად მიგვაჩნია.

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან საქართველოში ბევრი რამ 
შეიცვალა უკეთესობისკენ ინფრასტრუქტურის განვითარების 
თვალსაზრისით. 1852 წელს განხორციალდა სოხუმი-ზუგდიდის 
გზის, ასევე თბილისიდან კახეთში მიმავალი ძველი სატრანსპორტო 

გზის რეაბილიტაცია. გაიყვანეს გზები, რომლებიც საგუბერნიო 

ცენტრებს სამაზრო ქალაქებთან და დაბა-სოფლებთან აკავშირებდა. 
ქვეყნის ცალკეული კუთხეების შეკავშირებას, სამეურნეო აღმავლობას, 
მრეწველობის მთელი რიგი დარგების აღმოცენებას დიდად შეუწყო 

ხელი სარკინიგზო მაგისტრალების მშენებლობამ. რკინიგზის 
გაყვნაზე ზრუნვა 60-იანი წლების შუა ხანებიდან დაიწყო. 1872 წელს 
ფოთის პორტი სარკინიგზო მაგისტრალით თბილისს დაუკავშირდა. 
მალე გაიხსნა რკინიგზის ხაზები ქუთაისის, ტყიბულის. ბორჯომისა 
და სხვა მიმართულებებით. 1883 წლისთვის დასრულდა ბაქო-

თბილისის და სამტრედია-ბათუმის სარკინიგზო მაგისტრალების 
მშენებლობა, რითაც რკინიგზის ხაზმა შავი ზღვიდან კასპიის 
ზღვამდე ტერიტორია მოიცვა. 1886-1890 წლებში გაიჭრა სურამის 
ოთხკილომეტრიანი გვირაბი ლიხის ქედზე, რომელმაც კიდევ უფრო 

გააადვილა სარკინიგზო მიმოსვლა. რკინიგზის მნიშვნელობაზე 
ცნობილი “თერგდალეული” სერგი მესხიც საუბრობდა. მისი 
აზრით, რკინიგზა მოშლიდა ჩაკეტილობებს და გაუგებრობებს 
თანამემამულეებს შორის, გააძლიერებდა ერთიანობის გრძნობას და 
გააღრმავებდა კავშირებს. 

ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის განვითარების კუთხით, 
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მნიშვნელოვანი იყო სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება. ტყიბულის 
ქვანახშირისა საბადოებისა და ჭიათურის მანგანუმის მოპოვების 
ამუშავება ნიკო ნიკოლაძისა და აკაკი წერეთლის სახელებს 
უკავშირდება. ნავთლუღში, ელდარისა და შირაქის ველებზე ასევე 
მოიპოვებდნენ ნავთობს. უნდა აღინიშნოს კავშირგაბმულობის 
სისტემის გაუმჯობესება. თბილისი ტელეგრაფით დაუკავშირდა 
იმპერიის ცენტრს. 60-70-იან წლებში სატელეფონი კავშირი გაიბა 
თბილისს, ქუთაისს, ფოთს, თელავსა და სხვა სამაზრო ქალაქებს 
შორის. გაფართოვდა საფოსტო კავშირების ქსელიც, თუ XIX 

საუკუნის პირველ ნახევარში  თბილისში ფოსტა კვირაში ერთხელ 

მოდიოდა, პეტერბურგიდან გამოგზავნილი კორესპონდენცია 25, 

ხოლო ევროპის დედაქალაქებიდან 50-55 დღეში აღწევდა, შემდგომ 
პერიოდში ეს დრო მნიშვნელოვნად შემცირდა. 1893 წელს მუშაობა 
დაიწყო ტელეფონმა, საუკუნის ბოლოსთვის კი თბილისს აბონენტთა 
რაოდენობის მიხედვით რუსეთის იმპერიაში მეხუთე ადგილი ეკავა 
პეტერბურგის, მოსკოვის, კიევისა და ხარკოვის შემდეგ.  

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან თანდათანობით ირღვევა 
წოდებათა შორის ზღვარი, განმსაზღვრელი ხდება ქონებრივი ცენზი 
და საქმიანობის ხასიათი. იკვეთება კაპიტალიზმის ელემენტები, 
რაც, მოდერნისტული თეორიის მიხედვით, ნაციონალიზმის 
ფორმირების ერთ-ერთი განმაპირობებელი მიზეზია. გაჩნდნენ, 
ერთი მხრივ, საწარმოო საშუალებათა მფლობელები. ე.წ. ბურჟუაზია, 
ხოლო, მეორეს მხრივ, ნებით დაქირავებული მუშები (ამ კატეგორიას, 
ძირითადად, სოფლიდან სარჩოს მოსაპოვებლად ქალაქში ჩასული 
გლეხები შეადგენდნენ). ჩამოყალიბდა საშუალო მეწარმეთა ფენა.  

80-იანი წლებიდან იმპერიაში მკვეთრად შეიცვალა პოლიტიკური 
ვითარება. 1881 წლის მარტში იმპერატორი ალექსანდრე II  

მოკლეს, რასაც ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური რეაქცია 
და პოლიციური რეჟიმის გაბატონება მოყვა. მოკლული მეფის 
შვილმა, ახალმა იმპერატორმა ალექსანდრე მესამემ იმპერიაში 
მიმდინარე გარდაქმნების პროცესი “საბედისწერო შეცდომად” 

გამოაცხადა და გეზი თვითმპყრობელობის განმტკიცებისკენ აიღო. 
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შეიკვეცა პოლონეთის და ფინეთის გარკვეული სუვერენული 
უფლებები, ხმარებიდან ამოიღეს ცნებები უკრაინა, ბელორუსია, 
საქართველო, 1882 წელს გააუქმეს კავკასიის ადმინისტრაციული 
ავტონომია, მეფისნაცვლის თანამდებობის ნაცვლად, აღადგინეს 
მთავარმართებლობის ინსტიტუტი. მხარის მმართველობის სისტემა 
ძირეულად შეიცვალა, გუბერნიები უშუალოდ საიმპერიო ცენტრს 
დაუქვემდებარეს. ასევე გამკაცრდა ცენზურა. ცარიზმი იმპერიის 
სრული რუსიფიკაციის გზას დაადგა. განსაკუთრებული სამიზნე 
ქართული ენა გახდა, სახალხო სკოლებში ქართულ ენაზე არა თუ 

სწავლა, ლაპარაკიც კი აიკრძალა და მის ნაცვლად რუსული ენა 
შემოიღეს. საქართველოს ნაციონალური მთლიანობის საზიანოდ, 
სამეგრელოში მეგრულ, სვანეთში სვანურ და აჭარაში თურქულ ენებზე 
სწავლების დანერგვა გადაწყვიტეს. პეტერბურგიდან სპეციალურად 

მოავლინეს პროფესორი გრენი, რომელსაც რუსული დამწერლობის 
საფუძველზე მეგრული ენის ანბანის შექმნა დაევალა. ასევე 
გადაწყვიტეს რელიგიური ლიტერატურის მეგრულად თარგმნა და 
ღვთისმსახურების ამ ენაზე გადაყვანა. ხელისუფლების წამოწყებებს 
ადგილობრივი ელიტის და საზოგადოების მხრიდან სერიოზული 
წინააღმდეგობა შეხვდა. რუსულის ბაზაზე შექმნილი მეგრული და 
სვანური ანბანი და ამ ენებზე გამოცემული დაწყებითი სკოლის 
სახელმძღვანელოები პრაქტიკულად გამოუყენებელი დარჩა. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ილია ჭავჭავაძე საგანგებოდ ეწვია სამეგრელოს, 
სადაც წარმოთქვა ცნობილი სიტყვები “სამეგრელოში მოვედი და 
საქართველო ვნახე”-ო.

ცარიზმის პოლიტიკას მკვეთრად უპირისპირდებოდა ქართული 
პერიოდული პრესა, რასაც საპასუხო რეაქცია მოყვა კავკასიის 
ადმინისტრაციის მხრიდან. აიკრძალა რუსულენოვანი გაზეთის 
“ობზორის” გამოცემა, მისი რედაქტორი ნიკო ნიკოლაძე კი 
საქართველოდან გადაასახლეს. ასევე დაიხურა ჟურნალი “იმედი”, 
გაზეთი “დროება” და სხვა.  

იმპერიის რეაქციული პოლიტიკის და შეზღუდვების 
შედეგად, ნაციონალიზმის გამოვლინების არეალი საქართველოში 
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მნიშვნელოვნად შეიზღუდა. ამის გამო იგი, ზოგჯერ, სიმბოლურ 

აქტებში გამოიხატებოდა. ასეთი სიმბოლური გამოხატვის 
ადგილად უნდა მივიჩნიოთ ქართული თეატრი, სადაც უდიდესი 
წარმატებით იდგმებოდა პატრიოტულ თემაზე შექმნილი 
სპექტაკლები (“სამშობლო”, აკაკი წერეთლის “პატარა კახი” და 
სხვა.) უნდა გავიხსენოთ ალექსანდრე ბატონიშვილის ვაჟის, 
ერეკლე ბაგრატიონის გარდაცვალება 1882 წელს, თბილისში. 
მის დაკრძალვაზე მცხეთაში უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი, 
ხოლო დაკრძალვის წინ ცხედრის საიდუმლო მეფედკურთხევაც კი 
გამართეს. გარდა ამისა, ნაციონალიზმის გამოვლინების სიმბოლურ 

აქტებად უნდა განვიხილოთ კრწანისის ბრძოლისა და ერეკლე II-ის 
გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხალხმრავალი 
ღონისძიებები.

XIX საუკუნის 90-იანი წლებიდან საქართველოში მარქსისტული 
მოძღვრება, სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგია იწყებს 
გავრცელებას. ამ მიმართულების პირველი ჯგუფი საქართველოში, 
რომელშიც ცნობილი სოციალ-დემოკრატები ნოე ჟორდანია, კარლო 

ჩხეიძე, ფილიპე მახარაძე, მიხა ცხაკაია და სხვები შედიოდნენ, მწერალ 

ეგნატე ნინოშვილის გარშემო გაერთიანდა. ამ ჯგუფს “მესამე დასი” 
ეწოდა. 1892-1893 წლებში საქართველოში ოფიციალურად დაფუძნდა 
სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაცია. ქართველი სოციალ-

დემოკრატები საკუთარი იდეების პროპაგანდისთვის გაზეთ „კვალს“ 
იყენებდნენ, 1898 წლიდან კი ეს გაზეთი მთლიანად მარქსიზმის 
მიმდევართა საკუთრება გახდა. მესამე დასელები მკვეთრად 

დაუპირისპირდნენ თერგდალეულთა მსოფლმხედველობას, დაგმეს 
წოდებათა შერიგების იდეოლოგია და ერის განვითარების უმთავრეს 
საშუალებად კლასთა შორის ბრძოლა გამოაცხადეს. თავად ნოე 
ჟორდანია ილია ჭავჭავაძეს “ბნელეთის მოციქულს” უწოდებდა და 
აჟღერებდა მოწოდებებს იმ მიმართულების განადგურების შესახებ, 
რომელსაც ჭავჭავაძე ხელმძღვანელობდა. არანაკლებ კრიტიკული 
იყო ფილიპე მახარაძის პუბლიკაციები. 

სოციალ-დემოკრატიულმა იდეოლოგიამ ქართული საზოგადოების 
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მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიმხრო, განსაკუთრებით მუშათა და გლეხთა 
წრეებიდან. მიუხედავად ნაციონალური (ეროვნული) საკითხის 
უგულებელყოფისა, სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა მაინც 
მნიშვნელოვან ყურადღებას საჭიროებს ქართული ნაციონალიზმის 
დინამიკაში განხილვის დროს, თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რომ სწორედ 

აღნიშნული მოძრაობის ლიდერთა მიერ გამოცხადდა საქართველოს 
დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს. 

არსებობს მოსაზრება და, ალბათ, არცთუ უსაფუძვლო, ქართული 
სოციალ-დემოკრატიის ეროვნული  ფესვების შესახებ. სტივენ 
ჯონსი მიიჩნევს, რომ თერგდალეულებმა გადამწყვეტი როლი 
შეასრულეს ქართული სოციალ-დემოკრატიის მიმართულების 
განსაზღვრაში და, მიუხედავად ინტერნაციონალიზმის ქადაგებისა, 
იგი მკაფიოდ გამოკვეთილ ნაციონალურ საფუძვლებს ემყარება. 
ქართველი სოციალ-დემოკრატები ხალხს პრობლემების მოგვარებას 
მაინც ეროვნულ საფუძველზე თავაზობდნენ. ისინი თვლიდნენ, 
რომ ნაციონალიზმი და სოციალიზმი ერთმანეთს კი არ 

ეწინააღმდეგებოდა, არამედ ავსებდა. საქართველოში სოციალიზმი 
განსაკუთრებით მომხიბლავი იყო, რადგან იმედს იძლეოდა, რომ 
წერტილს დაუსვამდა კოლონიალიზმს, უცხოელი მესაკუთრეების 
მხრიდან ექსპლუატაციას, სოციალურ და კუთხურ დაყოფას (ჯონსი 
2007: 44-47).

ქართულ ისტორიოგრაფიაში არსებული ცნობილი კლასიფიკაციის 
მიხედვით, რომელიც გიორგი წერეთელს ეკუთვნის, თერგდალეულები 
ე.წ. “პირველ” და “მეორე” დასებად იყოფიან. წერეთლის ამ 
ტიპოლოგიზაციას მოწინააღმდეგეები მისივე თანამედროვეებს 
შორისაც გამოუჩნდნენ და მან შემდგომ პერიოდშიც განიცადა 
ტრანსფორმაცია. მიუხედავად ამ ჯგუფებს შორის მკაფიო მიჯნის 
არარსებობისა, მათ შორის მაინც შეიმჩნევა ნიუანსური, თუმცა 
არაარსებითი განსხვავებები (გლეხებისთვის მიწის გადაცემის ფორმა, 
“სათავადაზნაურო” თუ “ინდუსტრიული” ბანკების დაარსება და 
ა.შ.), ორივე აღნიშნული მიმართულება, ისევე როგორც ქართული 
სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგიის მნიშვნელოვანი ასპექტები, 



53

საინტერესოდ ვლინდება ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორიის 
მიხედვით. “პირველ” და “მეორე” დასებს, მათი წარმომადგენლების 
შეხედულებებს თუ საქმიანობას ნაციონალიზმის ფორმირების 
კონტექსტში ერთ მთლიანობაში განვიხილავთ. რაც შეეხება სოციალ-
დემოკრატიულ მიმართულებას, მისი კვლევა, მოცემულ ეტაპზე, 
მნიშვნელოვნად სცილდება ჩვენს მიზანს, ამიტომ მასზე ყურადღებას 
აღარ შევაჩერებთ.


