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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო №12, აპრილი, 2011 წელი

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის
აფხაზეთში გამგზავრების მოლოდინით
– 11 წელი ვიყავი ცხუმ-აფხაზეთის მიტ
როპოლიტი და ეს ჩემთვის ნამდვილი ბედ
ნიერების წლები იყო. საერთოდ, ამ წლებში
ყოფილ საბჭოთა კავშირში თითქოს ყვე
ლაზე ბედნიერად აფხაზეთის მოსახლე
ობა ცხოვრობდა. მერე კი, ალბათ, ეშმაკს
შეშურდა ჩვენი ბედნიერება და დიდი უბ
ედურება დაგვატეხა თავს, რის გამოც მეც
თქვენთან ერთად ძალიან ვწუხვარ.
ამ ყველაფერში ჩართულნი არიან ის
ეთი ძალები, რომელთაც სურთ, გახლიჩონ
და დაანაწევრონ საქართველო. მაგრამ ეს
მათ არ გამოუვათ, რადგან ჩვენი ქვეყნის
მფარველია წმიდა მარიამ ღვთისმშობელი
და ის არ დაუშვებს საქართველოს დანა
წევრებას. რაც შეეხება აფხაზებს, საქარ
თველოში ისინიც ბედნიერები იქნებიან.
მე და, თქვენც, ალბათ, ვაკეთებთ ან
ალიზს, რა მოხდა და რატომ მოხდა აფხა
ზეთში, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას
და იმედი მაქვს, საბოლოოდ, ყველაფერი
თავის ადგილას დადგება...
ახლახან წმინდა სინოდმა განაჩინა,
გავმხდარიყავი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მღვდელმთავარიც. ჩემს ტი
ტულატურას — საქართველოს კათოლი

კოს-პატრიარქი — დაემატა ბიჭვინთისა
და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი. რუ
სეთის ეკლესიას გაუჭირდა ჩემი ახალი
ტიტულის მიღება და მათგან წერილები
ისევ ძველი ტიტულით მომდის. მხოლოდ
ამ დღეეებში რუსეთში ცნობილი პიროვნე
ბის — შვიდკოისგან, რომელიც საბჭოთა
კავშირის პერიოდში იყო რუსეთის კულ
ტურის მინისტრი, ხოლო ახლა რუსეთის
პრეზიდენტის — მედვედევის მრჩეველია,

მივიღე წერილი ჩემი სრული ტიტულატუ
რით. წერილში საქართველოს კათოლი
კოს-პატრიარქის ტიტულთან ერთად ჩა
წერილია ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის
მიტროპოლიტი. ეს შემთხვევითი არ არის,
ის ამას თავისი ნებით ვერ დაწერდა, რაც
ნიშნავს, რომ პირველი მერცხალი მოვიდა.
ჩვენ უმძიმესი დღეები გამოვიარეთ და
იმედი მაქვს, რომ ეს მწუხარება სიხარუ
ლით შეიცვლება, — ბრძანა საქართველოს
კათოლიკოს-პატრიარქმა, ბიჭვინთისა და
ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინ
დესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სა
ქართველოს საპატრიარქოში გამართულ
თავყრილობაზე, რომლის ინიციატორი
თავად პატრიარქი იყო. ხოლო მის ორგა
ნიზებაში საქართველოს სოროპტიმისტთა
კავშირთან ერთად აქტიურად მონაწილე
ობდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკ
ადემიის აჭარის რეგიონალური ცენტრი
და აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია.
ამ შეხვედრას, აჭარაში მცხოვრებ აფხა
ზებთან ერთად, აჭარისა და აფხაზეთის
საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ.

გაგრძელება მე-9 გვ.

სოხუმიდან
დახსნილი
თარგმანები
გვ. 6

“კომანის გულწითელა,
თეთრი მტრედი”
ქართულ სცენაზე
გვ. 7

აფხაზეთის
ოკუპაცია
საბჭოთა
რუსეთის მიერ
გვ. 8

აფხაზეთში “კულტურის გენოციდი” გრძელდება
ილორის წმიდა გიორგის ეკლესიაზე შექმნილი ვითარების გამო
ილორის ტაძარი „რესტავრაციამდე”

ლების “რესტავრაციაზე”. ტენდერში კი,
როგორც წესი, რუსული სამშენებლო კომ
პანიები იმარჯვებენ. ქართული ძეგლების
“რუსული რესტავრაცია” კი ნიშნავს რუ
სული ოკუპაციის შესატყვის ძალადობას
ქართული კულტურის ძეგლებზე, მათი
თვითმყოფადობის სრულ მოშლასა და გა
ნადგურებას. ეს პროცესი დაუყოვნებლივ
უნდა შეჩერდეს, ვიდრე მას უფრო დიდი
მასშტაბები არ შეუძენია და მთელ აფხა
ზეთს არ მოდებია.
ყოველივე ამის გათვალისწინებით,

ჟენევის შეხვედრის მონაწილეებს, საერ
თაშორისო ორგანიზაციებს, საქართვე
ლოში მოქმედ საზღვარგარეთის ქვეყნე
ბის საელჩოებს გადაეცათ ამ ვანდალურ
ფაქტთან დაკავშირებული საგანგებო მი
მართვა, რომელსაც თან ერთვის ილორის
ტაძრის აღწერილობა და მისი ისტორი
ული თუ შეცვლილი იერსახის ამსახველი
ფოტომასალა. გთავაზობთ მიმართვის
ტექსტს.

გაგრძელება მე-4 გვ.
„რესტავრაციის” შემდეგ

აფხაზეთში “კულტურის გენოციდი”
გრძელდება. სხვანაირად ვერ უწოდებ
ოჩამჩირის რაიონში მდებარე მე-11 საუკ
უნის ილორის წმიდა გიორგის ეკლესიის,
ეგრეთ წოდებულ, რესტავრაციას, რის შე
დეგადაც შელახულია ძეგლის ავთენტუ
რობა — თვითმყოფადობა. კერძოდ, ტა
ძარს დააშენეს მისი არქიტექტურისთვის
სრულიად უცხო — რუსული ხუროთმოძ
ღვრებისთვის დამახასიათებელი გუმ
ბათი, უჩვეულოდ შეაფერადეს (თეთრი
წითელი კანტებით) ეკლესიის ფასადი და
სამრეკლო; თეთრად გადაღებეს ტაძრის
აღმოსავლეთ კედელზე შესრულებული
ექვსი ლაპიდარული წარწერა, რომლებ

შიც ქართული დამწერლობის სამივე სა
ფეხური — ასომთავრული, ნუსხა-ხუცური
და მხედრულია აღბეჭდილი. ეს არის სა
ქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
ქართული ისტორიული და კულტურული
მემკვიდრეობის მიზანმიმართული განად
გურება, რაც რუსეთის შორს მიმავალი
გეგმის — აფხაზეთის მიწა-წყლის საბო
ლოოდ მიტაცების ნაწილია.
შესაბამისად, ეს არის საფრთხე, რო
მელიც აფხაზეთში არსებულ ქართული
კულტურული მემკვიდრეობის სხვა უნიკ
ალურ ძეგლებსაც ემუქრებათ. მით უმეტ
ეს, რომ გავრცელებული ინფორმაციით,
იქ უკვე გამოცხადებულია ტენდერი ძეგ
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ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის სამზადისში
ნონა შონია

გალის რაიონის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრის უფროსი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები
სათვის სამზადისში გალი რაიონის
ოკუპირებული ტერიტორიის სკო
ლების აბიტურიენტებიც აქტიურად
ჩაერთვნენ. აბიტურიენტებად დარე
გისტრირების შემდეგ, ისინი თბილის
ში, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს ერთიანი
გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, მის
ხელმძღვანელს მაია მიმინოშვილსა
და აფხაზეთის განათლებისა და კულ
ტურის მინისტრს დალი ხომერიკს
შეხვდნენ. ეროვნული გამოცდების
ცენტრი, მაია მიმინოშვილის თაოს
ნობით, გალის რაიონის სკოლების აბ
იტურიენტებისთვის ყოველწლიურად
მართავს შეხვედრებს ქ. ზუგდიდში და
აცნობს მათ გამოცდებთან დაკავში
რებულ სიახლეებს. ამჯერად, გალის
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის
ორგანიზებით, აბიტურიენტები პედა
გოგებთან ერთად თავად ეწვივნენ გა
მოცდების ეროვნულ ცენტრს.
გა
ლის რაიონიდან 30–ზე მე
ტი მოს
წავლე და პედაგოგი ჩამოვიდა. შეხვედრა,
როგორც ყოველთვის, მეტად საქმიანი და
გულთბილი იყო. აბიტურიენტები ერთმა
ნეთს ასწრებდნენ კითხვების დასმას გა
მოცდებზე, სოციალური გრანტის ფარ
გლებში დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ.

სანაცვლოდ, მათ ამომწუ
რავი ინფორმაცია მიიღეს
2011 წლის ერთიან ეროვ
ნულ გამოცდებზე დაგეგ
მილი სიახლეების შესა
ხებ. გალელ აბიტურიენ
ტებს სავალდებულო და
არჩევით საგნებში საგა
მოცდო ტესტების კრე
ბულები გადაეცათ. ამას
თანავე, მათ საგნობრივი
ჯგუფების ხელმძღვანე
ლებისგან თითოეულ სა
განთან
დაკავშირებით
რეკომენდაციები მიიღეს.
“გალიდან წამოსული
ყოველი
აბიტურიენტი
ჩემთვის
განსაკუთრე
ბული მნიშვნელობისაა,
ყველაფერს გავაკეთებთ
იმისათვის, რომ ამ ბავ
შვებს ვითარება შევუმ
სუბუქოთ,” – განაცხადა
მაია მიმინოშვილმა და
ხაზი გაუსვა გალელი აბიტურიენტების
ნიჭიერებას და იმ ფაქტს, რომ მიუხედავ
ად საოკუპაციო უმძიმეს რეჟიმში ცხოვ
რებისა და სწავლისა, ისინი საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლების
არც ერთ მოსწავლეს არ ჩამოუვარდებიან
ცოდნით და უმაღლეს სასწავლებლებში
საერთო კონკურსის წესით ირიცხებიან.
“ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვ
რებ ბავშვებს სწავლა უხდებათ რთულ ვი
თარებაში, ისინი განიცდიან ყოველდღი
ურ ზემოქმედებას, ამიტომ უმნიშვნელო
ვანესია ამ ახალგაზრდებისთვის უმაღლე
სი განათლების მიღებაში ხელშეწყობა და

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
თავმჯდომარესთან არსებული გიორგი შარვაშიძის სახელობის
პრემიის კომისია აცხადებს

კონკურსს
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიაზე განაცხადები მიიღება შემდეგ დარგებში:
ლიტერატურა, მეცნიერება, ხელოვნება, პუბლიცისტიკა, არქიტექტურა.
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია ენიჭება ლიტერატურის, მეცნიერების, პუბ
ლიცისტიკის, ხელოვნებისა და არქიტექტურის დარგში 2009-2011 წლებში შექმნილ ნა
წარმოებებს, რომლებმაც მხატვრული, სამეცნიერო და სხვა ღირსებათა გამო საერთო
ეროვნული აღიარება მოიპოვეს და წარმოადგენს შენაძენს ქართული ლიტერატურის,
მეცნიერების, პუბლიცისტიკის, ხელოვნებისა და არქიტექტურის დარგში.
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია გაიცემა არა უმეტეს ოთხისა, თითოეული
3000 ლარის ოდენობით.
პირს, რომელიც მოიპოვებს გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიას, ენიჭება “გი
ორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატის” წოდება და გადაეცემა ლაურეატის
დიპლომი, პრემიის ლაურეატის მოწმობა და ფულადი ჯილდო.
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად კონკურსში კანდიდატთა
წარდგენის პირობები და წესი
ა) გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად კანდიდატთა წარდგე
ნის უფლება აქვთ იმ სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებს, შემოქმედებით და სხვა
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ლიტერატურის, მეცნიერ
ების, ხელოვნების, პუბლიცისტიკისა და არქიტექტურის დარგებში და აქვთ შესაბამისი
ავტორიტეტი და კომპეტენცია.
ბ) პრემიის მოსაპოვებლად შეიძლება წარდგენილ იქნეს პირი მისი მოქალაქეობის
მიუხედავად.
გ) პრემიის მოსაპოვებლად წარდგენილი კანდიდატი არ შეიძლება იყოს კომისიის
წევრი.
დ) ლიტერატურული და პუბლიცისტური ნაწარმოებების წარდგენა უნდა მოხდეს
დასრულებული სახით გამოქვეყნების შემდეგ. ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში შექ
მნილი ნაწარმოებების საკონკურსოდ წარდგენა შეიძლება მას შემდეგ, რაც მათ სრუ
ლად გაეცნობა საზოგადოება კონცერტებზე, გამოფენებზე, კინოთეატრებში, მასმე
დიის საშუალებების მეშვეობით; არქიტექტურის დარგში შექმნილი ნაწარმოებების
საკონკურსოდ წარდგენა უნდა მოხდეს ობიექტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ.
მეცნიერების დარგში შექმნილი ნაშრომის საკონკურსოდ წარდგენა შეიძლება სამეცნი
ერო ნაშრომის გამოქვეყნების ან/და მისი პრაქტიკული განხორციელების შემდეგ.

მაია მიმინოშვილი და დალი ხომერიკი გალელ მოსწავლეებთან შეხვედრაზე
მათთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწო
დება,” –განაცხადა დალი ხომერიკმა.
აფხაზეთის განათლებისა და კულტუ
რის მინისტრმა ამ შეხვედრაზე აღნიშნა,
რომ გალელი აბიტურიენტები, მიუხედ
ავად აფხაზურ უნივერსიტეტსა თუ რუ
სეთის უმაღლეს სასწავლებლებში უგამ
ოცდოდ ჩარიცხვისა და უფასოდ სწავლის
დაპირებებისა, ყოველწლიურად აქტიურ
ად ერთვებიან ეროვნული გამოცდების
მარათონში და საქართველოს უმაღლესი
სასწავლებლების სტუდენტები ხდებიან.
ახალგაზრდებთან საუბარი, ოფიცი
ალური შეხვედრის შემდეგაც, ეროვნუ
ლი ცენტრის მიერ გამართულ სადილზე

გაგრძელდა. ბავშვები ყვებოდნენ, აქ ჩა
მოსასვლელად როგორ გადალახეს მდი
ნარე ენგური და სხვა დაბრკოლებები,
შეიარაღებული აფხაზების თუ რუსი ოკ
უპანტების საგუშაგოების გვერდის ავ
ლით.
კიდევ ერთი მოულოდნელი და დაუვ
იწყარი შეხვედრა ოკუპირებულ ტერი
ტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეებს წინ
ელოდათ. ისინი სამების საკათედრო ტა
ძარში საქართველოს კათოლიკოს-პატრი
არქმა, ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა,
უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ
მიიღო, დალოცა და დაასაჩუქრა.

ე) დაუშვებელია პრემიის მოსაპოვებლად კომისიის მიერ უარყოფილი ნაწარმოებ
ის (ნაშრომის) ხელმეორედ წარდგენა. პრემიის მოსაპოვებლად ავტორის განმეორებით
წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ახალი ნაწარმოებით (ნაშრომით).
ვ) ავტორთა ჯგუფისათვის პრემიის მინიჭებისას, პრემია ავტორთა შორის ნაწილ
დება თანაბრად.
კონკურსზე მონაწილეობისათვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათ
ლებისა და კულტურის სამინისტროში წარდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტა
ცია
1. წარდგინება, ანუ ნაწარმოების, ნაშრომის აღწერა-დახასიათება იმ განსაკუთრე
ბული ღირსებების აღნიშვნით, რის გამოც ხდება მისი ავტორის გიორგი შარვაშიძის
სახელობის პრემიაზე წარდგინება. დოკუმენტს ხელს აწერს წარმდგენი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი.
2. საკონკურსო ნაწარმოების, ნაშრომის შესახებ პრესაში გამოქვეყნებული რეცენ
ზიები, აუდიო, ვიდეო, ფოტო და სხვა მასალები ნაწარმოებზე, ნაშრომზე წარმოდგენის
შესაქმნელად.
3. კანდიდატის ბიოგრაფია (CV).
4. ლიტერატურული ნაწარმოები 12 ეგზემპლარად, სამეცნიერო ნაშრომი 12 ეგზემ
პლარად, სიმფონიური ნაწარმოების პარტიტურა 12 ეგზემპლარად, კამერული მუსიკა
ლური ნაწარმოების კლავირი 12 ეგზემპლარად, აუდიო, ვიდეო ჩანაწერები. წარმოდგე
ნილი ნაშრომები ავტორებს უკან არ უბრუნდებათ.
5. კანდიდატის ორი ფოტოსურათი (6X9 სმ).
გადაწყვეტილების მიღების წესი
1. კომისია უფლებამოსილია ცალკეულ საკითხთა შესწავლის, ასევე წარმოდგენილ
ნამუშევართა (ნაწარმოებთა) რეცენზირებისა და ექსპერტიზის მიზნით, შესაბამისი
დარგის კვალიფიციური სპეციალისტებისაგან შექმნას ორი ქვეკომისია, რომლებიც
კომისიისათვის ამზადებენ საექსპერტო დასკვნას.
2. კომისია შეარჩევს გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატობის კან
დიდატებს.
3. კომისიის გადაწყვეტილების მოწონების შემთხვევაში, კონკურსის საბოლოო შე
დეგს და პრემიის ლაურეატთა სიას ამტკიცებს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე.
საკონკურსო განცხადებებისა და თანდართული მასალების მიღების ვადები
1. საკონკურსო განცხადებები და მასალები მიიღება აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში 2011 წლის 1 ივნისამდე, შა
ბათ-კვირის გარდა, 10.00 სთ-დან 17.00 სთ.–მდე.
2. კონკურსის საბოლოო შედეგები და პრემიის ლაურეატთა სია გამოქვეყნდება
2011 წლის 23 ნოემბერს.
დამატებითი ცნობებისათვის მოგვმართეთ: თბილისი,
დ.უზნაძის ქ. №68, აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და
კულტურის სამინისტრო. ტელ. 96-39-84.
საკონტაქტო პირი ლია ხურცილავა.

აპრილი, 2011 წელი
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“ვეფხისტყაოსნის” ზიჩისეული ილუსტრაციების გმირები
რჩეულ ქართველთა შორის რჩეული გიორგი შარვაშიძე და ულამაზესი ნინო წერეთელი
გიორგი შარვაშიძე (ჩაჩბა) აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის მიხეილ შარვაშიძის
ვაჟი იყო და ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა 1846 – 1918 წლებში. მას იცნობდნენ, რო
გორც აფხაზ და ქართველ პოეტს, დრამატურგს, პუბლიცისტს, საზოგადო მოღვაწეს,
თერგდალეულთა თანამოაზრეს. გიორგი შარვაშიძე ბრწყინვალედ იცნობდა საქართვე
ლოს კულტურულ მემკვიდრეობას, აფხაზეთის ისტორიასა და ფოლკლორს. წერდა სამ
– აფხაზურ, ქართულ და რუსულ ენებზე. იყო ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, სერ
გეი მესხის და სხვათა თანამოაზრე. მათთან ერთად იღვწოდა ქართველი და აფხაზი
ხალხების ეროვნული ფესვებისა და ურთიერთობების შენარჩუნებისთვის. ყოველივე
ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ გიორგი შარვაშიძე უნგრელი მხატვრის მიხაი ზი
ჩის მიერ “ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრაციებისთვის დადგმულ ცოცხალ სცენებში, რჩე
ულ ქართველთა შორის, ტარიელს განასახიერებდა.
გიორგი შარვაშიძე მკაცრად აკრიტიკებდა რუსული რეჟიმის პოლიტიკას, რის გა
მოც იდევნებოდა და აფხაზეთში ჩასვლა აკრძალული ჰქონდა. ეს უფლება მან მხოლოდ
1905 წელს მიიღო. ამის შემდეგ გარდაცვალებამდე ცხოვრობდა ქ. სოხუმში. გიორგი
შარვაშიძე გარდაიცვალა 1918 წლის 19 თებერვალს. დაკრძალულია მოქვის ტაძარში,
თავად შარვაშიძეთა საგვარეულო საძვალეში.

მაია შონია
ახლახან საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო
დარბაზში ცნობილი უნგრელი მხატვრის,
“ვეფხისტყაოსნის” პირველი უცხოელი ილ
უსტრატორის, მიხაი ზიჩის ნამუშევრების
გამოფენა გაიმართა. ეს იყო საქართველო
ში ზიჩის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი
ყველაზე მასშტაბური გამოფენა, რომელ

ტოტიპი შემთხვევით არ შერჩეულა. “...
თ.გ. შარვაშიძე ტარიელის სურათად იმის
თანა იყო, რომ მგონია თვით საფლავიდამ
ამდგარი შოთაც არ დაიწუნებდა მისს იერს
და სახის მეტყველებას”, — ნათქვამია 1882
წლის გაზეთ “დროებაში”. “...თავის თანა
მედროვეთათვის გიორგი იყო elegantiae
arbiter, რომლის მოქცევისა და ზრდილობის
ძველებურ წესებს სავალდებულო ნიმუშად
მიიჩნევდნენ. ფიზიკურადაც ის საუკეთესო

გიორგი შარვაშიძე ტარიელის როლში
ზეც ასზე მეტი ექსპონატი, მათ შორის
ოცამდე ორიგინალი იყო წარმოდგენილი.
რამდენიმე მათგანი კერძო კოლექციებში
ინახება და ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პირ
ველად გამოიფინა.
გამოფენაზე მიხაი ზიჩის მიერ შესრუ
ლებულ “ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრაცი
ებთან ერთად წარმოდგენილი იყო ამ ილ
უსტრაციების შესაქმნელად დადგმული
ცოცხალი სცენების ამსახველი ფოტოები,
რომელთაც არაერთი საინტერესო ისტო
რია უკავშირდება.
მიხაი ზიჩის ნამუშევრების გამოფენამ
კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, თუ როგორ
გაჩნდა ილუსტრირებული “ვეფხისტყაოს
ნის” გამოცემის იდეა. ეს დიდი ქართული
საქმე ილია ჭავჭავაძისა და მის თანამო
აზრეთა ინიციატივით განხორციელდა და
მასში მთელი იმდროინდელი პროგრესუ
ლად მოაზროვნე საზოგადოება იყო ჩარ
თული.
იმ დროისათვის ცნობილმა ლამაზმან
მა, გენერალ-ადიუტანტ ბიძინა ჩოლო
ყაშვილის მეუღლემ, ნინო წერეთელმა,
“ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრაციებისთვის
ცოცხალი სცენების დასადგმელად ქუ
თაისში სახელდახელო სტუდია მოაწყო.
რუსთაველის გმირებისთვის კოსტიუმები
მისივე თაოსნობით შეიქმნა. ცნობილია,
რომ ნინო წერეთელი ცნობილ მხატვარს
პროტოტიპების შერჩევაშიც დაეხმარა.
“ვეფხისტყაოსნის” გმირებს იმ დროის ყვე
ლაზე წარმოსადეგი ქართველი თავადები
განასახიერებდნენ, რომელთა შორის იყ
ვნენ მამია გურიელი, დავით დადიანი, დი
მიტრი მხეიძე და სხვები. განსაკუთრებით
საგულისხმოა, რომ რჩეულ ქართველთა
შორის რჩეული აღმოჩნდა აფხაზეთის უკ
ანასკნელი მთავრის, მიხეილ შარვაშიძის
შვილი, გიორგი შარვაშიძე. მას ტარიელი
უნდა განესახიერებინა.
იმდროინდელ ცნობებს თუ გადავხე
დავთ, მივხვდებით, რომ რუსთაველის გე
ნიალური ქმნილების მთავარი გმირის პრო

ტიპი იყო თავისი რასის საყოველთაოდ გან
თქმულ სილამაზისა. “ვეფხისტყაოსნის”
დამსურათებელი, ცნობილი მხატვარი ზიჩი
გიორგის თურმე ულამაზეს კაცად სთვლი
და და ტარიელის ხორციელი განპიროვ
ნებისათვის უფრო შესაფერ ობიექტს ვერ
პოულობდა”, — ნათქვამია გიორგი შარვა
შიძის შესახებ მოგონებებში. იმდროინდელ
ცნობებში საგანგებოდაა აღნიშნული ისიც,
რომ აფხაზი თავადი ზედმიწევნით იცნობ
და რუსთაველს. გიორგი შარვაშიძეს, რო
გორც გარეგნობითაც და განათლებითაც
გამორჩეულ ქართველს, გრიგოლ რობაქი
ძე საგანგებოდ მიძღვნილ წერილში ასე აღ
წერს: “გავიცანი: გიორგი შარვაშიძე, შვი
ლი აბხაზეთის უკანასკნელი მთავრისა. რა
შესანიშნავად ადგას ჩოხა! ტანი მაღლად
არის აყვანილი სილაღით კიდევ. — თუმცა
ეტყობა ექვს ათეულს გადასცილებია. ას
ეთი მოხდენილი ჩაცმულობა არავიზე მი
ნახავს საქართველოში: აქ იყო ესთეტიკა
ოსკარ უაილდის ყელსახვევისა: ქართული
ყაიდა ჩაცმულობის მძაფრი სტილით ჩა
მოკვეთილი: სადა ძალზე და ამასთანავე
რჩეული მეტად......მთელი საუკუნეებია სა
ჭირო, რომ ბიოლოგიურმა შერჩევამ ასეთი
სრული ტიპი წარმოშობოს......რაც უნდა
მოიმოქმედოს, ყველაფერი ლამაზი გამო
უვა......რუსთაველი ზედმიწევნით იცის.
თვითონაც სწერს: ლექსებს, პოემებს, დრა
მებს......მისთვის ყველა საკითხი მნიშვნე
ლოვანია, თუ მას სილამაზე ახლავს, ნამ
დვილი არისტოკრატია (ამ სიტყვის რჩე
ული მნიშვნელობით).”
რუსთაველის პოემის მეორე მთავარ
გმირს, ნესტან-დარეჯანს, თავად უმშვე
ნიერესი ნინო წერეთელი განასახიერებ
და. ცნობილი გენერლის ბიძინა ჩოლოყაშ
ვილის მეუღლის სილამაზე არა მხოლოდ
საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთაც
ყოფილა განთქმული. მისი მშვენიერებით
თვით რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე
მესამე მოხიბლულა საქართველოში სტუმ
რობისას. როდესაც სამშობლოში დაბრუ

ნინო წერეთელი

ნებული იმპერატორისთვის უკითხავთ,
საქართველოში ყველაზე მეტად რა მო
გეწონათო, “კახური ღვინო და წერეთელი
ნინოო”, მოსწრებულად უპასუხია იმპერა
ტორს. ნინო წერეთელი იმ დროის ულამაზ
ეს ქალად აღიარეს პარიზშიც, ესპანეთის
წარმომადგენლობის საპატიო მიღებაზე.
ნინოს სილამაზით გაოცებულ ესპანეთის
ინფანტას ყველანაირი ეტიკეტი დაურღვე
ვია და მთელი საღამო მას არ მოშორებია.
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სწორედ ნი
ნო წერეთლის შთამომავლის მარინა ელი
ოზიშვილის კერძო კოლექციაში დაცული
ზიჩისეული ნახატებიც იყო გამოფენილი.
მარინე ელიოზიშვილი სილამაზით გან
თქმული დიდი ბებიის შესახებ მოსმენილ
ამბებს ასე იხსენებს:
— ცნობილია, რომ ნინო თავისი დრო
ის ულამაზესი ქალბატონი იყო. იმ დროს
ძალიან მოდური იყო სალონური ცხოვრე
ბა და ნინოს თბილისში ბებუთოვის (შემ
დგომში ენგელსის) ქუჩაზე თავისი სალონი
ჰქონია, სადაც იმ დროის გამოჩენილი ქარ
თველები იკრიბებოდნენ. ნინო წერეთლის
სალონში მიჰყავდათ საქართველოში ჩამო
სული ყველა საპატიო სტუმარიც. ნინოს
თან ცხოვრობდა მისი დაც, ჩემი დიდი ბე
ბია ალექსანდრა წერეთელი. მასთან ცხოვ
რობდა რევოლუციის შემდეგ გამოქცეული
ბევრი ადამიანი. იგი ძალიან კეთილი ად
ამიანი ყოფილა. ძალიან უყვარდა სიმარ
თლე, ტყუილს ვერ იტანდა. დედაჩემი მიამ
ბობდა, ისეთი ღვთიური სილამაზე ჰქონდა,
ვერავინ ბედავდა, მისთვის სახეზე ეკოცნა,
მხოლოდ ხელზე თუ ეამბორებოდნენო.
თვითონ იმდენად თავმდაბალი ყოფილა,
რომ უკვე მოხუცებულსაც რომ ეუბნებოდ
ნენ, რა ლამაზი ხარო, უარობდა თურმე.
ერთი ნათესავი იხსენებდა, ათი წლის ვიყა
ვი მაშინ და მახსოვს, ოთახში რომ შევედი,
ხანშიშესული ნინო დედოფალივით იჯდა,
უცებ ფეხზე წამოდგა და ისე მომესალმაო.
ნინო წერეთელი აქტიურად იყო ჩართული
ზიჩის მიერ “ვეფხისტყაოსნის” ილუსტრი
რების საქმეში. დასურათებული გამოცე
მის პირველი ცალიც სწორედ ნინო წერეთ
ლისთვის მიურთმევიათ. ნინოს სილამაზით
აღფრთოვანებულ დიდ მხატვარს ნინოს
პორტრეტიც დაუხატავს, რომელიც დღემ
დე ჩემს პირად კოლექციაში ინახება.
ნესტან-დარეჯანის პროტოტიპს ტარი
ელის პროტოტიპიც ეტრფოდა თურმე და
არა მხოლოდ ზიჩის ილუსტრაციებისთვის
დადგმულ ცოცხალ სცენებში...
— პარიზში ყოფნისას ქეთევან (მია)
დადიანმა წამაკითხა გიორგი შარვაშიძის
ლექსების კრებული. პოეტს ძალიან ბევრი
ლექსი ჰქონდა მიძღვნილი ნინო წერეთლი
სადმი. მათ შორის იყო სახუმარო ლექსე
ბიც, ნინოს სილამაზით აღფრთოვანებუ
ლი პოეტის სტრიქონებიც. ამ პოეზიიდან
ჩანდა, რომ მათ შორის დიდი მეგობრობაც
იყო, პატივისცემაც და, ამავე დროს, აღ
ფრთოვანებაც, — იხსენებს მარინა ელი
ოზიშვილი.
ზიჩის მიერ შესრულებული ნინო წე
რეთლის პორტრეტი და “ვეფხისტყაოსნის”
ილუსტრაციებისთვის დადგმული სცენები
გიორგი შარვაშიძისა და ნინო წერეთლის
მონაწილეობით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
გამართული გამოფენის ყველაზე ძვირფა
სი ექსპონატები აღმოჩნდა. ამ უნიკალურ
ექსპონატებთან დაკავშირებულ ისტორი
ებსაც ყველაზე მეტი მსმენელი ჰყავდა.

მას მერე
18 წელი გავიდა
თეონა ბიბლაია
18 წლის წინათ, 1993 წლის 16 მარტს,
გვიან ღამით მტერმა სოხუმზე რუსეთის
გენერალურ შტაბში დაგეგმილი ფართო
მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის გან
ხორციელება დაიწყო, რომელშიც რუ
სეთის რეგულარული ჯარის ნაწილები,
სამხედრო ავიაცია და არტილერია მონა
წილეობდა. სოხუმის თავზე სუ-25 ტიპის
რამდენიმე მოიერიშე თვითმფრინავი გა
მოჩნდა. მათ მანათობელი რაკეტები გად
მოყარეს და, როგორც ქართული მხარის
სამხედრო პოზიციების, ისე მშვიდობიანი
ქალაქის დაბომბვა დაიწყეს. რუსეთის
გენერალურ შტაბში დარწმუნებულნი იყ
ვნენ, რომ წინასწარ სერიოზულად მომზა
დებულ შეტევას ქართული მხარე ვერ გა
უმკლავდებოდა და სოხუმი დაეცემოდა,
მაგრამ პირიქით მოხდა...
16 მარტს, გამთენიისას ქართველმა
მებრძოლებმა, არტილერიამ და ადგილობ
რივმა მოსახლეობამ არნახული გმირობი
სა და თავდადების მაგალითი აჩვენეს და
კონტრშეტევაზე გადავიდნენ. მოწინააღ
მდეგემ უკან დაიხია. მტრის მოგერიებას
და ერთიანი საქართველოს ინტერესების
დაცვას მაშინ 100-ზე მეტი თავდადებული
მამულიშვილი შეეწირა.
ამ თარიღთან დაკავშირებით, აფხა
ზეთის ავტონომიური რსპუბლიკის მთავ
რობის წევრები და აფხაზეთის საზოგა
დოების წარმომადგენლები საქართვე
ლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის
დაღუპულ გმირთა მემორიალთან შეიკ
რიბნენ. მათ ომის ვეტერანებთან ერთად
გვირგვინით შეამკეს გმირთა მემორიალი
და კიდევ ერთხელ პატივი მიაგეს ქვეყნი

სათვის თავდადებულ ჯარისკაცთა ხსოვ
ნას. მემორიალთან სასულიერო პირებმა
საქართველოს ტერიტორიული მთლიან
ობისათვის დაღუპულთა სულების მოსახ
სენიებლად პანაშვიდი გადაიხადეს. იქვე,
სკვერში საქართველოს ეროვნულმა არ
ქივმა სოხუმზე განხორციელებული შეტე
ვის ამსახველი ფოტოები გამოფინა.
გია გვაზავა, აფხაზეთის უმაღლესი
საბჭოს თავმჯდომარე: “ამ დღეს რუსულ
მა შეიარაღებულმა ძალებმა, რომლებიც
სოხუმს ჰაერიდან, ზღვიდან, ხმელეთიდან
უტევდნენ, მიზანს ვერ მიაღწიეს, ქალაქი
ვერ აიღეს. ქართულმა ლაშქარმა საოც
არი გმირობის მაგალითი აჩვენა. თვით
რუსულმა სამხედრო ელიტამ შეაფასა ეს
ოპერაცია ქართველების ბრძოლის ძალი
ან საინტერესო ნიმუშად. ბედნიერი ვარ,
რომ იმ დღეებში იმ ბიჭების გვერდით ვი
დექი და ჩემი თვალით ვნახე ყველაფერი.
მადლობა მინდა ვუთხრა მათ, ვინც თავი
დადო და მათაც, ვინც გადარჩა ამ უთან
ასწორო ბრძოლაში. განსაკუთრებული
მადლობა ამ თავდადებული ადამიანების
მშობლებსაც”.
იმავე დღეს, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ინიცი
ატივით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსი
ტეტში, ამ მოვლენასთან დაკავშირებით,
სამეცნიერო-თემატური კონფერენცია გა
იმართა.
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აფხაზეთში “კულტურის გენოციდი” გრძელდება
დასაწყისი პირველ გვ.

მიმართვა
ილორის წმიდა
გიორგის ეკლესიაზე
შექმნილი ვითარების გამო
ილორის წმიდა გიორგის ეკლესია
მდებარეობს აფხაზეთში, საქართველო,
ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ილორში.
რაიონული ცენტრიდან აღმოსავლეთით
სამი კილომეტრის მანძილზე. ეკლესია
წარმოადგენს დარბაზული ტიპის ნაგებო
ბას, XI საუკუნის ქართული არქიტექტუ
რისათვის დამახასიათებელი მოხდენილი
პროპორციებით. ტაძრის ძირითად სამკა
ულს შეადგენდა კარ-ფანჯრების გარშემო
არსებული ჩუქურთმიანი არშიები. არში
ები ნახევარწრიული ფორმის მცირე ზო
მის მხრებით, ისეთივე სახის, როგორც ამ
დროისა და ამ ტიპის სხვა ქართულ ტაძ
რებში არის წარმოდგენილი.
ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე ამოკ
ვეთილია ექვსი ლაპიდარული წარწერა,
რომელიც ქართული დამწერლობის გან
ვითარების სამივე ეტაპის ბრწყინვალე
ნიმუშს წარმოადგენს. წარწერებში დასა
ხელებულია ტაძრის აღმშენებელი საერო
და საეკლესიო ქტიტორები: ადგილობრი
ვი ფეოდალი გიორგი გურგენიძე, მთავა
რეპისკოპოსი გიორგი, მღვდელი გიორგი
ქოჩოლავა, გალატოზები გიორგი და მიქა
ელი, ადგილობრივი მლოცველები. ექვსი
წარწერიდან ერთ-ერთი საგულდაგულოდ
იყო გადაშლილი ჯერ კიდევ XX საუკუნის
80-იანი წლების მიწურულს. ამ დროს კარ
გად იკითხებოდა გიორგი გურგენიძისა და
გიორგი ქოჩოლავას, ხოლო ფრაგმენტუ
ლად მთავარეპისკოპოსის, გალატოზები
სა და მლოცველების წარწერები. ამ წარ
წერებს მნიშვნელოვანი ისტორიულ-წყა
როთმცოდნეობითი ღირებულება აქვთ,
რადგან ეს არის უტყუარი ფაქტი იმისა,
თუ რა ენაზე და რომელი დამწერლობით
ახდენდა თვითიდენტიფიკაციას ადგი
ლობრივი მოსახლეობა.

მე-11 საუკუნის ილორის წმიდა გიორ
გის ეკლესია ისტორიულად ქართველები
სა და აფხაზებისთვის უმნიშვნელოვანეს
სალოცავს წარმოადგენდა (ტაძრის მოკლე
ისტორიულ-არქიტექტურული მიმოხილვა
წარმოდგენილია დანართის სახით. შ.შ.)
“ხალხთა თაობების ისტორიული მეხ
სიერებით გაჟღენთილი ძეგლები დღემდე
რჩება კაცობრიობის მრავალსაუკუნოვანი
გამოცდილების ცოცხალ მოწმედ”, — ამ
სიტყვებით იწყება თანამედროვე მსოფ
ლიოს ძეგლთა დაცვის პრინციპების ფუ
ძემდებლური დოქტრინა -”ძეგლებისა და
ღირსშესანიშნაობათა კონსერვაციისა და
რესტავრაციის საერთაშორისო ქარტია”,
იგივე “ვენეციის ქარტია” (1964).
უხლოეს წარსულში რუსი ოკუპანტე
ბისა და სეპარატისტების მიერ ძეგლზე
განხორციელდა ვანდალური აქტი. ტაძ
რის რეაბილიტაციის მიზნით განხორცი
ელებულ ჩარევას, სამწუხაროდ, არ შე
იძლება ვუწოდოთ ძეგლის აღდგენა-გა
მაგრებითი სამუშაოები. გამოყენებული
მეთოდი უკიდურესად აგრესიულია და
იწვევს ძეგლის ავთენტური ქსოვილის გა
ნადგურებას და იერსახის შეცვლას. (მი
მართვას ახლავს ამ ვანდალური აქტის ამ
სახველი ფოტომასალა. შ.შ.)
 ეკლესიის ფასადი და სამრეკლო
მთლიანად შეთეთრდა. სარკმლის დეკო
რატიული არშიები წითელი ფერით შეიღ
ება;
 ეკლესიაზე დამონტაჟდა კონდი
ცირების სისტემა;
 სამრეკლოზე არსებული ქვის სა
ფეხურები მოირღვა და ლითონის კონ
სტრუქციით შეიცვალა;
 აღმოსავლეთი ფასადი, სადაც
ქართული ლაპიდარული წარწერების ნი
მუშები იყო წარმოდგენილი, დაფარულია
(შეთეთრებულია);
 დარბაზულ ეკლესიას დაედგა მის
თვის არატრადიციული უცხო სხეული
– რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის და
მახასიათებელი წახნაგოვანი მოცულობა,
რომელიც გადახურულია ნახევარსფეროს
ფორმით — პირობითად შეგვიძლია მას
ვუწოდოთ “მუზარადის ფორმის გუმბა
თი”. ხსენებული აბსოლუტურად არ შე

ესაბამება ქართული ხუროთმოძღვრების
ფორმების განვითარების არც ერთ ეტაპს.
ყოველივე ამის შედეგად სრულიად
დაირღვა ქართული ხუროთმოძღვრული
ძეგლის ავთენტურობა. ეს აღმაშფოთე
ბელი ფაქტი არის ორი ერის ერთობლივი
ისტორიულ-კულტურული
მეხსიერების
წაშლის უხეში მცდელობა, რომელიც არ
ღვევს ეკლესიის კანონებს და საზოგადოდ
მიღებულ ნორმებს.
“კაცობრიობა უფრო და უფრო მეტად
რწმუნდება ადამიანთა მოდგმის ფასეულ
ობათა უნივერსალობაში და ისტორიულ
ძეგლებს საერთო მემკვიდრეობად განი
ხილავს. ამ მემკვიდრეობის დაცვა, მომა
ვალი თაობებისთვის გადაცემა აღიარებ
ულია საერთო ვალდებულებად” (ვენეცი
ის ქარტია).
ჩატარებული სამუშაოები სრულიად
ეწინააღმდეგება კულტურული მემკვიდ
რეობის დაცვის საერთაშორისო პრინცი
პებს. “ჩვენი ვალდებულებაა ეს მემკვიდ
რეობა მისი ავთენტურობის მთელი სიმ
დიდრით გადავცეთ მომავალ თაობებს”
(ვენეციის ქარტია).
ძეგლზე განხორციელებული სამუ
შაოები პირდაპირ არღვევს ქარტიის მე-5
მუხლს:
 ძეგლის კონსერვაცია ხელს უწყობს
მათი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის
გამოყენებასაც; ე. ი. ასეთი გამოყენება
დასაშვებია, მაგრამ არავითარ შემთხვე
ვაში არ შეძლება, დავამახინჯოთ (შევცვა
ლოთ) შენობის აგებულება ან დეკორი.
მთლიანად ეწინააღმდეგება ქარტიის
მე-6 მუხლს, რომელიც ითვალისწინებს:
 ძეგლის კონსერვაცია ძეგლთან და
კავშირებულ გარემოსაც გულისხმობს.
თუ არსებობს ტრადიციული გარემო, იგი
უნდა შევინარჩუნოთ და ყოველგვარი ახ
ალი მშენებლობა, ყოველგვარი დაშლა
და გადაკეთება, რამაც შეიძლება დაამ
ახინჯოს ძეგლის სახე (მოცულობათა ან
ფერთა ურთიერთთანაფარდობა), აკრძა
ლულია.
თუ ჩვენ დროულად არ მივიღებთ გა
დამჭრელ ზომებს, საფრთხე დაემუქრება
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ
ქართული ხუროთმოძღვრების დანარჩენ

ილორის ტაძრის გეგმა

ძეგლებს. მხედველობაშია მისაღები აფხა
ზეთის თვითმარქვია მღვდელმთავრის
(აპლიას) მიერ გამოცხადებული ტენდერი
მართლმადიდებლური ძეგლების რესტავ
რაციის შესახებ, რომელიც უნდა განა
ხორციელონ რუსულმა ორგანიზაციებმა.
ხსენებული ფაქტი კიდევ ერთხელ
გვარწმუნებს, რომ აფხაზეთის ტერიტო
რიაზე ბოლო ორი საუკუნის განმავლობა
ში ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლე
ბის მხატვრული სახის მიზანმიმართული
შეცვლა, მიზნად ისახავს ისტორიის და
ძირძველი სოციალურ-კულტურული იდ
ენტობის ფალსიფიკაციას.
აქედან გამომდინარე, მოგიწოდებთ:
 შეჩერდეს საქართველოს ოკუპირ
ებულ ტერიტორიაზე ქართული ისტორი
ულ-კულტურული მემკვიდრეობის მიზან
მიმართული განადგურება;
 ჩამოყალიბდეს ერთობლივი სამუ
შაო ჯგუფი იუნესკოს კულტურული მემ
კვიდრეობის ეგიდით, რომელიც:
 უზრუნველყოფს ფართო ადგი
ლობრივი და საერთაშორისო სამეცნი
ერო-საექსპერტო რესურსების მობილი
ზებას, ძეგლის მდგომარეობის შესწავლას
და დაშვებული შეცდომების გამოსწორე
ბის გზების ძიებას;
 საექსპერტო დასკვნების საფუძ
ველზე შეიმუშავებს ძეგლის რეაბილიტ
აციის გეგმას და მეთვალყურეობას გა
უწევს მისი პირვანდელი სახით აღდგენის
პროცესს.
 ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების
მდგომარეობის შესწავლისა და დაკვირ
ვების მიზნით, ჩამოყალიბდეს მუდმივ
მოქმედი საერთაშორისო მონიტორინგის
სისტემა;
 ამოქმედდეს ჰააგის კონვენცია,
რათა გამოვიყენოთ ამ კონვენციით გათ
ვალისწინებული შემდეგი ღონისძიებები:
 ძეგლების მდგომარეობის კონ
ტროლის ორგანიზება რეგიონში;
 სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი
ძეგლების სიის ჩამოყალიბება.

თანადგომისთვის წინასწარ გიხ
დით მადლობას.

მიმართვა მომზადდა ექსპერტებთან
კონსულტაციის საფუძველზე. ექსპერტე
ბის, სამეცნიერო საზოგადოების და საზო
გადოებრივი ორგანიზაციების წარმომად
გენელთა ხელმოწერები წარმოდგენილია
დანართის სახით.
დიდი პატივისცემით,

შერმადინ შარია,

ილორის ტაძარი „რესტავრაციამდე”

„რესტავრაციის” შემდეგ

აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგ
თა ასოციაცია.

აპრილი, 2011 წელი
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ქართული კალიგრაფიის ოსტატები
მაია შონია
“ქართული კალიგრაფია” — ასე ჰქვია კონკურსს, რომელსაც უკვე მეორე წელია,
რაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია “წამის” (ხელმძღვანელი ზაზა “ზუმბა”
კორინთელი) ორგანიზებითა და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა
და უნეტარესის ილია II ლოცვა-კურთხევით მთელი საქართველოს მასშტაბით ატარებს.
წლეულს, სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების გარდა, კონკურსში პირველად
მონაწილეობდნენ ზრდასრული ადამიანებიც. კონკურსანტებს შორის იყო აფხაზეთის
საჯარო სკოლების 21 მოსწავლე და 8 პედაგოგი, რომელთაგან პირველი ტური, 9 მოს
წავლესთან ერთად, წარმატებით გადალახა აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის
სამინისტროს თანამშრომელმა ლეილა ბაღბაიამ.
გუტენბერგის გამოგონების შემდეგ ხელნაწერმა წიგნმა თავისი მნიშვნელობა და
კარგა. ლამაზად წერა დღეს უკვე ცალკეულ ოსტატთა ხელოვნებაა, თუმცა კომპიუტ
ერის ეპოქაში მათ ნიჭს არც ისე ფართო ასპარეზი აქვს. ხელნაწერთა ეროვნული ცენ
ტრის მიერ გამოცხადებული კონკურსი “ქართული კალიგრაფია” ლამაზად წერისა და
საქართველოში ხელნაწერი წიგნის შექმნის კულტურის აღორძინებას ისახავს მიზნად.
ირინა გოგონაია, ხელნაწერთა ეროვ
ნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების
დეპარტამენის ხელმძღვანელი:
— კონკურსი პირველად 2010 წელს ჩა
ტარდა და მას ძალიან დიდი გამოხმაურება
მოჰყვა (ათ ათასზე მეტი კონკურსანტი მო
ნაწილეობდა). ამიტომაც ხელნაწერთა ერ
ოვნულმა ცენტრმა გადაწყვიტა, მას ტრადი
ციული ხასიათი მისცეს და ყოველწლიურად
ჩატარდეს. კონკურსის მიზანია ხელით წე
რის კულტურის განვითარების ხელშეწყო
ბა. ძალიან ბევრი ადამიანი წერს ლამაზად,
მაგრამ კომპიუტერის ეპოქაში მათ ნიჭს არა
აქვს ასპარეზი. ეს კონკურსი ამ ადამიანების
ნიჭის რეალიზების საშუალებაა. გვაქვს უნ
იკალური შემთხვევებიც, გვყავს კონკურსან
ტები, რომლებმაც მრავალი წლის მუშაობის
შედეგები წარმოგვიდგინეს. თბილისის 186-ე
საჯარო სკოლის პედაგოგმა მარინა ტაბატა
ძემ 1992 წლიდან დღემდე მისი მოსწავლე
ების მიერ გადაწერილი ხუთი “ვეფხისტყა
ოსანი” წარმოგვიდგინა. კალიგრაფიის კონ
კურსის პროგრამის ფარგლებში ვგეგმავთ
კალიგრაფიის საუკეთესო ნიმუშების გამო
ფენას, სადაც ეს ექსპონატებიც იქნება წარ
მოდგენილი. კონკურსი, ალბათ, ბევრი ად
ამიანისთვის გახდება სტიმული იმისა, რომ
ამ ტრადიციას ბოლომდე მისდიოს.
ლეილა ბაღბაია:
— თავის დროზე, ჯერ კიდევ აფხაზეთ
ში ყოფნისას, ჩემს სკოლაში ყველა ჟურნალი
ერთი კალიგრაფიით იყო შევსებული, რად

ფორმებ თეფშებს. ეს ძალიან შრომატევადი
სამუშაოა, მით უმეტეს, როცა მასში სულსა
და გულს დებ. ნამუშევრები უკვე ბევრი მაქ
ვს, მაგრამ ისინი არასოდეს გამომიფენია,
ალბათ, ამ გატაცებისადმი მოკრძალებული
დამოკიდებულების გამო. მომავალში ვგეგ
მავ გამოფენის მოწყობას. რამდენიმე ხნის
წინათ გავხდი ხელნაწერთა ეროვნული ცენ
ტრის მეგობართა საზოგადოების წევრი.
ვარ კალიგრაფიის კონკურსის მონაწილე.
თავადაც ვატარებ კონკურსებს კალიგრა
ფიაში. ვიყავი აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის სამინისტროს მიერ მოწყობილი
კალიგრაფიის კონკურსის ორგანიზატორი.
კონკურსი ჩატარდა ბოლნისის რაიონის სო
ფელ მამხუტის აზერბაიჯანულ სკოლაში.
14 აპრილს, დედაენის დღეს, ვარიანში, იაკ
ობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში, კალიგ
რაფიის ბლიც-კონკურსი “აი ია” ჩატარდა.
მოზარდებს კონკურსზე საკუთარი ნიჭის
წარმოჩენის საშუალება მიეცათ. საუკეთესო
ნამუშევრების ავტორებს სიგელები გადაეც
ათ.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ქართველების
თვის ენა და დამწერლობა მხოლოდ კომუნი
კაციის საშუალება არასოდეს ყოფილა. იგი
რწმენასთან ერთად ქართული სახელმწიფოს
არსებობის უმთავრესი ნიშანი იყო. ალბათ,
განსაკუთრებული სიამაყის გრძნობას იწ
ვევს ისიც, რომ მსოფლიოში არსებული 14
დამწერლობიდან ერთ-ერთი ჩვენი მშობლი
ური ქართული ენაა.

ლეილა ბაღბაია თავის ნამუშევრებთან

გან ყველას მე ვავსებდი. ჩემი გაფორმებუ
ლი იყო საორგანიზაციო კუთხეები, სტენდე
ბი, პიონერთა ოთახი. ახლაც მე ვაფორმებ
სამინისტროში გამართულ შეხვედრა-საღა
მოებს, სცენებს, ალბომებს, შემოქმედებით
კუთხეებს. ჩემი სპეციალობაა პედაგოგიკაფსიქოლოგია, მაგრამ ლამაზად წერა ჩემი
სულიერი მოთხოვნილებაა. ქართულ ანბან
ზე ზოგჯერ ძილშიც კი ვფიქრობ. თითქოს
თითოეულ ანბანს ვეფერები, როცა ვწერ და
თითოეული ასო ლამაზად გამომყავს. ხელ
წერა ათნაირად შემიძლია შევცვალო. გან
საკუთრებული დიზაინით ვქმნი საზედაო
ასოებს. არც ერთი არ მეორდება და ყველა
მათგანის დიზაინი თავისთავად იქმნება.
ვწერ ასომთავრულითაც, მხედრულითაც და
ნუსხურითაც. ფაიფურზეც ვმუშაობ. ქარ
თული კალიგრაფიითა და ორნამენტებით ვა

ქართული ხელნაწერი წიგნი ქართული
კულტურის უმნიშვნელოვანესი მონაპო
ვარია და მისი ისტორია საქართველოს ის
ტორიის განუყოფელი ნაწილია. ქართული
ხელნაწერები დღეს არა მხოლოდ ქართული,
არამედ მსოფლიო კულტურული მემკვიდ
რეობის ნაწილიცაა, რადგან ქრისტიანული
მწერლობის კვლევა ქართული ხელნაწერი
წიგნის გარეშე შეუძლებელია.
ნესტან ჩხიკვაძე, ფილოლოგიის მეც
ნიერებათა დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვ
ნული ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამ
შრომელი:
— თუ დავაკვირდებით ქართული ხელნა
წერების შექმნისა და დაცვის პირობებს და იმ
ხანგრძლივ პერიოდს (V-XIX სს), რომელშიც
ისინი იქმნებოდა, დავინახავთ, რომ ხელნა
წერი წიგნი არის არა მხოლოდ კულტურული

მემკვიდრეობის ნაწილი,
არამედ ჩვენი სახელმწი
ფოებრივი და პოლიტიკუ
რი სტატუსის საუკეთესო
დოკუმენტი,
რომელიც
გვაწვდის ცნობებს ლიტე
რატურაზე, სამწერლობო
ვითარებაზე, კულტურულ
ცენტრებზე, ხელოსნობა
სა და ხელობებზე — ტყა
ვისა და ქაღალდის დამუ
შავების ტექნოლოგიურ
პროცესებზე, საღებავე
ბისა და მელნების დამ
ზადებაზე. ხელნაწერები
შეიცავენ უმნიშვნელოვა
ნეს ინფორმაციას ჩვენს
პოლიტიკურსა თუ ეკონ
ომიკურ ურთიერთობებ
ზეც კი. წარმოიდგინეთ,
რომ უკვე X საუკუნეში
სინას მთაზე მოღვაწე
ქართველი ბერების მი
ერ გადაწერილი წიგნები შესრულებულია
ქაღალდზე, რომელსაც ისინი არაბებისგან
ყიდულობდნენ. შესაბამისად, მათ სავაჭრო
ურთიერთობები ჰქონიათ მუსლიმურ სამ
ყაროსთან. ამ ურთიერთობების წყალობით
ბევრ ისეთ ინფორმაციასაც იღებდნენ, რო
მელიც სამყაროს შესახებ ცოდნის გამყარე
ბაში უწყობდა მათ ხელს, ვთქვათ, თუნდაც

ლეილა ბაღბაიას მიერ მოხატული თეფში
ეცნობოდნენ და შემდგომ თარგმნიდნენ კი
დეც ასტროლოგიური თუ სამედიცინო ხასი
ათის წიგნებს. ეს სულაც არ ნიშნავდა იმას,
რომ ჩვენი სასულიერო მოღვაწეები თავი
ანთ რწმენას ღალატობდნენ. პირიქით, ისინი
რწმენის დაცვასა და განტმკიცებას სწორედ
ასეთი გახსნილი და თავისუფალი ურთიერ
თობების საფუძველზე ახერხებდნენ.
ხელნაწერებიდან კარგად ჩანს, თუ რო
გორი განათლებული და ტოლერანტული
სამყარო ქმნიდა ამ ყველაფერს. შესაშურია
ჩვენი დიდი მოღვაწეების ერუდიციაც და
საქმისადმი დამოკიდებულებაც. ხელნაწე
რებში კარგად არის გამოხატული მათი შემ
ქმნელების სახელმწიფოებრივი პოზიციაც.
ხელნაწერების შემქმნელებს ჩვენ მწიგნობ
რებს ვეძახით. ზოგი მათგანი წიგნს მხოლოდ
იწერდა, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლე
ბიც კრებდნენ ტექსტებს, თარგმნიდნენ მათ,
ადარებდნენ სხვაენოვან დედნებს და ადგენ
დნენ საგანგებო კრებულებს, რომლებსაც
შენიშვნებსაც ურთავდნენ. შენიშვნებში კარ
გად ჩანს საერთო კულტურულ-პოლიტიკურ
სივრცეში შესული ქვეყნის შვილის პრინცი
პული პოზიცია, რომელსაც ის გამოხატავდა
თუნდაც ერთიანი სივრცის დიქტატის მი
მართ — მე ვარ შენი მოკავშირე, მაგრამ ყვე
ლაფერს ნუ მიკარნახებ. ეს განწყობილება
ჩვენს ხელნაწერებში მკაფიოდ არის გამოხა
ტული და სწორედ ეს არის ეროვნულ-სახელ
მწიფოებრივი პოზიცია.
ჩვენი სამწიგნობრო-სამონასტრო ცენ
ტრები მოქმედებდა არა მხოლოდ საქართვე
ლოში, არამედ პალესტინაში, ეგვიპტეში —
სინას მთაზე, საბერძნეთში — ათონის მთა
ზე და სხვ. მათ აფინანსებდა სახელმწიფო,
რომელსაც კარგად ჰქონდა გაცნობიერებ
ული, რომ იყო დიდი თანამეგობრობის სრუ
ლუფლებიანი წევრი. უცხოეთში ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრე
ბის არსებობა ქართული სახელმწიფოს სა
ერთაშორისო სტატუსის უმნიშვნელოვანესი
დასტური იყო. ამიტომაც წიგნსა და განათ
ლებაზე ზრუნვა სახელმწიფო პოლიტიკის
შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა.

მოქვის სახარების ფრაგმენტი
— აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაწე
რილი ჩვენამდე მოღწეული ხელნაწერები
მოწმობენ, რომ საქართველოს ამ კუთხეშიც
მძლავრი კულტურულ-საგანმანათლებლო
კერები არსებობდა. დღეს ეს ხელნაწერები
ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასია, რად
გან ისინი წარმოადგენენ უტყუარ დოკუმენ
ტებს იმისა, რომ ეს, სამწუხაროდ სადავო
ტერიტორია ოდითგანვე საქართველოს გა
ნუყოფელი ნაწილი იყო.
— X საუკუნიდან, ლევან მეფის დროიდ
ან, დასავლეთ საქართველოში იწყება დიდი
აღმშენებლობითი საქმიანობა. სწორედ მა
შინ არსდება მოქვის მონასტერი. მოგვიან
ებით, კერძოდ, 1300 წელს, დანიელ მოქველი
ეპისკოპოსის ხელმძღვანელობით სწორედ
აქ გადაიწერა მოქვის სახარება. XVI საუკუნ
იდან აფხაზეთის სამთავროში კულტურულსაგანმანათლებლო მოღვაწეობით განთქმუ
ლი იყო ბიჭვინთის საეპისკოპოსო. აქ ძალი
ან ბევრი ხელნაწერი შეიქმნა, რომელმაც,
სამწუხაროდ, ჩვენამდე ვერ მოაღწია. ჩვენ
ძირითადად გვაქვს ის ხელნაწერები, რომ
ლებიც ეკლესია-მონასტრებში იყო დაცული.
კერძო კოლექციებში დაცული ხელნაწერე
ბის ჩვენამდე მოღწევა რთული იყო..
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახ
ება ბიჭვინთის ოთხთავიც, რომელიც XII
საუკუნეში გადაიწერა. ბიჭვინთის სახარე
ბა არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული
ხელნაწერი, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია,
თუმცა, უცნობია, სად გადაიწერა. ვიცით
მხოლოდ ის, რომ შარვაშიძეებმა მოაჭედინ
ეს და შესწირეს ბიჭვინთის ღვთისმშობლის
სახელობის ეკლესიას, რაც იმაზე მეტყვე
ლებს, რომ ბიჭვინთის მონასტერი იყო ძა
ლიან ძლიერი კულტურულ-საგანმანათლებ
ლო კერა იმ დროისათვის. მაშინ იწერებოდა
როგორც ყოველდღიური მოხმარების, ისე
საგანგებო წიგნები. საგანგებო წიგნი უფ
რო ძვირფასი იყო. მასზე იხარჯებოდა სხვა
ხარისხის ეტრატი და მელანი და იყო მოხა
ტული. ბიჭვინთის და მოქვის სახარებები სა
განგებო წიგნებია, წიგნები, რომლებიც არის
უტყუარი საბუთი იმისა, რომ ეს სივრცე ყო
ველთვის ქართული კულტურული და პოლი
ტიკური ცხოვრების, ანუ სახელმწიფოებრი
ობის განუყოფელი ნაწილი იყო. დღეს რაც
ამ ტერიტორიაზე ხდება, უცნაური გაუგებ
რობაა, რომლის სათავეც არც აფხაზებსა და
არც ქართველებშია საძიებელი. ეს გაუგებ
რობა ორივე მხარისთვის მიუღებელია და ვი
მედოვნებ, რომ ეს ვითარება აუცილებლად
გამოსწორდება – ნათესაური კავშირების
მოშლა არც ისე იოლია.
აფხაზეთი ქართული ხელნაწერი წიგნის
ისტორიასთან მჭიდროდ არის დაკავშირე
ბული. საუკუნეების წინათ აფხაზეთში შექ
მნილი ხელნაწერები დღეს განსაკუთრებით
ძვირფასია, რადგან ისინი წარმოადგენენ
უტყუარ დადასტურებას იმისა, რომ ეს ტერი
ტორია ოდითგანვე ქართული სახელმწიფოს
ნაწილი იყო. ამის უტყუარი დადასტურებაა
1300 წელს დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის
დაკვეთით აფხაზეთში გადაწერილი სახარე
ბა, რომელიც გამორჩეულია ფურცლოვან
ოქროზე შესრულებული მინიატიურებითა
და ორნამენტების მრავალფეროვნებით და
რომლის გადარჩენაზეც (დიაგნოსტიკა და
აღდგენა) ზრუნავს დღეს ხელნაწერთა ერ
ოვნული ცენტრი.
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ახალი წიგნები

სოხუმიდან დახსნილი თარგმანები
აფხაზეთის მკვიდრმა, პროფესიით ფიზიკოსმა ივანე ქვაჩახიამ ცხოვრების დიდი ნა
წილი პოეზიის თარგმნას შეალია. მან ქართულიდან რუსულად თარგმნა ილია ჭავჭავა
ძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, გალაკტიონ ტაბიძის, ლადო ასათიანის
ლექსები, რუსულიდან ქართულად კი სერგეი ესენინის ლექსები.
ამ თარგმანების უმეტესობა აფხაზეთის ომის დროს დაიკარგა. სრულყოფილად გა
დარჩა მხოლოდ გალაკტიონის ლექსების თარგმანები, რომელთა ნაწილს მკითხველი
ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებში კრებულ “Луна Мтацминды”-ში გაეცნო.
ახლახან მთარგმნელის ქალიშვილმა — ია ქვაჩახიამ გამოსცა გალაკტიონის ლექსების
თარგმანების ახალი კრებული, რომელშიც სოხუმიდან გამოტანილი და განადგურებას
გადარჩენილი 60-მდე ახალი თარგმანიც შევიდა. გთავაზობთ ია ქვაჩახიას წერილს, რო
მელიც ყოველივე ამაზე საინტერესოდ მოგვითხრობს.

ია ქვაჩახია
მამაჩემმა, ივანე ქვაჩახიამ, თარგმნა საკ
მაოდ მოწიფულ ასაკში ესენინის ლექსებით
დაიწყო.
რუსი პოეტის ეს ცნობილი ოთხსტრიქო
ნიანი ლექსი
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? уж не я ли сам?
ქართულად ასე აჟღერდა:
დათოვლილი ველი, მილეული მთვარე
სუდარაში გმინავს სევდიანი მხარე,
რად ტირიან ტყეში არყის ხენი ვითომ?
აქ ვინ მოკვდა, ნეტავ?
მე ხომ არა თვითონ?
თუმცა ეს მხოლოდ ცდა იყო, რასაც მოგ
ვიანებით მოჰყვა ესენინის “შაგანესა” და
მრავალი სხვა შედევრის თარგმანი, რომელ
თა ბედზეც ქვემოთ მოგითხრობთ.
გამოხდა ხანი და მამას ხელში ჩაუვარდა
პოეტ ბელა ახმადულინას მიერ რუსულად
თარგმნილი “მერი”. მოვიხმობ თარგმანის
მხოლოდ ერთ ნაწყვეტს:
...Твой
профиль
нежный,
твой
дикарский...
რომელი მერიც უნდა ყოფილიყო ამ ლექ
სის ადრესატი (ოცნების ქალი თუ კონკრე
ტულად მერი შარვაშიძე), ნებისმიერ შემ
თხვევაში, გაუგებარი დარჩა, რაზე მიუთ
ითებდა ეს ეპითეტი (дикарский); მხოლოდ
ვარაუდის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ ბელა
ახმადულინაც კი (მიუხედავად მისი მაღალი
ინტელექტისა და საქართველოსადმი დი
დი სიყვარულისა), არ იყო თავისუფალი იმ
შეხედულებისაგან, რომ ჩვენ, მეტი რომ არ
ვთქვათ... “ეგზოტიკური” ხალხი ვართ.
მამა გაბრაზდა. ძალიან კარგად მახსოვს,
რომ გალაკტიონ ტაბიძის თარგმანზე ხელი
სწორედ ამ ეპიზოდმა მოაკიდებინა მას —
ფიზიკოსს, თარგმანის თეორიაში სრულიად
გაურკვეველ ადამიანს, თვითნასწავლ მთარ
გმნელს. ასე დაიბადა “მერის” მისეული თარ
გმანი.
იგი შეპყრობილი გახდა ამ საქმით. საჭეს
თანაც კი ბუტბუტებდა ხოლმე თავისთვის
(გონებაში თარგმნიდა); ამ დროს ზოგჯერ
საჭეს ორივე ხელს უშვებდა და ჰაერში აზ
არტულად იქნევდა, რაც ოჯახის წევრებისა
და ახლობლების მუდმივი ხუმრობის საგნად
იყო ქცეული. ვფიქრობ, უბედურ შემთხვე
ვას არაერთხელ მხოლოდ იმიტომ გადაურ
ჩა, რომ შესანიშნავი მძღოლი იყო.
არც ისე დიდი ხნის წინათ, სატელევიზიო
გადაცემაში გალაკტიონს იხსენებდნენ. იხ
სენებდნენ ადამიანები, რომლებსაც მასთან
შეხება ჰქონდათ; მისი ეზოს ბავშვები, მე
ზობლები, გამვლელები და ა.შ.

თეონა ბიბლაია
გალერეაში “ჰობი”, აფხაზეთის გა
ნათლებისა და კულტურის სამინისტროს
ორგანიზებით, აფხაზეთის მხატვართა ნა
მუშევრების ტრადიციული საგაზაფხულო
გამოფენა — “აქ ჩემი სახლია” — გაიხსნა.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო აფხა
ზეთის სხვადასხვა თაობის 15 მხატვრის
— დათო ბაძაღუას, ელდარ ქავშბაიას,
ზურაბ ჭედიას, გიზო ხუბუას, ირაკლი
მიზრახი-ბერიას, მერაბ ფიფიას, ნერსე
ბაცაშის, ვალერი ჩარგაზიას, ავთო შენგე
ლიას, მერაბ ეფაძეს, ქეთი სხულუხიას და
სხვათა მიერ განსხვავებულ ჟანრში (ფერ
წერა, გრაფიკა, ქანდაკება, გამოყენებითი
ხელოვნება) შესრულებული ნამუშევრები.
გამოფენა გახსნა გალერეის დირექტორმა
ვანდა მუჯირმა, რის შემდეგაც დამსწრე
საზოგადოებას სიტყვით მხატვრებმა და

ითქვა ისიც, თუ როგორ ჩაეძინა ერთხელ
მას ვერაზე — თუთის ხის ქვეშ — და როგორ
მოპარა ვიღაცამ მძინარეს პალტო. უცებ
ჩავფიქრდი და რაღაც ნახევრად ზღაპრულ
ქალაქად წარმოვიდგინე იმდროინდელი თბი
ლისი, სადაც შეგეძლო ქუჩაში თუთის ხის
ქვეშ ჩაძინებული გალაკტიონი გენახა.
სწორედ ასეთ თბილისში გაატარა მა
მამ სტუდენტობა. ქუჩაში, სხვებივით, ისიც
ხვდებოდა ხოლმე თავის კერპს და მის ლექ
სებს სიყვარულით იზეპირებდა. და აი, ამდე
ნი წლის შემდეგ, მის თავში უცებ ერთმანე
თის მიყოლებით იწყეს “მომწიფება” ამ ლექ
სების რუსულმა ვარიანტებმა.
ამის ახსნა ძნელია, მაგრამ როგორც
ჩანს, მას ჰქონდა თანდაყოლილი უნარი ყვე
ლაზე სანუკვარი რამის ერთი რეალობიდან
მეორეში (ერთი ენიდან მეორეში, გნებავთ,
ობიექტური მოცემულობიდან მხატვრულ
რეალობაში) გადატანისა, რადგან მსგავსი
ნიჭის უეცარი გამოვლინება უფრო ადრეც
მომხდარა, რაზეც შემდეგი ეპიზოდი მეტყვე
ლებს: სამოცდაათიან წლებში მამას სრული
ად ახალგაზრდა ძმა (ნიკოლოზი) გარდაეც
ვალა. რამდენიმე დღეში შევამჩნიეთ, რომ
ეზოში ფუსფუსებდა, ტალახისმაგვარ მასას
ზელდა და სარდაფში ეზიდებოდა. ტრაგედი
ით უზომოდ შეწუხებულს იმ დღეებში ზედ
მეტი შეკითხვებით არავინ მიმართავდა და
ამიტომ მის საქმიანობაში არავინ ჩარეულა.
რამდენიმე დღეში თვითონ დამიძახა, რა
ღაც უნდა გაჩვენოო და სარდაფში შემიძღვა.
პატარა ვიყავი და ძალიან შემეშინდა:
სარდაფში... ვიღაც იყო.
აღმოჩნდა, რომ თიხისგან ძმის ბიუსტი
გამოექანდაკებინა. სამუშაო იარაღად რქის
ძველებური კოვზების ტარებს იყენებდა,
რომლებითაც ქართულ სოფლებში მაწონს
მიირთმევენ.
მე ვნახე საოცარი გარეგნული მსგავსება,
ცოცხალი თვალები, კეთილშობილი, ოდნავ
გაღიმებული გამომეტყველება; შემდგომში
კი სპეციალისტები აღნიშნავდნენ, რომ პრო
პორციებიც სწორად იყო დაცული და ქანდა
კების ხელოვნების ყველა ნიუანსიც.
ნამუშევარს ძალიან დიდხანს ხვეწდა;
პროცესს უკვე ყოველდღიურად ვადევნებდი
თვალს და არაერთხელ შევსწრებივარ, რო
გორ ელაპარაკებოდა იგი ქანდაკებას...
მოგვიანებით მამას უფროსმა ძმამ, ირ
ოდიონმა, თაბაშირში ჩამოსხმული ეს ნამუ
შევარი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანა
ში, ბრინჯაოში ჩამოსასხმელად წაიღო და იქ
სრულიად შემთხვევით წააწყდა თავის საქ
მეზე მისულ ცნობილ მოქანდაკეს — შოთა
მიქატაძეს. იგი ჩვენს ოჯახს იცნობდა და ამ
ამბით დაინტერესდა. როდესაც ვითარებაში
გაერკვა და ქანდაკება ნახა, ბატონ შოთას
ცრემლი მოერია...

ვუბრუნდები 1982 წელს, როცა გამო
ვიდა პირველი ორენოვანი წიგნი “Луна
Мтацминды”, რომელშიც გალაკტიონ ტაბი
ძის 120-ზე მეტი ლექსის თარგმანი შევიდა.
მახსოვს მოსკოვიდან ჩამოსული ალა მარ
ჩენკო, წიგნის რედაქტორი და წინასიტყვა
ობის ავტორი. იგი ჩვენთან სტუმრობდა და
მამასთან ერთად დიდხანს მუშაობდა წიგ
ნზე. მახსოვს, როგორ ძრწოდა მამაჩემი ამ
მკაცრი რედაქტორის წინაშე, რომელიც ყო
ველ სიტყვას წონიდა. როდესაც სამუშაო
დასრულდა, მამამ პირჯვარი გამოისახა.
წიგნი საკმაოდ სიცოცხლისუნარიანი
გამოდგა; ვფიქრობ, მასზე დღესაც არის
მოთხოვნა; ყოველ შემთხვევაში, თბილისე
ლი ბუკინისტები ამაში ხშირად მარწმუნებენ.
კრებულში გალაკტიონის ყველაზე პოპულა
რული ლექსების (“მერი”, “ლურჯა ცხენები”
და სხვ.) რუსული თარგმანები შევიდა. სხვა
თა შორის, მათ რიგებში ვერ მოხვდა ლექსი
“მესაფლავე” (რომელიც ქართველ ხალხს,
ჩემი დაკვირვებით, განსაკუთრებულად უყ
ვარს), რადგან მამას მისი თარგმნა გაუჭირ
და. ეს ერთი შეხედვით სადა ლექსი, ძალიან
“გაუჯიუტდა”, მხოლოდ მოგვიანებით დაემ
ორჩილა მთარგმნელის კალამს და მკითხვე
ლი მას უკვე ამ ახალ წიგნში იხილავს. ვფიქ
რობ, ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა ლექ
სის მუსიკა თითქმის უცვლელად გადავიდა
ერთი ენიდან მეორეში, იქნებ, იმიტომ, რომ
მასზე ძალიან დიდხანს მუშაობდა.
პირველი წიგნის გამოცემის შემდეგ მა
მას მუშაობა ერთი წუთითაც არ შეუწყვე
ტია: თარგმნიდა სხვა ქართველ პოეტებსაც,
სერიოზულად მოკიდა ხელი ესენინს. თარ
გმნა გალაკტიონ ტაბიძის კიდევ სამოცზე
მეტი ლექსი, მაგრამ მეორე წიგნის გამოცე
მა ვერ მოასწრო, მამა გარდაიცვალა. 1992
წელს კი ჩვენმა ოჯახმა დატოვა ნაომარი
სოხუმი და გამოუქვეყნებელი თარგმანები
(ხელნაწერების სახით) ჩვენს სახლში ახლად
დაბინავებული ადამიანების განკარგულება
ში აღმოჩნდა.
და, აი, როცა ძალადობის პირველმა
ტალღამ გადაიარა, სოხუმში დარჩენილმა
ჩვენმა მეზობელმა, ქალბატონმა ირა ვოსკა
ნოვამ გამბედაობა მოიკრიბა, ძღვენით ეახ
ლა ჩვენი სახლის ახალ ბინადრებს და სთხო

აქ, ჩემი სახლია
მოწვეულმა სტუმრებმა მი
მართეს. აფხაზეთის მხატ
ვრების შემოქმედება უკვე
18 წელია მშობლიური აფხა
ზეთისგან შორს იქმნება და
ვითარდება. დევნილობაში
მყოფთ, თითქოს არჩევანის
თავისუფლება შეეზღუდათ,
ყოველ ახალ ნახატში ისინი
“ძველ თემას” უბრუნდებიან.
მაგრამ ყველაფერს აქვს თა
ვისი ბუნებრივი გაგრძელე
ბა და თანდათან გარკვეული
ცვლილებები
აფხაზეთის
მხატვრების ნამუშევრებზეც
აისახა.
ვანდა მუჯირი: “აფხა

საგამოფენო დარბაზში

ვა: ამ ოჯახის უფროსი “რაღაცებს” წერდა
და თუ არ გჭირდებათ, იქნებ მომცეთო. მა
თაც “დიდსულოვნად” გადასცეს მოზრდი
ლი საქაღალდე. საინტერესოა, რომ მამას
სადისერტაციო ნაშრომი (საკმაოდ რთული
საკითხის გამოკვლევა ფიზიკაში) ვერ გაიმ
ეტეს და თავისთვის დაიტოვეს...
სამუდამოდ გაქრა ვაჟა-ფშაველას რამ
დენიმე ლექსის თარგმანიც; განსაკუთრე
ბით მწყდება გული ლექსზე “იას უთხარით
ტურფასა” (Скажите неженке-фиалке).
გაქრა ესენინის ლექსების თარგმანებით
სავსე მოზრდილი უბის წიგნაკიც (მხედვე
ლობაში თუ არ მივიღებთ სამი ლექსის თარ
გმანს, რომელიც აქ, თბილისში, ბატონმა
ერეკლე საღლიანმა მოგვაწოდა). როგორც
ჩანს, ჩვენი სახლის ახალმა მფლობელმა
ეს ტექსტები ქართულ ლექსებად მიიჩნიეს
და ჩვენს ფოტოებსა და წიგნებთან ერთად
ცეცხლს მისცეს (ჩვენს ეზოში რომ დიდი კო
ცონი გიზგიზებდა, ამის შესახებ იგივე ირა
ვოსკანოვასაგან ვიცით).
ჩვენი გასხვისებული სახლიდან სასწა
ულებრივად დახსნილ საქაღალდეში შენა
ხული გამოუქვეყნებელი თარგმანები უკ
ვე გამოქვეყნებულებს შევურიე; ასე შედ
გა საკმაოდ ვრცელი კრებული, რომელიც
თავდაპირველი ჩანაფიქრით ორენოვანი
არ იყო, რადგან მიმაჩნია, რომ ორიგინალ
ისა და თარ
გმა
ნის ასე გვერ
დიგ
ვერდ გან
ლაგება დარტყმის ქვეშ აყენებს ნებისმიერ
თარგმანს, მით უმეტეს, როცა სათარგმნი
მასალა ასე რთულია; მაგრამ არჩევანი მა
ინც ორენოვანი კრებულის სასარგებლოდ
გავაკეთე, იმ იმედით, რომ მკითხველი არა
მარტო უზუსტობებს შეამჩნევს და თამამ
“გადახვევებს” განსჯის, არამედ წარმატე
ბულ მიგნებებსაც ღირსეულად დაუფასებს
მთარგმნელს.
ხელნაწერებში ვიპოვე ზოგიერთი თარ
გმანის განსხვავებული ვარიანტი და გადავ
წყვიტე ახალ წიგნში ეს ვარიანტები წარმო
მედგინა; ამით აიხსნება პირველ და მეორე
წიგნებს შორის არსებული ზოგიერთი ტექ
სტობრივი სხვაობა.
წლეულს მამა 80 წლის გახდებოდა. მან
ამ თარ
გმა
ნებს წლე
ბი მი
უძ
ღვნა და მე არ
მინდოდა, ის დავიწყების მტვრისათვის
დამეთმო.
პირველი წიგნი “სრული იდილიის” ატ
მოსფეროში გამოვიდა: გეორგიევსკის ტრაქ
ტატის იუბილეს მიეძღვნა. წინამდებარე
წიგნი კი ისეთ ვითარებაში გამოდის, როცა
ყველანი კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ
ხსენებული ტრაქტატის ოფიციალურად გა
ფორმების დროს ქართული საზოგადოება
ტყუილად არ შფოთავდა.
ამასთანავე, მე ვერც მათ დავეთანხმები,
ვინც რუსეთთან კულტურულ ურთიერთო
ბას სკეპტიკურად უყურებს და ვერც მათ,
ვინც მასთან მარადიულ ძმობაზე საუბრობს.
მშვიდად გამომაქვს დღის სინათლეზე
მრავალი წლის თავგამოდებული შრომის ნა
ყოფი — ერთი კულტურული და უმდიდრესი
ენიდან მეორე კულტურულ და უმდიდრეს ენ
აზე თარგმნილი პოეზია, იმ იმედით, რომ იგი
თარგმანის მოყვარულებს დააინტერესებს
და ამ დიდი პოეტის შემოქმედების სხვადას
ხვა თარგმანთა კოლექციას შეავსებს.

ზეთი ჩვენი ნაწილია, აუცილებელია ხე
ლოვანი ადამიანების მხარდაჭერა და მა
თი შემოქმედების პოპულარიზაცია”.
გოგი ლაზარეიშვილი: “პოზიტიური
– ასე შევაფასებდი დღევანდელ გამოფე
ნას. დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა,
რომ აფხაზეთის მხატვრების შემოქმედე
ბაში იკლო ტრაგიზზმა, რაც თემატიკასა
და ფერში აისახა. დიდი მადლობა გალე
რეას, რომელიც ასე უდგას მხარში მხატ
ვრებს. ყოველი გამოფენა კი თითო აგ
ურია იმ საქმეში, რასაც ჰქვია აფხაზეთში
დაბრუნება.”
გამოფენაზე წარმოდგენილ ნამუშე
ვართა შორის, ასევე იყო ცვილის ქანდა
კება, “ძმათა მონანიების მონუმენტის”
ესკიზი და ა. შ. პროექტის ავტორის ნერსე
ბაცაშის თქმით: “ეს გამოფენა მხოლოდ
რეპეტიციაა, ყველაზე მთავარი გამოფენა
აფხაზეთში შედგება”.

აპრილი, 2011 წელი
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სცენაზე გატარებული ნახევარი საუკუნე
საქართველოს სახალხო არტისტი სერგო პაჭკორია 80 წლისაა
ნათელა არველაძე
ქართული თეატრისა და თითოეული მი
სი მსახურის ხვედრი გადახლართულია ჩვე
ნი სამშობლოს ბედისტრიალთან. შესაძლოა,
ამიტომაცაა, რომ ჩვენში თეატრი რაღაც
მაგიური ძალითაა შემოჭრილი ქართველის
სულში. ქართველი ცხოვრებაშიც არტისტია,
სცენაზე ხომ არტისტია აღმატებულ ხარის
ხში. ეს ორი მომენტი — სამშობლოს ხვედრი
და არტისტული ფეთქებადი ენერგია, შეიგ
რძნობა მსახიობთა შემოქმედებითსა თუ ყო
ველდღიურ ყოფაში. ვიცი, ასე იყო წინათ,
ვგრძნობ, ასე არის ახლაც, იმაზე ვდარდობ,
ასე იქნება ხვალ? ეს ფიქრი ამედევნა, რო
ცა სერგო პაჭკორიას შემოქმედებით ცხოვ
რე
ბა
ზე და
ვიწყე წე
რა. არა, არ მინ
და ჩვე
ულებისამებრ გავიხსენო მისი როლები და
ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი ფაქტები. ამის
თაობაზე უკვე დავწერე და არ დავიშურე
მისთვის ყველა საქებარი სიტყვა, რაც ეკ
უთვნოდა და ეკადრებოდა. ახლა სულ სხვაგ
ვარად მსურს გავიხსენო და მკითხველსაც
შევახსენო, რამდენი სიხარული განგვიცდია
მის მიერ შექმნილი როლების ხილვისას. ის
მინ
და ვუთხრა ჩვენს იუბ
ილ
არს, რომ არა
ერთი მისი მაყურებლის გულისნადებს გა
ვუმხელ, თუ ვიტყვი — სერგო პაჭკორიას
გმირებთან შესახვედრად ცნობისწადილითა
და სიამოვნების განცდისათვისაც მიეშურ
ებოდა მაყურებელი სოხუმის ქართული თე
ატრის სპექტაკლებზე...
რა დრო გასულა! სულ რაღაც 80 წელი!
სულ რაღაც ნახევარ საუკუნეზე მეტი დრო
სცენაზე, სულ რაღაც ორი საუკუნის მიჯ
ნა და სულ რაღაც 70-მდე როლი!.. სოხუმის
ქართული თეატრი ბრძოლის ველზე იდგა,
ისევე, როგორც მაჩაბლის დასი თავის დრო
ზე! სცენაზე გამარჯვების სიხარული და იმ

სერგო პაჭკორია - ზვიად სპასალარი
(„დიდოსტატის მარჯვენა”ზ)
იძულებითი ბრძოლის ველზე დამარცხების
სიმწარე გადაიხლართა სერგო პაჭკორიას
სულში, ისევე, როგორც თითოეული მსახი
ობის გონებაში. ასე მგონია, ყველა მოქალა
ქის გულის ფიცარზე გადაიარა ყველა ტან
კმა, ტყვიამფრქვევმა, მომხვდურის ჯარის
კაცმა, ოფიცერმა და გენერალმა. უთუოდ,
სერგო პაჭკორიას გულის ფიცარზეცაა აღ
ბეჭდილი ყველა ის ტყვია, რაც კი გავარდა
იმ დღეებში. არ არსებობს იმაზე დიდი სატ
კივარი, ვიდრე უსამართლო, უთანასაწორო,
უიღბლო დაპირისპირება და მარცხისთვის

განწირული შებმა. სულ სხვაგვარად აღვნიშ
ნავდით ამ თარიღს სოხუმის თეატრში, რომ
არა პოლიტიკოსთა უგუნურება!
ნახევარ საუკუნეზე მეტ წლებს რომ გა
ატარებ სცენაზე... ამდენ როლს რომ ითამაშ
ებ, შენი მაყურებლის სიყვარულს რომ მოიპ
ოვებ... ამ ასაკს რომ მიაღწევ და... დევნილი
თეატრის, დევნილი დასის წევრი გახდები,
ძნელია ზარ-ზეიმით აღნიშნო ეს საიუბილეო
თარიღი, მაგრამ...
თეატრის სიმბოლო ხომ ტრაგიკული და
კომიკური ნიღაბია. ასეა, ასეთია ცხოვრე
ბაც — მწუხარებას სიხარული ენაცვლება,
ცრემლს — ღიმილი...
სერგო პაჭკორია კონსტანტინე გამსა
ხურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწი
ფო დრამატული თეატრის არტისტია და
ამ სათეატრო ოჯახის ტრაგიკული ბედის
ტრიალის მოზიარეს, ლაღი ღიმილი გაუქრა
პირსახეზე, მისი გამეხებული მზერის შემ
ყურეს ხშირად მიფიქრია — რამდენი წარ
მატებული როლი, სპექტაკლი დააკლდა ამ
თეატრს, ამ სცენას, სერგო პაჭკორიას...
ის ყოველთვის მაგონებდა ჩვენს დიდებულ
წინაპრებს: კუნთმაგარ, ფოლადივით ჩა
მოსხმულ, შინაგანი ძალით აღვსილ, დინჯ,
გულისხმიერ რაინდებს, რომელთაც უნარი
შესწევდათ ღირსეული ცხოვრებით გაევ
ლოთ ძნელი გზა. შესაძლოა, ამიტომაც გან
საკუთრებული სიმახვილით შემორჩა ჩემს
მეხსიერებას მისი ზვიად სპასალარი გოგი
ქავთარაძის სპექტაკლიდან “დიდოსტატის
მარჯვენა”, სადაც ერთ როლში გაერთიან
ებული იყო ქართველთა გენეტიკური კოდის
ნიშანი — ძლევამოსილი სიდინჯე და მტკი
ცე ნებისყოფა. კონსტანტინე გამსახურდიას

პერსონაჟს სიდარბაისლითა და შინაგანი სი
სავსით თამაშობდა მსახიობი.
კიკვიძის როლში სწორედ მგზნებარე მე
ომრის შინაგანი ცეცხლოვანი ლავა იგრძნო
ბოდა. დავით კობახიძის სპექტაკლში (ვანი
ონ დარასელის “კიკვიძე”) მთავარი სწორედ
ეს ბრძოლისა და გამარჯვების ჟინი ბობოქ
რობდა სცენაზე. იყო რაღაც ყმაწვილური
გახელება როლის სასცენო ყოფაში.
ეს ორი როლი გავიხსენე იმიტომ, რომ
მსახიობის ახლანდელ განწყობას ეს ორი
თავდადებული პატრიოტი შეესაბამება. ასე
მგონია, არტისტის ფეთქებადი ენერგია არც
ახლა ასვენებს სერგოს და ამჟამადაც მკლა
ვი და გული ერჩის, კვლავ ზვიად სპასალარი
ვით შეუვალი იყოს და კიკვიძესავით მგზნე
ბარე მეომარი.
თეტრისა და თითოეული არტისტის
ხვედრი გადახლართულია ჩვენი სამშობლოს
ბედისტრიალთან. ამიტომაც, უპირველესად,
იმას ვუსურვებ ჩვენს იუბილარს — წაღმა
დატრიალებულიყოს საქართველოს ჩარ
ხი, კვლავ აინთოს ჭაღი სოხუმის ქართული
თეატრის მაყურებელთა დარბაზში, გახსნი
ლიყოს ფარდა და... უთუოდ, მთელ დასსთან
ერთად სერგოსაც მოუხდება შეხვედრა თა
ვის მაყურებელთან.
და კიდევ იმას გისურვებ, ჩემო სერგო,
მოსწრებოდე საქართველოს გამთლიანებაგაძლიერებას! ოჯახის კეთილდღეობას გი
სურვებ და კიდევ იმას, რასაც ყოველი არ
ტისტი გულისგულში ნატრობს...
ვულოცავ იუბილარ სერგოს, სოხუმის
თეატრს, მის ოჯახს, მის ახლობლებს, მაყუ
რებელს მსახიობის სახელოვან იუბილეს!

აფხაზეთის განათლებისა და კუტურის სამინისტროც ულოცავს ღვაწლმოსილ მსახიობს
ღირსეულ იუბილეს, უსურვებს მას ხანგრძლივ სიცოცხლეს და აფხაზეთში დაბრუნებას.

“კომანის გულწითელა, თეთრი მტრედი” ქართულ სცენაზე
თეონა ბიბლაია
კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თე
ატრი თითქმის ორი წელია კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატუ
ლი თეატრის მცირე სცენაზე მართავს წარმოდგენებს. 2010 წლიდან თეატრს ახალი
მმართველი ჰყავს, ამავე თეატრის მსახიობი მერაბ ბრეკაშვილი. ამ ხნის განმავლობა
ში თეატრმა 3 პრემიერა გამართა: ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით “მე, ბე
ბია, ბაბუა და ჭინკები” (რეჟისორი გოგა თავაძე); აქვსენტი ცაგარელის “ჭკუისა მჭირს”
(რეჟისორი კოტე მირიანაშვილი) და ლალი როსებას “პრემიერა” (რეჟისორი დიმიტრი
ხვთისიაშვილი). “პრემიერაში” ერთ–ერთ მთავარ როლს თამაშობს მარიამ ჩუხრუკიძე,
ახალგაზრდა მსახიობი, რომელმაც წლეულს, 14 იანვარს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით
გამართულ ფესტივალზე, საქართველოს თეატრალური კავშირის გადაწყვეტილებით,
ნომინაცია “დებიუტი” დაიმსახურა.
თეატრის მმართველის, მერაბ ბრეკაშ
ვილის თქმით, სოხუმის თეატრი თავის ერ
თგულ მაყურებელს რამდენიმე სიურპრიზ
საც უმზადებს. რეჟისორი გოჩა კაპანაძე
შალვა დადიანის ნაწარმოების მიხედვით,
დადგამს სპექტაკლს “გუშინდელნი”. ასევე,
იგეგმება სოხუმისა და მარჯანიშვილის თე
ატრების ერთობლივი პროექტი. მანამდე კი,
კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის
სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
დიდი პრემიერისთვის ემზადება. იგი 2011
წლის აპრილში მაყურებელს, აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის,
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის
სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მერიის
მხარდაჭერით, სპექტაკლს — “კომანის გულ
წითელა, თეთრი მტრედი” შესთავაზებს. ერ
თმოქმედებიანი პიესა მოგვითხრობს აფხა
ზე
თის ომ
ის დროს, 1993 წელს, სო
ხუმ
თან
ახლოს მდებარე ისტორიულ სოფელ კომანში
ახალგაზრდა ქართველი მღვდელ–მონაზო
ნის მამა ანდრია ყურაშვილისა და ცნობილი
აფხაზი ქველმოქმედისა და ბიზნესმენის, –
იური ანუას დახვრეტის ტრაგიკულ ამბავს.
სპექტაკლის პრემიერასთან დაკავშირე
ბულ სამზადისზე გვესაუბრებიან კონსტან
ტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის
სახელმწიფო დრამატული თეატრის მმარ
თველი მერაბ ბრეკაშვილი, რომელიც ამ
სპექტაკლში იური ანუას როლს ასრულებს
და დრამატურგი, პიესის ერთ-ერთი ავტორი
ოთარ პერტახია, რომელიც ამავე დროს ამ
თეატრალური პროექტის ავტორიცაა.
მერაბ ბრეკაშვილი:
—ეს ჩემ
თვის, ალ
ბათ, ერთ–ერ
თი ყვე
ლაზე ურთულესი როლი იქნება. ბევრად
უფრო ადვილია მწერლის მიერ გამოგონილი
პერსონაჟის განსახიერება და გაცილებით

მერაბ ბრეკაშვილი
ძნელი, ითამაშო როლი იმგვარი გმირისა,
რომელსაც უამრავი ადამიანი იცნობდა. ამ
დროს დიდ პასუხისმგებლობას იღებ მისი
ოჯახის წევრებისა და მთლიანად საზოგა
დოების წინაშე. აქვე გეტყვით, ყველა წინა
პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ სპექტაკ
ლი კარგი გამოვიდეს. მამა ანდრიას როლს
ახალგაზრდა მსახიობი, თენგიზ ჭუმბაშვილი
ითამაშებს. ამ როლით მისი დებიუტი შედ
გება სოხუმის თეატრში. სპექტაკლის რეჟი
სორია სოსო ნემსაძე. პიესის ავტორები არი
ან ოთარ პერტახია და ირაკლი სამსონაძე.
მხატვარი გახლავთ მირიან შველიძე, კომ

პოზიტორი – გოგი ჩლაიძე. მონაწილეობენ:
დავით ველიჯანაშვილი, პაატა კიკვაძე, ნიკა
წერედიანი. სპექტაკლზე მუშაობა თითქმის
დასრულებულია.
აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ამ პი
ესის დადგმა აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის მინისტრის დალი ხომერიკის დი
დი ძალისხმევის შედეგად გახდა შესაძლებე
ლი, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით მას.
ოთარ პერტახია:
— ისტორიულად კომანი არის მსოფლიო
მნიშვნელობის ქრისტიანული სიწმინდეების
კერა. სამი წმინდანის სახელი უკავშირდება
ამ ადგილს: იოანე ოქროპირის, იოანე ნათ
ლისმცემლისა და წმინდა მოწამე ვასილის

ოთარ პერტახია
კოსი. როგორც თვითმხილველები ამბობენ,
აფხაზეთის ომის დროს, კომანის დაცემის
დღეებში, მოწინააღმდეგე მხარემ რუსეთის
მაღალი ეშელონებიდან მოსული ბრძანების
საფუძველზე, სწორედ მისი კულტურული
მემკვიდრეობის უნიკალურობის გამო, სოფ
ლის დაბობვა შეაჩერა. აღსანიშნავი ფაქტია,
რომ კომუნისტების მიერ განადგურებული
კომანის ისტორიული ძეგლი, წმ. იოანე ოქ
როპირის სახელობის ეკლესია და სხვა სიწ
მინდეები აღადგინა და პირვანდელი სახე
დაუბრუნა სწორედ აფხაზმა კაცმა იური
ანუამ, ამ ტრაგიკული ისტორიის ერთ-ერთმა

მთავარმა გმირმა. რაც შეეხება მამა ანდრი
ას, ის წარმოშობით ბაღდათიდან იყო, კომან
ში სამოღვაწეოდ, გაგანია ომის პერიოდში,
სხალთის მონასტრიდან ჩავიდა და სრულიად
ახალგაზრდა ასაკში წმ. იოანე ოქროპირის
სახელობის ტაძრის წინამძღვრად დაინიშნა.
ყველაფერი ამის შემდეგ დაიწყო. მაშინ, რო
დესაც გარეშე ძალის მიერ ინსპირირებულ
ომში ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს
დაუნდობლად ებრძოდნენ, სოფელ კომანში
ქართველი მღვდელი და აფხაზი კაცი სული
ერმა ერთობამ ძმებად აქცია და ამ ერთობი
სათვის თავგანწირვაც შეაძლებინა.
პიესის შექმნის ამოსავალ წერტილად
ჩემთვის 19 წლის აფხაზი ბიჭის დაურ ზუხ
ბას მონანიე მეომრის სახე იქცა სხვა საინ
ტერესო პერსონაჟებთან ერთად. მათ შორის
გამოვყოფდი წითელი არმიის ოფიცრის პერ
სონაჟს. საქმე ისაა, რომ მოწინააღმდეგე მხა
რემ კომანის აღებისთანავე, ჯერ იური ანუა
წამებით მოკლა, ხოლო შემდეგ მამა ანდრია
ვერაგულად დახვრიტა, ამ ტრაგიკული ფაქ
ტის უშუალო მონაწილეების მონათხრობის
მიხედვით, ივლისის მცხუნვარე მზეში მამა
ანდრიას სხეული სამი დღის განმავლობაში
უხრწნელი დარჩა, გვამს ჭრილობიდან სის
ხლი სდიოდა და ის ცოცხალივით ესვენა. ამ
სასწაულმა თურმე აფხაზებზეც იმოქმედა.
სწორედ მაშინ 19 წლის აფხაზმა მეომარმა
დაურ ზუხბამ გადაწყვიტა, თავი დაენებებ
ინა ამ უსამართლო ომისათვის, რომელმაც
უცოდველი და უდანაშაულო მღვდელმსახუ
რიც არ დაინდო. ის მერეც ხშირად მიდიოდა
მამა ანდრიას საფლავთან, ჩუმად ტიროდა
და მისგან პატიებას ითხოვდა. ახალგაზრდა
აფხაზი მეომრის ამ საქციელით მე დავინა
ხე აფხაზების მხრიდან სინანულის გრძნობა,
რამაც შთამაგონა პიესის შექმნა.
მართლაც, ადვილი როდია საუბარი იმ
გვარ გმირებზე, რომლებმაც ძმობის ისტო
რია ჩვენს თვალწინ დაწერეს და საკუთარი
სისხლით დაამტკიცეს. მიხარია, რომ “კომა
ნის გულწითელა, თეთრი მტრედი” სწორედ
სოხუმის თეატრში დაიდგმება და ამ დიდ
საქმეში ჩემი მოკრძალებული წვლილი მეც
შევიტანე. მიმაჩნია, რომ სოხუმის თეატრი,
თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების ახალ
ეტაპზეა, ბოლო პერიოდში დადგმულ სპექ
ტაკლებში მაყურებელმა ბევრი ახალგაზრდა
ნიჭიერი მსახიობი აღმოაჩინა. სოხუმის თე
ატრს შესწევს შემოქმედებითი უნარი, იყოს
საინტერესო და ყველასგან განსხვავებული.
მინდა ძალიან დიდი წარმატება ვუსურვო
მთელ თეატრალურ დასს და მის ხელმძღვა
ნელობას.
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აფხაზეთის ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის
ბეჟან ხორავა
იმ დროს, როდესაც თბილისის მისადგომებთან ბრძოლები შეწყდა, ხოლო 25 თე
ბერვალს თბილისში რუსეთის XI წითელი არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, საქართველოს
ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, აფხაზეთში, ჯერ კიდევ გააფთრებული ბრძოლები მიმ
დინარეობდა.
1920 წლისათვის საბჭოთა რუსეთმა წარმატებით გადაჭრა საგარეო და საშინაო
სირთულეები და რუსეთის იმპერიის საზღვრების აღდგენისათვის ზრუნვა დაიწყო. საბ
ჭოთა რუსეთის ხელისუფლებამ პირველ რიგში მზერა კავკასიას მიაპყრო.
1920 წლის აპრილში რუსეთის წითელი არმიის ნაწილებმა აზერბაიჯანი, ხოლო იმ
ავე წლის ოქტომბერში სომხეთი დაიპყრეს. ორივე რესპუბლიკაში საბჭოთა ხელისუფ
ლება გამოცხადდა. ამის შემდეგ ჯერი საქართველოზე მიდგა. მოსკოვში კარგად ესმო
დათ, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობა გარედან დახმარების
გარეშე შეუძლებელი იყო, ამიტომ საბჭოთა რუსეთის მესვეურები ცდილობდნენ, “რე
ვოლუციურ ბრძოლაში” მენშევიკური მთავრობის მიერ “დაჩაგრული” ეროვნული უმ
ცირესობები ჩაებათ. ამის თაობაზე ს. ორჯონიკიძე და ს. კიროვი 1921 წლის 2 იანვარს
რუსეთის კპ (ბ) ცენტრალურ კომიტეტს წერდნენ: “არ შეიძლება იმედი ვიქონიოთ, რომ
საქართველოში გადამწყვეტი აფეთქება მოხდება, ჩვენი დახმარების გარეშე მისი გა
საბჭოება შეუძლებელია... ჩვენი ჩარევისათვის საბაბი საქართველოს საქმეებში არსე
ბობს. ამისათვის არ არის საჭირო ღია თავდასხმა საქართველოზე. არის შესაძლებლობა
დაიწყოს მოძრაობა აფხაზეთში, აჭარაში, ბორჩალოს მაზრაში”.
26 იანვარს რუსეთის კპ (ბ) ცენტრა
ლურმა კომიტეტმა საქართველოს სა
კითხი განიხილა და ლენინის რეზოლუცია
მიიღო: “მიეცეს დირექტივა რესპუბლი
კის სამხედრო რევოლუციურ საბჭოს და
კავკასიის ფრონტს, თუ საჭირო იქნა, სა
ქართველოსთან ომისთვის მოემზადონ”.
ამ დირექტივის შესაბამისად, კავკასიის
ფრონტის სარდლობამ შეიმუშავა სამხედ
რო ოპერაციების გეგმა, რომელშიც გათ
ვალისწინებული იყო XI და IX არმიების
ერთობლივი მოქმედება. საქართველოში
წითელი არმიის შეჭრა რამდენიმე მიმარ
თულებით უნდა განხორციელებულიყო.
ნიშანდობლივია, რომ 10 თებერვალს, რუ
სეთის ეროვნებათა სახალხო კომისარი ი.
სტალინი გაზ. “პრავდაში” საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრო
ბას ადანაშაულებდა აფხაზების, ოსებისა
და სომხების ჩაგვრაში, რითაც, ფაქტობ
რივად, ამ ხალხებს საქართველოს ხელი
სუფლების წინააღმდეგ ამხედრებდა და,
მათი უფლებების დასაცავად, საბჭოთა
რუსეთის სამხედრო ჩარევისათვის იდე
ოლოგიურ საფუძველს ქმნიდა.
1921 წლის 11 თებერვალს ლორეს ნე
იტრალურ ზონაში განლაგებულ საქარ
თვე
ლოს შეიარაღებულ ძა
ლებს თავს
დაესხნენ საბჭოთა სომხეთის რეგულა
რული ჯარის ნაწილები და გადაცმული
წითელარმიელები. საბჭოთა რუსეთის
ინფორმაციით, ბორჩალოს მაზრაში თით
ქოს საქართველოს მენშევიკური ხელი
სუფლების წინააღმდეგ მშრომელი ხალ
ხის შეიარაღებული აჯანყება დაიწყო. 13
თებერვალს რუსეთის კპ (ბ) ცკ კავკასი
ის ბიუროს ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა
ალექსი საჯაიამ აფხაზეთის ავტონომიის
საკანონმდებლო ორგანოს — სახალხო
საბჭოს — ბოლშევიკურად განწყობილ
წევრებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც
აღნიშნავდა, რომ აფხაზეთს აქვს თვით
გამორკვევის შესაძლებლობა დაღესტნის,
აზერბაიჯანისა და თერგის ხალხების
მსგავსად, რომლებმაც საბჭოთა რუსეთის
მფარველობით ავტონომიური საბჭოთა
სოციალისტური რესპუბლიკები შექმნეს.
“ვიმედოვნებ, — წერდა იგი, — აფხაზე
თის სახალხო საბჭოს “დამოუკიდებლო
ბის” ფრაქცია (მ. ცაგურია, ი. მარღანია,
ა. უბირია, ს. ჭანბა, — ავტ.) გაითვალის
წინებს, რომ საქართველოში მენშევიკური
ხელისუფლება უახლოეს მომავალში და
ემხობა და “მენშევიკების წინააღმდეგ რე
ვოლუციის წითელ დროშას აღმართავს”.
საქართველოში “შეიარაღებული აჯან
ყების” ხელმძღვანელობის მიზნით, 16 თე
ბერვალს საქართველოს რევოლუციური
კომიტეტი შეიქმნა. იმავდროულად, წითე
ლი ხიდით საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის საზღვარი რუსეთის XI არ
მიის ნაწილებმა გადმოლახეს. საქართვე
ლოს რევკომის წევრები XI არმიას თბილი
სისაკენ მოუძღოდნენ.
საქართველოს რევკომის შექმნის მე
ორე დღეს, 17 თებერვალს, სოჭში შეიქმნა
აფხაზეთის რევოლუციური კომიტეტი ე.
ეშბას, ნ. ლაკობასა და ნ. აქირთავას შე
მადგენლობით. ნიშანდობლივია, რომ ამ
რევკომის სამი წევრიდან ერთი — ნ. აქ
ირთავა, ამ დროს ბაქოში იმყოფებოდა,
ხოლო ორი — ე. ეშბა და ნ. ლაკობა ჯერ
კიდევ 1920 წლის ოქტომბრიდან — თურ
ქეთში იყვნენ. ე. ი. სოჭში არც ერთი მათ
განი არ იმყოფებოდა. იმავდროულად,

18 თებერვალს, სოფ. იაშთხვაში შეიქმნა
აფხაზეთის რევოლუციური კომიტეტი
იატაკქვეშეთში, რომელსაც ქართველი
ბოლშევიკი ისაკ ჟვანია ხელმძღვანელობ
და, რაც შემ
თხვე
ვი
თი სუ
ლაც არ იყო.
აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამ
ყარებისათვის ბრძოლას ამ ეტაპზე არა
აფხაზი, არამედ ქართველი ბოლშევიკები
ხელმძღვანელობდნენ.
ისაკ ჟვანიამ წითელი არმიის მიერ სა
ქართველოს დაპყრობის უშუალო ორგა
ნიზატორს, რკპ (ბ) ცკ კავკასიის ბიუროს
ხელმძღვანელს სერგო ორჯონიკიძეს, წე
რილით მიმართა, აფხაზეთში წითელი არ
მიის ნაწილები დაუყოვნებლივ შეეყვანათ.
იმავდროულად, ს. ორჯონიკიძემ მიიღო
სტალინის დეპეშა, რომელიც რუსეთის
კპ ცკ დავალებით მას წერდა: “არ დაივ
იწყოთ აფხაზები, რომლებიც აჯანყდნენ
და მათ მახლობლად IX არმია დგას”. ბა
ქოდან სოჭში დაუყოვნებლივ გაიგზავ
ნა ნ. აქირთავა, რადგან საქართველოს
ჩრდილო-დასავლეთ საზღვარზე წითელი
არმიის ნაწილების თავმოყრა მიმდინა
რეობდა. ამის თაობაზე რკპ (ბ) კავკასი
ის ბიუროსა და საქართველოს რევკომის
წევრი ა. ნაზარეტიანი ს. ორჯონიკიძეს
აცნობებდა: “ჯარების თავმოყრა დამთავ
რებულია. აქირთავა გაემგზავრა”. იმავე
დეპეშაში ის საჭიროდ მიიჩნევდა ე. ეშბასა
და ნ. ლაკობას თურქეთიდან სასწრაფოდ
გამოცხადებას. ეს იმიტომ გახდა საჭი
რო, რომ ისინი რუსეთის ხელმძღვანელი
წრეებისათვის თავიანთი რევოლუციური
საქმიანობით კარგად იყვნენ ცნობილნი
და აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების
დამყარებას სწორედ აფხაზი ბოლშევიკე
ბი უნდა ჩადგომოდნენ სათავეში.
17 თებერვალს ყუბანის IX წითელი
არმიის სარდალმა ჩერნიშევმა მისდა
მი რწმუნებული ჯარის ნაწილებისადმი
ბრძანება გასცა, რათა საბჭოთა ხელი
სუფლების დამყარებისათვის ბრძოლაში
აჯანყებული აფხაზეთის მოსახლეობას
დახმარებოდნენ. იგი წერდა, რომ “კავკა
სიის ფრონტის ჯარებში საქართველოს
ფარგლებში ყველა მხრიდან შეჭრის ბრძა
ნება მიღებულია”. ჩერნიშევმა გაგრა-სო
ხუმის მიმართულებით შეტევაზე გადას
ვლის ბრძანება გასცა.
აფხაზეთში “აჯანყება” ჯერ არ იყო
დაწყებული, მაგრამ 19 თებერვალს ყუ
ბანის IX არმიის 31-ე დივიზიის ნაწილები
ადლერიდან მდ. ფსოუს მიმართულებით
დაიძრნენ. მდინარის დაუყოვნებლივ გა
დალახვის შემდეგ, 272-ე პოლკმა სწრაფი
შეტევით დაიკავა სოფ. ვესიოლოესთან
მდებარე ხიდი და გაგრისაკენ გაემართა.
ამასთანავე, 273-ე პოლკმა იმავე დღეს
სოფ. პილენკოვო აიღო. 20 თებერვალს
აფხაზეთის რევკომმა ე. ეშბას, ნ. ლაკო
ბასა და ნ. აქირთავას ხელმოწერით გა
მოაქვეყნა მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი
(და არა აფხაზეთის მოსახლეობისადმი),
სადაც აჯანყებისაკენ მოუწოდა. აქვე გა
მოთქმული იყო იმედი, რომ ამ განსაცდე
ლის ჟამს საბჭოთა რუსეთი მათ მხარში
ამოუდგებოდა.
20 თებერვალს კავკასიის ფრონტის
რევოლუციური სამხედრო საბჭოს წევრი
ს. ორჯონიკიძე ყუბანის IX წითელი არმი
ის რევოლუციური სამხედრო საბჭოს წევ
რს ი. პოლუიანს სთხოვდა, ეცნობებინა
აფხაზეთის რევკომის შემადგენლობა. ეს
ცნობა მიეწოდებინა, ასევე, მოსკოვში ჩი
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ჩერინისა და სტალინისათვის. იმავე დღეს
ი. პოლუიანმა ს. ორჯონიკიძეს აცნობა,
რომ აფხაზეთის რევკომის წევრები არიან
ე. ეშბა, ნ. ლაკობა და ნ. აქირთავა.
საქართველოს ჯარის ნაწილებმა,
რომელთაც შეძლეს სოფ. პილენკოვოს
აღმოსავლეთით მდებარე სიმაღლეებ
ის შენარჩუნება, 20 თებერვლისათვის ამ
მიდამოებში 1000 ჯარისკაცი გადმოის
როლეს. ერთგვარი დახმარების მიზნით,
საფრანგეთის ესკადრამ ცეცხლიც კი გა
უხსნა ზღვის სანაპიროს სოფ. ვესიოლოეს
სამხრეთ-აღმოსავლეთით. საქართველოს
რესპუბლიკის ჯარის ნაწილებმა ვერ გა
უძლეს IX არმიის ჭარბი ძალების შემო
ტევას. უთანასწორო ხელჩართული ბრძო
ლების შემდეგ, მათ სოფ. პილენკოვოს
აღმოსავლეთით მდებარე სიმაღლეები და
ტოვეს და უკან დაიხიეს. 23 თებერვალს
წითელმა არმიამ თითქმის უბრძოლვე
ლად დაიკავა გაგრა და იმავე დღესვე მდ.
ბზიფი გადმოლახა. საქართველოს ჯარის
ნაწილებმა კი გუდაუთის მისადგომებისა
კენ დაიხიეს. საბრძოლო ხაზზე სასწრა
ფოდ აღიმართა სიმაგრეები. გადამწყვეტი
ბრძოლის გამართვა ახალ ათონთან იყო
განზრახული. ამ მიმართულებას მე-2 და
მე-3 ათასეულები იცავდა გენერალ დავით
ართმელიძის მეთაურობით.
წითელი არმიის ნაწილები 22 თებერ
ვალს შეტევაზე გადმოვიდნენ, ასევე,
დარიალის ხეობაში, ხოლო შემდეგ მამი
სონის უღელტეხილიც გადმოლახეს. ამ
დენად, საქართველო, ფაქტობრივად, ალ
ყაში აღმოჩნდა.
23 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომი
ის საკანონმდებლო ორგანომ — სახალხო
საბჭომ — მიიღო სპეციალური დადგენი
ლება, რომელიც მტრის შესაჩერებლად სა
განგებო ზომების გატარებას ითვალისწი
ნებდა. თავდაცვის ორგანიზება დაევალა
აფხაზეთის კომისარიატის (მთავრობის)
თავმჯდომარეს დიმიტრი ემუხვარს, რო
მელიც მხარის გენერალ-გუბერნატორად
დაინიშნა. მან გამოსცა ბრძანება, რომ
ლის თანახმადაც, 35 წლის ასაკის ყველა
მოქალაქე ვალდებული იყო მონაწილეობა
მიეღო წითელი არმიის ნაწილების წინა
აღმდეგ ბრძოლაში. ამდენად, აფხაზეთის
ავტონომიის მთავრობა ყველა ღონეს ხმა
რობდა, რათა IX არმიის წინსვლა შეეჩერ
ებინა.
აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის სა
ხალხო საბჭოს თავმჯდომარე იყო დიდი
აფხაზი მამულიშვილი ვარლამ შერვაში
ძე. ნიშანდობლივია, რომ 1918 წლის მაისოქტომბერში და 1919 წ. მაისი — 1921 წ.
მარტში ის იყო აფხაზეთის სახალხო საბ
ჭოს თავმჯდომარე; მას დიდი წვლილი მი
უძღვის საქართველოს შემადგენლობაში
აფხაზეთის ავტონომიურ საწყისებზე შეყ
ვანის, 1917-1921 წლებში ქართულ-აფხა
ზური ურთიერთობების მოწესრიგების
საქმეში. იგი იყო საქართველოს დამფუძ
ნებელი კრების წევრი და ხელი მოაწერა
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამო
უკიდებლობის აქტს.
აფხაზეთის კომისარიატის (მთავრო
ბის) თავმჯდომარე დიმიტრი (არზაყან)
ემუხვარი, იყო, ას
ევე, დი
დი აფხა
ზი მა
მულიშვილი, 1919 წლის თებერვალში დე

მოკრატიული წესით არჩეული აფხაზეთის
სახალხო საბჭოს თავმჯდომარე. სწორედ
მისი თავმჯდომარეობით 1919 წლის 20
მარტს სახალხო საბჭომ მიიღო “აქტი ავ
ტონომიის შესახებ”, რომლის საფუძველ
ზეც აფხაზეთი საქართველოს დემოკრა
ტიული რესპუბლიკის ავტონომიური ერ
თეული გახდა. 1919 წლის მაისიდან ის იყო
აფხაზეთის კომისარიატის (მთავრობის)
თავმჯდომარე, საქართველოს დამფუძ
ნებელი კრების წევრი და ხელი მოაწერა
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს.
წითელი არმიის მიერ დაკავებულ ტე
რიტორიაზე — კალდახვარაში, კოლხიდა
ში, ალახაძეში, გაგრაში დაუყოვნებლივ
იქმნებოდა რევკომები, რომლებიც საბ
ჭოთა ხელისუფლების ორგანოებს წარ
მოადგენდნენ. რუსეთის სამხედრო ქვე
დანაყოფების ხელშეწყობით, ადგილებზე
ყალიბდებოდა შეიარაღებული რაზმები.
ასეთი იყო “კიარაზი”. ისინი წითელი არ
მიის ნაწილებთან ერთად იბრძოდნენ სა
ქართველოს საჯარისო შენაერთების წი
ნააღმდეგ.
25 თებერვალს, საღამოს, 31-ე დივი
ზიის ნაწილები სოფ. ლიხნში დაბანაკდნენ
და სანაპიროზე გამაგრებულ სამთავრობო
ჯარის ნაწილებს ცეცხლი გაუხსნეს. იმავე
დილით, XI არმიის ნაწილებმა თბილისი
დაიკავეს, საქართველოს დედაქალაქში
საბჭოთა ხელისუფლება გამოცხადდა.
საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნა
წილშიც ცოცხალი ძალისა და ტექნიკის
მხრივ უპირატესობა წითელი არმიის მხა
რეზე იყო. ამიტომ საქართველოს ჯარის
ნაწილებმა ვერ გაუძლეს მათ შემოტევას,
იძულებული გახდნენ გუდაუთა დაეტოვ
ებინათ და ახალი ათონისაკენ დაეხიათ.
26 თებერვალს 274-ე პოლკი გუდაუთაში
შევიდა. ასევე, გუდაუთისაკენ მოიწევ
დნენ 272-ე და 271-ე პოლკები. იმავე 26
თებერვალს ს. ორჯონიკიძემ დეპეშა გა
უგზავნა ნ. აქირთავას, სადაც მოითხოვდა
დაუყოვნებლივ ეცნობებინა, თუ რამდე
ნად წარმატებით მიდიოდა საქმე, ჰქონდა
თუ არა კავშირი გუდაუთისა და კოდორის
უბნებთან... ურჩევდა, ემოქმედათ ძალიან
ფრთხილად და, საერთოდ, მისთვის დაწ
ვრილებითი ინფორმაცია მიეწოდებინათ.
საომარი მოქმედებების შესახებ დაწვრი
ლებითი ცნობების მიღების შემდეგ, ს.
ორჯონიკიძემ სტალინს დეპეშით აცნობა,
რომ აჯანყებულები სოხუმს უახლოვდე
ბოდნენ, წითელი არმიის ნაწილები რაჭა
შიც შევიდნენ და, ამდენად, ყველა მხრი
დან მიმდინარეობდა შეტევა.
ნიშანდობლივია,
რომ
საქართვე
ლოს შეიარაღებული ძალები ქალაქებში,
მსხვერპლისა და ნგრევის თავიდან აცილ
ების მიზნით, მტერს წინააღმდეგობას არ
უწევდნენ. საქართველოს ჯარის ნაწილებ
მა დაუყოვნებლივ დაიწყეს ახალი ათონის
გამაგრება. თავდაცვითი ზღუდეების ხაზი
გაჭიმული იყო ზღვის სანაპიროდან სოფ.
ანუხვამდე, სადაც მნიშვნელოვანი ძალის
— 2000 მეომრის თავმოყრა მოხერხდა.
3 მარტს 31-ე დივიზიის სარდლობამ ამ
მიდამოებში დამატებითი საჯარისო ნაწი
ლები გადმოისროლა და ჭარბ ძალებს მო
უყარა თავი. როგორც რაოდენობრივად,
ასევე, ტექნიკის მხრივაც, უპირატესობა

აპრილი, 2011 წელი

მიერ
წითელი არმიის მხარეზე იყო. ამიტომ სა
არტილერიო ცეცხლის გახსნის შემდეგ,
ისინი მთელი ფრონტით შეტევაზე გადმო
ვიდნენ, თავდაცვითი ზღუდეები გაარღვი
ეს და ახალი ათონის პოზიცია მთლიანად
დაიკავეს. 3 მარტს საფრანგეთის 3 კრეის
ერმა აფხაზეთის სანაპიროს ცეცხლი და
უშინა, თუმცა ბრძოლებში მათ ჩართვას
რამე რეალური შედეგი არ მოჰყოლია. ახ
ალ ათონთან დამარცხებამ უარყოფითად
იმოქმედა მისი დამცველების ფსიქოლო
გიურ მდგომარეობაზე. ძალების უკმარი
სობის გამო, ისინი იძულებულნი გახდნენ,
სოხუმისაკენ დაეხიათ. ამ ბრძოლებში,
სხვა აფხაზ მამულიშვილებთან ერთად,
გმირულად დაეცა პოლკოვნიკი ვალერი
ან ტარასის ძე ანჩაბაძე. მტერს, ქართველ
თანამოძმეებთან ერთად, მისი სამი ძმაც
გმირულად ებრძოდა.
საქართველოს რეგულარული ჯარის
ნაწილები უკვე აშკარად ვერ უმკლავდე
ბოდნენ მოწინააღმდეგის ძალებს, რომე
ლიც ახალ-ახალ შევსებას იღებდა. ამის
შემდეგ წითელი არმიის ნაწილებს ებრძა
ნათ, სასწრაფოდ წინ წაწეულიყვნენ.
3 მარტს IX არმიის შენაერთები მდ.
გუმისთას მიადგნენ და პოზიციები სოხუ
მის მისადგომებთან დაიკავეს. ი. ჟვანია
შემდეგ იგონებდა, რომ იატაკქვეშეთში
მყოფმა რევკომის წევრებმა 3 მარტს ნა
შუადღევს გაიგეს, რომ წითელმა არმი
ამ ახალ ათონთან საქართველოს ჯარის
წინააღმდეგობა გაარღვია. ამის შემდეგ
აფხაზეთის რევკომის წევრებმა გადაწყვი
ტეს, სოხუმში ჩასულიყვნენ. 4 მარტს დი
ლის 3 საათზე ისინი, სულ შვიდი კაცი, სო
ხუმისაკენ დაეშვნენ. მალე მათი რაოდენ
ობა 50-მდე გაიზარდა.
1921 წლის 4 მარ
ტს გა
რიჟ
რაჟ
ზე
ადგილობრივი
მცირერიცხოვანი
შეიარაღებული რაზ
მი, ი. ჟვა
ნი
ას ხელ
მძღვანელობით, სოხუმში შევიდა. აფხა
ზეთის რევკომმა, ი. ჟვანიასავე ხელ
მძღვანელობით, იმავე დილით ბოლშევი
კი პატიმრები ციხიდან გაათავისუფლა,
სამთავრობო დაწესებულებები, სტამბა
დაიკავა და ქალაქში რევოლუციური წეს
რიგის დამყარების ბრძანება #1 გამოსცა.
იმავდროულად, წითელი არმიის კავალე
რია გამოჩნდა ძველი ციხის ნანგრევების
მხრიდან და ისინი ერთად დაიძრნენ ქა
ლაქის ცენტრისაკენ. 10 საათზე ქალაქში,
გაგრელ და გუდაუთელ “პარტიზანთა”
რაზმებთან ერთად, IX არმიის ქვეითთა
ნაწილებიც შემოვიდნენ. მათ წინ სოჭში
შექმნილი აფხაზეთის რევკომის წევრი ნ.
აქირთავა მოუძღოდა.
წითელი არმიის მიერ სოხუმის დაკა
ვების მეორე დღეს, 5 მარტს, ქალაქში ად
გილობრივი მოსახლეობის გრანდიოზული
საპროტესტო მიტინგი გაიმართა, მაგრამ
უკვე არაფრის შეცვლა შეიძლებოდა. იმ
ავე დღეს, 5 მარტს, IX არმიის ნაწილები
კოდორის ხაზზე გავიდნენ. იმავდროულ
ად, ს. ორჯონიკიძე აფხაზეთში მიმდინა
რე ამბების შესახებ პარტიის ხელმძღვა
ნელობას დეპეშით აუწყებდა: “სოხუმის
ოკრუგში საომარი მოქმედებები ჩვეული
წარმატებით მიმდინარეობს. წითელი არ
მია შავიზღვისპირეთში წინ მიიწევს. უბ
რძოლველად იქნა დაკავებული სოხუმი.
ამჟამად გადალახულია მდ. კოდორი და
წითელი არმიის ნაწილები მდ. ენგურს
უახლოვდებიან”.
6 მარტს სოხუმში ჩამოვიდნენ ე. ეშბა
და ნ. ლაკობა. იმავე დღეს მოწვეულ იქნა
აფხაზეთის რევკომის სხდომა, რომელშიც
IX არმიის სარდლობის წარმომადგენლე
ბი და ადგილობრივი ბოლშევიკები მო
ნაწილეობდნენ. სხდომაზე არჩეულ იქნა
აფხაზეთის ახალი რევკომი ე. ეშბას (თავ
მჯდომარე), ნ. ლაკობასა და ნ. აქირთავას
შემადგენლობით. ის ფაქტი, რომ საბჭოთა
ხელისუფლების დამყარება სოხუმში ქარ
თველმა ბოლშევიკმა ი. ჟვანიამ გამოაცხა
და, აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში მიჩქმა
ლულია, ისევე, როგორც 5 მარტის საპრო
ტესტო მიტინგის ფაქტი.
7 მარტს წითელი არმიის ნაწილებმა
ოჩამჩირე, ხოლო 8 მარტს გალი დაიკავეს
და ენგურის მარჯვენა ნაპირს მიადგნენ.
ასე განხორციელდა აფხაზეთის ოკუპ
აცია საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის
მიერ, რასაც შედეგად მოჰყვა ამ მხარეში,
ისევე, როგორც მთელ საქართველოში,
საბჭოთა ხელისუფლების სახით საოკუპ
აციო რეჟიმის დამყარება.
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ქართველი ქალები
“რკინის ქალამნებს” ირგებენ
დასაწყისი პირველ გვ.
ნატო კორსანტია
“სოროპტიმისტ-ინტერნაციონალი” სა
ერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც
100 წელს ითვლის და მასში 127 ქვეყნის ორ
მილიონამდე ქველმოქმედი ქალბატონია
გაწევრიანებული. სოროპტიმისტებს სრუ
ლუფლებიანი წარმომადგენლები ჰყავთ გა
ეროში, იუნესკოში, ჰააგის სასამართლოში
და ა. შ. საქართველოში ეს ორგანიზაცია
1991 წელს ბათუმში დაარსდა. ის ამჟამად
თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, წყალტუ
ბოსა და ფოთში მოქმედ 5 კლუბს აერთიან
ებს. საქართველოს სოროპტიმისტთა კავ
შირმა ამას წინათ პროექტის — “ქართულაფხაზური საგა” პრეზენტაცია გამართა.
როგორც პროექტის — “ქართულ-აფხა
ზური საგა” სახელწოდებაც მიანიშნებს,
ქართველმა სოროპტიმისტებმა თავიანთი
საქმიანობის უმთავრეს მიზნად აფხაზებ
თან ურთიერთობის დიპლომატური გზით
აღდგენა დაისახეს. მათ ამ ურთულეს საქ
მეში საქართველოში არსებული, ჯერაც
გამოუყენებული რესურსის — აჭარაში
მცხოვრები მუჰაჯირი აფხაზების შთამო
მავლების ჩაბმა გადაწყვიტეს. აფხაზებთან
შერიგების გზების გამოსანახავად ბათუმში
საკმაოდ წარმომადგენლობითი თავყრილო
ბა — აფხაზთა საყოველთაო ფორუმი გა
იმართა. ამ ფორუმზე აფხაზურ-ქართული
შერეული ოჯახებისა და ქართული ინტე
ლიგენციის წარმომადგენლებმა ხანგრძლი

საქართველოს საპატრიარქოში შეხვედრაზე
თქვენთვის დამახასიათებელი სიდინჯით,
სიფრთხილით, სიბრძნით დაჩქარდება შე
რიგების პროცესი, მოვძებნით იმ საერთო
ძირებსა და ფესვებს, იმ სულიერ და ნათე
საურ კავშირებს, რომლებიც ჩვენს ერთო
ბას უზრუნველყოფდა.
მოგვიანებით, მარინა ხანთაძემ ჩვენთან
საუბარში პროექტ “ქართულ-აფხაზური სა
გას” საქმიანობასთან დაკავშირებით თქვა:
– ჩვენი მიზანია დავანგრიოთ გაბატო
ნებული აზრი, რომ აფხაზურ-ქართულ ურ
თიერთობაში არაფერი შეიცვლება, რომ

შუაში მარინა ხანთაძე
ვი სასჯა-ბაასის, ისტორიული პერიპეტი
ების, წარსულის, აწყმოსა და მომავლის
კიდევ ერთხელ გასიგრძეგანების შემდეგ,
ერთხმად დაასკვნეს, “შერიგება — გარ
დაუვალია, მისი დახანება — დანაშაული”.
სწორედ ყოველივე ეს უძღოდა წინ საპატ
რიარქოში გამართულ ზემოთ ხსენებულ
შეხვედრას.
შეხვედრას, რომელიც, უპირველესად,
პატრიარქის
აფხაზეთში
გმგზავრების
მოლოდინის სულისკვეთებით იყო გამ
სჭვალული. აქ მყოფ ადამიანებს სურდათ
პატრიარქისთვის თავიანთი განწყობა გა
ეზიარებინათ, ერთგვარი ანგარიშიც ჩაებ
არებინათ, რას და როგორ აკეთებენ ისინი
აფხაზებთან შესარიგებლად და საერთო
ტკივილისა და საერთო ფესვებზე დაფუძ
ნებული ურთიერთობის აღსადგენად. მოეს
მინათ მისი აზრი და რაც მთავარია, მიეღ
ოთ მისგან დალოცვა და კურთხევა.
ემოციებით განსაკუთრებულად დამუხ
ტულ შეხვედრას უძღვებოდა საქართვე
ლოს სოროპტიმისტთა კლუბ “ბათუმის”
ერთ-ერთი დამფუძნებელი და წევრი მარი
ნა ხანთაძე, რომელმაც პატრიარქს ასე მი
მართა:
— თქვენო უწმინდესობავ, ხევსურთა
ანდრეზული ცოდნა გვეუბნება, რომ “რამე
ქნას” ციხის კარი ყოველთვის და ყველგან
არ იხსნება, არ იღება ჟამის დადგომამ
დე და ციდან ნიშნის მოსვლამდე. თქვენი
დაბრუნება ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზე
თის მიტროპოლიტად — უფლის ნიშანია,
რაც გვაძ
ლევს რწმე
ნა
სა და იმ
ედს, რომ
ღვთის ნებით, თქვენი ლოცვა-კურთხევით,

რუსები არ დაგვანებებენ ამ ურთიერთობის
გაუმჯობესებას. ჩვენ გვჯერა, თუ ყველა
ერთად მოვინდომებთ, შევრიგდებით. ჩვენ
უკვე ვგრძნობთ და ვხედავთ, ორივე მხარე
მიხვდა, რომ დაპირისპირებას არც ერთი
მათგანისთვის სიკეთე არ მოუტანია. ახლა
ისღა დაგვრჩენია, ქართველებმაც და აფხა
ზებმაც მოვინანიოთ ჩვენ-ჩვენი შეცდომები
და ერთმანეთს შერიგების ხელი გავუწო
დოთ.
სწორედ ამის განხორციელებაა იმ სა
ხალხო მოძრაობის მიზანი, რომელიც ბა
თუმიდან დაიწყო. საქართველოს ამ ორი
კუთხის — აჭარისა და აფხაზეთის ისტორი
აში ხომ უამრავი პარალელის გავლება შე
იძლება. ორივე ავტონომია მძიმე ისტორი
საა, მათ საერთო ტკივილი და ფესვები აკ
ავშირებთ და ამდენად მათ შორის ურთიერ
თნდობაც მეტია. ამიტომაც, ბუნებრივია,
რომ აჭარიდან ისმის შერიგებისკენ მოწო
დება, რომელიც რეალურ მოქმედებას ეფ
უძნება და ამაში გადამწყვეტი სიტყვა აჭარ
ის აფხაზებმა უნდა თქვან. არ შეიძლება არ
აღვნიშნოთ, რომ ამ იდეის განხორციელებ
აში გვერდში განსაკუთრებულად გვიდგა
ნან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ
მახარაძე და აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის მინისტრი დალი ხომერიკი.
ჩვენ უკვე შევხვდით ბათუმში მცხოვ
რები აფხაზების ოჯახებს და აფხაზეთი
დან ჩამოსულ მათ სტუმრებს. მართალია,
მათთან დალაპარაკება ადვილი არ იყო,
მაგრამ ჩვენს შორის დიალოგი მაინც შედ
გა. ამის შედეგი იყო, მერე ის, რომ ჩვენი

ორგანიზაციის მიერ თბილისში თუ ბათუმ
ში გამართულ შეხვედრებს, მართალია, ინ
კოგნიტოდ, მაგრამ აფხაზეთიდან ჩამოსუ
ლი აფხაზებიც ესწრებოდნენ. თუმცა ეს არ
არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ მათ
აფხაზეთში მართალი ინფორმაცია წაიღონ
იმაზე, სინამდვილეში რა ხდება ჩვენთან,
რა გვინდა და რას ვამბობთ. ამ მიდგომამ,
სხვათა შორის, გაამართლა. გარდა ამისა,
აჭარაში მცხოვრები ბევრი აფხაზის შვილი
თუ შვილიშვილი სწავლობს აფხაზეთში, ნა
თესავებს ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლა
აქვთ, მათ ოჯახებს ბევრი სტუმრობს აფხა
ზეთიდან და ისინი ხედავენ, რა ძვრებია ბა
თუმში, როგორ მშვენდება და ლამაზდება
იგი, რის გამოც სოხუმში თურმე დიდი ინ
ტერესია და ბევრს უნდა ჩამოსვლა.
ჩვენი ფორუმის შემდეგ, ყველამ დაინ
ახა, რომ ნამდვილად გვინდა ურთიერთო
ბის აღდგენა, შესაბამისად გააქტიურდნენ
აფხაზებიც: შეიქმნა აჭარაში მცხოვრებ
აფხაზ უხუცესთა საბჭო, რომელიც აპ
ირებს აფხაზეთში მცხოვრებ აფხაზ უხ
უცესთა საბჭოსთან შუამავლების გარეშე
პირდაპირი დიალოგის დაწყებას. ასევე,
აუცილებელია თურქეთში მცხოვრებ აფხა
ზურ დიასპორასთან ურთიერთობა. გვინ
და თურქულ ენაზე გამოვცეთ წიგნი “რა
მოხდა აფხაზეთში”, რომელშიც აფხაზეთ
ში მომხდარი ტრაგედიის მიზეზ-შედეგები
სრულად და მთელი თავისი სიმართლით იქ
ნება წარმოჩენილი.
განზრახული გვაქვს წლეულს, ზაფხულ
ში ქობულეთში აფხაზეთიდან ჩამოვიყვა
ნოთ 30 აფხაზი ბავშვი, მათ უმასპინძლონ
ქართველებისა და აფხაზების ოჯახებმა და
ვაჩვენოთ, როგორ ცხოვრობენ აფხაზები
და ქართველები იქ, სადაც მათ ურთიერთო
ბაში მესამე ძალა არ ერევა.
გვინდა ეკონომიკური, ჯანმრთელობის,
კულტურისა და განათლების კონკრეტუ
ლი პროექტების ამოქმედება. განათლების
პროექტებთან დაკავშირებით ვთანამშრომ
ლობთ აფხაზეთის განათლებისა და კულ
ტურის სამინისტროსთან.
შემოდგომაზე გვინდა, “სოროპტიმისტინტერნაციონალის” ევროპის ფედერაციის
მხარდაჭერით, ბათუმში ჩავატაროთ საერ
თაშორისო კონფერენცია ქართულ-აფზა
ხურ თემაზე, რომლის მიზანი იქნება შერი
გებისაკენ გზების ერთად ძიება
ასევე, განსაზღვრული გვაქვს, დავამყა
როთ უშუალო კონტაქტი აფხაზ ქალებთან,
მოვიწვიოთ ჩვენთან, ჩვენც ვეწვიოთ მათ.
მოვაწყოთ აფხაზური კულტურის დღეები
აჭარაში, ახალგაზრდული ფორუმი, საბავ
შვო ფესტივალი...
საპატრიარქოსთან გვინდა, შეიქმნას
“აფხაზებთან ურთიერთობის საკოორდინა
ციო საბჭო”. გვინდა, პატრიარქს აფხაზეთ
ში გამგზავრების წინ კეთილგანწყობილი
ფონი შევუქმნათ და თუ ეს შესაძლებელია,
ჩვენც ვეახლოთ თან. თავად პატრიარქს და
ვუდასტუროთ, რომ ქართველ ერს სჯერა
მისი უწმინდესობის ძალისხმევის, გონიერ
ების, ეიმედება მისი.
ამბობენ, ერთი მერცხალი გაზაფხულს
ვერ მოიყვანსო, მაგრამ გაზაფხულს ხომ
თავისთავად ბევრი მერცხალი მოჰყვება.
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თაობა მოდის

საკუთარი და სხვისი ფერების ძიებაში
თორნიკე მსხილაძე სოხუმელია. ძალიან პატარა იყო, იტალიაში
რომ ჩავიდა და სრულიად უცხო გარემოში, მისთვის გაუგებარ ენ
აზე მოლაპარაკე ადამიანების გარემოცვაში მოხვდა. საბოლოოდ,
პალერმოში, იტალიურ ოჯახში გატარებულმა დღეებმა მისი მომა
ვალი განსაზღვრა.
თორნიკე მსხილაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელო
ბის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფა
კულტეტი — რომანისტიკის განხრით. რა თქმა უნდა, საფუძვლიან
ად დაეუფლა იტალიურ ენასა და რენესანსის სამშობლოდ მიჩნეული
ქვეყნის — იტალიის ისტორიას.
2009 წლის გაზაფხულზე თსუ-სა და ვენეციის კა’ ფოსკარის უნ
ივერსიტეტს შორის ჩატარებული კონკურსის შედეგად თორნიკემ ამ
უნივერსიტეტის სასწავლო სტიპენდია მოიპოვა და ერთი საბაკალავ
რო სემესტრი ვენეციაში გაიარა.
თუ ვენეციაში ცოტა ხნით მაინც იცხოვრებ, იტყვი, რომ ბევრი
ოცნება აიხდინე, — ამბობს თორნიკე. ის პარალელურად იტალიური
ლიტერატურის შედევრებს ქართულად თარგმნის და ამ მხრივ პირ
ველი წარმატებები უკვე აქვს.
2009 წლის 19-25 ოქტომბერს იტალიის საელჩოს ინიციატივით
თბილისში მოეწყო იტალიური ენის IX მსოფლიო კვირეული. რუსთა
ველის თეატრის სცენაზე, სხვა პიესებთან ერთად, შედგა თანამედ
როვე იტალიელი დრამატურგის, რეჟისორისა და მსახიობის — სპი
რო შიმონეს პიესის “კონვერტი” თორნიკე მსხილაძისეული თარგმა
ნის მხატვრული კითხვა. თორნიკემ ოსტატურად მოახერხა პიესის
ქართულ თარგმანშიც გამოკვეთილიყო დიქტატორის, ყველა დროში

თორნიკე მსხილაძე
* * *
“მე მიყვარს, როცა ადამიანებს იმაზე
ვუყვები ხოლმე, რაც მიყვარს.და ისიც
მიყვარს, როცა მე და ადამიანებს ერთად
გვიყვარს ხოლმე კარგი რამეები.”
მიყვარს ცისფერი, მიყვარს ჩემი სა
ხელის მოსმენა,მიყვარს მზის ამოსვლის
ცრემლები, მიყვარს ყინული, მიყვარს ბა
ლიშებიანი ვარსკვლავები, მიყვარს სიცილ
გავსებული ლამაზად არსებობა,მიყვარს
მუსიკაში აფეთქებული ოცნებები, მიყვარს
ჩემი სისხლი, რომელიც ვენებში ჩანჩქე
რებს ეძებს, მიყვარს თეთრი ცხენები...
* * *
როგორც ყოველ საღამოს, დღესაც
ანგელოზი ჩამოვიდა, ჩემთვის ახალი
ლოცვა რომ ესწავლებინა, და ამდენი
წლის მერე პირველად დავიჩოქე ძვლე
ბამოშიგნულ მუხლებზე სალოცავად, მე
რე უცებ ხელები დამიდნა და ფრთები
გამომესხა, და მართლა ვიფრინეთ სახ
ლების თავზე. ჩრდილები თბილი იყო,

თანამედროვე პერსონაჟის კლასიკური “მე”.
გარდა ამისა, ლიტერატურულ ჟურნალში “ჩვენი მწერლობა” და
იბეჭდა თორნიკეს მიერ თარგმნილი ნობელიანტი მწერლის ლუიჯი
პირანდელოს ფსიქოლოგიური ნიუანსებით გაჯერებული მოთხრო
ბა “მხარზე შემომჯდარი სიკვდილი”. მოგვიანებით პირანდელომ
მოთხრობა გადააკეთა პიესად (“კაცი ნაყვავილარი სახით”) და ის
1923 წელს იტალიურ სცენაზე დაიდგა. თორნიკემ ეს პიესაც თარ
გმნა, რომელიც საზოგადოებრივ-ლიტერატურულ ჟურნალში “რიწა”
დაიბეჭდა.
ახლახან ქ. თბილისის მერიის თანადგომითა და ხელშეწყობით,
საქართველოს მწერალთა კავშირმა ახალგაზრდა პროზაიკოსთა
კრებული “ალავერდი” გამოსცა. წიგნში გურამ რჩეულიშვილის სახე
ლობის კონკურსზე წარდგენილი საუკეთესო ნაწარმოებებია დაბეჭ
დილი. მათ შორის არის, თორნიკე მსხილაძის მოთხრობაც.
“აი, მე ჩიტებზე ცოტა უფრო დიდი ფრთები რომ მქონდეს, ასე
ხშირად არ მეტკინებოდა გული. ისე, როგორც მზეს ეტკინება მოულ
ოდნელი გასკდომისას... ყველაზე მეტად რაც მძულს და მეზიზღე
ბა, შეკვეთილი გრძნობებია... მე ისე ვოცნებობ და ვშრომობ, რომ
ცხვირიდან სისხლი მდის... მეც ვყოფილვარ მეცხვარე, მეც გამიყვა
ნია ცხენით ცხვრები საძოვარზე. ვიცი, რას ნიშნავს ცხენის ოფლის
სუნი, უუნაგიროდ ჭენების მერე ფეხების ტკივილი... ცხენის ნეხვის
გასაგიჟებლად კარგი სუნი... შევძლებ, როდისმე მადლობა გადავუ
ხადო ერთხელ მაინც საკუთარ თავს?..” — ასე ფიქრობს და წერს
თორნიკე მსხილაძე, უსაშველოდ მართალი და არაორდინალური ოც
ნებების, ქცევების ახალგაზრდა კაცი.

ქარის ფერი ვერ გავარჩიე. დილით ის
ევ საფეთქლებზე ცრემლებშემშრალი,
გუგებამოცარიელებული
გავიღვიძებ...
ყოველთვის მეშინოდა და მეშინია ჩემივე
შიშების.
ღმერ
თი რომ ვი
ყო, ერთ დღე
ში შევ
ქმნიდი, იუდა რომ ვიყო, თავის მოკვლამ
დე ღმერთთან ვილაპარაკებდი, სიკვდილი
ვიყო, მამაჩემთან წავიდოდი, სიცოცხლე
ვიყო, მამაჩემს ვაჩუქებდი, სიყვარული ვი
ყო, ყველას დაგცინებდით, დროის მანქანა
ვიყო, ადამს ვაშლის ჩაკბეჩამდე ხელიდან
გამოვგლეჯდი ვაშლს, ოცნებები ვიყო,
ჩემს თავს ვაჩუქებდი, სიცილი ვიყო, ერთ
ადამიანთან ვიქნებოდი, სიცილად გავავ
სებდი და თან ყოველ დღე დავინახავდი
სარკეში.
ჩემი თავი მინდა ვიყო, თორემ ამდენ
საიდუმლოში და ტკივილში ჩავიხრჩობი,
ჩავიფერფლები.
* * *
და... იმ დღის მერეც სულ, ყოველ დღე
მინდოდა, მომეწერა, უბრალოდ არ ვიცო
დი, რა უნდა მომეწერა. არ ვიცოდი, საიდ

ან დამეწყო ან რა დამეწყო, ან რა დამთავ
რდა? არ ვიცი. მე ასეთი ვარ, მე, რომელ
საც შენ არ იცნობ, ასეთი ვიცი მე თუნდაც
სიყვარული. იმიტომ ვერ გავბედე გამხელა
აქამდე, რომ მეშინოდა დაკარგვის. არ შე
მიძლია, სხვებისნაირი ვიყო, თუნდაც მარ
ტო იმიტომ, რომ “წყეული სურვილი მაქ
ვს, ვიყო ორიგინალური”. და კიდევ, შეიძ
ლება ადამიანს უყვარდე ისე, რომ გაცვე
თილ სიტყვებს არ მოუხმოს. და “მთავარი
ის არის, რისი თქმაც შიგნით გულში მწა
დია, როგორც საიდუმლოსი და როგორც
ლოცვისა.” მე ჩემი წარმოსახვის ნაწილად
გაქციე და ეგ ცუდია, ძალიან ცუდია. შენ
კიდე... როგორ არ გავხარ დანარჩენებს.
და, აი, მე გისურვებ ისეთ სიხარულს, რო
გორითაც მე მიხაროდი, აი ისეთს, ისეთს,
რომ მთვარეზე ცისარტყელა იყოს შავთეთრი და ამ სიხარულის ფერებით გა
აფერადო. მთვარე კიდე ფერმკრთალია,
მაგრამ მშვენიერი. შენც გისურვებ ბედნი
ერებისგან ღიმილდაქანცულ შენ თავს. მე
უბრალოდ მომეწყინა და კიდევ ვიხსენებ,
რაც ვილაპარაკე. სიკვდილის მოახლოებ
ამდე ძნელია გულწრფელობა, სიშიშვლე

თორნიკე მსხილაძე ვენეციაში

ნარევი გულწრფელობაა ძნელი. ტყუილი
ხომ ადვილია. მანამდე, მთელი ეს დრო
მთელი ჩემი არსებით მიხაროდი...და ძნე
ლია იმის მერე, ასეთი სიხარულიანი ჩე
მი თავის მერე, ახლა ჩემი თავის ყურება.
მაგრამ მე ასეთი ვარ, სულ ასეთი ვიქნები.
“იმ საღამოსაც — გმადლობ, — ვთქვი მე
ჩუმად, — გმადლობ, თორნიკე, იმისთვის,
რომ ისეთი ხარ, როგორიც ხარ.” გისურ
ვებ ბევრ “ფერებს” შენში, ხასიათში, გან
წყობაში, ოცნებებში, ბევრ აჭრელებულ
ადამიანებს, ბევრი კარგი განწყობის, სიყ
ვარულის, სიხარულის, სიკეთის, ბედნი
ერების ფანქრებს გისურვებ, რომ სხვებს
აჩუქო და ან სხვები გააფერადო, შენი თა
ვიც რომ გაიფერადო. სულ ცოტა გვყოფ
ნის ჩვენ, ადამიანებს განწყობის შესაქმნე
ლად და ბედნიერებისთვის ჩვენი ფერები
უნდა გამოვიყენოთ და ერთმანეთი ავაჭ
რელოთ, და რომ გამოვიყენოთ, ხომ უნდა
გვქონდეს. და ასეთ მრავალფეროვან შენ
“მე”- ს გისურვებ... ძალიან მიხარიხარ და
როგორც მიხარიხარ, ისე გისურვებ და ის
ევე გაფერადებ ჩემი სიხარულით, რომე
ლიც შენ მაჩუქე.

“იმედის ქალაქში” დაბრუნების იმედით
მაია შონია
მას შემდეგ, რაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმინდესი და
უნეტარესი ილია მეორე, წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის ეპარქიის მმართველი მღვდელმთავარიც გახდა და აფხაზეთში ჩასვლა
მყარად გადაწყვიტა, ბევრისთვის აფხაზეთის დაკარგული ქალაქები “იმედის ქალაქე
ბად” იქცა. უწმინდესისა და უნეტარესის აფხაზეთში ჩასვლის მოლოდინმა ზოგს ლექსი
დააწერინა, ზოგს ნახატი დაახატვინა და ზოგს კი ამ ყველაფრის ერთ ლამაზ საღამოდ
ქცევა გადააწყვეტინა. 22 მარტს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალ
გაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში პოეტ თემურ
ჩალაბაშვილის ორგანიზებით გამართული საღამოც პატრიარქის აფხაზეთში ჩასვლის
მოლოდინს მიეძღვნა.
სამების ახალგაზრდულ ცენტრში
მხატვარ ელდარ ქავშბაიას ნამუშევრები
გამოიფინა. მისმა ნახატებმა სერიებიდ
ან — “დახურული ქოლგები”, “აკრძალუ
ლი ქალაქი”, “მიტოვებული სანაპირო”
— წლების განმავლობაში მსოფლიოს (ჩე
ხეთი, ავსტრია, გერმანია, შვედეთი, უკ
რაინა...) ცნობილი გალერეებიც მოიარა.
თუმცა სამების ახალგაზრდული ცენტრის
სტუმართა შორის იყვნენ ისეთებიც, რო
მელთაც ელდარ ქავშბაის შემოქმედება
ახლა აღმოაჩინეს. ბევრი ამ დღეს პირ
ველად გაეცნო პოეტ ნინო მაჭავარიანის
შემოქმედებასაც. აფხაზეთის თემაზე შექ
მნილი ნახატების გამოფენის ფონზე აფხა
ზეთზე დაწერილი ლექსების წაკითხვამ
გულგრილი არავინ დატოვა.
ნახატები თვითონვე გეუბნებიან, რომ
მხატვრისეულ სამყაროს ადამიანები მო
ნატრებია: დაკეცილი ქოლგები, რომლე
ბიც პატრონებს ელიან; აკრძალვის საგ
ზაო ნიშანს მიღმა დარჩენილი მდუმარე
ქალაქი, სადაც ჩვენთვის შესვლა აკრძა
ლულია; აბობოქრებული ზღვა, დამსხვრე

ული გემები, თევზები, რომლებიც წყალში
ადგილს ვერ პოულობენ და... რაც მთავა
რია, ადამიანები, რომლებიც ნახატებში
არსად ჩანან, მაგრამ ყველგან იგულისხმე
ბიან... ელდარ ქავშბაიას შემოქმედებაში
ეს ნოსტალგიური განწყობა იმ პერიოდს
უკავშირდება, როცა აფხაზეთიდან ახალი
წამოსული იყო და აკრძალვის განცდა
განსაკუთრებით აწუხებდა. სწორედ მა
შინ შეიქმნა ნახატების სერიები: “დაკეცი
ლი ქოლგები”, “აკრძალული ქალაქი” და
“მიტოვებული სანაპირო”. შემდეგ უკვე
მონატრების განცდა გამძაფრდა და ამას
მოჰყვა ნახატების ახალი სერია — “ეპიზ
ოდები ჩემი მეხსიერებიდან”.
ელდარ ქავშბაია:
— ჩემი პერსონალური გამოფენა და
ნინო მაჭავარიანის პოეზიის საღამო —
უწმინდესის აფხაზეთში დაბრუნების მო
ლოდინს მივუძღვენით და მას “იმედის
ქალაქი” დავარქვით. აქ წარმოდგენილი
ერთ-ერთი სერიის — “ეპიზოდები ჩემი
მეხსიერებიდან” — მთავარი იდეა არის
გახსენება ჩემი ცხოვრების ეპიზოდებ

ელდარ ქავშბაია
გამოფენაზე
ისა და იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩემს
მეხსიერებაში დარჩნენ, მაგრამ ჩემს ნახა
ტებში არ ჩანან. ადამიანები, რომლებიც
დავკარგეთ, მაგრამ ჩვენს ცხოვრებაში
გარკვეული კვალი დატოვეს. ეს იყო მე
ზობელი, მეგობარი, პირველი სიყვარუ
ლი... “ეპიზოდები ჩემი მეხსიერებიდან”
ერთი დიდი კოლაჟის სახით გავაკეთე და
მასში გამოვსახე წარსული, აწმყო და მო
მავალი. აწმყოში არის შავი ლაქა, მომავა
ლი კი იმედით დავასრულე. აბსტრაჰირე

ბულ ფორმაში ვაქსოვ იდეას, კონკრეტუ
ლიდან უსაგნო საგნამდე და ასე ვამბობ
ჩემს სათქმელს. ეს ყველაფერი იქმნება
ექსპრესიულად. ნახატებში ხშირად ვი
ყენებ აკრძალვის საგზაო ნიშანს, მაგრამ
მანქანა არსად ჩანს. იმ სივრცეში, რომელ
საც ჩემს ნახატში ავსახავ, ვერც მანქანა
შედის და ვერც ადამიანი. ამიტომაც და
ვარქვი ამ სერიას “აკრძალული ქალაქი”.
ეს ის პერიოდი იყო, როცა ახალი წამოსუ
ლები ვიყავით აფხაზეთიდან.
ფერები აფხაზეთში სხვანაირი იყო.
სხვანაირად ირეკლავდა ზღვისპირეთში
მზე და სხვანაირად ანათებდა. იისფერი
სულ სხვა იისფერი იყო, წითელი სულ სხვა
წითელი ლურჯიც სხვანაირი იყო. სხვაგან
არსად შემიმჩნევია ფერთა ასეთი დინა
მიკა. ჩემს შემოქმედებაში, აკრძალულია
თუ ცარიელია, ფერი არის წამყვანი. ფე
რი არის მეტყველი, ფერი არის პოეზიაც,
პროზაც. ამან გააერთიანა ეს შეხვედრაც.
მუსიკა პოეზიაა, მხატვრობაში კი პოეზია
და მუსიკა ერთად არის გაერთიანებული.
ნინო მაჭავარიანი:
— პროფესიით ექიმი ვარ. ბავშვობი
დან ვწერ. აპრილში გამოიცემა ჩემი ლექ
სების პირველი კრებული “წაშლილი ნაფე
ხურები”, რომლის მხატვარიც ელდარ ქავ
შბაიაა. კრებული აფხაზეთის თემატიკას
და უწმინდესს ეძღვნება. ეს იქნება ლექსე
ბის სერია “იმედის ქალაქზე”, დაბრუნება
ზე, უწმინდესის ქადაგების შემდეგ აკრძა
ლული ქალაქი ჩემთვის გადაიქცა “იმედის
ქალაქად” და ამ იმედით ვცხოვრობ უკვე.

აპრილი, 2011 წელი
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სოხუმი – XX საუკუნის დასაწყისში
ირაკლი გელენავა
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის
სამინისტროს პროგრამების, ანალიტიკური
საქმიანობისა და კვლევების სამმართველოს
უფროსი. ისტორიის დოქტორი, ასოცირებ
ული პროფესორი.
XX საუკუნის დასაწყისის სოხუმის სოცი
ალურ-ეკონომიკური და კულტურული ცხოვ
რება ძალიან რთული და მძიმე რომ ყოფილა,
ამას ადასტურებს იმდროინდელი პერიოდული
პრესა, კერძოდ, გაზეთები: “ივერია”, “ცნობის
ფურცელი”, “ცხოვრების სარკე”, “ცხოვრების
გზა”, “საქართველო”, კოლხეთი”, “ბათუმის
გაზეთი”, “ტალღა”. ჩვენ შევეცადეთ, ამ გა
ზეთებში გაბნეული შესაბამისი ინფორმაცი
ებისთვის მოგვეყარა თავი და განსჯისათვის
მკითხველისთვის შეგვეთავაზებინა.
როგორი იყო ჩვენთვის საინტერესო პერი
ოდში აფხაზეთის ეთნიკური სურათი? — ყვე
ლა არსებული ობიექტური სტატისტიკური
მონაცემი აშკარად ადასტურებს, რომ XIX-XX
საუკენეების მიჯნაზე აფხაზეთში ძირითადი,
წამყვანი ეთნოსი ქართველი იყო.
როგორც ცნობილია, 1897 წელს რუსეთის
მთელ იმპერიაში ჩატარდა პირველი საყო
ველთაო აღწერა... ამ აღწერის მონაცემებით,
აფხაზეთში სულ ცხოვრობდა — 106 179 კა
ცი, ქალაქ სოხუმის მოსახლეობა იყო 7 998 კა
ცი. სოხუმის ოლქში წერა-კითხვის მცოდნეთა
რიცხვი შეადგენდა 10 285 კაცს, მიუხედავად
იმისა, თუ რომელ ენაზე წერდნენ ან კითხუ
ლობდნენ ისინი.
ამ პერიოდში სოხუმი აფხაზეთის ერთა
დერთი ქალაქი იყო. იმდროინდელი კორეს
პონდენტი ასე წარმოგვიდგენს სოხუმს: “...სო
ხუმს სამი მხრიდან მთები არტყია და სწორედ
ამ მთების კალთებზეა გაშენებული რუსეთი
დან და სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული მდიდრე
ბის აგარაკები: ტომარასი, მალანიასი, ტატა
რინოვისა, პფელისა, ანდრეევსკისა, შანშიევ
ისა, ლომაკინისა, ტოლსტოისა, დუნდერისა,
ორტრომოვისა, გოგრიჩისა, ალიოზისა...
სმეცკოის აქვს გულრიპშში საუკეთესოდ
მოწყობილი სანატორიუმი, აგუძერაში კი სას
ტუმრო ბუფეტით სანატორიუმის მსგავსი. თა
ვიანთ ქალაქში არის კარგად მოწყობილი სა
სეირნო ბოტანიკური ბაღი და ქალაქის პარკი
სხვა და სხვა გასართობით. რამდენადაც გარ
შემო კარგად არის მოწყობილი ეს ქალაქი, იმ
დენად შიგნით ცუდს შთაბეჭდილებას ახდენს.
აქ ერთი ხეირიანად მოწყობილი ქუჩაც არ არ
ის. სუკეთესო სასეირნო ქუჩად ითვლება ნა
ბერეჟნის ქუჩა, მაგრამ, საუბედუროდ ამ ქუ
ჩაზე მხოლოდ რამდენიმე ბინძური ყავახანაა.
ყურის მგდებელი, სამწუხაროდ, არავინ არის.
ამ ქუჩაზეა კანტორები და საწყობები “რუსის”
და “როსიას” საზოგადოებისა და ამათ წყალო
ბის ქუჩა სასეირნოდ ძალიან მოუხერხებელია,
რადგან ამ საზოგადოების ბოჭკებისა და სხვა
ნივთეულობით სავსეა ქუჩა. სხვა ქუჩები უარ
ეს მდგომარეობაშია. მაზრის ზედამხედველი
და ქალაქის ექიმი გულ-ხელდაკრეფილნი შეს
ცქერიან ამაებს. ნუ თუ ეს ყველაფერი იმათ
მოვალეობას არ შეადგენს? წვიმის დროსაც
არ გამოესვლება კაცს გარედ, რადგან ქუჩებ
ში-კი ზოგან ოღრო-ჩოღროა, რომლებშიც წყა
ლი ადვილად გუბდება და ავდარში იშვიათია,
კაცი მშვიდობიანად დაბრუნდეს შინ”. ამ ცნო
ბაში ნათლად ჩანს აფხაზეთში, სოხუმში რუ
სული ცარიზმის კოლონიალიზმის სახე, მას
შტაბები და სპეციფიკა.
სხვა თვითმხილველის თქმით, 1902 წელს
სოხუმი სავაჭრო ქალაქის შთაბეჭდილებას
ტოვებდა. აქ ვაჭრობდნენ წვრილმანი აზი
ური საქონლით. ხშირი ყოფილა ხილის, ჩაის,
თამბაქოს, ღილებისა და სხვა ათასი წვრილ
მანი საქონლის გასაყიდი დახლები, იყიდებ
ოდა ადგილობრივი იაფფასიანი და ნატურა
ლური ღვინოებიც. ასევე მრავლად ყოფილა
სახელოსნოები და სასადილოები, რომლებიც
საზოგადოების უბრალო ფენის წარმომადგენ
ლებისათვის ყოფილა განკუთვნილი. წვრილ
ვაჭრობას განსაკუთრებული ადგილი ეკავა
აფხაზეთის მოსახლეობის ყოფაში, ამ დროის
ათვის თითქმის ყველა დაბაში არსებობდა ბა
ზარი, დუქნები, მაღაზიები და სახელოსნოები.
საყურადღებოა სხვა თვითმხილველის
ცნობა, რომელიც 1906 წლით თარიღდება:
“სოხუმი უფრო სოფელია ვიდრე ქალაქი, აქ
გონებრივი სიღატაკეა და ისეთი ჩამორჩენი
ლია ყველაფერში, ყველა თავის სოროებში
ჩამძვრალა და იქიდან უყურებს ქვეყანას...
ცხოვრება აქ თითქოს შეჩერებულია, წინსვლა
სრულიად არ ეტყობა. აქ თითქმის ნასახიც
არ მოიპოვება საზოგადოებრივი ცხოვრების:
კლუბი და ჭორიკანაობა – აი, რაში იხარჯე
ბოდა აქაურების დრო. “ფორმისათვის” გაზე
თებსაც კითხულობენ, მაგრამ ეს მათ გონებას
არ ეკარება: მათი სული და გული სხვა რამეს
შეუბოჭავს, მათი ოცნება სხვა ქალაქში ტრი
ალებს: ფული და მოსვენება, “ჭამობია და ძი
ლობია”, — აი, აქაურობის იდეალი. ეს მოწამ
ლული ჰაერი ყველაფერს ახრჩობს, რასაც კი

სიცოცხლის ნიშანი აზის. ერთი სიტყვით, სო
ხუმს სძინავს, როდესაც გარშემო ყველაფერი
ფხიზლობს და რაღაცისთვის ემზადება...
არჩევნები სოხუმს არ აინტერესებს. ქალა
ქის გამგეობამ არჩევნების თაობაზე გააკეთა
მხოლოდ ერთად-ერთი განცხადება. პოლიცი
აც, რასაკვირველია, გამხნევებული ამნაირი
“განმარტებით”, ვინც მას მოეწონება, იმას აძ
ლევს ხმას, აქ კანონი არაფერ შუაშია.
საზოგადოებას მათი მოქმედება სულ არ
აწუხებს; თვითონ იყოს კარგად და სხვა რა სა
ფიქრალი აქვს!! ალბათ, ძილში არიან!”
ჩვენს ხელთ არსებული ერთ-ერთი ცნობის
მიხედვით, “არც ერთ ქალაქში ამდენი მაწან
წალა არ დაეხეტებოდა, როგორც სოხუმში”
და ამის ერთ-ერთი მიზეზი ყოფილა შემდეგი:
“სოხუმი დიდი სამრეწველო ქალაქი არ არ
ის, მაგრამ უსაქმოდ დარჩენილი ხალხი აქაც
ბევრია, განსაკუთრებით რუსეთიდან გადმოხ
ვეწილნი, დაეხეტებიან საბრალოები ქუჩა-ქუ
ჩა და გამვლელ-გამომვლელს მოწყალებას
სთხოვენ. საზ-ბას თავი რომ შეაბრალონ, ხან
თავის ისტორიასაც მოჰყვებიან. ზოგი ამბობს,
მოსკოვის უნივერსიტეტიდან ვარ არეულობის
გულისთვის გადმოსახლებულიო, ზოგი კიდევ
გაიძახის, სოციალისტი ვარო. სოხუმელებიც
თუ რამ უბედურება ეწვიათ, ვიღაც “სოციალ
ისტებს” აბრალებენ, იმათ არივ-დარიეს ქვე
ყანაო.
სოხუმელებს ქალაქში რაიმე გონივრული
დაწესებულება არა აქვთ. აქ არც სამკითხვე
ლოა, არც წიგნთსაცავი, თეატრი ხომ არც კი
იციან, რა არის, როდესაც არა თუ ქალაქი,
ცოტა მოზრდილი სოფელიც — კი სცდილობს
ასეთი დაწესებულება იქონიოს... გზების და
განათების საქმეს ნუღარ იკითხავთ სოხუმ
ში, ისე შესანიშნავადაა მოწყობილი. ტალახი,
მგონი, კოჭის ზევით არ აგვწვდება და უსინ
ათლობის გამო არც თვალზედ თითის მიტანა
გაგიჭირდებათ. მერე ვისი ბრალია ყველა ეს?”
ამ შეკითხვით ამთავრებს ამ თემაზე საუბარს
სტატიის ავტორი.
სოხუმში ქუჩების აუტანელი მდგომარე
ობა არაერთხელ გამხდარა იმდროინდელი კო
რესპონდენტების მსჯელობის საგანი.
გზების უვარგისობა აფერხებდა მოსახლე
ობის მიმოსვლასა და ვაჭრობას. “სოხუმიდან
ქუთაისში მიმოსვლა ცუდი გზებისა და უხიდ
ობის გამო გაძნელებულია”, გვაწვდის ხმას
სხვა სტატიის ავტორი.
თვითმხილველი მოგვითხრობს, რომ: “არც
ერთი კუთხე საქართველოსი, მგონი ისე და
ვიწყებული არ არის გზების გაყვანის მხრივ,
როგორც სოხუმის ოლქია.
გზების უვარგისობის გამო, აუცილებელი
გახდა საზღვაოსნო ტრანსპორტით გადაად
გილების ორგანიზება, გვაქვს ცნობა, რომ: “ქ.
სოხუმსა და ფოთს შორის მატორის ნავით გა
ნახლებულა მიმოსვლა. თითოეულ კაცის გა
დაყვანა ფოთიდან სოხუმამდის ღირს 10 მან.”
ქალაქში იყო სხვა პრობლემებიც, შექ
მნილი მძიმე სანიტარული ვითარება ხშირად
გამხდარა საგაზეთო პუბლიკაციების მთავა
რი თემა, — “არ იქნა და არა ეშველა რა ჩვენი
ქალაქის დასუფთავებას, – გულისტკივილით
გვამცნობს გაზეთის “ცნობის ფურცელი” კო
რესპონდენტი, — ქუჩებში მუხლამდე მტვერი
და ნაგავი ჰყრია; ქალაქი მუდამ სქელი მტვრის
ბურუსშია გახვეული, რის გამოც კაცს ცხვირი
არ გამოეყოფა გარეთ. თხრილები, როგორც
ყოველთვის, სავსეა ათას გვარი უსუფთაობ
ით, სოხუმის ქუჩებში ხშირად შეჰხვდებით
დამხრჩვალ კატას, დამპალ თევზებს და სხვას,
ყოველივე ამის წყალობით ჯერ ისევ ზამთარ
ში დაიწყო ციებ-ცხელება. ახლა რომ ასეა, რა
უნდა იქნეს ზაფხულში”.
არსებულ ვითარებას ემატებოდა კულ
ტურული დაწესებულებების არქონა. გვაქვს
ცნობა, რომ: “სოხუმში არც სამკითხველოა,
არც რაიმე ხეირიანი გასართობი ადგილი. არ
ის ერთად-ერთი კლუბი სოხუმელ “არისტოკ
რატისათვის”, ერთიც კოჭლი წიგნის მაღაზია
და სტამბა. ნოქრები თავისუფალ დროს ლო
თობაში ატარებენ, ამასთან იშვიათად შეხ
ვდებით სოხუმში ისეთ ნოქარს, რომელსაც
კითხვა უყვარდეს. უქმე დღეებში დუქნები
დაკეტილია. მაგრამ სხვა დღეებში მოსამსახუ
რე დილის 7-8 საათიდან ღამის 12-2 საათამდე
ფეხზე უნდა იდგეს”.
სოხუმელი ნოქრების თემას ეხება 1905
წელს გაზეთ “ცნობის ფურცელის” კორესპონ
დენტი, რომელიც სოხუმელი “ვაჭარ-ნოქრე
ბის” სულიერ მისწრაფებებზე მიუთითებდა:
“...ჩვენი ვაჭრები კითხვას ისე საჭიროებენ,
რო
გორც მე და შენ ჩე
მო მკითხვე
ლო შარ
შანდელ თოვლს;” ისინი წიგნისა და გაზეთის
კითხვას, ღამის თერთმეტ საათზე “მყრალ ყა
ვახანებში თავისუფლად ნარდის თამაშს” ამ
ჯობინებენ.
სოხუმი იმთავითვე დიდ ყურადღებას
იქცევდა თავისი კლიმატური და ბალნეოლ
ოგიური პირობებით, აქ მრავალი ადამიანი
ჩამოდიოდა სამკურნალოდ, განსაკუთრებით
კი ფილტვებით ავადმყოფები. ამ თემაზე იმ
დროინდელი პრესის ფურცლებზე მრავალი

სოხუმი XX საუკუნის დასაწყისში

წერილი და მნიშვნელოვანი ცნობაა გამოქვეყ
ნებული, შემოგთავაზებთ ზოგიერთ მათგანს:
“სოხუმის საზოგადოებას დიდი ამაგი დასდო
ცნობილმა მოსკოველმა პროფესორმა ოს
ტროუმოვმა: მან ზოგი საკუთარის ფულით,
ზოგიც შემოწირულობით ააშენა კოხტა, ორ
სართულიანი ქვის შენობა საუკეთესო ადგილ
ზე ქალაქის საავადმყოფოსათვის, შეძლებისა
დაგვარად მოაწყო, ექიმები უშოვა და ქალაქს
შესწირა. ბ-ნ ოსტროუმოვის ამაგი მით უფრო
დაუფასებელია, რომ ჩვენი საღათას ძილით
შეპყრობილი თვითმმართველობა ამ საქმეს
ვეღარ მოაგვარებდა.
საავადმყოფოს აქვს ოცდაათი საწოლი,
საერთო პალატაში თვიური გადასახადია —
15-მ. ცალკე პალატაში კი 75 მ. რჩევა-დარიგე
ბა და სახელ-დახელო ოპერაციები – უფასოა,
ავადმყოფთ საჭმელი ნოყიერი აქვთ. აქ ორი
ექიმია და ორი ფერშალი.”
აშკარაა, რომ XIX საუკუნის დასასრულს
აფხაზეთი რუსეთის იმპერიის განაპირა, პერი
ფერიული მხარე, კულტურულად ჩამორჩენი
ლი, ხოლო აქაური მოსახლეობის მნიშვნელო
ვანი ნაწილი წერა-კითხვის უცოდინარი იყო.
არსებული მდგომარეობის მიუხედავად,
მხარის პროგრესულ საზოგადოებას ფარ-ხმა
ლი არ დაუყრია და განსაკუთრებული შემარ
თებით, სხვადასხვა საშუალებების გამოყე
ნებით, ცდილობდა რეგიონის სოციალურ-ეკ
ონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას,
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის
ხელშეწყობას.
ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში აფხაზე
თის ინტელიგენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
მიმართულებას კულტურულ-საგანმანათლებ
ლო საქმიანობასთან ერთად ქველმოქმედება
და ქველმოქმედების წახალისება წარმოად
გენდა, რაც მეტად მნიშვნელოვანი იყო ადგი
ლობრივი მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის.
XX საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპე
რიაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური
პროცესების კვალდაკვალ, აფხაზეთში აშ
კარაა არა მარტო პრივილეგირებული წარ
მომადგენლების ფენების აქტივობა, არამედ
დემოკრატიული ფენების ძალისხმევა, რათა
აფხაზეთის მოსახლეობის ერთფეროვანი ყო
ფა შეცვლილიყო უკეთესობისაკენ. დასტურ
დება, რომ ამ მხრივ 1900-1917 წლებში აფხა
ზეთის მოსახლეობის ცხოვრებაში მნიშვნე
ლოვან როლს ასრულებდნენ თვითმოქმედი
თავისუფალი გაერთიანებები, თანამეგობრო
ბები, საქველმოქმედო ორგანიზაციები, სათ
ვისტომოები და სხვ. ასეთი გაერთიანებების
ინტერესთა სფეროს წარმოადგენდა: განათ
ლება და კულტურა, მრეწველობა და სოფლის
მეურნეობა, საინვესტიციო პოლიტიკა, ჯან
მრთელობა, უპოვართა და ლტოლვილთა დახ
მარება, მოსახლეობის დასვენებისა და კულ
ტურული გართობის ორგანიზაცია და ა. შ.
ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში, სოხუმ
ში ფუნქციონირებს, თან ერთმანეთის თანმიმ
დევრობით ფუძნდება სხვადასხვა მიმართუ
ლებისა და პროფილის საზოგადოებრივი ორ
განიზაციები, დაწესებულებები, რაც აშკარად
მიუთითებს საზოგადოებაში პროგრესული
ინტელიგენციის მომძლავრებასა და მოსახლე
ობის გააქტიურებაზე. ესენია: “ქართველთა
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზო
გადოების სოხუმის განყოფილება”, “სოხუმელ
ქართველ სცენისმოყვარეთა წრე”, “ღარიბ
მოსწავლეთა დამხმარე საზოგადოება...” და
სხვ. ამავე პერიოდში საქმიანობას იწყებს სა
ხელმწიფო ბანკის სოხუმის განყოფილება, შე
მუშავდა საოლქო სასამართლოს დაარსების
პროექტი, რომელიც ქალაქის თავს ნიკო თავ
დგირიძეს ეკუთვნოდა. იმავე თავდგირიძის
ძალისხმევით დაიწყო სოხუმის მოსახლეობის
ელექტროენერგიით მომარაგება. შემუშავდა
შუამდგომლობა ქალაქში აფთიაქის გახსნის
შესახებ. დაარსდა სასოფლო-სამეურნეო სად

გური. არის მცდელობები დაარსდეს “საარქე
ოლოგიო და ბოტანიკური მუზეუმი”, ქართუ
ლი წიგნების მაღაზია “დიოსკურია”, საქველ
მოქმედო მიზნით გაიხსნა საჩაიე “ფინჯანი
ჩაი”. აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს შავი
ზღვის პირას რკინიგზის გასაყვანად. გააქ
ტიურდა საგანმანათლებლო საქმიანობა. XX
საუკუნის დასაწყისისათვის აფხაზეთში არსე
ბობდა 33 დაწყებითი სასწავლებელი, მათ შო
რის 5 სასწავლებელი 2-კლასიანი სწავლების
კურსით.
ბიბლიოთეკების დაარსების შესახებ გვაქ
ვს სხვა ინფორმაციაც: “1900 წელს სოხუმის
მთიელთა სკოლაში, რომელიც მთიელთა სა
პატიო მამასახლისების შვილებისათვის 1863
წელს დაარსდა, გაიხსნა ბიბლიოთეკა, მაგრამ
იგი მეტად ღარიბი ყოფილა წიგნებით”. 1908
წელს, სოხუმის ქალაქის თავის ნიკო “თავდგი
რიძის ძალისხმევით სოხუმში გაიხსნა ბიბლი
ოთეკა-სამკითხველო”.
გარდა სტაციონარული ბიბლიოთეკებისა,
იხსნებოდა მოძრავი ბიბლოთეკებიც. გვაქ
ვს ცნობა, რომ “1900 წელს ამიერკავკასიის
რკინიგზის მმართველობას ოფიციალურად
გადაუწყვეტია ე. წ. მოძრავი ბიბლიოთეკის
დაარსება სარკინიგზო მაგისტრალებზე მომუ
შავე რკინიგზელებით დასახლებული პუნქტე
ბისათვის. აქვე აღსანიშნავია, რომ “ჭლექთან
მებრძოლი საზოგადოება” 1908 წ. აპირებდა
“ჭლექიანებისათვის სამკითხველოს დაარსე
ბას”.
ამრიგად, აშკარაა, რომ აფხაზეთში XX სა
უკუნის დასაწყისში აფხაზეთის მოსახლეობის
გადაუდებელი მოთხოვნა იყო საზოგადოებ
რივი ცხოვრების გააქტიურება და ამ საქმის
განმახორციელებლებად მოგვევლინნენ ადგი
ლობრივი ინტელიგენციის წარმომადგენლები.
ეს ადამიანები მოწოდებულნი იყვნენ, გაერ
ღვიათ ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკის მი
ერ დამკვიდრებული ერთსახოვანი ცხოვრების
წესი. მათ ჰქონდათ სურვილი, საკუთარი თა
ნამოქალაქეებისათვის შეეთავაზებინათ რე
ალური დახმარება, როგორც მრეწველობისა
და სოფლის მეურნეობის, ისე განათლებისა და
კულტურის მიმართულებით. ამასთანავე, რი
გითი ადამიანებისათვის აღმოეჩინათ ჰუმანი
ტარული დახმარება. დადასტურებულია, რომ
ასეთი გაერთიანებების სულისჩამდგმელნი,
ორგანიზატორები და აქტიური წევრები უმ
რავლეს შემთვევაში ქართველები იყვნენ.
XX საუკუნის დასაწყისის აფხაზეთის კულ
ტურულ-ეკონომიკურ აღორძინებას განსა
კუთრებული ამაგი დასდეს ამ პერიოდის მოღ
ვაწეებმა: ნ. ჯანაშიამ, პ. ჭარაიამ, ივ. გეგიამ,
თ. სახოკიამ, მ. ხოხიაშვილმა, ანთ. ჯუღელმა,
პ. შაყრილმა, სპ. ნორაკიძემ, ნ. ჭედიამ, თ. ეშ
ბამ, შ. დადიანმა, მ. დადიანი-ანჩაბაძისამ, ძ.
ლოლუამ, ანასტ. კიწმარიშვილისამ, ანდრ. ჯა
ფარიძემ, იას. ხახუტაშვილმა, ტ. შერვაშიძემ,
კნ. მ. შერვაშიძემ, მაკრ. თურქიამ, აღ. შერვა
შიძემ, ა. გაბუნიამ, ვ. ნასიძემ, ა. ჭოჭუამ, ი.
ლაკერბაიამ, გ. ეშბამ, ნ. ქირთბაიამ, კ. მარ
შანიამ, გრაცკიმ, დ. აჯამოვმა, ფ. დავითაიამ,
გ. კანდელაკმა, ი. ბურჭულაძემ, პ. კამკიამ, მ.
ქეცბაიამ, მ. ცაავამ და სხვ.
ამრიგად, ჩვენ შევეცადეთ, გაგვეცოცხლე
ბინა XX საუკუნის დასაწყისის სოხუმის საზო
გადოებრივი ცხოვრების ზოგიერთი მომენტი,
მიმოგვეხილა იმდროინდელი მდგომარეობა
და პერსპექტივები. როგორც გავარკვიეთ, მი
უხედავად სოხუმში არსებული მძიმე სოციალ
ურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, თანდათან
გამოჩნდნენ ისეთი პროგრესული ადამიანები,
რომლებმაც თანამოაზრეების შემოკრება შეძ
ლეს და მათთან ერთად, თავიანთი მოღვაწე
ობით წინააღმდეგობა გაუწიეს ცარიზმის რუ
სიფიკატორულ-ასიმილატორიც პოლიტიკას.
ამ გზით მათ მოახერხეს დადებითი ზემოქმე
დება მოეხდინათ ქალაქში არსებულ ვითარე
ბაზე და მისი განვითარების მომავალზე.
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თეატრალური პრემიის “დურუჯი” მოსაპოვებლად
ნანა მსხილაძე
უკვე მესამე წელია, საქველმოქმედო ფონდი “ცისკარი” (დეველო
პერული კომპანიის “რედიქსი” ხელშეწყობით) აცხადებს კონკურსს
ყოველწლიური თეატრალური პრემიის “დურუჯი” მოსაპოვებლად.
კონკურსის პირობების თანახმად, პრემია გაიცემა სხვადასხვა ნომი
ნაციაში (საუკეთესო რეჟისურა, ქალისა და მამაკაცის როლების შემ
სრულებლები, თანამედროვე ქართველი დრამატურგი).
საქართველოს წამყვან თეატრალურ კოლექტივებთან ერთად
კონკურსში პირველად მონაწილეობს სოხუმის მოზარდ მაყურებელ
თა სახელმწიფო თეატრი “თეთრი ტალღა”.
გადასავლების მაძიებელი პერსონა
ჟების თავბრუდამხვევი ისტორიაა.
სპექტაკლი, რომელიც დადგა სოხუ
მის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის
მთავარმა რეჟისორმა დავით კობა
ხიძემ, სწორედ კომედიური ჟანრის
თვის დამახასიათებელი სიმსუბუქით
აღწევს მიზანს: დარბაზში მსხდომი
მაყურებელიც პარალელური სასიყ
ვარულო ინტრიგების თანამონაწილე
და მესაიდუმლე გახადოს.
თითოეულ მიზანსცენაში
რიტმის, პლასტიკისა და
მეტაფორული სახეების
(მოცეკვავე
დირიჟორი
და უხილავი ორკესტრი,
პატარა გოგონების სა
ინტერესო ვარიაციული
მონახაზებიც) ისეთი მო
ნაცვლეობაა, რომ ესპა
ნური “ბოლერო”, ფრან
გული “მენუეტი” იტალი
ური “ტარანტელა” თუ
ცეცხლოვანი “ბოშური”
დრამატურგიულ
ტექ
სტთან ერ
თად კრავს სი
უჟეტურ ხაზს.
როცა ძალიან გიყ
ვარს, როცა ბედისწერა
განებივრებს, თურმე გა
მართლებულია ის, რაც
ხდება ალბერიგოს (ედემ
ხვიჩია) სასახლეში. მშვე
ნიერი ფლორელა (ხატია
ხარებავა) და ფლამან
დრიელი დიდგვაროვანი
ალდემარო (ჯაბა ჯანა
ლოპე დე ვეგა, “ცეკვის მასწავლებელი”

6 აპრილს დასმა წარმოადგინა
ესპანელი დრამატურგის, პოეტისა
და პროზაიკოსის ლოპე დე ვეგას
ცნობილი კომედია “ცეკვის მასწავ
ლებელი”.
მე-16- მე-17 ს.ს.-ში დაწერილი
2000-მდე პიესიდან ჩვენამდე მოღ
წეულია მწერლის 425 სცენური ნა
წარმოები. “ცეკვის მასწავლებელი”
ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო, თავ

შია) ერთმანეთს შეახვედრა დრამა
ტურგმა, რომ მათთან ერთად მაყუ
რებელსაც განეცადა, შეყვარებოდა.
ოთხი საუკუნის შემდეგ ისევ დგას
სცენაზე ეს ლამაზი წყვილი, რომ
შეგვახსენოს: შორეულ ესპანეთში
დაწყებული სიყვარულის ამბავი არ
დასრულებულა.
ახალგაზრდა მსახიობები რთული
ამოცანის წინაშე არიან: უამრავ ქვე
ყანასა და სცენაზე გაცოცხლებულ,
კლასიკად ქცეულ პერსონაჟთა რო
ლები უნდა მოირგონ. მათ ეს დაძლი
ეს, შინაგანი არტისტიზმით, სცენუ
რი ბუნებრიობით, ხასიათის გახსნის
საინტერესო სვლებით.
იმედგაცრუებული დონ ვანდა
ლინო (მამუკა პავლიაშვილი) ის პერ
სონაჟია სპექტაკლში, კომედიური
ჟანრისთვის დამახასიათებელი ექ
პრესიულობით ასე რომ ხიბლავს მა
ყურებელს.
ირაკლი მანაგაძეს (კორნეხო)
“ცეკვის მასწავლებელში” სულ რამ
დენიმე წინადადებიანი როლი აქვს,
მაგრამ მსახიობური ოსტატობაც
ესაა – ასე დასამახსოვრებლად შექ
მნას ე.წ. “პატარა როლი”.
— ამ ფესტივალში მონაწილეობა
უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვა
კისრებს. ამასთან, მიმდინარე წელი
ჩვენთვის საიუბილეოა. ახალგაზრდა
დასისთვის, რომელიც მხოლოდ 20
წლისაა, მსგავსი კონკურსები საუკ
ეთესო სკოლაა მეტი გამოცდილების
შესაძენად, პროფესიონალიზმის ას
ამაღლებლად, — გვითხრა სოხუმის
მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო
თეატრის მმართველმა გიორგი რა
ტიანმა.
საკონკურსო სპექტაკლში მონა
წილეობენ თეატრის წამყვანი და ახ
ალბედა მსახიობები: ლიანა მიქაშავი
ძე, საქართველოს დამსახურებული
არტისტი (სილვია), ნინო ჯავახიშვი
ლი (ფელისიანა), რამაზ ხომასურიძე
(ბელარდო), მარიანა მაისურაძე (ლი
სენა), კოტე მარტიაშვილი (ტებანო),
ლეონიდე გულუა (ტულიო), სერგო

ლოპე დე ვეგა, “ცეკვის მასწავლებელი”
ურიადმყოფელი (რიკარდო), მარი
ხიზანიშვილი (ანდრიანა); აგრეთვე,
თეატრთან არსებული სტუდიის მოს
წავლე.
“ცეკვის მასწავლებლის” მხატ
ვარია — აივენგო ჭელიძე, ქორეოგ
რაფი — კირა მებუკე, კოსტიუმების
მხატვარი — ეკა ქარჩავა, რეჟისორის
ასისტენტი — ჯიმი ჟვანია, მუსიკა

ლურად გააფორმა — გიორგი მერ
გელოვმა, ვოკალის პედაგოგია ოთარ
ბახტაძე.
დიდი ლუნაჩარსკი წერდა: “ლოპე
დე ვეგას კითხვა და ნახვა ახლაც არ
შეიძლება სიცილის გარეშე”. ასეთია
“ცეკვის მასწავლებელიც” — სიცი
ლის, ხალისის, კომიკური განწყობის
“ორმოქმედებიანი გაკვეთილი”.

P.S. სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი და მასთან არსებული
სტუდიის აღსაზრდელები 21-22 მაისს თბილისში საქართველოს ცეკვისა
და სპორტული ცეკვის ეროვნული საბჭოს მიერ მოწყობილ ევროპის ღია
ჩემპიონატში მიიღებენ მონაწილეობას.
ამ ჩემპიონატისთვის საცეკვაო ნომრებს დგამენ თეატრის ქორეოგ
რაფი ჯიმი ჟვანია და თეატრთან არსებული სტუდიის ხელმძღვანელი ნა
ნა არჩაია.

“ყველა ჩემს წარმატებას საქართველოს ვუძღვნი”!
ამბობს ახალგაზრდა ჩემპიონი თამაზ გაგანაშვილი

ქ. თბილისში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამინისტროს სპორტულ-გამაჯანსაღებელ კომპლექსში პირველად გაიმ
ართა აფხაზეთის ღია ჩემპიონატი ხელჩართულ ბრძოლაში. მასშტაბური
შეჯიბრი ჭაბუკთა შორის 10 წონით კატეგორიაში ჩატარდა.
ჩემპიონატში მონაწილეობდა 150-მდე სპორტსმენი საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონიდან (თბილისი, რუსთავი, ბორჯომი, ბათუმი, გორი,
დედოფლისწყარო) და აფხაზეთის ნაკრები გუნდი, აგრეთვე, სპორტსმე
ნები აზერბაიჯანიდან. ფინალში სხვადასხვა წონით კატეგორიაში გასულ
30 გამარჯვებულს შორის არიან სპორსტმენები აფხაზეთიდან: 5 ჩემპი
ონი და 2 პრიზიორი.
საპრიზო ადგილზე გასული სპორტსმენები მედლებით, შესაბამისი ხა
რისხის თასებით და ფასიანი საჩუქრებით აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის მინისტრმა დალი ხომერიკმა და სხვა საპატიო სტუმრებმა
დააჯილდოვეს. აფხაზეთის ღია ჩემპიონატი აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის სამინისტროს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამმარ
თველოს ორგანიზებით ჩატარდა.

თეონა ბიბლაია
აფხაზეთის ღია ჩემპიონატის
(ხელჩართულ ბრძოლაში) ჩემპიონი
(34-36კგ), აფხაზეთიდან დევნილი
თამაზ გაგანაშვილი ევრაზიის თა
სის გათამაშებაში კუნგ-ფუ სანდაში
გამრჯვებულიცაა. ტურნირი ქალაქ
თბილისში საქართველოს კუნგ-ფუს
ეროვნული ფედერაციის ორგანი
ზებით ჩატარდა და მასში 6 ქვეყნის
(საქართველო, ირანი, აზერბაიჯ
ანი, სომხეთი, ერაყი, თურქეთი) 148
სპორტსმენი მონაწილეობდა. 14
წლის სპორტსმენმა მეტოქეები 35–
38 წონით კატეგორიაში დაამარცხა
და პირველ ადგილზე გავიდა. ცოტა
ხნით ადრე კი თამაზ გაგანაშვილი,
ასევე, საქართველოს კუნგ-ფუს
ეროვნული ფედერაციის ორგანი

თამაზ გაგანაშვილი

დალი ხომერიკი გამარჯვებულებს აჯილდოვებს
ზებით გამართულ, თბილისის ღია
ჩემპიონატის სანდაში გამარჯვებუ
ლი გახდა. შეჯიბრი საქართველოს
მასშტაბით, 1998–1999 წლებში და
ბადებულ ვაჟთა შორის ჩატარდა.
თამაზ გაგანაშვილი 14 წლისაა.
მისი თანატოლების მსგავსად, დაიბ
ადა ქალაქ თბილისში და ამიტომაც
მშობლიურ კუთხეს, აფხაზ თანატო
ლებს არ იცნობს. არც ისინი იცნო
ბენ თამაზს. თბილისში ის ერთ–ერ
თი წარმატებული სპორტსმენია. 12
წლის ასაკში, მისი სურვილისამებრ,
მშობლებმა საქართველოს შოტოკან
კარატე–დოს ფედერაციის კლუბ
ში შეიყვანეს (“ლელო”-მწვრთნელი
გოჩა კახაბრიშვილი), რაც მისთვის
წარმატებული აღმოჩნდა. მას უკვე
მოგებული აქვს სხვადასხვა სახის
რეგიონალური თუ საერთაშორისო

ტურნირები. ყველა თავის წარმა
ტებას მოზარდი საქართველოს და
თავის მწვრთნელს გოჩა კახაბრიშ
ვილს უძღვნის. მიუხედავდ ფიზი
კური სიძლიერისა, ბუნებით ძალიან
სათნო და რბილი ხასიათის თამაზი,
სკოლაშიც ერთ–ერთი საუკეთესო
მოსწავლეა.
აფხაზეთის განათლებისა და
კულტურის სამინისტრო მუდმივად
უჭერს მხარს სხვადასხვა სფერო
ში (კულტურა, სპორტი, განათლე
ბა) მოასპარეზე ნიჭიერ ახალგაზ
რდებს. 2010 წლის 7 –8 აგვისტოს,
სომხეთში, ქ. ერევანში გამართულ
საბრძოლო ხელოვნებათა საერთა
შორისო ჩემპიონატშიც, კიკ-ბოქ
სინგის სახეობაში თამაზის მონა
წილეობა სამინისტროს სპორტისა
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამმარ

რედაქტორი ნატო კორსანტია.
ნომერზე მუშაობდნენ: მაია შონია, თეონა ბიბლაია, ეკატერინე გადილია.

თველომ უზრუნველყო. თამაზმა
შეჯიბრში წარმატებით იასპარეზა
და ოქროს მედალი მოიპოვა. თამა
ზის მიერ მოგებული ტურნირებისა
და ჩემპიონატების ნუსხა ძალი
ან შთამბეჭდავად გამოიყურება:
2011წ. თებერვალი – თბილისის
ვუშუ კუნგ-ფუს ფედერაცია – თბი
ლისის ღია ჩემპიონატი სანდაში –1
ადგილი (34–38კგ); 2011წ. მარტი –
საქართველოს საბრძოლო ხელოვ
ნებათა კონფედერაცია. კავკასიის
მესამე პირადი – გუნდური ჩემპი
ონატი ქართულ კრივში – 1 ადგილი
(38კგ); 2010წ. დეკემბერი – სპორ
ტული კლუბი “კონდორი”. რესპუბ
ლიკური ჩემპიონატი კიკ-ბოქსინგში
– 1 ადგილი (38კგ); 2010წ. დეკმე
ბერი – დედოფლისწყაროს სპორ
ტული კომპლექსი. რესპუბლიკური
ტურნირი კიკ-ბოქსინგში – 1ადგი
ლი (38კგ); 2010 წ. მაისი – ქ. თბი
ლისის მერიის თასის გათამაშება
კიკ-ბოქსინგში – II ადგილი (35 კგ);
2010 წ. მაისი – საქართველოს საბ
რძოლო ხელოვნებათა კონფედე
რაცია – კავკასიის საერთაშორისო
ჩემპიონატი – 2ადგილი (35 კგ) და
ა.შ.
2011 წლის, აპრილში თამაზი
მიემგზავრება უკრაინაში საერთა
შორისო ტურნირზე “ხელჩართული
ბრძოლა წესების გარეშე”, სადაც
სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებულ
სპორტსმენებთან ერთად პირველი
ადგილის მოსაპოვებლად იბრძო
ლებს.

