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აფხა ზეთ ში “კულ ტუ რის გე ნო ცი დი” 
გრძელ დე ბა. სხვა ნა ირ ად ვერ უწ ოდ ებ 
ოჩ ამ ჩი რის რაიონში მდე ბა რე მე-11 სა უკ-
უნ ის ილ ორ ის წმი და გი ორ გის ეკ ლე სი ის, 
ეგ რეთ წო დე ბულ, რეს ტავ რა ცი ას, რის შე-
დე გა დაც შე ლა ხუ ლია ძეგ ლის ავ თენ ტუ-
რო ბა — თვით მყო ფა დო ბა. კერ ძოდ, ტა-
ძარს და აშ ენ ეს მი სი არ ქი ტექ ტუ რის თვის 
სრუ ლი ად უცხო — რუ სუ ლი ხუ როთ მოძ-
ღვრე ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი გუმ-
ბა თი, უჩ ვე ულ ოდ შე აფ ერ ად ეს (თეთ რი 
წი თე ლი კან ტე ბით) ეკ ლე სი ის ფა სა დი და 
სამ რეკ ლო; თეთ რად გა და ღე ბეს ტაძ რის 
აღ მო სავ ლეთ კე დელ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი 
ექვსი ლა პი და რუ ლი წარ წე რა, რომ ლებ-

შიც ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბის სა მი ვე სა-
ფე ხუ რი — ას ომ თავ რუ ლი, ნუს ხა-ხუ ცუ რი 
და მხედ რუ ლია აღ ბეჭ დი ლი. ეს არ ის სა-
ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი აზე 
ქარ თუ ლი ის ტო რი ული და კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ობ ის მი ზან მი მარ თუ ლი გა ნად-
გუ რე ბა, რაც რუ სე თის შორს მი მა ვა ლი 
გეგ მის — აფხა ზე თის მი წა-წყლის სა ბო-
ლო ოდ მი ტა ცე ბის ნა წი ლია.

შე სა ბა მი სად, ეს არ ის საფ რთხე, რო-
მე ლიც აფხა ზეთ ში არ სე ბულ ქარ თუ ლი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის სხვა უნ იკ-
ალ ურ ძეგ ლებ საც ემ უქ რე ბათ. მით უმ ეტ-
ეს, რომ გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 
იქ უკ ვე გა მოცხა დე ბუ ლია ტენ დე რი ძეგ-

ლე ბის “რეს ტავ რა ცი აზე”. ტენ დერ ში კი, 
რო გორც წე სი, რუ სუ ლი სამ შე ნებ ლო კომ-
პა ნი ები იმ არ ჯვე ბენ. ქარ თუ ლი ძეგ ლე ბის 
“რუ სუ ლი რეს ტავ რა ცია” კი ნიშ ნავს რუ-
სუ ლი ოკ უპ აცი ის შე სატყვის ძა ლა დო ბას 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ძეგ ლებ ზე, მა თი 
თვით მყო ფა დო ბის სრულ მოშ ლა სა და გა-
ნად გუ რე ბას. ეს პრო ცე სი და უყ ოვ ნებ ლივ 
უნ და შე ჩერ დეს, ვიდ რე მას უფ რო დი დი 
მას შტა ბე ბი არ შე უძ ენია და მთელ აფხა-
ზეთს არ მო დე ბია. 

ყო ვე ლი ვე ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

ჟე ნე ვის შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს, სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა ქარ თვე-
ლო ში მოქ მედ საზღვარ გა რე თის ქვეყ ნე-
ბის სა ელ ჩო ებს გა და ეც ათ ამ ვან და ლურ 
ფაქ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი სა გან გე ბო მი-
მარ თვა, რო მელ საც თან ერ თვის ილ ორ ის 
ტაძ რის აღ წე რი ლო ბა და მი სი ის ტო რი-
ული თუ შეც ვლი ლი იერ სა ხის ამ სახ ვე ლი 
ფო ტო მა სა ლა. გთა ვა ზობთ მი მარ თვის 
ტექ სტს.

– 11 წე ლი ვი ყა ვი ცხუმ-აფხა ზე თის მიტ-
რო პო ლი ტი და ეს ჩემ თვის ნამ დვი ლი ბედ-
ნი ერ ებ ის წლე ბი იყო. სა ერ თოდ, ამ წლებ ში 
ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში თით ქოს ყვე-
ლა ზე ბედ ნი ერ ად აფხა ზე თის მო სახ ლე-
ობა ცხოვ რობ და. მე რე კი, ალ ბათ, ეშ მაკს 
შე შურ და ჩვე ნი ბედ ნი ერ ება და დი დი უბ-
ედ ურ ება დაგ ვა ტე ხა თავს, რის გა მოც მეც 
თქვენ თან ერ თად ძა ლი ან ვწუხ ვარ.

ამ ყვე ლა ფერ ში ჩარ თულ ნი არი ან ის-
ეთი ძა ლე ბი, რო მელ თაც სურთ, გახ ლი ჩონ 
და და ან აწ ევ რონ სა ქარ თვე ლო. მაგ რამ ეს 
მათ არ გა მო უვ ათ, რად გან ჩვე ნი ქვეყ ნის 
მფარ ვე ლია წმი და მა რი ამ ღვთის მშო ბე ლი 
და ის არ და უშ ვებს სა ქარ თვე ლოს და ნა-
წევ რე ბას. რაც შე ეხ ება აფხა ზებს, სა ქარ-
თვე ლო ში ის ინ იც ბედ ნი ერ ები იქ ნე ბი ან.

მე და, თქვენც, ალ ბათ, ვა კე თებთ ან-
ალ იზს, რა მოხ და და რა ტომ მოხ და აფხა-
ზეთ ში, რა შე დე გი შე იძ ლე ბა მოყ ვეს ამ ას 
და იმ ედი მაქ ვს, საბოლოოდ, ყვე ლა ფე რი 
თა ვის ად გი ლას დად გე ბა...

ახ ლა ხან წმინ და სი ნოდ მა გა ნა ჩი ნა, 
გავ მხდა რი ყა ვი ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-
აფხა ზე თის მღვდელ მთა ვა რიც. ჩემს ტი-
ტუ ლა ტუ რას — სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი-

კოს-პატ რი არ ქი — და ემ ატა ბიჭ ვინ თი სა 
და ცხუმ-აფხა ზე თის მიტ რო პო ლი ტი. რუ-
სე თის ეკ ლე სი ას გა უჭ ირ და ჩე მი ახ ალი 
ტი ტუ ლის მი ღე ბა და მათ გან წე რი ლე ბი 
ის ევ ძვე ლი ტი ტუ ლით მომ დის. მხო ლოდ 
ამ დღეეებში რუ სეთ ში ცნო ბი ლი პი როვ ნე-
ბის — შვიდ კო ის გან, რო მე ლიც საბ ჭო თა 
კავ ში რის პე რი ოდ ში იყო რუ სე თის კულ-
ტუ რის მი ნის ტრი, ხო ლო ახ ლა რუ სე თის 
პრე ზი დენ ტის — მედ ვე დე ვის მრჩე ვე ლია, 

მი ვი ღე წე რი ლი ჩე მი სრუ ლი ტი ტუ ლა ტუ-
რით. წე რილ ში სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი-
კოს-პატ რი არ ქის ტი ტულ თან ერ თად ჩა-
წე რი ლია ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-აფხა ზე თის 
მიტ რო პო ლი ტი. ეს შემ თხვე ვი თი არ არ ის, 
ის ამ ას თა ვი სი ნე ბით ვერ და წერ და, რაც 
ნიშ ნავს, რომ პირ ვე ლი მერ ცხა ლი მო ვი და.

ჩვენ უმ ძი მე სი დღე ები გა მო ვი არ ეთ და 
იმ ედი მაქ ვს, რომ ეს მწუ ხა რე ბა სი ხა რუ-
ლით შე იც ვლე ბა, — ბრძა ნა სა ქარ თვე ლოს 
კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქმა, ბიჭ ვინ თი სა და 
ცხუმ-აფხა ზე თის მიტ რო პო ლიტ მა, უწ მინ-
დეს მა და უნ ეტ არ ეს მა ილია მე ორ ემ სა-
ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო ში გა მარ თულ 
თავ ყრი ლო ბა ზე, რომ ლის ინ იცი ატ ორი 
თა ვად პატ რი არ ქი იყო. ხო ლო მის ორ გა-
ნი ზე ბა ში სა ქარ თვე ლოს სო როპ ტი მის ტთა 
კავ შირ თან ერ თად აქ ტი ურ ად მო ნა წი ლე-
ობ დნენ სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ-
ად ემი ის აჭ არ ის რე გი ონ ალ ური ცენ ტრი 
და აფხა ზე თის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემია. 
ამ შეხ ვედ რას, აჭ არ აში მცხოვ რებ აფხა-
ზებ თან ერ თად, აჭ არ ისა და აფხა ზე თის 
სა ზო გა დო ებ რი ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ეს წრე ბოდ ნენ.

აფხა ზეთ ში “კულ ტუ რის გე ნო ცი დი” გრძელ დე ბა
ილორის წმიდა გიორგის ეკლესიაზე შექმნილი ვითარების გამო

სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის 
აფხა ზეთ ში გამ გზავ რე ბის მო ლო დი ნით

გაგრძელება მე-9 გვ.

გაგრძელება მე-4 გვ.

სო ხუ მი დან 
დახ სნი ლი 

თარ გმა ნე ბი
გვ. 6

“კო მა ნის გულ წი თე ლა, 
თეთ რი მტრე დი” 
ქარ თულ სცე ნა ზე

გვ. 7

აფხა ზე თის 
ოკ უპ აცია 
საბ ჭო თა 

რუ სე თის მიერ
გვ. 8

ილ ორ ის ტა ძა რი „რეს ტავ რა ცი ამ დე”  

„რეს ტავ რა ცი ის” შემ დეგ



Cemi afxazeTi
2

აპრილი, 2011 წელი

აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის 
თავ მჯდო მა რეს თან არ სე ბუ ლი გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის 

პრე მი ის კო მი სია აცხა დებს 

კ ო ნ კ უ რ ს ს 

გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად

გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი აზე გა ნაცხა დე ბი მი იღ ება შემ დეგ დარ გებ ში: 
ლი ტე რა ტუ რა, მეც ნი ერ ება, ხე ლოვ ნე ბა, პუბ ლი ცის ტი კა, არ ქი ტექ ტუ რა.

გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მია ენ იჭ ება ლი ტე რა ტუ რის, მეც ნი ერ ებ ის, პუბ-
ლი ცის ტი კის, ხე ლოვ ნე ბი სა და არ ქი ტექ ტუ რის დარ გში 2009-2011 წლებ ში შექ მნილ ნა-
წარ მო ებ ებს, რომ ლებ მაც მხატ ვრუ ლი, სა მეც ნი ერო და სხვა ღირ სე ბა თა გა მო სა ერ თო 
ერ ოვ ნუ ლი აღი არ ება მო იპ ოვ ეს და წარ მო ად გენს შე ნა ძენს ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, 
მეც ნი ერ ებ ის, პუბ ლი ცის ტი კის, ხე ლოვ ნე ბი სა და არ ქი ტექ ტუ რის დარ გში.

გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მია გა იც ემა არა უმ ეტ ეს ოთხი სა, თი თოეული 
3000 ლა რის ოდ ენ ობ ით. 

პირს, რო მე ლიც მო იპ ოვ ებს გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ას, ენ იჭ ება “გი-
ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ის ლა ურე ატ ის” წო დე ბა და გა და ეც ემა ლა ურე ატ ის 
დიპ ლო მი, პრე მი ის ლა ურე ატ ის მოწ მო ბა და ფუ ლა დი ჯილ დო.

გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად კონ კურ სში კან დი დატ თა 
წარ დგე ნის პი რო ბე ბი და წე სი

ა) გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად კან დი დატ თა წარ დგე-
ნის უფ ლე ბა აქ ვთ იმ სას წავ ლო-სა მეც ნი ერო და წე სე ბუ ლე ბებს, შე მოქ მე დე ბით და სხვა 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც მოღ ვა წე ობ ენ ლი ტე რა ტუ რის, მეც ნი ერ-
ებ ის, ხე ლოვ ნე ბის, პუბ ლი ცის ტი კი სა და არ ქი ტექ ტუ რის დარ გებ ში და აქ ვთ შე სა ბა მი სი 
ავ ტო რი ტე ტი და კომ პე ტენ ცია.

ბ) პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად შე იძ ლე ბა წარ დგე ნილ იქ ნეს პი რი მი სი მო ქა ლა ქე ობ ის 
მი უხ ედ ავ ად.

გ) პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად წარ დგე ნი ლი კან დი და ტი არ შე იძ ლე ბა იყ ოს კო მი სი ის 
წევ რი.

დ) ლი ტე რა ტუ რუ ლი და პუბ ლი ცის ტუ რი ნა წარ მო ებ ებ ის წარ დგე ნა უნ და მოხ დეს 
დას რუ ლე ბუ ლი სა ხით გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ. ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხვა დარ გებ ში შექ-
მნი ლი ნა წარ მო ებ ებ ის სა კონ კურ სოდ წარ დგე ნა შე იძ ლე ბა მას შემ დეგ, რაც მათ სრუ-
ლად გა ეც ნო ბა სა ზო გა დო ება კონ ცერ ტებ ზე, გა მო ფე ნებ ზე, კი ნო თე ატ რებ ში, მას მე-
დი ის სა შუ ალ ებ ებ ის მეშ ვე ობ ით; არ ქი ტექ ტუ რის დარ გში შექ მნი ლი ნა წარ მო ებ ებ ის 
სა კონ კურ სოდ წარ დგე ნა უნ და მოხ დეს ობი ექ ტის მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 
მეც ნი ერ ებ ის დარ გში შექ მნი ლი ნაშ რო მის სა კონ კურ სოდ წარ დგე ნა შე იძ ლე ბა სა მეც ნი-
ერო ნაშ რო მის გა მოქ ვეყ ნე ბის ან/და მი სი პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ელ ებ ის შემ დეგ.

ე) და უშ ვე ბე ლია პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად კო მი სი ის მი ერ უარ ყო ფი ლი ნა წარ მო ებ-
ის (ნაშ რო მის) ხელ მე ორ ედ წარ დგე ნა. პრე მი ის მო სა პო ვებ ლად ავ ტო რის გან მე ორ ებ ით 
წარ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ახ ალი ნა წარ მო ებ ით (ნაშ რო მით).

ვ) ავ ტორ თა ჯგუ ფი სათ ვის პრე მი ის მი ნი ჭე ბი სას, პრე მია ავ ტორ თა შო რის ნა წილ-
დე ბა თა ნაბ რად.

კონ კურ სზე მო ნა წი ლე ობ ის ათ ვის აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის გა ნათ-
ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო ში წარ დგე ნი ლი უნ და იქ ნეს შემ დე გი დო კუ მენ ტა-
ცია

1. წარ დგი ნე ბა, ანუ ნა წარ მო ებ ის, ნაშ რო მის აღ წე რა-და ხა სი ათ ება იმ გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ღირ სე ბე ბის აღ ნიშ ვნით, რის გა მოც ხდე ბა მი სი ავ ტო რის გი ორ გი შარ ვა ში ძის 
სა ხე ლო ბის პრე მი აზე წარ დგი ნე ბა. დო კუ მენ ტს ხელს აწ ერს წარ მდგე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი.

2. სა კონ კურ სო ნა წარ მო ებ ის, ნაშ რო მის შე სა ხებ პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რე ცენ-
ზი ები, აუდიო, ვი დეო, ფო ტო და სხვა მა სა ლე ბი ნა წარ მო ებ ზე, ნაშ რომ ზე წარ მოდ გე ნის 
შე საქ მნე ლად.

3. კან დი და ტის ბი ოგ რა ფია (CV).
4. ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ები 12 ეგ ზემ პლა რად, სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი 12 ეგ ზემ-

პლა რად, სიმ ფო ნი ური ნა წარ მო ებ ის პარ ტი ტუ რა 12 ეგ ზემ პლა რად, კა მე რუ ლი მუ სი კა-
ლუ რი ნა წარ მო ებ ის კლა ვი რი 12 ეგ ზემ პლა რად, აუდიო, ვი დეო ჩა ნა წე რე ბი. წარ მოდ გე-
ნი ლი ნაშ რო მე ბი ავ ტო რებს უკ ან არ უბ რუნ დე ბათ.

5. კან დი და ტის ორი ფო ტო სუ რა თი (6X9 სმ).

გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წე სი
1. კო მი სია უფ ლე ბა მო სი ლია ცალ კე ულ სა კითხთა შეს წავ ლის, ას ევე წარ მოდ გე ნილ 

ნა მუ შე ვარ თა (ნა წარ მო ებ თა) რე ცენ ზი რე ბი სა და ექ სპერ ტი ზის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი 
დარ გის კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბი სა გან შექ მნას ორი ქვე კო მი სია, რომ ლე ბიც 
კო მი სი ის ათ ვის ამ ზა დე ბენ სა ექ სპერ ტო დას კვნას.

2. კო მი სია შე არ ჩევს გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ის ლა ურე ატ ობ ის კან-
დი და ტებს.

3. კო მი სი ის გა დაწყვე ტი ლე ბის მო წო ნე ბის შემ თხვე ვა ში, კონ კურ სის სა ბო ლოო შე-
დეგს და პრე მი ის ლა ურე ატ თა სი ას ამ ტკი ცებს აფხა ზე თის მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე. 

სა კონ კურ სო გან ცხა დე ბე ბი სა და თან დარ თუ ლი მა სა ლე ბის მი ღე ბის ვა დე ბი 
1. სა კონ კურ სო გან ცხა დე ბე ბი და მა სა ლე ბი მი იღ ება აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური 

რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო ში 2011 წლის 1 ივ ნი სამ დე, შა-
ბათ-კვი რის გარ და, 10.00 სთ-დან 17.00 სთ.–მდე.

2. კონ კურ სის სა ბო ლოო შე დე გე ბი და პრე მი ის ლა ურე ატ თა სია გა მოქ ვეყ ნდე ბა 
2011 წლის 23 ნო ემ ბერს. 

და მა ტე ბი თი ცნო ბე ბი სათ ვის მოგ ვმარ თეთ: თბი ლი სი, 

დ.უზ ნა ძის ქ. №68, აფხა ზე თის ა/რ გა ნათ ლე ბი სა და 

კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო. ტელ. 96-39-84. 

სა კონ ტაქ ტო პი რი ლია ხურ ცი ლა ვა.

ნო ნა შო ნია
გა ლის რაიონის სა გან მა ნათ ლებ ლო 

რე სურ სცენ ტრის უფ რო სი.

ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბი-
სათ ვის სამ ზა დის ში გა ლი რაიონის 
ოკ უპ ირ ებ ული ტე რი ტო რი ის სკო-
ლე ბის აბ იტ ური ენ ტე ბიც აქ ტი ურ ად 
ჩა ერ თვნენ. აბ იტ ური ენ ტე ბად და რე-
გის ტრი რე ბის შემ დეგ, ის ინი თბი ლის-
ში, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს ერ თი ანი 
გა მოც დე ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრში, მის 
ხელ მძღვა ნელს მაია მი მი ნოშ ვილ სა 
და აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ-
ტუ რის მი ნის ტრს და ლი ხო მე რიკს 
შეხ ვდნენ. ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის 
ცენ ტრი, მაია მი მი ნოშ ვი ლის თა ოს-
ნო ბით, გა ლის რაიონის სკო ლე ბის აბ-
იტ ური ენ ტე ბის თვის ყო ველ წლი ურ ად 
მარ თავს შეხ ვედ რებს ქ. ზუგ დიდ ში და 
აც ნობს მათ გა მოც დებ თან და კავ ში-
რე ბულ სი ახ ლე ებს. ამ ჯე რად, გა ლის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ სცენ ტრის 
ორ გა ნი ზე ბით, აბ იტ ური ენ ტე ბი პე და-
გო გებ თან ერ თად თა ვად ეწ ვივ ნენ გა-
მოც დე ბის ერ ოვ ნულ ცენ ტრს. 

გა ლის რაიონიდან 30–ზე მე ტი მოს-
წავ ლე და პე და გო გი ჩა მო ვი და. შეხ ვედ რა, 
რო გორც ყო ველ თვის, მე ტად საქ მი ანი და 
გულ თბი ლი იყო. აბ იტ ური ენ ტე ბი ერ თმა-
ნეთს ას წრებ დნენ კითხვე ბის დას მას გა-
მოც დებ ზე, სო ცი ალ ური გრან ტის ფარ-
გლებ ში და ფი ნან სე ბა ზე და ასე შემ დეგ. 

სა ნაც ვლოდ, მათ ამ ომ წუ-
რა ვი ინ ფორ მა ცია მი იღ ეს 
2011 წლის ერ თი ან ერ ოვ-
ნულ გა მოც დებ ზე და გეგ-
მი ლი სი ახ ლე ებ ის შე სა-
ხებ. გა ლელ აბ იტ ური ენ-
ტებს სა ვალ დე ბუ ლო და 
არ ჩე ვით საგ ნებ ში სა გა-
მოც დო ტეს ტე ბის კრე-
ბუ ლე ბი გა და ეც ათ. ამ ას-
თა ნა ვე, მათ საგ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბის ხელ მძღვა ნე-
ლე ბის გან თი თოეულ სა-
გან თან და კავ ში რე ბით 
რე კო მენ და ცი ები მი იღ ეს.

“გა ლი დან წა მო სუ ლი 
ყო ვე ლი აბ იტ ური ენ ტი 
ჩემ თვის გან სა კუთ რე-
ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა, 
ყვე ლა ფერს გა ვა კე თებთ 
იმ ის ათ ვის, რომ ამ ბავ-
შვებს ვი თა რე ბა შე ვუმ-
სუ ბუ ქოთ,” – გა ნაცხა და 
მაია მი მი ნოშ ვილ მა და 
ხა ზი გა უს ვა გა ლე ლი აბ იტ ური ენ ტე ბის 
ნი ჭი ერ ებ ას და იმ ფაქ ტს, რომ მი უხ ედ ავ-
ად სა ოკ უპ აციო უმ ძი მეს რე ჟიმ ში ცხოვ-
რე ბი სა და სწავ ლი სა, ის ინი სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა რე გი ონ ის სა ჯა რო სკო ლე ბის 
არც ერთ მოს წავ ლეს არ ჩა მო უვ არ დე ბი ან 
ცოდ ნით და უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
სა ერ თო კონ კურ სის წე სით ირ იცხე ბი ან. 

“ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი აზე მცხოვ-
რებ ბავ შვებს სწავ ლა უხ დე ბათ რთულ ვი-
თა რე ბა ში, ის ინი გა ნიც დი ან ყო ველ დღი-
ურ ზე მოქ მე დე ბას, ამ იტ ომ უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნე სია ამ ახ ალ გაზ რდე ბის თვის უმ აღ ლე-
სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში ხელ შეწყო ბა და 

მათ თვის შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბა,” –გა ნაცხა და და ლი ხო მე რიკ მა.

აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ-
რის მი ნის ტრმა ამ შეხ ვედ რა ზე აღ ნიშ ნა, 
რომ გა ლე ლი აბ იტ ური ენ ტე ბი, მი უხ ედ-
ავ ად აფხა ზურ უნ ივ ერ სი ტეტ სა თუ რუ-
სე თის უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში უგ ამ-
ოც დოდ ჩა რიცხვი სა და უფ ას ოდ სწავ ლის 
და პი რე ბე ბი სა, ყო ველ წლი ურ ად აქ ტი ურ-
ად ერ თვე ბი ან ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის 
მა რა თონ ში და სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლე ბის სტუ დენ ტე ბი ხდე ბი ან.

ახ ალ გაზ რდებ თან სა უბ არი, ოფ იცი-
ალ ური შეხ ვედ რის შემ დე გაც, ერ ოვ ნუ-
ლი ცენ ტრის მი ერ გა მარ თულ სა დილ ზე 

გაგ რძელ და. ბავ შვე ბი ყვე ბოდ ნენ, აქ ჩა-
მო სას ვლე ლად რო გორ გა და ლა ხეს მდი-
ნა რე ენ გუ რი და სხვა დაბ რკო ლე ბე ბი, 
შეიარაღებული აფხა ზე ბის თუ რუ სი ოკ-
უპ ან ტე ბის სა გუ შა გო ებ ის გვერ დის ავ-
ლით. 

კი დევ ერ თი მო ულ ოდ ნე ლი და და უვ-
იწყა რი შეხ ვედ რა ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი-
ტო რი აზე მცხოვ რებ მოს წავ ლე ებს წინ 
ელ ოდ ათ. ის ინი სა მე ბის სა კა თედ რო ტა-
ძარ ში სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი-
არ ქმა, ცხუმ-აფხა ზე თის მიტ რო პო ლიტ მა, 
უწ მინ დეს მა და უნ ეტ არ ეს მა ილია მე ორ ემ 
მი იღო, და ლო ცა და და ას აჩ უქ რა.

ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი გა მოც დე ბის თვის სამ ზა დის ში

მაია მი მი ნოშ ვი ლი და და ლი ხო მე რი კი გა ლელ მოს წავ ლე ებ თან შეხ ვედ რა ზე
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მაია შო ნია

ახ ლა ხან სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ერ ოვ ნუ ლი ბიბ ლი ოთ ეკ ის სა გა მო ფე ნო 
დარ ბაზ ში ცნო ბი ლი უნ გრე ლი მხატ ვრის, 
“ვეფხის ტყა ოს ნის” პირ ვე ლი უცხო ელი ილ-
უს ტრა ტო რის, მი ხაი ზი ჩის ნა მუ შევ რე ბის 
გა მო ფე ნა გა იმ არ თა. ეს იყო სა ქარ თვე ლო-
ში ზი ჩის შე მოქ მე დე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი 
ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი გა მო ფე ნა, რო მელ-

ზეც ას ზე მე ტი ექ სპო ნა ტი, მათ შო რის 
ოც ამ დე ორ იგ ინ ალი იყო წარ მოდ გე ნი ლი. 
რამ დე ნი მე მათ გა ნი კერ ძო კო ლექ ცი ებ ში 
ინ ახ ება და ერ ოვ ნულ ბიბ ლი ოთ ეკ აში პირ-
ვე ლად გა მო იფ ინა. 

გა მო ფე ნა ზე მი ხაი ზი ჩის მი ერ შეს რუ-
ლე ბულ “ვეფხის ტყა ოს ნის” ილ უს ტრა ცი-
ებ თან ერ თად წარ მოდ გე ნი ლი იყო ამ ილ-
უს ტრა ცი ებ ის შე საქ მნე ლად დად გმუ ლი 
ცოცხა ლი სცე ნე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ები, 
რო მელ თაც არა ერ თი სა ინ ტე რე სო ის ტო-
რია უკ ავ შირ დე ბა.

მი ხაი ზი ჩის ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნამ 
კი დევ ერ თხელ შეგ ვახ სე ნა, თუ რო გორ 
გაჩ ნდა ილ უს ტრი რე ბუ ლი “ვეფხის ტყა ოს-
ნის” გა მო ცე მის იდეა. ეს დი დი ქარ თუ ლი 
საქ მე ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და მის თა ნა მო-
აზ რე თა ინ იცი ატ ივ ით გან ხორ ცი ელ და და 
მას ში მთე ლი იმ დრო ინ დე ლი პროგ რე სუ-
ლად მო აზ როვ ნე სა ზო გა დო ება იყო ჩარ-
თუ ლი.

იმ დრო ის ათ ვის ცნო ბილ მა ლა მაზ მან-
მა, გე ნე რალ-ადი უტ ანტ ბი ძი ნა ჩო ლო-
ყაშ ვი ლის მე უღ ლემ, ნი ნო წე რე თელ მა, 
“ვეფხის ტყა ოს ნის” ილ უს ტრა ცი ებ ის თვის 
ცოცხა ლი სცე ნე ბის და სად გმე ლად ქუ-
თა ის ში სა ხელ და ხე ლო სტუ დია მო აწყო. 
რუს თა ვე ლის გმი რე ბის თვის კოს ტი უმ ები 
მი სი ვე თა ოს ნო ბით შე იქ მნა. ცნო ბი ლია, 
რომ ნი ნო წე რე თე ლი ცნო ბილ მხატ ვარს 
პრო ტო ტი პე ბის შერ ჩე ვა შიც და ეხ მა რა. 
“ვეფხის ტყა ოს ნის” გმი რებს იმ დრო ის ყვე-
ლა ზე წარ მო სა დე გი ქარ თვე ლი თა ვა დე ბი 
გა ნა სა ხი ერ ებ დნენ, რო მელ თა შო რის იყ-
ვნენ მა მია გუ რი ელი, და ვით და დი ანი, დი-
მიტ რი მხე იძე და სხვე ბი. გან სა კუთ რე ბით 
სა გუ ლის ხმოა, რომ რჩე ულ ქარ თველ თა 
შო რის რჩე ული აღ მოჩ ნდა აფხა ზე თის უკ-
ან ას კნე ლი მთავ რის, მი ხე ილ შარ ვა ში ძის 
შვი ლი, გი ორ გი შარ ვა ში ძე. მას ტა რი ელი 
უნ და გა ნე სა ხი ერ ებ ინა. 

იმ დრო ინ დელ ცნო ბებს თუ გა დავ ხე-
დავთ, მივ ხვდე ბით, რომ რუს თა ვე ლის გე-
ნი ალ ური ქმნი ლე ბის მთა ვა რი გმი რის პრო-

ტო ტი პი შემ თხვე ვით არ შერ ჩე ულა. “... 
თ.გ. შარ ვა ში ძე ტა რი ელ ის სუ რა თად იმ ის
თა ნა იყო, რომ მგო ნია თვით საფ ლა ვი დამ 
ამ დგა რი შო თაც არ და იწ უნ ებ და მისს იერს 
და სა ხის მეტყვე ლე ბას”, — ნათ ქვა მია 1882 
წლის გა ზეთ “დრო ებ აში”. “...თა ვის თა ნა
მედ რო ვე თათ ვის გი ორ გი იყო elegantiae 
arbiter, რომ ლის მოქ ცე ვი სა და ზრდი ლო ბის 
ძვე ლე ბურ წე სებს სა ვალ დე ბუ ლო ნი მუ შად 
მი იჩ ნევ დნენ. ფი ზი კუ რა დაც ის სა უკ ეთ ესო 

ტი პი იყო თა ვი სი რა სის სა ყო ველ თა ოდ გან
თქმულ სი ლა მა ზი სა. “ვეფხის ტყა ოს ნის” 
დამ სუ რა თე ბე ლი, ცნო ბი ლი მხატ ვა რი ზი ჩი 
გი ორ გის თურ მე ულ ამ აზ ეს კა ცად სთვლი
და და ტა რი ელ ის ხორ ცი ელი გან პი როვ
ნე ბი სათ ვის უფ რო შე სა ფერ ობი ექ ტს ვერ 
პო ულ ობ და”, — ნათ ქვა მია გი ორ გი შარ ვა-
ში ძის შე სა ხებ მო გო ნე ბებ ში. იმ დრო ინ დელ 
ცნო ბებ ში სა გან გე ბო დაა აღ ნიშ ნუ ლი ის იც, 
რომ აფხა ზი თა ვა დი ზედ მი წევ ნით იც ნობ-
და რუს თა ველს. გი ორ გი შარ ვა ში ძეს, რო-
გორც გა რეგ ნო ბი თაც და გა ნათ ლე ბი თაც 
გა მორ ჩე ულ ქარ თველს, გრი გოლ რო ბა ქი-
ძე სა გან გე ბოდ მიძ ღვნილ წე რილ ში ასე აღ-
წერს: “გა ვი ცა ნი: გი ორ გი შარ ვა ში ძე, შვი
ლი აბ ხა ზე თის უკ ან ას კნე ლი მთავ რი სა. რა 
შე სა ნიშ ნა ვად ად გას ჩო ხა! ტა ნი მაღ ლად 
არ ის აყ ვა ნი ლი სი ლა ღით კი დევ. — თუმ ცა 
ეტყო ბა ექ ვს ათე ულს გა დას ცი ლე ბია. ას
ეთი მოხ დე ნი ლი ჩაც მუ ლო ბა არ ავ იზე მი
ნა ხავს სა ქარ თვე ლო ში: აქ იყო ეს თე ტი კა 
ოს კარ უაილ დის ყელ სახ ვე ვი სა: ქარ თუ ლი 
ყა იდა ჩაც მუ ლო ბის მძაფ რი სტი ლით ჩა
მოკ ვე თი ლი: სა და ძალ ზე და ამ ას თა ნა ვე 
რჩე ული მე ტად......მთე ლი სა უკ უნე ებია სა
ჭი რო, რომ ბი ოლ ოგი ურ მა შერ ჩე ვამ ას ეთი 
სრუ ლი ტი პი წარ მო შო ბოს......რაც უნ და 
მო იმ ოქ მე დოს, ყვე ლა ფე რი ლა მა ზი გა მო
უვა......რუს თა ვე ლი ზედ მი წევ ნით იც ის. 
თვი თო ნაც სწერს: ლექ სებს, პო ემ ებს, დრა
მებს......მის თვის ყვე ლა სა კითხი მნიშ ვნე
ლო ვა ნია, თუ მას სი ლა მა ზე ახ ლავს, ნამ
დვი ლი არ ის ტოკ რა ტია (ამ სიტყვის რჩე
ული მნიშ ვნე ლო ბით).” 

რუს თა ვე ლის პო ემ ის მე ორე მთა ვარ 
გმირს, ნეს ტან-და რე ჯანს, თა ვად უმ შვე-
ნი ერ ესი ნი ნო წე რე თე ლი გა ნა სა ხი ერ ებ-
და. ცნო ბი ლი გე ნერ ლის ბი ძი ნა ჩო ლო ყაშ-
ვი ლის მე უღ ლის სი ლა მა ზე არა მხო ლოდ 
სა ქარ თვე ლო ში, მის ფარ გლებს გა რე თაც 
ყო ფი ლა გან თქმუ ლი. მი სი მშვე ნი ერ ებ ით 
თვით რუ სე თის იმ პე რა ტო რი ალ ექ სან დრე 
მე სა მე მო ხიბ ლუ ლა სა ქარ თვე ლო ში სტუმ-
რო ბი სას. რო დე საც სამ შობ ლო ში დაბ რუ-

ნე ბუ ლი იმ პე რა ტო რის თვის უკ ითხავთ, 
სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე მე ტად რა მო-
გე წო ნა თო, “კა ხუ რი ღვი ნო და წე რე თე ლი 
ნი ნოო”, მოს წრე ბუ ლად უპ ას უხია იმ პე რა-
ტორს. ნი ნო წე რე თე ლი იმ დრო ის ულ ამ აზ-
ეს ქა ლად აღი არ ეს პა რიზ შიც, ეს პა ნე თის 
წარ მო მად გენ ლო ბის სა პა ტიო მი ღე ბა ზე. 
ნი ნოს სი ლა მა ზით გა ოც ებ ულ ეს პა ნე თის 
ინ ფან ტას ყვე ლა ნა ირი ეტ იკ ეტი და ურ ღვე-
ვია და მთე ლი სა ღა მო მას არ მო შო რე ბია.

ერ ოვ ნულ ბიბ ლი ოთ ეკ აში სწო რედ ნი-
ნო წე რეთ ლის შთა მო მავ ლის მა რი ნა ელი-
ოზ იშ ვი ლის კერ ძო კო ლექ ცი აში და ცუ ლი 
ზი ჩი სე ული ნა ხა ტე ბიც იყო გა მო ფე ნი ლი. 
მა რი ნე ელი ოზ იშ ვი ლი სი ლა მა ზით გან-
თქმუ ლი დი დი ბე ბი ის შე სა ხებ მოს მე ნილ 
ამ ბებს ასე იხ სე ნებს: 

— ცნო ბი ლია, რომ ნი ნო თა ვი სი დრო
ის ულ ამ აზ ესი ქალ ბა ტო ნი იყო. იმ დროს 
ძა ლი ან მო დუ რი იყო სა ლო ნუ რი ცხოვ რე
ბა და ნი ნოს თბი ლის ში ბე ბუ თო ვის (შემ
დგომ ში ენ გელ სის) ქუ ჩა ზე თა ვი სი სა ლო ნი 
ჰქო ნია, სა დაც იმ დრო ის გა მო ჩე ნი ლი ქარ
თვე ლე ბი იკ რი ბე ბოდ ნენ. ნი ნო წე რეთ ლის 
სა ლონ ში მიჰ ყავ დათ სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო
სუ ლი ყვე ლა სა პა ტიო სტუ მა რიც. ნი ნოს
თან ცხოვ რობ და მი სი დაც, ჩე მი დი დი ბე
ბია ალ ექ სან დრა წე რე თე ლი. მას თან ცხოვ
რობ და რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ გა მოქ ცე ული 
ბევ რი ად ამი ანი. იგი ძა ლი ან კე თი ლი ად
ამი ანი ყო ფი ლა. ძა ლი ან უყ ვარ და სი მარ
თლე, ტყუ ილს ვერ იტ ან და. დე და ჩე მი მი ამ
ბობ და, ის ეთი ღვთი ური სი ლა მა ზე ჰქონ და, 
ვე რა ვინ ბე დავ და, მის თვის სა ხე ზე ეკ ოც ნა, 
მხო ლოდ ხელ ზე თუ ეამ ბო რე ბოდ ნე ნო. 
თვი თონ იმ დე ნად თავ მდა ბა ლი ყო ფი ლა, 
რომ უკ ვე მო ხუ ცე ბულ საც რომ ეუბ ნე ბოდ
ნენ, რა ლა მა ზი ხა რო, უარ ობ და თურ მე. 
ერ თი ნა თე სა ვი იხ სე ნებ და, ათი წლის ვი ყა
ვი მა შინ და მახ სოვს, ოთ ახ ში რომ შე ვე დი, 
ხან ში შე სუ ლი ნი ნო დე დო ფა ლი ვით იჯ და, 
უც ებ ფეხ ზე წა მოდ გა და ისე მო მე სალ მაო. 
ნი ნო წე რე თე ლი აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი 
ზი ჩის მი ერ “ვეფხის ტყა ოს ნის” ილ უს ტრი
რე ბის საქ მე ში. და სუ რა თე ბუ ლი გა მო ცე
მის პირ ვე ლი ცა ლიც სწო რედ ნი ნო წე რეთ
ლის თვის მი ურ თმე ვი ათ. ნი ნოს სი ლა მა ზით 
აღ ფრთო ვა ნე ბულ დიდ მხატ ვარს ნი ნოს 
პორ ტრე ტიც და უხ ატ ავს, რო მე ლიც დღემ
დე ჩემს პი რად კო ლექ ცი აში ინ ახ ება. 

ნეს ტან-და რე ჯა ნის პრო ტო ტიპს ტა რი-
ელ ის პრო ტო ტი პიც ეტ რფო და თურ მე და 
არა მხო ლოდ ზი ჩის ილ უს ტრა ცი ებ ის თვის 
დად გმულ ცოცხალ სცე ნებ ში...

— პა რიზ ში ყოფ ნი სას ქე თე ვან (მია) 
და დი ან მა წა მა კითხა გი ორ გი შარ ვა ში ძის 
ლექ სე ბის კრე ბუ ლი. პო ეტს ძა ლი ან ბევ რი 
ლექ სი ჰქონ და მიძ ღვნი ლი ნი ნო წე რეთ ლი
სად მი. მათ შო რის იყო სა ხუ მა რო ლექ სე
ბიც, ნი ნოს სი ლა მა ზით აღ ფრთო ვა ნე ბუ
ლი პო ეტ ის სტრი ქო ნე ბიც. ამ პო ეზი იდ ან 
ჩან და, რომ მათ შო რის დი დი მე გობ რო ბაც 
იყო, პა ტი ვის ცე მაც და, ამ ავე დროს, აღ
ფრთო ვა ნე ბაც, — იხ სე ნებს მა რი ნა ელი-
ოზ იშ ვი ლი. 

ზი ჩის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ნი ნო წე-
რეთ ლის პორ ტრე ტი და “ვეფხის ტყა ოს ნის” 
ილ უს ტრა ცი ებ ის თვის დად გმუ ლი სცე ნე ბი 
გი ორ გი შარ ვა ში ძი სა და ნი ნო წე რეთ ლის 
მო ნა წი ლე ობ ით ერ ოვ ნულ ბიბ ლი ოთ ეკ აში 
გა მარ თუ ლი გა მო ფე ნის ყვე ლა ზე ძვირ ფა-
სი ექ სპო ნა ტე ბი აღ მოჩ ნდა. ამ უნ იკ ალ ურ 
ექ სპო ნა ტებ თან და კავ ში რე ბულ ის ტო რი-
ებ საც ყვე ლა ზე მე ტი მსმე ნე ლი ჰყავ და.

მას მე რე 

18 წე ლი გა ვი და
თე ონა ბიბ ლაია

18 წლის წი ნათ, 1993 წლის 16 მარ ტს, 
გვი ან ღა მით მტერ მა სო ხუმ ზე რუ სე თის 
გე ნე რა ლურ შტაბ ში და გეგ მი ლი ფარ თო-
მას შტა ბი ანი სამ ხედ რო ოპ ერ აცი ის გან-
ხორ ცი ელ ება და იწყო, რო მელ შიც რუ-
სე თის რე გუ ლა რუ ლი ჯა რის ნა წი ლე ბი, 
სამ ხედ რო ავი აცია და არ ტი ლე რია მო ნა-
წი ლე ობ და. სო ხუ მის თავ ზე სუ-25 ტი პის 
რამ დე ნი მე მოიერიშე თვით მფრი ნა ვი გა-
მოჩ ნდა. მათ მა ნა თო ბე ლი რა კე ტე ბი გად-
მო ყა რეს და, რო გორც ქარ თუ ლი მხა რის 
სამ ხედ რო პო ზი ცი ებ ის, ისე მშვი დო ბი ანი 
ქა ლა ქის და ბომ ბვა და იწყეს. რუ სე თის 
გე ნე რა ლურ შტაბ ში დარ წმუ ნე ბულ ნი იყ-
ვნენ, რომ წი ნას წარ სე რი ოზ ულ ად მომ ზა-
დე ბულ შე ტე ვას ქარ თუ ლი მხა რე ვერ გა-
უმ კლავ დე ბო და და სო ხუ მი და ეც ემ ოდა, 
მაგ რამ პი რი ქით მოხ და...

16 მარ ტს, გამ თე ნი ის ას ქარ თველ მა 
მებ რძო ლებ მა, არ ტი ლე რი ამ და ად გი ლობ-
რივ მა მო სახ ლე ობ ამ არ ნა ხუ ლი გმი რო ბი-
სა და თავ და დე ბის მა გა ლი თი აჩ ვე ნეს და 
კონ ტრშე ტე ვა ზე გა და ვიდ ნენ. მო წი ნა აღ-
მდე გემ უკ ან და იხია. მტრის მო გე რი ებ ას 
და ერ თი ანი სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვას მა შინ 100-ზე მე ტი თავ და დე ბუ ლი 
მა მუ ლიშ ვი ლი შე ეწ ირა.

ამ თა რიღ თან და კავ ში რე ბით, აფხა-
ზე თის ავ ტო ნო მი ური რსპუბ ლი კის მთავ-
რო ბის წევ რე ბი და აფხა ზე თის სა ზო გა-
დო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის თვის 
და ღუ პულ გმირ თა მე მო რი ალ თან შე იკ-
რიბ ნენ. მათ ომ ის ვე ტე რა ნებ თან ერ თად 
გვირ გვი ნით შე ამ კეს გმირ თა მე მო რი ალი 
და კი დევ ერ თხელ პა ტი ვი მი აგ ეს ქვეყ ნი-

სათ ვის თავ და დე ბულ ჯა რის კაც თა ხსოვ-
ნას. მე მო რი ალ თან სა სუ ლი ერო პი რებ მა 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან-
ობ ის ათ ვის და ღუ პულ თა სუ ლე ბის მო სახ-
სე ნი ებ ლად პა ნაშ ვი დი გა და იხ ად ეს. იქ ვე, 
სკვერ ში სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნულ მა არ-
ქივ მა სო ხუმ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ული შე ტე-
ვის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ები გა მო ფი ნა.

გია გვა ზა ვა, აფხა ზე თის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე: “ამ დღეს რუ სულ-
მა შეიარაღებულმა ძა ლებ მა, რომ ლე ბიც 
სო ხუმს ჰა ერ იდ ან, ზღვი დან, ხმე ლე თი დან 
უტ ევ დნენ, მი ზანს ვერ მი აღ წი ეს, ქა ლა ქი 
ვერ აიღ ეს. ქარ თულ მა ლაშ ქარ მა სა ოც-
არი გმი რო ბის მა გა ლი თი აჩ ვე ნა. თვით 
რუ სულ მა სამ ხედ რო ელ იტ ამ შე აფ ასა ეს 
ოპ ერ აცია ქარ თვე ლე ბის ბრძო ლის ძა ლი-
ან სა ინ ტე რე სო ნი მუ შად. ბედ ნი ერი ვარ, 
რომ იმ დღე ებ ში იმ ბი ჭე ბის გვერ დით ვი-
დე ქი და ჩე მი თვა ლით ვნა ხე ყვე ლა ფე რი. 
მად ლო ბა მინ და ვუთხრა მათ, ვინც თა ვი 
და დო და მა თაც, ვინც გა დარ ჩა ამ უთ ან-
ას წო რო ბრძო ლა ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მად ლო ბა ამ თავ და დე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის 
მშობ ლებ საც”.

იმ ავე დღეს, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ური 
რეს პუბ ლი კის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ინ იცი-
ატ ივ ით, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში, ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით, 
სა მეც ნი ერო-თე მა ტუ რი კონ ფე რენ ცია გა-
იმ არ თა.

“ვეფხის ტყა ოს ნის” ზი ჩი სე ული ილ უს ტრა ცი ებ ის გმი რე ბი
რჩე ულ ქარ თველ თა შო რის რჩე ული გი ორ გი შარ ვა ში ძე და ულ ამ აზ ესი ნი ნო წე რე თე ლი
გი ორ გი შარ ვა ში ძე (ჩაჩ ბა) აფხა ზე თის უკ ან ას კნე ლი მთავ რის მი ხე ილ შარ ვა ში ძის 

ვა ჟი იყო და ცხოვ რობ და და მოღ ვა წე ობ და 1846 – 1918 წლებ ში. მას იც ნობ დნენ, რო-
გორც აფხაზ და ქარ თველ პო ეტს, დრა მა ტურ გს, პუბ ლი ცის ტს, სა ზო გა დო მოღ ვა წეს, 
თერ გდა ლე ულ თა თა ნა მო აზ რეს. გი ორ გი შარ ვა ში ძე ბრწყინ ვა ლედ იც ნობ და სა ქარ თვე-
ლოს კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ობ ას, აფხა ზე თის ის ტო რი ასა და ფოლ კლორს. წერ და სამ 
– აფხა ზურ, ქარ თულ და რუ სულ ენ ებ ზე. იყო ილია ჭავ ჭა ვა ძის, აკ აკი წე რეთ ლის, სერ-
გეი მეს ხის და სხვა თა თა ნა მო აზ რე. მათ თან ერ თად იღ ვწო და ქარ თვე ლი და აფხა ზი 
ხალ ხე ბის ერ ოვ ნუ ლი ფეს ვე ბი სა და ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის. ყო ვე ლი ვე 
ამ აზე მეტყვე ლებს ის ფაქ ტიც, რომ გი ორ გი შარ ვა ში ძე უნ გრე ლი მხატ ვრის მი ხაი ზი-
ჩის მი ერ “ვეფხის ტყა ოს ნის” ილ უს ტრა ცი ებ ის თვის დად გმულ ცოცხალ სცე ნებ ში, რჩე-
ულ ქარ თველ თა შო რის, ტა რი ელს გა ნა სა ხი ერ ებ და.

გი ორ გი შარ ვა ში ძე მკაც რად აკ რი ტი კებ და რუ სუ ლი რე ჟი მის პო ლი ტი კას, რის გა-
მოც იდ ევ ნე ბო და და აფხა ზეთ ში ჩას ვლა აკ რძა ლუ ლი ჰქონ და. ეს უფ ლე ბა მან მხო ლოდ 
1905 წელს მი იღო. ამ ის შემ დეგ გარ დაც ვა ლე ბამ დე ცხოვ რობ და ქ. სო ხუმ ში. გი ორ გი 
შარ ვა ში ძე გარ და იც ვა ლა 1918 წლის 19 თე ბერ ვალს. დაკ რძა ლუ ლია მოქ ვის ტა ძარ ში, 
თა ვად შარ ვა ში ძე თა საგ ვა რე ულო საძ ვა ლე ში.

ნი ნო წე რე თე ლი

გი ორ გი შარ ვა ში ძე ტა რი ელ ის როლ ში
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მ ი მ ა რ თ ვ ა
ილ ორ ის წმი და 

გი ორ გის ეკ ლე სი აზე 
შექ მნი ლი ვი თა რე ბის გა მო

ილ ორ ის წმი და გი ორ გის ეკ ლე სია 
მდე ბა რე ობს აფხა ზეთ ში, სა ქარ თვე ლო, 
ოჩ ამ ჩი რის რაიონის სო ფელ ილ ორ ში. 
რაიონული ცენ ტრი დან აღ მო სავ ლე თით 
სა მი კი ლო მეტ რის მან ძილ ზე. ეკ ლე სია 
წარ მო ად გენს დარ ბა ზუ ლი ტი პის ნა გე ბო-
ბას, XI სა უკ უნ ის ქარ თუ ლი არ ქი ტექ ტუ-
რი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი მოხ დე ნი ლი 
პრო პორ ცი ებ ით. ტაძ რის ძი რი თად სამ კა-
ულს შე ად გენ და კარ-ფან ჯრე ბის გარ შე მო 
არ სე ბუ ლი ჩუ ქურ თმი ანი არ ში ები. არ ში-
ები ნა ხე ვარ წრი ული ფორ მის მცი რე ზო-
მის მხრე ბით, ის ეთ ივე სა ხის, რო გორც ამ 
დრო ისა და ამ ტი პის სხვა ქარ თულ ტაძ-
რებ ში არ ის წარ მოდ გე ნი ლი.

ტაძ რის აღ მო სავ ლეთ ფა სად ზე ამ ოკ-
ვე თი ლია ექ ვსი ლა პი და რუ ლი წარ წე რა, 
რო მე ლიც ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბის გან-
ვი თა რე ბის სა მი ვე ეტ აპ ის ბრწყინ ვა ლე 
ნი მუშს წარ მო ად გენს. წარ წე რებ ში და სა-
ხე ლე ბუ ლია ტაძ რის აღ მშე ნე ბე ლი სა ერო 
და სა ეკ ლე სიო ქტი ტო რე ბი: ად გი ლობ რი-
ვი ფე ოდ ალი გი ორ გი გურ გე ნი ძე, მთა ვა-
რე პის კო პო სი გი ორ გი, მღვდე ლი გი ორ გი 
ქო ჩო ლა ვა, გა ლა ტო ზე ბი გი ორ გი და მი ქა-
ელი, ად გი ლობ რი ვი მლოც ვე ლე ბი. ექ ვსი 
წარ წე რი დან ერთ-ერ თი სა გულ და გუ ლოდ 
იყო გა დაშ ლი ლი ჯერ კი დევ XX სა უკ უნ ის 
80-იანი წლე ბის მი წუ რულს. ამ დროს კარ-
გად იკ ითხე ბო და გი ორ გი გურ გე ნი ძი სა და 
გი ორ გი ქო ჩო ლა ვას, ხო ლო ფრაგ მენ ტუ-
ლად მთა ვა რე პის კო პო სის, გა ლა ტო ზე ბი-
სა და მლოც ვე ლე ბის წარ წე რე ბი. ამ წარ-
წე რებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის ტო რი ულ-წყა-
როთ მცოდ ნე ობ ითი ღი რე ბუ ლე ბა აქ ვთ, 
რად გან ეს არ ის უტყუ არი ფაქ ტი იმ ისა, 
თუ რა ენ აზე და რო მე ლი დამ წერ ლო ბით 
ახ დენ და თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ას ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა. 

მე-11 სა უკ უნ ის ილ ორ ის წმი და გი ორ-
გის ეკ ლე სია ის ტო რი ულ ად ქარ თვე ლე ბი-
სა და აფხა ზე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 
სა ლო ცავს წარ მო ად გენ და (ტაძ რის მოკ ლე 
ის ტო რი ულ-არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მი მო ხილ ვა 
წარ მოდ გე ნი ლია და ნარ თის სა ხით. შ.შ.)

“ხალ ხთა თა ობ ებ ის ის ტო რი ული მეხ-
სი ერ ებ ით გაჟღენ თი ლი ძეგ ლე ბი დღემ დე 
რჩე ბა კა ცობ რი ობ ის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი 
გა მოც დი ლე ბის ცოცხალ მოწ მედ”, — ამ 
სიტყვე ბით იწყე ბა თა ნა მედ რო ვე მსოფ-
ლი ოს ძეგ ლთა დაც ვის პრინ ცი პე ბის ფუ-
ძემ დებ ლუ რი დოქ ტრი ნა -”ძეგ ლე ბი სა და 
ღირ სშე სა ნიშ ნა ობ ათა კონ სერ ვა ცი ისა და 
რეს ტავ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ქარ ტია”, 
იგ ივე “ვე ნე ცი ის ქარ ტია” (1964). 

უხ ლო ეს წარ სულ ში რუ სი ოკ უპ ან ტე-
ბი სა და სე პა რა ტის ტე ბის მი ერ ძეგ ლზე 
გან ხორ ცი ელ და ვან და ლუ რი აქ ტი. ტაძ-
რის რე აბ ილ იტ აცი ის მიზ ნით გან ხორ ცი-
ელ ებ ულ ჩა რე ვას, სამ წუ ხა როდ, არ შე-
იძ ლე ბა ვუ წო დოთ ძეგ ლის აღ დგე ნა-გა-
მაგ რე ბი თი სა მუ შაოები. გა მო ყე ნე ბუ ლი 
მე თო დი უკ იდ ურ ეს ად აგ რე სი ულია და 
იწ ვევს ძეგ ლის ავ თენ ტუ რი ქსო ვი ლის გა-
ნად გუ რე ბას და იერ სა ხის შეც ვლას. (მი-
მარ თვას ახ ლავს ამ ვან და ლუ რი აქ ტის ამ-
სახ ვე ლი ფო ტო მა სა ლა. შ.შ.) 
	ეკ ლე სი ის ფა სა დი და სამ რეკ ლო 

მთლი ან ად შე თეთ რდა. სარ კმლის დე კო-
რა ტი ული არ ში ები წი თე ლი ფე რით შე იღ-
ება; 
	ეკ ლე სი აზე და მონ ტაჟ და კონ დი-

ცი რე ბის სის ტე მა;
	სამ რეკ ლო ზე არ სე ბუ ლი ქვის სა-

ფე ხუ რე ბი მო ირ ღვა და ლი თო ნის კონ-
სტრუქ ცი ით შე იც ვა ლა;
	აღ მო სავ ლე თი ფა სა დი, სა დაც 

ქარ თუ ლი ლა პი და რუ ლი წარ წე რე ბის ნი-
მუ შე ბი იყო წარ მოდ გე ნი ლი, და ფა რუ ლია 
(შე თეთ რე ბუ ლია); 
	დარ ბა ზულ ეკ ლე სი ას და ედ გა მის-

თვის არ ატ რა დი ცი ული უცხო სხე ული 
– რუ სუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის თვის და-
მა ხა სი ათ ებ ელი წახ ნა გო ვა ნი მო ცუ ლო ბა, 
რო მე ლიც გა და ხუ რუ ლია ნა ხე ვარ სფე როს 
ფორ მით — პი რო ბი თად შეგ ვიძ ლია მას 
ვუ წო დოთ “მუ ზა რა დის ფორ მის გუმ ბა-
თი”. ხსე ნე ბუ ლი აბ სო ლუ ტუ რად არ შე-

ეს აბ ამ ება ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის 
ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბის არც ერთ ეტ აპს. 

ყო ვე ლი ვე ამ ის შე დე გად სრუ ლი ად 
და ირ ღვა ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრუ ლი 
ძეგ ლის ავ თენ ტუ რო ბა. ეს აღ მაშ ფო თე-
ბე ლი ფაქ ტი არ ის ორი ერ ის ერ თობ ლი ვი 
ის ტო რი ულ-კულ ტუ რუ ლი მეხ სი ერ ებ ის 
წაშ ლის უხ ეში მცდე ლო ბა, რო მე ლიც არ-
ღვევს ეკ ლე სი ის კა ნო ნებს და სა ზო გა დოდ 
მი ღე ბულ ნორ მებს.

“კა ცობ რი ობა უფ რო და უფ რო მე ტად 
რწმუნ დე ბა ად ამი ან თა მოდ გმის ფა სე ულ-
ობ ათა უნ ივ ერ სა ლო ბა ში და ის ტო რი ულ 
ძეგ ლებს სა ერ თო მემ კვიდ რე ობ ად გა ნი-
ხი ლავს. ამ მემ კვიდ რე ობ ის დაც ვა, მო მა-
ვა ლი თა ობ ებ ის თვის გა და ცე მა აღი არ ებ-
ულია სა ერ თო ვალ დე ბუ ლე ბად” (ვე ნე ცი-
ის ქარ ტია). 

ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შაოები სრუ ლი ად 
ეწ ინა აღ მდე გე ბა კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ობ ის დაც ვის სა ერ თა შო რისო პრინ ცი-
პებს. “ჩვე ნი ვალ დე ბუ ლე ბაა ეს მემ კვიდ-
რე ობა მი სი ავ თენ ტუ რო ბის მთე ლი სიმ-
დიდ რით გა დავ ცეთ მო მა ვალ თა ობ ებს” 
(ვე ნე ცი ის ქარ ტია). 

ძეგ ლზე გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მუ-
შაოები პირ და პირ არ ღვევს ქარ ტი ის მე-5 
მუხ ლს: 
	ძეგ ლის კონ სერ ვა ცია ხელს უწყობს 

მა თი სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ჭი რო ებ ის თვის 
გა მო ყე ნე ბა საც; ე. ი. ას ეთი გა მო ყე ნე ბა 
და საშ ვე ბია, მაგ რამ არ ავ ით არ შემ თხვე-
ვა ში არ შეძ ლე ბა, და ვა მა ხინ ჯოთ (შევ ცვა-
ლოთ) შე ნო ბის აგ ებ ულ ება ან დე კო რი. 

მთლი ან ად ეწ ინა აღ მდე გე ბა ქარ ტი ის 
მე-6 მუხ ლს, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს: 
	ძეგ ლის კონ სერ ვა ცია ძეგ ლთან და-

კავ ში რე ბულ გა რე მო საც გული სხ მობს. 
თუ არ სე ბობს ტრა დი ცი ული გა რე მო, იგი 
უნ და შე ვი ნარ ჩუ ნოთ და ყო ველ გვა რი ახ-
ალი მშე ნებ ლო ბა, ყო ველ გვა რი დაშ ლა 
და გა და კე თე ბა, რა მაც შე იძ ლე ბა და ამ-
ახ ინ ჯოს ძეგ ლის სა ხე (მო ცუ ლო ბა თა ან 
ფერ თა ურ თი ერ თთა ნა ფარ დო ბა), აკ რძა-
ლუ ლია. 

თუ ჩვენ დრო ულ ად არ მი ვი ღებთ გა-
დამ ჭრელ ზო მებს, საფ რთხე და ემ უქ რე ბა 
ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი აზე არ სე ბულ 
ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრე ბის და ნარ ჩენ 

ძეგ ლებს. მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი აფხა-
ზე თის თვით მარ ქვია მღვდელ მთავ რის 
(აპ ლი ას) მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი ტენ დე რი 
მარ თლმა დი დებ ლუ რი ძეგ ლე ბის რეს ტავ-
რა ცი ის შე სა ხებ, რო მე ლიც უნ და გა ნა-
ხორ ცი ელ ონ რუ სულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა. 

ხსე ნე ბუ ლი ფაქ ტი კი დევ ერ თხელ 
გვარ წმუ ნებს, რომ აფხა ზე თის ტე რი ტო-
რი აზე ბო ლო ორი სა უკ უნ ის გან მავ ლო ბა-
ში ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრუ ლი ძეგ ლე-
ბის მხატ ვრუ ლი სა ხის მი ზან მი მარ თუ ლი 
შეც ვლა, მიზ ნად ის ახ ავს ის ტო რი ის და 
ძირ ძვე ლი სო ცი ალ ურ-კულ ტუ რუ ლი იდ-
ენ ტო ბის ფალ სი ფი კა ცი ას. 

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მო გი წო დებთ:
	შე ჩერ დეს სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ-

ებ ულ ტე რი ტო რი აზე ქარ თუ ლი ის ტო რი-
ულ-კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის მი ზან-
მი მარ თუ ლი გა ნად გუ რე ბა;
	ჩა მო ყა ლიბ დეს ერ თობ ლი ვი სა მუ-

შაო ჯგუ ფი იუნ ეს კოს კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ობ ის ეგ იდ ით, რო მე ლიც:
	 უზ რუნ ველ ყოფს ფარ თო ად გი-

ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ერო-სა ექ სპერ ტო რე სურ სე ბის მო ბი ლი-
ზე ბას, ძეგ ლის მდგო მა რე ობ ის შეს წავ ლას 
და დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის გა მოს წო რე-
ბის გზე ბის ძი ებ ას; 
	 სა ექ სპერ ტო დას კვნე ბის სა ფუძ-

ველ ზე შე იმ უშ ავ ებს ძეგ ლის რე აბ ილ იტ-
აცი ის გეგ მას და მეთ ვალ ყუ რე ობ ას გა-
უწ ევს მი სი პირ ვან დე ლი სა ხით აღ დგე ნის 
პრო ცესს.
	ოკ უპ ირ ებ ულ ტე რი ტო რი ებ ზე 

კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის ძეგ ლე ბის 
მდგო მა რე ობ ის შეს წავ ლი სა და დაკ ვირ-
ვე ბის მიზ ნით, ჩა მო ყა ლიბ დეს მუდ მივ-
მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო მო ნი ტო რინ გის 
სის ტე მა;
	ამ ოქ მედ დეს ჰა აგ ის კონ ვენ ცია, 

რა თა გა მო ვი ყე ნოთ ამ კონ ვენ ცი ით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ები:
	 ძეგ ლე ბის მდგო მა რე ობ ის კონ-

ტრო ლის ორ გა ნი ზე ბა რე გი ონ ში;
	 სპე ცი ალ ური დაც ვის ქვეშ მყო ფი 

ძეგ ლე ბის სი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.
თა ნად გო მის თვის წი ნას წარ გიხ-

დით მად ლო ბას.

მი მარ თვა მომ ზად და ექ სპერ ტებ თან 
კონ სულ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე. ექ სპერ ტე-
ბის, სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ებ ის და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად-
გე ნელ თა ხელ მო წე რე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 
და ნარ თის სა ხით. 

დი დი პა ტი ვის ცე მით, 

შერ მა დინ შა რია,
აფხა ზე თის ახ ალ გაზ რდა ფსი ქო ლოგ-

თა ას ოცი აცია.

აფხა ზეთ ში “კულ ტუ რის გე ნო ცი დი” გრძელ დე ბა
დასაწყისი პირველ გვ.

ილ ორ ის ტაძ რის გეგ მა

ილ ორ ის ტა ძა რი „რეს ტავ რა ცი ამ დე”  „რეს ტავ რა ცი ის” შემ დეგ
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ირ ინა გო გო ნაია, ხელ ნა წერ თა ერ ოვ-
ნუ ლი ცენ ტრის გა მო ფე ნი სა და გა ნათ ლე ბის 
დე პარ ტა მე ნის ხელ მძღვა ნე ლი: 

— კონ კურ სი პირ ვე ლად 2010 წელს ჩა-
ტარ და და მას ძა ლი ან დი დი გა მოხ მა ურ ება 
მოჰ ყვა (ათ ათ ას ზე მე ტი კონ კურ სან ტი მო-
ნა წი ლე ობ და). ამ იტ ომ აც ხელ ნა წერ თა ერ-
ოვ ნულ მა ცენ ტრმა გა დაწყვი ტა, მას ტრა დი-
ცი ული ხა სი ათი მის ცეს და ყო ველ წლი ურ ად 
ჩა ტარ დეს. კონ კურ სის მი ზა ნია ხე ლით წე-
რის კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო-
ბა. ძა ლი ან ბევ რი ად ამი ანი წერს ლა მა ზად, 
მაგ რამ კომ პი უტ ერ ის ეპ ოქ აში მათ ნიჭს არა 
აქ ვს ას პა რე ზი. ეს კონ კურ სი ამ ად ამი ან ებ ის 
ნი ჭის რე ალ იზ ებ ის სა შუ ალ ებაა. გვაქ ვს უნ-
იკ ალ ური შემ თხვე ვე ბიც, გვყავს კონ კურ სან-
ტე ბი, რომ ლებ მაც მრა ვა ლი წლის მუ შა ობ ის 
შე დე გე ბი წარ მოგ ვიდ გი ნეს. თბი ლი სის 186-ე 
სა ჯა რო სკო ლის პე და გოგ მა მა რი ნა ტა ბა ტა-
ძემ 1992 წლი დან დღემ დე მი სი მოს წავ ლე-
ებ ის მი ერ გა და წე რი ლი ხუ თი “ვეფხის ტყა-
ოს ანი” წარ მოგ ვიდ გი ნა. კა ლიგ რა ფი ის კონ-
კურ სის პროგ რა მის ფარ გლებ ში ვგეგ მავთ 
კა ლიგ რა ფი ის სა უკ ეთ ესო ნი მუ შე ბის გა მო-
ფე ნას, სა დაც ეს ექ სპო ნა ტე ბიც იქ ნე ბა წარ-
მოდ გე ნი ლი. კონ კურ სი, ალ ბათ, ბევ რი ად-
ამი ან ის თვის გახ დე ბა სტი მუ ლი იმ ისა, რომ 
ამ ტრა დი ცი ას ბო ლომ დე მის დი ოს. 

ლე ილა ბაღ ბაია: 
— თა ვის დრო ზე, ჯერ კი დევ აფხა ზეთ-

ში ყოფ ნი სას, ჩემს სკო ლა ში ყვე ლა ჟურ ნა ლი 
ერ თი კა ლიგ რა ფი ით იყო შევ სე ბუ ლი, რად-

გან ყვე ლას მე ვავ სებ დი. ჩე მი გა ფორ მე ბუ-
ლი იყო სა ორ გა ნი ზა ციო კუთხე ები, სტენ დე-
ბი, პი ონ ერ თა ოთ ახი. ახ ლაც მე ვა ფორ მებ 
სა მი ნის ტრო ში გა მარ თულ შეხ ვედ რა-სა ღა-
მო ებს, სცე ნებს, ალ ბო მებს, შე მოქ მე დე ბით 
კუთხე ებს. ჩე მი სპე ცი ალ ობაა პე და გო გი კა-
ფსი ქო ლო გია, მაგ რამ ლა მა ზად წე რა ჩე მი 
სუ ლი ერი მოთხოვ ნი ლე ბაა. ქარ თულ ან ბან-
ზე ზოგ ჯერ ძილ შიც კი ვფიქ რობ. თით ქოს 
თი თოეულ ან ბანს ვე ფე რე ბი, რო ცა ვწერ და 
თი თოეული ასო ლა მა ზად გა მომ ყავს. ხელ-
წე რა ათ ნა ირ ად შე მიძ ლია შევ ცვა ლო. გან-
სა კუთ რე ბუ ლი დი ზა ინ ით ვქმნი სა ზე დაო 
ასო ებს. არც ერ თი არ მე ორ დე ბა და ყვე ლა 
მათ გა ნის დი ზა ინი თა ვის თა ვად იქ მნე ბა. 
ვწერ ას ომ თავ რუ ლი თაც, მხედ რუ ლი თაც და 
ნუს ხუ რი თაც. ფა იფ ურ ზეც ვმუ შა ობ. ქარ-
თუ ლი კა ლიგ რა ფი ითა და ორ ნა მენ ტე ბით ვა-

ფორ მებ თეფ შებს. ეს ძა ლი ან შრო მა ტე ვა დი 
სა მუ შაოა, მით უმ ეტ ეს, რო ცა მას ში სულ სა 
და გულს დებ. ნა მუ შევ რე ბი უკ ვე ბევ რი მაქ-
ვს, მაგ რამ ის ინი არ ას ოდ ეს გა მო მი ფე ნია, 
ალ ბათ, ამ გა ტა ცე ბი სად მი მოკ რძა ლე ბუ ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო. მო მა ვალ ში ვგეგ-
მავ გა მო ფე ნის მოწყო ბას. რამ დე ნი მე ხნის 
წი ნათ გავ ხდი ხელ ნა წერ თა ერ ოვ ნუ ლი ცენ-
ტრის მე გო ბარ თა სა ზო გა დო ებ ის წევ რი. 
ვარ კა ლიგ რა ფი ის კონ კურ სის მო ნა წი ლე. 
თა ვა დაც ვა ტა რებ კონ კურ სებს კა ლიგ რა-
ფი აში. ვი ყა ვი აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტროს მი ერ მოწყო ბი ლი 
კა ლიგ რა ფი ის კონ კურ სის ორ გა ნი ზა ტო რი. 
კონ კურ სი ჩა ტარ და ბოლ ნი სის რაიონის სო-
ფელ მამ ხუ ტის აზ ერ ბა იჯ ან ულ სკო ლა ში. 
14 აპ რილს, დე და ენ ის დღეს, ვა რი ან ში, იაკ-
ობ გო გე ბაშ ვი ლის სახლ-მუ ზე უმ ში, კა ლიგ-
რა ფი ის ბლიც-კონ კურ სი “აი ია” ჩა ტარ და. 
მო ზარ დებს კონ კურ სზე სა კუ თა რი ნი ჭის 
წარ მო ჩე ნის სა შუ ალ ება მი ეც  ათ. სა უკ ეთ ესო 
ნა მუ შევ რე ბის ავ ტო რებს სი გე ლე ბი გა დაე ც -
ათ.

აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ ქარ თვე ლე ბის
თვის ენა და დამ წერ ლო ბა მხო ლოდ კო მუ ნი
კა ცი ის სა შუ ალ ება არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა. იგი 
რწმე ნას თან ერ თად ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
არ სე ბო ბის უმ თავ რე სი ნი შა ნი იყო. ალ ბათ, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ამ აყ ის გრძნო ბას იწ
ვევს ის იც, რომ მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი 14 
დამ წერ ლო ბი დან ერთერ თი ჩვე ნი მშობ ლი
ური ქარ თუ ლი ენაა. 

ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი წიგ ნი ქარ თუ ლი 
კულ ტუ რის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მო ნა პო
ვა რია და მი სი ის ტო რია სა ქარ თვე ლოს ის
ტო რი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. ქარ თუ ლი 
ხელ ნა წე რე ბი დღეს არა მხო ლოდ ქარ თუ ლი, 
არ ამ ედ მსოფ ლიო კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ
რე ობ ის ნა წი ლი ცაა, რად გან ქრის ტი ან ული 
მწერ ლო ბის კვლე ვა ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი 
წიგ ნის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია. 

ნეს ტან ჩხიკ ვა ძე, ფი ლო ლო გი ის მეც-
ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, ხელ ნა წერ თა ერ ოვ-
ნუ ლი ცენ ტრის უფ რო სი მეც ნი ერ-თა ნამ-
შრო მე ლი:

— თუ და ვაკ ვირ დე ბით ქარ თუ ლი ხელ ნა-
წე რე ბის შექ მნი სა და დაც ვის პი რო ბებს და იმ 
ხან გრძლივ პე რი ოდს (V-XIX სს), რო მელ შიც 
ის ინი იქ მნე ბო და, და ვი ნა ხავთ, რომ ხელ ნა-
წე რი წიგ ნი არ ის არა მხო ლოდ კულ ტუ რუ ლი 

მემ კვიდ რე ობ ის ნა წი ლი, 
არ ამ ედ ჩვე ნი სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ-
რი სტა ტუ სის სა უკ ეთ ესო 
დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც 
გვაწ ვდის ცნო ბებს ლი ტე-
რა ტუ რა ზე, სამ წერ ლო ბო 
ვი თა რე ბა ზე, კულ ტუ რულ 
ცენ ტრებ ზე, ხე ლოს ნო ბა-
სა და ხე ლო ბებ ზე — ტყა-
ვი სა და ქა ღალ დის და მუ-
შა ვე ბის ტექ ნო ლო გი ურ 
პრო ცე სებ ზე, სა ღე ბა ვე-
ბი სა და მელ ნე ბის დამ-
ზა დე ბა ზე. ხელ ნა წე რე ბი 
შე იც ავ ენ უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს ინ ფორ მა ცი ას ჩვენს 
პო ლი ტი კურ სა თუ ეკ ონ-
ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბებ-
ზეც კი. წარ მო იდ გი ნეთ, 
რომ უკ ვე X სა უკ უნ ეში 
სი ნას მთა ზე მოღ ვა წე 
ქარ თვე ლი ბე რე ბის მი-
ერ გა და წე რი ლი წიგ ნე ბი შეს რუ ლე ბუ ლია 
ქა ღალ დზე, რო მელ საც ის ინი არ აბ ებ ის გან 
ყი დუ ლობ დნენ. შე სა ბა მი სად, მათ სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქო ნი ათ მუს ლი მურ სამ-
ყა როს თან. ამ ურ თი ერ თო ბე ბის წყა ლო ბით 
ბევრ ის ეთ ინ ფორ მა ცი ას აც იღ ებ დნენ, რო-
მე ლიც სამ ყა როს შე სა ხებ ცოდ ნის გამ ყა რე-
ბა ში უწყობ და მათ ხელს, ვთქვათ, თუნ დაც 

ეც ნო ბოდ ნენ და შემ დგომ თარ გმნიდ ნენ კი-
დეც ას ტრო ლო გი ური თუ სა მე დი ცი ნო ხა სი-
ათ ის წიგ ნებს. ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავ და იმ ას, 
რომ ჩვე ნი სა სუ ლი ერო მოღ ვა წე ები თა ვი-
ანთ რწმე ნას ღა ლა ტობ დნენ. პი რი ქით, ის ინი 
რწმე ნის დაც ვა სა და გან ტმკი ცე ბას სწო რედ 
ას ეთი გახ სნი ლი და თა ვი სუ ფა ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ახ ერ ხებ დნენ. 

ხელ ნა წე რე ბი დან კარ გად ჩანს, თუ რო-
გო რი გა ნათ ლე ბუ ლი და ტო ლე რან ტუ ლი 
სამ ყა რო ქმნი და ამ ყვე ლა ფერს. შე სა შუ რია 
ჩვე ნი დი დი მოღ ვა წე ებ ის ერ უდ იცი აც და 
საქ მი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბაც. ხელ ნა წე-
რებ ში კარ გად არ ის გა მო ხა ტუ ლი მა თი შემ-
ქმნე ლე ბის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი პო ზი ცი აც. 
ხელ ნა წე რე ბის შემ ქმნე ლებს ჩვენ მწიგ ნობ-
რებს ვე ძა ხით. ზო გი მათ გა ნი წიგ ნს მხო ლოდ 
იწ ერ და, მაგ რამ იყ ვნენ ის ეთ ებ იც, რომ ლე-
ბიც კრებ დნენ ტექ სტებს, თარ გმნიდ ნენ მათ, 
ად არ ებ დნენ სხვა ენ ოვ ან დედ ნებს და ად გენ-
დნენ სა გან გე ბო კრე ბუ ლებს, რომ ლებ საც 
შე ნიშ ვნებ საც ურ თავ დნენ. შე ნიშ ვნებ ში კარ-
გად ჩანს სა ერ თო კულ ტუ რულ-პო ლი ტი კურ 
სივ რცე ში შე სუ ლი ქვეყ ნის შვი ლის პრინ ცი-
პუ ლი პო ზი ცია, რო მელ საც ის გა მო ხა ტავ და 
თუნ დაც ერ თი ანი სივ რცის დიქ ტა ტის მი-
მართ — მე ვარ შე ნი მო კავ ში რე, მაგ რამ ყვე-
ლა ფერს ნუ მი კარ ნა ხებ. ეს გან წყო ბი ლე ბა 
ჩვენს ხელ ნა წე რებ ში მკა ფი ოდ არ ის გა მო ხა-
ტუ ლი და სწო რედ ეს არ ის ერ ოვ ნულ-სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი პო ზი ცია. 

ჩვე ნი სამ წიგ ნობ რო-სა მო ნას ტრო ცენ-
ტრე ბი მოქ მე დებ და არა მხო ლოდ სა ქარ თვე-
ლო ში, არ ამ ედ პა ლეს ტი ნა ში, ეგ ვიპ ტე ში — 
სი ნას მთა ზე, სა ბერ ძნეთ ში — ათ ონ ის მთა-
ზე და სხვ. მათ აფ ინ ან სებ და სა ხელ მწი ფო, 
რო მელ საც კარ გად ჰქონ და გაც ნო ბი ერ ებ-
ული, რომ იყო დი დი თა ნა მე გობ რო ბის სრუ-
ლუფ ლე ბი ანი წევ რი. უცხო ეთ ში ქარ თუ ლი 
კულ ტუ რულ-სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრე-
ბის არ სე ბო ბა ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს სა-
ერ თა შო რი სო სტა ტუ სის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
დას ტუ რი იყო. ამ იტ ომ აც წიგ ნსა და გა ნათ-
ლე ბა ზე ზრუნ ვა სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის 
შე მად გე ნელ ნა წილს წარ მო ად გენ და. 

— აფხა ზე თის ტე რი ტო რი აზე გა და წე
რი ლი ჩვე ნამ დე მოღ წე ული ხელ ნა წე რე ბი 
მოწ მო ბენ, რომ სა ქარ თვე ლოს ამ კუთხე შიც 
მძლავ რი კულ ტუ რულსა გან მა ნათ ლებ ლო 
კე რე ბი არ სე ბობ და. დღეს ეს ხელ ნა წე რე ბი 
ჩვენ თვის გან სა კუთ რე ბით ძვირ ფა სია, რად
გან ის ინი წარ მო ად გე ნენ უტყუ არ დო კუ მენ
ტებს იმ ისა, რომ ეს, სამ წუ ხა როდ სა და ვო 
ტე რი ტო რია ოდ ით გან ვე სა ქარ თვე ლოს გა
ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იყო. 

— X სა უკ უნ იდ ან, ლე ვან მე ფის დრო იდ-
ან, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში იწყე ბა დი დი 
აღ მშე ნებ ლო ბი თი საქ მი ან ობა. სწო რედ მა-
შინ არ სდე ბა მოქ ვის მო ნას ტე რი. მოგ ვი ან-
ებ ით, კერ ძოდ, 1300 წელს, და ნი ელ მოქ ვე ლი 
ეპ ის კო პო სის ხელ მძღვა ნე ლო ბით სწო რედ 
აქ გა და იწ ერა მოქ ვის სა ხა რე ბა. XVI სა უკ უნ-
იდ ან აფხა ზე თის სამ თავ რო ში კულ ტუ რულ-
სა გან მა ნათ ლებ ლო მოღ ვა წე ობ ით გან თქმუ-
ლი იყო ბიჭ ვინ თის სა ეპ ის კო პო სო. აქ ძა ლი-
ან ბევ რი ხელ ნა წე რი შე იქ მნა, რო მელ მაც, 
სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნამ დე ვერ მო აღ წია. ჩვენ 
ძი რი თა დად გვაქ ვს ის ხელ ნა წე რე ბი, რომ-
ლე ბიც ეკ ლე სია-მო ნას ტრებ ში იყო და ცუ ლი. 
კერ ძო კო ლექ ცი ებ ში და ცუ ლი ხელ ნა წე რე-
ბის ჩვე ნამ დე მოღ წე ვა რთუ ლი იყო.. 

ხელ ნა წერ თა ერ ოვ ნულ ცენ ტრში ინ ახ-
ება ბიჭ ვინ თის ოთხთა ვიც, რო მე ლიც XII 
სა უკ უნ ეში გა და იწ ერა. ბიჭ ვინ თის სა ხა რე-
ბა არ ის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ული 
ხელ ნა წე რი, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე მო აღ წია, 
თუმ ცა, უც ნო ბია, სად გა და იწ ერა. ვი ცით 
მხო ლოდ ის, რომ შარ ვა ში ძე ებ მა მო აჭ ედ ინ-
ეს და შეს წი რეს ბიჭ ვინ თის ღვთის მშობ ლის 
სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ას, რაც იმ აზე მეტყვე-
ლებს, რომ ბიჭ ვინ თის მო ნას ტე რი იყო ძა-
ლი ან ძლი ერი კულ ტუ რულ-სა გან მა ნათ ლებ-
ლო კე რა იმ დრო ის ათ ვის. მა შინ იწ ერ ებ ოდა 
რო გორც ყო ველ დღი ური მოხ მა რე ბის, ისე 
სა გან გე ბო წიგ ნე ბი. სა გან გე ბო წიგ ნი უფ-
რო ძვირ ფა სი იყო. მას ზე იხ არ ჯე ბო და სხვა 
ხა რის ხის ეტ რა ტი და მე ლა ნი და იყო მო ხა-
ტუ ლი. ბიჭ ვინ თის და მოქ ვის სა ხა რე ბე ბი სა-
გან გე ბო წიგ ნე ბია, წიგ ნე ბი, რომ ლე ბიც არ ის 
უტყუ არი სა ბუ თი იმ ისა, რომ ეს სივ რცე ყო-
ველ თვის ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი და პო ლი-
ტი კუ რი ცხოვ რე ბის, ანუ სა ხელ მწი ფო ებ რი-
ობ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იყო. დღეს რაც 
ამ ტე რი ტო რი აზე ხდე ბა, უც ნა ური გა უგ ებ-
რო ბაა, რომ ლის სა თა ვეც არც აფხა ზებ სა და 
არც ქარ თვე ლებ შია სა ძი ებ ელი. ეს გა უგ ებ-
რო ბა ორ ივე მხა რის თვის მი უღ ებ ელია და ვი-
მე დოვ ნებ, რომ ეს ვი თა რე ბა აუც ილ ებ ლად 
გა მოს წორ დე ბა – ნა თე სა ური კავ ში რე ბის 
მოშ ლა არც ისე იოლია. 

აფხა ზე თი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი წიგ ნის 
ის ტო რი ას თან მჭიდ როდ არ ის და კავ ში რე
ბუ ლი. სა უკ უნე ებ ის წი ნათ აფხა ზეთ ში შექ
მნი ლი ხელ ნა წე რე ბი დღეს გან სა კუთ რე ბით 
ძვირ ფა სია, რად გან ის ინი წარ მო ად გე ნენ 
უტყუ არ და დას ტუ რე ბას იმ ისა, რომ ეს ტე რი
ტო რია ოდ ით გან ვე ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
ნა წი ლი იყო. ამ ის უტყუ არი და დას ტუ რე ბაა 
1300 წელს და ნი ელ მოქ ვე ლი ეპ ის კო პო სის 
დაკ ვე თით აფხა ზეთ ში გა და წე რი ლი სა ხა რე
ბა, რო მე ლიც გა მორ ჩე ულია ფურ ცლო ვან 
ოქ რო ზე შეს რუ ლე ბუ ლი მი ნი ატი ურ ებ ითა 
და ორ ნა მენ ტე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით და 
რომ ლის გა დარ ჩე ნა ზეც (დი აგ ნოს ტი კა და 
აღ დგე ნა) ზრუ ნავს დღეს ხელ ნა წერ თა ერ
ოვ ნუ ლი ცენ ტრი.

ქართული კალიგრაფიის ოსტატები
“ქარ თუ ლი კა ლიგ რა ფია” — ასე ჰქვია კონ კურ სს, რო მელ საც უკ ვე მე ორე წე ლია, 

რაც ხელ ნა წერ თა ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრი, საქართველოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის 
სა მი ნის ტრო სა და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “წა მის” (ხელ მძღვა ნე ლი ზა ზა “ზუმ ბა” 
კო რინ თე ლი) ორ გა ნი ზე ბი თა და სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის, უწ მინ დე სი სა 
და უნ ეტ არ ეს ის ილია II ლოც ვა-კურ თხე ვით მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ატ არ ებს. 

წლე ულს, სკო ლის მოს წავ ლე ებ ისა და სტუ დენ ტე ბის გარ და, კონ კურ სში პირ ვე ლად 
მო ნა წი ლე ობ დნენ ზრდას რუ ლი ად ამი ან ებ იც. კონ კურ სან ტებს შო რის იყო აფხა ზე თის 
სა ჯა რო სკო ლე ბის 21 მოს წავ ლე და 8 პე და გო გი, რო მელ თა გან პირ ვე ლი ტუ რი, 9 მოს-
წავ ლეს თან ერ თად, წარ მა ტე ბით გა და ლა ხა აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტროს თა ნამ შრო მელ მა ლე ილა ბაღ ბაიამ.

გუ ტენ ბერ გის გა მო გო ნე ბის შემ დეგ ხელ ნა წერ მა წიგ ნმა თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბა და-
კარ გა. ლა მა ზად წე რა დღეს უკ ვე ცალ კე ულ ოს ტატ თა ხე ლოვ ნე ბაა, თუმ ცა კომ პი უტ-
ერ ის ეპ ოქ აში მათ ნიჭს არც ისე ფარ თო ას პა რე ზი აქ ვს. ხელ ნა წერ თა ერ ოვ ნუ ლი ცენ-
ტრის მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი კონ კურ სი “ქარ თუ ლი კა ლიგ რა ფია” ლა მა ზად წე რი სა და 
სა ქარ თვე ლო ში ხელ ნა წე რი წიგ ნის შექ მნის კულ ტუ რის აღ ორ ძი ნე ბას ის ახ ავს მიზ ნად.

მაია შო ნია

ლე ილა ბაღ ბაია თა ვის ნა მუ შევ რებ თან

მოქ ვის სა ხა რე ბის ფრაგ მენ ტი

ლე ილა ბაღ ბაიას მიერ მო ხა ტუ ლი თეფ ში
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ია ქვა ჩა ხია

მა მა ჩემ მა, ივ ანე ქვა ჩა ხი ამ, თარ გმნა საკ-
მა ოდ მო წი ფულ ას აკ ში ეს ენ ინ ის ლექ სე ბით 
და იწყო.

რუ სი პო ეტ ის ეს ცნო ბი ლი ოთხსტრი ქო-
ნი ანი ლექ სი

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? уж не я ли сам?
ქარ თუ ლად ასე აჟღერ და:
და თოვ ლი ლი ვე ლი, მი ლე ული მთვა რე
სუ და რა ში გმი ნავს სევ დი ანი მხა რე,
რად ტი რი ან ტყე ში არ ყის ხე ნი ვი თომ?
აქ ვინ მოკ ვდა, ნე ტავ? 

მე ხომ არა თვი თონ?
თუმ ცა ეს მხო ლოდ ცდა იყო, რა საც მოგ-

ვი ან ებ ით მოჰ ყვა ეს ენ ინ ის “შა გა ნე სა” და 
მრა ვა ლი სხვა შე დევ რის თარ გმა ნი, რო მელ-
თა ბედ ზეც ქვე მოთ მო გითხრობთ.

გა მოხ და ხა ნი და მა მას ხელ ში ჩა უვ არ და 
პო ეტ ბე ლა ახ მა დუ ლი ნას მი ერ რუ სუ ლად 
თარ გმნი ლი “მე რი”. მო ვიხ მობ თარ გმა ნის 
მხო ლოდ ერთ ნაწყვეტს:

...Твой профиль нежный, твой 
дикарский...

რო მე ლი მე რიც უნ და ყო ფი ლი ყო ამ ლექ-
სის ად რე სა ტი (ოც ნე ბის ქა ლი თუ კონ კრე-
ტუ ლად მე რი შარ ვა ში ძე), ნე ბის მი ერ შემ-
თხვე ვა ში, გა უგ ებ არი დარ ჩა, რა ზე მი უთ-
ით ებ და ეს ეპ ით ეტი (дикарский); მხო ლოდ 
ვა რა უდ ის სა ხით შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ბე ლა 
ახ მა დუ ლი ნაც კი (მი უხ ედ ავ ად მი სი მა ღა ლი 
ინ ტე ლექ ტი სა და სა ქარ თვე ლო სად მი დი-
დი სიყ ვა რუ ლი სა), არ იყო თა ვი სუ ფა ლი იმ 
შე ხე დუ ლე ბი სა გან, რომ ჩვენ, მე ტი რომ არ 
ვთქვათ... “ეგ ზო ტი კუ რი” ხალ ხი ვართ.

მა მა გაბ რაზ და. ძა ლი ან კარ გად მახ სოვს, 
რომ გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის თარ გმან ზე ხე ლი 
სწო რედ ამ ეპ იზ ოდ მა მო აკ იდ ებ ინა მას — 
ფი ზი კოსს, თარ გმა ნის თე ორი აში სრუ ლი ად 
გა ურ კვე ველ ად ამი ანს, თვით ნას წავლ მთარ-
გმნელს. ასე და იბ ადა “მე რის” მი სე ული თარ-
გმა ნი.

იგი შეპყრო ბი ლი გახ და ამ საქ მით. სა ჭეს-
თა ნაც კი ბუტ ბუ ტებ და ხოლ მე თა ვის თვის 
(გო ნე ბა ში თარ გმნი და); ამ დროს ზოგ ჯერ 
სა ჭეს ორ ივე ხელს უშ ვებ და და ჰა ერ ში აზ-
არ ტუ ლად იქ ნევ და, რაც ოჯ ახ ის წევ რე ბი სა 
და ახ ლობ ლე ბის მუდ მი ვი ხუმ რო ბის საგ ნად 
იყო ქცე ული. ვფიქ რობ, უბ ედ ურ შემ თხვე-
ვას არა ერ თხელ მხო ლოდ იმ იტ ომ გა და ურ-
ჩა, რომ შე სა ნიშ ნა ვი მძღო ლი იყო.

არც ისე დი დი ხნის წი ნათ, სა ტე ლე ვი ზიო 
გა და ცე მა ში გა ლაკ ტი ონს იხ სე ნებ დნენ. იხ-
სე ნებ დნენ ად ამი ან ები, რომ ლებ საც მას თან 
შე ხე ბა ჰქონ დათ; მი სი ეზ ოს ბავ შვე ბი, მე-
ზობ ლე ბი, გამ ვლე ლე ბი და ა.შ.

ით ქვა ის იც, თუ რო გორ ჩა ეძ ინა ერ თხელ 
მას ვე რა ზე — თუ თის ხის ქვეშ — და რო გორ 
მო პა რა ვი ღა ცამ მძი ნა რეს პალ ტო. უც ებ 
ჩავ ფიქ რდი და რა ღაც ნა ხევ რად ზღაპ რულ 
ქა ლა ქად წარ მო ვიდ გი ნე იმ დრო ინ დე ლი თბი-
ლი სი, სა დაც შე გეძ ლო ქუ ჩა ში თუ თის ხის 
ქვეშ ჩა ძი ნე ბუ ლი გა ლაკ ტი ონი გე ნა ხა.

სწო რედ ას ეთ თბი ლის ში გა ატ არა მა-
მამ სტუ დენ ტო ბა. ქუ ჩა ში, სხვე ბი ვით, ის იც 
ხვდე ბო და ხოლ მე თა ვის კერ პს და მის ლექ-
სებს სიყ ვა რუ ლით იზ ეპ ირ ებ და. და აი, ამ დე-
ნი წლის შემ დეგ, მის თავ ში უც ებ ერ თმა ნე-
თის მი ყო ლე ბით იწყეს “მომ წი ფე ბა” ამ ლექ-
სე ბის რუ სულ მა ვა რი ან ტებ მა. 

ამ ის ახ სნა ძნე ლია, მაგ რამ რო გორც 
ჩანს, მას ჰქონ და თან და ყო ლი ლი უნ არი ყვე-
ლა ზე სა ნუკ ვა რი რა მის ერ თი რე ალ ობ იდ ან 
მე ორ ეში (ერ თი ენ იდ ან მე ორ ეში, გნე ბავთ, 
ობი ექ ტუ რი მო ცე მუ ლო ბი დან მხატ ვრულ 
რე ალ ობ აში) გა და ტა ნი სა, რად გან მსგავ სი 
ნი ჭის უეც არი გა მოვ ლი ნე ბა უფ რო ად რეც 
მომ ხდა რა, რა ზეც შემ დე გი ეპ იზ ოდი მეტყვე-
ლებს: სა მოც და ათი ან წლებ ში მა მას სრუ ლი-
ად ახ ალ გაზ რდა ძმა (ნი კო ლო ზი) გარ და ეც-
ვა ლა. რამ დე ნი მე დღე ში შე ვამ ჩნი ეთ, რომ 
ეზ ოში ფუს ფუ სებ და, ტა ლა ხის მაგ ვარ მა სას 
ზელ და და სარ დაფ ში ეზ იდ ებ ოდა. ტრა გე დი-
ით უზ ომ ოდ შე წუ ხე ბულს იმ დღე ებ ში ზედ-
მე ტი შე კითხვე ბით არ ავ ინ მი მარ თავ და და 
ამ იტ ომ მის საქ მი ან ობ აში არ ავ ინ ჩა რე ულა.

რამ დე ნი მე დღე ში თვი თონ და მი ძა ხა, რა-
ღაც უნ და გაჩ ვე ნოო და სარ დაფ ში შე მიძ ღვა.

პა ტა რა ვი ყა ვი და ძა ლი ან შე მე შინ და: 
სარ დაფ ში... ვი ღაც იყო.

აღ მოჩ ნდა, რომ თი ხის გან ძმის ბიუს ტი 
გა მო ექ ან და კე ბი ნა. სა მუ შაო იარ აღ ად რქის 
ძვე ლე ბუ რი კოვ ზე ბის ტა რებს იყ ენ ებ და, 
რომ ლე ბი თაც ქარ თულ სოფ ლებ ში მა წონს 
მი ირ თმე ვენ. 

მე ვნა ხე სა ოც არი გა რეგ ნუ ლი მსგავ სე ბა, 
ცოცხა ლი თვა ლე ბი, კე თილ შო ბი ლი, ოდ ნავ 
გა ღი მე ბუ ლი გა მო მეტყვე ლე ბა; შემ დგომ ში 
კი სპე ცი ალ ის ტე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ პრო-
პორ ცი ებ იც სწო რად იყო და ცუ ლი და ქან და-
კე ბის ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა ნიუანსიც.

ნა მუ შე ვარს ძა ლი ან დიდ ხანს ხვეწ და; 
პრო ცესს უკ ვე ყო ველ დღი ურ ად ვა დევ ნებ დი 
თვალს და არა ერ თხელ შევ სწრე ბი ვარ, რო-
გორ ელ აპ არ აკ ებ ოდა იგი ქან და კე ბას...

მოგ ვი ან ებ ით მა მას უფ როს მა ძმამ, ირ-
ოდი ონ მა, თა ბა შირ ში ჩა მოს ხმუ ლი ეს ნა მუ-
შე ვა რი რუს თა ვის მე ტა ლურ გი ულ ქარ ხა ნა-
ში, ბრინ ჯა ოში ჩა მო სას ხმე ლად წა იღო და იქ 
სრუ ლი ად შემ თხვე ვით წა აწყდა თა ვის საქ-
მე ზე მი სულ ცნო ბილ მო ქან და კეს — შო თა 
მი ქა ტა ძეს. იგი ჩვენს ოჯ ახს იც ნობ და და ამ 
ამ ბით და ინ ტე რეს და. რო დე საც ვი თა რე ბა ში 
გა ერ კვა და ქან და კე ბა ნა ხა, ბა ტონ შო თას 
ცრემ ლი მო ერია...

ვუბ რუნ დე ბი 1982 წელს, რო ცა გა მო-
ვი და პირ ვე ლი ორ ენ ოვ ანი წიგ ნი “Луна 
Мтацминды”, რო მელ შიც გა ლაკ ტი ონ ტა ბი-
ძის 120-ზე მე ტი ლექ სის თარ გმა ნი შე ვი და. 
მახ სოვს მოს კო ვი დან ჩა მო სუ ლი ალა მარ-
ჩენ კო, წიგ ნის რე დაქ ტო რი და წი ნა სიტყვა-
ობ ის ავ ტო რი. იგი ჩვენ თან სტუმ რობ და და 
მა მას თან ერ თად დიდ ხანს მუ შა ობ და წიგ-
ნზე. მახ სოვს, რო გორ ძრწო და მა მა ჩე მი ამ 
მკაც რი რე დაქ ტო რის წი ნა შე, რო მე ლიც ყო-
ველ სიტყვას წო ნი და. რო დე საც სა მუ შაო 
დას რულ და, მა მამ პირ ჯვა რი გა მო ის ახა.

წიგ ნი საკ მა ოდ სი ცოცხლი სუ ნა რი ანი 
გა მოდ გა; ვფიქ რობ, მას ზე დღე საც არ ის 
მოთხოვ ნა; ყო ველ შემ თხვე ვა ში, თბი ლი სე-
ლი ბუ კი ნის ტე ბი ამ აში ხში რად მარ წმუ ნე ბენ. 
კრე ბულ ში გა ლაკ ტი ონ ის ყვე ლა ზე პო პუ ლა-
რუ ლი ლექ სე ბის (“მე რი”, “ლურ ჯა ცხე ნე ბი” 
და სხვ.) რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბი შე ვი და. სხვა-
თა შო რის, მათ რი გებ ში ვერ მოხ ვდა ლექ სი 
“მე საფ ლა ვე” (რო მე ლიც ქარ თველ ხალ ხს, 
ჩე მი დაკ ვირ ვე ბით, გან სა კუთ რე ბუ ლად უყ-
ვარს), რად გან მა მას მი სი თარ გმნა გა უჭ ირ-
და. ეს ერ თი შე ხედ ვით სა და ლექ სი, ძა ლი ან 
“გა უჯი უტ და”, მხო ლოდ მოგ ვი ან ებ ით და ემ-
ორ ჩი ლა მთარ გმნე ლის კა ლამს და მკითხვე-
ლი მას უკ ვე ამ ახ ალ წიგ ნში იხ ილ ავს. ვფიქ-
რობ, ეს ის იშ ვი ათი შემ თხვე ვაა, რო ცა ლექ-
სის მუ სი კა თით ქმის უც ვლე ლად გა და ვი და 
ერ თი ენ იდ ან მე ორ ეში, იქ ნებ, იმ იტ ომ, რომ 
მას ზე ძა ლი ან დიდ ხანს მუ შა ობ და. 

პირ ვე ლი წიგ ნის გა მო ცე მის შემ დეგ მა-
მას მუ შა ობა ერ თი წუ თი თაც არ შე უწყვე-
ტია: თარ გმნი და სხვა ქარ თველ პო ეტ ებ საც, 
სე რი ოზ ულ ად მო კი და ხე ლი ეს ენ ინს. თარ-
გმნა გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის კი დევ სა მოც ზე 
მე ტი ლექ სი, მაგ რამ მე ორე წიგ ნის გა მო ცე-
მა ვერ მო ას წრო, მა მა გარ და იც ვა ლა. 1992 
წელს კი ჩვენ მა ოჯ ახ მა და ტო ვა ნა ომ არი 
სო ხუ მი და გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი თარ გმა ნე ბი 
(ხელ ნა წე რე ბის სა ხით) ჩვენს სახ ლში ახ ლად 
და ბი ნა ვე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის გან კარ გუ ლე ბა-
ში აღ მოჩ ნდა. 

და, აი, რო ცა ძა ლა დო ბის პირ ველ მა 
ტალ ღამ გა დაიარა, სო ხუმ ში დარ ჩე ნილ მა 
ჩვენ მა მე ზო ბელ მა, ქალ ბა ტონ მა ირა ვოს კა-
ნო ვამ გამ ბე და ობა მო იკ რი ბა, ძღვე ნით ეახ-
ლა ჩვე ნი სახ ლის ახ ალ ბი ნად რებს და სთხო-

ვა: ამ ოჯ ახ ის უფ რო სი “რა ღა ცებს” წერ და 
და თუ არ გჭირ დე ბათ, იქ ნებ მომ ცე თო. მა-
თაც “დიდ სუ ლოვ ნად” გა დას ცეს მოზ რდი-
ლი სა ქა ღალ დე. სა ინ ტე რე სოა, რომ მა მას 
სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი (საკ მა ოდ რთუ ლი 
სა კითხის გა მოკ ვლე ვა ფი ზი კა ში) ვერ გა იმ-
ეტ ეს და თა ვის თვის და იტ ოვ ეს...

სა მუ და მოდ გაქ რა ვა ჟა-ფშა ვე ლას რამ-
დე ნი მე ლექ სის თარ გმა ნიც; გან სა კუთ რე-
ბით მწყდე ბა გუ ლი ლექ სზე “იას უთხა რით 
ტურ ფა სა” (Скажите неженке-фиалке).

გაქ რა ეს ენ ინ ის ლექ სე ბის თარ გმა ნე ბით 
სავ სე მოზ რდი ლი უბ ის წიგ ნა კიც (მხედ ვე-
ლო ბა ში თუ არ მი ვი ღებთ სა მი ლექ სის თარ-
გმანს, რო მე ლიც აქ, თბი ლის ში, ბა ტონ მა 
ერ ეკ ლე საღ ლი ან მა მოგ ვა წო და). რო გორც 
ჩანს, ჩვე ნი სახ ლის ახ ალ მა მფლო ბელ მა 
ეს ტექ სტე ბი ქარ თულ ლექ სე ბად მი იჩ ნი ეს 
და ჩვენს ფო ტო ებ სა და წიგ ნებ თან ერ თად 
ცეცხლს მის ცეს (ჩვენს ეზ ოში რომ დი დი კო-
ცო ნი გიზ გი ზებ და, ამ ის შე სა ხებ იგ ივე ირა 
ვოს კა ნო ვა სა გან ვი ცით).

ჩვე ნი გას ხვი სე ბუ ლი სახ ლი დან სას წა-
ულ ებ რი ვად დახ სნილ სა ქა ღალ დე ში შე ნა-
ხუ ლი გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი თარ გმა ნე ბი უკ-
ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლებს შე ვუ რიე; ასე შედ-
გა საკ მა ოდ ვრცე ლი კრე ბუ ლი, რო მე ლიც 
თავ და პირ ვე ლი ჩა ნა ფიქ რით ორ ენ ოვ ანი 
არ იყო, რად გან მი მაჩ ნია, რომ ორ იგ ინ ალ-
ისა და თარ გმა ნის ასე გვერ დიგ ვერდ გან-
ლა გე ბა დარ ტყმის ქვეშ აყ ენ ებს ნე ბის მი ერ 
თარ გმანს, მით უმ ეტ ეს, რო ცა სა თარ გმნი 
მა სა ლა ასე რთუ ლია; მაგ რამ არ ჩე ვა ნი მა-
ინც ორ ენ ოვ ანი კრე ბუ ლის სა სარ გებ ლოდ 
გა ვა კე თე, იმ იმ ედ ით, რომ მკითხვე ლი არა 
მარ ტო უზ უს ტო ბებს შე ამ ჩნევს და თა მამ 
“გა დახ ვე ვებს” გან სჯის, არ ამ ედ წარ მა ტე-
ბულ მიგ ნე ბებ საც ღირ სე ულ ად და უფ ას ებს 
მთარ გმნელს.

ხელ ნა წე რებ ში ვი პო ვე ზო გი ერ თი თარ-
გმა ნის გან სხვა ვე ბუ ლი ვა რი ან ტი და გა დავ-
წყვი ტე ახ ალ წიგ ნში ეს ვა რი ან ტე ბი წარ მო-
მედ გი ნა; ამ ით აიხ სნე ბა პირ ველ და მე ორე 
წიგ ნებს შო რის არ სე ბუ ლი ზო გი ერ თი ტექ-
სტობ რი ვი სხვა ობა.

წლე ულს მა მა 80 წლის გახ დე ბო და. მან 
ამ თარ გმა ნებს წლე ბი მი უძ ღვნა და მე არ 
მინ დო და, ის და ვიწყე ბის მტვრი სათ ვის 
დამეთმო.

პირ ვე ლი წიგ ნი “სრუ ლი იდ ილი ის” ატ-
მოს ფე რო ში გა მო ვი და: გე ორ გი ევ სკის ტრაქ-
ტა ტის იუბ ილ ეს მი ეძ ღვნა. წი ნამ დე ბა რე 
წიგ ნი კი ის ეთ ვი თა რე ბა ში გა მო დის, რო ცა 
ყვე ლა ნი კი დევ ერ თხელ დავ რწმუნ დით, რომ 
ხსე ნე ბუ ლი ტრაქ ტა ტის ოფ იცი ალ ურ ად გა-
ფორ მე ბის დროს ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება 
ტყუ ილ ად არ შფო თავ და.

ამ ას თა ნა ვე, მე ვერც მათ და ვე თან ხმე ბი, 
ვინც რუ სეთ თან კულ ტუ რულ ურ თი ერ თო-
ბას სკეპ ტი კუ რად უყ ურ ებს და ვერც მათ, 
ვინც მას თან მა რა დი ულ ძმო ბა ზე სა უბ რობს.

მშვი დად გა მო მაქ ვს დღის სი ნათ ლე ზე 
მრა ვა ლი წლის თავ გა მო დე ბუ ლი შრო მის ნა-
ყო ფი — ერ თი კულ ტუ რუ ლი და უმ დიდ რე სი 
ენ იდ ან მე ორე კულ ტუ რულ და უმ დიდ რეს ენ-
აზე თარ გმნი ლი პო ეზია, იმ იმ ედ ით, რომ იგი 
თარ გმა ნის მოყ ვა რუ ლებს დააინტერესებს 
და ამ დი დი პო ეტ ის შე მოქ მე დე ბის სხვა დას-
ხვა თარ გმან თა კო ლექ ცი ას შე ავ სებს.

ახ ალი წიგ ნე ბი

სო ხუ მი დან დახ სნი ლი თარ გმა ნე ბი
აფხა ზე თის მკვიდ რმა, პრო ფე სი ით ფი ზი კოს მა ივ ანე ქვა ჩა ხი ამ ცხოვ რე ბის დი დი ნა-

წი ლი პო ეზი ის თარ გმნას შე ალია. მან ქარ თუ ლი დან რუ სუ ლად თარ გმნა ილია ჭავ ჭა ვა-
ძის, ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის, ვა ჟა-ფშა ვე ლას, გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის, ლა დო ას ათი ან ის 
ლექ სე ბი, რუ სუ ლი დან ქარ თუ ლად კი სერ გეი ეს ენ ინ ის ლექ სე ბი. 

ამ თარ გმა ნე ბის უმ ეტ ეს ობა აფხა ზე თის ომ ის დროს და იკ არ გა. სრულ ყო ფი ლად გა-
დარ ჩა მხო ლოდ გა ლაკ ტი ონ ის ლექ სე ბის თარ გმა ნე ბი, რო მელ თა ნა წილს მკითხვე ლი 
ჯერ კი დევ გა სუ ლი სა უკ უნ ის 80-იან წლებ ში კრე ბულ “Луна Мтацминды”-ში გა ეც ნო. 
ახ ლა ხან მთარ გმნე ლის ქა ლიშ ვილ მა — ია ქვა ჩა ხი ამ გა მოს ცა  გა ლაკ ტი ონ ის ლექ სე ბის 
თარ გმა ნე ბის ახ ალი კრე ბუ ლი, რო მელ შიც სო ხუ მი დან გა მო ტა ნი ლი და გა ნად გუ რე ბას 
გა დარ ჩე ნი ლი 60-მდე ახ ალი თარ გმა ნიც შე ვი და. გთა ვა ზობთ ია ქვა ჩა ხი ას წე რილს, რო-
მე ლიც ყო ვე ლი ვე ამ აზე სა ინ ტე რე სოდ მოგ ვითხრობს.

თე ონა ბიბ ლაია

გა ლე რე აში “ჰო ბი”, აფხა ზე თის გა-
ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტროს 
ორ გა ნი ზე ბით, აფხა ზე თის მხატ ვარ თა ნა-
მუ შევ რე ბის ტრა დი ცი ული სა გა ზაფხუ ლო 
გა მო ფე ნა — “აქ ჩე მი სახ ლია” — გა იხ სნა. 
გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო აფხა-
ზე თის სხვა დას ხვა თა ობ ის 15 მხატ ვრის 
— და თო ბა ძა ღუ ას, ელ დარ ქავ შბაიას, 
ზუ რაბ ჭე დი ას, გი ზო ხუ ბუ ას, ირ აკ ლი 
მიზ რა ხი-ბე რი ას, მე რაბ ფი ფი ას, ნერ სე 
ბა ცა შის, ვა ლე რი ჩარ გა ზი ას, ავ თო შენ გე-
ლი ას, მე რაბ ეფ აძ ეს, ქე თი სხუ ლუ ხი ას და 
სხვა თა მი ერ გან სხვა ვე ბულ ჟან რში (ფერ-
წე რა, გრა ფი კა, ქან და კე ბა, გა მო ყე ნე ბი თი 
ხე ლოვ ნე ბა) შეს რუ ლე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბი. 
გა მო ფე ნა გახ სნა გა ლე რე ის დი რექ ტორ მა 
ვან და მუ ჯირ მა, რის შემ დე გაც დამ სწრე 
სა ზო გა დო ებ ას სიტყვით მხატ ვრებ მა და 

მოწ ვე ულ მა სტუმ რებ მა მი-
მარ თეს. აფხა ზე თის მხატ-
ვრე ბის შე მოქ მე დე ბა უკ ვე 
18 წე ლია მშობ ლი ური აფხა-
ზე თის გან შორს იქ მნე ბა და 
ვი თარ დე ბა. დევ ნი ლო ბა ში 
მყოფთ, თით ქოს არ ჩე ვა ნის 
თა ვი სუფ ლე ბა შე ეზღუ დათ, 
ყო ველ ახ ალ ნა ხატ ში ის ინი 
“ძველ თე მას” უბ რუნ დე ბი ან. 
მაგ რამ ყვე ლა ფერს აქ ვს თა-
ვი სი ბუ ნებ რი ვი გაგ რძე ლე-
ბა და თან და თან გარ კვე ული 
ცვლი ლე ბე ბი აფხა ზე თის 
მხატ ვრე ბის ნა მუ შევ რებ ზეც 
აის ახა. 

ვან და მუ ჯი რი: “აფხა-

ზე თი ჩვე ნი ნა წი ლია, აუც ილ ებ ელია ხე-
ლო ვა ნი ად ამი ან ებ ის მხარ და ჭე რა და მა-
თი შე მოქ მე დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია”. 

გო გი ლა ზა რე იშ ვი ლი: “პო ზი ტი ური 
– ასე შე ვა ფა სებ დი დღე ვან დელ გა მო ფე-
ნას. და ნამ დვი ლე ბით შე მიძ ლია ვთქვა, 
რომ აფხა ზე თის მხატ ვრე ბის შე მოქ მე დე-
ბა ში იკ ლო ტრა გიზ ზმა, რაც თე მა ტი კა სა 
და ფერ ში აის ახა. დი დი მად ლო ბა გა ლე-
რე ას, რო მე ლიც ასე უდ გას მხარ ში მხატ-
ვრებს. ყო ვე ლი გა მო ფე ნა კი თი თო აგ-
ურია იმ საქ მე ში, რა საც ჰქვია აფხა ზეთ ში 
დაბ რუ ნე ბა.”

გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნილ ნა მუ შე-
ვარ თა შო რის, ას ევე იყო ცვი ლის ქან და-
კე ბა, “ძმა თა მო ნა ნი ებ ის მო ნუ მენ ტის” 
ეს კი ზი და ა. შ. პრო ექ ტის ავ ტო რის ნერ სე 
ბა ცა შის თქმით: “ეს გა მო ფე ნა მხო ლოდ 
რე პე ტი ციაა, ყვე ლა ზე მთა ვა რი გა მო ფე ნა 
აფხა ზეთ ში შედ გე ბა”.

აქ, ჩე მი სახ ლია
სა გა მო ფე ნო დარ ბაზ ში
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თე ატ რის მმარ თვე ლის, მე რაბ ბრე კაშ-
ვი ლის თქმით, სო ხუ მის თე ატ რი თა ვის ერ-
თგულ მა ყუ რე ბელს რამ დე ნი მე სი ურ პრიზ-
საც უმ ზა დებს. რე ჟი სო რი გო ჩა კა პა ნა ძე 
შალ ვა და დი ან ის ნა წარ მო ებ ის მი ხედ ვით, 
დად გამს სპექ ტაკ ლს “გუ შინ დელ ნი”. ას ევე, 
იგ ეგ მე ბა სო ხუ მი სა და მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე-
ატ რე ბის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი. მა ნამ დე კი, 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლო ბის 
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რი 
დი დი პრე მი ერ ის თვის ემ ზა დე ბა. იგი 2011 
წლის აპ რილ ში მა ყუ რე ბელს, აფხა ზე თის 
ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის, 
აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტრო სა და ქა ლაქ თბი ლი სის მე რი ის 
მხარ და ჭე რით, სპექ ტაკ ლს — “კო მა ნის გულ-
წი თე ლა, თეთ რი მტრე დი” შეს თა ვა ზებს. ერ-
თმოქ მე დე ბი ანი პი ესა მოგ ვითხრობს აფხა-
ზე თის ომ ის დროს, 1993 წელს, სო ხუმ თან 
ახ ლოს მდე ბა რე ის ტო რი ულ სო ფელ კო მან ში 
ახ ალ გაზ რდა ქარ თვე ლი მღვდელ–მო ნა ზო-
ნის მა მა ან დრია ყუ რაშ ვი ლი სა და ცნო ბი ლი 
აფხა ზი ქველ მოქ მე დი სა და ბიზ ნეს მე ნის, – 
იური ანუ ას დახ ვრე ტის ტრა გი კულ ამ ბავს. 

სპექ ტაკ ლის პრე მი ერ ას თან და კავ ში რე-
ბულ სამ ზა დის ზე გვე სა უბ რე ბი ან კონ სტან-
ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლო ბის სო ხუ მის 
სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რის მმარ-
თვე ლი მე რაბ ბრე კაშ ვი ლი, რო მე ლიც ამ 
სპექ ტაკ ლში იური ანუ ას როლს ას რუ ლებს 
და დრა მა ტურ გი, პი ეს ის ერთ-ერ თი ავ ტო რი 
ოთ არ პერ ტა ხია, რო მე ლიც ამ ავე დროს ამ 
თე ატ რა ლუ რი პრო ექ ტის ავ ტო რი ცაა. 

მე რაბ ბრე კაშ ვი ლი:
—ეს ჩემ თვის, ალ ბათ, ერთ–ერ თი ყვე-

ლა ზე ურ თუ ლე სი რო ლი იქ ნე ბა. ბევ რად 
უფ რო ად ვი ლია მწერ ლის მი ერ გა მო გო ნი ლი 
პერ სო ნა ჟის გან სა ხი ერ ება და გა ცი ლე ბით 

ძნე ლი, ით ამ აშო რო ლი იმ გვა რი გმი რი სა, 
რო მელ საც უამ რა ვი ად ამი ანი იც ნობ და. ამ 
დროს დიდ პა სუ ხის მგებ ლო ბას იღ ებ მი სი 
ოჯ ახ ის წევ რე ბი სა და მთლი ან ად სა ზო გა-
დო ებ ის წი ნა შე. აქ ვე გეტყვით, ყვე ლა წი ნა-
პი რო ბაა შექ მნი ლი იმ ის ათ ვის, რომ სპექ ტაკ-
ლი კარ გი გა მო ვი დეს. მა მა ან დრი ას როლს 
ახ ალ გაზ რდა მსა ხი ობი, თენ გიზ ჭუმ ბაშ ვი ლი 
ით ამ აშ ებს. ამ რო ლით მი სი დე ბი უტი შედ-
გე ბა სო ხუ მის თე ატ რში. სპექ ტაკ ლის რე ჟი-
სო რია სო სო ნემ სა ძე. პი ეს ის ავ ტო რე ბი არი-
ან ოთ არ პერ ტა ხია და ირ აკ ლი სამ სო ნა ძე. 
მხატ ვა რი გახ ლავთ მი რი ან შვე ლი ძე, კომ-

პო ზი ტო რი – გო გი ჩლა იძე. მო ნა წი ლე ობ ენ: 
და ვით ვე ლი ჯა ნაშ ვი ლი, პა ატა კიკ ვა ძე, ნი კა 
წე რე დი ანი. სპექ ტაკ ლზე მუ შა ობა თით ქმის 
დას რუ ლე ბუ ლია.

აქ ვე ხაზ გას მით მინ და ვთქვა, რომ ამ პი-
ეს ის დად გმა აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი ნის ტრის და ლი ხო მე რი კის დი-
დი ძა ლის ხმე ვის შე დე გად გახ და შე საძ ლე ბე-
ლი, რის თვი საც დიდ მად ლო ბას ვუხ დით მას.

ოთ არ პერ ტა ხია:
— ის ტო რი ულ ად კო მა ნი არ ის მსოფ ლიო 

მნიშ ვნე ლო ბის ქრის ტი ან ული სიწ მინ დე ებ ის 
კე რა. სა მი წმინ და ნის სა ხე ლი უკ ავ შირ დე ბა 
ამ ად გილს: იოანე ოქ რო პი რის, იოანე ნათ-
ლის მცემ ლი სა და წმინ და მო წა მე ვა სი ლის-

კოსი. რო გორც თვით მხილ ვე ლე ბი ამ ბო ბენ, 
აფხა ზე თის ომ ის დროს, კო მა ნის და ცე მის 
დღე ებ ში, მო წი ნა აღ მდე გე მხა რემ რუ სე თის 
მა ღა ლი ეშ ელ ონ ებ იდ ან მო სუ ლი ბრძა ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, სწო რედ მი სი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ობ ის უნ იკ ალ ურ ობ ის გა მო, სოფ-
ლის და ბობ ვა შე აჩ ერა. აღ სა ნიშ ნა ვი ფაქ ტია, 
რომ კო მუ ნის ტე ბის მი ერ გა ნად გუ რე ბუ ლი 
კო მა ნის ის ტო რი ული ძეგ ლი, წმ. იოანე ოქ-
რო პი რის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სია და სხვა სიწ-
მინ დე ები აღ ად გი ნა და პირ ვან დე ლი სა ხე 
და უბ რუ ნა სწო რედ აფხაზ მა კაც მა იური 
ანუ ამ, ამ ტრა გი კუ ლი ის ტო რი ის ერთ-ერ თმა 

მთა ვარ მა გმირ მა. რაც შე ეხ ება მა მა ან დრი-
ას, ის წარ მო შო ბით ბაღ და თი დან იყო, კო მან-
ში სა მოღ ვა წე ოდ, გა გა ნია ომ ის პე რი ოდ ში, 
სხალ თის მო ნას ტრი დან ჩა ვი და და სრუ ლი ად 
ახ ალ გაზ რდა ას აკ ში წმ. იოანე ოქ რო პი რის 
სა ხე ლო ბის ტაძ რის წი ნამ ძღვრად და ინ იშ ნა. 
ყვე ლა ფე რი ამ ის შემ დეგ და იწყო. მა შინ, რო-
დე საც გა რე შე ძა ლის მი ერ ინ სპი რი რე ბულ 
ომ ში ქარ თვე ლე ბი და აფხა ზე ბი ერ თმა ნეთს 
და უნ დობ ლად ებ რძოდ ნენ, სო ფელ კო მან ში 
ქარ თვე ლი მღვდე ლი და აფხა ზი კა ცი სუ ლი-
ერ მა ერ თო ბამ ძმე ბად აქ ცია და ამ ერ თო ბი-
სათ ვის თავ გან წირ ვაც შე აძ ლე ბი ნა.

პი ეს ის შექ მნის ამ ოს ავ ალ წერ ტი ლად 
ჩემ თვის 19 წლის აფხა ზი ბი ჭის და ურ ზუხ-
ბას მო ნა ნიე მე ომ რის სა ხე იქ ცა სხვა სა ინ-
ტე რე სო პერ სო ნა ჟებ თან ერ თად. მათ შო რის 
გა მოვ ყოფ დი წი თე ლი არ მი ის ოფ იც რის პერ-
სო ნაჟს. საქ მე ისაა, რომ მო წი ნა აღ მდე გე მხა-
რემ კო მა ნის აღ ებ ის თა ნა ვე, ჯერ იური ანუა 
წა მე ბით მოკ ლა, ხო ლო შემ დეგ მა მა ან დრია 
ვე რა გუ ლად დახ ვრი ტა, ამ ტრა გი კუ ლი ფაქ-
ტის უშუ ალო მო ნა წი ლე ებ ის მო ნათხრო ბის 
მი ხედ ვით, ივ ლი სის მცხუნ ვა რე მზე ში მა მა 
ან დრი ას სხე ული სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში 
უხ რწნე ლი დარ ჩა, გვამს ჭრი ლო ბი დან სის-
ხლი სდი ოდა და ის ცოცხა ლი ვით ეს ვე ნა. ამ 
სას წა ულ მა თურ მე აფხა ზებ ზეც იმ ოქ მე და. 
სწო რედ მა შინ 19 წლის აფხაზ მა მე ომ არ მა 
და ურ ზუხ ბამ გა დაწყვი ტა, თა ვი და ენ ებ ებ-
ინა ამ უს ამ არ თლო ომ ის ათ ვის, რო მელ მაც 
უც ოდ ვე ლი და უდ ან აშა ულო მღვდელ მსა ხუ-
რიც არ და ინ დო. ის მე რეც ხში რად მი დი ოდა 
მა მა ან დრი ას საფ ლავ თან, ჩუ მად ტი რო და 
და მის გან პა ტი ებ ას ითხოვ და. ახ ალ გაზ რდა 
აფხა ზი მე ომ რის ამ საქ ცი ელ ით მე და ვი ნა-
ხე აფხა ზე ბის მხრი დან სი ნა ნუ ლის გრძნო ბა, 
რა მაც შთა მა გო ნა პი ეს ის შექ მნა. 

მარ თლაც, ად ვი ლი რო დია სა უბ არი იმ-
გვარ გმი რებ ზე, რომ ლებ მაც ძმო ბის ის ტო-
რია ჩვენს თვალ წინ და წე რეს და სა კუ თა რი 
სის ხლით და ამ ტკი ცეს. მი ხა რია, რომ “კო მა-
ნის გულ წი თე ლა, თეთ რი მტრე დი” სწო რედ 
სო ხუ მის თე ატ რში და იდ გმე ბა და ამ დიდ 
საქ მე ში ჩე მი მოკ რძა ლე ბუ ლი წვლი ლი მეც 
შე ვი ტა ნე. მი მაჩ ნია, რომ სო ხუ მის თე ატ რი, 
თა ვი სი შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე ბის ახ ალ 
ეტ აპ ზეა, ბო ლო პე რი ოდ ში დად გმულ სპექ-
ტაკ ლებ ში მა ყუ რე ბელ მა ბევ რი ახ ალ გაზ რდა 
ნი ჭი ერი მსა ხი ობი აღ მო აჩ ინა. სო ხუ მის თე-
ატ რს შეს წევს შე მოქ მე დე ბი თი უნ არი, იყ ოს 
სა ინ ტე რე სო და ყვე ლას გან გან სხვა ვე ბუ ლი. 
მინ და ძა ლი ან დი დი წარ მა ტე ბა ვუ სურ ვო 
მთელ თე ატ რა ლურ დასს და მის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბას.

“კო მა ნის გულ წი თე ლა, თეთ რი მტრე დი” ქარ თულ სცე ნა ზე
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლო ბის სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე-

ატ რი თით ქმის ორი წე ლია კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ-
ლი თე ატ რის მცი რე სცე ნა ზე მარ თავს წარ მოდ გე ნებს. 2010 წლი დან თე ატ რს ახ ალი 
მმარ თვე ლი ჰყავს, ამ ავე თე ატ რის მსა ხი ობი მე რაბ ბრე კაშ ვი ლი. ამ ხნის გან მავ ლო ბა-
ში თე ატ რმა 3 პრე მი ერა გა მარ თა: ნო დარ დუმ ბა ძის ნა წარ მო ებ ებ ის მი ხედ ვით “მე, ბე-
ბია, ბა ბუა და ჭინ კე ბი” (რე ჟი სო რი გო გა თა ვა ძე); აქ ვსენ ტი ცა გა რე ლის “ჭკუ ისა მჭირს” 
(რე ჟი სო რი კო ტე მი რი ან აშ ვი ლი) და ლა ლი რო სე ბას “პრე მი ერა” (რე ჟი სო რი დი მიტ რი 
ხვთი სი აშ ვი ლი). “პრე მი ერ აში” ერთ–ერთ მთა ვარ როლს თა მა შობს მა რი ამ ჩუხ რუ კი ძე, 
ახ ალ გაზ რდა მსა ხი ობი, რო მელ მაც წლე ულს, 14 იან ვარს ქუ თა ის ის ლა დო მეს ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რის 130 წლის იუბ ილ ეს თან და კავ ში რე ბით 
გა მარ თულ ფეს ტი ვალ ზე, სა ქარ თვე ლოს თე ატ რა ლუ რი კავ ში რის გა დაწყვე ტი ლე ბით, 
ნო მი ნა ცია “დე ბი უტი” და იმ სა ხუ რა.

თე ონა ბიბ ლაია

ნა თე ლა არ ვე ლა ძე

ქარ თუ ლი თე ატ რი სა და თი თოეული მი-
სი მსა ხუ რის ხვედ რი გა დახ ლარ თუ ლია ჩვე-
ნი სამ შობ ლოს ბე დის ტრი ალ თან. შე საძ ლოა, 
ამ იტ ომ აცაა, რომ ჩვენ ში თე ატ რი რა ღაც 
მა გი ური ძა ლი თაა შე მოჭ რი ლი ქარ თვე ლის 
სულ ში. ქარ თვე ლი ცხოვ რე ბა შიც არ ტის ტია, 
სცე ნა ზე ხომ არ ტის ტია აღ მა ტე ბულ ხა რის-
ხში. ეს ორი მო მენ ტი — სამ შობ ლოს ხვედ რი 
და არ ტის ტუ ლი ფეთ ქე ბა დი ენ ერ გია, შე იგ-
რძნო ბა მსა ხი ობ თა შე მოქ მე დე ბით სა თუ ყო-
ველ დღი ურ ყო ფა ში. ვი ცი, ასე იყო წი ნათ, 
ვგრძნობ, ასე არ ის ახ ლაც, იმ აზე ვდარ დობ, 
ასე იქ ნე ბა ხვალ? ეს ფიქ რი ამ ედ ევ ნა, რო-
ცა სერ გო პაჭ კო რი ას შე მოქ მე დე ბით ცხოვ-
რე ბა ზე და ვიწყე წე რა. არა, არ მინ და ჩვე-
ულ ებ ის ამ ებრ გა ვიხ სე ნო მი სი რო ლე ბი და 
ბი ოგ რა ფი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტე ბი. ამ ის 
თა ობ აზე უკ ვე დავ წე რე და არ და ვი შუ რე 
მის თვის ყვე ლა სა ქე ბა რი სიტყვა, რაც ეკ-
უთ ვნო და და ეკ ად რე ბო და. ახ ლა სულ სხვაგ-
ვა რად მსურს გა ვიხ სე ნო და მკითხველ საც 
შე ვახ სე ნო, რამ დე ნი სი ხა რუ ლი გან გვიც დია 
მის მი ერ შექ მნი ლი რო ლე ბის ხილ ვი სას. ის 
მინ და ვუთხრა ჩვენს იუბ ილ არს, რომ არა 
ერ თი მი სი მა ყუ რებ ლის გუ ლის ნა დებს გა-
ვუმ ხელ, თუ ვიტყვი — სერ გო პაჭ კო რი ას 
გმი რებ თან შე სახ ვედ რად ცნო ბის წა დი ლი თა 
და სი ამ ოვ ნე ბის გან ცდი სათ ვი საც მი ეშ ურ-
ებ ოდა მა ყუ რე ბე ლი სო ხუ მის ქარ თუ ლი თე-
ატ რის სპექ ტაკ ლებ ზე...

რა დრო გა სუ ლა! სულ რა ღაც 80 წე ლი! 
სულ რა ღაც ნა ხე ვარ სა უკ უნ ეზე მე ტი დრო 
სცე ნა ზე, სულ რა ღაც ორი სა უკ უნ ის მიჯ-
ნა და სულ რა ღაც 70-მდე რო ლი!.. სო ხუ მის 
ქარ თუ ლი თე ატ რი ბრძო ლის ველ ზე იდ გა, 
ის ევე, რო გორც მა ჩაბ ლის და სი თა ვის დრო-
ზე! სცე ნა ზე გა მარ ჯვე ბის სი ხა რუ ლი და იმ 

იძ ულ ებ ითი ბრძო ლის ველ ზე და მარ ცხე ბის 
სიმ წა რე გა და იხ ლარ თა სერ გო პაჭ კო რი ას 
სულ ში, ის ევე, რო გორც თი თოეული მსა ხი-
ობ ის გო ნე ბა ში. ასე მგო ნია, ყვე ლა მო ქა ლა-
ქის გუ ლის ფი ცარ ზე გა დაიარა ყვე ლა ტან-
კმა, ტყვი ამ ფრქვევ მა, მომ ხვდუ რის ჯა რის-
კაც მა, ოფ იც ერ მა და გე ნე რალ მა. უთუ ოდ, 
სერ გო პაჭ კო რი ას გუ ლის ფი ცარ ზე ცაა აღ-
ბეჭ დი ლი ყვე ლა ის ტყვია, რაც კი გა ვარ და 
იმ დღე ებ ში. არ არ სე ბობს იმ აზე დი დი სატ-
კი ვა რი, ვიდ რე უს ამ არ თლო, უთ ან ას აწ ორო, 
უიღ ბლო და პი რის პი რე ბა და მარ ცხის თვის 

გან წი რუ ლი შებ მა. სულ სხვაგ ვა რად აღ ვნიშ-
ნავ დით ამ თა რიღს სო ხუ მის თე ატ რში, რომ 
არა პო ლი ტი კოს თა უგ უნ ურ ება!

ნა ხე ვარ სა უკ უნ ეზე მეტ წლებს რომ გა-
ატ არ ებ სცე ნა ზე... ამ დენ როლს რომ ით ამ აშ-
ებ, შე ნი მა ყუ რებ ლის სიყ ვა რულს რომ მო იპ-
ოვ ებ... ამ ას აკს რომ მი აღ წევ და... დევ ნი ლი 
თე ატ რის, დევ ნი ლი და სის წევ რი გახ დე ბი, 
ძნე ლია ზარ-ზე იმ ით აღ ნიშ ნო ეს საიუბილეო 
თა რი ღი, მაგ რამ... 

თე ატ რის სიმ ბო ლო ხომ ტრა გი კუ ლი და 
კო მი კუ რი ნი ღა ბია. ასეა, ას ეთია ცხოვ რე-
ბაც — მწუ ხა რე ბას სი ხა რუ ლი ენ აც ვლე ბა, 
ცრემ ლს — ღი მი ლი...

სერ გო პაჭ კო რია კონ სტან ტი ნე გამ სა-
ხურ დი ას სა ხე ლო ბის სო ხუ მის სა ხელ მწი-
ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რის არ ტის ტია და 
ამ სა თე ატ რო ოჯ ახ ის ტრა გი კუ ლი ბე დის-
ტრი ალ ის მო ზი არ ეს, ლა ღი ღი მი ლი გა უქ რა 
პირ სა ხე ზე, მი სი გა მე ხე ბუ ლი მზე რის შემ-
ყუ რეს ხში რად მი ფიქ რია — რამ დე ნი წარ-
მა ტე ბუ ლი რო ლი, სპექ ტაკ ლი და აკ ლდა ამ 
თე ატ რს, ამ სცე ნას, სერ გო პაჭ კო რი ას... 
 ის ყო ველ თვის მა გო ნებ და ჩვენს დი დე ბულ 
წი ნაპ რებს: კუნ თმა გარ, ფო ლა დი ვით ჩა-
მოს ხმულ, ში ნა გა ნი ძა ლით აღ ვსილ, დინჯ, 
გუ ლის ხმი ერ რა ინ დებს, რო მელ თაც უნ არი 
შეს წევ დათ ღირ სე ული ცხოვ რე ბით გა ევ-
ლოთ ძნე ლი გზა. შე საძ ლოა, ამ იტ ომ აც გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სი მახ ვი ლით შე მორ ჩა ჩემს 
მეხ სი ერ ებ ას მი სი ზვი ად სპა სა ლა რი გო გი 
ქავ თა რა ძის სპექ ტაკ ლი დან “დი დოს ტა ტის 
მარ ჯვე ნა”, სა დაც ერთ როლ ში გა ერ თი ან-
ებ ული იყო ქარ თველ თა გე ნე ტი კუ რი კო დის 
ნი შა ნი — ძლე ვა მო სი ლი სი დინ ჯე და მტკი-
ცე ნე ბის ყო ფა. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 

პერ სო ნაჟს სი დარ ბა ის ლი თა და ში ნა გა ნი სი-
სავ სით თა მა შობ და მსა ხი ობი.

კიკ ვი ძის როლ ში სწო რედ მგზნე ბა რე მე-
ომ რის ში ნა გა ნი ცეცხლო ვა ნი ლა ვა იგ რძნო-
ბო და. და ვით კო ბა ხი ძის სპექ ტაკ ლში (ვა ნი-
ონ და რა სე ლის “კიკ ვი ძე”) მთა ვა რი სწო რედ 
ეს ბრძო ლი სა და გა მარ ჯვე ბის ჟი ნი ბო ბოქ-
რობ და სცე ნა ზე. იყო რა ღაც ყმაწ ვი ლუ რი 
გა ხე ლე ბა რო ლის სას ცე ნო ყო ფა ში.

ეს ორი რო ლი გა ვიხ სე ნე იმ იტ ომ, რომ 
მსა ხი ობ ის ახ ლან დელ გან წყო ბას ეს ორი 
თავ და დე ბუ ლი პატ რი ოტი შე ეს აბ ამ ება. ასე 
მგო ნია, არ ტის ტის ფეთ ქე ბა დი ენ ერ გია არც 
ახ ლა ას ვე ნებს სერ გოს და ამ ჟა მა დაც მკლა-
ვი და გუ ლი ერ ჩის, კვლავ ზვი ად სპა სა ლა რი-
ვით შე უვ ალი იყ ოს და კიკ ვი ძე სა ვით მგზნე-
ბა რე მე ომ არი. 

თეტ რი სა და თი თოეული არ ტის ტის 
ხვედ რი გა დახ ლარ თუ ლია ჩვე ნი სამ შობ ლოს 
ბე დის ტრი ალ თან. ამ იტ ომ აც, უპ ირ ვე ლე სად, 
იმ ას ვუ სურ ვებ ჩვენს იუბ ილ არს — წაღ მა 
დატ რი ალ ებ ულ იყ ოს სა ქარ თვე ლოს ჩარ-
ხი, კვლავ აინ თოს ჭა ღი სო ხუ მის ქარ თუ ლი 
თე ატ რის მა ყუ რე ბელ თა დარ ბაზ ში, გახ სნი-
ლი ყოს ფარ და და... უთუ ოდ, მთელ დას სთან 
ერ თად სერ გო საც მო უხ დე ბა შეხ ვედ რა თა-
ვის მა ყუ რე ბელ თან. 

და კი დევ იმ ას გი სურ ვებ, ჩე მო სერ გო, 
მოს წრე ბო დე სა ქარ თვე ლოს გამ თლი ან ება-
გაძ ლი ერ ებ ას! ოჯ ახ ის კე თილ დღე ობ ას გი-
სურ ვებ და კი დევ იმ ას, რა საც ყო ვე ლი არ-
ტის ტი გუ ლის გულ ში ნატ რობს...

ვუ ლო ცავ იუბ ილ არ სერ გოს, სო ხუ მის 
თე ატ რს, მის ოჯ ახს, მის ახ ლობ ლებს, მა ყუ-
რე ბელს მსა ხი ობ ის სა ხე ლო ვან იუბ ილ ეს!

სცე ნა ზე გა ტა რე ბუ ლი ნა ხე ვა რი სა უკ უნე
საქართველოს სახალხო არტისტი სერ გო პაჭ კო რია 80 წლი საა

აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კუ ტუ რის სა მი ნის ტროც ულ ოც ავს ღვაწ ლმო სილ მსა ხი ობს 
ღირ სე ულ იუბ ილ ეს, უს ურ ვებს მას ხან გრძლივ სი ცოცხლეს და აფხა ზეთ ში დაბ რუ ნე ბას.

სერ გო პაჭ კო რია - ზვი ად სპა სა ლა რი 
(„დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა”ზ)

მე რაბ ბრე კაშ ვი ლი ოთ არ პერ ტა ხია
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26 იან ვარს რუ სე თის კპ (ბ) ცენ ტრა-
ლურ მა კო მი ტეტ მა სა ქარ თვე ლოს სა-
კითხი გა ნი ხი ლა და ლე ნი ნის რე ზო ლუ ცია 
მი იღო: “მი ეც ეს დი რექ ტი ვა რეს პუბ ლი-
კის სამ ხედ რო რე ვო ლუ ცი ურ საბ ჭოს და 
კავ კა სი ის ფრონ ტს, თუ სა ჭი რო იქ ნა, სა-
ქარ თვე ლოს თან ომ ის თვის მო ემ ზა დონ”. 
ამ დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სად, კავ კა სი ის 
ფრონ ტის სარ დლო ბამ შე იმ უშ ავა სამ ხედ-
რო ოპ ერ აცი ებ ის გეგ მა, რო მელ შიც გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო XI და IX არ მი ებ ის 
ერ თობ ლი ვი მოქ მე დე ბა. სა ქარ თვე ლო ში 
წი თე ლი არ მი ის შეჭ რა რამ დე ნი მე მი მარ-
თუ ლე ბით უნ და გან ხორ ცი ელ ებ ულ იყო. 
ნი შან დობ ლი ვია, რომ 10 თე ბერ ვალს, რუ-
სე თის ერ ოვ ნე ბა თა სა ხალ ხო კო მი სა რი ი. 
სტა ლი ნი გაზ. “პრავ და ში” სა ქარ თვე ლოს 
დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ ლი კის მთავ რო-
ბას ად ან აშა ულ ებ და აფხა ზე ბის, ოს ებ ისა 
და სომ ხე ბის ჩაგ ვრა ში, რი თაც, ფაქ ტობ-
რი ვად, ამ ხალ ხებს სა ქარ თვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ამ ხედ რებ და და, 
მა თი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად, საბ ჭო თა 
რუ სე თის სამ ხედ რო ჩა რე ვი სათ ვის იდე-
ოლ ოგი ურ სა ფუძ ველს ქმნი და.

1921 წლის 11 თე ბერ ვალს ლო რეს ნე-
იტ რა ლურ ზო ნა ში გან ლა გე ბულ სა ქარ-
თვე ლოს შეიარაღებულ ძა ლებს თავს 
და ეს ხნენ საბ ჭო თა სომ ხე თის რე გუ ლა-
რუ ლი ჯა რის ნა წი ლე ბი და გა დაც მუ ლი 
წი თე ლარ მი ელ ები. საბ ჭო თა რუ სე თის 
ინ ფორ მა ცი ით, ბორ ჩა ლოს მაზ რა ში თით-
ქოს სა ქარ თვე ლოს მენ შე ვი კუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მშრო მე ლი ხალ-
ხის შეიარაღებული აჯ ან ყე ბა და იწყო. 13 
თე ბერ ვალს რუ სე თის კპ (ბ) ცკ კავ კა სი-
ის ბი ურ ოს ერთ-ერ თმა ხელ მძღვა ნელ მა 
ალ ექ სი სა ჯაიამ აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ის 
სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს — სა ხალ ხო 
საბ ჭოს — ბოლ შე ვი კუ რად გან წყო ბილ 
წევ რებს გა უგ ზავ ნა წე რი ლი, რო მელ შიც 
აღ ნიშ ნავ და, რომ აფხა ზეთს აქ ვს თვით-
გა მორ კვე ვის შე საძ ლებ ლო ბა და ღეს ტნის, 
აზ ერ ბა იჯ ან ისა და თერ გის ხალ ხე ბის 
მსგავ სად, რომ ლებ მაც საბ ჭო თა რუ სე თის 
მფარ ვე ლო ბით ავ ტო ნო მი ური საბ ჭო თა 
სო ცი ალ ის ტუ რი რეს პუბ ლი კე ბი შექ მნეს. 
“ვი მე დოვ ნებ, — წერ და იგი, — აფხა ზე-
თის სა ხალ ხო საბ ჭოს “და მო უკ იდ ებ ლო-
ბის” ფრაქ ცია (მ. ცა გუ რია, ი. მარ ღა ნია, 
ა. უბ ირია, ს. ჭან ბა, — ავტ.) გა ით ვა ლის-
წი ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მენ შე ვი კუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში და-
ემ ხო ბა და “მენ შე ვი კე ბის წი ნა აღ მდეგ რე-
ვო ლუ ცი ის წი თელ დრო შას აღ მარ თავს”. 

სა ქარ თვე ლო ში “შეიარაღებული აჯ ან-
ყე ბის” ხელ მძღვა ნე ლო ბის მიზ ნით, 16 თე-
ბერ ვალს სა ქარ თვე ლოს რე ვო ლუ ცი ური 
კო მი ტე ტი შე იქ მნა. იმ ავ დრო ულ ად, წი თე-
ლი ხი დით სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ული 
რეს პუბ ლი კის საზღვა რი რუ სე თის XI არ-
მი ის ნა წი ლებ მა გად მო ლა ხეს. სა ქარ თვე-
ლოს რევ კო მის წევ რე ბი XI არ მი ას თბი ლი-
სი სა კენ მო უძ ღოდ ნენ. 

სა ქარ თვე ლოს რევ კო მის შექ მნის მე-
ორე დღეს, 17 თე ბერ ვალს, სოჭ ში შე იქ მნა 
აფხა ზე თის რე ვო ლუ ცი ური კო მი ტე ტი ე. 
ეშ ბას, ნ. ლა კო ბა სა და ნ. აქ ირ თა ვას შე-
მად გენ ლო ბით. ნი შან დობ ლი ვია, რომ ამ 
რევ კო მის სა მი წევ რი დან ერ თი — ნ. აქ-
ირ თა ვა, ამ დროს ბა ქო ში იმ ყო ფე ბო და, 
ხო ლო ორი — ე. ეშ ბა და ნ. ლა კო ბა ჯერ 
კი დევ 1920 წლის ოქ ტომ ბრი დან — თურ-
ქეთ ში იყ ვნენ. ე. ი. სოჭ ში არც ერ თი მათ-
გა ნი არ იმ ყო ფე ბო და. იმ ავ დრო ულ ად, 

18 თე ბერ ვალს, სოფ. იაშ თხვა ში შე იქ მნა 
აფხა ზე თის რე ვო ლუ ცი ური კო მი ტე ტი 
იატ აკ ქვე შეთ ში, რო მელ საც ქარ თვე ლი 
ბოლ შე ვი კი ის აკ ჟვა ნია ხელ მძღვა ნე ლობ-
და, რაც შემ თხვე ვი თი სუ ლაც არ იყო. 
აფხა ზეთ ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის დამ-
ყა რე ბი სათ ვის ბრძო ლას ამ ეტ აპ ზე არა 
აფხა ზი, არ ამ ედ ქარ თვე ლი ბოლ შე ვი კე ბი 
ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ. 

ის აკ ჟვა ნი ამ წი თე ლი არ მი ის მი ერ სა-
ქარ თვე ლოს დაპყრო ბის უშუ ალო ორ გა-
ნი ზა ტორს, რკპ (ბ) ცკ კავ კა სი ის ბი ურ ოს 
ხელ მძღვა ნელს სერ გო ორ ჯო ნი კი ძეს, წე-
რი ლით მი მარ თა, აფხა ზეთ ში წი თე ლი არ-
მი ის ნა წი ლე ბი და უყ ოვ ნებ ლივ შე ეყ ვა ნათ. 
იმ ავ დრო ულ ად, ს. ორ ჯო ნი კი ძემ მი იღო 
სტა ლი ნის დე პე შა, რო მე ლიც რუ სე თის 
კპ ცკ და ვა ლე ბით მას წერ და: “არ და ივ-
იწყოთ აფხა ზე ბი, რომ ლე ბიც აჯ ან ყდნენ 
და მათ მახ ლობ ლად IX არ მია დგას”. ბა-
ქო დან სოჭ ში და უყ ოვ ნებ ლივ გა იგ ზავ-
ნა ნ. აქ ირ თა ვა, რად გან სა ქარ თვე ლოს 
ჩრდი ლო-და სავ ლეთ საზღვარ ზე წი თე ლი 
არ მი ის ნა წი ლე ბის თავ მოყ რა მიმ დი ნა-
რე ობ და. ამ ის თა ობ აზე რკპ (ბ) კავ კა სი-
ის ბი ურ ოსა და სა ქარ თვე ლოს რევ კო მის 
წევ რი ა. ნა ზა რე ტი ანი ს. ორ ჯო ნი კი ძეს 
აც ნო ბებ და: “ჯა რე ბის თავ მოყ რა დამ თავ-
რე ბუ ლია. აქ ირ თა ვა გა ემ გზავ რა”. იმ ავე 
დე პე შა ში ის სა ჭი როდ მი იჩ ნევ და ე. ეშ ბა სა 
და ნ. ლა კო ბას თურ ქე თი დან სას წრა ფოდ 
გა მოცხა დე ბას. ეს იმ იტ ომ გახ და სა ჭი-
რო, რომ ის ინი რუ სე თის ხელ მძღვა ნე ლი 
წრე ებ ის ათ ვის თა ვი ან თი რე ვო ლუ ცი ური 
საქ მი ან ობ ით კარ გად იყ ვნენ ცნო ბილ ნი 
და აფხა ზეთ ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის 
დამ ყა რე ბას სწო რედ აფხა ზი ბოლ შე ვი კე-
ბი უნ და ჩად გო მოდ ნენ სა თა ვე ში. 

17 თე ბერ ვალს ყუ ბა ნის IX წი თე ლი 
არ მი ის სარ დალ მა ჩერ ნი შევ მა მის და-
მი რწმუ ნე ბუ ლი ჯა რის ნა წი ლე ბი სად მი 
ბრძა ნე ბა გას ცა, რა თა საბ ჭო თა ხე ლი-
სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბი სათ ვის ბრძო ლა ში 
აჯ ან ყე ბუ ლი აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ას 
დახ მა რე ბოდ ნენ. იგი წერ და, რომ “კავ კა-
სი ის ფრონ ტის ჯა რებ ში სა ქარ თვე ლოს 
ფარ გლებ ში ყვე ლა მხრი დან შეჭ რის ბრძა-
ნე ბა მი ღე ბუ ლია”. ჩერ ნი შევ მა გაგ რა-სო-
ხუ მის მი მარ თუ ლე ბით შე ტე ვა ზე გა დას-
ვლის ბრძა ნე ბა გას ცა.

აფხა ზეთ ში “აჯ ან ყე ბა” ჯერ არ იყო 
დაწყე ბუ ლი, მაგ რამ 19 თე ბერ ვალს ყუ-
ბა ნის IX არ მი ის 31-ე დი ვი ზი ის ნა წი ლე ბი 
ად ლე რი დან მდ. ფსო უს მი მარ თუ ლე ბით 
და იძ რნენ. მდი ნა რის და უყ ოვ ნებ ლივ გა-
და ლახ ვის შემ დეგ, 272-ე პოლ კმა სწრა ფი 
შე ტე ვით და იკ ავა სოფ. ვე სი ოლო ეს თან 
მდე ბა რე ხი დი და გაგ რი სა კენ გა ემ არ თა. 
ამ ას თა ნა ვე, 273-ე პოლ კმა იმ ავე დღეს 
სოფ. პი ლენ კო ვო აიღო. 20 თე ბერ ვალს 
აფხა ზე თის რევ კომ მა ე. ეშ ბას, ნ. ლა კო-
ბა სა და ნ. აქ ირ თა ვას ხელ მო წე რით გა-
მო აქ ვეყ ნა მი მარ თვა აფხა ზი ხალ ხი სად მი 
(და არა აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ის ად მი), 
სა დაც აჯ ან ყე ბი სა კენ მო უწ ოდა. აქ ვე გა-
მოთ ქმუ ლი იყო იმ ედი, რომ ამ გან საც დე-
ლის ჟამს საბ ჭო თა რუ სე თი მათ მხარ ში 
ამო უდ გე ბო და.

20 თე ბერ ვალს კავ კა სი ის ფრონ ტის 
რე ვო ლუ ცი ური სამ ხედ რო საბ ჭოს წევ რი 
ს. ორ ჯო ნი კი ძე ყუ ბა ნის IX წი თე ლი არ მი-
ის რე ვო ლუ ცი ური სამ ხედ რო საბ ჭოს წევ-
რს ი. პო ლუიანს სთხოვ და, ეც ნო ბე ბი ნა 
აფხა ზე თის რევ კო მის შე მად გენ ლო ბა. ეს 
ცნო ბა მი ეწ ოდ ებ ინა, ას ევე, მოს კოვ ში ჩი-

ჩე რი ნი სა და სტა ლი ნი სათ ვის. იმ ავე დღეს 
ი. პო ლუიანმა ს. ორ ჯო ნი კი ძეს აც ნო ბა, 
რომ აფხა ზე თის რევ კო მის წევ რე ბი არი ან 
ე. ეშ ბა, ნ. ლა კო ბა და ნ. აქ ირ თა ვა. 

სა ქარ თვე ლოს ჯა რის ნა წი ლებ მა, 
რო მელ თაც შეძ ლეს სოფ. პი ლენ კო ვოს 
აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე სი მაღ ლე ებ-
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, 20 თე ბერ ვლი სათ ვის ამ 
მი და მო ებ ში 1000 ჯა რის კა ცი გად მო ის-
რო ლეს. ერ თგვა რი დახ მა რე ბის მიზ ნით, 
საფ რან გე თის ეს კად რამ ცეცხლიც კი გა-
უხ სნა ზღვის სა ნა პი როს სოფ. ვე სი ოლო ეს 
სამ ხრეთ-აღ მო სავ ლე თით. სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის ჯა რის ნა წი ლებ მა ვერ გა-
უძ ლეს IX არ მი ის ჭარ ბი ძა ლე ბის შე მო-
ტე ვას. უთ ან ას წო რო ხელ ჩარ თუ ლი ბრძო-
ლე ბის შემ დეგ, მათ სოფ. პი ლენ კო ვოს 
აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რე სი მაღ ლე ები და-
ტო ვეს და უკ ან და იხი ეს. 23 თე ბერ ვალს 
წი თელ მა არ მი ამ თით ქმის უბ რძოლ ვე-
ლად და იკ ავა გაგ რა და იმ ავე დღეს ვე მდ. 
ბზი ფი გად მო ლა ხა. სა ქარ თვე ლოს ჯა რის 
ნა წი ლებ მა კი გუ და უთ ის მი სად გო მე ბი სა-
კენ და იხი ეს. საბ რძო ლო ხაზ ზე სას წრა-
ფოდ აღ იმ არ თა სი მაგ რე ები. გა დამ წყვე ტი 
ბრძო ლის გა მარ თვა ახ ალ ათ ონ თან იყო 
გან ზრა ხუ ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბას მე-2 და 
მე-3 ათ ასე ულ ები იც ავ და გე ნე რალ და ვით 
არ თმე ლი ძის მე თა ურ ობ ით.

წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბი 22 თე ბერ-
ვალს შე ტე ვა ზე გად მო ვიდ ნენ, ას ევე, 
და რი ალ ის ხე ობ აში, ხო ლო შემ დეგ მა მი-
სო ნის უღ ელ ტე ხი ლიც გად მო ლა ხეს. ამ-
დე ნად, სა ქარ თვე ლო, ფაქ ტობ რი ვად, ალ-
ყა ში აღ მოჩ ნდა.

23 თე ბერ ვალს აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი-
ის სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნომ — სა ხალ ხო 
საბ ჭომ — მი იღო სპე ცი ალ ური დად გე ნი-
ლე ბა, რო მე ლიც მტრის შე სა ჩე რებ ლად სა-
გან გე ბო ზო მე ბის გა ტა რე ბას ით ვა ლის წი-
ნებ და. თავ დაც ვის ორ გა ნი ზე ბა და ევ ალა 
აფხა ზე თის კო მი სა რი ატ ის (მთავ რო ბის) 
თავ მჯდო მა რეს დი მიტ რი ემ უხ ვარს, რო-
მე ლიც მხა რის გე ნე რალ-გუ ბერ ნა ტო რად 
და ინ იშ ნა. მან გა მოს ცა ბრძა ნე ბა, რომ-
ლის თა ნახ მა დაც, 35 წლის ას აკ ის ყვე ლა 
მო ქა ლა ქე ვალ დე ბუ ლი იყო მო ნა წი ლე ობა 
მი ეღო წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბის წი ნა-
აღ მდეგ ბრძო ლა ში. ამ დე ნად, აფხა ზე თის 
ავ ტო ნო მი ის მთავ რო ბა ყვე ლა ღო ნეს ხმა-
რობ და, რა თა IX არ მი ის წინ სვლა შე ეჩ ერ-
ებ ინა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აფხა ზე თის სა-
ხალ ხო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე იყო დი დი 
აფხა ზი მა მუ ლიშ ვი ლი ვარ ლამ შერ ვა ში
ძე. ნი შან დობ ლი ვია, რომ 1918 წლის მა ის-
ოქ ტომ ბერ ში და 1919 წ. მა ისი — 1921 წ. 
მარ ტში ის იყო აფხა ზე თის სა ხალ ხო საბ-
ჭოს თავ მჯდო მა რე; მას დი დი წვლი ლი მი-
უძ ღვის სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა ში 
აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი ურ საწყი სებ ზე შეყ-
ვა ნის, 1917-1921 წლებ ში ქარ თულ-აფხა-
ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბის 
საქ მე ში. იგი იყო სა ქარ თვე ლოს დამ ფუძ-
ნე ბე ლი კრე ბის წევ რი და ხე ლი მო აწ ერა 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო
უკ იდ ებ ლო ბის აქ ტს. 

აფხა ზე თის კო მი სა რი ატ ის (მთავ რო-
ბის) თავ მჯდო მა რე დი მიტ რი (არ ზა ყან) 
ემ უხ ვა რი, იყო, ას ევე, დი დი აფხა ზი მა-
მუ ლიშ ვი ლი, 1919 წლის თე ბერ ვალ ში დე-

მოკ რა ტი ული წე სით არ ჩე ული აფხა ზე თის 
სა ხალ ხო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე. სწო რედ 
მი სი თავ მჯდო მა რე ობ ით 1919 წლის 20 
მარ ტს სა ხალ ხო საბ ჭომ მი იღო “აქ ტი ავ
ტო ნო მი ის შე სა ხებ”, რომ ლის სა ფუძ ველ-
ზეც აფხა ზე თი სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა-
ტი ული რეს პუბ ლი კის ავ ტო ნო მი ური ერ-
თე ული გახ და. 1919 წლის მა ის იდ ან ის იყო 
აფხა ზე თის კო მი სა რი ატ ის (მთავ რო ბის) 
თავ მჯდო მა რე, სა ქარ თვე ლოს დამ ფუძ-
ნე ბე ლი კრე ბის წევ რი და ხე ლი მო აწ ერა 
სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის აქ ტს.

წი თე ლი არ მი ის მი ერ და კა ვე ბულ ტე-
რი ტო რი აზე — კალ დახ ვა რა ში, კოლ ხი და-
ში, ალ ახ აძ ეში, გაგ რა ში და უყ ოვ ნებ ლივ 
იქ მნე ბო და რევ კო მე ბი, რომ ლე ბიც საბ-
ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს წარ-
მო ად გენ დნენ. რუ სე თის სამ ხედ რო ქვე-
და ნა ყო ფე ბის ხელ შეწყო ბით, ად გი ლებ ზე 
ყა ლიბ დე ბო და შეიარაღებული რაზ მე ბი. 
ას ეთი იყო “კი არ აზი”. ის ინი წი თე ლი არ-
მი ის ნა წი ლებ თან ერ თად იბ რძოდ ნენ სა-
ქარ თვე ლოს სა ჯა რი სო შე ნა ერ თე ბის წი-
ნა აღ მდეგ.

25 თე ბერ ვალს, სა ღა მოს, 31-ე დი ვი-
ზი ის ნა წი ლე ბი სოფ. ლიხ ნში და ბა ნაკ დნენ 
და სა ნა პი რო ზე გა მაგ რე ბულ სამ თავ რო ბო 
ჯა რის ნა წი ლებს ცეცხლი გა უხ სნეს. იმ ავე 
დი ლით, XI არ მი ის ნა წი ლებ მა თბი ლი სი 
და იკ ავ ეს, სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლაქ ში 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა გა მოცხად და. 

სა ქარ თვე ლოს ჩრდი ლო-და სავ ლეთ ნა-
წილ შიც ცოცხა ლი ძა ლი სა და ტექ ნი კის 
მხრივ უპ ირ ატ ეს ობა წი თე ლი არ მი ის მხა-
რე ზე იყო. ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლოს ჯა რის 
ნა წი ლებ მა ვერ გა უძ ლეს მათ შე მო ტე ვას, 
იძ ულ ებ ული გახ დნენ გუ და უთა და ეტ ოვ-
ებ ინ ათ და ახ ალი ათ ონ ის აკ ენ და ეხი ათ. 
26 თე ბერ ვალს 274-ე პოლ კი გუ და უთ აში 
შე ვი და. ას ევე, გუ და უთ ის აკ ენ მო იწ ევ-
დნენ 272-ე და 271-ე პოლ კე ბი. იმ ავე 26 
თე ბერ ვალს ს. ორ ჯო ნი კი ძემ დე პე შა გა-
უგ ზავ ნა ნ. აქ ირ თა ვას, სა დაც მო ითხოვ და 
და უყ ოვ ნებ ლივ ეც ნო ბე ბი ნა, თუ რამ დე-
ნად წარ მა ტე ბით მი დი ოდა საქ მე, ჰქონ და 
თუ არა კავ ში რი გუ და უთ ისა და კო დო რის 
უბ ნებ თან... ურ ჩევ და, ემ ოქ მე დათ ძა ლი ან 
ფრთხი ლად და, სა ერ თოდ, მის თვის დაწ-
ვრი ლე ბი თი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ებ ინ ათ. 
სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ დაწ ვრი-
ლე ბი თი ცნო ბე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, ს. 
ორ ჯო ნი კი ძემ სტა ლინს დე პე შით აც ნო ბა, 
რომ აჯ ან ყე ბუ ლე ბი სო ხუმს უახ ლოვ დე-
ბოდ ნენ, წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბი რა ჭა-
შიც შე ვიდ ნენ და, ამ დე ნად, ყვე ლა მხრი-
დან მიმ დი ნა რე ობ და შე ტე ვა.

ნი შან დობ ლი ვია, რომ სა ქარ თვე-
ლოს შეიარაღებული ძა ლე ბი ქა ლა ქებ ში, 
მსხვერ პლი სა და ნგრე ვის თა ვი დან აც ილ-
ებ ის მიზ ნით, მტერს წი ნა აღ მდე გო ბას არ 
უწ ევ დნენ. სა ქარ თვე ლოს ჯა რის ნა წი ლებ-
მა და უყ ოვ ნებ ლივ და იწყეს ახ ალი ათ ონ ის 
გა მაგ რე ბა. თავ დაც ვი თი ზღუ დე ებ ის ხა ზი 
გა ჭი მუ ლი იყო ზღვის სა ნა პი რო დან სოფ. 
ან უხ ვამ დე, სა დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლის 
— 2000 მე ომ რის თავ მოყ რა მო ხერ ხდა. 

3 მარ ტს 31-ე დი ვი ზი ის სარ დლო ბამ ამ 
მი და მო ებ ში და მა ტე ბი თი სა ჯა რი სო ნა წი-
ლე ბი გად მო ის რო ლა და ჭარბ ძა ლებს მო-
უყ არა თა ვი. რო გორც რა ოდ ენ ობ რი ვად, 
ას ევე, ტექ ნი კის მხრი ვაც, უპ ირ ატ ეს ობა 

აფხა ზე თის ოკ უპ აცია საბ ჭო თა რუ სე თის
იმ დროს, რო დე საც თბი ლი სის მი სად გო მებ თან ბრძო ლე ბი შეწყდა, ხო ლო 25 თე-

ბერ ვალს თბი ლის ში რუ სე თის XI წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბი შე მო ვიდ ნენ, სა ქარ თვე ლოს 
ჩრდი ლო-და სავ ლეთ ნა წილ ში, აფხა ზეთ ში, ჯერ კი დევ გა აფ თრე ბუ ლი ბრძო ლე ბი მიმ-
დი ნა რე ობ და. 

1920 წლი სათ ვის საბ ჭო თა რუ სეთ მა წარ მა ტე ბით გა დაჭ რა სა გა რეო და სა ში ნაო 
სირ თუ ლე ები და რუ სე თის იმ პე რი ის საზღვრე ბის აღ დგე ნი სათ ვის ზრუნ ვა და იწყო. საბ-
ჭო თა რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ პირ ველ რიგ ში მზე რა კავ კა სი ას მი აპყრო. 

1920 წლის აპ რილ ში რუ სე თის წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლებ მა აზ ერ ბა იჯ ანი, ხო ლო იმ-
ავე წლის ოქ ტომ ბერ ში სომ ხე თი და იპყრეს. ორ ივე რეს პუბ ლი კა ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-
ლე ბა გა მოცხად და. ამ ის შემ დეგ ჯე რი სა ქარ თვე ლო ზე მიდ გა. მოს კოვ ში კარ გად ეს მო-
დათ, რომ სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ული რეს პუბ ლი კის დამ ხო ბა გა რე დან დახ მა რე ბის 
გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იყო, ამ იტ ომ საბ ჭო თა რუ სე თის მეს ვე ურ ები ცდი ლობ დნენ, “რე-
ვო ლუ ცი ურ ბრძო ლა ში” მენ შე ვი კუ რი მთავ რო ბის მი ერ “და ჩაგ რუ ლი” ერ ოვ ნუ ლი უმ-
ცი რე სო ბე ბი ჩა ებ ათ. ამ ის თა ობ აზე ს. ორ ჯო ნი კი ძე და ს. კი რო ვი 1921 წლის 2 იან ვარს 
რუ სე თის კპ (ბ) ცენ ტრა ლურ კო მი ტეტს წერ დნენ: “არ შე იძ ლე ბა იმ ედი ვი ქო ნი ოთ, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში გა დამ წყვე ტი აფ ეთ ქე ბა მოხ დე ბა, ჩვე ნი დახ მა რე ბის გა რე შე მი სი გა-
საბ ჭო ება შე უძ ლე ბე ლია... ჩვე ნი ჩა რე ვი სათ ვის სა ბა ბი სა ქარ თვე ლოს საქ მე ებ ში არ სე-
ბობს. ამ ის ათ ვის არ არ ის სა ჭი რო ღია თავ დას ხმა სა ქარ თვე ლო ზე. არ ის შე საძ ლებ ლო ბა 
და იწყოს მოძ რა ობა აფხა ზეთ ში, აჭ არ აში, ბორ ჩა ლოს მაზ რა ში”.

ბე ჟან ხო რა ვა
სო ჭი-ტუ აფ სეს ოპ ერ აცი ის შემ დეგ სო ხუმ ში
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წი თე ლი არ მი ის მხა რე ზე იყო. ამ იტ ომ სა-
არ ტი ლე რიო ცეცხლის გახ სნის შემ დეგ, 
ის ინი მთე ლი ფრონ ტით შე ტე ვა ზე გად მო-
ვიდ ნენ, თავ დაც ვი თი ზღუ დე ები გა არ ღვი-
ეს და ახ ალი ათ ონ ის პო ზი ცია მთლი ან ად 
და იკ ავ ეს. 3 მარ ტს საფ რან გე თის 3 კრე ის-
ერ მა აფხა ზე თის სა ნა პი როს ცეცხლი და-
უშ ინა, თუმ ცა ბრძო ლებ ში მათ ჩარ თვას 
რა მე რე ალ ური შე დე გი არ მოჰ ყო ლია. ახ-
ალ ათ ონ თან და მარ ცხე ბამ უარ ყო ფი თად 
იმ ოქ მე და მი სი დამ ცვე ლე ბის ფსი ქო ლო-
გი ურ მდგო მა რე ობ აზე. ძა ლე ბის უკ მა რი-
სო ბის გა მო, ის ინი იძ ულ ებ ულ ნი გახ დნენ, 
სო ხუ მი სა კენ და ეხი ათ. ამ ბრძო ლებ ში, 
სხვა აფხაზ მა მუ ლიშ ვი ლებ თან ერ თად, 
გმი რუ ლად და ეცა პოლ კოვ ნი კი ვა ლე რი
ან ტა რა სის ძე ან ჩა ბა ძე. მტერს, ქარ თველ 
თა ნა მოძ მე ებ თან ერ თად, მი სი სა მი ძმაც 
გმი რუ ლად ებ რძო და.

სა ქარ თვე ლოს რე გუ ლა რუ ლი ჯა რის 
ნა წი ლე ბი უკ ვე აშ კა რად ვერ უმ კლავ დე-
ბოდ ნენ მო წი ნა აღ მდე გის ძა ლებს, რო მე-
ლიც ახ ალ-ახ ალ შევ სე ბას იღ ებ და. ამ ის 
შემ დეგ წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლებს ებ რძა-
ნათ, სას წრა ფოდ წინ წა წე ულ იყ ვნენ. 

3 მარ ტს IX არ მი ის შე ნა ერ თე ბი მდ. 
გუ მის თას მი ად გნენ და პო ზი ცი ები სო ხუ-
მის მი სად გო მებ თან და იკ ავ ეს. ი. ჟვა ნია 
შემ დეგ იგ ონ ებ და, რომ იატ აკ ქვე შეთ ში 
მყოფ მა რევ კო მის წევ რებ მა 3 მარ ტს ნა-
შუ ადღევს გა იგ ეს, რომ წი თელ მა არ მი-
ამ ახ ალ ათ ონ თან სა ქარ თვე ლოს ჯა რის 
წი ნა აღ მდე გო ბა გა არ ღვია. ამ ის შემ დეგ 
აფხა ზე თის რევ კო მის წევ რებ მა გა დაწყვი-
ტეს, სო ხუმ ში ჩა სუ ლიყ ვნენ. 4 მარ ტს დი-
ლის 3 სა ათ ზე ის ინი, სულ შვი დი კა ცი, სო-
ხუ მი სა კენ და ეშ ვნენ. მა ლე მა თი რა ოდ ენ-
ობა 50-მდე გა იზ არ და.

1921 წლის 4 მარ ტს გა რიჟ რაჟ-
ზე ად გი ლობ რი ვი მცი რე რიცხო ვა ნი 
შეიარაღებული რაზ მი, ი. ჟვა ნი ას ხელ-
მძღვა ნე ლო ბით, სო ხუმ ში შე ვი და. აფხა-
ზე თის რევ კომ მა, ი. ჟვა ნი ას ავე ხელ-
მძღვა ნე ლო ბით, იმ ავე დი ლით ბოლ შე ვი-
კი პა ტიმ რე ბი ცი ხი დან გა ათ ავ ის უფ ლა, 
სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, სტამ ბა 
და იკ ავა და ქა ლაქ ში რე ვო ლუ ცი ური წეს-
რი გის დამ ყა რე ბის ბრძა ნე ბა #1 გა მოს ცა. 
იმ ავ დრო ულ ად, წი თე ლი არ მი ის კა ვა ლე-
რია გა მოჩ ნდა ძვე ლი ცი ხის ნან გრე ვე ბის 
მხრი დან და ის ინი ერ თად და იძ რნენ ქა-
ლა ქის ცენ ტრი სა კენ. 10 სა ათ ზე ქა ლაქ ში, 
გაგ რელ და გუ და უთ ელ “პარ ტი ზან თა” 
რაზ მებ თან ერ თად, IX არ მი ის ქვე ით თა 
ნა წი ლე ბიც შე მო ვიდ ნენ. მათ წინ სოჭ ში 
შექ მნი ლი აფხა ზე თის რევ კო მის წევ რი ნ. 
აქ ირ თა ვა მო უძ ღო და. 

წი თე ლი არ მი ის მი ერ სო ხუ მის და კა-
ვე ბის მე ორე დღეს, 5 მარ ტს, ქა ლაქ ში ად-
გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის გრან დი ოზ ული 
საპ რო ტეს ტო მი ტინ გი გა იმ არ თა, მაგ რამ 
უკ ვე არ აფ რის შეც ვლა შე იძ ლე ბო და. იმ-
ავე დღეს, 5 მარ ტს, IX არ მი ის ნა წი ლე ბი 
კო დო რის ხაზ ზე გა ვიდ ნენ. იმ ავ დრო ულ-
ად, ს. ორ ჯო ნი კი ძე აფხა ზეთ ში მიმ დი ნა-
რე ამ ბე ბის შე სა ხებ პარ ტი ის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბას დე პე შით აუწყებ და: “სო ხუ მის 
ოკ რუგ ში სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბი ჩვე ული 
წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ობს. წი თე ლი არ-
მია შა ვიზღვის პი რეთ ში წინ მი იწ ევს. უბ-
რძოლ ვე ლად იქ ნა და კა ვე ბუ ლი სო ხუ მი. 
ამ ჟა მად გა და ლა ხუ ლია მდ. კო დო რი და 
წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლე ბი მდ. ენ გურს 
უახ ლოვ დე ბი ან”. 

6 მარ ტს სო ხუმ ში ჩა მო ვიდ ნენ ე. ეშ ბა 
და ნ. ლა კო ბა. იმ ავე დღეს მოწ ვე ულ იქ ნა 
აფხა ზე თის რევ კო მის სხდო მა, რო მელ შიც 
IX არ მი ის სარ დლო ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბი და ად გი ლობ რი ვი ბოლ შე ვი კე ბი მო-
ნა წი ლე ობ დნენ. სხდო მა ზე არ ჩე ულ იქ ნა 
აფხა ზე თის ახ ალი რევ კო მი ე. ეშ ბას (თავ-
მჯდო მა რე), ნ. ლა კო ბა სა და ნ. აქ ირ თა ვას 
შე მად გენ ლო ბით. ის ფაქ ტი, რომ საბ ჭო თა 
ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბა სო ხუმ ში ქარ-
თველ მა ბოლ შე ვიკ მა ი. ჟვა ნი ამ გა მო აცხა-
და, აფხა ზურ ის ტო რი ოგ რა ფი აში მიჩ ქმა-
ლუ ლია, ის ევე, რო გორც 5 მარ ტის საპ რო-
ტეს ტო მი ტინ გის ფაქ ტი.

7 მარ ტს წი თე ლი არ მი ის ნა წი ლებ მა 
ოჩ ამ ჩი რე, ხო ლო 8 მარ ტს გა ლი და იკ ავ ეს 
და ენ გუ რის მარ ჯვე ნა ნა პირს მი ად გნენ.

ასე გან ხორ ცი ელ და აფხა ზე თის ოკ უპ-
აცია საბ ჭო თა რუ სე თის წი თე ლი არ მი ის 
მი ერ, რა საც შე დე გად მოჰ ყვა ამ მხა რე ში, 
ის ევე, რო გორც მთელ სა ქარ თვე ლო ში, 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის სა ხით სა ოკ უპ-
აციო რე ჟი მის დამ ყა რე ბა.

მი ერ

ნატო კორსანტია

“სო როპ ტი მისტ-ინ ტერ ნა ცი ონ ალი” სა-
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციაა, რო მე ლიც 
100 წელს ით ვლის და მას ში 127 ქვეყ ნის ორ 
მი ლი ონ ამ დე ქველ მოქ მე დი ქალ ბა ტო ნია 
გა წევ რი ან ებ ული. სო როპ ტი მის ტებს სრუ-
ლუფ ლე ბი ანი წარ მო მად გენ ლე ბი ჰყავთ გა-
ერ ოში, იუნ ეს კო ში, ჰა აგ ის სა სა მარ თლო ში 
და ა. შ. სა ქარ თვე ლო ში ეს ორ გა ნი ზა ცია 
1991 წელს ბა თუმ ში და არ სდა. ის ამ ჟა მად 
თბი ლის ში, ქუ თა ის ში, ბა თუმ ში, წყალ ტუ-
ბო სა და ფოთ ში მოქ მედ 5 კლუბს აერ თი ან-
ებს. სა ქარ თვე ლოს სო როპ ტი მის ტთა კავ-
შირ მა ამ ას წი ნათ პრო ექ ტის — “ქარ თულ-
აფხა ზუ რი სა გა” პრე ზენ ტა ცია გა მარ თა. 

რო გორც პრო ექ ტის — “ქარ თულ-აფხა-
ზუ რი სა გა” სა ხელ წო დე ბაც მი ან იშ ნებს, 
ქარ თველ მა სო როპ ტი მის ტებ მა თა ვი ან თი 
საქ მი ან ობ ის უმ თავ რეს მიზ ნად აფხა ზებ-
თან ურ თი ერ თო ბის დიპ ლო მა ტუ რი გზით 
აღ დგე ნა და ის ახ ეს. მათ ამ ურ თუ ლეს საქ-
მე ში სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი, ჯე რაც 
გა მო უყ ენ ებ ული რე სურ სის — აჭ არ აში 
მცხოვ რე ბი მუ ჰა ჯი რი აფხა ზე ბის შთა მო-
მავ ლე ბის ჩაბ მა გა დაწყვი ტეს. აფხა ზებ თან 
შე რი გე ბის გზე ბის გა მო სა ნა ხა ვად ბა თუმ ში 
საკ მა ოდ წარ მო მად გენ ლო ბი თი თავ ყრი ლო-
ბა — აფხაზ თა სა ყო ველ თაო ფო რუ მი გა-
იმ არ თა. ამ ფო რუმ ზე აფხა ზურ-ქარ თუ ლი 
შე რე ული ოჯ ახ ებ ისა და ქარ თუ ლი ინ ტე-
ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა ხან გრძლი-

ვი სას ჯა-ბა ას ის, ის ტო რი ული პე რი პე ტი-
ებ ის, წარ სუ ლის, აწყმო სა და მო მავ ლის 
კი დევ ერ თხელ გა სიგ რძე გა ნე ბის შემ დეგ, 
ერ თხმად და ას კვნეს, “შე რი გე ბა — გარ-
და უვ ალია, მი სი და ხა ნე ბა — და ნა შა ული”. 
სწო რედ ყო ვე ლი ვე ეს უძ ღო და წინ სა პატ-
რი არ ქო ში გა მარ თულ ზემოთ ხსენებულ 
შეხ ვედ რას.

შეხ ვედ რას, რო მე ლიც, უპ ირ ვე ლე სად, 
პატ რი არ ქის აფხა ზეთ ში გმგზავ რე ბის 
მო ლო დი ნის სუ ლის კვე თე ბით იყო გამ-
სჭვა ლუ ლი. აქ მყოფ ად ამი ან ებს სურ დათ 
პატ რი არ ქის თვის თა ვი ან თი გან წყო ბა გა-
ეზი არ ებ ინ ათ, ერ თგვა რი ან გა რი შიც ჩა ებ-
არ ებ ინ ათ, რას და რო გორ აკ ეთ ებ ენ ის ინი 
აფხა ზებ თან შე სა რი გებ ლად და სა ერ თო 
ტკი ვი ლი სა და სა ერ თო ფეს ვებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის აღ სად გე ნად. მო ეს-
მი ნათ მი სი აზ რი და რაც მთა ვა რია, მი ეღ-
ოთ მის გან და ლოც ვა და კურ თხე ვა. 

ემ ოცი ებ ით გან სა კუთ რე ბუ ლად და მუხ-
ტულ შეხ ვედ რას უძ ღვე ბო და სა ქარ თვე-
ლოს სო როპ ტი მის ტთა კლუბ “ბა თუ მის” 
ერთ-ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი და წევ რი მა რი-
ნა ხან თა ძე, რო მელ მაც პატ რი არ ქს ასე მი-
მარ თა:

— თქვე ნო უწ მინ დე სო ბავ, ხევ სურ თა 
ან დრე ზუ ლი ცოდ ნა გვე უბ ნე ბა, რომ “რა მე 
ქნას” ცი ხის კა რი ყო ველ თვის და ყველ გან 
არ იხ სნე ბა, არ იღ ება ჟა მის დად გო მამ-
დე და ცი დან ნიშ ნის მოს ვლამ დე. თქვე ნი 
დაბ რუ ნე ბა ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-აფხა ზე-
თის მიტ რო პო ლი ტად — უფ ლის ნი შა ნია, 
რაც გვაძ ლევს რწმე ნა სა და იმ ედს, რომ 
ღვთის ნე ბით, თქვე ნი ლოც ვა-კურ თხე ვით, 

თქვენ თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სი დინ ჯით, 
სიფ რთხი ლით, სიბ რძნით დაჩ ქარ დე ბა შე-
რი გე ბის პრო ცე სი, მოვ ძებ ნით იმ სა ერ თო 
ძი რებ სა და ფეს ვებს, იმ სუ ლი ერ და ნა თე-
სა ურ კავ ში რებს, რომ ლე ბიც ჩვენს ერ თო-
ბას უზ რუნ ველ ყოფ და.

მოგ ვი ან ებ ით, მა რი ნა ხან თა ძემ ჩვენ თან 
სა უბ არ ში პრო ექტ “ქარ თულ-აფხა ზუ რი სა-
გას” საქ მი ან ობ ას თან და კავ ში რე ბით თქვა:

– ჩვე ნი მი ზა ნია და ვან გრი ოთ გა ბა ტო-
ნე ბუ ლი აზ რი, რომ აფხა ზურ-ქარ თულ ურ-
თი ერ თო ბა ში არ აფ ერი შე იც ვლე ბა, რომ 

რუ სე ბი არ დაგ ვა ნე ბე ბენ ამ ურ თი ერ თო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას. ჩვენ გვჯე რა, თუ ყვე ლა 
ერ თად მო ვინ დო მებთ, შევ რიგ დე ბით. ჩვენ 
უკ ვე ვგრძნობთ და ვხე დავთ, ორ ივე მხა რე 
მიხ ვდა, რომ და პი რის პი რე ბას არც ერ თი 
მათ გა ნის თვის სი კე თე არ მო უტ ანია. ახ ლა 
ის ღა დაგ ვრჩე ნია, ქარ თვე ლებ მაც და აფხა-
ზებ მაც მო ვი ნა ნი ოთ ჩვენ-ჩვე ნი შეც დო მე ბი 
და ერ თმა ნეთს შე რი გე ბის ხე ლი გა ვუ წო-
დოთ.

სწო რედ ამ ის გან ხორ ცი ელ ებაა იმ სა-
ხალ ხო მოძ რა ობ ის მი ზა ნი, რო მე ლიც ბა-
თუ მი დან და იწყო. სა ქარ თვე ლოს ამ ორი 
კუთხის — აჭ არ ისა და აფხა ზე თის ის ტო რი-
აში ხომ უამ რა ვი პა რა ლე ლის გავ ლე ბა შე-
იძ ლე ბა. ორ ივე ავ ტო ნო მია მძი მე ის ტო რი-
საა, მათ სა ერ თო ტკი ვი ლი და ფეს ვე ბი აკ-
ავ ში რებთ და ამ დე ნად მათ შო რის ურ თი ერ-
თნდო ბაც მე ტია. ამ იტ ომ აც, ბუ ნებ რი ვია, 
რომ აჭ არ იდ ან ის მის შე რი გე ბის კენ მო წო-
დე ბა, რო მე ლიც რე ალ ურ მოქ მე დე ბას ეფ-
უძ ნე ბა და ამ აში გა დამ წყვე ტი სიტყვა აჭ არ-
ის აფხა ზებ მა უნ და თქვან. არ შე იძ ლე ბა არ 
აღ ვნიშ ნოთ, რომ ამ იდე ის გან ხორ ცი ელ ებ-
აში გვერ დში გან სა კუთ რე ბუ ლად გვიდ გა-
ნან აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე მი ხე ილ 
მა ხა რა ძე და აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი ნის ტრი და ლი ხო მე რი კი.

ჩვენ უკ ვე შევ ხვდით ბა თუმ ში მცხოვ-
რე ბი აფხა ზე ბის ოჯ ახ ებს და აფხა ზე თი-
დან ჩა მო სულ მათ სტუმ რებს. მარ თა ლია, 
მათ თან და ლა პა რა კე ბა ად ვი ლი არ იყო, 
მაგ რამ ჩვენს შო რის დი ალ ოგი მა ინც შედ-
გა. ამ ის შე დე გი იყო, მე რე ის, რომ ჩვე ნი 

ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ თბი ლის ში თუ ბა თუმ-
ში გა მარ თულ შეხ ვედ რებს, მარ თა ლია, ინ-
კოგ ნი ტოდ, მაგ რამ აფხა ზე თი დან ჩა მო სუ-
ლი აფხა ზე ბიც ეს წრე ბოდ ნენ. თუმ ცა ეს არ 
არ ის მთა ვა რი. მთა ვა რი ის არ ის, რომ მათ 
აფხა ზეთ ში მარ თა ლი ინ ფორ მა ცია წა იღ ონ 
იმ აზე, სი ნამ დვი ლე ში რა ხდე ბა ჩვენ თან, 
რა გვინ და და რას ვამ ბობთ. ამ მიდ გო მამ, 
სხვა თა შო რის, გა ამ არ თლა. გარ და ამ ისა, 
აჭ არ აში მცხოვ რე ბი ბევ რი აფხა ზის შვი ლი 
თუ შვი ლიშ ვი ლი სწავ ლობს აფხა ზეთ ში, ნა-
თე სა ვებს ერ თმა ნეთ თან მის ვლა-მოს ვლა 
აქ ვთ, მათ ოჯ ახ ებს ბევ რი სტუმ რობს აფხა-
ზე თი დან და ის ინი ხე და ვენ, რა ძვრე ბია ბა-
თუმ ში, რო გორ მშვენ დე ბა და ლა მაზ დე ბა 
იგი, რის გა მოც სო ხუმ ში თურ მე დი დი ინ-
ტე რე სია და ბევ რს უნ და ჩა მოს ვლა. 

ჩვე ნი ფო რუ მის შემ დეგ, ყვე ლამ და ინ-
ახა, რომ ნამ დვი ლად გვინ და ურ თი ერ თო-
ბის აღ დგე ნა, შე სა ბა მი სად გა აქ ტი ურ დნენ 
აფხა ზე ბიც: შე იქ მნა აჭ არ აში მცხოვ რებ 
აფხაზ უხ უც ეს თა საბ ჭო, რო მე ლიც აპ-
ირ ებს აფხა ზეთ ში მცხოვ რებ აფხაზ უხ-
უც ეს თა საბ ჭოს თან შუ ამ ავ ლე ბის გა რე შე 
პირ და პი რი დი ალ ოგ ის დაწყე ბას. ას ევე, 
აუც ილ ებ ელია თურ ქეთ ში მცხოვ რებ აფხა-
ზურ დი ას პო რას თან ურ თი ერ თო ბა. გვინ-
და თურ ქულ ენ აზე გა მოვ ცეთ წიგ ნი “რა 
მოხ და აფხა ზეთ ში”, რო მელ შიც აფხა ზეთ-
ში მომ ხდა რი ტრა გე დი ის მი ზეზ-შე დე გე ბი 
სრუ ლად და მთე ლი თა ვი სი სი მარ თლით იქ-
ნე ბა წარ მო ჩე ნი ლი.

გან ზრა ხუ ლი გვაქ ვს წლე ულს, ზაფხულ-
ში ქო ბუ ლეთ ში აფხა ზე თი დან ჩა მო ვიყ ვა-
ნოთ 30 აფხა ზი ბავ შვი, მათ უმ ას პინ ძლონ 
ქარ თვე ლე ბი სა და აფხა ზე ბის ოჯ ახ ებ მა და 
ვაჩ ვე ნოთ, რო გორ ცხოვ რო ბენ აფხა ზე ბი 
და ქარ თვე ლე ბი იქ, სა დაც მათ ურ თი ერ თო-
ბა ში მე სა მე ძა ლა არ ერ ევა.

გვინ და ეკ ონ ომ იკ ური, ჯან მრთე ლო ბის, 
კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის კონ კრე ტუ-
ლი პრო ექ ტე ბის ამ ოქ მე დე ბა. გა ნათ ლე ბის 
პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბით ვთა ნამ შრომ-
ლობთ აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ-
ტუ რის სა მი ნის ტროს თან. 

შე მოდ გო მა ზე გვინ და, “სო როპ ტი მისტ-
ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ის” ევ რო პის ფე დე რა ცი ის 
მხარ და ჭე რით, ბა თუმ ში ჩა ვა ტა როთ სა ერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ქარ თულ-აფ ზა-
ხურ თე მა ზე, რომ ლის მი ზა ნი იქ ნე ბა შე რი-
გე ბი სა კენ გზე ბის ერ თად ძი ება

ას ევე, გან საზღვრუ ლი გვაქ ვს, და ვამ ყა-
როთ უშუ ალო კონ ტაქ ტი აფხაზ ქა ლებ თან, 
მო ვიწ ვი ოთ ჩვენ თან, ჩვენც ვეწ ვი ოთ მათ. 
მო ვაწყოთ აფხა ზუ რი კულ ტუ რის დღე ები 
აჭ არ აში, ახ ალ გაზ რდუ ლი ფო რუ მი, სა ბავ-
შვო ფეს ტი ვა ლი... 

სა პატ რი არ ქოს თან გვინ და, შე იქ მნას 
“აფხა ზებ თან ურ თი ერ თო ბის სა კო ორ დი ნა-
ციო საბ ჭო”. გვინ და, პატ რი არ ქს აფხა ზეთ-
ში გამ გზავ რე ბის წინ კე თილ გან წყო ბი ლი 
ფო ნი შე ვუქ მნათ და თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია, 
ჩვენც ვე ახ ლოთ თან. თა ვად პატ რი არ ქს და-
ვუ დას ტუ როთ, რომ ქარ თველ ერს სჯე რა 
მი სი უწ მინ დე სო ბის ძა ლის ხმე ვის, გო ნი ერ-
ებ ის, ეიმ ედ ება მი სი.

ამ ბო ბენ, ერ თი მერ ცხა ლი გა ზაფხულს 
ვერ მო იყ ვან სო, მაგ რამ გა ზაფხულს ხომ 
თა ვის თა ვად ბევ რი მერ ცხა ლი მოჰ ყვე ბა.

ქარ თვე ლი ქა ლე ბი 

“რკი ნის ქა ლამ ნებს” ირ გე ბენ
დასაწყისი პირველ გვ.

სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო ში შეხ ვედ რა ზე

შუ აში მა რი ნა ხან თა ძე
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თორ ნი კე მსხი ლა ძე 

*  *  *
“მე მიყ ვარს, რო ცა ად ამი ან ებს იმ აზე 

ვუყ ვე ბი ხოლ მე, რაც მიყ ვარს.და ის იც 
მიყ ვარს, რო ცა მე და ად ამი ან ებს ერ თად 
გვიყ ვარს ხოლ მე კარ გი რა მე ები.” 

მიყ ვარს ცის ფე რი, მიყ ვარს ჩე მი სა-
ხე ლის მოს მე ნა,მიყ ვარს მზის ამ ოს ვლის 
ცრემ ლე ბი, მიყ ვარს ყი ნუ ლი, მიყ ვარს ბა-
ლი შე ბი ანი ვარ სკვლა ვე ბი, მიყ ვარს სი ცილ-
გავ სე ბუ ლი ლა მა ზად არ სე ბო ბა,მიყ ვარს 
მუ სი კა ში აფ ეთ ქე ბუ ლი ოც ნე ბე ბი, მიყ ვარს 
ჩე მი სის ხლი, რო მე ლიც ვე ნებ ში ჩან ჩქე-
რებს ეძ ებ ს, მიყ ვარს თეთ რი ცხე ნე ბი... 

*  *  *
რო გორც ყო ველ სა ღა მოს, დღე საც 

ან გე ლო ზი ჩა მო ვი და, ჩემ თვის ახ ალი 
ლოც ვა რომ ეს წავ ლე ბი ნა, და ამ დე ნი 
წლის მე რე პირ ვე ლად და ვი ჩო ქე ძვლე-
ბა მო შიგ ნულ მუხ ლებ ზე სა ლო ცა ვად, მე-
რე უც ებ ხე ლე ბი და მიდ ნა და ფრთე ბი 
გა მო მეს ხა, და მარ თლა ვიფ რი ნეთ სახ-
ლე ბის თავ ზე. ჩრდი ლე ბი თბი ლი იყო, 

ქა რის ფე რი ვერ გა ვარ ჩიე. დი ლით ის-
ევ სა ფეთ ქლებ ზე ცრემ ლებ შემ შრა ლი, 
გუ გე ბა მო ცა რი ელ ებ ული გა ვიღ ვი ძებ...  
 ყო ველ თვის მე ში ნო და და მე ში ნია ჩე მი ვე 
ში შე ბის.

ღმერ თი რომ ვი ყო, ერთ დღე ში შევ-
ქმნი დი, იუდა რომ ვი ყო, თა ვის მოკ ვლამ-
დე ღმერ თთან ვი ლა პა რა კებ დი, სიკ ვდი ლი 
ვი ყო, მა მა ჩემ თან წა ვი დო დი, სი ცოცხლე 
ვი ყო, მა მა ჩემს ვა ჩუ ქებ დი, სიყ ვა რუ ლი ვი-
ყო, ყვე ლას დაგ ცი ნებ დით, დრო ის მან ქა ნა 
ვი ყო, ად ამს ვაშ ლის ჩაკ ბე ჩამ დე ხე ლი დან 
გა მოვ გლეჯ დი ვაშ ლს, ოც ნე ბე ბი ვი ყო, 
ჩემს თავს ვა ჩუ ქებ დი, სი ცი ლი ვი ყო, ერთ 
ად ამი ან თან ვიქ ნე ბო დი, სი ცი ლად გა ვავ-
სებ დი და თან ყო ველ დღე და ვი ნა ხავ დი 
სარ კე ში.

ჩე მი თა ვი მინ და ვი ყო, თო რემ ამ დენ 
სა იდ უმ ლო ში და ტკი ვილ ში ჩა ვიხ რჩო ბი, 
ჩა ვი ფერ ფლე ბი.

*  *  * 
და... იმ დღის მე რეც სულ, ყო ველ დღე 

მინ დო და, მო მე წე რა, უბ რა ლოდ არ ვი ცო-
დი, რა უნ და მო მე წე რა. არ ვი ცო დი, სა იდ-

ან და მეწყო ან რა და მეწყო, ან რა დამ თავ-
რდა? არ ვი ცი. მე ას ეთი ვარ, მე, რო მელ-
საც შენ არ იც ნობ, ას ეთი ვი ცი მე თუნ დაც 
სიყ ვა რუ ლი. იმ იტ ომ ვერ გავ ბე დე გამ ხე ლა 
აქ ამ დე, რომ მე ში ნო და და კარ გვის. არ შე-
მიძ ლია, სხვე ბის ნა ირი ვი ყო, თუნ დაც მარ-
ტო იმ იტ ომ, რომ “წყე ული სურ ვი ლი მაქ-
ვს, ვი ყო ორ იგ ინ ალ ური”. და კი დევ, შე იძ-
ლე ბა ად ამი ანს უყ ვარ დე ისე, რომ გაც ვე-
თილ სიტყვებს არ მო უხ მოს. და “მთა ვა რი 
ის არ ის, რი სი თქმაც შიგ ნით გულ ში მწა-
დია, რო გორც სა იდ უმ ლო სი და რო გორც 
ლოც ვი სა.” მე ჩე მი წარ მო სახ ვის ნა წი ლად 
გაქ ციე და ეგ ცუ დია, ძა ლი ან ცუ დია. შენ 
კი დე... რო გორ არ გავ ხარ და ნარ ჩე ნებს. 
და, აი, მე გი სურ ვებ ის ეთ სი ხა რულს, რო-
გო რი თაც მე მი ხა რო დი, აი ის ეთს, ის ეთს, 
რომ მთვა რე ზე ცი სარ ტყე ლა იყ ოს შავ-
თეთ რი და ამ სი ხა რუ ლის ფე რე ბით გა-
აფ ერ ადო. მთვა რე კი დე ფერ მკრთა ლია, 
მაგ რამ მშვე ნი ერი. შენც გი სურ ვებ ბედ ნი-
ერ ებ ის გან ღი მილ და ქან ცულ შენ თავს. მე 
უბ რა ლოდ მო მეწყი ნა და კი დევ ვიხ სე ნებ, 
რაც ვი ლა პა რა კე. სიკ ვდი ლის მო ახ ლო ებ-
ამ დე ძნე ლია გულ წრფე ლო ბა, სი შიშ ვლე-

ნა რე ვი გულ წრფე ლო ბაა ძნე ლი. ტყუ ილი 
ხომ ად ვი ლია. მა ნამ დე, მთე ლი ეს დრო 
მთე ლი ჩე მი არ სე ბით მი ხა რო დი...და ძნე-
ლია იმ ის მე რე, ას ეთი სი ხა რუ ლი ანი ჩე-
მი თა ვის მე რე, ახ ლა ჩე მი თა ვის ყუ რე ბა. 
მაგ რამ მე ას ეთი ვარ, სულ ას ეთი ვიქ ნე ბი. 
“იმ სა ღა მო საც — გმად ლობ, — ვთქვი მე 
ჩუ მად, — გმად ლობ, თორ ნი კე, იმ ის თვის, 
რომ ის ეთი ხარ, რო გო რიც ხარ.” გი სურ-
ვებ ბევრ “ფე რებს” შენ ში, ხა სი ათ ში, გან-
წყო ბა ში, ოც ნე ბებ ში, ბევრ აჭ რე ლე ბულ 
ად ამი ან ებს, ბევ რი კარ გი გან წყო ბის, სიყ-
ვა რუ ლის, სი ხა რუ ლის, სი კე თის, ბედ ნი-
ერ ებ ის ფან ქრებს გი სურ ვებ, რომ სხვებს 
აჩ უქო და ან სხვე ბი გა აფ ერ ადო, შე ნი თა-
ვიც რომ გა იფ ერ ადო. სულ ცო ტა გვყოფ-
ნის ჩვენ, ად ამი ან ებს გან წყო ბის შე საქ მნე-
ლად და ბედ ნი ერ ებ ის თვის ჩვე ნი ფე რე ბი 
უნ და გა მო ვი ყე ნოთ და ერ თმა ნე თი ავ აჭ-
რე ლოთ, და რომ გა მო ვი ყე ნოთ, ხომ უნ და 
გვქონ დეს. და ას ეთ მრა ვალ ფე რო ვან შენ 
“მე”- ს გი სურ ვებ... ძა ლი ან მი ხა რი ხარ და 
რო გორც მი ხა რი ხარ, ისე გი სურ ვებ და ის-
ევე გა ფე რა დებ ჩე მი სი ხა რუ ლით, რო მე-
ლიც შენ მა ჩუ ქე.

სა მე ბის ახ ალ გაზ რდულ ცენ ტრში 
მხატ ვარ ელ დარ ქავ შბაიას ნა მუ შევ რე ბი 
გა მო იფ ინა. მი სმა ნა ხა ტებ მა სე რი ებ იდ-
ან — “და ხუ რუ ლი ქოლ გე ბი”, “აკ რძა ლუ-
ლი ქა ლა ქი”, “მი ტო ვე ბუ ლი სა ნა პი რო” 
— წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს (ჩე-
ხე თი, ავ სტრია, გერ მა ნია, შვე დე თი, უკ-
რა ინა...) ცნო ბი ლი გა ლე რე ებ იც მოიარა. 
თუმ ცა სა მე ბის ახ ალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრის 
სტუ მარ თა შო რის იყ ვნენ ის ეთ ებ იც, რო-
მელ თაც ელ დარ ქავ შბა ის შე მოქ მე დე ბა 
ახ ლა აღ მო აჩ ინ ეს. ბევ რი ამ დღეს პირ-
ვე ლად გა ეც ნო პო ეტ ნი ნო მა ჭა ვა რი ან ის 
შე მოქ მე დე ბა საც. აფხა ზე თის თე მა ზე შექ-
მნი ლი ნა ხა ტე ბის გა მო ფე ნის ფონ ზე აფხა-
ზეთ ზე და წე რი ლი ლექ სე ბის წა კითხვამ 
გულ გრი ლი არ ავ ინ და ტო ვა.

ნა ხა ტე ბი თვი თონ ვე გე უბ ნე ბი ან, რომ 
მხატ ვრი სე ულ სამ ყა როს ად ამი ან ები მო-
ნატ რე ბია: და კე ცი ლი ქოლ გე ბი, რომ ლე-
ბიც პატ რო ნებს ელი ან; აკ რძალ ვის საგ-
ზაო ნი შანს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი მდუ მა რე 
ქა ლა ქი, სა დაც ჩვენ თვის შეს ვლა აკ რძა-
ლუ ლია; აბ ობ ოქ რე ბუ ლი ზღვა, დამ სხვრე-

ული გე მე ბი, თევ ზე ბი, რომ ლე ბიც წყალ ში 
ად გილს ვერ პო ულ ობ ენ და... რაც მთა ვა-
რია, ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც ნა ხა ტებ ში 
არ სად ჩა ნან, მაგ რამ ყველ გან იგ ულ ის ხმე-
ბი ან... ელ დარ ქავ შბაიას შე მოქ მე დე ბა ში 
ეს ნოს ტალ გი ური გან წყო ბა იმ პე რი ოდს 
უკ ავ შირ დე ბა, რო ცა აფხა ზე თი დან ახ ალი 
წა მო სუ ლი იყო და აკ რძალ ვის გან ცდა 
გან სა კუთ რე ბით აწ უხ ებ და. სწო რედ მა-
შინ შე იქ მნა ნა ხა ტე ბის სე რი ები: “და კე ცი-
ლი ქოლ გე ბი”, “აკ რძა ლუ ლი ქა ლა ქი” და 
“მი ტო ვე ბუ ლი სა ნა პი რო”. შემ დეგ უკ ვე 
მო ნატ რე ბის გან ცდა გამ ძაფ რდა და ამ ას 
მოჰ ყვა ნა ხა ტე ბის ახ ალი სე რია — “ეპ იზ-
ოდ ები ჩე მი მეხ სი ერ ებ იდ ან”. 

ელ დარ ქავ შბაია: 
— ჩე მი პერ სო ნა ლუ რი გა მო ფე ნა და 

ნი ნო მა ჭა ვა რი ან ის პო ეზი ის სა ღა მო — 
უწ მინ დე სის აფხა ზეთ ში დაბ რუ ნე ბის მო-
ლო დინს მი ვუძ ღვე ნით და მას “იმ ედ ის 
ქა ლა ქი” და ვარ ქვით. აქ წარ მოდ გე ნი ლი 
ერთ-ერ თი სე რი ის — “ეპ იზ ოდ ები ჩე მი 
მეხ სი ერ ებ იდ ან” — მთა ვა რი იდეა არ ის 
გახ სე ნე ბა ჩე მი ცხოვ რე ბის ეპ იზ ოდ ებ-

ისა და იმ ად ამი ან ებ ისა, რომ ლე ბიც ჩემს 
მეხ სი ერ ებ აში დარ ჩნენ, მაგ რამ ჩემს ნა ხა-
ტებ ში არ ჩა ნან. ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც 
დავ კარ გეთ, მაგ რამ ჩვენს ცხოვ რე ბა ში 
გარ კვე ული კვა ლი და ტო ვეს. ეს იყო მე-
ზო ბე ლი, მე გო ბა რი, პირ ვე ლი სიყ ვა რუ-
ლი... “ეპ იზ ოდ ები ჩე მი მეხ სი ერ ებ იდ ან” 
ერ თი დი დი კო ლა ჟის სა ხით გა ვა კე თე და 
მას ში გა მოვ სა ხე წარ სუ ლი, აწ მყო და მო-
მა ვა ლი. აწ მყო ში არ ის შა ვი ლა ქა, მო მა ვა-
ლი კი იმ ედ ით და ვას რუ ლე. აბ სტრა ჰი რე-

ბულ ფორ მა ში ვაქ სოვ იდე ას, კონ კრე ტუ-
ლი დან უს აგ ნო საგ ნამ დე და ასე ვამ ბობ 
ჩემს სათ ქმელს. ეს ყვე ლა ფე რი იქ მნე ბა 
ექ სპრე სი ულ ად. ნა ხა ტებ ში ხში რად ვი-
ყე ნებ აკ რძალ ვის საგ ზაო ნი შანს, მაგ რამ 
მან ქა ნა არ სად ჩანს. იმ სივ რცე ში, რო მელ-
საც ჩემს ნა ხატ ში ავ სა ხავ, ვერც მან ქა ნა 
შე დის და ვერც ად ამი ანი. ამ იტ ომ აც და-
ვარ ქვი ამ სე რი ას “აკ რძა ლუ ლი ქა ლა ქი”. 
ეს ის პე რი ოდი იყო, რო ცა ახ ალი წა მო სუ-
ლე ბი ვი ყა ვით აფხა ზე თი დან. 

ფე რე ბი აფხა ზეთ ში სხვა ნა ირი იყო. 
სხვა ნა ირ ად ირ ეკ ლავ და ზღვის პი რეთ ში 
მზე და სხვა ნა ირ ად ან ათ ებ და. იის ფე რი 
სულ სხვა იის ფე რი იყო, წი თე ლი სულ სხვა 
წი თე ლი ლურ ჯიც სხვა ნა ირი იყო. სხვა გან 
არ სად შე მიმ ჩნე ვია ფერ თა ას ეთი დი ნა-
მი კა. ჩემს შე მოქ მე დე ბა ში, აკ რძა ლუ ლია 
თუ ცა რი ელია, ფე რი არ ის წამ ყვა ნი. ფე-
რი არ ის მეტყვე ლი, ფე რი არ ის პო ეზი აც, 
პრო ზაც. ამ ან გააერთიანა ეს შეხ ვედ რაც. 
მუ სი კა პო ეზიაა, მხატ ვრო ბა ში კი პო ეზია 
და მუ სი კა ერ თად არ ის გა ერ თი ან ებ ული. 

ნი ნო მა ჭა ვა რი ანი: 
— პრო ფე სი ით ექ იმი ვარ. ბავ შვო ბი-

დან ვწერ. აპ რილ ში გა მო იც ემა ჩე მი ლექ-
სე ბის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი “წაშ ლი ლი ნა ფე-
ხუ რე ბი”, რომ ლის მხატ ვა რიც ელ დარ ქავ-
შბაიაა. კრე ბუ ლი აფხა ზე თის თე მა ტი კას 
და უწ მინ დესს ეძ ღვნე ბა. ეს იქ ნე ბა ლექ სე-
ბის სე რია “იმ ედ ის ქა ლაქ ზე”, დაბ რუ ნე ბა-
ზე, უწ მინ დე სის ქა და გე ბის შემ დეგ აკ რძა-
ლუ ლი ქა ლა ქი ჩემ თვის გა და იქ ცა “იმ ედ ის 
ქა ლა ქად” და ამ იმ ედ ით ვცხოვ რობ უკ ვე.

“იმ ედ ის ქა ლაქ ში” დაბ რუ ნე ბის იმ ედ ით

მას შემ დეგ, რაც სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქი, უწ მინ დე სი და 
უნ ეტ არ ესი ილია მე ორე, წმინ და სი ნო დის გა დაწყვე ტი ლე ბით, ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-
აფხა ზე თის ეპ არ ქი ის მმარ თვე ლი მღვდელ მთა ვა რიც გახ და და აფხა ზეთ ში ჩას ვლა 
მყარად გა დაწყვი ტა, ბევ რის თვის აფხა ზე თის და კარ გუ ლი ქა ლა ქე ბი “იმ ედ ის ქა ლა ქე-
ბად” იქ ცა. უწ მინ დე სი სა და უნ ეტ არ ეს ის აფხა ზეთ ში ჩას ვლის მო ლო დინ მა ზოგს ლექ სი 
და აწ ერ ინა, ზოგს ნა ხა ტი და ახ ატ ვი ნა და ზოგს კი ამ ყვე ლაფ რის ერთ ლა მაზ სა ღა მოდ 
ქცე ვა გა და აწყვე ტი ნა. 22 მარ ტს სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თან არ სე ბუ ლი ახ ალ-
გაზ რდო ბის სუ ლი ერი და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური გან ვი თა რე ბის ცენ ტრში პო ეტ თე მურ 
ჩა ლა ბაშ ვი ლის ორ გა ნი ზე ბით გა მარ თუ ლი სა ღა მოც პატ რი არ ქის აფხა ზეთ ში ჩას ვლის 
მო ლო დინს მი ეძ ღვნა.

მაია შო ნია

თორ ნი კე მსხი ლა ძე სო ხუ მე ლია. ძა ლი ან პა ტა რა იყო, იტ ალი აში 
რომ ჩა ვი და და სრუ ლი ად უცხო გა რე მო ში, მის თვის გა უგ ებ არ ენ-
აზე მო ლა პა რა კე ად ამი ან ებ ის გა რე მოც ვა ში მოხ ვდა. სა ბო ლო ოდ, 
პა ლერ მო ში, იტ ალი ურ ოჯ ახ ში გა ტა რე ბულ მა დღე ებ მა მი სი მო მა-
ვა ლი გან საზღვრა. 

თორ ნი კე მსხი ლა ძემ და ამ თავ რა ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო-
ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა-
კულ ტე ტი — რო მა ნის ტი კის გან ხრით. რა თქმა უნ და, სა ფუძ ვლი ან-
ად დაეუფლა იტ ალი ურ ენ ასა და რე ნე სან სის სამ შობ ლოდ მიჩ ნე ული 
ქვეყ ნის — იტ ალი ის ის ტო რი ას.

2009 წლის გა ზაფხულ ზე თსუ-სა და ვე ნე ცი ის კა’ ფოს კა რის უნ-
ივ ერ სი ტეტს შო რის ჩა ტა რე ბუ ლი კონ კურ სის შე დე გად თორ ნი კემ ამ 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ ლო სტი პენ დია მო იპ ოვა და ერ თი სა ბა კა ლავ-
რო სე მეს ტრი ვე ნე ცი აში გაიარა.

თუ ვე ნე ცი აში ცო ტა ხნით მა ინც იცხოვ რებ, იტყვი, რომ ბევ რი 
ოც ნე ბა აიხ დი ნე, — ამ ბობს თორ ნი კე. ის პა რა ლე ლუ რად იტ ალი ური 
ლი ტე რა ტუ რის შე დევ რებს ქარ თუ ლად თარ გმნის და ამ მხრივ პირ-
ვე ლი წარ მა ტე ბე ბი უკ ვე აქ ვს. 

2009 წლის 19-25 ოქ ტომ ბერს იტ ალი ის სა ელ ჩოს ინ იცი ატ ივ ით 
თბი ლის ში მო ეწყო იტ ალი ური ენ ის IX მსოფ ლიო კვი რე ული. რუს თა-
ვე ლის თე ატ რის სცე ნა ზე, სხვა პი ეს ებ თან ერ თად, შედ გა თა ნა მედ-
რო ვე იტ ალი ელი დრა მა ტურ გის, რე ჟი სო რი სა და მსა ხი ობ ის — სპი-
რო ში მო ნეს პი ეს ის “კონ ვერ ტი” თორ ნი კე მსხი ლა ძი სე ული თარ გმა-
ნის მხატ ვრუ ლი კითხვა. თორ ნი კემ ოს ტა ტუ რად მო ახ ერ ხა პი ეს ის 
ქარ თულ თარ გმან შიც გა მოკ ვე თი ლი ყო დიქ ტა ტო რის, ყვე ლა დრო ში 

თა ნა მედ რო ვე პერ სო ნა ჟის კლა სი კუ რი “მე”.
გარ და ამ ისა, ლი ტე რა ტუ რულ ჟურ ნალ ში “ჩვე ნი მწერ ლო ბა” და-

იბ ეჭ და თორ ნი კეს მი ერ თარ გმნი ლი ნო ბე ლი ან ტი მწერ ლის ლუ იჯი 
პი რან დე ლოს ფსი ქო ლო გი ური ნიუანსებით გა ჯე რე ბუ ლი მოთხრო-
ბა “მხარ ზე შე მომ ჯდა რი სიკ ვდი ლი”. მოგ ვი ან ებ ით პი რან დე ლომ 
მოთხრო ბა გა და აკ ეთა პი ეს ად (“კა ცი ნაყ ვა ვი ლა რი სა ხით”) და ის 
1923 წელს იტ ალი ურ სცე ნა ზე და იდ გა. თორ ნი კემ ეს პი ეს აც თარ-
გმნა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ-ლი ტე რა ტუ რულ ჟურ ნალ ში “რი წა” 
და იბ ეჭ და.

ახ ლა ხან ქ. თბი ლი სის მე რი ის თა ნად გო მი თა და ხელ შეწყო ბით, 
სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ შირ მა ახ ალ გაზ რდა პრო ზა იკ ოს თა 
კრე ბუ ლი “ალ ავ ერ დი” გა მოს ცა. წიგ ნში გუ რამ რჩე ულ იშ ვი ლის სა ხე-
ლო ბის კონ კურ სზე წარ დგე ნი ლი სა უკ ეთ ესო ნა წარ მო ებ ებია და ბეჭ-
დი ლი. მათ შო რის არ ის, თორ ნი კე მსხი ლა ძის მოთხრო ბაც.

“აი, მე ჩი ტებ ზე ცო ტა უფ რო დი დი ფრთე ბი რომ მქონ დეს, ასე 
ხში რად არ მეტ კი ნე ბო და გუ ლი. ისე, რო გორც მზეს ეტ კი ნე ბა მო ულ-
ოდ ნე ლი გას კდო მი სას... ყვე ლა ზე მე ტად რაც მძულს და მე ზიზღე-
ბა, შეკ ვე თი ლი გრძნო ბე ბია... მე ისე ვოც ნე ბობ და ვშრო მობ, რომ 
ცხვი რი დან სის ხლი მდის... მეც ვყო ფილ ვარ მეცხვა რე, მეც გა მიყ ვა-
ნია ცხე ნით ცხვრე ბი სა ძო ვარ ზე. ვი ცი, რას ნიშ ნავს ცხე ნის ოფ ლის 
სუ ნი, უუნ აგ ირ ოდ ჭე ნე ბის მე რე ფე ხე ბის ტკი ვი ლი... ცხე ნის ნეხ ვის 
გა სა გი ჟებ ლად კარ გი სუ ნი... შევ ძლებ, რო დის მე მად ლო ბა გა და ვუ-
ხა დო ერ თხელ მა ინც სა კუ თარ თავს?..” — ასე ფიქ რობს და წერს 
თორ ნი კე მსხი ლა ძე, უს აშ ვე ლოდ მარ თა ლი და არა ორ დი ნა ლუ რი ოც-
ნე ბე ბის, ქცე ვე ბის ახ ალ გაზ რდა კა ცი.

თა ობა მო დის

სა კუ თა რი და სხვი სი ფე რე ბის ძი ებ აში
თორ ნი კე მსხი ლა ძე ვე ნე ცი აში

ელ დარ ქავ შბაია 
გა მო ფე ნა ზე
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ირ აკ ლი გე ლე ნა ვა

აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტროს პროგ რა მე ბის, ან ალ იტ იკ ური 
საქ მი ან ობ ისა და კვლე ვე ბის სამ მარ თვე ლოს 
უფ რო სი. ის ტო რი ის დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ-
ული პრო ფე სო რი.

XX სა უკ უნ ის და საწყი სის სო ხუ მის სო ცი-
ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური და კულ ტუ რუ ლი ცხოვ-
რე ბა ძა ლი ან რთუ ლი და მძი მე რომ ყო ფი ლა, 
ამ ას ად ას ტუ რებს იმ დრო ინ დე ლი პე რი ოდ ული 
პრე სა, კერ ძოდ, გა ზე თე ბი: “ივ ერია”, “ცნო ბის 
ფურ ცე ლი”, “ცხოვ რე ბის სარ კე”, “ცხოვ რე ბის 
გზა”, “სა ქარ თვე ლო”, კოლ ხე თი”, “ბა თუ მის 
გა ზე თი”, “ტალ ღა”. ჩვენ შე ვე ცა დეთ, ამ გა-
ზე თებ ში გაბ ნე ული შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი-
ებ ის თვის მოგ ვე ყა რა თა ვი და გან სჯი სათ ვის 
მკითხვე ლის თვის შეგ ვე თა ვა ზე ბი ნა.

რო გო რი იყო ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო პე რი-
ოდ ში აფხა ზე თის ეთ ნი კუ რი სუ რა თი? — ყვე-
ლა არ სე ბუ ლი ობი ექ ტუ რი სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მი აშ კა რად ად ას ტუ რებს, რომ XIX-XX 
სა უკ ენე ებ ის მიჯ ნა ზე აფხა ზეთ ში ძი რი თა დი, 
წამ ყვა ნი ეთ ნო სი ქარ თვე ლი იყო. 

რო გორც ცნო ბი ლია, 1897 წელს რუ სე თის 
მთელ იმ პე რი აში ჩა ტარ და პირ ვე ლი სა ყო-
ველ თაო აღ წე რა... ამ აღ წე რის მო ნა ცე მე ბით, 
აფხა ზეთ ში სულ ცხოვ რობ და — 106 179 კა-
ცი, ქა ლაქ სო ხუ მის მო სახ ლე ობა იყო 7 998 კა-
ცი. სო ხუ მის ოლ ქში წე რა-კითხვის მცოდ ნე თა 
რიცხვი შე ად გენ და 10 285 კაცს, მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, თუ რო მელ ენ აზე წერ დნენ ან კითხუ-
ლობ დნენ ის ინი.

ამ პე რი ოდ ში სო ხუ მი აფხა ზე თის ერ თა-
დერ თი ქა ლა ქი იყო. იმ დრო ინ დე ლი კო რეს-
პონ დენ ტი ასე წარ მოგ ვიდ გენს სო ხუმს: “...სო-
ხუმს სა მი მხრი დან მთე ბი არ ტყია და სწო რედ 
ამ მთე ბის კალ თებ ზეა გა შე ნე ბუ ლი რუ სე თი-
დან და სხვა ქვეყ ნე ბი დან ჩა მო სუ ლი მდიდ რე-
ბის აგ არ აკ ები: ტო მა რა სი, მა ლა ნი ასი, ტა ტა-
რი ნო ვი სა, პფე ლი სა, ან დრე ევ სკი სა, შან ში ევ-
ისა, ლო მა კი ნი სა, ტოლ სტო ისა, დუნ დე რი სა, 
ორ ტრო მო ვი სა, გოგ რი ჩი სა, ალი ოზ ისა...

სმეც კო ის აქ ვს გულ რიპ შში სა უკ ეთ ეს ოდ 
მოწყო ბი ლი სა ნა ტო რი უმი, აგ უძ ერ აში კი სას-
ტუმ რო ბუ ფე ტით სა ნა ტო რი უმ ის მსგავ სი. თა-
ვი ანთ ქა ლაქ ში არ ის კარ გად მოწყო ბი ლი სა-
სე ირ ნო ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი და ქა ლა ქის პარ კი 
სხვა და სხვა გა სარ თო ბით. რამ დე ნა დაც გარ-
შე მო კარ გად არ ის მოწყო ბი ლი ეს ქა ლა ქი, იმ-
დე ნად შიგ ნით ცუდს შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს. 
აქ ერ თი ხე ირი ან ად მოწყო ბი ლი ქუ ჩაც არ არ-
ის. სუ კე თე სო სა სე ირ ნო ქუ ჩად ით ვლე ბა ნა-
ბე რეჟ ნის ქუ ჩა, მაგ რამ, სა უბ ედ ურ ოდ ამ ქუ-
ჩა ზე მხო ლოდ რამ დე ნი მე ბინ ძუ რი ყა ვა ხა ნაა. 
ყუ რის მგდე ბე ლი, სამ წუ ხა როდ, არ ავ ინ არ ის. 
ამ ქუ ჩა ზეა კან ტო რე ბი და საწყო ბე ბი “რუ სის” 
და “რო სი ას” სა ზო გა დო ებ ისა და ამ ათ წყა ლო-
ბის ქუ ჩა სა სე ირ ნოდ ძა ლი ან მო უხ ერ ხე ბე ლია, 
რად გან ამ სა ზო გა დო ებ ის ბოჭ კე ბი სა და სხვა 
ნივ თე ულ ობ ით სავ სეა ქუ ჩა. სხვა ქუ ჩე ბი უარ-
ეს მდგო მა რე ობ აშია. მაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლი 
და ქა ლა ქის ექ იმი გულ-ხელ დაკ რე ფილ ნი შეს-
ცქე რი ან ამა ებს. ნუ თუ ეს ყვე ლა ფე რი იმ ათ 
მო ვა ლე ობ ას არ შე ად გენს? წვი მის დრო საც 
არ გა მო ეს ვლე ბა კაცს გა რედ, რად გან ქუ ჩებ-
ში-კი ზო გან ოღ რო-ჩოღ როა, რომ ლებ შიც წყა-
ლი ად ვი ლად გუბ დე ბა და ავ დარ ში იშ ვი ათია, 
კა ცი მშვი დო ბი ან ად დაბ რუნ დეს შინ”. ამ ცნო-
ბა ში ნათ ლად ჩანს აფხა ზეთ ში, სო ხუმ ში რუ-
სუ ლი ცა რიზ მის კო ლო ნი ალ იზ მის სა ხე, მას-
შტა ბე ბი და სპე ცი ფი კა.

სხვა თვით მხილ ვე ლის თქმით, 1902 წელს 
სო ხუ მი სა ვაჭ რო ქა ლა ქის შთა ბეჭ დი ლე ბას 
ტო ვებ და. აქ ვაჭ რობ დნენ წვრილ მა ნი აზი-
ური სა ქონ ლით. ხში რი ყო ფი ლა ხი ლის, ჩა ის, 
თამ ბა ქოს, ღი ლე ბი სა და სხვა ათ ასი წვრილ-
მა ნი სა ქონ ლის გა სა ყი დი დახ ლე ბი, იყ იდ ებ-
ოდა ად გი ლობ რი ვი იაფ ფა სი ანი და ნა ტუ რა-
ლუ რი ღვი ნო ებ იც. ას ევე მრავ ლად ყო ფი ლა 
სა ხე ლოს ნო ები და სა სა დი ლო ები, რომ ლე ბიც 
სა ზო გა დო ებ ის უბ რა ლო ფე ნის წარ მო მად გენ-
ლე ბი სათ ვის ყო ფი ლა გან კუთ ვნი ლი. წვრილ 
ვაჭ რო ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი ეკ ავა 
აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ის ყო ფა ში, ამ დრო ის-
ათ ვის თით ქმის ყვე ლა და ბა ში არ სე ბობ და ბა-
ზა რი, დუქ ნე ბი, მა ღა ზი ები და სა ხე ლოს ნო ები. 

სა ყუ რადღე ბოა სხვა თვით მხილ ვე ლის 
ცნო ბა, რო მე ლიც 1906 წლით თა რიღ დე ბა: 
“სო ხუ მი უფ რო სო ფე ლია ვიდ რე ქა ლა ქი, აქ 
გო ნებ რი ვი სი ღა ტა კეა და ის ეთი ჩა მორ ჩე ნი-
ლია ყვე ლა ფერ ში, ყვე ლა თა ვის სო რო ებ ში 
ჩამ ძვრა ლა და იქ იდ ან უყ ურ ებს ქვე ყა ნას... 
ცხოვ რე ბა აქ თით ქოს შე ჩე რე ბუ ლია, წინ სვლა 
სრუ ლი ად არ ეტყო ბა. აქ თით ქმის ნა სა ხიც 
არ მო იპ ოვ ება სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის: 
კლუ ბი და ჭო რი კა ნა ობა – აი, რა ში იხ არ ჯე-
ბო და აქა ურ ებ ის დრო. “ფორ მი სათ ვის” გა ზე-
თებ საც კითხუ ლო ბენ, მაგ რამ ეს მათ გო ნე ბას 
არ ეკ არ ება: მა თი სუ ლი და გუ ლი სხვა რა მეს 
შე უბ ოჭ ავს, მა თი ოც ნე ბა სხვა ქა ლაქ ში ტრი-
ალ ებს: ფუ ლი და მოს ვე ნე ბა, “ჭა მო ბია და ძი-
ლო ბია”, — აი, აქა ურ ობ ის იდე ალი. ეს მო წამ-
ლუ ლი ჰა ერი ყვე ლა ფერს ახ რჩობს, რა საც კი 

სი ცოცხლის ნი შა ნი აზ ის. ერ თი სიტყვით, სო-
ხუმს სძი ნავს, რო დე საც გარ შე მო ყვე ლა ფე რი 
ფხიზ ლობს და რა ღა ცის თვის ემ ზა დე ბა... 

არ ჩევ ნე ბი სო ხუმს არ აინ ტე რე სებს. ქა ლა-
ქის გამ გე ობ ამ არ ჩევ ნე ბის თა ობ აზე გა აკ ეთა 
მხო ლოდ ერ თად-ერ თი გან ცხა დე ბა. პო ლი ცი-
აც, რა საკ ვირ ვე ლია, გამ ხნე ვე ბუ ლი ამ ნა ირი 
“გან მარ ტე ბით”, ვინც მას მო ეწ ონ ება, იმ ას აძ-
ლევს ხმას, აქ კა ნო ნი არ აფ ერ შუ აშია. 

სა ზო გა დო ებ ას მა თი მოქ მე დე ბა სულ არ 
აწ უხ ებს; თვი თონ იყ ოს კარ გად და სხვა რა სა-
ფიქ რა ლი აქ ვს!! ალ ბათ, ძილ ში არი ან!”

ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი ერთ-ერ თი ცნო ბის 
მი ხედ ვით, “არც ერთ ქა ლაქ ში ამ დე ნი მა წან-
წა ლა არ და ეხ ეტ ებ ოდა, რო გორც სო ხუმ ში” 
და ამ ის ერ თ-ერ თი მი ზე ზი ყო ფი ლა შემ დე გი: 
“სო ხუ მი დი დი სამ რეწ ვე ლო ქა ლა ქი არ არ-
ის, მაგ რამ უს აქ მოდ დარ ჩე ნი ლი ხალ ხი აქ აც 
ბევ რია, გან სა კუთ რე ბით რუ სე თი დან გად მოხ-
ვე წილ ნი, და ეხ ეტ ები ან საბ რა ლო ები ქუ ჩა-ქუ-
ჩა და გამ ვლელ-გა მომვ ლელს მოწყა ლე ბას 
სთხო ვენ. საზ-ბას თა ვი რომ შე აბ რა ლონ, ხან 
თა ვის ის ტო რი ას აც მოჰ ყვე ბი ან. ზო გი ამ ბობს, 
მოს კო ვის უნ ივ ერ სი ტე ტი დან ვარ არე ულ ობ ის 
გუ ლის თვის გად მო სახ ლე ბუ ლიო, ზო გი კი დევ 
გა იძ ახ ის, სო ცი ალ ის ტი ვა რო. სო ხუმე ლე ბიც 
თუ რამ უბ ედ ურ ება ეწ ვი ათ, ვი ღაც “სო ცი ალ-
ის ტებს” აბ რა ლე ბენ, იმ ათ არ ივ-და რი ეს ქვე-
ყა ნაო.

სო ხუ მე ლებს ქა ლაქ ში რა იმე გო ნივ რუ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბა არა აქ ვთ. აქ არც სამ კითხვე-
ლოა, არც წიგ ნთსა ცა ვი, თე ატ რი ხომ არც კი 
იცი ან, რა არ ის, რო დე საც არა თუ ქა ლა ქი, 
ცო ტა მოზ რდი ლი სო ფე ლიც — კი სცდი ლობს 
ას ეთი და წე სე ბუ ლე ბა იქ ონი ოს... გზე ბის და 
გა ნა თე ბის საქ მეს ნუ ღარ იკ ითხავთ სო ხუმ-
ში, ისე შე სა ნიშ ნა ვა დაა მოწყო ბი ლი. ტა ლა ხი, 
მგო ნი, კო ჭის ზე ვით არ აგ ვწვდე ბა და უს ინ-
ათ ლო ბის გა მო არც თვალ ზედ თი თის მი ტა ნა 
გა გი ჭირ დე ბათ. მე რე ვი სი ბრა ლია ყვე ლა ეს?” 
ამ შე კითხვით ამ თავ რებს ამ თე მა ზე სა უბ არს 
სტა ტი ის ავ ტო რი.

სო ხუმ ში ქუ ჩე ბის აუტ ან ელი მდგო მა რე-
ობა არა ერ თხელ გამ ხდა რა იმ დრო ინ დე ლი კო-
რეს პონ დენ ტე ბის მსჯე ლო ბის სა გა ნი.

გზე ბის უვ არ გი სო ბა აფ ერ ხებ და მო სახ ლე-
ობ ის მი მოს ვლა სა და ვაჭ რო ბას. “სო ხუ მი დან 
ქუ თა ის ში მი მოს ვლა ცუ დი გზე ბი სა და უხ იდ-
ობ ის გა მო გაძ ნე ლე ბუ ლია”, გვაწ ვდის ხმას 
სხვა სტა ტი ის ავ ტო რი.

თვით მხილ ვე ლი მოგ ვითხრობს, რომ: “არც 
ერ თი კუთხე სა ქარ თვე ლო სი, მგო ნი ისე და-
ვიწყე ბუ ლი არ არ ის გზე ბის გაყ ვა ნის მხრივ, 
რო გორც სო ხუ მის ოლ ქია. 

გზე ბის უვ არ გი სო ბის გა მო, აუც ილ ებ ელი 
გახ და საზღვა ოს ნო ტრან სპორ ტით გა და ად-
გი ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა, გვაქ ვს ცნო ბა, რომ: “ქ. 
სო ხუმ სა და ფოთს შო რის მა ტო რის ნა ვით გა-
ნახ ლე ბუ ლა მი მოს ვლა. თი თოეულ კა ცის გა-
დაყ ვა ნა ფო თი დან სო ხუ მამ დის ღირს 10 მან.” 

ქა ლაქ ში იყო სხვა პრობ ლე მე ბიც, შექ-
მნი ლი მძი მე სა ნი ტა რუ ლი ვი თა რე ბა ხში რად 
გამ ხდა რა სა გა ზე თო პუბ ლი კა ცი ებ ის მთა ვა-
რი თე მა, — “არ იქ ნა და არა ეშ ვე ლა რა ჩვე ნი 
ქა ლა ქის და სუფ თა ვე ბას, – გუ ლის ტკი ვი ლით 
გვამ ცნობს გა ზე თის “ცნო ბის ფურ ცე ლი” კო-
რეს პონ დენ ტი, — ქუ ჩებ ში მუხ ლამ დე მტვე რი 
და ნა გა ვი ჰყრია; ქა ლა ქი მუ დამ სქე ლი მტვრის 
ბუ რუს შია გახ ვე ული, რის გა მოც კაცს ცხვი რი 
არ გა მო ეყ ოფა გა რეთ. თხრი ლე ბი, რო გორც 
ყო ველ თვის, სავ სეა ათ ას გვა რი უს უფ თა ობ-
ით, სო ხუ მის ქუ ჩებ ში ხში რად შეჰ ხვდე ბით 
დამ ხრჩვალ კა ტას, დამ პალ თევ ზებს და სხვას, 
ყო ვე ლი ვე ამ ის წყა ლო ბით ჯერ ის ევ ზამ თარ-
ში და იწყო ცი ებ-ცხე ლე ბა. ახ ლა რომ ასეა, რა 
უნ და იქ ნეს ზაფხულ ში”. 

არ სე ბულ ვი თა რე ბას ემ ატ ებ ოდა კულ-
ტუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის არ ქო ნა. გვაქ ვს 
ცნო ბა, რომ: “სო ხუმ ში არც სამ კითხვე ლოა, 
არც რა იმე ხე ირი ანი გა სარ თო ბი ად გი ლი. არ-
ის ერ თად-ერ თი კლუ ბი სო ხუ მელ “არ ის ტოკ-
რა ტი სათ ვის”, ერ თიც კოჭ ლი წიგ ნის მა ღა ზია 
და სტამ ბა. ნოქ რე ბი თა ვი სუ ფალ დროს ლო-
თო ბა ში ატ არ ებ ენ, ამ ას თან იშ ვი ათ ად შეხ-
ვდე ბით სო ხუმ ში ის ეთ ნო ქარს, რო მელ საც 
კითხვა უყ ვარ დეს. უქ მე დღე ებ ში დუქ ნე ბი 
და კე ტი ლია. მაგ რამ სხვა დღე ებ ში მო სამ სა ხუ-
რე დი ლის 7-8 სა ათ იდ ან ღა მის 12-2 სა ათ ამ დე 
ფეხ ზე უნ და იდ გეს”. 

სო ხუ მე ლი ნოქ რე ბის თე მას ეხ ება 1905 
წელს გა ზეთ “ცნო ბის ფურ ცე ლის” კო რეს პონ-
დენ ტი, რო მე ლიც სო ხუ მე ლი “ვა ჭარ-ნოქ რე-
ბის” სუ ლი ერ მის წრა ფე ბებ ზე მი უთ ით ებ და: 
“...ჩვე ნი ვაჭ რე ბი კითხვას ისე სა ჭი რო ებ ენ, 
რო გორც მე და შენ ჩე მო მკითხვე ლო შარ-
შან დელ თოვ ლს;” ის ინი წიგ ნი სა და გა ზე თის 
კითხვას, ღა მის თერ თმეტ სა ათ ზე “მყრალ ყა-
ვა ხა ნებ ში თა ვი სუფ ლად ნარ დის თა მაშს” ამ-
ჯო ბი ნე ბენ. 

სო ხუ მი იმ თა ვით ვე დიდ ყუ რადღე ბას 
იქ ცევ და თა ვი სი კლი მა ტუ რი და ბალ ნე ოლ-
ოგი ური პი რო ბე ბით, აქ მრა ვა ლი ად ამი ანი 
ჩა მო დი ოდა სამ კურ ნა ლოდ, გან სა კუთ რე ბით 
კი ფილ ტვე ბით ავ ად მყო ფე ბი. ამ თე მა ზე იმ-
დრო ინ დე ლი პრე სის ფურ ცლებ ზე მრა ვა ლი 

წე რი ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცნო ბაა გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი, შე მოგ თა ვა ზებთ ზო გი ერთ მათ განს: 
“სო ხუ მის სა ზო გა დო ებ ას დი დი ამ აგი დას დო 
ცნო ბილ მა მოს კო ველ მა პრო ფე სორ მა ოს-
ტრო უმ ოვ მა: მან ზო გი სა კუ თა რის ფუ ლით, 
ზო გიც შე მო წი რუ ლო ბით ააშ ენა კოხ ტა, ორ-
სარ თუ ლი ანი ქვის შე ნო ბა სა უკ ეთ ესო ად გილ-
ზე ქა ლა ქის სა ავ ად მყო ფო სათ ვის, შეძ ლე ბი სა 
დაგ ვა რად მო აწყო, ექ იმ ები უშ ოვა და ქა ლაქს 
შეს წი რა. ბ-ნ ოს ტრო უმ ოვ ის ამ აგი მით უფ რო 
და უფ ას ებ ელია, რომ ჩვე ნი სა ღა თას ძი ლით 
შეპყრო ბი ლი თვით მმარ თვე ლო ბა ამ საქ მეს 
ვე ღარ მო აგ ვა რებ და. 

სა ავ ად მყო ფოს აქ ვს ოც და ათი სა წო ლი, 
სა ერ თო პა ლა ტა ში თვი ური გა და სა ხა დია — 
15-მ. ცალ კე პა ლა ტა ში კი 75 მ. რჩე ვა-და რი გე-
ბა და სა ხელ-და ხე ლო ოპ ერ აცი ები – უფ ასოა, 
ავ ად მყოფთ საჭ მე ლი ნო ყი ერი აქ ვთ. აქ ორი 
ექ იმია და ორი ფერ შა ლი.”

აშ კა რაა, რომ XIX სა უკ უნ ის და სას რულს 
აფხა ზე თი რუ სე თის იმ პე რი ის გა ნა პი რა, პე რი-
ფე რი ული მხა რე, კულ ტუ რუ ლად ჩა მორ ჩე ნი-
ლი, ხო ლო აქა ური მო სახ ლე ობ ის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ნა წი ლი წე რა-კითხვის უც ოდ ინ არი იყო. 

არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის მი უხ ედ ავ ად, 
მხა რის პროგ რე სულ სა ზო გა დო ებ ას ფარ-ხმა-
ლი არ და უყ რია და გან სა კუთ რე ბუ ლი შე მარ-
თე ბით, სხვა დას ხვა სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე-
ნე ბით, ცდი ლობ და რე გი ონ ის სო ცი ალ ურ-ეკ-
ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ის გა მოს წო რე ბას, 
კულ ტუ რულ-სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობ ის 
ხელ შეწყო ბას. 

ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო პე რი ოდ ში აფხა ზე-
თის ინ ტე ლი გენ ცი ის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან 
მი მარ თუ ლე ბას კულ ტუ რულ-სა გან მა ნათ ლებ-
ლო საქ მი ან ობ ას თან ერ თად ქველ მოქ მე დე ბა 
და ქველ მოქ მე დე ბის წა ხა ლი სე ბა წარ მო ად-
გენ და, რაც მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის დი დი ნა წი ლი სათ ვის.

XX სა უკ უნ ის და საწყის ში რუ სე თის იმ პე-
რი აში მიმ დი ნა რე სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
პრო ცე სე ბის კვალ დაკ ვალ, აფხა ზეთ ში აშ-
კა რაა არა მარ ტო პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი წარ-
მო მად გენ ლე ბის ფე ნე ბის აქ ტი ვო ბა, არ ამ ედ 
დე მოკ რა ტი ული ფე ნე ბის ძა ლის ხმე ვა, რა თა 
აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ის ერ თფე რო ვა ნი ყო-
ფა შეც ვლი ლი ყო უკ ეთ ეს ობ ის აკ ენ. დას ტურ-
დე ბა, რომ ამ მხრივ 1900-1917 წლებ ში აფხა-
ზე თის მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბა ში მნიშ ვნე-
ლო ვან როლს ას რუ ლებ დნენ თვით მოქ მე დი 
თა ვი სუ ფა ლი გა ერ თი ან ებ ები, თა ნა მე გობ რო-
ბე ბი, საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ები, სათ-
ვის ტო მო ები და სხვ. ას ეთი გა ერ თი ან ებ ებ ის 
ინ ტე რეს თა სფე როს წარ მო ად გენ და: გა ნათ-
ლე ბა და კულ ტუ რა, მრეწ ვე ლო ბა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ობა, სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა, ჯან-
მრთე ლო ბა, უპ ოვ არ თა და ლტოლ ვილ თა დახ-
მა რე ბა, მო სახ ლე ობ ის დას ვე ნე ბი სა და კულ-
ტუ რუ ლი გარ თო ბის ორ გა ნი ზა ცია და ა. შ.

ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო პე რი ოდ ში, სო ხუმ-
ში ფუნ ქცი ონ ირ ებს, თან ერ თმა ნე თის თან მიმ-
დევ რო ბით ფუძ ნდე ბა სხვა დას ხვა მი მარ თუ-
ლე ბი სა და პრო ფი ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ცი ები, და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რაც აშ კა რად 
მი უთ ით ებს სა ზო გა დო ებ აში პროგ რე სუ ლი 
ინ ტე ლი გენ ცი ის მომ ძლავ რე ბა სა და მო სახ ლე-
ობ ის გა აქ ტი ურ ებ აზე. ეს ენია: “ქარ თველ თა 
შო რის წე რა-კითხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო-
გა დო ებ ის სო ხუ მის გან ყო ფი ლე ბა”, “სო ხუ მელ 
ქარ თველ სცე ნის მოყ ვა რე თა წრე”, “ღა რიბ 
მოს წავ ლე თა დამ ხმა რე სა ზო გა დო ება...” და 
სხვ. ამ ავე პე რი ოდ ში საქ მი ან ობ ას იწყებს სა-
ხელ მწი ფო ბან კის სო ხუ მის გან ყო ფი ლე ბა, შე-
მუ შავ და სა ოლ ქო სა სა მარ თლოს და არ სე ბის 
პრო ექ ტი, რო მე ლიც ქა ლა ქის თავს ნი კო თავ-
დგი რი ძეს ეკ უთ ვნო და. იმ ავე თავ დგი რი ძის 
ძა ლის ხმე ვით და იწყო სო ხუ მის მო სახ ლე ობ ის 
ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით მო მა რა გე ბა. შე მუ შავ და 
შუ ამ დგომ ლო ბა ქა ლაქ ში აფ თი აქ ის გახ სნის 
შე სა ხებ. და არ სდა სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სად-

გუ რი. არ ის მცდე ლო ბე ბი და არ სდეს “სა არ ქე-
ოლ ოგიო და ბო ტა ნი კუ რი მუ ზე უმი”, ქარ თუ-
ლი წიგ ნე ბის მა ღა ზია “დი ოს კუ რია”, საქ ველ-
მოქ მე დო მიზ ნით გა იხ სნა სა ჩაიე “ფინ ჯა ნი 
ჩაი”. აქ ტი ური მუ შა ობა მიმ დი ნა რე ობს შა ვი 
ზღვის პი რას რკი ნიგ ზის გა საყ ვა ნად. გა აქ-
ტი ურ და სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობა. XX 
სა უკ უნ ის და საწყი სი სათ ვის აფხა ზეთ ში არ სე-
ბობ და 33 დაწყე ბი თი სას წავ ლე ბე ლი, მათ შო-
რის 5 სას წავ ლე ბე ლი 2-კლა სი ანი სწავ ლე ბის 
კურ სით.

ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ის და არ სე ბის შე სა ხებ გვაქ-
ვს სხვა ინ ფორ მა ცი აც: “1900 წელს სო ხუ მის 
მთი ელ თა სკო ლა ში, რო მე ლიც მთი ელ თა სა-
პა ტიო მა მა სახ ლი სე ბის შვი ლე ბი სათ ვის 1863 
წელს და არ სდა, გა იხ სნა ბიბ ლი ოთ ეკა, მაგ რამ 
იგი მე ტად ღა რი ბი ყო ფი ლა წიგ ნე ბით”. 1908 
წელს, სო ხუ მის ქა ლა ქის თა ვის ნი კო “თავ დგი-
რი ძის ძა ლის ხმე ვით სო ხუმ ში გა იხ სნა ბიბ ლი-
ოთ ეკა-სამ კითხვე ლო”.

გარ და სტა ცი ონ არ ული ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ისა, 
იხ სნე ბო და მოძ რა ვი ბიბ ლო თე კე ბიც. გვაქ-
ვს ცნო ბა, რომ “1900 წელს ამი ერ კავ კა სი ის 
რკი ნიგ ზის მმარ თვე ლო ბას ოფ იცი ალ ურ ად 
გა და უწყვე ტია ე. წ. მოძ რა ვი ბიბ ლი ოთ ეკ ის 
და არ სე ბა სარ კი ნიგ ზო მა გის ტრა ლებ ზე მო მუ-
შა ვე რკი ნიგ ზე ლე ბით და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე-
ბი სათ ვის. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ “ჭლექ თან 
მებ რძო ლი სა ზო გა დო ება” 1908 წ. აპ ირ ებ და 
“ჭლე ქი ან ებ ის ათ ვის სამ კითხვე ლოს და არ სე-
ბას”.

ამ რი გად, აშ კა რაა, რომ აფხა ზეთ ში XX სა-
უკ უნ ის და საწყის ში აფხა ზე თის მო სახ ლე ობ ის 
გა და უდ ებ ელი მოთხოვ ნა იყო სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ცხოვ რე ბის გა აქ ტი ურ ება და ამ საქ მის 
გან მა ხორ ცი ელ ებ ლე ბად მოგ ვევ ლინ ნენ ად გი-
ლობ რი ვი ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
ეს ად ამი ან ები მო წო დე ბულ ნი იყ ვნენ, გა ერ-
ღვი ათ ცა რიზ მის კო ლო ნი ური პო ლი ტი კის მი-
ერ დამ კვიდ რე ბუ ლი ერ თსა ხო ვა ნი ცხოვ რე ბის 
წე სი. მათ ჰქონ დათ სურ ვი ლი, სა კუ თა რი თა-
ნა მო ქა ლა ქე ებ ის ათ ვის შე ეთ ავ აზ ებ ინ ათ რე-
ალ ური დახ მა რე ბა, რო გორც მრეწ ვე ლო ბი სა 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის, ისე გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი მარ თუ ლე ბით. ამ ას თა ნა ვე, რი-
გი თი ად ამი ან ებ ის ათ ვის აღ მო ეჩ ინ ათ ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი დახ მა რე ბა. და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ 
ას ეთი გა ერ თი ან ებ ებ ის სუ ლის ჩამ დგმელ ნი, 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და აქ ტი ური წევ რე ბი უმ-
რავ ლეს შემ თვე ვა ში ქარ თვე ლე ბი იყ ვნენ.

XX სა უკ უნ ის და საწყი სის აფხა ზე თის კულ-
ტუ რულ-ეკ ონ ომ იკ ურ აღ ორ ძი ნე ბას გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ამ აგი დას დეს ამ პე რი ოდ ის მოღ-
ვა წე ებ მა: ნ. ჯა ნა ში ამ, პ. ჭა რაიამ, ივ. გე გი ამ, 
თ. სა ხო კი ამ, მ. ხო ხი აშ ვილ მა, ანთ. ჯუ ღელ მა, 
პ. შაყ რილ მა, სპ. ნო რა კი ძემ, ნ. ჭე დი ამ, თ. ეშ-
ბამ, შ. და დი ან მა, მ. და დი ანი-ან ჩა ბა ძი სამ, ძ. 
ლო ლუ ამ, ან ასტ. კიწ მა რიშ ვი ლი სამ, ან დრ. ჯა-
ფა რი ძემ, იას. ხა ხუ ტაშ ვილ მა, ტ. შერ ვა ში ძემ, 
კნ. მ. შერ ვა ში ძემ, მაკრ. თურ ქი ამ, აღ. შერ ვა-
ში ძემ, ა. გა ბუ ნი ამ, ვ. ნა სი ძემ, ა. ჭო ჭუ ამ, ი. 
ლა კერ ბაიამ, გ. ეშ ბამ, ნ. ქირ თბაიამ, კ. მარ-
შა ნი ამ, გრაც კიმ, დ. აჯ ამ ოვ მა, ფ. და ვი თაიამ, 
გ. კან დე ლაკ მა, ი. ბურ ჭუ ლა ძემ, პ. კამ კი ამ, მ. 
ქეც ბაიამ, მ. ცა ავ ამ და სხვ. 

ამ რი გად, ჩვენ შე ვე ცა დეთ, გაგ ვე ცოცხლე-
ბი ნა XX სა უკ უნ ის და საწყი სის სო ხუ მის სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ზო გი ერ თი მო მენ ტი, 
მი მოგ ვე ხი ლა იმ დრო ინ დე ლი მდგო მა რე ობა 
და პერ სპექ ტი ვე ბი. რო გორც გა ვარ კვი ეთ, მი-
უხ ედ ავ ად სო ხუმ ში არ სე ბუ ლი მძი მე სო ცი ალ-
ურ-ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ ისა, თან და თან 
გა მოჩ ნდნენ ის ეთი პროგ რე სუ ლი ად ამი ან ები, 
რომ ლებ მაც თა ნა მო აზ რე ებ ის შე მოკ რე ბა შეძ-
ლეს და მათ თან ერ თად, თა ვი ან თი მოღ ვა წე-
ობ ით წი ნა აღ მდე გო ბა გა უწი ეს ცა რიზ მის რუ-
სი ფი კა ტო რულ-ას იმ ილ ატ ორიც პო ლი ტი კას. 
ამ გზით მათ მო ახ ერ ხეს და დე ბი თი ზე მოქ მე-
დე ბა მო ეხ დი ნათ ქა ლაქ ში არ სე ბულ ვი თა რე-
ბა ზე და მი სი გან ვი თა რე ბის მო მა ვალ ზე.

სო ხუ მი – XX სა უკ უნ ის და საწყის ში
სო ხუ მი XX სა უკ უნ ის და საწყის ში
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რედაქტორი ნატო კორსანტია. 
ნომერზე მუშაობდნენ: მაია შონია, თეონა ბიბლაია, ეკატერინე გადილია.

6 აპ რილს დას მა წარ მო ად გი ნა 
ეს პა ნე ლი დრა მა ტურ გის, პო ეტ ისა 
და პრო ზა იკ ოს ის ლო პე დე ვე გას 
ცნო ბი ლი კო მე დია “ცეკ ვის მას წავ-
ლე ბე ლი”. 

მე-16- მე-17 ს.ს.-ში და წე რი ლი 
2000-მდე პი ეს იდ ან ჩვე ნამ დე მოღ-
წე ულია მწერ ლის 425 სცე ნუ რი ნა-
წარ მო ები. “ცეკ ვის მას წავ ლე ბე ლი” 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე სა ხა ლი სო, თავ-

გა და სავ ლე ბის მა ძი ებ ელი პერ სო ნა-
ჟე ბის თავ ბრუ დამ ხვე ვი ის ტო რიაა. 
სპექ ტაკ ლი, რო მე ლიც დად გა სო ხუ-
მის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის 
მთა ვარ მა რე ჟი სორ მა და ვით კო ბა-
ხი ძემ, სწო რედ კო მე დი ური ჟან რის-
თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სიმ სუ ბუ ქით 
აღ წევს მი ზანს: დარ ბაზ ში მსხდო მი 
მა ყუ რე ბე ლიც პა რა ლე ლუ რი სა სიყ-
ვა რუ ლო ინ ტრი გე ბის თა ნა მო ნა წი ლე 

და მე სა იდ უმ ლე გა ხა დოს. 
თი თოეულ მი ზან სცე ნა ში 
რიტ მის, პლას ტი კი სა და 
მე ტა ფო რუ ლი სა ხე ებ ის 
(მო ცეკ ვა ვე დი რი ჟო რი 
და უხ ილ ავი ორ კეს ტრი, 
პა ტა რა გო გო ნე ბის სა-
ინ ტე რე სო ვა რი აცი ული 
მო ნა ხა ზე ბიც) ის ეთი მო-
ნაც ვლე ობაა, რომ ეს პა-
ნუ რი “ბო ლე რო”, ფრან-
გუ ლი “მე ნუ ეტი” იტ ალი-
ური “ტა რან ტე ლა” თუ 
ცეცხლო ვა ნი “ბო შუ რი” 
დრა მა ტურ გი ულ ტექ-
სტთან ერ თად კრავს სი-
უჟ ეტ ურ ხაზს. 

რო ცა ძა ლი ან გიყ-
ვარს, რო ცა ბე დის წე რა 
გა ნე ბივ რებს, თურ მე გა-
მარ თლე ბუ ლია ის, რაც 
ხდე ბა ალ ბე რი გოს (ედ ემ 
ხვი ჩია) სა სახ ლე ში. მშვე-
ნი ერი ფლო რე ლა (ხა ტია 
ხა რე ბა ვა) და ფლა მან-
დრი ელი დიდ გვა რო ვა ნი 
ალ დე მა რო (ჯა ბა ჯა ნა-

შია) ერ თმა ნეთს შე ახ ვედ რა დრა მა-
ტურ გმა, რომ მათ თან ერ თად მა ყუ-
რე ბელ საც გა ნე ცა და, შეყ ვა რე ბო და. 
ოთხი სა უკ უნ ის შემ დეგ ის ევ დგას 
სცე ნა ზე ეს ლა მა ზი წყვი ლი, რომ 
შეგ ვახ სე ნოს: შო რე ულ ეს პა ნეთ ში 
დაწყე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლის ამ ბა ვი არ 
დას რუ ლე ბუ ლა.

ახ ალ გაზ რდა მსა ხი ობ ები რთუ ლი 
ამ ოც ან ის წი ნა შე არი ან: უამ რავ ქვე-
ყა ნა სა და სცე ნა ზე გა ცოცხლე ბულ, 
კლა სი კად ქცე ულ პერ სო ნაჟ თა რო-
ლე ბი უნ და მო ირ გონ. მათ ეს დაძ ლი-
ეს, ში ნა გა ნი არ ტის ტიზ მით, სცე ნუ-
რი ბუ ნებ რი ობ ით, ხა სი ათ ის გახ სნის 
სა ინ ტე რე სო სვლე ბით.

იმ ედ გაც რუ ებ ული დონ ვან და-
ლი ნო (მა მუ კა პავ ლი აშ ვი ლი) ის პერ-
სო ნა ჟია სპექ ტაკ ლში, კო მე დი ური 
ჟან რის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ექ-
პრე სი ულ ობ ით ასე რომ ხიბ ლავს მა-
ყუ რე ბელს. 

ირ აკ ლი მა ნა გა ძეს (კორ ნე ხო) 
“ცეკ ვის მას წავ ლე ბელ ში” სულ რამ-
დე ნი მე წი ნა და დე ბი ანი რო ლი აქ ვს, 
მაგ რამ მსა ხი ობ ური ოს ტა ტო ბაც 
ესაა – ასე და სა მახ სოვ რებ ლად შექ-
მნას ე.წ. “პა ტა რა რო ლი”.

— ამ ფეს ტი ვალ ში მო ნა წი ლე ობა 
უფ რო მეტ პა სუ ხის მგებ ლო ბას გვა-
კის რებს. ამ ას თან, მიმ დი ნა რე წე ლი 
ჩვენ თვის საიუბილეოა. ახ ალ გაზ რდა 
და სის თვის, რო მე ლიც მხო ლოდ 20 
წლი საა, მსგავ სი კონ კურ სე ბი სა უკ-
ეთ ესო სკო ლაა მე ტი გა მოც დი ლე ბის 
შე სა ძე ნად, პრო ფე სი ონ ალ იზ მის ას-
ამ აღ ლებ ლად, — გვითხრა სო ხუ მის 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა სა ხელ მწი ფო 
თე ატ რის მმარ თველ მა გი ორ გი რა-
ტი ან მა.

სა კონ კურ სო სპექ ტაკ ლში მო ნა-
წი ლე ობ ენ თე ატ რის წამ ყვა ნი და ახ-
ალ ბე და მსა ხი ობ ები: ლი ანა მი ქა შა ვი-
ძე, სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ ლი 
არ ტის ტი (სილ ვია), ნი ნო ჯა ვა ხიშ ვი-
ლი (ფე ლი სი ანა), რა მაზ ხო მა სუ რი ძე 
(ბე ლარ დო), მა რი ანა მა ის ურ აძე (ლი-
სე ნა), კო ტე მარ ტი აშ ვი ლი (ტე ბა ნო), 
ლე ონ იდე გუ ლუა (ტუ ლიო), სერ გო 

ური ად მყო ფე ლი (რი კარ დო), მა რი 
ხი ზა ნიშ ვი ლი (ან დრი ანა); აგ რეთ ვე, 
თე ატ რთან არ სე ბუ ლი სტუ დი ის მოს-
წავ ლე.

“ცეკ ვის მას წავ ლებ ლის” მხატ-
ვა რია — აივ ენ გო ჭე ლი ძე, ქო რე ოგ-
რა ფი — კი რა მე ბუ კე, კოს ტი უმ ებ ის 
მხატ ვა რი — ეკა ქარ ჩა ვა, რე ჟი სო რის 
ას ის ტენ ტი — ჯი მი ჟვა ნია, მუ სი კა-

ლუ რად გა აფ ორ მა — გი ორ გი მერ-
გე ლოვ მა, ვო კა ლის პე და გო გია ოთ არ 
ბახ ტა ძე. 

დი დი ლუ ნა ჩარ სკი წერ და: “ლო პე 
დე ვე გას კითხვა და ნახ ვა ახ ლაც არ 
შე იძ ლე ბა სი ცი ლის გა რე შე”. ას ეთია 
“ცეკ ვის მას წავ ლე ბე ლიც” — სი ცი-
ლის, ხა ლი სის, კო მი კუ რი გან წყო ბის 
“ორ მოქ მე დე ბი ანი გაკ ვე თი ლი”.

თე ონა ბიბ ლაია

აფხა  ზე  თის ღია ჩემ   პი  ონ  ატ  ის 
(ხელ ჩარ თულ ბრძო  ლა  ში) ჩემ   პი  ო ნი 
(34-36კგ), აფხა ზე თი დან დევ ნი ლი 
თა მაზ გა გა ნაშ ვი ლი ევ რა ზი ის თა-
სის გა თა მა შე ბა ში კუნგ-ფუ სან და ში 
გამ რჯვე ბუ ლიცაა. ტურ ნი რი ქა ლაქ 
თბი ლის ში სა ქარ თვე ლოს კუნგ-ფუს 
ერ ოვ ნუ ლი ფე დე რა ცი ის ორ გა ნი-
ზე ბით ჩა ტარ და და მას ში 6 ქვეყ ნის 
(სა ქარ თვე ლო, ირ ანი, აზ ერ ბა იჯ-
ანი, სომ ხე თი, ერ აყი, თურ ქე თი) 148 
სპორ ტსმე ნი მო ნა წი ლე ობ და. 14 
წლის სპორ ტსმენ მა მე ტო ქე ები 35–
38 წო ნით კა ტე გო რი აში და ამ არ ცხა 
და პირ ველ ად გილ ზე გა ვი და. ცო ტა 
ხნით ად რე კი თა მაზ გა გა ნაშ ვი ლი, 
ას ევე, სა ქარ თვე ლოს კუნგ-ფუს 
ერ ოვ ნუ ლი ფე დე რა ცი ის ორ გა ნი-

ზე ბით გა მარ თულ, თბი ლი სის ღია 
ჩემ პი ონ ატ ის სან და ში გა მარ ჯვე ბუ-
ლი გახ და. შე ჯიბ რი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, 1998–1999 წლებ ში და-
ბა დე ბულ ვაჟ თა შო რის ჩა ტარ და. 

თა მაზ გა გა ნაშ ვი ლი 14 წლი საა. 
მი სი თა ნა ტო ლე ბის მსგავ სად, და იბ-
ადა ქა ლაქ თბი ლის ში და ამ იტ ომ აც 
მშობ ლი ურ კუთხეს, აფხაზ თა ნა ტო-
ლებს არ იც ნობს. არც ის ინი იც ნო-
ბენ თა მაზს. თბი ლის ში ის ერთ–ერ-
თი წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნია. 12 
წლის ას აკ ში, მი სი სურ ვი ლი სა მებრ, 
მშობ ლებ მა სა ქარ თვე ლოს შო ტო კან 
კა რა ტე–დოს ფე დე რა ცი ის კლუბ-
ში შე იყ ვა ნეს (“ლე ლო”-მწვრთნე ლი 
გო ჩა კა ხაბ რიშ ვი ლი), რაც მის თვის 
წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. მას უკ ვე 
მო გე ბუ ლი აქ ვს სხვა დას ხვა სა ხის 
რე გი ონ ალ ური თუ სა ერ თა შო რი სო 

ტურ ნი რე ბი. ყვე ლა თა ვის წარ მა-
ტე ბას მო ზარ დი სა ქარ თვე ლოს და 
თა ვის მწვრთნელს გო ჩა კა ხაბ რიშ-
ვილს უძ ღვნის. მი უხ ედ ავდ ფი ზი-
კუ რი სიძ ლი ერ ისა, ბუ ნე ბით ძა ლი ან 
სათ ნო და რბი ლი ხა სი ათ ის თა მა ზი, 
სკო ლა შიც ერთ–ერ თი სა უკ ეთ ესო 
მოს წავ ლეა. 

აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო მუდ მი ვად 
უჭ ერს მხარს სხვა დას ხვა სფე რო-
ში (კულ ტუ რა, სპორ ტი, გა ნათ ლე-
ბა) მო ას პა რე ზე ნი ჭი ერ ახ ალ გაზ-
რდებს. 2010 წლის 7 –8 აგ ვის ტოს, 
სომ ხეთ ში, ქ. ერ ევ ან ში გა მარ თულ 
საბ რძო ლო ხე ლოვ ნე ბა თა სა ერ თა-
შო რი სო ჩემ პი ონ ატ შიც, კიკ-ბოქ-
სინ გის სა ხე ობ აში თა მა ზის მო ნა-
წი ლე ობა სა მი ნის ტროს სპორ ტი სა 
და ახ ალ გაზ რდულ საქ მე თა სამ მარ-

თვე ლომ უზ რუნ ველ ყო. თა მაზ მა 
შე ჯიბ რში წარ მა ტე ბით იას პა რე ზა 
და ოქ როს მე და ლი მო იპ ოვა. თა მა-
ზის მი ერ მო გე ბუ ლი ტურ ნი რე ბი სა 
და ჩემ პი ონ ატ ებ ის ნუს ხა ძა ლი-
ან შთამ ბეჭ და ვად გა მო იყ ურ ება: 
2011წ. თე ბერ ვა ლი – თბი ლი სის 
ვუ შუ კუნგ-ფუს ფე დე რა ცია – თბი-
ლი სის ღია ჩემ პი ონ ატი სან და ში –1 
ად გი ლი (34–38კგ); 2011წ. მარ ტი – 
სა ქარ თვე ლოს საბ რძო ლო ხე ლოვ-
ნე ბა თა კონ ფე დე რა ცია. კავ კა სი ის 
მე სა მე პი რა დი – გუნ დუ რი ჩემ პი-
ონ ატი ქარ თულ კრივ ში – 1 ად გი ლი 
(38კგ);  2010წ. დე კემ ბე რი – სპორ-
ტუ ლი კლუ ბი “კონ დო რი”. რეს პუბ-
ლი კუ რი ჩემ პი ონ ატი კიკ-ბოქ სინ გში 
– 1 ად გი ლი (38კგ); 2010წ. დეკ მე-
ბე რი – დე დოფ ლის წყა როს სპორ-
ტუ ლი კომ პლექ სი. რეს პუბ ლი კუ რი 
ტურ ნი რი კიკ-ბოქ სინ გში – 1ად გი-
ლი (38კგ); 2010 წ. მა ისი – ქ. თბი-
ლი სის მე რი ის თა სის გა თა მა შე ბა 
კიკ-ბოქ სინ გში – II ად გი ლი (35 კგ); 
2010 წ. მა ისი – სა ქარ თვე ლოს საბ-
რძო ლო ხე ლოვ ნე ბა თა კონ ფე დე-
რა ცია – კავ კა სი ის სა ერ თა შო რი სო 
ჩემ პი ონ ატი – 2ად გი ლი (35 კგ) და 
ა.შ. 

2011 წლის, აპ რილ ში თა მა ზი 
მი ემ გზავ რე ბა უკ რა ინ აში სა ერ თა-
შო რი სო ტურ ნირ ზე “ხელ ჩარ თუ ლი 
ბრძო ლა წე სე ბის გა რე შე”, სა დაც 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის წარ მა ტე ბულ 
სპორ ტსმე ნებ თან ერ თად პირ ვე ლი 
ად გი ლის მო სა პო ვებ ლად იბ რძო-
ლებს.

თე ატ რა ლუ რი პრე მი ის “დუ რუ ჯი” მო სა პო ვებ ლად
უკ ვე მე სა მე წე ლია, საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი “ცის კა რი” (დე ვე ლო-

პე რუ ლი კომ პა ნი ის “რე დიქ სი” ხელ შეწყო ბით) აცხა დებს კონ კურ სს 
ყო ველ წლი ური თე ატ რა ლუ რი პრე მი ის “დუ რუ ჯი” მო სა პო ვებ ლად. 
კონ კურ სის პი რო ბე ბის თა ნახ მად, პრე მია გა იც ემა სხვა დას ხვა ნო მი-
ნა ცი აში (სა უკ ეთ ესო რე ჟი სუ რა, ქა ლი სა და მა მა კა ცის რო ლე ბის შემ-
სრუ ლებ ლე ბი, თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლი დრა მა ტურ გი). 

სა ქარ თვე ლოს წამ ყვან თე ატ რა ლურ კო ლექ ტი ვებ თან ერ თად 
კონ კურ სში პირ ვე ლად მო ნა წი ლე ობს სო ხუ მის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ-
თა სა ხელ მწი ფო თე ატ რი “თეთ რი ტალ ღა”.

ნა ნა მსხი ლა ძე

P.S. სო ხუ მის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რი და მასთან არ სე ბუ ლი 
სტუ დი ის აღ საზ რდე ლე ბი 21-22 მა ისს თბი ლის ში სა ქარ თვე ლოს ცეკ ვი სა 
და სპორ ტუ ლი ცეკ ვის ერ ოვ ნუ ლი საბ ჭოს მიერ მოწყობილ ევ რო პის ღია 
ჩემ პი ონ ატში მიიღებენ მონაწილეობას.

ამ ჩემ პი ონ ატ ის თვის სა ცეკ ვაო ნომ რებს დგა მენ თე ატ რის ქო რე ოგ-
რა ფი ჯი მი ჟვა ნია და თე ატ რთან არ სე ბუ ლი სტუ დი ის ხელ მძღვა ნე ლი ნა-
ნა არ ჩაია.

“ყვე ლა ჩემს წარ მა ტე ბას სა ქარ თვე ლოს ვუძ ღვნი”!
ამ ბობს ახ ალ გაზ რდა ჩემ პი ონი თა მაზ გა გა ნაშ ვი ლი

ქ. თბი ლის ში სა ქარ თვე ლოს სპორ ტი სა და ახ ალ გაზ რდულ საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს სპორ ტულ-გა მა ჯან სა ღე ბელ კომ პლექ სში პირ ვე ლად გა იმ-
არ თა აფხა ზე თის ღია ჩემ პი ონ ატი ხელ ჩარ თულ ბრძო ლა ში. მას შტა ბუ რი 
შე ჯიბ რი ჭა ბუკ თა შო რის 10 წო ნით კა ტე გო რი აში ჩა ტარ და.

ჩემ პი ონ ატ ში მო ნა წი ლე ობ და 150-მდე სპორ ტსმე ნი სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა რე გი ონ იდ ან (თბი ლი სი, რუს თა ვი, ბორ ჯო მი, ბა თუ მი, გო რი, 
დე დოფ ლის წყა რო) და აფხა ზე თის ნაკ რე ბი გუნ დი, აგ რეთ ვე, სპორ ტსმე-
ნე ბი აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან. ფი ნალ ში სხვა დას ხვა წო ნით კა ტე გო რი აში გა სულ 
30 გა მარ ჯვე ბულს შო რის არი ან სპორ სტმე ნე ბი აფხა ზე თი დან: 5 ჩემ პი-
ონი და 2 პრი ზი ორი.

საპ რი ზო ად გილ ზე გა სუ ლი სპორ ტსმე ნე ბი მედ ლე ბით, შე სა ბა მი სი ხა-
რის ხის თა სე ბით და ფა სი ანი სა ჩუქ რე ბით აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი ნის ტრმა და ლი ხო მე რიკ მა და სხვა სა პა ტიო სტუმ რებ მა 
და აჯ ილ დო ვეს. აფხა ზე თის ღია ჩემ პი ონ ატი აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტროს სპორ ტი სა და ახ ალ გაზ რდულ საქ მე თა სამ მარ-
თვე ლოს ორ გა ნი ზე ბით ჩა ტარ და.

თა მაზ გა გა ნაშ ვი ლი

და ლი ხო მე რი კი გა მარ ჯვე ბუ ლებს აჯ ილ დოვ ებს

ლოპე დე ვეგა, “ცეკვის მასწავლებელი”

ლოპე დე ვეგა, “ცეკვის მასწავლებელი”


