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 იპოლიტე ვართაგავა (1872-1967) - კრიტიკოსი, ლიტერატურათმ-

ცოდნე, პედაგოგი. დაიბადა მედავითნის ოჯახში. დაწყებითი განათლება 
ხეთის სკოლაში მიიღო, შემდეგ დაამთავრა სენაკისა და თბილისის სასუ-
ლიერო სასწავლებლები. 1895 წელს შევიდა ყაზანის აკადემიაში, რომე-
ლიც 1899 წელს დაამთავრა სამეცნიერო ხარისხით. 1899-1907 წლებში მუ-
შაობდა სიმფეროპოლის სასულიერო სემინარიის ინსპექტორად, 1907-
1918 წლებში თბილისის სასულიერო სემინარიის რუსული ლიტერატუ-
რის მასწავლებლად. საბჭოთა პერიოდში ძირითადად პედაგოგიურ მოღ-
ვაწეობას ეწეოდა. წერა დაიწყო იპო ხეთელის ფსევდონიმით. მის კალამს 
ეკუთვნის 200-მდე მონოგრაფია და სტატია. მისი მოგონებების ორი წიგ-
ნი ქართული მემუარული ლიტერატურის საუკეთესო ნაწილია. 
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იმ ხალხს, ან ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც არა აქვს, ან  როგორმე 
დაუკარგავს ეროვნული თვითცნობიერება, არ შეუძლიან თავის თავს ერი 
უწოდოს. შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფში სწავლა-განათლება იყოს გავრ-
ცელებული; შეიძლება მასში თითო-ოროლა ღრმად განათლებული ადამ-
იანიც ერიოს; შეიძლება ეს ჯგუფი წარმოებასა და აღებ-მიცემობაში ძლი-
ერ დახელოვნებული იყოს და თანამედროვე კულტურულ წინმსვლელო-
ბის აზრები შეთვისებული ჰქონდეს, მაგრამ ის .. შეუძლებელია, რომ ას-
ეთ ადამიანთა ჯგუფს ერი ეწოდოს. 

რა თვისებაა ადამიანთა რო... ჯგუფისათვის აუცილებელი, რომ ის 
ნამდვილ ერად ჩაითვალოს? რა ძალაა საჭირო ამ ჯგუფთა მრავალრიც-
ხოვან წევრების შესაერთებლად, შესახამებლად და შესაკავშირებლად, 
რომ უბრალო ადამიანთა გროვა, შემაგრებულ-შედუღებულ ეროვნულ 
სხეულად გადაიქცეს? 

რასაკვირველია, არა მარტო ამ ჯგუფის საერთო შთამომავლობა, 
არა მისის წევრების საერთო დედა-ენა, არა ერთს მიწა-წყალზედ ცხოვრე-
ბა, არა ცალკე წევრთა ბუნებრივი ნიჭი, გონების სიმახვილწ, მხნეობა და 
გამრჯელობა! ყველა ეს ერთად და კერძოდ აღებული თითოეული მათგა-
ნი ვერ შექმნის იმას, რასაც ეწოდება ეროვნება, თუმცა ყველა ეს აუცილ-
ებელს ელემენტს შეადგენენ ეროვნებისათვის, თუმცა თითოეული მათ-
განი ხელს უწყობს და აძლიერებს მას, მხოლოდ თვით ეროვნებას, რო-
გორც დიად ისტორიულ პრინციპს, ვერ ჰქმნის. 

მაშ რა ჰქმნის ეროვნებას? რა უდევს მას საძირკველად და რა შეად-
გენს მის უმთავრესს და აუცილებელ არსს? 

ამ კითხვის პასუხს ვიტყვით შესანიშნავის ფილოსოფოსისა და მეც-
ნიერის რენანის სიტყვებით, რომელსაც სრულად ვეთანხმებით, რადგან 
ჭეშმარიტებად მიგვაჩნია. 

”...ნაცია, ამბობს რენანი, არის უწინარეს ყოვლისა სული (дух) ანუ 
უდიდესი ისტორიული პრინციპი. ორი ფაქტი წარმოშობს ამ სულს და 
ჰქმნის ცხოვრების ნაციონალურ იდეალს; ერთის მხრით - ეს არის მფლო-
ბელობა საზოგადო მემკვიდრეობითი მოგონებათა; მეორეს მხრით, - ამ 
ძვირფას ისტორიულ მოგონებათა დასაცველად შრომა და სიცოცხლე. ამ 
ნაირად ეროვნულ გრძნობაში სიყვარული წარსულისა განუწყვეტლად 
შეკავშირებულია ბრწყინვალე მომავლის იმედთან. ჭეშმარიტი დიდება, 
მოგონება ეროვნულ გმირების „საქმეთა საგმიროთა“ და სამშობლოს წარ-
სულ უბედურებისა და ტანჯვისა, სურვილი მისთვის თავგანწირვისა და 
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წამებისა, მთელ ხალხთან ერთად ბედნიერება და იმედი - აი შინაარსი 
ნამდვილ ეროვნებისა“.1 

დიახ, მოგონება მამა-პაპათა „საქმეთა საგმიროთა“; მოგონება იმ 
ტანჯვა-წამებისა, რომელიც ხალხს გამოუვლია მთელ ისტორიულ ცხოვ-
რების განმავლობაში; სურვილი მასთან ერთად წამებისა; გათვალისწინე-
ბა და დაფასება მისის წარსულ გონებრივ და ზნეობრივ ნამოქმედარისა; 
შესწავლა ისტორიულ ნაწარმოებისა და მწერლობისა, - აი რა შეადგენს 
აუცილებელ შინაარსს ეროვნებისას, აი რა ჰქმნის მას! 

ამისათვის იმ ხალხს, რომელსაც თავისი წარსული ისტორიული 
ცხოვრება დავიწყებია და მამა-პაპათა ღვაწლსა და ნამოქმედარს არ იგონ-
ებს, ერი არ ეწოდება. ის მხოლოდ ინდივიდუუმთა უბრალო კრებულია, 
ბრბოა. ასეთ ხალხს მომავალიც ვერ გაუღიმებს, ის იმას ვერ გაახარებს, 
მას მომავალში სხვა ძლიერ ერების მხოლოდ მონობა-მორჩილება მოელ-
ის; ის უსათუოდ გაიხრწნება, ჩაინთქება და დაიკარგება სხვა უფრო ძლი-
ერ ერის ცხოვრების დუღილში. ცნობილია, რომ ერის მომავალს საძირ-
კვლად ედება მისი წარსული; ამ საძირკველზედ უნდა აშენდეს ერის ახა-
ლი ცხოვრება, და სადაც ეს საძირკველი, ე. ი. ერის წარსული ღვაწლი, 
შრომა, თავდადება, მისწრაფება-იდეალი სუსტი და ფუყეა, ან დროთა ვი-
თარების დიადი წარსული შეურყევია,  შეუმუსრავს და გაუქარწყლებია, 
იქ ერის მომავალი და ღონე მიხდილია. 

თუ გვსურს, რომ ერუ პროგრესიულს გზას დაადგეს და გაიუმჯო-
ბესოს თვისი გონებრივი, ზნეობრივი და ეკონომიური ცხოვრება, ჯერ, 
პირველ ყოვლისა, უნდა დავაყენოთ იგი მკვიდრ ეროვნულ ნიადაგზე: ჩა-
ვახედოთ გონივრულად თავისს წარსულს ცხოვრებაში, შევასწავლოთ 
ლიტერატურა, ისტორია; ერთის სიტყვით, გავუღვიძოთ, გავუცხოვე-
ლოთ ეროვნული თვითცნობიერება. მხოლოდ მაშინ შესძლებს იგი მაგ-
რად და ძლიერად დაადგეს განვითარებისა და წინმსვლელობის გზას. 

თუ ერას ეროვნული თვითცნობიერება არა აქვს, ან აქვს, მაგრამ 
ძლიერ დასუსტებულ-გამოურკვეველი, მაშინ ტყუილ-უბრალოდ ჩაივ-
ლის მისი ყოველივე ცდა, მეცადინეობა, თავგამოდება: იგი ვერ ჩაებმება 
კულტურულ ხალხთა ფერხულში და ხმასაც ვერ ამოიღებს საკაცობრიო 
კონცერტში. 

მაშასადამე, საჭიროა, რომ ხალხი ჯერ ეროვნულ ძალით აღიჭურ-
ვოს და შეიარაღდეს და მერე კი კულტურა ცივილიზაციისკენ მიიბრუ-
ნოს პირი. ჯერ მან უნდა შეიგნოს თავისი თავი, გაიღვიძოს და გაიცხოვე-
ლოს ეროვნული თვითცნობიერება და მერე გამოვიდეს პროგრესიულ 
                                                 
1 იხ. „ფილოსოფიური დიალოგები“. 
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ცხოვრების ასპარეზზედ სამოქმედოდ. მხოლოდ მაშინ იქნება ნაყოფიერი 
და აზრიანი ყოველივე მისი მისწრაფება და მოქმედება... 

ასეთი დიდმნიშვნელოვანია ეროვნული თვითცნობიერება! ასეთს 
აუცილებელ ელემენტს შეადგენს ის ერის ცხოვრებაში! ეს ჭეშმარიტება 
ღრმად შეგნებული ჰქონდათ და აქვთ ევროპის მოწინავე ერებს და, თუ 
დღეს იქ ამ საგნის შესახებ მოწოდება და სჯა-ბაასი ხშირად არ ისმის, ეს 
იმიტომ, რომ ეროვნების სიძლიერე და აუცილებლობა მათში აქსიომად 
აღიარებულია და დიდი ხანია საძირკვლად და სარჩულად უდევს იმათს 
კულტურულს წინმსვლელობას... 

რა სურათს წარმოადგენს ამ მხრივ ჩვენი სამშობლო - საქართველო? 
აქვს თუ არა მას საფუძვლიანი, გარკვეული და შეგნებული თვითცნობი-
ერება, რომელზედაც უნდა დამყარდეს მისი მომავალი განვითარება-წინ-
მსვლელობა? 

ქართველებს ოდესმე ჰქონდათ ღრმად შეგნებული ეროვნული 
თვითცნობიერება, რომლის სიძლიერე, როგორც ვიცით, დიდხანს ვერ 
დაასუსტა და ვერ შეჰმუსრა ულმობელმა მტრის ძალამ. ქართველების 
განსაცვიფრებელი სულის სიმხნევე, მამაცობა, მამულისათვის თავის გან-
წირვა, სამშობლოს ღრმა სიყვარული, წყურვილი სწავლა-განათლებისა - 
ყველა ეს ჰსულდგმულებდა, ძალ-ღონეს იკრებდა, იფურჩქნებოდა ეროვ-
ნულ თვითცნობიერების მეოხებით. ეს ეროვნული თვითცნობიერება იყო 
ის უშრეტი წყარო, რომლითაც საქართველო მხნევდებოდა; ის იყო ის ცი-
ხე-გალავანი, სალი კლდე, რომლის შემუსვრა და დანგრევა მტრებმა ვერ 
შესძლეს; ის იყო ის მოჯადოებული წრე, რომელსაც მუხანათებმა ფეხი 
ვერ გადააბიჯეს. 

ქართველობას რომ ასეთი ღრმა, საფუძვლიანი და შეგნებული ერ-
ოვნული თვითცნობიერება არა ჰქონოდათ, იმნაირ ისტორიულ გარემო-
ებებში იყვნენ მომწყვდეულნი, რომ აუცილებელი ეროვნული სიკვდილი 
მოელოდათ და არც არაფერს საყურადღებოს შეჰქმნიდნენ. 

ამ თვითცნობიერების წყალობით კი მათ შეჰქმნეს თავისებური სა-
ხელმწიფოს წეს-წყობილება; შეიმუშავეს კანონმდებლობა; განავითარეს 
ლიტერატურა, მეცნიერება და ხუროთმოძღვრება; გამოიჩინეს სამაგალი-
თო ზნეობრივი თვისებანი და სხვა და სხვა. თვით ცნობიერებამ შეჰქმნა 
ქართველები ისეთ ერად, რომელსაც ისტორიკოსები „ქრისტიანობის გო-
ლიათებს“ და „ჯვაროსნებს“ უწოდებენ... 

მხოლოდ მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისს საქართველოსთვის 
„დრონნი იცვალნენ“: წინა საუკუნოების, მომეტებულად კი მეცხრამეტე 
საუკუნის, თავზარმა საქართველოს ერი მოჰღალა, ქანცი გაუწყვიტა, თა-
ვისის თავის იმედი დააკარგვინა და იძულებულ ჰყო დროშა ქრისტიან-
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ობისა და ეროვნებისა ერთმორწმუნე ხალხისთვის ჩაებარებინა... ქართვე-
ლი ამით თითქოს მოსვენებას მოეცა, რადგანაც მან თავიდგან მოიშორა 
უპირველესი და უმთავრესი თვისი მოვალეობა - სამშობლოს, სარწმუნო-
ებისა და ეროვნების დაცვა. მას დაუდგა ახალი ხანა, ახალი დრო, მაგრამ 
ამ ახალ დროს მან ალღო ვერ აუღო და ვერ შეეჩვია. იგი აირია, მოსაზრე-
ბა შეუსუსტდა და თითქმის ყოველივე გონივრული მიზანი გაუქრა. 
თუმცა მოსალოდნელი კი იყო, რომ მოსვენების დროს ის ღონეს მოიკრებ-
და, მოდუნებულ ძალ-ღონეს გაიცხოველებდა. ნამდვილად კი, სამწუხა-
როდ, სულ სხვა ნაირად დატრიალდა მისი ბედ-იღბალი: სწორედ ამ მოს-
ვენების დროს მას გაუქრა საზოგადო იდეალი და გრძნობა; დაჰკარგა სა-
უკუნოებით შემუშავებულ-შეზავებული თვითცნობიერება, გონების სი-
მახვილე და მხნეობა; იგი ჩაითრია უაზრო და ქარაფშუტა ცხოვრებამ. კუ-
ჭი, ქეიფი, არშიყობა, - აი რა გაამეფა ახალს გარემოებებში ჩამდგარმა, 
ოდესმე მხნემ, მამაცმა და შეგნებულმა ქართველმა ერმა..,. 

წელნი მიდიოდნენ, მაგრამ ქართველი ერი შეგნებულ ცხოვრების 
ნიშან წყალს ვერ იჩენდა: პირიქით, ის თან და თან ეროვნულად უძლურ-
დებოდა, სუსტდებოდა, კნინდებოდა და ქარაფშუტულად ჰრყვნიდა, 
ჰკარგავდა ყველა იმას, რაც მამა-პაპათ სისხლით დაიცვეს და სამემკვიდ-
როდ ჩააბარეს. 

მართალია, აქა-იქ თითო ოროლა შეგნებული, თვისის სამშობლო 
ქვეყნის ერთგული და მხნე ადამიანი ყოველთვის ერია ქართველებში, 
მაგრამ მათი რიცხვი ძლიერ მცირე იყო. სავალალოდ მათი ძალ-ღონე და 
მოქმედება თითქმის უნაყოფოდ იკარგებოდა საზოგადო ცხოვრების უფ-
ერულობა-დაწვრილმანებაში... 

მაგალითად, ამ საუკუნის მეორე მეოთხედში „შეიკრა ის ბრწყინვა-
ლე წრე გონება გახსნილ ყმაწვილ-კაცებისა. საიდგანაც გამოვიდნენ თ. 
გრ. ორბელიანი,  დ. ყიფიანი. ორი გიორგი ერისთასვი, ზაქარია ერისთა-
ვი, იოსებ და კონსტანტინე მამაცაშვილები, თ. ნ. ბარათაშვილი ალ. და დ. 
ორბელიანები და სხვა“.2 

მაგრამ რა გავლენა უნდა ჰქონოდა ამ „გონება გახსნილ ყმაწვილკა-
ცების ბრწყინვალე წრეს” ისეთ დროში, როდესაც მთელს საქართველოს 
უაზრობისა და ქარაფშუტობის ზეწარი ჰქონდა გადაფარებული? რა ნაირ-
ად უნდა გამოეფხიზლებინა, როგორ უნდა მოეყვანა გონს ”ორიოდ გონე-
ბა გახსნილ ყმაწვილ კაცს ის აუარებელი, უგზო-უკვლოდ მოხეტიალე და 
გაფუქსავატებული ახალი თაობა, რომელიც ქეიფით დარეტიანებული და 
ღვინით გაჟღენთილი გაიძახოდა: დავეხსნათ ცოდნის ძებნასა, ღვინო 
                                                 
2 იხ. ვ. ორბელიანის მოკლე ბიოგრაფია“ 
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სჯობს ყოველ მცნებასა.3 სასაცილოდაც ხომ არ ეყოფოდათ სულის კვეთე-
ბა-მისწრაფება ამ ”გონება-გახსნილ ყმაწვილ კაცებსა” იმ გადაგვარების 
გზაზედ დამდგარ ქართველ დედებს და ქალიშვილებსაც, რომლებიც მა-
შინ როგორც ზოგიერთები დღესაც, უაზრო კისკისით დაჰმღეროდნენ; 

”მიყვარს კალინა, მალინა, 
მძულს ვარდები და იაო, 
სამშობლო რასა მიქვიან, მეწყერსაც წაუღიაო.”4 

რა ნაყოფი უნდა მოეტანა მათ გატაცებულს ქადაგებასა და უანგარო 
მოქმედებას იმ საზოგადოებაში, სადაც მაშინ ისეთი დედები ცხოვრობ-
დნენ, რომლებსაც ნ. ბარათაშვილი ასე ახასიათებს: „ქართული ... ისიც 
დავიწყებია, რუსული არ უსწავლია და ახლა არ ვიცი რომელ ენასზე დას-
წერს წერილსო“.5 

 
”ივერია”, 15 ივნისი 1901 № 128, გვ. 1-2 

 
დიახ, დაკნინებული და დამახინჯებული იყო მაშინდელ ქართვე-

ლების ცხოვრება! და აკი ამ „გონება გახსნილ ყმაწვილ კაცების“ უკეთესი 
წარმომადგენლები სამშობლოს ასეთ დაკნინება-დამახინჯებით გულმოკ-
ლულნი და დაღონებულ-დაძმარებულნი მწველ სასოწარკვეთილებას ეძ-
ლეოდნენ; მათი გულის წვა-დაგვა იქამდე აღწევდა, რომ ჰნატრობდნენ 
კიდეც, სადმე შორს, შორს გადახვეწილიყვნენ და არ ემზირათ სამშობ-
ლოს ასეთი გათახსირება-დაცემისათვის. „... ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულ-
ში, ჩემთა წინაპართ საფლავებ შორის“,- ჰკვნესის ერთი ამ ყმაწვილ კაც-
თაგანი - ნ. ბარათაშვილი. 

აი, რა შხამი ჩაუწვეთებია პოეტის მგრძნობიარე და სამშობლოს 
სიყვარულით აღგზნებულ გულში თანამედროვე ცხოვრების სიდუხჭი-
რეს და გახრწნას! 

„...სული მიწუხს, გული ჩემი მწარედ ღონდება“, გოდებს მეორე 
ჩვენი პოეტი - ვ. ორბრლიასნი, „როდესაც სამშობლოს მწარე ბედს წარმო-
ვიდგენო“. 

დიახ, ასეთს უიმედობას უნერგავდა გულში ყველა ნამდვილ მამუ-
ლისშვილს საქართველოს მაშინდელი მდგომარეობა: მისი სულიერად 
მოუძლურება-დამახინჯება, გადაგვარების გზაზე დადგომა და გაფუქსა-
ვატება..., „მაგრამ ძნელია ერის ცხოვრების მაჯის ცემა ისე შესწყდეს, რომ 
                                                 
3 ლექ. ალ. ჭავჭავაძისა 
4 აკაკი 
5 იხ. ნ. ბარათაშვილის წერილები,  წ. XII. 
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არ მოქმედებდეს რა ასე თუ ისე სახვალიოდ“, ილია ჭავჭავაძის თქმისა არ 
იყოს. 

საქართველოშიაც ასე მოხდა. მისი მიძინებული, კარჩაკეტილი და 
დაქსაქსული ცხოვრება, სადაც ამ საუკუნის პირველ ნახევარში მხოლოდ 
აქა იქ ცალ-ცალკე, ოდნავ ჰბჟუტავდა შეგნებული თვითცნობიერება, შე-
სამჩნევად გამოფხიზლდა მესამოცე წლებში, - იმ დროს, როდესაც მთელ 
რუსეთს მოეფინა სხივი ალექსანდრე II-ს „დიდის რეფორმებისა“. საქარ-
თველოსაც, როგორც რუსეთის ერთ ნაწილთაგანს, მოჰხვდა ცხოველმყო-
ფელი სხივი ამ განმათავისუფლებელ ცვლილებათა; ჩქარა აქაც გაისმა 
„ხალხთ ბორკილის ხმა მტვრევისა“, რომელსაც ისე გატაცებით ჰნატრობ-
და მამულისათვის მაშინდელი შეგნებული ახალგაზრდობა, ქართველე-
ბის დამდგარი, დაობებული, უმოძრაო და ფუქსავატი საზოგადო ცხოვ-
რება შეანძრია და აამოძრავა ამ ახალმა სიომ, ახალმა დრომ. გამოფხიზ-
ლება, რასაკვირველია, თავდაპირველად ქართველ ახალგაზრდობას და-
ეტყო: ზოგიერთნი მათგანნი რუსეთისაკენ გაეშურნენ, სადაც მათ „გაეხ-
სნათ კარი სიბრძნისა“ და სადაც „სიბრძნის მამები - პროფესორები, მათ-
თვის მოცლილნი, მათთვის მქადაგნი“6, ეპოქის სიდიდითა და ბრწყინვა-
ლებით გატაცებულნი უნერგავდნენ მოწინავე აზრებსა და პროგრესიულ 
იდეებს. 

ამ დროს რუსეთის საზოგადო აზრი, რუსული პუბლიცისტიკა 
დობროლიუბოვისა და „გოგოლის პერიოდის“ ავტორს მადლიან ნიჭის 
ზედგავლენით შესანიშნავად გამოცოცხლდა, გაბრწყინდა და თვისის 
ულმობელის კრიტიკით გაჰკიცხა და დაჰგმო ის „ბნელი სამეფო“7, რო-
მელსაც მაშინდელი საზოგადოებრივი ცხოვრება წარმოადგენდა. 

ძველებური ანტიპედაგოგიური და ბარბაროსული წესი სწავლა-გა-
ნათლებისა შესანიშნავის სიცხადითა და მიუდგომლად დაახასიათა და 
დაჰგმო პომიალოვსკიმ  თავის „Очерки бурсы”-ში და ცოტა გვიან კი პი-
სარევმა ისარგებლა ამ წიგნში მოგროვილ მასალით და თავის მწვავსა და 
შესანიშნავს წერილში „Погибшие и погибающие“ სამუდამოდ წესი აუგო 
და ქვესკნელში გაატარა ეს უაზრო და ბარბაროსული წესი სწავლა-განათ-
ლებისა, მაშინდელ რუსულ სიტყვა-კაზმულ მწერლობამაც ფრთა შეისხა, 
რადგანაც მას ისეთი ბრწყინვალე ადამიანები ემსახურებოდნენ, როგორ-
ნიც არიან ტურგენევი, ტოლსტოი და სხ. 
                                                 
6 გრ. ორბელიანი 
7 იხ. დობროლიუბოვის „темное царство“, რომელშიაც ოსტროვსკის კომე-
დიების გამო საუცხოვოდ არის დახასიათებული რუსთა მთელი ცხოვ-
რება. 
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აი ასეთ გამაცოცხლებელ ატმოსფერაში მოხვდნენ და სეთ შესანიშ-
ნავ ხანაში აღიზარდნენ ქართველების გამოფხიზლებულნი და თვით-
ცნობიერების გამაახლებელნი ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნ. ნიკო-
ლაძე, გ. წერეთელი, ი. გოგებაშვილი, ანტ. ფურცელაძე და სხვ. 

ამათ სიტყვითა და საქმით, მწერლობითა და პუბლიცისტურ მოღ-
ვაწეობით შესამჩნევად გამოაღვიძეს ქართველი ერი: გაახსენეს მას თვისი 
წარსული, ჩაახედეს თანამედროვე ცხოვრებაში და დააფიქრეს მომავალ-
ზედ, ილია ჭავჭავაძემ ღრმააზრიან ლექსებსა და მოთხრობებში კრიტი-
კის ქარ-ცეცხლში გაატარა ქართველების უაზრო და ქარაფშუტული 
ცხოვრება („კაცია-ადამიანი“, „რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით?“) აკაკიმ 
კოპწია და მარგალიტებივით აწყობილ ლექსებით შეაყვარა ქართველს 
თვისი სამშობლო, მისი წარსული, მისი მდიდარი ჰცნება და ამავე დროს 
შეუბრალებლად დაჰგმო და შეარცხვინა ყველა ის, ვინც პირად სარგებ-
ლობისათვის „სხვის ქურქს ისხამს, თვის ტომს იწუნებს და ჰგმობს დედა-
ენას“. 

ნიკოლაძემ თვისის ნიჭიერის წერილებით გზა გაუკაფა ჩვენში ზო-
გიერთ მოწინავე იდეებს და ჩაახედა ქართველი ევროპის ცხოვრებაში. 

გოგებაშვილმა თვისი „დედა-ენით“ რამდენიმე თაობა აღზარდა 
მშობლიურს ნიადაგზედ და მით გაუადვილა ახალგაზრდობას მძიმე 
ტვირთი სწავლა-განათლებისა, ამ ნაყოფიერ მოღვაწეობას გულ-მოდგი-
ნედ ხელს უწყობდა გიორგი წერეთელიც, რომელსაც დიდი ღვაწლი მი-
უძღვის ქართულ პრესსის აღორძინება-გამაგრების საქმეში. 

მესამოცე წლების ჩვენი მოღვაწეები უნდა ჩაითვალნენ ქართველ-
თა თვითცნობიერების გამოღვიძების პიონერებად. მათ შეიტანეს სიცოც-
ხლე საქართველოში: აამოძრავეს მისი დაგუბებული და მდორე საზოგა-
დოებრივი ცხოვრება; მოურიდებლად დაჰგმეს „მამათა“ ფუქსავატობა, 
უკან ჩამორჩენა, უაზრო ცხოვრება... 

ამ კრიტიკამ ქართველებს აუმოძრავა დაბნელებული გონება: მათ 
ახლა სერეულად მაინც გადაავლეს თვალი წარსულს და ჩაუკვირდნენ 
აწმყოსაც. მაგრამ ეს გამოღვიძება, ეს დაკვირვება მაინც ძლიერ გამოურ-
კვეველი და სუსტი იყო, რადგანაც ორმოცდაათი წლის უაზრო, უმიზნო 
და ფუქსავატმა ცხოვრებამ ბევრი რამ წარუტაცა, ბევრი რამ შეუსუსტა და 
გაურყვნა ქართველ ერს. როგორც სუსტად განახლებულ-გაღვიძებული, 
ეს ჩვენი თვითცნობიერება დღესაც, რამდენისამე ათის წლის შემდეგაც, 
არ არის გამაგრებული, გაღონიერებული და სრულ ასაკში მოსული. ის 
თუმცა კანონიერად დაიბადა, მაგრამ შესამჩნევი უფლებანი ჯერაც ვერ 
მოიპოვა, მისი სამფლობელო ჩვენში დღესაც ძლიერ ვიწრო და შემოფარ-
გლულია, თითო ოროლა ქართველის გულში თუ აქვს მას საიმედო და 
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უტყუარი ბინა-თავშესაფარი! საზოგადოთ-კი იგი საქართველოში იშვია-
თი სტუმარია... მართლაც, გადავავლოთ თვალი ჩვენს თანამედროვე სა-
ზოგადოებრივ ცხოვრებას და დავუწყოთ ძებნა ამ ცხოვრებაში ნამდვილ 
და შეურყეველ ეროვნულ თვითცნობიერებას. 

ეს თვალის გადავლება ცხადად დაგვარწმუნებს, რომ საქართვე-
ლოს ყველა კუთხეში და ქართველების ყოველს წოდებაში დღესაც ძლი-
ერ სუსტობს და ჰკოჭლობს ეროვნული თვითცნობიერება. 

დავიწყოთ ჩვენებურ ინტელიგენტებიდგან. ჩვენ ბლომად გვყავს 
„დიპლომიანები“ რომლებსაც უმაღლესი და საშუალო სწავლა-განათლე-
ბა მიუღიათ, მათი რიცხვი ახლაც დღითი დღე მატულობს და იზრდება. 
მაგრამ საქმე „დიპლომიანთა“ რიცხვის ზრდაში როდია, - საქმე ის არის, 
ამ „დიპლომიანთა“ გამრავლებით ემატება თუ არა რამე საქართველოს 
ერს? მათი შრომა-მოღვაწეობით უმჯობესდება და პროგრესიულ გზას 
ადგება თუ არა მისი ცხოვრება? სამწუხაროდ, გულახდით უნდა ვაღიარ-
ოთ, რომ ჩვენებური „დიპლომიანები“ ძლიერ ნაკლებად იძლევიან რამე 
სასარგებლო ნაყოფს,  რადგანაც ისინი იშვიათად გამოდიან საზოგადო 
ასპარეზზედ და თუ როდისმე გამოდიან, ისიც ვიწრო სადასო ინტერესე-
ბით, პირადის ანგარიშით და მაზრულ პატრიოტიზმით გატაცებულ-გაჟ-
ღენთილნი, ამისათვის იმათ ვერ შეაქვთ და არც შეუძლიანთ შეიტანონ 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჰუმანიური აზრი, ცხოველი გრძნობა, საქ-
მის სიყვარული, მხნეობა, უანგარობა და შრომა. რათა? იმიტომ რომ ისი-
ნი ეროვნულ თვით-ცნობიერებას მოკლებულნი არიან; იმიტომ რომ ისი-
ნი მშობლიურ ნიადაგს მოსწყვიტა ჩვენებურმა ოჯახმა და სკოლამ; იმიტ-
ომ რომ მათ გულ-ღვიძლში გამჯდარი არ არის თავისის ერის, მისი წარ-
სულის უანგარო სიყვარული, თუმცა ხშირად კი გაიძახიან „გაუმარჯოს 
საქართველოსო“. 

ერთი სიტყვით, იმიტომ რომ ისინი, თუმცა შეიძლება ინტელიგენ-
ტები იყვნენ, მაგრამ ქართველი ინტელიგენტები კი არ არიან. 

ყველა ერის ინტელიგენტობას აუცილებელ და უთუო მოთხოვნი-
ლებას შეადგენს, რომ მას გარკვეული ჰქონდეს და იცოდეს თავისის ერის 
წარსული ცხოვრება; რომ მას გაგებული ჰქონდეს ის მისწრაფება და იდე-
ები, რაც მას ასულდგმულებდა და ერად ხდიდა; რომ მას შესწავლილი 
ჰქონდეს ერის თანამედროვე ვითარება, მისი გონებრივი, ზნეობრივი და 
ეკონომიური მდგომარეობა... აქვთ თუ არა ქართველ ინტელიგენტებს ეს 
აუცილებელი თვისება ინტელიგენტობისა? გადაჭრით შეგვიძლიან 
ვთქვათ, რომ არა და არა! 
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ჩვენის ერის ისტორია, მისი საგმირო და თან სავალალო ათას წლი-
ური თავგადასავალი ქართველ ინტელიგენტებისათვის სწორედ რომ 
„terra incognita“-ა. 

ამ ჩემის აზრის წინააღმდეგ, დარწმუნებული ვარ, ხმას ვერ დას-
ძრავენ ჩვენი „დიპლომიანები“, გარდა ორიოდ ადამიანისა, რომლებმაც 
ჩვენის ისტორიის შესწავლა სპეციალურ საგნად გაუხდიათ... ამნაირად, 
ჩვენი „დიპლომიანები“ ერთს, ყველა ინტელიგენტისათვის აუცილებელ  
საჭირო თვისებას მოკლებულნი არიან... მათ აკლიათ თვისის ერის წარ-
სულ  ცხოვრების ცოდნა. მაგრამ ეს ცოტაა. ჩვენმა ინტელიგენტებმა არ 
იციან აგრეთვე თვისი ერის ლიტერატურა და არც-კი სცდილობენ მის 
შესწავლას. ძველ ჩვენ მწერლობას თავი დავანებოთ; ჩვენს თანამედროვე 
ლიტერატურასა და მწერლობასაც ზერეულად მაინც არ იცნობენ, არა, 
მწერლების სახელები კი იციან, მაგრამ მათი მიმართულება, მისწრაფება, 
აზრი იმათთვის „terra incognita“-ა. 
”ივერია”, 16 ივნისი 1901 № 129, გვ. 2-3 
 

მერე რითი აიხსნება ეს ანორმალური მოვლენა? იმითი, რომ ჯერ 
ისევ უმრავლესობაში ჩვენებური, გადაგვარების გზას დამდგარი ოჯახი 
ვერ აჩვევს, ვერ აყვარებს მოზარდ თაობას თავისს სამშობლო ენას და სამ-
შობლო ლიტერატურას და ეს იმისთვის, რომ ჩვენ ოჯახებიდგან, ჩვენდა 
სამარცხვინოდ, განდევნილია ქართული წიგნი, ქართული ჟურნალ-გაზე-
თები. ჩვენს ოჯახში ყმაწვილი ძლიერ იშვიათად მოჰკრავს ყურს ჩვენის 
ცხოვრების ვარამსა, ჩვენებურ საქმეთა ვითარებასა და მწერლობა-ლიტე-
რატურაზედ სჯა-ბაასს. 

ქართველი დედა - ეს ოდესმე ჩვენის ოჯახის შეურყეველი ბყრჯი - 
ამ საუკუნეში დამახინჯდა, დაფუქსავატდა, მას გაუქრა შეგნება თვისის 
წმინდა მოვალეობა-მოწოდებისა. 

ქართველ დედას, სავალალოდ, ”გარდაეცვალა გული ცხოველი”... 
წინანდელი გმირების აღმზრდელი ქართველი დედები, რომლებ-

საც ისე უსაზღვროდ უყვარდათ თავიანთი სამშობლო, რომ მისთვის სა-
სიკვდილოდ იმეტებდნენ ერთად-ერთ შცილსაც8, დღეს, ეს სასიქადულო 
დედები, მოკისკისე ”ქალბატონებად”  შეიცვალნენ, რომლებიც გაიძახიან: 

”სამშობლო რასა მიქვიან 
                                                 
8 ”ღმერთმა გვაშოროს, შვილო ჩემო, ამა სირცხვილსა, 
რომ შენ შინ იჯდე, ოდეს სხვანი იხოცებიან 
ვინც მამულისთვის არ იმეტებს თავისსა შვილსა, 
მას შვილი თვისი, ჩემო კარგო, არ ჰყვარებია” (”დედა და შვილი”) 
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მეწყერსაც წაუღიაო” (აკაკი)... 
”ტანცი-მანცია”, მასკარადები, ”ბალ-ვეჩერები”, ლოტოს თამაში - ეს 

ზოგიერთ ქალთა ”უმანკო დროს გატარება” - უფრო იზიდავს ეხლანდელ 
ქართველ დედის გულს, ვიდრე ოჯახი, გონივრულად შვილის აღზრდა 
და მამულიშვილის ვალის აღსრულება! 

ძველი ქართველი დედა თავისს ”ნანინაში” მამულის სიყვარულსა 
და მისთვის თავ-განწირვას უმღერდა ნორჩ შვილს: 

”დედათა გული ჩვილი 
მამულისთვის მაგრდება, 
რად მინდა იგი შვილი, 
თუ მისთვის არ მოკვდება! 
ვისაც ძე არ შეუკლავს, 
როს მამულს სჭირებია, 
შვილო, იმ ვაგლახ დედას 
შვილი არ ჰყვარებია! 
მე ისე არ წავხდები, 
ნანა, შვილო, ნანები!!! (ილია). 
მეცხრამეტე საუკუნეში ეს ”ნანინა” მთლად შეიცვალა. ქართველ ქა-

ლების ”ნანინაში” ახლა სულ სხვა თხოვნა და სურვილია; ამ სამშობლოს 
სიყვარულის ნაცვლად დედა ახლა შვილს ”ჩინ-ორდენების” სიყვარულს 
ჩასჩიჩინებს, ”კაი ადგილის” შოვნას უნატრებს!... რასაკვირველია, ასეთის 
დედის აღზრდილი ჩვენი მოზარდი თაობა სულით, გულითა და გონე-
ბით დამახინჯებული გამოდის ცხოვრების ასპარეზზედ. 

შესაძლებელია, რომ მან დიდი სწავლა-განათლება მიიღოს და თა-
ნამედროვე მეცნიერება საფუძვლიანად შეითვისოს, მაგრამ ის მაინც მოძ-
მეთა საკეთილდღეოდ და სასარგებლოდ ვერ გამოიყენებს ამ თავისს 
ცოდნას, რადგანაც მისი სწავლა-განათლება ეროვნულ ნიადაგზედ არ არ-
ის აღმოცენებული, არა აქვს გარკვეული საზოგადოებრივი გრძნობა და 
აზრიანი ეროვნული თვითცნობიერება. იგი ცხოვრებაში გახდება ან უკ-
იდურესი ეგოისტი, ან და უნდეფერენტიზმი შეიპყრობს. 

განა ამის ცოცხალ მაგალითებს ჩვენ არ ვხედავთ ქართველ ინტე-
ლიგენტთა შორის? რა არის ჩვენებური, ეგრედ წოდებული, ”კალისტრა-
ტიზმი”, თუ არ უკიდურესის ეგოიზმის გაღმერთება; თუ არ ყოველისავე 
ზნეობას მოკლებული შენ-ჩემობა? ”კალისტრატიზმი” ნიშნობლივი თვი-
სებაა ჩვენის ”ინტელიგენტობის” თანამედროვე ცხოვრებისა. ”კალისტრა-
ტე” ტიპია, და ამასთან საზოგადო ტიპი, ჩვენებურ ”დიპლომიან”, მაგრამ 
ეროვნულ თვითცნობიერებას მოკლებულ ინტელიგენციისა. ჩვენს კურ-
თხეულ საქართველოში ”კალისტრატეები” ბლომად ჰფუსფუსებენ და, 
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თუ მათი არა გვესმის რა, ეს იმისთვის, რომ მათის მოქმედების სფერა 
ვიწროა და ისინი არც ისე ”მხნე” და დაუდგრომელნი არიან, როგორც მა-
თი მამათ-მთავარი დიდი კალისტრატე. 

რამდენი ხანია ჩვენის საზოგადოების ერთი ნაწილი ჰკიცხავს და 
გმობს ამ ვაჟბატონის საქციელს, მაგრამ ის ყურადღებასაც არ აქცევს. სხვა-
და-სხვა ხრიკებით ფონს გადის, იმარჯვებს და ყოყოჩობს კიდეც ამ გამარ-
ჯვებით. რით აიხსნება ასეთი დაბრმავება ”დიპლომიან” კაციასა? მხო-
ლოდ იმითი, რომ მას არა აქვს საზოგადოებრივი იდეალი, ეროვნულ ნი-
ადაგს არის ამცდარი; ერთის სიტყვით, არა აქვს ...ბული ეროვნული 
თვითცნობიერება. 

რას უნდა წარმოადგენდეს ის საზოგადოებაც, სადაც ”კალისტრა-
ტიზმი” იმარჯვებს, ჰფარფაშობს და საქებად გამხდარა? მხოლოდ ისეთ 
კაცთა კრებას, რომელსაც ჭკუა-გონება დაჰბნელებია, მდაბლად ეგოიზ-
მით გაჟღენთილა და ყოველივე ადამიანური თვით-ცნობიერება დაუკარ-
გავს... 

სადაც ეროვნული თვით-ცნობიერებაა დამკვიდრებული, იქ ”კა-
ლისტრატიზმს” ადგილი არა აქვს... 

მეორეს მხრით, ჩვენებური ყოველივე საშვილი-შვილო საქმის შესა-
ხებ ინდეფერენტიზმი რა არის< თუ არ შედეგი ჩვენის ეროვნულ თვით-
ცნობიერების დაცემისა?.. 

ირყვნება ჩვენი ენა, - ეს ეროვნობის საუნჯე და ბურჯი... ყურადღე-
ბას არ ვაქცევთ ამ სამწუხარო მოვლენას. და ეს იმიტომ, რომ ჩვენ, ქარ-
თველებს, ეროვნული თვითცნობიერება არა გვაქვს? 

ინგრევა და ირყევა ჩვენი ისტორიული ძეგლები: ციხეები და საყ-
დარ-მონასტრები, ”რომელთა კედლებზე სისხლით აწერია” ჩვენი ერის 
ისტორია... ჩვენ კი ფიქრადაც არ მოგვდის მათი დაცვა-შენახვა და შეკე-
თება. და ეს ისევ იმიტომ, რომ ეროვნული თვით-ცნობიერება არა 
გვაქვს!.. 

იკარგება და ირყვნება ჩვენი ეროვნული სიმღერა და გალობა, რო-
მელშიაც ჩაქსოვილია მთელი სულიერი ცხოვრება ერისა... ჩვენ არ ვცდი-
ლობთ მათ შეკრება-შენახვას. და ეს ისევ და ისევ იმიტომ, რომ ეროვნუ-
ლი თვით-ცნობიერება არა გვაქვს! 

დავიწყებას ეძლევა ჩვენი ღრმა შინაარსიანი ზეპირ გადმოცემანი 
და ხალხური პოეზია... ჩვენ თავსაც არ ვიწუხებთ ესენი ჩავწეროთ და მო-
მავალს არ დავუკარგოთ... 

არა გვაქვს კარგად დაყენებული შინაარსიანი და გავლენიანი ჟურ-
ნალისტიკა: სულს ძლივს იბრუნებენ ჩვენი ჟურნალ-გაზეთები, რადგანაც 
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არა ჰყავთ მკითხველ-ხელის შემწყობნი... და ეს იმისთვის, რომ ეროვნულ 
თვით-ცნობიერებასა ვართ მოკლებულნი! 

ჩვენი თანამოძმე, უბრალო ხალხი, ირჩობა გონებრივ და ეკონომი-
ურ წყვდიდში, ჰკვნესის აუტანელ ტვირთ ქვეშ... ჩვენ, მათი „გაგებულ-
შეძლებული ძმები-კი, არა ვცდილობთ გამაცოცხლებელი სხივი შევაშუ-
ქოთ ამ წყვდიადში და ტვირთი შევუმსუბუქოთ დამაშვრალთ... 

ჩვენი წარსული ცხოვრება საინტერესო და ღრმა შინაარსიანია; 
ჩვენც, როგორც ბუნებით უხვად დაჯილდოვებული ხალხი, მრავალ 
მხრით საყურადღებონი ვართ, მაგრამ ჩვენ სრულიადაც არა ვცდილობთ 
უცხო ერებს გავაცნოთ ჩვენი წარსული და მივიქციოთ მათი ყურადღება, 
როგორც ამას სხვები სცდილობენ. 

ამას ჩვენ ვერ ვახერხებთ, რადგანაც თვითონ ჩვენ არ ვიცნობთ 
ჩვენს წარსულს და ჩვენს ცხოვრებას და ეს იმისთვის, რომ გვაკლია ეროვ-
ნული თვით-ცნობიერება! 

ჩვენში გამეფებულია შური, შუღლი, აყალ-მაყალი, დავი-დარაბა, 
დას-დასობა, ორპირობა, ანგარება, გაუტანლობა, უნდობლობა და სხვ. და 
ეს იმისთვის, რომ ჩვენში არ არის ჯერაც შეგნებული ძალა ზნეობრივის 
მოვალეობისა, თანხმობა-ერთობისა და ეროვნულ თვით-ცნობიერებისა! 

ჩვენი თავად-აზნაურობა „ნაჭერ-ნაჭერ“ ჰყიდის „ქველ მამა-პაპათა-
გან“ დარჩენილ მიწა-წყალს, ხან ბანკებში აგირავებს მთელს საცხოვრე-
ბელს; ამ ფულს „ბითურ-ცხრაში“ აგებს და უაზროდ ჰფლანგავს. ეს იმის-
თვის, რომ მათ გაუქრათ „სული მამა-პაპური“ და არა აქვთ შეგნებული 
ეროვნული თვით-ცნობიერება! 

ჩვენში ძლიერ ხშირად ნიჭის პატრონი, მეცადინე და უანგარო მუ-
შაკი ხურდავდება; წვრილმანდება, ეცემა და პესიმიზმს ეძლევა, და ეს იმ-
იტომ, რომ მას ყველგან ხვდება წინ ფუქსავატობა, უგულობა, დალაჩრე-
ბა, შური, გაუტანლობა, დაუნდობლობა, რაც, როგორც ვთქვით, შედეგია 
თვით-ცნობიერების ნაკლებობისა! 

ჩვენში არიან ზოგიერთნი ისეთნი, რომლებმაც სწავლა-განათლე-
ბის მისაღებად ევროპა შემოიარეს და რომლებსაც ჰსურთ კიდეც უანგარო 
და ნაყოფიერი სამსახური მამულისა; მაგრამ მათი მოქმედება-მოღვაწეო-
ბა, როგორც სინამდვილე გვარწმუნებს, ხშირად უნიადაგოა, უსარგებლო 
და თეორეტიული. რათა? იმიტომ, რომ ისინი არა სცდილობენ ეროვნულ 
გრძნობა-მისწრაფებით შეაზავონ და გააცხოველონ თავიანთი  ცოდნა-
დაკვირვება და ეროვნული სარჩული დაუდონ ყოველს თავისს ფიქრ-
აზრ-მოქმედებას!... 

ერთის სიტყვით, თუ დღეს ქართველი ერი, აკაკის თქმის არ იყოს, 
„მოწინავეს ჩამორჩა და უკანაზე წინ არის“, ეს იმისთვის, რომ მას არა აქვს 
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ეროვნული თვითცნობიერება, რომელიც სათავე და საძირკველია ერის 
პროგრესიულ წინმსვლელობისა და სადაც ეს „საძირკველი დანგრეულ-
ია“, იქ, მეორე პოეტის თქმის არ იყოს, „კედლების აღშენებისთვის ყოვე-
ლი შრომა დაკარგულია“. 
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