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სარედაქციო კოლეგიისაგან

კრებული „ქართული ემიგრაცია“ სახეცვლილი და განახლე-
ბული ფორმატით გამოდის. ეს სიახლე რამდენიმე მნიშვნე-
ლოვანი ფაქტორით არის განპირობებული: 

გამოცემის დამფუძნებელს, გიორგი მაჩაბლის ფონდს გამო-
უჩნდა ისეთი სტაბილური პარტნიორი, როგორიც გრიგოლ 
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტია (რექტორი – პროფე-
სორი მამუკა თავხელიძე). 2012 წლის შემოდგომაზე სწორედ 
ამ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა ახალი სამეცნიერო ცენტრი 
– ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის კვლევი-
თი ინსტიტუტი (დირექტორი – პროფესორი პაატა ნაცვლიშ-
ვილი), რომელიც მოწოდებულია გაშალოს კვლევა-ძიებითი 
საქმიანობა და გააფართოოს ჩვენი ემიგრაციის შესწავლის 
არა მხოლოდ არეალი, არამედ ქრონოლოგიური ჩარჩოც. 
ამასთან, ინსტიტუტმა ქართული ემიგრაციის წარსულისა და 
თანამედროვე პრობლემატიკის კვლევაში ჩართული სამეცნი-
ერო ძალების კოორდინაციაც იტვირთა. ეს პოტენციალი კი 
შედარებით მასშტაბური ამოცანების დასახვის საფუძველს 
გვიქმნის. 

წინანდელ კრებულს ჟურნალის სახე მიეცა, გაიზარდა მისი 
მოცულობა და ნაწილობრივ შეიცვალა პროფილიც. ემიგრა-
ციის წარსულზე საისტორიო სტატიების პარალელურად მას-
ში ამიერიდან სხვა ტიპის პუბლიკაციებიც დაიბეჭდება, მათ 
შორის – საზღვარგარეთ მოღვაწე თანამემამულეთა კვლევი-
თი ნაშრომები მეცნიერების სხვადასხვა სფეროდან. სოლი-
დური ადგილი დაეთმობა ქართულ ემიგრაციასთან დაკავ-
შირებული პირველწყაროების, დოკუმენტური და საარქივო 
მასალების პუბლიკაციას, წერილებს ქართული დიასპორების 
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თანამედროვე ცხოვრების ავ-კარგზე და სხვა. გამოცემის ინ-
ტერესის საგნად იქცევა ასევე უცხოელთა ცხოვრება-მოღვა-
წეობის ასახვა საქართველოში. გაჩნდება შესაბამისი რუბრი-
კებიც.

სარედაქციო კოლეგია წელიწადში ჟურნალის ორი ნომრის 
გამოცემას გეგმავს. განზრახული გვაქვს, გამოცემაში სა-
თანამშრომლოდ მოვიწვიოთ ავტორები საქართველოს სა-
ხელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებიდან, ჰუმანიტარული 
მიმართულების კვლევითი დაწესებულებებიდან, მუზეუმები-
დან და არქივებიდან. ასპარეზს მივცემთ ემიგრაციის პრობ-
ლემატიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდა თაობას – მაგის-
ტრანტებსა და დოქტორანტებს.

ვფიქრობთ ახლო მომავალში ჟურნალი გავხადოთ რეფერი-
რებადი, რაც ხელს შეუწყობს მისი ხელმისაწვდომობის გაზრ-
დას საქართველოსა და უცხოეთშიც, ასევე ქართველ ავტორ-
თა ნაშრომების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლო-
ებას და კვლევის შედეგების პოპულარიზაციას. 
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rusudan dauSvili

qarTveli emigrantebi ucxour legionSi

saqarTvelos okupaciis Semdeg, 1921 wlis Semodgomaze, stambolSi gaxiz-
nuli 80-mde qarTveli oficeri da iunkeri poloneTma miiRo, 13 iunkeri _ 
aTenis samxedro skolam, 5 iunkeri ki _ safrangeTis sen-miqsenis samxedro 
skolam (kvinitaZe 1999: 119-120). qarTvel ltolvilTa umravlesoba safran-
geTSi dasaxlda. TiTqmis yvelam daitova saqarTvelos pasporti, ltolvi-
lis statusi da ar miiRo safrangeTis moqalaqeoba. 

1928 wlidan, safrangeTis samxedro saministros dadgenilebiT, qveyanaSi 
mcxovrebi jarSi gasawvevi asakis ucxoeli ltolvilebi, maT Soris qarTve-
lebic, valdebulni iyvnen moexadaT samxedro samsaxuri. 1731 wels safran-
geTSi Seqmnili ̀ ucxouri legioni~ darsebis dRidan monawileobda planetis 
TiTqmis yvela mniSvnelovan samxedro operaciaSi. legionSi iRebdnen 18-40 
wlis ucxoel mamakacebs. 5-wliani kontraqtis damTavrebis Semdeg legione-
ri safrangeTis moqalaqeobas iRebda. xelfasic maRali iyo. amitom qarTvel 
ltolvilTagan bevrma miaSura ucxour legions da male gaiTqva saxeli, 
rogorc saukeTeso meomarma. maTgan nawilma  oficris maRal Cinsac miaRwia. 

ucxouri legionis oficerTagan Cven vicnobT safrangeTis gmirs dimi-
tri (bazorka) amilaxvars, magram aranaklebi pativiscemiT sargeblobdnen 
sxva qarTveli oficrebi _ sen-miqsenis samxedro skolis zemoT naxsene-
bi 5 kursanti: giorgi odiSeliZe, nikoloz (kukuri) ToxaZe, ivane vaCnaZe, 
aleqsandre jinWaraZe, aleqsandre kinwuraSvili, sen-siris saxelganTqmuli 
samxedro skolis kursdamTavrebulebi: dimitri (bazorka), konstantine da 
nikoloz amilaxvrebi, aleqsi Cxenkeli, irakli da merab jorjaZeebi, leo 
(lulu) kereseliZe, daviT SalikaSvili, aleqsandre beraZe, irakli jafari-
Ze, petre xvedeliZe da sxvebi. 

yofili emigranti SoTa bereJiani ixsenebda: `kargad maxsovs 1939 wlis 14 
ivlisi, safrangeTis erovnuli dResaswauli, bastiliis aRebis aRsaniSnavad 
gamarTuli aRlumi. am wels, sxva diplomatebTan erTad, dapatiJebuli iyo 
inglisis mefe georg VI coliTa da SvilebiT. axlandeli dedofali sul pa-
tara gogona iyo. aRlumze ucxouri legionis 2 aseulis meTaurebi iyvnen di-
mitri amilaxvari da nikoloz ToxaZe _ ori ulamazesi vaJkaci. Sanzelizeze 

ქართული ემიგრაციის ისტორია
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didi taSiskvris TanxlebiT Caiares. qarTvelebi bevrni videqiT iq da Zalian 
bednierebi viyaviT, rom swored qarTvelebi SeerCiaT aseulebis winamZRole-
bad. afrikidan maT generali miqeli CamohyvaT. `raRa es ucxoeli oficrebi 
daniSneT meTaurebado~, _ usayvedura miqels parizis komendantma gurom. 
`magaTze ukeTesi ar gvyavso~, _ Tavi imarTla gurom (bereJiani 1999:31). 

1939 wlis seqtemberSi, roca safrangeTi meore msoflio omSi Caeba, sa-
moqalaqo pirebi, maT Soris 170 qarTveli emigrantic, mobilizaciis wesiT 
gaiwvies. Tavdapirvelad qarTveli jariskacebi msaxurobdnen sxvadasxva 
samxedro nawilebSi. saqarTvelos ltolvili mTavrobis da yofili saga-
reo saqmeTa ministris evgeni gegeWkoris wyalobiT, romelic megobrobda 
safrangeTis ministr gi molesTan da Jan pol bonkurTan, 1940 wlis martSi 
mTavarsardlobis brZanebiT Seiqmna samxedro nawili ̀ Unite Georgienne~. nawi-
li mxolod qarTvelebisagan Sedgeboda. qarTuli `unitesa~ da safrangeTis 
sardlobas Soris Suamavali iyo frangi oficeri polkovniki pio, romelsac 
Zalian uyvarda qarTvelebi. ̀ me movxvdi ucxoelebis legionSi, 22-e nawilSi, 
_ ixsenebda S. bereJiani,  CemTan iyo SoTa TaqTaqiSvli. es iyo aseulis me-4 
jgufi. gvaswavles iaraRis xmareba... aseulis ufrosad dainiSna kapitani 
giorgi odiSeliZe, romelic ucxoelTa legionSi msaxurobda. afrikidan 
mas Camoyvnen kote amilaxvari, leo kereseliZe, arCil valtornisi; sul 22 
qarTveli. serJantebi: leo (lulu) kereseliZe, aleqsandre beraZe, petre 
odiSaria, andro rexviaSvili, grigol abulaZe, Salva xizaniSvili, mTieli 
rufat xalilovi, nikoloz eliava, aleqsandre fareSvili; kapralebi: vasil 
barkalaia, iason mamulaSvili, SoTa TaqTaqiSvili, giorgi (goglika) vaCnaZe, 
sergo dondua, giorgi beriZe, nikoloz amilaxvari, aleqsandre dondua; 
jariskacebi: Salva kakitelaSvili, SoTa bereJiani, vladimer zubalaSvili, 
aleqsandre alania, akaki amirejibi, daviT sxirtlaZe, filipe petriaSvili, 
aleqsandre tarasaSvili, vladimer daraSvili, zurab abaSiZe, elizbar ma-
yaSvili, kukuri jayeli, irakli zedginiZe, biZina sidamon-erisTavi, evtixi 
abulaZe, zurab ciciSvili, nikoloz amilaxvari, irakli jafariZe, mixeil 
xudadaSvili (xudadovi) da sxvebi~  (bereJiani 2000: 38).  

nawilis Sesavsebad qarTvelebi ar eyoT, amitom frangi da espaneli ltol-
vilebic Seiyvanes. magram sanam nawili gawvrTnes, safrangeTis winaRmdeg dawye-
buli omi erT TveSi damTavrda. ori dRis Semdeg marSalma petenma kompienis 
tyeSi, marSal foSis salon-vagonSi xeli kapitulacias moawera. safrangeTi 
germanelebma or nawilad gayves: CrdiloeTi okupirebul iqna, samxreTSi ki Se-
narCunda mcire armia da safrangeTis mTavrobis xelisufleba, marSal petenis 
mTavroba, romelic patara qalaq viSiSi gadavida da progermanul politikas 
atarebda. legionidan Camosuli qarTvelebi, odiSeliZesTan erTad, afrikaSi 
dabrundnen. danarCenebi, vinc Tavisufal nawilSi aRmoCndnen _ safrangeTis 
jaridan gauSves. frangul jarSi myof qarTvelTa nawili Semdeg germanul 
armiaSi Caewera, raTa maTi daxmarebiT gaenTavisuflebina samSoblo, nawili ki 
frang partizanebs SeuerTda, safrangeTis winaaRmdegobaSi miiRo monawileoba 
da ki general de golis xelmZRvaneobiT ganagrZo brZola safrangeTis gasan-
Tavisufleblad.

frangebis didi nawili damarcxebas ar Seurigda. 1940 wlis 18 ivniss 
generalma Sarl de golma inglisis radioTi maT daumorCileblobisaken 
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mouwoda. 1940 wlis bolos safrangeTSi `erovnuli fronti~ Seiqmna. misi 
wevrebi dRisiT muSaobdnen, Rame obstruqciebiT, gaficvebiT, proklama-
ciebiT, diversiebiT xels uSlidnen germanelTa safrangeTSi damkvidrebas. 
1942 wlis 11 noembers germanelebma sademarkacio xazi gadalaxes, qveynis 
samxreT, Tavisufal zonaSi SeiWrnen da mTeli safrangeTi daikaves. fronti 
saerTo-saxalxo gamosvlebiT aprotestebda safrangeTidan muSaxelis ger-
maniaSi garekvas, saxelmwifos Zarcvas. 

iatakqveSa winaaRmdegobaSi qarTveli emigrantebic iyvnen. saqarTve-
los ltolvilma mTavrobam safrangeTis prZolas okupantebTan 1940 wels 
mxari noe Jordanias deklaraciiT dauWira. roca germanelebma parizidan 
ebraelTa deportacia daiwyes, qarTvelebma isini eTnikurad qarTvelebad 
gamoacxades da yalbi dokumentebis SeqmniT sikvdils gadaarCines rogorc 
qarTveli, ise bevri evropeli ebraelic. maT Soris iyo finansTa ministris 
yofili moadgile qarTvel ebraelTa Tavkaci ioseb eligulaSvili. saqme-
Si Caeria mixeil kedia. man manamde dokumenturad dausabuTa germanelebs, 
rom qarTveli mahmadianebi eTnikurad qarTvelebi arian. germaniam gaiTva-
liswina ra Tavisi mokavSire TurqeTis interesebic, es argumentebi miiRo. 
m. kediam SeZlo banakebidan qarTveli muslimebis gaTavisufleba. amis Sem-
deg man axali, magram yalbi sabuTebi warudgina germanelebs, rom qarTveli 
ebraelebic warmomavlobiT da anTropologiurad qarTvelebi arian, magram 
moses rjulis mimdevrebi, amitomac gansxvavdebian isini ebraelebisagan 
zne-CveulebebiTa da garegnobiT. finansTa yofilma ministrma konstantine 
kandelakma, saqarTvelos mTavrobis saxeliT, Seadgina Sesabamisi dokumen-
tebi, Tumca es did riskTan iyo dakavSirebuli. es manevri qarTvelebma po-
loneTSic warmatebiT gamoiyenes, am gziT 1000-ze meti qarTveli da evro-
peli ebraeli gadaarCines sikvdils, ramac erTi orad aamaRla qarTvelTa 
avtoriteti da mravali axali megobari SesZina maT. am kampaniaSi monawi-
leobdnen ioseb eligulaSvili, aleqsandre comaia, giorgi maRalaSvili, 
aleqsandre qorqia da sxvebi. antisemitizmisa da saerTo isteriis fonze es 
iyo imdenad unikaluri movlena, rom m. kediam da n. Jordaniam parizis didi 
rabinis vaisis da ebrauli sazogadoebis prezidentis moseris madlobis we-
rilebi miiRes (gabliani 2000: 171-172).

safrangeTis gasaTavisufleblad 1943 wlis ivlisSi alJirSi de golis 
meTaurobiT Seiqmna `safrangeTis erovnuli ganTavisuflebis komiteti~. 
mis saqmianobaSi aqtiurad Caebnen sxvadasxva frontebze myofi oficrebi. 
maT Soris iyvnen germanelTa winaaRmdeg Crdilo afrikaSi ucxoelTa le-
gionis SemadgenlobaSi mebrZoli qarTvelebi.

legionSi yofili tyveebic Caewernen, maT Soris _ petre xvedeliZe, ro-
melic jer germaniis armiaSi brandenburgis polkSi ibrZoda, Semdeg _ sa-
mxreT safrangeTSi, tuluzis maxloblad kastrSi dislocirebul qarTul 
legionSi Caewera. roca germanelebi darwmundnen, rom damarcxeba gardau-
vali iyo, kavkasiuri nawilebis moSoreba gadawyvites _ omis dasasruls 
safrangeTSi gadaisroles. `1944 wels safrangeTSi viyavi, _ werda petre 
xvedeliZe, agvistoSi CavbardiT. Cveni diviziis meTaurs polkovnik maxts 
saSinlad sZulda hitleri. axlo urTierToba hqonda qarTvel polkovnik 
vladimer SarabiZesTan, romelic Cemi ufrosi Zmis Tanaklaseli iyo da sa-
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mxedro samsaxuric erTad hqondaT gavlili. maxtsma faruli molaparakeba 
gamarTa degolistebTan, rom mis daqvemdeberebaSi myofi qarTvelebi da 
germanelebi de golis jaris nawilebisaTvis mieerTebinaT. amiT is, qarTve-
lebTan erTad germanelebis gadarCenasac cdilobda~ (jervaliZe 2004: 18). 
qarTvelTa erTma nawilma, de golis mowinaaRmdege frang komunistTa pro-
pagandis wyalobiT, stalinis risxvis Tavidan asacileblad partizanebTan 
mierTeba gadawyvita. maxtsis rCeviT, SarabiZem legionis iaraRi frangebs 
gadasca da dapirispireba qarTvelTa Soris Tavidan aicila. Semdeg qarTve-
lebs arCevani SesTavazes _ msurvelebs SeeZloT an samSobloSi dabrunebu-
liyvnen an parizSi saqarTvelos yofili mTavrobisaTvis miemarTaT. p. xve-
deliZe darCa da frangul ucxour legionSi Caewera. germanuli wyalqveSa 
gemebis gamo safrangeTi erTbaSad ver axerxebda jaris gadasrolas afrika-
Si, marselidan etapebad gadahyavdaT. xvedeliZesTan erTad 4 qarTveli eqi-
mi iyo. afrikaSi igi polkovnik lamberis meqanizebul kavaleriis polkSi 
Caricxes. yvela yofili sabWoeli Sekribes da ramdenime aseuli Camoayali-
bes. eskadrons yofili iunkeri aleqsandre jinWaraZe meTaurobda, qveiTebs 
_ rusi oficeri.  

1943 wlis agvistoSi mokavSireebma cnes `safrangeTis erovnuli ganTa-
visuflebis komiteti~. komitetis brZola, winaaRmdegobis mTel moZrao-
basTn erTad, warmatebiT dasrulda. 1944 wlis ivnisSi dawyebuli ajanyeba 
40 departaments moedo, rac agvistoSi parizis komendantis, fon holticis 
kapitulaciiT damTavrda, romlis Semdeg mTeli safrangeTis gaTavisufle-
ba daiwyo. 

rac Seexeba ucxouri legionis qarTvel oficrebs, maTi Rvawli qarTu-
li sazogadoebisaTvis naklebadaa cnobili. statiaSi warmodgenili 10 ofi-
cridan ukeTaa cnobili safrangeTis erovnul gmiri, polkovniki dimitri 
(bazorka) giorgis Ze amilaxvari. dimitri daibada 1906 wels Crdilo kavka-
siis sofel bazorkinoSi, sadac imJamad cxovrobda misi ojaxi. 1921 wels, 
saqarTvelos okupaciis Semdeg, amilaxvrebis ojaxi parizSi dasaxlda. 1926 
wels dimitrim warCinebiT daamTavra sen-siris samxedro skola da Cairicxa 
ucxouri legionis me-4 polkSi, mogvianebiT _ kapitan kenigis aseulSi. mo-
nawileobda CrdiloeT afrikis mniSvnelovan samxedro operaciebSi. safran-
geTisaTvis omis gamocxadebisTanave dimitri amilaxvarma miiRo safrange-
Tis moqalaqeoba. ucxouri legionis me-13 naxevarbrigadis SemadgenlobaSi 
norvegiaSi biervikTan ebrZoda germanelebs. monawileobda qalaq narvikis 
aRebaSi. de golis mowodebis Semdeg sxva 1100 meomarTan erTad inglis-
Si Cavida. swored maT Seadgines `Tavisufali safrangeTis SeiaraRebuli 
Zalebis~ (FFC – Forees Francaises Combattantes) birTvi. mis bazaze axali 
naxevarbrigada Seiqmna. de golis armiasTan SeerTebis gamo amilaxvars viSis 
reJimma sikvdili dauswreblad miusaja. ucxouri legionis naxevarbrigadam 
ki mTel afrikas Semouara. brZola mouwia sxva frangul SenaerTTan, vinc 
britanelebs da golistebs ewinaaRmdegeboda. sxva banakSi myof legione-
rebTan Setakebis asacileblad amilaxvarma didi windaxeduleba gamoiCina. 
amiT ucxouri legionis saukeTeso oficris saxeli, damaskos aRebisaTvis 
ki _ polkovnikis Cini daimsaxura. 1941 wels sen-Jan dakris konvenciiT le-
gionerebi gaerTiandnen. 1942 wels I Tavisufali brigada general kenigis da 
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misi moadgilis amilaxvris meTaurobiT piramidebidan fexdafex misdevdnen 
italia-germaniis Zalebs. maT daikaves udabnos gamagrebuli adgili bir-
haqeimiri, risTvisac de golma amilaxvari `Tavisuflebis jvriT~ daajil-
dova. imeimatis platoze gamarjvebis Semdeg, 4 noembers amilaxvari Wurvis 
afeTqebis Sedegad daiRupa. dakrZalulia el-alameinis gmirTa sasaflaoze. 
de golma Tavis memuarebSi pativi miago `mamac amilaxvars~ da sikvdilis Se-
mdeg „sapatio legionis~ umaRlesi ordeniT daajildova. 2006 wels safran-
geTSi farTod aRiniSna misi dabadebidan me-100 wlisTavi: parizis erT-erT 
quCas da sen-siris samxedro akademiis im wlis gamoSvebas ewoda dimitri 
amilaxvaris saxeli. mis mSobliur qalaq gorSi memorialis gaxsnas daeswro 
dimitris qaliSvili grafinia Tamar amilaxvari-kinski. 2010 wels daba wy-
neTSi arsebul stalinis quCas ki misi saxeli ewoda. 1955 wels dimitri 
amilaxvris gmiruli sicocxle da sikvdili aRwera maiorma aleqsi Cxenkelma 
qarTul emigrantul inglisurenovan JurnalSi `Tavisufali saqarTvelos 
xma~ (Cxenkeli 1955: 17-30). frangma avtorebmac araerTxel uZRvnes werilebi 
amilxvris xsovnas. pier diuforma 1977 wels gamocemul wignSi, romelic 
ucxouri legionis 1939-1945 wlebis brZolebs exeba (diufori 1977) da alen 
gardma 1985 wels gamoqveynebul dokumentur naSromSi, romelic ucxuri 
legionis kavaleristebs eZRvneba, didi adgili dauTmes dimitri amilaxvris 
brZolasa da gmirobas (gardi 1985). poetma moris rostnma ki `TavadiSvils 
Soreuli saqarTvelodn~ da mis `arakadqceul  gmirobas~ leqsi uZRvna. 

nikoloz afxazi daibada 1899 wels TbilisSi, qarTveli politikuri 
da samxedro moRvawis, damkomis samxedro centris wevris, general kons-
tantine (kote) afxazis ojaxSi. 1918 wels daamTavra saTavadaznauro gim-
nazia. 1918-1921 wlebSi oficris wodebiT msaxurobda qarTul jarSi. 1921 
wels, saqarTvelos okupaciis Semdeg, dedasTan erTad safrangeTSi gaixiz-
na. 1926 wels daamTavra sorbonis universitetis iuridiuli fakulte-
ti. miiRo doqtoris xarisxi, eweoda saadvokato saqmianobas. 1927-1937 
wlebSi muSaobda sagareo saqmeTa saministroSi. 1930-iani wlebis bolos 
gaxda safrangeTis ucxour legionis oficri. meore msoflio omis wle-
bSi ebrZoda germanelebs, safrangeTis kapitulaciis Semdeg gaerTianda 
safrangeTis winaaRmdegobis moZraobaSi, ibrZoda alJirsa da libiaSi. 
gamoCenili mamacobisaTvis dajildoebuli iyo safrangeTis ramdenime 
prestiJuli samxedro jildoTi, maT Soris, `sapatio legionis ordeniT~. 
erT-erTi operaciis dros tyved Cavarda. 1944 wels germanuli sakoncen-
tracio banakidan amerikelebma gaaTavisufles. 1946 wels kanadaSi kunZul 
vankuveris qalaq viqtoriaSi gadasaxlda. eweoda saadvokato saqmianobas. 
meuRle marjori (pegi) hemberton-karterTan erTad gaaSena ulamazesi 
baRi – `Abkhazi Garden~, romelic dResac msoflios erT-erTi yvelaze 
gamorCeuli botanikuri baRia. rododendronebis unikaluri koleqciaSi 
zogi afxazebis gamoyvanilia. nikolozi gardaicvala 1987 welis, pegi _ 
1994 wels (`guSagi~ 1988: 84-85). anderZis mixedviT, kremaciis Semdeg, maTi 
ferfli sayvarel baRSi moabnies, col-qmris Tavgadasavali ki katarina 
gordonma aRwera wignSi `ucnauri cxovreba~ (gordoni 2001).

aleqsandre giorgis Ze beraZe daibada 1905 wels. daamTavra Tbilisis 
gimnazia. 1924 wlis ajanyebis Semdeg mama da ufrosi Zma, qaquca ColoyaSvi-
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lis TanamebrZoli iosebi, daxvrites. momdevno Zma, samxedro piri mixeili 
ugzoukvlod daikarga, samxedro mfrinavi vladimeri samxedro davalebis 
Semdeg gaqra, 19 wlis aleqsandre ki, romelic proklamaciebs akravda, da-
abezRes da uTvalTvalebdnen, amitom, dedis rCeviT, sazRvargareT wavi-
da. parizSi aleqsandre eleqtrikosad muSaobda. 1930-ian wlebSi ucxour 
legionSi Caewera da afrikaSi wavida. miiRo kapralis Cini. dimitri ami-
laxvarTan erTad ibrZoda marokoSi. 5 wlis Semdeg dabrunda parizSi da 
qarxanaSi daiwyo muSaoba. meore msoflio omis dros qarTul nawilSi `Unite 
Georgiens~-Si Caweres. safrangeTma kapitulaciis Semdeg parizSi dabrunda 
da samSoblos gasaTavisufleblad germanelTa Seqmnil qarTul batalionSi 
gaerTianda. kavkasiaSi germanelTa warumateblobisa da ukandaxevis Semdeg 
aleqsandre parizSi dabrunda. ibrZoda iatakqveSa winaaRmdegoba `rezis-
tantSi~. omis Semdeg samoqalaqo cxovrebas daubrunda. gardaicvala 1969 
wels klamarSi. dakrZaluli levilSi (dauSvili 2000: 13). 

safrangeTis erovnuli gmiri, generali ivane aslanis Ze vaCnaZe daibada 
1899 wels kaxeTSi. swavlobda voroneJis kadetTa korpusSi. 1917 wlis ru-
seTis revoluciis Semdeg Camovida saqarTveloSi. swavlobda iunkerTa sko-
laSi. ibrZoda kojor-tabaxmelasTan. okupaciis Semdeg emigraciaSi wavida. 4 
iunkerTan erTad stambolidan safrangeTis sen-miqsenis samxedro saswavle-
belSi gagzavnes. daamTavra somiuris kavaleristTa skola. umcros leite-
nantad msaxurobda tunisSi ucxouri legionis I polkis kavaleriaSi. 1940 
wels safrangeTSi germaniis SeWris Semdeg, ibrZoda somis frontze, iyo mci-
rericxovan gadarCenilTa Soris. gadaurCa tyveobasac. okupirebul parizSi 
samxedro forma samoqalaqo tansacmelze gacvala da velosipediT Tavisu-
fal zonaSi CaaRwia, iqidan ki Crdilo afrikaSi gadavida da ucxour legions 
SeuerTda. germanelTa winaaRmdeg meTaurobda ucxouri legionis diviziis 
sadazvervo aseulis eskadrons. 1944 wlis seqtemberSi Tavis SenaerTTan er-
Tad gadmosxda safrangeTSi, brZolaSi Caeba alzasSi da gamarjveba mTel 
safrangeTTan erTad izeima. vaCnaZes miRebuli aqvs franguli jildoebi, maT 
Soris, sabrZolo jvari da `sapatio legionis~ 2 ordeni. 1951 wels samxedro 
samsaxuridan gadadgomis mere vaCnaZe aswavlida mSobliur somiuris kava-
leristTa skolaSi, aRzarda bevri cnobili moRvawe. ucxuri legionis ka-
valeristebisadmi miZRvnil dokumentur naSromSi alen gardma didi adgili 
dauTmo vaCnaZis gmirobas (gardi 1985). polkovniki ivane vaCnaZe gardaicvala 
1976 wlis 23 aprils. somiuris samxedro skolis darbazs, saidanac gamoasve-
nes, ewoda misi saxeli. dakrZalulia levilSi (`mxedari~ 1991: 55).

polkovniki nikoloz (kukuri) ToxaZe daibada 1901 wels guriaSi. Tbili-
sis qarTuli gimnaziis damTavrebis Semdeg Sevida iunkerTa skolaSi. 1921 
wlis okupaciis Semdeg stambolidan 4 iunkerTan erTad safrangeTSi sen-
miqsenis samxedro skolaSi gaemgzavra. 1929 wels leitenantis wodebiT ga-
davida me-5 eskadriliaSi da istris saaviacio skolaSi pilotis profesias 
daeufla. 1932-1937 wlebSi ibrZoda marokosa da alJirSi. 1937 wels Toxa-
Ze safrangeTis ucxour legionis kapitani gaxda. 1939 wlis 14 ivliss sa-
frangeTis erovnul dResaswaulze elises mindvrebze gamarTul samxedro 
aRlumze dimitri amilaxvarTan erTad miuZRvoda `TeTri beretebis~ bata-
lions, rogorc saukeTeso oficeri. 1941 wels gagzavnes indoCineTSi, sadac 



15

batalionis meTaurad daniSnes. monawileobda alJirisa da marokos omebSi, 
1950-1952 wlebSi msaxurobda kunZul madagaskarze, alJirSi. 1954 wels niko-
loz ToxaZes mieniWa vice-polkovnikis wodeba da dainiSna ucxouri legionis 
ufrosis moadgiled, imave wels sapatio komandorad dasaxelda. 1956-1957 
wlebSi ToxaZe marokoSi, kazba-tadlaSi meTaurobda legionis nawils. gan-
vlili sabrZolo gziT daimsaxura sapatio komandoris jvrebi da sxvadasxva 
maRali jildoebi. samxedro samsaxuris datovebis Semdeg polkovniki ToxaZe 
cxovrobda parizSi da aqtiurad monawileobda qarTuli saTvistomos cxo-
vrebaSi. didi roli Seasrula qarTuli ofisis daarsebaSi, romelsac om-
gadatanil safrangeTSi unda daecva qarTvelTa interesebi. iyo erovnuli 
sabWos aRmasrulebeli komitetisa da sxva politikuri Tu sazogadoebrivi 
organizaciebis wevri. 1967 wels airCies saqarTvelos yofil mxedarTa sazo-
gadoebis Tavmjdomared. aqtiurad TanamSromlobda Jurnal `mxedarTan~ da 
sxva emigrantul presasTan. gardaicvala 1975 wels, dakrZalulia levilSi 
(jafariZe 1976: 20).

kapitani giorgi odiSeliZe daibada 1899 wels kaxeTSi. 1917 wels daamTa-
vra Tbilisis gimnazia. 1919 wels gaxda iunkerTa skolis kursanti. kojor-
tabaxmelaSi ebrZoda wiTel armias. okupaciis Semdeg stambolidan 4 iunker-
Tan erTad gagzavnes safrangeTis sen-miqsenis samxedro skolaSi. 1922 wels 
umcrosi leitenanti giorgi odiSeliZe Cairicxa safrangeTis ucxour le-
gionSi, 1926 wels gaemgzavra siriaSi. 1929 wlidan msaxurobda alJirSi. 1935 
wels kapitnis wodeba mianiWes da batalionis meTaurad daniSnes. germania-sa-
frangeTis omis dawyebis dros msaxurobda ucxouri legionis qveiTTa polk-
Si. 1940 wlis aprilSi mas daavales safrangeTSi, barkaresis banakSi qarTuli 
nawilis, `Unite Georgien~-s Seqmna, afrikidan odiSeliZes Camoyva 22 qarTvel 
legioneri. sanam nawili gawvrTnes, safrangeTis winaRmdeg dawyebuli omi 
damTavrda. legionerebi afrikaSi dabrundnen. batalionis meTauri giorgi 
odiSeliZe 1943 wels ibrZoda tunisSi, monawileobda safrangeTis gaTavi-
suflebis samxedro operaciebSi. 1945 wlidan imyofeboda parizSi samxedro 
saministros gankargulebaSi, 1947 wels TadarigSi gavida da moRvaweoba sa-
moqalaqo seqtorSi daiwyo (dauSvili 2012: 51).

polkovniki daviT iosebis Ze SalikaSvili daibada 1886 wels kaxeTSi. 
1906 wels daamTavra gimnazia. msaxurobda peterburgis sakavalerio gvar-
diul polkSi. pirveli msoflio omSi ibrZoda ruseT-germaniis frontze. 
1917 wlis oqtombris gadatrialebis Semdeg maiori SalikaSvili Tavis le-
gionTan erTad, romelic Crdilo iranSi ibrZoda Turqebis winaaRmdeg, sa-
qarTveloSi dabrunda, dainiSna polkis meTaurad da miiRo polkovnikis wo-
deba. 1921 wlis saqarTvelos okupaciis Semdeg, SalikaSvili qarTvel ofi-
crebTan erTad stambolSi gaemgzavra. magram ucxoeTSi didxans ver gaZlo 
da saqarTveloSi dabrunda. sagangebo komisiam daapatimra. weliwadnaxevari 
gaatara ЧК-s sapatimroSi. 1922 wlis noemberSi, sxva qarTvel politikur 
moRvaweebTan erTad, xelsuflebam sazRvargareT gaasaxla. 3 weli cxovrob-
da stambolSi, Tavmjdomareobda qarTul kolonias. 1924 wlis ajanyebis 
Semdeg daxvda qaquca ColoyaSvilsa da mis mebrZolebs da maTTan erTad 
gaemgzavra safrangeTSi. 1925 wels Cairicxa safrangeTis ucxour legionSi 
da gaemgzavra Crdilo afrikaSi. meore msoflio omis win daviT SalikaS-
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vili kapitnis wodebiT TadarigSi gavida. 1940 wlis maisSi, roca germania 
Tavs daesxa safrangeTs, 53 wlis Tadarigis oficerma kvlav Caicva samxedro 
forma da safrangeTis damcvelTa rigebSi Cadga. saukeTeso pirovnuli Tvi-
sebebis gamo legionis mebrZolebi aRmerTebdnen meTaurs da siyvaruliT 
`Cven Salis~ eZaxdnen. 1940 wlis noemberSi daviT SalikaSvili uecrad gar-
daicvala qalaq kanSi, dakrZalulia nisis sasaflaoze (dauSvili 2012: 51).

polkovniki aleqsi Cxenkeli daibada 1905 wels damoukidebeli saqarTve-
los sruluflebiani elCis akaki Cxenkelis ojaxSi. sen-siris samxedro sko-
lis damTavrebis Semdeg miavlines alJirSi, Semdeg _ Soreul aRmosavleTSi. 
1939-1940 wlebis omis dros aleqsi saidumlo misiiT gagzavnes norvegiaSi, 
saidanac Crdilo afrikaSi dabrunda. monawileobda narvikis samxedro-sazR-
vao eqspediciaSi. safrangeTis damarcxebis Semdeg, alJiridan parizSi dabru-
nebuli aleqsi Cxenkeli, legitimist oficrebTan konfliqtis gamo, romle-
bic de gols ar SeuerTdnen, gadavida marokoSi, Semdeg tanJerSi. gibralta-
ris gavliT londons miaRwia da `Tavisufali safrangeTis samxedro Zalebs~ 
SeuerTda. 1942 wels Cairicxa brigadaSi, romelmac gansakuTrebiT isaxela 
Tavi egviptesa da libiaSi general romelis winaaRmdeg brZolebSi. Semdeg 
miavlines mokavSire oficrad amerikis armiaSi. 1943 wlis zafxulSi monawi-
leobda sadesanto operaciebSi korsikaze da italiaSi. iyo eritreis, libiis, 
Crdilo afrikis, italiis kampaniisa monawile, `sapatio legionis ordenis~, 
samxedro jvris, amerikis, didi britaneTis da sxva mravali jildos mflobe-
li. safrangeTis gaTavisuflebaSi meTaurobda divizias. 1946 wels daniSnes 
mokavSireTa warmomadgenlad kubaSi, iugoslaviaSi, mere _ germaniaSi. 1946-
1952 wlebSi aleqsi parizSi cxovrobda. 1952 wels amerikis SeerTebul Sta-
tebSi daniSnes Tavisufal frangul ZalTa prezidentad. aqtiurad Caeba qar-
Tuli emigraciis politikur saqmianobaSi. qarTvelebs warmoadgenda `bolSe-
vizmisagan gaTavisuflebis amerikul komitetsa~ (antibolSevikuri bloki) da 
`antikomunistur internacionalSi~. iyo 1952-1955 wlebSi niu-iorkSi Seqmnil 
`qarTvelTa demokratiuli kavSirisa~ da `qarTvelTa erovnuli erTobis~ we-
vri, radiosadgur `Tavisuflebis~ qarTuli redaqciis niu-iorkeli kores-
pondenti. gardaicvala 1985 wels safrangeTSi (nikolaZeebi 2009: 41-42).

oTar jayeli daibada 1920 wels qalaq WiaTuraSi, qarTveli mwerlis, sa-
aqcio sazogadoeba `Cemos~ prezidentis, aleqsandre jayelis ojaxSi. oku-
paciisTanave ojaxi stambolSi gadasaxlda. `nepis~ periodSi bolSevikurma 
xelisuflebam jayels dabruneba da saqmis gagrZeleba sTxova. 1926 wels sa-
bWoTa xelisuflebisTvis saaqcio sazogadoebis sakuTrebis gadacemaze uaris 
gamo, jayeli daapatimres, magram mis gareSe marganecis gayidva ver SeZles 
da amerikaSi gagzavnes mosalaparakeblad. prezident huverTan Sexvedrisas 
jayelma obieqturi informacia miawoda mas bolSevikuri ruseTis mier sa-
qarTvelos aneqsiis Sesaxeb. 1929 wels 9 wlis oTari da dedamisi nino xujaZe 
malulad gadavidnen TurqeTSi. mere parizSi Cavidnen, iqidan ki belgiaSi da 
briuselSi gadasaxldnen. kolejis damTavrebis Semdeg oTarma swavla gaagr-
Zela briuselSi arqiteqturis fakultetze. diplomis dacva ver moaswro 
_ meore msoflio omi daiwyo. misi Tanakurselebi jarSi gaiwvies. oTars 
rogorc ucxoels, ar SeeZlo belgiis armiaSi samsaxuri, amitom safrange-
Tis `ucxour legionSi~ Caewera. sadesanto-moieriSe `fantomis~ erT-erTi 
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meTauris daviT SalikaSvilis TxovniT, oTari erT jariskacs meurveobda, 
romelic parizis grafi, princi anri orleaneli aRmoCnda. mas, rogorc sa-
mefo gvaris warmomadgenels, akrZaluli hqonda safrangeTis teritoriaze 
yofna da iZulebuli iyo Secvlili gvariT Caweriliyo `ucxour legionSi~. 
jayelma umZimesi brZolebi gadaitana, meomruli movaleoba da SalikaSvi-
lis Txovna pirnaTlad Seasrula. oTari da misi Zma kukuri monawileobdnen 
1940 wlis 5-17 ivniss sedanTan gamarTul sisxlismRvrel brZolaSi. meore 
msoflio omis Semdeg jayeli belgiaSi dabrunda. iyo qarTuli saTvistomos 
Tavmjdomare. 1955 wels ojaxiT gaemgzavra kongoSi, sadac did mSeneblobebs 
xelmZRvanelobda. 1960 wels lumumbas revoluciis Semdeg Zlivs gamoaRwia 
kongodan. briuselSi Seqmna arqiteqturuli saxelosno, romelic emsaxure-
boda cnobili parizeli arqiteqtoris, delaJis yvelaze prestiJul saxelos-
nos (nikolaZeebi 2009: 30-33). 1968 wels oTar jayeli colTan, pianist eTer 
ruxaZesTan da 3 SvilTan erTad samSobloSi dabrunda. muSaobda wamyvan arqi-
teqtorad saproeqto institutSi. didi gaWirvebis miuxedavad, jayelebma ar 
miiRes samTavrobo SeTavazebebi, arc emigraciaSi dabrundnen, samSobeloSi 
darCnen. oTar jayeli gardaicvala 2000 wels TbilisSi. 

maiori aleqsandre daviTis Ze jinWaraZe daibada 1897 wels. swavlobda 
saTavadaznauro gimnaziaSi. pirveli msoflio omis dros ibrZoda kavkasiis 
frontze. daimsaxura wm. giorgis jvari. ruseTis revoluciis Semdeg da-
brunda TbilisSi da Cairicxa iunkerTa skolaSi. 1921 wlis Teberval-martSi 
ebrZoda saqarTveloSi SemoWril wiTel armias. iyo im 5 iunkers Soris, 
romlebic safrangeTSi, sen-meqsenis samxedro skolaSi gagzavnes. jinWaraZe 
fontenblos skolaSi gadavida da 1926 wels kavaleriis oficris wodebiT 
daamTavra. Cairicxa ucxour legionSi I polkSi umcrosi leitenantis Ci-
niT. 1927-1929 wlebSi msaxurobda ucxouri legionis IV cxenosan polkSi ma-
rakeSSi, dekortas aTaseulSi agadirSi, 1930-1940 wlebSi II cxenosani polkis 
SemadgenlobaSi marokosa da alJirSi. 1935 wels mieniWa `sapatio legionis 
ordeni~. flobda mraval jildos. 1940 wlidan erTmaneTs uTavsebs mebrZo-
lisa da mSeneblis saqmianobas: aSenebs gzebs, xidebs, saavadmyofoebs. meore 
msoflio omis dros ibrZoda diviziis sadazvervo aseulSi. 1940 wlis ivnis-
Si noruaisTan brZolaSi daiWra da tyved Cavarda. 1945 wels tyveobidan 
gaTavisuflda. dabrunda ucxoelTa legionSi marokoSi. 1946 wlis 1 maiss 
jaridan gaTavisuflda. 1948 wels jinWaraZe gaeros samxedro damkvirve-
blad axlo aRmosavleTSi gagzavnes. msaxurobda kairoSi, beiruTsa da ieru-
salimSi. 1952-1954 wlebSi general betuaris gankargulebaSi gagzavnes avs-
triaSi Crdiloafrikuli aTaseulis meTaurad. 1954 wels jinWaraZe samxe-
dro samsaxuridan gadadga da sacxovreblad gadavida amerikaSi. 1955-1962 
wlebSi muSaobda niu-iorkSi lui dreifusis asociaciaSi. iyo niu-iorkis 
qarTuli saTvistomos mdivani, iyo iunkerTa warmomadgeneli SeerTebul 
StatebSi, agreTve ucxouri legionis amxanagobisa da kamerunis legionerTa 
komitetis xelmZRvaneli. 1963 wels legionis 100 wlis iubileze mexikoSi 
gagzavnes delegatad. materialurad exmareboda qarTul organizaciebsa da 
presas. aleqsandre jinWaraZe gardaicvala 1970 wels. misi qaliSvili qeTe-
van jinWaraZe omis wlebSi franguli winaaRmdegobis wevri iyo.      
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RUSUDAN DAUSHVILI

Georgian emigrants in foreign legion

Summary

The article is about refugees (who had gone to France after the occupation of Georgia), the 
first wave emmigrants and their participation in the foreign legion. Out of them many became 
famous as a successful warior and have reached high rank of the officer as well. Many became 
decorated with a French highest order, “cavalier of order of the legion of honor” and owner of dif-
ferent awards and established themselves in the books of Alan Gardis and Pier Diuphoris and 
others that are devoted to legion.

In the article we read about 10 Georgian officer’s short biography and their merit in front of 
foreign legion and France. These are : national hero of France colonel Dimitri (Bazorka) Amilakh-
vari, captain Nikoloz Apkhazi, corporal Alexander Beradze, national hero of France and general 
Ivane Vachnadze, colonel Nikoloz (Kukuri) Tokhadze, captain Giorgi Odishelidze, corporal David 
Shalikashvili, corporal Alexsi Chkhenkeli, captain Otar Jakeli and major Alexander Jincharadze. 
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მანანა დარჩაშვილი

სხვაგვარად მოაზროვნე ქართველი სოციალ-დემოკრატი

XX საუკუნის დასაწისში, საქართველოში ავტონომიის მოპოვებისათვის ბრძოლა 
გააქტიურდა. ქართული სოციალ-დემოკრატია, იზიარებდა რა რსდმპ მეორე ყრი-
ლობაზე მიღებულ ეროვნულ პროგრამას, მთელი რიგი პუბლიკაციებით აკრიტიკებ-
და საქართველოს ეროვნული ავტონომიის მიმდევრებს.

აღსანიშნავია, რომ სოციალ-დემოკრატიის მცირე ნაწილმა (ვლ. დარჩიაშვილმა, 
ივ. გომართელმა, პ. საყვარელიძემ, ნ. ეგვიტიშვილმა და სხვ.) აღიარა საქართ-
ველოს ეროვნულ-ტერიტორიული ავტონომიის საჭიროება. პრესის ფურცლებიდან 
საზოგადოებისათვის აშკარა გახდა სოციალ-დემოკრატთა ბანაკში ეროვნულ ნი-
ადაგზე მომხდარი განხეთქილება. 

ქართველ სოციალ-დემოკრატ ავტონომისტთა ერთ-ერთი ყველაზე გამო-
კვეთილი ფიგურა ვლადიმერ დარჩიაშვილი იყო.

ვლადიმერ დარჩიაშვილი1 1894 წლის 8 მაისს ეგნატე ნინოშვილის დასაფლავება-
ზე `მესამე დასის” ახალგაზრდობასთან ერთად გამოვიდა. ამის შესახებ `დამსწრე” 
აღნიშნავდა: `მათში თითო ოროლა ფრიად ნიჭიერები არიან და მათი დიდი იმედი 
უნდა გვქონდეს მომავლისათვისო”. გასვენებაზე ვლ. დარჩიაშილის მიერ წარმო-
თქმული დასელთა საპროგრამო სიტყვა მისი სადებიუტო გამოსვლა იყო. დარჩიაშ-
ვილის შესახებ მაშინვე აღნიშნავდნენ, რომ `დარჩია-ქიზიყელი ახალგაზრდა წლო-
ვანების შესაფერად კარგად მომზადებულია თავის პროგრამისთვისო”, რომ მისი 
გამოსვლა `ეს იყო (ჩვენში) მარქსისტის პირველი საჯაროდ წარმოთქმული სიტყვა”. 
თუმცა, მისი თანამედროვეებისაგან ცნობილია, რომ `მართალია, ლადო აქ დაენახა 
საზოგადოებას”, მაგრამ მისი მესამედასელობა აქ არ დაწყებულა, ის თბილისში, 
მიხეილის პროსპექტზე არსებულ სარდაფში ეგნატეს გარშემო შემოკრებილ ახალ-
გაზრდობასთან ერთად იყო”.

ვლ. დარჩიაშვილი 1898-1905 წლებში საზღვარგარეთ სწავლობდა, დაამთავრა 
ბრიუსელის უნივერსიტეტი. იყო სამართლისა და ეკონომიკის დოქტორი. იგი უც-
ხოეთიდან თანამშრომლობდა ქართულ პრესაში, სამშობლოში დაბრუნებისთანავე 
კი აქტიურ პუბლიცისტურ მოღვაწეობას ეწეოდა. მან მთელი რიგი პუბლიკაციები 
მიუძღვნა ეროვნული საკითხის შესწავლა-განხილვას. დიდ ყურადღებას უთმობდა 
ეროვნულ ურთიერთობათა პრობლემის სწორად გადაჭრას.  

ვლ. დარჩიაშვილი საკუთარი მოსაზრებების დასაცავად ხშირად ეკამათებოდა 
სოციალ-დემოკრატთა ორივე მიმართულების წარმომადგენლებს. კერძოდ, თავის 
წერილზე `კიდევ ავტონომია” გამოხმაურებულ ფ. მახარაძეს, განუმარტავდა, რომ 

1 ვლ. დარჩიაშვილი ცნობილი ეროვნული მოღვაწე, ფილოსოფოსი, ჟურნალისტი, პუბლი-
ცისტი, დაიბადა 1872 წელს კახეთში სოფ. ანაგაში. 1914 წლის ზაფხულში  ახლად დაქორ-
წინებული დარჩიაშილი მეუღლესთან ელენე გეგელაშვილთან ერთად (მანამდე მათ საზღვარ-
გარეთ გაიცნეს ერთმანეთი) ევროპაში, გერმანიაში გაემგზავრა. ომის დაწყების შემდეგ ვლ. 
დარჩიაშილი, როგორც `რუს-ქვეშევრდომი და პირველი კატეგორიის პატიმარი” დატოვეს  
ქ. ლაიპციგში. ის ყოველდღე უნდა გამოცხადებულიყო აღრიცხვაზე. გარდაიცვალა 1916 წლის 
7 მაისს.  დაკრძალულია გრიმმაში, ლაიპციგის მახლობლად. 
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მის პოლიტიკურ მოთხოვნათა შორის ერთ-ერთი მთავარი იყო: `საკანონმდებლო 
თვითმმართველობა დაჩაგრულ ეროვნებათა, თანახმად ამავე ეროვნებათა სურვი-
ლებისა”. ეყრდნობოდა რა რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის პროგრა-
მას ეროვნულ საკითხში (`დაჩაგრულ ეროვნებათ უნდა მიენიჭოს სრული უფლება 
ეროვნული თვითგამორკვევისა”), დარჩიაშვილი მოკამათისათვის აზუსტებდა, რომ 
ეს ნიშნავდა, სოციალ-დემოკრატიული პარტიიის მხრიდან ეროვნული საკითხის 
გადაწყვეტის დამორჩილებას თვითონ ერის სურვილისადმი. კერძოდ, თუ ერის 
სურვილი იყო საკანონმდებლი თვითმმართველობა (ავტონომია), სოციალ-დემოკ-
რატია მხარს დაუჭერდა ავტონომიას და ან, თუ ერი მოითხოვდა სრულ განცალ-
კევებას სახელმწიფოსაგან, პარტიისათვის ეს სურვილი იქნებოდა კანონი. `როცა 
ჩემს ფელეტონს ვწერდი, არ ვიცოდი, როგორი იყო ეროვნულ საკითხზე ხალხის 
სურვილი და ამიტომ არ დავასახელე არც საქართველოს ავტონომია, არც კავკა-
სიის ავტონომია. ერის სურვილი დაბეჯითებით არც დღეს არის გამორკვეული, 
რადგან ჯერ არ მომხდარა ამ საკითხზე რეფერენდუმი (ხალხის შეკითხვა და ხმე-
ბის შეკრება). მაგრამ თუ ჯერ მათემატიკურად არ გამოკვლეულა, როგორი არის 
ხალხის სურვილი, ეს კიდევ საბუთი არ არის იმისა, რომ თითოეულ ჩვენგანმა აზრი 
და შეხედულება არ იქონიოს ამ საკითხებზე, რაც ცხოვრებამ წამოაყენა, რაზედაც 
თათბირობენ საზოგადოებაში, კრებებზე, პრესაში. აი, ამიტომ მე არ შევუშინდი ბ-ნ 
მახარაძეებს და როცა გარემოებამ მოიტანა, ჯერ საერობო კრებებზე და მერე პრე-
საში საქვეყნოდ გამოვთქვი, რომ პრინციპიალურად ვემხრობი კავკასიის საერთო 
ავტონომიას,” არნიშნავდა ვლ. დარჩიაშვილი (1: #211).

როგორც ცნობილია, პარიზში გამომავალი გაზეთ ̀ საქართველოს~ ჯგუფმა ავ-
ტონომიის მომხრეთა გაერთიანების მიზნით,  1904 წლის 1 აპრილს ჟენევაში  ქარ-
თველ რევოლუციონერთა პირველი კონფერენცია მოიწვია. კონფერენციას `ოქ-
მების” (ოქმები 1904: 11) მიხედვით, თავდაპირველად 26 კაცი ესწრებოდა, ხუთ-
მა სოციალ-დემოკრატმა დატოვა კრება, ხოლო ერთ-ერთმა მონაწილემ „ბ-z”-მ 
ითხოვა ნებართვა კრებაზე დარჩენისათვის. ვფიქრობთ, პროფესორი დიმიტრი 
შველიძე  „ბ-z”-ს მართებულად მიიჩნევს ვლადიმერ დარჩიაშვილად, რადგან ამ 
პერიოდში ის  ქართველი სოციალ-დემოკრატებისაგან განსხვავებით, აღიარებდა 
ავტონომიის მოთხოვნას. ამასთან, თავისი პოზიციის გამო, პირველი სახალხო რე-
ვოლუციის პერიოდში კავკასიის ჟანდარმერიის ერთ-ერთ ცნობაში ის პირდაპირ 
იყო დასახელებული “საქართველოისტთა” კომიტეტის შემადგენლობაში (შველიძე  
1993: 148).

ვლადიმერ დარჩიაშვილისათვის ეროვნული საკითხი იმდენად უზენაესი იყო, 
რომ შეეძლო ეთანამშრომლა ეროვნულ ნიადაგზე მდგომ, თუნდაც ყველა სხვა ნიშ-
ნით განსხვავებულ მოღვაწეებთან, გაგებით მოკიდებოდა და პატივი ეცა მათი ნააზ-
რევისათვის. სწორედ ამიტომ იყო იგი ასეთი გამორჩეული თავისი პარტიიდან. წე-
რილში „პარტიული ეთიკა” ამის შესახებ წერდა: „ბ-ნი მახარაძე განრისხებულია, 
რომ მე თანამშრომელი შევიქმენი „ივერიისა”, იმ „ივერიის”, რომელიც ვიწრო ნა-
ციონალიზმის გზას ადგას, რომელიც ქართულ ბურჟუაზიას და ქართველ მემა-
მულეებს ესარჩლება, რომელიც ეროვნულ-ტერიტორიულ ავტონომიასთან ერთად, 
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიასაც თხოულობს. რა არსი ეს? როგორ თავს-
დება ერთად „ივერია”, თუნდაც განახლებული, და სოციალ-დემოკრატიული მოძღ-
ვრება? როგორ მოხდა, რომ იმ ორგანოში, რომელიც პირდაპირ ლანძღვა-გინებით 
იხსენიებს სოციალ-დემოკრატიას, თავშესაფარი იშოვა ისეთმა პირმა (ე.ი. თვითონ, 
მ. დ.), რომელიც თავის თავს მუშათა პარტიის წევრად სთვლის” (1: #208.).
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ვლ. დარჩიაშვილმა თავის თანამოაზრეებთან ერთად 1908 წელს ჟურნალი 
„ალიონი” დაარსა (სწორედ ამიტომ მათ იცნობდნენ, როგორც „ალიონისტებს”), 
თანამშრომლობდნენ: ვლ. დარჩიაშვილი (ფსევდონიმებით: ლ. დ.; ონ.; ონი; ო; 
დ-ლ), ივ. gომართელი, ს. პართენაშვილი, ვ. ობჩელი (ვ. ბურჯანაძე), პ. საყვა-
რელიძე. ჟურნალის დახურვის შემდეგ მათ მოღვაწეობა ყოველკვირეულ გაზეთ 
„ჩვენს კვალში” გააგრძელეს, ხოლო ბოლოს 1917-1918 წლებში კვლავ გაზეთი 
„ალიონი” დაარსეს.

„ალიონი” 1908 წლის 11 მაისს გამოვიდა. ამ ორგანოს გამოსვლა არაჩვე-
ულებრივი მოვლენა იყო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. პირველი ნომრის გამო-
სვლისთანავე აშკარა გახდა, რომ სოციალ-დემოკრატთა ბანაკში განხეთქილება სუ-
ფევდა. გაზეთის სარედაქციო წერილში ვკითხულობთ: „ჩვენ ვადგევართ მტკიცედ 
განსაზღვრულ სოციალურ-პოლიტიკურ მიმართულებას. ეს სხვათა შიორის იმას 
ნიშნავს, რომ ცხოვრებისაგან წამოყენებულ ყოველ საჭირბოროტო საკითხს, ყოველ 
საყურადღებო მოვლენას ჩვენ გავცემთ მკაფიო, გარკვეულ და გადაჭრილ პასუხს, 
რასაკვირველია რამდენადაც ეს შესაძლებებლი იქნება პრესის დღევანდელ პირო-
ბებში. ამ უკანასკნელი გარემოების მხრივ ჩვენი მდგომარეობა ისეთივეა, როგორც 
ყველა პროგრესულ გამოცემათა...

ჩვენ ვადგავართ მტკიცედ განსაზღვრულ სოციალურ-პოლიტიკურ მიმართულე-
ბას, ეს მოასწავებს იმასაც, რომ ჩვენ უეჭველად ანგარიშს გავუწევთ ყველა სხვა 
მოწინააღმდეგე მიმართულებათ. ჩვენ ამათ არაერთხელ და ორჯერ შევხვდებით 
პირისპირ, არა ერთხელ და ორჯერ მოგვიხდება მათთან შეტაკება. მაგრამ შეტაკე-
ბას და კამათს ვერ ავცდებით თვით ჩვენი მიმართულების მიმდევრებთანაც... ჩვენ 
შეურიგებელი მტერი ვართ იმ ხელოვნური პირობების, რომელნიც ქმნიან ერთგვარ 
იდეურ მონასტერს, რომლის ზღუდეთა შორის ჭკნება შემოქმედებითი ნიჭი, კვდე-
ბა თავისუფალი აზრი და გაბედული ინიციატივა. ერთი სიტყვით, ჩვენ ვდგავართ 
კრიტიკის ნიადაგზე, ჩვენი სამთავროა მეტი იდეური რესპუბლიკა და დევიზათა  
გვაქვს: მეტი სინათლე...” (4: #1).

ამგვარად, გარკვეულ პოზიციაზე მყარად მდგარი ჟურნალის თანამშრომლე-
ბი აცხადებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს  და სოციალ-დემოკრატებს უკიჟინებდ-
ნენ კიდეც ეროვნული საკითხის უყურადღებოდ მიტოვების გამო. წერილის ბოლოს 
რედაქცია აცნობებდა მკითხველს: „ჩვენ მთელი მნიშვნელობით წამოვაყენებთ შე-
სასწავლად და გადასჭრელად იმ საკითხს, რომელიც მუშათა პარტიაში დღემდის 
ერთიანად დაჩრდილული და გვერდზე მიგდებული იყო, ჩვენ ვამბობთ ნაციონალურ 
პრობლემაზე. ეს პრობლემა თვით ამ პარტიის ცხოვრებაში უკვე დიდმნიშვნელო-
ვანი და საჭირბოროტო საკითხი არის. ეს პრობლემა კი ჩვენში დღემდე თითქმის 
სრულიად შეუსწავლელია და რა თქმა უნდა მისი გადაჭრაც პარტიის მიერ ვერ 
იქნებოდა სათანადო. დროა ეს დეფექტიც თავიდან მოვიშოროთ და ამით უზრუნ-
ველყოთ მუშათა საქმის ზრდა, განვითარება და ძლევამოსილება“ (4: #1).

აშკარა იყო, რომ სოციალ-დემოკრატიულ წრეებში სწორედ ეროვნული პრობ-
ლემის გადაწყვეტის ნიადაგზე წარმოიშვა განხეთქილება, რამაც, რა თქმა უნდა, 
საზოგადოების დიდი ყურადღება მიიქცია. ფაქტი იყო, რომ სოციალ-დემოკრა-
ტების ცნობიერებაში ხდებოდა რაღაც ცვლილება და ამ ცვლილებამ თავი იჩინა 
თავდაპირველად მათსავე პრესაში. ეს არ იყო, როგორც არ. ჯორჯაძე ამბობდა, 
„ბოლშევიკებ-მენშევიკების“ დავა და შეტაკება. ეს იყო წამოწყებული ბრძოლა სო-
ციალ-დემოკრატთა შორის. ეს იყო საშინაო მწვავე საკითხი, რომლის გადაწყვეტაში 
ვერ თანხმდებოდნენ ერთი პარტიის წევრები (ჯორჯაძე 1911: 247).
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ვლ. დარჩიაშვილი ბრალს სდებდა თავისი პარტიის წევრებს, რომ ისინი ეროვნუ-
ლი საკითხის გადაწყვეტაში რუსი ამხანაგების გავლენას დამორჩილდნენ. კერძოდ, 
ნოე ჟორდანიას მისამართით იგი აცხადებდა: „ანი ერთმა ჯგუფმა თავიდანვე ხელში 
აიტაცა საგოგმანებლად და და მაგრად შებოჭა გულუბრყვილო კოსმოპოლიტიზმის 
არტახებითო.“ ალბათ საჭიროა აღინიშნოს, რომ თანაპარტიელების მიმართ ასეთი 
განწყობა გამოწვეული იყო მათი პირვანდელი საერთო სურვილისაგან -  ამიერ-
კავკასიის ავტონომია პარლამენტით თბილისში,  დარჩიაშვილის განდგომის გამო. 

ამდენად, ამ ყველაფრის აღიარებამ და სააშკაროზე გამოტანამ, რა თქმა უნდა, 
გამოიწვია დიდი გამოხმაურება და კამათი პრესაში, რომელიც ჯეროვან ნათელს 
ჰფენდა, როგორც განხეთქილების მიზეზს, ისე მოპირდაპირე ბანაკთა პოზიციას 
ეროვნული საკითხის გადაწყვეტაში.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, საყურადღებოა ვლ. დარჩიაშვილის წერი-
ლი „მორიგი საკითხები“,  სადაც ავტორი  სიზუსტით აღწერდა არსებულ რეალობას 
და ეროვნული საკითხის მოგვარების გზებსაც სახავდა. მისი აზრით, საჭირო იყო 
სოციალ-დემოკრატების მიერ ეროვნული საკითხისადმი განსაკუთრებული მიდგო-
მა, ის საყურადღებო რჩევით მიმართავდა თავისი პარტიის წევრებს, რომ რაც იყო  
რევოლუციური მოძრაობის პირველ ხანებში, ის აღარ განმეორდებოდა, ხოლო თუ 
პარტია „კვლავ იმავ ავლა-დიდებით გამოვა და ისევე გადასჭრის ნაციონალურ 
საკითხს, როგორც მაშინ, ეს ეხლა თქმა არ უნდა გამოიწვევს ჩვენივე ძალების 
დაქსაქსვას, მოძრაობის დასუსტებას და ამით მოამზადებს ხალხის უსასტიკეს და-
მარცხებას“  (6: #2). ამას ის იმთ ხსნიდა, რომ ადრე თუ თვითონ მოუმზადებლები 
იყვნენ, შესაბამისად ნაციონალუირი პარტიებიც და ხალხიც მოუმზადებელი იყო, 
გულგრილად ეკიდებოდნენ ეროვნულ საკითხს, მაგრამ არსებულ ეტაპზე სიტუაცია 
შეცვლილი იყო და, როგორც თვითონ აღნიშნავდა: „დრო აღარ იცდის და გაღი-
ზიანებული ეროვნული ჭრილობანი მალამოს გვნუკავს. დღეს აღარ მოხერხდება 
საკითხის გადაფუჩოჩება და ისეთი ზოგადი ფრაზებით დაკმაყოფილება, როგორიც 
არის: ეროვნული თვითგამორკვევის უფლება და სხვა. დღეს ჩვენი მიუცილებელი, 
წმინდა ვალია შევიმუშავოთ განსაზღვრული ნაციონალური პროგრამა  და მთელი 
წყება იმ კონკრეტულ მოთხოვნათა, რომელთა განხორციელება უნდა აკმაყოფი-
ლებდეს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ინტერესებს და ამავე დროს უზრუნველყოფ-
დეს აქ მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნებათა მუშა ხალხის ერთობლივ, შეთანხმებულ 
და სოლიდარულ მოქმედებას“ (6: #2).

მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ავტორი აქ გადაჭრით აღნიშნავს რა ნაციონა-
ლური საკითხის განხილვის საჭიროებას ავტონომიის პრობლემასთან ერთად, ასე-
ვე აყენებს ნაციონალური კულტურული ავტონომიის საჭიროებასაც და შენიშნავს, 
რომ ისინი, ვინც არსებულ ეტაპზეც ისევ ისე უყურებენ ავტონომიას, როგორც 
წინათ „და რა მშვენიერი ხონჩითაც არ უნდა მიუტანო - ისინი მას ხონჩიანათ შორს 
აგდებენ“, აი ეს ამხანაგები სასტიკად ივიწყებენ თვით სოციალ-დემოკრატიულ 
პრინციპებსო (6: #2).

ვლადიმერ დარჩიაშვილი ასე აშკარად გამოდიოდა თავის თანაპარტიელთა წი-
ნააღმდეგ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში მართლაც არასწორად დაყენებული 
ეროვნული საკითხის გამო. არ ერიდებოდა ამხანაგთა მხილებასაც არასწორი, გაურ-
კვეველი პოზიციისათვის. ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია მისი ნაშრომი 
„ნაციონალიზმი და ინტერნაციონალიზმი“, სადავ ავტორი ცდილობდა ამ ცნებების 
ახსნას და მათი ურთიერთმიმართების გაშუქებას.  მისი აზრით, საკითხის ასე დაყე-
ნება მეტად აქტუალური იყო, ვინაიდან მათ სხვადასხვა მნიშვნელობას აძლევდნენ. 
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ვლ. დარჩიაშვილი აკრიტიკებდა არაერთ პოლიტიკურ განცხადებას აღნიშ-
ნულ საკითხზე, მათ შორის  ნოე ჟორდანიასაც, რომელიც წერდა:  „საქართ-
ველო ორ ბანაკად არის გაყოფილი, რომელთა შორის სამკვდრო-სასიცოცხლო 
ომია, ერთ ბანაკს შეადგენს სოციალ-დემოკრატია, მეორეს მხრით დგანან სოცი-
ალისტ-ფედერალისტები,  ანარქისტები, პროგრესისტ-დემოკრატები და კადეტე-
ბი, ერთი სიტყვით ყველანი და ყველაფერი გარდა სოციალ-დემოკრატიისა, მათი 
საერთო თვისებაა ნაციონალური ავტონომია და ამ ბაირაღით მოდიან ჩვენს წი-
ნააღმდეგ საბრძოლველათ... ეს ერთი დიდი რეაქციული მასაა, მათთან საერთო 
არარა გვაქვს რა და ის დროა შეიგნონ ყველა ამხანაგებმა, ბრძოლა, ბრძოლა 
სასტიკი“. ამ ბრძოლის ჟინით გატაცებულ ანს (ნ. ჟორდანია) ვლ. დარჩიაშვი-
ლი ერთ „უბრალო კითხვაზე“ პასუხის გაცემას სთხოვდა: „დაჩაგრული ერის 
და გაბატონებული ერის ნაციონალიზმი ერთიმეორისაგან განსხვავდება რითი-
მე თუ არა?“ და დასძენდა: „ყველა თანამედროვე ჭკუით მყოფელმა ადამიანმა 
იცის, რომ თუ გაბატონებული ერის ბურჟუაზია აწარმოებს სხვის დაპყრობის, 
მოსპობისა და განადგურების პოლიტიკას, დაჩაგრული ერის, ყოველ უფლებებს 
აყრილი ერის ბურჟუაზიას, ძალიანაც რომ უნდოდეს, არ შეუძლია ასეთი პოლი-
ტიკის ამუშავება, ეს პირიქით, ზოგჯერ იძულებული ხდება წამოაყენოს პირდა-
პირ რევოლუციონური მოთხოვნა და თითქმის ყოველთვის გამოდის ეროვნული 
თავისუფლების მოსარჩლეთ, რაც, თქმა არ უნდა, სრული თანაგრძნობის ღირსია 
დაჩაგრული და გაყვლეფილი კლასის მხრივაც“. ამასთან მიმართებაში ავტორი 
იმოწმებს პოლონეთის მაგალითს. სადაც ბურჟუაზიას თავის მოთოვნად გამო-
ჰქონდა პოლონელი სოციალ-დემოკრატიის ეროვნული მოთხოვნები (7: #1). 

ვლ. დარჩიაშვილი გადაჭრით აღნიშნავდა, რომ სინამდვილეში არცერთ თანა-
მედროვე ქვეყანაში ხალხი ნაციონალური საკითხის გამო  პარტიებად არ იყოფოდა. 
ის მთლიანად მცდარად მიიჩნევდა  ნ. ჟორდანიას ხსენებულ  მოსაზრებას, რადგან 
ვერ წარმოედგინა, რომელიმე ისეთი პარტია, რომელსაც მხოლოდ ერთი განკერძო-
ებული საგანი შეიძლება ჰქონოდა მოქმედების მიზნად. მისი აზრით, პოლიტიკური 
პარტია, ბურჟუაზიული იქნებოდა ის თუ პროლეტარული, მუდამ იძულებული იყო 
ანგარიში გაეწია მთელი საზოგადოებრივი ცხოვრების რთული და მრავალფეროვა-
ნი მოთხოვნებისა თუ  საკითხებისათვის. 

ნადვილი ერის საზოგადო, მუდმივი და საბოლოო ინტერესები ერთნაირად 
ჰფარავენ და ჰარმონიულად ეთანხმებიან მუშათა კლასის ინტერესებს, მიიჩნევდა 
ვლ. დარჩიაშვილი. მისი აზრით, ამიტომაც ყველა დაწინაურებული ქვეყნის მუშა-
თა პარტია აუცილებლად დგას ეროვნულ ნიადაგზე: „სოციალისტური პოლიტიკა 
უეჭველად ატარებს ნაციონალურ ხასიათს და მთელი მოქმედება გაცნობიერებულ 
მუშა ხალხისა მიმართულია სამშობლოს საკეთილდღეოდ“ (7: #2). დარჩიაშვილის 
შეხედულებით, სოციალიზმის დამყარებისას ერის მთელი, როგორც ნივთიერი, ისე 
სულიერი სიმდიდრე გადაიქცეოდა ერის შემადგენელ ყველა ადამიანთა საერთო 
კუთვნილებად და ყველასათვის თანასწორ კეთილდღეობის მიმნიჭებლად. ამასთა-
ნავე, ეროვნება მხოლოდ ასეთ წეს-წყობილებაში მიაღწევდა განვთარების უმაღლეს 
საფეხურს, რისი განხორციელება  მხოლოდ ყველა ერის თანხმობით და სოლიდა-
რობით შეიძლებოდა (7: #2).

პრესის ფურცლებიდან საზოგადოება იცნობდა ვლ. დარჩიაშილის მიდგომებს 
ერისა და ქვეყნისთვის ისეთ აქტუალურ თემებზე, როგორიც ეროვნულ საკითხთან 
დაკავშირებული პრობლემები იყო. სწორედ ამიტომ, მასზედ არჩილ ჯორჯაძე ამბობ-
და: „ლ. დ-მა გაბედა და შესდგა პოლიტიკური ავტონომიის ნიადაგზე და მისმა ამხა-
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ნაგებმა ამ „თავხედობისთვის“ ჯვარს აცვეს იგი“-ო. (ჯორჯაძე 1911: 269). გაზეთი 
„სახალხო ფურცელი“ (სოციალისტ-ფედერალისტები ორგანო) კი წერდა: „ვლ. დარ-
ჩიაშვილი სოციალისტ-ფედერალისტების მეგობარი არ იყო, მაგრამ ამისდა მიუხედა-
ვად, ჩვენ მაინც არ შეგვიძლია არ ავღნიშნოთ, რომ იგი ისეთი ადამიანი იყო, რომე-
ლიც ღრმად განიცდიდა ეროვნულ ტკივილებს და საჭიროდ მიაჩნდა ამის თაობაზე 
საჯაროდ ლაპარაკი... ვლ. დარჩიაშვილს, როგორც კეთილშობილ მამულიშვილსა და 
ჭეშმარიტ დემოკრატს ვერცკი წარმოედგინა სიცოცხლე უსაქართველოდ“ (8: #577). 

ამრიგად, ვლადიმერ დარჩიაშვილი თავის წერილებში უმთავრეს ყურადღებას 
ეროვნული პრობლემის შესწავლას და გადწყვეტას აქცევდა. სწორედ ამიტომ, ის 
ქართველ სოციალ-დემოკრატიაში განსხვავებულად მოაზროვნე, ამ ნიშნით ყველას-
გან გამოკვეთილი ფიგურაა. ამასთან, ეროვნულ ნიადგზე მდგომ თანამედროვეთა 
დამოკიდებულება ვლადიმერ დარჩიაშვილისადმი შესაბამისი იყო.
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MANANA DARCHASHVILI

Differently Thinking Georgian Social-Democrat

Summary

The present article is to introduce thoughts of V. Darchiashvili-one of the public figures 
among Social-Democrats having the autonomist ideas.

At the turn of the XX century, when demand of autonomy of Georgia became active, Vladi-
mer Darchiashvili was the first person among Social-Democrats who gave essential importance 
to the demand of territorial autonomy for Georgia.

In 1898-1905 V. Darchiashvili studied abroad. He graduated from the University of Brus-
sels. From there he cooperated with the Georgian media.

He dedicated several publications to the studies and discussions about the issues of nation 
and national relations.

One of the main among political demands of V. Darchiashvili was arrangement of juridi-
cal self governance of discriminated nationalities according to the desires of the nationalities 
themselves.

National issue for him had such a supreme priority that he could cooperate with any 
nationally  oriented, even though very  different in opinions public  figures, both understand-
ing and respecting their ideas.
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In 1908 V. Darchiashvili together with like-minded people founded the journal “Alioni”. From 
the moment of publication it became clear to the society that there existed controversies in vi-
sions inside the camp of Social-Democrats.

Employees of the journal who took the autonomist position boldly declared their ideas and 
accused Social-Democrats of neglecting national issues that became the reason for splitting 
between them.

V. Darchiashvili blamed his party members for being influenced by their Russian colleagues 
in the matters of national issues. He pointed fairly that the issue of nations being in double joke 
in the struggle for independence was not prepared properly. In particular he found it necessary 
to adopt a special approach to the national issue.

According to V. Darchiashvili in the given time “superficial approach” of the national issue 
with such general phrases as national identification, arouse lots of due questions for the nations  
established within their territorial entities for  millennia.

While discussing national program V. Darchiashvili underlined that among specific de-
mands, realization of which were significant to meet the interests of our country, it was neces-
sary to give special attention also to the  different  nations living there to make  “joint,  agreed 
and consolidated actions”  possible.

It is important to note that his national program coming out from multi nationality of Georgia 
envisaged the issues of “autonomy of national cultures” too.

V. Darchiashvili sharply criticized existing in Georgia circumstances and said with great pain 
that nowhere else on earth besides Georgia the society was divided into classes because of 
the national issue. 

In the summer of 1914 newly married V. Darchiashvili together with his wife Elene Gegelas-
hvili went to Germany. 

After the beginning of the World War I V. Darchiashvili was kept in Leipzig as a “person of 
Russian subordination and prisoner of the first category”. On the 7th of May, 1916 he died (after 
illness) and is buried in Grimma, near Leipzig.
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ლალი ზაქარაძე

ფილოსოფიისა და პოეზიის დიალოგი: შუა საუკუნეების ქართული 
ფილოსოფიურ-საღვთისმეტყველო ტრადიცია და ნოსტალგიით 

გამსჭვალული გურამიშვილის პოეტური შემოქმედება

დავით გურამიშვილი (1705-1792) XVII-XVIII საუკუნეების ე.წ. აღორძინების ხანის 
ქართული მწერლობის გამორჩეული პოეტი და მოაზროვნეა. ეს შეფასება სრულიადაც 
არა არის გადაჭარბებული. მისი პოეტური აზროვნების ფილოსოფიური სიღრმე, პრობ-
ლემათა მრავალფეროვნება, მსოფლმხედველობრივი შეხედულებების აქტუალობა, მისი 
ლექსის სადა სტილი და გასაგები ენა ამის ნათელი დადასტურებაა. 

რელიგიური, ფილოსოფიური, პედაგოგიური თუ განმანათლებლური იდეები გურა-
მიშვილის შემოქმედებაში პირველად იყრის თავს რუსთაველის შემდეგ (თვარაძე 1985: 
287) და, ძირითადად, შუა საუკუნეების ქართული აზროვნებიდან იღებს დასაბამს.

დავით გურამიშვილის მსოფლმხედველობაში ცხადად ჩანს ფსევდო-დიონისე არე-
ოპაგელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მოძღვრების კვალი. გარდა ამისა, მის ფილო-
სოფიურ პოეზიაზე გავლენა იქონია ანტიკური ხანის ბერძენმა მოაზროვნეებმა (მაგ., 
თალესი, ეპიკურე), რომელთა შეხედულებები, სავარაუდოდ, ვახტანგ VI-ის პოეზიის ზე-
გავლენით შემოდის მის შემოქმედებაში. ვახტანგ VI-ის „სიბრძნე მალაღობელს“, რომელ-
შიც თავმოყრილია პლატონის, არისტოტელეს, ეპიკურეს, ძენონის, ანაქსაგორას და სხვა 
ფილოსოფოსთა შეხედულებები, „შთამაგონებელი“ გავლენა მოუხდენია გურამიშვილის 
მსოფლმხედველობაზე (ვახტანგ VI: 1947). როგორც ჩანს, სამეფო კარის კულტურულმა 
გარემოცვამ განაპირობა დავითის ინტერესი ანტიკური ფილოსოფიისადმი.

დავით გურამიშვილის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობის გარკვევა, მისი მხატვ-
რულ-ესთეტიკური სამყაროს ნათლად წარმოჩენა, უწინარეს ყოვლისა, იმ ფილოსოფიურ-
საღვთისმეტყველო ტრადიციის დადგენასაც გულისხმობს, რომელსაც ამ დიდი ქართვე-
ლი შემოქმედის მდიდარი პოეტური მემკვიდრეობა ეფუძნება.

ეს პრობლემატიკა – მისი აქტუალობის გამო – მომავალშიც მიიქცევს მკვლევართა 
ყურადღებას. 

დავით გურამიშვილის პოეტურ სამყაროზე განსაკუთრებული გავლენა შუა საუკუ-
ნეების რელიგიურ-ფილოსოფიურმა აზროვნებამ მოახდინა. უფრო მეტიც, იგი ხშირად 
ფილოსოფოსის როლშიც კი გვევლინება. გურამიშვილის პოეზიაში მაღალ მხატვრულო-
ბასთან ერთად, ღრმა ფილოსოფიური განსჯა იგრძნობა. იგი ფილოსოფიურად მოაზროვ-
ნე პოეტი იყო. ალბათ, სწორედ ამიტომ მოიხსენიებს „დავითიანის“ პირველი მკვლევარი, 
მარი ბროსე დავით გურამიშვილს არა მხოლოდ პოეტად, არამედ ისტორიკოსად და ფი-
ლოსოფოსად: „ჩვენ დავით გურამიშვილს განვიხილავთ უპირველეს ყოვლისა როგორც 
ისტორიკოსს, შემდეგ პოეტსა და ფილოსოფოსს“ (Броссе 1838: 322). 

აღსანიშნავია, რომ ფილოსოფიისა და პოეზიის დიალოგი აზროვნების ისტორიისათ-
ვის უცხო არ არის (ზაქარაძე 2008: 8-14). ფილოსოფიური იდეები და ფილოსოფიური 
მსოფლმხედველობა პოეზიაში ყოველთვის პოეტური აზროვნების თავისებურეათა ჩარ-
ჩოში თავსდება. ამ შემთხვევაში, Gდავით გურამიშვილის პოეტური აზროვნება დაკავ-
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შირებულია როგორც კლასიკურ ხანაში ათვისებულ ანტიკურ ფილოსოფიასთან, ასევე 
ქრისტიანულ და შუა საუკუნეების თეოლოგიურ-ფილოსოფიურ პრობლემატიკასთან (ზა-
ქარაძე 2001: 35).

* * *
დავით გურამიშვილი დაინტერესებული იყო ეპიკურეს (341-270 ჩვ.წ.ა) შეხედულე-

ბებით და ცდილობდა მისი ეთიკური მოძღვრების ინტერპრეტაციას. აღსანიშნავია, რომ 
ქართული ფილოსოფიური ტრადიცია ეპიკურელთა მოძღვრებას „უღვთო“ ფილოსოფიად 
მიიჩნევდა! ამიტომ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, თუ რამ განაპირობა გურამიშვილის ინ-
ტერესი ეპიკურეს მიმართ. ეპიკურეს მოძღვრება ორიგინალურად აისახა „დავითიანში“ 
და ერთგვარი დიდაქტიკური თეორიის სახე მიიღო. ცნობილია, რომ ეპიკურეს ფილოსო-
ფიის მიზანი იყო შემეცნება, რომელიც ათავისუფლებს ადამიანს უვიცობისაგან და ცრუ 
რწმენებისაგან; ეთიკაში კი იგი გონივრულ სიამოვნებას ასაბუთებდა, რომლის გარეშეც 
ადამიანის ბედნიერება შეუძლებელი იქნებოდა. 

ეპიკურეს მოძღვრება აზროვნების ისტორიაში, ზოგადად, ჰედონიზმის და უხეშ 
ხორციელ ვნებათა ღელვის სინონიმად იქცა (Hossenfelder 2009: 187-188 ).

ეს მოსაზრება, როგორც უკვე აღინიშნა, შუა საუკუნეების ქართულ ფილოსოფიაშიც 
გვხვდება. იოანე პეტრიწი აკრიტიკებდა „უგანგებო~ და „ღმრთისადმი უმსახურებელ~ 
ეპიკურელებს (იოანე პეტრიწი 1937: 211). მას პროკლე დიადოხოსის დამსახურებად ისიც 
მიაჩნდა, რომ მან მყარი საბუთებით უარყო ეპიკურელთა უღვთო მოძღვრება. თუმცა 
აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პეტრიწი თავის `განმარტება~-ში არსად აკრიტიკებს 
თვითონ ეპიკურეს, მის აუთენტურ მოძღვრებას გონივრული ბედნიერების შესახებ!

შალვა ნუცუბიძის აზრით, პეტრიწის მიერ ეპიკურელთა წინააღმდეგ გამოთქმული 
ფრაზა, გარკვეულწილად, „სიყალბის“ შთაბეჭდილებას ახდენს; იგი პეტრიწის გალაშქ-
რებას ეპიკურელთა წინააღმდეგ მიიჩნევს არაარსებით, შემთხვევით მომენტად ქართ-
ველი ფილოსოფოსის აზროვნებაში (ნუცუბიძე 1958: 47).

საინტერესოა, რომ ქრისტიანი პოეტი დავით გურამიშვილი იმოწმებს ანტიკური ეპო-
ქის „უღმრთო ფილოსოფოსს“, გარკვეულწილად, იზიარებს მის შეხედულებებს და სხვა-
საც ურჩევს, ისე მოიქცეს და იცხოვროს, როგორც ანტიკური ხანის ეს დიდი განმანათლე-
ბელი ქადაგებდა. 

საქმეც ისაა, რომ ეპიკურე სინამდვილეში არ გახლდათ ხორციელ ვნებათა ტკბობის 
დიდი ქადაგი. მისი მოძღვრების ამგვარი შეფასება მცდარი იქნებოდა! ეპიკურე ე.წ. 
„უარყოფითი~ ჰედონიზმის მიმდევარი იყო; მისი აზრით, ბედნიერება სიამოვნებისად-
მი ლტოლვაში კი არ არის, არამედ ტანჯვისა და უსიამოვნების თავიდან არიდებაში. 
ყოველი სიამოვნება კი არ არის ბედნიერების საფუძველი, არამედ მხოლოდ ისეთი, 
რომელიც გონივრულადაა გამართლებული. უმაღლესი ბედნიერება კი სიბრძნით მიიღ-
წევა, რადგან მხოლოდ ბრძენს შეუძლია სულიერი სიმშვიდის (`ატარაქსიის~) მიღწევა 
(`ბრძენსა აქვს თავის უფლება სოფელში ყოფნა ნებისა; / ბრძენი სადაც არს დარჩების, 
საუნჯე თან ექნებისა.~ (გურამიშვილი 1989: 354).

როგორც ჩანს, დავით გურამიშვილს კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული ეპიკურეს 
მოძღვრების ეს განმანათლებლური ასპექტი. შესაძლოა, იგი ეპიკურესა და ეპიკურეიზმს 
შორის განსხვავებასაც კი ახდენდა, ანუ ბედნიერების თეორიის შემქმნელ დიდ ბერძენ 
ფილოსოფოსს მისი რადიკალი მიმდევრებისაგან განასხვავებდა კიდეც?! ასეა თუ ისე, 
გურამიშვილი იმოწმებს ეპიკურეს, როგორც გონების აპოლოგეტს და ამბობს, რომ 
ადამიანს მხოლოდ გონების მეშვეობით შეუძლია ვნებათა მოთოკვა. შემეცნების ნამდ-
ვილ სურათს მხოლოდ გონება იძლევა. გრძნობა, ნდომა და სურვილი მოჩვენებითია:
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`ნდომა ბნელს ნათლად აჩვენებს, დანაბრმობს ნათლად მხედველსა; 
ნდომა მხრდალს გაჰხდის მამაცად, შებედავს ძნელს საბედველსა; 
ნდომა სხვის სწავლას მიიკრავს ეგრეთ, ვით ცერცვი კედელსა!
ნდომა მიიყვანს მიმყოლსა შესარცხვენს, წარსაწყმენდელსა.~ 

 (გურამიშვილი 1989: 359)

* * *
„ფილასოფოსი ეპიკურ გვაუწყებს, ამას გვპირდება:
აგებულობით მყოფელი აროდეს გაღარიბდება.
თუ კაცი ნდომას მიჰყვების, მიდღეში არ გამდიდრდება [...]“ 
 (გურამიშვილი 1989: 359)

ნდომას აყოლილ საზოგადოებაში დაისადგურებს ანგარება, ადამიანის ღირსების 
უპატივცემულობა, ასეთი საზოგადოება შერცხვენილი და წარწყმედილია, ნდომის გზას 
საზოგადოება ზნეობრივი ნორმების დარღვევამდე და ღირებულებათა გადაფასებამდე 
მიჰყავს. საბოლოო ჯამში, ამგვარ საზოგადოებაში ადამიანიც იკარგება:

`ახლა ვსთქვა ჩემი სათქმელი, რაც მაქვნდეს ჭკუვა, გაგება:
უგვანათ დიდთა მძებნელთა პატარაც დაეკარგება;
სულ რომ არა ვსთქვა არარა, ის უფრო არ ევარგება.
მეც მრევენ მერანთ ჯოგშიგან, თუ შევსძელ გაჯაგჯაგება.~ 

 (გურამიშვილი 1989: 360)
ნდომას დამორჩილებული ადამიანისა და საზოგადოების გადარჩენას დავით გუ-

რამიშვილი სწავლა-განათლებასა და ზნეობრივ აღზრდაში ხედავს. XVIII საუკუნის 
ევროპელ განმანათლებელთა მსგავსად, გურამიშვილის აზრითაც, საზოგადოებრივი 
პროგრესის მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის სწავლა-განათლება (`ვსძებნე და ვერა 
ვჰპოვე რა მჯობნი ამ სწავლა-მცნებისა~).

`დავითიანში~ სიბრძნე და ცოდნა უმაღლეს ზნეობრივ ღირებულებადაა გამო-
ცხადებული. გურამიშვილის ბრძენის იდეალი ასეთი სახისაა:

`აწ ბრძენი უნდა სოფელში ეგრეთ, ვით წმინდა ბერია.
ცხოვრობდეს, ერთ ასწავლიდეს, გახადოს მეცნიერია;
ბრძენმან არ უნდა იკადროს ურიგო რაც რამ ფერია,
ბრძენის ურიგოდ ქცევითა ბაძით წახდების ერია~ 
 (გურამიშვილი 1989: 356)

სიბრძნე ცხოვრებისეული სიკეთის საფუძველია, ცხოვრების წყაროა მშვენიერებას-
თან ერთად (`ქაცვია მწყემსში~ მშვენიერება უმაღლესი ესთეტიკური ღირებულებაა), 
რომლის შედეგადაც გურამიშვილთან ყალიბდება ღირებულებათა შემდეგი სისტემა: 
სიბრძნე/ჭეშმარიტება, სიკეთე/მშვენიერება. როგორც ვხედავთ, სიკეთე, მშვენიერება, 
სიბრძნე და ჭეშმარიტება უმაღლეს ღირებულებებადაა მიჩნეული, რაც ფილოსოფიის ის-
ტორიაში, უწინარეს ყოვლისა, პლატონის, ხოლო შემდგომ კი ნეოპლატონურ და არეოპა-
გიტულ ტრადიციას უკავშირდება.

დავით გურამიშვილის დიდაქტიკის საფუძველია ცოდნის (გონებრივი სრულყოფის) 
გზით ზნეობრივი განწმენდა. ამ დებულების დასასაბუთებლად იგი კვლავ ანტიკურ 
მოაზროვნეს ეპიკურეს მოიხმობს. გიორგი ნატროშვილს მოჰყავს XVIII საუკუნის უკ-
რაინელი პოეტის, გრიგოლ სკოვოროდას სიტყვები ეპიკურეს შესახებ და მიუთითებს 
გურამიშვილისა და ზემოაღნიშნული პოეტის შესაძლო იდეურ ერთიანობაზეც, რად-
გან იგი ცხოვრობდა პოლტავის იმავე მიდამოებში, სადაც გურამიშვილი იმყოფებოდა 
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(შესაძლოა, ისინი იცნობდნენ კიდევაც ერთმანეთს). ამ ორ დიდ პოეტს შორის ჩანს 
გარკვეული სიახლოვე, იდეური ნათესაობა. კერძოდ, ისინი დაახლოებით ერთნაირ 
კონტექსტში მოიხსენიებენ ეპიკურეს: `მისი სიტყვის ძალა ადამიანებმა ვერ იგემეს, 
ყველა საუკუნესა და ყველა ხალხში დაამცირეს ეპიკურე სიამოვნების ქადაგებისათვის 
და თვითონ ის მიიჩნიეს ღორების მწყემსად. [...] მაგრამ როცა სიცოცხლე გულითადი 
სიხარულისგანაა, ხოლო სიხარული სიამოვნებისაგან, მაშინ რაზეა დამყარებული სი-
ამოვნება, რომელიც გულს ატკბობს? ამას გვიხსნის ღვთაებრივი პლატონი: ჭეშმარი-
ტება ყველაზე ტკბილიაო. ჩვენ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ ჭეშმარიტებაში 
ცოცხლობს ნამდვილი სიამოვნება და მხოლოდ ის ერთი აცოცხლებს გულს, განმ-
გებელს ჩვენი სხეულისას. არ შემცდარა ბრძენი, რომელმაც ცოდნასა და უვიცობას 
შორის იგივე საზღვარი დასდო, რაც სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის. [...] ჩანს, რომ 
სიცოცხლე ჩვენი ღვივის მაშინ, როცა ჩვენი აზრი შეიყვარებს ჭეშმარიტებას, გაჰყ-
ვება მის ბილიკებს, ჩაჰხედავს მას თვალებში და ზეიმობს, მხიარულებს ამ წარუვალი 
ნათელით~ (Сковорода 1912: 360).

თუკი ამ სიტყვებს დავით გურამიშვილის ლექსს შევადარებთ, მაშინ ამ ორ მოაზ-
როვნეს შორის მსგავსებას ნათლად დავინახავთ. მაგ., გურამიშვილი ამბობს: `თქმულა 
სიბრძნესთან სიგიჟე, ვითა ცოცხალთან მკვდარია~ (გურამიშვილი 1989: 350)

* * *
დავით გურამიშვილის შემოქმედების სიღმისეული გაგება და ურთულესი პრობლე-

მატიკის შესწავლა რელიგიურ-მისტიკური (ნათაძე 1973: 214-237) მოტივის ანალიზსაც 
მოითხოვს. შუა საუკუნეების, მოგვიანებით კი, აღორძინების ხანის ქართული მწერლო-
ბისთვის უცხო არ იყო რელიგიურ-ფილოსოფიური (ასკეტური, დიდაქტიკური, ამქვეყ-
ნიურისა და იმქვეყნიურის მიმართების და ა.შ.) მოტივები.

კ. კეკელიძის აზრით, რელიგიურ-ფილოსოფიური მოტივები, ძირითადად, განსაზღ-
ვრავდა აღორძინების ხანის პოეზიას (თეიმურაზი, არჩილი, ვახტანგ VI, დავით გურამიშ-
ვილი). გურამიშვილთან მისტიკური მოტივი ღვთისადმი სიყვარულით, ანუ ̀ ტრფიალით~ 
და `საღვთო მიჯნურობით~ გამოიხატა. აღსანიშნავია, რომ ამ მოტივის ერთ-ერთ წყა-
როდ სუფიზმი მიიჩნევა. ამ გზით განხორციელდა `სინთეზი სპარსული ლიტერატურუ-
ლი ტრადიციებისა და ქართული სინამდვილისა ... მიზანი ამ პოეზიისა არის ღვთაებას-
თან მისტიკური გართიანება, რომლის მიღწევას ის ლამობდა ღვინო-სიყვარულისა და 
ასკეტიზმის რელიგიური გზით~ (კეკელიძე 1941: 518, 553.). ზემოაღნიშნულ პოეტებთან 
`ისმის სუფისტური პოეზიის ნოტები~.

თუმცა, ̀ .... ქართულ პოეზიას აკლია ყველაზე მთავარი, რაც სუფიზმის არსს შეად-
გენს, როგორც მისი წარმოშობის ხანაში (VIII-XIX სს.), ისე XVII-XVIII საუკუნეში: ეს არის 
თავდავიწყების, თვითმოსპობის, საკუთარ მეობაზე ხელის აღების იდეა, ყველა აქედან 
გამომდინარე შედეგებით~ (ნათაძე 1973: 216). სუფიზმის (VIII ს.) თანახმად, ღმერთი 
არის ნამდვილი არსი, მყოფი, რომლისგანაც გამომდინარეობს მთელი სამყარო; სამ-
ყარო და ადამიანი არის ღმერთის ემანაციის შედეგი. ამქვეყნიური ცხოვრება არის 
ტანჯვა, რომელიც ღვთაებისაგან დაშორებით არის გამოწვეული. აქედან გამომდინარე, 
ადამიანის უმთავრესი დანიშნულება და მისი ცხოვრების მიზანი უნდა იყოს ღმერთში, 
პირველმიზეზში უკუდაუბრუნება, გაერთიანება.

სუფისტური მისტიკისაგან განსხვავდება არეოპაგიტული (ქრისტიანული) მისტიკა, 
რომლის მიზანი არ არის მხოლოდ ღვთაების წვდომა და მასში დაკარგვა-გაერთიანება. 
მისტიკურ ექსტაზში ღმერთის წვდომა არ გულისხმობს ადამიანის მიერ მეობის და 
ინდივიდუალობის დაკარგვას. პირიქით, ყოველივე ეს გონების აქტიურობას მოითხოვს. 
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ამასთანავე, მისტიკურ ჭვრეტაში კმაყოფილდება გონების მისწრაფება მიუწვდომლი-
სადმი. ადამიანის მისწრაფება ღმერთისაკენ მისტიკური ჭვრეტის მოსამზადებელი სა-
ფეხურია. თავად ღმერთი კი მხოლოდ ჭვრეტის აქტში გვეძლევა. გონების მოქმედების 
გარეშე `ნეტარი ჭვრეტა~ ვერ განხორციელდება. გონება კი, თავის მხრივ, მისტიკურ 
ჭვრეტაში ჰპოვებს სიმშვიდეს. სწორედ გონებასა და მისტიკურ ჭვრეტას შორის არსე-
ბული ეს ჰარმონიული კავშირი განაპირობებს არეოპაგელის მისტიკური მოძღვრების 
თავისებურებას, კერძოდ კი, მის ინტელექტუალურ ხასიათს.

სუფისტურ მისტიკაში ღვთისადმი ტრფობის ერთ-ერთ საფეხურად ქალისადმი 
ტრფობა მიიჩნევა. ქალისადმი ტრფობა იწვევს თავდავიწყებას, ხშირად საკუთარ მე-ზე 
ხელის აღებას. ე.ი. ის ტრფობის და თავდავიწყების განსაკუთრებულ სახედ არის აღი-
არებული. ხშირად სუფისტურ ლექსში `შეუძლებელია გარჩევა, რაღაა მისი ნამდვილი 
თემა _ ღმერთი თუ ქალი~ (ნათაძე 1973: 218). ასეთ გაურკვევლობას ქრისტიანულ 
მისტიკაში არ ვხვდებით. პირველყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ღმერთის ტრფობა არ 
ნიშნავს ქალისადმი ტრფობას. ქრისტიანულ მისტიკაში, მაგალითად, არეოპაგიტიკაში, 
ღვთისადმი ტრფობის გამოსახატავად გვხვდება `ეროსი~ (ბერძნ. სიტყვაა და ნიშნავს 
სიყვარულს), მაგრამ არა მისი თავდაპირველი მნიშვნელობით. ძველ ქართულში ის თარ-
გმნეს, როგორც „ტრფიალება“ (ეფრემ მცირე). ფილოსოფიის ისტორიაში ეს ტერმინი 
`ფილოსოფოსობის მეტაფორად~ იქცა. ეროსი, როგორც აბსოლუტისადმი ნოსტალგიის 
მოტივი, მისკენ სწრაფვა, შუალედურია ღმერთსა და სამყაროს შორის. არეოპაგიტიკაში 
ის ყოველივეს მოძრაობაში მომყვანი, ღმერთიდან მომდინარე და მასშივე უკუდამაბრუ-
ნებელი `ექსტატიკური სიყვარულია~. ` ... ვითარცა ძალსა თანად მძრველსა და აღმ-
ყვანებელსა მისსა მიმართ ... კეთილისა და სახიერებისა~ (პეტრე იბერიელი (ფსევდო-
დიონისე არეოპაგელი) 1961: 42). ღვთაებრივი ტრფიალება, ამავე დროს, წარმოადგენს 
ერთგვარ საფუძველს წრებრუნვისა, რაც ვლინდება სიკეთიდან (ღმერთიდან) არსებების 
გამომდინარეობასა და მასშივე უკუდაბრუნებაში; ის ღმერთის მიერ არის მინიჭებული 
არსებებისადმი; რადგან ამ მოძრაობის დასაწყისი და დასასრული თავად ღმერთშია, 
ამდენად, ეს პროცესი, ფსევდო-დიონისე არეოპაგელის აზრით, მარადიულია. ღვთი-
სადმი ტრფიალი საფუძვლად დაედო პოეზიაში მიჯნურობის ̀ საღვთო თქმას~ (ასე მაგ., 
`ვეფხისტყაოსანში~, მამუკა ბარათაშვილთან, არჩილთან). ე.ი. რეალური სიყვარულის 
უკან ღვთისადმი სიყვარული იგულისხმება და მიჯნურობის ამგვარი გააზრება დავით 
გურამიშვილის პოეზიაშიც გვხვდება. 

ვინ არის მიჯნური `დავითიანში~? `სწავლა მოსწავლეთა~-ში ვკითხულობთ:
`ზოგი ხომ ძოღან გაჩვენე შვიდიოდ სარჩოს ძირობა;
მერვე – ხელმწიფე დარჩების, ვისაც აქვს ქვეყნის მჭირობა.
მეცხრეა – არჩენთ მწყემსობა, უქნიათ მენახირობა,
მეათე – მიჯნურთ სურვილი, ტრფიალი შენამზირობა~ 
 (გურამიშვილი 1989: 354)

ხელმწიფეს წინ უსწრებს მწყემსი, მენახირე ანუ სულიერი მამა, რომელსაც დიდი 
პასუხისმგებლობა ენიჭება: `მწყემსობა უნდა სიფრთხილით, აქვნდეს მცირედი ძილია: /
მუდამ მხნედ სამწყსოს უვლიდეს, დღე ყინული თუ თბილია~. მწყემსზე, სულიერ მამაზე 
წინ დგას მისტიკოსი, `ღვთის მიჯნური~, რომელიც ღმერთის წვდომისაკენ მიილტვის. 
როგორც ვხედავთ, დავით გურამიშვილთან გარკვეული იერარქიაა – მეფე, მწყემსი და 
მიჯნური. აქედან გამომდინარე, გურამიშვილის პოეზიაში მისტიკურ მოტივებზე მსჯე-
ლობა უსაფუძვლო არ არის.

ტრადიციულად, მისტიკის წყაროდ პლატონური ფილოსოფია, კერძოდ კი, 
ანტიკური ნეოპლატონიზმისა (მაგ., პლოტინი) და ქრისტიანული ფილოსოფიის  
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(მაგ., ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) მისტიკური შეხედულებები მიიჩნევა. მისტი-
კური ნაკადი განსაკუთრებით თავს იჩენდა რელიგიურ ფილოსოფიაში. ამ თვალ-
საზრისით, მისი გავლენებიდან გამომდინარე, არეოპაგიტიკა, ალბათ, ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ძეგლია შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში. ცნობილი გერმანელი ფი-
ლოსოფიის ისტორიკოსი კურტ ფლაში, მიუხედავად იმისა, რომ მკვეთრად სკეპტი-
კურ პოზიციას ავითარებს ფილოსოფიური მისტიკუს მიმართ, საგანგებოდ აფასებს 
ფსევდო-დიონისეს როლსა და მნიშვნელობას ფილოსოფიური მისტიკის სფეროში: 
`ამისათვის ხომ დიონისე არეოპაგელის აღმატებული ავტორიტეტიც საკმარისი იყო~ 
(Flasch 1986: 77).

გურამიშვილის მისტიკის წყაროდ შეიძლება ქართული ფილოსოფიურ-მისტიკური 
ტრადიციები მივიჩნიოთ, უპირველეს ყოვლისა კი, არეოპაგიტული მისტიციზმი.

ფსევდო-დიონისეს მოძღვრებაში ღმერთის ონტო-ნოეტური სტატუსი ორგვარადაა 
გაგებული:
•	 `[...] ყოველთა შორის Yყოველ არს და არცა ერთსა რას შორის არარა~.
•	 `[...] ყოველთა მიერ ყოვლითურთ იცნობების და არცა ერთსა რას შორის არარაYთ~ 

(პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) 1961: 72).
ამ შემაჯამებელი დებულებებით ფსევდო-დიონისე ასაბუთებს და ამართლებს პირ-

ველსაწყისის – ღმერთის – დადებით და უარყოფით განსაზღვრებებს. ღმერთი მაღ-
ლა დგას ყოველგვარ დადებით და უარყოფით პრედიკატებზე, მიუხედავად იმისა, 
რომ უარყოფითი პრედიკატები უფრო მეტად შეესაბამება ღმერთის ბუნებას. რად-
გან უმაღლესი სრულყოფილება ვერ გამოვლინდება არასრულყოფილში, მის შესახებ 
უნდა ითქვას, რომ ის არსად და არაფერში შეიცნობა. ამგვარად, აღმოჩნდება, რომ 
ღმერთი ყოველგვარ დადებით და უარყოფით დახასიათებაზე მეტია და რაციონალუ-
რი ცოდნის შესაძლებლობის ფარგლებს სცილდება. შესაბამისად, ადამიანიც თავის 
მზერას ღვთაების მისტიკური ჭვრეტისაკენ მიმართავს. მაშასადამე, იწყება ახალი 
გზის ძიება, დგება საკითხი ახალი მეთოდის შესახებ. ეს მეთოდი არის `მესაიდუმ-
ლოებითი~ და ის სხვა არაფერია, თუ არა ღმერთის წვდომა მისტიკის გზით. ეს არის 
ღმერთის ხედვა არა ცოდნის საფუძველზე, არამედ `უსწავლელი მესაიდუმლოების~ 
მეშვეობით.

ღმერთის დადებითი და უარყოფითი დახასიათების მეთოდები განეკუთვნება ფილო-
სოფიის სფეროს, რადგან აქ ღმერთი ცოდნა-არცოდნის კატეგორიებით განიხილება. 
მაშასადამე, დიონისე არეოპაგელის აზრით, ფილოსოფიური კატეგორიებით ღმერთის 
შემეცნება შეუძლებელია, რადგან აქ საქმე ეხება ზეგონიერს. ზეგონიერის წვდომა კი 
– ყოველგვარი ცოდნის უარყოფის გზით და შემმეცნებელის თავისი თავისაგან განდ-
გომით – მხოლოდ მისტიკური ჭვრეტითაა შესაძლებელი. ეს კი, თავის მხრივ, არის 
ღვთაებრივი სიბრძნე, ანუ არცოდნა, რომელიც ცოდნაზე მეტია. ეს არის ღმერთთან 
ზეგონიერი შეერთება.

`დავითიანში~ არეოპაგიტიკის გავლენები იკვეთება ღმერთის ფილოსოფიურ-პო-
ეტური დახასიათებისას, კერძოდ, ღმერთისა და მზის ანალოგიების, ღმერთის შემეცნე-
ბის, `საღვთო ნისლის~, `საცნაური მზის~ გამოხატვისას. 

`დავითიანში~ ტერმინ `საცნაურის~ ანალიზისას უნდა გავითვალისწინოთ როგორც 
შესაბამისი ეპოქის ქართული ენის ლიტერატურული, ისე შუა საუკუნეების ქართული 
ფილოსოფიური ტრადიცია. გურამიშვილი, როგორც ჩანს ორივე ტრადიციას იცნობს, 
და ამდენად, `საცნაური~ ორი მნიშვნელობით გვხვდება:

(1) `ჭირს საცნაურის მზისაცა სწორედ გამართვა თვალისა, არამ-თუ უცნაურისა 
ცნობა გზისა და კვალისა~ (გურამიშვილი 1989: 400). საცნაური ნიშნავს შეუცნობელის 
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ანუ `უცნაურის~ საპირისპიროს. საცნაური მზე არის ხილული მზე, რომელსაც თვალს 
ვერ გავუმართავთ, მით უფრო ვერ მივწვდებით `უცნაურს~ ანუ შეუცნობელს.

(2) მეორე მნიშვნელობით `საცნაური~ ნიშნავს უხილავს, გრძნობადი ორგანოები-
სათვის მიუწვდომელს, რომლის შეცნობა მხოლოდ გონებით ხდება. `შენ გევედრები, 
სისკარო საიდუმლოსა დღისაო, ნათელო შარავანდედო საცნაურისა მზისაო...~ `საცნა-
ური მზე~ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ღმერთი, რომელიც წარმოდგენილია ინტელი-
გიბელურ მზედ და არა ხილულ ანუ მატერიალურ მზედ, რაც ქრისტიანული მსოფლმ-
ხედველობისათვის მიღებული იყო. 

ძველი ქართული ფილოსოფიური ტრადიციის მიხედვით `საცნაური~ ნიშნავს 
გონითს, რომელიც უპირისპირდება გრძნობადს, მატერიალურს და არა უცნაურს, 
როგორც გურამიშვილის ეპოქაში. ამ ცნებას მეორე მნიშვნელობით მოიხმარს ეფ-
რემ მცირე `არეოპაგიტიკის~ თარგმანში; შესაძლოა, მას მისდევს გურამიშვილიც. 
ეს ცნება გვხვდება იოანე დამასკელის `გარდამოცემის~ არსენ იყალთოელისეულ 
თარგმანშიც, მაგრამ იგი მოიხსენიება არა როგორც `საცნაური~, არამედ `გონი-
ერი~, როგორც გრძნობადის საპირისპირო. ასევეა იოანე პეტრიწთან და დავით 
აღმაშენებელთან. ამდენად, აქ დავით გურამიშვილის წყარო შესაძლოა ფსევდო-დი-
ონისეს მოძღვრებაცაა; ერთი რამ კი ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ მისი კვალი 
`დავითიანში~ ნათელია.

დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში თვალში საცემია ქრისტიანულ თეოლოგიაში 
დამკვიდრებული ღმერთის ატრიბუტები. კერძოდ, ნათელი წარუვალი, უცნაური, უთქ-
მელი (შეუცნობელი), უფალი უფლებათა, მყოფი და ა.შ. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 
მასთან რეალური ამქვეყნიური სამყარო დაკავშირებულია ღვთაების სამყაროსთან.

`მზევ, მზისა მამზევებელო, მე შენსას ვერას ვზარობა, 
მიუწთომელო ნათელო, სად პირად მთვარობ, სად მზობა,
შენის ვერ ხილვის სევდითა სულსა რასთვისა მაძრობა?~ 
 (გურამიშვილი 1989: 401)

ეს სტრიქონები ხაზს უსვამს ღმერთის შემეცნების თავისებურებას: ღმერთის შე-
მეცნება შეუძლებელია. იქვე პოეტი აზუსტებს თავის აზრს: `საწუთროს მზის ტრფი-
ალობა მისთან არ განიხსენება~ (გურამიშვილი 1989: 402); ე.ი. ხილული მზის ღვთაებას-
თან შედარებაც არ შეიძლება და არც არის მოსახსენებელი. აქ ჩანს არეოპაგიტული 
მოძღვრების კვალი, განსაკუთრებით, ღმერთის აპოფატიკური დახასიათებისას. ერთი 
მხრივ, ამგვარად გაგებული მზე ღვთაებაა, ხოლო, მეორე მხრივ, `ძე-მზე~ (`ძისა მო-
გითხრან მზეობა~) არის ქრისტიანული ღმერთი, რომელსაც მიმართავს პოეტი; სიმბო-
ლიკა, რომელსაც იყენებს გურამიშვილი ძალიან ჰგავს ღვთაების მიმართ უარყოფით 
თეოლოგიაში დამკვიდრებულ ატრიბუტებს: მიუწვდომელო ნათელო, უბერებელო, უკვ-
დაო, მყოფო, შეურყეო, დაუსაბამო (`მამახარ დაუსაბამო, არა გაქვს დასასრულია~) 
(გურამიშვილი 1989: 413) და ა.შ.

როგორც ვხედავთ, კომპოზიტები არეოპაგიტული მოძღვრებიდან _ `ღვთაებრივი 
სიბნელე~, `მიუწვდომელი ნათელი~ _ საოცრად პროდუქტიულად იქნა ათვისებული 
არა მხოლოდ ფილოსოფიაში, არამედ პოეზიაშიც. ასე მაგალითად, ფილოსოფიაში 
ფსევდო-დიონისეს მისტიკური კონცეფცია ადექვატურად აითვისა და თანმიმდევრუ-
ლად განავითარა ანტიკური ნეოპლატონიზმის უბადლო მცოდნემ, ფსევდო-დიონისეს 
დიდმა დამფასებელმა, ბერთოლდ მოსბურგელმა (XIV ს.). მისი აზრით, `მიუწვდომელი 
ნათელი~, რომელშიც ღმერთი მყოფობს, არის ისეთი `სიბნელე~, რომელიც, თავისი 
ზე-აღმატებული სიცხადის გამო, როგორც დაფარული, ისე არსებობს (Berthold von 
Moosburg 2003: prop. 162 F).
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ბერთოლდის მიხედვით, საჭიროა ვიცოდეთ, რომ, დიონისეს თანახმად, ეს აღმატე-
ბული `ზეშთა-ერთი~, პირველი სიკეთე, იწოდება, როგორც `შემმეცნებელი ნათელი~, 
კერძოდ კი, იმ აზრით, რომ ის ყოველი კეთილი სინათლის მიღმა არსებობს, როგორც 
რაღაც სინათლის გამოსხივება, რითაც ის ყოველ `ზეშთა-გონებას~, თავისი სისავსიდან 
გამომდინარე ანათებს, მის ინტელექტუალურ ძალებს განაახლებს და ყველა არსებულს 
იმგვარად შეიმეცნებს და მოიცავს, რომ ის მის მიღმა გადის (Berhold von Moosburg, 
2003: prop. 162 G).

ღმერთი არეოპაგიტიკაში, როგორც უკვე აღინიშნა, ამ დახასიათებებზე მაღლა 
დგას და მისი გამოხატვისათვის ყველაზე შესაფერისი ̀ ბრძენი დუმილის~ ცნებაა. ასევე 
შეუცნობელია მზე (ღვთაება) დავით გურამიშვილისათვის:

`მზევ, საცნობლად შენსა მჭვრეტსა
თავბრუს ასხამ, შეაქ რეტსა.
გიმართავს ვერ მართლა თვალსა,
ვერ სცნობს შენს გზასა და კვალსა!~ 

 (გურამიშვილი 1989: 404)
ყველაზე მჭევრმეტყველი ადამიანიც დუმილს ამჯობინებს: ̀ შენ საქებრად რიტორი-

ცა არს, ვით თევზი, უხმო, უტყვი...~
ადამიანი `საღვთო ნისლში~ იძირება და ღმერთთან ერთიანდება. `საღვთო ნისლის~ 

მიღმა არსებული ღმერთი თვალს გვჭრის, `თავბრუსა და რეტს~ გვასხამს. მაგრამ `და-
ვითიანში~ არაფერია ნათქვამი ექსტაზზე, რაც გულისხმობს ყოველივე ადამიანურზე 
ამაღლებას, განწმენდას, ლოცვას, მიწიერ-ადამიანურის დათმობას არა მხოლოდ სიტყ-
ვით, არამედ ცხოვრებით. ყოველივე ამის მისაღწევი გზაც თავად ფსევდო-დიონისეს 
მიერ არის დასახული. დავით გურამიშვილს კი როგორც პოეტს, მამულიშვილს, თავის 
ქვეყანაზე და საწუთროზე შეყვარებულ ადამიანს, ენანება `საწუთროს~ დათმობა. იგი 
ადამიანურს, ცხოვრებისეულს ვერ თმობს.

ამდენად, დავით გურამიშვილი თავის „დავითიანში~ განვითარებული ღრმა რელი-
გიურ-ფილოსოფიური და დიდაქტიკური იდეებით, ფიქრისა და განაზრებისათვის საინ-
ტერესო მასალას გვაწვდის. დავით გურამიშვილის ბოლო პერიოდის ლექსებში პოეტუ-
რი სახეები და ღრმა რელიგიურ-ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა ერთად იყრის 
თავს. შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფიური აზრის გავლენა ყველაზე მკაფიოდ 
და ნათლად დავით გურამიშვილის პოეტურ შემოქმედებაშიც იგრძნობა. გარდა ამი-
სა, ქართველმა პოეტმა თავისი ეპოქის სულიერ განწყობებს, განცდებსა და ტკივილს 
საოცრად ადეკვატური ფილოსოფიურ-ლიტერატურული ფორმა შესძინა. ქართული 
ლიტერატურულ-ფილოსოფიური ტრადიციითა და თავისი სამშობლოს უსაზღვრო სიყ-
ვარულით გამსჭვალული გურამიშვილის პოეტური შემოქმედება, ამ გენიალურ ქართ-
ველ პოეტს დიდ მოაზროვნეთა გვერდით მიუჩენს ღირსეულ ადგილს.
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LALI ZAKARADZE

Dialogue between Philosophy and Poetry: Medieval Georgian  
Philosophical-Theological

 Tradition and Davit Guramishvili’s Nostalgic Poetry

Summary

Davit Guramishvili is an outstanding poet and thinker of Georgian literature of XVII-XVIII 
cc, i.e. the Renaissance period. Religious, philosophical and pedagogical/educational ideas 
became the objects of original interpretation in his rich creative activities.

Guramishvili was a philosophically thinking poet; his poetic thinking is connected with the 
Antique philosophy developed in the Classical period (e.g. Thales, Epicurus) as well as the 
Christian and Medieval theological-philosophical problematic issues (philosophical-theologi-
cal teaching of Pseudo-Dionysius the Areopagite).

Davit Guramishvili was well aware of the educational aspects of the Epicurean teaching. 
For Epicurus is an apologist of mind. Guramishvili distinguished this great Greek philosopher, 
creator of the Happiness theory, the follower of the so called “negative” hedonism from his 
radical followers. Thus, in our opinion, he made distinction between Epicurus and Epicureism.

“Davitiani” reveals the impact of Areopagitica as well; philosophical-poetic characteriza-
tion of God, usage of attributes of God established in Christian theology, perceptive peculiari-
ties of God, “Divine Mist”, “voiceless” silence in Guramishvili’s poetry point to the philosophi-
cal-mystic motifs. At the same time, beauty, wisdom and truth are considered as the highest 
virtues that are connected to Plato’s and later – Neo-Platonic and Areopagite tradition in the 
history of philosophy.

Poetic works permeated with the Georgian philosophical-theological tradition and infinite 
love of his motherland render this great Georgian poet a deserved place among the great 
thinkers.
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დოდო ლაბუჩიძე

დავით ბატონიშვილი _ 
ემიგრაციაში ქართული კულტურის ამაგდარი მოღვაწე

`ჰმართებს კაცმან კარგი ნახოს, მანცა მისგან გადმოიღოს 
უგბილმან და უგუნურმა ვერა რამე წამოიღოს.~

(თეიმურაზი, ვარდბულბულიანი, სტრ. 2)

XIX საუკუნის პირველ ნახევარში მძიმე სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობით 
შეწუხებული პროგრესულად მოაზროვნე ქართული საზოგადოების ცხოველი ინტერესის 
საგანი ეპოქის სულისკვეთების ამსახველი აქტუალური სოციალური საკითხები შეიქნა. 
გ. ქიქოძის თანახმად, `დიადი საკითხი, რომელიც XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატუ-
რაში ისევე მწვავედ დაისვა, როგორც ის ყველგან იდგა კულტურულ კაცობრიობაში, 
სოციალური საკითხი იყო. ... ქართველ მკითხველს იმდენად რითმის სიმდიდრე და მე-
ტაფორული წყობის ორიგინალურობა არ ხიბლავდა, რამდენადაც ნაციონალური და 
სოციალური იდეების სიმახვილე და მოქალაქეობრივი პრინციპულობა~ (ქიქოძე 1964: 
223). პროგრესულად მოაზროვნე ქართველ მოღვაწეებზე იმდენად დიდი გავლენა იქონია 
ფრანგ განმანათლებელთა ფილოსოფიურ-პოლიტიკურმა შეხედულებებმა, რომ ჩვენში 
მთელი ეპოქა, კერძოდ, XVIII-XIX საუკუნეები `ვოლტერიანობის~ სახელით იხსენიება, 
რითაც ქართულ კულტურასა და ფილოსოფიურ აზროვნებაზე ფრანგული განმანათ-
ლებლობის ზეგავლენა მოიაზრება. მართალია, ფრანგ განმანათლებელთა თხზულებებს 
ქართველები ძირითადად არა დედნიდან, არამედ რუსული თარგმანებიდან თარგმნიდ-
ნენ, მაგრამ, აღნიშნულის მიუხედავად, მათ მაინც ძალზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ: 
ისინი შეესაბამებოდნენ ეპოქის ძირითად ტენდენციებს და ქართველ მკითხველს მისთ-
ვის უცხო სამყაროს აცნობდნენ.

***
ამ თვალთახედვით საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ემიგრაციაში მოღვაწე ქართლ-

კახეთის უკანასკნელი მეფის, გიორგი XII-ის უფროსი ვაჟის, ტახტის მემკვიდრის, 
დავით ბატონიშვილის ღვაწლი ქართული კულტურის წინაშე. გაიოზ რექტორის 
მეთვალყურეობითა და უცხოელ მეცნიერთა მიერ აღზრდილი დავით ბატონიშვილი 
(1767-1819) ჩინებულად იცნობდა დასავლეთ ევროპის დიდ მოაზროვნეთა მოძღვ-
რებასა და პოლიტიკურ შეხედულებებს. დავით ბატონიშვილი ევროპულობისაკენ 
მიისწრაფვოდა, მისი მოღვაწეობით ქართულ კულტურაში გზას იკვლევდნენ მოწი-
ნავე ევროპული შეხედულებები და სოციალურ პოლიტიკური ინტერესები.

ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შემდეგ, 1803 წელს, ოჯახის წევრებთან და 
სხვა მაღალი წოდების პირებთან ერთად, დავით ბატონიშვილი გადაასახლეს პეტერ-
ბურგში, სადაც გაატარა მან სიცოცხლის ბოლო წლები. დევნილ უფლისწულს მიანი-
ჭეს გენერალ-ლეიტენანტის წოდება, უბოძეს სენატორობა (იგი იყო რუსეთის იმ-
პერიის მმართებელი სენატის წევრი), დაუნიშნეს თვეში 500 მანეთი ხელფასი და  
2 000 კაცი ყმად გადაულოცეს. ემიგრაციაში მყოფ ბატონიშვილს ფუჭი ყოფით არ უც-
ხოვრია; სამშობლოსთან განშორების მძიმე წუხილის განელებას დავით ბატონიშვილი 
სამეცნიერო და სამწერლო საქმიანობით ცდილობდა; მან თავისი წვლილი შეიტანა სა-
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მართლის, ისტორიის, ფილოსოფიის, ლირიკის, ესთეტიკის, ღვთისმეტყველების, ლექ-
სიკოგრაფიის, გრამატიკის, საფორტიფიკაციო საქმიანობის და ფიზიკის განვითარების 
საქმეში. მისმა ორიგინალურმა თხზულებებმა და ქართულ ენაზე თარგმნილმა ევროპელ 
მოაზროვნეთა ეპოქალურმა ქმნილებებმა გაამდიდრეს ჩვენი კულტურის საუნჯე. დავით 
ბატონიშვილის ორიგინალური ქმნილებებიდან აღსანიშნავია მისი ფილოსოფიურ განსჯა-
თა შემცველი, ასევე, სატირული და სატრფიალო ლექსები (დავითი განიცდიდა ბესიკის 
გავლენას). საყურადღებოა ბატონიშვილის საისტორიო ჟანრის ნაშრომები: `ნარკვევები~, 
`საქართველოს მოკლე ისტორია~, `ახალი ისტორია~ (გამოიცა რუსულადაც). 1818 წელს 
დავით ბაგრატიონმა შექმნა `შემოკლებული ფისიკა~ – სახელმძღვანელო მოსწავლეთათ-
ვის, რაშიც მას დიდად დაეხმარა ამ დარგის ცნობილ სახელმძღვანელოთა და ცალკეულ 
აღმოჩენათა ცოდნა. მართალია, `შემოკლებული ფისიკა~ არ არის დავით ბატონიშვილის 
ორიგინალური ნაშრომი, მაგრამ მასალის გადმოცემისას იგი ავლენს მისი ეპოქისათვის 
შესაბამისი ფიზიკისა და ქიმიის საფუძვლიან ცოდნას; გარდა ამისა, ნაშრომში წარმო-
დგენილია მისი ფილოსოფიური შეხედულებები; დავით ბატონიშვილი იძლევა ნივთის 
განსაზღვრებას: `ნივთნი პოებული სოფელსა შინა და ქვეშე შემვრდომი საგრძნობელთა 
იწოდების სხეულად, ხოლო თვისება სხეულისა არის იგი, რაისაც ამის შორის დამტკიცება 
ძალედების~ (ბატონიშვილი 2003: 22). ბატონიშვილი ნივთთა თვისებებს ყოფს `საზოგა-
დოდ~ და `სათავისოდ~, საზოგადო თვისებებად მიიჩნევს იმათ, `რომელნიცა ყოველთად-
თა სხეულთა შინა პოებულ არიან~, სათავისოდ კი იმ თვისებებს, `რომელნიცა რომელ-
თადმე სხეულთა შინა იპოებიან~ (ბატონიშვილი 2003: § 2). იგი მსჯელობს მატერიის ისეთ 
არსებით თვისებებზე, როგორიცაა განფენილობა, სიმკვირვე, ფორმა და ა.შ. და მიჯნავს 
მათ მატერიის არაარსებითი თვისებებისაგან (ფერი, გემო, სუნი და ა.შ.). შალვა ნუცუ-
ბიძის შეფასებით, `ბაგრატიონის ნააზრევში არიან სტიქიური ფილოსოფიური იდეები და 
ისინი უმთავრესად ეხებიან დიალექტიკას~ (ნუცუბიძე 1958: 485).

ვოლტერის დეისტური რელიგიისა და მონტესკიეს იდეათა გავლენა ჩანს ჟან ჟაკ 
რუსოს `ახალი ელოიზას~ მიხედვით შექმნილ რომანში `ახალი შიხი~ (სპარსელი ყმაწ-
ვილის _ შიხისა და ქართველი გოგონას ფერიას მიმოწერა), რომელიც დავით ბატო-
ნიშვილმა `ჩვენი მწერლობის ტრადიციულ ხასიათს შეუფარდა და მას, ასე თუ ისე, 
ქართული ელფერი მისცა~ (ჭუმბურიძე 1955).

ემიგრაციაში მყოფმა დავით ბატონიშვილმა ინტელექტუალური მოღვაწეობით ისე-
თივე სამსახური გაუწია თავის ქვეყანას, როგორსაც სამშობლოში მყოფი მხედრული 
და სახელმწიფოებრივი საქმიანობით ეწეოდა, როდესაც 22 წლის დავითის სარდლობით 
ქართველთა მეწინავე ჯარმა 1789 წლის ოქტომბერში ყარსის ოლქში სასტიკი დამარც-
ხება აგემა რიცხობრივად ბევრად აღმატებულ ოსმალთა ჯარს, ხოლო კრწანისის ომში 
_ სპარსელთა ჯარს. დავით ბატონიშვილი 1819 წელს, პეტერბურგში გარდაიცვალა. ლ. 
ასათიანის თანახმად, `დავითის ცხოვრება და ლიტერატურა არის ერთი საინტერესო 
დასაწყისი ფურცელთაგანი დასავლეთ ევროპული იდეების გავლენათა ისტორიიდან 
ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში~ (ასათიანი 1958: 76).

***
ემიგრაციაში მცხოვრები დავით ბაგრატიონის თვალთახედვის არეში იმთავით-

ვე მოექცა ფრანგული განმანათლებლობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმო-
მადგენლის, შარლ ლუი მონტესკიეს (1689-1755 წ.) ეპოქალური თხზულება `კანონთა 
გონი~ (De l̀ Esprit des Lois), რომელიც დავით ბატონიშვილმა 1815 წელს პეტერბურგში 
თარგმნა სათაურით ̀ გულისხმისყოფისათვის სჯულთასა~ და პირველმა გააცნო ქართულ 
საზოგადოებას. მონტესკიეს ნაშრომი ეფუძნება ადამიანის სამოქალაქო და პოლიტიკური 
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თავისუფლების იდეას. ავტორი საგანგებოდ იკვლევს იმ კანონებს, რომლებიც შეადგენენ 
პოლიტიკურ თავისუფლებას სახელმწიფო წყობასთან მიმართებით, მსჯელობს ხელისუფ-
ლების განაწილების აუცილებლობაზე, როგორც სამართლის უზენაესობისა და ადამი-
ანის, როგორც საზოგადოების წევრის თავისუფლების წინაპირობის შესახებ. სახელმ-
წიფო ხელისუფლების განაწილების მონტესკიესეულ პრინციპს ვოლტერმა `გონებისა და 
თავისუფლების კოდექსი~ უწოდა. დავითი თეიმურაზ ბატონიშვილს წერდა: `გულისხ-
მისყოფისათვის სჯულთასა ქმნილი უფლისა მონტესკიესაგან არს ... ერთი უმჯობესთა 
წერილთაგანი ევროპასა შინა~.

დავით ბაგრატიონს მონტესკიეს ნაშრომის რუსულენოვანი თარგმანი შეუდარებია 
დედანთან, რის შესახებაც ერთ-ერთ შენიშვნაში იგი წერს: `მთარგმნელთა არა სცოდ-
ნიათ კარგად ფრანციცული და რუსულზე ბრჯგუდ გადმოეღოთ, რომელშიც ძნელად 
იყო მისახვედრი მრავალი აზრი~. ასეთი ადგილები დავით ბაგრატიონს ფრანგულის მი-
ხედვით შეუსწორებია. იგი არ დასჯერდა მხოლოდ ტექსტისა და ავტორისეული შენიშვ-
ნების გადმოქართულებას, თარგმანს საკუთარი კომენტარები და კრიტიკული შენიშვნე-
ბიც დაურთო. ასე მაგალითად, ცივი და ცხელი ჰავის მკვიდრ ხალხებზე მსჯელობისას, 
მონტესკიე წერს: `ცხელი ქვეყნების ადამიანები მოხუცებივით გაუბედავნი არიან, ცივი 
კლიმატის ადამიანები კი ახალგაზრდებივით მამაცნი~ (მონტესკიე 1994: 253). ასეთი მსჯე-
ლობით უკმაყოფილო დავით ბაგრატიონი წერს: `აქა სცთების ავტორი .... არავინ არს 
ეგრეთ შურისმგებელ, გულმანკიერ, იჭვნეულ, მზაკვარ, მცბიერ და უყვარულ, ვითარცა 
ცივსა ჰაერსა შინა მცხოვრებნი ანუ ჩრდილოელნი .... სცთები, უფალო მონტესკუ! იარა-
ნალ რტიშჩევი და კნორინგი არიან მცხოვრებნი ცივისა კლიმატისანი და ბონაპარტე და 
მარშალ ნეი ცხელისა კლიმატისანი. ნუუმე ზემონი სჯობდნენ ქვემოთა ბიჭად და ანუ 
სარდლად?~ მონტესკიეს მსჯელობებისადმი ასეთი სახის კრიტიკული შენიშვნები არაერ-
თგზის გვხვდება დავით ბაგრატიონის კომენტარებში.

დავით ბატონიშვილის სამართლებრივ და პოლიტიკურ შეხედულებებზე დიდი გავლე-
ნა იქონია განმანათლებელთა, კერძოდ, მონტესკიესა და რუსოს შრომებში გამოთქმულმა 
მოსაზრებებმა, რაც მკაფიოდ იკვეთება ბატონიშვილის ორ ნაშრომში: `საქართველოს 
სამართლისა და კანონმდებლობის მიმოხილვა~ (1813 წ.) და `სამართალი ბატონიშვილის 
დავითისა~ (1811-1813 წწ.).

დავით ბატონიშვილს, როგორც სენატორს და კომისიის თავმჯდომარეს, დაევალა 
ვახტანგ VI-ის კრებულის თარგმნა რუსულ ენაზე, რათა ამ სამართლის ნორმებით მომ-
ხდარიყო ქართლ-კახეთში სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირება. ასე შედგა 
დავით ბატონიშვილის მიერ `საქართველოს სამართლისა და კანონთმდებლობის მიმო-
ხილვა~ (აღმოაჩინა და ტექსტი დაადგინა აპოლონ როგავამ). ხსენებულ ნაშრომში და-
ვით ბატონიშვილს მიმოხილული აქვს XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის მთელი მოქმედი 
სამართალი, ერეკლე II-ისა და გიორგი XII-ის დროინდელი საკანონმდებლო აქტები. ეტ-
ყობა, ამ ნაშრომით დავით ბატონიშვილის სურვილი იყო რუსეთის საზოგადოებისათვის 
საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრივი და სამართლებრივი კულტურის 
გაცნობა; არც ისაა გამორიცხული, შესაძლოა, საქართველოში სამეფო ხელისუფლების 
აღდგენასაც იმედოვნებდა.

თავისი არსით ეს ნაშრომი ძალზე ახლოს დგას მის მიერ 1811-1813 წლებში და-
წერილ `სამართალი ბატონიშვილის დავითისა-ს~ მეორე ფენასთან, ანუ C ნუსხას-
თან. მონტესკიეს იდეებით გატაცების მიუხედავად, რომელსაც აბსოლუტიზმი უკვე 
რეგრესულ მოვლენად მიაჩნდა, დავით ბატონიშვილი მხარს უჭერს აბსოლუტური 
მონარქიის დამკვიდრებას; იგი ნათლად აცნობიერებდა, რომ, განვითარების დო-
ნით, მისი ქვეყანა ძალზე ჩამორჩებოდა ევროპის სახელმწიფოებს; საქართველოს 
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იმდროინდელი რეალობის გათვალისწინებით, საქართველოს სახელმწიფოებრიობას 
ერთადერთ ხსნად და საქრთველოს განვითარებულ ქვეყნად ქცევის წინა პირობად 
დავით ბატონიშვილს მიაჩნდა აბსოლუტური მონარქიის დამკვიდრება, რომელიც 
წარმატებით შეძლებდა ერთიანი სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის გატარებას, 
ფეოდალური თვითნებობის აღკვეთასა და კანონის ფარგლებში მოქცევას, ქვეყნი-
სათვის ძველი დიდებისა და ავტორიტეტის დაბრუნებას. ივ. სურგულაძის თანახმად, 
`დავითის იდეალი მტკიცე ცენტრალური ხელისუფლებაა, რომელიც განუხრელად 
ატარებს, მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით ერთიან პოლიტიკას, ერთიან კანონმდებ-
ლობას~ (სურგულაძე 1955: 19). ხსენებული ორი ნაშრომით, ფაქტობრივად, დავით 
ბატონიშვილმა ითავა საკანონმდებლო გზით დაენერგა განმანათლებელთა იდეები, 
მათი შეხედულებები სახელმწიფოს, მეფის ხელისუფლების, სამოქალაქო და სისხლის 
სამართლის საკითხებზე; განმანათლებელთა დარად, დავით ბატონიშვილისთვისაც 
ნათელია, რომ კერძო საკუთრების არსებობა განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ცხოვ-
რების პროგრესს, შესაბამისად, სამოქალაქო კანონები იქითკენ უნდა ილტვოდნენ, 
რომ თითოეული ადამიანი ინარჩუნებდეს კერძო საკუთრებას. `სამართლის~ 124, 
4, 11, 161, 128, 29, 121 მუხლების საფუძველზე დავით ბატონიშვილი ადგენს სა-
კუთრების (ნასყიდობის, მემკვიდრეობით, ბეითალმანის ანუ უპატრონოდ დარჩენი-
ლი ქონების) შექმნის წესებს გარკვეული პირობების დაცვით; საკუთრების ყველაზე 
მყარ ფორმად ბატონიშვილს ნასყიდობის საფუძველზე შეძენილი საკუთრება მიაჩნია. 
მოითხოვს თანასწორობას კანონისა და სამართლის წინაშე.

შეიძლება ითქვას, რომ, ქართული რეალობის გათვალისწინებით, დავით ბატონიშვი-
ლი შეეცადა თავისი პოლიტიკური და სამართლებრივი შეხედულებები შეძლებისდაგვა-
რად დაეფუძნებინა განმანათლებელთა მოწინავე იდეებზე; რომ არა საქართველოს იმჟა-
მინდელი მძიმე ვითარება, დავითის სამართალი ნამდვილად გახდებოდა ქვეყნის მოქმედი 
საკანონმდებლო აქტი.

***
დავით ბატონიშვილის მსოფლმხედველობის გარკვევისათვის დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება მის დამოკიდებულებას რელიგიის, კერძოდ, საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ხსენებულ საკითხში, მსოფლმხედველობრივი 
თვალსაზრისით, საქმე გვაქვს ერთგვარ წინააღმდეგობასთან.

დავით ბატონიშვილმა, ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდამ, დაწერა `სიმვოლო, ანუ 
აღსარება მართლმადიდებლობის სარწმუნოებისა~. ეს თხზულება ცალსახად მოწმობს, 
რომ დავითი კარგად ერკვეოდა როგორც კათოლიკური, ისე მართლმადიდებლური სარწ-
მუნოების საკითხებში. ნაშრომმა, რომელიც მან მამას მიართვა, სასულიერო პირთა მო-
წონება დაიმსახურა.

მოგვიანებით, პეტერბურგში მყოფმა დავით ბატონიშვილმა, მართალია, საკუთარი 
კარის საყდრის ̀ აღშენება~ ვერ შეძლო, მაგრამ იმას მიაღწია, რომ ̀ თავის სულიერ მოძღ-
ვარს იონა ხელაშვილს წმ. ანდრიას ეკლესიაში პეტერბურგელი ქართველობისათვის წირ-
ვა ქართულ ენაზე შეესრულებინა~ (შარაძე 1971: 66). ისიც უნდა ითქვას, რომ ბატონიშვი-
ლი არ აკლებდა ყურადღებასა და შემწეობას საქართველოდან ჩასულ თანამემამულეებს.

ქართველ ვოლტერიანელთა პირველმა წარმომადგენელმა დავით ბაგრატიონმა 1813 
წელს თარგმნა ვოლტერის დეისტური ხასიათის სტატია ̀ შობისათვის~, რომელშიც საუბა-
რია დიდი რელიგიური დღესასწაულის – ქრისტეს შობის თარიღის (სხვადასხვა წყაროის 
მიხედვით განსხვავებულ თარიღებზე) შესახებ. დავით ბაგრატიონი თხოვნით მიმართავს 
დავით რექტორს, შეაჯეროს ვოლტერის თხზულებაში მითითებული ადგილები წმ. წიგნე-
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ბიდან ამ წიგნებს და წერს: `წარმკითხველი თვით უნდა მიიწიოს ზესმიწევნილებაზედ და 
ნამდვილისა ცნებაზედ~.

1815 წელს პეტერბურგში მან ქართულ ენაზე თარგმნა პრუსიელი ფილოსოფოსის, 
ჟან პიერ ანსილიონის (1767-1837) ნაშრომი `ესთეტიკური განსჯანი~, რომელიც უძღვნა 
დავით მესხიშვილს და ცალკე წიგნად გამოქვეყნებული `პაექრობა~ (ანუ `ბაასი უფლის 
თეოფილაქტე ექსარხოსისა და არქიერის ფილარეტისა რაოდენთამე შენიშვნათა ზედა 
უფლის ანსილიონისა აღნაქვსისა შინათა~). ანსილიონის ეს ნაშრომი ეძღვნება არსის თვი-
სებებისა და საგანთა წარმოების პრობლემას. ავტორის თანახმად, ადამიანის სულისათ-
ვის ნიშანდობლივია დაუოკებელი სწრაფვა უსასრულოსადმი; ხელოვნების უდიდესი სა-
იდუმლოება, სასრული საგნების საშუალებით, ადამიანის სულში არსებულ უსასრულობის 
გრძნობაზე ზემოქმედებაა, რომელიც მიიღწევა მუსიკითა და პოეზიით; ეს განაპირობებს 
ამ უკანასკნელთა უმჭიდროეს კავშირს რელიგიასა და ღვთისმსახურებასთან. ანსილიონის 
ნაშრომში არის ზოგიერთი ათეისტური აზრის მქონე მონაკვეთი, რის გამოც თხზულება 
აიკრძალა. მაგალითად, ავტორის აზრით, `ადამიანისათვის, ვინც თავს განათლებულად 
მიიჩნევს, რელიგია არის ძველი გადმოცემა, დაძველებული იარაღი, რომელიც ახლა სა-
ჭირო აღარ არის~. აღნიშნულის გამო, ნაშრომი ორი მაღალი რანგის სასულიერო პირის 
– თეოფილაქტე ექსარხოსისა და ფილარეტ არქიერის – პაექრობის საბაბი გახდა. თავისი 
დამოკიდებულება ანსილიონის მსჯელობებისადმი დავით ბაგრატიონს გამოთქმული აქვს 
`პაექრობის~ თარგმანის შენიშვნებში.

ეს თარგმანები შეიქნა იმის საბაბი, რომ ზოგ მკვლევარს (გ. დედაბრიშვილი,  
ვ. პარკაძე) ბატონიშვილი მიეჩნია ათეისტად; მათი შეხედულებით, ხსენებული თარგმა-
ნებით დავით ბატონიშვილმა ნათელყო თავისი ნამდვილი დამოკიდებულება სარწმუნო-
ებისადმი. ჩვენი აზრით, ასეთი მტკიცება უსაფუძვლოა: მართალია, დავით ბაგრატიონი 
იზიარებდა ფრანგ განმანათლებელთა, განსაკუთრებით კი, ვოლტერის შეხედულებებს 
რელიგიის თაობაზე, მაგრამ, განმანათლებელთა დარად, როგორც ვოლტერი, ისე მისი 
მიმდევარი დავით ბატონიშვილი არა ათეისტები, არამედ, უმალ, დეისტები არიან. საყო-
ველთაოდ ცნობილია პრუსიის პრინც ჰაინრიხისადმი მიწერილი ვოლტერის სიტყვები: 
`ღმერთი რომ არ ყოფილიყო, იგი უნდა გამოგვეგონებინა, მაგრამ მთელი ბუნება იძახის, 
ის არსებობს~. ასევე, მნიშვნელოვანია, სიკვდილის წინ მის მიერ წარმოთქმული სიტყვები: 
`მე ვკვდები ისე, რომ თაყვანს ვცემ ღმერთს, მიყვარს ჩემი მეგობრები და არ მძულს 
მტრები~. ვოლტერი ჭეშმარიტი დეისტია! მისი აზრით, ღმერთი წარმოადგენს შემოქმედ 
გონებას, დაუსაბამოს, სამყარო გონიერი არსების მიერაა შექმნილი.

დავით ბატონიშვილის ნაშრომებში არაფერია გამოთქმული ღმერთის ან წმინდა მა-
მების საწინააღმდეგოდ. პირიქით, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, 
დავით ბატონიშვილი ცდილობს ეკლესიისა და სამეფო ხელისუფლების ნორმალური, სა-
ზოგადოებისათვის მისაღები და სასარგებლო ურთიერთდამოკიდებულების შენარჩუნე-
ბას; ამის დასტურია თუნდაც მის მიერ ორ ნაშრომში – `საქართველოს სამართლისა და 
კანონმდებლობის მიმოხილვა~ და `სამართალი ბატონიშვილის დავითისა~ – მოცემული 
მუხლები.

დავით ბატონიშვილი აცნობიერებდა, რომ სამეფო ხელისუფლების განმტკიცებაში 
მეფის რეალური საყრდენი უნდა ყოფილიყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, 
რადგან, მისი მხარდაჭერის გარეშე, შეუძლებელი იქნებოდა აბსოლუტური მონარქიული 
მმართველობის დამყარება, `ვინაიდან ეკლესია არს გვირგვინი მეფისა და დიდებაი, და 
წყარო ყოვლისა ბედნიერებისა ვითარცა დაუსრულებელსა მას საუკუნესა, ეგრეთვე დას-
რულებადსაცა ამას, ამისთვის ხამს, რომელ მეფეთაგან და ერთა იყოს იგი პატივცემულ 
და დიდებულ~ (ბატონიშვილი 1964: 162). ეკლესიისადმი ბატონიშვილის განსაკუთრებულ 
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ყურადღებას მოწმობს ის სამართლებრივი რეგლამენტაციაც, რომელიც მოცემულია 
`საქართველოს სამართლისა და კანონმდებლობის მიმოხილვაში~. ბატონიშვილი შემწყნა-
რებლურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს სხვადასხვა სარწმუნოების მიმართ, სხვადასხვა 
რელიგიის აღმსარებლებს კანონი მთელი სიმკაცრით იცავდა, რასაც მოწმობს `ბატონიშ-
ვილის სამართლის~ 143-ე მუხლი: `გარნა ვამკაცრებთ ყოველთა, რათა არცა მართლმა-
დიდებელთა, არც კათოლიკეთა, არც სომეხთა და არც წარმართთა არა რაიმე ჰსცენ ურ-
თიერთას შეურაცხყოფაი ჰჯულისათვის, რომლისთვისაც კეთილშობილნი პატიმრობითა, 
ხოლო მდაბალნი ჯოხითა დაისჯებიან და სამღვდელონიც დიკასტერიისა სამართალსა 
შთაცვივიან~ (ბატონიშვილი 1964: 82).

დავით ბატონიშვილის სასიქადულოდ უნდა ითქვას, რომ ქართული ტრადიციების 
გათვალისწინებით, მან შეძლო თავის შრომებში სათანადო ადგილი მიეჩინა როგორც 
სამეფო, ისე საეკლესიო ხელისუფლებისათვის და ქვეყნის სამართავად საზოგადოებისათ-
ვის პროგრესული საკანონმდებლო ნორმები შეეთავაზებინა.
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DODO LABUCHIDZE

Davit Batonishvili (Prince David) –
Caretaker of Georgian Culture in Eemigration

Summary

This article is dedicated to Georgian thinker living in eemigration Davit Batonishvili (1767-
1819) who made a great contribution to Georgian culture. He is especially noted for his transla-
tions; through translating the works of French enlightenment thinkers in native language he was 
informing Georgian readers about actual issues reflecting the spirit of unknown world and epoch. 

In the article, special attention is paid to Davit Batonishvili’s legal opinions on which the lead-
ing ideas of French enlightenment thinkers are reflected. In order to clarify his relation with reli-
gion, the aspects revealing Davit Batonishvili’s tolerant attitude towards confessors of other reli-
gions are identified. It must be stated that Davit Batonishvili was able to offer the country’s secular 
and ecclesiastical authorities the progressive legislative norms for ruling of country.
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ელდარ მამისთვალიშვილი

ელენე ათაბაგი და დონ ქრისტოფორო დე კასტელი

XVII საუკუნის პირველი ნახევარი დასავლეთ საქართვრლოში შეიძლება აღქ-
მული იქნეს, როგორც ოდიშის მძლავრი მთავრის ლევან II დადიანის (1611-1677) 
ბატონობის პერიოდი. მისი გავლენა იგრძნობოდა აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 
განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც თავისი და, სვიმონ გურიელის ნაცოლარი 
მარიამი ქართლის მეფე როსტომს მიათხოვა და ამ ქორწინებით შაჰ სეფის მოკავ-
შირეც გახდა. იგი ოსმალეთისაგან დამოუკიდებლად მოქმედებდა, სულთანს არ 
ეპუებოდა და მხოლოდ სიმბოლურ ხარკს უხდიდა.

ლევან დადიანის მიერ სულთნის ინტერესისა და მოთხოვნის საწინააღმდეგო 
მოქმედების დემონსტრირების კიდევ ერთი ფაქტი იყო სამცხის ათაბაგის ასულის, 
სილამაზით სახელგანთქმული ელენეს ირანში გაგზავნა. 

ელენე დიდი პოლიტიკის ტიპური, მორიგი მსხვერპლი იყო. 
ელენეს ცხოვრების პირველი პერიოდის შესახებ საინტერესო ცნობები დაგვი-

ტოვა იტალიელმა კათოლიკე მისიონერმა დონ ქრისტოფორო დე კასტელმა. იგი 
პასიური დამკვირვებელი იყო XVII საუკუნის 20-40-ან წლებში დასავლეთ საქარ-
თველოში მიმდინარე ამბებისა და საკუთარი თვალით მხილველი იმისა, როგორ 
გადააქციეს გურიელმა და დადიანმა უპატრონოდ დარჩენილი ათაბაგის ასული თა-
ვიანთი პოლიტიკური მიზნების განხორციელების საშუალებად. 

ელენე იყო ასული სამცხის ცნობილი ათაბაგის მანუჩარ მესამისა (1614-1625). 
მანუჩარმა თავისი სამთავროს გადასარჩენად თავგამოდებით იბრძოლა ხან სპარ-
სელებისა და ხან ოსმალების წინააღმდეგ. იგი ქართლ-კახელების გვერდით იბრ-
ძოდა მარაბდის ველზე (1625 წ.). ცოტა ხნის შემდეგ მანუჩარი, რომელიც სამც-
ხეში შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს ვერ ხედავდა, სტამბოლში წავიდა 
სულთნისაგან წყალობის სათხოვნელად. სულთანმა შეიწყნარა მისი თხოვნა და, 
როგორც ვახუშტი ბატონიშვილი გადმოგვცემს, `მისცა ქრისტიანობით ათაბა-
გობა”. როდესაც მანუჩარი სამშობლოში ბრუნდებოდა, გზაში თავისი ბიძა, ბექა 
(შემდეგში საფარ-ფაშა) შეხვდა, რომელმაც სტუმრად მიიწვია ძმისწული და სა-
წამლავით მოაკვლევინა. ბექა თვითონ წავიდა სტამბოლში `იქმნა მაჰმადიან, მოს-
ცა (სულთანმა _ ე. მ.) ათაბაგობა და ყოველი საზღვარი სამცხე საათაბაგოსი და 
უწოდეს საფარ-ფაშა... და მერე წარმოავლინეს და მოვიდა სამცხეს 1626 წელს~ 
(ყაუხჩიშვილი 1973: 724-725). 

მოვუსმინოთ დონ ქრისტოფორო დე კასტელს: `ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ ელენე, 
საქართველოში ერთ-ერთი ხელისუფლის _ ათაბაგის ქალიშვილი... ათაბაგი თურ-
ქებმა დაამარცხეს და იძულებული გახდა ქრისტიანობაზე უარი ეთქვა, რათა თა-
ვისი სამთავროდან არ გაეძევებინათ. მიუხედავად ძალმომრეობისა, ის ჭეშმარიტი 
ქრისტიანი იყო და ჩვენთან ერთად პროტესტს აცხადებდა. მას ჰყავდა იშვიათი 
სილამაზის ქალიშვილი, რომელიც ძალიან უყვარდა და თვალისჩინივით უფრთ-
ხილდებოდა. ეშინოდა რა იგი თურქებს ხელში არ ჩაეგდოთ, ათაბაგმა ისარგებლა 
მომენტით და ელენე გურიის მთავარ მალაქიასთან გაგზავნა, სადაც მას შევხვდი, 
როდესაც ხსენებულ მთავარს, როგორც ექიმი ვემსახურებოდი... გურიის მთავარ-
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მა სპარსეთის შაჰთან ელჩი გაგზავნა. მაშინ შაჰი იყო აბას დიდი, ქალებისადმი 
სიყვარულით განთქმული. მან ელჩს ჰკითხა: მის მხარეში არიან თუ არა ლამაზი 
ქალები? ელჩმა უპასუხა: როგორც მზე ვარსკვლავებს შორის, ისე ლამაზ ქალებს 
შორის ბრწყინავს ელენე ათაბაგი... არტაანის, სამცხის და სხვა ქვეყნის მთავრის 
ქალიშვილი... შაჰმა გადაწყვიტა, რომ ის შეეფერებოდა თავის შვილიშვილს შაჰ 
სეფის” (ლიჩინი 2009: 53-54) 

მ. თამარაშვილის მიერ მოპოვებული მასალების მიხედვით ისე გამოდის, რომ 
ელენე სამცხის გამაჰმადიანებული ათაბაგის ასული იყო (თამარაშვილი 1902: 161), 
რასაც ქრისტოფორე კასტელიც არასწორად გადმოგვცემს. ელენე უნდა ყოფილიყო 
ასული მანუჩარ III ათაბაგისა (1591-1625), რომელიც ქრისტიანად გარდაიცვალა, 
მას შემდეგ რაც იგი თავისმა ბიძამ ბექამ (შემდეგში ათაბაგი საფარ-ფაშა, 1625-
1639) მოწამლა, გამაჰმადიანდა და სულთნისაგან ათაბგობაც მიიღო. ასე, რომ გა-
მაჰმადიანებული ათაბაგი ამ დროს მხოლოდ საფარ ფაშა იყო. 

დასაშვებია, რომ მანუჩარმა სტამბოლში გამგზავრების წინ ელენე, მისი უსაფრ-
თხოების მიზნით, გურიაში თავის ბიძასთან (დედის ძმა), მალაქია კათალიკოსთან 
გაგზავნა. ისიც შეიძლებოდა, რომ ელენე მისი მამის მკვლელ საფარ-ფაშას გამო-
არიდეს. 

გურიაში, მთავრის სასახლესთან მცხოვრებმა კათოლიკე პატრებმა, იმდენი მო-
ახერხეს, რომ `ელენე ათაბაგი იესო ქრისტეს სახარებაზე მოაქციეს”, ე.ი. გააკათო-
ლიკეს (დონ 1976: 170, სურ. # 436).

ელენეს დაბადების წელი არ ვიცით. დასაშვებია, რომ მისთვის, როგორც სა-
ათაბაგოს მემკვიდრისადმი, მამის სიცოცხლეშივე, თუნდაც მისი მცირეწლოვანების 
ჟამს, პოლიტიკური მოსაზრებით, ყურადღება მიეპყრო შაჰ აბას დიდს და თავისი 
შვილიშვილის, შაჰ-სეფის საცოლედ მოეწადინებინა, როგორც კასტელი აღნიშნავს 
(დონ 1976: 53). 

კასტელის გადმოცემით, ელენეს მშვიდ ცხოვრებაში გადატრიალება გამოიწვია 
ერთმა შემთხვევამ: გურიის მთავარმა მალაქია გურიელმა თავისი ელჩი იასონ ნაკა-
შიძე ირანის შაჰთან გაგზავნა, მაგრამ რა მიზნით, ამის შესახებ არავითარი ცნობა 
არ გაგვაჩნია. კასტელის მიხედვით, მაშინ ირანის მბრძანებელი შაჰ აბას I იყო. 
შაჰთან აუდიენციის დროს საუბარი ჩამოვარდა ქალების სილამაზეზე. გურიელის 
ელჩს უთქვამს `როგორც მზე ვარსკვლავებს შორის, ისე ლამაზ ქალებს შორის, 
ბრწყინავს ელენე ათაბაგი... სამცხის მთავრის ქალიშვილი~. შაჰის აზრით, თუ ელე-
ნე ასეთი ლამაზი იყო, მაშინ იგი მის შვილიშვილს, სეფი მირზას ცოლად შეეფერე-
ბოდა და იასონ ნაკაშიძეს დაავალა გურიის მთავრისათვის გადაეცა მისი სურვილი. 
ელჩი გურიელთან დიდძალი საჩუქრებით დაბრუნდა და შაჰის თხოვნაც მოახსენა 
(ლიჩინი 2009: 53-54). 

კასტელს ელენე პირველად სამეგრელოში უნახავს, როდესაც იგი გურიიდან 
გამოიძახეს ათაბაგის ასულის ავადმყოფობის გამო და, ამის შემდეგ იგი და ელენე 
ერთად იყვნენ ექვს წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, როგორც გვაუწყებს კასტე-
ლის წარწერა მისსავე ერთ ნახატზე: `პოსკავეთი ის ადგილია, სადაც შევხვდი ელე-
ნე ათაბაგს, რომელიც შემდეგ ირანის დედოფალი გახდა. როდესაც სამეგრელოში 
იმყოფებოდა, მაშინ მე გურიიდან მივედი, როგორც მისი ექიმი, და ექვს წელზე 
მეტი ერთად ვიყავით~ (დონ 1976: 458, სურ. # 458). 

კასტელი, საქართველოში (გორში) ჩამოვიდა 1632 წელს სხვა შვიდ თეატინელ 
ბერთან ერთად. 1634 წელს კასტელი, ანტონიო ჯარდინა და კლაუდიო გურიაში 
გადავიდნენ და იქ დაბინავდნენ. ამ დროს ელენე ცხოვრობდა მალაქია გურიელის 
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სასახლეში, რომლის ბაღშიც მთავარმა პატრებს საცხოვრებელი გამოუყო. პატრები 
დიდ მზრუნველობას იჩენდნენ ელენესადმი. განსაკუთრებით ახლო ურთიერთო-
ბა დამყარდა ელენესა და კასტელს შორის. `ჩემ მიმართ ელენე განწყობილი იყო 
არა როგორც ქალბატონი მსახურისადმი, არამედ როგორც ქალიშვილი მამისადმი. 
სიტყვა ჩამომართვა, რომ მას არასოდეს მივატოვებდი. პირობა მივეცი, რომ როცა 
გათხოვდებოდა, თან გავყვებოდი, რათა მისი სულისა და სხეულისათვის მემსახურა 
და მემკურნალა~ _ წერდა კასტელი (ლიჩინი 2009: 54-55). 

სავარაუდოა, როდესაც ირანიდან ელჩი დაბრუნდა, მალაქია გურიელი უკვე 
ცოცხალი აღარ იყო (გარდაიცვალა 1639 წელს). მალაქიას გარდაცვალების ამბავი 
შეიტყო თუ არა, ოდიშის მთავარი ლევან დადიანი შეიარაღებულ ძალით შეიჭრა 
გურიაში და გაამთავრა მალაქიას ძმა ვახტანგი (1639-1640). ვახტანგ გურიელისათ-
ვის გასაგები იყო შაჰის ჩანაფიქრი, რომ ამ ქორწინებით იგი დაუკავშირდებოდა 
ათაბაგის ოჯახს, რომლის სამთავრო ოსმალეთის ბატონობის ქვეშ იყო და და-
სავლეთ საქართველოს მთავრების მსგავსად, ოსმალეთის ქვეშევრდომებს შორის, 
კიდევ ერთ მოკავშირეს შეიძენდა. მაგრამ გურიის მთავარმა ოდიშის მთავართან 
შეთანხმების გარეშე გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. როგორც კასტელი წერდა, იგი 
იმასაც ითვალისწინებდა, რომ, სულთანი თუ შაჰის განზრახვას შეიტყობდა, ელენეს 
მაშინვე თვითონ წაიყვანდა (ლიჩინი 2009: 54).

დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებმა თურქებმა გაიგეს თუ არა ელენეს ირან-
ში გაგზავნის განზრახვის შესახებ, ყოველივე სულთანს აცნობეს. ამას შესაბამისი 
რეაქცია მოჰყვა. სტამბოლიდან გურიაში სულთნის ელჩი მოვიდა და ელენეს წაყ-
ვანა მოინდომა. გურიელმა (ამ დროს გურიის მთავარია ქაიხოსრო I, 1640-1658) 
ყოველივე ოდიშის მთავარს შეატყობინა. `მან გურიელს ურჩია, რომ ელენე მასთან 
გაეგზავნა, ხოლო თურქებისათვის მიეწერა, რომ ელენე გურიის სამთავროში აღარ 
იმყოფება. ის ახლა სამეგრელოშია. გურიელმა ეს რჩევა მაშინვე შეასრულა და 
ელენე დადიანთან გაგზავნა~ (ლიჩინი 2009: 55).

ათაბაგის ასული ელენე ოდიშის მთავრის ხელში გადაიქცა პოლიტიკური ინტ-
რიგის ობიექტად.

სამეგრელოში გამგზავრების წინ ელენეს კასტელისათვის უთქვამს: `მამა დონ 
კრისტოფორო, რა უნდა გავაკეთო მე უთქვენოდ, თურქების ხელისუფლების ქვეშ. 
საწყალმა უცხომ იქ რა უნდა ვქნა დამრიგებლისა და იმ ადამიანის გარეშე, რო-
მელიც მამშვიდებს, როგორც ამას თქვენ აკეთებთ~. პატრმა ელენე დაამშვიდა და 
დაპირდა, რომ ისიც მალე ჩავიდოდა სამეგრელოში. იგი ისედაც აპირებდა სამეგ-
რელოში სამუდამოდ გადასვლას ვახტანგ გურიელთან ცუდი ურთერთობის გამო. 
როცა ელენე სამეგრელოში გადაიყვანეს, კასტელიც მალე იქ გადავიდა. 

ლევან დადიანი გამომწვევად იქცეოდა. მან არაფრად ჩააგდო სულთნის მოთ-
ხოვნა ათაბაგის ასულის მისთვის გადაცემის შესახებ. ელენეს ირანში გაგზავნა სა-
ბოლოოდ გადაწყვეტილი ჰქონდა. ელენე ირანში წასვლის კატეგორიულად წინააღმ-
დეგი იყო. მაგრამ ლევან დადიანმა, ელენე მოატყუა, თითქოს მას ისევ გურიაში 
აგზავნიდა და 1642 წლის 27 მარტს ირანის გზას გაუყენა (ლიჩინი 2009: 59-60). 

ელენემ კასტელს ირანში გაყოლა სთხოვა. მაგრამ მას ამ თხოვნის დაკმაყოფი-
ლება არ შეეძლო იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ამგვარი ნაბიჯის გადასადგმელად 
აუცილებელი იყო პაპის ნებართვა და როდესაც ნებართვას მიიღებდა მაშინვე ელე-
ნეს შეატყობინებდა. იმავე დროს კასტელმა, როგორც ელენეს სულიერმა მოძღ-
ვარმა, იგი შემდეგნაირად დაარიგა: `იცოდეთ ქალბატონო, რომ ყველა ის საგანი, 
რომელსაც მსოფლიო თაყვანს სცემს _ იმპერია, გვირგვინი, სასიამოვნო დროს 



44

ტარებაა და სხვა არაფერი, პატივმოყვარეობაა და უბედურება; სხვა არაფერია 
თუ არა ქარი და ჩრდილი, რომლის გამოჩენისას მაშინვე ქრება ყველაფერი... შე-
ხედეთ, რამდენ წმინდან ქალწულს უყვარს ღმერთი და სარწმუნოება. ტირანის ნუ 
შეგეშინდება. მას მხოლოდ დროებითი სიკვდილი შეუძლია შენს სხეულს მიაყენოს, 
რომელიც მოკლე ხანში ჭიების საკვები გახდება. მხოლოდ სიკვდილი აძლევს პა-
ტივს მთელ სხეულს და თუ ეს მოხდება, ბედნიერია ის, ვინც მოკლე წამებისათვის 
სამუდამო ნეტარებას მიიღებს. დიახ, დიახ, ქალბატონო ემზადე ამ საქმისათვის, 
მიეცი სული ღმერთს და წასვლაზე მტკიცე უარი თქვი, რათა ურწმუნოთა მეფის 
მეუღლე არ გახდე” (ლიჩინი 2009: 56-57). 

ელენე ირანის დედოფალი გახდა. ერთხელ, როგორც კასტელი გადმოგვცემს, 
შაჰ აბას II-მ ოდიშის მთავარს, ალბათ, ელენეს სურვილით, დესპანი გაუგზავნა და 
კასტელის ისპაანში გაგზავნა სთხოვა. ამის მოწმენი ყოფილან ფრანგი ექიმები, რომ-
ლებიც დადიანის სასახლესთან ცხოვრობდნენ. კასტელი, თავისი ნათქვამის დამა-
დასტურებლად, დასახელებული ფრანგი ექიმების წერილებს იმოწმებს (ლიჩინი 2009: 
61). როგორც კასტელი გადმოგვცემს, იგი ავადმყოფობის გამო, ელჩს ვერ გაჰყვა  
(დონ 1976: 161). 

კასტელი თავისი ერთ-ერთი ნახატის წარწერაში ამბობს: `დედოფალ ელენეს 
მოთხოვნით ირანის ხელმწიფემ გამოგზავნა სამეგრელოს მთავართან ავთანდილ 
ბეი, რადგან დედოფალს სურდა, რომ მე მასთან წავსულიყავი, მაგრამ მთავარმა 
არ ისურვა~ (დონ 1976: 98). შაჰის დესპანი, მისი სახელის მიხედვით, შეიძლება 
ვიფიქროთ, ქართველი იყო. 

კასტელი თავის ნაწერებში წინააღმდეგობაში ვარდება. როგორც ითქვა, იგი 
თავის ერთ-ერთი ნახატის წარწერაში აღნიშნავს, რომ ირანში ლევან დადიანმა არ 
გაუშვა, ხოლო, სხვაგან პირდაპირ ამბობს, რომ ირანში წასვლის ნებართვისათვის 
წერილი მისწერა რომში გენერალ დონ გრეგორიო კარაფას. `მაგრამ ამჯერად არ 
შემეძლო ირანში წასვლა, რადგან ჯერ არ მქონდა წმ. კონგრეგაცია დე პროპა-
განდა ფიდესაგან ნებართვა აღებული, რომელსაც დამპირდნენ, გამომიგზავნიდნენ 
და უფლება მექნებოდა ირანში გამგზავრებისა. ეს ჩანს კონგრეგაციის მაშინდელი 
პრეფექტის კარდინალ ონოფრიოს წერილიდან~ (ლიჩინი 2009: 62). 

კასტელი თავისი სურვილის საფუძვლიანობის გასამართლებლად, ოფიციალუ-
რად ირანში თეატინელთა მისიონის დაარსებას ასახელებდა, მაგრამ მის განზ-
რახვას რომში ეწინააღმდეგებოდნენ. მისი ირანში არგაშვების მთავარი მიზეზი, 
როგორც კასტელის სიტყვებიდან ჩანს, იყო ის რომ პაპ ურბან VIII-ს არ უნდოდა 
სამეგრელოში თეატინელების მისიონი დაზარალებულიყო, რომელის საქმიანობაში 
კასტელი დიდ როლს თამაშობდა. ურბანი გარდაიცვალა 1644 წელს. ამის შემდეგ 
კონგრეგაციის პრეფექტმა კარდინალმა ონოფრიომ კასტელს ნება დართო წასუ-
ლიყო ირანში, რადგან მისთვის ცნობილი იყო (მას სწერდნენ) დედოფალი ელენეს 
კეთილი საქმეები, `რომლებიც მიმართული იყო იქითკენ, რომ არ მიეტოვებინა 
ქრისტიანული სარწმუნოება~. მაგრამ, სხვადასხვა ხელისშემშლელი გარემოებების 
გამო, კასტელი ირანში ვერ წავიდა (ლიჩინი 2009: 62-63). 

როგორც ირკვევა, 1643 წლის ოქტომბერში კონგრეგაციას კასტელისთვის 
გაუგზავნია ირანში წასვლის ნებართვის წერილი, რომელშიც სიტყვასიტყვით ეწე-
რა: `თქვენი მაღალღირსების წერილი ირანის კათოლიკე დედოფლის თხოვნასა და 
სურვილზე, რომ თან ჰყავდეს პიროვნება, რომელიც მის სულს წარმართავს, უკვე 
მოვახსენეთ (პაპს _ ე. მ.)... შესაძლებელია, ნებართვა მანამდე გაიცეს თუ ჯუ-
დიჩეს, რომელიც კვლავ ელოდება კონსტანტინოპოლიდან წასვლას, მამა კლემენ-
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ტესაგან განსხვავებული წერილი არ ექნება, რომლითაც ხსენებული დედოფალი 
აჩქარებს თქვენს მაღალღირსებას სამსახურისათვის” (ლიჩინი 2009: 40). წერილმა 
კასტელიმდე ვერ მიაღწია.

ელენეს ირანში გადედოფლების შემდეგ, კასტელი, მასთან კავშირს, ვითომ, 
პრაგმატული მოსაზრებით ინარჩუნებდა: თავის სურვილს ირანში წასვლის შესახებ, 
ამართლებდა იმით, რომ განზრახული ჰქონდა ელენე დედოფლის დახმარებით და-
ეარსებინა ისპაანში კათოლიკური მისია, რომელსაც თვითონ უხელმძღვანელებდა, 
რაც მან, ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო, ვერ განახორციელა.

კასტელის ირანში გაშვება მოიწადინა ურბან VIII-ის მომდევნო პაპმა ინოჩენ-
ციო X-მ (1644-1655). მოვუსმინოთ კასტელს: `ინოჩენციო X-ს სურდა ჩემი ირანში 
გაგზავნა, რადგან ხელმწიფე და დედოფალი (აბას II და ელენე _ ე. მ.) მთხოვდნენ 
იქ წასვლას, რათა დამეარსებინა ერთი რეზიდენცია. მე კარგი დამოკიდებულება 
მქონდა აღნიშნულ გვირგვინოსნებთან და იმ სათნოებით, რომელსაც მე ვაღიარებ-
დი, შემეძლო მიმეღო ეკლესია, ადგილი და ცხოვრების საშუალებანი ჩვენი ძმობი-
სათვის, და იქ რასაც ხელმწიფე იძლევა მისი მემკვიდრეებიც ადასტურებენ ხოლმე~ 
(დონ 1976: 161).

სამეგრელოდან წამოყვანილი ელენე დიდი ამალითა და ეპისკოპოსის თანხლე-
ბით ქართლისაკენ გაისტუმრეს. როსტომ მეფე გაფრთხილებული იყო. იგი ელენეს 
სანახავად დიდი ძღვენით მივიდა, ზარბაზნების გრიალით გორში მიიყვანა და იქვე 
`უმშვენიერეს კარავში დააბინავა~. ათაბაგის ასული შემდეგ თბილისში ჩაიყვანეს, 
სადაც ასევე დიდი პატივი მიაგეს. თბილისიდან ისპაანამდე მგზავრობას სამი თვე 
მოანდომეს და ყველგან დიდი ზეიმით ხვდებოდნენ (ლიჩინი 2009: 60-61).

როცა ელენე ისპაანში მიიყვანეს, შაჰ სეფი ინდოეთის ლაშქრობაში იმყოფე-
ბოდა. იგი მალე დაბრუნდა, დედოფალი სასახლეში მიიწვია და რვა დღის განმავ-
ლობაში ზეიმობდა. შაჰმა ელენეს `დიდი სიხარული მიანიჭა, რამდენიმე ქალაქის 
გარდა, დიდძალი თანხა უბოძა საყიდლებისა და დროს გასატარებლად... უფალმა 
ინება, ხელმწიფე-მეუღლე მოკლე ხანში ლოგინად ჩავარდნილიყო და სულ მალე თა-
ვის საყვარელი დედოფლის ხელში დაელია სული... ასე მომწერა ელენემ, _ გადმო-
გვცემს კასტელი, _ ხოლო საჭურისებმა, რომლებიც თან ახლდნენ ელენეს სასახ-
ლეში, გადმომცეს, რომ შაჰმა სიკვდილის წინ ის ისე გამოაცხადა დედოფლად, რომ 
ხორციელად არ შეუცვნია~ (ლიჩინი 2009: 61). 

ელენე შემდეგში სეფის ვაჟის, აბას II-ის, ცოლი გახდა და, როგორც მოყვანილი 
ამონარიდიდან ჩანს, ელენესა და კასტელს შორის, ელენეს ირანში გამგზავრების 
შემდეგაც, კონტაქტი მიწერ-მოწერის დონეზე მაინც, გრძელდებოდა.

კასტელის ირანში გაშვებას ელენე დაჟინებით სთხოვდა რომის პაპ ურბან VIII-ს. 
ამის შემდეგ დაიწყო კასტელმა რომში თავის უფროსებთან წერილების გაგზავნა 
ირანში წასვლი ნებართვის მოსაპოვებლად. 

საინტერესო უნდა იყოს ელენეს ასაკის გარკვევა იმ დროისათვის, როდესაც იგი 
შაჰ აბას II-ის ცოლი გახდა. ჯერ გავიხსენოთ აბას II-ის მამის, შაჰ სეფის ასაკი: სეფი 
დაიბადა 1611 წელს. პაპის (შაჰ აბას I) გარდაცვალების (1629 წ.) და თავისი გამე-
ფების დროს იგი იქნებოდა 17-18 წლის. სეფიმ იმეფა 13 წელი, იგი გარდაიცვალა 
1642 წლის 12 მაისს და მაშინვე (15 მაისი) გამეფდა შაჰ აბას II, დაბადებული 1632 
წლის 31 დეკემბერს. გამოდის, რომ აბასი გამეფებისას დაახლოებით 11 წლის უნდა 
ყოფილიყო (Sussan 2003: 104).

მამის, მანუჩარ III ათაბაგის (დაიბადა 1591 წ.) გარდაცვალებამდე (1625 წ.) დაბა-
დებული ელენე, სავარაუდოა, გურიაში ჩაყვანის დროს მცირე ასაკის, დაახლოებით 
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10 წლის ან უფრო მეტის უნდა ყოფილიყო. ამას მაფიქრებინებს კასტელის მონათხ-
რობი. 1634 წელს ახალგაცნობილ ელენეზე კასტელი ისე ლაპარაკობს, როგორც 
ზრდასრულ ადამიანზე. ამიტომ მგონია, რომ როდესაც იგი ისპაანში ჩაიყვანეს 
(1642 წ.) ოცი წლისა მაინც უნდა ყოფილიყო. გამოდის, რომ ელენესა და აბას 
მეორეს შორის დიდი ასაკობრივი სხვაობა იყო, მაგრამ, ხშირად, სამეფო კარზე, 
აღმოსავლეთსა თუ დასავლეთში, დასაქორწინებელთა ასაკსა და გარეგნობას დიდ 
მნიშვნელობას არ ანიჭებდნენ, თუ კი ამ საქორწინო გარიგებით ორივე მხარე, ან 
თუნდაც ერთი მხარე, პოლიტიკურ ან მატერიალურ სარგებელს მოელოდა. ასე, 
რომ გასაკვირი არ არის ასაკით უფროსი ელენე ასაკით უმცროსი აბასისათვის 
შეერთოთ, თუ ამით ირანი თავის გავლენას გაავრცელებდა სამცხეში და ანტიოსმა-
ლური კოალიცია კიდევ უფრო გაძლიერდებოდა. 

ვიდრე ელენესა და კასტელის ამბების თხრობას დავამთავრებდეთ, აუცილებ-
ლად უნდა განვიხილოთ ელენე დედოფლისათვის გაგზავნილი ერთი წერილი, რო-
მელიც დაწერილი იყო ვინმე მონაზონ ქრისტინეს მიერ. წერილი შესულია ქრისტო-
ფორო კასტელის ალბომში. წერილს მოვიყვან შემოკლებით: 

`წერილი ირანის დედოფალს.
უძვირფასესო ქრისტეს რჩეულო დაო, გამარჯვება. ვფიქრობ და ხელმეორედ 

გეუბნები, რომ მხედველობაში მიგეღო, წაგეკითხა და გაგეგო თუ როგორ და 
რამდენი დავწერე და დავხატე შენი გულისათვის. მეორე, ამის დასარწმუნებლად 
ყველას სახე გიჩვენე, რომ დაინახო თუ რანაირად დამწუხრებულნი არიან შენ-
ზე აღმოსავლეთის დები და ძმები დემონის მსახურთა სივერაგის გამო. კვლავ 
მგონია და ვიმედოვნებ სრულიად, რომ ზემოთქმული მტანჯველი ლოდები დამს-
ხვრეულია ნება-სურვილის სიმტკიცით, რომელსაც შინაგანად ატარებ თავის-
ში და ვიმედოვნებ, რომ ეს ტანჯვა შენი მომშობიარებაა ან შემბრალებლობის 
წყაროს წარმომშობი, რის შედეგად ღვთის წყალობის წამლეკავი სიუხვე შენ 
წამოგაყენებს... ზეიმით დღესასწაულობენ იმათ დღეებს, ვინც ინანიებს ქრის-
ტესაგან განდგომას. ასევე შენთვისაც მოიმოქმედებენ, თუ მსგავსს გააკეთებ. 
კარგად იყავ. 

ხოლო ძალიან გაუფასურებული ხარ იმათ თვალში, ვინც შენ გიცნობს სარწმუ-
ნოებით და მოძღვრებით და შენ კი ქრისტიანობა გასცვალე არაფერში.

შენი და ქრისტინე მსახური~ (დონ 1976: 191).
დონ ქრისტოფორო დე კასტელის ცნობებისა და ალბომის მთარგმნელისა და 

გამომცემლის ბ. გიორგაძის მიხედვით, ქრისტინე კათოლიკობაში მოქცეული და 
შემონაზვნებული ქართველი ქალია (დონ 1976: 191). მაგრამ არ ჩანს, ვინ იყო იგი 
და როდის დაწერა ციტირებული წერილი? ქრისტინეს, როგორც იგი წერილის დასწ-
ყისში ამბობს, ელენესთვის წერილი ადრეც მიუწერია. 

ვფიქრობ, ქრისტინეს სახელით დაწერილი ზემოთმოყვანილი და სხვა წერილე-
ბიც ეკუთვნის კასტელს. `ქრისტინე~ მისი ფსევდონიმია. სავარაუდოა, კასტელს 
ჰქონდა იმის საფუძველი, რომ ელენესთვის დაწერილ წერილებში გაესაიდუმლო-
ებინა თავისი ავტორობა. ამას მაფიქრებინებს მთელი რიგი მომენტებისა. 

ქტისტინეს და ქრისტოფორო დე კასტელის იგივეობაზე მიგვანიშნებს ზედმეტი 
სახელი `ინუტილე~ (იტალ. უსარგებლო, გამოსაყენებლად უვარგისი). კასტელის 
ზოგიერთ ნახატზე იკითხება შემდეგი წარწერები: `ძმა ინუტილე ქადაგებს წმინდა 
სახარებას აღმოსავლეთში~; `პაპი ურბან VIII აღაფრთოვანა მორჩილი ძმის უნიტი-
ლეს მისწრაფებამ~; `მორჩილი ძმა ინუტილე~; `წმინდა კონგრეგაცია პროპაგანდა 
ფიდეს განკარგულებით მორჩილი ძმის ინუტილეს მიერ დახატული ის მთავარი...~ 



47

`ინუტილე~, ამ შემთხვევაში, უნდა მიგვანიშნებდეს იმ პიროვნების თავმდაბლობაზე 
ვინც ამგვარ ზედმეტ სახელს ატარებს. 

იქ სადაც ქრისტოფორე თავის თავს მოიხსენიებს `ინუტილედ~ ამ სიტყვას წინ 
უძღვის `ძმა~ (იტალ. fra), ქრისტინე კი არის `და~ (ლათ. soror – და, მონოზანი).

ჩემი აზრით, კასტელს ერთხელ წაცდა, როდესაც აღნიშნა, რომ ქრისტი-
ნე/ქრისტოფორეს `ინუტილე” შეარქვა პაპმა ალექსანდრე VII-მ (1655-1667). 
`მღვდელმთავრად ეკურთხა უკვე მოხუცი და ალექსანდრე VII-ედ იწოდა. ალექ-
სანდრე VII-ის მიერ უსარგებლოდ წოდებული მონაზონი ქრისტინა~ (დონ 1976: 
160). ამ წარწერიდან კი იმას ვიგებთ, ქრისტინე/ქრისტოფორეს `ინუტილე” შეარქ-
ვა პაპმა ალექსანდრე VII-მ. 

ქრისტოფორო დე კასტელი თავის ჩანაწერებში ყოველთვის, როდესაც თავის 
თავზე წერს, მიმართავს მესამე პირში. `ცოდვილო დაო ქრისტინე, შენ იმდენი ბო-
როტება გამოიწვიე, იმდენი ცოდვა დაგიგროვდა, რომ უსარგებლო შეიქენი. კარგს 
ელტვოდი, მაგრამ მრავალი დაქცევის მიზეზი გახდი, ისე, რომ შენივე მიზეზით 
ღვთის მტრების ხელში ჩავარდი~ (დონ 1976: 202).

განსაკუთრებით საყურადღებოა `მტირალი და მოქვითინე და ქრისტინეს” ხუთ 
მუხლად ჩამოყალიბნებული წუხილი დიდება დაკარგულ საქართველოზე, რომლი-
დანაც მშვენივრად ჩანს დე კასტელის დამოკიდებულება იმ ქვეყნის მიმართ, სადაც 
მან მეოთხედი საუკუნე გაატარა.

`ეჰ ვუმზერ საქართველოს და [გული ცრემლებით მევსება], უწინ დედამიწის 
სამოთხე რომ იყო, იგი კვნესის ქაოსად გადაქცეულა.

იმ ადამიანებზე ვტირი, რომლებიც ჩემი ქრისტეს დროშისათვის შეუპოვარნი და 
ძალიან მამაცი მებრძოლნი [წინამძღოლნი] იყვნენ და ახლა ეშმას მონებენ.

საქართველოს იმ მიწას ვტირი, რომელიც მისი ბატკნების მკვებავი, აღთქმული 
წმინდა ქვეყანა და ქტისტეს მიმბაძველი იყო; ახლა კი ტაძრის საძოვარზე ნარ-ეკა-
ლი გაზრდილა.

იმ ქვეყანას ვტირი, რომლის მცხოვრებლებმა ქვეყნიერება განანათლეს, ახლა 
კი სიბეცისა და ბნელეთის დასაბამი გამხდარა.

იმ ქვეყანას ვტირი, რომელმაც ანტიკური ბერძნული სიბრძნე წარმოშვა, ახლა 
კი უვიცობის წყარო გამხდარა, სადაც თავიანთი შემეცნების სიბრმავის გამო, ბევ-
რი სიღატაკეში ჩავარდნილა და სადაც ყველა ღმერთი მიტოვებულია~ (დონ 1976: 
203, ფოტო # 570). ეს სიტყვები საქართველოზე შეიძლებოდა მხოლოდ იმას ეთქვა, 
ვისაც ეკუთვნის ორი საოცარი ფრაზა: `კურთხეულო უფალო, საქართველო ჩემი 
სატრფო იყო 26 წლის განმავლობაში, მაგრამ იძულებული გავხდი მიმეტოვებინა 
ჩემი მძიმე ავადმყოფობისა და მოხუცებულობის გამო~ და `მრავალი წლის განმავ-
ლობაში საქართველო ჩემი სატრფო იყო~ (დონ 1976: 203) _ ეს კი ქრისტოფორე დე 
კასტელი იყო. მან ფსევდონიმად აიღო სახელი, რომელიც ფონეტიკურად თითქმის 
ისევე ჟღერდა (ქრისტინე), როგორც მისი სახელი _ ქრისტოფორე.

ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოებასაც, რომ ორივენი, `ქრისტინე~ და 
ქრისტოფორო, ხატავდნენ. ელენესათვის გაგზავნილ წერილში `ქრისტინე~ წერს: 
მხედველობაში უნდა მიგეღო შენი გულისათვის რამდენი დავწერე და დავხატეო.

ქრისტინე/ქრისტოფორო სხვა დროს კიდევ შეგვახსენებს თავისი მხატვრული 
ნიჭისა და სამხატვრო საქმიანობის შესახებ. `მე, და ქრისტინე [როგორც უკვე 
გითხარი] ვწერ და ვხატავ ჩემს ამდენ შრომას, რათა ჩვენი სარწმუნოება მომა-
ვალი მისიონერებისათვის ცნობილი გახდეს, გაიგონ თუ რამდენი ზრუნვა გამო-
იჩინა ღმერთმა ყველა დიაბოლური თავდასხმისა და პერტურბაციისაგან წინასწარი 
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მფარველობის გასაწევად და შემდეგ რანაირად დაეხმარა [მათ], რომ ისინი უკვდავ 
ცხოვრებასთან მიეყვანა~ (დონ 1976: 210).

იბადება კითხვა: რატომ ცდილობდა ქრისტოფორო ის, რაც სანტიმენტალური, 
გადაჭარბებულ მგრძნობიარობასთან დაკავშირებული იყო, ქრისტინეს სახელით 
დაეწერა? ვფიქრობ, ეს იტალიელი განათლებული, ჭკვიანი სასულიერო მოღვა-
წე ხარკს იხდიდა უხეშ ძალაზე დამყარებული ეპოქის წინაშე. ერიდებოდა გადა-
ჭარბებული გრძნობების გამოხატვას თუნდაც ღმერთის წინაშე. ფიქრობდა, რომ 
ამგვარი სისუსტე ქალისთვის უფრო შესაფერისი იყო. ამის გამო უნდა `გარდა-
სახულიყო” ქრისტოფორო ქრისტინედ.

ამგვარად, ფსევდონიმს ამოფარებულ ქრისტოფორო კასტელს უხერხულობა 
ეხსნებოდა ელენესთან გაგზავნილი წერილების არასასურველი პიროვნების ხელში 
მოხვედრის შემთხვევაშიც.

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ, როგორც კასტელის სამხატვრო შე-
მოქმედებიდან, ჩვენამდე მოღწეული მისი ნახატებიდან და მათზე მინაწერებიდან 
ჩანს, იგი გულგრილი არ იყო ქალის სილამაზის მიმართ (დონ 1976: ფოტოები 
##132, 135-141 და სხვ.). თავის ერთ-ერთ ტრაქტატში _ `დემონის სიცბიერის შე-
სახებ~, კასტელი, ქალის სილამაზით გონებაამღვრეული, ცდილობს თავისი გრძნო-
ბები დათრგუნოს და ისინი დემონის ხრიკებს მიაწეროს. მისი აზრით, დემონი ხან 
გურიის და ხან ოდიშის მთავრის საშუალებით მიქმედებს. მთავარი მისიონერებს, 
მათი შეცდენის მიზნით, მოსამსახურეებად აძლევს კარგი მოყვანილობის ლამაზ 
ქალებს (პაპაშვილი 2004: 83-84). პატრებს გურიაში, 1634-1640 წლებში, ემსახურე-
ბოდა სილამაზით სახელგანთქმული ქალი ელუკა ბერია, რომლის მიმართ გულგ-
რილი არ იყო კასტელი. იგი წერდა: `ვაღირებ: მისი დანახვისთანავე ისეთი ძლიერი 
თრთოლვა დამეწყო, რომ სწრაფად ლოგინისაკენ გავემართე დასაწოლად~ (ლიჩინი 
2009: 84). 

განსაკუთრებული იყო მისი გრძნობები თამურია_თანურიას მიმართ, რომელიც 
პატრებს ემსახურებოდა 1640-1644 წლებში. მისით გატაცებული კასტელი გვამც-
ნობს: `ჩვენ დაგვითმეს ძალიან ლამაზი ქალი, რომელიც დღემდე ჩემი თვალების 
ობიექტი იყო. იგი ადამიანად გარდაქმნილი სერაფიმი იყო.... მისი ტანი და სახე 
ფრჩხილებამდე დავხატე, მაგრამ შემდეგ დამეკარგა. არ შეიძლებოდა ამ სურათს 
ჩემთვის აურზაური არ გამოეწვია. რაღაც გრძნობას განვიცდიდით ასეთი დიდი 
სილამაზისგან. მისი მარტო ერთი სახე და სიშიშვლე კაცს გონებას აკარგვინებდა~ 
(დონ 1976: 218-219).

ყოველივე აღნიშნულის შემდეგ, შეიძლება ითქვას, კასტელს გაორებული 
გრძნობა ჰქონდა ელენე ათაბაგის მიმართ. იგი მოხიბლული იყო ათაბაგის ასუ-
ლის სილამზით და სათნოებით. საყურადღებოა, რომ კასტელმა, როგორც შეიძლე-
ბა ვივარაუდოთ, შექმნა ელენეს ორო პორტრეტი _ ერთზე ელენე გამოსახულია 
ძვირფასად მორთულ ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ არ ჩანს მისი სახის ნაკვთები. 
პორტრეტის მიხედვით, რაიმე გარკვეული შთაბეჭდილების შექმნა დახატულ პი-
როვნებაზე, შეუძლებელია. 

შემორჩენილია კასტელის მიერ დახატული ერთ-ერთი სურათის მხოლოდ კვად-
რატული ჩარჩო და მის კიდეებზე მინაწერები: `ელენე ათაბაგი, ირანის დედოფა-
ლი... ქ. დედოფალი ელენე. ირანის დედოფალი. გურიის მშვენება, ელენე ათაბაგი. 
ჩვენი პატრის ქრისტოფოროს სულიერი შვილია... დროში ირანის ხელმწიფის შაჰ-
სეფის მეუღლე გახდა~. ჩარჩოში ელენეს სურათი არ არის. ფოტოზე სრულიად 
გარკვევით ჩანს, რომ ელენეს პორტრეტი ვიღაცამ უხეშად წაშალა ისე, რომ მი-
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ნაწერებიც დააზიანა. ამგვარად დაიკარგა ელენეს სახე, რომელიც ალბათ ფრიად 
საინტერესო და მრავლისმეტყველი იქნებოდა.

სურათზე წაშლილი ელენეს სახე და ზემოთ გამოთქმული ზოგიერთი ვარაუდი 
სხვადასხვა მოსაზრებას აღძრავს, მაგრამ მათი გამხელის საკმაო საფუძველი ჯერ-
ჯერობით არ არსებობს.

დამოწმებანი
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გაშიფრა, თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო ბ. გიორგაძემ, თბ., 1976 
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5. ქართლის ცხოვრება, IV. ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. 

ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, 
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6. Sussan Babaie and others: Slaves of the Shah (I.B. Tauris, 2003).  
http://en.wikipedia.org/wiki/Safi_of_Persia

ELDAR MAMISTVALISHVILI

Elene Atabeg and Don Cristoforo de Castelli

Summary

The first half of the 17th century in western Georgia can be regarded as the ruling period 
of Levan II Dadiani, the powerful principle of Odishi. 

Famous for her beauty, Elene was a daughter of Manuchar III, Atabeg of Samtskhe 
(1614-1625). An Italian missionary and artist Don Cristoforo de Castelli left interesting infor-
mation about Elene. Later she married the Shah of Iran. Elene had a strong desire to have 
Castelli beside her and Castelli had the same wish as well, but because of various challenges 
they failed to fulfill their desire though they continued keeping in touch by writing letters to 
each other. It is noteworthy that Castelli wrote to Elene under the pseudonym of “Christine”; 
he likely had a reason for keeping his name confidential.

There is a rectangular shaped frame survived up today and the inscriptions on its edges 
reveal that the frame should have belonged to the portrait of Elene drawn by Castelli. The 
photo reflects the fact that someone has roughly rubbed out the portrait and damaged the 
inscriptions. Consequently, Elene’s face was lost which probably would be rather interesting 
and significant. 

Though Elene’s erased face brings many opinions, there is no sufficient ground for dis-
closing them. 
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შორენა მურუსიძე

კონსტანტინე კანდელაკის მიმოწერა 
მასალები ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორიის კვლევისათვის

ქართული ემიგრაციის ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 
ემიგრანტულ არქივებში დაცული პირადი მომოწერა, რომელიც ემიგრაციის საქმი-
ანობის მნიშვნელოვან და საყურაღდებო ფაქტებს შეიცავს. 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრის კონსტანტინე კანდელა-
კის (1883-1958) მიმოწერა რაჟდენ არსენიძესთან (1880-1965), ალექსანდრე (სან-
დრო) კორძაიასთან (1888-1959), აკაკი პაპავასთან (1890-1964) და პავლე [სარჯ-
ველაძესთნ] (1898-1981). წერილების შინაარსი ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის 
საქმიანობის 1956-1958 წლებს შორის პერიოდს შეეხება. მიმოწერის გეოგრაფიული 
არეალია პარიზი-მიუნხენი და პარიზი-ბუენოს აირესი. 

პირად წერილებში საუბარია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის საქართველოს დე-
მოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული მთავრობის შესახებ. ნოე ჟორდანიას გარდა-
ცვალების შემდეგ ქართველი ემიგრანტები (მთავრობის წევრები, სოციალ-დემოკრატი-
ული პარტიისა და „ეროვნული საბჭოს“ წევრები) განიხილავდნენ საკითხს - თუ როგორ 
და რა ფორმით უნდა ეარსება მთავრობას ემიგრაციაში შექმნილი ახალი რეალობის 
გათვალისწინებით. ისინი მსჯელობდნენ „კომიტეტის“ ან „მთავრობის ფუნქციების შემ-
სრულებელი ორგანოს“ შექმნაზე, რომელიც მთავრობის პოლიტიკისა და საქმიანობის 
გამგრძელებელი იქნებოდა. იწერებოდა პროექტები, სადაც მთავრობის შემადგენლო-
ბის გაზრდას და მასში არასოციალისტურ პოლიტიკურ პარტიათა წარმომადგენლების 
შეყვანასაც არ გამორიცხავდნენ. კონსტანტინე კანდელაკის აზრით, ახალი ორგანოს 
შექმნას შეიძლებოდა მოჰყოლოდა დაპირისპირება, რაც დასუსტებულ ემიგრაციაზე 
უარყოფითად აისახებოდა, წინააღმდეგობას იწვევდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტი-
აში არსებული გათიშულობაც, ამიტომ პრიორიტეტად მიაჩნდა უკვე არსებული ორ-
განიზაციის - ეროვნული საბჭოს განმტკიცებაზე ზრუნვა. „კომიტეტის“ შექმნის და 
მთავრობის „გაფართოების“ წინააღმდეგი იყვნენ რაჟდენ არსენიძე და აკაკი პაპავა. 

სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ჟურნალში „ჩვენი დროშა“, 1960 წლის №33-
ში დაბეჭდილია მემორანდუმი, რომელიც, იქვე გაკეთებული განმარტების თანახმად, 
1960 წლის 12 მაისს გადასცეს აშშ-ის პრეზიდენტს, საფრანგეთის პრეზიდენტს და 
დიდი-ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს. ამჯერად, ჩვენთვის საყურადღებოა, რომ 
მემორანდუმს ხელს აწერენ ნიკო ურუშაძე ეროვნული საბჭოს სახელით და გიორ-
გი ერაძე „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილ მთავრობის წევრთა 
კოლეგიის“ სახელით. როგორც ჩანს, ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციაში მთავრობის 
საკითხის ირგვლივ მიმდინარე მსჯელობა დასრულდა ახალი ორგანოს - საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილ მთავრობის წევრთა კოლეგიის - შექმ-
ნით. ამ საკითხის სამომავლოდ კვლევის გაგრძელება დამატებითი საარქივო მასალის 
გამოვლენის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. 

კონსტანტინე კანდელაკის მიმოწერიდან საყურადღებოა, რომ ქართული პოლიტი-
კური ემიგრაციის ნაწილი მთავრობის წევრებად კონსტანტინე კანდელაკსა და აკაკი 
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ჩხენკელს მიიჩნევენ, ამ აზრს ისიც ამყარებს, რომ საარქივო ფონდში არსებობს „დევ-
ნილობაში მყოფი საქართველოს მთავრობის“ (Gouvernement National de Géorgie en 
exil) ბლანკი, რომელსაც მთავრობის სახელით ხელს აწერენ კონსტანტინე კანდელაკი 
და აკაკი ჩხენკელი. ამ დროს მთავრობის წევრებიდან კვლავ აქტიურ მოღვაწეობას 
აგრძელებენ იუსტიციის მინისტრი რაჟდენ არსენიძე, რომელიც იმ პერიოდში რადიო 
„თავისუფლების“ ქართული რედაქციის რედაქტორია და მიუნხენში ცხოვრობს, ასევე 
შრომის მინისტრი გიორგი ერაძე, განათლების მინისტრის მოადგილე ნოე ცინცაძე 
და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კონსტატინე გვარჯალაძე.

წერილები შეეხება ასევე სოციალ-დემოკრატიულ პარტიში არსებულ განხეთქი-
ლებას, პარტიის ორ ფრაქციად დაშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რუსულ ემიგ-
რაციასთან ურთიერთობის საკითხში შეუთანხმებლობა იყო. რუსული ემიგრაცია არ 
სცნობდა საქართველოს დამოუკიდებლობას და მხოლოდ ბოლშევიკური რეჟიმის 
დამარცხების შემდეგ საბჭოთა კავშირში შემავალი ერების „თვითგამორკვევის“ უფ-
ლებას აღიარებდა, თუმცა ქართველი ემიგრანტების ნაწილი მაინც თანხმდებოდა 
მათთან მოლაპარაკებებს, რაც ემიგრაციის მეორე ნაწილისთვის მიუღებელი იყო და 
დაპირისპირებას იწვევდა. 

კონსტანტინე კანდელაკის მიმოწერა საყურადღებოა ემიგრაციის „ამერიკულ კო-
მიტეტთან“ ურთიერთობის, „პარიზის ბლოკში“ ქართველების მონაწილეობის შესწავ-
ლის და „ქართული ეროვნული საბჭოს“ ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით. 

მიმოწერის ავტორები პოლიტიკური ემიგრაციის ამოცანებზეც წერენ. მათ მიაჩ-
ნიათ, რომ ემიგრაციამ საერთაშორისო საზოგადოებას უფრო აქტიურად უნდა გააც-
ნოს საქართველოს საკითხი, რათა დამოუკიდებლობას მეტი მხარდამჭერი და დამც-
ველი ჰყავდეს იმ წრეში, რომელსაც სამომავლოდ საქართველოს საკითხის გადაწყვეტა 
შეეხება. 

წერილებიდან ნათლად ჩანს, რომ ქართველი ემიგრანტები მათი უკვე ხანდაზმუ-
ლი ასაკისა და ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიუხედავად, კვლავ აქ-
ტიურად არიან ჩართული ემიგრაციაში მიმდინარე საკითხების გადაწყვეტაში. 

• კონსტანტინე კანდელაკისა და რაჟდენ არსენიძის მიმოწერა*

• რაჟდენ არსენიძის წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

[უთარიღო]

ძმაო კოწია! გიგზავნი პაპავას ადრესს. როგორც შეიძლო ისე მიწერე. როგორც 
გითხარი ჩვენ საბჭოს გაეგზავნება ამ დღეებში. აკაკისათვის აღარ დამირეკია დღეს. 
ალბათ არც ახსოვს, როგორც მითხრა. სხვა ახალი არაფერია შენი ნახვის შემდეგ. გა-
ზეთის გამოცემას ფიქრობენ და შენთვისაც ულაპარაკნიათ. მე მგონია რომ ნომერი 
გარდა ერთი-ორი წერილისა, უნდა იყოს (...) ამ რანგის საქმეებზე ქრონიკული ხასი-
ათისა. ე. ი. რა მოხდა და რა გამოძახილი ჰქონდა მსოფლიოში და ყველა წრეებში. 
თუ შენც ამ აზრის იქნები _ ეს მე შემიძლია გავაკეთო კარგათ, რადგან ძალიან ბევრი 
ფაქტიური მასალა დავაგროვე. ეს რასაკვირველია ჩვენს საქმეებს ვერ უშველებს, 
მარა ჩვენი აქ ყოფნის ისტორიისათვის ექნება დიდი მნიშვნელობა.

მეგობრული სალმით
 შენი მიშა
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• რაჟდენ არსენიძის წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

[1956 წ. მიუნხენი]
ამხ. კოწია!
გამარჯობა. დიდი ხანია მინდოდა მთავრობის საკითხზე მომეწერა, მაგრამ 

ვერ მოვიცალე. ახლაც გწერ მოკლეთ. მე კომიტეტის შექმნის მომხრე არ ვარ. ეს 
ისეთი სახელია, რომ შემდეგ ყველა მოისურვებს მანდ შემოსვლას და თუ უარი 
უთხარით, _ განზე გადგება. მთავრობაშიაც მოითხოვენ შემოსვლას _ მაგრამ ეს 
უფრო ადვილი მოსაცილებელია. ამიტომ მე ვფიქრობ: შედგეს მთავრობის ყოფილ 
წევრებისაგან `მთავრობის ფუნქციათა შემსრულებელი ორგანო~, რომელიც უცხო-
ელებისათვის, საჭიროების დროს, გამოვა, როგორც საქართველოს სუვერონობის 
გამომხატველი მთავრობა. 

შემადგენლობა: თავმჯდომარე კ. კადელაკი
მოადგილე: ნ. ცინცაძე. 
წევრები: ჩხენკელი, ერაძე, გვარჯალაძე, მე (მგონი ყველაა).
ამ ორგანოს გარშემო იქნება საბჭო ან სათათბირო, ყოფილ დეპუტატების, ან 

ყველა პარტიების და პოლიტიკურ დაჯგუფებათა წარმომადგენლებისაგან შემდ-
გარი, განურჩევლად მიმართულებისა _ პოზიცია-ოპოზიციონერობისა. ოპოზიციას 
შეეძლება ყველა საკითხზე თავისი აზრი სთქვას და საერთო მუშაობაზე სათანადო 
გავლენა მოახდინოს. ე. ი. მუშაობა საბჭოსი უნდა იყოს პარლამენტური ხასიათის, 
მაგრამ არა გადამწყვეტი უფლებით. მის აზრს მაინც უნდა დიდი აზრი გაეწიოს, რო-
გორც უმრავლესობის ისე უმცირესობისას.

თუ უკეთეს რამეს შექმნით, მე იმისიც თანახმა ვიქნები. სამწუხაროთ, უშალო 
მონაწილეობის მიღების საშუალება არ მექნება აქაური მუშაობის გამო. ჩემი სახე-
ლი კი თქვენს განკარგულებაშია. 

მაშ ასე. იყავი კარგათ.
 შენი რ. არსენიძე
P.S. ამაზე ვწერ მოკლეთ ნ. ცინცაძესაც

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი რაჟდენ არსენიძეს

30 ოქტომბერი. 1956 წ. [პარიზი]
29, rue Daru, Paris 8e

ძმაო რაჟდენ,
შენი წერილი `მთავრობის~ საკითხის გამო მივიღე. მადლობელი ვარ შენი აზრი, 

რომ მაცნობე და იმისათვისაც, რომ შენ წინდაწინ ნდობას გვიცხადებ.
ველაპარაკე ნოესაც. დეტალებზე არ შემიძლია ახლა შევჩერდე; მაგრამ დარწ-

მუნებული ვარ, ჩვენ ადვილათ შევთანხმდებით, თუმცა საკითხი არც ისე მარტივია, 
როგორც ზოგიერთებს აქვს წარმოდგენილი. წამოყენებული კომბინაცია უკანასკ-
ნელი ცდა იქნება კოლექტიურ მუშაობის და ცდა ემიგრაციის დიდი ნაწილის გაერ-
თიანების ზოგ უდაო კონკრეტულ საკითხებზე მაინც. 

ეს თუ არ მოხერხდა, მერე?
მეორე მხრით `ბუნება ცარიელ ადგილს არ ითმენს~. საჭიროა მომქმედი ორგა-

ნო არა მარტო საგარეო, არამედ საშიანო საქმეებისთვის, ე. ი. ყველაფერ იმისთ-
ვის, რასაც ეროვნული მთავრობა ეწეოდა უცხოეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში (ყავდა 
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წარმომადგენლები, მუშაობდა ადგილობრივ საზოგადოებაში და სხვ.). ყველაფერს 
ამას ახალ ორგანიზაციაში ხელახლა თავის მობმა სჭირია და ამისთვის კი, სა-
უბედუროთ, ჩემი ჯამრთელობა ჯერ კიდევ არ მაძლევს საშუალებას ცოტაოდნივ 
ვიმუშაო მაინც ისე, როგორც მიმუშავნია. პრინციპიალური მომხრე თითქოს ყველა 
ვართ, პრაქტიკულათ `თავის მომბელი~ კი არ სჩანს.

თუ რაიმე კონკრეტულს შევიმუშავებთ, გაცნობებთ (არც მე ვარ მომხრე `კომი-
ტეტის~ და სხვ.). ამასობაში ცოტა ხნით იქნება შენც შეძლო ჩამოსვლა.

კეთილის სურვილებით
 შენი კ. კანდელაკი

P.S. ჩემი ჯამრთელობის საკითხი ძალიან ნელის ნაბიჯით მიდის წინ. ექიმები 
მარწმუნებენ, რომ ნორმალურია იმდენიხნის ავათმყოფობის შემდეგ, მაგრამ ასეთი 
იმედი ჩემს მდგომარეობას არ შევლის.

• კონსტანტინე კანდელაკისა და ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას მიმოწერა

• ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

[16 აგვისტო. 1956 წ. მიუნხენი]
ძვირფასო კოწია!
აკაკი მწერს, რომ შენ უკვე პარიზში ხარ და რაც მთავარია თავს თურმე 

კარგათ გრძნობ. წარმოდგენილი გექნება უთუოდ თუ რა სასიამოვნოთ დაგ-
ვირჩებოდა აქ ყველა შენს მეგობარს ეს ცნობა. ნოე ჩამოვა პარიზში შაბათს ან 
კვირას და ის ალბათ გინახულებს და გაგაცნობს აქაურ ამბებს. შემიძლია და-
გარწმუნო, რომ პარიზის ბლოკის კონფერენცია კარგ ატმოსფეროში ჩატარდა 
და ამას ერთი მხრივ ნოეს უნდა ვუმადლოდეთ. სომხეთის მთავარ დელეგატმა 
ხატანიანმაც ეს დაუდასტურა ნოეს. ეროვნულ საბჭოს წინადადება ამერიკულ 
კომიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ ცოტა შესწორებით მიღებულ იქნა კონ-
ფერენციის მიერ. საერთო პოლიტიკურ მომენტზე იქნა აგრეთვე მიღებული 
რეზოლუცია. ამ რეზოლუციის დამამუშავებელ კომისიაში იყო ნოეც არჩეული. 
კომისიამ თავის მხრივ მიანდო რეზოლუციის ტექსტის შედგენა ნოეს და ნოეს 
წარმოდგენილი ტექსტი გაზიარებული იქნა როგორც [კომისი]ის ისე კონფერენ-
ციის მიერ. გრიშა ალბათ გაგაცნობდათ კონფერენციის მუშაობას. 

ნოესთან გვქონდა აქ ლაპარაკი მთავრობის შე[...]ბის შესახებ. ჩვენ იმე-
დი გვაქვს ეს საქმე მოგვარდება ისე როგორც ამას ჩვენი ეროვნული ინტერე-
სი მოითხოვს. ყველას შენი იმედი აქვს... ამერიკიდანაც მწერენ ამის შესახებ. 
დათა ვაჩნაძემ მთხოვა რომ ამის შესახებ ჩვენც გველაპარაკა აქ ვიწრო წრეში 
მიხაკოს თანდასწრებით. მიხაკო წ.-ს აზრი უკვე იცი შენ ამ საკითხზე. პასუხი 
არ არის საჭირო... იყავი კარგათ და მხნეთ.

 შენი სანდრო კორძაია
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• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას

12 სექტემბერი. 1956 წ. [პარიზი]
29, rue Daru, Paris 8e

ძვირფასო სანდრო,
კონკრეტულათ არაფერი მაქვს ახალი მოსაწერი, მაგრამ მინდა გაგახსენო, რომ 

შენს წერილებს გულდასმით ვკითხულობ და კიდევ ამ სოფლათ ვარ.
ერთ თვეზე მეტია, რაც პარიზში დავბრუნდი; საჭირო იყო კიდევ დიდხანს დარ-

ჩენა, რომ ღონეზე მოვსულიყავი, მაგრამ ამის საშვალება აღარ მქონდა. ძალიან 
სუსტათ ვგრძნობ თავს და რეგულარულათ არაფრის გაკეთება არ შემიძლია.

მეგობრებმა გამაცვნეს `გაფართოების~ საკითხს, მოლაპარაკება ექნებათ სხვა 
ჯგუფებთანაც. ჩემი აზრი მე მათ გავაცანი: არ შევქმნათ ისეთი დაწესებულება, 
რაც სილაზე იქნება აშენებული და ახალი შეხლა-შემოხლის საგნათ გადაიქცევა. 
საკითხს კარგად დამუშავება უნდა; ამიტომ ძალიან აჩქარება არ ვარგა. ზოგი კი 
ჩქარობს და რაც 3-4 წლის განმავლობაში ვერ გააკეთეს, იმის გაკეთებას _ სხვა-
დასხვა გჯუფების ერთი მთავარი საკითხის ირგვლივ გაერთიანება _ რამდენიმე 
დღეში მოითხოვენ. 

პირადათ მე არ ვიცი: თუ ჩემი ჯამრთელობა არ გაუმჯობესდა, შევძლებ სა-
ჭირო მუშაობის გაწევას თუ არა. ექიმების აზრით, მე ისეთი მძიმე ავათმყოფობა 
გადავიტანე, რომ საჭიროა დიდი ხნის ვადა გამოჯამრთელებისთვის. როგორ მოვა-
ხერხებ ამას არ ვიცი.

შენ მაინც მომწერე, ჩემო სანდრო, დროგამოშვებით ინფორმაცია; დავალებით 
კი ნურაფერს დამავალებ, რადგან ჯერ კიდევ არ შემიძლია საქმეს მივდიო.

მოკითხვა მეგობრებს. ჩემი გულითადი სალამით და საუკეთესო სურვილებით
 შენი კ. კანდელაკი

• ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

22 სექტემბერი. 1956 წ. [მიუნხენი]
ძვირფასო კოწია!
დიდათ გამიხარდა შენი წერილის მიღება. გეტყობა რომ მართლაც უკეთ 

გრძნობ თავს და იმედი უნდა ვიქონიოთ მომავალში სრულებით გამოჯანსაღდები, 
მხოლოთ _ რასაკვირველია _ თავს უნდა მოვლა: ყოველგვარ უსიამოვნებას და 
აღელვებას უნდა ერიდო. შენ კარგად გაქვს წარმოდგენილი თუ რას ნიშნავს ჩვენი 
ეროვნული საქმისთვის შენი ჯამრთელობა და კარგად ყოფნა. როგორც შენი პო-
ლიტიკური მდგომარეობის ისე პირადი თვისებების მიხედვით შენ შეგიძლია ჩვენი 
გაბნეული ეროვნული ძალების თავის მოყრა და მათი პოლიტიკურ მუშაობაში 
ჩაბმა... შემიძლია დაგარწმუნო რომ ასეთი აზრი ტრიალებს თითქმის ყველა უც-
ხოეთში არსებულ სხვა და სხვა პოლიტიკურ დაჯგუფებათა შორის... გუშინ მივი-
ღე გიორგი ერაძის წერილი. მწერს შენზედ და საერთო მდგომარეობის შესახებაც. 
მაკვირვებს რომ ამ ჩვენს პარტიულ ორგანიზაციის გამთლიანებას საშველი არ 
დაადგა. გიორგი ფიქრობს, რომ შენ თუ შეძელი მთავრობის საკითხის მოგვარება, 
მაშინ შეიძლება ჩვენი პარტიის გაერთიანებაც მოხდესო... მწერს, რომ კარგი იქნე-
ბა თუ მიშა არსენიძე ჩამოვა პარიზშიო _ მას შეეძლო თავის წრეში გავლენის მოხ-
დენაო... მიშას ჩამოსვლა სამწუხაროდ არ მოხერხდება. ის ახლა შვებულებაშია 
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და ალგოის მთებში არის წასული დასასვენებლათ. მისთვის ეს აუცილებელი იყო, 
ვინაიდან ის ძალიან ცუდათ გრძნობდა თავს. მისი მუშაობა მას ძალიან ქანცავს 
_ მე კი ვიტყოდი _ მუშაობა კი არა იმდენათ, რამდენათაც შექმნილი უწესრიგობა 
მის რედაქციაში. ამის გამოსწორება შეიძლებოდა მხოლოთ უფრო მეტი სიმაგრის 
და სიმტკიცის გამოჩენით. შენ იცი მგონი რომ მიშა აქ ირიცხება ჩვენს პარტიულ 
ორგანიზაციაში. მე მას დაახლოებით გავაცანი შენი წერილის შინაარსი. გვქონდა 
საუბარი შენს შესახებ. და მთხოვა მოგწერო, რომ მზად არის დაბრუნდეს მთავ-
რობაში თუ კი შენ ამას დაინახავ ჩვენი საქმისთვის საჭიროთ... ერთის სიტყვით ის 
მოელის შენგან ოფიციალურ ქაღალდს... მას მიაჩნია აუცილებლათ დღევანდელ 
ჩვენს პირობებში – მთავრობის საკითხის მოგვარება... მისი აზრით მთავრობის 
შევსება არ ნიშნავს რომ მთავრობა ახლავე შეუდგეს მუშაობას, საკმარისი იქ-
ნებოდა მისი აზრით დრო გამოშვებით გამოხმაურება ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ 
მდგომარეობაზე. მას კარგად ესმის შენი სიფრთხილე. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ 
ნოე ცინცაძისა და მიშა არსენიძის მოწვევით მთავრობაში დაიწყება ცდა მთავრო-
ბის ძველი ხაზის გადასინჯვის _ ასეთი ფიქრი, ჩემის აზრით, ყოვლად უსაფუძვ-
ლოა. რასაკვირველია ასეთი განზრახვის მქონე ადამიანის მოწვევა თავისთავად 
ცხადია არ შეიძლება. ვიკტორ ჟღენტის წერილი მიიღო მიშამ და ისიც თხოვდა 
მას _ თუ კი შენგან მიიღებდა წინადადებას _ დათანხმებულიყო... რასაკვირ-
ველია ზოგიერთ წრეებში დაიწყება მითქმა-მოთქმა, მაგრამ მე დარწმუნებული 
ვარ მთავრობის დეკლარაცია გამოაცლის ნიადაგს მათ ოპოზიციას... შეიძლება 
ჩვენს წრეშიდაც იყვნენ მოწინააღმდეგნი. მინდა ერთი მოგაგონი: როდესაც მე 
პარიზში ჩვენი ორგანიზაციის კრებაზე ვიცავდი და ვამტკიცებდი ჩვენი პარტი-
ული გაერთიანების საჭიროებას _ ერთმა ამხანაგმა წამომაძახა: `ამხ. სანდრო 
კორძაია, იმისთვის ჩამოდით, რომ ჩვენ ნოე ჟორდანიას პოზიციების მომხრენი 
რუსოფილებთან მიგვიყვანოთ~... მაგრამ შემდეგ როდესაც ამ ამხანაგს დაწყნა-
რებით ვესაუბრე ის ცოტა შეფიქრიანდა... მან ისიც განაცხადა თუ ორგანიზაცია 
გაიზიარებდა გაერთიანების აუცილებლობას _ ის იმ შემთხვევაში ორგანიზაციას 
დასტოვებდა, მაგრამ, როგორც ვიცი, მას ორგანიზაცია არ დაუტოვებია. და ასევე 
მოიქცევიან, ჩემის აზრით, მთავრობის შევსების მოწინააღმდეგენიც... პეჩი ტო-
ვებს მიუნხენს და გადადის ნიუ იორკში სამუშაოთ... პარიზის ბლოკის მუშაობა 
მიყუჩებულია. რუსებს (სოლიდარისტებს) ქონდათ კონფერენცია ფრანკფურტში. 
როგორც ამერიკელებმა გადმომცეს მათ დაუდგენიათ რევოლიუციონურ ბრძო-
ლაზე ხელი აიღონ და გადავიდნენ საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ ლოიალურ 
ოპოზიციაზე. ამდენ ხანს უმთავრესად ეს ორგანიზაცია ეწეოდა აკტიურ ბრძოლას 
ბოლშევიკების წინააღმდეგ. არ ვიცი რამდენათ სწორია ეს ცნობა. ჯერ კონფე-
რენციის ანგარიშები არ გამოქვეყნებულა.

ჩერკესმა ტრახომ გამოსცა წიგნი `Черкесы~. გადმომცა ერთი ცალი შენთვის. 
გიგზავნი. ათავებს თავის შრომას შენი მოხსენებიდან ამოღებული ციტატით... ის 
გახსოვს უთუოთ _ კონფერენციაზე ილაპარაკა შენი მოხსენების გამო... მაშინ კი-
დევ ის იყო ცნობილი, როგორც რუსოფილი, მაგრამ ახლა სჩანს შეუცვლია აზრი...

იყავი კარგათ. როგორც ხედავ არავითარი დავალებები ჩემგან. დავალებებს 
მოველი მე შენგან.

 შენი სანდრო კორძაია
გიგზავნი აგრეთვე ხრუშჩოვის სიტყვასაც. შეიძლება მთელი ტექსტი არ გქონ-

დეს წაკითხული.
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• ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

5 მარტი. 1957 წ. [მიუნხენი]
ძვირფასო კოწია!
დიდათ მოხარული ვარ რომ შენ კარგათ გრძნობ თავს. გიორგი მწერდა ამ ორი 

კვირის წინ, რომ შეგიძლია კოწიას წერილი მიწეროო. მაგრამ მე მაინც ვერიდებოდი 
შენს შეწუხებას. და აი თავათ დღეს მივიღე `ჩვენი დროშა~ და შენი წერილი გადა-
ვიკითხე ორჯერ _ ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. ნუ თუ ასეთმა დასაბუ-
თებამ არ უნდა ჩააფიქროს ყველა ისინი ვისაც ეს ეხება? მე მინდა წარმოვიდგინო 
რომ როდეცას შენ ეროვნულ გაერთიანებაზე ლაპარაკობ აქ გულისხმობ ჩვენს 
ფრაკციებსაც უთუოთ. 

ხომ დავინახეთ ახლა მაინც თუ რა ამბავი დატრიალდა გრიშა ურატაძის წიგ-
ნის გამო. მერწმუნე ჩვენი ორგანიზაციები რომ გაერთიანებული ყოფილიყვნენ და 
უფრო მჭიდრო კონტაქტს ჩვენ შორის ადგილი ჰქონოდა, მაშინ, ვფიქრობ, ასეთ 
შემოტევასაც ადგილი არ ექნებოდა. სამწუხაროთ ეს ვერ შეიგნო ვასო წულაძის 
ორგანიზაციამ. ჩემის ღრმა რწმენით _ სანემდი ჩვენ პარტიის გაერთიანებას ვერ 
მოვახერხებთ _ მანემდი ნაკლები იმედი უნდა გვექნეს საერთო გაერთიანების. 
ამისთვის ყოველ კუთხიდან, სადაც კი ჩვენი ორგანიზაციები არსებობენ, უნდა იქ-
ნეს კატეგორიულ ფორმაში მოთხოვილი ნ. ცინცაძისაგან რომ მან მხარი დაუჭიროს 
ჩვენი პარტიის გაერთიანებას. თუ ნოემ ამას მხარი დაუჭირა _ არ ვფიქრობ, რომ 
მის ფრაქციაში ვინმემ შეძლოს მის წინააღმდეგ გამოსვლა.

ძალიან საინტერესოთ გაქვს საქართველოს განსაკუთრებული მდგომარეობა 
დახასიათებული. მე დარწმუნებული ვარ ყოველ საღ მოაზროვნე ქართველ პატ-
რიოტზე ამ წერილმა დიდი შთაბეჭდილება უნდა დასტოვოს... თუმცა ყველა იც-
ნობს შენს ინიციალებს, მაგრამ მე როგორც მკითხველი, ამ შემთხვევაში, ვაძლევ 
ჩემს თავს ერთი შენიშვნა გავაკეთო... სახელდობრ ის, რომ სრულიად შენი გვარი 
მოგეწერა საქმისთვის უკეთესი იქნებოდა... ეს სხვათა შორის... 

არ მინდა კიდევ მთავრობის საკითხის გამო შეგაწუხო... მე ჩემ მოგზაურობის 
დროს, სადაც კი მომიხდა მისვლა _ ყოველგან ვაცხადებდი, რომ ჩვენი მთავრობა 
ჯერ კიდევ იმყოფება პარიზში და ყველას სასიამოვნოთ ურჩებოდა ეს ცნობა. მე 
მოვიარე თითქმის დასავლეთ გერმანიის ყველა ქალაქები _ ცოტა გამოკლებით 
_ და ბერლინი... ჩემი მგზავრობის მიზანი იყო იმის გამოკვლევა, თუ რა გავლე-
ნას ახდენს ემიგრაციაზე მიხაილოვის კომიტეტის პროპაგანდა სახლში დაბრუნე-
ბის შესახებ. მე მოვგზაურობდი ჯერ როგორც ქართველი და მერმედ, როგორც 
ლტოლვილთა ცენტრალული კომიტეტის თავმჯდომარის ამხანაგი. ვიყავი ბონში 
სამინისტროებში პარლამენტში _ ტიმემ _ დიდი პატივი მცა _ დეპუტატებს აცნობ-
და ჩემს თავს, როგორც მთავრობის წარმომადგენელს _ მახსოვს _ მე ჩაუფუჩინე 
ერთ შემთხვევაში _ `ნუ ლაპარაკობ ასეთ რამეს, რომ ვინმემ საჭირო საბუთი მომ-
თხოვოს ხომ ვერ ვაჩვენებ~ თქო... ის რასაკვირველია ასე ტრაღიკულათ ამას არ 
უყურებს `საქმისთვის ასე ჯობიაო~ მიპასუხა მან. სამინისტროში პასუხისმგებელ 
პირებთან მქონდა ლაპარაკი _ რასაკვირველია უმთავრესად ემიგრაციაზე (ჯერ 
კიდევ არის გერმანიაში 234.000 კაცი) და ბოლშევიკების აგენტების მუშაობაზე 
ჩვენ შორის. ვნახე ლტოლვილთა მინისტრი პროფ. Oberländer-ი. მასთან ბერლინში 
ერთად ვიმგზავრე. ბერლინში მიმიღო სენატის პრეზიდენტმა და იმას კი ქართ-
ველების სახელით მივესალმე. ყოველგან პარტიულ კომიტეტებსაც ვესტუმრებოდი 
ხოლმე. მეორეჯერ ასეთ მგზავრობას აბა მე როგორ მოვახერხებ და ამისათვის 
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ვსარგებლობდი ამ შემთხვევით, რომ ყველასთვის ჩვენი თავი მომეგონებია. აგ-
რეთვე ზოგიერთ გაზეთების რედაქციებშიაც მივდიოდი. დაწესებულებებში წინდა 
წინ გაფრთხილებულები იყვნენ რომ მე მივიდოდი. ამერიკული კომიტეტი ძალიან 
დაგვეხმარა ამ შემთხვევაში, თორემ ამდენ ხარჯებს ემიგრანტული ორგანიზაცი-
ები ვერ გაიღებდნენ. მიუნხენში დაბრუნებისას ბავარიის რადიო სადგურის რე-
პორტიერებმა ინტერვიუ გამიკეთეს და მე შევეცადე პოლიტიკაზეც მელაპარაკა _ 
მოვიგონე გერმანულ ჯარების ყოფნა ჩვენში და მათი დამოკიდებულება ჩვენდამი. 
აგრეთვე ისიც, რომ მე ბედმა მარგუნა გენერალ კრესის დასაფლავებაზე ჩემს სიტ-
ყვაში აღმენიშნა თუ რა სამსახური გაუწია მან ქართულ საქმეს მისი საქართველოში 
ყოფნის დროს. მგონი ეს გადაცემული იქნება 22 ამ თვეს. 

 შენი სანდრო კორძაია
დანარჩენზე შემდეგ. ჩემი თხოვნაა _ საპასუხო წერილისთვის თავს ნუ შეიწუ-

ხებ. ბერლინში ველაპარაკე ტელეფონით პულ ლიობეს. ძალიან ესიამოვნა და მო-
იგონა ჩვენები და დარჩენილებთან სალამი დამაბარა.

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას

16 მარტი. 1957 წ. [პარიზი] 
29, rue Daru, Paris 8e

ძვირფასო სანდრო,
შენმა წერილმა 5 ამ თვის თარიღით ძალიან მასიამოვნა. წელიწად-ნახევარია 

ახლა, ჩამოცილებული ვარ ყოველგვარ აქტიურ საქმიანობას; აქაური მეგობრები 
მნახულობენ, მამხნევებენ, ხოლო სხვაგან მყოფთა შესახებ ამათგან ვტყობილობ 
ამბავს. ჩემი ჯამრთელობის საქმე თუ წინ მიდის, მიდის ძალიან ნელის ნაბიჯებით 
და მეშინია ახლანდელ მდგომარეობამ სტაბილური ხასიათი არ მიიღოს: სულ ძა-
ლიან დაღლილათ ვგრძნობ თავს და ტოცათ თუ ბევრათ დამდგარი ხანგრძლივი 
მუშაობა არ შემიძლია, ვერ ვახერხებ.

მეგობრები მაცნობებენ ჩვენი საქმეების მდგომარეობას. ვფიქრობ რომ ეს მდგომა-
რეობა არ არის სანატრელი. ერთად თავის მოყრისა და ერთსულოვნობის დამყარების 
მაგიერ, ემიგრაციის წრეები იშლება და თვით სხვადასხვა წრეებში შეთანხმების მაგიერ, 
გათიშვი[ს] მიმართულებანი იმარჯვებენ, ყოველ შემთხვევაში მე საქმეს ასე ვხედავ.

კარგი გიქნია, რომ გიმოგზავრია და ჩვენი საქმე და ჩვენი საკითხი ძველი და ახალი 
მეგობრებისთვის მოგიგონებია. აი რა გვჭირია ჩვენ, ჩვენი საკითხის ირგვლივ: ემიგრა-
ციის დარაზმვა, ჩვენი საკითხის პროპაგანდა და პროპაგანდა. მადლობელი ვარ, ჩემო 
სანდრო, რომ ჩემს წერილს გამოეხმაურე. უნდა მიჩვენო თუ რამე არის შეუსაბამო, 
შემცდარი და სხვ. ეს მე მსიამოვნებს და არც მეწყინება თუ რამე გასაკრიტიკებელია, 
გააკრიტიკო. _ იმ წევრებს ჩვენი `ოპოზიციისას~ შენ, რომ მისახელებ, მე ვხვდები და 
ერთსა და იმავეს ვეჩიჩინები; ისინი `პოზიციას~ აბრალებენ შეურიგებლობას და ამნა-
ირათ სიტყვიერებას ერთი მეორის წინააღმდეგ არა აქვს დასასრული. ჩემი ახლანდელი 
ძალ-ღონე არ კმარა ამ გაორების შესარიგებლათ ჩარევისთვის და მით უფრო ჩვენი 
პარტიის გადაღმა მდგომთა ჩვენი პარტიის მოქმედების ხაზთან დასაახლოებლათ. 

მე არ ვივიწყებ, ჩემო სანდრო, `მთავრობის საკითხსაც~, მაგრამ განა ჩემი ჯამ-
რთელობა მაძლევს მე საშუალებას ამ საგანზე ვიზრუნო და მით უფრო ვიდავო. 
გარემოებამ ხელი არ შემიწყო, ჩემდა სამწუხაროთ, ამ საკითხში პოზიცია ამეღო და 
იგი დამეცვა; დამეცვა მეთქი, ვამბობ, რადგან მოწინააღმდეგე ამ საქმეშიც ბევრი 
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იქნება მარჯვნითაც და მარცხნითაც. სანამ ამის ფიზიკური საშუალება არ მექნება, 
თუ ამ ზაფხულში პარიზიდან ჩამოსვლა მოვახერხე და როგორც მაიმედებენ ცოტა 
მაინც მოვიკეთე, იქნება უფრო მეტი ენერგია გამოვიჩინო შემდეგ იმ საკითხების 
მოწესრიგებაში, რომელიც ახლა ყველას გვაწუხებს.

თუ არა _ და რა ვქმნა? გლახა მოხუცებულობა მეწვია, გლახა. 
ასე, ჩემო სანდრო, მოკითხვა და საუკეთესო სურვილები. ხანდახან ნუ დაიზა-

რებ გამომეხმაურო.
მოკითხვა მეგობრებს.
 შენი ერთგული კ. კანდელაკი

• ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

15 მაისი. 1957 წ. [მიუნხენი] 
ძვირფასო კოწია! 
დიდათ მოხარული ვართ ყველა აქაური მეგობარი, რომ შენ თავს კარგად 

გრძნობ. იმედი გვაქვს შენ მალე სრულებით გამოჯანსაღდები და კვლავ ძველე-
ბურად შეძლებ მუშაობაში ჩაბმას და ჩვენი საქმის ხელმძღვანელობას... მე ვცდი-
ლობდი არ შემეწუხებინე ჩემი წერილებით... აკაკი მწერს, რომ შვეიცარიაში აპირებ 
გამგზავრებას... მიშამ მთხოვა შეგატყობინო, რომ ივნისის თვეში იქნება აქ ინს-
ტიტუტის კონფერენცია.. თუ კი გექნება ჩამოსვლის სურვილი მაცნობე და მიშა 
წარგადგენს.. არ არის აუცილებელი მოხსენების გაკეთება.. ასე რომ არავითარი 
წინასწარი მომზადება არ დაგჭირდება და მართლაც დიდებული იქნება რომ გადა-
წყვეტდე აქ ჩამოსვლას. თან ამიდიც ხელს გიწყობს... ჩვენთვისაც იქნება დიდათ 
გასახარი შენი ნახვა და შენთან საუბარი.. პარიზში მომხდარმა ამბებმა _ გითხრა 
სიმართლე _ ძალიან დაგვაღონა.. შეიძლებოდა ყოველივე ამის თავიდან აცდენა.. 
რაც მოხდა-მოხდა.. ამის გამოსწორება შეიძლება მხოლოთ პარტიული მთლიანობის 
აღდგენით. ვინც ამას ხელს უშლის ის თავიდან უნდა მოვიშოროთ. ვინც არ უნდა 
იყოს და რაც დამსახურება არ უნდა მიუძღოდეს პარტიის წინაშე. გვწერენ რომ შენ 
და აკაკი დასწრებიხართ ცენტ. ბიუროს სხდომას... მოველით ბიუროს დადგენილე-
ბას.. აქაური ამბები გეცოდინება ნოესგან.. უთუოთ სტრასბურგის კონფერენციის 
მოწვევა მოხერხდება. იქაც მოგიხდება ალბათ წასვლა შენ ნოესთან ერთად... დიდი 
ამბების მოწმენი ვართ და ვნახოთ რით დამთავრდება ყოველივე ეს..

იყავი კარგათ
 შენი სანდრო კორძაია

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას

19 მაისი. 1957 წ. [პარიზი]
29, rue Daru, Paris 8e

ძმაო სანდრო,
ენი წერილი ყოველთვის სასიამოვნო არის ჩემთვის და ახლაც მან ძალიან მა-

სიამოვნა.
საუბედუროთ, ჩემი მდგომარეობა არ არის ისე ვარდისფერი, როგორც აქედან 

უცნობებიათ, ვერ დავძლიე უკიდურესი სისუსტე, თუმცა შესახედავათ შედარებით 
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მოკეთებული ვარ. დღემდის მიჭირს მეტროთო ან ავტობუსით ქალაქის ერთი კუთ-
ხიდან მეორეში მარტო მისვლა, ვინმე უნდა წამყვეს. 

ასეთ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, ვერავითარ კონფერენციაზე წამსვლელი 
მე ვერ ვიქნები. მე გთხოვ ეს გადასცე რაჟდენს, რომ არ დაბრკოლდეს და ვინმე 
სხვის დასახელებაზე იზრუნოს.

წელსაც მინდოდა, ცოტა ხნით მაინც, შვეიცარიაში წასვლა, _ სამხრეთში მზიან 
ადგილებში ყველაზე უფრო ახლო პარიზთან ის არის და შედარებით ის უფრო 
იაფიც მიჯდებოდა, _ მაგრამ ჯერ-ჯერობით ვერ მოვახერხე.

საზრუნავი ბევრია, ბევრს არა სასიამოვნო ამბავს აქვს ადგილი, ყოველგან _ 
პარტიაშიც და სერთოდ ემიგრაციაშიც. ყველაფერი ეს მიშლის ნერვებს. მდგომარე-
ობის გამოსწორებისთვის ბევრი ჯაფაა საჭირო, ერთი მეორის მიყოლა, დადებითი 
მუშაობა. აშენებულის დაშლა უფრო ადვილია, ვიდრე დაშლილის აშენება. არის 
ბევრი წვრილმანიც, რომლის უყურადღებოდ დატოვება არ ვარგა. მართალი ხარ, 
ჩემო სანდრო, ბევრია – ბევრი გასაკეთებელი, გამკეთებელი კი ცოტა. 

ჩემი ნატვრაა, რომ ცოტა მოვღონიერდებოდე, რიგებში ჩავდგე და საქმის გამო-
კეთებას ვემსახურო, თუმცა აღარ შემეძლება ძველი ენერგიით, ძველი ძალ-ღონით...

გთხოვ გადასცე ჩემი სალამი მაქაურ მეგობრებს და მიიღო ჩემი საუკეთეო 
სურვილები.

შენი კოწია კანდელაკი

• ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

18 დეკემბერი. 1957 წ. [მიუნხენი] 
ძვირფასო ამხ. კოწია! 
დიდი ხანია არ მომიწერია შენთვის _ ვერიდებოდი შენ შეწუხებას... დიდათ მო-

ხარული ვართ ყველა ჩვენი მეგობარი, რომ შენი ჯამრთელობა იმდენად გამოკეთდა, 
რომ ძველებურად ახერხებ კვლავ მუშაობას ჩვენი ერის და პარტიის საკეთილდღეოთ...

შენმა დიდათ საინტერესო მოხსენებამ ყველაზე საუცხოვო შთაბეჭილება დასტო-
ვა. ჩვენ წრეებ გარეშე მდგომნიც კი იმასვე აღნიშნავენ... თუკი ზოგიერთები _ ჩვე-
ნი მოწინააღმდეგე ჯგუფებიდან _ იქა-იქ ლაპარაკობდნენ: `სოციალ-დემოკრატები 
დაუბრუნდნენ ისევ თავის ძველ გზას ეროვნულ საკითხშიო~, იმის შემდეგ, რაც შენს 
მოხსენებას გაეცნობოდნენ _ იმედია დაეკარგებათ ყოველივე სურვილი ძველებურად 
ინსენუაციების გავრცელებისა _ ჩვენს შესახებ... მათზე უნდა ითქვას, რომ ისინი, 
არც ჩვენ ძველ პროგრამაზე ეროვნულ საკითხის ირგვლივ, _ იყვნენ საკმარისად 
გაცნობილი, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ამ შენი მოხსენების გადაბეჭდვა და ჩვენი 
ემიგრაციისთვის დაგზავნა _ ეს იქნებოდა მართლაც დიდი სამსახურის გაწევა ჩვენი 
ეროვნული საქმისადმი.. და მასთან ხელს შეუწყობდა ემიგრანტთა შორის ჩვენი პარ-
ტიის პრესტიჟის აღდგენას... მე მგონი იმის მტკიცება არ მჭირდება _ რომ ზოგიერთი 
მოვლენების გამო _ ჩვენი პოზიციები საგრძნობლად შესუსტებულია. ის ნაწილი შენი 
მოხსენებიდან, რომელიც ეხება ამერიკულ კომიტეტს, მიღებისთანავე ვთარგმნე და 
გადავეცი ამერიკული კომიტეტის აქაურ პოლიტიკურ განყოფილებას.. ისინი ამით 
ნასიამოვნები დარჩნენ და მითხრეს, რომ, ახლავე გადავგზავნით ნიუ-ორკშიო...

შენ უთუოდ მიიღებდი მიშას წერილს. ჩვენ გვქონდა ლაპარაკი ამ საკითხზე და 
ისიც დიდათ კმაყოფილია საერთოდ შენი მოხსენებით.. ჩვენში მხოლოდ ერთმა ადგილ-
მა გამოიწვია ცოტა გაუგებრობა: შენ ლაპარაკობ `მთავრობის წარმომადგენლობაზე~ 
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და არა თვით მთავრობაზე. ჩვენი აზრით, როდესაც შენ ლაპარაკობ მთავრობის წარმო-
მადგენლობაზე _ გინდა ვიფიქოთ _ გულიხმობ შენს თავს ან და შეიძლება კიდევ აკაკი 
ჩხენკელს.. და აბა მთავრობა ვინ არის? თქვენ ხმარობთ გამოთქმას `ყოფილი მთავრო-
ბა~ ჯერ კიდევ ნოე ჟორდანიას დროსაც. ჩვენის აზრით ამ შემთხვევისათვის საუკე-
თესო იქნებოდა: `მთავრობა ეკზილში~ (?) გვეხმარა.. სხვა არაფერი გვაქვს სადაო...

ჩვენთვის სამწუხაროა რომ ვერ შეძელით ჩვენი ოპოზიციის შემოერთება ამ კონ-
ფერენციის ირგვლივ. ადგილობრივ ამხანაგებში ეს გარემოება იწვევს დიდ უკმაყო-
ფილებას. რასაკვირველია _ მესმის _ შორიდან არც ისე ადვილია მსჯავრის დადება 
რომელიმე მხარეზე. მაგრამ ჩვენთვის აშკარაა _ ამ ბრძოლის პროცესში ყველა 
ამხანაგი უნდა გრძნობდეს პარტიის მთლიანობის აღდგენის აუცილებლობას... ჩვენ 
სოც. ინტერნაციონალთან დამოკიდებულების აღდგენას _ ეს ჩვენი გათიშულობაც 
უშლის ხელს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას გადადგმული ჩვენს მიერ რამე 
ნაბიჯი ინტერნაციონალისადმი მანემდი, სანემდი ჩვენ ვერ გამოვნახავთ საერთო 
ენას _ ამ შემთხვევაში მაინც ჩვენს ოპოზიციასთან..

დანარჩენებზე შემდეგ. ახლა არ მინდა თავი მოგაწყინო აქაური ამბებით.. აქა-
ური მიტინგების შესახებ ალბათ გექნება ცნობები.. გისურვებ ჯანმრთელობას და 
დღესასწაულების კარგად გატარებას. 

მუდამ შენი სანდრო კორძაია
ეს ერთი ხანია რაც დავიწყე მუშაობა რადიოში. მაგრამ სამწუხაროთ ეს ორი 

თვეა რაც სულ ავათმყოფობ და ეს რასაკვირველია დიად მიშლი ხელს.

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი ალექსანდრე (სანდრო) კორძაიას

30 დეკემბერი. 1957 წ. [პარიზი] 
29, rue Daru, Paris 8e

ძვირფასო ძმაო სანდრო,
შენი წერილი 18. XII-ის თარიღით მივიღე. იმის საპასუხოთ ამ ძველი წლის დამლევს 

უნდა შემოგითვალო, უპირველეს ყოვლისა, საუკეთესო სურვილები მომავალ წლისთ-
ვის; უმთავრესად ყოვლისა ჯამრთელა[დ] ყოფნას, რადგან მე განვიცადე, რა ცუდია 
ავათმყოფობა. საუბედუროთ, მე ვერ დავძლიე ჩემს ავადმყოფობას იმდენათ, რომ 
ძველებურათ შევძლო მუშაობა; ბევრმა გარემოებამ მე ამისთვის ხელი არ შემიწყო...

ძალიან მსიამოვნებს, თუ მართლა ჩემმა მოხსენებამ _ როგორც შენ იწერები _ 
`ყველაზე კარგი შთაბეჭდილება დასტოვა~. მე კმაყოფილი ვარ იმითაც, როგორც 
იმას შეხვდნენ კონფერენციაზე, ერთსულოვნათ, წარმოდგენილ ორგანიზაციების 
დელეგატები, თუმცა ზოგიერთი პასუხიმგებელი პირი აქ წინააღმეგი იყო ჩემი 
გამოსვლის კონფერენციაზე და კონფერენციის შემდეგაც არ არიან კმაყოფილი.

ჩემი მიზანი იყო: ყველა კრებაზე მე ვერ დავდივარ და კამათს ერთის მეორეს-
თან მე ვერ ვესწრები. ამიტომ ბევრი ისეთ პოზიციებს მაწერდა თავის პოზიციის 
გასამაგრებლათ, რომ მე აზრათაც არ მომსვლია. ამითვის მე შევეცადე ჩემს მოხ-
სენებაში ყველა მთავარი საკითხისთვის პასუხი გამეცა და ჩემი შეხედულება ამ 
საკითხებზე ყველასთვის ნათლად მეცნო. 

მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს სიტყვებს და მოხენებებს, თუ იგი ცხოვრებაში 
ვერ გატარდება, თუ არც ერთი მხარე არც ჩვენ პარტიულ დარაზმულობაში და არც 
სხვებთან დამოკიდებულებაში ოდნავათაც არ დასთმობს თავის პოზიციებს და ერ-
თის მეორზე შეხედულებას, `საბუთიანათ~ თუ უსაბუთოთ. ამის მაგალითი მოგვცა 
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ამ მოკლე ხანში დ. ვაჩნაძის და რ. გაბაშვილის წიგნებმა; მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, 
თვით მათ წრეშიც ყველა არ გაიზიარებს მათ წიგნებში გამოთქმულ შეუსაბამობას. 

შეუთანხმებლობა თვით სოც.-დემ. პარტიის წევრებში ასუსტებს _ როგორც შენ 
იწერები _ `ჩვენს პოზიციებს~. ამაში მე ვერ დავაჯერე ვერც ერთი და ვერც მეორე 
მხარე. თუ ჩვენს პარტიაში არიან კაცები, რომელნიც სოციალისტურ და დემოკრა-
ტიულ ხაზს არ მიყვებოდნენ ან არ მიყვებიან, საჭიროა მათთვის სწორი ცნობებისა 
და ცოდნის მიწოდება და არა თავში დარტყმა; ამ უკანასკნელი წესით არავინ მორ-
ჯულდება, მტრის თუ მოწინააღმდეგის ბანაკს კი შეემატება. ის პირები, რომელნიც, 
მაგალ. რაჟდენ არსენიძეს უკმაყოფილო იყვნენ წინათ, როცა რაჟდენი აქ ყოფნის 
დროს მათ ელაპარაკა და ცოტათი დაუახლოვდა მე მეუბნებოდნენ: `არაფერი რუ-
სოფილი რაჟდენი არ ყოფილა, ჩვენს შორის სადავო არაფერი არისო~. აი ეს უკვე 
კარგი საქმეა: არა დატუქსვა, არამედ ერთი მეორის გაგება, რაც არ ხერხდება.

არ ვიცი, რაჟდენის რომელი წერილის შესახებ მწერ: თუ მიიღეო? მე მისგან 
ამ რამდენიმე თვის წინათ მივიღე წერილი ყოფ. მთავრობის წევრების კომიტეტის 
შედგენის შესახებ. მას პასუხი ვერ გავეცი; იმედია, გამიგებს თუ რატომ პასუხი ვერ 
გავეცი. სანამ ჩვენს პარტიაშიც კი ვერ მოვახერხეთ გაერთიანება, სად არის იმის 
გარანტია, რომ თვით `კომიტეტშიც~ თავს არ იჩენს იმის გამოძახილი და მაშინ? მა-
შინ, ყველაფერი ჩაიშლება. ჯერ-ჯერობით საჭიროა გამა[გრ]დეს ის, რაც არსებობს: 
ეროვნული საბჭო. უამისოდ, ერთი ახალი შინაური ფრონტი კიდევ გაგვიჩნება და 
ამასთან ბრძოლა გადაგვიტანს. არის სხვა მიზეზებიც.

მე ვფიქრობ, ინტერნაციონალში წარმომადგენლების შესახებ მორიგება მოხდე-
ბა და ესეც პროგრესია ჩვენს პირობებში.

გისურვებ, ჩემო სანდრო, ყოველივე კარგს და გთხოვ ხანდახან მომწერო და 
მაქაურ მდგომარეობის კურსში მიყოლიო. 

 შენი კ. კანდელაკი
P.S. შენ მწერ `ყოფილ მთავრობის წარმომადგენლებს~ რატომ წერო. ამას ჩვენ 

თავიდანვე ხვადასხვა სახით ვწერდით და უმთავრესად იმიტომ, რომ ეს სიმართლეა 
და სიმართლის თქმა ყოველთვის უკეთესია. მე რომ ვთქვა `მთავრობა ვართ~ო, 
ამაში ბევრი წამედავება, ხოლო ვერავინ უარჰყოფს იმას, რომ მე წევრი ვიყავი იმ 
მთავრობის, რომელიც დამფ. კრებამ აღჭურვა თავის ნდობით და მანდატით (ეს 
არის საკითხის ლეგიტიმური მხარე), ეს სინამდვილეა და ამ სინამვილეს საჭირო-
ების დროს იქნება ანგარიში გაუწიონ (და ხანდახან ახლაც უწევენ) უცხოელებმა. 
არის სხვა მიზეზიც, ანგარიშ გასაწევი.

• კონსტანტინე კანდელაკისა და აკაკი პაპავას მიმოწერა

• აკაკი პაპავას მიმართვა ეროვნულ მთავრობას

30 ოქტომბერი. 1956 წ. ბუენოს აირესი 
[კონსტანტინე კანდელაკის მინაწერი წითელი მელნით: მივიღე 15/XI გრ. ურა-

ტაძის ხელით]

საქართველოს ეროვნულ მთავრობას პარიზში
დღევანდელი მეტად დაძაბული საერთაშორიო მდგომარეობა, და ამასთან და-

კავშირებული დიდ მნიშვნელობის მოვლენათა განვითარება, მოითხოვს ჩვენი მხრი-
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ვაც ეროვნულ მუშაობის გაძლიერებას და საქართველოს განთავისუფლების საკით-
ხის უფრო გაბედვით და მეტის ენერგიით წამოყენებას.

ეს მუშაობა უნდა სწარმოებდეს იმპერიალისტურ რუსეთის მიერ დევნილ და დაპყ-
რობილ ერთა ორგანიზაციებთან შეთანხმებით, მათ წარმომადგენლებთან მჭიდრო კავ-
შირით.

ამ გზით უნდა ცხოველდებოდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის გავრ-
ცელება.

ასეთ დროს აუცილებელია, სამხრეთ ამერიკაშიც, და განსაკუთრებით არგენ-
ტინაშიც (საცა თავს იყრიან უამრავი ორგანიზაციები სხვა და სხვა დევნილ ეროვ-
ნებათა), ქართულ ემიგრაციის მიერ გადადგმული ესა თუ ის ნაბიჯი, ან პოლი-
ტიკურ-ეროვნული ხასიათის მოლაპარაკება განსაკუთრებულის სიფრთხილით და 
მიზანშეწონილობით ხდებოდეს.

უწინარეს ყოვლისა კი ეს გეზი უნდა მიიმართებოდეს იმ მიზნისათვის, რო-
მელსაც დღემდე განუხრელად ემსახურება ჩვენი ეროვნული მთავრობა და მასთან 
ერთად მისი დამხმარე ორგანოები.

ამგვარ მუშაობის შესათანხმებლად საჭიროა თქვენგან ეხლავ დაინიშნოს ერთ-
ერთი პიროვნება, რომელიც ამ საქმეს ემსახურება და იქმნება ჩვენი ეროვნული 
მთავრობის ნდობით აღჭურვილი და მის წინაშე პასუხისმგებელი.

ამით ერთხელ და სამუდამოდ წაერთმევათ საშუალება ზოგ უპასუხიმგებლო და 
შემთხვევით პიროვნებებს ილაპარაკონ და იმოქმედონ ქართველი ერის სახელით და 
ამით ჩვენ წმინდა საქმეს და წარსულს რაიმე ჩრდილი, ან ზიანი მიაყენონ.

ეს კითხვა, შექმნილ მდგომარეობის გამო, სასწრაფო გარდაწყვეტას მოითხოვს.
 დავშთ. პატივისცემით აკ. პაპავა

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი აკაკი პაპავას

18 დეკემბერი. 1956 წ. პარიზი
29 rue Daru, Paris 8e

ბ-ნ აკ. პაპავას 
Alvare Thomas 125
Lomas de Zamora F. N. G. R.
Buenos Aires (Argentina)
დიდათ პატივცემულო აკაკი,
თქვენ მიღებული გექნებათ ეროვნული საბჭოს რწმუნების ქაღალდი. ახლა ამასვე 

გიგზავნით ეროვნულ მთავრობის წევრთა სახელით, ისე და იმ სახით, როგორც ეს უფრო 
მოსახერხებლათ დავინახეთ, მაგრამ სრული უფლების (pleins pouvoirs) აღნიშვნით. ამავე 
ქაღალდში სხვა ქვეყნების აღნიშვნა (ასე ვსთქვათ, სხვათა შორის იქნებოდა და ამიტომ) 
უხერხულათ დავინახეთ. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ როგორ აჯობებს. 

თქვენ იცით ჩვენი მუშაობის ხაზი: ეროვნული საბჭო და მთავრობის წევრები შეთან-
ხმებულათ მუშაობენ. ჩვენი მუშაობის უმთავრესი დანიშნულება ყოველგან, უცხოეთ-
ში, უნდა იყოს საქართველოს საკითხის პროპაგანდა და საზოგადოებრივი აზრის იმის 
სასარგებლოთ მომზადება, რათა იმ დროისათვის, როცა საკითხი დადგება, ქვეყნის 
ბედიღბლის გადამწყვეტთა შორის ჩვენს საკითხს დამცველები ბლომათ აღმოუჩნდეს.

ჩვენს მუშაობას ძალიან აბრკოლებს უსახსრობა და ამ პირობებში მუშაობის 
ფართოთ გაშლა მოუხერხებელია.
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მეორეს მხრით ეროვნულ საბჭოში ერთსულოვნება, სამწუხაროთ არ აღმოჩნდა, 
სოც.-ფედერალისტების წამომადგენლებმა აღმასრულებელი კომიტეტი დასტოვეს. 
უნდა ვეცადოთ საერთო ფრონტის აღდგენას და გაფართოებას.

თქვენ იქნება იცით, რომ მე ძალიან მძიმე ავადმყოფობა გადავიტანე და ახლაც 
ვერ ვარ გამორჩენილი (რვა თვე ლოგინად ვიყავი ჩავარდნილი). ეს გარემოებაც 
აბრკოლებს ჩვენს მუშაობას, ხოლო ჩემს გამორჩენას კიდევ დრო უნდა. მე არ 
ვფიქრობ, რომ საჭირო იქნეს მიწერ-მოწერა საბჭოსთანაც და მთავრობასთანაც. 
ყოველ შემთხვევაში ჯერ-ჯერობით მიწერ-მოწერა იქონიეთ ეროვნულ საბჭოსთან, 
ხოლო მნიშვნელოვან წერილების პირს თუ ჩვენც გადმოგვივზავნით კარგი იქნება.

ძალიან სასიამოვნოა, რომ ინიციატივა მაქ წარმომადგენლის დანიშვნისა თქვენ 
აიღეთ და ჩვენი არჩევანიც, დარწმუნებული ვარ, საუკეთესო არის. _ მიღება რწმუ-
ნების ქაღალდისა, გთხოვთ დამიმოწმოთ.

მიიღეთ ჩემი მეგობრული სალამი და გთხოვთ გადასცეთ ჩემი საუკეთესო სურ-
ვილები ქ-ნ თამარს.

 თქვენი კ. კანდელაკი

• აკაკი პაპავას წერილი კონსტანტინე კანდელაკს

8 იანვარი. 1957 წ. ბუენოს აირესი
დ. პ. ბ-ნო კონსტანტინე,
მივიღე თქვენი წერილი 18 დეკემბრის 1956 წლის და მასთან დართული რწმუ-

ნება ჩემს სახელზე, რომელსაც საქართველოს ნაციონალური მთავრობის სახელით 
ხელს აწერთ თქვენ და ბ-ნი აკაკი ჩხენკელი. 

მოგახენებთ ჩემს უღრმეს მადლობას ასეთი ნდობისათვის და ირწმუნეთ, რომ 
ჩემის მხრივ გარჯას და ცდას არ დავაკლებ, შეძლებისდაგვარად, ვემსახურო ჩვენი 
ქვეყნისა და ერის სამართლიან საქმეს, რომ ამით თქვენი ნდობაც გავამართლო...

სამწუხაროდ, საამისო ასპარეზი და საშუალება დღეს-დღეობით ფრიად შეზ-
ღუდულია და დაბრკოლება უამრავი და ძლიერი, მაგრამ ამან გული არ უნდა გაგ-
ვიტეხოს და ჩვენმა მდიდარმა ისტორიულმა წარსულმა და ბრძოლებმა მომავალი 
აღდგომის იმედი კვლავ უნდა გაგვიცხოველოს...

იყავით კიდევ დიდხანს მხნედ და ჯანმრთელად ბ-ნო კოწია და აკაკი და მიიღეთ 
აქაურ ქართველობის წრფელი სალამი და საუკეთესო სურვილები ამ წლისათვის.

თამარმა სიყვარულით მოგიკითხათ.
მარად თქვენი აკ. პაპავა

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი აკაკი პაპავას

11 მარტი. 1957 წ. [პარიზი]
29 rue Daru, Paris 8e

დიდათ პატივცემულო აკაკი,
ეს პირადი ხასიათის ბარათია და ამით მინდა დიდი მადლობა შემოგითვალო 

იმ დახმარებისათვის, გრ. ურატაძისთვის რომ გამოგიგზავნით ჩემთვის გადმო-
საცემათ და მისგან მივიღე.

ეს ჩემთვის მით უფრო საგრძნობია, რომ ასეთი ყურადღება მე არაფრით და-
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მიმსახურებია. მე ვუერთდები ამას – მეგობრულს და მეზობლურ ხელის მოცემას 
_ ყველა ახლობელ და დაშორებულ მეგობრების იმ თბილ გრძნობებს, რაც მათ ამ 
ავათმყოფობის დროს მე არ დამაკლეს და გამამხნევებელია ჩემთვის. შეიძლება 
საჭირო ვიყო კიდევ ჩემი, უკვე დასუსტებული ძალით ყველა თქვენთან ერთად 
საერთო საქმეს ვემსახუროთ.

კიდევ მადლობა.
გთხოვ ჩემი სალამი და პატივისცემა გადასცეთ თამარს და მიიღოთ ჩემი საუკე-

თესო სურვილები.
კ. კანდელაკი

• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი აკაკი პაპავას

20 აგვისტო. 1957 წ. პარიზი
დიდათ პატივცემულო აკაკი,
გრ. ურატაძემ გადმომცა თქვენ მიერ მისი საშუალებით ჩემთვის გადმო-

გზავნილი (ახლა მეორეჯელ) პირადი დახმარება.
სანამ ასეთ მგომარეობაში ვიმყოფები, ჩემთვის ძვირფასია მეგობრების ჩემდამი 

ასეთი ყურადღება, მეშინია კი ისინი არ შევაწუხო, რადგან ყველაფერს აქვს საზღ-
ვარი.

მიიღეთ ჩემგან დიდი გულწრფელი მეგობრული მადლობა.
გთხოვთ გადასცეთ თამარს ჩემი სალამი და მიიღოთ ჩემგან საუკეთეო სურვი-

ლები.
 თქვენი კ. კანდელაკი
P.S. აქვე არის მცირე წერილიც

20 აგვისტო. 1957 წ. [პარიზი]
29, rue Daru, Paris 8e

ბ-ნ აკაკი პაპავას 
Alvare] Thomas 125
Lomas de Zamora F. N. G. R.
Buenos Aires (Argentina)
დიდათ პატივცემულო აკაკი,
ორი თვე პარიზიდან გასული ვიყავი. დაბრუნებისას დამხვდა ცნობა, რომლის 

მიხედვით მტერს მოუნდომებია თქვენთვის ვითომ სახელის გატეხა. 
მათი საქციელი ისეთი სუსტი ძაფებით არის გაბლანდული და თქვენ მიერ გამო-

გზავნილ, მისთვის დაპირდაპირებულ ცნობებს იმდენათ სააშკარაოზე გამოყავს 
განზრახული ფანდი, რომ იგი ვერავის შეცდომაში ვერ შეიყვანს; ხოლო ერთხელ 
კიდევ საბუთს იძლევა იმისა, თუ რა ზომებს მიმართავენ ისინი თავის განზრახვების 
მისაღწევათ.

საზოგადოებრივი აზრი და პრესა ამ ამბავს მხოლოდ მათი მეთოდების დასაგ-
მობათ გამოიყენებს, ხოლო იგი თქვენდამი ნდობას არავის დაუკარგავს და თქვენ 
სახელს ვერავითარ ჩრდილს ვერ მიაყენებს. 

მიიღეთ ჩემი საუკეთესო სურვილები.
 თქვენი კ. კანდელაკი
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20 იანვარი. 1958 წ. ბუენოს აირესი
ძვირფასო ბ-ნო კონსტანტინე,
მივიღეთ თამარმა და მე თქვენი საახალწლო მოლოცვა და დიდ მადლობას მო-

გახსენებთ. გვიხარია, რომ საგრძნობლათ მოიკეთეთ და ძველებურათ მხნეობთ. 
წავიკითხე და აქაურ ქართველებსაც გავაცანი თქვენი საინტერესო და დამაჯე-
რებელი მოხსენება. დიდათ კმაყოფილი დავრჩით, მაგრამ ამ მოხსენების ადგილი 
სხვაგვარი უნდა ყოფილიყო და არა პარტიული კონფერენცია. მესმის, რომ სხვა 
გამოსავალი არ იყო. რა ვქნათ!.. არც რამე სხვა გამოცემა გვაქვს ამჟამად. ეს 
მეტად სავალალოა. ძალიან საჭიროა როგორმე დაჩქარება `ეროვნ. საბჭოს~ და 
მისი ორგანოს განახლების საქმ[ის]. რაღაც საამისო იმედებს მწერდა გრ. ურატაძე, 
მაგრამ ჯერ ვერას ვბედავთ. დიდათ სამწუხაროა ამის დაგვიანება. ნუ-თუ ს.-დ. 
ურთიერთში ვეღარ მორიგდნენ? რა დროს `ფრაქციობა~ გვაქვს დღეს? მერმეთ 
ნურავის ეწყინება და პირდაპირ ანაქრონიზმია დღეს ქართ. ეროვნ. ემიგრაციის 
მთავარ ნაწილისთვის თავის ორგანოს ლოზუნგად აწერდე: `პროლეტარ. ყევლა 
ქვეყნ. შეერთდით!~ ნუ-თუ დღეს ყველაზე მეტად ეს გვტკივა? ვისჭირია ეს დღეს? 
ამით მხოლოდ ჩვენს ჩამორჩენილობას ვამტკიცებთ და `მიზეზების~ მაძიებელ ქარ-
თველობას უფრო ვაღიზიანებთ. აბრამოვიჩიც კი არ აწერს ამას თავის ორგანოს 
(სხვებზე ხომ ლაპარაკიც არ შეიძლება _ არც ევროპაში და არც ამერიკაში). ბ. 
კონსტანტინე, იმედია, სწორათ გამიგებთ ამ მეგობრულ შენიშვნას და ცუდათ არ 
ჩამომართმევთ.

ეხლა შემდეგი რამეც მინდა მოგახსენოთ. მივიღე მორიგი დასტა (მიუნხენიდან) 
რადიო გადაცემებისა, რომელთა შორის დართული ვპოვე უკომენტაროთ რაღაც 
პროექტი ჩვენი ეროვნ. მთავრობის კომიტეტის შექმნისა.

ეს პროექტი, მეტი რომ არ ვსთქვათ, უცნაური და სახელდახელოა. ასეთ რამეს, 
ვიდრე მას რადიო გამოცემებთან ერთად გაავრცელებდნენ, დიდი და ფრთხილი 
სამზადისი სჭირია და მე არ ვიცი, თუ ასეთ რამეს ადგილი ჰქონდა.

ჩემი აზრით პროექტს ეს აკლია და ძალიანაც აკლია... ეს ისეთი ფაქიზი და 
დიდი საქმეა (ერთად-ერთი ლეგალური ნაშთი, რაც ჩვენ გვაბარია), რომ მისი ასე 
ხელის წამოკვრა შეუძლებელია. მე პირადათ ამ კითხვაზე ჩემი ევროპაში ყოფნის 
დროს მოგწერეთ აზრი (1954 წ. აგვისტოში) ამის შესახებ და ამ საგანზე ჩემი აზრი 
არ შეცვლილა... შეუძლებლად მიმაჩნია დღესაც პარტიათა წარმომადგენლების შეყ-
ვანა მთავრობაში. ამით, ვიმეორებ, ლეგიტმ. ხასიათი ეკარგება ამ უზენაეს ორგა-
ნოს, რომელსაც ყველაზე ადრე ჩვენ თვითონ უნდა ვსცეთ პატივი. ამაზე ყოველივე 
მაშინ მოგახსენეთ და დღეს აღარ გავიმეორებ. ბ. კონსტანტინე, იმედია, არც ამას 
ჩამომართმევთ საწყენად და ჩემს მოსაზრებას ანგარიშს გაუწევთ. პარტიებზე თუ 
გადავედით, ძველი პარტიებით ვერ შევზღუდავთ და მოლიპულ გზით დავეშვებით. 
თუ რამე სხვა მოსაზრებები გაიძულებთ, გთხოვთ მაცნობოთ. მაშ, ბ. კონსტანტინე, 
მიიღეთ განმეორებით ჩვენი და აქაურ ქართველების დიდი მოკითხვა და საუკეთე-
სო სურვილები. 

თქვენი ერთგული აკ. პაპავა
P.S. როგორ არის ბ. აკაკი? ან მენაღარს რა მოუვიდა? იმ გაზეთში გაკვრით 

არის რაღაც ნათქვამი.
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30 იანვარი. 1958 წ. [პარიზი]
29, rue Daru, Paris 8e

ბ-ნ აკაკი პაპავას
Buenos Aires-Si (არგენტინა)
დიდად პატივცემულო აკაკი,
თქვენი წერილი 20/I-58 თარიღით მივიღე და თქვენს შენიშვნებს გულდასმით 

გავეცანი. ტყულა ბოდიშობთ, საქმიანი შენიშვნები ყოველთვის საჭიროა და სასარ-
გებლოა, მხოლოდ აზრთა გაცვლა-გამოცვლაში იბადება სიმართლე.
1. თქვენი პირველი შენიშვნა გაზეთზე ცნობილი ლოზუნგის წარწერის შესახებ, 

გაუგებრობაზეა აშენებული: დიდი ხანია ამ წარწერას გაზეთი აღარ ატარებს.
2. მრავალი პროექტი იწერება ახლა, ამ ხნის განმავლობაში, ჩვენი ემიგრაციის 

და საქმეების `საუკეთესოდ~ მოწყობისათვის. რომელი იმათგან გამოგიგზავნეს 
თქვენ, მე არ ვიცი, ხოლო ცხადია ვერ იქნებოდა ოფიციალური პროექტი, რად-
გან პასუხისმგებელ წრეებში განხილული არ ყოფილა.
`მთავრობის~ საკითხი ძალიან რთული საკითხია. კარგი იქნებოდა, რომ ეს სა-

კითხი უდავოთ მოგვარებულიყო; მას ყავს მომხრეები და მოწინააღმდეგეებიც. ბევ-
რი ყოყმანი ამ საკითხის შესახებ მხოლოდ ზიანს მიაყენებდა იმასაც, რაც არსე-
ბობს. ასეთ ნაბიჯებს, სამწუხაროთ, ჩვენი მოწინააღმდეგენი არ ერიდებიან. ამიტომ 
ეს საკითხი ახლა რჩება ისე, როგორც იყო. მთელი ჩვენი ყურადღება უპირველესად 
უნდა მოხმარებოდა იმას, რაც არსებობდა: ეროვნულ საბჭოს გამაგრებას. ეს ის 
კარია, საინადან ახლა ძალები უნდა შეემატოს ჩვენს საქმიანობას, სრულიად და-
მოუკიდებლად `ლეგიტიმაციის~ საკითხისა. სამწუხაროთ, ადვილად ვერც ეს ხერხ-
დება. რა გვაქვს ახლა საკეთებელი? მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი საკითხის პრო-
პაგანდა, რადგან თაობა-თაობას სცვლის ამ დიდი ხნის განმავლობაში და ახლი 
თაობა თავისუფალ ქვეყნებში ჩვენს საკითხს ისე კარგად აღარ იცნობს, ვინემ ჩვენი 
თაობის სახელმწიფო მოღვაწენი იცნობდნენ. ამ თითქოს ძალიან მარტივ საკითხ-
შიც ერთსულოვნება არ ხერხდება ისე ადვილათ, როგორც მოსალოდნელია...

ჩემი ჯამრთელობა ძალიან [შერყეულია], საუბედუროთ, საშუალებას არ მაძლევს 
იმ დოზით ვიმუშაო, როგორც ეს წინათ შემეძლო. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ _ და 
ყველა ჩვენ მეგობარს გაფანტულთ სხვადასხვა ქვეყანაში _ სჭირიათ ინფორმაცია და 
[სა]პროპაგანდო მასალა, რომელსაც გამოიყენებდა ადგილობრივ საზოგადოების გა-
საცნობათ. საზოგადოებრივ აზრს დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებულ ქვეყნებში.

სხვათა შორის, ამ მიზნით სწორეთ ამ ერთი წლის წინად ჩვენ გამოვეცით ფრან-
გულ ენაზე (კერძო დახმარებით) Aide-memoire- ი ჩვენი საკითხის მოკლედ გასახსე-
ნებლად (ჩემი წიგნი ინგლისურათ _ The Georgian Question before the Free World 
- მარაგი უკვე გამოლეულია).

დარწმუნებული ვარ ამ Aide-memoire-ის ცალი მაინც მიიღეთ მაქ გამო-
საყენებლათ, რადგან ფრანგული მაქ ალბათ ბევრს ეცოდინება. არგენტინამ ხომ 
თითქმის პირველმა იცნო ჩვენი [დამოუკიდებლობა] [13 სეკტ. 1919] (...). ვერ ვა-
ხერხებ სამწუხაროთ, მე (...) მაგრამ ვეცდები მაინც თქვენი წერილები უპასუხოთ არ 
დავტოვო.

მიიღეთ ჩემი გულითადი სალამი და გთხოვთ გადასცეთ იგი საუკეთესო სურვი-
ლებთან ერთად ქ-ნ თამარს და მთელ თქვენს ოჯახს.

 კ. კანდელაკი
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11 თებერვალი. 1958 წ. ბუენოს აირესი
დ. პატივც. და ძვირფაო ბ. კონსტანტინე, 
თქვნი 30 იანვრის წერილი მივიღე და დიდი მადლობა საყურაღებო ცნობები-

სათვი. მიხარიან, რომ საგრძნობლად მოიკეთეთ და ჩვეულ მუშაობას ნელ-ნელა 
შეუდექით. ეს ჩემთან ერთად უხარია აქაურ ქართველობას და ყველა ჭეშმარიტ 
პატრიოტს, სადაც ის იმყოფება...

ეხლა ზოგ საშურ კითხვებზე: 
ეროვნული მთავრობის `გაფართოების~ კითხვა, როგორც მწერთ, ჯერ შეჩე-

რებული ყოფილა და იმედია, ამითაც არაფერი დაშავდება. მაგრამ რომ ამის ირგ-
ვლივ დაუწყნარებელი და უთავბოლო მითქმა-მოთქმა შეწყდეს, იქნებ აჯობებდა 
თქვენ და აკაკის თვით გადაგეჭრათ ეს კითხვა. ეს აგვაცდენდა გახმაურებას, 
გაცხარება-დავას, რაც საერთოდ დასუსტებულ მდგომარეობას კიდევ უფრო და-
აუძლურებდა და შინ და გარეთ დაგვაზიანებდა... ამისი თქვენ სამართლიანადაც 
გეშინიათ. 

ამიტომ ვფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ კითხვა საკამათოდ არ გახდეს _ დავ-
ტოვოთ ყოველივე ძველ საფუძველზე, ე. ი. საქართველოს დატოვების შემეგ 
(რიცხვის შემცირების გამო) გარეთ დაშთენილი წევრები კაბინეტისა ისევ დაუბ-
რუნდენ მას და ამით შეავსონ (რამდენიმედ მაინც) შემცირებული შემადგენლობა. 

ამ მიზნით იქნებ მიზანშეწონილად დაინახოთ თქვენ და ბ. აკაკიმ მოიწვიოთ 
ძველი წევრებიდან ორი პიროვნება. ვინაიდან ბ. კ. გვარჯ.[ალაძე] ავადაა და რ. 
არსენიძე გერმანიაშია სხვა მეტად საჭირო და საპასუხისმგებლო საქმეზე, დაგვ-
რჩენია ბ. გ. ერაძე და ბ. ნ. ცინცაძე (რამენადაც მახსოვ სხვა არავინაა ყოფ. მი-
ნისტრი, ან მინისტრის ამხ. დღეს საფრანგეთში). თუ ამათ თქვენ დასახმარებლად 
მიიწვევთ, ამის გამო ვერავინ აგიხირდებათ და ამ კითხვის ირგვლივ შექმნილ ვნე-
ბათა-ღელვას ნელ-ნელა დააცხრობთ. სამწუხაროდ საქმე და `საქმიანობა~ დღეს 
ისე ვიწროდ შემოიფარგლა, რომ ჩვენებური `პარტიობა~ ამ ერთად-ერთ ნაშთზე, 
წმინდა სიმბოლოზე იერიშებით მიდის და სურს ისიც არარაობამდე დაიყვანოს _ 
რასაკვირველია, შეუგნებლად. ჩვენ კი ამისი არც უფლება გვაქვს და არც საბუთი: 
თუ ზოგს რწმენა დაჰკარგვია, რომ ახლო მომავალში პრაქტიკ. პოლიტიკისათვის 
`მთავრობა~ ზედმეტი გამხდარა (რაც მხოლოდ წინდაუხედაობის და სულმოკლე-
ობის შედეგია), ის მაინც უნდა ესმოდეს, რომ ეს ჩვენი ეროვნული მოძრაობის და 
თაობის მონაპოვარი ქართული მატიანის ბოლო ფურცლების შვენება და სიამაყე, 
ეს განძი და საყრდენი მომავლისა, მაინც შევუნახოთ ჩვენს ისტორიას... ეს არის 
ჩვენი ვალი და მას უნდა ფაქიზად მოვეპყრათ. ვიცი, რომ თქვენ ამაზე გიფიქ-
რიათ, გიმჯელიათ, მაგრამ მაინც მინდოდა ჩემი ფიქრებიც მომეწვდინა.

მიხვდებით, რომ მე მხოლოდ ეროვნ. მოვალეობა მალაპარაკებს და სურვილი 
_ მოისპოს წლების მანძილზე ზოგ ჯგუფთა მიერ წარმოებული უსარგებლო და 
ხშირად მავნებელი კამათი-ჯიბრი და ალიაქოთი და სხვა და სხვა `პროექტების 
შემუშავება გაგზავნა~. ეს გულსაკლავი დახურდავებაა იმისა, რაც `უწყალო ხელს 
შემთხვევით გადარჩენია~... 

შემდეგი ჩვენი საქმიანობა, როგორც თქვენ სამართლიანად აღნიშნავთ, არი 
ჩვენი საკითხის, რაც დღეს მრავალ მიზეზთა გამო მივიწყებულია, ხელახლა გაღ-
ვივება და მისი ახალის ენერგიით პროპაგანდა. ამაზე დიდ საქმეს ქართ. ემიგ-
რაცია ვერ გააკეთებს. მუშაობა უნდა სწარმოებდეს თვითოეულ ქვეყანაში ად-
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გილობრივ პირობებთან და საშუალებებთან შეგუებით, მაგრამ ყველგან დევნილ 
ერთა ძალებთან დაკავშირებით. ამ მხრივ აქ შედარებით კარგი მიღწევები გვაქვს: 
ჩვენები მუშაობენ მებრძოლ ეროვნებათა სხვა და სხა ცენტრებში _ გამოდიან 
რადიოში და პრესაშიც და სრულიად უცნობ საქართვ. საკითხზე ესპან. ენაზე 
მოხსენებებიც იმართება, მაგრამ ესეც, რა თქმა უნდა, ცოტაა და ყველგან ასეთი 
მუშაობა უნდა გაძლიერდეს... `ხვალინდელ ამბავთა~ მოლოდინში ეს საქმე ყვე-
ლაზე დიდ ნაყოფს მოგვიტანს. ამიტომ ყოველი შემთხვევა, ფაქტი, დატა და სხვ. 
მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. აი, ეხლა მოდის 26-V-ის 40 წლისთავი და აქ 
გვმართებს ყველგან გამოცოცხლება, თავის და ახლო ისტორიის გახსენება ყვე-
ლასათვის. ჩვენ აქ ძალების და საშუალ[ების]დაგვარად ამას გავაკეთებთ: რადი-
ოში, ადგილ[ობრივ] და ჩაგ[რულ] ერთა პრესაში გამოვალთ, გავმართავთ საზეიმო 
სხდომას, რომელზ[ეც] გამოვლენ საგანგებო მომართვებით ყველა დაპყრობ[ილ] 
ერთა დელეგაციები, გვექნება ქართ. ვოკალ. განყოფილებაც, მცირედი გამას-
პინძლება უცხოელთა და პრესის და სხვ. მანდ ალბათ უფრო მეტის ენერგიით 
ამუშავდებიან ჩვენები. იქნებ საჭირო იქნეს ეროვ. მთავრობის გამამხნევებელი 
მიმართვა ქართველ ერისადმი, ან ემიგრაციისადმი მაინც ამ 40 წლის თავზე. ამას 
თქვენ რასაკვირველია, უფრო კარგად გაზომავთ. ყველა შემთხვევაში ეს არის 
საუკეთესო დრო და საბაბი, რათა ყველას ჩვენი თავი გავახსენოთ და მრავალ 
წელთა მანძილზე ჩვენს სასარგებლოდ გაცემული ვექსილები მოვაგონოთ. თქვენ 
მიერ ნახსენები „aide-memoire“ აქაც ძალიან გამოდგება (ან რაიმე ახალი ამგვარი, 
ცოტა უფრო ვრცელი _ განსაკუთრებით პირველი (ისტორიული) ნაწილით). თუ ეს 
ვერ მოხერხდეს 40 წლის თავთან შეფარდებით, მაშინ იგივ გამოცემა უფრო გავ-
რცელდება და ჩვენც მოგვაწოდეთ დროზე 40 ცალი პრესა-დელეგაციებისთვის. 
ამას გარდა ძალიან კარგი იქნება ეროვნ. საბჭოს მიერ განზრახული გამოცემა 
მთლიან ემიგრაციის სახით, საცა ყველა მიმართულებანი ამ დღეს აღნიშნავენ. 
თუ ეროვ. საბჭოს განხეთქილების გამო ეს გაძნელდეს, იქნებ თქვენის დავალებით 
რომელიმე პიროვნებამ, ან დამოუკიდ. ნიადაგზე მდგომმა პარტიებმა მაინც შესძ-
ლოს ეს. საჭირო კი არა, აუცილებელია, რომ 40 წლის თავზე ჩვენი მთლიანი სახე 
გამოჩნდეს. ყველას აჯობებდა `ეროვნ. საბჭო~ს თაოსნობა.

ძალიან, ძალიან სამწუხაროა, რომ ს.-დ-ში განხეთქილება ასეთ დროს კიდევ 
უფრო გაღრმავებულა. ნუ-თუ რაიმე საგანი, აზრი აქვს ამ გათიშვას? ეს ყველაზე 
ცუდ შთაბეჭდილებას სტოვებს. რაღაა დღეს სადავო ან ჩვენში, ან მათში, თუ 
საფრთხეს ფხიზლად შევხედავთ თვალებში? სად არის ეს რუს. დემოკრატია, რას 
აკეთებს და ვისთანაა? ჯერ ეს გამოჩნდეს და შემდეგ ვიდავოთ. არც მარჯვ., არც 
მარცხ. რუსეთს ჯერ დაპყრობილ ერებთან საერთო მიზანი ვერ გამოუნახავთ. 
ბოლშევიზმის დაცემისთვის ბრძოლა მხოლოდ საშუალებაა იმავე ბატონობისთვის 
_ `მესიანიზმისთვის~, რომლის მოციქული მითომ რუსის ხალხია. ამ საფრთხემ 
ყველა პარტიები უნდა გაგვაერთიანოს არა თუ ფრაქციები. გამოცდილი ჭკუა 
სთმობს მუდამ... რაც შეეხება დევიზს: `პროლეტ...~, თქვენ მართალი ხართ. მე 
აქ ერთმა პირმა განგებ შემიყვანა შეცდომაში (ძველი ნომერი მაჩვენა). მადლობა 
ღმერთს, რომ ასე ყოფილა. წერილი გამიგრძელდა. მაპატიეთ. მიიღეთ გულითადი 
მოკითხვა თამარისა და ჩემგან. ბრძანდებოდეთ მხნედ და გამარჯვებით. მოკითხ-
ვა ბ. აკაკის

მარად თქვენი აკ. პაპავა
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• კონსტანტინე კანდელაკის წერილი პავლე [სარჯველაძეს]

20 მაისი. 1957 წ. პარიზი
ძმაო პავლე,
შენთან ლაპარაკის შემდეგ გუშინ ერთი აზრი მომივიდა, მას ვატყობინებ გრიშა 

ურატაძეს და პირს მისდამი მიწერილისას შენ გიგზავნი. გთხოვ გააცნო გიორგი 
ერაძესაც.

მე ვწერ გრიშა ურატაძეს:
`საქმე შეეხება შენს შესწორებას ეროვნულ საბჭოს დებულებაში, რაც მე გავი-

ზიარე, თუ კი ეს შესწორება უფრო მაგარ საფუძველს დაუდებს საბჭოს არსებობას 
და გააცოცხლებს.

ხოლო არ არის გათვალისწინებული ერთი ფრიად საყურადღებო გარემოება, 
რაც არ უნდა გამოგვრჩეს, თორემ ყველაფერი აირევა. ესაა ეროვნული მთავრო-
ბის წევრთა მდგომარეობა: ისინი, როგორც დამფ. კრების წევრნი შედიან საბჭო-
ში, მაშასადამე საბჭოს დადგენილებებს ემორჩილებიან, თუ საბჭომ არ მოიწონა 
მათი მოქმედება, ისინი უნდა გადადგენ; ვისგან ირჩევს საბჭო მოადგილეებს? 
ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეროვნული მთავრობის წევრთა კრებული _ ეს არის ინს-
ტანცია უკვე საბოლაო, თუ ისიც ჩაინგრა ვერავითარ მომქმედ ორგანოს ჩვენ 
ვერ შევქმნით.

თავდაპირველ პროექტში ეს საკითხი გარკვეული იყო: მთავრობის წევრნი (ოთხი 
ვიყავით მაშინ) საბჭოში არ შედიოდნენ. _ ამას ძალიან დაკვირვება უნდა, ძალიან 
აჩქარება არ ვარგა. აუცილებელ საკითხებში საბჭოს ახლაც შეუძლია გამოსვლა.

მინდოდა ეს შენც გცოდნოდა, რადგან გუშინ ეს არ გაგვითვალისწინებია.

 შენი კ. კანდელაკი

SHORENA MURUSIDZE

Constantine Kandelaki’s Correspondence – Materials for Research of the History 
of Georgian Political Eemigration 

Summary

In the view of research of the history of Georgian Political Eemigration, private letters are 
the most interesting materials in publication.

The correspondence between Constantine Kandelaki (Minister of Finance and Trade and 
Industry of the Democratic Republic of Georgia) and Razhden Arsenidze, Alexander (Sandro) 
Kordzaia, Akaki Papava and Pavle Sarjveladze are kept in the National Centre of Manu-
scripts. The content of the letters refer to the activity of Georgian Political Eemigration period 
of 1956-1958. Geographical area of the letters is Paris, Munich and Paris-Buenos Aires.

Different issues, including the National Government of the Democratic Republic of Geor-
gia are discussed in the private correspondence. After Noe Zhordania’s death, Georgian emi-
grants (the members of Government, Social-Democratic Party and “National Council”) were 
discussing the issue how and in what form should the government in exile exist, taking into 
consideration the new reality. They were discussing about forming “Committee” or “the Ex-
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ecutive Authority of the Government’s functions”. However, as it could turn into a reason for 
confrontation, the implementation of the idea was rejected.

The letters also refer to the disagreement in the Social-Democratic Party. One of the main 
reasons for dividing the party into two fractions was the disagreement in the issue related to 
the relations with the Russian eemigration. 

Constantine Kandelaki’s correspondence is significant due to several facts, including the 
relationship of the Georgian eemigration with the “American Committee”, Georgians’ partici-
pation in “Paris Block” and researching the history of the “Georgian National Council”. 

According to the letters, it is clear that despite the elderly age and worsening of health 
condition, Georgian emigrants are still actively involved in solving current issues.    
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avTandil nikoleiSvili

qarTuli presis istoriidan amerikaSi:
`qarTveli eri~ da `krebuli~

evropis qveynebisagan gansxvavebiT, amerikaSi gamocemuli qarTuli presa 
nominaluradac cotaa da qronologiuradac bevrad ufro gviandeli. meti 
sicxadisaTvis gavixsenoT zemoTqmuli TvalsazrisiT saintereso ramdenime 
mniSvnelovani TariRi: pirveli qarTuli sazRvargareTuli perioduli orga-
no _ gazeTi ̀ droSa~ niko nikolaZis redaqtorobiT 1873 wels gamoica parizSi; 
qronologiurad meore perioduli organo _ gazeTi `saqarvelo~ (redaqtore-
bi: arCil jorjaZe, giorgi lasxiSvili da Tedo saxokia) parizSi gamodioda 
1903-1905 wlebSi; 1913-1914 wlebSi petre surgulaZe, leo da giorgi kerese-
liZeebi JenevaSi scemdnen Jurnal `Tavisufal saqarTvelos~; 1916-1918 wlebSi 
ki giorgi kereseliZis redaqtorobiT berlinSi gamodioda `qarTuli gazeTi.~

gasuli saukunis ociani wlebidan moyolebuli, qarTuli perioduli or-
ganoebi sakmaod mravlad gamodioda evropis sxvadasxva qalaqSi (upirveles 
yovlisa, parizSi). qarTuli presis amgvari simravle da mravalferovneba arse-
biTad ganapiroba im faqtma, rom sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis 
Semdeg Cveni eris bevri saxelovani warmomadgeneli iZulebuli gaxda evropis 
sxvadasxva qveyanaSi gaxiznuliyo samudamo emigraciaSi.

meore msoflio omis dasrulebis Semdeg, gasuli saukunis 40-iani wlebis 
meore naxevridan da 50-iani wlebidan moyolebuli, mniSvnelovnad gaizarda 
amerikis kontinentze emigrirebul qarTvelTa raodenoba. marTalia, qarTveli 
emigrantebi amerikis SeerTebul Statebsa da kanadaSi XIX saukunis meore naxe-
vridanac iwyeben damkvidrebas, magram maTi raodenoba imxanad imdenad mcire 
iyo, rom am qveynebSi qarTulenovani presis gamocemis sakiTxi maSin realurad 
ar dasmula.

amerikis kontinentze gamocemuli pirveli qarTuli perioduli organo 
Jurnali `mamuli~ iyo. igi viqtor nozaZis redaqtorobiT gamodioda argen-
tinis dedaqalaq buenos-airesSi 1951-1953 wlebSi (gamoica sul eqvsi nomeri). 
qronologiurad meore perioduli organo iyo ̀ saqarTvelos damoukideblo-
bis aRdgenis amerikuli sabWos~ sainformacio biuleteni `cnobis furceli~ 
(gamodioda niu-iorkSi 1953 wlis Tebervlidan 1954 wlis noembramde. reda-
qtori givi kobaxiZe. gamoica sul eqvsi nomeri). 

`cnobis furclis~ paralelurad, 1953 wlis ivlis-agvistodan `amerikul-
ma sabWom,~ aseve g. kobaxiZis redaqtorobiT, meore perioduli organoc 
gamosca _ Jurnali (mTavari redaqtoris saxeldebiT, krebuli) `Cveni gza~ 
(gamodioda niu-iorkSi 1961 wlamde. gamoica sul xuTi nomeri). mTavari reda-
qtoris xazgasmiT, `cnobis furceli~ da `Cveni gza~ `es iyo pirveli nabeWdi, 
Tumca ara stamburi, qarTuli perioduli organoebi, CrdiloeT amerikis 
SeerTebul StatebSi gamocemuli~ (1, 1). orive maTgani heqtografiuli for-
miT gamravlebul gamocemas warmoadgenda.
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zemoT xsenebul periodul organoebTan erTad, 1955 wlis dekemberSi givi 
kobaxiZem sakuTari gazeTic gamosca _ `qarTveli eri~ (gamoica niu-iorkSi, 
mxolod erTi, Tormetgverdiani nomeri, didi formatisa) _ amerikis konti-
nentze stamburi wesiT gamocemuli meore (`mamulis~ Semdeg), amerikis Seer-
Tebul StatebSi ki pirveli qarTulenovani perioduli organo.

gazeTis redaqtoris gancxadebiT, ̀ qarTveli eri~ weliwadSi oTxjer unda 
gamosuliyo, magram finansuri da teqnikur-sagamomcemlo kuTxiT arsebuli 
sxva sirTuleebis gamo, man amis gakeTeba ver moaxerxa. megobrebis rCeviT, g. 
kobaxiZem 1957 wels gazeTi Jurnalad gadaakeTa, saxelad `krebuli~ daarqva 
da ukve aseTi ganaxlebuli formiT miawoda mkiTxvels. 

Tavad g. kobaxiZe Jurnal `krebulis~ pirveli nomrisTvis wamZRvarebul 
`winasityvaobaSi~ yovelive zemoTqmulTan dakavSirebiT mkiTxvels aseT gan-
martebas awvdis: `Cvens mier daarsebuli gazeTis _ `qarTveli eri~-s pir-
veli nomris gamosvlas (daarsda 1955 wlis dekemberSi, q. niu-iorkSi, C. a. 
S. S. _ CrdiloeT amerikis SeerTebuli Statebi, _ avt.). qarTuli emigracia 
didi kmayofilebiT Sexvda. redaqtoris da gamomcemlis saxelze mosulia 
auarebeli werili, romelTa avtorebi iwoneben da karg Sefasebas aZleven 
gazeTis rogorc ideur-Sinaarsobriv, ise mis garegnul mxares, magram, am uka-
nasknelis TvalsazrisiT, ara erTi da ori mkiTxvelis rCevac miviReT; isini 
gvirCevdnen _ gazeTi krebulad gadagvekeTebina. `qarTveli eri~-s formati 
bevr mkiTxvels emigrantul pirobebSi mouxerxeblad eCveneba, rac, SeiZleba, 
simarTles Seefereba. gvweren, rom aseTi didi gazeTis Senaxva Znelia, mis wa-
sakiTxavad xelSi aRebac araa marjveo! miviReT ra mxedvelobaSi mkiTxvelTa 
rCeva, davaarseT `krebuli,~ magram amjerad arc gazeTis gamoSvebaze viRebT 
xels, radgan bevri masala, Tavisi xasiaTiT, ufro gazeTs Seefereba, vidre 
krebuls. gazeTis formatic, jerjerobiT mainc, ucvleli davtoveT, xolo 
12-dan 8 gverdze daviyvaneT~ (`krebuli~ 1957: 5). 

samwuxarod, umTavresad finansuri problemebis gamo, `qarTveli erica~ 
da ̀ krebulic~ metad dRemokle perioduli organoebi gamodga da redaqtor-
gamomcemelma maTi mxolod TiTo-TiTo nomris gamocema moaxerxa.

* * *
rogorc iTqva, gazeT `qarTveli eris~ pirveli da ukanaskneli nomeri 

1955 wlis dekemberSi gamoica niu-iorkSi. amerikis SeerTebul StatebSi stam-
buri formiT dabeWdili am pirveli qarTuli perioduli organos redaqtor-
gamomcemlis _ givi kobaxiZis ganmartebiT, misi gazeTis mizani iyo, amerikis 
SeerTebul StatebSi mcxovrebi qarTvelebisaTvis mSobliur enaze miewodebi-
na qarTuli kulturis, istoriis, literaturis, xelovnebisa da zne-Cveule-
bebis amsaxveli masalebi; ar daeviwyebina maTTvis Zveli samSoblo, sadac maTi 
winaprebi cxovrobdnen... Tavis furclebze aesaxa saqarTvelos politikuri, 
erovnuli da zneobrivi uflebebi, misi dRevandeli mdgomareoba; yovelmxriv 
Seewyo xeli saqarTvelos damoukideblobis ideis popularizaciisaTvis 
SeerTebul StatebSi da momsaxureboda saqarTvelos damoukideblobis aRd-
genis saqmes, gamoekvlia qarTvelTa amerikaSi gadasaxlebis istoria.

g. kobaxiZe gazeTis zemoT damowmebuli samoqmedo programis gamoqveyne-
bas ar dasjerda da pirvel gverdze dastambuli `mimarTviT~ mkiTxvels da-
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matebiT kidev erTxel ganumarta `qarTveli eris~ mizandasaxulobis ganmsa-
zRvreli umTavresi principebis arsi. misi xazgasmiT, politikuri werilebis 
garda, `gazeTi farTo adgils dauTmobda werilebs literaturaze, istoria-
ze, xelovnebasa da sazogadoebriv Temebze.~ igi ar iqneboda arc partiuli, 
arc romelime organizaciis organo da `masSi TanamSromloba SeeZleboda 
yvelas (garda komunistebisa), visac uyvarda mSobliuri sityva, samSoblos 
istoria, erovnuli azri.~

yovelive zemoTqmulTan erTad, g. kobaxiZe mkiTxvels iqve im ganyofile-
baTa Sesaxebac awvdida konkretul informacias, romlebic gazeTSi unda yo-
filiyo gamoyofili. es ganyofilebebia: 1. saqarTvelo dRes; 2. Cvens samSo-
bloSi; 3. saqarTvelos ambebi. garda dasaxelebuli ganyofilebebisa, gazeTSi 
aseve calke unda yofiliyo gamoyofili iseTi rubrikebic, rogorebicaa: 
qarTveloba amerikis SeerTebul StatebSi, qarTveloba sxvadasxva qveynebSi, 
poezia da sxva (5).

miuxedavad imisa, rom g. kobaxiZem gazeTis mxolod erTaderTi nomris 
gamocema moaxerxa, ris gamoc zemoT damowmebuli saprogramo ganacxadis bo-
lomde xorcSesxma ver SeZlo, rogorc mis furclebze dastambuli masalebis 
gacnobiT eWvmiutanlad vrwmundebiT, `qarTveli eri~ mainc unda CaiTvalos 
qarTuli emigrantuli presis erT-erT mniSvnelovan nimuSad.

`qarTveli eris~ furclebze gamoqveynebuli masalebis umetesoba pir-
vel yovlisa Tavad redaqtor-gamomcemels ekuTvnis. garda sakuTari gvar-
saxelisa, bevri maTgani fsevdonimebiTacaa dastambuli. es fsevdonimebia: g. 
maxvilaZe, adam ianiSvili, mimomxilveli, g. k., axali Seficuli, givi Saoreli, 
omar Talia, giorgi alaniZe (SaraZe 1992: 162).

mkveTrad gamoxatuli erovnuli suliskveTebiTa da rusifikatoruli ko-
loniuri politikis mxilebis TvalsazrisiT g. kobaxiZis mravalricxovan pu-
blikaciaTagan gansakuTrebiT sainteresoa gazeTis pirvel gverdze dastam-
buli vrceli werili `saqarTvelo dRes~, romelSic Cvens qveyanaSi ruseTis 
batonobis damyarebis droindeli istoriidan moxmobil mdidar faqtobriv 
masalebze dayrdnobiTaa mxilebuli rusuli koloniuri politikis damRu-
pveli roli saqarTvelosTvis.

xsenebuli werilisadmi interess arsebiTad zrdis is faqti, rom im droi-
saTvis, roca igi gamoqveynda, avtoris mier gansjis sagnad qceuli problema 
sakuTriv saqarTveloSi mtkiced tabudadebul Temad iTvleboda da masze 
saubari mkacrad ikrZaleboda. g. kobaxiZis publikaciaSi niRabaxdili saxiTaa 
naCvenebi rogorc mefis droindeli ruseTis mier Cveni qveynis gasaruseblad 
gatarebuli Zaladobrivi politikis damRupveli Sedegebi, ise sabWoTa xeli-
suflebis periodSi zemoT aRniSnuli miznis misaRwevad gaweuli saqmianobac 
(saqarTvelos SavizRvispireTidan adgilobrivi mosaxleobis masobrivi gada-
saxleba TurqeTSi da maT adgilze rusebis damkvidreba, mesxeT-javaxeTidan 
garekili qarTveli muslimanebis nasaxlarebze somxebis, rusebis, germanele-
bisa da malaknebis dafuZneba, Cveni qveynis calkeul regionebSi (magaliTad, 
rusTavSi, guriasa da aWaraSi), viTomcda muSaxelis naklebobis gamo, ruse-
bisa da ukrainelebis kompaqturad dasaxleba, qarTveli axalgazrdebis maso-
brivi gagzavna yazaxeTSi yamiri miwebis asaTviseblad, maSin, roca sakuTriv 
`saqarTveloSi arsebuli yamiri miwebis dasamuSaveblad rusoba Camoiyvanes 
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da daasaxles! kremlma es veragoba mosaxleobis aTqvefisa da asimilaciis 
dasaCqareblad ixmara!).

yovelive zemoTqmulTan erTad, g. kobaxiZis werilSi mkacri kritikis sag-
nad sabWoTa kavSirSi aqtiurad gatarebuli sakadro politikacaa qceuli, 
ris Sedegadac sabWoTa imperiis sxvadasxva regionSi saqarTvelodan inteli-
genciisa da teqnikosebis gagzavnas metad farTo masStabebi hqonda SeZeni-
li. 1939 wlis mosaxleobis aRweris statistikur monacemebze dayrdnobiT, 
statiis avtori mkiTxvels iqve imasac auwyebs, rom `kadrebis aseTma `ganawi-
lebam~ saqarTvelos 200.000 qarTveli moacila.~ misi TqmiT, Cveni qveynidan 
iZulebiT gagzavnili am adamianebis didi nawili nel-nela da TandaTanobiT 
`inTqmeboda rusul okeaneSi.~

imis gamo, rom `qarTveli eri~ upirveles yovlisa emigraciaSi mcxovrebi 
Cveni TanamemamuleebisaTvis gankuTvnil periodul gamocemas warmoadgenda, 
mis furclebze yvelaze didi adgili, bunebrivia, saqarTvelos ambebs hqonda 
daTmobili. es masalebi pirobiTad or nawilad SeiZleba gavyoT: pirveli, 
inormaciebi Cvens qveyanaSi imxanad arsebuli mdgomareobis Sesaxeb da meore, 
mkiTxvelisaTvis kargad cnobil istoriul da Tanadroul politikur mo-
vlenaTa Sefaseba sabWoTa kavSirSi damkvidrebuli ideologiuri dogmebisa-
gan mkveTrad gansxvavebuli saxiT. 

miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi imxanad gabatonebuli politikur-
saxelmwifoebrivi mmarTvelobiTi reJimi azris Tavisuflad gamoTqmisa 
da marTali informaciis gavrcelebis uflebas maqsimalurad zRudavda, 
ucxoeTSi mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebi sabWoTa presaSi dabeWdili ma-
salebiT mainc axerxebdnen im informaciebis miRebas, romelnic maT aq arse-
buli mdgomareobis met-naklebi simarTliT gacnobis SesaZleblobas aZlev-
daT. `qarTvel erSi~ gazeT `komunistidan~ (saqarTvelos imJamindeli xeli-
suflebis upirvelesi perioduli organodan) informaciuli xasiaTis weri-
lebis gadabeWdva (aRniSnul publikaciebs gazeTis daaxloebiT sami gverdi 
uWiravs), pirvel yovlisa swored am realobis ukeT aRqmisa da gacnobierebis 
mizniT xdeboda. garda imisa, rom am informaciebiT mkiTxvels Tavadac eqm-
neboda garkveuli warmodgena Cveni qveynis imdroindel mdgomareobaze, am 
werilebis erTi nawilisTvis TandarTul komentarebSi gazeTis redaqtori 
Tavadac gamodis am mdgomareobis ganmsjel-Semfaseblis rolSi.

magaliTad, `komunistis~ 1955 wlis 22 noembris nomridan gazeTSi gad-
mobeWdili erT-erTi werili mkiTxvels konkretul informacias awvdis sa-
bWoTa imperiis umaRlesi xelisuflebis mier saqarTveloSi Catarebul im 
represiul RonisZiebaTa Sesaxeb, romelTa Sedegadac sasikvdilo ganaCeni 
gamoutanes Cveni qveynis partiuli elitis ramdenime warmomadgenels. am in-
formaciisTvis TandarTul vrcel komentarSi g. kobaxiZem (misi es masala 
adam ianiSvilis fsevdonimiTaa dastambuli) farTo ganzogadebulobiT scada 
Seefasebina saxelmwifoebrivi marTva-gamgeblobis is politika, rasac impe-
riuli xelisufleba atarebda am imperiis SemadgenlobaSi Semaval e. w. moZme 
respublikebSi. 

g. kobaxiZe am SemTxvevaSi imis gamo ki ar gamoxatavs SeSfoTebas, sta-
linis sikvdilis Semdeg xelisuflebis mier Catarebuli am `rigiT meoTxe 
sisxliani wmendis~ Sedegad sikvdiliT dasjili qarTveli Cekistebi uco-
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dvelni rom iyvnen da udanaSaulo adamianTa sisxlSi ar hqondaT xelebi 
gasvrili, aramed imis gamo, rom winandel sadamsjelo RonisZiebaTagan gan-
sxvavebiT, maT dasasjelad mowyobil sasamarTlo procesze saqarTvelos, 
rogorc Tundac formalurad arsebuli respublikis, manamdeli fsevdou-
flebebic ki iqna mTlianad ugulvebelyofili. kerZod, `Tu ocdaaTiani 
wlebis didi wmendebis dros moskovidan stalin-iagoda-eJovebis brZanebiT 
qarTvel komunistebs maTive qarTveli amxanagebi asamarTlebdnen, dRes 
sul sxvagvarad xdeba! qarTvelebi gaasamarTla ara saqarTvelos, aramed 
ssr kavSiris umaRlesma sasamarTlom, romelic sagangebod Camosula mosko-
vidan TbilisSi! braldebulis rolSi gamodis rusi!.. ironiuloba imaSicaa, 
rom damcvelTa rolebSic ki rusebi gamodian! qarTvelebs qarTveli da-
mcvelebis ayvanis uflebac ar miecaT! saqme imaSia, rom qarTvel damcvele-
bs moskovi ver endoba da sifrTxiles amjobinebs.~

stalinis Semdgomdroindeli imperiuli xelisuflebis saTaveSi mosuli 
`veluri mindvris kacebis~ mier gatarebul am axal politikas g. kobaxiZe 
qarTveli xalxisTvis gamotanil im sasjelad miiCnevs, romelic stalinisa da 
berias qarTvelobis gamo xvda mas wilad. miuxedavad imisa, rom xsenebulma 
pirovnebebma `maTi mindvrebi gaafarToves, gaasamkeces, xolo sakuTari mamu-
li ki sisxlis gubeSi abanaves,~ `rusma maTuSkam~ (mixako wereTlis sityvebia) 
`am or qarTvel renegats~ maTi qarTuli warmomavloba mainc ar apatia. 

`qarTvel erSi~ dastambuli werilebidan ramdenime sityva minda vTqva 
mixako wereTlis publikaciazec _ `mogoneba ocdaeqvs maisze.~ saqarTvelos 
istoriaSi saniSansveto TariRad damkvidrebuli am movlenis Sesafaseblad 
dawerili es statia saintereso imiTacaa, rom masSi bolSevikuri ruseTis 
mier Cveni qveynis okupaciis Sesaxebacaa saubari. m. wereTeli, rogorc am 
tragikuli movlenis uSualod TviTmxilveli, gulistkiviliT usvams xazs im 
garemoebas, rom am udidesi erovnuli tragediis umTavresi Semoqmedni pir-
vel yovlisa sakuTari samSoblos gamyidveli qarTvelebi iyvnen.

naTqvamis dasturad davimowmeb fragments xsenebuli werilidan: `rodesac 
1921 wels rusebi Semovidnen saqarTveloSi da TbilisSi axali, bolSevikuri 
`mTavroba~ dajda, SemTxveva mqonda menaxa sasaxleSi mamia oraxelaSvili, Cemi 
mosamzadebeli klasidan amxanagi skolisa, saqarTvelos axal batonad movle-
nili rusis wyalobiT. vkiTxe, Tu rad daecen Tavs damoukidebel saqarTvelos 
qarTveli bolSevikebi. Zalian kargad vicodi, Tu rad, magram misi pasuxi main-
teresebda. `saqarTvelos Tavisuflebas ki ar SevbrZolebivarT, aramed `deda-
ruseTs~ rom moscilda saqarTvelo, amas ver SevurigdiTo,~ iyo misi pasuxi. 
CemTvis es pasuxi sakmarisi iyo, damaxasiaTebeli quTaisis `desednikis~ Svi-
lisa, romelsac Turme mudam utarebia gulSi `maTuSka~ ruseTis siyvaruli.~

`qarTvel erSi~ gamoqveynebuli werilebis erTi nawili mkiTxvels Cveni 
emigrantebis cxovrebasTan dakavSirebul problemebzec uqmnis garkveul 
warmodgenas. am TvalsazrisiT pirvel yovlisa minda gazeTis redaqtoris 
werili gavixseno _ `qarTveloba amerikis SeerTebul StatebSi~. sakmaod vr-
celi moculobis am publikaciaSi g. kobaxiZem erT-erTma pirvelma scada 
konkretul faqtebze dayrdnobiT warmoeCina amerikis SeerTebul StatebSi 
Cveni Tanamemamuleebis damkvidrebis istoria. werilis avtoris azriT, XIX 
saukunis 60-ian wlebSi dawyebulma am procesma SedarebiT farTo masStabe-
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bi gasuli saukunis 20-ian wlebSi, saqarTvelos gasabWoebis Seegad, SeiZina. 
g. kobaxiZis mtkicebiT, Tu amerikaSi qarTvelebi manamde ZiriTadad saar-
sebo saxsris saZieblad midiodnen, XX saukunis 20-40-ian wlebSi am qveyana-
Si qarTvelTa migraciis ganmapirobebel umTavres faqtorad saqarTveloSi 
imxanad arsebuli umZimesi politikuri viTareba iqca. 

g. kobaxiZis xsenebuli werilisadmi interess ara marto is faqti gansa-
zRvravs arsebiTad, rom masSi amerikaSi qarTvelTa damkvidrebasTan daka-
vSirebuli ambebia dokumenturi simarTliT moTxrobili, aramed isic, rom 
werilis avtori maT meore samSoblod qceul qveyanaSi Cveni Taamemamulee-
bis warmatebul saqmianobasTan dakavSirebiTac gvawvdis metad saintereso 
informacias da im qarTvelTa konkretul CamonaTvalsac gvTavazobs, ro-
melTac mniSvnelovani roli Seasrules amerikis istoriaSi (saaviacio saqmis 
cnobili specialisti aleqsandre qarTveliSvili, farTod saxelganTqmuli 
biznesmeni jorj kobi (giorgi kobaxiZe), mTels amerikaSi popularuli par-
fiumeruli firmis damaarsebeli giorgi maCabeli, saxelovani musikosi jorj 
balanCini, amerikeli mkiTxvelisaTvis kargad cnobili mwerlebi: giorgi pa-
paSvili, nikoloz Cxotua da sxvebi).

rogorc xsenebuli publikaciiT vgebulobT, gasuli saukunis 30-ian wle-
bSi amerikaSi qarTvel emigrantTa raodenoba imdenad gazrdila, rom 1931 
wels maT sakuTari saTvistomoc SeuqmniaT (Tavmjdomare pavle kvaracxelia, 
mdivani vano kobaxiZe), 1938 wels ki saTvistomos wevrTa Semowirulobebis 
Sedegad niu-iorkidan 60 kilometrSi mdebare patara qalaq aislipSi saT-
vistomosTvis sakuTari ezoca da saxlic SeuZeniaT _ amerikaSi mcxovrebi 
qarTvelebisaTvis `patara saqarTvelod~ qceuli navTsayudeli. 

samwuxarod, saTvistomos xelmZRvanelobas es qarTuli kera 1951 wels 
gauyidia, risi mizezic niu-iorkidan misi siSore gamxdara. 

amerikaSi qarTvelTa damkvidrebis istoriis SeswavliT g. kobaxiZis dain-
teresebam SemdgomSi imdenad didi masStabebi SeiZina, rom am movlenisadmi 
miZRvnil werilebs igi xSirad beWdavda qarTul emigrantul presaSi. 

garda publicisturi da sainformacio xasiaTis werilebisa, ̀ qarTvel erSi~ 
mxatvruli nawarmoebebicaa dabeWdili _ p. iaSvilis, gr. abaSiZis, g. gamyre-
liZisa da g. kobaxiZis leqsebi da g. kobaxiZis memuaruli xasiaTis moTxroba 
`avadmyofi.~ rogorc mkiTxveli am CamonaTvalidanac mixvdeba, gazeTis re-
daqtor-gamomcemlis mizani iyo emigraciaSi mcxovrebi Cveni Tanamemamulee-
bisaTvis ara marto emigranti qarTveli mwerlebis Semoqmedeba gaecno, aramed 
saqarTveloSi moRvawe poetebis literaturul miRwevebzec Seeqmna garkveuli 
warmodgena. swored amiT unda aixsnas is faqti, rom gazeTSi gasuli saukunis 
qarTuli poeziis zemoT xsenebul warmomadgenelTa poeturi Semoqmedebis ra-
mdenime nimuSicaa dastambuli (p. iaSvilis ̀ rogorc afris tkacuni~ da ̀ zemou-
ri rTveli,~ gr. abaSiZis `Svidi mecixovne~ da `kaklis xeebi~).

rac SeexebaT g. gamyreliZesa da g. kobaxiZes, gazeTSi maTi mxolod TiTo-
TiTo leqsia gamoqveynebuli _ g. gamyreliZis `saCxeris Rame~ da g. kobaxi-
Zis `ieso macxovars.~ mTavari, riTac poeturi ostatobis TvalsazrisiT arc 
Tu ise gamorCeulma am leqsebma SeiZleba miiqcion mkiTxvelis yuradReba, 
adamianur grZnobaTa romantikuli formiT gamoxatvis mcdelobaa. naTqvamis 
naTelsayofad davimowmeb fragments g. gamyreliZis leqsidan: 



77

SeRamda ukve. mTebis grexili 
Camoibura Talxi bindebiT.
Zirs miwa sunTqavs mkerd gaReRili, 
savse mzis madliT da garindebiT. 
arsiT ar mosCans cecxlis an kvamlis 
mZinar dabaSi krToma, ciali.
siCumes arRvevs yivili mamlis 
da Soreuli urmis Wriali.
magram sacaa Caqceul xevebs 
goris Tavidan daxedavs mTvare
da modinaxis cixis nangrevebs 
vercxlis fer SuqSi aaelvarebs.

rogorc damowmebuli striqonebidanac TvalnaTliv Cans, emigraciaSi 
mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis SemoqmedebiTi STagonebis umTavres wyarod 
daucxromeli natvris sagnad qceuli samSoblosadmi Rrmad nostalgiuri si-
yvarulis gamoxatva iyo qceuli. pirvel yovlisa swored am TvalsazrisiT 
ipyrobs mkiTxvelis yuradRebas g. kobaxiZis vrceli moTxrobac _ `avadmyofi.~ 
mxatvrul srulyofilebas aSkarad moklebuli am nawarmoebisadmi dRevande-
li mkiTxvelis interesi ori umTavresi faqtoriTaa ganpirobebuli _ pirve-
li, im tragikuli zemoqmedebis CvenebiT, romelic bolSevikur xelisuflebas 
mouxdenia mis monur msaxurebad qceul adamianTa erTi nawilis cnobierebaze 
da, meore, masSi eTnografiuli sizustiTaa aRwerili Soba-axali wlis dRe-
saswaulis aRniSvnasTan dakavSirebuli xalxuri tradicia raWaSi (rogorc g. 
kobaxiZis biografiidanaa cnobili, mwerlis winaprebi nikorwmindidan iyvnen, 
ris gamoc igi Zalian xSirad stumrobda xolme mSobliur sofels. mowafeobis 
periodSi, sazafxulo ardadegebze, aq igi ara marto ubralod atarebda dros, 
aramed eTnografiul masalebsac agrovebda da beWdavda kidec imdroindel 
presaSi).

imisaTvis, rom naTqvamma meti damajerebloba SeiZinos, mokled gavixseneb 
nawarmoebSi moTxrobil ambavs. 

sofelSi Soba-axaliwlis dResaswaulis dadgomasTan dakavSirebuli sam-
zadisi iyo gaCaRebuli. sadResaswaulo dadgoma yvelaze metad bavSvebs uxa-
rodaT. erTaderTi bavSvi, romelic am saerTo mxiarulebaSi monawileobas ar 
Rebulobda, beglaras qeTuna iyo. erT dRes moTxrobis mTavarma personaJma 
patara giukam (rogorc nawarmoebidan naTlad Cans, Tavad avtorma) sakuTari 
TvaliT naxa, RobesTan martodmarto atuzuli gogona rogori sawyalobeli 
TvalebiT ucqeroda sadResaswaulo samzadisiT garTul bavSvebs. am ambis 
SetyobiT Sewuxebuli giuka gogonasTan mivida da maT Soris aseTi saubari 
gaimarTa:

`_ axal wels ar uqmobT? _ vkiTxe da Tovlis gunda SevkumSe.
_ ah, ara, Wi... ar vuqmobT, _ sevdiani xmiT miTxra man, Tan Sevatyve, tiri-

li wamoeria. gavSterdi...
_ ime, qve ratomao!
_ ih, deiwva Cemi gaCena.
_ ratom, Se qalo, Tavs raze iwyevli... Sen es miTxari, ratom ar uqmobT, _ 

Cavacivdi Cemze erTi wliT umcros qeTunas. 
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_ ratom da Cven komunistebi varT...
kidev gavSterdi. pirvelad gavigone es sityva am erTi cida gogosgan. 

aRar vicodi ra meTqva. `albaT avad arian!~ gavifiqre CemTvis, xolo mas ki 
vkiTxe:

_ yvela, Tu marto Sen?!
_ beCa, yvela, apa rava...~
am ambiT Sewuxebuli giuka dedam da bebiam daamSvides, qeTuna patara xanSi 

usaTuod ganikurnebao da misTvis gadasacemad tkbileuli gaatanes. magram 
gogonam saCuqris miRebaze uari ganacxada:

`_ madlobT, gena, magram ver gamogarTmev. mamaCemma rom daminaxos, dam-
burdRnis!~ 

miuxedavad amgvari winaaRmdegobisa, qeTunas sabolood mainc sZlia bavS-
vurma sixarbem da igi madianad Seudga saaxalwlo nugbaris Wamas: `_ RmerTma 
giSvelos-ye... ambobda pirsavse gogo da Tan malimal Tavisi saxlisaken gai-
xedavda, xom ar miyurebeno. me vamSvidebdi, uferebdi, CamoSlil wablisfer 
Tmebze xels uTaTunebdi.

_ Wame, Wame, male morCebi! _ veubnebodi TanagrZnobis xmiT.
_ iih?! _ maSin CemTvis gaurkveveli RimiliT gadmomxeda man, _ viTom avad 

rodi varo!
_ ho, ho, RmerTmani, marTals geubnebi, male morCebi, ase miTxra bebiam.~ 
`qarTveli eris~ furclebze gamoqveynebuli masalebidan ramdeni-

me sityva giorgi gamyreliZis werilzec minda vTqva. imxanad amerika-
Si mcxovrebi am niWieri poetis xsenebul werilSi, romelic TbilisSi 
gamocemuli grigol abaSiZis leqsebisa da poemebis erTtomeulis re-
cenzias warmoadgens, maRalprofesiuladaa warmoCenili meoce sauku-
nis qarTuli mwerlobis am erT-erTi niWieri warmomadgenlis poeturi 
SemoqmedebisTvis niSandoblivi tendenciebi. g. gamyreliZis SefasebiT, 
gr. abaSiZe `WeSmaritad maRali Rirsebis poeti~ iyo, qarTuli poetu-
ri tradiciebis gamgrZelebeli, `maRali xarisxis da farTe masStabe-
bis~ mqone leqsebis `metad niWieri avtori.~ imisaTvis, rom gr. abaSiZis 
poeturi Semoqmedebis miseul Sefasebebs meti sicxade da damajereblo-
ba SesZinos, recenziaSi konkretuli magaliTebicaa damowmebuli poetis 
patriotuli lirikidan.

gr. abaSiZis poeziisadmi g. gamyreliZis amgvari damokidebuleba SemTx-
veviT movlenas rom ar warmoadgenda, es im faqtiTac dasturdeba, rom 1957 
wels Jurnal `krebulSi~ gamoqveynebul mis erT-erT leqsSi (`miwa qarTuli~) 
aSkarad igrZnoba gr. abaSiZis qvemoT damowmebuli leqsis (dawerilia 1955 w.) 
poeturi zegavlenis kvali.

TviTon ar vici, ase rad xdeba, 
sadac ki vnaxav lamaz mTa-gorebs,
sadac lamazi mTa-bari mxvdeba, 
Cems saqarTvelos ratom magonebs.
misi xateba, rogorc lampari, 
minaTebs gzas da Tan davatareb,
Tu sadme mxvdeba turfa mTa-bari, 
Cemi samSoblos mTa-bars vadareb.
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da me ar minda sxva netareba, 
Tund daviaro mTeli samyaro,
albaT ver vpoveb sxva Sedarebas, 
mxare lamazi rom Sevadaro!

imisaTvis, rom g. abaSiZis citirebul leqssa da g. gamyreliZis zemoT 
naxseneb nawarmoebs Soris arsebuli msgavseba mkiTxvels ufro naTlad da-
vanaxoT, g. gamyreliZis leqsidan aq im striqonebsac gavixseneb, romlebsac, 
Cemis azriT, aSkarad etyobaT gr. abaSiZis poeturi zegavlenis kvali: `da 
me am qveynad Seni sadari ar meguleba sxva kuTxe arsad;~ `magram vercerTi 
qveynis mSveneba me Sens mSvenebas ver davamsgavse;~ `me moviare qveynebi bevri, 
vnaxe mravali Wala da tevri, magram sad iyo miwa qarTuli?!~

garda zemoT xsenebuli publikaciebisa, `qarTvel erSi~ gamoqveynebuli 
werilebidan aseve sainteresoa: grigol diasamiZis `qarTuli Teatri,~ givi 
kobaxiZis `daviT guramiSvili~ da `ivane javaxiSvili~ da sxv. am werilebis 
gamoqveynebis umTavresi mizani iyo, saqarTvelos istoriis didmniSvnelova-
ni epizodebis gaxsenebiTa da qarTveli xalxis ukvdavi Svilebis erovnuli 
Rvawlis gandidebiT ucxoeTSi mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis gulSi kidev 
ufro metad gaRvivebuliyo siyvaruli maradiuli natvris sagnad qceuli 
samSoblosadmi.

* * *
Jurnali `krebuli,~ rogorc saTauris qvemoT gakeTebul saredaqcio 

ganacxadSia miTiTebuli, qarTuli literaturis, istoriisa da xelovnebis 
yovelwliur organod Cafiqrebul gamocemas warmoadgenda. marTalia, re-
daqtorma xsenebuli Jurnalis mxolod erTi nomris dabeWdva SeZlo, magram 
masSi gamoqveynebuli mravalferovani masalebi yovelgvari daeWvebis gareSe 
adastureben im faqts, rom `krebulis~ SemoqmedebiTi koleqtivis es keTil-
Sobiluri survili stabilurad misi gamocemis SemTxvevaSi usafuZvlo ocne-
bis sagnad ar darCeboda da igi namdvilad iqceoda ucxoeTSi mcxovrebi Cveni 
Tanamemamuleebis SemoqmedebiTi da mecnieruli SesaZleblobebis realurad 
warmomCen erT-erT saintereso periodul organod. imisaTvis, rom naTlad 
davrwmundeT yovelive zemoTqmulis simarTleSi, qvemoT konkretulad ga-
vaanalizeb mis furclebze gamoqveynebul gansakuTrebiT saintereso nawar-
moebebs. 

rogorc mosaloneli iyo, `krebulSi~ gamoqveynebuli yvela masala qar-
Tul Tematikas eZRvneba da sabWoTa saqarTveloSi imxanad gabatonebuli 
ideologiuri dogmatizmisagan Tavisufali formiT gamoxatavs emigraciaSi 
mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis TvalTaxedvas. umTavresi tendencia, ro-
melic am masalebs gamWol xazad gasdevs, es maTi avtorebis mZafrad nos-
talgiuri siyvarulia Soreuli monatrebis sagnad qceuli samSoblosadmi. 
am nostalgiis pirvelgamovlinebas mkiTxveli Jurnalis xelSi aRebisTanave 
igrZnobs mis garekanze gamoxatuli nikorwmindis taZris fotoTi. qarTuli 
xuroTmoZRvruli Zeglebidan nikorwmindis taZris gamorCeva, sxva mniSvne-
lovan faqtorebTan erTad, albaT im romantikulma siyvarulmac ganapiroba 
arsebiTad, riTac bavSvobis droidan moyolebuli iyo raWasTan dakavSirebu-
li Tavad `krebulis~ redaqtor-gamomcemeli. 
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imis gamo, rom Jurnalis gamosvla ilia WavWavaZis mkvlelobidan 50 wlis-
Tavs daemTxva, `krebulis~ pirveli publikaciebi swored am tragikul mo-
vlenas eZRvneba. esenia: gorda maxvilaZis fsevdonimiT gamoqveynebuli Tavad 
redaqtor-gamomcemlis werili `50 weli ilias gardacvalebidan~ da giorgi 
gamyreliZis leqsi `ilias 50 wlis daRupvis Tavze.~ xsenebul publikaciaTa 
umTavresi Rirseba pirvel yovlisa imaSi mdgomareobs, rom maTSi erovnul-
patriotuli TvalTaxedviTaa Sefasebuli Cveni didi winapris gamorCeulad 
mniSvnelovani roli qarTveli eris istoriaSi.

magaliTad, g. gamyreliZis SefasebiT, ilia WavWavaZis toli mamuliSvili 
qarTvevel ers mTeli misi istoriis manZilze ar movlenia. ai, rogor gamoxa-
tavs poeti am azrs xsenebul leqsSi iliasadmi mimarTvis formiT: 

Cven ar viviwyebT TavdadebulT Zvelsa da axals,
imaT saxelebs vin CamoTvlis mraval wyebians?
magram jer mebrZols Senze diads da Senze maRals
qarTlSi cxovreba arasodes ar Rirsebia.

rac Seexeba givi kobaxiZes, misi SefasebiT, `ilia WavWavaZe saqarTvelos-
Tvis iyo imaze meti, rasac sxva qveynebSi `mefe~ ewodeba. igi iyo yvelaferi 
mTeli naxevari saukunis ganmavlobaSi. namdvili meTauri, winamZRoli, meur-
ne, moWirnaxule, mfarveli, Semnaxavi mSobeli erisa, Tavisi xalxisa, samSo-
blosi, misi kulturisa, misi meobis, misi Tavmoyvareobis, misi siamayis.~ 

ilias Rvawlisadmi g. kobaxiZis amgvar damokidebulebas, zemoT Ca-
moTvlil faqtorebTan erTad, arsebiTad ganapirobebda is faqtic, rom, misi 
SefasebiT, igi `qarTuli nacionalizmis droSa iyo,~ Cveni xalxis erovnul-
saxelmwifoebrivi TavisuflebisaTvis brZolis beladi da winamZRoli. vfi-
qrob, yovelgvari zedmeti komentarebis gareSec advili misaxvedria, ilia 
WavWavaZis mamuliSviluri Rvawlis Seafasebis dros ratom aniWebda g. ko-
baxiZe yvelaze did mniSvnelobas Cveni didi winapris udides damsaxurebas 
swored zemoT aRniSnuli mimarTulebiT.

`krebulis~ redaqtor-gamomcemeli am TvalsazrisiT gamonaklisi ar aris 
da, rogorc ucxoeTSi mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis naazrevidan Tval-
naTliv Cans, qarTveli eris erovnul-saxelmwifoebrivi TavisuflebisaTvis 
aqtiurad mebrZoli qarTveli emigrantebisaTvis ilia WavWavaZis Rvawli 
upirveles yovlisa swored imitomac iyo gansakuTrebiT mniSvnelovani, rom 
igi yvelaze metad Seesabameboda maT mamuliSvilur idealebs.

imis gamo, rom `krebuli~ qarTveli emigrantebisaTvis gamiznul perio-
dul gamocemas warmoadgenda, masSi gamoqveynebuli yvela masala saqarTve-
los Tanadroul yofasTan da istoriasTan iyo dakavSirebuli. am masalebis 
erTi nawili saqarTveloSi mcxovreb avtorebs ekuTvnis. kerZod, JurnalSi 
dabeWdilia: g. tabiZis `qebaTa qeba nikorwmindas~, i. griSaSvilis `ori sizma-
ri~ da `fiqrTa talRav~, gr. abaSiZis `ulu daviTis dabruneba~, k. nadiraZis 
`paolo iaSvils~, `Tu edems eZeb~ da `roca myinvari dedofal Tbiliss.~

meoce saukunis qarTuli poeziis am cnobili ostatebis poetur qmnilebaTa 
gamoqveynebiT Jurnalis redaqtori Seecada mSobliur wiaRs mowyvetili Cveni 
TanamemamuleebisTvis ara marto im SemoqmedebiT warmatebebze Seeqmna garkveu-
li warmodgena, rasac sabWoTa imperiis nawilad qceul saqarTveloSi mcxovrebi 
qarTveli mwerlebi aRwevdnen, aramed komunisturi reJimis mZvinvarebis miuxe-
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davad dauTrgunvel im patriotul suliskveTebazec, riTac maTi Semoqmedeba 
xasiaTdeboda. amiT unda aixsnas is faqti, rom dasaxelebuli poetebis Semoqme-
debidan ̀ krebulis~ redaqtor-gamomcemeli emigrant mkiTxvels pirvel yovlisa 
swored patriotuli suliskveTebis mqone leqsebs sTavazobda.

qarTuli emigrantuli poezia `krebulSi~ sami emigranti avtoris: giorgi 
gamyreliZis, givi kobaxiZisa da lado beliaSvilis leqsebiTaa warmodgenili. 
obieqturoba moiTxovs iTqvas, rom mxatvruli ostatobis TvalsazrisiT, es 
nawarmoebebi, garda g. gamyreliZis leqsebisa, sakmaod sust qmnilebebs war-
moadgenen. rac Seexeba g. gamyreliZes, misi poeturi publikaciebiT kidev er-
Txel vrwmundebiT imaSi, rom am avtoris saxiT qarTul emigrantul poezias 
uTuod hyavda erT-erTi gamorCeulad niWieri warmomadgeneli. naTqvamis 
dasturad, vfiqrob, servantesis don-kixotidan kargad cnobili rosinanti-
sadmi miZRvnili misi leqsis gaxsenebac iqneba sakmarisi:

Tqven xom icnobdiT sakvirvel merans, 
(sadRaa exla msgavsi cxenebi?)
Cascqerda miwas bebers da verans 
da daqanculi iyo WenebiT.
sWamda dRiTi dRe naklebs da naklebs, 
saSinel iRbals miando Tavi. 
bindi moedo mis TvalTa kaklebs 
da rosinanti mokvda ukvdavi.
mas ar hyolia patronad sulla, 
arc kaligula utarebia,
is ar gamxdara arsad konsulad, 
arc Tavi pegass udarebia.
zarniSTa jiRa ar dgmia Tavze, 
fexze ar hkvria oqros nalebi,
magram is iyo ocnebiT savse 
da umwvervales idealebiT.
roca brwyinvale misi raindi 
qaris wisqvilTa ebrZoda kibes,
is sikvdilebma ucbaT moTibes 
da daeufla maradis bindi.
exla ZeglebiT aRar gvakvirvebs 
daviwyebuli misi cxedari.
da darCa sanCos da imis virebs 
mas Semdeg burTi da moedani.

`krebulSi~ gamoqveynebuli g. gamyreliZis leqsebidan warmosaxvis ori-
ginalobiTac da poeturi ostatobis mxrivac aseve saintereso nawarmoebia 
`mxolod arasodes.~ miuxedavad imisa, rom leqsis ritmul-musikalur Jrera-
dobas aSkarad etyoba g. tabiZis poeturi zegavlenis kvali, igi mainc unda 
CaiTvalos g. gamyreliZi poeziis erT-erT sagulisxmo nimuSad:

moCans sarkmelidan RrubliT daqarguli
disko gacrecili mTvaris avioni.
iyvnen poetebi Senze dakargulnic:
terenti graneli da fransua viioni.



82

leqsis sixalases sxvisTvis imetebdi,
magram Seisudre Talxi wyvdiadebiT,
netav siT gafrindnen yvela imedebi,
gundi tredebisa da ganTiadebi?
ukan kldeebia, sCanan win kedlebi...
xedav kacis mkvlelebs mraval kadrebians.
Sen guls dafliTaven Savi frinvelebi,
Ramis vampirebi sisxliT daTvrebian.
sadRac, detroitSi, kaci sakvirveli
xSirad lenoraze bnel fiqrs eZleoda,
Savi naxSiriviT yvavi saSineli
imis simartoves RamiT eweoda.
aris sasurveli Savi frTosanisTvis _
saxlis yvela kari magrad Carazodes,
yornis pasuxia obol mgosnisaTvis
yvela SekiTxvaze:
mxolod `arasodes~...
marto `arasodes.~

`krebulSi~ gamoqveynebuli mesame leqsiT g. gamyreliZe ilia WavWavaZis 
tragikuli daRupvidan 50-e wlisTavsac gamoexmaura da poeturi formiT ki-
dev erTxel gausva xazi mis gansakuTrebiT mniSvnelovan rols Cveni qveynis 
istoriaSi. kerZod, poetis SefasebiT, ilia `siyvarulisa da Serigebis mqa-
dagebeli~ is mamuliSvili iyo, romelmac ara marto ubralod `gamoafxizla 
da gaanaTa Cveni qveyana,~ aramed lazaresaviTac gaacocxla da aRadgina igi 
mkvdreTiT. amitomacaa, rom misTvis wiwamurSi nasroli sasikvdilo tyvia 
faqtobrivad yovel qarTvelsac moxvda gulSi: 

roca gesroles wiwamurSi muxTali tyvia,
gana Sen mogkles? Cvenc dagvkodes SenTan ziarad,
Cvenc gulSi mogvxvda Seni tyvia, Cveno iliav,
da gulSi dagvaqvs Sens saxelTan mware iarad.

rac Seexeba `krebulSi~ dastambul g. kobaxiZisa da l. beliaSvilis le-
qsebs, TavianTi poeturi ostatobis xarisxiT isini aSkarad Camouvardebian 
g. gamyreliZis citirebul poetur nawarmoebebs. erTaderTi, riTac es leq-
sebi mkiTxvelis dainteresebis sagnad SeiZleba iqcnen, maTi avtorebis nos-
talgiur grZnobaTa poeturi formiT gamoxatvis mcdelobaa. magaliTad, 
raWisadmi miZRvnil leqsSi g. kobaxiZe Semdegnairad gamoxatavs Tavisi bavS-
vobis RviZl nawilad qceuli kuTxisadmi siyvaruls: `sanatrelo! viyo samg-
zis wyeuli, Tu Camiqres Seni trfobis xanZari!~

`krebulSi~ gamoqveynebuli masalebidan dRevandeli mkiTxvelisaTvis yve-
laze metad saintereso da faseuli pirvel yovlisa is publikaciebia, romle-
bSic axleburi TvalTaxedviTaa gaazrebuli qarTuli mwerlobis iseTi didi 
warmomadgenlebis cxovrebasTan da SemoqmedebasTan dakavSirebuli proble-
muri sakiTxebi, rogorebic iyvnen SoTa rusTaveli, grigol orbeliani, akaki 
wereTeli da aleqsandre yazbegi.

magaliTad, rusTvelologiaSi farTod damkvidrebuli Sexedulebisagan 
gansxvavebiT, giorgi gamyreliZe (ix. misi werili _ `SoTas `vefxis tyaosanze~ 
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da mis mkvlevarebze~) amtkicebs, rom `vefxistyaosnis~ sxvadasxva xelnawers 
Soris arsebuli ̀ mTavari gansxvavebani aucileblad sxvis xels, ese igi yalbis 
mqnels ki ar unda mieweros, aramed TviTon rusTavels!~ 

amgvar teqstologiur gansxvavebaTa ganmapirobebel umTavres faqtorad 
g. gamyreliZe pirvel yovlisa poemis srulsayofad gaweul im did Semoqme-
debiT Sromas miiCnevs, romelsac, misi mtkicebiT, mTeli Tavisi sicocxlis 
manZilze eweoda poeti. `aseTi Rrma, universaluri da diadi poema, _ wers 
igi, _ ar iwereba erTi xelis mosmiT, erTi saboloo teqstiT, Seusworeblad 
da mokle droSi, aramed aseT ukvdav da diad poemas sWirdeba bevri dro, be-
vri fiqri da Sroma. Semoqmedebis am procesSi xdeba xandaxan diametraluri 
cvlilebebic ki da raRa Tqma unda patara da umniSvnelo Sesworebebze xom 
laparakic zedmetia.~

miuxedavad imisa, rom aRniSnul mosazrebas g. gamyreliZe zogadad, 
konkretuli argumentebis mouSveleblad, gamoTqvams, ̀ vefxistyaosnis~ sabo-
loo teqstis dadgenis dros, Cemis azriT, arc xsenebuli Tvalsazrisi unda 
iqnes datovebuli uyuradRebod. 

g. gamyreliZis werilisadmi interess mniSvnelovanwilad gansazRvravs is 
faqtic, rom avtori sabWoTa periodis saqarTveloSi TviT rusTvelologe-
bisTvisac ki TiTqmis sruliad ucnobi da xelmiuwvdomeli emigrantuli rus-
Tvelologiuri naSromebis Sesaxebac gvawvdis garkveul informacias. mxedve-
lobaSi maqvs ucxoeTSi moRvawe Cveni Tanamemamuleebis: viqtor nozaZisa da 
lado beliaSvilis naSromebi `vefxistyaosanze.~ gansxvavebiT v. nozaZisagan, 
romlis mecnieruli memkvidreoba dRes ukve Tavisuflad xelmisawvdomia ne-
bismieri dainteresebuli pirisaTvis, cnobili mwerlis _ akaki beliaSvilis 
Zmis _ lado beliaSvilis moRvaweobis Sesaxeb qarTveli sazogadoebis udi-
desi nawilisaTvis TiTqmis araferia cnobili. 

rogorc g. gamyreliZis werilidan vgebulobT, emigrantobis periodSi 
gamocemul mis naSromSi _ `rusTavelisa da dantes idumali,~ faqtobrivad, 
rusTvelologiur mecnierebaSi pirvelad, specialuri msjelobis sagnad iyo 
qceuli `vefxistyaosnis~ avtoris astronomiuli azrovneba. g. gamyreliZis 
marTebuli xazgasmiT, `am mxriv l. beliaSvilis Sroma rusTvelologiaSi 
axlis mTqmelad gvevlineboda.~

miuxedavad ganxiluli naSromebis uTuo mecnieruli Rirsebebisa, `kre-
bulSi~ gamoqveynebuli masalebidan yvelaze metad saintereso, Cemis azriT, 
pirvel yovlisa mainc grigol diasamiZis `Cemi mogonebaa,~ romelSic XIX 
saukunis dasasrulisa da XX saukunis dasawyisis qarTuli mwerlobis Tvalsa-
Cino warmomadgenelTa cxovrebasTan da moRvaweobasTan dakavSirebiT araer-
Ti metad mniSvnelovani informaciaa mowodebuli. am informaciebisadmi ndo-
bis xarisxs arsebiTad zrdis is faqti, rom maT im periodis Cveni kulturul-
sazogadoebrivi cxovrebis iseTi aqtiuri da TvalsaCino warmomadgeneli 
gvawvdis, rogoric gr. diasamiZe iyo, farTod cnobili perioduli organos 
_ gazeT `Temis~ redaqtor-gamomcemeli 1911-1915 wlebSi.

naTqvamis dasturad aRniSnul informaciaTagan davimowmeb oriode maga-
liTs.

gansxvavebiT bevri misi Tanamedrovisagan, romelTa azriTac akaki were-
Tels col-SvilTan xSir SemTxvevaSi sakmaod garTulebuli urTierToba 
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hqonda, gr. diasamiZe amtkicebs, rom sinamdvileSi es sulac ar yofila ase 
da ̀ Tavis droze gavrcelebuli xma, TiTqo gayrili iyvnen akaki da misi coli, 
unda iqnes ukugdebuli, rogorc Wori da cili. isini mudam megobrul miwer-
moweraSi iyvnen. me, grigol diasamiZes, rogorc akakis literaturul ander-
Zis amsrulebels, mevaleba avwero akakis da misi ojaxis urTierToba. Svili 
misi Tumca kursdamTavrebuli inJiner-meqanikosi iyo, magram midrekilebiT 
xelovnebis, metadre saopero saqmis motrfiale iyo. qonda gansakuTrebuli 
xasiaTi, keTili da mosiyvarule. amitom yvela msaxiob-momRerlebs uyvar-
daT is, rogorc adamiani da niWieri msaxuri xelovnebisa. bevri warCinebu-
li momRerali daayena Tavis fexze. misi saqmianoba moiTxovda did Tanxebs... 
msaxiobTa garda aleqsi wereTels hmegobrobdnen mxatvrebi. moulodneli 
sikvdilis Semdeg akakis Svils darCa metad Zvirfasi qoneba _ dekoraciebi, 
suraTebi da sxva saTeatro mowyobileba... Svils awuxebda mudam sevda, rom 
daSorebuli iyo samSoblo qveyanas. erTxel moawyo Tbilisis saopero saqme 
_ mowveuli hyavda primadonna nadeJda van-der-Srandti da mSvenieri tenori 
ante bronaCiCi, magram am saqmem zaralis meti ara misca ra. megobrebma Seu-
groves fuli da ise gaaTaves sezoni, Torem usiamovno bolo moeloda. me 
maxsovs, rogori Sewuxebuli iyo akaki, romelic ver Sordeboda samSoblos, 
bohemur cxovrebas eweoda da amitom mogzauroba, stumroba misTvis erTgvar 
saWiroebas Seadgenda.~

gr. diasamiZe aseve uaRresad saintereso cnobas gvawvdis aleqsandre yaz-
begis Sesaxeb agorebul im WorTan dakavSirebiTac, TiTqos misi avtorobiT 
cnobili nawarmoebebi sinamdvileSi biZamisis _ dimitri yazbegis dawerili 
iyo. marTalia, dRes es cilismwamebluri braldeba ukve yovelgvari daeWve-
bis gareSea uaryofili, magram XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyisSi 
xsenebuli sakiTxi araerTgzis qceula mwvave gansjisa da msjelobis sagnad.

gr. diasamiZis zemoT xsenebuli publikacia uaRresad saintereso imiTa-
caa, rom masSi avtori imdroindel sazogadoebaSi farTod gavrcelebuli 
am Woris uarsayof konkretul argumentebsac gvTavazobs sakmaod mravlad. 
naTqvamis dasturad werilidan, vfiqrob, Tundac am fragmentis gaxsenebac 
iqneba sakmarisi: `Cveni ojaxis megobrebidan kargad maxsovs mwerali aleqsan-
dre moCxubariZe-yazbegi. roca is gviyveboda ambavs, gafacicebiT vusmendiT 
me da Cemi Zma sandro mis naambobs. didi niWi etyoboda mas. amitom ar vizia-
reb zogierTTa mosazrebas, TiTqos al. yazbegis TxzulebaTa avtori iyo 
misi naTesavi dimitri yazbegi. me TviTon minaxavs sandro gazeT `droebis~ 
redaqciaSi erT patara kunWulSi mimjdari magidasTan. Tavisi beci TvalebiT, 
kalmiT xelSi swerda Tavis moTxrobebs. mere uniWo rom yofiliyo, iseTi 
mcodne da niWieri redaqtori _ vano maCabeli miiwvevda gamousadegar Tanam-
Sromels?.. Cem dros ki ar iyo gavrcelebuli, rom sandrom dimitris mohpara 
moTxrobebi da Tavisad miiCnia, aramed dimitris mier Segrovili masala saxa-
lxo zepirsityvierebisa... amis moparvas abralebda misi naTesavi, dimitris 
dai, bebia-qali elisabed yazbegisa. es adamiani metad gul-amrezili iyo san-
dros mimarT... samwuxarod, es adamiani moCanda meWored. yazbegianT ojaxSi 
didi usiamovneba trialebda mamulebis memkvidreobis gamo... elisabedma ga-
mourkvevlad pirdapir Tavis naTesavs daswama plagiatoba, jer mciredi ram 
_ Segrovil zepir-sityvaobis masalebis miTviseba daswama, mere gakadnierda, 
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gaadida Tavisi braldeba da sandros mTeli Semoqmedeba waarTva da Tavis 
Zmas miuTvisa... mTeli es ambavi ojaxur usiamovnebaze agebuli sazizRari 
Woria.~

`krebulisadmi~ interess mniSvnelovanwilad gansazRvravs is faqtic, 
rom igi ucxoeTSi mcxovrebi im Cveni Tanamemamuleebis Sesaxebac gvawvdis 
garkveul informacias, romlebic qarTveli sazogadoebisaTvis dRes nakle-
bad arian cnobilni. am TvalsazrisiT gansakuTrebiT faseulia Jurnalis 
redaqtor-gamomcemlis mier g. maxvilaZis fsevdonimiT gamoqveynebuli we-
rili mxatvar lado saakaZis Sesaxeb. igi ucxoeTSi meore msoflio omis Sem-
deg gadaxvewili Cveni Tanamemamule yofila. samwuxarod, mis Sesaxeb werilis 
avtorsac da mis nacnobebsac imxanad imdenad mcire informacia hqoniaT, rom 
ara Tu misi cxovrebisa da moRvaweobis Taobaze ar moepovebodaT raime mniS-
vnelovani cnobebi, aramed dazustebiT imis Tqmac ki ar SeeZloT, sad da 
romel qveyanaSi cxovrobda igi.

g. kobaxiZis TqmiT, lado saakaZis saxeli pirvelad mas aTiode wlis winaT 
gaugonia Cveni emigranti poetis _ giorgi gamyreliZisagan. mogvianebiT mas 
misgan damatebiT isic Seutyvia, rom es niWieri mxatvari, romelsac Tbilisis 
samxatvro akademia unda hqonoda damTavrebuli, savaraudod Turme samxreT 
amerikaSi cxovrobda. raime sxva cnoba l. saakaZis Sesaxeb mas ar hqonia.

g. gamyreliZis informaciiT, misi leqsebis Sinaarsis safuZvelze l. sa-
akaZes ramdenime suraTi hqonia daxatuli. am naxatebze dayrdnobiT, g. ga-
myreliZes rom usaxsovrebia g. kobaxiZisTvis, werilis avtori Cveni sazoga-
doebisaTvis sruliad ucnobi am emigranti qarTveli mxatvris Semoqmedebas 
aseT Sefasebas aZlevs: `misi suraTebi Tbili, tkbili mSobliuri ganwyobile-
bisaa, romelSic efeqti da ocneba sWarbobs mSral realizms. amitom lado 
saakaZis suraTebi ufro romantikulia, vidre realisturi. detalebSi misi 
suraTebi SeiZleba susti moeCvenos mnaxvelis Tvals. magram romantizmi 
detalebSi xom TiTqmis mudam sustia?! siZliere da Rirseba lado saakaZis 
mxatvrobisa swored misi romantikulobaa. igi umTavresad xatavs romantiul 
mSobliur Temebze da aris agreTve kargi portretistic. samwuxarod, misi 
adgil-samyofeli ver gavarkvieT, rom xma migvewvdina da misgan axali naxa-
tebi migveRo. SesaZlebelia, rogorme es krebuli moxvdes mis xelSi da TviT 
gamogvexmauros?!~

rogorc g. SaraZem gaarkvia, l. saakaZe fsevdonimi yofila argentinaSi 
mcxovrebi emigranti qarTveli mxatvris _ erasti iaSvilisa, romelic Turme 
argentinaSi, buenos-airesTan axlos mdebare patara qalaq lomas de zamoraSi 
cxovrobda cnobili emigranti mwerlis _ akaki papavas ojaxis mezoblad. meo-
re msoflio omSi wasvlamde saqarTveloSi mas hyolia meuRle da ori Svili, 
argentinaSi damkvidrebis Semdeg ki iqauri qali SeurTavs, romlisganac erTi 
qaliSvili SesZenia (SaraZe 1993: 459).

l. saakaZis cxovrebasa da moRvaweobaze ufro naTeli warmodgenis Se-
saqmnelad aq g. kobaxiZis dRiuridan g. SaraZis mier moSveliebul am frag-
mentsac davimowmeb: `1989 wlis 8 dekembers... Tamar da akaki papavas ufros 
qaliSvils davureke... me mainteresebda mxatvar lado saakaZis ambavi. Turme 
Zalian axlos icnoben da maTTan axlosac cxovroben. avadmyofobs. did ga-
saWirSia. axla pensiazea gasuli, magram nawilobrivi droiT mainc muSaobs 
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Turme germanelis SuSis qarxanaSi. SuSas mxatvrul dekoraciebs ukeTebs... 
misi namdvili gvari iaSvilia, saxelic miTxra: erasto. erasto iaSvili. mama 
mRvdeli hyolia. kaxeTSi gaumwesebiaT mRvdlad da erasto iq dabadebula... 
kaxeTSi hyolia coli, Svilebi da SviliSvilebi. bolo dros gaubams miwer-
mowera saqarTveloSi, magram werilebs iSviaTad iRebso. Turme Tavs irCenda 
didi, cnobili mxatvrebis naxatTa gadaxatviT (reproduqciiT), maT hyidda. 
TviTac xatavda, umTavresad peizaJebs, franguls (iq yofila namyofi) da 
argentinisa, aseve qarTulsac. ramdenimejer iyo Turme gamofena da kargi 
gamoxmaureba miiRo. aqvs qarTuli cxovrebidan suraTebi. axla 72 wlisaa~ 
(SaraZe 1993: 462). 

`krebulSi~ dastambuli masalebidan ramdenime sityva minda vTqva givi 
kobaxiZis werilzec _ `mixeil wereTlis naambobi, Canaweri.~ memuaruli xa-
siaTis am werilisadmi dRevandeli mkiTxvelis interess arsebiTad ganapi-
robebs is faqti, rom m. wereTlis monaTxrobze dayrdnobiT g. kobaxiZis 
Canaweri ramdenime axali epizodiT amdidrebs Cvens codnas qarTuli mwer-
lobisa da mecnierebis iseTi cnobili warmomadgenlebis cxovrebisa da moR-
vaweobis Sesaxeb, rogorebic iyvnen: iakob gogebaSvili, vaJa-fSavela, ivane 
javaxiSvili, niko mari da sxvebi. g. kobaxiZis TqmiT, xsenebul moRvaweebTan 
dakavSirebuli es epizodebi mas m. wereTlisagan piradad hqonia mosmenili 
1945 wlis zamTarSi bolSevikebis devnilobisagan Tavis daxsnis mizniT ger-
maniaSi, zemo hesenis erT-erT patara sofelSi, TavSefarebis dros. werilis 
avtoris TqmiT, erTaderTi ram, rac `gaurkveveli molodiniT garemocule-
bsa da Tanamemamuleebs mowyvetilT~ zamTris mZime RameebSi maT sulierad 
aZlebinebdaT, mxcovani mecnieris dausrulebeli mogonebebi iyo Cveni eris 
saxelovani Svilebis cxovrebasTan da saqmianobasTan dakavSirebiT.

g. kobaxiZis xazgasmiT, igi Turme ara marto ubralod ismenda didi mec-
nieris naambobs, aramed yvelafers iwerda kidec imave Rames an meore dRes, 
ris gamoc xsenebul CanawerebSi m. wereTlis `naambobis pirvandeli saxe si-
zustiTaa daculi.~ 

garda dasaxelebuli masalebisa, `krebulSi~ aseve gamoqveynebulia: Tamar 
da akaki papavas ̀ moskovis qarTuli emigracia da batoniSvili darejan,~ giorgi 
kereseliZis `grigol orbeliani,~ revaz gabaSvilis `qarTuli modgmis wvli-
li msoflio civilizaciaSi,~ irakli oTxmezuris `SoTa rusTavelisa da misi 
poemis garSemo,~ givi kobaxiZis `axali dokumentebi diasamiZeTa sagvareulos 
istoriisaTvis,~ misive `xresilis omi~ da `akakis mogzauroba raWa-leCxumSi,~ 
aleqsandre manveliSvilis `giorgi merCule, qarTveli mwerali meaTe sauku-
nisa, Sroma p. ingoroyvasi,~ g. maxvilaZis `d. m. lengi da misi kvleva-Ziebani 
saqarTvelos istoriaSi~ da misive `miqel TarxniSvilis Rvawli.~

rogorc ganxiluli da JurnalSi dastambuli sxva masalebis dasaxele-
biTac TvalnaTliv Cans, `krebuli~ maRali akademiuri donis gamocemas war-
moadgenda da masSi gamoqveynebuli masalebi uaRresad saintereso iyo ara 
marto informaciuli TvalsazrisiT, aramed Cveni qveynis istoriuli war-
sulisa da Tanadrouli yofis calkeul sakiTxTa axleburi TvalTaxedviT 
gaazrebis mxrivac.

Jurnals, romelic 224 gverdisagan Sedgeba, bolos Tan erTvis im qvelmoq-
medTa sia, visi finansuri SewirulobebiTac moxerxda misi gamocema. rogorc 
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am siidan xdeba cxadi, am didmniSvnelovani saqmis praqtikuli ganxorcieleba 
amerikasa da safrangeTSi mcxovrebi Cveni Tanamemamuleebis mier Sewiruli 
TanxebiT gamxdara SesaZlebeli. amerikel emigrantTagan yvelaze didi Tanxa 
Tavad redaqtor-gamomcemelsa da mis meuRles gauRiaT (500-500 dolari), 
safrangeTSi mcxovrebTagan ki akaki SavguliZes (5000 franki), qeTevan vaC-
naZes, vasil wulukiZes, lado beliaSvilsa da mixeil CubiniZes (TiToeuls 
1000-1000 franki).

samwuxarod, Jurnalis redaqtor-gamomcemelma `qarTveli erisa~ da `kre-
bulis~ mxolod TiTo-TiTo nomrebis dabeWdva SeZlo. CvenTvis dResdReobiT 
xelmisawvdomi masalebis mixedviT, SeuZlebelia imis zustad garkveva, ra 
umTavresma mizezebma ganapirobes es gulsatkeni movlena; albaT, upirveles 
yovlisa finansurma problemam. 

sabolood, yovelive zemoTqmulis safuZvelze, Semajamebeli das-
kvnis saxiT kidev erTxel gavusvam xazs im garemoebas, rom givi ko-
baxiZis mier amerikis SeerTebul StatebSi stamburad nabeWdi formiT 
gamocemuli pirveli qarTuli perioduli organoebi: gazeTi `qarTveli 
eri~ da Jurnali `krebuli~, miuxedavad maTi xanmokleobisa, usaTuod 
unda iqnan miCneulni qarTuli emigrantuli presis metad mniSvnelovan 
nimuSebad.
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AVTANDIL NIKOLEISHVILI

From the History of the Georgian Press in America:
”Georgian Nation” and “Collection”

Summary

The first Georgian periodical organ which was published in the American continent was 
a journal “Mamuli” (Patrimony). It was edited by Viktor Nozadze in the capital of Argentina, 
Buenos-Aires in 1951-1953. Chronologically, the second periodical organ was the informa-
tive bulletin“American Council of Georgia’s independence restoration”, the so called “Tsnobis 
Purtseli”. (It was issued in New York in 1953-1954. Editor - Givi Kobakhidze).

In 1953, from July and August simultaneously with “Tsnobis Purtseli” “American Council” 
established the second periodical organ-journal “Our Way” which was also established by G. 
Kobakhidze. (It was issued in New York until 1961).

Together with the above mentioned periodical organs, in December of 1955, Givi Ko-
bakhidze established his own newspaper -“Georgian Nation” (issued in New York, only one, 
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twelve page issue, big size) -in the USA, which was printed typographically and was the first 
Georgian periodical organ.

“Georgian Nation” was to be issued four times a year, but due to financial difficulties the 
editor could not do it. In 1957, he altered a newspaper into a journal, named “Krebuli” (Collec-
tion) and offered it to readers in such a form.

According to the editor’s explanation, the main aim of the above mentioned periodical 
organs was to provide Georgian living in the USA with the materials about Georgian culture, 
history, literature, art, morals and manners in the Georgian language. In order the country-
men not to forget their motherland, the editor described Georgia’s political, national and moral 
rights, its current statement. His aim was to help the popularization of the idea of Georgia’s 
independence in the USA and to serve the restoration of Georgia’s independence, to study 
the history of Georgian eemigration in the USA.

 Unfortunately, “Georgian Nation” and “Collection” proved to be very short-lived periodical 
organs and the editor and publisher managed to establish only one issue. 
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რუსუდან ნიშნიანიძე

ქართველი გენერლების ლიტერატურული ტექსტები

XX საუკუნის ლიტერატურის ისტორიაში დრომ არაერთ შემოქმედს განუსაზღ-
ვრა შესაფერი ადგილი. ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. მით უფრო, თუკი 
ქართული ემიგრაციის მოღვაწეობის შესწავლის ისტორიას გავითვალისწინებთ. ამ 
ადამიანებს დიდხანს არ ახსენებდნენ, როცა მათზე დაიწერა, იქვე ითქვა – გენერ-
ლები. ინტერესმოკლებელი არაა ამ პიროვნებათა ბიოგრაფიული თავგადასავალი, 
სამხედრო საქმიანობა, პოლიტიკური მოღვაწეობა და ამჯერად, ჩვენთვის საინ-
ტერესო _ ლიტერატურული ცდები. გენერლების: ლეო კერესელიძის პროზაული 
ტექსტები, შაქრო ბაქრაძის ლექსები და სხვათა წერილების სერია მხატვრული 
ასპექტით განხილვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იტოვებს. 

1918 წელს ჟენევაში გამოვიდა პატარა წიგნი ფრანგულ ენაზე. აქ იყო დასტამ-
ბული ლეო კერესელიძის „თამარ მეფე და მისი მგოსანი რუსთაველი”, ფრჩხილებში 
მითითებული ჰქონდა, რომ ეს იყო „ფანტაზია”. ზემოხსენებულ კრებულში რამდენიმე 
ამ ყაიდის ნაწარმოებია. მწერალს ის თავად უთარგმნია. მანამდე, ქართულ ენაზე გა-
ზეთში „ქართული გაზეთი” დაუსტამბავს. სანამ უშუალოდ ლიტერატურულ ტექსტზე 
ვისაუბრებ, ორიოდე სიტყვით თავად ავტორის შესახებ. „მწერალი” _ ვთქვი, არადა, 
ლეო კერესელიძეს XX საუკუნის საქართველოს ისტორიაში დიდხანს არ ახსენებდნენ, 
როცა მასზე დაიწერა, იქვე ითქვა _ „გენერალი ლეო კერესელიძე”. 

ორი მნიშვნელოვანი თარიღი: 
კალისტრატე სალიას ცნობით, პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე, 1914 

წელს ქ. ჟენევაში დაარსდა „საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი,” რომ-
ლის წევრებიც იყვნენ: პეტრე სურგულაძე, ლეო და გიორგი კერესელიძეები, ნეს-
ტორ მაღალაშვილი. ისინი გამოსცემდნენ ჟურნალს „თავისუფალი საქართველო” 
(სალია 1962: 27).

და მეორე: ფრაგმენტი მიხაკო წერეთლის წერილიდან _ „...დაიჭირა ლეომ გერ-
მანელებთან საქმე 1914 წელში ომის გამოცხადებისთანავე: ჯერ ბერლინში გერმა-
ნელებთან და მერმე სტამბოლში თურქებთან... დასდვა პირობანი, რომელთა ძა-
ლითაც ქართველებს ჯარი უნდა შეედგინათ ოსმალეთის ტერიტორიაზედ და ებრ-
ძოლათ თურქებთან და გერმანელებთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ; ხოლო თუ 
გამარჯვება რუსეთის მტერთ დარჩებოდათ, საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა 
ყოფილიყო ცნობილი გამარჯვებულთაგან იმ საზღვრებში, რომლებშიც სამაჰმადი-
ანო საქართველოც შედიოდა” (წერეთელი 1944: 17). 

ეს ამონარიდები იმ მასშტაბების წარმოსადგენად მოვიხმე, რომლებიც ვფიქ-
რობ, მომავალი ქართველი გენერლის „მოთხოვნათა მასშტაბებს” გამოხატავს. 

...და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი ქართული ემიგრაციის ისტორიაში: 
1924 წლის 24 ოქტომბერს გენერალ ლეო კერესელიძის თაოსნობით პარიზში და-

ფუძნდა პატრიოტული ორგანიზაცია „თეთრი გიორგი”. გამოსცემდნენ გაზეთს ამა-
ვე სახელწოდებით: „თეთრი გიორგი”, დევიზით: „საქართველო უწინარეს ყოვლისა!” 
ლეო კერესელიძე (გარკვეული პერიოდულობით) მისი რედაქტორი გახლდათ. 

ზემოხსენებულ ლიტერატურულ ტექსტს დავუბრუნდეთ: „თამარ მეფე და მისი 
მგოსანი რუსთაველი”:
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„მზე ნელ-ნელა ქრებოდა კავკასიის მწვერვალოებზე... საღამოს ფერია თეთრ 
ზოლს შორის მთებისას წყნარად ახვევდა თავის იდუმალ ჩადრში.

საქართველოს მდელოებზე ღამის ჩრდილნი უკვე წვებოდნენ, მაგრამ მზის უკა-
ნასკნელი სხივი ისევ კრთოდა თამარ დედოფლის სასახლის კოშკებზე.

ამ სხივით ციური მზე უგზავნიდა მშვიდობის სალამს ქვეყნიერ მზეს.
...და „ქვეყნიერი მზე” _ თამარი, მჯდომარე „ვარდის სასახლის” აივანზე, სტკბე-

ბოდა თავის მშვენიერი სამფლობელოს მზერით,” (კერესელიძე 1917: 3), _ ამ სიტყ-
ვებით იწყება „ფანტაზია”, მაგრამ სწორედ ვრცელი მწერლური ფანტაზია იშლება, 
როცა ამ ორ პერსონაჟს: თამარსა და რუსთაველს აალაპარაკებს, სიყვარულზე 
აალაპარაკებს. მეფის წინ მუხლმოყრილი მგოსანი უკანდასახევ გზას არ იტოვებს: 

„ _ დიდებულო მეფევ, ქვეყნის სიამაყევ, მშვენიერების ღმერთავ, მიყვარხარ... 
მიყვარხარ მთელის ძალით ჩემის არსებისა.

მიყვარხარ... შენ შეიქმენ ღმერთად ჩემ ფიქრთა, ჩემ აღმაფრენათა”. 
„მიყვარხარ” _ ეს ერთი პოზიციაა, ერთი „გაბედვა”, მაგრამ გრძნობას გაზიარე-

ბა სჭირდება, ის უნდა განვითარდეს, ამდენად, მკითხველისათვის მოულოდნელი 
არაა სიტყვა: „შემიყვარე”.

„შემიყვარე და მე შემოვქმედ შენთვის მას, რაიც ვერ შესძლო და ვერც შესძ-
ლებს ვერც ერთი მგოსანი, რადგან არც ერთ მგოსანს არ უგრძვნია და ვერც შესწვ-
დება მისთანა მშვენიერებით აღსავსე სიყვარულს, როგორიც არის ჩემი სიყვარული.

შემიყვარე... და მე შევაერთებ ბუნებას პოეზიასთან... “
და ბოლოს. ეს არ არის ულტიმატუმი, ეს პოეტის, პოეტური სიყვარულია:
„ჩემი სიყვარული შენდამი იმდენად ძლიერია, რომ თვით სიკვდილისაც კი მე-

შინიან!..
ოჰ, მეშინიან სიკვდილისა, რათა მას შეუძლიან სამუდამოდ გამაშორის შენგან!..” 

(კერესელიძე 1917: 3)
ლეო კერესელიძე კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილებს ასახელებს: კავკასი-

ონის მწვერვალი, საქართველო, არაგვის ტალღები... როცა ფრანგულენოვანი მკით-
ხველი მოთხრობას წაიკითხავდა, მარტო სიუჟეტი არ დაამახსოვრდებოდა, არამედ 
ისიც, სად ხდებოდა მოქმედება. ესეც სამშობლოს გაცნობის ერთი ხერხი გახლდათ.

მგოსანს _ შოთა რუსთაველს პასუხი უნდა გასცე; არა მხოლოდ იმიტომ, რომ 
რუსთაველია, არამედ იმიტომაც, რომ ის შეყვარებული მამაკაცია; პერსონაჟი, რო-
მელიც პასუხს ელის, ხოლო მკითხველი მოქმედების განვითარებას. მას არ აინტე-
რესებს, რომელიღაც ქვეყნის გენიალურ პოეტს ეუბნებიან თანხმობას თუ უარს. 
ეს ქართველი მკითხველისათვის იქნებოდა ფაქიზი წასაკითხი, უცხოელი თვალს 
მხოლოდ სიუჟეტის განვითარებას გაადევნებდა. არაერთი ვერსიის მოფიქრებაა შე-
საძლებელი, როგორ გაგრძელდეს ამბავი. გენერალი _ მწერლისთვის პასუხია მნიშ-
ვნელოვანი; რა შეიძლება უპასუხოს გაერთიანებული საქართველოს ულამაზესმა 
მეფემ?! რაღაცამ უნდა „გაანეიტრალოს...” და პასუხიც: „და მისი ხმა იყო ნაზი ვით 
სუნთქვა იასამანისა, ტურფა განთიადივით და მომხიბლავი, ვით მაისის ღამე.” ეს 
ფონია... პერსონაჟი კი იტყვის:

„ჩემო მგოსანო, _ ამბობდა „ქვეყნიერი მზე” – მეც მიყვარხარ... მიყვარხარ 
იმ წუთიდან რა პირველად ვიხილე შენნი თვალნი იდუმალნი ვით წყვდიადი... რა 
აღმოვიცან შენი სული ოკეანესავით ღრმა და სიმდიდრით სავსე...…რა განვსაზღვ-
რე სიდიადე შენის გენიოსობისა.”

ბოლო ფრაზები ოდნავ პათეტიურია. ამას ალბათ, ძნელად აცდებოდა ემიგრა-
ციაში მყოფი (არ ვამართლებ, ვხსნი). შიშიც მსგავსია:
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„მეც, ვითარცა შენ, მეშინიან სიკვდილისა, რომელსაც ძალუძს ჩვენი განშორება 
და მსურს, ორნივ შევერთდეთ მუდმივ ბრწყინვალე და საუკუნო სიყვარულით... 
მსურს მთელის არსებით ჩვენი სიყვარულის უკვდავება!”

გზას მაინც მეფე-ქალი იპოვის. ხელს მოჰკიდებს რუსთაველს, „ვარდის სასახ-
ლის” აივანზე გაიყვანს, საიდანაც მთელი საქართველო მოსჩანს. მხატვრულად კარ-
გად მიგნებული სახეა ჩაძინებული ქვეყნის სურათი: 

„იგი ზაფხულის ღამეს ნდობით მიჰკვროდა გულზე და მისძინებოდა.
მთების ჩრდილნი ნაზად ეალერსებოდნენ მის ძილს და არაგვის ცელქი ტალღე-

ბი იავნანას დაჰღიღინებდნენ.”
და გზა=გამოსავალი:
„დედოფალმა თვისი ღვთაებრივი თითი საქართველოსკენ განიშვირა.
რუსთველო, აი, ჩვენი კავშირის უმაღლესი შემაერთებელი ძალა; შევერთდეთ 

მისი სიყვარულით!
მაშინ სიკვდილისაც ნუ გვეშინიან, იგი ვეღარ შესძლებს ჩვენს განშორებას!
ჩვენი სიყვარული იცოცხლებს უკუნითი უკუნისამდე, იგი არ მოკვდება, რადგან 

ერი ჩვენი შეგვიყვარებს ჩვენ და სიყვარული მისი საუკუნოდ შეგვაერთებს ჩვენ” 
(კერესელიძე 1917: 3).

იტირა დედოფალმა, „მის თვალებში ცრემლის წვეთნი მარგალიტობდნენ. ესენი 
იყვნენ ძვირფასნი ცრემლნი სამშობლოს სიყვარულისა.”

რაღა დარჩენია მიჯნურს?! თავი დაღუნა, შებრუნდა და ღამის წყვდიადს შე-
ერია... წლების შემდეგ დაბრუნდა; დაბრუნდა ლექსად, დაბრუნდა ბედნიერების 
პოეტურ თანაზიარად, დაბრუნდა სევდის შესამსუბუქებლად... 

„მისი ღვთაებრივი, ზეციური სიტყვები მარგალიტებივით მოედვა მთელს საქარ-
თველოს და ხალხმა შეიყვარა იგი.” მწერალი აღწევს იმას, რომ იყოს მხატვრულად 
დამაჯერებელი; მოთხრობის დასაწყისში, როცა პერსონაჟი = რუსთაველი საკუთა-
რი შესაძლებლობების ხილულად გამოვლენაზე საუბრობს, ამგვარ „დაპირებებს” 
გასცემს:

„მე მივეპარები მთვარის შუქზე მძინარე ტბას, ჩავსწვდები აზრს მისი მდუმარე-
ბისა და გიამბობ მის საიდუმლო არაკს.

ჩემ გრძნობათ, ჩემ პოეზიას გარდავქმნი მუსიკის ოკეანედ და მისი ტალღები 
აღტაცებით ინავარდებენ შენ ფეხთ წინ, რათა ეამბორონ, უალერსონ მათ...

გამოვიცნობ ფიქრთ მთებისას და მდუმარე ტყეებისას; მათ ტანჯვას, მათ სევ-
დას და სიხარულს გარდავქმნი სევდიან სიმღერებად...” ეს, ლეო კერესელიძის, ასე 
ვთქვათ, პირადი დამოკიდებულებაა უდიდესი ქართველი პოეტის მიმართ და ცდი-
ლობს, როგორც ავტორს, არაფერი გამორჩეს. 

რა ბედი ეწია სიყვარულს?
„მას შემდეგ ბევრმა საუკუნემ განვლო: თამარ მეფე და მგოსანი რუსთაველი 

დიდი ხანია მიწას მიებარნენ, მაგრამ მათი სიყვარული მუდამ ცოცხალია და იცოც-
ხლებს საუკუნეთა დამლევამდე, რადგან ისინი შეერთებულნი არიან ქართველი 
ერის მათდამი სიყვარულით” (კერესელიძე 1917: 3).

ზოგადად, მწერლისთვის მნიშვნელოვანია როგორც დრო, ანუ ეპოქა, ასევე, 
გეოგრაფიული სივრცეც. ადგილი, რომელიც არცთუ იშვიათად მიმანიშნებელი 
სააზროვნო ფონია, სადაც სიუჟეტურად გაიშლება მოქმედება.

სწორედ ამ რკალის ნაწარმოებებს მიეკუთვნება ლეო კერესელიძის მოთხრობა 
„ბაზალეთის ტბა”, რომლისთვისაც ავტორს სათაურის ქვემოთ, ფრჩხილებში მი-
უთითებია: ქართული ლეგენდა. ფრანგულ ენაზე საქართველოს ისტორიის ერთი 
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პატარა ფრაგმენტის მბობას აპირებს და მკითხველს მისი არსებობის ქართულ 
წარმომავლობასაც შეახსენებს. ნაწარმოები ფრანგულიდან თარგმნა მათე-ლულუმ.

ისევე, როგორც მზე თავის უკანასკნელ სხივებს უგზავნის დედამიწას, ასევე, 
თამარ მეფემ „მოისურვა თავის სახელოვან სიცოცხლის მიწურულში” ქართველი 
ერისათვის მისი სიყვარულის ნიშანი დაეტოვებინა; იგი გუმანით გრძნობდა საქართ-
ველოს მომავალ სიძნელეებს, „მის ყურთა სმენამდის აღწევდა შორეულ მომავლი-
დან გმინვა და ტანჯულ გულთა ამონაკვნესი მისი ერის შვილებისა, მათი შვილის 
შვილებისა.” 

ყოველ ერს აქვს თავისი მისტიური, ე.წ. საიდუმლო სივრცე, მათ შორის ქართულ-
საც; ერთი ამათთაგანი არის „ბაზალეთის ტბა.” ამ ლეგენდასთან დაკავშირებით 
არაერთი ნიმუში არსებობს. მათგან განსაკუთრებული ადგილი ილია ჭავჭავაძის 
ლექსს უჭირავს, რომლის ბოლო ვარიანტი 1883 წლის 14 ივლისს დაიწერა:

ბაზალეთისა ტბის ძირას
ოქროს აკვანი არისო,
და მის გარშემო, წყლის ქვეშე,
უცხო წალკოტი ჰყვავისო 

 (ჭავჭავაძე 1985: 118)
ეს სტრიქონები საქართველოში დაწერის დღიდან ძალიან პოპულარული იყო და 

თითქმის ყველამ ზეპირად იცოდა. ილიას წალკოტი დროის მსვლელობას არ ემორ-
ჩილება: მარადმწვანე გარემოს ვერც სიცხე აზიანებს და ვერც სიცივე. წალკოტის 
შუაგულში აკვანია დასვენებული, რომელსაც გარს სირინოზები ეხვევიან, რადგან 
კაცს ჯერ აქ ფეხი არ დაუდგამს. ლეგენდა ამბავს მეფე თამარს უკავშირებს: „ამ-
ბობენ, - თამარ დედოფალს ის აკვანი იქ ჩაუდგამს,” და „ერს თვისთა ცრემლთ 
ნადენით ტბა კარვად ზედ გადუხურავს.” ილია თამარს და ერს ერთ მთლიანობაში 
კი წარმოადგენს, მაგრამ ყველას თავისი ფუნქცია აქვს განაწილებული; (ეს ერთი 
განსხვავება განსახილველ ტექსტთან დაკავშირებით) და მაინც, ვინ წევს აკვანში?! 
ილია ჭავჭავაძე იმედს ხმამაღლა გამოთქვამს:

იქნებ, აკვანში ის ყრმა წევს,
ვისიც არ ითქმის სახელი,
ვისაც დღე-და-ღამ ჰნატრულობს
ჩუმის ნატვრითა ქართველი?

კითხვის ნიშანი დასვა სტროფის ბოლოს. და იმავდროულად, ორ ადამიანს შე-
ნატრა: იმ ვაჟკაცს, ვისი ხელიც პირველად „დასწვდებოდა” აკვანს და იმ დედას, 
ვინც ძუძუს აწოვებდა მომავალ გმირს. ილიას ლექსში მხსნელი გაზრდილი არ ჩანს. 

ყოველ ავტორს საკუთარი სათქმელი აქვს, ყოველ ტექსტს თავისი ფუნქცია 
(მხატვრული თუ იდეური...) შესაბამისად, იგი სხვადასხვაგვარად „იკითხება”. 

ერთი საინტერესო ნიმუში: გრიგოლ რობაქიძისთვის „ილიას „ბაზალეთის ტბა” 
„ბალლადაა”. თვითონ ამგვარად მიიჩნევს, მაგრამ როცა სრულიად სხვას, ვაჟა ფშა-
ველას მიერ ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილ ლექსს წაიკითხავს („ილია ჭავჭავაძის სახ-
სოვრად”), გამორჩეულ ყურადღებას მიაქცევს გარკვეულ სტრიქონებს: 

„ვინ ამოიღებს იმასა?” _ აკვანს; 
„ან იმ ბალღს ვინ უპატრონებს?” 

ჟენევაში, 1961 წლის მწიფობისთვეს დაასრულებს ლიტერატურული წერილის 
წერას (თუმცა სათაურის ქვეშ ფრჩხილებში მიუთითებს: „ბარათი სამშობლოსად-
მი”) და სრულიად მშვიდად დაასკვნის, რომ ის და დიდი პოეტი ერთნაირად არ 
ფიქრობენ: 
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„ _ ვხედავთ ნათლივ, რომ ვაჟასთვის ეს „ბალლადა” არაა” (რობაქიძე 1996: 158) 
ვაჟა ფშაველას წერილი („ვერ მოჰკლენ”) გაზეთმა „ისარმა” 6 სექტემბერს გამო-

აქვეყნა, ორი დღის შემდეგ (8 IX) ეს ლექსიც („ილია ჭავჭავაძის სახსოვრად”), რომ-
ლის ბოლო სტროფებს გაგახსენებთ:

ან იმ ცრემლის ტბას დიადსა,
ერისგან დანადინარსა,
ვინ დაჰშრეტს, ვინ ამოიყვანს
იმ უსუსურსა მტირალსა?!
ვერაფერს ვიტყვი, ენა სდუმს
თავზე დაგვჩხავის ყორანი,
გაღმა გასვლისა მსურველთა
უკუღმა მიგვყავს ბორანი:
გაგვიბატონდა, მგოსანო, 
სირეგვნე შეუწონარი... 

 (ვაჟა ფშაველა 1907: 2)
იმ მძიმე დღეებში, ილია ჭავჭავაძის დაკრძალვის დღეებში მთელი საქართველო 

ცრემლით და ტკივილით ეთხოვებოდა ერის სწორედაც „სულიერ მამას”... და იმ 
უამრავ გვირგვინს შორის, ამჯერად, მინდა ერთი გამოვყო, წარწერით: 

„ჯეჯილის” რედაქციისაგან: „ჯეჯილის” პირველ ნომრის დამგვირგვინებელს, 
„ბაზალეთის ტბის” ავტორს.”

და კიდევ ერთი, საქართველოში გამოქვეყნებული პოეტური ტექსტი: გიორგი 
ლეონიძის პოემა „სტალინი ბავშვობა და ყრმობა”. პროლოგის მეხუთე თავი „გორი 
_ ქართლის მეთაური” ერთ საინტერესო ფრაგმენტს სთავაზობს მკითხველს. შტრი-
ხებით იხსენიება სხვადასხვა ადგილი და სივრცე: ქალაქი, „ხერხემალგადატეხილი” 
ციხე, ჩუქურთმიანი აივნები, ხმაურიანი და მაძღარი ბაზარი, დაქუხებული ლიახ-
ვი... კოშკის ნანგრევებიდან კი ხმა მოისმის:

ორ ყრმას ეძახის, ორ პაწაწინას,
უპასუხობით განწირულია...
ერთს _ ბაზალეთის ტბის ძირში სძინავს,
მეორე _ კოშკში ჩაკირულია... 

 (ლეონიძე 1954: 533)
დიდი ქართველი პოეტი „სხვა” გმირებს გაიხსენებს. ლირიკული გმირის ნატვრა 

ამ კონტექსტში ბუნებრივად და ძალიან ლამაზად იკითხება:
_ ნეტავ ნათელი კიდევ მაჩვენა.
როდის მოჰყვება გაზაფხულს წერო?
„გაზაფხული”, „განახლება”, „გმირები” და რასაკვირველია, ბაზალეთის ტბა...
ლოგიკურია, როცა სამხედრო, ჩინით გენერალი, გმირის = მებრძოლის დახატვას 

შეეცდება, მხსნელს აუცილებლად ამ ადგილიდან გამოიყვანს. ლეო კერესელიძესთან 
ისიცაა უჩვეულო, რომ აკვანში, რომელსაც თამარი „მზის სხივებში და მობიბინე ყვა-
ვილთა წიაღში” დაასვენებს ბაზალეთის მინდორში, უმშვენიერესი ბავშვი წევს. მეფე 
რამოდენიმე ვედრებას აღავლენს გარემოს (მინდორი, მთები) მიმართ; ყველას მის წილ 
დახმარებას შესთხოვს, რადგანაც თვლის, რომ ყრმა ერთადერთია, რომელსაც ერის 
განთავისუფლება შეუძლია. შესაბამისად, იგიც განსაკუთრებული უნდა იყოს: „ამაყი 
სული იქნება ნაზი დილის ყვავილისაებრ, უდრეკი მყინვარსავით, საშინელი და სწრაფი, 
ვითარცა ელვა; მას ძალუძს სიყვარული და სიძულვილი, ტანჯვა და გამარჯვება; ვინც 
არის აღვსილი სინაზით თავის ქვეყნისადმი, და თავზარ-დამცემი მტერთათვის”. დამშ-



94

ვიდობებისას, თამარ მეფემ მუხლი მოიყარა აკვანთან, ბავშვს შუბლზე ემთხვია, „მის 
ღრმა თვალთაგან მარგალიტებად სცვივოდნენ ცრემლნი გაფითრებულ ღაწვებზე... 

ერთი მათგანი დაეცა აკვანს.” (კერესელიძე 1918: 4)
ცრემლს აქ შესაძლოა, სხვადასხვა ფუნქცია ჰქონდეს: სიხარულის, მერმისის 

გამო შეშფოთების, დამშვიდობებისაც... მაგრამ გარდა სიმბოლურისა, მას აქვს სხვა 
დატვირთვაც: „თამარის სპეტაკმა ცრემლმა დაჰფარა მინდორი მაღალი ბაზალეთი-
სა, ჩასწვდა თვით კლდეთა სიმაგრეს, გადიქცა ტბად და დედურის სიყვარულით 
მოეფინა ოქროს აკვანსა.” 

ამის შემდეგ მრავალი წელი გავიდა. მეფეთ-მეფე მიიცვალა. მრავალი საუკუ-
ნეც... იმდენი დრო, რომ მეფეებიც აღარ იყვნენ; ანუ, აქ ვფიქრობ, დროზე მინიშ-
ნებაა. რაც უფრო მატულობდა ქვეყანაზე თავსდატეხილი უბედურება, მით უფრო 
დიდდებოდა ტბა ბაზალეთისა. 

„ოჰ, რა სასტიკის სიმძიმით აწევს ბავშვის გულს ამოდენი ცრემლი!”-ეს უკვე ავ-
ტორ-პერსონაჟის ლირიკული ჩანართია. პატარას სურს, ადგეს, გაიმართოს, მაგრამ 
მას ეს ჯერ არ შეუძლია. რასაკვირველია, ის ჩვეულებრივი პერსონაჟი არაა; მისთ-
ვის დროისმიერი სვლა „ჩვეულებრივი წესით” არ სრულდება. ეს საიდუმლოა... მის-
ტიფიკაცია. რომელ ეპოქასაც ეკუთვნის ავტორი, იმ ეპოქაში გამოიწვევს „ყრმას”. 

და აი, პირველი ნიშნები გამოჩნდა: ცაში გაკვეთილი ცეცხლი, დატრიალებული 
ქარიშხალი, რომელიც ხან მთებს შეეჯახა, ხან მინდვრებს მოედო, და რაც მთავა-
რია, ამოაშრო საუკუნეების განმავლობაში ბაზალეთის ტბად დაგუბებული ცრემ-
ლები. ავტორი საგანგებო ფონს ამზადებს, რომ თქვას: 

„ეს არის ის კეთილშობილი მრისხანება საქართველოსი, რომელიც ამსხვრევს 
სულშემხუთავ ჯაჭვებს”. 

თუკი წყალი დაშრება, ფსკერიც გამოჩნდება... ბუნების მთელი ეს სტიქიონი 
ჰარმონიაშია „დიდ მოლოდინთან”:

„ტბისა სიღრმიდან გამოჩნდა რაინდი დიდი თამარის. მისი იარაღის ბრწყინვა და 
ხმა მისი ბუკისა მოუწოდებს საქართველოს გამარჯვებისკენ.

იგი რაინდი, მძლავრი და ამაყი, არის წარსულის თავისუფალი სული. იგი აკლ-
და აწმყოს.”

და ბოლო ფრაზა: „დასრულდნენ დრონი ტანჯვისა” (კერესელიძე 1918: 4)
ლეო კერესელიძესთან ბაზალეთის ტბის ნანატრი გმირი მოსჩანს; არა მხოლოდ 

როგორც იმედი და მოლოდინი, არამედ როგორც შემდგარი გამარჯვების რეალუ-
რი პერსონაჟი. ის, რაც ასე „აკლდა” კერესელიძის და დანარჩენი ქართველობის  
„აწმყოს,” მწერლობამ მაინც მოახერხა შევსება.

მართალია, მხატვრული ნაწარმოები არაა და არც ავტორია გენერალი, მაგრამ 
ამ კონტექსტში მაინც მინდა ჩავრთო. ორი მიზეზის გამო: ერთი იმიტომ, რომ მისი 
ავტორი ლეო კერესელიძის ძმა, გიორგი კერესელიძეა (ემიგრაციაში, შვეიცარი-
აშია 1906 წლიდან) და რაც მნიშვნელოვანია, იგი არის ავტორი პარიზში გამო-
ქვეყნებული წერილების სერიისა: „იესო ქრისტე და ქართველი ერი”. თავისთავად 
უდავოდ საყურადღებო გამოკვლევიდან ერთ ფრაგმენტს დავიმოწმებ, რომელიც 
თამარს და მის ეპოქას ეხება: 

„ _ ძლიერი გორგასლანის შემდეგ, საქართველომ არა ერთხელ წაიბორძიკა 
სასიკვდილოდ, ხოლო მტერს არ დაჰმორჩილდა, რჯულს არ უღალატა. ამ შეუწყ-
ვეტელი ომებით, დავითის ეპოქას მიაღწია, ეპოქას ერისა და სამეფოს ძლიერე-
ბისას. იწყება ხანა ქართველთა იმპერიისა. ბაგრატიონთა ტახტზე აღმობრწყინდა 
ღვთაებრივი თამარის ბრწყინვალე და ძლევამოსილი გვირგვინი (1160-1212)” (კერე-
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სელიძე 1949: 32). ამ სიტყვებით ამთავრებს გიორგი კერესელიძე მეოთხე წერილს. 
ეს ნაკვეთი დაიბეჭდა საფრანგეთში გამომავალ ისტორიული, ლიტერატურული და 
სამეცნიერო კრებულის, „ბედი ქართლისას” მეექვსე ნომერში, 1949 წელს.

დიდი საქართველო ეოცნებებათ, დიდი ქვეყანა და იქ აღზრდილი დიდი შვილე-
ბი... დროისა და მანძილის მიღმა აფასებენ; ამ გადასახედიდან ეს მათთვის „სასურ-
ველი დროა.” 

კიდევ ერთი გენერალი და მისი ერთი ლექსი. 
ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის, დიმიტრი ბაქრაძის ვაჟი, გენერალი შაქრო 

ბაქრაძე ემიგრაციაში გარდაიცვალა. ჟურნალ „კავკასიაში” დაიბეჭდა მისი რამდე-
ნიმე ლექსი. მათგან ჩვენთვის საინტერესოა სათაურით: „საქართველო”. ქართულ 
პოეზიაში სხვადასხვა ვარიაციითა და პერიფრაზით არაერთხელ განმეორებული 
ცნობილი ინტონაცია: „სხვა საქართველო სად არის...” შაქრო ბაქრაძის ლექსის 
დასაწყისშივეა მოცემული:

შენებრ ლამაზი სად არი
კუთხე ბარაქით, ხვავითა! 
 (ბაქრაძე 1937: 28)

ლექსის პერსონაჟისთვის საქართველო გმირთა აკვანია: მებრძოლების და შე-
მოქმედი ადამიანების; მის წიაღში წარმოიშვა რუსთაველი _ „მგოსანი _ მღერალი 
„ოქროს ხანისა!” დიდი დავითი და თამარი _„ჩვენი ოცნება”. დიდებული წარსული 
დაბრუნდება, რადგანაც მომავლისაკენ დებს ხიდს; ამგვარი ოპტიმიზმის საფუძ-
ველს ლირიკულ გმირს (და გენერალ პოეტსაც) აწმყო აძლევს:

ტანჯვა მოისმის გარშემო,
ერი მტერს არა ნებდება,
სისხლით იბრძვის და მის გამო _
სული დღითი-დღე მთელდება.

უმძიმესი მდგომარეობის მიუხედავად, ქართველობა იმედს არ კარგავს, მტერს 
არ ნებდება, იბრძვის; მხოლოდ ამ გზის გავლის შემდეგ, ამხელა თავგანწირვის 
გამოჩენის შემდეგ დგება ზოგადად, „ოქროს ხანა”.

ამ გზით იშვა „ოქროს ხანა”
დიდებული, მშვენიერი! 
ამას მომავალში განა
ვერ მიაღწევს ისევ ერი?!

ერის თავდადება სრული გამარჯვებით რომ დასრულდეს, დასტური ზეცამ 
უნდა მისცეს და კვლავ იმედი: „ცა რისხვით არ მოგვაქუხებს!” და ამ ჰარმონიაში 
„ყველაფერი გასწორდება.” რა აძლევს ავტორს ასეთი დაიმედების საშუალებას? 
ეგებ, ეს მხოლოდ პოეზიაშია ამგვარად, მაგრამ რეალობა... რასაც მკითხველთან 
ერთად წარმოიდგენს, მისტიფიკაციაა, წარსულის კრებითი, „პერსონალურად გამო-
გონილი,” ამასთან, უჩვეულო სურათი: როცა საქართველოს კვლავ აღმაშენებელი 
აშენებს, რუსთაველი ქმნის, თამარი?

თვით თამარი ქალთა რაზმით
წინ მიუძღვის თავის ერსა,
ჯარს ასხურებს აიაზმით
გამარჯვებულს, ბედნიერსა.
მოსჩანს სახით ჯეილითა,
ეგებება მასაც ხალხი,
სიყვარულით, ზეიმითა!
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მათ შორის „პატარა კახიცაა”, გმირი შამილიც თავის „არწივებთან” ერთად და 
მოულოდნელი კონტრასტი, აზრობრივი კონტრასტი; უკვე გასაგებია, რისთვის დას-
ჭირდა ეს „ისტორიული ალუზია”:

აქ კი... ერთმანეთს აბეზღებთ,
ერს აწუხებთ ჭორებითა,
ქართვლის სახელს შავითა ღებთ _
ტყუილების გორებითა!

„აქ” _ თვალშისაცემია; „აქ” _ უცხოეთია. ლირიკული გმირი შექმნილი ვითა-
რებით უკმაყოფილოა, თუმცა გასაკეთებელი უამრავი ეგულება; მას შეუძლია „იქ” 
დარჩენილი საქართველო გააიდეალოს: „ყური მიეც, სამშობლოში / ყველგან გმირის 
ძახილია, / გაიღვიძა ერთა გულში - / ქადაგებდა რას ილია!” ეს რეალობა არაა, 
ეს სურვილია; მაგრამ როგორაა რეალურად „იქ,” სადაც ეხლა თავადაა? როგორ 
ამთავრებს ლექსს, რას ამბობს ბოლოს: 

აქაც გასაკეთებელი
ბევრი გქონდათ ხალხისთვისა,
მაგრამ... დასაფეთებელი
გამოდექით ამისთვისა!

დასასრულ, ლექსს აქვს საინტერესო სარედაქციო მინაწერი: „სიამოვნებით ვბეჭდავთ 
ჩვენი სახელოვანი მხედარის გენ. შ. ბაქრაძის გრძნობიერ და პატრიოტულ ლექსს...”

„ბაში აჩუკის” მეოთხე თავს აკაკი წერეთელი შემდეგი სიტყვებით დაიწყებს: 
„კახეთის მეფე, თეიმურაზ პირველი, დავით წინასწარმეტყველს ეტოლებოდა თა-

ვის გუნებაში: „ის ჩემი წინაპარი და მე მისი ჩამომავალი, ისიც გვირგვინოსანი-მგოსანი 
და მეცო” (წერეთელი 1989: 137), და რაკი ქართველი მეფე „პოლიტიკაში პოეტობდა, 
პოეზიაში პოლიტიკობდა ის დალოცვილი... მით საზარელ მომავალს უმზადებდა სამე-
ფოს.” მისი საქციელი თანამოქალაქეთა განსჯისა და ქილიკის საგნადაც ქცეულიყო: 

„... გაზაფხულზე ჩაიკეტა და „ლეილ-მეჯნუნიანი” დაგვიწერა, ერთხელაც ზაფ-
ხულში _ „შამი-ფარვანიანი”, მეორედ შემოდგომას _ „ხილთა-ქება” და ახლაც უთუოდ 
ზამთრის შესაფერსა სწერს რასმე.” 

საქართველოში პოეზიის საწინააღმდეგო ვის ექნებოდა?! ან მეფის?! არც აკაკი შეაჩე-
რებდა მკითხველის ყურადღებას შემთხვევით, მას ბევრად სერიოზული სათქმელი აქვს:

„მეფე და მოცლის დრო ვის გაუგონია?.. 
...მეფე რომ „პიიპუუ-პიიპუს” დაუკრავს, მაშინ მისი სამეფო „ვაი-ვაის” იმღერებს.
_ დავით აღმაშენებელიც მწერალი იყო, მაგრამ სამეფოსთვის არა დაუკლია რა.
_ აღმაშენებელი წინასწარმეტყველსა ჰბაძავდა, ადიდებდა ყოვლის შემოქმედს; 

მისი იამბიკო ლოცვა იყო და ამისი შაირები კი ლაზღანდარობაა!..”_ (წერეთელი 
1989: 138), ათქმევინებს თავის პერსონაჟს დიდი პოეტი და მოქალაქე.

სახელმწიფოს მართვას სხვა სერიოზულობა და დრო სჭირდება, „სიბრძნის” 
დარგს, პოეზიას თავისი კანონები აქვს... მეფეს განსხვავებულად მოეთხოვება, 
პოეტს _ სხვაგვარად; თუმცა მხოლოდ თავ-თავის საქმეში და... გენერლებს?... რე-
გულარული ჯარის, სტრატეგიული ბრძოლის გეგმების, ომების გარეშე, სამშობლოს 
გარეთ დარჩენილი გენერლები; ერთადერთი, რაც დარჩათ, სიცოცხლის ბოლომდე 
(და მერეც)... სწორედ იმ სამშობლოს მიმართ თავ-განწირული, თავ-დავიწყებული 
სიყვარული იყო და კიდევ, ლექსებიც... 

ემიგრაციაში მყოფი ქართველი გენერლების მიერ დაწერილი ლიტერატურული 
ტექსტები არაერთი საინტერესო გააზრების შესაძლებლობას იტოვებენ. 



97

დამოწმებანი

1. ბაქრაძე შ. „საქართველო” ჟურნ. „კავკასია” #3 VIII პარიზი, 1937. 
2. ვაჟა ფშაველა „ილის ჭავჭავაძის სახსოვრად”, გაზ.„ისარი” 8. IX. 1907.
3. კერესელიძე გ. „იესო ქრისტე და ქართველი ერი” ისტორიული, ლიტერატურული და 

სამეცნიერო კრებული „ბედი ქართლისა”#6 პარიზი, 1949.
4. კერესელიძე ლ. „თამარ მეფე და მისი მგოსანი რუსთაველი”, „ქართული გაზეთი” #25 

1. IV. ბერლინი 1917.
5. კერესელიძე ლ. „ბაზალეთის ტბა”, გაზ. „ქართული გაზეთი” #5/45 29. I. 1918.
6. ლეონიძე გ. „სტალინი ბავშვობა და ყრმობა”, ერთტომეული, თბ., 1954.
7. რობაქიძე გრ. „ვაჟას ენგადი”, კრებული „ჩემთვის სიმართლე ყველაფერია”, თბ., 1996.
8. სალია კ. „ბედი ქართლისა” #39-40 პარიზი, 1962. 
9. წერეთელი აკ. „ბაში აჩუკი”, რჩეული ნაწარმოებები ხუთ ტომად, ტ III, თბ., 1989. 
10. წერეთელი მიხ. ჟურნ. „ქართველი ერი” #6/7 ბერლინი, 1944.
11. ჭავჭავაძე ი. „ბაზალეთის ტბა”, რჩეული ნაწარმოებები ხუთ ტომად, ტ. I თბ., 1985. 

RUSUDAN NISHNIANIDZE

Literary Texts of Georgian Generals

Summary

In the history of XX century literature the time defined suitable place for many creators. 
This process has not finished yet, moreover, if we take into consideration study of the history 
of Georgian eemigration activity. These people were not mentioned for a long time, when 
something was written about them, they were just mentioned as – Generals. These people’s 
biographical adventure, military and political activities, and literary trials are rather interesting. 
Prosaic texts of the General Leo Kereselidze and poems of the General Shakro Bakradze and 
letters of others retain an important opportunity to discuss in artistic aspects.

Each nation has its own mystical, the so-called “secret space” including Georgia too; one 
of them is “Bazaleti Lake”. There are many literary models in connection with this legend. 
Among them Ilia Chavchavadze’s verse occupies a special place; the last version was written 
on July 14, 1883. Many Georgian thinkers meditated on this topic, context and perspective. 
Each opinion and supposition is important. In this point of view the literary opinions of Vazha 
Pshavela, Grigol Robakidze, Giorgi Leonidze and others are significant. In Leo Kereselidze’s 
prose work (“Bazaleti Lake”) the desired hero of Bazaleti Lake is represented not only as a 
hope and expectation, but also as a formed real character of victory.  The Georgian literature 
still managed to fill that what Kereselidze’s and other Georgian’s “present” “lacked” so much. 

The poems written by Shakro Bakradze are very important.
The literary texts written by Georgian Generals being in eemigration keep many interest-

ing considerations.
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ოთარ ჯანელიძე

გიორგი მაჩაბელი დიპლომატიურ ასპარეზზე

გიორგი მაჩაბელს ჩვენში ძირითადად საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლაში შეტანილი წვლილით იცნობენ, უცხოეთში მისი სახელი უფრო განთქმულ 
პარფიუმერულ ბრენდს `პრინცი მაჩაბლის~ წარმოებას უკავშირდება, მაგრამ შინ თუ 
გარეთ ცოტამ თუ იცის, რომ იგი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმო-
მადგენელი იყო იტალიაში და ამ მრვალმხრივმა მოღვაწემ საკუთარი შესაძლებლობები 
დიპლომატიურ ასპარეზზეც მოსინჯა. წინამდებარე სტატიაში გიორგი მაჩაბლის საქმი-
ანობის მხოლოდ ამ კონკრეტულ ასპექტს შევეხები, რისი წარმოჩენის შესაძლებლობას 
მისივე კორესპონდენციები იძლევა. მხედველობაში მაქვს გიორგი მაჩაბლის რამდენიმე 
წერილი, რომელიც მან თავის უახლოეს მეგობარს, საქართველოს ეროვნულ-დემოკ-
რატიული პარტიის დამფუძნებელსა და თავმჯდომარეს, სპირიდონ კედიას იტალიიდან 
გაუგზავნა და დღეს პარიზში, ამ უკანასკნელის პირად არქივშია დაცული. ასევე, რო-
მიდან პარიზში, აკაკი ჩხენკელისათვის მიწერილი გ. მაჩაბლის წერილები, რომლებიც 
ახლა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქარ-
თული ემიგრაციის მუზეუმში ინახება2 და იტალიურ პრესაში დაბეჭდილი გ. მაჩაბლის 
რამდენიმე პუბლიკაცია. 

საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა იტალიის სამეფოსთან შედარებით 
გვიან დაიწყო. თარიღად 1920 წლის 10 მარტი უნდა მივიჩნიოთ, როდესაც იტალიის 
მთავრობამ სამხრეთ კავკასიაში თავისი სამხედრო მისიის ნაცვლად პოლიტიკური სა-
აგენტო ჩამოაყალიბა და მის მეთაურად მელკიადე გაბა დანიშნა (1).

რამდენიმე თვის შემდეგ, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იურიდი-
ულად აღიარებასთან დაკავშირებით იტალიამ თბილისში მოქმედ პოლიტიკურ სააგენ-
ტოს სტატუსი აუმაღლა და იგი სრულუფლებიან დიპლომატიურ წარმომადგენლობად 
_ საელჩოდ გრდაქმნა. იტალიის ელჩად თბილისში სრულუფლებიანი მინისტრი ვიტო-
რიო ჩერუტი გამოიგზავნა (2). იტალია იყო პირველი სახელმწიფო, რომლის მთავრობა-
მაც საქართველოს დე იურედ აღიარების შემდეგ ამგვარი ნაბიჯი გადადგა. 

ადექვატური იყო საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო მოქმედებაც _ მთავრო-
ბამ რომში საელჩოს გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. იტალიაში საგანგებო დესპანად 
სრულუფლებიანი მინისტრის რანგში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კონს-
ტანტინე საბახტარაშვილი მიავლინეს. 1921 წლის თებერვლის დასაწყისში საელჩოს 
პირველი მდივნობა გიორგი მაჩაბელს დაეკისრა, ხოლო კონსულად გიორგი აფხაზი 
დაინიშნა. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა 
დიპლომატიური წარმომადგენლის მაღალ თანამდებობას უფრო თავის თანაპარტი-
ელებს ანდობდა, თუმცა იყო რამდენიმე გამონაკლისიც, მაგალითად სვიმონ მდივანი 
(ფედერალისტი) ელჩად იყო ჯერ სომხეთში, შემდეგ კი თურქეთში, ხოლო გრიგოლ 
ალშიბაია (ეროვნულ-დემოკრატი) საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის ფუნქციებს 

2 ამ წერილებს რუსუდან კობახიძის  გამოკვლევითა და კომენტარებით საერდაქციო კოლეგია წი-
ნამდებარე ჟურნალის უახლოეს გამოცემაში შემოგთავაზებთ.
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აზერბაიჯანში ასრულებდა). ასეთივე გამონაკლისად უნდა მივიჩნიოთ გიორგი მაჩაბ-
ლის დანიშვნაც ამ საპასუხისმგებლო პოსტზე. 

როდესაც გიორგი მაჩაბელმა ეს შეთავაზება მიიღო, აკაკი ჩხენკელს აზრი გაუზი-
არა და განუმარტა, რომ მას უფრო წარმატებით გერმანიაში შეეძლო საქმიანობა. 
წერდა: ̀ გერმანიაში უფრო დიდი ასპარეზი მექნებოდა მოქმედებისა, ... იქაურ ქვეყანას 
და ხალხს უფრო კარგად და ღრმად ვიცნობ და შედეგი ჩემი მუშაობისა იქ უფრო დიდი 
იქნებოდა~ (3), მაგრამ ხელისუფლებას თავისი გადაწყვეტილება აღარ შეუცვლია.

ამ ამბებიდან მოკლე დროში საქართველო ბოლშევიკური რუსეთის ძალმომრეობის 
მსხვერპლი გახდა. დამხობილი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ სამშობლო 
იტალიური გემით დატოვა. კონსტანტინოპოლში ჩასული ნოე ჟორდანია იტალიის ელჩ-
მა ვიტორიო ჩერუტიმ თავისი მთავრობის სახელით რომში მიიპატიჟა. ჟორდანიამ 
ელჩს თავაზიანი მადლობა გადაუხადა, მიწვევა არ მიიღო და იტალიის ნაცვლად საფ-
რანგეთში გაემგზავრა. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამარცხება და ქვეყნის სრული ოკუ-
პაცია 1921 წელს საბჭოთა რუსეთს მნიშვნელოვანწილად დასავლეთის გულგრილობამ 
და ჩაურევლობამაც გაუადვილა. მიუხედავად იმისა, რომ მოკავშირე სახელმწიფოებმა 
საქართველოს იმედები ვერ გაამართლეს, ნოე ჟორდანიას სიტყვით, „ხიდი ჩვენსა და 
ევროპას შორის გატყდა,~ ემიგრირებულ მთავრობას და მთლიანად ქართულ პოლი-
ტიკურ ემიგრაციას არასოდეს უთქვამს უარი დასავლურ ორიენტაციაზე. ევროპის 
საზოგადოებრივი აზრიც დაპყრობილი საქართველოსადმი თანაგრძნობით იყო გამსჭ-
ვალული, იგი გმობდა ბოლშევიკურ აგრესიას თავისუფლებისმოყვარე პატარა ქვეყნისა 
და მისი ხალხის მიმართ. ეს გარემოება ემიგრაციის ძალისხმევას საქართველოს სახელ-
მწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღსადგენად დამატებით სტიმულს სძენდა.

ქართულ ემიგარაციას სამშობლოს განთავისუფლებისა და სუვერენიტეტის მიღწე-
ვის ძირითად საშუალებად პოლიტიკური ბრძოლა წარმოედგინა. ამიტომაც იყო, რომ 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიურ უწყებას 1921 წლის მარ-
ტში, ამ რესპუბლიკის ძალმომრეობით დამხობისთანავე საქმიანობა არ შეუწყვეტია.

ემიგრაციაში გახიზნულ ნოე ჟორდანიას მთავრობაში საგარეო საქმეთა სამი-
ნისტრო (მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი) კვლავ მნიშვნელოვან რგოლად მიიჩნეოდა. 
მუშაობას განაგრძობდნენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლობები, რო-
მელთა სტრუქტურა და პერსონალური შემადგენლობა რამდენადმე შეიცვალა. სა-
კუთარ ქვეყანაზე იურისდიქციას მოკლებული ემიგრირებული მთავრობა იძულებუ-
ლი იყო ცალკეულ სახელმწიფოში თავისი დიპლომატიური მისიების სტატუსისათ-
ვისაც გადაეხედა და ზოგან საელჩოს ნაცვლად ლეგაციას, საკონსულოს ან კიდევ 
მთავრობის რწმუნებულის არსებობას დასჯერებოდა.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიურ სამსახურში ერთ-
ერთ მთავარ ფიგურად რჩებოდა სრულუფლებიანი ელჩი პარიზში აკაკი ჩხენკელი, 
რომელსაც რწმუნების სიგელები საფრანგეთის გარდა, ინგლისისა და იტალიისათვი-
საც მიეცა. მასვე მინდობილი ჰქონდა დიპლომატიური საქმიანობის ხელმძღვანელო-
ბა ევროპის სხვა სახელმწიფოებშიც (შვეცია, ესპანეთი, ბელგია, რუმინეთი, პორტუ-
გალია, ნორვეგია, დანია, ჩეხოსლოვაკია, სერბია-ხორვატია-სლოვენიის ფედერაცია). 

რაკი აკაკი ჩხენკელი ძირითადად პარიზში იმყოფებოდა, სხვა ევროპულ დედაქა-
ლაქებში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებს მისი შემცვლელები 
უძღვებოდნენ. ასე იყო იტალიაშიც, სადაც ელჩის ფუნქციები რეალურად გიორგი 
მაჩაბელს ებარა. იგი ამ საპატიო მოვალეობას 1921 წლის თებერვლიდან 1923 წლის 
ნოემბრამდე ასრულებდა. თავდაპირველად გ. მაჩაბლის სტატუსი განსაზღვრული 
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იყო, როგორც `წარმომადგენლობის პირველი მდივანი~, რაც მისივე დასაბუთების 
შემდეგ `ლეგაციის მრჩევლის~ თანამდებობით შეუცვალეს.

გიორგი მაჩაბლის იტალიაში მოღვაწეობის პერიოდში ქვეყანაში რამდენჯერ-
მე შეიცვალა ხელისუფლება. ჯოვანი ჯოლიტის ზომიერი ლიბერალიზმის მომხრე 
მთავრობამ 1921 წლის ივლისში ადგილი სოციალისტ ივანოე ბონომის კოალიციურ 
კაბინეტს დაუთმო, რომელიც 1922 წლის თებერვალში ლუიჯი ფაქტას მთავრო-
ბამ შეცვალა, იმავე წლის ოქტომბრის ბოლოს კი ძალაუფლებას იტალიაში ბე-
ნიტო მუსოლინის მეთაურობით ფაშისტები დაეუფლნენ. თითოეული მათგანის 
დამოკიდებულება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და მისი წარმო-
მადგენლობისადმი განსხვავებული იყო. ჯოლიტისა და ბონომის დროს იტალიურ-
ქართული სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები შეზღუდული ფორმით ჯერ 
კიდევ წარმოებდა. მართალია, საქართველოში საბჭოთა რეჟიმის დამყარებამ ამ 
ურთიერთობის შეწყვეტა დააჩქარა, მაგრამ იტალიის კონსული ერთხანს თბილისში 
რჩებოდა და ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაგრძელების გზებსა და სა-
შუალებებს დაეძებდა. ამ პერიოდში იტალიაში საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის წარმომადგენლობას გულისხმიერად ეპყრობოდნენ. 1921 წლის აპრილში 
რომში ჩასულ აკაკი ჩხენკელს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯორჯიო სფორცამ 
უმასპინძლა და ქართველი დიპლომატი კერძო აუდიენციაზე იტალიის მეფე ვიქტო-
რიო-ემანუილ III-მაც მიიღო.

იმავე წლის ზაფხულში იტალიას ევგენი გეგეჭკორი და სვიმონ მდივანი ეწ-
ვივნენ. ისინი შეხვდნენ ადგილობრივ სოციალისტთა ლიდერებს კონსტანტინო 
ლაზარის, დომენიკო ფიორიტოს, ფილიპო ტურატის, კამილიო პრამპოლინისა და 
სხვებს, რომელთაც საქართველოს მდგომარეობა გააცნეს და მის დეოკუპაციაში 
თანადგომა თხოვეს. სოციალისტური პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, კერ-
ძოდ კლაუდიო თრევესი საქართველოს მხარდასაჭერად პარლამენტში სიტყვით 
გამოვიდა, რამაც სოციალისტ და კომუნისტ დეპუტატთა შორის დაპირისპირება 
გამოიწვია. 

ფაქტას პრემიერ-მინისტრობის პერიოდიდან იტალიის მმართველ პოლიტიკურ 
წრეებს საქართველოს მიმართ გულგრილობა დაეტყო. დასავლეთის ქვეყნების, მათ შო-
რის იტალიის უმთავრეს საზრუნავს იმხანად პირველი მსოფლიო ომის შედეგების აღმო-
ფხვრა წარმოადგენდა. ამასთან, პრიორიტეტი ენიჭებოდა რეპარაციის, ურთიერთშორის 
თუ საბჭოთა რუსეთთან დამოკიდებულების მოწესრიგებას და სხვა, რის გამოც საქართ-
ველოს საკითხისათვის საერთაშორისო პოლიტიკაში ადგილი აღარ რჩებოდა.

ჩვენი ქვეყნისადმი დიდი ინტერესი არც მუსოლინის კაბინეტს გამოუჩენია, თუმ-
ცა იტალიის როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო წრეებში საქართველოს 
წარმომადგენლებს ბევრი მეგობარი და მხარდამჭერი ჰყავდათ, რაშიც განსაკუთრე-
ბული ღვაწლი გიორგი მაჩაბელს მიუძღოდა (დაუშვილი 2007: 37-38). 

ცნობილია, როცა 1919 წელს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე მან-
დატის დაწესების საკითხი განიხილებოდა, ოფიციალურმა რომმა საბოლოოდ უკან 
დაიხია და დიდი ბრიტანეთის ამ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა. ზურაბ ავალიშ-
ვილის სიტყვით, იტალია მაშინ იყო `მეტად მოდუნებული და შელახული, რომ `გა-
ებედნა~ საქართველოს მანდატის აღება; შესაძლებელია, რომ მუსოლინის იტალია 
გაბედავდა~ (ავალიშვილი 1925: 282). 

ხელისუფლების სათავეში მოსულ მუსოლინის სრულიად სხვა საერთაშორისო 
რეალობა დახვდა და დუჩეც საბჭოეთთან დაახლოების, სსრ კავშირის ოფიციალუ-
რი აღიარების კურსს დაადგა (6). ამ ამბავს გიორგი მაჩაბელი აკაკი ჩხენკელს 
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ლაკონურად აცნობებდა: `იტალიელებს მაინც შეუკრავთ ხელშეკრულება ბოლშევი-
კებთან. სოციალისტ-კომუნისტებს ძალა დაუტანებიათ, ემუქრებოდნენ ოპოზიციის 
გაწვევით პარლამენტში~ (3).

ბენიტო მუსოლინის მიერ შემუშავებულ და 1921 წელს მიღებულ ფაშისტურ 
პოლიტიკურ პროგრამაში გათვალისწინებული იყო `მეგობრული ურთიერთობის 
დამყარება ახლო და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, საბჭოთა მმართველო-
ბის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყნების ჩათვლით~ (მუსოლინი 2012: 70). ცხადია, ამ 
უკანასკნელში საქართველოც იგულისხმებოდა და ეს კარგად იქნებოდა ცნობი-
ლი გიორგი მაჩაბლისათვის, რომელიც ყურადღებით ადევნებდა თვალს იტალიაში 
მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მისი საქმიანობის ერთი მიმართულება ხომ 
საპორტესტო ნოტების, განცხადებებისა თუ სხვ. მეშვეობით იტალიის მესვეურთა 
ინფორმირება იყო საბჭოური სინამდვილის შესახებ. 

საქართველოს საელჩოებსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, როგორც 
სუვერენული სახელმწიფოს ოფიციალურ სტრუქტურებს საზღვარგარეთ, 1921 
წლიდან აღარ გააჩნდათ სრული უფლებამოსილება. ამის გამო საქართველოს ინტე-
რესების დაცვა მათ არაორდინალურ პირობებში უწევდათ. ძირითადი მოვალეობის 
პარალელურად ისინი საკონსულოს ფუნქციებსაც ასრულებდნენ – საქართველოს 
მოქალაქეებს აძლევდნენ ვიზებს, პასპორტებს, ეხმარებოდნენ ერთი სახელმწიფო-
დან მეორეში გადასვლაში და სხვ. მაგალითად, როდესაც იტალიის კონსულმა სა-
ქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ფრანზონიმ, რომელსაც ცოლად ჰყავდა 
მიხეილ მაჩაბლის ასული მარინე მაჩაბელი, წითელი არმიის მიერ საქართველოს 
ოკუპაციის შემდეგ, 1921 წლის გაზაფხულზე, საგანგებოდ დაქირავებული გემით 
მეუღლის არაერთი ახლობელი იტალიაში წაიყვანა (დაუშვილი 2007: 21-22), ამ საქ-
მეში მას სავარაუდოდ რომში მყოფი გიორგი მაჩაბელი უნდა დახმარებოდა. სხვა 
რომ არაფერი, მარინე მაჩაბელი მისი ახლო ნათესავი იყო. 

`რაც შეეხება იტალიას, ჯერ აქ ძნელია მუშაობა. ჩვენმა მთავრობამ, მისმა 
წევრებმა და ნამეტნავად მისმა პირველმა წარმომადგენელმა ისე წაახდინეს თავის 
დროს აქ საქმე, რომ თითქმის არაფრის გაკეთება არ შეიძლებოდა. ... ფაშისტებმა 
ძალიან კარგად იციან ჩვენი მთავრობის ფიზიონომია, მათი წარსული და ბევრს არ 
ცდილობენ მას დაეხმარნონ~, აღნიშნავდა გიორგი მაჩაბელი (კედია 2007: 31).

საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას რომში არც ფინანსურად 
ულხინდა. გიორგი მაჩაბლის მიერ შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა ასე გამოიყურება: 
ლეგაციის მრჩევლის ხელფასი თვეში 3 ათასი ლირა, ბინის ქირა, ორი თანამშრომ-
ლის შრომის ანაზღაურება, ასევე კანცელარიისა და პროპაგანდისათვის აუცილებე-
ლი თანხა წელიწადში 126 ათას ლირას შეადგენდა (3).

1922 წლის გაზაფხულზე იტალიის ქალაქ გენუაში ევროპის ეკონომიკური 
აღორძინების საკითხთა განსახილველად საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. 
მასზე დასასწრებად იატლიაში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დელე-
გაციაც ჩავიდა აკაკი ჩხენკელის, ირაკლი წერეთლის, სვიმონ მდივნის, გრიგოლ ვე-
შაპელისა და ზურაბ ავალიშვილის შეადგენლობით. გიორგი მაჩაბელმა ყველაფერი 
იღონა, რომ ქართული დელეგაციის წევრები კონფერენციაზე დაეშვათ, მაგრამ ეს 
მის ძალებს აღემატებოდა.

საქართველოს ემიგრირებული მთავრობის წარმომადგენელთ კონფერენციის 
მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი უთხრეს. კონფერენციის სამანდატო კომისიამ 
ამის უფლება არც თბილისში არსებულ საქართველოს ბოლშევიკურ მთავრობას 
მისცა. საყურადღებოა ისიც, რომ კონფერენციაზე საქართველოს სახელით ლაპა-
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რაკი აეკრძალა საბჭოთა რუსეთის დელეგატსაც, რადგან საქართველო რუსეთის 
ჯარების მიერ იყო ოკუპირებული.

აკაკი ჩხენკელმა კონფერენციის თავმჯდომარეს, იტალიის პრემიერ-მინისტრს 
ლუიჯი ფაქტას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სახელით 
მემორანდუმი გადასცა, რომელშიც მოსკოვის აგრესიისაგან საქართველოს დაცვა 
ითხოვა (იმხანად წითელი არმიის ნაწილები ულმობლად უსწორდებოდნენ საბჭოთა 
რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებულ სვანეთს). გენუის კონფერენციასვე გაეგზავნა სა-
ქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ამბროსი ხელაიას ცნობილი მიმართვა. ერის 
სულიერი მოძღვარი განათლებულ კაცობრიობას საქართველოში შექმნილ უმძიმეს 
ვითარებას აღუწერდა და ქვეყნიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის დაუყოვნებლივ 
გაყვანას მოითხოვდა. ეს მიმართვა 1922 წლის 25 მაისს იტალიურ გაზეთში `კაფა-
რა~ გამოქვეყნდა (9). არ მოიპოვება პირდაპირი ცნობები, მაგრამ გიორგი მაჩაბლის 
მონაწილეობა ამ საქმეში სავსებით დასაშვებად მიმაჩნია, რადგან იტალიაში სა-
ქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლის რანგში მას მჭიდრო ურთიერთობა 
გააჩნდა ქვეყნის გავლენიანი გაზეთების რედაქციებთან და იტალიურ პერიოდულ 
პრესაში თვითონაც არაერთი პუბლიკაცია დაუბეჭდავს საქართველოს საკითხზე.

ამ დროისათვის იტალიაში რამდენიმე მრავალტირაჟიანი გაზეთი გამოიცემოდა, 
მათ შორის: `კორიერე დელა სერა~ (`საღამოს ფოსტა~) და `სეკოლო~ (`საუკუნე~) _ 
მილანში, ̀ მისაჯერო~ (`მაცნე~) _ რომში, ̀ სტამპა~ (`ბეჭდვა~) _ ტურინში და სხვ. პერი-
ოდული ორგანოები გააჩნდათ იტალიის წამყვან პოლიტიკურ ძალებს. რესპუბლიკური 
პარტია გამოსცემდა ორ ყოველდღიურ გაზეთს `ჯორნალე დელ პოპოლო~ (`სახალხო 
გაზეთი~) და `იტალია დელ პოპოლო~ (`სახალხო იტალია~); გამოდიოდა 50-ზე მეტი 
სოციალისტური გამოცემა, მათ შორის `ავანტი!~ (`წინ!”) და `ტემპო~ (`დრო~). ფაშის-
ტების პოპულარული გაზეთი იყო ̀ ილ პოპოლო დ იტალია~ (`იტალიის ხალხი~) და სხვ.

მიუხედავად მრავალი სირთულისა, გიორგი მაჩაბელმა _ `ძველმა ქართველმა 
არისტოკრატმა და განათლებულმა ევროპელმა~, როგორც გიორგის მიხაკო წერე-
თელი უწოდებდა, შეძლო ფაშისტური, ეროვნული და დემოკრატიული მიმართუ-
ლების პერიოდულ გამოცემებთან საერთო ენის გამონახვა და მათ ფურცლებზე 
სტატიების გაოქვეყნებას შეუდგა. ამის შესახებ ფართოდაა მოთხრობილი ზემოთ 
ხსენებულ გიორგი მაჩაბლის წერილებში სპირიდონ კედიასადმი, რომელთაც ქვე-
მოთ დავიმოწმებ. 

რომიდან პარიზში გაგზავნილ, 1923 წლის 12 ოქტომბრით დათარიღებულ წე-
რილში გიორგი მაჩაბელი ს. კედიას წერდა: `ჩემი ჩამოსვლისთანავე აქ იტალიაში 
დავიწყე მუშაობა ჩვენი საკითხის გამო. ... ჩავიგდე ხელში სამი გაზეთი ყველა 
მიმართულებისა: ფაშისტური, ნაციონალური (დიდი დღიური_როგორც La pelisa 
paiso) და ოპოზიციური დემოკრატიული (ნიტისა). სოციალისტებისთვის განგებ არ 
მიმიმართავს. უკვე ორ გაზეთში იყო დაბეჭდილი გრძელი წერილები, ერთში ჩემის 
ხელმოწერით ბოლშევიკების წინააღმდეგ, მეორეში როგორც დეპეშა, თუ რა ხდება 
საქართველოში და ხვალ დაიწყება მთელი რიგი წერილებისა ფაშისტურ გაზეთში~ 
(კედია 2007: 39).

თავის საგაზეთო პუბლიკაციებში გიორგი მაჩაბელი ყურადღებას ამახვილებდა 
თუ რა ზარალი მოუვიდა იტალიას ბოლშევიკების დამკვიდრებით საქართველოში, 
რა მნიშვნელობა ჰქონდა იტალიისათვის ჩვენ ქვეყანას და როგორ უნდა გამო-
სწორებულიყო საქართველო-იტალიის ურთიერთობა. 

ქართველი დიპლომატი ცდილობდა დაერწმუნებინა იტალიის შესაბამისი წრე-
ები, რომ დაპირებული `კონცესიები ბოლშევიკების მხრივ არის ფიქცია, ქაღალდ-
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ზედ დაწერილი ფორმულა~. გიორგი მაჩაბლის სიტყვით, იმ პირობებში, როგორშიც 
საქართველო იმყოფება, იტალიელები ვერავითარ კონცესიას და სერიოზულ საქმეს 
იქ ვერ დაიწყებენ. ბოლშევიკები მათ კონცესიებს ადვილად ვერ მისცემენ, რადგან 
ესწრაფვიან ისინი დაუთმონ უფრო დიდ და ძლიერ სახელმწიფოებს, იტალია კი 
`მეტად სუსტია დაეხმაროს რუსეთს~. ამასთან, თუ საქართველო რუსეთის ხელში 
დარჩება, ადგილობრივ ნედლეულს _ აბრეშუმი, ბამბა, მატყლი, სპილენძი და სხვ. 
მოსკოვი უფრო რუსეთში გაიტანს, ვიდრე უცხოეთში. 

იმ შემთხვევაში თუ საქართველო თავისუფალი იქნება, იტალიას უპრობლემოდ, 
ურთიერთხელსაყრელი პირობებით შეეძლება მიიღოს ჩვენგან კონცესიები და ამით 
ისარგებლოს. თავის მხრივ, იტალიური კაპიტალი დაეხმარება საქართველოს და 
ხელს შეუწყობს მის ეკონომიკურ აღორძინებას. 

ერთ-ერთ სტატიაში გიორგი მაჩაბელი იტალიის ხელისუფლებას მიმართავდა, 
არ ეცნოთ საბჭოთა კავშირი უპირობოდ და მისთვის იურიდიული აღიარების წი-
ნაპირობად საქართველოსა და კავკასიის საკითხის გამორკვევა დაესვათ. `მოსთ-
ხოვეთ, გაიყვანონ ჯარები, ჩაატარონ თქვენი ზედამხედველობით რეფერენდუმი 
და მთელი კავკასიის და ცენტრალურ აზიის ხალხების თვალში თქვენი პრესტიჟი 
ცამდის აიწევს~, ურჩევდა მაჩაბელი იტალიელებს.

პოლიტიკაში რეალისტი გიორგი მაჩაბელი ვერ დარჩებოდა და არც დარჩენი-
ლა მხოლოდ გაზეთების იმედად. მან შეძლო კავშირის დამყარება მუსოლინის თა-
ნამოაზრეებთან და დუჩეს პოლტიკურ მეგობრებთან, რომელთაც საქართველოს 
განთავისუფლებში დახმარების სანაცვლოდ ტყვარჩელის ქვანახშირის საბადოს 
კონცესიის განახლება აღუთქვა (1920 წლის ოქტომბერში რომში საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და იტალიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით 
ტყვარჩელის კონცესიის ვადად 45 წელი იყო განსაზღვრული, მაგრამ 1921 წლიდან 
ხელშეკრულება აღარ მოქმედებდა). 

გიორგი მაჩაბლის შეთავაზებაში ხაზი ესმებოდა საქართველოს ტყის კონცე-
სიით, ბათუმისა და ფოთის ნავსადგურებით იტალიის დაინტერესებას, ასევე იტა-
ლიისათვის აზერბაიჯანული ნავთობით სარგებლობაში ხელშეწყობას, რასაც მუ-
სოლინის ყურადღება გამოუწვევია. იდეა მოეწონათ, `მოლაპარაკებაა სერიოზული 
მუსოლინთან, ალბათ ამ დღეებში მე თვითონ მიმიწვევს და გამაგებინებს თავის 
აზრს~, ატყობინებდა გ. მაჩაბელი სპირიდონ კედიას 1923 წლის 20 ოქტომბერს.

იმავე წერილში გიორგი მაჩაბელი მეგობარს აღუწერდა თუ რა ძნელი იყო იტა-
ლიის ბიუროკრატიული აპარატის წინააღმდეგობის დაძლევა, მიუთითებდა: `ჩემ წი-
ნააღმდეგ მუშაობენ თვით სამინისტროში უფროსი მოხელეები, რომელნიც გავკიცხე, 
რაკი არ ესმით და არ უნდათ გაიგონ ჩვენი საკითხის მნიშვნელობა. მათ ეშინიათ, 
რომ რაკი არც ერთმა მათგანმა აქამდის არ აღძრა ეს საკითხი და არ მისცა სრული 
დაფასება, არ მიიღონ მუსოლინისაგან შესაფერი შენიშვნა ან დასჯა. მე მხარს მიჭე-
რენ ფაშისტები და დემოკრატებიც, რომლებიც სრულიათ მეთანხმებიან, რომ მათი 
საგარეო სამინისტრო მოცულია ობით, რომ არას აკეთებენ, არაფერი ესმით, ასე გა-
ჩაღდა ჯერ-ჯერობით ფარული ბრძოლა ჩვენი საკითხის ირგვლივ. დანამდვილებით, 
ან გადაწყვეტით ვერ გეტყვი რასაკვირველია, რითი გათავდება ყველა ეს, მაგრამ 
რომ უნაყოფოდ არ ჩაივლის ყველა ეს დემარში, ეს ცხადია~ (კედია 2007: 43).

საქმე, რომელსაც გიორგი მაჩაბელი იტალიაში აკეთებდა, რამდენიმე კაცის 
ძალისხმევას მოითხოვდა, საქართველოს წარმომადგენელი კი არსებითად მარტო 
იყო. `მაშინაზედაც გადაწერაც კი მევე მჭირდება. მოლაპარაკებები, წერილები გა-
ზეთებისთვის, მემორანდუმები _ ლამის თავი გამელაყოსო~, შესჩიოდა სპირიდონ 
კედიას, მაგრამ იქვე დასძენდა: `იმედი, რომ მართლაც შეიძლება რამე გამოვიდეს, 
რომ ერთ მშვენიერ დღეს მუსოლინს შეუძლიან დაარტყას მუშტი მაგიდას და შეუთ-
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ვალოს ბოლშევიკებს, რას ჩადიხართ საქართველოშიო, აი ეს იმედი მაძლევს ძალას, 
... ამოდენა ზედმეტ საქმეებს გავუძღვე და მოვუარო~ (კედია 2007: 43).

სასიამოვნო და გასახარ ინფორმაციასაც პირველად სპირიდონ კედიას უზიარებდა. 
`ერთი კარგი ამბავი გავიგე გუშინ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის უფროსმა 
გამოუცხადა ჟურნალისტებს (დანამდვილებით გადმომცეს), ქართველი ბოლშევიკების 
წინააღმდეგ შეგიძლიანთ სწეროთ რამდენიც გინდათო. არაფერი მათთან არ გამოდის. 
ჩვენ უნდა ვეცადოთ ეს ქვეყანა ნაციონალურ მთავრობას დაუბრუნოთო, რადგან ამას 
მოჰყვება პრაქტიკული ნაყოფებიო~, წერდა გიორგი მაჩაბელი ერთ-ერთ წერილში. 
`პრესა ავალაპარაკე ჩვენი საკითხის შესახებ, გიგზავნი გაზეთების ამონაჭრებს ჩემი 
წერილებით~, აღნიშნავდა სხვა გზავნილში (კედია 2007: 43, 41). 

სპირიდონ კედიას მეუღლის, სოფიო ჩიაჯავაძე-კედიას მოგონების თანახმად, 
გიორგი მაჩაბელი 1923 წლის ნოემბრის დამლევს იტალიიდან პარიზში ჩასულა და 
შეხვედრია სპირიდონ კედიას. მსჯელობა შემდგარა საკითხზე `თუ პოლიტიკური 
მუშაობისათვის როგორ იშოვონ ფული~ და შეთანხმებულან, რომ თუ რაიმეს წამო-
იწყებდნენ, ეს უნდა ყოფილიყო კომერციული საქმიანობა (ჩიჯავაძე 2001: 314).

რომში დაბრუნებული გიორგი მაჩაბელი ატყობინებდა სპირიდონ კედიას, რომ 
მან უკვე იშოვა სამუშაო ნიუ-იორკში, ერთი იტალიური საზოგადოების წარმო-
მადგენლად მგზავნიან და ალბათ მალე ოკეანის გაღმა მომიხდება წასვლაო. მაგრამ 
გამგზავრებას არ ჩქარობდა: ̀ უკანასკნელი სიტყვა არ მიმიცია, ... რადგან ჯერ მინ-
და მოვუცადო, თუ პოლიტიკურ ნაბიჯისაგან რა შედეგს დავინახავთ. ეჭვს გარეშეა, 
რომ თუ აქ ჩვენი საქმე ამოძრავდა, ამერიკას თავს დავანებებ და აქ დავრჩები. ან 
ერთი ან მეორე. ამნაირად თუ აქ არაფერი გამოვიდა, მაშინ მთელი ჩემი ენერგია და 
ყურადღება უნდა დაუპირდაპირო, ვიშოვოთ სადმე ფული~ (კედია 2007: 45).

მიუხედავად გარკვეული ძალისხმევისა, რომ ინგლისის, საფრანგეთის, იტალიისა 
თუ სხვა ქვეყნების მესვეურები საქართველოს დასახმარებლად განეწყო, საქართვე-
ლოს ემიგრირებულმა მთავრობამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში რე-
ალური მოკავშირე ვერ იპოვა. ისიც აღსანიშნავია, რომ მთავრობის სოციალ-დემოკ-
რატი წევრები აქცენტს უფრო თანამოაზრე სოციალისტური პარტიებისა და მათი მე-
თაური ორგანიზაციის _ მეორე ინტერნაციონალის მხარდაჭერაზე აკეთებდნენ, რასაც 
სასურველი შედეგის მოტანა ნაკლებად შეეძლო. ამაოდ ცდილობდა გიორგი მაჩაბელი 
შთაეგონებინა აკაკი ჩხენკელისა და მისი მეშვეობით ნოე ჟორდანიას მთავრობისათვის, 
რომ `მარტო მათი მეგობრობა არ კმარა, საჭიროა საქმეს უფრო ფართე, სახელმწი-
ფოებრივი თვალსაზრისით მივუდგეთო~, მთავრობა ემიგრაციაშიც პარტიულ ზნეს არ 
იცვლიდა. 

გიორგი მაჩაბელი დარწმუნდა, რომ ვერაფერს გახდებოდა და მთავრობასთან ურ-
თიერთობაზე ხელი აიღო. გადაწყვეტილების შესახებ წერილით აკაკი ჩხენკელს აცნო-
ბა, რომელშიც სოციალ-დემოკრატიისადმი არც თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება 
დაუმალავს. წერდა: `უდიდესი შეცდომა ჩემს პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ... იყო ჩემი 
ლოიალობა, ჩემი რწმენა, რომ წარსული საქართველოს მმართველი პარტია დაადგე-
ბოდა ნამდვილ ეროვნულ გზას, დაისახავდა მხოლოდ ქართველი ერის ინტერესების 
დაცვას. ... უდიდესი შეცდომა ჩავიდინე, მოვტყუვდი ჩემს რწმენაში ჩვენი მმართველე-
ბისადმიო~. თქვენზეა დამოკიდებული ძველი შეცდომების გასწორება და ახალი სწორი 
გზის არჩევა. `თუ არავითარი საშუალება არ იქნება შეთანხმების გამონახვისათვის, 
მაშინ თქვენ თქვენთვის და მე ჩემთვისო~, აღნიშნავდა წერილის დასასრულს (3). 

გიორგი მაჩაბლის იტალიაში დარჩენას აზრი აღარ ჰქონდა. მან დატოვა დიპლომა-
ტიური ასპარეზი და ბედის საძიებლად ამერიკაში გადაინაცვლა. საქართველოს თავი-
სუფლებისათვის ამ დაუღალავი მებრძოლის მიზანი ამერიკაშიც ის იყო, რომ ქართული 
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ეროვნული ძალები მზადმყოფნი შეხვედროდნენ `მომენტს, რომელიც ერთხელ მაინც 
უნდა დადგეს და რომელიც არც ისე შორს უნდა იყვეს~ (კედია 2007: 33).

ქვემოთ ვაქვეყნებთ იტალიურ გაზეთებში დაბეჭდილ გიორგი მაჩაბლის ორ 
პუბლიკაციას.

საქართველოს მინისტრის პროტესტი

საბჭოთა წარმომადგენლების განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება 

თავადი მაჩაბელი, რომელიც საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენელი გახ-
ლდათ ბოლშევიკურ ოკუპაციამდე, გვიგზავნის საპროტესტო წერილს, რომელსაც 
ვაქვეყნებთ. ჩვენ ასევე გამოვაქვეყნებთ ბოლშევიკების წარმომადგენლის ბატონი 
იორდანსკის3 საპასუხო წერილსაც, თუ რა თქმა უნდა, პასუხის გაცემას ინებებს.

ბატონო დირექტორო,

ბოლშევიკების წარმომადგენლები უკვე კარგა ხანია ცდილობენ დაარწმუნონ 
იტალიელები, აღიარონ რუსეთის მთავრობის „დე იურე” დამოუკიდებლობა საქართ-
ველოში. რადგან მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნება იტალიას შესაძლებლობა გააგრ-
ძელოს საქართველოში დაწყებული ეკონომიკური საქმიანობა და მიეცემა ჩადებული 
ინვესტიციების განხორციელების შანსი (ხორბლის, ქვანახშირისა და ხე-ტყის ექს-
პორტი). ბოლშევიკები ამბობენ, რომ შავი ზღვის პორტებში თავმოყრილია ნედლე-
ულით დატვირთული გემები, რომელთაც გეზი ევროპისაკენ აქვთ აღებული და დაიძ-
რებიან მაშინვე, როგორც კი იტალია მიიღებს რუსეთის მოთხოვნას საქართველოს 
„დე იურე” დამოუკიდებლობის შესახებ. გარდა ამისა, ნედლეულს შესთავაზებენ იმ 
ევროპულ ქალაქებს, რომლებსაც გადაკვეთენ საბჭოთა გემები.

აცხადებენ პრეტენზიას დონეცკის ოლქის ქვანახშირის საბადოზე, ისევე როგორც 
კავკასიის ნავთობ-საბადოებზე, სადაც ისეთი შემართებით მუშაობენ, რომ ომამდე 
არსებულ მაჩვენებელსაც კი მიაღწიეს.

ეს მტკიცებულებები გვიჩვენებენ, როგორ ცდილობენ ბოლშევიკები მოატყუონ 
იტალიელი ხალხი. ნათლად ჩანს, რომ მათ სხვა მიზნები არ აქვთ და რომ ისინი 
სულაც არ აპირებენ ნედლეულის ექსპორტზე გაშვებას. რადგან ძალიან კარგადაა 
ცნობილი, რომ დონეცკი მთლიანად იქნა პარალიზებული რევოლუციის დროს და 
ქვანახშირის საბადოს ასამუშავებლად საჭირო დანადგარების ნაწილი გაიძარცვა 
და ნაწილიც კიდევ მწყობრიდან გამოვიდა, რის შედეგადაც მაღაროები განად-
გურდა (ამოივსო ან დაილუქა). დონეცკის ამ ოლქს განსაკუთრებით დიდი ზიანი 
მიადგა დენიკინისა და ბოლშევიკების ბრძოლების შედეგად, რომლის დროსაც 
ოლქი ხან ერთის ხელში გადადიოდა და ხან მეორისაში. უვიცისთვისაც ადვილი 
გასაგებია, რამდენად ძვირად დაუჯდა დონეცკს სურვილი ხელახლა აეღორძინე-
ბინა მთლიანად დანგრეული ინდუსტრია, რომლისთვისაც საჭირო დანადგარები 
დასავლეთიდან შედიოდა.

იმავე ბოლშევიკური სტატისტიკის მიხედვით, შესაძლებელია დასკვნის გამო-
ტანა, რომ ამ ოლქის მხოლოდ მეათედი ნაწილი მუშაობს. ცოტა ხნის წინ გაყიდული 

3 ნიკოლაი ივანეს ძე იორდანსკი - რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის თვალსაჩინო 
წევრი და ცნობილი ჟურნალისტი, 1923 წელს იტალიაში იყო  საბჭოთა კავშირის სრულუფლები-
ანი წარმომადგენელი.



106

ქვანახშირი მხოლოდ ნარჩენებია ძველი სტოკებისა და არა დონეცკის საბადოს 
ახალი პროდუქცია (როგორც ამტკიცებდნენ).

ცხადია, რომ ნავთობის წარმოება ბაქოში 40%-მდე დაეცა მას შემდეგ, რაც იგი 
ბოლშევიკების მმართველობის ხელში გადავიდა.

ის ექსპორტირებული მილიონობით მარცვლეული, რომელზეც ბევრს ლაპარაკო-
ბენ, სულაც არ არის ექსპორტზე გატანილი, პირიქით რუსეთის სამხრეთ პროვინცი-
აში ამერიკიდან იმპორტირებული მარცვლეულით იკვებებიან. პროდუქცია, რომელ-
საც მოიპოვებენ, მხოლოდ რუსეთის საჭიროებას ხმარდება. გარდა ამისა, საქმე ეხება 
ძირფესვიანად გადაგვარებულ ხალხს, რომელიც ძველი რეჟიმის, ცარიზმის იმპერი-
ალისტური იდეებით არის შეპყრობილი. რაც შეეხება საქართველოს, ეს მშვიდობიანი, 
აღორძინების გზაზე დამდგარი ქვეყანა სულ მთლად განადგურებული და გათელილი 
აღმოჩნდა რუსული ოკუპაციის მიერ. მე წილად მხვდა გავახმოვანო დამოუკიდებე-
ლი კომიტეტის გამოძახილი და ქართველი ხალხის სახელით, რომელშიც ერთიანდება 
ყველა სოციალური კლასი, ეროვნება და პოლიტიკური პარტიები, მივმართავ ერთა 
ლიგას. მე ვარ იმ ჰუმანურობის მატარებელი, რომელსაც ქართული საზოგადოება 
ითხოვს და მაქვს ნება გადმოგცეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი იმ მიმართ-
ვიდან რასაც საქართველოს დამფუძნებელი კრება ითხოვს:

„რუსეთმა გათელა ქართველი ხალხის უფლებები: დაშალა პარლამენტი, ძალის 
გამოყენებით გააუქმა ქართული ფულის ერთეული და გააუქმა ეროვნული არმია, 
რითაც ფაქტობრივად მოშალა ქართული სახელმწიფოებრიობა. ქვეყანა მიემართე-
ბა რუსული კომუნისტური პარტიისაკენ და უერთდება ოკუპანტებს. ხალხის სურ-
ვილის სააწინააღმდეგოდ, საქართველო იძულებული გახდა შეერთებოდა საბჭოთა 
სოციალისტური ქვეყნების კავშირს და გახდა ერთ-ერთი მათგანი. ქვეყანა სის-
ხლისმსმელთა ხელში გადავიდა. ჩეკისტები შემსრულებლები არიან, ხოლო ჩეკა, 
როგორც ინსტიტუცია, ჩვენი საუკუნის სირცხვილია.”

გამოძიებისა და გასამართლების გარეშე ხვრეტენ ქვეყნის საუკეთესო შვილებს, 
პოლიტიკოსებს, სამხედროებს, მუშებსა და გლეხებს. შიმშილისაგან დაუძლურებული, 
ხელ-ფეხშეკრული ხალხი გაჰყავთ ქალაქიდან, ხვრეტენ და დახოცილებს ორმოებში 
ყრიან. გვამებს თხლად აყრიან მიწას და მათ ცხოველთა საჯიჯგნად იმეტებენ.

4000 ყველაზე უფრო მამაცი პატრიოტი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა 
და საკუთარი სიცოცხლე ეხსნა.

მხოლოდ 13 თებერვლის საღამოს თბილისის საპყრობილედან გამოიყვანეს და 
დახვრიტეს 92 ადამიანი, იმის გამო რომ გურიაში ერთ-ერთმა ცნობილმა ყაჩაღმა 
ჩეკას უფროსი მოკლა4.

1923 წლის 20 მაისს ჩეკისტებმა გასამართლების გარეშე დახვრიტეს 15 ქართვე-
ლი ოფიციალური პირი: გენერლები და ოფიცრები. ამათგან ერთი პოლიტიკური პარ-
ტიის ხელმძღვანელი იყო5. იგი კონტრრევოლუციის მომზადებაში დაადანაშაულეს.

ყველა ეროვნული მოძრაობა უმკაცრესად ჩაახშეს. ხელოვნება, ლიტერატურა და 
თვით ენაც გადაგვარების გზაზე დადგა. ისინი არა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლებას 
ახშობენ, არამედ სულიერებაც კი შერყვნეს, დაკეტეს ძალიან ბევრი ეკლესია-მონას-
ტერი, მორწმუნეებს აეკრძალათ ლოცვა, დააპატიმრეს სამღვდელოება და მრევლი.

4 იგულისხმება გოგია ღლონტის მიერ ცნობილი ბოლშევიკი ჯალათის ალექსანდრე ობოლაძის 
მკვლელობა.

5 ავტორს მხედველობაში ყავს კოტე აფხაზი, რომელიც 1922 წლიდან არჩეული იყო საქართველო-
ში არალეგალურად მოქმედი ეროვნულ-დემოკრატიული (იგივე საქართველოს დემოკრატიული) 
პარტიის თავმჯდომარედ.
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ქარხნებსა და ფაბრიკებში მომუშავე ქართველი მუშები, რომლებიც უარს 
აცხადებდნენ კომუნისტურ პარტიაში გაწევრიანებაზე, სამსახურიდან გაათავი-
სუფლეს.

ამ დროისათვის სავაჭრო ურთიერთობა საზღვარგარეთთან პარალიზებულია 
მოსკოვის დეკრეტის მიერ, შეწყვეტილია ყველანაირი საზღვაო ტრანზიტი პორ-
ტებში. უცხოელი კომერსანტები, რომლებსაც ხელშეკრულების დადება სურთ, 
მოსკოვის ზეგავლენის ქვეშ არიან მოქცეულნი და ამიტომაც ამჯობინებენ ქვეყ-
ნის დატოვებას.

ჩვენს წინადადებაზე, ჩაგვეტარებინა პლებისციტი რუსული ჯარის გასვლის შე-
სახებ, საერთაშორისო კომისიის კონტროლით, უარყოფითად გვიპასუხეს. ყველა-
ფერი ეს აჩვენებს მათ იმპერიალისტურ ტენდენციებს.

დღეს უკვე არავის ეპარება ეჭვი, რომ საბჭოელები დე იურე დამოუკიდებლობას 
ითხოვენ და ამით ცდილობენ დააკანონონ მათი კრიმინალური ქმედებები.

თავადი გიორგი მაჩაბელი
გაზეთი `L’Impero~, 1923 წ. 29 სექტემბერი

საქართველო და იტალია

იტალიის ეკონომიკის განვითარება უდაოდ აღმოსავლეთისაკენ უნდა იყოს 
მიმართული და ამ განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი შეიძ-
ლება გახდეს საქართველო, კავკასიის სხვა ქვეყნებთან ერთად, როგორც ბუ-
ნებრივი წიაღისეულის (ნავთობი, ქვანახშირი, სპილენძი, ხე, მატყლი, ბამბა) 
სიმდიდრით, ასევე ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობით. კავკასია ხომ 
ხიდია ევროპასა და აზიას შორის. რუკაზე ერთი თვალის შევლებაც საკმარისია 
იმის გასაგებად, რომ კავკასია და განსაკუთრებით საქართველო წარმოადგენს 
ეგრეთწოდებულ გასაღებს შავი ზღვის აღმოსავლურ ბაზრებზე. ასევე ეს არის 
ისტორიულ-გეოგრაფიული კვანძი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის.

სატრანზიტო მთავარი გზები, რომლებიც ევროპას აკავშირებენ რუსეთთან 
და აზიასთან შავი ზღვისა და საქართველოს გავლით არიან:
• სარკინიგზო მაგისტრალი ბათუმი (ან ფოთი)-თბილისი-ბაქო. მისი სიგრ-

ძე 892 კმ-ია. გაივლის პეტროვსკს (ჩრდილოეთ კავკასიიდან რუსეთამდე). 
ბაქო აკავშირებს კასპიის ზღვას ასტრახანთან (რუსეთი), კრასნოვოდსკთან 
(თურქმენეთი), ავღანეთთან, ცენტრალურ აზიასა და ენზელთან (სპარსე-
თი).

• სარკინიგზო მაგისტრალი თბილისი-ერევანი-ჯულფა. მარშრუტის სიგრძეა 
542 კმ, რომელიც თავრიზში სრულდება.

• სარკინიგზო მაგისტრალი თბილისი-ყარსი, სიგრძით 299 კმ, რომელიც სა-
რაყამიშს გაივლის და სრულდება არზრუმში (თურქეთი).

• მშენებარე სარკინიგზო მაგისტრალი ფოთი-ტუაფსე (ჩრდილოეთ კავკასია 
და რუსეთი). მარშრუტი სიგრძით 350 კმ-ია.

• ავტობანი (სარკინიგზო პროექტით) თბილისი-ვლადიკავკაზი. მისი სიგრძე 
214 კმ-ია და იგი აკავშირებს ამიერკავკასიის ცენტრს, ჩრდილო კავკასიასა 
და რუსეთთან.
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ჩამოთვლილ სახმელეთო მაგისტრალებს აერთიანებს საქართველოს დედა-
ქალაქი, თბილისი, რომელიც ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო 
სტრატეგიულ ცენტრად მიიჩნევა.

იტალიამ სწორედ აღიქვა საქართველოს პოტენციალი და იყო ერთ-ერთი 
პირველი, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა საქართველოს განვითარებაში, იმ 
მცირე ხნიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში, სანამ ბოლშევიკური ოკუპაცია 
მოხდებოდა.

დამყარდა საზღვაო კავშირი იტალიასა და საქართველოს პორტებს შორის.
1920 წელს საქართველომ 3 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ოდენობის იმ-

პორტი და 2 მილიონის ექსპორტი განახორციელა, რომლის 65-70 %@ იტალიაზე 
მოდიოდა.

დაარსდა ბანკი სახელწოდებით `L`Italo-Caucasica di Sconto~, რომლის საწ-
ყისი კაპიტალი 32 000 000 ლირას შეადგენდა6. ბანკმა არსებობის პირველსავე 
წელს 86-მილიონიანი მოგება მოიტანა. ძირითადად, იმ ექსპორტული ნედლე-
ულით, რომელიც იტალიაში საქართველოდან შევიდა. ამ ბანკის ფილიალები 
გაიხსნა ბათუმსა და ბაქოში.

იტალიელი ფინანსისტების ჯგუფმა ასევე აამუშავა საქართველოს ერთ-ერ-
თი მნიშვნელოვანი ქვანახშირის საბადო ტყვარჩელში, რომელსაც წელიწადში 
21 მილიონი მოგების მოტანა შეეძლო.

საქართველოში ასევე მოავლინეს კომისია სენატორ კონტის ხელმძღვანე-
ლობით, რომელსაც ახალი წარმოებების შექმნა ევალებოდა.

მაგრამ მოულოდნელად, თითქოს მიწა იძრა, ბოლშევიკური ძალების საქარ-
თველოში შემოჭრის შედეგად, ბოლო მოეღო ამ ეკონომიკურ წინსვლას. 1921 
წლიდან ბოლშევიკურმა ოკუპაციამ ქვეყანა ტერორის ქვეშ მოაქცია. ამ დანა-
შაულის წინააღმდეგ ხმის ამოღება ვერავინ გაბედა, მიუხედავად იმისა, რომ 
ევროპის წამყვანი სახელმწიფოები, ისევე როგორც რუსეთი, აღიარებდა საქარ-
თველოს დე იურე და დე ფაქტო დამოუკიდებლობას. სამწუხაროდ, ეს აღიარე-
ბა საკმარისი არ აღმოჩნდა ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის ხელშესაწყობად.

ბოლშევიკურმა აგრესიამ არამხოლოდ შეაჩერა საქართველოს განვითარება, 
არამედ სერიოზული ზიანი მიაყენა საგარეო ინტერესებსაც. განსაკუთრებით 
იტალიელი პიონერების მოღვაწეობას.

შექმნილი გართულებების გამო ვაჭრებმა შეწყვიტეს კომერციული საქმი-
ანობა, დაიხურა იტალიური ბანკი, შეწყდა საზღვაო მიმოსვლა და, რაც მთავა-
რია, ტყვარჩელის ქვანახშირის მაღარო დარჩა აუთვისებელი.

რუსეთი კავკასიას მიიჩნევდა და მიიჩნევს, როგორც მხოლოდ სტრატეგიულ 
ობიექტს თავისი იმპერიალისტური დაპყრობებისათვის. საქართველოს ეკონო-
მიკური განვითარება კი მას ყველაზე ნაკლებად აინტერესებდა. სხვადასხვა 
დადგენილების საფუძველზე ნედლეული მიდოდა რუსეთში, რათა ხელი შეეშა-
ლათ კავკასიის სავაჭრო და სამრეწველო კავშირებისათვის სხვა ქვეყნებთან. 
ჯერ კიდევ 1880 წელს რუსეთმა საკუთარი მრეწველობის საერთაშორისო ბა-
ზარზე დასაცავად მიმართა განსაკუთრებულ ზომებს. კერძოდ, აკრძალა საერ-
თაშორისო გადაზიდვები საქართველოს გავლით.

6 სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ხსენებული შეღავათიანი „იტალია-კავკასიის 
გამნაღდებელი ბანკის“ საწესდებო კაპიტალი 40 მილიონ იტალიურ ლირას უდრიდა. ბანკის ცენ-
ტრალური ოფისი რომში მდებარეობდა, მთავარი განყოფილება თბილისში, ხოლო ფილიალები 
ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში მოქმედებდა (ჯოჯუა 1997: 226).   
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ამგვარად, საქართველო და კავკასიის სხვა რესპუბლიკები, ხალხის სურვი-
ლის მიუხედავად, საბჭოთა კავშირის ნაწილნი გახდნენ, რაც საქართველოში 
იტალიიის ინტერესების შესუსტების საფუძველი გახდა.

დიპლომატიურ ურთიერთობებსა და დაპირებებს ბოლშევიკების მხრიდან, 
დადებითი შედეგი არ მოუტანია. შექმნილი მძიმე სიტუაციიდან გამოსავლის 
ძიება სულ უფრო და უფრო რთულდება. სამწუხაროდ, საქართველოს ბოლშე-
ვიკური ოკუპაციის ფაქტი იტალიაში სწორად ვერ გაიგეს. ძნელი გახდა იტა-
ლიის დარწმუნება, რომ საქართველოში მოხდა სამხედრო ოკუპაცია ისევე, 
როგორც ბელგიასა და სერბეთში დიდი ომის დროს.

საქართველოში არ არსებობენ ქართველი ბოლშევიკები, გარდა იმ გამო-
ნაკლისებისა, რომლებიც მოღალატეები არაინ და, რომელთაც ზურგს უმაგ-
რებს რუსული ხიშტი. რუსეთის ხელისუფლებამ იცის ეს და მართვის სადავე-
ების ხელში უკეთ ასაღებად, საქართველოში რუსული არმია შეიყვანა. ქართ-
ველებს დამოუკიდებლობა სურთ და დღეს მათ წინააღმდეგ თვით ქალებიც და 
ბავშვებიც კი იბრძვიან. რუსული არმია უნდა გავიდეს საქართველოს ტერიტო-
რიებიდან და ქვეყნის ბედის მართვის უფლება ქართველი ხალხის ხელში უნდა 
გადავიდეს!

თავადი გიორგი მაჩაბელი
გაზეთი ` L’Impero~, 1923 წ., # 125-126.
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OTAR JANELIDZE

Giorgi Machabeli on the Dyplomatic Arena

Summary

In the article are discussed Giorgi Machabeli’s diplomatic activities in Italy, a promi-
nent figure in the struggle of Georgia for independence, who later became a founder 
of a famous perfume company. 

Official representations of the Government of the Democtaric Republic of Georgia 
continued their activities in Western States even after the Bolshevik occupation of the 
country in 1921. 

In 1921-1923, Giorgi Machabeli fulfilled the functions of the Ambassador of Geor-
gia in Italy. Parallel to his basic activities, he combined responsibilities of the Consul 
– issued visas and passports for citizens of Georgia, assisted them to move from one 
country to another. 

During Giorgi Machabeli’s activities in Rome, several governments changed in Ita-
ly. From 1922, Georgian issue lost its actuality. Despite this fact, Giorgi Machabeli had 
a lot of friends and supporters both in the  governmental and non-governmental circles.

Giorgi Machabeli closely observed political processes taking place in Italy, tried 
to make Italian public opinion interested in Georgian issues and supply Governmental 
leaders with true information about the Soviet reality by means of diplomatic notes, 
announcements, publications, etc. 

The diplomatic resresentative of the Democratic Republic of Georgia was able 
to build relations with periodicals of facisct, national and democratic directions and 
published several remarkable articles about Georgian issues there. In these articles 
he draw attention to the extent of the loss that Italy suffered by the establishment of 
Bolsheviks in Georgia, to the importance of Georgia for Italy and the ways of improve-
ment of Georgian-Italian relations. 

Giorgi Machabeli promised the Italian Government to renew concession for 
Tkvarcheli coal mines, support them in exploitation of Georgian forests, Batumi and 
Poti Ports and Azerbaijani oil instead of their support in liberation of Georgia which at-
tracted the attention of Duce-Benito Mussolini. 

Despite its great efforts, the emigrated Georgian Government failed to find real allies in 
their struggle for independence of the country. Giorgi Machabeli left the diplomatic arena and 
moved to America in search of fortune. 

Giorgi Machabeli’s two articles published in Italian `L’Impero~ in 1923 are attached to 
this article.
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ბადრი ქუთელია

პარადოქსული პოსტმოდერნულობა, დიასპორა და ჩვენ

შესავალი
ქართველები ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად მობილურ ერად ითვლებოდა მიგრა-

ციის თვალსაზრისით. თუმცა, ეს მითი უფრო მეოცე საუკუნის შუა ნაწილს ეხება, 
როდესაც იგი შეიქმნა. შეიძლება ისიც მართალი იყოს, რომ ქართველთა ძირითადი 
საცხოვრისის ორ ზღვას შუა განთავსება იყო გარემოება, რაც უფრო სხვა ტერიტო-
რიებიდან იმიგრაციას უწყობდა ხელს, ვიდრე ადგილობრივთა ემიგრაციას. მიუხე-
დავად იმისა, რომ ისტორიული საქართველოს სამხრეთით განსახლებული ერებიც 
მათსავით მიწათმოქმედთა ტიპს მიეკუთვნებოდნენ, სხვადასხვა მიზეზის გამო უფრო 
სამხრეთელი მეზობლები შემოდიოდნენ ისტორიული საქართველოს ფარგლებში, 
ვიდრე დღევანდელი ქართველების წინაპრები მათთან. რასაკვირველია, მეომარი 
და მომთაბარე ხასიათის ტომებიც ხშირად სტუმრობდნენ საქართველოს. შეიძლება 
ქართველთა გახსნილობა უცხოთა თუ მონათესავეთა მიმართ იყო მიზეზი ქართული 
კულტურისა და სოციო-ანთროპოლოგიური ტიპის მდგრადობისა და განვითარები-
საც. თუმცა ზოგმა ეს გახსნილობა და ერთგვარი ცნობისმოყვარეობა ქართველთა 
რაოდენობრივი სიმცირის, სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ნაკლები წარმატებუ-
ლობისა და საკმაოდ ჭირნახული ისტორიის არგუმენტადაც წარმოადგინოს. არც თუ 
ისე ბევრ ისტორიულად მიწათმოქმედ მცირე ერს შეუძლია ამტკიცოს თავისი სამი-
ათასწლიანი არსებობა.

აღვნიშნოთ - კაცობრიობა, მათ შორის ქართველობაც, თავისი განვითარების ის-
ტორიის მანძილზე უმთავრესად ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობდა. ეს იმას ნიშნავს, 
რომ კაცობრიობის მიერ გავლილ ყველა ეტაპზე, - იქნებ, დღევანდელის გამოკლებით, 
- ადამიანი ისეთ პირობებში იყო, რომლებსაც მისი ფსიქიკასა და მოქმედების ტიპი 
მეტნაკლებად მორგებული იყო. ადამიანის საცხოვრისი გარემოს ბუნებრიობის მუდ-
მივი შემცირება კი რაღაც ეტაპზე ათასწლეულობის განმავლობაში ჩამოყალიბებულ 
და ბუნებასთან მორგებულ ფსიქიკას „მომაკვდინებელ“ მოთხოვნებს უყენებს (Alvin 
Toffler 1970), ხოლო ამ მოთხოვნების დაძლევის პარალელურად და მის შემდეგ - 
აუცილებლად ცვლის მისი მოქმედების ტიპს (Small).

ქართული ემიგარციის გეოგრაფია
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1. ქართველები და მიგრაცია 
დებულება, რომ ისტორიულად ქართველი ერი მიჩნეული იყო ერად, რომელსაც 

არ უყვარს სხვათა ქვეყნებში გადასახლება, ანუ მიგრირება, უპირველეს ყოვლისა 
მართებულია საბჭოთა პერიოდისათვის, როდესაც არა მხოლოდ ქართველ, არამედ 
სხვა ერებსაც უჭირდათ ფარდის მიღმა გასვლა. უფრო ადრეული ეტაპისათვის ასეთი 
მტკიცებულება ნაკლებად სარწმუნოა, თუმცა, შესაძლოა, სხვა, ისტორიულად ქარ-
თველ ერთან დაკავშირებული ერები უფრო მობილურები იყვნენ კიდეც მიგრაციის 
თვალსაზრისით. ქართველების, რომლებიც მიწათმოქმედი ხალხია, პროცენტულად 
მცირე ნაწილი მაინც არც თუ ისე იშვიათად მიდიოდა მეზობელ ქვეყნებში ბედის საც-
დელად, უსიამოვნებისათვის თავის ასარიდებლად, საქმიანი მოსაზრებებით, სასწავ-
ლებლად, კულტურული მოღვაწეობისათვის თუ სხვა მიზეზით. ხდებოდა ისეც, რომ 
თავად ადგილს არ იცვლიდნენ, მაგრამ ახალი თავსმოხვეული კულტურისა და იურის-
დიქციის გარემოში აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე. ზოგჯერ საკმაოდ დიდ პროცენტს მო-
სახლეობისას საკუთარი ნების წინააღმდეგ ასახლებდნენ მოძალადეები შორეულ 
ადგილებში, სადაც არც სამშობლოს ივიწყებდნენ და ტრადიციულ წესსაც შეძლების-
დაგვარად მაქსიმალურად ინარჩუნებდნენ აღმსარებლობის შეცვლის შემთხვევაშიც 
კი. ანუ, როგორც ყველა ერი, ქართველებიც ან საკუთარი მოსაზრებებით მიდიოდნენ 
ბედის საძებლელად, ან იძულების წესით აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე სხვა გარემოში. 

დიასპორა, - რაც ერთი წარმოშობის, ან მონათესავე კულტურის მატარებელთა, 
ან წინაპართა საერთო ქვეყნიდან განბნევას ნიშნავს სხვადასხვა ადგილებში,- უმთავ-
რესად, მაინც, სხვა ტერიტორიებზე შექმნილი არანებაყოფლობით გადასახლებულთა 
კულტურული მისწრაფებების მატარებელი მეტნაკლებად მტკიცე ერთობლიობის აღმ-
ნიშვნელი ტერმინი იყო. თუმცა, ჩვენი აზრით, რიგ გლობალურ ცვლილებებთან ერთად 
ამ მოვლენის, თუ პროცესის, ინტერპრეტაცია, და შესაძლოა არსიც კი, იცვლება.

2. ქართული კულტურული ცენტრები და დიასპორები
ქართველთა ისტორიული გადასახლებების, ისევე, როგორც სხვათა ქვეყნებში 

კაპიტალისტური ექსპანსიის დროს შექმნილი ექსტერიტორიალური დასახლებების 
აღსანიშნავად, ადრე უფრო იხმარებოდა ტერმინი კოლონია. თუმცა, ქართული „კო-
ლონიები“ კულტურული გაცვლის ან დროებითი თავშესაფრის ფუნქციებს თუ ასრუ-
ლებდნენ (კულტურათა 2009: 7, 60). მათი მაგალითები ახალ დრომდე გაცილებით 
ადრე არსებობდა ხმელთაშუა ზღვის მიმდებარე ქვეყნებში. ახალი ისტორიის დროს 
ასეთები მეტწილად რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში იყო განთავსებული, 
უახლესი ისტორიისას ევროპის ქვეყნებსა და რუსეთში, ხოლო ჩვენი დროისათვის, რო-
მელიც ასევე შეიძლება უკვე მივაკუთვნოთ ისტორიას, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. 
მეოცე საუკუნეში და 90-იანი წლების პირველ ნახევარში, - რომელ წლებზეც მოდის 
საქართველოს მოსახლეობის მექანიკური დანაკლისის არნახული რაოდენობა, - უფრო 
ხშირად გამოიყენებოდა ტერმინი „სათვისტომო“, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით დამკვიდ-
რდა ტერმინი „დიასპორა“. სხვათა ქვეყანაში დასახლებულთა ერთობლიობის ტერმინ 
„კოლონიით“ აღნიშვნას ჰქონდა თავისი სპეციფიკა: იგი აქ მიუთითებდა კომპაქტური 
დასახლების ამა თუ იმ მისიაზე, მაგალითად, ქართული კოლონიებისაზე - რუსეთში, 
რამდენადმე განსხვავებულ მისიაზე - საფრანგეთში, გერმანიაში (პოლიტიკურ მი-
სიაზე). კოლონიებს, რომლების სამხრეთ ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში იყვნენ 
განთავსებულნი სამონასტრო კომპლექსებში, დაკისრებული ჰქონდათ პირველ რიგში 
კულტურულ-საგანმანათლებლო და ცივილიზაციური მისია. მეოცე საუკუნის 90-იანი 
და ოცდამეერთეს პირველ ათწლეულში „კოლონიების“ დანიშნულება შეიცვალა, - არა 
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იმდენად კონკრეტული ამოცანა-მისია, რამდენადაც ცხოვრების წესის გადატანა და 
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების მცდელობა უცხო გარემოში. ამიტომ 
- ტერმინი „სათვისტომო“, რაც სწორედ ამგვარი ამოცანის რეალიზაციის პირველხა-
რისხოვნობაზე ამახვილებდა ყურადღებას, მალევე, ამას დაემატა კიდევ ერთი ნიშა-
ნი, რის გამოც საჭირო გახდა (ალბათ) ახალი, საერთო გავრცელების მქონე ტერმინის 
„დიასპორის“ დამკვიდრება. ეს ნიშანი არის ახალ, მიმღებ გარემოსთან შეთვისება (რაც 
ინტეგრაცია არ არის) დიასპორის / სათვისტომოს წევრთა კოლექტიური და ინდივიდუ-
ალური კულტურული და ყოფაცხოვრებითი ინტერესების უკეთ დასაცავად. ეპოქის, 
მისი ძირითადი მახასიათებლების, გარემოს თავისებურებების და (გა)დასახლებულთა 
საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების ცვლილებების შესაბამისად ამ წარმონაქნმთა 
აღმნიშვნელი სახელიც იცვლებოდა. სიტყვა „დიასპორა“ ბევრისათვის საკმაოდ უც-
ნაურ ცნებად დარჩა, მაგრამ საყოველთაო გავრცელება კი მოიპოვა ქართულ დიასპო-
რებსა თუ ამ დიასპორების წარმომქმნელ ქვეყანაში. გამოენახება თუ არა კიდევ ერთი 
ახალი სახელი წარმომშობელი ქვეყნის მოსახლეობის განბნევებს, ერთი საკითხია, 
მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ კონკრეტულ უცხო გარემოში შეთვისების აქტუალიზებულ 
ფუნქციას ბოლოდროინდელ გლობალური ცვილებების პარალელურად დიასპორების 
ცხოვრების სხვა თვისობრიობებიც მიემატა.

შევეცდებით ეს ცვლილებები და თვისებრიობები გამოვყოთ და შესაბამისად გა-
ვაანალიზოთ დიასპორა - სამშობლოს ურთიერთკავშირები. 

3. ადრე და ახლა
პირველი, რაც აღსანიშნავია, არის ის, თუ რა მიზეზებით ხვდებიან დღეისდღე-

ობით ადამიანები სხვა ქვეყნებში. ზოგადად ასეთი სამია: კულტურული, პოლიტიკური 
და სოციალური. კულტურული შემადგენელი თან ახლავს კულტურულ, პოლიტიკურ 
და სოციალურ მიზეზსაც. პოლიტიკურ მიზეზს შეიძლება თან ახლდეს სოციალური 
შემადგენელი (მოთხოვნა ახალ გარემოში), ხოლო სოციალურად განპირობებულ მიგ-
რაციას შესაძლოა არც კი ახლდეს პოლიტიკური შემადგენელი. შესაძლოა, ბოლო 
დრომდე ყველაზე მეტი ძალისხმევა კულტურული შემადგენლის შენარჩუნებას ესა-
ჭიროებოდეს. სოციალური შემადგენლის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად საკ-
მაოდ იოლად ზიანდება პოლიტიკური შემადგენელიც. კულტურული და პოლიტიკური 
შემადგენლების მოთხოვნებზე უარის თქმა, თავის მხრივ, ხელს უწყობს სოციალურ 
მოთხოვნილებათა, - როგორც უფრო ვიტალურის, - დაკმაყოფილებას და ამდენად, 
ინდივიდის ინტეგრაციასა და ასიმილაციასაც კი ახალ გარემოში. შესაბამისად, პირ-
ველ რიგში, დიასპორის კულტურული შენარჩუნება/განვითარებისათვის დიდი მნიშვ-
ნელობა ენიჭება სოციალური ინდივიდის კავშირს ფიზიკურად და არაფიზიკურადაც 
დისტანცირებულ სამშობლოსთან. ზოგი ერი საუკუნეების განმავლობაში ახერხებდა 
წმინდად ვირტუალური საშუალებებით მუდმივი კავშირი ჰქონოდა „წარმოსახვაში 
არსებულ“ (კვესელავა 1977) მშობლიურ რეალობასთან.

უკვე რეალიზებული ინფორმაციული მსოფლიო რევოლუციის შედეგად დიასპო-
რები და მათი წარმომშობელი კულტურებიც სხვაგვარ სიტუაციაში აღმოჩნდენ. ვირ-
ტუალურად, ანუ წარმოსახვაში არსებული, რეალობის ონლაინ ფორმის წყალობით 
არაფიზიკური დისტანციის ფაქტობრივად გაქრობამ საჭირო გახადა დიასპორებისა 
და სამშობლოების ურთიერთობების ახლებური გააზრება.

ჩვენი აზრით, იზრდება დიასპორების მნიშვნელობა გლობალიზებული საზოგა-
დოებების ფუნქციონირებაში. დღეისათვის დიასპორა არა თუ მხოლოდ ეძებს კონ-
ტაქტებს სამშობლოსთან კულტურული მყოფადობის გასაგრძელებლად, ანუ იმი-
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სათვის, რომ ისეთი იყოს, როგორიც სამშობლოა, არამედ აქტიურ მონაწილეობას 
ღებულობს იმაში, თუ როგორ განისაზღვრება სამშობლოში მიმდინარე პროცესები. 
ანუ, შეიძლება ითქვას - ეს ნიშნავს დიასპორების თანდათან სამშობლოს ნაწილად 
გადაქცევას. ბოლო წლებში აღნიშნული პროცესი სულ უფრო და უფრო მკვეთრად 
ისახებოდა, ერთის მხრივ, საქართველოს დამოკიდებულებაში განბნეული დიასპორე-
ბის მიმართ, - თანამემამულის ინსტიტუტის ინიცირება დიასპორების სამინისტროს 
მიერ, უცხოეთში მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში მონაწი-
ლეობის გააქტიურება სპეციალისტთა გადამზადების სახით და სხვა (3), ხოლო მე-
ორეს მხრივ, სხვადასხვა ქვეყნების ქართული დიასპორების მხრიდან არა მხოლოდ 
დაინტერესება, არამედ ორგანიზაციულად აქტიური ჩართულობა ქვეყნის საქმეებში. 
თუ ადრე დიასპორის დანიშნულება იყო უცხო გარემოში დიასპორის წევრების კორ-
პორატიული ინტერესების დაცვა, კულტურული თვითშენარჩუნება და ერთგვარი 
კავშირი წარმომავლობის ქვეყანასთან, დღეისათვის საცნაური ხდება დიასპორათა 
ფაქტობრივად გაუუშუალოებელი პირდაპირი მონაწილეობა ქვეყნისა და საზოგადო-
ების ყოველდღიურ ცხოვრების განსჯაში (მაგ. 4 და სხვები), ისევე, როგორც ამას 
აკეთებენ თბილისის ან საქართველოს ნებისმიერი სხვა ქალაქის თუ სოფლის მაც-
ხოვრებლები. მომავალში ეს პროცესი უფრო საგრძნობი მნიშვნელობის მატარებელი 
გახდება. მოსალოდნელია სულ უფრო მეტი ჩართულობა, მათ შორის ქართული და 
ან საქართველოსმიერი წარმოშობის უცხოქვეყნელი მოქალაქეების მხრიდანაც. რა 
თქმა უნდა, დღეს შეიძლება ეს ჯერ კიდევ პარადოქსულად ჟღერდეს.

4. პოსტთანამედროვეობის თავისებურებანი, რომელთაც დიდი 
გავლენა აქვთ დიასპორების დღევანდელ სპეციფიკაზე

ვნახოთ, თუ რამ გახადა შესაძლებელი, ან პერსპექტივაში რა ხდის შესაძლებელს 
დიასპორებისა და წარმომშობი ქვეყნების, როგორც ერთი მთლიანი ორგანიზმის მოქ-
მედებას. ამის უძირითადესი პირობაა გლობალიზაციის პროცესი, რომელმაც დააახ-
ლოვა არა მხოლოდ ადრე ერთმანეთისათვის სრულიად უცნობი კულტურები, არამედ 
ცალკეული კულტურების გაბნეული ნაწილებიც. ამასთან ერთად, სულ უფრო საცნა-
ური ხდება ისიც, რომ რომელიმე კულტურის სამშობლო ქვეყანა, თუ გეოგრაფიული 
მნიშვნელობით არა, ვირტუალურად მაინც, გლობალური მასშტაბის სუბიექტად იქ-
ცევა. თავის მხრივ, ახალი მდგომარეობა გაბნეულ დიასპორებთან ერთად გაზრდილ 
მოთხოვნებს და რისკებს უყენებს კულტურულ ცენტრსაც. ამიტომ სრულიად აუცი-
ლებელია დიასპორების ფუნქციონირებაში მათ ძირითად კულტურასთან კავშირსა 
და თვით წარმომშობი ქვეყნის სხვა დიასპორებთან ურთიერთობაში, გათვალისწინე-
ბულ იქნას თანამედროვეობის (პოსტთანამედროვეობის) უმთავრასი ტენდენციები.

5. დიასპორა და ადგილმონაცვლეობა გლობალიზებულ 
მსოფლიოში. სივრცული ჩართულობა (CRUNCH). ახალი 
მიგრანტები

ამ ტენდენციებიდან სხვებზე მეტად თვალსაჩინოა გლობალიზაციის საკმაოდ 
ძალამოკრებილი პროცესი, ის, რომ გაადვილებულია ყველა სახის გადაადგილება-
ტრანზიციები. ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქე-
ებისა და მათ შორის ეთნიკური ქართველების გასვლა საქართველოდან უკავშირ-
დება შიდა, უმთავრესად სოციო-პოლიტიკურ პროცესებს (ქართველები 1995) და 
დღემდე ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობდით ანალიზისას ისეთ ზოგად ტენდენციებს, 
როგორიცაა, მაგალითად, „ახალი ნომადების“ ფენომენი, რომელთა გადაადგილების 
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ძირითადი მიმართულებები მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან სამხრეთიდან ჩრდი-
ლოეთით და აღმოსავლეთიდან დასავლეთითაა. მიგრანტები ყოველთვის დიდ როლს 
ასრულებდნენ ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებაში. დღევანდელი ძლიერი კაპიტალის-
ტური სახელმწიფოები სწორედ მიგრაციების შედეგად გახდნენ ძლიერები. პროტეს-
ტანტული ეთიკის პურიტანული ვარიანტის ძლიერი ევროპიდან ჩრდილოეთ ამერი-
კაში „ექსპორტმა“ დღევანდელობის უძლიერესი სახელმწიფო წარმოქმნა. იმდროინ-
დელი ადგილმონაცვლეობის ერთ-ერთი პრინციპი იყო უფრო განვითარებული ინგ-
ლისიდან, პორტუგალიიდან და ესპანეთიდან სამუშაო ძალის მიგრაცია დასავლეთით 
(ამერიკა) და სამხრეთით - განუვითარებელი რეგიონებისაკენ (ბრაზილია, ავსტრა-
ლია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა). აღნიშნულ პროცესს არც ქართველი მიგ-
რანტები გამოკლებიან მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში - სოციალური მიგრანტი 
გურული ცხენოსნები შეერთებულ შტატებში და პოლიტიკური მიგრანტები სამხრეთ 
ამერიკაში. დღეისათვის მიგრაცია უფრო ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებიდან 
განვითარებული ამერიკისა და ევროპისაკენ ხდება. ლათინური ამერიკიდან შეერ-
თებულ შტატებში, აფრიკიდან და აზიიდან შტატებსა და ევროპაში. 90-იანი წლების 
პოლიტიკური ძვრებით გამოწვეული ქართული მიგრაცია სხვა ქვეყნებში, რომელიც 
შესაძლოა, შემდეგ სოციალურ მიგრაციად გადაიქცა, ამავე მიმართულებებს მიჰყ-
ვება - თავდაპირველად, უმთავრესად რუსეთი, როგორც შედარებით იოლად მისაწვ-
დომი ჩრდილოეთის ქვეყანა, ხოლო შემდეგ - სულ უფრო და უფრო მეტად - ევროპა 
და აშშ. საქართველოდან გასვლა არა მხოლოდ მსოფლიოს მასშტაბით პოლიტიკური 
პრიორიტეტებისა და ცენტრების ახლებური წარმოდგენებითაა განპირობებული, 
არამედ პირველ რიგში იმით, რომ გლობალიზაციის პროცესმა მსოფლიო „დააპატა-
რავა“. ამ „დაპატარავებას“ ერთი თავისებურებაც ახლავს, რომელიც მნიშვნელოვა-
ნია ჩვენი თემისათვის. კულტურულად გახსნილი და ტოლერანტული ქართველები 
იოლად ასიმილირდებოდნენ ახალ გარემოებში სწორედ სამშობლოში დარჩენილ ახ-
ლობლებთან კავშირის ხანგრძლივი უქონლობის გამო. გლობალიზაციამ და ინფორ-
მაციული საზოგადოების წარმოქმნამ კი ეს კავშირები გააიოლა როგორც ფიზიკუ-
რი გადაადგილების, ასევე ვირტუალური, ონლაინ ურთიერთობის თვალსაზრისით. 
აქედან - გააქტიურება დიასპორის ისეთი ფუნქციებისა, რომლებიც ადრე ქართველი 
მიგრანტებისა და არა მხოლოდ მათთვის შედარებით ძნელად განსახორციელებელი 
იყო. რაც შეეხება უშუალო ჩართულობას წარმომშობელი ქვეყნისა და საზოგადოების 
ყოველდღიურობაში, ეს ჩვენთვის სრულიად ახალი რეალობაა. პარადოქსულად, ჩვე-
ნი მიგრაციული დინებები ჩრდილოეთითა და დასავლეთით უკან - აღმოსავლეთით და 
სამხრეთით, ჩვენსკენ მომართული დინებებით გვიბრუნდება და ჩვენს სწრაფ ცვლი-
ლებას განაპირობებს.

გლობალიზაციისა და ინფორმაციული, და არა სამრეწველო, გაცვლის პირობებში 
მსოფლიოს „დაპატარავება“ სოციალური სივრცის „შეკუმშვას“, ადამიანთა საცხოვ-
რისის გამრავალფეროვნებას, განსხვავებულ კულტურათა ერთ ადგილას თავმოყრას 
გულისხმობს, რაც ასევე ახალ პირობებში გვაყენებს. საქართველო ყოველთვის იყო 
მრავალი კულტურის შეხვედრის ადგილი როგორც ეთნიკური, ასევე აღმსარებლობის 
ნიშნითაც, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ნაციონალურობით ქართული და სარწმუნო-
ებით ქრისტიანული ქვეყანა და სახელმწიფო იყო. თუ ეს ასეა, გამოდის, რომ მულ-
ტიკულტურალიზმის თვალსაზრისით საქართველო, როგორც სოციალური სივრცე, 
ყოველთვის „შეკუმშულ“ მდგომარეობაში არსებობდა. ალბათ, კი, მაგრამ მსოფლიო 
კულტურების ერთ, ჩვენს შემთხვევაში ქართული სივრცეში, „შეკუმშვის“ ხარისხობ-
რივად ახალ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. აქ რა თქმა უნდა, „სოციალურ სივრცეში“ 
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არ უნდა მოვიაზროთ მხოლოდ ფიზიკური, გეოგრაფიული ან ნივთიერ-კულტურუ-
ლი რეალობა, არამედ მისი ვირტუალური ვარიანტი, რის გამოც „შეკუმშული სოცი-
ალური სივრცე“ საერთოდ კულტურული მრავალფეროვნების უსასრული სივრცედ 
გადაიქცევა. მაგრამ არა საზღვრებისგარეშედ, თუ გავითვალისწინებთ ბოლო წლე-
ბის ისეთ მოვლენას, როგორიცაა „სოციალური ქსელები. აქ ადმინები და იუზერები 
თავიანთ საზღვრებს უჩენენ მათ „წარმოსახვებში არსებულ“, ხშირად გაურკვეველი 
მნიშვნელობის და ენერგეტიკის აზრობრივ სივრცეებს. შეკუმშული განფენილი სო-
ციალური სივრცეების რეფორმატირება და ნაკადების სახით წარმოდგენილი სო-
ციალური ქსელების ფორმირებაც ახალ მოთხოვნებს უყენებს დიასპორებსა და მათ 
წარმომშობელ სოციალურ ერთობლიობებს. 

6. სოციალური დროითი ჩართულობა (crunch). მიგრაცია დროში(?). 
სოციალური დროის აჩქარება. სოციალური დროის უკუსვლა

სოციალური სივრცის შეკუმშვის გარდა ყურადსაღებია ორი ურთიერთ დაკავში-
რებული პროცესი: სოციალური დროის შეკუმშვა და სოციალური დროის აჩქარება. 
ესეც გლობალიზაციისა და ინფორმატიზაციის თანმხლები მოვლენებია (თუ პროცე-
სები). ნამყო, აწმყო და მყოობადი ერთგვარად დღევანდელობაშია მოცემული,- ისე-
ვე როგორც სოციალური სივრცის დავიწროების შედეგად ერთ ადგილას მოიყარა 
თავი ადრე ერთმანეთისათვის სრულიად უცნობმა კულტურებმა, ხშირად ურთიერთ 
გამომრიცხავმა სოციალურმა, პოლიტიკურმა თუ იდეოლოგიურმა პოზიციებმა, ან 
სხვადასხვა ხალხთა მიერ სხვადასხვა დროს შექმნილმა დიდმა თუ მცირე მონათხ-
რობებმა, ნარატივებმა, ზღაპრებმა, ნამდვილმა თუ გამოგონილმა ამბებმა. შედეგად 
არა მხოლოდ საზოგადოებებია პოლიპარადიგმალური, არამედ პიროვნებებიც მულ-
ტიკულტურული და მულტიიდენტურები არიან (რუსი სოციოლოგი ჟან ტერენტის ძე 
ტოშჩენკო დაპირისპირებული იდენტურობების მატარებელ ადამიანს „პარადოქსულ 
ადამიანს“ უწოდებს. პოსტმოდერნულობა მოდერნულობასაც და პრე-მოდერნულო-
ბასაც გუობს, ამიტომ იგი ამ ნიშნით პარადოქსულია ( 7).

სოციალური დროის შეკუმშვა პარადოქსულად მომავლის დღეს „არსებობასაც“ 
გულისხმობს, ისევე, როგორც ჩვენს მიერ ყოველთვის მოიაზრებოდა წარსულის 
დღეს „არსებობა“. თუ ადრე წარსული ჰქმნიდა ჩვენს დღევანდელობას და მომავალ-
საც, პარადოქსულ თანამედროვეობაში დღევანდელობა სავსებით შესაძლებელია 
მომავლით განისაზღვროს (გუშინდელი კი დღევანდლით?!), ვინაიდან სოციალური 
დროის აჩქარების გამო ხვალინდელსაც ისევე აქვს ან არ აქვს არსებობა, როგორც 
გუშინდელს. გუშინდელი უფრო დაგვშორდა - დრო აჩქარდა, მომავალი კი უფრო 
ახლობელი გახდა. ადრე ვიცოდით, რომ ჩვენი შთამომავლები ჩვენსავე სოციალურ 
დროში, ანუ მათთვის წარსულში იცხოვრებდნენ. ახლა ვიცით, რომ ჩვენ ვიდრე ცოც-
ხლები ვართ, ნამდვილად მოვასწრებთ ჩვენი შვილების დროში, ანუ ჩვენთვის მომა-
ვალ დროში ყოფნას. ამიტომ არა წარსული უნდა გადავუტანოთ ჩვენს მემკვიდრეებს, 
არამედ ჩვენი მემკვიდრეების მომავალში უნდა გავერკვეთ.

როგორ შეიძლება დიალოგის ერთ დროს დადგენილი სქემებით იურთიერთონ 
ერთმანეთთან ასე გარდაქმნილმა და კიდევ უფრო სწრაფად გარდაქმნადმა დიას-
პორებმა და მათმა გარემოცვებმა? მაგალითად, თუ სიტუაციის ანალიზისათვის 
დრო აღარ რჩება, გამოგვადგება ის ლოგიკურ-რაციონალური ან ტრადიციულ-რა-
ციონალური პრინციპები, რომლებითაც ინდუსტრიული ევროპის ან არაინდუსტ-
რიული აღმოსავლეთის საზოგადოებების წევრები ურთიერთობდნენ? (მ.კვესელავა 
ხმარობს ტერმინებს „ლოგიკურ-რაციონალური და ესთეტიკურ-ემოციური“ (კვე-
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სელავა 1977: 17). იქნებ უფრო გამოსადეგი იყოს პირველყოფილი ემოციურ-ირა-
ციონალური“ და გრძნობისმიერ-არატრადიციული რეაქციები დღევანდელობების 
პოსტთანამედროვეულ გამოწვევებზე, „და მერე თუნდაც მოგვიგვიანდეს, ჩვენ 
ამისთვის არა დავღონდეთ“? 

სოციალური სივრცის დაპატარავებამ, სოციალური დროის შეკუმშ-
ვამ, ანუ იმან, რომ ჩვენი სივრცული და დროითი თვალსაწიერის არეალში პო-
ტენციურად შესაძლებელია უსასრულო მნიშვნელობების მატარებელი მა-
ნიშნებლების შემოსვლა, და მათი იქამდე შეცვლა, ვიდრე ტრადიციულად 
ჩამოყალიბებული ადამიანური ფსიქიკა და ცნობიერება მათ აღიქვამდეს,  
ჩვენი ყოფის მატერიალურ განმსაზღვრელებს მატერიალურობა დააკარგვინა.

7.  დიასპორა და ინფორმაციული საზოგადოება
Tanamedroveobis sociologiuri Teoriebi da dRevandeloba
ინდუსტრიული საზოგადოებების ქარხნები, დაზგები, წარმოებული პროდუქტი 

დღესაც ისეთივე რეალურები არიან, როგორც ინდუსტრიულ ეპოქაში და უფრო ად-
რეც. იგივეს ვერ ვიტყვით ჩვენი ცხოვრების განმსაზღვრელ იდეებზე, აზრებზე, შეხე-
დულებებსა და მათ მნიშვნელობებზე. როცა მარქსისეული საზოგადოებრივ-ეკონო-
მიკური ფორმაციების შეცვლას ათეულობით თაობა ესაჭიროებოდა, ამ ფორმაციების 
ასახვებიც ქარხნის დაზგასავით ან მამა-პაპისეული ხმალივით მატერიალისტური სა-
ხით წარმოგვედგინა. ახლა კი, როცა ერთი თაობა განიცდის რამდენიმე ისტორიული 
ეპოქის ცვლილებას, დაზგაც, კაპიტალიც და ფოლადის ხმალიც, როგორც ღირებუ-
ლებები, აღარ არიან მუდმივნი, - მათი მნიშვნელობა და შინაარსი ყოველდროს ახლე-
ბურად აისახება. ანუ მდგრადი და დროში გაჭიმული საზოგადოებრივი და ეკონომი-
კური წარმონაქმნის ნაცვლად გვაქვს დისკურსიული ანუ მათზე განსჯითი ფორმები 
(მიშელ ფუკო 2004), ეკონომიკურის ნაცვლად კულტურული კაპიტალიზმი (ბურდიე) 
(Уэбстер 2004). modernistuli sazogadoebriv-ekonomikuri formaciebic 
im drois diskursi iyo, მონათხრობი, magram bolo dromde Teoriebis 
unravlesoba, da maT Soris socialuri Teoriebic, mdgrad xasiaTs atarebda. 
obieqtivisturi midgomis mixedviT es Teoriebi lamis sakuTriv asasaxi 
realoba iyo. socialur mecnierebebSi praqtikuli mxare, განსხვავებით ბუნე-
ბისმეცნიერებებისაგან, naklebad TvalnaTeli, ufro SemecnebiTi იყო, წარმო-
სახვითი, magram isinic materiis, - socialuri fizikis, - obieqtur suraTad 
aRiqmeboda დროში ხანგრძლივობის გამო. socialuri realobis suraTic 
iseTive `fizikur” masivad aRiqmeboda, rogorc, vTqvaT planeta, mTa, 
qva, klde, wyali, haeri, anu adamianis nebisagan damoukideblad arsebuli 
realoba. ეs formaciebi da socialuri warmonaqmnebi უcvlelni rCebodnen, 
ise, rogorc mTaTa rigi, mTvarisa da dedamiwis urTierTkavSiri da sxva. 
pirvelyofili sazogadoeba, misi Semgrovebluri forma albaT milion 
wlamde gagrZelda (Tumca zog xaxlxSi Semgrovebluri instinqti dRemde 
arsebobs), monaTmflobeloba ramdenime aTasi weli, feodaluri urTierToba 
imis naxevari dro, kapitalizmi ager ukve samasi welia arsebobs, Tumca 
dRes მასაც zogiერთი adamianTa ekonomikuri urTierTobebis maradiul 
da erTaderT მართებულ formad aღარ miiCnevs. sul cota 5 Taobamde iyo 
saWiro, rom adamians ̀ myar” socialur warmonaqmnSi cvlileba SeemCnia. meoce 
saukune ki formaciaTa iseTi swrafi SecvliT xasiaTdeba, rom Wirs maTi 
monoliTur warmonaqmnebad aRqma, amitom ufro advilia, isini viRaciseul 
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interpretaciebad warmoidgino, vidre mono-liT-ad. – sxvaTaSoris, დღეს 
asea bunebisa da zust mecnierebebSic, sadac Teoriebi araTu saukuneebis, 
an aTwleulebis Semdeg enacvleba erTmaneTs, aramed wliurad da SeiZleba 
dRiuradac ki. fizikuri Teoriebic diskursi aris – interpretacia, 
romlis gatanasac esa Tu is jgufi cdilobs. miT ufro sazogadoebriv 
warmonaqmnTa interpretacia aris ჯგუფური ან ინდივიდუალური diskursi, 
romelmac Caanacvla socialuri Tu ekonomikuri urTierTobebis obieqturi 
formebi. adre fizikuri diskursi male poulobda teqnikur gadawyvetasa 
da praqtikul gamosavals. dResac asea, fizikuri realoba Cvens garSemo 
wamierad icvleba. socialuri da humanuri diskursebi ki teqnikur 
(sazogadoebriv) gadawyvetas da praqtikul gamosavals ძნელად poulobda 
da winaswarmetyvelebad rCeboda. socialisturma da faSisturma საშუალო 
სიდიდის Teoria-diskursebma teqnikuri gadawyveta 70-30 weliwadSi ჰpoves, 
ara imdenad sazogadoebis Sinagani mzadyofnis safuZvelze, ramdenadas 
cvlilebis moTxovnis aucileblobis mizeziT, ris gamoc „წარმოსახვის 
mcdarma რეალობებმა“ realizacia მაინც hpoves garkveuli droiT. magram 
mecxramete saukunidan (an ufro adridanac) adamianTa urTierTobebisa da 
gancdaTa Teoriebi mistiur winaswarmetyvelebad aRar aRiqmeboda. isini 
praqtikuli moqmedebebis safuZveli gaxdnen sxvadasxva jgufebisaTvis, 
ideoligiebad iqcnen. Tumca esec droebiT aRmoCnda. ideologiaTa 
(ideologiur diskursTa) dro modernitisTan erTad mTavrdeba da 
`iqneb-ase-sjobdes~, diskursul simravled iqceva. marTalia, am diskursuli 
formaciebis ukan misi aRmomcenebeli kultura dgas, magram mas aRar aqvs 
universaluri xasiaTi. არსებითია მხოლოდ კონკრეტული სიტუაციისათვის, აქ და 
ახლა; diskursiul formaciaTa jaWvze ufro SeiZleba saubari, ufro sworad, 
jaWvebze, vinaidan isini maT mierve Secvlili mdgomareobis kvalad Tavadve 
icvlebian. დიდი მონათხრობები - ნარატივები გაქრა, აღარ „მუშაობენ“, ჯაჭვების 
სწრაფმონაცვლეობა კი უფრო SeiZleba ერთ „მუდმივ“ ჯანყად წარმოვიდგინოთ (ლი-
ოტარი) (თევზაძე 2004), ან სინამდვილის სიმულაციად (ბოდრიარი) (Уэбстер 2004). 
თუ ადრე ხუთი თაობა ერთ სოციალურ კონტექსტში ცხოვრობდა, დღეს ერთ თაობას 
უხდება (სოციალური დროის შეკუმშვის გამო) ერთდროულად რამდენიმე კონტექსტ-
ში იარსებოს (ლუმანი) (თევზაძე 2004), რის გამოც გარემო უფრო განსჯის პროდუ-
ქად, გონების კონსტრუქტად წარმოესახება. aseTi `gamალებული~ cvla adamianTa 
sazogadoebis sruliad axleburi Tvisobriobis moaxloebuli dabadebiT 
aris gamowveuli, xolo Tvisobrivi gadasvlis Semdeg formaciaTa ცვლის 
ტემპი შეიძლება Seneldes (იხ. გვ 122 – გრაფიკი, ეპოქებს შორის „მანძილი“ ერთ-
ნაირია, მაგრამ მათი მონაცვლეობის ტემპი აჩქარებით ხასიათდება. უახლესი სამი 
ეპოქა ფაქტობრივად ერთი თაობის განმავლობაში გადის).

პოსტინდუსტრიულ, პოსტმოდერნულ, ინფორმაციულ საზოგადოებას მრავალ-
გვარად ახასიათებენ, მისი უკეთ გაგების, მიზნით. ინფორმაციული საზოგადოება 
განიხილება არა როგორც საზოგადოება, რომელშიც ბევრია ინფორმაცია (თუმცა 
ეს ასეა), არამედ როგორც საზოგადოება, რომლისათვისაც მთავარია კომუნიკაცი-
იას პროცესში გაზიარებული ცოდნის აქტუალიზაცია. კომუნიკაციაში იგულისხმება 
არა სხვადასხვა სოციალური სფეროდან ან სფეროების შესახებ მიღებული ინფორ-
მაციის და მიღწეული ცოდნის გაცვლა, არამედ სოციალური აგენტების აქტიური, 
რეფლექსიური ურთიერთობა. ხოლო, ურთიერთობის შედეგად ახალი ცოდნის და/ან 
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ახალი მნიშვნელობის შექმნა. ინფორმაციული საზოგადოების ერთი სახელია „ცოდ-
ნის საზოგადოება“ (Ионин 2007). პოსტმოდერნული პარადოქსულობის თვალსაზ-
რისით ამგვარ ინტერპრეტაციას თავისი მნიშვნელობა აქვს. ცოდნის საზოგადოება 
სულაც არ ნიშნავს, რომ მის წევრებს მეტი ცოდნა გააჩნიათ, ვიდრე ინფორმაცია. 
ინფორმაცია მეტი აქვთ, მაგრამ ცოდნა ნაკლებად - „ცოდნა“ ინფორმაციის გარეშე 
და ინფორმაცია ცოდნის გარეშე (ტ.ს.ელიოტი). „ინფორმაციის ძებნაში დავკარგეთ 
ცოდნა“. ცოდნის საზოგადოება იმას მიგვანიშნებს, რომ კაცობრიობის დაგროვილი 
ცოდნა ახალ ტექნოლოგიებად გარდაიქმნება, რაც ნიშნავს, რომ ამგვარი საზოგა-
დოებების კეთილდღეობის საფუძველია ტექნოლოგია და არა მანქანები (ბელი, ტუ-
რენი (Уэбстер 2004). ცოდნის, როგორც პოსტმოდერნული საზოგადოების პარა-
დოქსულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მის წევრს სულაც არ ესაჭიროება ცოდნის 
ფლობა, იგი ამის გარეშე უკეთესადაც კი ახერხებს ცხოვრებით ტკბობას. ან კი რაში 
ესაჭიროება ცოდნა, თუკი „გადაწყვეტილებას“ მაინც გრძნობისმიერ-ირაციონალუ-
რად იღებს. მით უფრო პარადოქსულად ჟღერს აბსტრაქტულ-ემპირიული და დიდი 
თეორიების მოდელიდან მოდერნული საზოგადოების გადასვლა „გონიერებაზე გონის 
გარეშე“ (უოლერსტაინი 1968). რადგან რაციონალური განსჯისათვის დრო არ რჩება 
(ზემოთ ვთქვით, რომ ჩვენი რეალობა განსჯითია და არა ბუნებრივი, ე.ი. დისკურსიც 
ირაციონალურია თავისი ბუნებით?), იძულებულია გარისკოს, მიენდოს გაუმჭვირ-
ვალ გარემოებებს (გიდენსი, ბეკი (Antony Giddens 1990) და გამოუცნობში შეაბი-
ჯოს. არჩევანის ასეთი ინდივიდუალიზაცია დომინანტ კულტურებთან შედარებით 
სუბკულტურებს ანიჭებს მოქმედების თავისუფლებას ხელისუფლების წინაშე და 
იწვევს „პოლიტიკის აშვებას“ (უ.ბეკი, (თევზაძე 2002), რათა „უსაფრთხოება“ მოიპო-
ვონ, რომელიც ახალ გარდუვალ საფრთხეებს წარმოშობს. 

სოციალური აჩქარების შედეგად სოციალური კომუნიკაციის, ურთიერთობის 
ლოგიკურ-სემანტიკური მოდელის შეცვლა ესთეტიკურ-ემოციურით ერთგვარ „ახა-
ლი მომთაბარობის“ „ახალ ველურობაზე“ მიგვანიშნებს (რომლის უკეთესი ფორმაა 
მულტიმედიური თაობა, უარესი „მაუგლისმსგავსთა“ თაობა; ან ბერჯესის „Easy 
Rider“, რუსულად Беспечный ездок, ქართულად „ლაღი მოჯირითე“). დღევანდელო-
ბის პარადოქსულობა ასევე გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ, ან ჩვენი მომავალი თაობა, 
ვმოქმედებთ არა ჩვენს გარშემო არსებული შეგრძნებადი და აღქმადი რეალობით, 
არამედ მათ შესახებ ჩვენს მიერვე განუწყვეტლად ქმნილი მნიშვნელობებით. ანუ არა 
იმით, რაც არის, არამედ იმით, რასაც ვიჯერებთ.

სოციალური სივრცე-დროის ცვლილებას აქვს შედეგი პიროვნების, როგორც სო-
ციალური აგენტის შიდა „გარემოს“ დრამატული ცვლის სახითაც, რომელიც ასევე 
არსებითია დიასპორებისა და შინ დარჩენილთათვის. ეს შიდა „გარემოს“ ცვლილე-
ბანი გულისხმობს ინდივიდის, სუბიექტის, პიროვნების შემადგენელ ახალ მახასი-
ათებლებს, რომლებსაც ერთის მხრივ შეუძლიათ გაამდიდრონ როგორც პიროვნების, 
ასევე საზოგადოების ცხოვრება, მაგრამ მეორეს მხრივ, შუძლიათ პიროვნებასა და 
მის „მშობელ“ საზოგადოებას შორის მტკივნეული კონფლიქტის წარმოშობა ან კავში-
რების მთლიანი გაწყვეტა.

8.  რა შეიძლება გავითვალისწინოთ
სიტუაცია შეიძლება ასე აღიწეროს:

ა) გლობალიზაცია გულისხმობს სოციალური ინდივიდის მოქმედების არეალის გა-
ფართოებას, რაც ამავე დროს იგივეა, რაც სოციალური სივრცის შევიწროება, 
ვინაიდან სოციალური ინდივიდის მოქმედების არეალში ჩართულნი აღმოჩნდნენ 
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სხვა ლოკალების სოციალური ინდივიდებიც, რომლებიც ადრე ძალიან შორს იყვ-
ნენ, ახლა კი ძალიან ახლოს არიან. ამ პირობებში მულტი ან პოლი-კულტურა-
ლიზმს ვერავინ „გადაურჩება“.

ბ) იგივე შეიძლება ითქვას დროის შემჭიდროებაზეც. ერთის მხრივ, დროის არეალი 
გაფართოვდა, იმ გაგებით, რომ წარსული, აწმყო და მომავალიც უფრო „ახლობე-
ლი“ გახდა. მეორეს მხრივ, დროის არეალი შემჭიდროვდა, ვინაიდან წარსულიც, 
აწმყოც და მომავალიც დროის ერთ „არეალში~ მოექცა.
ამის გამო, შეუძლებელია ახალდამეზობლებული კომპონენტების უგულვებელყოფა. 

გ) არსებითია ასევე სოციალური ინდივიდის მიერ კომუნიკაციის საშუალებათა 
ხასიათისა და მოხმარებით რაოდენობრივი მაჩვენებლების გათვალისწინება. 
ამ მაჩვენებლებზე აქ არ გვისაუბრია, მაგრამ ისინი თვისობრივადაც ცვლიან 
მათ მომხმარებელს და ამავე დროს უყალიბებენ მოქმედების ადეკვატურ 
ტიპს:
1. კომუნიკაციის საშუალებათა მოხმარების ინტენსივობა (მაგ. დროის 80%) 

Никогда – не частотой – достаточно часто – часто - постоянно;
2. კომუნიკაციის საშუალებათა მოხმარების ექსტენსიური მაჩვენებელი (მაგ. 7 

სხვადასხვა საშუალების)
3. მოხმარებული კომუნიკაციის საშუალებათა ხასიათი (ტრად. ელ. ციფრ. 

ვირტ.)
ამიტომ, დიასპორა - წარმომშობი ქვეყნის ურთიერთობების ანალიზისათვის 

გამოვყოფთ მაჩვენებლებს:
1. სოციალური ინდვიდის სოციალური გარემოს ცვლილება;
2. სოციალური ინდივიდის შიდა სოციალური „გარემოს“ ცვლილება;
3. სოციალური ინდივიდის კომუნიკაციური ტიპი.

სოციალური გარემოს ცვლილება ნიშნავს ინდივიდის უშუალო კონტაქტს გლობა-
ლურ ახალმეზობლობასთან;

შიდა სოციალური „გარემოს“ ცვლილება - ინდივიდის შიდა, სუბიექტური სამყა-
როს ცვლილებას ახალმეზობლობის კომპონენტების გათავისების გზით;

სოციალური სუბიექტის კომუნიკაციური ტიპი განისაზღვრება მის მიერ მოხმა-
რებული კომუნიკაციის საშუალებების მახასიათებლებით.

9.  დიასპორისა და სამშობლოს მიმართება
თუ სოციალურის გლობალიზაციამ გარკვეული ადრე არარსებული შესაძლებლო-

ბები მიანიჭა დიასპორა - სამშობლო ქვეყნის ურთიერთობებს კავშირის გაადვილების 
სახით, სოციალური დროის აჩქარებამ იგივე ურთიერთობები გაუმჭვირვალობის, 
გაზრდილი რისკებისა და მოვლენათა სპონტანურობით გამოწვეული საფრთხეების 
წინაშე დააყენა.

პერსპექტივაში დიასპორებსა და მათ წარმომშობ ქვეყანას შორის საზღვრების 
გაფერმკრთალება, მიგრანტისა და არამიგრანტის შიდა სამყაროს გამრავალფეროვ-
ნება და განსჯის ნაცვლად „აყოლაზე“ ორიენტირება საჭიროს ხდის ამ ფაქტორების 
გათვალისწინებას დიასპორა - სამშობლოს ურთიერთობებში. ახლო მომავალში მათ 
ერთ მთლიანობად აღქმას და მსჯელობის უნარის გაძლიერებას შეიძლება გადა-
მწყვეტი მნიშვნელობა მიენიჭოს, მით უფრო, თუ ადამიანთა საცხოვრისი ბუნებრი-
ვობას ჰკარგავს და სულ უფრო ხელოვნური ხდება.
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BADRI KUTELIA

Paradox Postmodernity, Diasporas and Native Land

Summary

The existence of humanity during its development mostly proceeded under natural 
conditions. Continuously lessening natural living environment poses deadly demands to 
the human psyche that had been adjusted to the nature for thousands of years. Conse-
quently, the type of social communications alters significantly. The assertion that Geor-
gians are people who do not like to migrate does not seem correct. They used to move 
to neighboring countries in search for better luck, to avoid troubles, for business consid-
erations, educational purposes, cultural activities, after worsening geopolitical patterns, 
by their own or forcedly they might turn up in the environment of other cultures. The term 
diaspora denotes unity of bearers of similar cultural aspirations. It interacts with native 
culture. Though, their community might take another interpretation or change its essence.

As a result of informational revolution, Diasporas and their native cultures found 
themselves in a different situation. Actual disappearance of imaginary distance between 
them requires rethinking of their relations. The meaning of diasporas for functioning of 
globalized societies is becoming more significant. Nowadays, a dispora does not simply 
seek links to continue cultural existance but actively interferes in the processes of the 
country of origin. That is to say – diasporas become parts of native lands.

Under the conditions of globalization and information exchange, “crunching” of social 
space means coming together of diferrent cultures and “squeezing” social time para-
doxically means the actual being of Future today. As a result of social time acceleration, 
the rational mode of social communication is changed into emotional pointing to “new 
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migrants”. We already act not according to what already exists, but react to what we 
believe.

Immidiate contacts of an individual with new nieghbourhoods, corresponding trans-
formation of his/her personal world and the change of communication mode restructures 
a person’s inner “environment” that is significant for diasporas and those who remained 
at home. It may enrich a person’s and societie’s life or cause a painful conflict between 
them.

Globalization made it easier to connect diaspora and native land, though social 
accelleration posed their relations before intransparency, risks and threats caused by 
spontaniousness of phenomena. Turning pale boundaries between migrants and non-
migrants, iridescence of one’s inner realm and the orientation to “playing up” instead 
of reasoning makes the factors to be encountered in diaspora – native contry relations. 
Percieving them as single and paying more attention to discoursive judgements acquire 
more importance, alongside the growing artificialness of human abodes. 
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იოსებ ჟორდანია

ქართველები და ქართული მუსიკა ემიგრაციაში

არ იქნება შეცდომა ვთქვათ, რომ ქართული ხალხური სიმღერა ჩავიდა ავსტრა-
ლიაში 1995 წლის 2 ნოემბრის საღამოს, მოსკოვი-სიდნეის საერთაშორისო რეისით. 
ამ დღეს ავსტრალიას ეწვია ორი ქართველი ეთნომუსიკოლოგი, ნინო ციციშვილი 
და ამ სტატიის ავტორი, თავის შვილთან, სანდრო ჟორდანიასთან ერთად. მათი 
ჩასვლის მომენტში, რამდენადაც მე ვიცი, ავსტრალიაში არ იყო ქართული ხალხუ-
რი სიმღერის არც ერთი ანსამბლი, და მხოლოდ ერთ ქართულ სიმღერას მღეროდა 
სიდნეიში არსებული ანსამბლი `ვოისეს ოფ ზი ვეიქენთ ლოთ” (მათ ეს სიმღერა 
ანსამბლი `ქართული ხმების” გასტროლების დროს ჰქონდათ ნასწავლი). დღეისათ-
ვის ავსტრალიაში არსებობს ექვსი ანსამბლი, რომლებიც მხოლოდ ქართულ სიმ-
ღერებს მღერის, ოთხი მელბურნში და ორი პერტში (დასავლეთ ავსტრალიაში). 
ამათ გარდა, არის მთელი რიგი ანსამბლებისა, რომლებიც მღერიან რამოდენიმე 
ქართულ სიმღერას. ასეთი ანსამბლები არის ვიქტორიაში, ახალ სამხრეთ უელს-
ში (ამ სახელით არის ცნობილი სიდნეის რეგიონი, საიდანაც დაიწყო ავსტრალიის 
დასახლება მე-18 საუკუნის ბოლო წლებში), ქუინსლედნში, ტასმანიაში. 1996 წლის 
მერე ქართული სიმღერების მოსმენა ავსტრალიაში შეიძლება უამრავ ფესტივალზე, 
საკონცერტო ესტრადებზე, რადიო და სატელევიზიო პროგრამებში. მსურველებს 
შეუძლიათ დაესწრონ ქართული სიმღერის გაკვეთილებს (რომელსაც დასავლეთში 
`ვორქშოფებს” ეძახიან). ქართული სიმღერა შორეული ავსტრალიის მუსიკალური 
ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა და ახალ ზელანდიაშიც გადავიდა. ამ 
სტატიის ავტორის მიერ მიღებული სპეციალური სახელმწიფო მედალი, რომელიც 
ცნობილია ავსტრალიაში, როგორც `საუკუნის მედალი,” და რომელიც გადაეცემათ 
ავსტრალიის მოქალაქეებს ავსტრალიის განვითარებაში საუკუნის განმავლობაში 
შეტანილი გამორჩეული წვლილისათვის, ალბათ ამ მოღვაწეობით იყო ნაწილობ-
როივ მაინც განპირობებული. 

ახლა მინდა ჩემი საკუთარი სიტყვები გავაკრიტიკო, რაც ამ სტატიის დასაწყისში 
ვთქვი, რადგან ჭეშმარიტება არასოდეს არის ესოდენ სწორხაზოვანი. ნუთუ მართლა 
შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სიმღერის ჩამოსვლა ავსტრალიაში დაემთხვა ორი 
ქართველი ეთნომუსიკოლოგის ჩამოსვლას? ჩვენთვის ცნობილია, რომ 1995 წლამდე 

ქართველ ემიგრანტ ავტორთა ნაშრომები



124

ავსტრალიაში უკვე იყვნენ ჩამოსულები ქართველი ემიგრანტები, მაშ რატომ არ გახდა 
ქართული მუსიკა ავსტრალიური მუსიკალური ცხოვრების ნაწილი 1995 წლამდე? 

წინამდებარე სტატიაში შევეცდები განვიხილო ქართული ემიგრაციის მუსიკა 
(და თანაც, არა მარტო ავსტრალიაში, არამედ უფრო ფართოდ. სამწუხაროდ, ეს 
საკითხი არასოდეს გამხდარა მეცნიერული კვლევის საგანი, და როგორც მოსა-
ლოდნელი იყო, მასალები ამ სფეროში ძალიან ცოტაა, შესაბამისად, რამდენადაც 
ვიცი, ეს სტატია არის ამ სფეროს განხილვის პირველი მცდელობა და ამიტომაც 
შეუძლებელიცაა სრულყოფილი იყოს. იმედია მომავალში ვინმე დაინტერესდება ამ 
პრობლემის უფრო ღრმა გამოკვლევით. 

მთავარი მოსაზრება, რომელიც მინდა ამ სტატიაში ჩამოვაყალიბო არის ის, რომ 
რომელიმე ერის ტრადიციული მუსიკისა და ამ მუსიკის მატარებელი ხალხის მიგ-
რაცია ახალ ქვეყნებში ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. მიგრაციული პროცე-
სების შესწავლისათვის აუცილებლად გასათვალისწინებელი ისიც, რომ თითქოსდა 
მარტივი ტერმინი `ტრადიციული მუსიკა” არ არის ერთგანზომილებიანი მოვლენა, 
და როცა ემიგრაციის საკითხებს ვსწავლობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწი-
ნოთ ერთის მხრივ ამ ერის მუსიკალური კულტურის სხვადასხვა შრეები, და მეორეს 
მხრივ, ემიგრაციაში წასული მოსახლეობის სოციალური ფენა და კულტურული 
ტრადიციები, რომლებიც მათ მიაქვთ ახალ ქვეყანაში. და კიდევ ერთი რამ: ერთია 
ქართული ემიგრაციის მუსიკალური ცხოვრების შესწავლა და მეორეა ქართული 
მუსიკის გავრცელების შესწავლა მსოფლიოში. ზოგიერთს შეიძლება პირდაპირ და-
კავშირებულად მოეჩვენოს ეს ორი საკითხი, მაგრამ სტატიაში დავინახავთ, რომ ეს 
არაა ყოველთვის ასე. მე მეტნაკლებად შევეხები ამ ორივე საკითხს. 

ეს სტატია, ბუნებრივია, უპირველეს ყოვლისა ქართული მუსიკის ავსტრალიაში 
გავრცელებას შეეხება, რადგან ავტორმა ავსტრალიაში გაატარა ცხოვრების ბოლო 
17 წელი, მაგრამ ასევე მიმოვიხილავ ქართული მუსიკის გავრცელებას ევროპა-
ში (განსაკუთრებით საფრანგეთში, სადაც ისტორიული მიზეზების გამო ყველაზე 
დიდი იყო ქართული ემიგრაცია) და ასევე ჩრდილოეთ ამერიკაში. 

სტატია სამი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი ეძღვნება უშუალოდ ქარ-
თულ ტრადიციულ მუსიკას, და იმ შემადგენელ ელემენტებს, რომლებიც ამ ცნების 
ქვეშ ერთიანდება. მეორე ნაწილი ეხება ქართველებსა და ქართული მუსიკის საქარ-
თველოს ფარგლებს გარეთ გასვლას. მესამე ნაწილში უფრო დაწვრილებით განვი-
ხილავ ქართულ ემიგრაციას და ქართული მუსიკის გავრცელებას ავსტრალიაში. 

ნაწილი პირველი
ქართული ტრადიციული მუსიკის მოკლე მიმოხილვა 
და რამოდენიმე ემიგრანტული მოგონება

მრავალხმიანობა ქართული მუსიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დამახა-
სიათებელი მოვლენაა. შეუძლებელია ილაპარაკო საქართველოს მუსიკაზე და არ 
ახსენო მრავალხმიანობა, ისევე, როგორც შეუძლებელია ილაპარაკო ხალხურ მრა-
ვალხმიანობაზე და არ ახსენო საქართველო. სანამ ქართული მრავალხმიანობას 
მოკლედ დავახასიათებ, მინდა ორიოდე ზოგადი ფაქტი გავიხსენო, რაც ძირითადად 
ჩვენს, როგორც ემიგრანტების გამოცდილებას ეყრდნობა. 

საქართველოს რუსეთსა და საბჭოთა კავშირთან ხანგრძლივი კავშირის გამო 
ხშირად გვეკითხებოდნენ ავსტრალიაში, თუ როგორ შევეგუეთ `გაყინული საქართ-
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ველოს” მერე მცხუნვარე ავსტრალიას. როდესაც შემკითხველს ავუხსნიდით, რომ 
საქართველოს კლიმატი ძალიან განსხვავებულია რუსული კლიმატისაგან და რუ-
სული ზამთრისაგან და რომ საქართველოს კლიმატი გაცილებით უფრო ახლოსაა 
თურქეთის ან იტალიის კლიმატთან, ისინი ხშირად გაკვირვებულები რჩებოდნენ. 
ასევე თითქმის არავინ იცოდა, რომ ბერძენი არგონავტების `კოლხიდა” ძველი და-
სავლეთ საქართველო იყო. მახსოვს, ერთ-ერთი ფესტივალის (მალდონის ხალხური 
მუსიკის ფესტივალის) პროგრამაშიც კი ეწერა, იქნებ ვინმემ აგვიხსნას თუ რატომ 
ეწოდებათ სახელი `ოქროს საწმისი” ანსამბლს, რომლებიც ქართულ სიმღერებს 
მღერისო. მართლაც ავუხსენით ერთ-ერთი კონცერტის დროს და ისე გაუკვირდათ, 
რომ შემდეგი წლის ფესტივალზე ეს ახსნა-განმარტებაც დაბეჭდეს პროგრამაში! 
ოქროს საწმისი აქ ძალიან ბევრს ჰქონდა გაგებული, მაგრამ ძალიან ცოტამ იცოდა 
ამ ლეგენდის კავშირის შესახებ საქართველოსთან. 

ასევე დიდი ლინგვისტური სიზუსტით არ გამოირჩეოდა ავსტრალიელების ცოდ-
ნა ქართული ენის შესახებ. მაგალითად, ხშირად გვეკითხებოდნენ, `გვითხარით, 
ქართული ენა რუსული ენის დიალექტია?” როცა ვპასუხობდით, რომ რუსული და 
ქართული ენები სრულებით სხვადასხვა ენებია, იმისათვის, რომ ჩვენი პასუხი ვიწ-
რო ნაციონალიზმისათვის არ მიეწერათ, უფრო მეცნიერულ ინფორმაციასაც ვაძ-
ლევდით და ვუხსნიდით, რომ რუსული ენა გაცილებით უფრო ახლოსაა ინგლისურ 
ენასთან (ერთ ენობრივ ოჯახში მაინც არიან), ვიდრე ქართულ ენასთან. რა თქმა 
უნდა, არც ქართველური ენების ოჯახის არსებობის შესახებ იცოდა ავსტრალიელ-
თა უმეტესობამ არაფერი. ხანდახან ბასკურ ენასთან შესაძლო ნათესაობის ჰიპო-
თეზასაც ვახსენებდით ხოლმე, რაც დიდ შთაბეჭდილებასაც ახდენდა განათლებულ 
მსმენელებზე. ის, რომ ქარულ ენას საკუთარი დამწერლობაც გააჩნია და ის, რომ 
საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქრისტიანული ქვეყანა იყო მსოფლიოში, კიდევ 
უფრო მეტ გაკვირვებასა და აღტაცებას იწვევდა მსმენელებში. რაც შეეხება იმ 
ფაქტს, რომ ქართულ ენაში არის უამრავი `ენისმოსამტვრევი” ბგერა, უკვე კარგად 
იციას ყველამ, ვინც ქართული სიმღერების შესწავლას ცდილობს. 

რაც შეეხება ქართულ ტრადიციულ მუსიკას, ჩემი სტატიის მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე, მინდა მკითხველს მოკლედ შევახსენო, რომ ქართული ტრადიციული 
მუსიკა, რაც ამჟამად ვრცელდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ, სამი დიდი 
სფეროსაგან შედგება. ესენია (1) უშუალოდ ქართული ხალხური მრავალხმიანი მუ-
სიკა, (2) ძველი ქართული პროფესიული მუსიკა, ანდა მოკლედ – ქართული საგა-
ლობლები, და (3) ქალაქური მუსიკა. ეს სამივე დიდი სფერო თავისთავად კიდევ 
იყოფა რამოდენიმა შემადგენელ ნაწილად. 

ქართული ხალხური მრავალხმიანი მუსიკა, როგორც წესი, იყოფა 15 (ზოგ-
ჯერ 16) მუსიკალურ დიალექტად (გარაყანიძე 2007: 83-93). ზოგჯერ დიალექტებს 
აერთიანებენ ორ დიდ ჯგუფში: აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქართულ ჯგუფებ-
ში. მიუხედავად მუსიკალური ენის აშკარა ერთობისა, აღმოსავლეთ საქართველოს 
მუსიკალური დიალექტების ენა საკმაოდ განსხვავდება დასავლეთ საქართველოს 
მუსიკალური დიალექტების მუსიკალური ენისაგან. კერძოდ, გრძელი სუფრული 
სიმღერები, გაბმული ბანით, მელიზმატური მელოდიკით და თავისუფალი მეტრით 
მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში გვხვდება, თანაც მხოლოდ ქართლსა და გან-
საკუთრებით – კახეთში, ხოლო კრიმანჭულის გამოყენება და ოთხხმიანი ნადური 
სიმღერები მხოლ დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ გურიასა და აჭარაში გვხვდე-
ბა. აქ მინდა აღვიშნო, რომ უცხოეთში დღეისათვის მოღვაწე ქართული სიმღერის 
ანსამბლებში უფრო მცირეა ისეთი მომღერლების რიცხვი, რომლებსაც შეუძლიათ 
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აღმოსავლურ ქართული გრძელი სუფრული სიმღერების, ანდა რთული გურული 
კრიმანჭულიანი სიმღერების შესრულება. ასევე უნდა ითქვას, რომ ყველაზე უფრო 
ფართოდ სრულდება დასავლეთ საქართველოს საშუალო სირთულის სიმღერები. 

მრავალხმიანობის ტიპების მიხედვით, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული 
მუსიკა დიდი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. შალვა ასლანიშვილისა (1954) და 
გრიგოლ ჩხიკვაძის (1964) შრომების მიხედვით, აქ გამოიყოფა მრავალხმიანობის 
ბურდონული, კომპლექსური, და პოლიფონიური ტიპები. უფრო მოგვიანებით თამაზ 
გაბისონიამ დაადასტურა ოსტინატური მრავალხმიანობის არსებობაც და რაც ყვე-
ლაზე მნისვნელოვანია, მანვე გამოიკვლია მრავალხმიანობის უამრავი სინთეზური 
ტიპის არსებობა საქართველოში (ესაა ტიპები, სადაც შერწყმულია მრავალხმიანო-
ბის სხვადასხვა ფორმათა ელემენტები, (გაბისონია 1990: 3-17). მრავალხმიანობის 
ერთადერთი ტიპი, რომელიც საქართველოში არ გვხვდება, არის ჰეტეროფონია, 
რომელიც საერთოდ საეჭვოა, არის თუ არ მრავალხმიანობა. თანამედროვეობის 
ერთ-ერთმა უდიდესმა ეთნომუსიკოლოგმა, იზალი ზემცოვსკიმ (ამჟამად სტანფორ-
დის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორმა) ავტორიტეტულად განაცხადა, რომ 
საქართველოში მოიპოვება მსოფლიოში არსებული მრავალხმიანობის ყველა ტიპი 
და თუ რაიმე ტიპი არ არის საქართველოში, ეს ნიშნავს რომ, ეს არ არის მრავალხ-
მიანობაო (ზემცოვსკი 2010: 254). მეცნიერის ამ თამამ აზრს ჰეტეროფონიის მაგა-
ლითი კარგად ადასტურებს. 

პოეტური და მუსიკალური ტექსტის ურთიერთობა ერთ-ერთი ძალიან აქტუ-
ალური საკითხია, რადგან ქართულ ხალხურ სიმღერებში ამ მხრივ დიდ მრავალ-
ფეროვნებას ვხვდებით. ზოგადად, მუსიკალური კომპონენტი ბატონობს ტექსტზე 
რეგიონების უდიდეს ნაწილში. ძალიან ხშირია შინაარსდაკარგული სიტყვების გამო-
ყენება. ასეთი სიტყვები ქართულ ფოლკლორისტიკაში ცნობილია, როგორც `გლო-
სოლალიები”, თუმცა ამ ტერმინს ცოტა განსხვავებული საერთაშორისო შინაარ-
სი აქვს (გაუგებარ ენებზე ლაპარაკს ნიშნავს). საქართველოში ასევე არის მთელი 
რიგი სიმღერები, რომლებშიც ჩვეულებრივი სიტყვიერი ტექსტი საერთოდ არ არის 
გამოყენებული (მაგალითად, გურიასა და სვანეთში). ქართველი ფოლკლორისტების 
(მაგალითად, ჯონდო ბარდაველიძის) მიხედვით, სვანეთში პოეზია ჯერ არ არის 
გამოყოფილი სიმღერიდან და რითმული პოეზია ჯერ არც არის ჩამოყალიბებული. 
მეორეს მხრივ, ასევე მთიან ხევსურეთში პოეზია განვითარების უმაღლეს დონეს 
აღწევდა და აქ ფაქტობრივად არ ვხვდებით შინაარსდაკარგული სიტყვების გამო-
ყენებას (განსაკუთრებით მამაკაცების ფოლკლორში). ყველა, ვისაც ქართული სიმ-
ღერა უსწავლებია უცხოელებისათვის, ადვილად შეატყობდა თუ როგორ უჭირთ 
მათ რთული ქართული ბგერების გამოცემა. 

მეტრო-რიტმის მხრივ ასევე მრავალფეროვანია ქართული მრავალხმიანი სიმ-
ღერა, თუმცა მუსიკალური მეტრის ისეთ სირთულეს, როგორსაც ვხვდებით მაგა-
ლითად ბულგარეთში, საქარველოში არ ვხვდებით. საქართველოში ფართოდ არის 
გავრცელებული ორწილადი და სამწილადი მუსიკალური მეტრი. თანაც საინტე-
რესოა, რომ დასავლეთ საქართველოში ძირითადად ბატონობს ორწილადი მეტრი 
(რომლებიც აგებულია ორ ან ოთხ თვლაზე), ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 
ორწილადის გარდა ფართოდ არის გავრცელებული სამწილადი მუსიკალური მეტ-
რიც (მკითხველს შევახსენებ ასეთ სიმღერებს, მაგალითად, `შავლეგო” და `ცან-
გალა და გოგონა”). იშვიათ ხუთწილად მეტრში არის აჭარული საბრძოლო ცეკვა 
ხორუმი. საინტერესოა, რომ ძველბერძნული ცეკვა `პირიხეა” ასევე ხუთწილადი 
და საბრძოლო იყო. სხვათა შორის, ტერმინებს `პირიხეა” და `ფერხული” შორისაც 
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აშკარად შეიმჩნევა ფონეტიკური მსგავსება, რომელზეც, რამდენადაც ვიცი, მეცნი-
ერებს ჯერ არ მიუქცევიათ ყურადღება. გარდა ორ, სამ, ოთხ და ხუთწილადი მუ-
სიკალური მეტრისა, აღმოსავლეთ საქართველოს სუფრულ სიმღერებში (და ასევე 
ერთხმიან შრომის სიმღერებში `ოროველა” და `ურმული”) მეტრი თავისუფალია (ამ 
მოვლენის სესახებ იხ. ციციშვილი 2010: 195-214). თავისუფალი მეტრი დასავლურ 
ქართულ სიმღერებში საერთოდ არ გვხვდება. 

ძალიან საინტერესოა ქართული სიმღერების კილოური წყობა. კილოები მუსიკა-
ლური ენის უფრო ტექნიკური მხარეა, ამიტომ ბევრს არ ვილაპარაკებ ამაზე, იმას 
კი ვიტყვი, რომ ქართულ კილოებს რამოდენიმე უნიკალური თვისება აქვთ. მახსოვს, 
იაპონიაში ლექციის დროს, როცა ვახსენე, ქართული ხალხური მუსიკა არ ემყარება 
ზოგადად მიღებულ ოქტავური კილოების პრინციპს მეთქი, ერთმა დამსწრე პროფე-
სორმა ლექციის დასრულების მერე მთხოვა, იქნებ გაიმეოროთ რა თქვით ოქტავების 
შესახებო. მართლაც გავუმეორე, რომ საქართველოში კვინტის სისუფთავეს უფრო 
იცავენ და ამიტომ ზოგჯერ ოქტავა გადიდებული არის მეთქი. ამ ინფორმაციამ, 
როგორც ჩანს, იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იაპონელ კოლეგაზე, რომ 
მაშინვე მთხოვა, მესამედ გამემეორებინა ეს ინფორმაცია. გაგიკვირდებათ ალბათ, 
მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი. იაპონიიდან ჩამოსვლის მერე ელექტრონუ-
ლი ფოსტით მივიღე ამ კოლეგის წერილი, იქნებ წერილობითაც მომწეროთ, რაც 
ლექციაზე თქვით ოქტავების შესახებო. მოკლედ, ქართული მუსიკის ორიგინალობამ 
კიდევ ერთ პროფესორს გაუჩინა დიდი საფიქრალი... მე როგორც მახსოვს, ქართული 
კილოების ეს თავისებურება ჯერ კიდევ ქართული გალობის სპეციალისტებმა შეამჩ-
ნიესმე-19 საუკუნის ბოლო წლებში და დაწერეს, რომ როდესაც ევროპულ ნოტაცი-
აზე იწერ ქართულ საგალობელს, ბანის ხმაში ერთი ბემოლით მეტი უნდა იყოსო. ამ 
კილოების ბუნების მეცნიერული ახსნა ქართველ მუსიკის თეორეტიკოსს, ვლადიმერ 
(ჭუკა) გოგოტიშვილს ეკუთვნის (გოგოტიშვილი 2010: 147-156). 

რაც შეეხება ქართული ჰარმონიის თავისებურებს, ის დიდი სიმრავლე დისონან-
სური აკორდებისა, რაც ქართულ ხალხურ მრავალხმიან მუსიკას ახასიათებს, დიდი 
ხანია უკვე შემჩნეულია არაყიშვილიდან დაწყებული ყველა ქართველი მკვლევრის 
და ლახის, ნადელის და შნაიდერიდან მოყოლებული ყველა ევროპელი მკვლევრის 
მიერ. სწორედ ქართული აკორდიკის თავისებურების გამოა, რომ ქართულ სიმღე-
რას, როგორც, წესი, პირველივე აკორდიდან ადვილად გამოარჩევ სხვა ხალხების 
მუსიკისაგან. ჩვენთან აკორდების ფუნქციონალური დამოკიდებულებებიც სულ 
სხვა პრინციპებს ემყარება, თუმცა ამის განხილვას აღარ დავიწყებ, რომ მკითხ-
ველს თეორიული ტერმინოლოგიით თავი არ მოვაბეზრო. 

გარდა ქართული მჭექარე დისონანსური აკორდებისა, ქართული კადანსებიც 
ძალიან ორიგინალურია. კადანსი მუსიკალური აზრის დამასრულებელი ნაგებობაა. 
კადანსირების ზოგადი თვისებურება საქართველოში ისაა, რომ მუსიკალური ფრა-
ზა შეიძლება სხვადასხვა საფეხურზე დასრულდეს. არც მუსიკოსებისათვის კარგად 
ცნობილი ტერმინის `ტონიკის” გამოყენება არის გამართლებული ქართულ ხალხურ 
სიმღერასთან მიმართებაში (ამის შესახებ იხ. ჟორდანია 1989: 47-70). 

მოდულაციებს რაც შეეხება, ამ მხრივ კიდევ უფრო უნიკალურია ქართული 
მუსიკის მდგომარეობა, რადგან მოდულაციები საერთოდ ძალიან იშვიათია ხალხურ 
სიმღერებში, მითუმეტეს, ისეთი რთული მოდულაციები, რასაც მაგალითად სიმღე-
რებში `ჩაკრულო” ან `გრძელი კახური მრავალჟამიერი” ვხვდებით. 

მოკლედ, ქართულ ხალხურ მრავალხმიანი სიმღერის რომელ ელემენტსაც არ 
უნდა შეეხო, თითქმის ყველგან შეხვდები უნიკალურ მახასიათებლებს. უცხოელი 
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მუსიკის მოყვარულები, როგორც წესი, ამ პროფესიულ დეტალებს არ იცნობენ, 
მაგრამ სწორედ ამ დეტალების გამოა, რომ ქართულ ხალხურ მრავალხმიანობას 
ასეთი ორიგინალური ხმოვანება აქვს და ასე მოსწონთ მსოფლიოში. 

ხალხური მრავალხმიანობის მიმოხილვის მერე მოკლედ მინდა დავახასიათო 
ქართული მუსიკალური კულტურის მეორე დიდი სფერო – ქართული საგალობლე-
ბი. რა თქმა უნდა, საგალობლები შექმნილია პროფესიონალი მუსიკოსების მიერ 
და ისინი არ შეიძლება ჩაითვალონ ხალხური მუსიკის ქმნილებებად, მაგრამ მათი 
მუსიკალური ენის სიახლოვე ქართულ ხალხურ სიმღერასთან უამრავ ქართველ და 
უცხოელ მკვლევარს აქვს აღნიშნული. 

ორიგინალური საგალობლების გაჩენა საქართველოში, როგორც ჩანს, მე-7 მე-8 
საუკუნეებს უკავშირდება, თუმცა რაიმეს გადაჭრით მტკიცება შეუძლებელია. მიღე-
ბულად ითვლება, რომ საქართველოში ქრისტიანობის შემოსვლის შემდეგ რამდენიმე 
საუკუნის განმავლობაში ქართულ ეკლესიებში წირვა და სიმღერა ჯერ მიმდინარეობდა 
ბერძნულ ენაზე. ძნელია ვივარაუდოთ თუ რამდენი ხანი გაგრძელდებოდა ეს სიტუ-
აცია, როდესაც მრევლის დიდ ნაწილს არ ესმოდა არც წირვა და არც საგალობლის 
სიტყვები, მაგრამ მე-9 საუკუნის მერე ვიცით რომ ჩამოყალიბდა პროფესიონალ მთარ-
გმნელთა და კომპოზიტორთა ჯგუფი, რომლებიც ბერძნულ კანონიკურ ტექსტებს 
თარგმნიდნენ. მუსიკას რაც შეეხება, აქაც ხდებოდა ̀ თარგმანი”, მხოლოდ ეს თარგმანი 
სულ სხვა ბუნების იყო. შეიძლება მკითველმა იკითხოს, მუსიკას რა თარგმანი ჭირდე-
ბაო. როგორც ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ დაადგინა, როგორც ჩანს, 
ქართველი პროფესიონალი კომპოზიტორების, ანუ `ხელოვანთმთავრების” მოვალეობა 
იყო რომ ბერძნული კანონიკური მელოდიებისათვის მეორე და მესამე ხმა შეეწყოთ, 
ანუ მრავალხმიანი გაეხადათ, რადგან მრავალხმაინობას შეჩვეული ქართველი მსმე-
ნელისათვის ქრისტიანული საგალობლები უფრო ახლობელი გამხდარიყო (ჭავჭავაძე 
1986). ასეა დღესაც, საგალობლის მელოდია (მაღალი ხმა) არ შეიძლება დიდად შეიცვა-
ლოს, რადგან ის კანონიკურია, მაგრამ მეორე ხმა და ბანი უფრო თავისუფლები არიან 
იმპროვიზაციებისათვის და შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენისათვის. როგორც ქარ-
თული საგალობლების ერთ-ერთი წამყვანი მეცნიერის, დავით შუღლიაშვილის კვლევამ 
გვიჩვენა, სწორედ ამიტომაა, რომ აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქართულ კანონიკურ 
საგალობლებში მაღალი ხმები ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ მეორე და მესამე ხმის 
პარტიები განსხვავებულია (შუღლიაშვილი 1991: 23-33). 

სხვათა შორის, დღემდე გაუშიფრავი ქართული ნევმირებული კრებულები, რო-
გორც ჩანს, მხოლოდ მაღალი, კანონიკური ხმის ფიქსაციას ემსახურებოდა და მათი 
გაშიფვრა ვერ შექმნის იმის სრულ შთაბეჭდილებას თუ როგორი მრავალხმიანი 
ხმოვანება ჰქონდა ამ მუსიკას მე-11 თუ მე-12 საუკუნეში. როგორც ჩანს, და რო-
გორც ამას არტემ ერქომაიშვილი აკეთებდა, მომღერლებს მხოლოდ კანონიკური 
ხმის ჩანაწერი ჰქონდათ და მეორე და მესამე ხმების შეწყობის ზოგად პრინციპებს 
ისინი გალობის მასწავლებლებთან სწავლობდნენ. სხვათა შორის, ერთი საინტერე-
სო განსხვავება ქართულ ხალხურ და პროფესიულ მუსიკას შორის არის ის, რომ 
ხალხურ სიმღერაში მთავარი, წამყვანი არის შუა ხმა, რომელსაც ხალხში `პირველ 
ხმას” უწოდებდნენ (ამაზე მინდია ჟორდანიას ჰქონდა გახმაურებული გამოკვლევა. 
ჟორდანია მ. 1972: 103-126), ხოლო საგალობელში, როგორც ირკვევა, წამყვანი იყო 
ყველაზე მაღალი ხმა. 

საგალობლებში, გასაგები მიზეზების გამო, არ იყო ჟანრებისა და მუსიკალური 
განწყობის ის მრავალფეროვნება, რასაც ხალხურ სიმღერაში ვხვდებით. აქ შეუძ-
ლებელი იყო `ხასანბეგურას” ან `იმერული ცხენოსნურის” დინამიკის სიმღერების 
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შესრულება, ან `შავლეგოს” შემართებითი ხმოვანება, ანდა ფერხულების და სა-
ცეკვაოების აქცენტირებული რითმიკა. აქ უფრო თავშეკავებული, ამაღლებული, 
თითქოსდა ამ ქვეყნიერებას მოცილებული ხმოვანება ბატონობდა. კრიმანჭულის 
გამოყენება საგალობელში ხომ თავშიც არავის მოუვიდოდა. ის კი არა და, რითმიც 
კი, როგორც წესი, არ უნდა ყოფილიყო აშკარად გამოხატული და აქცენტირებული. 

თუ ხასიათებისა და მეტრო-მიტმიკის სიმდიდრის კუთხით ქართული საგალობ-
ლები ვერ უწევდნენ კონკურენციას ხალხურ სიმღერებს, ჰარმონიის, აკორდიკის, 
კადანსირებისა და მოდულაციების მხრივ ქართული საგალობლები საოცარი მრავალ-
ფეროვნებით გამოირჩეოდნენ. ჩემის აზრით, ქართული საგალობლების შესწავლა და 
კარგი შესრულება უფრო ძნელიც კია, ვიდრე საკმაოდ რთული ხალხური სიმღერების 
შესრულება, როგორც ქართველი, ისე არაქართველი მომღერლებისათვის. 

მუსიკალური ენის მხრივ ქართულ საგალობლებში გამოირჩევა ორი დიდი რე-
გიონალური სტილი – აღმოსავლურ ქართული და დასავლურ ქართული. ისევე, 
როგორც ხალხურ სიმღერაში, დასავლეთ საქართველოს ხალხურ სიმღერებში მე-
ტია ხმათა რთული ურთიერთშეთანხმებები, მჭახე დისონანსური აკორდები და მო-
ულოდნელი საკადანსო სვლები, თუმცა ისიც არაერთხელ აღნიშნულა, რომ აღმო-
სავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ე. წ. `სადა კილოს” საგალობლების მუსიკა-
ლური ენები ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან. 

კიდევ ერთი დიდ სფერო დაგვრჩა მოკლედ დასახათიათებელი. ესაა ქართუ-
ლი ქალაქური სიმღერა. როგორც ცნობილია, ქალაქები ყოველთვის წარმოადგენდა 
სხვადასხვა ერებისა და კულტურების ერთად თავმოყრის ადგილს, ამიტომაც ბუნებ-
რივია, რომ საქართველოშიც ქალაქური სიმღერა უპირველეს ყოვლისა ცნობილია 
როგორც ქართული და არაქართული მუსიკალური კულტურების შერწყმის სფერო. 
საქართველოში, სადაც ძლიერია პატივისცემა არქაული და აუთენტური მოვლენე-
ბის მიმართ, შედარებით გვიან გაჩენილი ქალაქური მუსიკის მიმართ დღემდე არსე-
ბობს არაერთგვაროვანი და ცოტა ორჭოფული დამოკიდებულება. ზოგი საერთოდ 
თვლის, რომ ქალაქური მუსიკა მხოლოდ პირობითად და ნაწილობრივ შეიძლება 
ჩაითვალოს ქართული მუსიკალური კულტურის ნაწილად. საბედნიეროდ, ყველა 
არ ეთანხმება ამ აზრს. მიუხედავად ასეთი არასახარბიელო სტატუსისა, საინტერე-
სოა, რომ სწორედ ქალაქურმა მუსიკამ ითამაშა ქართული ემიგრაციის მუსიკალურ 
ცხოვრებაში წამყვანი როლი. მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით – ჯერ მოკლედ 
დავახასიათოდ ქართული ქალაქური მუსიკა. 

დიდი ხანია ცნობილია ქართული ქალაქური მუსიკის ორ დიდ შტოდ დაყოფის 
ტრადიცია. ე. წ. `აღმოსავლური” შტო მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოს ქალა-
ქების (განსაკუთრებით თბილისის) წვრილი მეწარმეების მუსიკას, რომელთა შო-
რის როგორც წესი, დიდი იყო ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლების 
რიცხვი. კინტოების და ყარაჩოღელების თემატიკა, დუდუკის და ზურნას ხმოვანება, 
მდიდრულად მელიზმატური სიმღერის სტილი, გადამეტებულად სენტიმენტალური 
და სენსუალური თემატიკის სასიყვარულო სიმღერები ძალიან პოპულარული იყო 
თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ სხვა ქალაქებში. ამ სტილის 
მუსიკამ განიცადა ძლიან საინტერესო მეტამორფიზა საქართველოში. ის ერთხმიანი 
მელოდიები, რომლებიც შემოვიდა საქართველოში სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, 
სპარსეთიდან ანდა ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებიდან, ქართულ ყოფაში გამ-
რავალხმიანდა. მე არაერთხელ შევსწრებივარ, როგორც წესი, სუფრაზე თუ როგორ 
იწყებენ ხოლმე ქართველები მათთვის უცნობი, ახალი მელოდიისადმი ჰარმონიელი 
ხმების შეწყობას და მელოდიის გამრავალხმიანებას. 
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ქალაქური სიმღერის მეორე, ე. წ. დასავლური შტოს, სულ სხვა ისტორია და 
წარმოშობის გზა აქვს. თვით შტოს სახელწოდება `დასავლური” ორმხრივად არის 
გამართლებული, ერთი იმიტომ, რომ ეს სასიმღერო ტრადიცია ამოიზარდა და-
სავლეთ ევროპული მუსიკის გავლენით, და მეორე იმიტომ, რომ იგი უფრო გავრ-
ცელდა დასავლეთ საქართველოში. ამ შტოს ცენტრად ტრადიციულად ითვლება 
ქუთაისი. ამ შტოს ორი სტილი ახასიათებს: (1) გიტარის ან ფორტეპიანოს თან-
ხლებით შესრულებული სოლო ან მრავალხმიანი სიმღერა (ამ სტილის ყველაზე 
ცნობილი სიმღერა ალბათ არის `სულიკო”) და (2) მხოლოდ ვოკალური, საკრავიერი 
თანხლების გარეშე შესრულებული საგუნდო სიმღერები (ამ სტილს მიეკუთვნება 
ქალაქური `მრავალჟამიერები”). მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ქალაქური მუ-
სიკის დასავლური შტოს სიმღერებში შემოვიდა არა მარტო ევროპული მელოდიები, 
არამედ ევროპული კლასიკური ჰარმონია, აკორდები, კადანსები და მოდულაცი-
ებიც. ქართული ხალხური მუსიკის გავლენა ქალაქური სიმღერის დასავლური შტოს 
სიმღერებში ვლინდება რამოდენიმე ფაქტორში: (1) წამყვანი მელოდია არის მოთავ-
სებული შუა ხმაში, (2) აკორდებში (განსაკუთრებით სეპტაკორდებში) ხშირად გამო-
იტოვება ტერციული ბგერა, და (3) ჰარმონიის განვითარებაში ხშირად გამოიყენება 
ბანის ბგერების სეკუნდური მოძრაობები. ეს საკითხები სპეციალურად შეისწავლა 
ქართველმა მუსიკის თეორეტიკოსმა ივანე (ვანო) ჟღენტმა. 

ყველა მუსიკოსს გაუგია გამოთქმა, ნებისმიერი მელოდია თავისთავად ჰარმონიასაც 
შეიცავსო. ეს გამოთქმა განსაკუთრებით გამართლებულია ქართველებთან მიმართე-
ბაში, რადგან ქართველებისათვის ერთ ხმაში სიმღერა ისევე ძნელი წარმოსადგენი 
და არაბუნებრივია, როგორც ერთი ადამიანის მიერ წარმოებული დიალოგი. ანზორ 
ერქომაიშვილს მოჰყავს შესანიშნავი მაგალითი იმისა თუ როგორ ააყოლეს გურულმა 
მომღერლებმა ილარიონ სიხარულიძემ (რომლის სიმღერის მოსმენის პრივილეგია მეც 
მქონდა გურიაში ექსპედიციის დროს) და ტელე იობიშვილმა ხმა საოპერო მომღერლის 
მიერ სუფრაზე შესრულებულ საოპერო არიას. ილარიონმა პირველად გაიგო აბდულ 
არაბის არია არაყიშვილის ოპერიდან `ამბავი რუსთაველისა” ფილარმონიის არტისტე-
ბის გურიაში სტუმრობის დროს სუფრაზე და როცა შეატყო, მომღერალი თავისივე 
მეგობრებმა `მიატოვეს” და ხმა არ ააყოლესო, ილარიონმა თვითონ შეაშველა წვრილი, 
მერე ბანიც ̀ წააშველა” ტელე იობიშვილმა. როდესაც საოპერო მომღერალმა სიმღერის 
შემდეგ ოდნავ განაწყენებით თქვა, ეს არია არის და ერთმა ადამიანმა უნდა იმღერო-
სიო, ილარიონმა გაკვირვებით ჩაილაპარაკა, ̀ მარტო კაცი ჭამაშიაც ცოდვაა, და მითუ-
მეტეს სიმღერაში. მარტო სიმღერა არ გამიგია მე, ბიჭოს!” (ერქომაიშვილი 1988: 56). 
დამეთანხმებით ალბათ, ამ პასუხში ქართველი კაცის დამოკიდებულება სიმღერისადმი 
და ერთმანეთისადმი შესანიშნავად ჩანს. ქართველებს უჭირთ ერთმანეთის გარეშე გაძ-
ლება და ამიტომაც არ უყვართ ცალფა სიმღერა, თუმცა ერთად სიმღერის დროსაც არ 
უყვართ, რომ ყველამ ერთ ხმაში იმღეროს, ცდილობენ თავისი თავი გამოხატონ სხვა 
ხმებთან ერთად, ერთიან ჰარმონიაში. 

ნაწილი 2
ქართველები და ქართული მუსიკა საქართველოს ფარგლებს გარეთ

მიუხედავად უამრავი ძნელბედობისა და გამუდმებული ომებისა, ქართველებს 
ისტორიულად არ ახასიათებდათ სხვა ქვეყნებში ემიგრაციაში მასობრივად წასვლა. 
სწორედ ამიტომაა, რომ თუ რომელიმე ქვეყანაში ასობით ათასი ქართველი ცხოვ-
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რობს, ეს უფრო იძულების და ისტორიული ძნელბედობის ბრალი იყო, ვიდრე უკე-
თესი პირობების ძებნის შედეგი. ასე მოხდა მაგალითად, ირანში, სადაც ქართვლები 
შაჰ-აბასმა მასობრივად გადაასახლა აღმოსავლეთ საქართველოდან. ასევეა თურქ-
თში მცხოვრები ქართველების დიდი ნაწილიც – ისინი არსად წასულან, მაგრამ 
მათი საცხოვრებელი თანდათან აღმოჩნდა მეზობელი თურქეთის მფლობელობაში. 

როგორც წესი, ქართველების ამ ამოუცნობ სიყვარულს თავისი სამშობლო-
სადმი ხსნიან ხოლმე საქართველოში მიწათმოქმედების ტრადიციების სიღრმითა 
და ძლიერებით. მშობლიური მიწა ყოველთვის განსაკუთრებით იზიდავდა ქართ-
ველებს. ზღვის ნაპირას ცხოვრებამაც ვერ აქცია ქართველები დიდ მეზღვაურებად 
და მსოფლიო მოგზაურებად. ეს სიტუაცია ნაწილობრივ მაინც შეიცვალა მეოცე 
საუკუნის მიწურულს. მეოცე საუკუნის ბოლო დეკადის დროს წარმოქმნილი პოლი-
ტიკური არასტაბილურობა, ომი და უაღრესი გაჭირვება გახდა მიზეზი იმისა, რომ 
საქართველოდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ემიგრანტების რაოდენობა. განსაკუთ-
რებით დიდია ქართული მოსახლეობა რუსეთში, თუმცა მათმა რიცხვმა ევროპასა 
და ამერიკაშიც იმატა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ემიგრანტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი 
წასულია საქართველოდან დროებით, სამუშაოსათვის და იმედი აქვს, რომ ეკონომი-
კური და პოლიტიკური პირობების გაუმჯობესების შემთხვევაში ისევ დაბრუნდება 
საქართველოში. 

ალბათ ყველაზე ცნობილი და ისტორიულად ჩამოყალიბებული ქართული ემიგ-
რაცია იყო 1921 წელს საქართველოდან წასული სოციალ-დემოკრატიული მთავრო-
ბა, სხვა პოლიტიკოსები, სამხედროები და მათი ოჯახები. სხვათა შორის, საფრან-
გეთს გარდა ქართველ ემიგრანტთა ასევე დიდი ნაკადი 1921 წელს წავიდა პოლო-
ნეთში, რაც შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისათვის. 
ბევრი პოლონეთში ჩასული ქართველი, როგორც მებრძოლი, ერთგულად ემსახურა 
პოლონეთის ინტერესებს (რომელიც, როგორც ცნობილია, უმეტესად მათი საერთო 
მტრის, რუსეთის დამყრობლური პოლიტიკის წინააღმდეგ იყო მიმართული). საინ-
ტერესოა, რომ როგორც ფრანგული, ისე პოლონური პოლიტიკური ემიგრაცია სულ 
რამდენიმე ასეული ქართველისაგან შედგებოდა, თუმცა ისინი საკმაოდ აქტიურები 
იყვნენ ორივე ქვეყნის ცხოვრებაში. 

პოლონეთის ემიგრაციის მუსიკალური ცხოვრების შესახებ, სამწუხაროდ, ჩემთ-
ვის არაფრია ცნობილი. სიტუაცია გაცილებით უკეთესია ქართული ემიგრაციის 
პარიზში ცხოვრების შესახებ. 

პარიზის ქართული ემიგრაციის მუსიკალური ცხოვრების შესახებ ინფორმაცია 
მომაწოდა სამმა ადამიანმა, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას მოვახსენებ. ესენია 
(1) ნოე ჟორდანიას პირველი ვაჟიშვილი, პარიზში 1922 წელს დაბადებული რეჯებ 
ჟორდანია, (2) პარიზში დასახლებული ქართული სიმღერის ამერიკელი ქომაგი და 
ექსპერტი ფრენკ კეინი და (3) პარიზის ქართული ემიგრაციის შედარებით ახალი 
თაობის წარმომადგენელ ოთარ პატარიძე. 

როგორც ირკვევა, პარიზის ქართულ ემიგრაციის მუსიკალური მეობა გამო-
ხატული იყო ქართული ქალაქური სიმღერებით. ეს შეიძლება მკითხველს უცნა-
ურად მოეჩვენოს, რადგან საქართველო ცნობილია უპირველეს ყოვლისა თავისი 
უნიკალური ხალხური მრავალხმიანობით და არა გვიან შემოსული და ევროპული 
სიმღერის გავლენით შექმნილი ქალაქური სიმღერის ტრადიციებით. მაშ რატომ 
უნდა გამხდარიყო ქართული ემიგრაციის მუსიკალური სიმბოლო ქართული ქალა-
ქური სიმღერა და არა უნიკალური და ორიგინალური სოფლური მრავალხმიანობა?

ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა გავიხსენოთ, თუ რომელი წრეებიდან 
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იყვნენ გამოსულები 1921 წლის ქართული ემიგრაციის წევრები. მიუხედავად იმისა, 
რომ მათ მეტ-ნაკლებად განხვავებული სოციალური და ოჯახური ძირები ჰქონდათ, 
მათი დიდი ნაწილი ეკუთვნოდა საზოგადოების მაღალ და საშუალო ფენებს. ძნელი 
წარმოსადგენია, რომ მათ შორის ყოფილიყო ნამდვილი გლეხი, სოფლური სიმღე-
რის ტრადიციების უშუალო მატარებელი. სწორედ ამისი ბრალი იყო, რომ პატრი-
ოტულად განწყობილი ქართული ემიგრაციის მუსიკალური მეობა გამოიხატებოდა 
არა უნიკალურ ქართულ მრავალხმიან სიმღერაში, არამედ გვიანდელი და სხვადასხ-
ვა კულტურის შეზავების შედეგად მიღებულ ქალაქურ სიმღერაში. ამ სიმღერებს 
ისინი საკუთარ ოჯახურ სუფრებზე მღეროდნენ ჯერ კიდევ საქართველოდან იძუ-
ლებით წასვლამდე. 

ბატონი რეჯებ ჟორდანიას მოგონებების მიხედვითაც, ქართველი ემიგრანტების 
სოციალურ შეხვედრებზე მღეროდნენ მრავალრიცხოვან ქალაქურ სიმღერებს. აქ 
მკითხველს მინდა შევახსენო, რომ ბატონი რეჯები არის პროფესიონალი მუსიკოსი, 
რომელმაც პარიზის კონსერვატორიაში გაიარა ფორტეპიანოსა და კომპოზიციის 
კურსები და გამოცემული აქვს საკუთარი კომპოზიციების ჩანაწერები. ასე რომ მის 
მუსიკალურ მოგონებებს ნამდვილად შეიძლება ვენდოთ. მისივე მოგონებით, ძა-
ლიან მიღებული იყო ემიგრაციის წევრებს შორის ბავშვებისათვის ქართული ცეკვე-
ბის სწავლება. ცეკვებს თანხლებას უწევდა არა საცეკვაო ან საფერხულო სიმღერა, 
არამედ ფორტეპიანოზე შესრულებული საცეკვაო მელოდიები. 

ბატონი რეჯების სიტყვების მიხედვით, ძალიან იშვიათად, მაგრამ ხანდახან 
მაინც გაიჟღერებდა სოფლური სიმღერები, თუმცა უფრო `გაქალაქურებული” ვა-
რიანტები, ზოგჯერ კრიმანჭულიც კი ისმოდა. დამოუკიდებელი საქართველოს არ-
მიის ყოფილი პოლკოვნიკი, ვალოდია (ვლადიმერ) გოგუაძე იყო ასეთ შემთხვევებში 
კრიმანჭულის შემსრულებელი. 

ქალაქური სიმღერები შეადგენდა ქართული ემიგრაციის შეხვედრების მუსიკა-
ლურ ფონს. სწორედ ამიტომ იყო, რომ პარიზის ქართული ემიგრაციის ანსამბლში, 
რომელსაც `მერანი” ეწოდებოდა, თითქმის მხოლოდ ქართული ქალაქური სიმღერე-
ბი სრულდებოდა. ბატონ ოთარ პატარიძის მიერ მოწოდებული ცნობების მიხედვით, 
ანსამბლ `მერანის” მიერ ჩატარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან კონცერტში, რომე-
ლიც 1970-იან წლებში შედგა პარიზის ელისეის ცნობილ მინდვრებზე, თითქმის 
მთელი პროგრამა შედგებოდა ქართული ქალაქური სიმღერებისა და ფორტეპიანოს 
თანხლებით შესრულებული ქართული ცეკვებისაგან. 

რაც შეეხება ქართული ხალხური სიმღერების ანუ გლეხური მრავალხმიანი სიმ-
ღერების გამოჩენას პარიზის ქართულ ემიგრანტთა შორის, ეს მოხდა ძალიან უცნა-
ური გზით. ქართული ხალხური სიმღერა ̀ ჩამოვიდა” პარიზში არა საქართველოდან, 
არამედ ამერიკიდან! ამ უცნაური ფაქტის ასახსნელად ჯერ მოკლედ მაინც უნდა 
მიმოვიხილო ქართული ხალხური სიმღერის გამოჩენა ევროპასა და ამერიკაში. ამ 
მიმოხილვის შემდეგ დავუბრუნდებით ქართველი ემიგრანტების მუსიკალურ ცხოვ-
რებას პარიზში. 

ქართული ხალხური სიმღერის `ჩასვლა” უცხოეთში არ იყო დაკავშირებული 
ქართველების ემიგრაციასთან. ყველაზე დიდი წვლილი ამ საქმეში ალბათ შეიტანა 
ქართული ხალხური სიმღერის ჩანაწერების მსოფლიოში გავრცელებამ, რაშიც გან-
საკუთრებული როლი ითამაშა ანსამბლ `რუსთავის” საკონცერტო და სტუდიურმა 
მოღვაწეობამ. `რუსთავის” ფირფიტა მოხვდა იაპონიაში და დიდი ინტერესი გამო-
იწვია იქაურ მუსიკოსებში, თუმცა კიდევ უფრო დიდი საერთაშორისო რეზონანსი 
მიიღო ამერიკიდან წამოსულმა ინიციატივამ. იელის უნივერსიტეტში არსებობდა 



133

ე. წ. `რუსული გუნდი”, რომელსაც რეპერტუარში ჰქონდა ორიოდე ქართულ სიმ-
ღერა. ის, რომ ქართული კულტურისა და სპორტის წარმომადგენლებს `საბჭოელე-
ბად” ან `რუსებად” აცხადებდნენ, საბჭოთა კავშირში ვინც ვცხოვრობდით, ალბათ 
ყველას კარგად გვახსოვს. იელის უნივერსიტეტის გუნდის რამდენიმე მომღერალს 
ისე შეუყვარდა ქართული სიმღერები, რომ გადაწყვიტეს, სადმე მოეძიებინათ ქარ-
თული ხალხური სიმღერის ნოტები, ესწავლათ და ემღერათ. ასე გაჩნდა `ქართული 
ანსამბლის” შექმნის იდეა, რომლის დამაარსებლები და ხელმძღვანელები გახდნენ 
ფრენკ კეინი და გრეგორი სალმონი. ეს იყო 1985 წელს. მასალების მოძიება მაშინ, 
ინტერნეტის გამოჩენამდე და ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში, 
ძალზე რთული იყო. ფრენკ კეინმა გამოაგზავნა წერილი საქართველოს კულტუ-
რის სამინისტროს სახელზე, სადაც მოკრძალებულად ითხოვდა ორიოდე ქართული 
სიმღერის სანოტო ჩანაწერების გაგზავნას. თბილიში ჩამოსვლის მერე ფრენკ კე-
ინის წერილმა იმოგზაურა კულტურის სამინისტროდან კონსერვატორიაში, მერე 
კი მოხვდა ქართული ხალხური სიმღერის კათედრაზე, სადაც, როგორც კათედრის 
ერთადერთ ინგლისურად მოლაპარაკე წევრს, ეს წერილი გადმომცეს მე. მახსოვს, 
დიდი ენთუზიაზმით დავუწერე პასუხი ჩემთვის უცნობ `მისტერ ფრენკ კეინს”, 
უფრო მეტიც, სპეციალური მიმოხილვითი სტატიაც დევუწერე, სადაც ქართული 
ხალხური მრავალხმაინობის სხვადასხვა ელემენტებზე მქონდა საუბარი და რამ-
დენიმე ქართული ხალხური სიმღერის სანოტო ჩანაწერებიც ჩავრთე გზავნილში, 
როგორც ამას ფრენკ კეინი ითხოვდა თავის წერილში. ეს წერილი ფრენკს დღესაც 
შენახული აქვს. ამერიკული `ქართული ანსამბლის” ზრდა და წარმატებები დღეს 
უკვე საყოველთაოდ არის ცნობილი. 1997 წელს მათ საქართველოს სახელმწიფო 
პრემიაც მიიღეს ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისათ-
ვის. 1988-1990 წლებში ანსამბლმა ორი დარტყმა განიცადა, ჯერ ანსამბლის ერთ-
ერთი დამაარსებელი, ფრენკ კეინი გადავიდა საცხოვრებლად პარიზში, ხოლო ორი 
წლის მერე ანსამბლის მეორე დამაარსებელი, გრეგორი სალმონი ტრაგიკულად და-
იღუპა საგზაო ავარიაში. საბედნიეროდ, ანსამბლის წევრები ამ მძიმე დარტყმებმა 
ვერ შეაჩერა და `ქართული ანსამბლი” დღესაც აგრძელებს მოღვაწეობას, ამჟამად 
შესანიშნავი მომღერლის, გლენ კნიკერბოკერის ხელმძღვანელობით. 

`ქართული ანსამბლი” ამერიკაში, კანადასა და ევროპაში შექმნილი მრავალი 
სხვა ქართული სიმღერის ანსამბლის `მშობელი” და `ბაბუა” გახდა. მაგალითად, 
`ქართული ანსამბლის” ყოფილმა წევრმა, ალან გასერმა კანადაში შექმნა ანსამბლი 
`დარბაზი,” რომელიც ასევე დღემდე აგრძელებს მოღვაწეობას. ბოლო ათი წელია 
ანსამბლის ხელმძღვანელია კანადაში ჩასული ქართველი ემიგრანტი შალვა (ბაჩი) 
მახარაშვილი. `დარბაზის” უშუალო გავლენით და ხშირად მისი წევრების მონაწი-
ლეობით შეიქმნა აგრეთვე კანადაში სხვადასხვა პერიოდში არსებული ანსამბლები 
`აისი,” `მაჭარი,” `მეგობრები,” `კუნძული”, `ზარი” და `ვოისა.” ამათ გარდა მთელი 
რიგი გუნდების და ანსამბლების რეპერტუარში მძლავრად შევიდა ქართული სიმ-
ღერები, მაგალითად, ანდრეა კუზმიჩს ჰყავდა ბავშვების გუნდი, რომლების უამრავ 
ქართულ სიმღერას მღეროდნენ, ტორონტოს უზარმაზარი გუნდი `ვივა ახალგაზრ-
და მომღერლებს” ასევე მღერის ქართულ სიმღერებს და ჩაატარა ერთობლივი კონ-
ცერტი ̀ დარბაზთან” ერთად. ტორონტოში ჯაზ-ფესტივალზეც კი აჟღერდა ქართუ-
ლი სიმღერების ჯაზური ვარიანტები. როგორც ვხედავთ, ̀ ქართული ანსამბლის” და 
ალან გასერის მემკვიდრეობა ჭეშმარიტად ყვავის კანადაში.

ახლა დავბრუნდეთ საფრანგეთში. ფრენკ კეინის პარიზში გადასვლას მოჰყვა 
უაღრესად საინტერესო ცვლილებები ქართული ემიგრაციის მუსიკალურ ცხოვრება-
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ში. ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ ფრენკმა დაიწყო ანსამბლის წევრებისათვის, 
ქართველი ემიგრანტების შთამომავლებისათვის ქართული გლეხური და არა ქალა-
ქური სიმღერების სწავლება. სამწუხაროდ, ეს პერიოდი – 80-იანი წლების ბოლო და 
განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისი – დაემთხვა ქართული საზოგადოებრი-
ვი აზრის პოლარიზაციას ზვიად გამსახურდიას მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს 
შორის (როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებში). სამწუ-
ხაროდ, დაპირისპირება შეეხო ანსამბლ `მერანის” წევრებსაც და ბევრმა მათგანმა 
შეწყვიტა ანსამბლის რეპეტიციებზე სიარული იმის გამო, რომ `მოწინააღმდეგე ბანა-
კის” წარმომადგენლებთან შეხვედრა და კამათი აეცილებინა თავიდან. ასე თანდათან 
შეიცვალა `მერანის” არა მარტო რეპერტუარი, არამედ მონაწილეების ნაწილიც და 
მალე მიზანშეწონილი გახდა ანსამბლის სახელის შეცვლაც. მართლაც, მალე რო-
მანტიკული `მერანის” ნაცვლად ანსამბლს ეწოდა გაცილებით უფრო მიწასთან ახ-
ლოს (უფრო ზუსტად, ნაწილობრივ მიწაში მყოფი) სახელი – `მარანი.” ახალ სახელს 
ქართული სოფლის სურნელი დაჰკრავდა და უკეთ შეეფერებოდა ანსამბლის ახალ 
რეპერტუარს. 1996 წელს კეინმა ასოციაცია `მარანი” ჩამოაყალიბა, 1998 წელს ან-
სამბლის კომპაქტ-დისკი გამოვიდა. გარდა ამისა, კეინი ფართო საგანმანათლებლო 
მუშაობას ეწევა ევროპისა და ამერიკის მთელ რიგ ქვეყნებში, ქართული სიმღერის 
სწავლების ახალ მეთოდებს იკვლევს და მუშაობაში შემოქმედებითად იყენებს თამამ 
ექსპერიმენტებს. ასოციაცია `მარანი” ასევე აქტიურია საქართველოდან სიმღერისა 
და გალობის ექსპერტების საფრანგეთში ჩაყვანაში. 

თავისთავად `მარანსაც” გაუჩნდა ფრანგი `შთამომავლები,” რომელთა შორისაც 
არიან ქალთა ანსამბლი `ირინოლა” და შერეული ტრიო `მზეშინა” (ამ უკანასკნელს 
სამი კომპაქტ-დისკი აქვს გამოშვებული). 

ალბათ `ქართული ანსამბლის” ყველაზე უფრო დახვეწილი `შთამომავალია” ამერი-
კულ-კანადური ტრიო ̀ კავკასია.” ეს ტრიო იმსახურებს სახელწოდებას ̀ სუპერ-ანსამბ-
ლი”, რადგან მასში სამი უაღრესად მაღალპროფესიული მომღერალი არის გაერთი-
ანებული – უკვე ნახსენები ალან გასერი კანადიდან, სტუარტ გელზერი ამერიკიდან, 
რომელიც სერიოზულად იკვლევს ქართული კილოური სისტემის საფუძვლებს და ბო-
ლოს საოცარი ნიჭით დაჯილდოებული კარლ ლინიკი, რომელმაც თავისი სასიმღერო 
ხელოვნებით ქართული სიმღერის (როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართვე-
ლოს სიმღერის) ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებლის სახელი დაიმკვიდრა. აქ ისიც 
უნდა დავამატოთ, რომ კარლი უკვე შესანიშნავად ფლობს ქართულ ენასაც. 

ქართული ხალხური სიმღერის ერთ-ერთი უძლიერესი კერა გახდა ინგლისი. 
აქ, კერძოდ კარდიფში, 1994 წელს ჩატარდა ერთკვირიანი ინტენსიური სწავლების 
კურსი, რომელმაც უელსელ და ინგლისელ მუსიკის მოყვარულებში დიდი ინტე-
რესი გამოიწვია. ამის შემდეგ ინგლისში არ შეწყვეტილა ქართული სიმღერისადმი 
ინტერესი, რაშიც ყველაზე დიდ წვლილი ედიშერ გარაყანიძეს მიუძღვის. ადრე 
ჩამოყალიბებულ `კარდიფის ქართულ გუნდს” მოჰყვა ქართული ხალხური სიმღე-
რის ანსამბლის `მასპინძელის” შექმნა, რომელიც ყოველთვის საოცარი ენთუზიაზ-
მით მოდის ხოლმე საქართველოში მრავალხმიანობის სიპოზიუმებზე დასასწრებად 
და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების სანახავად. ელენ ჩედვიკმა, ანსამბლის 
ერთ-ერთმა პირველმა ხემძღვანელმა, ქართული სიმღერა მიიტანა ლონდონის ნა-
ციონალური თატრის გუნდში. მაიკლ ბლუმმა ჩამოაყალიბა ასოციაცია `ქართული 
ჰარმონია”, რომელმაც ქართული ხალხური სიმღერის შესანიშნავი მცოდნის ედიშერ 
გარაყანიძის ტრაგიკულად დაღუპვის მერე თავი მოუყარა ამ სფეროში წარმოებულ 
მრავალ ინიციატივას. ასევე ინგლისში (უფრო ზუსტად, უელსში) გამოვიდა ქარ-
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თული ხალხური სიმღერების ყველაზე სრული კრებული, `99 ქართული სიმღერა,” 
რომლის მეორე, შევსებული გამოცემა ახლა მზადდება. ამ კრებულის გამოცემის 
ინიციატორი უკვე ნახსენები ედიშერ გარაყანიძე იყო. 

1997 წელს ნორვეგიაში შეიქმნა ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლი, 
`ტრიო გიორგი.” ეს ტრიო შესანიშნავი ქართველი მომღერლის გიორგი უშიკიშვი-
ლის უშუალო ძალისხმევით ჩამოყალიბდა და ტრიოს სახელწოდებაც აქედან იღებს 
სათავეს. შვედეთში არსებობს ქართული სიმღერების ანსამბლი ̀ დოლური,” რომელ-
საც ქართულ სიმღერაზე შეყვარებული შვედი ეთნომუსიკოლოგი იოჰან ვესტმანი 
ხელმძღვანელობს. 

მე ზემოთ მხოლოდ ის ანსამბლები დავასახელე, რომლების მხოლოდ ქართულ 
ხალხურ სიმღერებს მღერიან. ამათ გარდა არის კიდევ მთლი რიგი ანსამბლებისა, 
რომლებსაც რეპერტუარში რამდენიმე ქართული ხალხური სიმღერა მაინც აქვს. ყველა 
ასეთ ანსამბლს, რა თქმა უნდა, ვერ დავასახელებ (და არც ვიცნობ ყველას, იმდენია 
უკვე), მაგრამ მინდა სპეციალურად აღვნიშნო იაპონიაში არსებული შესანიშნავი პრო-
ფესიული და ფართოდ ცნობილი გუნდი, რომელიც ცნობილია მისი დამაარსებლის, 
შოჯი იამაშიროს სახელით, როგორც `იამაშიროგუმი” (ანუ `იამაშიროს გუნდი”). იამა-
შიროგუმი პირველი უცხოური ანსამბლი იყო, ვინც ქართული ხალხური სიმღერები 
იმღერა. ისიც საოცარი იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი სიმღერა, რაც მათ იმღერეს, 
იყო `ხასანბეგურა”! ეს სიმღერა მათ ადრე დასახელებული ანსამბლ `რუსთავის” ფირ-
ფიტიდან გადაიღეს.

როგორც ვხედავთ, ქართული ხალხური სიმღერა მისთვის დამახასიათებელი 
მადლიანი დისონანსებით და ფერადოვანი მოდულაციებით უკვე იქცა თანამედრო-
ვე დასავლური სასიმღერო კულტურის განუყრელ ნაწილად. ახლა კი განვიხილოთ 
ქართული მუსიკა ავსტრალიაში და ქართველ ემიგრანტთა შორის. 

ნაწილი მესამე
ქართული სიმღერა ავსტრალიაში

გრანტ მეტიუზი იხსენებს: `1995 წლის ზამთარი იყო [ავსტრალიაში ზამთრის 
თვეებია ივნისი, ივლისი და აგვისტო]. რეპეტიცია გვქონდა ფიცროიში და მე ვუთ-
ხარი ანსამბლ `გორანის” წევრებს: `ეჰ, რა კარგი იქნებოდა რომ მელბურნში ემიგ-
რაციაში ჩამოსულიყო ვინმე ქართველი გლეხი სოფლიდან, რომელსაც ქართული 
სიმღერები ეცოდინებოდა და ესწავლებინა ჩვენთვის ერთი-ორი ქართული სიმღე-
რა.” გრანტის სიტყვებში კარგად ჩანს ის, რომ ქართულ სიმღერას ჩვენს ჩასვლამ-
დეც ყავდა გულშემატკივრები შორეულ ავსტრალიაში. როგორც უკვე ვახსენეთ 
ზევით, გრანტის ამ სიტყვებს ასრულება არ ეწერათ, რადგან ქართველი გლეხები, 
თუ ძალით არ გადაასახლე, საქართველოდან ემიგრაციაში არ მიდიან. და მაინც, 
მართალია, ქართველი გლეხი არ ჩასულა ავსტრალიაში, მაგრამ გრანტს და გო-
რანის მაინც ბედმა გაუღიმათ, რადგან როცა გრანტი ამ სიტყვებს ამბობდა, ორ 
ქართელ ეთნომუსიკოლოგს უკვე ავსტრალიის ბილეთები ჰქონდა აღებული. 

ჩვენი გამოცდილება როგორც ქართველი ემიგრანტებისა, 1995 წლის ნოემბერში-
ვე დაიწყო. ბედმა გაგვიღიმა და ავსტრალიელებმა ძალიან კარგად მიგვიღეს, ხშირად 
გვპატიჟებდნენ, გვეცნობოდნენ და სხვებს გვაცნობდნენ. შეხვედრები, ბუნებრივია, 
ადგილობრივ ქართველებთანაც გვქონდა. განსხვავებები ამ შეხვედრების დინამი-
კაში ადვილი შესატყობი იყო. ავსტრალიური შეხვედრებისაგან განსხვავებით, ქარ-
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თველებთან შეხვედრები, როგორც წესი, ხშირად ძალიან ხანგრძლივი იყო, თანაც 
დროის უდიდესი ნაწილი ტარდებოდა სუფრასთან. მართალია ალკოჰოლის სმას არ 
ეჭირა ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი როგორც ეს საქართველოდან მახსოვდა (თა-
ნაც ამ სტატიის ავტორმა ავსტრალიაში ჩასვლის მერე საერთოდ დაანება თავი ალ-
კოჰოლის სმას), მაგრამ სადღეგრძელოებს დღემდე მაინც საკმაოდ ტრადიციულად 
წარმოვთქვამთ. შეიძლება ისიც კი ითქვას, რომ სადღეგრძელოების თქმის ტრადიცია 
უფრო ძლიერია აღმოჩნდა, ვიდრე სმის ტრადიცია. ვადღეგრძელებთ ერთმანეთს, 
მშობლებს, საქართველოს, ჩვენს ნათესავებს, მეგობრებს. რა თქმა უნდა ბევრს ვლა-
პარაკობთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. 

და რა თქმა უნდა, ჩვენს შეხვედრებზე ხშირად ვმღერით კიდეც. საინტერესოა, 
რომ სიმღერას მაინც უფრო ქალაქურს ვამჯობინებთ, გიტარის თანხლებით, მი-
უხედავად იმისა რომ ნინომ1 და მე უამრავი ქართული ხალხური სიმღერა ვიცით 
და ვასწავლით კიდეც. რევაზ ლაღიძის რომანტიკული სიმღერა `საბუდარელი ჭა-
ბუკიდან” ერთ-ერთი ჩვენი ფავორიტია, ასევე ჯანო კახიძის სიცოცხლით სავსე 
`მზის სიმღერა”. ნამდვილი ხალხური სიმღერის შესრულებას მხოლოდ მაშინ ვახერ-
ხებთ, თუ ჩვენი თათარი მეგობარი, ზულია კამალოვა ესწრება შეხვედრას. ზულია 
შესანიშნავი მომღერალია, პრესტიჟული ავსტრალიური ჯილდოც აქვს მიღებული 
სიმღერისათვის. ის ერთხელ დაესწრო ჩვენს მიერ ჩატარებულ ქართული ხალხური 
სიმღერის გაკვეთილს (ეს იყო 1996 წელს), რომელშიც ჩვენ `ასლანურ მრავალ-
ჟამიერს” ვასწავლიდით მონაწილეებს და ისე მოიხიბლა, რომ დღემდე ახსოვს ეს 
სიმღერა. მართალია, ხალხური სიმღერების შესრულებას ხშირად ვერ ვახერხებთ, 
მაგრამ ყველას საოცრად უყვარს და აფასებს ნამდვილ ხალხურ სიმღერას. 

როცა ჩვენი რუსულენოვანი მეგობრებიც არიან სუფრაზე, ხშირად ვმღერით 
ბოშურ სიმღერებს და საბჭოთა პერიოდის პოპულარულ სიმღერებსაც. საინტერე-
სოა, რომ გინდაც ყველამ არ იცოდეს ეს სიმღერები, სიმღერის დაწყების მერე 
ბევრი აყვება ხოლმე მოღერალს. ხშირად მიფიქრია, თუკი ასე შეუძლიათ სუფრის 
წევრებს ხმის აყოლება ბოშურ და სხვა თანამედროვე სიმღერებში, რატომ ვერ 
ახერხებენ ამას ქართულ სოფლურ სიმღერებში მეთქი? როგორც ჩანს, ამისი მი-
ზეზია სწორედ ის უნიკალური ელემენტები, რომლითაც ასე მდიდარია ქართული 
მრავალხმიანი სიმღერა. ბოშური სიმღერები და საბჭოთა პერიოდის პოპულარული 
სიმღერები ორივე მსგავს, ევროპულ მაჟორ-მინორულ სისტემას ემყარება, სისტე-
მას, რომელსაც ჩვენ ყველნი კარგად ვიცნობთ, რადგან მუსიკალური განათლება 
სწორედ ამ სისტემაში გვაქვს მიღებული. რაც შეეხება ქართული სიმღერას, ის სულ 
სხვა სისტემას ემორჩილება და თუ გინდა, რომ ქართულ სოფლურ სიმღერას აყვე, 
ან კონკრეტულად ეს სიმღერა უნდა იცოდე, ანდა ძალიან კარგად უნდა იცნობდე 
და გათავისებული გქონდეს ქართული მრავალხმიანობის შინაგანი ბუნება. 

ავსტრალიაში ჩვენი ჩამოსვლის მერე სულ მალე შევხვდით კრისტოფ მოუბახს, 
შესანიშნავ გერმანელ მომღერალს და მუსიკოსს, ორფის სისტემის ერთ-ერთ წამყ-
ვან სპეციალისტს კათოლიკური უნივერსიტეტიდან. კრისტოფი ისე დაინტერესდა 
ორიოდე ქართული ხალხური დისონანტური აკორდის მოსმენისთანავე, რომ მეორე 
დილას მოვიდა ჩვენთან სიმღერების შესასწავლად. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ 
ერთ კვირაში ოფიციალური კონცერტიც კი ჩავატარეთ, სადაც სამი საკმაოდ რთუ-
ლი სიმღერა შევასრულეთ. ჩვენს ტრიოს ეწოდა სწორედ `ოქროს საწმისი”, ასე რომ 
საგონებელში ჩააგდო მალდონის ფესტივალის ორგანიზატორები. მალე კრისტოფმა 
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მიგვიყვანა ანსამბლ `გორანისთან”, იმ ანსამბლთან, რომლის წევრი გრანტ მეტიუზი 
ასე ნატრულობდა ქართველი გლეხის ჩამოსვლას ავსტრალიაში. `გორანი” მხოლოდ 
მამაკაცთა ანსამბლი იყო ყოველთვის, ამიტომაც ამ სტატიის ავტორი მიწვეულ იქნა 
ანსამბლში, რის მერეც დაიწყო მის რეპერტუარში ქართული სიმღერების გაჩენა და 
თანდათანობითი ზრდა (1996 წლამდე `გორანი” ბულგარულ და სხვა ქვეყნების სიმ-
ღერებს ასრულებდა). ასევე რამდენიმე წლის განმავლობაში არსებობდა ქალთა ან-
სამბლი `ნანა”, რომელსაც ნინო ხელმძღვანელობდა. მასში ნინოს გარდა ლატვიური 
წარმოშობის სილვია სტროდე და ავსტრალიელი სტელა მალდერი მღეროდნენ. `ოქ-
როს საწმისიც”, ” და `ნანაც” გამოსულან მრავალრიცხოვან ეროვნულ ფესტივალებსა 
და კონცერტებზე. გორანი” თბილისში ჩატარებული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმე-
ბის უცვლელი მონაწილე გასდა. სულ ახლახან ჩამოყალიბდა ასევე `მელბურნის ქარ-
თული გუნდი”, რომელშიც გაერთიანდნენ სხვადასხვა ქართული ანსამბლის მომღერ-
ლები. გარდა მელბურნში არსებული ქართული გუნდებისა, დასავლეთ ავსტრალიაში, 
პერტში, ამ სტატიის ავტორის მიერ ჩატარებული ქართული სიმღერის გაკვეთილების 
შემდეგ შეიქმნა ორი ქართული ანსამლბი – `ლილე” და `შალვა.”

სამი საინტერესო განსხვავება შევამჩნიეთ ნინომ და მე ავსტრალიაში და სხვა 
ქვეყნებში არსებულ ქართულ ანსამბლებს შორის. პირველი არის ის, რომ ავსტრა-
ლია ალბათ ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ქართული ხალხური სიმღერა ქართველ 
ემიგრანტებტან ერთად `ჩამოვიდა”. მეორე არის ის, რომ მხოლოდ ავსტრალიაში 
არსებული ანსამბლები შეიქმნა ქართველი ხელმძღვანელების მიერ (თუმცა კანა-
დურ `დარბაზს” ბოლო წლებში ასევე ქართველი ხელმძღვანელი ჰყავს). მესამე 
თავისუბურება ალბათ ყველაზე საინტერესოა, რადგან ის ქართული ხალხური სიმ-
ღერის შესრულებას შეეხება: თუ ამერიკული და ევროპული ანსამბლები ცდილობენ 
წმინდად დაიცვან ქართული ხალხური სიმღერის საშემსრულებლო ტრადიციები, 
ავსტრალიური ანსამბლები უფრო მეტ `შემოქმებედით თავისუფლებას” იჩენენ ქარ-
თული სიმღერების მიმართ. ალბათ, ქართველი ხელმძღვანელების ყოლა იწვევს 
ასეთ თავისუფლებას. სულ ახლახან, 2012 წლის სექტემბერში ჩატარებულ მრა-
ვალხმიანობის მეექვსე სიმპოზიუმზე, რომელზეც ორ ათეულზე მეტი ავსტრალი-
ელი მომღერალი იყო ჩამოსული, ავსტრალიელებმა (რა თქმა უნდა მათი ხელმძღ-
ვანელების `დალოცვით”) გადაწყვიტეს შეესრულებინათ ქართული სიმღერისა და 
პოპ-სიმღერის ნინოს მიერ შესანიშნავად არანჟირებული შერწყმა. საინტერესოა, 
რომ ასეთი სიმღერის შესრულებამ ოფიციალურ დასკვნით კონცერტზე ზოგიერთ 
უცხოელ ქართული სიმღერის შემსრულებელში უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია 
(ჩვენდა საამაყოდ, ქართველი მსმენელებისაგან განსხვავებით). 

ჩემის აზრით, ეს გამოწვეულია იმით, რომ არაქართველი შემსრულებლები ქარ-
თულ სიმღერას უყურებენ როგორც საუკუნეების წინ შექმნილ ხელუხლებელ კულ-
ტურულ ტრადიციას და უაღრესად ფრთხილად ეკიდებინა ნებისმიერი ცვლილებე-
ბის შეტანას მასში. ჩვენთვის კი ქართული ხალხური სიმღერა არის ჩვენი საკუთარი 
კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც დღესაც ცოცხალია, ცვლილებებს განიც-
დის, ვითარდება და ჩვენც ვმონაწილეობთ ამ ცვლილებებში. საინტერესოა, რომ 
ისევ კანადაში, სადაც ერთ-ერთ გუნდს ქართველი მომღერალი ხელმძღვანელობს, 
შეიძლება მოინახოს ასეთი თავისუფალი დამოკიდებულების ფაქტები (ზემოთ ნახ-
სენები ტორონტოს ჯაზ ფესტივალი შეიძლება გავიხსენოთ).

ცნობილია, რომ როცა რომელიმე კულტურის წარმომადგენელთა ჯგუფი სხვა-
დასხვა მიზეზის გამო ხვდება სამშობლოს გარეთ, ისინი უფრო უცვლელად ინახავენ 
ეროვნული კულტურის და ენის ადრეულ შრეებს, მაშინ როდესაც მათ სამშობლოში 
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ენაც და კულტურაც უფრო დინამიურად ვითარდება. საინტერესოა, რომ უცხოეთ-
ში არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დიდი ნაწილი თავისი და-
მოკიდებულებით ახლოს არიან სამშობლოს მოწყვეტილი ჯგუფის ყოფაქცევასთან. 
რაც შეეხება ავსტრალიურ (და ნაწილობრივ კანადურ) ანსამბლებს, შესაძლოა მათი 
ქართველი ხელმძღვანელების გამო, ისინი კულტურული კონსერვატულობისადმი 
ნაკლებ მიდრეკილებას იჩენენ. 

დროა გავაკეთოდ დასკვნები. ქართული ხალხური მუსიკის პოპულარობა თანდათან 
იზრდება მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს ხელი შეუწყო საქართველოს მიერ 
პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მიღებამ, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ქართულ-
მა ხალხურმა სიმღერამ ნაკლებად გამოიყენა ქართული ემიგრაციის `ფრთები” ახალ 
კულტურებში ჩასასვლელად. ქართულ სიმღერას `საკუთარი ფრთები” აღმოაჩნდა, და 
ის ფაქტი, რომ დღეს ის იმღერება დასავლური სამყაროს მრავალ ქვეყანაში, ძირითა-
დად მისი `საკუთარი დამსახურებაა”. ამ სტატიაში მე, რა თქმა უნდა, სრულად ვერ 
განვიხილავდი ქართული ემიგრაციის მუსიკალურ ტრადიციებს და ასევე ვერც ქარ-
თული სიმღერის მსოფლიოში გავრცელების ამომწურავ სურათს წარმოვადგენდი. სტა-
ტიის მიზანი იყო ამ საინტერესო და ამოუწურავ თემაზე საუბრის წამოწყება. იმედია 
ეს საუბარი გაგრძელდება და მასში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მიმოფანტული 
დღევანდელი ქართული ემიგრაციის წევრებიც ჩაერთვებიან.
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JOSEPH JORDANIA 

Georgians and Georgian Music in Eemigration

Summary

The article by the Georgian-Australian ethnomusicologist Joseph Jordania (from the Uni-
versity of Melbourne) discusses musical traditions of Georgian emigrants. It also presents 
general picture of proliferation of Georgian traditional music outside of Georgia. It is sug-
gested that in order to study this topic, we should take into consideration the actual social ori-
gin of the migrating population. It is proposed that the spread of Georgian traditional (village) 
polyphony was not connected to Georgian emigrant populations as they mostly represented 
middle class urban population and took with them the urban traditions of singing. The aware-
ness and interest towards Georgian traditional music was initially raised by the recordings of 
Georgian traditional polyphony (“Rustavi” choir was paramount in this process). Musical life 
of 1921 Georgian emigration in Paris and recent emigration to Australia are analyzed in more 
detail. The author hopes that Georgian emigrants in different countries will help to collect a 
data in order to study this topic. The article consists of three parts. The first part is dedicated 
to the characteristics of different layers of Georgian music (folk, church-songs, urban songs). 
The second part is dedicated to the history of proliferation of Georgian music and Georgian 
populations outside of Georgia. The third part discusses different aspects of musical life of 
Georgian emigrants in Australia. 
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giorgi kereseliZe

saqarTvelos damoukideblobis komiteti  
(1914-1918 ww.)

axladaRmoCenili mogonebebi saqarTvelos
damoukideblobis komitetis Sesaxeb

vuZRvni didi omis qarTvel legionerTa naTel xsovnas

2009 wlis zafxulis ivnisis dasawyisSi, rodesac parizelTa umetesoba dasasvene-
blad qalaqgareT miemgzavreba, gadavwyvite mec mimebaZa maTi magaliTisTvis da erTi 
kviriT mainc damesvena safrangeTis xmelTaSua rivieris zRaprul sanapiroze. miTu-
metes, rom ukve ori wlis ganmavlobaSi parizidan arsad gavsulvar da sakmaod gada-
viRale kidec (aba, ra damasvenebda 2008 wlis agvistoSi, roca rus okupantTa bombebi 
anadgurebdnen saqarTvelos qalaqebsa da soflebs?!)

amasTan erTad, gadavwyvite dro tyuilubralod ar damekarga, mesargebla adgilis 
siaxloviT da ramdenime saaTiT mainc vwveodi Cemi kargi nacnobis, q-n. nino badual-
kereseliZis ojaxs, marselTan axlos mdebare patara qalaq eqs-an-provansSi. 

erT-erT wina publikaciaSi Cven ukve vacnobeT qarTvel mkiTxvels, rom q-ni nino 
me-20 saukunis qarTuli erovnul-ganmanTavisulebeli moZraobis erT-erTi fuZemde-
blis, giorgi kereseliZis (1885-1960) SviliSvilia, romelic, iseve rogorc misi Zma leo 
kereseliZe, saTaveSi edgnen pirveli msoflio omis wlebSi germaniis egidiT arsebul 
saqarTvelos damoukideblobis komitets (1914-1918). 2006 wels q-n ninosTan Cemi stumro-
bisas, romlis drosac maspinZlebma yovelmxrivi saSualeba momces Semeswavla maT ojaxSi 
daculi giorgi kereseliZis umdidresi arqivi, yuradReba mivaqcie g. kereseliZis xeliT 
daweril ramdenime rveuls. rveulebi, iseve rogorc aqa-iq mimobneuli calke furclebi, 
Seicavdnen g. kereseliZis mogonebebs saqarTvelos damoukideblobis komitetis Sesaxeb, 

ქართველ ემიგრანტთა მოგონებები
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romlis nawilic Cvens mier ukve gamoqveynebul iqna „Tanamemamule”-Si1. radgan im dros 
aRmoCenil rveulebSi aRwerili ambebi da movlenebi qronologiurad ar scildebodnen 
1915 wels, gadavwyvite gamomeqveynebina Cvems xelT arsebuli teqstis is nawili, romelic, 
ZiriTadad, exeboda „qarTvel separatistTa komitetis” saqmianobas, romlisganac, 1914 
wels, iSva saqarTvelos damoukideblobis komiteti. 

amave dros, ar vkargavdi imeds, rom rodesme SevZlebdi g. kereseliZis mogonebebis 
teqstis danarCeni nawilis moZiebasac. miTumetes, rom arqivSi mimobneuli zogi fur-
celi qronologiurad aSkarad scildeboda 1915 wels.

swored am imediT vestumre 2009 wlis zafxuls q-n ninos ojaxs, romelmac misTvis 
Cveuli qarTuli maspinZlobiT mimiRo da saSualeba momca kidev erTxel gadameTvalie-
rebina masTan daculi istoriuli dokumentebi. Cems, rogorc istorikosis bednierebas 
sazRvari ar hqonda, roca arqivis guldasmiT gadaTvalierebisas SevZeli aRmomeCina g. 
kereseliZis mogonebebis axali, manamde CemTvis ucnobi rveuli, romelic Seicavda ambebs 
qronologiurad miyvanils 1917 wlamde. amave dros, iqve mivageni frangul enaze sabeWd 
manqanaze akrefil g. kereseliZis avtobiografiuli xasiaTis vrcel teqsts, romelic 
qronologiuri TvalsazrisiT agrZelebda qarTul enaze Semonaxul mogonebebs gasuli 
saukunis 50-ian wlebamde. amrigad, axladmoZiebul teqstTa kritikuli Sedareba saSua-
lebas maZlevda maTi redaqciuli damuSavebisa da Sesabamisi nawilis Targmnis safuZvel-
ze, met-naklebad koeranturad da srulad momewodebina qarTveli mkiTxvelisaTvis me-20 
saukunis saqarTvelos istoriis memuaruli literaturis es mniSvnelovani wyaro. 

gansakuTrebiT yuradRebis Rirsia mogonebebSi aRwerili is movlenebi, romleb-
Sic pirad monawileobas iRebda Tavad g. kereseliZe. kerZod, 1914 wels osmaleTis te-
ritoriaze germanuli armiis egidiT qarTuli legionis daarsebisa da rus okupantTa 
winaaRmdeg brZolaSi qarTvel legionerTa monawileobis ambebi. rogorc SemdgomSi sa-
gangebod aRniSnavda amis Sesaxeb qarTuli legionis meTauri leo kereseliZe, misma Se-
naerTma „pirvelaT daamarcxa rusebi murRulsa da aWaraSi, [...]…pirvelaT saqarTvelos 
damoukideblobis saxeliT daRvara mtris sisxli”2. amasTan erTad, xsenebuli movlene-
bi mxolod gakvriT aris aRwerili saqarTvelos damoukideblobis komitetis istorii-
sadmi miZRvnil kalistrate salias werilSi, romelic, Tavismxriv, emyareba xsenebuli 
komitetis sxva TvalsaCino wevris, mixeil wereTlis mogonebebs3. Tumca, amis mizezis 
asaxsnelad isic unda aRiniSnos, rom Tavad m. wereTeli, romelsac damoukideblobis 
komitetSi ZiriTadad diplomatiur da sadazvervo saqmianobis warmarTva evaleboda, 
piradad ar monawileobda samxedro moqmedebebSi osmaleT-ruseTis frontze.

mogonebebi dawerilia g. kereseliZis mier gasuli saukunis 50-iani wlebis bolos 
cnobili qarTveli emigranti istorikosis, aleqsandre manveliSvilis TxovniT, ro-
melic, rogorc Cans, apirebda maT gamoqveynebas Jurnal „eris dideba”-Si. xsenebuli 
Jurnali, misi redaqciiT, im dros ibeWdeboda parizSi. samwuxarod, sicocxlis bolos 
mZime seniT Sepyrobilma g. kereseliZem ver moaswro mogonebaTa formaluri dasru-
leba. darCa mxolod memuarebis Sav nawerTa ramodenime versia, romelTa kritikul Se-
darebasac emyareba winamdebare publikacia. SeZlebisdagvarad, Cven SevecadeT Segve-
narCunebina avtoris qarTuli teqstis Txrobis stili. Tumca, amave dros, obieqtur 
mizezTa gamo iZulebulni gavxdiT sakuTar Tavze agveRo alag-alag teqstis gamarTva, 

1 g. mamulia, saqarTvelos damoukideblobis komitetis saTaveebTan (1914-1918). Taname-Taname-
mamule, ucxoeTSi mcxovreb qarTvelTa centraluri perioduli gamocema, Tbilisi, 
2007-2008, N°N1 (27), გვ. 26-30.

2 g. mamulia, ucnobi faqtebi saqarTvelo-CrdiloeT kavkasiis urTierTobis istorii-
dan. Tanamemamule, Tbilisi, 2009, N° 1 (32), gv. 23. 

3 k. salia, saqarTvelos damoukideblobis komiteti pirveli msoflio omis dros (masa-k. salia, saqarTvelos damoukideblobis komiteti pirveli msoflio omis dros (masa-
la istoriisaTvis). bedi qarTlisa, istoriuli, literaturuli da samecniero krebu-
li, parizi, 1962, N° 39-40, gv. 18. 
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misi saerTo redaqciuli damuSaveba da nawilobrivi Targmna. teqsts Tan vurTavT is-
toriuli xasiaTis komentarebs.

teqstis kiTxvisas, Tanamedrove qarTveli mkiTxvelis Tvalwin kidev erTxel 
gaielveben Cven winaparTa ukvdavi saxeebi, romlebmac, iseve rogorc Cveni drois 
qarTvelma meomrebma, iaraRi aRmarTes rusuli imperializmis winaaRmdeg. eris Tao-
baTa cvlas, rogorc wesi, Tan sdevs TaobaTa memkvidreobac. amave fenomenTan pirda-
pir aris dakavSirebuli eris genetikuri xsovnac... 

giorgi mamulia

batonma aleqsandre manveliSvilma mTxova misi JurnalisaTvis 1914 wels, 
qalaq JenevaSi daarsebuli saqarTvelos damoukideblobis komitetis ambebi 
aRmewera. siamovnebiT vusruleb survils. miT ufro, rom am komitetma be-
vrad ufro didi Rvawli dasdo Cveni qveynis ganTavisuflebis saqmes, vidre 
es qarTvelTa farTo wreebsa hgoniaT da ician.

komitets mdidari da rTuli istoria aqvs. Jurnalis furclebi ver dai-
teven. iZulebuli var didi SemoklebiT aRvwero.

saerTod ki ganzraxuli maqvs, Tu ufalma amisaTvis saWiro dro da una-
ri mommadla, Cemi xangrZlivi cxovrebis Tavgadasavali davwero momavali 
TaobebisaTvis. mTlianad maTi gamoqveyneba naadrevia. calke epizodebs ki 
mkiTxvels SemdegSic mivawodeb. 

yoveli mogonebani, nawilobriv mainc, avtoris biografiaa. gansakuTre-
biT maSin, rodesac igi aRwers movlenebs, romelTa momqmedi piri TviTonac 
iyo. Cemi mogonebac am xasiaTisa iqneba.

saqarTvelodan dawerili ara wamomiRia ra. Cemi dRiurebi, Cemi mraval-
ricxovani mogzaurobebis dros jibis wignakebSi Cawerili STabeWdilebani, 
SeniSvnebi, amonawerebi da sxva damxmare masala 52 wlis manZilze erTi ucxo 
qveynidan meoreSi xetialis dros damekargnen.

oqmebi, miwer-mowera, xelSekrulebani da sxva dokumentebi qalaq Jeneva-
Si Cvens mier daarsebuli „qarTvel separatistTa partiis ucxoeTSi momq-
medi komitetisa” da 1914 wels misi wiaRidan warmoSobil saqarTvelos da-
moukideblobis komitetisa, 1918 wels Cem biblioTekasTan da sxva sagnebTan 
erTad saqarTveloSi gavgzavne im gemiT, romliTac Cveni mravalricxovani 
tyveebi da qarTuli legioni samSoblos davubrune. ra bedi ewvia mTel am 
mdidar masalas, ar vici.4

xelTa maqvs, isic SemTxveviT, mxolod pirveli 50 nomeri „qarTuli gaze-
Tisa”, romelsac Semdeg Sevexebi, erTi mokle baraTi general ludendorfi-
sa, romliTac Sexvedris dRes da adgils miniSnavs, oriode werili general 
fridrih kres fon kresenStainisa, aslebi Cemi am generlebis mimarT gagza-
vnili ori depeSisa da ramdenime Cveni komitetis mier ucxoenebze gamoce-
muli wignaki, mixeil wereTlis avtorobiT. ori qarTuli broSura petre 
surgulaZisa da solomon vadaWkoriasi. 

4 am masalis erTi nawili „qarTuli gazeTis“ arqivi da zogi sxva dokumenti xelnawer-
Ta erovnuli centris fondSi inaxeba, xolo meore nawili saqarTvelos centralur 
saxelmwifo saistorio arqivSia daculi (red.)
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amitom es mogonebani, umTavresad, Cems codvil mexsierebas daemyare-
bian. amiT ganisazRvrebian istoriisa da istorikosisaTvis maTi wona da 
Rirebuloba.

* * *
bevri ram ufro gasagebi iqneba, Tu Cems mogonebebs cota ufro adrin-

deli droidan daviwyeb. 
Cvenma didad pativcemulma moRvawem, baton grigol diasamiZem, baton 

kobaxiZis „krebulis“ pirvel nomerSi agviwera warsuli saukunis ukanaskne-
li meoTxedis qarTuli sazogadoeba gorSi5. samwuxarod mokled. sasurve-
lia ufro farTod Seexos rogorc epoqas, ise momqmed pirovnebebs. vici, 
rom baton grigols im drois Sesaxeb sabuTebic da mogonebanic bevrad 
ufro mdidari aqvs, vidre me da bevr sxvas. maSindel gors da iq Tavmoyril 
qarTvel inteleqtualur Zalebs didi mniSvneloba hqondaT da aqvs dResac 
Cveni inteleqtualuri cxovrebis ganviTarebaSi.

mec goriT unda daviwyo es moTxroba, radgan iqa var dabadebuli da 
imave epoqaSi. 

mamaCemi, maTe kereseliZe, dasaxlda gorSi iliasi da anton furcelaZis 
TxovniT, daaxlovebiT 1873 Tu 1874 wels. male daqorwinda. SeirTo yanCelis 
asuli mariami, dedaCemi, soflis aznauris ojaxisa, sadac qarTuli tradiciebi 
TiTqmis ucvlelad iyvnen daculni: — rwmena, rom rusi, erTi saukunis batono-
bis Semdeg, saqarTvelodan unda wavides. sami ganuyreli Zmani: ivane, — papaCemi, 
romelic esoden lamazi yofila, rom kakos uwodebdnen, biZina da dimitri maTi 
cilSviliT da SviliSvilebiT Seadgendnen am mravalricxovan ojaxs. dedaCemi, 
misi da dariko, nestor maRalaSvilis deda da Zma maTi solomoni (Cito) — adre 
daobldnen. daoblebulebi biZebma da bicolebma ise aRzardes, rogorc saku-
Tari Svilebi. TiTqmis yvela zafxuls, Cven dedaCemis ojaxSi vatarebdiT. ori 
umTavresi burji, biZina da dimitri, marTlac Zmurad uvlidnen ojaxs. saku-
Tari mamuliT mdidrebi ar iyvnen, magram miSo bagrationis, petre bagration-
gruzinskis Zmis, ufro swored ki misi meuRlis, sumbaTaSvilis asulis, mamulebi 
ijariT hqondaT aRebuli. maTi movla did Sromas moiTxovda. 

biZina Sinagan saqmeebs uvlida, dimitri — sagareos. ar maxsovs, maT 
Soris raime usiamovneba an gaugebroba momxdariyos. mxolod Cveni ojaxi 
da nawilobriv revaz yanCelisa SedarebiT SeZlebulni iyvnen. e.i. xSirsa da 
mravalricxovan stumrebs xelgaSliT daxvdebodnen, Tundac erT kviraze 
mets darCeniliyvnen. goris mazraSi iSviaTi iyo iseTi Tavadi Tu aznauri, 
romelic Cveni ojaxisodena Znas dasdgamda. Cveni didi kalo, xaris oTxi 
da cxenis oTxi kevri ara hyofnida galewvas. amitom, rodesac erT-erTi 
glexis kalo Tavisufldeboda, iqac valewvinebdiT Cveni saqonliT Znasa. 
yovelTvis or guTneulze meti xar-kameCi (e.i. 36 suli), TxuTmetamde samu-
Sao da oTxi Tu xuTi saunagiro cxeni, bevri cxvari, Zroxa da Txa. xolo, 
miuxedavad yvela am dovlaTisa, naRdi fuli cota trialebda ojaxSi. mi-
zezi bevria da cnobili. ai ramdenime: — xils ar gahyidnen, — somxebi xom 

5 igulisxmeba g. diasamiZis werili „Cemi mogoneba”. ix.: �krebuli, qarTuli literatu- igulisxmeba g. diasamiZis werili „Cemi mogoneba”. ix.: �krebuli, qarTuli literatu-
risa, istoriisa da xelovnebis yovelwliuri organo. redaqtori da gamomcemeli eqimi 
g. kobaxiZe,Gniu-iorki, 1957, wigni I, gv. 36-51.
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ara varTo da auarebeli xili ikargeboda. mizezi amisa marto vaWrobis uka-
drisoba ar iyo. xorbleulobas hyidnen. Rvinosac, Tu mosavali kargi iyo. 
namdvili mizezi ki Semdegi unda yofiliyo. Cveni soflidan rkinis gzamde, 
e.i. goramde daaxloebiT 18 kilometria. Cveni saZne uremic ki, Tu ar vcde-
bi, 40 futze, e.i. 640 kilogramze mets ver atarebda. ese datvirTuli uremi 
moiTxovda yvars, — anu or uReli xar-kameCs da erT meurmes mainc. riJra-
zze gasuli urmebi, saRamomde ukan ver dabrundebodnen da isic, Tu cudi 
gzebisa gamo, urems gzaSi raime ar gautydeboda. gazafxulze xom saSiSic 
iyo wyaldidobis dros. xili, qarTlis zafxulis papanaqeba sicxis dros, 
nawilobriv mainc dalpepoda. saRi xilis fasic ki imdenad dabali iyo, rom 
kilogramzed erTi kapikis mogebac Zneli iyo. Cem dros, TbilisSi mSvenieri 
ganjis yurZeni 6-7 kapikad iyideboda da gorSi Cvenebuli pulemuri amaze 
kidev iafi iyo. amitom, mexileoba mxolod gorTan sul axlos Tu ikidebda 
fexs. 10 kilometris iqiT xelsayreli aRar iyo. xorbleulobac did moge-
bas ara stovebda, magram sicxe ver waaxdenda da arc drosi eSinoda.

Cveni sofeli, axrisi, mejvrisxevTan axlos, Raribi sofeli iyo. SeZle-
bul glexobas, romelsac or uRel xar-kameCze meti hyoloda, iq vera naxav-
diT. zog aznaurisSvils esec ar gaaCnda. aznaurTa da glexTa Soris keTili 
ganwyobileba Rrma iyo.

xuTi wlisa viyavi, rodesac goridan Tbiliss gadavsaxldiT. mainc bevri 
mogonebebi maqvs da bunebrivia poeziiT mdidari. vcxovrobdiT erT „vilaSi“ 
didi ezoTi da baRiT, iq sadac mejudas erTi fSani uerTdeba, mejuda liax-
vsa da liaxvi mtkvars. am fSanis napirebze TiTqmis yoveldRe vTamaSobdiT 
sofron mgalobliSvilis Cveni xnis ori vaJi leo da gogi da Cemi ori wliT 
ufrosi Zma leo da me. e.i. isinic imave saxelebs atarebdnen, rogorc Cven. 
xSirad Cvens TamaSs uerTdebodnen niko lomauris Svilebi. xSiri stumarni 
iyvnen Cemi naTliis, eqim qaixosro furcelaZis ori asuli: — Tamari da elene 
da sxvani. aRar maxsovs, mgalobliSvilis umcrosi vaJi da me rad mogvnaT-
les giorgis saxelwodebiT, magram Cems Zmas da leo mgalobliSvils ki leon 
gambetas pativsacemad ewodaT leo. Cemi Zmis naTlulebi iyvnen anton fur-
celaZe da ServaSiZis asuli, Semdeg yifianis meuRle. maSindel qarTul sazo-
gadoebaSi didis saxeli hqondaT juzepe garibaldis da leon gambetas — am 
erTa TavisuflebisaTvis mebrZol gmirebs. mamaCemis samuSao oTaxis kedelze, 
rac me Cemi Tavi maxsovs, yovelTvis ekida garibaldis didi suraTi, Tavis 
cnobil wiTel perangSi, welze Semortymuli maxviliT. vsargeblob SemTxve-
viT aqve avRniSno: CvenSi ilias „mesmis, mesmis sanatreli xalxT borkilis xma 
mtvrevisa“ sxva da sxva movlenas miawerdnen. an, parizis komunas, an glexTa 
ganTavisuflebas, anda garibaldis gamarjvebul brZolas italiis ganTavi-
suflebisa da gaerTianebisaTvis. mamaCemisagan da anton furcelaZisaganac 
gamegona, rom iliam es leqsi garibaldis brZolas uZRvna. 1918 wels niko 
nikolaZes vkiTxe, Tu ra icoda am leqsis Sesaxeb. nikom Semdegi miambo: „er-
Txel ilikos (ase eZaxda niko ilias) vkiTxe: axali ra daswere? mipasuxa: axali 
araferi maqvs. xolo erTi leqsi davwere, romelic cenzuram ar miiRo, akr-
Zala misi gamoqveyneba. vTxove waekiTxa. wamikiTxa da miTxra, garibaldi myavs 
mxedvelobaSi da italiis ganTavisuflebas vuZRvnio. me gamovarTvi es leqsi, 
umal vinaxule cenzori da vuTxari; rogor SegiZliaT es leqsi dahgmoT? 
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ruseTSi imperatoris brZanebiT glexebi ganTavisufldnen, WavWavaZe esalme-
ba imperatoris am diad aqts da natrulobs, rom mis samSoblosac ewvios es 
bedniereba! amaze cenzorma vera miTxra ra — leqsi daibeWda.

Tavisufleba iyo ideali da sadac ki misTvis brZola iCenda Tavs, 
qarTveli patriotebi sasoebiT aRivsebodnen. aq cota win wavuswreb qrono-
logiur msvlelobas da movigoneb: dreifusis saqmemac aaRelva qarTvelo-
ba. ara mato qalaqebSi, aramed dabebsa da soflebSic ki. magaliTad, cxinva-
lis xidi „dreifusistebis“ tribunad Seiqna. usamarTloba aRelvebda Cvens 
sazogadoebas. rodesac inglisma burebis winaaRmdeg gailaSqra, araerTi 
axalgazrda qarTveli ocnebobda burTa legionebSi Caweriliyo.

daviwyeb im droidan, rodesac mesame dasi gardaiqmna social-demokra-
tiul partiad da valerian guniam „cnobis furceli“ gadasca qarTvel pa-
triotTa wres: — giorgi lasxiSvils, samson fircxalavas, arCil jorjaZes, 
giorgi dekanoziSvils da sxvebs. qarTuli sazogadoeba, TandaTanobiT met 
aqtivobas, met mRelvarebas iCenda. es, rasakvirvelia, axalgazrdobas ufro 
amoqmedebda, imeds uRviZebda, brZolis unars da survils uaTkecebda. 
axalgazrdoba, msgavsad ufrosi Taobisa, or banakad irazmeboda: — social-
demokratiis mimdevarTa da „cnobis furcelis“ momxreTa. am ukanasknel-
Ta ricxvs vekuTvnodi mec. SevqmeniT sxvadasva wreebi: — literaturuli, 
politikuri, mebrZoli (vgulisxmobdiT iaraRiT). Salva amirejibma da me 
davaarseT „raindTa wre“-c ki, romlic wevrni ficsa sdebdnen, rom sastikad 
dasjidnen, Tu saWiroa, iaraRiTac ki, mas vinc udierad Seexeboda saqarTve-
los, mandilosans da Cvens wres. es wre male waSales movlenebma, raTgan 
maTi swrafi ganviTarebis tempi met seriozulobas moiTxovda.

davubrundeT Cvens axalgazrdobas, „cnobis furclis“ irgvliv rom iraz-
meboda. es axalgazrdoba sxadasxva politikuri idealebisa iyo. Cemi Zma, 
Salva amirejibi, vaxtang qarTveliSvili da me momxre viyaviT saqarTvelos 
mefobis aRdgenisa, zogi respublikisa, zogi anarqisti. umTavresi ki saerTo 
gvqonda: saqarTvelos damoukidebloba da rusTa gandevna Cveni qveynidan.

didis imediT movelodiT ucxoeTSi „cnobis furclis“ erovnuli moZrao-
bis warmomadgenlebis konferenciis dadgenilebebs. vicodiT, rom „cnobis 
furclis“ garSemo Tavmoyrili patriotebi rwmeniT da miswrafebebiT sepa-
ratistebi iyvnen. an rogorc warmovidgendiT, rom giorgi lasxiSvili, samson 
fircxalava, „kalamisa“ da „sityvis“ fsevdonimiT rom Cvens erovnul grZnobe-
bs aRvivebda, vladimer lorTqifaniZe, Sio CitaZe, giorgi dekanoziSvili da 
sxvani saqarTvelos ruseTidan gamoyofas ar moiTxovdnen! da, ai, 1904 wels 
Sesdga qalaq JenevaSi konferencia6. miviReT oqmebi. avReldiT da maT avtorebs 
Ralati SevwameT. Tav-gza agveria da protesti ganvucxadeT „cnobis furce-
lis“ meTaurebs. samson fircxalava da oriode sxva gvarwmunebdnen: — saxe-
lwodeba „saqarTvelos socialist-federalisturi partia“, avtonomiisa da 
federalizmis aRniSvna Cvens programaSi, ori mosazrebiT aris miRebuli. 1. 

6 igulisxmeba q. JenevaSi 1904 wlis 1-7 aprils a. jorjaZis da g. dekanoziSvilis inica-igulisxmeba q. JenevaSi 1904 wlis 1-7 aprils a. jorjaZis da g. dekanoziSvilis inica-
tiviT Semdgari pirveli qarTuli interpartiuli konferencia, sadac ofocialurad 
gamocxadda saqarTvelos socialist-federalisturi revoluciuri partiis Seqmna. 
dawvrilebiT amis Sesaxeb ix.: d. SveliZe, g. gafrindaSvili, giorgi dekanoziSvili — 
mamuliSvilis dabruneba. Tbilisi, „universali“, 2010, gv. 52-73.
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socialistoba dRes aucilebelia, radgan aqeTken midis ganaTlebuli kaco-
brioba. garda amisa, es gviRebs socialisturi internacionalis kars. inter-
nacionali ki Zlieri organizaciaa da CvenTvis mis daxmarebas didi interesi 
aqvs. 2. avtonomia Cveni moTxovnilebebis minimumia. ase vTqvaT, aucilebeli 
safexuri damoukideblobisken msvlelobaSi, rac Cven saboloo idealad rCeba. 

* * *
1906 wlis aprils, duSeTis saqmis gamo,7 Cemi ufrosi Zma leo kerese-

liZe, Cemi deidaSvili nestor maRalaSvili da me samSoblodan SveicariaSi 
gavixizneT. Tbilisidan varSavaSi mivdiodi. rostovis sadgurzed vxedav 
Salva amirejibs. vekiTxebi: — ra ginda aqa meTqi? mipasuxa: — Sen gelodi. 
guSin Camovedi aq. parizSi mivdivar da velodi, rom Senc aqeTken gamoivlio. 

varSavaSi, „bristolis“ otelSi, CavrCiT, vgoneb, ori dRe. arc erT mo-
samsaxures da arc erT direqciis wevrs rusuli ar esmoda. vera gavagebi-
neT ra da verc maTi gavigeT. xolo roca gaiges, rom qarTvelebi viyaviT, 
uecrad rusulad ametyveldnen. es iyo 1906 wels, roca rusebi poloneTSi 
batonobdnen. da aqve unda avRniSno: 1944 wels Cavedi varSavaSi. vcxovrobdi 
imave sastumro „bristolSi“. poloneTSi exla germanelebi batonobdnen. va-
tyobdi: otelis mosamsaxureebi siamovnebiT ar mpasuxobdnen germanulad, — 
erCivnaT rusulad laparaki. erT maRaziaSi Sevedi „kuliCisa“ da Sokoladis 
sayidlad. patroni moxucebuli qali iyo. germanulad dauwye laparaki. ar 
esiamovna. rusul enaze rom mivmarTe, xalisiT mipasuxa.

parizSi leo dagvxvda. cota xnis Semdeg, Cemi meuRle sami Tvis Cveni 
Svili maTeTi nestorma Camoiyvana. parizSi xSirad vxvdebodiT giorgi deka-
noziSvils. vuambeT duSeTis saqmis ambavi da vacnobeT piroba, romlis Za-
liT mTeli Tanxa misTvis unda gadmoegzavnaT, ucxoeTSi erovnuli fondis 
Sesaqmnelad. gvipasuxa: — araferi cnoba maqvso.

vicodiT, rom ruseTis mTavroba leosa da Cems gacemas moiTxovda. gada-
vwyvited, rom Sveicaria ufro saimedo iqneboda, radgan safrangeTi moka-
vSire iyo ruseTisa da Cvens gacemaze iqneb uari ver eTqva. leo, nestori da 
me colSviliT gavemgzavreT Jenevisken. Salva gasacileblad sadguramdis 
wamogvyva. sadgurzed vxedamT erT qarTvels, CoxaSi gamowyobils, bargis 
patara xurjiniT. mivesalmeT. gauxarda qarTvelebis naxva. vkiTxeT vinaoba. 
guruli var, mivdivar amerikaSio. iq Cveneburebi cxenosnebi jiriTiT bevr 
fuls igeben da mec maTTan mivdivaro. arc erTi sityva ucxo enebisa ar 
icoda da saqarTvelos garaSe es misi pirveli mogzauroba iyo. Tavi ki ise 
eWira, TiTqos es mogzauroba misTvis Cveulebrivi movlena yofiliyo. 

CavediT JenevaSi da iq davsaxldiT. leo avadmyofobda. wavida nestor-
Tan erTad mTebSi dasasveneblad. iq gaicno Tavisi momavali meuRlis ojaxi. 
oriode kviris ganmavlobaSi leom ise moxibla Tavisi sacolis mama, kolo-
neli8 lekultri, rom saqarTvelo da qarTveloba saocnebo sagnad gauxada. 

7 igilisxmeba qarTvel socialist-federalistTa mier, romelTa Soris imyofebodnen aseve 
leo da giorgi kereseliZeebi, duSeTis xazinis eqspropriacia. xsenebuli operaciis Sede-
gad meamboxeebs xelSi CauvardaT 315 000 maneTi. ix.: g. mamulia, generali leo kereseliZe. 
is uangarod emsaxureboda samSoblos. Tanamemamule, Tbilisi, 2007, N° 3 (24), gv. 14. 

8 Colonel (fr) — polkovniki. 
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male cxovreba saSinlad gagviWirda. iZulebuli viyavi Cemi meuRle Tamari, 
oTxi Tvis maTeTi, saqarTveloSi ukan gamestumrebina raTa Tavisi mamulebis 
nawili mainc gaeyida da JenevaSi dabrunebuliyo. am dros JenevaSi CemTan 
Camovidnen Cemi da elene (akaki wereTlis naTluli) da Tamar TaqTaqiSvi-
li. sawol oTaxSi isini movawye da sastumro-sasadilo oTaxSi meZina. imave 
saxlSi scxovrobdnen erT oTaxSi leo da nestori. erT dRes, diliT adre, 
policia gvestumra da dagvatyveva. me sul 125 franki mqonda. aqedan 100 
franki Tamar TaqTaqiSvils miveci. vicodi, isic da Cemi dac ufulod iyvnen. 
wagviyvanes komisariatSi da gamogvicxades: ruseTis mTavrobam Tqveni gacema 
mosTxova Sveicariis konfederaciis mTavrobas da iZulebuli varT dagatyve-
voTo. Cagvsves Jenevis sapyrobileSi. TiTo cal-calke saknebSi. Cemi sakani 
karga mozrdili da sufTa oTaxi iyo. sawoli sufTa zewrebiT. eseTiveni 
iyvnen leosi da nestorisa. saseirnod ezoSi cal-calke gavyavdiT. Cemma meu-
Rlem, Tamarma, gaigo Cveni datusaReba, sul mcired fasebSi gahyida mozrdi-
li nawili Tavisi mamulebisa da xuTi Tvis maTeTi swraf JenevaSi dabrunda. 
Tamars gauWirdeboda im TanxiT, romelic Camoitana, damcvelebi aeyvana da 
yvela saWiro xarjebi gaewia. magram kolonel lekultrma umal miiRo zome-
bi. Caabara Cveni dacvis saqme Sveicariis udides advokatebs: Jenevis „baros“9 
or advokats: adrian laSenals da cezar hiudris da novSatelis „barosisa“: 
— stritmaters. laSenali iyo yofili prezidenti Sveicariis konfederaciisa 
da stritmateri yofili prokurori federaciul sasamarTlosi. kvlav ufro 
dawvrilebiT avwer am ambavs. axla ki aRvniSnav, rom Cvenma saqmeme miiRo Za-
lian farTo xasiaTi. dasavleTis TiTqmis mTeli presa alaparakda. wamoiWra 
saqarTvelos erovnuli uflebebis sakiTxi. Cvenma damcvelebma inaxules sxva 
mcodne iuristTa Soris, saerTaSoriso uflebis udavo avtriteti belgieli 
profesori nisi. Tavis moxsenebaSi nisma aRniSna: saqarTvelos dapyroba ruse-
Tis mier sruliad ukanonoa, radgan traqtatebi calmxvriv da ZalmomreobiT 
iyvnen darRveulni ruseTis mier. erT saRamos mcveli Semovida CemTan da 
miTxra: direqtors surs Tqveni naxva, — wamomyeviTo. direqtori fexze wa-
modgomiT momegeba, xeli CamomarTva, koniakiT savse Wiqa momca, TviTonac 
aiRo da didis sixaruliT momiloca: — lozanidan federaciuli sasamarTlos 
pirvelma „grefiem“10 telefoniT macnoba: — ruseTs uari uTxra sasamarTlom. 
xval momiva saWiro qaRaldi da gaganTavisuflebTo. eseve moeqca direqtori 
leosa da nestors. daRamda. kidev gamiwvies. vxedav advokatTa oTaxSi hiudri 
da stritmateri. vidre mivesalmebodi, — Semoiyvanes leoc da nestoric. mo-
gviloces: — lozanidan movdivarT. dasrulda saqme gamarjvebiT. ramdenime 
wuTis Semdeg Semovida sapyrobiles direqtoric. dalies SampanuriT Cveni da 
saqarTvelos sadRegrZelo. direqtorma ganacxada: jer saWiro qaraldi ar 
mimiRia, magram Cemis pasuxismgeblobiT brZaneba miveci, — axlave gaganTavisu-
flono. esec moxda. presamac ar icoda, rom im Rames gagvanTavisuflebdnen 
da apirebdnen meore dRes cixis karebTan dagvxvedrodnen. 

Tamaris da Cemi dis elenes misamarTi vicodiT. mivediT. saxlSi ar da-
gvxvdnen, xolo male dabrundnen da rom dagvinaxes didad gaocdnen. ar 
gvelodnen. ar icodnen sasamarTlos gadawyvetileba. sasamarTlos xarje-

9 Barreau (fr.) — advokatura. 
10 Greffier (fr.) — sasamarTlos mdivani.
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bis gastumreba TviT sasamarTlom ikisra. advokatTa mogzaurobebisa da 
zogierTi sxva xarjebi, — kolonel lekultrma gaistumra. honorari ki 
advokatebma ar moiTxoves, Tumca didi dro da Sroma moandomes. 

federaciuli sasamarTlos msajulebma, ricxviT TxuTmetma, ruseTis 
mTavrobas, romlis saTaveSi im dros didad energiuli stolopini idga, 
Cvens gacemaze erTxmad uari uTxres. gamoqveynda didi formatis 28-gver-
diani wignaki, im motivebis aRniSvniT, romelTa ZaliT ruseTis moTxovna 
ukuagdes. misi saTauria, qarTuli TargmaniT: „dadgenileba Sveicariis fe-
deraciuli sasamarTlosi, gamotanili 1907 wlis 12 Tebervals plenarul 
sxdomaze, Sesaxeb ruseTis saimperatoro legaciis moTxovnisa gadaecnen 
mas Zmani leo da giorgi kereseliZe, nestor maRalaSvili...…lozana, stamba 
JorJ bridel da komp. 1907 w.”

am dokuments odesme an mTlianad, an mis umTavres nawils gamovaqveyneb. 
es iyo erTad-erTi SemTxveva, rodesac Sveicariam ruseTs uari uTxra 

maT gacemaze, visac iaraRiani Tavdasxma braldebodaT. ruseTsa da Sveica-
rias Soris dadebuli xelSekrulebis ZaliT, unda gaecaT eseTi bralde-
bulni erTis pirobiT: gacemulni Cveulebriv da araCveulebriv sasamarT-
los unda ganesaja. 

Cvenma procesma didi gamoxmaureba hpova dasavleTis presaSi, evropa-
sa Tu amerikaSi. exebodnen saqarTvelos istorias, mis uflebebs, ruseTis 
mier „traqtatebis” veragul darRvevas da sxva. yvela scnobda saqarTvelos 
uflebas iaraRiT da yvela sxva saSualebebiT ebrZolos ruseTs damouki-
deblobis aRsadgenad. 

pirveli SexedviT, Cvens process TiTqos pirdapiri kavSiri ara aqvs 
dRevandel Cems TemasTan. magram vinc sakiTxs icnobs, icis rom am proces-
ma, ucxoeTSi saqarTvelos sakiTxs cotad Tu bevrad niadagi ganuwminda. 
im dros, dasavleTis qveynebSi, saqarTvelos arsebobac ki iyo daviwyebu-
li. Cvenma procesma presa aametyvela. sagangebo dawesebuleba gvigzavnida 
Jurnal-gazeTebidan amoWril im werilebs, romelnic saqarTvelos an Cven 
gvexebodnen. am amonaWrebma ori mozrdili ujra gaavses. esenic davkarge. 

procesis damTavrebis Semdeg Jenevis frank-masonTa loJam Jenevis uke-
Tes darbazSi „viqtoria halSi“ banketi mogviwyo. saqarTvelo, misi uflebe-
bi, iyo mTavari Tema yvela sadRegrZeloebisa. gviTxres, Sveicarias ruseTi-
saTvis uari rom ar eTqva, Cven venis sadguridan mogitacebdiT da safran-
geTSi CagiyvandiT. iq xels veravin gaxlebdaT. am „SeTqmulebaSi“ Tqveni 
cixis direqtoric iRebda monawileobasao. amisaTvis saWiro Tanxa hqoniaT 
Segrovili da gvkiTxres, ra vuyoT am fulso? Cven vurCieT ruseTSi poli-
tikur patimarTaTvis moexmaraT. 

oriode Tvis Semdeg frangTa didi tribuni, Jan Joresi Jan-Jak rusos 
Sesaxeb „viqtoria halis“ darbazSi moxsenebas kiTxulobda. Cveni gacnoba 
moisurva da gviTxra: safrangeTSi Tqvens gacemaze uprocesod etyodnen 
uars. ver naxavdnen iseT mosamarTles, romelic Tqveni datyvevebis brZa-
nebas gascemda. saqarTvelos sakiTxma Joresic daainteresa, Tumca sakiTxs 
kargad ver icnobda.

male isev iseT gaWirvebaSi CavvardiT, rom ramdenjerme bavSvebiT Rame 
quCaSi unda gagvetarebina. axlad unda gamestumrebina Tamari bavSviT, raTa 
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mamulis danarCeni nawilic gaeyida. gzis fuli ara mqonda. JenevaSi scxo-
vrobda erTi Zveli aristokrati, mSvenieri Sesaxedis moxuci favri. masesxa 
200 Tu 300 (swored aRar maxsovs) oqros franki. amiTi gavistumre. favrma 
es sesxi ukan aRar miiRo. dabrunda Tamari. cota TanxiT. Cavewere univer-
sitetSi, qimiis umaRles skolaSi. meyola meore vaJi leo. male kidev unda 
dabrunebuliyo saqarTveloSi Tamari maTeTi. patara leo ki CemTan darCa. 
mivabareT erT Sveicariel qals droebiT mosavlelaT. erT dRes CemTan mo-
vida Cveni advokati hiudri da miTxra: giSovne TveSi 100 franki erTi wlis 
vadiT. patara Tanxa leosac ergebao. ar velodi, radgan ar momiTxovia. 
ganvagrZe swavla. dabrunda Tamari.

* * *
1909 wels, Jeneva kalvinis xsovnas da Jenevis universitetis daarsebis 

350 wlis Tavs dResaswaulobda. didi mzadeba iyo. qarTvel studentTa kor-
poracia „iveriis” Tavmjdomare leo kereseliZem dResaswaulis momwyob sa-
gangebo komisias Semdegi gegma warudgina: qarTvelebi erovnul tanisamosSi 
gamowyobilni da erovnuli droSiT miviRebT monawileobaso. yvelas moewo-
na. Cemi naxatebiT SevakervineT qulajebi, erTi guruli tanisamosi leo 
kereseliZesaTvis. q. bernidan Camogviyvanes kavaleriis cxenebi. Sevakervi-
neT da movaqargvineT qarTuli droSa: or-ferovani — Svindisferi da Savi 
oqromkelis arSiiT da foCebiT.

dResaswauli erT kviraze meti grZeldeboda. dResaswauli korteJiT 
gaixsna. miuxedavad wvimisa, quCebi, sadac korteJs unda gaevlo da moedani 
„plas nov”, sadac reqtor Sotas TavmjdomareobiT umTavres ceremonials 
hqonda adgili, xalxiT gaWedili iyvnen. mTeli kacobriobis universitete-
bis, samecniero dawesebulebebis, kalvinistTa mrevlebis warmomadgenlebis, 
da, rasakvirvelia, Jurnalstebma, fotografebma moiyares Tavi. korteJis 
saTaveSi Cven, qarTvelebi viyaviT, da reqtors mxolod Cven vaZlevdiT sa-
lams Cveni droSis odnav daxriT. sadac gavivlidiT — xalxi aRfrTovanebu-
li taSis cemiT gvxvdeboda da aTasgvar enaze gaismoda: „gaumarjos qarTve-
lebs, saqarTvelos!” mxolod erTi jgufidan gaisma: „Наши казаки!”. nestor 
maRalaSvilma erTi kargad moqnili maTraxi gadahkra da misZaxa: „Вот ваши 
казаки!”. Semdeg, sadac ki gamovCndebodiT, koncerti iqneboda, banketi, bali 
Tu konferencia, igive taSi da „gaumarjos saqarTvelos!”. presa alaparak-
da, sinema11 amuSavda. mravalTa SegnebaSi saqarTvelos saxelma fexi moikida. 
nawilobriv amiTic aixsneba, rom JenevaSi Cven mier mowyobis warmodgenebs, 
cocxal suraTebs, cekvebs, didZali sazogadoeba eswreboda xolme.

* * *
Jenevis xSirad mravalricxovani qarTveloba marto emigrantebisgan ar 

Sesdgeboda. iyvnen Tavisuflad Casuli studentebi, arastudentebic. im 
dros, ruseTidan legalurad gamosuls, danaSaulad ar eTvleboda emigran-
tebTan keTili ganwyobileba da TanamSromloba. Jenevis qarTveloba, poli-
tikurad or banakad viyofodiT: social-demokratebi da nacionalistebi. 

11  Cinema (fr.) — kino. 
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pirvelni Sedgebodnen „menSevikebisgan” da „bolSevikebisgan”. menSevikebi, 
winaaRmdeg saxelwodebisa, umravlesobas warmoadgendnen, bolSevikebi — um-
ciresobas. orive jgufs socialistebisas hqondaT TiTos Tavisi darazmu-
loba, partiuli disciplina. Cven, — „nacionalistebs” arc erTi gagvaCnda 
da arc meore. Cven Soris iyvnen monarqistebi, socialist-federalistebi, 
demokrat-respublikelebi, anarqistebi da sxvani. gvaerTianebda erTi saer-
To ideali-mizani: saqarTvelos sruli damoukidebloba.

miuxedavad politikuri sxvadasxvaobisa da am niadagze xSiri da mka-
cri davisa, Cvensa da social-demokratebs Soris ganwyobileba Zmuri su-
fevda. usiamovneba, politikur Tu pirad niadagze, menSevik-bolSevikTa 
Soris ufro xSiri iyo, vidre Cvensa da socialistebs. magaliTad, me TiTq-
mis yovelTvis erTxmad mirCevdnen koloniis Tavmjdomared. maxsovs, ru-
sis social-demokratebis erTi didi krebulis dros Cxubi astyda Cvensa 
— qarTvel nacionalistebsa da rusebs Soris. gaCaRda krivi. „menSevikma” 
daviT (daTiko) SaraSiZem Caaqro eleqtronis sinaTle, amogvidga gverdiT 
da Cvenze ara naklebi sisastikiT eZgera Tavis rus partiul „amxanagebs”. 
gamarjveba Cven dagvrCa. 

koloniis krebebze Tu kerZo saubrisas, rusulad msjeloba xSiri iyo 
qarTvelTa Soris. Cven — „nacionalistebi” qarTuli enis gabatonebisaTvis 
Tavs, mainc da mainc ar vimtvrevdiT.

da, ai, erT mSvenier dRes, aRar maxsovs 1910 Tu 1911 wels, JenevaSi ga-
Cnda petre surgulaZe. moxda sakvirveleba: rusulad msjeloba qarTvelTa 
Soris umal moispo da mokle xanSi, petres TaosnobiT Camoyalibda „qarTvel 
separatistTa partiis ucxoeTSi momqmedi komiteti.”

petres saxeli gamegona, piradad ar vicnobdi. mxolod erTxel vnaxe 
1906 wlis dasawyisSi. parTen goTuas Tavis gazeT: „Возрождение”-saTvis 
cota fuli sWirdeboda. mis binaze mivutane. parTeni da me darbazSi visxe-
diT da vsaubrobdiT. uecriv kari gaiRo, Semovida petre da ukmexad miaZaxa 
goTuas: „ra eSmakad gindaT rusuli gazeTebi! qarTuli saqme qarTulad 
akeTeT!”. (im dros petre parTenis binaze emaleboda rusis Jandarmerias). 
goTuam, Tavisi Cveulebrivi, momxiblavi RimiliT upasuxa. me ki petres si-
tyvebi gulSi Rrmad CamrCnen.

Jenevis „qarTvel separatistTa partiis ucxoeTSi momqmedi komiteti” 
didi wre iyo. yvela „nacionalistebma” Tavi aq moviyareT. avirCieT xelmZR-
vaneli organo Semdeg pirTagan: Tavmjdomare — petre surgulaZe, mdivani 
— giorgi kereseliZe, wevrebi: leo kereseliZe, nestor maRalaSvili da sami 
sxva, romelTa saxelebs ver davasaxeleb, radgan ar vici ra bedi ewviaT sa-
qarTveloSi. nestori da misi Zma, konstantine (kosta) maRalaSvilebi bol-
Sevikebma sikvdils misces.

saWiro iyo beWdviTi organos daarseba. amisaTvis saxsari ar mogvepove-
boda, — yvela didi gaWirvebiT vcxovrobdiT. mivmarTeT erT kargad SeZle-
bul qarTvels n. f-s TxovniT 500 franki (daaxloebiT dRevandeli 100 000) 
esesxebina. civi uari miviReT. petrem guli ar gaitexa. sTqva: lozanaSi 
scxovrobs erTi xnieri poloneli mandilosani txorJevska, saqarTvelo 
uyvars, mas mivwer saWiro Tanxa gvasesxoso (erTi baasis dros, rezo gabaS-
vilma momagona, rom es mandilosani da misi meuRle iyvnen „ivan da maria”: 
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— mTargmneli qarTuli leqsebisa). miswera petrem da ramdenime dRis Semdeg 
miiRo misi locva-kurTxeva da 500 franki ara sesxad, aramed Semowirulo-
bad. TbilisSi SevukveTeT stambis qarTuli asoebi, saWiro asawyob[i] masa-
liT. mokle xanSi miviReT. binad erTi samaRazio darbazi viqiraveT, sadac 
asawyobi masala movaTavseT da biblioTeka davaarseT. SevudeqiT Cveni Jur-
nalis „Tavisufali saqarTvelos“12 gamocemas. Sveicariis kanonis ZaliT yve-
la Jurnalis Tu gazeTis Jerani13 Sveicariis moqalaqe unda iyves. mivmarTeT 
erT anarqist muSas, romelic arc ki gvicnobda, da vTxoveT Jeranoba ekis-
ra. erT wuTsac ar dafiqrebula, ise dagvTanxmda. misi saxeli aRar maxsovs. 
vici ki, rom cnobili muSa-anarqistis, — bertonis jgufs ekuTvnoda.

JenevaSi, erT moxucebul ukrainels, kuzmas (misi gvari aravin icoda) 
ukrainul-rusuli stamba hqonda. man gvaswavla nestor maRalaSvils da me 
asoebis awyoba da awyobilis gverdebad Sekvra. nestors eZneleboda, — me 
ki male davxelovandi da mardad vawyobdi. xSirad mTeli Rameebi vmuSaob-
diT. petres sixaruls da bednierebas sazRvari ara hqonda. gverdidan ara 
gvSordeboda. xumrobda, icinoda. Cveni wris erTi wevri, ambako baRaTuria 
gemriel lobios mogvixarSamda, viyidi[di]T oriode litra Rvinos da 6-7 
dReSi Jurnali awyobili iyo xolme. wavuRebdiT kuzmas da is gvibeWdav-
da. gasamrjelos ar iRebda. xolo, roca Jurnali mzad iyo, miviwvevdiT 
Cvens biblioTekaSi, gavumaspinZldebodiT. kuzma da misi TanaSemwe, griSa 
ugolovni (ese uwodebda Tavis Tavs) or litra arays gamosclidnen, miwve-
bodnen iqve erT patara taxtze, erTi meoris fexebs Cauxatavda da ese 
gamoiZinebdnen. diliT, erT boTl arays kidev gadahkravdnen „na poxmelie” 
da wavidodnen.

„Tavisufal saqarTvelos” vbeWdavdiT „papirosis” qaRaldis siTxis iseT 
kargi xarisxis qaRaldze, rom furclis orive gverdi iseve advilad iki-
Txeboda, rogorc sqel qaRaldzed dastambuli. wvrili asoebi did masalas 
aTavsebdnen Jurnalis, Tu kargad maxsovs, 32 gverdzed14. taniT, „Tavisufa-
li saqarTvelo” werilis qaRalds ar aRemateboda. eseTi formati da Txeli 
qaRaldi saSualebas gvaZlevda orad Sekecili Jurnali werilis ubralo 
„konvertSi” Cagvedo da saqarTveloSi fostiT gagvegzavna. vgzavnidiT sa-
mass, Tu met cals. im dros, mimRebisaTvis es saxifaTo ar iyo, radgan 
Jurnals saTauris zeviT ewera: „Tqveni misamarTi SemTxveviT gavigeT. gig-
zavniT daukiTxavad.” 

Cven Cvens Tavs Cveni qveynidan mowyvetilad ara vgrZnobdiT. separa-
tistTa partia saqarTveloSi daarsda. vicodiT, rom mas mravlad mravali 
momxre hyavda, xelmZRvanelebad ki ukeTesi inteleqtualuri Zalebi. gvwam-
da, rom qarTvelo eri, gulis siRrmeSi „separatisti” iyo. ar vcdebodiT: 
— 26-ma maisma daamtkica. 

qarTvelTa survili ruseTis monobis damsxvrevisa, mTavrobamac kargad 
icoda. baton givi kobaxiZes Tavisi „krebulis” pirveli nomris 70-e gverdze 
mohyavs kavkasiis mefisnacvlis, — graf voroncov-daSkovis imperatorisad-
mi mimarTuli moxsenebis Sinaarsi: „[...]…yvelaze (sxva partiebze, — g. k.) 

12 teqstSi SecdomiT, — „damoukidebeli saqarTvelos“.
13 Gérant (fr.) — ganmgebeli, iuridiulad pasuxismgebeli piri. 
14 ჟურნალი 24 გვერდს შეიცავდა (რედ.).
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saSiSni arian CvenTvis nacionalistebi, e.w. separatistebi, romelnic srul 
damoukideblobas moiTxoven TavianTi erebisaTvis. maTTan erTad „federa-
listebic” nacionaluri ideebiT da damoukideblobis qadagebiT gamodian. 
kavkasiaSi es moZraoba yvelaze mZlavria saqarTveloSi. qarTveli naciona-
listebi metad mZlavri gavlenisani arian da did saSiSroebas warmoadgenen 
imperiis mSvidobianobisaTvis. [...]…amitom saWiroa am Zalebis sastiki ganad-
gureba saqarTveloSi.”15

am moxsenebas Cvenc vicnobdiT, JenevaSi. vicodiT isic, rom ara mar-
to „separatistebi” arian separatistebi, aramed federalistebic sru-
li damoukideblobis momxreni iyvnen. Tu bevri maTgani, maSindel pi-
robebSi, amgvari damoukideblobis SesaZleblobas vera xedavda, maTi 
mizani, ueWvelad, ruseTisagan sruli gamoyofa iyo. xolo am separaciis 
gansaxorcieleblad, winsvla safexurebiT miaCndaT saWirod. giorgi 
lasxiSvili, samson fircxalava, arCil jorjaZe, giorgi dekanoziSvili, 
Sio CitaZe, sandro diasamiZe, lado cagareli sxvani da sxvani, gana erTi 
amaTgan ruseTis imperiis mTlianobas qarTvelTa sisxlis erT wveTs 
gaswiravda?

maxsovs socialist-federalistebis kongresi 1904 wlis miwurulSi Tu 
1905 wlis dasawyiss, solo zaldastaniSvilis mSoblebis binaze (Tumanovis 
quCaze). yvela, vinc sityva warmosTqva, moiTxovda rusTa imperiis darR-
vevas avtonomiur erTeulebad. xolo saqarTvelos es farTo avtonomia, 
maTTvis gardamavali xana unda yofiliyo, niadagi, sruli damoukideblobis 
aRsadgenad. studentTa delegatma nestor klimiaSvilma ganacxada: „vinc 
Cven erovnul teritoriazed Cvens srul suverenobas ar daemorCileba, 
aikras guda-nabadi da saidanac moxetebula, iqve waexetoso”. — am sityvebs, 
TiTqmis yvela damswre taSis grialiT daxvda.

Cven, axlgazrda separatistebi, romelnic 1904-1905 wlebSi federalis-
tebTan vTanamSromlobdiT, aRfrTovanebiT vkiTxulobdiT „sityvasi” da „ka-
lamis” (samson fircxalavas fsevdonimebi) werilebs „cnobis furcelSi”. es 
werilebi aRvivebdnen Cven erovnul grZnobebs, aorkecebdnen Cven imedebs. 
mixa wereTelis „eri da kacobrioba”, romelmac udidesi gamoZaxili hpova 
qarTvelTa sulSi, gana separatistTa kredo ar iyo? ilia, avtori „aCrdili-
sa”, „qarTvlis dedasi”, „mgzavris werilebisa” — xom saqarTvelos ugvirgvino 
mefe iyo! akakis leqsebi, mTeli eri rom imRerda, TiTqmis yvela damoukideb-
lobis himnia. anton furcelaZis „brZolas”, „did-mouravians”, „maci-xvitias” 
gulmodgineT ewafeboda qarTveli da gansakuTrebiT muSa Tu xelosani. eris-
Tavis „samSoblo”, valerian gunias „da-Zma” qarTvelTaTvis usayvarlesi dra-
mebi iyvnen. sumbaTaSvilis „RalatSi” Cvenma sazogadoebam separaciis qadageba 
amoikiTxa. rafiel erisTavis „samSoblo xevsurisa”, — yovel Segirds esmoda 
ris mTqmeli iyo. poeti xom gulTamxilavia, winaswarmetyveli, eris aRmzrde-
li (...…RmerTTan misTvis vlaparakob, rom warvuZRe wina ersa).

niko baraTaSvili, grigol orbeliani ras gvaswavlidnen, Tu ara Tavisu-
flebisaTvis Tavis ganwirvasa? xalxma Sehqmna:

15 ix.: m. wereTlis naambobi [Cawerili g. kobaxiZis mier 1945-46 w. zamTarSi]. krebuli, 
qarTuli literaturisa, istoriisa da xelovnebis yovelwliuri organo, niu-iorki, 
1957, wigni I, gv. 70.
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„ver gaigeniT qarTvelno,
Segvexsna rkinis karia, 
mefe aRar gvyavs erekle
bagratovanTa gvaria...”

anda: 
„aRsdeq Tamar dedofalo,
stiris SenTvis saqarTvelo...”

soflad Tavadi, aznauri, glexi, mRvdeli Tu beri rusis saxels zizRiT 
ixsenebda. vin CamosTvlis yvela im demonstracias, romeliTac qarTvelis 
„separatistoba” mJRavndeboda.

yoveli ese gvaZlevda uryev rwmenas, rom qarTveli eri, Tavis gulis si-
RrmeSi CvenTan iyo da dainaxavda ra ganTavisuflebis SesaZleblobas, mters 
Zveleburad SeebrZoleboda.

aRWurvilni am rwmeniT, mTeli Cveni energiiT, niWiT da grZnobebiT Se-
vudeqiT erovnuli movaleobis Sesrulebas.

bevri social-demokrati da maT Soris umTavresad nikoloz (kola) qar-
civaZe, — im dros bolSeviki, — kaci bunebiT raindi, guliT sruli qarTve-
li, simpatiebiT iyvnen Cvendami gamsWvalulni, Tumca Cveni gegmebi da ime-
debi „romantikosobad“ miaCndaT.

viyaviT Cven „romantikosebi” da social-demokratebi ese wodebuli 
„realistebi”? am sakiTxs 26 maisma gadamwyveti pasuxi misca.

Tu romantizms ganvsinjavT misi namdvili da ara vulgaruli SinaarsiT, 
is Cvens politikas ar aklda. romantizmma, mecxramete saukuneSi ganaaxla 
da aayvava istoria, filosofia, mwerloba, poezia, musika, xelovneba da rac 
CvenTvis umTavresia, damonavebul sikvdilis pirze misul erebs ganuaxla, 
gauaskeca siyvaruli maTi istoriisa, daubada imedi momavlisa, aCvena gza 
Tavisuflebisa da misca udidesi impulsi maT brZolas Tavisuflebis mo-
sapoveblad. da bevrma maTganma am romantizmiT „realurad” daamsxvria mo-
nobis borkili. mecxramete saukunis dasawyisSic ki, italiis ganTavisufle-
ba da erT erad gaerTeba italielebisa, mavne ocnebad miaCndaT maSindel 
„realist” politikosebs, rasakvirvelia, garda napoleonisa. leopardi, 
alesandro manZini, juzepe verdi Tavisi operebiT da sxvani sulier utex 
Zalas uqmnian mefe vitorio emanuele meores, juzepe macinis, juzepe ga-
ribaldis da sxvebs. kavuri gamarjvebas agvirgvinebs. mokled: italiam rea-
listurad isargebla ganTavisuflebis SesaZleblobis pirveli SemTxveviT, 
anu napoleon mesamisa da avstrias Soris arsebuli metoqeobiT da bismarkis 
surviliT, avstria germaniis konfederaciidan gandevnos.

Cveni „romantizmis” mizani eseTive iyo: visargebloT ganTavisuflebis 
SesaZleblobis pirvelive SemTxveviT. es SesaZlebloba, Cveni rwmeniT, war-
moiSoboda germaniasa da ruseTis Soris mosalodneli omiT. am SemTxve-
vaSi, germania qarTuli sakiTxiT usaTuod dainteresdeboda. saqarTvelos 
saxelmwifos aRdgena da misi damoukidebloba germaniisaTvis xelsayreli 
unda yofiliyo ekonomiurad da politikurad, rac CvenTvis maSindeli os-
maleTis saSiSroebas aqarwylebda.

yvela am mosazrebebiT Cven gadavwyviteT: Tu omi moxda, germaniis mTavro-
basTan molaparakebebi daviwyoT TanamSromlobis pirobebis Camosayalibeblad.
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* * *
1914 wlis mariamobis Tvis dasawyisSi, omma ifeTqa. mobilizacia rom 

gamocxadda, me germaniaSi viyavi. davrwmundi, — ise saocnebod mowyobili 
saxelmwifo, rogorc imperator vilhelm meoris germania iyo, ruseTs male 
milewavda. Jenevisaken gaveSure. ioseb salayaiac CemTan erTad iyo matare-
belSi. sazRvarzed visac SveicariaSi gasvla surda, germanelebi erovnebasa 
hkiTxavdnen. me vupasuxe: qarTveli var meTqi. gamiSves. ukan iosebi momdevda. 
ar vici ra daemarTa, arasodes mas Tavi ruseTis qveSevrdomad ar ucvnia da 
aq ki miaxala: rusi varo. ar gauSves. mec ukan davbrundi, iosebs martod ver 
davtovebdi. gaviyolie iosebi da mivedi sadguris komendantTan, — mSvenieri 
tanisa da saxis axalgazrda oficerTan. mivmarTe mas: Cven qarTvelebi varT 
da SveicariaSi mivdivarT meTqi. qusli qusls Seajaxa, samxedro salami momca 
da erT iq mdgom jariskacs ubrZana: wauRe am batonebs maTi bargi da mesazR-
vres uTxari gauSvas. am umniSvnelo SemTxvevam kargi winagrZnoba damibada. 
vifiqre: am oficerma usaTuod icis, rom saqarTvelo ruseTis nawilia da Tu 
ese advilad gagviSva, ueWvelad isic icis, rom qarTveli rusi ar aris.

omis dawyebis pirvelive dRes daviwyeT molaparakeba germaniis warmo-
madgenelTan. SevimuSaveT Cveni moTxovnilebani. molaparakebis warmoeba 
davavaleT Cems Zmas, — leo kereseliZes. mrCevlebad gvyavdnen Jenevis ad-
vokatebi adrien laSenali, Sveicariis konfederaciis yofili Tavmjdomare 
da misi TanamSromeli cezar hiudri. es is advokatebi iyvnen, vinc Cven 
dagvicves 1906-1907 wels, rodesac ruseTis mTavrobam Cemi Zmis, Cemi dei-
daSvilis nestor maRalaSvilisa da Cemi gacema moiTxova. amitom qarTul 
sakiTxs kargad icnobdnen. rogorc maSin, ise exla CvenTvis gasamrjelo ar 
mouTxoviaT. 

sul mokle xanSi SevTanxmdiT da xelSekruleba davdeT, romliTac ger-
mania winaswar scnobda saqarTvelos suverenul uflebebs mTel mis im te-
ritoriazed, romelic ruseTis mier iyo dapyrobili. aRgviTqvamda milita-
rul, diplomatiur da materialur daxmarebas Cveni saxelmwifos aRsadge-
nad da misi suverenobisa da sazRvrebis dasacavad. es punqti saqarTvelos 
teritoriis mTlianobas uzrunvelhyofda maSindeli osmaleTis SesaZle-
beli aneqsisturi ganzraxvebidan. SemdegSi Tu omis msvleloba moiTxovda 
germaniis jaris gagzavnas saqarTveloSi, es jari Sevidoda rogorc moka-
vSire megobari. Cvens komitets eZleoda sruli Tavisufleba moqmedebisa 
germaniis teritoriazed Tavisi erovnuli saqmeebis sawarmoveblad: propa-
ganda, presa, tyveebis movla da sxva.

eseTive xelSekruleba davdeT, germaniis daxmarebiT, avstro-ungreTTan.
am or imperiasTan dadebuli xelSekrulebani hqmnidnen axal viTarebas. 

Cven aRar SegveZlo erTi partiis (qarTvel separatistTa) saxeliT gvemoq-
meda. saWiro iyo yvela qarTul partiebTan, gavlenian pirebTan Tu wreeb-
Tan TanamSromloba. am mosazrebiT davSaleT Zveli komiteti da davaarseT 
axali: — saqarTvelos damoukideblobis komiteti. axali arCevnebi movaxdi-
neT. komitetis Semadgenloba cota Seicvala: Tavmjdomare — petre surgu-
laZe; wevrebi: leo kereseliZe, mixeil wereTeli, nestor maRalaSvili da me. 
mixeili haidelbergSi iyo. vacnobeT, rom igi komitetis wevria. vicodiT, 
uars ar gvetyoda. komitets germaniam aRuTqva daxmareba finansiuri da po-
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litikuri. mianiWa uflebebi Tanaswori diplomatiuri warmomadgenlobisa. 
germaniis mTavrobam laRed gagvixsna krediti. principSi, es iyo sesxi, ro-
melsac saqarTvelo gadaixdida Tu ki erovnul saxelmwifod aRsdgeboda.

Cven gadavwyviteT, minimumamde dagveyvana piradi xarjebi. magaliTad, me 
Cem cols da or Svils 100 oqris frankis meti ver davutove, Tumca vicodi, 
rom saqarTvelodan fuls veRar miiRebdnen.

is xelSekrulebani, romelnic Cven zemoaRniSnul or omperiasTan dav-
deT, sakmarisi ar iyo Cveni saqmianobisTvis. saWiro iyo osmaleTTan SeTanx-
mebac, radgan Cveni gegma moqmedebisa marto politikiT da diplomatiiT 
ar ganisazRvreboda. Cveni mizani iyo samxedro asparezic: Seqmna qarTuli 
legionis, qarTuli samxedro formiT, qarTuli droSiT, qarTuli Semad-
genlobiT da xelmZRvanelobiT. amasTan, Cven gadawyvetili gvqonda, rom 
Cveni momavali legioni mxolod da mxolod saqarTvelos sazRvarTan an sa-
qarTvelos teritoriazed ibrZolebda da sxvagan arsad. evropelTa Soris 
arsebul konfliqtSi Cven monawileobas ver miviRebdiT. safrangeTs, in-
gliss Tu sxva ers Cveni qveynis mtrad ver vicnobdiT. amas arc Cveni eris 
interesebi, arc samarTali ar moiTxovdnen. mteri iyo ruseTi da mxolod 
ruseTi. Cvens samSoblos sazRvravda osmaleTi da Cveni legionis samoqmedo 
asparezic osmaleTis teritoria unda yofiliyo. marTalia, CvenTvis umTa-
vresi Rirebuleba hqonda germaniis dapirebas, rom saqarTvelos damoukide-
blobas da misi teritoriis mTlianobas daicavda, saWirod migvaCnda osma-
leTis werilobiTi garantiac, rom igi saqarTvelos ar ganixilavda rogorc 
ruseTis, anu mtris nawils, aramed scnobda mas megobar erad. germaniis 
mTavrobac am azrisa iyo da gvirCia umal SevudgeT TurqTa mTavrobasTan 
molaparakebas. molaparakebis warmoebac leo kereseliZes davavaleT da 
stambols gavistumreT. aTiode dRis Semdeg miviReT depeSa: „vaJi daibada”. 
es niSnavda, rom osmaleTis mTavrobam momaval xelSekrulebis fuZed Cveni 
moTxovnilebani miiRo. Cvenc aRar davayovneT da stambols CavediT. mivwe-
reT mixeil wereTels Cvensken wamosuliyo. 

TalaaT faSas da enver faSas mTavrobasTan molaparakebis dros, ger-
manelTa saelCo stambolSi, romlis saTaveSi idga didi diplomati baron 
fon vangenhaimi, mTeli Tavisi TiTqmis ganusazRvreli avtoritetiT Cven 
gvfarvelobda. did aqtivobas iCenda Cvens sasargeblod am saelCos pirve-
li drogmani, — veberi. osmaleTTanac, daaxloebiT igive pirobebi davdeT, 
rac germaniasTan: — osmaleTi scnobs saqarTvelos srul suverenobas mis 
mTel im teritoriazed, romelic im dros ruseTis imperiaSi imyofeba. Tu 
osmalTa jari saqarTveloSi Seva, Seva rogorc megobari da mokavSire. rek-
vizicia, gadasaxadebis akrefa, jarSi xalxis gawveva, policia, rkinis gza da 
sxva da sxva, omis dros, iseve rogorc omis Semdeg, saqarTvelos mTavrobis 
udavo prerogativebs Seadgenen. saqarTvelos teritoriaze, sadac ki os-
malTa jari Sevidoda, mTavrobis uflebebs aRasrulebda an Cveni komiteti, 
anda, Tu komiteti umjobesad scnobda, adgilobriv arCeul pirTa kolegia. 

SevTanxmdiT, xolo osmaleTma Tumc sruli Tavisufleba mogvca mis te-
ritoriaze gvemoqmeda, magram, radgan jer omSi ar iyo Careuli, Cven piro-
bebze xelis mowera gadasdo. aRgviTqva ki, rom omis dawyebisTanave xelSe-
krulebas daakanonebda.
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Cveni miswrafeba iyo saqarTvelos sazRvrebTan axlo mogvewyo Cveni Sta-
bi. am mizniT gavemgzavreT trapizonisaken. q. samsunTan rom gavCerdiT, Cven 
gemze amovida adgilobriv mcxovrebTa erTi jgufi. mogvesalmnen qarTu-
lad. gvesiamovna. vkiTxeT vinaoba. erTma maTganma, romelic, yvelafridan 
sCanda, sxvebis „batoni” unda yofiliyo, mogvxibla Tavisi araCveulebrivi 
zrdilobiT, manerebis bunebrivi elegansiT da aristokratobiT. saSualoze 
cota ufrosi werweti tani, mSvenivrad moyvanili Txeli pirisaxe, sico-
cxliT savse Savi Tvalebi, pirisaxis muqi kani, mayvalis feris Txeli tuCe-
biT, momxiblavi Rimili spetaki kbilebiT. am keTilSobil rasiul silamazes 
agvirgvinebda TeTri Tma. 24 wlis axalgazrdas es kontrasti gansakuTrebiT 
amSvenebda. man gviTxra: „me var qiamil bei, umcrosi Svili ali faSa Tavd-
giriZisa. sxvebi, me rom maxlaven, yvela Cveni „Cveneburebi” arian”. gviambes: 
samsunis irgvliv, TavdgiriZeebs didi mamulebi hqoniaT, sul qarTvelebiT 
dasaxlebuli. qarTuli ena, maTi deda ena iyo. qarTuli laparaki bunebrivi, 
gurul-qobuleTuri gamoTqmiT da odnav Turquli aqcentiT. qiamil beic, 
Tavisi mxleblebiT, trapizons midioda. vfiqrob, mas brZaneba hqonda stam-
bolidan Cven gemze amosuliyo, gagvcnoboda, dagvaxloveboda da cnobebi 
mieca. qiamili, rogorc TiTqmis yvela axalgazrda osmalo im xanisa, axal-
gazrda TurqTa partiis wevri iyo. sinamdvileSi ki, qiamili sul ar cdi-
lobda Cvegnan rame gaego. uyvarda qarTveloba da didi pativiscemiT da 
TavmdablobiT iyo Cvendami ganwyobili.  

trapizons moadga Cveni gemi. navebiT gadavsxediT. zRvis napirzed aua-
rebel xalxs moeyara Tavi da aRtacebuli vaSas ZaxiliT dagvxvdnen. gvesmo-
da yvirili: „gurji! gurjistan! gurji-zabid! gurji komitaj” (qarTveli, 
saqarTvelo, qarTveli oficrebi! qarTuli komiteti!). osmaleTis mTavro-
bisa da axalgazrda Turqebis yovlad SemZle partia „union e progre”-s16 
saxeliT mogvesalma am partiis didgavleniani wevri riza bei. trapizonis 
vilaieTis valim (gubernatorma) gvisurva keTili yofa mis sabrZanebelSi. 
maT axldnen qalaqis Tavi, kai-makami (mazris ufrosi), mudiri (policiis 
ufrosi), mola, partiis adgilobrivi komitetis wevrebi da sxva gavleniani 
pirovnebebi. mogvesalma da gagvecno meliton qarcivaZe, osmaleTSi osman 
bei gurji-zadeT cnobili. melitonis mamuliSvilobas SemdegSic Sevexebi. 
aq ki, aRvniSnav mxolod, rom mas rjuli ar Seucvlia: — iyo da darCa qris-
tiani. trapizonSi didi pativiscema hqonda, rogorc kavkasiel mohajir-
Ta (emigrantTa) Soris, ise osmalTa sazogadoebaSi. melitons axlda erTi 
axalgazrda, osmalTa Jandarmeriis unter-oficris formaSi gamowyobili. 
araCveulebriv aRfrTovanebas gamoxatavda misi saxis gamometyveleba da 
bednierebis cremliT savse Tvalebi. iseTi siyvaruliT gvimzerda, TiTqos 
Cven vaxorcielebdiT mis udides bednierebas. misi gvari, samwuxarod, aRar 
maxsovs. cnobili ki iyo faik-CauSis saxeliT. aqve moviyvan mis mokle bio-
grafias, radgan Cem movaleobad mimaCnia, vecado, misi xsovna ukvalod ar 
ganhqres. faiki iyo imereli. jer kidev bavSvi, Turme mxolod imas oc-
nebobda, Tu riTi SeuZlian emsaxuros Tavis samSoblos-saqarTvelos. ga-
daswyvita: saqarTvelos samxedro saqmis mcodne mebrZoli dasWirdeba roca 

16 igulisxmeba osmaleTis imperiis mmarTvelobis saTaveSi im dros myofi axalgazrda 
TurqTa partia „kavSiri da progresi“. 
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brZolis zari dahkravso. rusTa jarSi samsaxuri mas ara surda. jer isev 
bavSvi gaiqca osmaleTSi. iq, saqarTvelos sazRvarTan axlo mdebare sofel 
eski-trapizonSi erTi qarTveli musulmanis ojaxs Seafara Tavi. ojaxis 
ufross, moxucebul qarTvel mohajirs mTeli Tavisi gulis nadebi gadau-
Sala da daumata: osmaleTis jarSi minda vimsaxuro, xolo rjuls ver gamo-
vicvli. keTilma moxucma iSvila da osmalebi daarwmuna: Cemi Svili, faiki, 
musulmaniao. Caewera jarSi da male miiRo CauSoba (unter-oficroba) da 
gaxda instruqtori. gamocxadda pirveli balkaneTis omi. faikma ufro-
sebs sTxova omSi gaegzavna. ar gauSves: — kargi instruqtorebi gvWirdeba 
jaris mosamzadebladao. faiki gaiqca da brZolis velzed myof erT po-
lks Seafara Tavi. osmaleTSi Turme Zveli tradicia iyo: vinc brZolis 
velzed myof samxedro erTeuls miudgeba, mas sxva erTeuls ar dauTmo-
ben. faikma didi vaJkacoba gamoiCina. male balkaneTis meore omma ifeTqa. 
faikma Tavisi pirveli saqcieli gaimeora. saxelmoxveWili faiki ganamweses 
trapizonis Jandarmeriis ufros CauS-instruqtorad. Jandarmeria, rogorc 
yvelgan, osmaleTSic jaris privilegiuri nawili iyo. da, ai, faiki moeswro 
bednierebas: — qarTvelebi brZolas apireben, hxedavs saqarTvelos ganTa-
visuflebis komitets Tavisi TvaliTa. Segvevedra Cven samsaxurSi migveRo, 
Tund ubralo jariskacad, anda msaxurad. CvenTvis faikis TanamSromloba 
didi saunjes SeZena iqneboda, xolo amisTvis osmalTa Tanxmoba iyo saWiro. 
mivmarTeT — uari ar gviTxres, xolo saqmes aWianurebdnen. faiki warudga 
Tavis ufrosebs da uTxra: ori wlis jamagiri ar mimiRia, rac mergeba wiTel 
naxevar-mTvaresa vwirav, oRond qarTvelTa komitetTan TanamSromlobis 
neba damrTeTo. Cveni mxriv, Cvenc mTeli Cveni gavlena movixmareT da faiki 
Cvens samsaxurSi gadmovida. mis bednierebas sazRvari ara hqonda. rodesac 
saqarTvelos Tavisuflebaze Camovardeboda baasi, am vaJkacs Tvali cre-
mliT aevseboda da naTlada sCanda, rom misi erTad-erTi ideali iyo Tavisi 
sicocxle Seswiros saqarTvelos Tavisuflebas. iSviaTad Semxvedria Cems 
sicocxleSi faikisTana patrioti, gulkeTili, patiosani da uebari vaJkaci 
axalgazrda.

SemdegSic Sevexebi faiks. exla ki daubrundebi moTxrobis qronologiur 
msvlelobas.

trapizonis valis da riza beis CvenTvis bina moemzadebina qalaqis uke-
Tes sastumroSi, romlis patroni erTi mSvenieri mzareuli somexi iyo. amave 
sastumroSi cxovrobda meliton qarcivaZe. komitetma Tavis pirvel krebaze 
daadgina melitoni Tavis sruluflebian wevrad mieRo. melitoni sixaru-
liT daTanxmda. gadavwyviteT legionis Sedgena. qarTveli musulmanebi da 
ufro meti Crdilo kavkasielebi, zogi lazic, umal Caewernen legionSi. 
legionis xelmZRvanelad leo kereseliZe avirCieT, nestor maRalaSvili 
da me, — oficrebad. cxadia, es mxolod dasawyisi iyo da dro iyo saWiro 
gawvrTnili legionis Camosayalibeblad. vimeoreb: osmaleTs jer omi gamo-
cxadebuli ar xqonda da axdilad moqmedeba sasurvelad ar migvaCnda. Tumc 
rusis konsuls ukve bevri ram ueWvelad ecodineboda. male Turqebma rusis 
konsuli gandevnes. mSvenieri oqrosferi samagaliTo cxeni hyavda. Turqe-
bma waarTves rekviziciis ZaliT, radgan konsuls diplomatiuri imuniteti 
ahyares. konsulma Tqva: — neta iseTi kacis xelSi Cavardes, vinc kargad 
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mouvliso. cxeni me virgune da marTlac misTvis ara damiklia ra. vuvlidi 
rogorc cxenis moyvaruli mouvlis sayvarel cxens.

cota xnis Semdeg, frontTan daaxlovebisaTvis arxoveSi gadavsaxldiT. 
iq Turqebma binad mogvces erTi mdidari begis haram-xanis Senoba. cota 
xniT adre miviReT germanelebisgan iaraRi da amunicia. amave dros enver 
faSam piradad saCuqrad gamogvigzavna asiode iaponuri kavaleriis mSvenie-
ri karabini. rasakvirvelia, Tavisi amuniciiT. arxoveSi gavnagrZeT wvrTna 
im elementisa, romlisaganac Sesdga Semdeg ukve Camoyalibebuli qarTuli 
legioni. movawyeT maniovrebi. erT nawils me vxelmZRvanelobdi, meores ar 
maxsovs vin, xolo misi jaris erT gunds ufrosobda faiki. Cemi amocana iyo 
gamemagrebina erTi didi, maRalRobiani baRi. Cemi warmodgeniT, mSvenivrad 
gavanawile Cemi jari. davayene, sadac saWiro iyo guSagebi, mcvelebi, da 
is iyo vapirebdi mowinaaRmdegisaTvis marjvena frTidan momeara da tyveT 
megdo xelSi, roca, uecriv faiki aituza Cems ukan da gamicxada: batono 
giorgi, tyveTa myexarTo. davmarcxdi. vakoce faiks.

cotas win wavuswreb moTxrobis msvlelobas da davasruleb faikis Tav-
gadasavals. am ambis ramdenime Tvis Semdeg, rodesac Cven frontidan tra-
pizonSi davbrundiT da me konstantinopolisken mivemgzavrebodi, rusTa 
floti miadga trapizons da dauwyo srola. es rusis flotma gabeda, rad-
gan gemebi „geben” da „breslau” icavdnen dardanels da Sav zRvaze osmalTa 
floti amiT dauZlurda. am srolis dros daiWra leo. waiyvanes sastumro-
Si. Wriloba ara saSiSi gamodga. xolo ver SeamCnies, rom faikic daWril 
iyo da yumbaris namsxvrevs muceli gaexsna. mkvdari ipoves. osmalebma sxva 
daxocilebTan erTad misi cxedaric daasvenes erT SebobaSi da meore dRes 
apirebdnen Turme maT dasaflavebas musulmanuri wesiT. meliton qarciva-
Zem es ver moiTmina: rogor SeiZleba, qristiani kaci sxva religiis wesiT 
dasaflavdeso. da RamiT moaparvina faikis cxedari da qristianuli wesiT 
daasamara. osmalebs es rom SeetyoT, melitons ueWvelad didi xifaTi dae-
marTeboda. TviTon netarxsenebuli melitoni ki, qarTvelTa daudevrobis 
gamo, TaTruli wesiT miabares miwas. 

giorgi maCablis evropaSi yofnisa Cven ara vicodiT ra. da amitom is 
Cveni wevri ar iyo. yofila briuselSi, rodesac iq germaniis jari Sevida. 
SemTxveviT Sexvedria erT Tavisi axlonacnobi germaniis jaris Stabis ofi-
ceri. am oficrisagan gaigo, rom qarTvelTa komiteti arsebobs, germanias-
Tan da avstro-ungreTTan dadebuli xelSekrulebebis Sinaarsi da rom Cven 
ukve osmaleTSi vimyofebiT. giorgi umal haidelbergSi gaCnda, iq Sexvda 
mixeil wereTels da erTad Camovidnen trapizonSi. giorgic komitetis we-
vrad miviReT. amrigad komitetis saboloo Semadgenloba Semdegi iyo: petre 
surgulaZe, mixeil wereTeli, leo kereseliZe, giorgi maCabeli, meliton 
qarcivaZe, nestor maRalaSvili, Salva vardiZe (romelic jer kidev stam-
bolSi miviReT wevrad) da me. 

osmalebma gvTxoves komitetis wevrad migveRo agreTve nikoloz beri, 
maTi sando piri. misi gvari aRar maxsovs, es ki vicodiT, rom mas bral-
deboda arqielis mkvlelobaSi monawileobis miReba da amitom osmaleTs 
Seafara Tavi. Cven mas ver vendobodiT, radgan ar vicnobdiT mis warsuls. 
garda amisa simpatiur STabeWdilebas vera stovebda Cvenze. osmalebs ver 
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vetyodiT, rom maTi ndobiT aRWurvil nikolozs, yofil arqimandrits, Cven 
ver vendobiT. formalurad miviReT, magram umTavres sakiTxebs imis ara 
daswrebiT vwyvetavdiT. mas Turqebma miuCines erTi qarTveli musulmani, 
fostis moxele, gvarad jayeli. cxadi iyo CvenTvis, rom am Tarjimans gansa-
kuTrebuli davaleba unda hqonoda osmalTa mTavrobisagan. nikolozs yurT 
Zalian aklda. jayelma qarTuli icoda, magram Raribi leqsikonisa. petres 
krebebis xelmZRvaneloba ar exerxeboda, amitom me vTavjdomareobdi xol-
me. rodesac sxdomas nikolozi da jayeli eswrebodnen, dabali xmiT gvqonda 
msjeloba. jayels Cveni naTqvamis naxevaric ar esmoda da nikolozis ga-
sagoneblad ki me maRali xmiT naTqvamis iseT rezumes vawvdidi, rogorsac 
saWirod vcnobdi.

Cveni xSiri stumari iyo zeviT xsenebuli riza bei, „union da progresis” 
komitetis erTi umTavres wevrTagani. mas emorCileboda SavizRvis napiris 
mTeli es mxare, trapizonis vilaieTiT. TviT valic, misi xelqveiTi iyo. xSi-
rad gvewveoda xolme da zrdiloba gvaiZulebda Cvenc xSirad vwveodiT. mas 
yovelTvis Tarjimnad Tan axlda osmaleTSi dabadebuli da TalaaT faSas 
partiis wevri, Crdilo-kavkasieli bahri bei, romlis codna franguli enisa, 
le petit négre-s bevrad ar aRemateboda. riza bei gvarwmunebda, rom garda 
osmalurisa, arc erTi ucxo ena ar esmoda, garda franguli oriode sity-
visa. Cven erTmaneTSi riza beis stumrobis dros, an qarTulad an da fran-
gulad vlaparakobdiT. bevri xnis Semdeg darwmunebiT gviTxres: riza beim 
kargad icoda frangulic, germanulic da, gansakuTrebiT, qarTuli, radgan 
qarTveli iyo CamomavlobiT, gvarad CxeiZe. gvimalavda enebis codnas albad 
imitom, rom gaego Cveni Sexedulebani sxvadasxva movlenebze.

riza bei frontzed ar wamogvyva. xolo roca gaigo rom Cven ukve vi-
xedviT, man, Turme, saCqarod sando xalxi gaagzavna arTvinSi, Tavis dis 
wamosayvanad. misi da arTvinSi yofila gaTxovebuli da rizas ara surda, 
misi da rusebs xelT Cavardnoda. Cvenc maSin gavigeT riza beis qarTveloba. 
riza bei yovelTvis didi pativiscemiT gvepyroboda da keTili ganwyobile-
ba Cvens Soris arasodes darRveula. riza uSiSari vaJkaci iyo, gambedavi, 
didi da swrafi iniciativis da udavo avtoritetisa. kidev win gavuswari 
moTxrobis msvlelobas. iseve ukan unda davixio.

daubrundeT trapizons. vicodiT, rom solomon meore imereTisa, berZ-
nebis eklesiis sasaflaoze ganisvenebda. mivediT, komitetis mTeli Semad-
genloba Tayvansacemad. im dros kargad iyo movlili misi saflavi. did sa-
akldamo lods dakruli hqonda marmarilos mozrdili ficari da zed mSve-
nieri sityvebi solomonisa iyo amoWrili. samwuxarod, isini aRar maxsovs. 
xolo anderZad gveubneboda, rom mtrisagan gaZarcvuli Cadioda samares.

da Cven SevficeT qarTvelTa mefes, romlis:
„ucxosa cis qveS martoobs
misi saflavi oboli,
dautiravi Cvengan,
CvenTvis ki damiwebuli”.

SevficeT, rom misebr Tavganwirulad vibrZolebT samSoblodan mtris 
gansadevnad da Tu moveswariT am bednier dRes, mis wminda naSTs Tavisufal 
saqarTveloSi mivasvenebT da mis sataxto miwas mivabarebT. ver SevusruleT 



161

netar saxsenebel mebrZol mefes micemuli sityva, da dRes, Turme, gadax-
nulia misi samare da mis Zvlebsac veRar vnaxavT, bevric rom veZeboT17. 
Cvens danaSauls mefis winaSe, odnav mainc, Semdegi gvinelebs. misma samarem 
naxa, erTi saukunis wyvetilis Semdeg, misi xsovnis pativsacemad qedmoxri-
li qarTveli mxedrebi, qarTul samxedro formaSi gamowyobilni, qarTuli 
epoletebiT, qarTuli droSiT.

ganvagrZeT momavali legionis wevrTa ricxvis zrda da maTi wvrTna.
osmalebisgan vicodiT, rom dRe-dReze omSi Caerevian. leo, ramdenime 

kaciT sazRvris dasazverad wavida. nestors da me sazRvris sxva nawili 
unda dagvezvera oriode dRis Semdeg. im Rames, leo rom sazRvarzed iyo 
(leos da me erT oTaxSi gveZina), ZilSi mesmis saSineli srola. gavaxile Tva-
lebi da vxedav: — cecxliani yumbara moeqaneba Cemsken. srolac grZeldeba. 
vifiqre: — rusebma jari gadmosxes da dagvecnen Tavze. wamovvardi fexzed, 
saCqarod Cavicvi Sarvali da mundiri. fexsacmelis Cacma ver movaswari. 
davavle gatenil Tofs xeli, veci sasadilo oTaxis karebs da gavaRe. vxe-
dav cecxli ukidia da mTeli oTaxi iwvis. mivxvdi srolis xmis mizezi: — es 
Cveni tyviebi iwvian da feTqdebian. im kedlis zeviT, Cven oTaxs sasadilo 
oTaxisgan rom hyofda, mrgvali naxvreti hqonda, buxris anu Rumlis milis 
gasatareblad. am naxvretidan danaxuli cecxli yumbarad momeCvena. vico-
di, rom leos „CemodanSi” hqonda 20 000 oqros franki. sacolem misca yo-
vel gasaWir SemTxvevisaTvis. davavle xeli, — mindoda maTi gadarCena. amave 
dros vifiqre, — vai Tu sxvani gansacdelSi arian Cavardnili meTqi. davagde 
„Cemodani”, gaviare cecxliani sasadilo oTaxi da davuare yvelas, magram 
veravin vnaxe. daubrundi Cems oTaxs. leos „Cemodans” cecxli mosdeboda. 
Cveni oTaxis, rogorc haremis yvela oTaxebis sarkmeli, rkinis cxriliT iyo 
daculi. fanjara gavaRe, magram gadasvla ver SevZeli. Turme yvela gared 
gasula da me davviwyebodi. faiks da erT Cven leks SeumCneviaT Cemi gared 
aryofna, moadges sarkmels kibe da amovidnen, magram ubralo CaquCiT ras 
daaklebdnen msxvili rkinidan Camosxmul cxrils? Cemi oTaxi ukve cecxliT 
iyo moculi. isev cecxliT savse sasadilo oTaxidan unda gavsuliyavi ga-
red. esec moviqeci da RvTis wyalobiT umniSvnelo dazianebiT gadavrCi. ra, 
an vin iyo mizezi am cecxlisa, — aqamdis ar vici. osmalebi fiqrobdnen, rom 
Cven msaxurTa Soris eria erTi an ramdenime rusis agenti. daatyveves kidec 
bevri maTgani, xolo Cveni moTxovniT, yvela gaanTavisufles. 

meore dRes dabrunda leoc. ukve axal binaze. Zveli binis mxolod ke-
dlebiRa darCa. danarCeni nacrad iqca. nestorma da me cota gavqeqeT da 
vipoveT oqros 20 Tu 30 frankiani. es fuli, italiis konsulis saSuale-
biT Cems ojaxs gavugzavne JenevaSi. oriode Tvis Semdeg ki movawyeT ise, 
rom Cems meuRles komitetis angariSze eZleoda TveSi 250 franki, rac, 
daaxloebiT, udris dRevandel 50 Tu 60 000 franks. 

aq erTi epizodi minda gavixseno. rodesac trapizonSi Cavedi, Jeneva-
Si fulis gasagzavnad, italiis konsulis Semdeg vinaxule germaniis vice-

17 dawvrilebiT solomon mefis saflavis Sesaxeb ix.: s. salia, solomon meoris saflavis 
dangreva TurqeTSi. bedi qarTlisa, parizi, 1950, N° 8, gv. 1-3; i. gogolaSvili, solo-
mon mefis saflavis Sesaxeb, bedi qarTlisa, parizi, 1951, N° 9, gv. 27-29; g. kerseliZe, 
solomon mefis neStis Sesaxeb, iqve, gv. 29.  
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konsuli. viRacas mouWornia misTvis, vgoneb, erT baltiel fon Smidts, 
rom komitetis zog wevrebs germanel oficrebad moaqvT Tavi da man es 
misayvedura CemTvis miuRebel formaSi. fon Smidtic iq iyo. me mkacrad 
vupasuxe, vinc Tu eg Wori giTxraT, pirSi ukan CasCared. ar meguleba iseTi 
qarTveli, vinc qarTvelobas sxva erovnebebze maRla ar ayenebdes, Tund es 
sxva erovneba germanelic iyos. vice-konsuli gaCumda, fon Smidts Sexeda, 
raRac waibudbuta. avdeqi, odnav Tavi davixare niSnad gamoTxovebisa da 
xelCamourTmevlad davtove misi bina. 

davbrundi arxoveSi. meore dRes omi unda dawyebuliyo. leo Tavisi xa-
lxiT wavida patajuris mTisaken, — iq, sadac sazRvari gadioda. nestors 
da me sxva gziT, — zRvis napiridan RamiT unda gadagvelaxa sazRvari da 
dagvezvera. Cveni jariskacebis garda, Tan gvaxlda Turqis armiis erTi ara-
bi oficeri. vaJkacobis saxeli hqonda. osmalebma mogvces gamocdili gzis 
maCvenebeli. Rame gafantulad, uxmod unda gvevlo tyiT bneleTSi. gaTenda, 
vxedavT, Cveni megze gaparula da warmodgenac aRara gvaqvs, sada varT. arc 
raime Senoba da arc sulieri vinme ar mosCans. ukan dasabrunebeli gzac 
ar viciT. rogorc iyo, CavaRwieT eseve zRvis napirs, vipoveT Cveni navi da 
davbrundiT gaumarjvebliv arxoveSi. 

me, erTi dRis dasvenebis Semdeg, Sevjeq Cems cxenze, waviyvane Tan erTi 
vaJkacobiT gamorCeuli qarTveli, romelic osmalTa cixidan davixseniT da 
wavedi patajuris mTiT sazRvrisaken. miaxloebisas gvesmis zarbaznis xma. ava-
CqareT cxenebi da mouswariT brZolis dasawyiss. leos, winaRames rusTa sa-
zRvris samxedro posti auRia, xelTigdo ramdenime tyve da patajuris mTis 
qarTul ferdobze mdebare musulman qarTvelTa sofeli baSkoi dauWeria. am 
soflis mdebareoba strategiulad CvenTvis didad xelsayreli iyo, maRlobi-
dan gadascqeroda murRulis vakes, sadac brZola iwyeboda. am vakes ori mxri-
dan simaRleebi ertymodnen. vakezed rusebi gaiSalnen. vxedavdiT sakuTari 
TvalebiT, rogor dagviwyes zarbaznebiT, tyviis mfrqvevlebiT da TofebiT 
srola. mxolod Cveni ZalebiT veras gavawyobdiT. gvexmarebodnen osmale-
bis CeTebi (araregularuli jari) qiamil bei TavdgiriZis, osmalTa oficris, 
qarTvel musulman gogitiZis da oriode sxva oficris ufrosobiT. Cvens jars, 
Tu ese iTqmis Cveni jer kidev arasakmarisad gawvrTnili mebrZolebis Sesaxeb, 
vxelmZRvanelobdiT leo, meliton qarcivaZe da me. Tan gvaxldnen germaniis 
emisari mozeli da fon Smidti. mokle bWobis Semdeg gamovimuSaveT Semdegi 
gegma: baSkois da mis ferdobebs leo da melitoni daicaven. me saCqarod ga-
vamagreb baSkoidan marcxena mTas, rusebis marjvena frTis pirispir, xolo 
gogitiZe Seecdeba Soridan mainc rusebis zurgs Seeparos. unda aRvniSno, rom 
Cven im dros arc zarbazani da arc tyviis mfrqveveli ara gvqonda. Tofebic 
sxva da sxva warmoebis: — osmalebis, germanelebis da rusebis. Cveni iaponuri 
karabinebi arxoveSi daiwvnen. tyviac mxolod imdeni gvqonda, ramdenis tare-
bac SeeZlo mTebSi TiTo mebrZols. tyviebs gvawvdidnen, gaxurebuli brZolis 
dros, adgilobrivi qalebi. me, Cemi xalxiT, saCqarod gaveSure Cemi poziciis 
gasamagreblad. atyda saSineli srola. gadavxede brZolis vels da Semdegi 
gadavwyvite: — mters ar vacno, rom Cems mTaze SeiraRebuli Zalebi imyofebian. 
rusebs ieriSi mohqondaT umTavresad sofel baSkois ukan asaRebad. vfiqrobdi: 
Tu davinaxe, rom leo ver uZlebs da ukan daxevas iwyebs, mTeli Cemi patara 
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ZalebiT gverdidan SeveWrebi rusTa jaris rigebs, riTac leos mivcem Tavi-
sufali daxevis saSualebas. Cems xalxs brZaneba miveci: buCqebs ukan dawoli-
liyvnen, rusebma rom ver dagvinaxon da araviTar SemTxvevaSi Cems brZanebamde 
ar esrolaT. TurqTa erTi gamocdili unter-oficeri waviyvane da cota win 
waviwie, rom rusTa moZraobisTvis Tvali medevna. durbinti ara mqonia, Tumca 
SormsWvreteli viyavi da brZolis msvlelobas kargad vxedavdi. rusebma Cems 
pozicias tyviis mfrqvevlebi dauSines. Cemma mebrZolebma ver moiTmines da 
sroliTve upasuxes. gavgzavne Turqi brZanebiT: — srola SeewyvitaT. veras 
gaxda. miTxra: batono, es SiSiT mosdiT. adga, gaimarTa mTeli Tavisi simaR-
liT, gaSala gverdiT mklavebi da daiZaxa: — „xom xedavT, saSiSi ara aris ra!” 
aman ukeT imoqmeda legionerebze, vidre Cemma brZanebam da unter-oficrebis 
maTraxebma. srola Cveni mxridan Sewyda. rusebi win iwevdnen, miuaxlovdnen 
baSkois da SeCerdnen. gadavwyvite: exla droa gverdidan gavuxsnaT cecxliY 
da cota xnis Semdeg ieriSze gadavideT. gaveci brZaneba legionerebs didi 
srola da yiJini aetexaT. amave dros baSkoidan da qiamil beis mier dakavebuli 
mTidanac srolis korianteli atyda. gogitiZesac mouxerxebia ramdenime mebr-
ZoliT rusebs zurgSi mohqceoda. daveSvi Cemi xalxiT ferdobze ieriSisaTvis. 
qveviT erTi biliki iyo. CavediT ra am bilikze, vxedav leoc, Tavis mebrZol-
Ta nawiliT, amave bilikiT modis. SevjgufdiT, SevCerdiT cota da srolas 
vumateT. leo da me erT patara kldis lods amovefareT da iqedan cecxli 
gavuxseniT mters. TxuTmetiode wuTis srolis Semdeg, gadavwyviteT sirbiliT 
gadavideT Cveni xalxiT saboloo ieriSzed. is iyo fexzed avdeqiT, rom rusis 
tyviis mfrqvevelma qvis namsxvrevebad aqcia lodi, romelsac vefarebodiT. 
SevutieT mters. meore mxridan qiamil beimac Seteva miatana rusis jars. airi-
vnen rusTa rigebi da gaqceva ganizraxes, magram gza moWrili hqondaT. aafria-
les ramdenime didi TeTri bairaRi. TiTqmis mTeli rusTa jari, oficrebiT 
da maT ufrosTan, arTvinis gubernator lavrovTan erTad tyved Cagvbardnen. 
xelT vigdeT zarbazani, ramdenime tyviis mfrqveveli da sxva iaraRi. 

Sig murRulSi rom SevdiodiT, davinaxe erTi Turqis axalgazrda mo-
makvdavi oficeri. tyvia mkerdSi moxvedroda: — mkerdidan hqonda patara 
Wriloba, magram zurgis erTi beWi TiTqmis sul gaglejili hqonda dum-
dumiTa18. axlos fon Smidti idga, revolveri xelSi eWira da miTxra: sjobs 
movkla, didad itanjvis da gadarCenis araviTari imedi ar aris, miT umetes, 
rom eqimsac versad siaxloves vera vnaxavT. vupasuxe, Tu Tqven am kacs 
moklavT, me Tqven, rogorc mkvlels, Tavad gamogasalmebT am wuTisofels. 
RmerTs ekuTvnis am kacis sicocxlec da sikvdilic! Smidtma revolveri 
jibeSi Caido da kvlav gaimeora: — madlsa vizamdi, rom momeklao. Semdeg 
eg momakvdavi oficeri berlinSi vnaxe. morCeniliyo. cxviri da loya ki 
saSinlad damaxinjebuli hqonda. mixa wereTelma miTxra, am ubedurs ueWve-
lad cudi avadmyofoba RrRniso. gamecina da vuambe am sawyali oficris 
istoria. SemdegSi osmalebs vuTxari: — rusebi dum-dumsa xmaroben meTqi. 
mipasuxes: ara, rusebi dum-dums ar xmaroben. Tu Tqven dum-dumiT daWrili 
naxeT, ueWvelad rusis jarSi myofi somxis Cetes (araregularuli jaris) 
nasroli iqnebao.

18 dum-dumi (ingl. Dum-Dum Bullets) — feTqebadi tyviebi, romelTa gamoyeneba, jer kidev 
pirvel msoflio omamde ikrZaleboda mTel rig saerTaSoriso konvenciaTa mier.
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murRuli patara, magram sufTa qalaqi iyo. amerikelebis sazogadoebas 
iq spilenZis maRaroebis koncesia gaexsna. am sazogadoebis mSvenier vilaSi 
davbanakdiT. me komendantad daviniSne. tyveqmnili lavrovic iq movaTavse. 
mcvelebs gankarguleba miveci kargad mopyrobodnen. davamSvide lavrovi. 
vuTxari, rom Cveni mfarvelobis qveS iqneba da Tu raime survili aqvs, sak-
marisia Cem mier miCneul msaxurs ubrZanos da ausrulebs. tirili autyda, 
Cemi coli arTvinSi davtove da albaT daiRupao. swored am dros movida 
ramdenime arTvineli da miTxres, — lavrovis coli Rame WoroxiT gaiqca da 
viciT, gadarCao. sixaruliT tirilisagan lavrovs guli kinaRam Seuwuxda. 
davamSvide. vuTxari, nu geSinia, me Cems meuRles vTxov, rom Jenevidan weri-
liT acnobs Tqvenebs, rom Tqven cocxali da janmrTeli xarT, rac marTla 
avusrule. wavedi oficerTa klubSi. iq moeyaraT rusis yvela oficrebs 
Tavi. gamovecnaure da davamSvide, — Cveni qarTvelebis mfarvelobis qveS 
iqnebiT, da, marTalia, Turqebs unda gadaqceT, radgan Cven jer mowyobili 
ara varT tyveebi SevinaxoT, vTxov kargad mogepyron. damSvidnen. davalevi-
ne Rvino. saWmelic da Rvinoc klubSi sakmarisi iyo. 

davubrundi amerikelebis vilas. Sevadgine sia WurWlisa, vercxleulo-
bisa, avejisa, tansacmelisa, fulisa da sxva yvela sagnebisa. movawere xeli, 
Cavkete karadebSi da davluqe. gaveci brZaneba: — xeli aravin axlos, — omis 
Semdgom es qoneba patrons daubrundeba meTqi. erTi kviris Semdeg, xopedan 
murRulSi rom davbrundi, mTlad gaZarcvuli damxvda mTeli es simdidre. 
qalaqSi pirvelive dRes daiwyo Zarcva upatronod darCenili saxlebis, 
fostisa da sxva dawesebulebisa. davayenebdi ama Tu im saxlis win mcve-
lebs, da es mcvelebi Tavad Zarcvavdnen. verafers gavxdi. davinaxe Sors, 
vakeze, erTi gundi osmalTa Jandarmeriis midioda. davawie kaci, TxovniT 
murRuls darCeniliyvnen ramdenime saaTiT. movidnen daRlilni, damSeulni. 
vaWame puri, davasvene cotaodeni da miveci gankarguleba Zarcva SeeCerebi-
naT. oriode saaTSi marTlac wesrigi daamyares. vuTxari madloba da gavis-
tumre. cxadia, verc aman uSvela. Cven sami Tu oTxi dRe davrCiT murRulSi. 
davtoveT Tu ara qalaqi, umalve ganaxlda Zarcva.

maradidamdis TiTqmis ubrZolvelad vikafavdiT gzas. maradidSi mowinave 
posti davamyare da binad xope miviCineT. gvixdeboda xSiri srola. Cveni susti 
ZalebiT, rasakvirvelia, baTumze galaSqreba SeuZlebeli iyo. ramdenime xnis 
Semdeg xopeSi movida erTi mSvenieri polki Turqebis jarisa. am polkis ufro-
si iyo obersti (polkovniki) fon Stange, samagaliTo tipi germaneli oficrisa. 
ramdenime zarbazani Tan axlda. misi jari gavliT iyo xopeSi. sxva fronti iyo 
misi daniSnuleba. gavacaniT fon Stanges Cveni mdgomareoba. moisurva CvenTan 
erTad gascnoboda adgilobriv samxedro viTarebas. Stange Tavisi Stabis ori 
oficriT, leo da me wavediT sul wina postebzed. cxenebi Tan gvaxldnen, — 
jariskacebs mohyavdaT, Cven ki amerikelebis avtomobiliT (me vatarebdi) mi-
vediT erTi mTis gzaze wamoweul cxvirTan. imis iqiT saSiSi iyo avtomobiliT 
svla, radgan rusTa frontTan sul axlos viyaviT. aq minda avRniSno erTi 
epizodi. saqarTvelo rom ganTavisuflda, leosTvis uambniaT Zmebs TarxniS-
vilebs. erTis saxeli mito iyo, meoresi ki ar maxsovs. rusTa jarSi moxalised 
yofilan. daginaxeTo, — uTqvamT maT, — ramdenime oficeri. osmalebi gvegoneT 
da mizanSi amogiReT. is iyo srola unda agvetexa, rom durbindSi gicaniT da 
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erTmaneTs vuTxariT: Zmani kereseliZeebi arian, RmerTi ar gagviwyres da ar 
davxocoTo. gicaniT, miT umetes advilad, rom Tqveni ambavi vicodiTo.

fon Stangem gamarTa TaTbiri. gamogvkiTxa, Tu ra strategiuli punqtebi 
gveWira maradidis garda. avuxseniT. gviTxra: — mivitanoT saerTo ZalebiT 
ieriSi. imedi maqvs, Tu baTumSi ver SeviWrebiT, rusebs did zians mainc miva-
yenebT. maradidSi daayena Tavisi jaris nawili. Cven Cveni nawili qalaqidan ga-
moviyvaneT, radgan mTeli Cveni Zalebi damxmare formaciaSi unda mogveqcia da 
amisaTvis dagverazma. Stangem enver faSas (osmalTa samxedro ministrs) depe-
SiT acnoba Tavisi gadawyvetileba da nebarTvas sTxovda, ramdenime dRiT Cven-
Tan darCeniliyo. uari miiRo. ganmeorebiT moiTxova Stangem nebarTva. miiRo 
kategoriuli uari da brZaneba, dauyovnebliv wasuliyo iq, sadac enver faSa 
ubrZanebda. mogvSorda es mSvenieri polki. davrCiT isev uregularo jariT. 
karga xans vuZlebdiT. frontidan xalxsa vgzavnidiT saqarTveloSi. saqarTve-
lodanac gadmodiodnen CvenTan Tavganwiruli patriotebi. male, umTavres 
frontzed osmalebi iZulebulni iyvnen ukan daexiaT da dapyrobili adgilebi 
daetovebinaT. Cven TiTqmis sruliad moWrili davrCiT. bolos, iZulebuli 
viyaviT Cvenc dagvexia. davbrundiT viwes. viwedan male CavediT trapizonSi. 

trapizonSi Turqebma gviTxres, foTSi jaris gadasxmas vamzadebT. miiReT 
Tqvenc monawileobao. Cven samzadiss SevudeqiT, radgan aragvsurda saqarTve-
los miwa-wyalze Turqebi uCvenod Sesuliyvnen. xelSekrulebis mixedviT, Cven 
kontrolis ufleba gvqonda. Cveni movaleoba iyo, dagvecva Cveni xalxis in-
teresebi. vicodiT, germanelebi mxars dagviWerdnen. xolo am samzadisma una-
yofod Caiara. ori Turqis flotis uZlieresi gemi „geben” da „breslau” iZu-
lebulni iyvnen Tvalyuri edevnaT dardanelisaTvis. am gemebis dauxmarebliv, 
foTis operacia saSiSi iyo. es ori gemi germanelebisa iyo. omis dasawyisSi 
inglisis floti daedevna maT mosaspobad. germanulma gemebma gza osmaleTis 
wylebisaken aiRes da radgan simardiT da Sors msrolelobiT ingliselebs 
aRematebodnen, uvneblad miaRwies dardanels. rusis floti, maTi SiSiT por-
tebidan gasvlas ver bedavda.

am dros mixeil wereTeli stambolSi gavgzavneT, germanelTa saelCosTvis 
ori rame emcno: Cveni ukmayofileba Turqebis mimarT da moTxovna vinme mo-
zeli, germanelebis warmomadgeneli Cven komitetTan, ukan gaewviaT. mixeili 
davtoveT stambolSi komitetis warmomadgenlad saelCosTan. damaxasiaTebeli 
germanelebis Cvendami keTili ganwyobilebisa Semdegic aris: saelCoSi mixeili 
Sexvda fon der golcs, anu golc faSas. fon der golcma gadaaxalisa, axlad 
moawyo osmalTa jari da omis dros ufrosobda osmalTa pirvel da meeqvse 
armiebs. man megobrulad urCia mixeils: — Tqveni eri ar aajanyoT. Tqveni ajan-
yebis mosaspobad oriode diviziaa sakmarisi. CvenTvis oriode diviziiT meti 
iqneba rusis jari, Tu naklebi, — didi mniSvneloba ara aqvso.

rasakvirvelia, mixeilma madloba gadauxada da uTxra: komitets gadawyve-
tili aqvs, araTu ajanyebas xeli ar Seuwyos, aramed miiRos yvela zoma, rom 
is ar moxdes. es ician germanelebmac da osmalebmac. da Tu aWaraSi ajanyeba 
moxda, — es iqneba komitetis survilis winaaRmdego. 

komitets kargad esmoda Tavisi pasuxismgebloba erisa da istoriis winaSe. 
ucilebeli iyo saqarTvelosTan uSualo kavSiris gabma. amisaTvis komitetis 
erT-erTi wevri unda gagvegzavna Cvens qveyanaSi. giorgi maCabels legaluri 
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pasporti hqonda da rodesac osmaleTi jer kidev arameomari saxelmwifo iyo, 
mas SeeZlo naklebi riskiT Casuliyo saqarTveloSi da iq emoqmeda. cxonebu-
li giorgi WkuiT, niWiT, energiiT da cocxali iniciativiT iyo bunebisagan 
aRWurvili, amasTan gambedavi da didi mamuliSvili. davavaleT qarTvelTa yve-
la partiebis xelmZRvanelebi, gavleniani pirni, gazeTebis redaqtorebi, da, 
saerTod, visac saWirod CaTvlida, enaxa da maTTvis gaecno Cven mier dadebul 
xelSekrulebaTa teqstebi, Cveni miznebi, imedebi, namoqmedari da momavali sa-
qmianobis gegmebi. 

aq moTxrobis msvlelobas unda gavuswro da davamTavro giorgis saqarTve-
loSi pirveli Casvlis Sedegebis aRwera.

yvelam, garda oris gamoklebiT, romelTac ar sjerodaT Cveni qveynis gan-
Tavisuflebis SesaZlebloba, didad moiwona Cveni iniciativa da saqmianoba. 
noe Jordaniam SemogviTvala: RmerTma xeli mogimarToT. Tqven mand imoqmedeT, 
Cven aq vimoqmedebT, — Tu germaniam gaimarjva, — saqarTvelos Tqven moua-
reT, Tu ruseTi gamovida gamarjvebuli, — Cven vecdebiT Cveni eris bedi ga-
vaumjobesoTo. evgeni gegeWkorim ganacxada: wamiyvaneT TqvenTan samoqmedoT, 
mzada var exlave wamovideo. general gabaSvilmac igive survili gamosTqva. 
spiridon kedia, daTa vaCnaZe, rezo gabaSvili da sxvani maTi jgufisa, Cven sav-
sebiT SemogvierTdnen da ikisres moawyon momavalSi Cven mier saqarTveloSi, 
zRvis qveS mavali navebiT Tu sxva saSualebebiT gagzavnili iaraRis, xalxis, 
literaturis Tu sxva sagnis miRebis saqme, da es pirnaTlad Seasrules.

am rigad Cvens komitets saqarTveloSi ara marto ideuri momxreebi yav-
da, aramed kidev, rac umTavresia, cocxali, momqmedi organizacia umagrebda 
zurgs, saqmianobas uadvilebda. da rodesac erovnul-demokratiuli partia 
daarsda, saqarTvelosTan Cveni kavSiri savsebiT uSualo Seiqmna. nacional-
demokratia ukve saqarTveloSi momqmedi Cveni nawili iyo. es gviadvilebda 
saqarTvelosTan mimosvlas zRvis qveS mavali navebiT. vicodiT frontidan 
gagzavnil xalxs visTvis unda miemarTa, visTvis mietana Cveni ambebi da 
visgan moetanaT CvenTvis saqarTveloSi momqmed Zalis saqmianoba. nacional-
demokratia, an mis daarsebamde Jurnal „kldes” xelmZRvanelni avalebdnen 
sando xalxs germanelebTan tyved gadasuliyvnen da CvenTan eTanamSromlad. 
bevri Tavganwiruli vaJkaci patrioti mogvemata. 

giorgi maCabelma, germaniaSi dabrunebamde, inaxula peterburgSi Tavi-
si Zveli megobari vasil dumbaZe. ruseTis samxedro monistris, general 
suxomlinovis axlo megobari iyo vasili, da, amboben, didi gavlena hqonda 
ministrzed. giorgim gaacno dumbaZes Cveni miznebi, imedebi, Cven mier da-
debuli xelSekrulebani, romelTa ZaliT germania, avstria da osmaleTi 
winaswar scnobdnen Cveni qveynis srul suverenobas, aRuTqvamdnen megobro-
bas da yovelnair daxmarebas erovnuli sazRvrebis dasacavad. vasili dah-
pirda: me Tqven srul gankargulebaSi viqnebio. SemdegSi dumbaZe miemgza-
vreboda Crdilo amerikaSi, rusis artileriisaTvis yumbarebis SesakveTad. 
stokholmSi, giorgim Seaxvedra vasils germaniis samxedro ataSe. ameriki-
dan dabrunebis Semdeg, dumbaZe gvarwmunebda: me yumbarebis yalbi kalibri 
mivecio. ar vici Tu marTla ese moiqca, xolo erTi ki ueWvelad cxadia: 
suxomlinovic da dumbaZec samarTals misces RalatisaTvis da sikvdili ga-
dauwyvites. bolSevikebis revoluciam gadaarCina. piradad me, dumbaZe mxo-
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lod omis Semdeg gavicani. namdvili patriotis STabeWdilebas axdenda da 
saerTod, yvelas simpatiebs iwvevda. vinc mas daaxloebiT icnobda, aqebda. 
Semdeg SeerTebul StatebSi cxovrobda da, ramdenadac vici, Cvens mTavro-
bas didi samsaxuri gauwia19.

* * *
1915 wlis bolos, germaniis sagareo saqmeTa saministrom da mixeil we-

reTelma, berlinSi Cveni komitetis warmomadgenelma, mTxoves Cavsuliyavi am 
dedaqalaqSi, raTa sakuTar Tavze ameRo germaniis da avstro-ungreTis tyve-
Ta banakebSi myofi Cveni samxedro tyveebis movla. Cemi kompetenciis sferoSi 
Sedioda propaganda da zogadad politikuri sakiTxebi. vewvie TiTqmis yvela 
tyveTa banaks. davaarse yovelkvireuli „qarTuli gazeTi”, romelic omis da-
sasrulamde ibeWdeboda. am gazeTs uzarmazari warmateba hqonda. amas adas-
turebs aTasobiT werili, gamogzavnili Cems saxelze. zogierTi maTgani am 
gazeTSi daibeWda kidec. gazeTis erT-erTi mTavari mizani, germaniis mimarT 
qarTveli xalxis siyvarulis grZnobis gaRviveba gaxldaT. 

unda vTqva, rom gazeTma mniSvnelovanwilad xeli Seuwyo am grZnobis 
zrdas. amas sruliad adasturebs Cveni komitetis warmatebiTi moRvaweobac, 
romelsac zurgs umagrebdnen feldmarSal hindenburgis brwyinvale gamar-
jvebebi rusul frontze. hindenburgi, ludendorfi, makenzeni da kress fon 
kressenStaini, qarTveli xalxis legendarul gmirebad iqcnen. saqarTvelo-
Si iTxzebodnen maTi da germaniis ganmadidebeli saxalxo simRerebic ki. 
zogi am simRerebidan, romlebmac Cvenamde moaRwies, dabeWdil iqnen „qar-
Tul gazeTSi”. es gazeTi vrceldeboda saqarTveloSic, an Jenevis gavliT, 
an wyalqveSa navebis meSveobiT.

gazeTi gamodioda cenzuris gareSe da Tavisuflad vrceldeboda tyve-
Ta banakebSi. aseTi iyo germanuli mTavrobis ndoba Cvens mimarT.

vbeWdavdiT mraval propagandistul masalas germanulad, frangulad, 
inglisurad da espanurad. vawyobdiT damonebul erTa konferenciebsa da 
kongresebs, romlebisganac cnobili iyo stokholmis20, da, gansakuTrebiT, 
lozanis konferencia21.

19 am adgilas sruldeba giorgi kereseliZis memuarebis qarTuli teqsti. mogonebaTa 
Semdgomi da bolo nakveTi Targmnilia franguli enidan g. kereseliZis arqivSi dacu-
li avtobiografiuli xasiaTis narkvevidan, romelic man 1958 wlis martSi gaugzavna 
germaniis federaciuli respublikis sagareo saqmeTa saministros. ix.: G. Keresselidzé, 
A Monsieur le directeur du ministère des Affaires étrangères, Bonn, 25. 3. 1958. G 

20 igulisxmeba 1917 wlis Tebervlis revoluciis dros q. stokholmSi (SvedeTi) Semd-igulisxmeba 1917 wlis Tebervlis revoluciis dros q. stokholmSi (SvedeTi) Semd-
gari evropeli socialistebis TaTbiri, sadac m. wereTelma da g. maCabelma gada-
sces socialistTa liderebs memorandumi „saqarTvelos ufleba damoukideblobaze“  
(Le droit de la Géorgie à l’indépendance). xsenebuli memorandumis franguli teqsti da-
culia g. kereseliZis arqivSi. 

21 igulisxmeba ruseTis imperiaSi ZaldatanebiT inkorporirebul erovnul umciresobaTa 
warmomadgenlebis moqmedebis koordinaciis mizniT germanelTa dafinansebiT Seqmnili 
„ruseTis daCagrul erTa ligis“ mier q. lozanaSi (Sveicaria) 1916 wlis 27-29 ivniss mowyo-
bili „erTa kavSiris“ mesame konferencia. xsenebul konferenciaze, saqarTvelos Sesaxeb sa-
gangebo moxsenebiT gamovida saqarTvelos ganTavisuflebis komitetis wevri m. wereTeli. 
ix.: l. baqraZe, germanul-qarTuli urTierTobebi pirveli msoflio omis dros. qarTuli 
erovnuli komitetis saqmianoba 1914-1918 ww. Tbilisi, „pegasi“, 2009, gv. 113-132.
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ruseTis Tebervlis revoluciis dros, Jenevidan gavugzavneT tele-
gramebi amerikis SeerTebuli Statebis prezidents vilsons, didi britane-
Tis premier-ministrs loid jorjs, safrangeTis respublikis prezidents 
puankares da ruseTis droebiTi mTavrobis Tavmjdomares Tavad lvovs22, 
romlebSic vaxsenebdiT maT saqarTvelos ucilobel uflebebs damoukide-
blobaze. saqarTveloSi gagzavnili telegramebis, werilebisa da adamianTa 
meSveobiT, varwmunebdiT Cvens xalxs gamohyofodnen ruseTs. 

1917 wels23, germaniis sagareo saqmeTa saministrom gvacnoba, rom ge-
neral-feldmarSal hindenburgs surs Cveni Sexvedra general kress fon 
kressenStainTan, romelic man daniSna saqarTveloSi gasagzavni jarebis me-
Taurad. Sexvedra, romelsac eswreboda fon nadolni, Sedga mTavar genera-
lur StabSi. generlis didsulovnebam, misma keTilma ganwyobam Cveni saqmis 
mimarT, Cvenze Rrma STabeWdileba moaxdines. man es dagvimtkica sakuTari 
qmedebebiT saqarTveloSi. Cveni xalxi generals „Cvens kress” uwodebda.

ingliselTa saqarTveloSi Semosvlis Semdeg, maT mosTxoves Cvens mTa-
vrobas gadaecaT maTTvis yvela germaneli, razec kategoriuli uari mou-
vidaT. qarTvelebma Seadgines SeiaraRebuli dacvis razmi, Tavad d. vaCnaZis 
meTaurobiT, romelic mzad iyo cecxli gaexsna nebismieri pirisTvis, vinc 
ki Seecdeboda cudad mopyroboda germanelebs, da ase miaciles generali 
da misi jari sazRvramde. rodesac ingliselTa tyveobaSi yofnis Semdeg, 
kress fon kressenStaini dabrunda Tavis qveyanaSi, doqtor kinds mis sapa-
tivsacemod vaxSami gaumarTavs. 

misi sadRegrZelos Sesmisas, mivmarTe mas Semdegi Sinaarsis sityviT: 
„generalo, Tqven guluxvaT sTeseT megobrobis keTili Tesli saqarTve-
los dalocvil miwaze. Tqvenma samSoblom, misda saubedurod, waago omi 
da vSiSob, rom es misi ubedureba ar aRmoCndes ufro did ubedurebad Cemi 
samSoblosTvis. omSi gamarjvebulebma gaiZules moSorebuliyaviT xalxs, 
romelic Tqven ukve giwodebdaT „Cvens kress”, rac didi siyvarulis niSania. 
magram Tqvenma Tesvam ukve moitana mdidari mosavali. SevTxov yovlisSe-
mZle RmerTs, rom Cven xalxTa es megobroba samaradisod darCes Seurye-
veli. Sevsvam, generalo, Tqveni da Tqveni diadi samSoblos sadRegrZelos. 
mwams, rom misi sidiade iqneba garanti Cemi samSoblos Tavisuflebisa”.

generalma mipasuxa, rom saqarTvelosTan aris dakavSirebuli misi grZe-
li cxovrebis saukeTeso dReebi da mis udides survils Seadgens, ixilos is 
Tavisufali da bednieri.

22 igulisxmeba 1917 wlis TebervalSi ruseTSi monarqiis damxobis Semdeg petrogra-igulisxmeba 1917 wlis TebervalSi ruseTSi monarqiis damxobis Semdeg petrogra-
dis droebiTi mTavrobis saxelze mixeil wereTlis, giorgi da leo kereseliZeebis 
mier gagzavnili telegrama, sadac isini, qarTuli erovnuli partiis evropuli ko-
mitetis saxeliT, iTxovdnen saqarTvelos saxelmwifoebriobis aRdgenas 1783 wlis 
ruseT-saqarTvelos Soris dadebuli traqtatis Tanaxmad, romlis mixedviT, rusuli 
proteqtoratis qveS, saqarTvelos unda ganegrZo arseboba rogorc damoukidebel 
saxelmwifos. am mizniT, saqrTveloSi unda moewviaT damfuZnebeli kreba, romel-
sac unda moegvarebina urTierToba ruseTTan. garda amisa, ruseTis mTavrobas unda 
gaewvia saqarTvelodan rusi egzarqosi da aRedgina qarTuli eklesiis avtokefalia. 
telegramis sruli teqsti ix.: Les Annales des nationalités. Bulletin de l’Union des nationa-Bulletin de l’Union des nationa-
lités, Lausanne, 1917, n° 3-4, p. 82-83. 

23 Secdomaa. unda iyos 1918 weli. 
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1919 wels, Tu ki mexsiereba ar mRalatobs, batoni rauSeri daniSnul iqna 
germaniis elCad saqarTveloSi. saqarTvelos legaciam mis sapativcemlod 
vaxSami gamarTa, romelsac eswreboda batoni miuleri, — germaniis mTavrobis 
Tavmjdomare, batoni hanniSi, — ganaTlebis ministri, doqtori parvusi, ro-
melmac uzrunvelyo ruseTSi leninisa da misi bandis gamgzavreba da sxvebi. 
saqarTvelos xalxisa da mTavrobis saxeliT me gamovxate Cveni rwmena, rom 
is gaagrZelebs im warmatebul politikas, romelsac saqarTveloSi safuZve-
li Cauyara germaniis imperiis mTavrobam. kerZod ki, megobrobisa da keTili 
urTierTobebis politikas. SesaZloa, saqarTvelo ar aris sakmarisad didi 
imisaTvis, rom mniSvnelovani wona hqondes msoflio politikaSi, magram im Se-
mTxvevaSi, Tu ki mas miecema sakmarisi dro, is SeZlebs kavkasiis xalxTa gaer-
Tianebas erT politikur warmonaqmnSi da molaparakebas ukrainasTan da sxva 
mis mezoblebTan. aseT SemTxvevaSi, misi politikuri wona mniSvnelovnad gai-
zrdeba. saqarTvelos bunebrivi simdidreebi, misi tyeebi da sasoflo-sameur-
neo produqcia, SesaZloa gaicvalos germanul industriul nawarmze. qarTvel 
xalxs urCevnia, upirveles yovlisa ivaWros germaniasTan, romelsac is Tvlis 
namdvil megobrad, romelic mas uyvars da romliTac aRtacebulia.

Tu ki me aq momyavs nawyvetebi Cems mier warmoTqmuli sityvebidan, 
romlebic erTi ideiT arian gamsWvalulni, amas vakeTeb imitom, rom mas Sem-
deg araferi Secvlila Cems azrovnebaSi, Cems imedebSi, erovnul-politikur 
miznebSi, saganTa da movlenaTa SefasebebSi.

aq, iZulebuli var, isev davbrunde ukan. cota xniT adre brest-litovskis 
konferenciamde, fon vezendonkma konfidencialurad macnoba, rom berlinSi 
Camovida Turquli delegacia, romelmac audiencia Txova imperators, raTa 
TurqeTma xelSi Caigdos qarTuli porti baTumi, zogierT sxva teritoriasTan 
erTad. xsenebuli delagaciis xelmZRvaneli yofila Seih-ul-islami, romelsac 
qarTuli warmomavloba hqonda. ahmed faSa, delegaciis sxva friad gavleniani 
wevri, aseve warmoSobiT qarTveli iyo. fon vezendonkma SemomTavaza: „aucile-
belia, rom Tqvenma komitetma miiRos zomebi am gaumarTlebeli pretenziebis 
winaaRmdeg”. im dResve me, Tavad maCabelTan erTad, gaveSure Seih-ul-islamis 
sanaxavad, romlis qarTuli gvari iremaZe iyo da romelic cxovrobda „central-
otelSi”. man yvelaferi gaakeTa, raTa daverwmuneT, rom TurqeTs saqarTvelos-
gan megobrobis meti araferi unda. Semdeg dRes vivaxSmeT ahmed faSasTan, Zal-
zed cnobil mahmud faSas umcros ZmasTan, romlis qarTuli gvari TavdgiriZe 
iyo. ahmed faSa amtkicebda, rom is berlinSi sakuTari qaliSvilis sanaxavad-Ra 
iyo Camosuli da mas ar swamda, rom TurqeTs raime zraxvebi hqonda baTumis, an 
misi megobari qveynis, saqarTvelos romelime sxva teritoriebis mimarT.

vinaidan am mxvriv arafris imedi ar unda gvqonoda, gavagzavneT tele-
gramebi TbilisSi. moviTxoveT saswrafod gamoegzavnaT brest-litovskSi 
saqarTvelos sruluflebiani warmomadgeneli. amis SeuZleblobis SemTxve-
vaSi, — mieniWebinaT CvenTvis es uflebebi. Cvenma garjam unayofod Caiara. 
mokled rom vTqvaT, yvela Cveni mcdelobis miuxedavad, Turqebma miiRes 
leninisgan da trockisgan yvelaferi is, rac moiTxoves.

ramdenime dRis Semdeg, fon vezendonkTan miRebis dros, me mwared vusa-
yvedure fon nadolnis is ziani, rac miayenes Cems qveyanas brest-litovskis 
konferenciaze. batonma nadolnim mipasuxa xmamaRali xmiT, rogorc Cans im 
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mizniT, raTa yvelas gaego misi pasuxi, rom movlenebi sxvagvarad ganviTar-
debodnen, im SemTxvevaSi, Tu ki is daeswreboda am sakiTxis ganxilvas. amis 
Semdeg, man aswia maRla sakuTari muSti da ganacxada ufro xmamaRali xmiT: 
„uCveneT Turqebs rac SeiZleba Zlieri muSti da baTumi dagrCebaT Tqven”. 
da warmadgina TurqeTis generalur konsuls, romelic idga Cvens gverdiT.

rodesac Cveni sruluflebiani ministri, batoni a. Cxenkeli Camovida 
berlinSi Cveni respublikis iuridiuli aRiarebis mizniT, raixskanclerma 
betman-holvegma uTxra, rom im SemTxvevaSi, Tu ki qarTveli eris delegacia 
wardgenili iqneboda brest-litovskis konferenciaze, saqarTvelo miiReb-
da imaze mets, risi imedic SeeZlo hqonoda. 

Cveni ministris da fon vezendonkis TxovniT, davTanxmdi damekavebina 
samxedro ataSes Tanamdeboba polkovnikis CiniT da Cveni legaciis mrCe-
vlis posti. aucilebeli iyo, rac SeiZleba mokle vadebSi damebrunebina 
saqarTveloSi Cveni samxedro tyveebi da legioni, romelic am droisTvis 
rumineTSi imyofeboda, rac Sevasrule kidec. 

omis dasasruls, sastumro „adlonSi” germaniis yofili samxedro ataSes, 
general fon lossovis pativsacemad gamarTuli vaxSmis Semdeg, generalma mi-
miyvana fanjarasTan da miTxra: „CvenTvis am omis mogeba ukve SeuZlebelia. 
gvaklia navTobi. urCieT Tqvens mTavrobas daamyaros urTierTobebi Cvens 
mowinaaRmdegebTan, Tqveni respublikis damoukideblobis gadarCenis mizniT”. 

germaniis sagareo saqmeTa saministros iniciativiT, gadavwyvited gamo-
gveca qarTul enaze yovelTviuri Jurnali „evropis moambe”, doqtor meke-
lainis da Cemi redaqtorobiT. omSi damarcxebis gamo, Jurnalis gamocema 
ver ganxorcielda.

rodesac general fon der golcis (romelic, rogorc amboben, gene-
ral golc faSas naTesavi iyo) „rkinis diviziis” nawilebma, berlinis mcire 
xniT okupaciis Semdeg daixies qalaqidan24, batonma miulerma, mTavrobis 
maSindelma Tavmjdomarem, miTxra, rom ar icoda ra saxis zomebi mieRo maT 
mimarT: „sisxlismRvreli brZolebis gareSe, isini arasdros ar gadmogvce-
men sakuTar oficrebs da TanamebrZolebs”. me mas SevTavaze daeTmo isini 
CvenTvis: „Cven maT vuzrunvelyofT miwiT, romelic sakmarisi iqneba maTi 
ojaxebis Sesanaxad, im pirobiT, rom isini ibrZolebdnen Cveni jaris rigeb-
Si, Tu rusebi Seuteven Cvens sazRvrebs”. — „amis survili mec maqvs, mipasuxa 
ministrma, — magram ingliselebi ar dagvrTaven amis nebas”.

1922 wlis aprilis rapallos xelSekrulebis Sedegad, germanulma mTa-
vrobam Segvatyobina, rom Tavisda samwuxarod, iZulebulia uari Tqvas sa-
qarTvelos respublikis aRiarebaze. me mivmarTe TxovniT generlebs luden-
dorfs da kress fon kressenStains, mxari daeWiraT Cveni protestisaTvis. 
Tavis pasuxSi, generali kressi mwuxarebas gamoTqvamda imis gamo, rom ar 
SeeZlo Cveni daxmareba, radgan am sferoSi araviTari gavlena ar hqonda25.

24 avtori gulisxmobs 1920 wlis martSi germaniaSi momxdari e.w. „kappis putCis” ambebs, 
romlis drosac, germaniis social-demokratiuli mTavrobis kapitulanturi politi-
kiT ukmayofilo umaRlesi sardlobisa da qveynis memarjvene-konservatiuli wreebis 
zogierTma warmomadgenelma, maT mimarT erTguli samxedro nawilebis meSveobiT mcire 
xniT SeZles daekavebinaT berlini da iqedan ganedevnaT qveynis socialisturi mTavroba.

25 dawvrilebiT amis Sesaxeb ix. winamdebare publikaciis danarTSi gamoqveynebuli dokumentebi. 
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generalma ludendorfma, 1922 wlis 26 dekembris weriliT, daminiSna 
miunxenSi Tavis vilaze Cveni Sexvedris dRed 1923 wlis 20 Tebervali. me mas 
movaxsene Cveni saqme da Txovna, raTa feldmarSali fon hindenburgi da is, 
gamosuliyvnen mTavrobis winaSe Cvens sasargeblod. ra Tqma unda, me kar-
gad mesmoda, rom saqmeSi maTi Carevac ki, ver moaxdenda gavlenas mTavro-
bis gadawyvetilebaze. Tumca, saqmeSi maTi Carevis faqts, Cveni qveynisTvis 
SeeZlo hqonoda didi politikuri da moraluri mniSvneloba. generalma 
gamoTqva Tavisi Rrma mwuxareba: arc feldmarSal hindenburgs, arc mas, ara 
aqvT araviTari gavlena respublikis mTavrobaze. „saqarTvelos damoukide-
bloba, — miTxra man, — ar SeiZleba ar ainteresebdes germanul mTavrobas, 
miuxedavad imisa, respublikuri Tu imperiuli reJimi iqneba germaniaSi. ma-
gram omi Cvens mier wagebulia da germania jer kidev ar aris Tavisufali 
sakuTar moqmedebebSi”.

wlebis ganmavlobaSi me vxelmZRvanelobdi qarTvel emigrantTa gaerTia-
nebas germaniaSi.

1932 wels, Cemda samwuxarod, iZulebuli viyavi dametovebia germania da 
sacxovreblad gadmovsuliyavi safrangeTSi, — qarTvelTa erovnuli aqtiu-
robis centrSi. 

danarTi  N°1

mixeil wereTeli da giorgi kereseliZe — erih fon ludendorfs

Berlin W. Brücken — Allee 30B
30. 11. 1922.

mis aRmatebulebas, baton general-kvartirmaister ludendorfs

Tqveno aRmatebulebav,

Tqveni aRmatebulebisTvis ra Tqma unda cnobilia, rom rusi bolSe-
vikebis warmomadgenelTa germanul mTavrobasTan molaparakebis Sedegad, 
ukanaskneli daTanxmda rapallos xelSekrulebis gavrcelebaze saqarTve-
lozec, ris gamo iZulebuli iqna qarTuli saxelmwifos iuridiul cno-
baze uari eTqva. saqarTvelis saelCom berlinSi, romelsac 1918 wlidan 
diplomatiuri urTierToba hqonda germaniis mTavrobasTan, ukve miiRo 
berlinis sagareo saqmeTa saministros oficialuri nota, romelSic di-
plomatiur urTierTobaTa Sewyveta germaniis mTavrobasa da Zvel, evropis 
yvela saxelmwifos mier, ruseTis CaTvliT, iuridiulad cnobil saqarTve-
los mTavrobas Soris, ganmartebulia rogorc rapallos xelSekrulebis 
ratifikaciis gardauvali Sedegi.

sadReisod, saqarTvelo rusuli jaris mier okupirebuli qveyanaa, ro-
melsac mxolod erTi, qveynis ucxo Zalebis okupaciis Sedegad amJamad pa-
rizSi gadaxvewili Zveli mTavroba hyavs. radgan „sabWoTa” saqarTvelos e.w. 
damoukidebloba, Tavad bolSevikebis mier maTve sakuTar interesebSi Se-
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Txzuli fiqcia gaxlavT, saqarTvelo, germaniis raixstagis mier rapallos 
xelSekrulebis ratificirebis SemTxvevaSi, germanuli mxaris mier amoRebu-
li unda iyos damoukidebel saxelmwifoTa siidan. 

CvenTvis, qarTuli erovnuli komitetis xelmomweri wevrebisaTvis, 
romlebic omis mZime wlebis dros vTanamSromlobdiT germaniasTan da vsar-
geblobdiT misi daxmarebiT, Cveni samSoblos ganTavisuflebis mizniT, cno-
bilia, rom Tqven, Tqveno aRmatebulebav, brZandebodiT saqarTvelos da 
kavkasiis damoukideblobis ideis ugonieresi da ugulwrfelesi damcveli. 
CvenTvis cnobilia, rom Tqvenma aRmatebulebam, omis dros daarwmuna ger-
maniis mTavroba safuZvlianad da seriozulad ganexila es idea; — 1918 wels 
berlinSi Camosuli saqarTvelos delegaciis survilis Tanaxmad, —eRiare-
bina saqarTvelos ukve gamocxadebuli damoukidebloba. CvenTvis isic aris 
cnobili, rom germanulma jarebma swored Tqveni aRmatebulebis iniciati-
vis wyalobiT gaanTavisufles saqarTvelo rusebisgan da Turquli safr-
Txisagan, daamyares qveynis SigniT wesrigi da daicves mtris Semotevisagan 
axladSeqmnili qveynis sazRvrebi. Cveni axali saxelmwifoebrioba, Seiqmna 
germanuli daxmarebisa da rCevis safuZvelze. qarTveli xalxi, romelmac 
mxolod erTxel Tavisi oriaTaswliani istoriis ganmavlobaSi miiRo dax-
mareba da TanagrZnoba didi dasavleTevropeli erisagan, iyo da mudmivad 
darCeba germaniis madlieri. saqarTveloSi Semosvlis dros germanuli ja-
rebi, baton general kressis meTaurobiT, madlierebis da aRtacebis grZno-
biT iqnen miRebulni. Tavad amgvari miReba, savsebiT adasturebs grZnobebs, 
romlebic qarTvel xalxs gaaCnda germanelTa mimarT. 

Cven dResac varT darwmunebulni, rom politikur movlenaTa arasasur-
veli mimarTulebiT msvlelobis miuxedavad, keTilSobili germaneli, da, 
upirvelesyovlisa, Tqveni aRmatebuleba, ar ganixilavs misi mokavSire eris 
politikur katastrofas, rogorc germaniisTvis raime umniSvnelo poli-
tikur movlenas. vinaidan imedi gvaqvs, rom nacionalurad ganwyobilma ger-
manelma politikosebma ar Tqves uari saerTo muSaobis gegmaze kavkasiaSi da 
saerTo miznebis ganxorcielebaze axlo aRmosavleTSi, risTvisac saqarTve-
los damoukidebloba aucilebel winapirobas warmoadgens. 

amitomac Tavs uflebas vaZlevT, TxovniT mivmarToT Tqvens aRmatebu-
lebas, raTa Tqven, TqvenTvis axlo mdgom politikur wreebSi, aRimaRloT 
xma im qveynis damoukideblobis dasacavad, romelmac moipova Tavisi damou-
kidebloba Tqvenive politikuri sibrZnis meSveobiT. Tu ki Tqven, Cveni sur-
vilisamebr, raihstagSi ratifikaciis Taobaze molaparakebebis dros, wi-
naRudgebiT rapallos xelSekrulebis saqarTveloze gavrcelebis Sedegad 
qarTuli saxelmwifos mospobas, deputatebi, Tqveni aRmatebulebis gavle-
nis qveS, daTanxmdebian Tqvens winadadebaze.

umorCilesad gTxovT, Tqveno aRmatebulebav, mokle audiencias, raTa 
amiT saSualeba mogveces movisminoT Tqveni aRmatebulebis azri da rCeva 
Cveni samSoblos mdgomareobis Sesaxeb.

doqtori mixeil fon wereTeli
polkovniki georg fon kereseliZe
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danarTi N°2

mixeil wereTeli da giorgi kereseliZe — kress fon kressenStains

M Berlin W. Brücken — Allee 30B
21. 12. 1922.

mis aRmatebulebas, 
baton general 
fridrih fon kress

Tqveno keTilSobilebav, pativcemulo batono genaralo,

Cven, winamdebare werilis xelmomwerni qarTuli erovnuli komitetis 
wevrebi, Tavs uflebas mivcemT ramdenime wuTiT movipyroT Tqveni aRmate-
bulebis yuradReba.

rogorc savaraudod ukve ecnoba Tqvens aRmatebulebas, raihstagis ko-
misiis mier rapallos xelSekrulebis ratifikaciis Sedegad, romelic aseve 
vrceldeba saqarTvelozec, gauqmebul iqna germaniis mier Cveni samSoblos 
iuridiuli cnoba. germaniis TvalsazrisiT, amiT, amave dros, anulirebul 
iqna misi arseboba rogorc damoukidebeli saxelmwifosi.

Tqvens aRmatebulebas ar SeiZleba ar esmodes sxvebze ukeTesad, im fa-
qtis gaTvaliswinebiT, rom Cven orTaveni viyaviT da varT germanul-qar-
Tuli daaxloebis da megobrobis politikis mxurvale momxreni da mxarda-
mWerebi, ramdenad izaralebs amis Sedegad is saqme, romelic dafuZnebulia 
Cvens saerTo muSaobasa da interesebze. Cven, qarTvelebma, movipoveT Cveni 
samSoblos Tavisufleba mniSvnelovanwilad Tqveni aRmatebulebis CareviT 
da daxmarebiT. amas Cven arasdros daviviwyebT. Cven aseve darwmunebul-
ni varT, rom dResac ki, momentis arasasurveli politikuri garemoebebis 
miuxedavad, germaniaSi moipoveba bevri saukeTeso pirovneba, romelTa guli 
saqarTvelosadmi megobrobiT aris gamsWvaluli. 

im megobrobis da simpatiis saxeliT, romelic Tqven, Tqveno aRmate-
bulebav, daumtkiceT Cven qveyanas da xalxs, im aRtacebuli siyvarulis 
da ltolvis saxeliT, romelic Tqvens mimarT gamoiCina qarTvelma xalxma, 
Tavs uflebas vaZlevT, Tqveno aRmatebulebav, gTxovoT, rom Tqven, ramde-
nadac Tqveni mdgomareoba amis saSualebas mogcemT, aRimaRloT xma Tqveni 
aRmatebulebis garSemo myof wreSi saqarTvelos da misi Tavisuflebis da-
sacavad. Tqveni aRmatebuleba SeiZleba darwmunebuli iyos Cveni da Cveni 
eris gulmxurvale madlierebis grZnobaSi. 

darwmunebulni imaSi, rom kvlav Seucvlelad arsebobs is keTili neba, 
romelsac Tqveni aRmatebuleba iCenda Cveni ubeduri eris mimarT, Tavs 
uflebas vaZlevT gTxovoT, gadasceT Tqveni aRmatebulebisadmi gagzavnil 
werilisadmi Tan darTuli werili baton general-kvartirmaister luden-
dorfs. is Seicavs dawvrilebiT dasabuTebas imave Txovnisa, romliTac Cven 
winamdebare werilSi mogmarTeT Tqven. amis garda, Cven davrCebiT metad 
madlierni Tqveni aRmatebulebisadmi, Tu ki Tqven SegvatyobinebT Tqvens 
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azrs imis Sesaxeb, ramdenad marTebulad migaCniaT Cveni mxridan imave Txo-
vniT mivmarToT mis aRmatebulebas, general-feldmarSal fon hindenburgs.

miiReT, Tqveno aRmatebulebav, Cveni guliTadi madloba, udides pati-
viscemasTan da uerTgules mokiTxvasTan erTad.

qarTuli erovnuli komitetis wevrebi:

doqtori mixeil fon wereTeli
polkovniki georg fon kereseliZe 

danarTi N°3

kress fon kressenStaini — giorgi kereseliZes

München 
28. 12. 1922.

didad pativcemulo batono fon kereseliZe,

udidesi madlierebis grZnobiT vadastureb Tqveni mxolod guSin mosu-
li 1922 wlis 21 dekembris werilis miRebas. 

Cems wminda samxedro postze miunxenSi, me imdenad ganze vdgevar yovel-
gvari politikuri movlenisgan, rom CemTvis sruliad moulodneli aRmoCn-
da Tqveni cnoba imis Sesaxeb, rom rapallos xelSekrulebis gavrceleba 
saqarTveloze, germaniis mxridan saqarTvelos de iured aRiarebaze uaris 
Tqmis tolfasia. 

me ar mWirdeba agixsnaT Tqven da baton fon wereTels, ramdenad Zlie-
rad ganvicdi me movlenaTa msgavs ganviTarebas. CemTvis srulebiT ucno-
bia mizezi, romliTac xelmZRvanelobda sagareo saqmeTa saministro Tavisi 
amgvari nabijis dros. Sevecdebi movipovo ganmartebebi amis Sesaxeb. 

yovelive amis miuxedavad, me ar vkargav imeds, rom momavalSi movlenebi 
kargad ganviTardeba rogorc saqarTvelosTvis, ise Cemi sayvareli samSo-
blosaTvis. eri, romelsac qarTveli eris msgavsad esoden mtkiced aqvs 
ganviTarebuli neba Tavisuflebisa da damoukideblobisadmi, adre Tu gvian 
ganaxorcielebs Tavis wadils da miaRwevs sakuTar miznebs. Cemi azriT, 
Turquli ganmanTavisuflebeli moZraoba, gvaZlevs Cven am TvalsazrisiT 
mSvenier magaliTs. ra Tqma unda, Cven mogviwevs bevri tanjvis gadatana 
da friad SesaZlebelia, rom mxolod Cveni Svilebi moeswrebian movlenaTa 
ukeTesobisken Semobrunebas. qarTvelebi darwmunebulebi unda iyvnen, rom 
saqarTvelos germaniaSi jer kidev Zalzed bevri megobari hyavs. rom upir-
veles yovlisa, yvela germanels, visac wilad xvda bedniereba gaecno da 
Seeyvara Tqveni lamazi qveyana da misi raindi xalxi, saqarTvelos bedi iseve 
axlos moaqvs gulTan, rogorc sakuTari samSoblosi. samwuxarod, Tqven 
Tavad iciT, rom es wre, sadReisod, moklebulia raime politikur gavlenas 
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da iZulebulia daucados im dros, roca movlenaTa dRevandeli etapi das-
ruldeba da isev dadgeba misi Sesaferi dro. is, rom adre Tu gvian es ese 
moxdeba, — amaSi me mtkiced var darwmunebuli. 

Ggeneral ludendorfisadmi gadasagzavni werilis Taobaze, Cems mier 
ukve miRebulia zomebi. amave dros, me ar vurCevdi batonebs miemarTad 
general-feldmarSal fon hindenburgisTvis. gasageb mizezTa gamo, feld-
marSali ganze dgas yivelgvari politikisagan, ris Sedegadac ar gaaCnia 
politikur sferoSi sul mcire gavlenac ki. garda amisa, is metad mxcovania 
imisaTvis, rom aRfrTovanebul iqnas raime axali saxis ideebiT.

saukeTeso survilebiT damdegi axali wlis gamo da uguliTadesi moki-
TxviT Tqvendami da baton fon wereTelisadmi, iseve rogorc qarTuli saT-
vistomos danarCeni wevrebisadmi, vrCebi Tqvendami WeSmariti pativismcemis 
da Zveli erTgulebis grZnobiT gamsWvaluli,

uerTgulesad Tqveni,

fridrih fon kressi

GIORGI KERESELIDZE

Committee for the Georgian Independence (1914-1918)

Annotation

Giorgi Kereselidze was an outstanding fighter for the freedom of Georgia. He was a mem-
ber of the group of Georgian separatists that transformed to the Committee for the Georgian 
Independence before WWI. The Committee made a lot to introduce Georgian Question to 
Europe and prepared the basement for the Georgian state independence.

Giorgi Kereselidze’s memoirs show the activities of the Committee for the Georgian Inde-
pendence more completely than any other source known for today.

The text of memoirs is found, commented and edited for the publication by Giorgi Ma-
moulia. 



176

elizbar mayaSvili

gaqceva

ფრაგმენტი ელიზბარ მაყაშვილის მოგონებებიდან

ეს ამბავი ჩემთვის გასული საუკუნის 60-იანი წლების პირველ ნახევარში დაიწყო. 5-6 წლის 
ვიქნებოდი. მაშინ პირველად გავიგე ორი რამ: რომ თურმე ადამიანები ხანდახან სიხარულისგანაც 
ტირიან და რომ მყავს წინაპარი, პაპაჩემის ძმა, საფრანგეთში მცხოვრები ელიზბარ მაყაშვილი.

ერთ დილას მშობლების ოთახში შევდივარ და რას ვხედავ?! საწოლზე წამომჯდარ დედ-
მამას ხელში წერილი უჭირავთ და ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოსდით. ჩემს დანახვაზე თავს 
მოერივნენ და შეძლებისდაგვარად ამიხსნეს, რომ კარგი ამბის გამო ტირიან. აღმოჩნდა, რომ 
30-იანი წლების ბოლოდან ელიზბარის შესახებ საქართველოში არავინ არაფერი იცოდა. ეს კი 
მისი პირველი წერილი იყო ამ პერიოდის განმავლობაში. თურმე საფრანგეთში გასტროლებზე 
მყოფი `სუხიშვილების~ მოცეკვავეების მეშვეობით მიაკვლია თავისი ძმისშვილის (მამაჩემის), 
მიხეილ მაყაშვილის კვალს, რომელიც მისი ერთადერთი ნათესავი იყო საქართველოში.

პაპაჩემს, რომლის სახელიც დამარქვეს, ვერ მოვესწარი. ანდა როგორ მოვესწრებოდი, 
როცა ფაქტობრივად, მამაჩემიც ვერ მოესწრო. 21 წლის იყო, როცა 1924 წელს ბოლშევიკებმა 
მამამისთან ერთად დახვრიტეს. ეგ კი არა, აკვანში მყოფმა ექვსი თვის მამაჩემმაც გაატარა დე-
დამისთან ერთად რაღაც ხანი მეტეხში.

ძმისა და მამის ამბავი ელიზბარმა თელავის ციხეში შეიტყო, სადაც ის ქაქუცა ჩოლოყაშვი-
ლის აჯანყების ჩახშობის შემდეგ მოხვდა. ის თვითონ სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. 
ამის შესახებ საუბარია ე. მაყაშვილის მოგონების იმ ფრაგმენტში, რომელიც გამოქვეყნდა გა-
ზეთ `ახალი ეპოქას~ 2003 წლის 29 აგვისტოს ნომერში.

1927 წელს ელიზბარ მაყაშვილი იძულებული გახდა, გაქცეულიყო სამშობლოდან. მას შემ-
დეგ მისი ოცნება — ენახა თავისუფალი საქართველო, ოცნებად დარჩა. ოცნებადვე დარჩა იმე-
დი, შეხვედროდა თავის ძმისშვილს, რომელიც უკანასკნელად 3 წლისა ჰყავდა ნანახი.

მაშინ საფრანგეთი ძალიან შორს იყო საქართველოდან, ბევრად შორს, ვიდრე დღეს არის. 
საზღვარგარეთ წასასვლელად მარტო ფული და სურვილი არ იყო საკმარისი. კაპიტალისტურ 
ქვეყნებში მოსახვედრად საჭირო იყო საბჭოთა უშიშროების სამსახურების კეთილგანწყობა. 
მაგრამ ელიზბარ მაყაშვილის პიროვნება ამ კეთილგანწყობას ვერ იმსახურებდა. კარგად მახ-
სოვს, რა შესაშური ინტენსივობით უგზავნიდა ელიზბარი მამაჩემს ოფიციალურ მიწვევებს, რა 
გულმოდგინებით აგროვებდა მამაჩემი საბუთებს და შესაბამის დაწესებულებებში დაჰქონდა 
და რა ადეკვატური ერთფეროვნებით ვერ ღებულობდა ვიზას. ალბათ არავინ დარჩა საქართ-
ველოში, თავის ემიგრირებულ ნათესავს რომ არ შეხვედროდა. მხოლოდ ელიზბარს და მამაჩემს 
არ დაადგათ საშველი. `პერესტროიკამაც~ კი არ უშველათ. 

მერე ელიზბარი გარდაიცვალა. თითქმის 65 წელი გაატარა ემიგრაციაში, მაგრამ ერთი 
დღესაც არ უცხოვრია საქართველოს გარეშე. შეიძლება ეს ბოლო წინადადება პათეტიკუ-
რად ჟღერს, შეიძლება ვინმესთვის ყალბადაც კი, მაგრამ, მერწმუნეთ, ამ სიტყვებში არაფერი 
გადაჭარბებული არ არის. ამაზე მეტყველებს იმ ადამიანების მონათხრობი და შთაბეჭდილება, 
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რომლებიც პირადად შეხვედრიან ელიზბარს. ამაზე მეტყველებს მისი მოგონებანი, რომლის 
ფრაგმენტსაც ქვევით შემოგთავაზებთ და რომლის ხელნაწერიც საქართველოში ბატონ რეზო 
ნიკოლაძის მეცადინეობით მოხვდა. 

მაგრამ, სანამ მის ემოციურ მონათხრობს შემოგთავაზებთ, პორტრეტის სისრულისათვის, 
გაეცანით მის მშრალ ბიოგრაფიულ მონაცემებს. 

დაიბადა სოფელ იყალთოში 1905 წელს. 1922-1927 წლებში იგი მონაწილეობას ღებულობდა 
ბოლშევიკური ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართულ პარტიზანულ ბრძოლებსა და არალეგალურ 
მუშაობაში. ელიზბარი ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცული იყო, ოღონდ უშუალოდ მის რაზმ-
ში კი არ იბრძოდა, არამედ `ზურგში~ მუშაობდა. მისთვის და მისი ძმა ბიძინასათვის ქაქუცას 
უთქვამს: ̀ თქვენც რომ ტყეში წამოხვიდეთ, უზურგოდ რა მეშველებაო~. ასე რომ, ელიზბარს და 
მის ძმას სახიფათო საქმე დაევალათ: მეკავშირეობა და ტყეში გასულ შეფიცულთა მომარაგება 
სანოვაგითა თუ ტყვია-წამლით.

1927 წელს ელიზბარი ოსმალეთში გაიქცა, საიდანაც საფრანგეთს მიაშურა. ის სამხრეთ 
საფრანგეთში დაფუძნდა. იქვე დაქორწინდა და ფრანგი მეუღლისგან ეყოლა ქალიშვილი ანა. 
ანას, თავის მხრივ, ორი შვილი ჰყავს – ფილიპი და სესილი. 

ელიზბარმა რამდენიმე პროფესია გამოიცვალა: იყო კომივოიაჟერი, მისდევდა მევენახე-
ობას, ამზადებდა მაწონს. პერიოდულად ჩადიოდა პარიზში, რათა მონაწილეობა მიეღო ქართუ-
ლი ემიგრაციის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

80-იანი წლებიდან განმარტოებულად ცხოვრობდა მონპელიეს მახლობლად, ფრანგ მე-
ვენახეთა სოფელში. ცოლი გარდაცვლილი ჰყავდა, ქალიშვილი –გათხოვილი. სწორედ აქ და-
უახლოვდა მას რეზო ნიკოლაძე, რომელმაც ელიზბარის მარტოობა რომ გაექარვებინა, წესად 
აქცია მისი ყოველკვირეული მონახულება. 

1989 წლიდან ელიზბარის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. მას თავის მოვლა აღარ შეეძ-
ლო და ქალიშვილის ოჯახმა იგი მოხუცთა თავშესაფარში გადაიყვანა, ქალაქ ნიმში. იქვე გარდა-
იცვალა 1991 წლის 6 ივნისს და დასაფლავებულია კალვისონში.

ბიძინა მაყაშვილი

P.S. ამბავი იწყება თბილისში, 1927 წელს

ერთ დილას, დაახლოებით შვიდ საათზე ჩვეულებრივ სამუშაოზე ვიყავი, სახ-
ლის ახლად ნაშენებ კედელზე ვიდექი და თვალყურს ვადევნებდი მუშაობას. ამ 
დროს დაბლიდან უფროსი მუშის ხმა შემომესმა: `ამხანაგო ელიზბარ, დაბლა ჩამო-
დით, ვიღაც ორ უცნობს უნდა თქვენი ნახვა.~ მე საჩქაროდ ჩავედი. ჩემს წინ ორი 
მთლად ახალგაზრდა კაცი იდგა, 18 თუ 19 წლის. ̀ თქვენ მაყაშვილი ხართ?~ ̀ დიახ.~ 
`ჩვენ გპუ-ს წარმომადგენლები ვართ და თქვენ გაპატიმრებთ, დაუყოვნებლივ მოგ-
ვყევით!~ `რისთვის მაპატიმრებთ?~, შევეკითხე მე. `მაგას იქ გაიგებთ~, მიპასუხა 
ერთმა. `ამას იცნობთ?~, შემეკითხა კვლავ და ამოღებული სურათი თვალებთან 
მომიტანა. დავხედე და ვიცანი ალექსანდროვის ბაღში გადაღებული იაფფასიანი 
სურათი: შუაში გამოჭიმული სულხანი, მარჯვნივ და მარცხნივ _ მე და შალიკო, 
უკანა მხარეს კი სულხანის ხელით ხუმრობით წარწერილი სამი მუშკეტერი და ჩვე-
ნი გვარები. საწყალ სულხანს ალბათ დაპატიმრების დროს ეს სურათი ჯიბეში ედო 
და, რასაკვირველია, ჩეკას ენახა. 

მალე ამ ორ ჩეკისტს შუა ჩამდგარი ჩეკას გზას ვადექი. `გზაზე აქეთ-იქით ყურე-
ბა აკრძალული გაქვთ, არც ხმის ამოღება შეიძლება. თუ ვინმე ნაცნობი შეგხვდათ, 
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არ შეხედოთ. ჩვენ ორივენი შეიარაღებულნი ვართ (ამ სიტყვებზე მათ დამანახეს 
ხალათის ქვეშ ჩამოკიდებული რევოლვერები) და ნაბრძანები გვაქვს გესროლოთ, 
თუ რამე საეჭვო შეგატყეთ~, მითხრა ერთმა და ფეხით გავაგრძელეთ გზა. ავცდით 
თათრის მოედანს, ავედით თავისუფლების მოედანზე (ყოფილი ერევნის მოედანი). 
მივაბიჯებდი ავტომატურად. თავში ათასი აზრი ირეოდა, ფიქრი ფიქრს მისდევდა 
და ყველაფერი თვალწინ მიდგებოდა. ჩეკას შენობამდე კიდევ დიდი მანძილი იყო. 
უცებ შემაჩერეს, ერთი მათგანი ჩამომშორდა და სადღაც წავიდა. მე ერთი მცველიღა 
მომდევდა. `იარე პირდაპირ, მითხრა მან, ფრთხილად, ორ ნაბიჯზე ჩემი რევოლვე-
რი გითვალთვალებს!~ მივდიოდი და ვფიქრობდი: `ამ ძუძუმწოვარამ უნდა მატაროს 
თავის ნებაზე!~ მივედით პეტრე დიდის ქუჩაზე, რომელზეც აღმართული იყო `გრუზ-
ჩეკა~, ყოფილი სათავადაზნაურო გიმნაზია. გამოჩნდა ჩეკას დიდი თეთრი შენობა. 
მის დანახვაზე გულმა საშინელი ძგერა დამიწყო. ვიცოდი, რომ ამ სახლში შესვ-
ლა ადვილი იყო, გამოსვლა კი თითქმის შეუძლებელი, შემსვლელები ბევრნი იყვნენ, 
გამომსვლელები კი ცოტანი. რამდენიმე წუთის შემდეგ მეც ამ საშიში და ყველასთვის 
თავზარდამცემი შენობის ნაძალადევი სტუმარი ვიქნებოდი. უცებ თავში რაღაც აზრ-
მა გამიელვა, შევჩერდი ჯიბიდან ამოღებული პაპიროზით ხელში. `უკაცრავად, წუმ-
წუმა ხომ არ გაქვთ?~, შევეკითხე ჩემს მცველს. მან უპასუხოდ ჩაიყო ჯიბეში ხელი, 
ალბათ, წუმწუმას ამოსაღებად, მაგრამ ვეღარ მოასწრო: მხარი მძლავრად გავკარი 
მხარში, იგი ტროტუარიდან გადავარდა, წაბარბაცდა და მიწაზე გაიშხლართა. მე ბევ-
რი აღარ მიფიქრია, ეზოს დიდ კარებში შევვარდი და შესასვლელში მარცხენა მხარეს 
აშენებულ პატარა ფიცრულ შენობას უკან მოვეფარე. ჩემს მცველს არ დაუგვიანია, 
სირბილით უკან შემომყვა ამოღებული რევოლვერით ხელში, ჩემი საფარისკენ არც 
კი მოუხედია, გიჟივით პირდაპირ გააგრძელა გზა და წინ მდგარ სახლში შევარდა. 
მე ამას ყველაფერს ვხედავდი და რაწამს სახლის აივანზე ავიდა, საჩქაროდ კვლავ 
ქუჩაში გამოვვარდი და სირბილით ვუშველე თავს. გეზი მთაწმინდის მიმართულებით 
ავიღე. თითქმის მამადავითის ძირში ერთი კარგი მეგობრის ბინა მეგულებოდა, ვიცო-
დი, რომ იგი იმ ხანებში მარტოკა ცხოვრობდა და მისკენ გავეშურე. იღბალზე სახლში 
დამხვდა. კარი გამიღო. მე გიჟივით შევვარდი. დაღლილობისგან ხმას ვეღარ ვიღებდი 
და უღონოდ დავეცი ლოგინზე. იგი სწრაფად და უსიტყვოდ გატრიალდა, განჯინი-
დან ბოთლი გამოიღო (ალბათ შემატყო, რომ რაღაც სახიფათო საქმე შემემთხვა, 
თვითონაც გამოცდილი იყო ამ საქმეში და უკვე დიდი ხანია მიცნობდა) და ღვინით 
სავსე ჭიქა მომიტანა. `დაისვენე ცოტა და ეს დალიე, ჯანზე მოგიყვანს.~ მართლაც, 
რამდენიმე წუთის შემდეგ უკვე გაცილებით უკეთ ვიყავი და ჩემს მასპინძელ ვ.გ.-ს 
მოუვყევი ჩემს თავზე გადამხდარი ამბავი. ̀ აქ დარჩი, დაისვენე. ჩემი ბინა შენიშნული 
არ არის, არა მგონია აქ ვინმემ მოგაგნოს. შეგიძლია ორ-სამ დღეს დარჩე, მერე კი 
ბინას გამოგიცვლით. ეს პირველი შემთხვევა არ არის და შენც ამის გამოცდილება 
გაქვს~, მითხრა მან. `მართალი ხარ, ჩემო ვალიკო, და დიდი მადლობელი ვარ შენი. 
მაგრამ დარჩენა არ შემიძლია, ვიდრე არ გავიგებ შალიკოს და იოსების ამბავს. იქ-
ნებ ისინიც დაიჭირეს.~ `ბავშვივით ნუ მსჯელობ, შემაწყვეტინა ვალიკომ, მე წავალ, 
შალიკო მიცნობს, მენდობა, ყველაფერს გავიგებ და ამბავს მოგიტან. შენ აქედან 
ფეხი არ მოიცვალო!~ აღარც დაუგვიანია, ქუდი აიღო და ამბის გასაგებად წავიდა. მე 
კარი დავკეტე, განჯინიდან ცოტაოდენი საჭმელი გამოვიღე (ამ დავიდარაბაში მადა 
არ დამკარგოდა და მომშივნოდა) და შევექეცი. ერთი ჭიქა ღვინო კიდევ დავაყოლე, 
გული მოვიმაგრე, წამოვწექი და გულიანად ჩავიძინე ჯერ კიდევ ახალგაზრდული 
ძილით. ალბათ კიდევ კარგა ხანს მეძინებოდა, რომ ვალიკომ კარი მიაჯახუნა და 
გამაღვიძა. შალიკოც და იოსებიც ენახა. შალიკოს საქმე დასამალად ჰქონოდა.
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იმავე ღამეს ნაძალადევში წავედი. იქაც მყავდა საიმედო მეგობარი. შალიკოც იქ 
მოვიდა. იქ დავრჩი რამდენიმე ღამეს. მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. ჩეკას 
აგენტებს გეში აღებული ჰქონდათ და გამალებული დაგვეძებდნენ. იძულებული 
ვიყავი ხშირ-ხშირად მეცვალა ბინა. სამუშაოდ გასვლაზე ლაპარაკიც ზედმეტი იყო. 
ყოველ წამს და წუთს ველოდით დაპატიმრებას, ეს კი აუცილებლად ნიშნავდა ჩვენს 
სიკვდილს. ერთხელ კიდევ მოვახერხე არალეგალური კომიტეტის ერთი წევრის ნახ-
ვა. მდგომარეობა მან უკვე იცოდა: ̀ ელიზბარ, შენი აქ დარჩენა უკვე შეუძლებელია, 
ისევე როგორც შენი მეგობრების. აქაურობა უნდა დასტოვო და დროებით მაინც 
წახვიდე.~ `წავიდე, მერე სად?~, შევეკითხე მე. `საზღვარგარეთ~, მიპასუხა მან. 
`საზღვარგარეთ? დავტოვო საქართველო, ჩემი კუთხე, ჩემი არემარე, უცხო მიწაზე 
გავიხიზნო? უნუგეშოდ დავტოვო ბებერი მამიდა? მე მისი უკანასკნელი იმედიღა 
ვარ. არ ვიცი, ვნახოთ...~ `მოიფიქრე, ელიზბარ. შენი და შენი მეგობრების მდგო-
მარეობა დღითიდღე მწვავდება. ყოველდღე მოგელის პატიმრობა, რასაც მოჰყვება 
წვალება. ყოველ ღონეს იხმარენ, რომ საიდუმლო ამოგგლიჯონ. ერთ დღეს აიტან, 
ორ დღეს, მერე კი, გაწამებული, ვეღარ აიტან და რამეს იტყვი~, მითხრა ლ.გ.-მ.

როგორც შენი ლაპარაკიდან ირკვევა, მაინც და მაინც აღარ მენდობით, ჩემს 
ერთგულებაში ეჭვი გეპარებათ~, ვუთხარი მე ცოტა არ იყოს ნაწყენმა. `ნუ ბავშ-
ვობ, ელიზბარ! შენს ერთგულებაში ეჭვი არავის შეჰპარვია. ეს საერთო წესია თავის 
გადასარჩენად. აქ პატიმრობა და სიკვდილი მოგელის, უცხოეთში კი სიცოხლე და 
თავისუფლება. ბრძოლა არ წყდება, პირიქით _ გრძელდება, მის გასაგრძელებლად 
საჭიროა სიცოცხლე. შენი წასვლა აქედან დროებითი იქნება~, მიპასუხა ლევანმა. 
`ვნახოთ, მოვიფიქრებ, შალიკოს და იოსებს მოველაპარაკები.~ ამ სიტყვების შემ-
დეგ მე და ლევანი ერთმანეთს დავშორდით.

მდგომარეობა მართლაც მწვავდებოდა. ჩემს ძველ ბინას რამდენიმეჯერ ჩეკა 
ეწვია. შალიკო კიდევ ერთხელ დაუძვრა ჩეკას მოხელეებს, რომლებიც მას სადგურ-
ზე აედევნენ. იოსებზეც აშკარა ეჭვი ჰქონდათ. გამუდმებით მალვაში და შიშში გვი-
წევდა ყოფნა. ის მეგობრებიც, ვისთანაც ვიმალებოდით, ნელ-ნელა შიშს იწყებდნენ, 
თავიანთ თავზე ფიქრობდნენ. 

გადავწყვიტეთ საქართველოს დატოვება. ჩვენი თხოვნით ვალიკო ბათუმში 
გაემგზავრა. ორი დღის შემდეგ იგი დაბრუნდა და პასუხი მოგვიტანა. საჭირო იყო 
ჩვენი ჩასვლა ბათუმამდე, იქ დაგვხვდებოდა საზღვარზე გამცილებელი. ღამე იგი 
ოსმალეთის საზღვარზე გადაგვიყვანდა.

მოახლოვდა წასვლის დრო. სამნი შევიკრიბეთ ჩვენი საუკეთესო და სანდო 
მეგობრის ს.ბ.-ს ბინაზე. დაგვესწრო ოთხი სხვა მეგობარიც. გაგვამხნევეს, გზა 
დაგვილოცეს. გულზე დარდი მეწვა. ვგრძნობდი, რომ საქართველოს ვშორდებოდი 
არა დროებით, როგორც ბევრს ეგონა, არამედ დიდი ხნით, თუ სამუდამოდ არა. 
ახლოვდებოდა წასვლის საათი. `განშორების საათმა დაჰკრა. მშვიდობით, ძმებო, 
გემშვიდობებით!~, წამოიწყო შალიკომ თავისი წკრიალა ხმით, ჩვენც ნაღვლიანად 
მივეცით ბანი. კარგა შეღამებული იყო, როდესაც დიდი სიფრთხილით სადგურში 
მივედით. ბათუმამდე მხოლოდ ვალიკო გვაცილებდა. როგორც იქნა, ვაგონებში 
დავბინავდით. მატარებელი დაიძრა. 

არაფერი არაჩვეულებრივი გზაზე არ მომხდარა. რამდენჯერმე აგვიარ-ჩაგვი-
არეს რკინისგზის ჩეკას მოხელეებმა (დეტა-ჩეკამ). გული მიბაგუნებდა. მათ ჩვენთ-
ვის ყურადღება არ მოუქცევით და ბათუმამდე უხიფათოდ ჩავედით. 

ფრთხილად ჩავედით ბათუმის სადგურზეც. ვალიკომ ჩვენი გამცილებელი ინა-
ხულა. მან დაგვინიშნა დრო და ალაგი. ღამის ცხრა საათზე გზას გაუდექით. ჩვენი 
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გამცილებელი ხანში შესული აჭარელი კაცი იყო, გამოცდილი კონტრაბანდისტი. 
ზეპირად იცოდა თითოეული ქვა, ხე და ბილიკი. იგი ფეხშიშველა სიაულს არჩევდა, 
არავითარი ქვა-ლოდი და ეკალი მას არ აშინებდა და ღამეც კატასავით ხედავდა.

მალე ბათუმს გავშორდით. ქურდულად მივიპარებოდით, ჩუმად გაურბოდით 
ჩვენს ლამაზ ქვეყანას, მივდიოდით სადღაც უცნობ ქვეყანაში. რომელში? ვერცერ-
თი ჩვენთაგანი პასუხს ვერ მოგცემდათ. მივდიოდით იქ, სადაც ბედი წაგვიყვანდა. 
გავურბოდით ტანჯვა-წამებას და სიკვდილს. ვტოვებდით ჩვენს ერს, ჩვენს მშო-
ბელ-ნათესავ-მეგობრებს. დიახ, ჩვენ გავრბოდით. 

კარგა გვიანი იყო, რომ მდინარე ჭოროხს მივადექით. იღრუბლებოდა, გაწვიმე-
ბას აპირებდა. ჭოროხი გიჟივით მოქაქანებდა. მის ნაპირთან შევდექით. მეგზურმა 
ცას აჰხედა და შემდეგ ჩვენ მოგვიბრუნდა: `არ ვიცი როგორ მოვიქცეთ: ჭოროხზე 
გადასვლა ჯერ ადრეა, რუსების სადარაჯო შეგვნიშნავს, უსათუოდ სროლას აგ-
ვიტეხს და ალბათ წყალში ჩაგვხოცავენ. დარაჯები დილით ადრე იცვლებიან, ამ 
დროს ყველაზე ადვილი გადასასვლელია და მათ რკალში გასვლა შეიძლება. მაგრამ 
თუ აქ დავრჩებით, უსათუოდ გაავდრდება, ისედაც უკვე ადიდებული ჭოროხი კი-
დევ უფრო ადიდდება და ჩვენი გასვლა მეორე ნაპირზე შეუძლებელი გახდება. ისე 
მოვიქცეთ, როგორც თქვენ გადაწყვეტთ.~

ორ ცეცხლს შუა ვიყავით: აღვარებული წყალი ან რუსის ტყვია. ცა თანდათან 
უფრო იღუშებოდა. ერთმანეთს შევხედეთ. ერთხანს სიჩუმე ჩამოვარდა, რომელიც 
შალიკომ დაარღვია: `ძმაო, წყალში დახრჩობას ან უკან დაბუნებას ტყვიით სიკვ-
დილი მირჩევნია. ვცადოთ გასვლა, მოსახდენი მოხდეს.~ პატარა ყოყმანის შემდეგ 
გაღმა გადასვლა გადავწყვიტეთ. აჭარელმა ტანთ გაიხდა ჩვენც იგივე გვირჩია. იგი 
მთლად გაშიშვლდა, ტანისამოსი კოხტად დაკეცა და თავზე დაიბა ქამრით. ჩვენ 
მხოლოდ წელს ქვემოთ გავიხადეთ და ჭოროხს შევერიეთ. ცოტა არი იყოს მეშინო-
და. საუბედუროდ, მოცურავე ჩემს დღეში არ ვყოფილვარ. წყალს და განსაკუთებით 
ჩვენებურ ადიდებულ გიჟ მდინარეს ვერიდებოდი. წინ აჭარელი მიგვიძღოდა, მის 
უკან შალიკო, მე და იოსები. ეს უკანასკნელი კარგი მოცურავე იყო და ბოლოში 
მოექცა, რომ მე და შალიკოს გაჭირვებში მოგვშველებოდა. წყალი ცივი იყო და 
ბინდბუნდში რაღაც საშინელ მხეცს მიაგავდა. მდინარე უფრო ღრმა გამოდგა, ვიდ-
რე გვეგონა. ტალღები გულისპირზე მირტყამდა, ჩემზე პატარა ტანის შალიკოს კი 
ყელამდე სწვდებოდა და ხშირად თავზედაც უვლიდა. აჭარელი ჩუმი და გარკვეული 
ხმით გვამხნევებდა. `წინ, არ შეგეშინდეთ, მაგრად იყავით!~, გაისმოდა მისი ხმა. 

როგორც იქნა, მეორე ნაპირზე ავედით. სირბილით გავყევით ჩვენს გამცილე-
ბელს და ტყეს შევერიეთ. `უუჰ, ამოისუნთქა აჭარელმა, გადავრჩით!~, თავზე დაკ-
რული ტანსაცმელი ჩამოიღო და ჩაცმა დაიწყო. ჩვენც მის მაგალითს მივბაძეთ. 
აჭარელის ტანსაცმელი მშრალი დარჩა, ჩვენი კი მთლად დასველებულიყო. საბედ-
ნიეროდ, თუთუნი და წუმწუმა მშრალად შენახულიყო. აჩქარებულებს მეორე ნაპირ-
ზე ერთი პური დაგვრჩენოდა. ცოტა შევისვენეთ და გზას გაუდექით. 

აჭარელი არ მოტყუებულა: მცირე ხნის შემდეგ მაგარმა წვიმამ დაუშვა. თან-
დათან ძნელდებოდა ტყეში სიარული, თვალით ვეღარაფერს ვარჩევდი, ვხედავდი 
მხოლოდ ჩემს წინ მიმავალი აჭარელის ჩრდილს და მას მივსდევდი. პატარა მანძი-
ლის გავლის შემდეგ აჭარელი შეჩერდა, თითი გაიშვირა და გვითხრა: `აქ ავიდეთ.~ 
კარგად დაკვირვების შემდეგ სამ ბოძზე წამოდგმული პატარა საფუჩეჩე შევამჩ-
ნიე. მიყუდებულ კიბეზე ავედით და ფიცრით შემოკრულ ოთახის მაგვარ სადგომში 
აღმოვჩნდით. `დაისვენეთ~, მოგვმართა მან. დიდის სიამოვნებით გავაბოლეთ თუ-
თუნი. ეხლა უკვე თავიდან ფეხებამდე დასველებულები ვიყავით. მივწექით. მე მალე 
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ჩამეძინა. გათენებისას კვლავ გზას გაუდექით. დიდის სიფრთხილით მივდიოდით, 
ვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად გვეხმაურა. აჭარელი მუდამ წინ იყო, ხან 
ჩაცუცქდებოდა, ხან უცებ გაჩერდებოდა და რაღაცას აყურადებდა, ხან დაწვებო-
და. ჩვენ ვიმეორებდით ყველა მის მოქმედებას. წვიმა არ შეჩერებულიყო, პირიქით, 
მოემატნა და მისი ნამი ჩქარი სიარულის დროს გამოსულ ოფლს უერთდებოდა.

ჩვენ მთაზე ავდიოდით. აჭარელი შეჩერდა, თითი ტუჩებთან მიიდო და ხელით 
გვანიშნა ახლოს მივსულიყავით. მან მაღლიდან გადაგვახედა: დაბლობში, დაახლო-
ებით ოცი მეტრის დაშორებით, რუსის ძაბრიანი ქუდი გამოჩნდა: ორი ჯარისკაცი 
პატარა თავშესაფარს შეჰფარვოდა. მოგვიანებით მივხვდით, რომ წვიმამ თუმცა სა-
შინლად დაგვასველა, მაგრამ იმავე დროს ძალიან გვიშველა: რუსის ჯარისკაცებმა 
არჩიეს შეფარუყლიყვნენ და ჩვეულებრივი თვალთვალი დაევიწყებინათ. ჩვენ თით-
ქმის ცოცვით განვაგრძეთ სვლა ამ საშიშ გზაზე, სიფრთხილე გავაათკეცეთ. თითო-
ეულ ჩვენს ხმას, მოძრაობას, ნაბიჯს შეიძლებოდა ხმაური გამოეღო და მესაზღვრე 
ჯარისკაცების ყურადღება მიეპყრო. ეს კი ჩვენთვის აშკარა სიკვდილს ნიშნავდა. 

როგორც იქნა, ამ ალაგს გავცდით. ჩვენც წელში გავიმართეთ. უკვე დიდ აღ-
მართს შეუდექით. კვლავ შევჩერდით. დავისვენეთ. ̀ ყველაზე უფრო საშიში ადგილი 
გამოვიარეთ, გვითხრა აჭარელმა, წვიმამ გვიშველა, ეს ვიცოდი და ძალიან მოკ-
ლეზე მოვჭერით. თუ ყველაფერი რიგზე იქნა, საღამომდე ოსმალეთის საზღვარზე 
ვიქნებით. წვიმა რომ არ ყოფილიყო, სხვა გზით წავიდოდით, უფრო შორით და 
ნაკლებ საშიშით, მაგრამ საზღვარზე გადასვლას სამ დღეს მაინც მოვუნდებოდით. 
ეხლა ერთ პატარა სოფელს ჩავუვლით. მოსახლეობის არ მეშინია, მაგრამ ძაღლები 
აგვედევნებიან და ფრთხილად ვიყოთ, რომ იმათ ყეფამ მესაზღვრეების ყურადღება 
არ მიიქციოს. მადლობა ღმერთს, რომ რუსის ჯარისკაცებს დღეს აქ დაგეშილი ძაღ-
ლები არ ჰყავთ~, დაუმატა მან. ცოტა შევნაყრდით და კვლავ გზას გაუდექით. მახ-
ლობელი სოფლიდან ძაღლის ყეფა შემოგვესმა. `ფრთხილად!~, გვითხრა აჭარელმა 
და ჩაცუცქდა, ჩვენც ჩვეულებრივად გავიმეორეთ მისი მოძრაობა. ყეფა გვიახ-
ლოვდებოდა. მალე უშველებელი ძაღლიც გამოჩნდა, სულ ახლოს იყო, განძრევას 
ვერ ვბედავდით, პირუტყვის არ გვეშინოდა, ყველაზე საშიში იყო ადამიანი, რუსის 
ჯარისკაცი. მდგომარეობიდან ისევ შალიკომ გამოგვიყვანა, ძაღლს ერთი მთელი 
პური გადაუგდო. ძაღლმა პურს პირი დაავლო და სირბილით მოგვშორდა. ჩვენ გზა 
განვაგრძეთ. ძაღლი კი მოგვშორდა, მაგრამ უპუროდ დავრჩით. მალე მთლად დავ-
შორდით დასახლებულ ადგილს. მთაზე, უფრო swored ki _ kldeze avdiodiT. 
mivbobRavdiT, buCqebs da kldis Sverilebs vebRauWebodiT. saSinel 
daRlilobas vgrZnobdi, wyurvilic mawuxebda da mSioda kidec. mivdiodiT 
Cumad, xmis amouReblad. mxolod aWarelma daarRvia erTi-orjer siCume: 
`ai, am wverze rom avalT, samSvidobos viqnebiT. imis iqiT ukve osmaleTis 
sazRvrebi iwyeba.~ 

saRamos daaxloebiT xuT saaTze mTis wverze viyaviT. SevCerdiT. 
meti aRar SemeZlo da svel miwaze daveci. Saliko da iosebic Camosxdnen. 
xelebi saSinlad mixurda, ramdenime frCxilidan sisxli daZruliyo. `exla 
samSvidobos varT. ai, dabla osmaleTi moCans. daisveneT da Semdeg pirdapir 
Tavqve daeSviT. Cemi movaleoba aq Tavdeba, amaze Sors ver wamogyvebiT, 
osmaleTis policias xelSi ver Cavuvardebi, gardauvali sikvdili melis. 
TqvenTvis ki rac ufro male SexvdebiT maT, miT ukeTesia. daisveneT da 
gaudeqiT gzas, mec cota Sevisveneb da ukan davbrundebi.~ marTlac, patara 
xnis Semdeg man mxurvaled CamogvarTva xeli, erTxel kidev dagvariga, 
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gamogveTxova da saidanac movediT, imave gziT wavida. Tvali gavayole, 
gulze kvlav naRvelma gadamiara: misi wasvla ratomRac guls miklavda. 
male igi Tvals miefara. wavida aWareli da waiRo saqarTvelos surneli. 
samni davrCiT. kvlav ukan gadavixede: iq saqarTvelos aremare mrCeboda, 
win ucxo miwa moCanda. ukan samSoblo, magram ubedureba, win ucxoeTi da 
Tavisufleba. 

`wavideT~, vTqvi me da fexze wamovdeqi. Saliko da iosebic Cems gverdiT 
idgnen. erTxel kidev movixedeT ukan. `mSvidobiT saqarTvelov! mSvidobiT 
samSoblov!~, uxmod daviZaxe me da ucxo qveynisken daveSvi.

arc Tavqve siaruli iyo maincdamainc advili. miveqanebodiT damrec 
bilikze, dasvelebul miwaze fexi gvicurdeboda. xSirad vecemodiT da 
lafSi visvrebodiT. rogorc iqna, dablobSi gavCndiT. gzam osmaleTis 
patara sofelSi Cagviyvana. gzaze aravin Segvxvedria. sofelSi pirvelad 
erTi axalgazrda osmalo Segvxvda. ̀ daelaparake~, miTxra iosebma. ̀ ki magram 
ra enaze?~ mivuaxlovdiT osmalos. igi gakvirvebuli TvalebiT gviyurebda. 
`gamarjveba~, mivmarTe qarTulad. `RmerTma gamarjveba nu mogakloT~, 
gvipasuxa mSvenieri da lamazi qarTuliT. ̀ qarTuls laparakobT?~, SevekiTxe 
kvlav gakvirvebuli. ̀ qarTveli var da qarTuls vlaparakob. Tqven vin xarT? 
gamoqceulebi?~, SegvekiTxa igi. `diax da Tu SeiZleba wyali dagvalevine~. 
`mobrZandiT~ da man iqve mdgar saxlSi Segviyvana. wyali dagvalevina, piri 
dagvabanina. 

Cvens moulodnel maspinZelTan laparakis dros gairkva, rom sofels 
maradeTi erqva da dasaxlebuli iyo qarTvelebiT. rjuli mahmadianuri 
hqondaT, magram ena SeenarCunebinaT da ojaxSi qarTulad laparakobdnen, 
mSvenier Zvelebur da sufTa kiloze. gavigeT, agreTve, rom gadmoxvewili 
qarTvelebis ukve SesamCnev nawils am sofelze gamoevlo da, maT Soris, 
qaqucas Seficulebsac. cota SevnayrdiT. `exla unda waxvideT. ar ivargebs 
arc CemTvis da arc TqvenTvis, rom aq policiam gnaxoT. aqve axlos 
sadarajoa da iq mixvalT, me win waval da Sevatyobineb, rom gamoqceulebi 
xarT~, gviTxra Cvenma keTilma maspinZelma. gareT gamovediT. male 
osmaleTis policiis erT patara oTaxSi viyaviT. daiwyo Cveni dakiTxva. 
gagvCxrikes. imave dRes ori darajis TanxlebiT, maxlobel, ufro mozrdil 
sofelSi borCxaSi migviyvanes. im Rames iq movTavsdiT, erT patara oTaxSi. 
mTlad dasvelebulebi viyaviT. rogorc iqna, Cveni tansacmeli gavaSreT 
da gavasufTaveT. meore dRes dasvenebulni da cota ufro sufTebi gareT 
gamovediT da aremares gadavxedeT. sxva feri edo, sul sxva suni trialebda, 
sxva ena ismoda. `aq sada varT kaco?~, wamoiZaxa Salikom. cotaodeni fuli 
gamogvyoloda. gadavaxurdaveT, raRac saWmeli viyideT. `ra iafobaa!~, 
vfiqrobdi me. marTlac, yvelaferi SedarebiT iafi da advili saSovneli 
iyo. daaxloebiT or saaTze erTi askeri (jariskaci) movida. rusuls 
laparakobda. man gviTxra, rom wavyolodiT da erT binas migvayena. karze 
dakakunebis Semdeg viRac axalgazrda tipi gamovida, zedgamoWrili rusi. 
jariskacma mas raRac uTxra TaTrulad. man Semogvxeda, xeli gamogviwoda 
da sufTa rusuliT mogvmarTa (igi marTlac gadmoxvewili rusi aRmoCnda). 
`naxevar saaTSi manqana mzad iqneba, arTvinSi unda wagiyvanoT, sadac 
danarCeni TqvensaviT gadmoxvewili qarTvelebi arian~. naxevari saaTis 
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Semdeg Cven manqanaSi visxediT. mivdiodiT oRro-CoRro, mixveul-moxveul, 
aRmarT-daRmarT gzaze fordis Zveli manqaniT. gzaze gamoirkva, rom Cveni 
mZRolis mama rusul bolSevikur revolucias gamohqceoda, osmaleTSi 
gadmosuliyo da aq dasaxlebuliyo. mis Svils manqanis marTva Seeswavla 
da Tavisi Zveli manqaniT mgzavrebi dahyavda. osmaleTis mmarTveloba 
qemal faSas Caegdo xelSi da aq bevri ram icvleboda: mravalcolianoba 
moespo, TaTruli qudi (Cafxa) aekrZala, jarSi didi disciplina SemoeRo da 
swavla-ganaTlebis gzaze daeyenebina CamorCenili osmaleTi. magram gzebi 
osmaleTSi jer isev saSinel mdgomareobaSi iyo.

SuadRe kargad gadasuli iqneboda, rom arTvini gamoCnda. Tamaris cixe 
amayad gadascqeroda osmaleTis aremares. diax, es iyo Cveni dedoflis, 
oqros xanis cixe. mis danaxvaze mRelvareba vigrZeni. Cemi Tavi jer 
samSoblosgan mTlad mowyvetili ar megona. Cveni Zveli manqana sacodavi 
oxvriT da xvneSiT aRmarTs Seudga. qalaqis SesasvlelSi patara jgufi 
SevniSne. manqanidan gadavixare. gamoCnda Cveneburi fafaxi qudebi. `neta vin 
arian?~, vfiqrobdi CemTvis. male mivuaxlolvdiT. ra sasixarulo iyo, rom 
es iyo qarTvelebis jgufi da maTSi TiTqmis yvela nacnobi da megobari. 
maTac gvicnes, gaCerebul manqanas miscvivdnen da TiTqmis gadmogvitaces 
iqidan. Seiqmna erTi misalmeba da xvevna-kocna, mSvidobiT Casvlis milocva. 
sabWoTa mmarTvelobas isinic iZulebuli gaexada daetovebinaT TavianTi 
miwa-wyali da, ucxoeTSi gadmoxvewilni, TavianT momaval bed-iRbals 
elodnen. gulze mogveSva, kvlav qarTuli suni datrialda, qarTuli ena 
ismoda.

male davbinavdiT maTTan erTad sastumroSi (viTom sastumroSi). yovel 
SemTxvevaSi, beds ar vemdurodiT. male gamoCnda qarTvel gadmoxvewilTa 
daniSnuli saqarTvelos saelCos warmomadgeneli, mahmadiani qarTveli, 
romelsac saxelad iob-efendis (anu baton efendis) eZaxdnen. man Caiwera 
Cveni saxelebi, gvkiTxa gamoqcevis mizezi da, rogorc ukve giTxariT, 
sxvebTan erTad mogvawyo. sul Txutmetamde qarTveli viyaviT. arTvini 
CvenTvis droebiTi TavSesafari iyo da adgilobrivi xelisufleba 
eloda brZanebas Cveni gzis gasagrZeleblad xofisken, sadac imyofeboda 
oficialuri warmomadgeneli ioseb keWaymaZe, romelic gadmoxvewilebs 
ucxoeTisken amgzavrebda. Cven yvelani Zmurad da megobrulad vcxovrobdiT 
arTvinSi. gvqonda Tavisufali siarulis nebarTva da gzis gagrZelebis 
molodinSi myofni, Cven arTvinis garSemo daviarebodiT. vinaxuleT Tamaris 
cixe. mxiaruli sicili da xumroba, lamazi xmebiT Sewyobili qarTuli 
mamapapuri simRera Cvens gadmoxvewilobas gvaviwyebda. saRamoTi ki, oTaxSi 
Sekrebilni, vigonebdiT Cvens Tavze gadaxdenil ambebs, cixes, Cekas, wamebas, 
ajanyebas, sakuTar miwa-wyalze daxocil qarTvelebs, da maSin ki yvelas saxe 
unaRvliandeboda. Tvalwin gvidgeboda Cveni samSoblo... magram uimedobas 
aravin veZleodiT, TiToeuli Cvenganis guli imedebiT scemda da kvlav 
iwyeboda moswrebuli sityva da lamazi simRerebi.

erT dRes moxda patara traRi-komikuri SemTxveva. Tbili dRe iyo. 
TiTqmis yvelani Segrovilni viyaviT sastumros win. viRac gamoCnda rusul 
formaSi. Cven vicodiT, rom arTvinSi imyofeboda sabWoTa konsuli da uceb 
mivxvdiT, rom es kaci iyo konsuli. ̀ simRera, Cqara qarTuli simRera!~, daiZaxa 
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erT-erTma Cvenganma da imwamsve simRera SemovZaxeT. konsulma gverdze 
Cagviara. simReram ufro imata da mas miemata ramdenime moswrebuli replika 
rusulad konsulis gasagonad: `gaumarjos damoukidebel saqarTvelos!~, 
`Zirs ruseTi!~, `sikvdili rusis jalaTebs!~ da sxva. konsulma Semogvxeda 
sibrazisgan gafiTrebuli saxiT. Cven kvlav sicili davayareT... magram imave 
saRamos giJiviT movarda iob-efendi da gabrazebulma gviTxra: `xom ar 
gadairieT! gindaT cixeSi Cagyaron? iqneb ar iciT, rom Tqveni aq Tavisuflad 
gaCerebis neba ara gvaqvs da amas uCumrad vakeTebT. ruseTis konsulma 
saCivari Semoitana. rogorc iqna osmaleTis policiasTan saqme Cavfarcxe, 
magram Tu kidev gaimeorebT, me veRaras giSveliT.~ Cven piroba miveciT, rom 
Wkvianad moviqceodiT da SemdegSi aramc Tu simRerebs, konsuls TvaliTac 
ar davenaxvebodiT.

ramdenime dRis Semdeg Cven kidev erTi jgufi Semogvemata. isini didxans 
ar gaCerebulan arTvinSi, ramdenime dRis Semdeg maTi vizebi movida da 
isini gaemgzavrnen qalaq xofisken, sadac, rogorc ukve vTqvi, imyofeboda 
saqarTvelos oficialuri warmomadgeneli ioseb keWaymaZe. Cveni arTvinSi 
yofnis dros kidev erTma jgufma gadmolaxa sazRvari da Cven SemogvierTda.

erT dRes movidnen iob-efendi da ori osmalo. dagviZaxes me, Salikos 
da iosebs: `Tqveni vizebi mosulia da SegiZliaT gzas gaudgeT~. Cven 
saCqarod movemzadeT, megobrebs gamoveTxoveT da erTi askeris TanxlebiT 
gzas fexiT gaudeqiT. male mdinaris piras viyaviT da patara navSi 
CavsxediT. mdinarem swrafad gagvaqana. menaveebi CamomavlobiT qarTvelebi 
iyvnen, gamahmadianebulni, da erTmaneTSic sufTa Zveleburi qarTuliT 
laparakobdnen. karga manZilis gavlis Semdeg TaTris sxva sofels mivadeqiT. 
aqedan ki ori osmalo askeris TanxlebiT gaudeqiT gzas. ukve daRamebuli 
iyo, rodesac karga daRlilebi askerebma erT sadarajos migvayenes. im 
Rames iq davrCiT, gveZina xis sawolebze. meore dilas gariJraJze kvlav 
fexze viyaviT. mogzauroba Cveulebrivi da damRleli iyo. rac ufro win 
miviwevdiT, miT ufro vSordebodiT Cvens sayvarel samSoblos. samives 
dardi gvewva. xmis amouRebliv mivabijebdiT, yovelTvis mxiaruli Salikoc 
ki xmas ar iRebda.

rogorc iqna, xofas mivadeqiT. Cvenze adre wamosuli jgufi jer kidev 
iq imyofeboda. sixaruliT Segvxvdnen. Zalian kargad da tkbilad migviRo 
batonma keWaymaZem. Segvatyobina, rom yvela formaloba Sesrulebuli iyo da 
ori dRis Semdeg gemiT gavudgebodiT gzas stambolisken. TviT xofa patara 
daba iyo, gaSenebuli Savi zRvis piras, lamazi bunebiT. axal megobrebTan 
erTad Cven erT SedarebiT sufTa patara sastumroSi movTavsdiT. isini 
aTni iyvnen, cxra qarTveli da erTi rusi wiTelarmieli, romelsac, rogorc 
Semdeg gavigeT, ver aetana Tavis komisris ukanonoba, moTminebidan gamosuls 
erTxel kargad ecema da gamoqceuliyo. mas saxelad mirona erqva. samnic 
Cven mivemateT.

marTlac, sami dRis Semdeg b-n keWaymaZes gamoveTxoveT, navSi CavsxediT 
cametive da menaveebma karga moSorebiT zRvaSi mdgar gems migvayenes. gemi 
metismetad Zveli da modidan gadasuli iyo da ufro veeba navs mogagonebdaT, 
vidre gems. sadRac qveviT Cagviyvanes. gemis erTi zemo nawili cxvriT 
iyo savse, ismoda maTi bRavili. sxvagan fqvilis da vgoneb kartofilis 
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tomrebi ewyo. Zirs dayril Calaze movewyveT. gemi jer ar daZruliyo 
da nel-nela tokavda. Cveni mcire xabagi davyareT da Tivaze wamovweqiT. 
saSineli sulisSemxuTavi haeri idga. `uh, ra cudad var!~, warmoTqva Toma 
b-ma. Toma sofleli kaci iyo, uswavleli, magram namdvili qarTveli da 
eris moyvaruli, dinji da auCqarebeli mTiuli. guladi da patiosani, igi 
qaqucas nawilidan iyo. saqarTvelodan Seficulebis wamosvlis dros igi 
raRac mizeziT ver wamohyoloda. mas Semdeg Turme martoka daiareboda 
tyeSi. `eh, mec SemeZlo ocdaoTxSi beladTan erTad wamosvla, magram 
dinji siaruli miyvars da sirbilis Tavi sad mqonda. Tanac erTi samiode 
kacTan mqonda Zveli angariSebi. belads davpirdi: wadi belado, angariSebs 
gavasworeb da dagewevi-meTqi. hoda, gavaswore angariSebi da exla davewevi, 
piroba micemuli maqvs~, ase ambobda Toma. Toma marTla daewia belads 
dagvianebiT, sami wlis Semdeg, magram piroba mainc Seasrula. da es mTis 
Svili dRes pirvelad xedavda zRvas da gems. `gul ram melevis~, warmoTqva 
kvlav Tomam da miwva `eg araferia, araferi~, amxnevebdnen sxvebi. 

daTiko x-i da luarsab s-e saeqimo dargis studentebi iyvnen, Cabmulni 
aralegalur muSaobaSi. Cekas maTi suni aeRo, oriveni universitetidan 
gamoericxaT, Cekas klanWebs raRac manqanebiT gadarCenilebi iZulebulni 
iyvnen saqarTvelo daetovebinaT. ori Zma, giorgi da aleqsandre f-bi 
mravaljer nawamebi da natanjni, dRes aq gamoxiznuliyvnen. maTe q-Ze TuSi 
iyo, umaRlesi ganaTlebiT da amave dros kinomsaxiobi. verc mas aetana 
ruseTis usamarTloba da gamoqceuliyo. danarCenebic: vaso, daviTi, vano 
da mironi _ yvela usamarTlobis msxverplni iyvnen. am jgufs mivemateT 
Cven samnic. 

Zveli gemi neli qanaobiT daiZra. CemTvis es pirveli mgzavroba iyo 
gemiT. irgvliv Tvaluwvdeneli zRva gadaSliliyo. male gemi xofis 
napirebs moSorda da xmeleTic Tvals migvefara. irgvliv mxolod zRva iyo, 
odnav Relavda. Zveli gemi odnav irxeoda. Toma iwva da Cumad kvnesoda. 
danarCenebi jerjerobiT kargad viyaviT, Tumca cota daRonebulni. magram 
male daiwyo simRerebi da oxunjoba. Cveni gemi yvelgan Cerdeboda, sadac 
ki navs dainaxavda, da itvirTeboda. gzaze ramdenime gemi kidev Segvxvda. 
gemebi erTmaneTs maRali xmiT esalmebodnen. CvenTan gemis kapitnis 
TanaSemwe Camovida da Tarjimanis piriT gvkiTxa, xom ar surda romelime 
Cvengans cxvris movla da dila-saRamos Tivis micema da wylis dalevineba. 
danarCenebisTvis gemze sxva samuSaoebic iyo, datvirTva-gadatviTva da 
sxva. dagvpirdnen saWmels da dReSi ramodenime liras. davTanxmdiT da 
saerTo kavSiriT muSaobas SeudeqiT yvelani, garda Tomasi, romelzec 
zRvas saSinlad emoqmeda da adgilidan veRar iZvroda. sami dRis Semdeg 
Relvam imata. aq cota ar iyos mec veRar vgrZnobdi Tavs kargad. Toma xom 
naxevrad mkvdari iyo. mTel dRes dawolili kvnesoda da oxravda: ̀ vaime, sada 
vkvdebi! is ar merCivna rusis tyvias movekal, miwaSi mainc dammarxavdnen, 
aq ki Tevzebis saWmeli vxdebio~. Cven cota ar iyos gvecineboda, vicodiT, 
rom Tomas zRvis avadmyofoba ar moklavda, magram mterTan uSiSari mTiuli 
dRes zRvas daeCagra.

Relvam imata da gems maRla isroda. exla ukve TiTqmis yvelani 
miwolilni viyaviT, umetesobas zRvis avadmyofoba Segvyroda da Tavs cudad 
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vgrZnobdiT. Tomaze laparakic zedmeti iyo. zRvas pirutyvebzec emoqmeda. 
sabralo cxvrebi sacodavi bRaviliT pirs aRebinebdnen. mezRvaurebma 
gviTxres, rom visac SegveZlo davxmarebodiT gemze muSaobaSi, rac imaSi 
gamoixateboda, rom gemi cal gverdze ufro datvirTuli iyo da saWiro 
iyo misi gawonasworeba. fexze wamovdeqiT. me ori nabiji gadavdgi, Tavbru 
mexveoda, ver SevZeli da isev mivweqi. ramdenime kacs CemsaviT daemarTa, 
ramdenime ki fexze darCa, maT Soris Saliko da iosebi. eseni samuSaod 
wavidnen. zRva TandaTan ufro Relavda, Savi zRvis talRebi giJiviT 
Rrialebdnen. ar gasula didi xani, rom Cveni momuSave amxanagebi dabrundnen, 
mTvralebiviT barbacebdnen da kedels eyudebodnen. Saliko da iosebi Cems 
gverdiT daeSvnen. ̀ uh, movkvdi kaci~, Cailaparaka Salikom da daumata: ̀ neta 
vicode, gemis Semsubuqeba rom gaxdes saWiro, vis gadahyrian TaTrebi zRvaSi 
_ Cven Tu cxvrebs! albaT Cven~. me misvenebuli viyav da sicilis Tavic aRar 
mqonda. mTel Rames zRva saSinlad Relavda, Cveni Zveli gemi Wrialebda 
da marjvniv-marcxniv gadadioda. rogorc iqna, meore dRes Relvam iklo 
da Tavi ukeTesad vigrZeniT. `rogora xar Toma?~, SeekiTxa Saliko. `ukeT, 
Cemo Saliko, giSvelos RmerTma, nu mogaklos ukeToba da janmrTeloba~, 
daiwyo Tomam dasustebuli xmiT. ̀ rogora xar Toma?~, vkiTxe mec. ̀ madlobT 
Zmao elizbar, RmerTma giSvelos, janmrTeloba nu mogaklos~, damloca mec. 
iosebs da sxvebs Tvali Cavukari. `rogora xar Toma?~, SeekiTxa Tavis mxriv 
iosebi. Tomam isic daloca, magram ufro mokled. iosebs mihyva daTiko, 
luarsabi, maTe, aleqsandre da giorgi, vaxo da vano. sul `rogora xar 
Toma~ ismoda. Tomac yvelas locavda, magram TandaTan amoklebda dalocvas, 
etyoboda ukve eSleboda nervebi da zrdilobis gamo aRarafers ambobda. 
`sprosi, kak poJivaet toma~, Caulaparaka Salikom mironas. `kak poJivaeS 
toma?~, SeekiTxa mironac. aq ki Tomam veRar moiTmina da gabrazebulma 
susti xmiT Seutia mironas: `ruso, Se mamaZaRlo, Seni masxrad asagdebic 
gavxdi, erTi ese gafuWebuli ar viyo, gagixeTqamdi mag motvlepil gogras!~ 
Cven yvelani gulianad vicinodiT, sacodavi mirona ki ver mixvedriliyo, Tu 
ese Zalian ram aaRelva da gaajavra dinji Toma.

gaviareT viwro da lamazi bosforis srute. auCqareblad mivcuravdiT. 
ვuaxlovdebodiT konstantinopols. yvelas gamococxleba etyoboda. 

SeRamebuli iyo, rodesac Soridan gamoCnda gaCiraRdnebuli stamboli. 
rac ufro vuaxlovdebodiT, miT ufro lamazdeboda da bolos yvelas 
mSvenivrad mogveCvena. Tvali ver momeSorebina misTvis. namdvili mwerali mas 
aRwerda da mkiTxvelsac cocxlad daanaxvebda mis mSvenierebas. samwuxarod, 
me amis Zala ar Semwevs. SevediT navsadgurSi. ukve gvian iyo. gemi napiridan 
karga moSorebiT SeCerda. meore dilas motoriani navi mogvadga TaTris 
policiiT. yvela ltolvili gemidan navSi Camogvsxes da ramdenime wuTSi 
napirze viyaviT. ver warmoidgenT, ra siamovneba iyo CemTvis, roca Cems 
fexqveS myari miwa vigrZeni. Toma mTvraliviT laslasebda. TiTqmis yvelas 
saxeze daRliloba aCnda. zRvis sanapiros policiaSi viyaviT. policiis 
ufrosi rusuls laparakobda. `Tqven qarTveli ltolvilebi xarT? gvkiTxa 
man, uqaRaldod Cven Tqveni gaSvebis neba ara gvaqvs. vidre Tqveni qaRaldebi 
wesrigSi ar mova, Tqven aq darCebiT, gemze. rodesac erTi wava, meoreze 
gadagsxamT. xval albaT Tqveni warmomadgenlebi movlen Tqvens sanaxavad~, 
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gviTxra man. amis Semdeg suraTebi gadagviRes da erT did gemze agviyvanes. 
gemi safrangeTis gamodga, lamazi da sufTa. mezRvaurebi Semogvexvivnen. 
erTi Cvengani, luarsab s-Ze cota franguls laparakobda. gamogvkiTxes 
Tu vin viyaviT da Semdeg erT sufTa da did oTaxSi Cagviyvanes da binad 
mogvces. Cvenc, rogorc SegveZlo, movewyveT. mcire xnis Semdeg Salikom 
sevdiani Cveneburi simRera wamoiwyo: `Zlier stiroda oriv dielo, Zlier 
stiroda~. Saliko mReroda da Cvenc vexmarebodiT. male simReris xmaze oTaxi 
frangi mezRvaurebiT gaivso. didis yuradRebiT ismendnen Cvens simReras, 
damTavrebisas taSiT da ̀ bravos~ ZaxiliT dagvajildoves da gvTxoves kidev 
rame gvemRera. Txovna SeusruleT. maT erTmaneTs waulaparakes da Zalian 
male TeTri puri, ramdenime naWeri Zexvi da erTi didi kokuriT mSvenieri 
Rvino mogvitanes, ramac didad gvasiamovna. Rvino gamovwriteT, yvela 
karg xasiaTze dagvayena. avediT maRla, gemis aivani ports dahyurebda, 
davuwyeT cqera, gaimarTa baasi. mogvwondnen sufTad Cacmuli frangi 
mezRvaurebi. Rvinom gamogvacocxla. `ziareba iyo CvenTvis. RmerTma 
uSvelos frangebs!~, iZaxda saxegabrwyinebuli Toma. baqanze xalxi ireoda. 
gemidan Casvla CvenTvis akrZaluli iyo, gemis xidze mdgari askeri TofiT 
xelSi gvdarajobda. dilis 11 saaTi iqneboda, rodesac gemze sakonsulos 
warmomadgeneli n. masxaraSvili amovida. Cven mas irgvliv SemovexvieT. igi 
mogvesalma da gviTxra, rom damoukidebeli saqarTvelos konsuli i. mdivani 
zrunavda Cvenze da, vidre Cveni sabuTebi da vizebi momzaddeboda, albaT 
ramdenime dRe stambolSi mogviwevda darCena. sursaTi mogvitana: puri, 
Zexvi da blomad halva da dagvpirda, rom TviT konsulic movidoda Cvens 
sanaxavad da TviTon ki xSirad gvinaxulebda.. marTlac, vidre stambolSi 
viyaviT, masxaraSvili yoveldRiurad gvnaxulobda da sursaTs gvawvdida. 
gaCerebul gemebs navsadgurSi patara navebi exveodnen, eseni iyvnen fexze 
movaWre TaTrebi, romelnic mogzaurebs asyidebdnen sasmel-saWmels da sxva 
nivTebs. igi saqonels dablidan gviCvenebda da Cven maRlidan vevaWrebodiT. 
amogvigdebdnen Tokze Sebmul patara kalaTas, romelSic Cven fuls vdebdiT, 
ukan vuSvebdiT da TokiTve amovwevdiT nayid saqonels. am saSualebiT 
Cven viyideT samarTebeli Tavis mowyobilobiT, didi xnis mouparsavi piri 
moviparseT, davibaneT da cota adamianebs davemsgavseT.

gemis aivnidan gadavyurebdiT konstantinopolis navsadgurs. iq didZali 
xalxi ireoda. Cven qarTul enaze xmamaRla voxunjobdiT. `qarTvelebi 
xaaarT, qarTvelebiii?~, Semogvesma dablidan xma. Cveni Tvalebi mswrafl 
xmis mimarTulebiT gaqandnen. dabla SevamCnieT ori evropulad Cacmuli 
adamiani. `qarTvelebi varT, qarTvelebi!~, mivayvireT Cvenc sixaruliT. 
`gamarjobaaaT, gamarjobaaaT!~ isini gems ufro mouaxlovdnen da erTmaneTs 
gamovelaparakeT. `foTeli uriebi rogor arian, foTeli uriebi?~, 
SegvekiTxa erTi maTgani uriuli kiloTi. `kargad arian, kargad, kocnas da 
mokiTxvas giTvlian!~, upasuxa Salikom uriuli kiloTi. yvelas gulianad 
gagvecina. ̀ Tqven ras SvrebiT, aq ras akeTebT?~ ̀ silamers vamuSaveb, silamers 
(rusuli sityvidan `Ronis sasinji~)~, gviTxra erTma da raRac dagrexili 
rkina dagvanaxa. `xeiri Tu gaqvT rame?~, SevekiTxe me. `xeiri, Cemo Zmao, ki 
gvaqvs. konstantinopols fraerebi ar aklia~, iyo pasuxi. qarTvel uriebTan 
patara laparakma yvela gagvamxiarula. imave dRes gvewvia TviT maSindeli 
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damoukidebeli saqarTvelos konsuli sosiko mdivani. gemze amosvla ver 
SeZlo, Cveni miwaze Casvla ki ar SeiZleboda, vidre Cveni mdgomareoba ar 
gairkveoda. magram or kacs mainc mogvces dabla Casvlis da b-n mdivanTan 
laparakis neba. CavediT daviT x-i da me. Zalian tkbilad da megobrulad 
gvesaubra b-ni sosiko, ar dagvimala samSoblos moSorebuli qarTvelebis 
siZneleebi da dardi. ̀ albaT ramdenime dReSi Tqveni vizebi safrangeTisTvis 
mzad iqneba. iq cota ar iyos umuSevroba iwyeba da icodeT, rom ubralo 
muSebad mogixdebaT muSaoba~. `vimuSavebT, batono, muSaobis ar gveSinia~, 
vupasuxeT Cven. man saqarTvelos ambebi gamomgvkiTxa, Cven movuyeviT. b-n 
sosikos TvalSi cremli moeria. dagvpirda, rom Suamdgomlobas aRZravda, 
rom Cveni pasportebi rac SeiZleba swrafad gakeTebuliyo; ecdeboda, 
cotaodeni tansacmeli eSova CvenTvis, Tu ar vcdebi, mgoni ukrainuli 
komitetis saSualebiT. marTlac, meore dRes miviReT ramdenime wyvili 
fexsacmeli, ori Tu sami palto da sacvali, romelic metismetad 
gvWirdeboda. gansakuTrebiT gagvaxara da gvasiamovna qarTvel kaTolikeTa 
moZRvris mamao Salvas da qarTvelis moloznebis naxvam. isini sxvadasxva 
saWmelebiT gvewvivnen. Cveni guli xarobda, isev gvesmoda lmobierebiT 
da sikeTiT savse qarTuli metyveleba. amis SegrZneba SeuZlia mxolod 
sabralo ltolvils, romelsac muxTalma bedma samSoblos datoveba arguna 
wilad da romelic brmad midioda Sors, ucxo qveyanaSi. sad? ar vicodiT. 
TiToeuli Cvenganis fiqri samSoblosken mimarTuliyo. TiToeuli Cvenganis 
sevdiT da naRveliT moculi guli Cumad, xmis amouReblad itanjeboda, 
magram TiToeuli Cvengani cdilobda rac SeiZleba didi manZili daedo 
saqarTvelosa da ucxo miwas Soris. moloznebi kidev ramdenimejer gvewvivnen 
Cveni iq yofnis dros da yoveli maTi viziti didi Sveba iyo CvenTvis. gemis 
aivnidan gadavyurebdi stambulis macxovreblebs, xalxi buziviT ireoda. 
`ra bednierni arian Tavis mSobel miwaze!~, vfiqrobdi CemTvis. ager, zurgze 
wylis did Tungakidebuli osmalo yvelas Wiqa wyals sTavazobs sul raRac 
erT yuruSad; ager, fexsacmlis mwmendavi xelgaSavebuli patara TaTari; 
ager, mdidrulad Cacmuli fexze movaWreni, _ yvela eseni Cvenze bednierni 
arian. iqneb es gulgaReRili da mzisgan damwvari maTxovaric Cvenze 
bednieria, romelic xelgaSverili dgas da mowyalebas Txoulobs. Raribebi 
arian, magram Tavis qveyanaSi arian. zogierTisgan gamigia: `mirCevnia viyo 
kaci pirveli ucxoeTSi, vidre ukanaskneli Cems qveyanaSio~. ara, piriqiT 
(amas TandaTan ufro vgrZnob), Cems qveyanaSi, sadac me mesmis Cemi ena, fexi 
midgia Cems miwaze, vxedav CemTan erTad gazrdilT, Cvens adaT-wesebs, me 
siRaribe mirCevnia ucxoeTSi simdidres. vinc piriqiT azrovnebs, albaT mas 
ltolviloba ar ugrZvnia, an Tu ugrZvnia, guli ara hqonia~. 

ori dRis Semdeg franguli gemi, romelzec ase kargad migviRes, 
wasasvlelad moemzada. Cven kvlav Camogvsxes da sxva gemze agviyvanes. es gemic 
lamazi iyo. igi italielebis gamodga. italielebi gakvirvebiT Segvxvdnen, 
magram bina mogvces. iatakze ki movewyveT, magram beds mainc ar vemdurodiT. 
aqac kvlav cnobismoyvareobiT gviyurebdnen. `ruski, ruski?~, gvekiTxebodnen 
mezRvaurebi. rogorc iqna, gavagebineT, rom qarTveli ltolvilebi viyaviT. 
ar gasula didi xani, rom gitara da mandolina mogvitanes da gvTxoves rame 
Cveneburi dagvekra. `eh, ra gvemRereba da gvekvreba!~, warmosTqva naRvlianad 
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Tomam, romelic mTeli dRis ganmavlobaSi gahyurebda Cvens ukan mdgar 
lurj zRvas, TiTqos cdilobda sadRac Sors datovebuli mTebi SeemCnia. 
CvenSi gamoCndnen damkvrelebi Zmebi fa-ebi. male gaisma Cveneburi musikis 
xmebi. musikas simRera avayoleT, naRvlianad, magram tkbilad. gaSterebuli 
italielebi xmis amouReblad Semogvyurebdnen, emCneodaT, rom Cveni 
simRerebi moswondaT. sevdiani musika da simRera Sewyda. uceb giorgim mardad 
Camohkra mandolinis simebs, mas gitarac ahyva da gaisma mama-papuri lekuri. 
`aba kurka, kurka!~, daviZaxeT Cven. `ex, jandabas, Tu viRupebiT, mxiarulad 
mainc daviRupoT!~, SesZaxa mxiarulad Salikom da patara wreSi lamazad 
dauara lekuri. roca lekuric CaTavda, italielebma taSiT dagvajildoves, 
xeli CamogvarTves da Rvinoc dagvalevines. masxaraSvilma kvlav mogvaSvela 
Cveulebrivi yoveldRiuri sanovage: TeTri puri da halva. italielebis 
gemze ori dRe gavatareT. mere isic wasasvlelad moemzada. Cven isev sxva 
gemze gadavediT. axla Cven inglisis mdidrulad da sufTad aSenebul gemze 
viyaviT. asvlisTanave davinaxeT civi da mkacri ingliselebis saxeebi. axlo 
aravin mogvkarebia, xma aravis gaucia, yvela Sors gvivlida, TiTqos eSinodaT 
CvenTan moaxloebiT TavianT brWyviala tansacmelze dakerebuli niSnebi ar 
gaesvaraT. videqiT dabla baqanze, Cumad da naRvlianad. Semdeg, rogorc 
iqna, CamovsxediT. SeRamda. dasawoli adgili arsad iyo. zRvis grili niavi 
gvivlida tanSi, yvelas gvcioda da SevudeqiT dasaZinebeli alagis Zebnas, 
zogi sad da zogi sad. me da maTe q-Ze movxvdiT erTad gemis ukana nawilze, 
sadac ramdenime mSvenieri jiSis Zroxa miwoliliyo jaWviT gadabmuli. `aq 
davwveT, sTqva maTem, cota siTbo Cans~. iqve vipoveT albaT ZroxebisTvis 
gankuTvnili WuWyiani brezenti da Sig gavexvieT. Zroxis Sardis da sasuqis 
suni gvaxrCobda, magram cota sicivisgan gvicavda da bolos CagveZina. raRac 
sasiamovno sizmarSi viyavi, rom uceb gverdSi mujluguni vigrZen da tkivilma 
gamomaRviZa: Tavze maRali ingliseli gvedga da raRacas gviyviroda inglisur 
enaze. sityvebi ar gvesmoda, magram mivxvdi, rom igi aqedan gverekeboda. man 
WuWyiani brezenti agvacala. maTemac gaiRviZa, wamojda, oriveni wamovdeqiT da 
im alags movSordiT. `albaT ar unda, rom Zroxebi gavaWuWyianoT. ai dedasa, 
ras moveswariT!~, warmoTqva maTem naRvlianad. me mas mxolod oxvriT vupasuxe. 
saSinlad gabrazebuli viyavi da TavmoyvareobaSelaxulad vgrZnobdi Tavs. `ai, 
ra aris ltolviloba: pirutyvni (TiTi Zroxebisken gaviSvire) Cvenze bednierni 
arian. magram ras vizamT!~, warmovTqvi me da SuaRamisas kvlav gemze wanwals 
Seudeqi. Cvenebs zogs skamze eZina, zogs skamis qveS. Salikoc vipove gemis 
cxvirze, motoris oTaxis win patara fexsawmend xaliCaze miwoliliyo, Tu 
imas miwolas dauZaxebT, rom kisridan muclamde raRacaze iwva, danarCeni ki 
iatakze. miuaxlovdi. `cota miiwi Saliko, mec damawvine~, uTxari me. Salikom 
Tvalebi gaaxila, Semomxeda da gaiRima: `Sena xar, Se dalocvilo? sad miviwio, 
vera xedav raze vwevar?~ da Tan mainc miiwia da is fexsawmendi xaliCac me 
damiTmo. vcade Zili, magram ver SevZel. Salikos kvlav CasZineboda. avdeqi da 
aivanze gamovedi. daTikos da iosebsac ar eZinaT, moajirze gadamdgarni Cumad 
basobdnen. mec maT gverdze davdeqi da zRvas dauwye yureba.

rogorc iqna gaTenda. yvela mxridan Cvenebi gamoZvrnen. saSinlad 
daRlli viyavi, Tavi mtkioda, meZineboda, `ox, erTi logini~, vnatrulobdi. 
xalisi arafris da aravisi ar mqonda. yvelas ganerviuleba etyoboda 
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da erTmaneTSi laparaks veridebodiT. ingliseli mezRvaurebi gverdze 
gagvivlidnen, agvxed-Cagvxedavdnen da usityvod gvcildebodnen. mTeli dRe 
gemis moajirze miyudebulebma da Cacucqulebma gavatareT. mezRvaurebic 
aRarsad Candnen, albaT miwaze Cavidnen. saRamo xani iyo, roca ucbad rusul 
enaze salami Semogvesma. Cvens win ucnobi idga lmobieri da momRimari 
saxiT. patara tanis gasuqebuli da Camrgvalebuli kaci iyo, xuWuWa TmiT da 
gverdze dadebuli qudiT. 

male mis garSemo wre gakeTda, bevr Cvengans saxe gaunaTda. rogor 
gamoirCeoda misi moRimari saxe mkacri da gamxdari ingliselebis saxeebisgan! 
man yvelas xeli CamogvarTva, baasi gagviba, ambavi gamogvkiTxa, isic 
gviTxra, rom ingliseli iyo da am gemze muSaobda. mSvenivrad laparakobda 
rusulad da bevr sxva enazec. `ra vqna, es inglisels ara hgavs~, Cailaparaka 
daTikom qarTulad. ucnobi TiTqos mixvda mis naTqvams da gviTxra: `Tumca 
ingliseli var, magram dabadebiT da CamomavlobiT inglisSi gazrdili rusi 
var~. baasi gagrZelda. man gvkiTxa, Tu rogor vgrZnobdiT Tavs. `cudad 
batono, upasuxa maTem, mTeli Rame ar gviZinia da arc piri dagvibania am 
diliT~ da mouyva ZroxebTan wolisa da Cveni iqidan gamorekvis ambavs. 
ucxoelma Tavi gaaqn-gamoiqnia: `Tqve sawylebo, ar gZinebiaT!~ cota xans 
Cafiqrda da Semdeg gviTxra: `me SemiZlia dagexmaroT. gemze Tavisufali 
oTaxebic gvaqvs. ramdeni xarT?~ `cametni~, vupasuxeT Cven. `diax, rogorc 
giTxariT, yvelaferSi dagexmarebiT, Tumca me gemis ufrosi ara var. Tu 
SegiZliaT TiTom naxevari lira gadaixadeT, kapitans mivcem da vidre gemze 
xarT, sufTa oTaxebSi icxovrebT.~ Cven erTmaneTs gadavxedeT. naxevari 
lira CvenTvis fuli iyo, magram sufTa oTaxi da logini ise sanatrelad 
gadagvqceoda, rom davTanxmdiT. rogorc iqna, naxevar-naxevari lira 
movagroveT. ucxoeli gagviZRva da patara yoymanis Semdeg gemis meore 
mxares gagviyvana da oTaxebi gvanaxa. `ai sami oTaxi. moewyveT.~ uh, ra 
mSveniereba iyo patara sufTa oTaxebi sawolebiT, pirsabaniT, saponiTa da 
pirasxociT. yvela gaxarebulebi viyaviT, yvela movewyveT. daRamda. viweqiT 
patara, magram rbil sawolebze. `uh, ras daviZineb!~, vfiqrobdi CemTvis. 
viweqi, magram Zili ar mekareboda, raRac eWvebi mipyrobda: vin iyo is kaci? 
rad yoymanobda, roca oTaxebs eZebda? Cems gverdiT Saliko xvrinavda, 
iosebs da maTesac eZinaT. rogorc iqna, gaTenda. Saliko gavaRviZe, 
sxvebic. gareT gamovediT. maTe oTaxSi darCa, erTi mama-papurad piri unda 
davibanovo. cota xnis Semdeg viRac maRalma, gamxdarma, mkacrsaxianma da 
brWyvialapagonebianma ingliselma gverdiT Cagviara da im oTaxSi Sevida, 
sadac Cven gveZina. uceb raRac raxunis xma gaisma da saxeze saponwasmuli 
maTe burTiviT gareT gamovarda. ̀ es vina yofila, es oxer-tiali~, iZaxda maTe 
da xalaTis boloTi saxes iwmendda. male gamoCndnen ingliseli mezRvaurebi 
da xmamaRali burtyuniT gemis bolosken gagvrekes. mivxvdiT, rom Cveni 
`keTilismyofeli~ ucxoeli viRac Sarlatani iyo da am gemze iseTive ucxo, 
rogorc Cven. man sxvisi oTaxebi mogvaqirava da eqvsliranaxevari gaakeTa. 
SemdegSi, safrangeTSi, erTmaneTTan Sexvedris dros xSirad vigonebdiT am 
SemTxvevas da gulianad vicinodiT.

ingliselebis gemidanac male mogviwia Camosvlam. kvlav gamovicvaleT 
bina. patara naviT zRvaSi Segvacures da napiridan moSorebul erT 
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sabargo, magram sufTa da Tanamedrove gemze aRmovCndiT. gemi germanelebs 
ekuTvnodaT. `gemidan gemze siaruliT mgoni mTeli msoflios erebs 
gavicnobT~, Cavilaparake CemTvis. germaneli mezRavaurebi kargad 
Segvxvdnen. aq cotaodeni germanuli codna giorgi f-ma gamoiCina da saubari 
gaiba. `georgien, georgien~, `ia, ia~ gvesmoda gamudmebiT. uSvelebeli 
brezenti mogvitanes, TviTonac dagvexmarnen, lamazi karavi wamovWimeT 
da Sig movewyveT. ar gasula didi xani, rom yvelas gverdze kartofiliT 
savse topraki gvedga. danebiT SeudeqiT kartofilis frcqvnas. muSaobam 
gagvarTo, ismoda sicili da oxunjoba, male simRerebic daiwyo `gut, gut~, 
gaismoda germaneli mezRvaurebis xma. kartofilis frcqvna damTavrda. igi 
germanelebma waiRes da ramdenime xnis Semdeg TiToeuls mogvces cotaodeni 
Semwvari kartofili da Savi puri. am gemzec ramdenime dRes davyaviT. 
yoveldRiurad kartofils vfrcqvnidiT da Cveni wili Semwvari kartofili 
regularulad gveZleoda.

erT dRes kvlav naviT mogvakiTxes da kvlav xmeleTze gadagvsxes. 
b-ni masxaraSvili da b-ni mdivani iq dagvxvdnen. `Tqveni vizebi da 
pasportebi mzad aris, Tqven dResve miemgzavrebiT safrangeTs. marselSi 
dagxvdebaT warmomadgeneli, qarTveli ar aris, magram mas evaleba 
qarTvelebis samuSaoze mowyoba. aba Tqven iciT, moiqeciT qarTvelurad, 
ar SegvarcxvinoT!~ am sityvebiT mogvmarTa b-nma mdivanma, saTiTaod 
dagviriga Cveni sabuTebi, as-asi franki mogvca da gamogvemSvidoba, 
Cven ki b-ni masxaraSvilis TanxlebiT gemze avediT, im gemze, romelsac 
evropis did qveyanaSi unda waveyvaneT. gemi berZnebis iyo. masxaraSvili 
kapitanTan molaparakebis Semdeg gamogveTxova. Cven dabla Cagvrekes. 
orsarTulian sawolebze movewyveT. Zalian bevrni iyvnen mesame klasis 
mgzavrebi, TaTrebi da berZnebi, somxebi da uriebi, _ yvela juris xalxi, 
qalebi, kacebi, bavSvebi. saSinlad SexuTuli haeri idga, magram Cven mainc 
kmayofilni viyaviT. TiToeul Cvengans CaliT gatenili leibi hqonda. es 
didi rame iyo CvenTvis, Tanac vicodiT, rom mivdiodiT Tavisufal da 
ganaTlebul qveyanaSi. male Cveni gemi daiZra, misi saxeli iyo `androsi~. 
daiZra gemi da miwva Tomac da kvnesa daiwyo. mec wamovweqi. marjvniv 
Saliko iwva, marcxniv iosebi. `exla ki mivdivar~, Tqva Salikom. ucbad 
Cemi fiqri Cemi Zma daTasken wavida: `neta Tu vnaxav daTas neta Tu 
cocxalia~. ukanasknel wlebSi saqarTveloSi masze sxvadasxvanairi xmebi 
dadioda, cocxlad aRar Tvlidnen, me imedi arasodes damikargavs da 
darwmunebuli viyavi, rom igi cocxali da janmrTeli damixvdeboda. am 
fiqrze guli sixaruliT micemda. ager ukve cxra weli sruldeboda me da 
Cems Zmas erTmaneTi ar gvenaxa. Cemi fiqri Salikos da iosebs gavuziare, 
Tan davumate: neta Tu vnaxav mas kidev-meTqi. `rasakvirvelia vnaxavT da 
erTi kargadac gadavkravT~, Tqva Salikom. pirvel or dRes xmelTaSua 
zRva mSvidi iyo da Cven yvelani TiTqmis mTel dRes gembanze vatarebdiT. 
ismoda Cveni gamudmebuli simRera da cekva, megobari mezRvaurebic 
gaviCineT. gemze patara duqanic iyo. mezRvaurebma daiwyes saWmlis 
mocema, rasakvirvelia fasiT. berZnebi movaWre xalxia.

kargi amindi iyo, yvelani lurjad molivlive zRvas gadavyurebdiT, 
garda Tomasi, romelic Tavis loginze ijda da Cumad kvnesoda. magram kargi 
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amindi didxans ar gagrZelebula. zRvam Relva iwyo da gemi aqanavda. Cven 
jer kidev Tavs vimagrebdiT. meore dRes Relvam imata. aq ki mec iZulebuli 
gavxdi davwoliliyavi. visac ar gamoucdia zRvis avadmyofoba, Znelia imis 
dajereba, Tu ra sicarieles, sisustes da suliT dacemas grZnobs kaci. 
Relva ar wydeboda, me loginidan TiTqmis aRar vdgebodi. `me mgoni, Tavis 
dReSi ar viqnebi WeSmaritad kargi mezRvauri~, vfiqrobdi CemTvis. marto 
me ar viyavi ase, mesame da meoTxe klasis mgzavrebis umetesoba CemsaviT 
iyo. gaismoda oxvra da `amane, amanes~ Zaxili (TaTrulad niSnavs Cvenebur 
`vaimes~). saSineli uhaeroba da usufTaoba iyo da mkbenarma iwyo dabudeba 
Cvens sxeulze. gemi miirxeoda, talRebs miarRvevda, zRva Relavda da zRvis 
avadmyofobac TandaTan matulobda. xmeleTs ise vnatrulobdi, rogorc 
damSeuli inatrebs puris natexs da didi xnis mwyurvali _ wyals. zogierTi 
Cvengani ukeT itanda zRvas da SeeZlo maRla asvla. ̀ marsels vuaxlovdebiT, 
ukve moCans~, gviTxra luarsabma. gemmac TiTqos ryevas uklo. zRva 
damSvidda, mec ukeTesoba vigrZeni, nela fexze wamovdeqi da laslasiT 
zeviT avedi. moCanda uSvelebeli qalaqi uSvelebeli portiT. gemi exla 
ukve gaunZrevlad misrialebda. gaisma muxruWebis xma, gemi gaCerda. Cven 
marselis portSi viyaviT. me SvebiT amovisunTqe.

ELIZBAR MAKASHVILI

Escape. Fragment of memoir

Annotation

Elizbar Makashvili was a political emigrant from Georgia who spent the last 64 years of 
his life in France. He was born in Eastern Georgia in 1905. During1922-1927, he participated 
in partisan fights against Bolsheviks and illegal activities against the Soviet power. To save 
himself, he left Georgia in 1927 and settled in Southern France. He married the French lady 
and had a daughter. He often visited Paris to participate in political life of Georgian emigrants. 
Due to the health problems, in 1989, he was moved to retirement home in Nimes where he 
died on June 6, 1991.

The story below is a fragment from his memoires where he describes how he left Georgia 
and reached France. This manuscript was brought in Georgia by Mr. Rezo Nikoladze. It was 
edited for the publication by Bidzina Makashvili.
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თამარ პაპავა

ჩემი კრიალოსანი

თამარ პაპავას მემუარები –
ქართული ემიგრაციის ისტორიის შესწავლის

უმნიშვნელოვანესი წყარო

თამარ და აკაკი პაპავების უმდიდრესი არქივი, რომელიც დღეს ხელნაწერთა ეროვ-
ნულ ცენტრშია დაცული და რომლის ერთი ნაწილი ჯერ კიდევ ამ 15 წლის წინათ, 1997 
წელს ჩამოვიტანე საქართველოში, მრავალ საინტერესო მასალას შეიცავს. მათგან განსა-
კუთრებით მნიშვნელოვანია თამარ პაპავას მემუარები, რომლებშიც გასული საუკუნის 
ერთ-ერთი გამოჩენილი ქართველი ქალი თავისი დიდი, ფუძეძლიერი და ტოტებმრავალი 
ოჯახის ამბავს მოგვითხრობს. მემუარების დროითი ფარგლები თითქმის 60-წლიან პე-
რიოდს მოიცავს – გასული საუკუნის 10-იანი წლებიდან მოყოლებული, ვიდრე ავტორის 
გარდაცვალებამდე 1976 წელს. მემუარების გეოგრაფიული არეალი კი – ათზე მეტ ქვე-
ყანას ფარავს: საქართველო, რუსეთი, ესტონეთი, ლატვია, თურქეთი, გერმანია, ჩეხია, 
ავსტრია, იტალია, საფრანგეთი, არგენტინა, ურუგვაი...

ქართული მემუარული ლიტერატურა საკმაოდ ღარიბია, კიდევ უფრო ღარიბია ქარ-
თული ემიგრანტული მემუარული ლიტერატურა. თითებზე შეიძლება ჩამოითვალოს 
ქართველ ემიგრანტთა მოგონებები, გამოქვეყნებული თუ გამოუქვეყნებელი, რომელთა 
შორის თამარ პაპავას „ჩემი კრიალოსანი“ ერთი ყველაზე გამორჩეულია თავისი მასშტა-
ბით, თავისი ინფორმაციულობითა და თავისი გულწრფელობით. ცალკე უნდა აღინიშნოს 
მემუარების სტილი და მისი ავტორის მწერლური ღირსებები. „ჩემი კრიალოსანი“ ერთი 
ამოსუნთქვით, სათავგადასავლო რომანივით იკითხება.

ეს ჩანაწერები იმ შემთხვევაშიც კი უაღრესად საინტერესო იქნებოდა, ისინი ერთ 
ჩვეულებრივ ოჯახს რომ ეხებოდეს. მაგრამ საქმე ის არის, პაპავების ოჯახი არ იყო 
ჩვეულებრივი ოჯახი და არც მისი გარემოცვა იყო ჩვეულებრივი. აკაკი პაპავა თვალ-
საჩინო პუბლიცისტი და მწერალი, გემოჩენილი პარტიული და პოლიტიკური მოღვაწე 
იყო ჯერ კიდევ ემიგრაციამდე. იგი გახლდათ თბილისის საკრებულოს ხმოსანი, სოცი-
ალისტ-ფედერალისტთა პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი, საქართველოს დემოკრა-
ტიული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი, საქართველოს მწერალთა კავშირის მეორე 
თავმჯდომარე, გაზეთ „ხელოვნების“ რედაქტორი. მისი ოჯახის ისტორია ვითარდება 
საქვეყნო მნიშვნელობის უდიდესი პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, ხოლო ზოგიერთ 
ამ მოვლენაში პაპავები უშუალოდ იყვნენ ჩართული და ბევრი რამ, რაც ჩვენ მხოლოდ 
ისტორიის წიგნებიდან ვიცით, მათი ცხოვრების ნაწილი იყო. თამარ პაპავას მემუარებში 
მკითხველი მსხვილი პლანით დაინახავს ბევრ ასეთ მოვლენას და კიდევ უფრო მსხვილი 
პლანით გაეცნობა ისეთ მოღვაწეებს, როგორებიც იყვნენ ექვთიმე თაყაიშვილი, მიხაკო 
წერეთელი, გრიგოლ რობაქიძე, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ზურაბ ავალიშვილი, ვიქტორ 
ნოზაძე, ნოე ჟორდანია, კიტა ჩხენკელი, შალვა ამირეჯიბი, გიორგი კვინიტაძე, ილია 
ზდანევიჩი და მრავალი სხვა.
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თამარ პაპავას მემუარების ორი ფრაგმენტი სხვადასხვა დროს გამოქვეყნდა ემიგ-
რანტულ პრესაში. პირველი თავი – „ორი კვირა ვირთხებთან“, რომელშიც თამარის და 
მისი ორი მცირეწლოვანი გოგონას საქართველოდან წასვლა და მოსკოვში გერმანიის 
ვიზის მიღების სირთულეებია აღწერილი, ჟურნალ „კავკასიონში“ დაიბეჭდა, ხოლო მო-
გონება ქაქუცა ჩოლოყაშვილზე თამარ პაპავამ შეიტანა თავის წიგნში „გაბნეული საფ-
ლავები“. მემუარების კიდევ ერთი ფრაგმენტი, რომელიც, ნოე რამიშვილს ეხებოდა, რო-
გორც ჩანს, ასევე დასაბეჭდად, თავის დროზე ავტორს პარიზს გაუგზავნია და რვეულში 
ასეც ჩაუწერია: „აქ ამოღებულია 5 ფურცელი, ნ. რამიშვილის შესახებ ნაწერი. იგზავნება 
პარიზში.“ მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს ფრაგმენტი არც ხელნაწერის სახით ჩანს სადმე და 
არც დაბეჭდილი, არც პარიზში და არც სხვაგან. იმედია, – ჯერჯერობით. მემუარების 
პირველ რვეულს აკლია კიდევ შვიდი ფურცელი, რომელთა ადგილას ავტორს ჩაუწერია: 
„კონა ქინძი და ქოჩორა ქონდარი“. ამოღებულია ფურცლები 66-72. „ჩვენი ბაღის ამბავი.“

მაგრამ ამ ორი ფრაგმენტის დაკარგვა რა სათქმულია! თავის დროზე თამარ პაპავას 
უნიკალური მემუარული ჩანაწერებით სავსე ეს რვა მოზრდილი რვეული ბეწვზე გადა-
ურჩა სრულ განადგურებას. 1997 წელს, პაპავების შთამომავალთა ოჯახში ჩემი პირვე-
ლი სტუმრობისას, თამარ და აკაკი პაპავების ქალიშვილმა, მზია პაპავა-ჭეიშვილმა მიამ-
ბო, რომ სიცოცხლის მიწურულს, როცა დედამისმა არაერთი მისი ჩანაწერი და საოჯახო 
არქივში დაცული მრავალი პირადი წერილი დაწვა,  დიდხანს უტრიალებდა ამ ჩანაწე-
რებსაც, ვერ გადაეწყვიტა, რა ექნა მათთვის. ბოლოს, როგორც ჩანს, მაინც ვერ გაიმეტა 
და მისმა ქალიშვილებმა ეს ძვირფასი რვეულები თბილისში გამომატანეს.

თამარ და აკაკი პაპავების ძვირფასი არქივიდან ზოგიერთი რამ უკვე გამოქვეყნდა. თუ 
ცალკეული საარქივო ერთეულების პუბლიკაციებს არ ჩავთვლით, ჩემს მიერ უკვე გამო-
ცემულია ხუთი წიგნი: გრიგოლ რობაქიძის უცნობი ეროტიკული ნოველა „ყაფლან ქვე-
მოკლიძის მინაწერი კვატატი პიტნავას“ (1999), ექვთიმე თაყაიშვილის წერილები თამარ 
და აკაკი პაპავებს (1999, 2009), გრიგოლ რობაქიძის (2009), მიხაკო წერეთლისა და სამსონ 
ფირცხალავას (ორივე – 2012) წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს. არადა, პირველი, რის 
გამოცემასაც თამარ და აკაკი პაპავების არქივიდან ვაპირებდი, სწორედ თამარ პაპავას მე-
მუარები იყო. ავაკრეფინე კიდეც ტექსტი და ანაბეჭდები თბილისში სტუმრად ჩამოსულ 
გულნარა ჭეიშვილს გავატანე არგენტინაში, დედამისთან – მზია პაპავა-ჭეიშვილთან. მან კი, 
იმის მომიზეზებით, ზოგი რამ გასასწორებელია, ზოგი რამ ნაადრევიაო, გამოქვეყნებისაგან 
თავის შეკავება მირჩია. მეტიც, მან რვეულები უკან გაითხოვა და მე ისინი ბუენოს-აირესში 
მცხოვრები ჩვენი საერთო მეგობრის, გოჩა შათირიშვილის ხელით არგენტინაში დავაბრუ-
ნე. თუმცა მასალაზე მუშაობა არ შემიწყვეტია, მით უმეტეს, რომ მზია პაპავა-ჭეიშვილის-
გან ასე თუ ისე ვიცოდი, რა და რატომ არ მოეწონა მას დედამისის მემუარებში.

და აი, წელს, მაისში მე ეს რვა რვეული  მეორედ ჩამოვიტანე არგენტინიდან საქართ-
ველოში. ამჯერად უკვე გამოქვეყნების უფლებით. გარკვეული რედაქტირების შემდეგ, 
რასაკვირველია. თამარ პაპავას მემუარები ახლა გამოსაცემად მზადდება. არ არის გამო-
რიცხული, მემუარებს დაერთოს თამარ პაპავას მიმოწერა ოჯახის წევრებთან, რაც კი-
დევ უფრო საინტერესოს გახდის მის ჩანაწერებს. ვცდილობ, მემუარები მოვამზადო და 
გამოვცე ისე, როგორც ამას მზია პაპავა-ჭეიშვილი მოიწონებდა.

ხოლო ჟურნალ „ქართული ემიგრაციის“ მკითხველს მინდა შევთავაზო რამდენიმე 
ფრაგმენტი მომავალი წიგნიდან. შეგნებულად შევარჩიე დროით და სივრცით ერთმანე-
თისგან საკმაოდ დაშორებული სამი ეპიზოდი: 1924-1925 წლების ჰამბურგი და პარი-
ზი; 1945 წლის გერმანია; 1949-1952 წლების საფრანგეთი და არგენტინა. აქვეა ერთი 
ჩართული ეპიზოდიც „ჩვენი ცხოვრებიდან“. მემუარების ქრონოლოგიურ რიგს ხშირად 
წყვეტს ასეთი ჩანართები. 
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ვფიქრობ, საქმეში ჩახედული მკითხველისთვის ამ ორიოდე ფრაგმენტიდანაც აშკარა 
უნდა იყოს, რომ  თამარ პაპავას „ჩემი კრიალოსანი“ უმნიშვნელოვანესი წყაროა XX სა-
უკუნის ქართული ემიგრაციის ისტორიის შესწავლისათვის.

ავტორისეული სტილი დაცულია. ტექსტში გასწორებულია მხოლოდ ორთოგრაფია 
და პუნქტუაცია, ისიც – ძალზე ფაქიზად. უნიფიცირებულია ქვესათაურები, რომლებიც 
დედანში სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვაგვარად წერია, რაკი ტექსტი ათეული წლების 
განმავლობაში იქმნებოდა და ივსებოდა.  მემუარების სათაური ავტორისეულია. სწორედ 
ასეა დასათაურებული მემუარების ერთი რვეული და მე იგი წიგნის სახელწოდებადაც 
შევიგულე.

რამდენიმე შენიშვნა ტექსტის უკეთ გაგებისათვის: მემუარებში ნახსენები „კაკიჩი“ 
აკაკი პაპავაა. ცოლ-ქმარი ყველაზე ხშირად ასე მიმართავდა ერთმანეთს. ტურფა და 
მზია მათი ქალიშვილები არიან, ლეო ჭეიშვილი და საშა ჭეიშვილი – სიძეები, ხოლო ნინო 
(ფიქრია), ტურფა-მარია (პუსი), მზიკუნა, მაყვალა, გულნარა და სალომე (სინდუხელა) 
– შვილიშვილები. ტექსტში ნახსენები „ირო“ საიმიგრაციო ორგანიზაციაა, რომელიც ევ-
როპიდან ემიგრანტთა სამხრეთ ამერიკაში გამგზავრების საკითხებით იყო დაკავებული. 

იმედი მაქვს, ამ საჟურნალო პუბლიკაციით საზოგადოებაში თამარ პაპავას წიგნის 
მოლოდინი გაჩნდება და იგი – თამარ პაპავას „ჩემი კრიალოსანი“ – გამოცემისთანავე 
დაიკავებს ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს ქართულ მემუარულ ლიტერატურაში.

პაატა ნაცვლიშვილი 

ჰამბურგი, 1924
[ჩასვლიდან] ცხრა თვის შემდეგ, მარტში, ჩვენ დავტოვეთ ბერლინი და გადა-

ვედით საცხოვრებლათ ჰამბურგში. ჩვენი ბინა ჰამბურგში შესდგებოდა მეორე სარ-
თულზე მდებარე ხუთი დიდი და ნათელი ოთახისგან. მშვენიერი, ხალისიანი ბინა იყო, 
მოწყობილი მთელი კომფორტით, ევროპიულის წესით. ბინა ეკუთვნოდა ერთ მდიდარ 
შვედელ ვაჭარს – რამფელდს. ამ რამფელდს ჰყავდა ორი ვაჟი და შესანიშნავი ცოლი 
– მეტად ლამაზი, ჭკვიანი და დარბაისელი. ის გახლდათ საქსონიის უნივერსიტეტის 
გამოჩენილი პროფესორის ქალიშვილი, განათლებული ქალი, მშვენიერი სახის, ხა-
სიათის, და თან კეთილი და სათნო. მათი შვილები შვეციაში, უნივერსიტეტში სწავ-
ლობდენ. ცოლ-ქმარმა ამჯობინეს ჰამბურგის განაპირა მიდამოებში ერთ პანსიონში 
გადასულიყვნენ საცხოვრებლად; თავისი ბინა კი მშვენიერის ავეჯით ჩვენ მოგვაქი-
რავეს. ქალბატონი რამფელდი ბოლოს ჩვენი ოჯახის დიდი მეგობარი გახდა და ჩემს 
გოგოებს დიდ სამსახურს უწევდა თავისი ცოდნით, მაღალი ზნეობით და კულტურით. 
ასე და ამნაირად, დავსახლდით ჰამბურგში და დაიწყო აქ ჩვენი ოჯახის მოწყობა და 
ბავშვების სწავლის კითხვის მოგვარება...

ჩვენმა მშვენიერმა ბინამ ძალიან შეგვაყვარა წვიმიანი და გარეგნულათ თითქოს 
მკაცრი, მოღუშული და მოწყენილი ჰამბურგი. თუ ოდესმე გამოანათებდა, მზე ჩვენს 
მრავალ ფანჯრებს მოადგებოდა და ჩემი გოგოები და ჩვენც, საქართველოს მზეს 
მოწყურებულნი, ამ ჩრდილოეთის მზის პატარა შუქით ვიბრუნებდით სულს.

მართლაც საოცარი იყო მზის წყურვილი მთელს ჩვენს ოჯახში... მაგალითად, 
მზია ხანდახან უცებ ატრიდებოდა უმიზეზოდ და რომ ვკითხავდი მიზეზს, მეტ-
ყოდა, „მზე მინდა, დედაო“. მთელი ის ხანა, რაც ჩვენ ჰამბურგში ვცხოვრობდით, 
ორთავე ბავშვს უგუნებობა, უხალისობა ემჩნეოდა, რაიც უეჭველად გამაცხოვე-
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ლებელ მზის ნაკლულოვანებით და მისი ჩვენთვის უცხო სიმკრთალით და სიძუნ-
წით იყო გამოწვეული...

ასე გავყევით ჩვენს ახალ ცხოვრებას და ნელ-ნელა ვეწყობოდით. კაკიჩი ბევრს 
მუშაობდა, ჯამაგირიც კარგი ჰქონდა, მაგრამ პირადათ ჩვენ ამ ჯამაგირიდან მინიმუ-
მი თუ გვრჩებოდა... გაშლილ ცხოვრებას მაინცდამაინც არ ვეტანებოდით, არც დიდი 
კომფორტის მოყვარულები ვიყავით. ჩვენს ბედნიერებას ჩვენი ოჯახური ცხოვრე-
ბით, წიგნებით და ჩვენი ბავშვების ზრდით ვავსებდით. ისინი მალე კერძო ლიცეუმში 
შევიყვანეთ, რომელსაც ჰამბურგში დიდი სახელი ჰქონდა, რადგან იყო მეტად ტრა-
დიციული, წესიერი პროტესტანტული გიმნაზია, საუკეთესო მასწავლებლებით. ეს 
სასწავლებელი ეკუთვნოდა ჰამბურგის პატრიციების კლასს. ჩვენი გოგოები ამ სკო-
ლაში ჰამბურგის ერთი მწერლის და თვალსაჩინო ვექილის დახმარებით მოხვდნენ.

რასაკვირველია, ბავშვებს პირველ ხანებში გერმანული ენის სრული დაუფლება 
გაუჭირდათ, მარა მალე ყველაფერი ნორმალურად წავიდა. ამ დროს ჩემთვის ყველა-
ზე დიდი პრობლემა იყო, რომ ბავშვებს დედა ენა არ დავიწყებოდათ. ეს იყო ძალიან 
მძიმე საქმე და ამ სიძნელეს უნდა მოვრეოდი პირადად მე, რადგან კაკიჩს ამისთვის 
დრო არ ჰქონდა... მაგრამ ერთი იყო ჩემი იმედი: ჩემი გოგოები იყვნენ დაწურული 
ქართული ბუნების და სისხლის და მათ ქართული სიამაყე თან ჰქონდათ დაყოლილი... 
ამ სიამაყეს ჩვენც ძალიან სათუთად ვუვლიდით. ჩვენი ოჯახი ხომ ქართული ოჯახი 
იყო; ამის გამო ჩვენი სუფრა მუდამ ქართული იყო, ჩვენს ოჯახში ყველაფერი ქართუ-
ლად და ქართული კეთდებოდა.

ამნაირად ვუფრთხილდებოდი, რომ ბავშვებს პირი გემო არ დაკარგოდათ, იმიტომ 
რომ ეს გადაგვარების დასაწყისს მოასწავებდა... ქალაქის ხასიათიც ხელს გვიწყობდა: 
ჰამბურგი ხომ ძველი სანაპირო ქალაქი იყო, დიდი ნავთსადგურით. ის უცხოელებით 
იყო სავსე და ნამდვილი ინტერნაციანალური ხასიათი ჰქონდა. ამიტომ აქ ცხოვრება 
ჩემთვისაც უფრო ადვილი იყო – ჩემი „გერმანულით“ ყველაფრის ყიდვას ვახერხებდი 
ბაზარში. აქ ყოველი მხრიდან შემოდიოდა უცხო ხილი, მწვანილი და სხვა... რაც ჩვენს 
სუფრას და ხასიათს ძალიან უხგებოდა. 

ჩვენს სახლში ნამდვილი კულტურის კერა გავაჩაღეთ. თანდათანობით ვიძენდით 
წიგნებს, მოგვდიოდა მრავლად ქართული წიგნები, ჟურნალები და ფირფიტები სა-
ქართველოდან. საყვარელი დედაჩემი, ჩემი დები, კაკიჩის და-ძმაც გვიგზავნიდნენ 
ჩურჩხელებს, ნიგვზის მურაბას, სულგუნებს და რა ვიცი, რაღას არა. ძალიან ხშირად 
გვახარებდენ ამანათებით... სახლიდან მოსული წერილები მუდამ სიყვარულით სავსე, 
გამამხნევებელი და იმედის მომცემი იყო. მალე მათ გამოგვიგზავნეს თარი, ჩონგუ-
რი, დაირა და ქართული ნოტები. ეს ყველაფერი ალამაზებდა ჩვენს დაობლებულ და 
მოწყენილ სულს უცხოეთში.

მოვიდგით ცოტა ფეხი თუ არა, ჩვენი მეგობრებიც – ყველაფერს მშობლიურს 
მოწყურებულნი – ჩვენსკენ მოისწრაფოდენ. ვინმე ქართველთაგანი გამუდმებით 
სტუმრობდა ჩვენსა. ის ისვენებდა ჩვენს ქართულ ოჯახში, ეზიარებოდა ქართულ 
წიგნს, სტკბებოდა მშობლიური მუსაიფით, სუფრით და წავიდოდა იმ იმედით, რომ 
ისევ მალე გვინახულებდა; ასე მიდიოდა ჩვენი ცხოვრება წლიდან წლამდე.

საქართველოდანაც ხშირად გვსტუმრობდენ იქიდან მეცნიერული მუშაობისთ-
ვის მოვლინებულნი. ასეთები იყვნენ: ექიმი მინა მარუაშვილი, შესანიშნავი ადამი-
ანი, დიდად საყვარელი პიროვნება, რომელიც ჰამბურგის ტროპიკულ ინსტიტუტში 
მუშაობდა მალარიაზე; აგრეთვე ექიმი ნიკო მახვილაძე – მშვენიერი და საყვარელი 
ქართველი კაცი; ექიმი, პროფესორი ვირსალაძე; არქეოლოგი, დოქტორი ნიორაძე; 
ალექსანდრე ჯანელიძე; ჯვებე იოსელიანი და სხვები; ყველა ისინიც, ვინც ბერლინ-
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ში ჩამოდიოდენ სამუშაოდ, ჩვენც გვინახულებდენ ხოლმე. მათ შორის იყვნენ: პრო-
ფესორი ჟღენტი, ნ. რუხაძე, ექიმი თევზაძე, ექიმი მჭედლიშვილი, ექიმი კონიაშ-
ვილი, ექიმი ფრანგიშვილი, პროფესორი მანსვეტაშვილი და სხვები. დიდხანს იყო 
ჰამბურგში და იქ რუსების წარმომადგენლობაში მსახურობდა სანდრო კოპალაძე, 
ჩემი მეგობარი, რომელთან ერთადაც ვმსახურებდი თბილისის აფთიაქში. ის იყო 
დიდად ნიჭიერი კაცი, მშვენიერი ქართველი, ზრდილი და თავაზიანი – საყვარელი, 
გამტანი და დამხმარე მეგობარი. საქართველოში რომ დაბრუნდა, ხმა მოვიდა – 
დახვრიტესო... 

ყველა ესენი გვიამბობდენ ჩვენი ქვეყნის ჭირ-ვარამს და ამნაირად კავშირი 
ჩვენსა და სამშობლოს შორის არასდროს არ შეწყვეტილა. ასე მიდიოდა ჩვენი ცხოვ-
რება წყნარად და ტკბილად: რასაკვირველია, ამ ხანებში ბევრი იყო ავადმყოფობა. 
ჯახირი და უსიამოვნება, ყოველ ადგილას და ყოველ ცხოვრებას თან სდევს, მაგრამ 
ყველა ეს მხნედ ავიტანეთ. ყველაზე ძნელი იყო უცხო ხალხის და მათი ცხოვრების 
შეჩვევა. შევეჩვიეთ ყველაფერს, მარა სამშობლოს მოშორებას, მასზე სევდას კი ვერ 
მოვცილდით და ჩვენს გულში ეს იყო ყველაზე მძიმე, დიდი სევდა...

ბავშვები, როგორც ვთქვი, ლიცეუმში სწავლობდენ და ამის გარდა მათ ჰქონდათ 
მუსიკის, ტანთვარჯიშობის, ფრანგულ-ინგლისურის გაკვეთილები; ძალიან იყვნენ 
დატვირთულები ამდენი გაკვეთილებით, მარა ყველაფერს ადვილად ითვისებდენ.

ლიცეუმის დირეკტორის რჩევით ბავშვებს არდადეგებზე, რომელიც 6 კვირა 
გრძელდებოდა, ერთ მონასტერში ვგზავნიდით. ეს იყო ჰანოვერის მახლობლად, 
სოფელ ხანველ-ბუტელში, სადაც იყო ძველი დიდი ეკლესია ანუ სასახლე ეკლე-
სიით. იქ ცხოვრობდენ უკვე ხანდაზმული და სიწყნარეს და მყუდროებას მონატ-
რული, მარტოდ დაშთენილი ქალები; ყველანი გერმანიის მაღალი წრეებიდან, 
წარჩინებული ოჯახებიდან იყვნენ გამოსული. მათი წინამძღოლი, „აბატისინი“, 
იყო ერთი თავადის ქალი, უაღრესად განათლებული და კულტურული ადამიანი. 
მას თავისი მეურნეობა ჰქონდა ძველ სასახლეში და თან ამ ქალთა ჯგუფს უძღ-
ვებოდა. აქ ჩვენი ბავშვები ეცნობოდენ გერმანიის მაღალი ოჯახის კულტურას, 
ვითარდებოდენ გერმანულ ენაში, ცხოვრობდენ და ლაღობდენ თავიანთი ბავ-
შვური გატაცებით. სახლში მუდამ კმაყოფილი და დასვენებული ჩამოდიოდენ. 
ჩვენ კი, მე და კაკიჩი, ამ დროით ვსარგებლობდით და ბევრს დავდიოდით, ვათვა-
ლიერებდით გერმანიის ქალაქებს და ყველა ღირსშესანიშნავ ადგილებს ჰამბურ-
გის მიდამოებში. იმ ხანს ეკუთვნის ჩემი წერილები „თეატრი და ცხოვრება“ში, 
რომელიც თფილისში იოსებ იმედაშვილის რედაქტორობით გამოდიოდა. ბერ-
ლინში იშვიათად ჩავდიოდი, იქიდან კი მამულიშვილები თავიანთ სტუმრობას არ 
გვაკლებდენ.

ბერლინში იმ ხანებში უკვე გამართულად მოეწყვენ „ემიგრანტული“ ოჯახები. 
იქ ცხოვრობდენ სვ. გეგელაშვილის ოჯახი, რომან მკურნალის, გ. ალშიბაიას, საშა 
ქორქიას, გრ. დიასამიძის, ალ. ფაჩულიას, დ. საღირაშვილის, მიშა ყაუხჩიშვილისა 
და სხვათა ოჯახები... ახალგაზრდობიდან ბევრი სწავლობდა, ბევრიც სხვადასხვა 
სამუშაოზე იყვნენ მოწყობილი. იმართებოდა მოხსენებები, საღამოები, კონცერტე-
ბი. დაარსდა მრავალი კომიტეტი, ეწყობოდა კრებები, სათვისტომოში როგორც და 
რითაც მოუხერხდებოდათ, გულწრფელად ემსახურებოდენ ქართულ საქმეს. ყვე-
ლა ესენი მალე შეეთვისენ გერმანულ ოჯახებს, გაიჩინეს მეგობრები – ნაცნობები 
და ბევრმა მეტი გაგება ჰპოვეს გერმანელებთან, ვიდრე ეს შესძლეს საფრანგეთში 
ჩვენმა ემიგრანტებმა.
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პარიზი, 1925
პარიზში მე პირველად 1925 წელს ჩავედი. იქ მყავდა ბიძაჩემი ვლადიმერ გამ-

რეკლიძე, ჩემი დეიდაშვილი ილია ზდანევიჩი და სხვა ბევრი კარგი ნანობი და მეგო-
ბარი. ბიძაჩემი დედაჩემის უმცროსი ძმა იყო. ბაბუაჩემს ლუკას და ბებია თეკლეს 
ოთხი შვილი ჰყავდათ: მათში უფროსი იყო ვარდენი, შემდეგ დედაჩემი ალექსანდ-
რა, მერე მარიამი (ვალია) და ბოლოს – უმცროსი ვაჟი ვლადიმერი.

ვარდენი კადეტთა კორპუსში სწავლობდა, რის შემდეგ მან განათლება სამ-
ხედრო სკოლაში მიიღო; შემდეგ მსახურობდა რუსეთში, ხოლო ჩემს დროს ჟან-
დარმთა პოლკოვნიკად იყო რკინის გზის სამმართველოში. თუმცა ის, როგორც 
ამბობდენ, იყო ფიცხი, მაგრამ ამავე დროს – კეთილი, ჭკვიანი და, მიუხედავად 
რუსული აღზრდისა და სამსახურისა, – ნამდვილი ქართველი. მან დიდი სამსახუ-
რი გაუწია ქართველ მოწინავეებს, რასაკვირველია, – საიდუმლოდ. მას ჰყავდა 
სამი ქალი და ერთი ვაჟი. რევოლუციის შემდეგ ცხოვრობდა ქუთაისში, თავის 
ოჯახში, ყოველ სამსახურს თავდანებებული. ქალები დათხოვდენ, ერთადერთი 
ვაჟი კი, 17 წლისა, უბედურად დაიღუპა – 1921 წელს წყალწითელაში ბანაობის 
დროს ამხანაგებთან ერთად შემთხვევით თუ განზრახ მორევში მოხვდა და დაიხ-
რჩო. 1924 წლის აჯანყების შემდეგ ბიძაჩემიც მოჰყვა საშინელი ტერორის ტალ-
ღაში. ეპისკოპოს ნაზართან, არქიდიაკონ კუხალეიშვილთან და სხვებთან ერთად 
ისიც დასახვრეტად მიჰყავდათ ციხიდან და რაკი საბარგო ავტომობილში ყველა-
ნი ვეღარ ჩატიეს, ზოგი ჩამოსვეს, რათა შემდეგი ავტომობილისთვის დაეცადათ; 
და სწორედ ამ დროს მოხდა სასწაული: მოვიდა თბილისიდან მოსკოვის ბრძანება 
დახვრეტების შეჩერების შესახებ და ამით საბრალო ბიძაჩემი გადარჩა; მაგრამ 
სრულიად გათეთრდა და საშინელის დარდით მალე დაბრმავდა. დღედაღამ ევედ-
რებოდა ღმერთს, ებოძებინა მისთვის „წყალობა“, რათა ისიც მის ერთათერთ 
ვაჟს გაჰყოლოდა; ეს მისი ნატვრა 1932 წელს ასრულდა... მარტოობაში დალია 
სული ამ პატიოსანმა ქართველმა კაცმა.

დეიდაჩემი ვალია (მარიამი) იყო მეუღლე მიხეილ ანდრიას ძის ზდანევიჩის, გა-
ქართველებული პოლონელისა, რომლის მშობლები ძველი დროიდან იყვნენ საქარ-
თველოში გადმოსახლებულები. მათ ჰყავდათ ორი ვაჟი – კირილე და ილია – თავის 
დროზე თბილისში კარგად ცნობილი ახალგაზრდები. კირილე მხატვარი იყო, ხოლო 
ილია, რომელიც დღესაც პარიზშია – მწიგნობარი და მწერალი; ამ ორთავეს დიდი 
ღვაწლი მიუძღვით ნიკო ფიროსმანის აღმოჩენაში და მისი სურათების და აბრების 
მოძებნა-შესყიდვაში.

ჩემი საყვარელი დედიკოს მომტანი იყო ჩემი ბიძია ვალოდია. როგორც ბი-
ძია ვარდენმა, ვლადიმერმაც სამხედრო განათლება მიიღო, იყო ერთ დროს 
რუსული ჯარის ოფიცერი, მერე ადმინისტრატიულ სამსახურში გადავიდა სა-
ქართველოში. ომის და რევოლუციის შემდეგ მსახურობდა ბაქოს პოლიცმეისტ-
რად. სამოქალაქო ომის დროს იყო იალტის გუბერნატორის მოადგილე. შემდეგ 
შეირთო ლამაზ ყაზახის ქალი, რომელსაც მოჰყვა მთელი ჯალაბობა და ყვე-
ლანი ესენი მოაწყდენ სტამბოლს... შემდეგ გადასახლდენ საფრანგეთს. ბევრი 
ჯახირი და გაჭირვება გამოიარეს, მაგრამ ბოლოს მაინც მოეწყო ბიძაჩემი მო-
ლარედ ერთ ქარხანაში; შედარებით კარგ ჯამაგირს იღებდა და ასე მიჰყვებოდა 
ცხოვრებას...

აი, ამ ბიძიასთან, ჩემს დეიდაშვილ ილიასთან და სხვა მეგობარ-ახლობლებთან 
გავსწიე პარიზისაკენ...
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იმ დროს პარიზში მართლაც დიდძალი ქართველობა იყო თავმოყრილი; ჩვენს 

ეროვნულ მთავრობასთან და ცნობილ პატრიოტებთან ერთად საქართველოდან 
მრავალი ქართული ოჯახი წამოვიდა. ამის გარდა წელთა მანძილზე ახალგაზრდე-
ბიც ხან თითო-ოროლად, ხან ჯგუფ-ჯგუფად გადმოდიოდენ ფარულად საზღვარს...

რამდენადაც საბჭოთა ჯალათები საქართველოში ტერორს და დევნას აძლი-
ერებდენ, იმდენად კალაპოტიდან ამოვარდნილი დევნილი და ეროვნულად დამ-
ცირებული ქართველი ახალგაზრდობა თავგანწირვით იბრძოდა და ბევრი მათ-
განი ბოლოს, ათასი უბედურების გავლით, საფრანგეთს ჩადიოდა, სადაც თავისი 
ეროვნული მთავრობა ეგულებოდათ. აქ მათ ვინ იცის რამდენი განსაცდელი და 
უბედურება ელოდათ... წინ ეშლებოდათ გიჟი პარიზი, მისი ბრჭყვიალა ქუჩე-
ბით, ლამაზი ქალებით და ღამის აფორიაქებული ცხოვრებით... ყველა ეს თუმცა 
თვალს სჭრიდა ახალ ჩამოსულთ, მარა მათ გულს და გონებას საიმედოს არას 
ეუბნებოდა...

პარიზი და მისი ბრწყინვალება თავისთვის რჩებოდა, ხოლო გადმოხვეწილი ქარ-
თველი ახალგაზრდის გული, სევდით და მწუხარებით სავსე, – თავისთვის... და ამ 
დიდ მორევში ჩავარდნილი სწავლას მოწყურებული ახალგაზრდობა ცივ კედელს 
ეჯახებოდა; უსაზღვრო გაჭივრებაში ჩავარდნილი, ბევრი შრომის უჩვეულო უღელ-
ში ებმებოდა – მუშაობდა და თან სწავლობდა, მაგრამ ასეთები ჩვენს ემიგრაციაში 
არც ისე ბლომად იყვნენ...

იმ იმედით, რომ სამშობლოში მალე დაბრუნდებოდენ, რომ ევროპაში ვიღაცა 
ჩვენთვის ცდილობდა, რომ ეს „ვიღაცა“ და „დიდი“ საქართველოს ბედზე იყო შე-
წუხებული და მას ბოლოს მაინც შველას არ დააკლებდა, – მრავალი ახალგაზრდა 
არავითარ შრომას აღარ თაკილობდა. ისინი წყებად შედიოდენ ქარხნებში, სხდე-
ბოდენ ავტომობილებზე წამყვანად და ასე ღამეებს ათენებდენ პარიზის თვალუწვ-
დენელ ქუჩებზე... აი, რა მძიმე ბედი ხვდა ამ ფაქიზ ახალგაზრდობას, რომელიც 
სამშობლოზე მწუხარებამ დაფერფლა. იმ მრავალ ჟურნალ-გაზეთებში, რომლებიც 
მაშინ პარიზის ემიგრანტები სცემდენ, თანდათან მატულობდა შავარშიიანი განცხა-
დებები ჭლექით გარდაცვალებულ ახალგაზრდების სახელებით. აი, ზოგი მათგანის 
გვარები, რომლებიც ჩემს დღიურში შემთხვევით შემიტანია იმხანად: 

კოლია თაყაიშვილი – გარდაიცვალა ჭლექით სოშოში, დაასაფლავეს ქალაქ მონ-
ბელიარის სასაფლაოზე, სადაც მაშინ დაახლოებით ათი სხვა ქართველი განისვე-
ნებდა (ნეკროლოგიდან);

გრიგოლ კიკიანი – გარდაიცვალა ჭლექით;
მიხეილ ბილანაშვილი, ნიჭიერი მხატვარი – გარდაიცვალა ჭლექით;
გრიგოლ კობახიძე, ბიჭიკო ჟღენტი, იოსებ კოსტავა – გარდაიცვალენ ჭლექით;
ალექსანდრე გასიტაშვილი, ახალგაზრდა პოეტი – გარდაიცვალა ჭლექით ბერ-

ლინის საავადმყოფოში; გულსაკლავ ამბებს გვაცნობს მის გარდაცვალებაზე იქ 
დამსწრე: თურმე ღამით, სიკვდილის წინ, ალექსანდრემ მოწყალე დას სთხოვა, 
მოეყვანა მის ლოგინთან სხვა დები და ექიმები, რათა მომაკვდავს უკანასკნელად 
საყურადღებო რამ ემხილა მათთვის. და როცა ესენი მოვიდენ, მან განუცხადა, რომ 
სურდა ეცნობებინა მათთვის, თუ რა მშვენიერია და შეუდარებელი მისი ქვეყანა, რა 
ნამდვილი ფირუზია მისი ცა, რა გიჟმაჟი მდინარეებია საქართველოში, რა ტურფაა 
მისი ველები, გორაკები და ბაღები, რომ მართლაც სამოთხეა იქაურობა და რომ, 
საუბედუროდ, ეს ბევრმა არ იცის... და აი, ამ ამბების მოყოლაში დალია მან სული.

ვაგრძელებ ჩამოთვლას:
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სტუდენტი გიორგი ნაცვლიშვილი – გარდაიცვალა ჭლექით, ის საქართველოდან 
იყო გამოქცეული და საფრანგეთში მუშაობდა ქარხანაში;

ისიდორე ზარიძე, თუში სტუდენტი ალვანიდან, მუშაობდა მონპელიეში, რათა 
სწავლის დასამთავრებლად ფული დაეგროვებია, – გარდაიცვალა ჭლექით.

ვასიკო კაკაბაძე, თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტი, – გარდაიცვალა ჭლე-
ქით;

ასევე – შოთა სარჯველაძე;
ასევე – ჯოტო ემუხვარი, ერთი საუკეთესო მამულიშვილი, სამხედრო საკავალე-

რიო სასწავლებელდამთავრებული;
ასევე – ნ. ჭუმბურიძე, ჟურნალისტი;
ასევე – სოლომონ ალიმბარაშვილი...
ერთი ქართველი ექიმის მოწოდებაში „მივეშველოთ“, ვკითხულობთ: „ხუთი თვის 

განმავლობაში 9 კაცი დავასაფლავეთ ჭლექით დაავადებულები. ზოგიც თავს იკ-
ლავს“. მოწოდებაში იგი ქართველი საზოგადოებისგან დახმარებას ითხოვს, „სასწ-
რაფოდ, თორემ მთელი ახალგაზრდობა ამოგვიწყდება ჭლექითო“...

მაგრამ აბა, რა შეეძლო ქართულ ემიგრაციას? სად იყო ამდენი დახმარების სა-
შუალება? თუმცა ესენი ცდას არ აკლებდენ, ყოველ ღონეს აძლევდენ, უნდოდათ, 
უკანასკნელი ულუფაც მათთვის გაეყოთ და ამ ახალგაზრდობას დახმარებოდენ, 
მაგრამ ეს მაინც წვეთი იყო დიდ გაჭირვების ზღვაში. დაუღალავად მუშაობდენ 
ქართველი ქალები, მართავდენ საღამოებს, ლექციებს, აგროვებდენ ყოველ გროშს, 
რათა დახმარებოდენ ამ დაავადებულ ახალგაზრდობას. მაგრამ სამშობლოდან, დე-
დის ბუდიდან ამოვარდნილ ახალგაზრდობას რა ამოუშრობდა ნაღველს და მწუხა-
რებას! და დიდ გაჭივრებასთან ერთად სწორედ ეს სევდა ხრავდა მათ ნაზ სხეულს... 
ეჭიდებოდნენ ბედს ეს ჭაბუკები მაგრამ მძიმე შრომას და დარდს ვერ უძლებდნენ. 
ვერ უძლებდნენ სამშობლოს მზისა და მიწის წყურვილს. ყველას „დედა“ ეკერა პირ-
ზე. უკანასკნელ სულის ამოსვლამდე მას უხმობდენ და მისკენ იწვდიდენ ხელებს, 
მათი თვალები შორეულ ქუჩებში მშობლიურ კერას ეძიებდენ და მათი გული ბო-
ლომდის მათი საყვარელი საქართველოსთვის სცემდა...

X X X
იმ დროში პოლიტიკური ემიგრაცია მეტად ინტენსიურად მუშაობდა; თითქმის 

ყველა პარტიულ ორგანიზაციას თავისი ორგანო ჰქონდა.
ჩვენი ყოფილი მოღვაწეები შედარებით უკეთ იყვნენ მოწყობილი: ჰქონდათ კარ-

გი ბინები; მათ ოჯახებში ქართული სული ტრიალებდა – ქართული სუფრა, სტუ-
მართმოყვარეობა, ჩვენი ტრადიციები, ყველა ეს მათ ჯერ კიდევ შენახული ჰქონ-
დათ; მათი ახალგაზრდობა ფრანგულთან ერთად ქართულს მაინც ლაპარაკობდა. 
დანარჩენებიდან ზოგი ქართველი ემიგრანტი ძალიან მხნეობდა; დაიწყეს ვაჭრობა, 
შინაური მრეწველობა, განსაკუთრებით – მაწვნის წარმოება, რომელსაც თვითონ 
ჩაუყარეს საძირკველი, და ამით კარგადაც გაჰქონდათ თავი.

განსაკუთრებულის თავდადებით და სრულის ეროვნულის შეგნებით იტანდენ 
მხნედ ემიგრანტულ ცხოვრების ყოველგვარ გასაჭირს ქართველი ქალები. იმათ 
არასდროს არ უღალატნიათ იმ ტრადიციულ კეთილშობილ ღვაწლისათვის, რასაც 
თავიდანვე ასე უმწიკვლოდ ემსახურებოდა ქართველი ქალი. ქართველი ქალები 
კერავდენ, ქარგავდენ, ქსოვდენ და არავითარ შრომას არ თაკილობდენ ოჯახისთ-
ვის და გაჭივრებულ მოძმეთა დახმარებისათვის. ზრდიდენ ქართულ ატმოსფეროში 
თავის შვილებს და ოჯახს ქართულ ლაზათს არ აკლებდენ. ეროვნული მთავრობის 
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წევრები კი დაუღალავად, სადაც და როგორც გაუვიდოდათ, საქართველოს მწუხა-
რებას აცნობდენ უცხოეთს; ყოველგვარ პოლიტიკურ კონფერენციებს, საერთაშო-
რისო ხასიათის გამოსვლებს ესწრებოდენ და საქართველოს შელახულ უფლებებზე 
ლაპარაკობდენ; გზავნიდენ ყველგან „ნოტებს“, „მემორანდუმებს“, სწერდენ უცხო 
პრესაში, სცემდენ წიგნებს საქართველოზე და სხვა. დაუღალავად იბძროდენ ნაცი-
ათა ლიგის ირგვლივ, რათა ამას საქართველოს საკითხისათვის ღირსეული ყურად-
ღება მიექცია და ჩვენი შელახული უფლება დაეცვა. მართლაც, მიაღწიეს იმას, რომ 
ნაციათა ლიგამ „თანაგრძნობა“ გამოუცხადა ქართველ ერს და მოსთხოვა რუსეთს 
რეფერენდუმის ჩატარება, რათა ქართველ ხალხს თავისუფლად ეთქვა, სურდა თუ 
არა მას რუსეთის ოკუპაცის ქვეშ დარჩენა. ამ დროს ყველგან, ევროპაში აუარე-
ბელი წერილები იბეჭდებოდა საქართველოზე და ქვეყანა ეცნობოდა იმ საშინელ 
უსამართლობას, რაც რუსეთმა პატარა საქართველოს 1921 წელს თავს დაატეხა.

X X X
ამ ხანებში ჩვენმა ეროვნულმა მთავრობამ შეიძინა ლოვილის შატო. ეს იყო პა-

რიზის მახლობლათ (30 კილომეტრის მანძილზე) მდებარე ერთი ძველი სასახლე, 
რომელსაც წარსულის ბრწყინვალების და გალაღებული ცხოვრების კვალი შერჩე-
ნოდა მისი შესანიშნავი ბაღით და ბაღნარებით. აქ თავშეფარებული იყო ის ნაწი-
ლი ქართველი ემიგრაციისა, რომელსაც სასოფლო მეურნეობა იზიდავდა; მათთან 
ერთად აქ იყვნენ მოხუცებულები, რომელთაც პარიზის ჟრიამული მეტად უცხოდ 
და აუტანლად ეჩვენებოდათ... აქ ჩვენს მამულიშვილებს მშვენიერი ბაღ-ბოსტნები 
გაეშენებინათ და ამით თავს ირჩენდენ. ამ სოფელს, სადაც ეს ძველი სასახლე შე-
ეძინა ჩვენს ეროვნულ მთავრობას, ერქვა ლოვილი და ეს ლოვილი, თავისი ცნობი-
ლი სასახლით, ბოლოს საქართველოს კუთხედ გადაიქცა; იქ ყოველი ქართველი პო-
ულობდა წუთიერ ნეტარებას: ისვენებდა, ეზიარებოდა მადლიერი ქართველი ქალის 
ხელით გაკეთებულ საჭმელს, მოისმენდა ჩვენებურ სიმღერას, გამამხნევებელ ქარ-
თულ სიტყვას, ჩაილბობდა ყელს წითელი ღვინით – და ისევ იმედიანათ გაუდგებო-
და პარიზის ფოლორც ქუჩებს და მის უძირო აღრევას და ფეროვანობას... ხშირად 
იმართებოდა შეხვედრები ფრანგებთან; ამ „შეხვედრებით“, „საღამოებით“ ქართვე-
ლობა აცნობდა ფრანგებს თავის მდიდარ წარსულს, ვინაობას, ცეკვას, სიმღერას 
და მუსიკას, და ასე, ფრანგულ ბრწყინვალე დარბაზებში დაცურავდა ჰაეროვანი 
ჩვენი ეროვნული ცეკვა: „ქართული“. იყო ხმაური, აბრეშუმის სამოსლების ბრწყინ-
ვალე შრიალი, ვაჟკაცური კახური მრავალჟამიერი, მოძახილი, ძველი ოხუნჯობა, 
ღიმილი, და სიცილი... იყო ჯანყი და აღტაცება... ხოლო სანთლების ჩაქრობის შემ-
დეგ კი რჩებოდა ისევ ძველი სიცივე, ჭუჭყიანი „ოტელები“, დაკარგული ქართული 
მზის გამო გაციებული გული და იგივე ღრმა, ძველი სევდა... დაგვდევდა აჩრდილად 
ეს სევდა, მძიმე და უძირო: სახლზე, სამშობლოზე, ახლობლებზე და იმ შორულ ნექ-
ტარზე, რომელიც ასე უწყალოდ მოჰგლიჯეს მას გულიდან.

ის ორი კვირა პარიზში გატარებული, მის ქართველების წრეში, იყო ტკბილიც 
და მტკივნეულიც... ეს მწვავე გრძნობა დამრჩა საწყალ ბიძაჩემისგანაც: პარიზის 
შორეულ უბნის ერთი სახლის მეექვსე სართულზე, ერთ პატარა ოთახში ღარიბად 
და ობლად შემწყვდეული, „იბრძვის“ საწყალი ჩემი ბიძაც.

ვისაც სურს გაეცნოს ჩვენს ემიგრანტულ ცხოვრებას საფრანგეთში, მან უნდა 
იცოდეს, თუ რა არის ის „ოტელები“ ანუ მითომ „სასტუმროები“, სადაც ქართველე-
ბი უმთავრესად ცხოვრობენ. ასეთსავე მითომ „ოტელებში“ ცხოვრობენ ყველა სხვა 
რჯულის გადმოხვეწილები. ამა ქვეყნიური ნამდვილი საშინელებაა ეს „სასტუმრო-
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ები“ თავის უსაზღვრო სიბინძურით, პრიმიტიულობით და უიმედობით... არა მგო-
ნია, თუ რომელიმე ევროპიულ ქვეყანაში რაიმე ამის მსგავსი მოიპოებოდეს... და 
მერე რამდენ საწყალ ქართველს დაულევია სული ამ „ოტელის“ დამჯღვლეულ და 
ჭუჭყიან ლოგინზე?! ვინ მოსთვლის მათ ტკივილს და მწუხარებას?..

ფლადუნგენი, 1945 

თებერვალი.
საფრთხემ, რომელსაც გამოვექეცით, აქამდისაც მოაღწია. აქაც გახშირდა თვით-

მფრინავების თავდასხმები, ცეცხლი და სიკვდილი რომ მოაქვთ... ღმერთო, გადა-
გვარჩინე! ლოცვის მეტი არა დაგვრჩენია რა. ადამიანებს ხომ გამხეცება დაეუფლა 
და ვერას შეასმენ. სისხლი და ცრემლებია ირგვლივ... იმედი მხოლოდ ღმერთია. 
გადაგვარჩინე, ღმერთო, გევედრები გულმხურვალედ! რა ამბავია?! ყველას ყველა-
ფერი დაავიწყდა და მხოლოდ სატანა ბატონობს ქვეყნად. იწვის ქვეყნები, ნადგურ-
დება ხალხი, დოვლათი, ნანგრევებად იქცა ქალაქები. თითქმის ყოველდღე ათასო-
ბით გადაუვლიან სამხედრო თვითმფრინავები ამ ჩვენს მიდამოებს... ანადგურებენ 
ახლომდებარე ინდუსტრიალურ ადგილებს. ისმის ყუმბარების ხმა. სიკვდილი, ცეცხ-
ლი, კვნესა და ვაება მოაქვთ ამ ფრინავებს... დაგვიფარე, ღმერთო, ამ უდიდესი უბე-
დურებისაგან, დაიფარე ჩვენი პატარა, სპეტაკი გოგოები... დაიფარე მიმობნეული, 
ცეცხლში გახვეული ქართველობა. ჩვენ აღარ ვიცით, სადაა ჩვენი ქართველობა, ან 
რას აკეთებენ ამ საშინელ დროში. ძნელია ამ საკითხზე პასუხის გაცემა. 

ყველას და ყველაფერს დავცილდით და ამ მიყრუებულ სოფელში ვცხოვრობთ. 
ამ საშინელ დროში ზოგის ამბები წერილებიდან ვიცით, ზოგისა – ჩვენი მეგობრე-
ბიდან. ამ რვეულში ვწერ იმ ცნობებს, რომელთაც ჩვენამდე მოაღწიეს. საამაყო და 
სანუგეშო, საუბედუროდ, ცოტაა. მოვიგონოთ ეს არასასიამოვნო გასახსენებელიც, 
მოვიგონოთ ჩვენი მოხუცები და ქართული საქმის დღევანდელი მესვეურნი, ჩვენი 
ახალი თაობა, ეს ახალი სტილის და მორალის პოლიტიკური მოღვაწენი...

ყველაზე უწინ უნდა მოვიხსენიო ძველი პატრიოტი და დღეს ახალი ფორმაციის 
მოღვაწე, „თეთრი გიორგის“ დამაარსებელი, პროფესორი მიხეილ წერეთელი. ბა-
ტონმა მიხეილმა ბევრი იწვალა, ბევრი იმოღვაწა. ის ხომ მუდამ დიდი გერმანოფი-
ლი იყო. დღესაც დიდი მოტრფიალე გახდა ახალი გერმანული მიმართულებისა და 
ცდილობდა, როგორმე ჩვენი ბედი და ქართული პოლიტიკური საქმე ამ ახალწარ-
მოშობილ გერმანულ მოძრაობასთან გადაება... მაგრამ „მიზეზთა გამო სხვათა და 
სხვათა“ ეს გადაბმა ვერ იქმნა, თავი ვერ მოება... 

ბატონო მიხეილ, განა ღირდა მაგისთვის შეგეწირათ თქვენი ცოდნა, ნიჭი და 
გამოცდილება? განა გეპატიებათ, რომ ამ უკუღმართი გზით გაიტაცეთ ჩვენი 
ახალგაზდობა და ნაციზმისათვის თავდადება მითომ ჩვენი ერისთვის სამსახურად 
დაუხატეთ? აი, ამ გატაცებამ, მაღალმა გრძნობამ აიყოლია შენი საყვარელი, ერ-
თად-ერთი ნუგეში ოთარიც და უფსკრულში გადაუშვა ისე, რომ ვერვინ გაიგო მისი 
გზა-კვალი და მის ცხედარს საყვარელი მამის ცრემლი არ დასცემია. დაიღუპა და 
მინდა ძველი კითხვით მეც მოგმართოთ: „ბატონო მიხეილ, რისთვის? ვისთვის?“ 
მაგრამ მე ამას ვერ ვკადრებ... გული მიდუღს მისი საცოდაობით, ვიწვი და მისთვის 
ნუგეშის სიტყვას ვეძებ და ვეძებ...

მიხეილ წერეთლის გახსენებაზე მაგონდება მარად ჩვენი ძველი მეგობარი, ნი-
ჭიერი მწერალი გრიგოლი.
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ნეტავ სად არის ახლა პატივცემული გრიგოლ რობაქიძე? ამასაც, საუბედუროდ, 
აერია და ბოლოს სულ გაუბრუნდა გზები. ბატონი გრიგოლი გახდა თაყვანისმცე-
მელი აქაური „ახალი დროის და ამბების“. ხანდაზმულმა მწერალმა ბევრი ლამაზი, 
თავისებურად გამოკვანძული და გამოჭედილი, უცხოდ ჩაჭიკჭიკებული სიტყვები 
და ხოტბები უძღვნა თავის უკანასკნელ წიგნში ჰიტლერს და მის საქმიანობას... 
და შემდეგ სურათის გასადიდებლად მუსოლინისაც... ეხლა კი ამ ლამაზმა ნაქუხმა 
სიტყვებმა ისე დაშალა და მოშალა ჩვენი მგოსანი, რომ სულ ყველაფერს მოწყდა, 
წავიდა სადღაც, შვეიცარიის საზღვართან პატარა ქალაქში და იქ გული ელევა ში-
შით და მწუხარებით... თუ გადავრჩით ამ დროს და მრავალ ხიფათს, ალბათ კიდევ 
ბევრს ვინმეს უგალობს ჩვენი გრიგოლი აღგზნებულ ოდებს...

მასაც მინდა ვუთხრა ცოტაოდენი საყვედური... რად შეიჭრა ასე მაღალ და 
უკუღმართ ტალღებში? რისი და ვისი იმედით და რომელი მარაგით? პირადმა პა-
ტივმოყვარეობამ და ტალღის ყველაზე მაღალ მწვერვალზე, გამოსაჩენ ადგილას 
გაბრწყინების ჟინმა ისე გაიტაცა ჩვენი გრიგოლი, რომ დაავიწყა არათუ ძველი, 
არამედ გუშინდელი ამბებიც და მეგობრებიც, რომელთა დახმარებით მან გერმა-
ნიას თავი შეაფარა, მის კულტურულ წრეებში მიღებულ იქმნა და მრავალი წიგნის 
გამოცემაც მოახერხა, მწერლის სახელი და პატივი მოიხვეჭა. ესენი ხომ ებრაელი 
მწერლები იყვნენ უმთავრესად (მ. ბუბერი, სტ. ცვაიგი და სხვა). რად უღალატა 
მათ ასე უგულოდ და ცივად? მაგრამ არც ამ დასჯილ ძველ მეგობარს, ნიჭიერ 
ქართველ მწერალს და ოქროპირს მინდა ვკადრო საყვედური და მისთვისაც ვეძიებ 
სანუგეშო სიტყვებს...

X X X
ამ მწარე დღეებში მინდა მოვიგონო ჩვენი მუდამ აღფრთოვანებული საზოგადო 

მოღვაწე გრიგოლ დიასამიძე. როგორც გავიგე, ბატონი გრიგოლ დიასამიძე თავისი 
ქალით ლოლათი და შვილის-შვილით ნინოთი ჯერჯერობით ბერლინში ჩარჩა და იქ და-
უღალავად განაგრძობს წერილების წერას აკაკი წერეთელზე სამხედრო გაზეთში და 
„შტაბის“ გამოცემაში – „ქართველი ერი“. ის სადღაც მსახურებს... სად? სადაც ძველ 
მოღვაწეს არ ეკადრება... ძველებურად ბევრს ღელავს და თავისი ძველი გაზეთების 
და ჟურნალების არხივს დღითი-დღე ზრდის. რასაკვირველია, ემიგრანტული და რუ-
სული გაზეთების. მინდა მარტო ვკითხო: ნეტავ ვისთვის-რისთვის, ბატონო გრიგოლ? 
ემიგრანტებიდან ბერლინში დარჩენ კიდევ რამოდენიმე კაცი; მათ შორის – ტიტე მარგ-
ველაშვილი, უკვე დიდი ხნიდან ქართულ ახალშენის თავმჯდომარე. რას აკეთებს ამ 
საშინელ ომის დროს ეს ჩვენი ახალშენი? ან ვინ მისცემს მას დღეს რამეს გაკეთების 
საშუალებას?.. მაგრამ ბ. ტიტეს, როგორც მუდამ, მითომ მაინც „ბევრი საქმე აქვს“, 
ისვრის მაღალფარდოვან სიტყვებს, ტრიალებს და ფუსფუსებს ამ ალიაქოთში...

გადაარჩინოს ღმერთმა!
ბერლინშივე დარჩენ ჩვენი ძველი მეგობრები გიორგი საჯაია და დათიკო ბერ-

ძენიშვილი. ესენი ამ ჯოჯოხეთურ პირობებშიაც დარჩენ ძველებურათდ სვინდი-
სიერად, დინჯად და გამართულად თავიანთი რწმენით და პატიოსანი მუშაობით, 
ურყევად მდგარნი ჩვენს ეროვნულ სადარაჯოზე. ამათ ბერლინის განადგურების 
პროცესში დაკარგეს თითქმის ყველაფერი, რაც კი რამ გააჩნდათ.

ღმერთმა გადაარჩინოს და მშვიდობით ამყოფოს ჭეშმარიტი ქართველები!
ძალიან მაწუხებს ს. გეგელაშვილის ოჯახის ბედი. საცოდავთ ბინა დაეღუპათ 

და ყველაფერი დაეწვათ. დღეს თავშეფარებული არიან სადღაც, ბერლინის ახლოს. 
მათ უმცროს ქალს, ლილის, ქმარი – გერმანიის არმიის ოფიცერი ომში დაეღუპა; 
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დაწვრილებით არაფერი ვიცი მათ შესახებ. მის სიძეზე ვ. ტოღონიძეზე კი ლეგენ-
დარული ამბები დადის. „პატრიოტული ეკონომიკის ფრონტზე“ მას დიდი მიღწევები 
ჰქონია; ოქროში ცურავსო.

ძველებიდან ბერლინში სხვა თითქმის აღარავინ დაგვრჩა. ძია ლადო კაი ხანია, 
გარდაიცვალა. გარდაიცვალა საშა მკურნალი, ხოლო მისი ქმარი რომან მკურნალი 
კი რა საკითხავია... ჩვენგან ის დიდი ხანია ჯვარდასმულია, ყველაფრისგან გამო-
რიცხული. ამბობენ ისიც გამდიდრდა შავი ვაჭრობით და „მილიონერი“ გახდაო. რათ 
უნდა ამ „ეშმაკს“ (ასე ეძახოდა მას ძია ლადო) რამე. საწყალი საშა, მას კი არაფერი 
ეღირსა თავის გაჯახირებულ სიცოცხლის გზაზე.

ბერლინშივე დარჩენ კ. ვეკუა და მ. წულუკიძის ქვრივი ექიმი და მისი ვაჟი გოგი. 
პირველმა ალბათ ეს-ესის ფორმა გაიხადა და მის „თანამებრძოლ“ ნ. იმნაიშვილთან 
ერთად საქართველოში ფოსტა-ტელეგრაფის კომისრობაზე ოცნებას სამუდამოდ 
გამოეთხოვა. როგორც ჩვენი მიხაკო წერეთელი სიცილით იტყოდა, ამ „ტარიელ-
ავთანდილს“ არცთუ ისე უხდებოდათ „ეს-ესტყაოსნობა“... მათ შარვალი კისერთან 
ჰქონდათ მიტანილიო, ასე რომ, ორივენი ჩქარა გამოძვრებოდენ ეს-ესების ტანი-
სამოსიდან. ღმერთმა ქნას, რომ ამ მდგომარეობიდან უვნებლად გამოძვრენ. ბადუ 
წულუკიძის ქალი ხომ ექიმია და ყოველის მხრივ მოხერხებული, ყოველ წრეში და 
პირობებში კარგი და ძლიერი მფარველის აღმომჩენი. იმედი მაქვს, ეხლაც ყოჩაღად 
და მხნედ შეხვდება ყოველ გარემოებას.

სხვანი ძველ ნაცნობ-მეგობრებიდან ბერლინის რკალში არავინ მეგულება. სამა-
გიეროდ, დღეს იქ მრავლად  არიან პარიზიდან ჩამოსული ე. წ. ახალგაზრდები... ეს 
„ახალგაზრდები“ არანაკლებ 45 წლისანი არიან... ესენია: მიშა კედია, საშა ცომაია, 
კალე სალია, მიტო სინჯიკაშვილი, მიშა ქავთარაძე და ძმანი მათნი ათასნი. [...] 

4 მარტი, კვირა
დღეს ჩვენი გულნარა 8 თვის გახდა, ხვალ კი მზიკუნა 1 წლის გოგონა იქნება.
შარშან, სწორედ ამ დროს, თოვდა, საშინელი ქარიშხალი იყო და დღესაც ასეა. 

ჩვენი მზიკუნა მშვენიერი, ჯანმრთელი გოგოა წითელლოყა და ჩასკვნილი... უკვე 
დადის ნელის ნაბიჯით... „დედას“ და „ფაფას“ იძახის. ისე კი წყნარი და მშვიდია.

ლეო და მამა „ბუნკერს“ სთხრიან სკოლის სარდაფის ქვეშ თავშესაფრად. აი, 
ამ მიწის ქვეშ ღრმად უნდა შევძვრეთ თხუნელებივით და მითომ ამით დავიფაროთ 
თავი თვითმფრინავებისაგან, რომლებიც უკვე ურიცხვი დაფრენენ აქ, ჩვენს თავ-
ზე... ჩვენს შიშს არ აქვს საზღვარი. ჩვენი ბინა კიდევ გავყავით და ორი ოთახი და-
ვუთმეთ ბერლინიდან ჩამოსულ პროფესორ ბადურავის ოჯახს. ასე რომ, ეხლა სასა-
დილო, საწოლი და ბავშების სათამაშო ერთ ოთახში მოექცა.

დღეს ვიყავი ეკლესიაში. მღვდელმა განაცხადა ქადაგებაში: მოემზადეთ სასიკვ-
დილოდ, უკვე დადგა აღსასრული, ჩვენი ცოდვებისათვის პასუხი უნდა ვაგოთო... 
გაემზადეთ, მოაწესრიგეთ ყველა თქვენი საქმეები და წყნარად და მშვიდობით შეხვ-
დით აღსასრულსო...

მღვდელი, ერი და ყველა მარტო ჩვენს მოსპობაზე ფიქრობს და ლაპარაკობს... 
ამდენი განა მისთვის ვიჯახირეთ, რომ ნანგრევებქვეშ გავისრისოთ და ამას „მშვი-
დად“ შევხვდეთ?.. ეს არის მოძღვრის უკანასკნელი ნუგეში? არა, არ მინდა არც 
მღვდელი და არ ერი! არ მინდა, მათი რჩევა-ნუგეში ვისმინო, არ მინდა, ვინმე ვნახო. 
სჯობს ამ სარდაფში შევძვრე, არაფერს ვხედავდე და არაფერს ვისმენდე. დღესაც 
არასგზით არ მინდოდა აქედან გამოსვლა. აკაკიმ და ლეომ დიდის ჩხუბით და თხოვ-
ნით ძალით გამომიყვანეს სარდაფიდან.
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გაზაფხული
საშინელ დღეში ვართ. ყველას თავი გასჭირვებია. ბერლინი საშინელ დღეშიაო, 

სწერენ გაზეთები. იქაურ ქართველობას თავისთვის უშველიათ, ე. ი. შტაბებს და 
მათდაგვარ კომიტეტებს გასვლა ურჩევიათ და ბერლინიდან ვენისკენ დაძრულან. 
ზოგ ქართველს კი სადღაც სოფელში შეუფარებია თავი.

დღეს ამერიკელმა მფრინავებმა მაგრათ დაგვცხეს ბომბები... სანდრო კორძაია 
მისი მეუღლით მეორე თვეა ჩვენთან არის შეხიზნული. ბერლინში ყველაფერი დაეწ-
ვათ. ქუჩაში დარჩენ შეშინებულნი და მშიერ-მწყურვალნი. ხან ერთ მეგობართან 
ათევდნენ ღამეს და ხან მეორესთან. მეტად გაუძნელდათ ასეთი ყოფა. ამას დაერ-
თო საშინელი ნერვიულობა სანდროსი და უძილობა. აუტყდა შიშის მანია, ვერსად 
ვეღარ ჩერდებოდა. ბოლოს მეგობრებმა ურჩიეს, ბერლინს გაცლოდა და ჩვენთან 
წამოსულიყო. ასე, ერთ დილას მოგვადგა გაფითრებული და დაშინებული ცოლ-ქმა-
რი... ფიქრობდენ ცოტა ხნით აქ მოსვენებას, მაგრამ მდგომარეობა უფრო და უფრო 
გამწვავდა, არსად წასვლის საშუალება აღარ იყო და აი, ორი თვე იქნება ჩვენთან 
არიან. ვუყოფთ ლუკმას, მივეცით ერთი ოთახი და ასე ერთად გაგვაქვს თავი და 
ველით... რას?.. „მეორედ მოსვლას“, ან სასწაულს...

6 აპრილი
საღამოს 7 საათზე ჩვენი სოფლის ეკლესიამ თეთრი ბაირაღი ააფრიალა და 

ჩვენი სოფელი ამნაირად გადარჩა ამერიკელების მიერ დაბომბვას... დღეიდან ჩვენ 
უკვე მშვიდობადამყარებულ კუთხეში ვიმყოფებით...

სიხარულით ვტირით ყველანი – ცრემლებით ვიღვრებით... ნუთუ გათავდა ჩვენ-
თვის ომი? თამამად ვიხილეთ სინათლის შუქი... სინათლე შინ და გარეთ... 6 წლის 
უკუნეთის შემდეგ...

დღეს პირველად, ხუთნახევარი წლის შემდეგ, მშვიდათ დავიძინებთ. ღმერთო, 
ეს რა სასწაულია! რა ბედნიერება მოგვანიჭე ამ დღეს!.. ზავი, ზავი! და კაცთა შო-
რის მშვიდობა!.. გმადლობთ შენ, უფალო, რამეთუ გადმოგვხედე ჩვენ... იყავ ლმო-
ბიერი და ასევე გადახედე ჩვენს ტანჯულ ქვეყანას...

7 აპრილი
დღეს ფლადუნგენს ეწვიენ ამერიკელი ჯარისკაცები. სწორედ ჩვენს სახლში 

(სკოლაში) დაიჭირეს ორი დიდი დარბაზი – სამზარეულო-სასადილოდ და ორი ოთა-
ხი ჩვენს ზევით – დასაძინებლად.

გულს ლოდი მოეშვა... ეს ჯარისკაცები არიან ფრიად კორეკტულნი, არავის 
არაფრით არ გვაწუხებენ და ხალხიც ირგვლივ ბედნიერია. ყველას ერთბაშად გაუ-
არა სიკვდილის შიშმა.

ომი ჩვენთვის გათავდა. ეს ქვეყანა დაამარცხა თავისმა აუწერელმა ყოყოჩობამ 
და მთავრობის ვერაგულმა მოპყრობამ ყველა ერებისადმი და, კერძოდ, დაპყრო-
ბილ ქვეყნებისადმი. დიდ ხანს ვეღარ მოიშუშებს საშინელ ტკივილებს ევროპა და 
უფრო მეტად კი საწყალი გერმანია, რომელმაც ძალით ამოშალა თავისი თავი დიდი 
იმპერიების სიიდან...

ჩვენ რა გვეთქმის... მეტათ ძნელია დამარცხებულ ქვეყანაში ცხოვრება, გასრე-
სილ, გატეხილ ხალხში ტრიალი, მაგრამ... რა ვქნათ, ესეც უნდა ავიტანოთ, ვიდრე 
აქ ვრჩებით. ვინ იცის, როდის გაგვეხსნება სანატრელი გზა ჩვენი ქვეყნისკენ.

მარტო იქ თუ ვიპოვით სიმშვიდეს ამ 25-წლიანი ვაების შემდეგ... მაგრამ დღეს 
ამაზე ვინღა ოცნებობს! ჯერ იმითიც ბედნიერი ვართ, რომ ომის საშინელება ჩვენ-
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თვის განელდა და გაჰქრა... ეს 6 წელია, სიკვდილი სხვადასხვა სახით დაგვდევდა 
ფეხდაფეხ ყველგან და ყოველწუთს და სატანიურად დაგვცინოდა, რომ ვერსად და-
ვემალებოდით, ვერსად და სულ მალე ან გაგვჭყლეტდა ნანგრევებშუა, ან ცოცხლად 
შეგვწვავდა, ან გაზებით მოგვახჩობდა... და ამას გვიქადდა ან ჩვენ, ან რომელიმეს 
ჩვენი საყვარელი წრიდან და ან ყველას ერთად ან ცალ-ცალკე. ეხლა კი ყველაფერი 
ეს, ეს საშინელი აჩრდილი სიკვდილისა ერთბაშად გაჰქრა.

ჩვენ გვძინავს მშვიდად და ვიღვიძებთ განცხრომით... იყოს წყეული სამარდი-
სოდ ყოველი ომი!..

15 აპრილი
დღეს მეცხრე დღეა, რაც ჩვენ ამერიკელების ბაირაღის ქვეშ ვცხოვრობთ. ჩვენს 

სოფელში სრული სიწყნარეა – ცხოვრება მიმდინარეობს ნორმალურად. გლეხე-
ბი მინდორში გუთანგამბულნი გადიან, ხნავენ და თესვენ... მხოლოდ, თუ კარგად 
დააკვირდები, მათ დანაოჭებულ და დაღვრემილ სახეზე დიდ მწუხარებას, გალა-
ხულ თავმოყვარეობის, გლოვას ამოიკითხავ... 6 წლის სისხლის, ცრემლის და ოფ-
ლის ღვრა... ტკივილების, შიშის, სიმშილ-სიცივის და სნეულებების ატანა... 6 წლის 
წყვდიადი და ბოლოს ასეთი გაუგონარი დამცირება, განადგურება, ბორკილები, გა-
კიცხვა და სრული უიმედობა... რათა, რისთვის? ვინ უყო ეს და რად? ვინ გასცემს 
მათ ამის პასუხს...

აპრილის დამლევი
ხვალ 1 მაისია.
გარეთ თოვს და ცივა. ფიფქია ხეხილის ყვავილებს მძიმედ აწვება თოვლის 

მტვერი.
ცივა, მაგრამ სად წაუვა ეს მწარე ამინდი გაზაფხულს. ჩვენი სულიერი განწ-

ყობილება ამ ამინდს ჰგავს – მიდის ომის აღსასრულის დღე, თავდება უსაშინლე-
სი ომის კოშმარი – მაგრამ როგორ?.. სიხარული დაფარულია სიმწარით და დიდი 
წუხილით... რადიოს მოაქვს საშინელი ამბები. ბერლინი ინგრევა და იწვის. იწვის 
ეს უზარმაზარი ქალაქი და ნაცარტუ-ტად იქცევა. რუსებს კიდევ დიდ წინააღმდე-
გობას უწევენ დარჩენილი ჯარი, ბავშები და ბებრები. დღეს თუ ხვალ მაინც ჩაიბა-
რებენ რუსები. რადიოში სთქვეს, რომ მილანოში ბენიტო მუსოლინი აჯანყებულმა 
ბრბომ დახვრიტა მისი 17 მხლებლით და მისი გვამი მილანოს მოედანზე ფეხებით 
დაჰკიდესო, რათა მის სიკვდილში ხალხი დარწმუნდეს...

დღეს რადიომ გადმოსცა, რომ ვიღაც იტალიელ ქალს მუსოლინის გვამისთვის 5 
ტყვია დაუცია, მითომდა მისი დაღუპული 5 შვილის სამაგიერო, რომლებიც მუსო-
ლინის განკარგულებით დაუხვრეტიათ. ხმებია თითქოს ჰიტლერი კვდებაო, დამბლა 
დაცემიაო, გეორენგი ეს-ესებმა დახვრიტაო. ასეთია ხმები ათასნაირი და შემზარა-
ვი. უკვე მიუნხენიც აიღეს და ხმებია – ბავარია დამოუკიდულებას აცხადებსო...

ჰიმლერი, ჰიტლერის დღევანდელი მოადგილე, წინადადებას აძლევს ომის შეწყ-
ვეტის შესახებ ამერიკას და ინგლისს...

ამერიკა და ინგლისი კი არ იღებენ ამ წინადადებას...
ალბათ ამ დღეებში ესეც გადაწყდება... თავდება ომი, ხალხო, თავდება საშინე-

ლი ომი...
ჰამბურგს ალყა აქვს შემორტყმული. ირგვლივ არტილერიის ცეცხლია. ქალაქის 

განაპირა უბნებში შეტაკებები დაწყებულია.
ჩემი ჰამბურგი...
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1 მაისი
22 საათი 26 წუთი.
აცხადებს რადიო:
გარდაიცვალა ა. ჰიტლერი ბერლინში, რაიხსკანცელარიის შენობაში.
ღამის 11 საათია. 
აცხადებს რადიო:
ადმირალმა კ. დონიცმა გერმანიის ერს მოწოდებით მიმართა, რომ ჰიტლერი 

გარდაიცვალა და მის მაგიერ ის იქნება წინამძღოლი გერმანიის ერის.
ალბათ ამით ყველაფერი გათავდა... უაზრო და უმიზნო წინააღმდეგობა შეწ-

ყდა... მაგრამ ვაითუ, გვიან, ძალიან გვიან ხდება ეს და უბედურებაში ჩაცვენილ 
ხალხს მაინც ვეღარ უშველოს. ღმერთო, რა გვიან იწყება აღდგომა და გაზაფხული! 
გავიხარებთ კიდევ? დაგვრჩა ამის ძალა?..

მაისი
ჩვენს სოფელში უცნაური სიწყნარეა, თითქოს არაფერი შეცვლილიყოს. უკვე 1 

თვეა, ამერიკელების ბაირაღის ქვეშ ვცხოვრობთ. ცაზე აეროპლანები აღარ სჩანან 
ღამეები მშვიდია. გაზაფხული თავის ძალაში შედის... მაგრამ დამარცხებული ერის 
დიდი მწუხარება ჩუმად ფლობს ყველაფერს. ჩვენები მუშაობენ, ხან ბოსტანში, ხან 
მინდორში და ხან ტყეში ზამთრისთვის შეშის დასამზადებლათ. მომავალი ზამთარი 
ყველას აშინებს...

გერმანიის ნანგრევებს შორის შიმშილის აჩრდილი უკვე სჩანს. ვინ იცის, კიდევ 
რას გვიმზადებს ბედი...

7 მაისი
ამ დღეს კაკიჩმა მისი გულის ნადები ჩემს რვეულში ასე ჩასწერა: დღეს მოხ-

და გერმანული ჯარების „უპირობო კაპიტულაცია“. ომი გათავდა. გამარჯვებულნი 
ხვალ მშვიდობიანობის დამყარებას იდღესასწაულებენ.

დღეს შეწყდა სისხლისღვრა და მთელ ქვეყანას ტუჩებზე „მშვიდობიანება“, ახალ 
ცხოვრების დაწყების იმედი აწერია. დღეს – ქართული პოეზიის დღეს, შვიდმაისო-
ბას – მოხდა ეს „განახლება“ და გახარება, თითქოს მომაკვდავმა კაცობრიობამ გან-
კურნებისკენ იბრუნა პირი, თითქოს ეს ვერაგობის და ველურობის ხანა სისხლით, 
ცრემლებით და გლოვით სავსე სამარეში ჩაწვა, დასტოვა უსაშინელესი მემკვიდრე-
ობა და უმძიმესი წამების ჯვარი აჰკიდა გერმანიის ერს...

ერთხელ კიდევ გაიელვა ცაში სახარების სიტყვებმა. მისმა სადა და უკვდავმა 
ჭეშმარიტებამ:

„მახვილის ამღები მახვილითვე განიკვეთება“
მაგრამ მე მჯერა ახალი ქვეყანა, უბრალო, პატიოსანი და მშრომელი ხალხის 

ქვეყანა ნელნელა გაუკვლევს გზას ქრისტეს უფრო მაღალ მცნებას:
„გიყვარდეს მოყვასი შენი... გიყვარდეს და შეიბრალებდე  მტერსაც შენსას“...
იქნება ამან, ქრისტეს უმაღლესმა მცნებამ, ზოგი რამ მაინც აპატიოს გაყოყოჩე-

ბულ, თავდავიწყებას მიცემულ ქვეყანას, რომელიც უმაღლეს მწვერვალიდან დღეს 
უძირო უფსკრულში ენარცხება...

იქნებ ამ გზით მის გულში ბატონობის და ძალადობის ნაცვლად სიყვარულმა და 
სათნოებამ დაისადგუროს.

ეს იქნებოდა ნამდვილი მშვიდობიანობა, რაიც ასე სწყურია ყველას და რასაც 
ამდენი მსხვერპლი შეეწირა...
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მინდა ვსთქვა:
„გაუმარჯოს ამ რწმენას და ლმობიერების გზას“.

კვირიკობისთვე
დაუჯერებელი ამბავია, ხანდახან ზღაპრად გეჩვენება ყველაფერი, რაც ჩვენს 

ირგვლივ მოხდა. გათავდა ომი, აღარ მოდის ციდან ცეცხლი, აღარ ისმის შემზარავი 
გუგუნი თავდასხმის სირენისა... მშვიდობიანობა დამყარდა.

მშვიდობიანობა – ეს სანატრელი და სანუკვარი სიტყვა მთელის თავის აზრით.
მადლობა ღმერთს!..
მოვესწარით ამ დღეს. ყველანი ცოცხლები გადურჩით ამ ცეცხლს და სისხლის 

წვიმებს... და ჩვენ ისევ აქ ვზივართ, ამ პატარა სოფელში. ყველაფერს მოვწყდით, 
წერილები არ მოდის მოგზაურობის საშუალება არაა...

მხოლოდ ფეხით სიარულის ნებაა და ვისაც შეუძლიან, მიდი-მოდიან ამ შა-
რაზე თავიანთ დანგრეულ სახლებისაკენ, მიათრევენ პაწია ურმით ან ზურგით 
თავიანთ ბარგი-ბარხანას დიდნი და პატარანი... ჩვენ კი ისევ აქ ვზივართ და 
ვუცდით მატარებელს, რომ როგორმე ჰამბურგისკენ გავსწიოთ, ჩვენი დანგრე-
ული ბუდე ისევ მოვაწყოთ. რასაკვირველია, თუ ჩვენი ბინა ისევ სდგას. ჩვენ ხომ 
აგერ, თითქმის 4 თვე არაფერი ცნობა გვაქვს ჰამბურგიდან. და ასე ლოდინში 
ვცხოვრობთ ჩვენი პატარა ცხოვრებით. ლეოს ინსტიტუტი უფულობის გამო და-
იხურა. სანდრო, მამა და ლეო მუშაობენ, სოფლელებს ეხმარებიან. ჩვენი იმედი 
ეს პატარა ბაღია. გვყავს 6 ბატი და 6 ქათამი, ერთი ძაღლი მურია, ეშმაკი, და 
ცუღლუტი პატარა მურია, ეხლახან შემოხიზნული. და კიდევ ერთი კატა „სული-
კა“, ესეც დიდი თვალთმაქცი...

ტურფა და ბავშვები კარგად არიან...
საჭმელი ჯერ არ გვაკლია – მაგრამ ცოტა კია. საერთოდ, შიმშილის აჩრდილი 

უკვე მზაკრულათ დარაჯობს ხალხს...
ყველა ჭამაზე ლაპარაკობს. მადლობა ღმერთს, სოფლის მოსავალს კარგი პირი 

უჩანს. მართალია, სოფელი ეხლა კარგად გვიყურებს – იმედი გვაქვს არ დაგვამშე-
ვენ. მაგრამ სიმშილის შიში ჩვენცა გვაქვს. ზამთრისთვის შეშა და ნახშირი საკმაოდ 
გვაქვს დამზადებული. ერთი ცხვარიც გვყავს „იალაღზე გაგზავნილი“. ვაშლის მო-
სავალი, იმედია, კარგი იქნება შაქარი არ გვაქვს, სხვაც მრავალი რამ გვაკლია, მაგ-
რამ ამას ვინღა ჩივის, ოღონდ თავი კი გავიტანოთ. პური, პური არ დაგვაკლდეს... 
ბავშვები არ მოგვიმშივდეს.

მიუხედავად სურსათის ამ ნაკლებულებისა, ჩვენს დიდ ქუჩაზე ზოგი საით და 
ზოგი საით მიმავალნი ხშირად ჩვენსა პოულობენ თავშესაფარს ხან და ხან კვირა-
ობით და თვეობითაც. მაგალითად, შემთხვევით ჩვენს სოფელზე გამოიარა და ჩვე-
ნი სკოლის ოთახში დაიდო ბინა ცოლთან ერთად დიუსელდორფელმა მხატვარმა 
ვუნდერვალდმა. მდიდარი, განათლებული და უაღრესად საინტერესო პიროვნებები 
არიან.

ველოსიპედით დაღლილნი ქუჩაში დადგნენ და შემთხვევით აკაკის გამო-
ელაპარაკნენ. კაკიჩმა სახლში შემოიყვანა, გაგვეცნენ, დაგვიახლოვდენ და აგერ, 
მთელი თვეა, ჩვენსა ცხოვრობენ... რადგან სასტუმრო და სასადილოები დღეს აქ არ 
არის, ამიტომ ჩვენსა სჭამენ და სვამენ და ვუყოფთ ჩვენს კერძს მეგობრულად. ასე-
ვე რამოდენიმე დღით, გისენისკენ გზათ მიმავალი (ფეხით) გვეწვია ჩვენი მეგობარი 
ვილი კაუხჩიშვილი. აღარ გავუშვით და 2 კვირით ჩვენთან სადგურობდა და შემდეგ 
ლოცვა-კურთხევით ფეხით გავისტუმრეთ.
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ასევ გავაცილეთ სოსო ჟორჟოლიანი და მისი ახლად შერთული გერმანელი ქალი, 
შემდეგ ერთი ახალგაზრდა ქართველი, რომელმაც ფეხით პარიზისაკენ გასწია. ასე, 
რაც კი შეგვეძლო, მრავალს გავუთბეთ გული ამ ჩვენს პატარა, ღარიბ ოჯახში...

თვითონ კი ვრჩებით აქ ჩაკეტილი – არსად რომ ამბის გაგება, არც ფოსტა, არა-
ფერი მზიასაგან არა ისმის რა და ეს ჩვენს ოჯახს ძალიან აღონებს. გუშინ ჩვენი 
კვირიკობა იყო...

„ჩემი კვირიკობა“ – 15 კვირიკობისთვე. მრავალმა ახალგაზდობის ამბებმა და 
მოგონებებმა გაირბინეს გუშინ ჩემს თავში. ეხ, დროებავ!

დღეს ერთ გლეხის ოჯახს ვახლდით მე და კაკიჩი თივის მკაში... შორს სოფლი-
დან, „მაღალ რუნზე“ იმ მაღალ მთების გულში იალაღებია მოქცეული, ტიურინგიის 
საზღვარზე, მშვენიერი საბალახოებია. ადგილობრივი გლეხობა იქ თივას მკის ზამ-
თრისთვის, ჩამოაქვთ საქონლისთვის. ჩვენი ოჯახი ეხლა მთელ დროს გლეხებთან 
მუშაობას ანდომებს. ჩვენი ოჯახის მეურნეობაც თითქოს გაიზარდა. ეხლა უკვე 
კრუხიც გვყავს 16 წიწილით.

დღეს ორი კვირის არიან მალხაზები.
ქალბატონმა კრუხმა ჩუმათ დასდო 2 კვერცხი, დაჯდა ზედა და მოინამუსა, 

გამოიყვანა 18 წიწილი. ქალბატონ კრუხის გმირობით ბევრია გაკვირვებული.
ესეც ჩვენი დღიური თუ თვიური ცნობები.

შემოდგომა
აგერ, 2 წელზე მეტია, ჩემი მზია არ გვინახავს... რაც რომ ამერიკელების შე-

მოტევა დაიწყო საფრანგეთზე, მას შემდეგ აღარც წერილები მოგვსვლია ეს ერთ-
ნახევარი წელი. რა გულმა უნდა გაძლოს? რა ნერვები უნდა ჰქონდეს დედაშენს, 
შვილო? აქამდის არსაიდან ერთი ხმაც არაა. დღემდე არც ფოსტაა გერმანიაში. ეს 
ორი დღეა, რაც წერილების გზავნა შეიძლება თვით გერმანიაში, მარა უცხოეთთან 
კავშირს როდის ვეღირსებით? როდის იქნება, მზიას წერილს მივიღებთ, მისი ხელით 
დაწერილს?..

ჩვენი ცხოვრება ამ სოფელში სავსე იყო ყოველგვარი წვრიმალებით, რამაც ეს 
გრძელი თვეები ამოსწურა. ამ ხნის განმავლობაში დავაგროვეთ და დავამზადეთ 
ზამთრის მარაგი: წნილები, აქაური „მარმალადი“ ჭარხლის წვენიდან, სტაფილო და 
კართოფილი. ეს აქაური დოვლათი, უგემური და უფერული. ეხ, ნეტა მეღირსოს ეს 
ჩემი მოკლე სიცოცხლე ჩემს სამშობლოში მივიტანო და იქ დავათავო.

ნოემბრის ბოლო
კურთხეულ იყოს, ღმერთო, დიდება შენი. გმადლობ შენს ახალ მოწყალებას ჩემ-

დამი. მივიღეთ მზიას წერილი. მომასწრო ღმერთმა მზიას მშვიდობის ამბების გაგე-
ბა. მის ქმარშვილით, ჩვენი ბიძია ვალოდიათი.

გადარჩენ დიდ ცეცხლს და ქარიშხალს. იმედია, აწი ჩვენი ცხოვრება წინ წავა, 
მდგომარეობაც გამოკეთდება. გმადლობთ, უფალო, გამკითხავო და დიდო იმედო.

21დეკემბერი
გვიახლოვდება შობა. გაირბინა წელმა საშინელმა და უმაგალითომ... ეს პირვე-

ლი შობაა ომის შემდეგ, რამაც დაგვიტოვა შიმშილი, სიცივე. უბინაობა, უპატრონო-
ბა ნანგრევები და ნანგრევები... უნუგეშოა მდგომარეობა. სიხარულს მოკლებულია 
ეს ცივი დღეები... დიდი უბედურება დატეხეს თავს ამ ერს და მთელ კაცობრიობას. 
კვნესა გოდება, სიღარიბე, ვით უკუნეთი, დაფრიალებს დღეს გერმანიის მიწაზე.
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შობა, ჩვენი ძველი ნუგეში. ზამთრის ლამაზი სიხარული კარზე დგას... გინდა 
მოიგონო, როგორი იყო ის წინათ, რა სიხარული იყო ბავშების – მათი აღტაცება 
და ჟრიამული, შობის გალობა და საჩუქრების დარიგება ჩვენი ადათის მიხედვით, 
სუფრის გაშლა ჩვენებურად, ოჯახში მყუდროება და სიყვარული და ასე, ხალისით 
ჩვენი შობის შეხვედრა. დღეს კი შეუძლებელი გახდა ამის წარმოდგენაც კი. თითქოს 
გათავდა ის დრო და დავიწყებას მიეცა.

დღევანდელი ჩვენი შობა სულ სხვაა, სულ უცნობი. მართალია, ციდან ბომბები 
აღარ ცივა, იარაღის ჩხარუნი აღარ ისმის, მარა, სამაგიეროდ, ამ ბომბების ნანგრე-
ვებიდან დიდი ვაება ისმის, ხალხს შია და სცივა... და მართლაც, შია ყველას, დიდს 
და პატარას. სულ მუდამ შიათ. შეუძლებელია ამის ატანა, ამ უბედურების, რაც 
დღეს ყურებს ესმის...

ჩვენ ამ სოფელში შედარებით უზრუნველყოფილი ვართ მხოლოდ პურით და 
კართოფილით. სხვა კი ყველაფერი ცოტა გვაქვს. ეს „სხვა“ განაწილებულია და 
გაანგარიშებული; შეშაც კი გვაქვს ზამთრისთვის, ცოტა ვაშლიც. მთელი ჩვენი გო-
ნება იმისკენ არის მიმართული, თუ როგორ გამოვკვებოთ 3 პატარა ბავშვი და 6 
ადამიანი. (სანდრო კორძაია ჩვენთანაა ცოლით) ჯერ შედარებით კარგად ვიკვებე-
ბით, მაგრამ ყველას მაინც შია, მუდამ შიათ დიდსა და პატარას...

როცა ბედს შევჩივლებ, ყველა საყვედურს მეტყვიან – „დედა, რას ამბობ? გაიხედე 
ირგვლივ რა ამბავიაო“ და მეც გავჩუმდები და ამ სიჩუმეში ვიბრძვი, რაც ძალა შემრ-
ჩენია რომ კიდევ გადავატანინო ეს ზამთარი. და აი, მოგვადგა ჩვენი შობა და ჩვენც 
დარცხვენით, ღარიბად დავხვდით სრულიათ გაკოტრებული შობის ბაბუას. რა ვქნათ? 
ცეცხლმა შთანთქა ჩვენი ავლა- დიდება, მარა ჩვენ ყველა ხომ შევრჩით ამ ცხოვრებას, 
ამ დიდ ღელვაში გამოვინაპირეთ და ამ შობას ეს სასწაულით გადარჩენილი სიცოცხლე 
გვინდა ერთმანეთს მივულოცოთ და ვახაროთ და განა ეს ცოტაა?

თუმცა წინ ჯერ ყველაფერი ბუნდოვანია, მაგრამ გულში იმედის შუქი მაინც 
ღვივის. და ამ მკრთალი შუქით ვეგებებით წელს შობას. ჩემს წინ საბა ბერის აჩრ-
დილი დგას, ის მიშუქებს ამ ხრიოკ გზას ახალ ცხოვრებისას. ახალი იმედით... მაშ, 
მოდი, ჩემო ტკბილო შობავ, მოდი შენი სიყვარულით და სამართლიანობით, გააშუქე 
ეს წყვდიადი დღეს, რომ დაპატრონებია ამ ცოდვილ დედამიწას.

შობა
მოვიდა აი, შობაც და ეს ჩვენი შობა წელს უმზეოდ გათენდა. ყველანი ერთად 

ვართ, გარდა მზიასი. რომელიც ქმარ-შვილით და ბიძია ვალოდიათი პარიზში არიან.
მარტო დიდი ნაძვის ხე (მამამ და ლეომ ტყეში მოსჭრეს და ძლივს მოიტანეს 

სახლში) და ბავშვების ჟრიამული ამხელს შობას. ირგვლივ კი დიდი მწუხარებაა და 
ეს ფარავს ღიმილსაც ყველას სახეზე.

ჩემი პატარა გოგოები კი ცქრიალებენ, ხმაურობენ და ჟივილ-კივილია მთელს 
სახლში. უხარიათ, რომ შობის ხე აქვთ და სანთლებიც ასე ჩახჩახებენ სულ მაღლა, 
ნაძვის ტოტებშუა...

ჩემი ფიქრია ეხლა 6 წლისა და 10 თვისაა, ჩემი პუსი-ტურფა – 3 წლისა და 2 
თვის, ჩემი მზიკუნა, ენაცვალოს თავისი ბებო, – 1 წლისა და 9 თვის. კარგი და 
გონიერი მალხაზები არიან და მეც მათვის ვაკეთებ ყველაფერს, რათა მათი ბავ-
შური სურვილები და ოცნება ოდნავ შეგვესრულებინა. შობის ბაბუას და ხის ზეიმი 
გვეჩვენებინა.

ისე კი, ჩვენ ყველანი დატვირთული ვართ ფიქრებით და კიდევ რა ვიცი რით.
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შობის „ზეიმის“ შემდეგ
ახალი წელიც მოვაწყვეთ, როგორც შეგვეძლო. ერთი სასიხარულო შუქი იყო 

ჩვენთვის, ჩვენი საყვარელი ბიძინა აბულაძის ჩამოსვლა და ბევრი ახალი ამბების 
ჩამოტანა ბერლინიდან... მერე კიდევ ერთი ამბავიც მოხდა... კაკიჩს თავის სკივრ-
ში აღმოაჩნდა შარშანდლიდან შენახული 50 ცალი ნიგოზი. ბევრი თათბირის შემ-
დეგ გადაწყდა, გაგვეკეთებია საცივი. ასე, დიდის ამბით ჩვენი ჩასუქებული ბატიც 
ჩავასაცივეთ. ახალი წლის სუფრა გავალამაზეთ, ჩვენებური ლაზათი მივეცით. 50 
ცალმა ნიგოზმა სასწაული მოახდინა. მოგვაგონა სამშობლო, ახლობლები. იქაური 
სუფრა და ლხინი. ამას მოჰყვა იმედიანი სიტყვები და ლექსებით შეჯიბრება აკაკის 
და ბიძინასი.

ეს იყო წუთიერი თბილი სიო ჩვენს გულში, ჩვენებური ქარის მინაქროლი.
სხვა არაფერი.
ხვალ კი იწყება ისევ სიცხადე. ერთფეროვანი გაჯახირება-მოწყენა.
გოზინაყი და ტკბილეულობა აკლდა ჩვენს გოგონებს. ისე საჭმელი კი გვქონდა 

საკმაოდ. უმთავრესად – პური და კართოფილი. ვაშლიც.
სხვა არაფერი.

29 დეკემბერი
ვზივარ რადიოსთან და ვისმენ ფალიაშვილის „აბესალომ და ეთერს“, მოსკოვის 

დიდი თეატრიდან გადმოცემულს...
რა მშვენიერია ეს ჰანგები, გული მელევა და ნაღველი ეუფლება ჩემს სულს...
რად დაგვტანჯა ადამიანმა, რად არ შეგვიძლია ეს მშობლიური ჰანგები ჩემს 

სამშობლოში გავიგონოთ? ნუთუ აღარ კმარა ეს 25-წლიანი ტყვეობა უცხოეთში? 
განა აქვს ვისმეს უფლება ასეთის სასჯელით დასაჯოს ადამიანი, რომელსაც ასე-
თი ხანმოკლე სიცოცხლე აქვს? რისთვის, რატომ სად და რაში ვეძიოთ ამის აზრი? 
მეოთხედი საუკუნეა, ვკითხულობთ ამას და პასუხი ვერ მივიღეთ. კიდევ რამდენი 
ვიცადოთ? განა გვაქვს ამდენი დრო?

რადიო კი განაგძრობს... ისმის აბესალომის და მურმანის არიები... ეს ხმები გა-
დის მთელ სხეულში, როგორც ტკბილი ნექტარი. ისმის ლეკური, შესანიშნავი ფა-
ლიაშვილის ლეკური...

მინდა წამოვდგე, ხელები გავშალო, ავყვე ამ ჰანგებს და დავუარო...
მაგრამ ცრემლები მახჩობენ...
მინდა ვიყვირო: აღარ კმარა 25 წელი?..

ჩვენი ცხოვრებიდან
დღეს შესრულდა 40 წ. რაც კაკიჩი უცხოეთშია. კარგად მახსოვს ის დღე, ის 

პირველი ენკენისთვე 1921 წელი, როცა კაკიჩი თბილისის სადგურზე გამოვაცილე. 
ის ბათუმის მატარებელში ჩაჯდა. ეს იყო დღის 12 საათი. გამოვემშვიდობე, ჩავიკარ 
გულში და დავულოცე გზა...

მაშინ კაკიჩი ბათუმიდან სტამბოლს მიდიოდა და იქიდან გერმანიაში, რომ გან-
სვენებულ ბარნაბის (კაკიჩის უფროსი ძმა, სამთო ინჟინერი, მარგანეცის საზოგ. 
„კარუტის“ ხელმძღვანელი) საქმეები ჩაებარებინა და წესრიგში მოეყვანა საზოგა-
დოების საქმეები ბარნაბის უეცრივ და მოულოდნელად გარდაცვალების გამო (ბარ-
ნაბი, 42 წლისა, გულის სიგანივრით გარდაიცვალა) ბერლინში.

ჩემი კაკიჩი მაშინ იყო 32 წლის, ახალგაზრდა, ნიჭიერი მწერალი, ცოცხალი, 
შრომისმოყვარე, მხატვრული მწერლობის მწიგნობარი და მოყვარული. ჰქონდა 
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წარჩინებით დამთავრებული უნივერსიტეტი, იყო ჩაბმული საზოგადოებრივ ცხოვ-
რებაში, იყო თავისუფალ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქალაქის გამგეობის 
წევრი და მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე და მრავალი სხვა. ყველ-
გან ცეცხლივით აღზნებული შრომობდა და თავს ევლებოდა საყვარელ სამშობლოს 
და მის მწუხრს და სიხარულს...

დაუდგა მწუხრი სამშობლოს.
მოვიდა ისევ რუსი.
გარდაიცვალა ძმა ბარნაბი სამშობლოს სევდით ბერლინში და კაკიჩი უნდა წამო-

სულიყო საზღვარგარეთ. წამოვიდა კიდეც 1921 წლის 1 ენკენისთვეს. სტამბოლში 
ჩასვლისას ავად გახდა ფილტვების ანთებით... გადურჩა, მისმა ახალგაზრდა ჯანმა 
გაუძლო დიდ სნეულებას. იმავე წელს ნოემბერში მეც წავედი სტამბოლს. კაკიჩი 
ჯერ კიდევ ავადმყოფი ლოგინად იყო.

მოიკეთა თუ არა, წავედით გერმანიაში. მე 22 წელს დავბრუნდი უკან საქართ-
ველოში ბავშვების წამოსაყვანად.

როგორც იქნა, მოვახერხე და 1923 წელს მაისში სამუდამოდ დავსტოვე თბილი-
სი.

[მას] მერე აქ სხვის კარზე ვდგევართ, ათასი ვაი-ვაგლახი გვაცვივა თავს. რამ-
დენი რამ გამოვიარეთ ამ 40 წლის მანძილზე უცხოეთში!

ჩემი კაკიჩი ეხლა 72 წლის არის. მისი ნიჭი, მისი ანთებული სიტყვები, მისი შრო-
მა, მისი სურვილი, დიდი სურვილი მოქმედებისა საზოგადო საქმეებში, ემიგრაციაში 
მეტად უფერულად და ულაზათოდ გაჰყვა წლეებს... ჩვენი საწყალი ემიგრაცია... 
ვის ვუნდივართ, ვინ იტკიებს ჩვენთვის თავს?.. მაინც ცოტა რამ გავაკეთეთ და 
ამ ცოტათი ვიწმენდთ ნამუსს სამშობლოს წინაშე... ჩვენ მოვხუცდით, მაგრამ ჯერ 
კიდევ მხნეთ ვდგავართ სადარაჯოზე.

გერმანია, 1949
6 ენკენისთვე 
ვიყავით ფრანკფურტში და იქ მივიღეთ არგენტინის ვიზები. როგორც იქნა, ვე-

ღირსეთ ამ დიდი ხნით ნანატრ ვიზებს. ეხლა კი ველოდებით გემს. ამბობენ დაახ-
ლოებით ორ კვირაში გავალთ გერმანიიდანო.

დღეს 15 ენკენისთვეს მივიღეთ ცნობა, რომ ჩვენი გემი გადის 30 ამ თვეს მარ-
სელიდან არგენტინაში. შეიძლება გული გასკდეს სიხარულით. ნუთუ ვნახავთ ჩვენს 
შვილებს.

24 ენკენისთვე
დღეს გამოგვიცხადეს, რომ ხვალ მივდივართ ამ „ლაგერიდან“ სამუდამოდ. ლაგე-

რის მართველობამ გზა მშვიდობისა გვისურვა და გზისთვის „საჩუქრები“გვიწყალობა 
– თითოს 200 ღერი პაპიროსი, 2 ნაჭერი ხელის საპონი, 4 ცალი ასანთი, 2 ცალი 
ფეხსალაგის ქაღალდი...

25 ენკენისთვე
10 საათზე და 10 წუთზე დავსტოვეთ ჰანოვერი და მივდივართ პარიზისაკენ.

26 ენკენისთვე
ამ დილით უკვე ბელგიაში ვართ და ყავახანაში ყავას ვსვამთ გაიოზ ბერიკაშ-

ვილთან, რომელიც აქ შეგვხვდა. წესიერად და მშვიდობით გადმოვედით გერმანი-
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იდან – იქნება სამუდამოდ. ყველა ომის დროის ტანჯვა, ცხოვრების ჯახირი უკან 
დარჩა, წინ რა გველის? ვინ იცის...

მარა დღეიდან არას ვნანობ...

პარიზი, 1949

27 ენკენისთვე
პარიზი. დამათრობელი, გიჟი, მოუსვენარი, მღელვარე, მეფუსფუსე... გერმა-

ნიის შემდეგ და განსაკუთრებით ჩვენი უკანასკნელი ეტაპის, ბუხოლცის შემდეგ – 
რაღაც აუწერელ შთაბეჭდილებას ახდენს ეს ხმაური, ფერადობა და ტკბილი აურზა-
ური... სადგურზე არავინ დაგვხვდა, რადგან ჩვენმა მატარებელმა 3 საათით დაიგ-
ვიანა. ჩამოვედით საღამოს 7 საათზე, დავბინავდით სადგურთან ახლოს პატარა, 
სუფთა სასტუმროში. მაშინათვე გავსწიეთ ბიძია ვალოდის სანახავათ. სამწუხაროდ, 
შინ არ დაგვხვდა. მაგრამ ბიძიას მდგმურმა, სიმპატიურმა სომხის ოჯახმა თბილად 
მიგვიღო და ცოტა ხნის შემდეგ ბიძიაც შემოვიდა. ლოცვიდან მოდიოდა. ძალიან 
გამიხარდა მისი ნახვა. შეგვხვდა კმაყოფილის სახით, დამშვიდებული, კარგათ ჩაც-
მული, სუფთა ოთახში... ამან კარგ ხასიათზე დამაყენა...

ბიძაჩემს დედასთან საოცარი მსგავსება აქვს. დედას გამოხედვა, მისი მოცინარე 
თვალები, და ჰუმორით სავსე ღიმილი... ყველა ამან თითქოს დედასთან მიმიყვანა 
და მასთან ყოფნით და მისი სიყვარულით დავსტკბი... ამ დროს გულნარას ნათლია, 
პავლე ვაშაძე შემოვიდა და გვიამბო ჩვენი შვილების ყოფა პარიზში...

28 ენკენისთვე
მთელი დღე ვუნდებით იროსთან ქაღალდების მოგვარებას. ვსადილობთ მიშა 

ცაგარელის რესტორანში. ელენე – მიშას მეუღლე – შესანიშნავი მასპინძელია. იმე-
რეთი გაგვიცოცხლა. აქ შევხვდით ბევრ ქართველს. ვნახე სიმპატიური ქართველი 
ქალი მარუსია ღოღობერიძე. ჩქარა მისმა ლაპარაკმა ცოტა არ იყოს დამღალა... 
საღამოს ბ. კალე სალიას ოჯახში ვატარებთ... ვვახშმობთ მშვენიერ მის სახლში, 
სასახლეს რომ გავს... ქ. ნინო სალია ეტყობა ნიჭიერი ქალია – მაგრამ მასთან რომ 
დავყავი 2-3 საათი, პირდაპირ დავიღალე და თავში გამიელვა სადღაც გაგონილმა 
სიტყვებმა „ღმერთო გადამატარე მშვიდობით“ – „Проноси, господи“.

ვახშმის შემდეგ ორი ავტომობილით, ერთი – კალეს და მეორე ბ. ტატიშვილის 
მანქანით, გავეშურეთ ჩვენი ძველი მეგობრების სანახავად. პირველი დარბაზობა 
იყო ბ. გ. კერესელიძესთან. ბ. გიორგი არ მომეჩვენა შეცვლილი. სასიამოვნო ოჯახი 
და გიორგის რძლის – მაიას მშვენიერი სუფრა მეტად საამო იყო. მერე გავეშურეთ 
ჩვენი ძვირფასი მეგობრის ბ. ღერენალ კვინიტაძის ოჯახში. დიდი იყო სიხარული 
ჩვენი შეხვედრისას.

ლაპარაკს და ალერსს აღარ უჩანდა ბოლო... მაგრამ საშინელმა დაღლილობამ 
დამძლია და უკანასკნელად ჩავეხვიე ყველას ცრემლებით და წამოვედით ისევ პა-
რიზში. ჩვენს პატარა სასტუმროში...

29 ენკენისთვე
ეს უკანასკნელი დღეა პარიზში ჩვენი ყოფნის. ყველას ნახვა გვინდა, მაგრამ 

დრო ცოტაა და ბევრი რამ არის მოსაგვარებელი და ბევრი ნათესავი და მეგობარი 
კი მყავს სანახავი. დილამ გაირბინა ჩქარა და უნაყოფოდ. სადილად ისევ ელენეს-
თან და მიშასთან ვარ დაპატიჟებული გულით. ელენეს დუქანს დატყობია კრიზისი... 
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ქართველებს ფული არ აქვთო. სადილი იყო უხვი და სამაგალითო გემრიელი. ამას 
ელენეს და მიშას არ დაუვიწყებთ... უკვე 3 საათი იყო, რვის ნახევარზე კი უნდა 
სასტუმროში ვყოფილიყავით, რათა უკვე მარსელისკენ გავყოლოდით მატარებელს. 
ძალიან კი მწყდებოდა გული, რომ ლოვილში ვერ ავედი და ჩვენს ძველ მეგობრებს 
უკანასკნელად არ შევავლე თვალი. ჩემა კეთილმა პავლემ გაიგო ჩემი გულისთქმა 
და გამოვედით თუ არა ელენედან, ჩაგვსვა ავტომობილში და გაგვაქანა ლოვილის-
კენ... მე კი სხვა განზრახვა მქონდა – მისვლა ლოვილში, ნახვა ყველასი, მერე სა-
საფლაოზე მისვლა და მათთანაც გამომშვიდობება, მარა არ იყო დრო და რა უნდა 
მექნა. პავლემ მაინც არ დაიშალა და მიგვიყვანა შატუში.

ლოვილი
ლოვილში შემოდგომა უფრო სჩანს, ვიდრე სხვაგან პარიზში...
დამდგარა ღრმა შემოდგომა ლოვილის მინგრეულ-მონგრეულ შატუშიც. ამდენ 

რევოლუციებს, ომებს, ლტოლვილობას ვეღარ გაუძლეს ჩვენმა მოხუცებმაც – 26 
მაისის დროშა რომ გამოიტანეს პარიზში... ეხლა ამ გუნდს ბევრი გამოაკლდა და 
ლოვილის სასაფლაოს მიაბარა საქართველოს სიყვარული. დარჩენ ზოგი „კერპე-
ბი“, ოდესღაც ქედმაღალნი და ეხლა კი ლანდებად ქცეულნი „წარსულ დიდებისა“, 
მათ შორის პრეზიდენტი1 ნ. ჟორდანია. ამ კაცმა გასაოცრად შეინახა ამ ღრმა მო-
ხუცებულებამდე ფხიზელი გონება, გამართული მხარ-ბეჭი და ჭკვიანი – მოციმ-
ციმე თვალები. მსჯელობა მისი ისევ ფრთხილი და სადად დალაგებულია. ფიქრი 
საქართველოს ფიზიკურ გადარჩენაზე მას არ ასვენებს... ეშინიან ამ ხალხთა აყრის 
დროში ქართველობაც არ მოჰგლიჯონ თვის უძველეს ბინადრობის მხარეს. სხვა 
კიდევ გაძლებს, შეეგუება ახალ ადგილებს, ქართველი კი უიმისოდ გაქრება... იმდე-
ნად გამჯდარია მის სულში და ტვინში ქართული მიწა და მის ძარღვებში ქართული 
მდინარეები გადიან... თითქმის მთელი საათი დავყავით ნოესთან (გაგვიმასპინძლდა 
ჩვენებურ ადესის ყურძნით). 

ვნახეთ ჩონჩხი, გახვეული „ყოფილ კოსტუმში“, რომელმაც გადაგვკოცნა... ეს 
იყო ჩემი ძველი მეგობარი ზაქარია ჩიჩუა, ამას მოყვა ერაძე და სხვანი. ეხლა კიტ-
რის მოსავალს აგროვებდენ... შევიარეთ გოგვაძის ოჯახში, სადა სვიმონ წერეთელი 
თვისის მოძახილის ხმით და მუდმივი ღიმილით დაგვიხვდა. ისიც მოტეხილი, მაგ-
რამ ძველებურად სხვების მომვლელი და ჭირისუფალი. მოსავლელი კი ეხლა ბევრი 
ჰყავს. თვით გოგვაძის ოჯახშიც... საწყალი ნამეტია მარტოა და მძიმეთ ავადმყოფი 
– მუდამ სხვათა გამკითხავი და მომვლელი. იშვიათი ქართველი ქალი... ეხლა უძლუ-
რი გამხდარა... ძლივს დადის ჯოხით. ვალოდია, ეს ქართველი „ბრანევიკი“ დადგა 
და ჩაქრა... რაღაც შიშმა შეიპყრო, „იდეე ფიქსები“ არ ასვენებენ და სულიერად და-
ავადდა. ყველაფერი, მრავალ წლობით, მძიმე შრომით ნაშენი და ნაშოვნი, ნამეტიას 
ავადმყოფობის დროს, თურმე გასცა და გააჩუქა ფრანგებზე ან დასწვა და მოსპო. 
ეხლა საავადმყოფოშია. მძიმე საათი გავატარეთ აქ, რომელიც დასაფლავების და 
ტირილის საათს უფრო ჰგავდა. მხოლოდ ჩვენი სვიმონი „უბერავდა“ ამ ჩამქრალ 
მუგუზალს და შოთას სიბრძნით ყველაფერს ანელებდა და მალამოს სდებდა. კიდევ 
ვიღაცეები ვინახულეთ და ბოლოს გულმოკლულნი წამოვედით ავტოთი. სადგურ-
თან ჩვენ უკვე გვიცდიდენ ძია ვალოდია და სხვები.

საყვარელმა ბიძია ვალოდიმ დაგვილოცა გზა და დაიძრა ჩვენი მატარებელი 
მარსელისკენ... დავსტოვეთ პარიზი და ჩვენი ძველი და საყვარელი მეგობრები...

1 emigrantul literaturaSi noe Jordanias zogjer prezidentad moixsenieben. sinamdvi-
leSi igi saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis Tavmjdomare iyo (red.).
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ღამემ მარდად გაიარა და დილის რიჟრაჟზე პატარა სასტუმრო „ევროპა“-ში 
მოგვათავსა იროს მმართველობამ. ეს სასტუმრო ეკუთნოდა ერთ სომეხს და სომ-
ხური მოხერხებით მთელი ოჯახი უძღოდა მას. საჭმელ სასმელი უხვად იყო...

მარსელი: დიდი ქალაქი ფერადი, ჭრელი, ჭუჭყიანი, ნაღვინევი და ყველაფრით 
ყელამდე სავსე. ქუჩაში საშინელი ყვირილი გაისმის – შავი, სქელ-სქელი დედა კა-
ტები ამკობენ თვის სანოვაგეს. ბევრი ხეტიალის შემდეგ შემთხვევით ერთ-ერთ დიდ 
ყავახანაში გარეთ დავსხედით და ნაყივნს და ყავას შევექეცით. ვართ სრულიად „თა-
ვისუფალნი“ ყველაფრისაგან, არავინ გვაწუხებს, არავინ გვიცნობს ამ დიდ, უცხო 
ქალაქში. და უცებ – საკვირველება, ჩვენს გვერდით, მაგიდას უზის ორი კაცი, ერთი 
ჩვენს ლაპარაკზე ხშირად ყურებს აცქვეტს, გვათვალიერებს, რა უნდა? ბოლოს ორ 
სიტყვას რუსულად გვეტყვის (რაკი რაიუშა კალხეცს, ჩემი თანამგზავრს, რუსუ-
ლად ველაპარაკებოდი). საიდან, როგორ? მე აქ ვარ უკვე 30 წელიაო. მაშ, ძველი 
ემიგრანტი? დიახ, საიდან? თბილისიდან... გული აგვიძგერდა; ალბათ სომეხი იქნე-
ბით. არა, მე ქართველი ვარ. როგორ?!. აქ ქართველს შევხვდით, ღმერთო, და ორი-
ვენი უდიდეს სიხარულს განვიცდით. ვიწყებთ ქართულ ლაპარაკს... ის ბედნიერია, 
არის სოხუმელი, გვარად – ნინუა. ნიკოლოზი. მის მშობლები სამეგრელოდან არიან. 
ის სავაჭროთ გამოსულა ამ 20 წლის წინ და კარგი ქონება შეუძენია. ჩვენებური 
დარდიმანდობით ყველაფრის, რაც კი ჩვენს სუფრაზეა მოტანილი, ლაქიას განმე-
ორებით უკვეთავს. და ყველაფერს ისტუმრებს გულუხვი საჩუქრით... ბოლოს მე და 
კაკიჩს ვახშმად ერთ შესანიშნავ რესტორანში მიგვიწვევს... უნდა არაჩვეულებრივი 
პატივი გვცეს. მართლაც გასაოცარი შემთხვევაა. მთელი ამ ვეებერთელა ქალაქში 
ცხოვრობს ერთადერთი ქართველი და განგებამ ევროპის დატოვებისას სწორედ მას 
შეგვახვედრა. თითქოს დანიშნულ დროს დანიშნულ ადგილას შევიყარენით... ვინ გა-
ნაგო ეს, ვინ განარიგა? საქართველოს მადლმა და მისმა სიყვარულმა. მაშ რით ავხ-
სნათ ასეთი სასწაული, რომ იმ ყავახანაში, ამდენ ათას ხალხში იმ მაგიდის გვერდით 
დავჯექით ორივენი? Ìამწუხაროდ, ჩვენი ნიკოლოზი ავადმყოფია. ძლიერი „ასტმა“ 
ახრჩობს. განუწყვეტლივ ახველებს, ჰაერს ვერ პოულობს. ჩვენთან შეხვედრამ მე-
ტათ აღელვა და ამან კი მეტისმეტი ხველა გამოიწვია... გული ხშირად უღონდებო-
და. გვეთხოვება და გვპირდება დილას გვეწვიოს და „პატივი გვცეს“ გაგვისტუმროს 
ღირსეულად.

მეორე დღეს საშინელი წვიმა ასხამდა. ნიკოლოზს ველოდებოდით ამაოდ. ლა-
ქიამ გადმოგვცა რომ ძალიან ცუდად გამხდარა და ლოგინად ჩავარდნილა. თუ 
წამოვდექი, თქვენს გემზე ამოვალო. ჩვენმა შეხვედრამ, ეტყობა, ძალზე იმოქმედა 
მასზე. ის „კამპანაზე“ ვეღარ მოვიდა.

ჩვენ კი: ჩაგვაყენეს რიგებში. გემზე ასვლის უმალ გაგვიშინჯეს ქაღალდები, 
რაც ორ საათს გაგრძელდა და მერე თვალები, ხელები გაგვიშინჯეს. მერე განგ-
ვარიგეს ქალები ცალკე, კაცები ცალკე. და დაიძრა გემი და დავტოვეთ ევროპა სა-
ღამოს 9 საათზე, 1949 წლის 30 ენკენისთვეს.

გემზე „კამპანა“, 1949
ამ გემზე ნამდვილი მეორედ მოსვლაა... აქ ირევა რა ხალხი, რა რჯულის, რა 

ჯანყი, რა სუნი, რა ყვირილი და აურზაურია... იქ, სადღაც გემის ბოლოში, ჩვენი სა-
წოლია ერთ დიდ ტრიუმში. რამოდენიმე ასეული ქალი და ბავშვია. კაკიჩი კი მეორე 
ტრიუმშია, კაცებთან... ღმერთო, აგვატანინე ეს სამი კვირა ეს დიდი განსაცდელი.

განა შეიძლებოდა ოდესმე წარმომედგინა, რომ ამ ყოფაში ჩავვარდებოდით? 
მაგრამ აქ ასობით არიან დიდი და პატარა, ქალი და კაცი ჩვენზე ბევრად უარეს 
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მდგომარეობაში. ისინი უსახსროდ და უპატრონოდ მიჰყვებიან ამ გემის იალქანს. 
წარმოდგენა არა აქვთ – სად და ვისთან მიდიან. ჩვენ კი იქ გველოდებიან ყველა 
ჩვენები, გვაქვს ბინა და იქ გვხვდება მთელი ჩვენი ავეჯი და ბიბლიოთეკა. ამის მოგ-
ვარება და გამოგზავნა დროზე მოვაგვარეთ. ეს ხომ დიდი ბედნიერებაა ამ დროში... 
და ამ იმედებმა უნდა მოგვცეს ძალა და ეს სამი კვირა აგვატანინოს.

ამ დაღლეტილ, ჭუჭყიან ხალხში, ამ განაწამებ ლტოლვილთა შორის უნდა აგვა-
ტანინოს ღმერთმა ეს გზა. ჩვენ დღეს ხალხთა დიდი აყრის ხანაში ვართ და არავინ 
იცის, სად და როდის დაგვხვდება სანატრელი „ნავთსადგური“.

გაჩერდა გემი და დავდგით ფეხი არგენტინის მიწაზე.

არგენტინა, 1950

1 იანვარი
უკვე ჩვენს შვილებთან ვართ და მათთან ერთად ვეგებებით ამ დღეს. შორს არის 

სამშობლო და ევროპაც. ცხელა, ძალიან ცხელა. სულის თქმა შეხუთულია. ვიწურე-
ბით ოფლად. ესეც შენი არგენტინა.

არგენტინა, 1951
1 იანვარი
უკვე მეორე ახალი წელია არგენტინაში, ჩვენს მრავალრიცხოვან ოჯახში. ცხე-

ლა მარა „გოზინაყი“ მაინც გვაქვს და ჩვენი ცუგრუმელა გოგოების პატარა ბას-
რი კბილები გემრიელად ხრავენ. მადლობა წარსულ წელს. მან ჩემს შვილებს მის-
ცა სინდუხელა და მაყვალა. მშვენიერი პატარა გოგონები, ერთი მზიასი და მეორე 
ტურფასი. სადაც ექვსი პატარა ბავშვია, იქ არის სიხარულთან ერთად მწუხარებაც. 
ბავშვებმა გამოიარეს ძალიან მძიმე ფორმის ყივანახველა, რომელიც 6 თვე გრძელ-
დებოდა. ყველამ ძნელად გამოიარა, განსაკუთრებით ჩვენმა გულნარამ... ძალიან 
დაღალა ბავშვი და ძლივს გამოვაბრუნეთ.

1950 წლის 23 თებერვალს მშვიდობით და კარგად ჩამოვიდა იმავე გემით „კამპანა-
თი“ ბიძაჩემი ვალოდი პარიზიდან. მიუხედავად იმისა, რომ 76 წლისაა, ძალიან მხნედ 
გამოიყურება ეს ძველი ქართული ბუნების ადამიანი... ამნაირად, ჩვენი შედარებით 
დიდი ოჯახი ცხოვრობს თავისი პატარა ცხოვრებით, შრომით და მუყაითი გარჯით. 
ჩვენ სულ 13 სული ვართ, დიდნი და პატარანი. რასაკვირველია, ამოდენა ჯალაბობას 
თავისი მრავალი გაჭივრება და ზრუნვა თან ახლავს. ძნელია უცხო კარზე სულ სხვა 
ტომის ხალხში ხელმოკლე კაცმა ქართული კერა შექმნას, მაგრამ საშას, ლეოს და მამას 
ერთსულოვნობით გარჯამ მაინც გადმოგვიყვანეს არგენტინის ახალ ლიანდაგზე.

ბავშვებს მეტი რა ხელობა აქვთ – ცელქობენ, ჯიუტობენ, ყვირიან. ნინო იზრდე-
ბა ტანით მაღალი, სწავლობს წარჩინებით... ნიჭიერი გოგოა. პუსი ნამდვილი ყაჩა-
ღია, ცელქი და უსაზღროთ ნიჭიერი ბავშვია, ცელქობს, ცეკვავს და ხტის დილიდან 
საღამომდე. მზიკუნა ნიჭიერი გოგოა და დიდი ეშმაკი, მოხერხებული, სწავლობს 
კარგად. სინდუხა და მაყვალა ჯერ პატარა კუდრაჭები არიან. მარტო ყვირიან რძე... 
ძე და ძე – ესაა მათი ასპარეზი დღეს.

რამ ჩამოგვაგდო ამ ცის კიდეს ასე შორს! ხანდახან ვფიქრობ და ვერ გამიგია, 
რატომ მოვასკდით ამ არგენტინას?! აღარ იყო ჩვენთვის ქვეყანაზე პატარა მიწის 
ნაკვეთი ევროპაში?

ეხ, ალბათ არ იყო...
ვინ წაიღო?..
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არგენტინა, 1952

ვცხოვრობთ ისე, როგორც შეფერის შორიდან გადმოხვეწილთ, სხვა ქვეყანაში, 
სხვის მიწაზე ცხრა მთის იქეთ... ვეჩვევით ხალხს, ჰავას რომელიც პირდაპირ საში-
ნელია ჩვენთვის – დიდი სიცხეები და წარმოუდგენელი ნოტიო. ზაფხულში ოფლი 
და ბუზი, კოღოები. ზამთარში სიცივე და ნოტიო, უსაშველო, ისეთი, რომ კედლები-
დან წურწურით ჩამოდის წყალი... საჭმელი უგემური და ხილი უარომატო და უგე-
მური. არ ამწიფებენ ხილს, ისე კრეფენ და მერე ყინულიან საწყობებში ალაგებენ და 
ნელა-ნელა ყიდიან... რა ვქნათ, სხვაგან წასასვლელი აღარსად გვაქვს...

მაგრამ რაც არის ამ ქვეყანაში შესანიშნავი, ეს არის სრული თავისუფლება.
ასეთი თავისუფალი ქვეყანა არა მგონია იყვეს სადმე. ეს გვარიგებს ყველაფერ-

ზე და ჩვენც ვდგევართ მხნედ ფეხში. საშა და ლეო მუშაობენ. მამაც მათან არის და 
უდგას გვერდით. ვზრდით ექვს გოგონას. თუმცა ცოტა გაჭირდა ამ ბოლო დროს, 
ცხოვრება მეტათ გაძვირდა. მაგრამ არა უშავს. დღეს ლობიოს გიახლებით, ხვალ 
სუკის მწვადებს...

ესაა მოკლედ ჩვენი ამბავი.

TAMAR PAPAVA

My Rosary (Memoires)

Annotation

Tamar Papava’s memoires, which until the recent period was kept in Argentina, in the 
family of her daughter Mzia Papava-Cheishvili, and which is now kept in the National Center 
of Manuscripts in Tbilisi, contain many interesting materials for the study of the Georgian 
emigration. The time boundaries of the memoires are almost 60 years, from the 1910’s until 
her death in 1976. The Geographic area of the memoirs covers more than ten countries: 
Georgia, Russia, Estonia, Latvia, Turkey, Germany, Czechia, Austria, Italy, France, Argen-
tina, Uruguay…

In the journal, we are publishing several parts of the memoirs: from Hamburg 1924 until 
Argentina 1952.

The memoires for publication are edited by Paata Natsvlishvili.
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ზაზა შათირიშვილი

უხერხული კლასიკოსი?
გრიგოლ რობაქიძის 5-ტომეულის გამო

ამ ბრწყინვალე და მეტად საშური გამოცემისათვის აწ გარდაცვლილი იზა ორ-
ჯონიკიძის შემდეგ მადლობა უნდა გადავუხადოთ ლიტერატურის მუზეუმის ამჟა-
მინდელ ხელმძღვანელს – ლაშა ბაქრაძეს, აგრეთვე, პაატა ნაცვლიშვილს, რომე-
ლიც წინამდებარე გამოცემის კონსულტანტი გახლავთ, მაგრამ, უპირველეს ყოვლი-
სა – ლალი ცომაიას, რომელმაც შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა რობაქიძის 
ეს მონუმენტური 5-ტომეული.

ცხადია, საგანგებოდ უნდა დავასახელოთ „მაგთისა“ და გია ჯოხთაბერიძის 
წვლილი, რომლის გარეშეც ეს პროექტი არ განხორციელდებოდა. 

აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ გამოცემა კომენტირებულია – მითითებულია, თუ 
პირველად სად და როდის დაიბეჭდა ესა თუ ის ნაწარმოები. ხანდახან კომენტარში 
წარმოდგენილია პირველი რეზენციაზაც ამ თუ იმ ტექსტზე. ყველა ტომს ერთვის 
ენციკლოპედიური ხასიათის ვრცელი საძიებლები. 

ამასთანავე, თითოეულ ტომს თან ახლავს რობაქიძის ბიოგრაფიისა და შემოქმე-
დების ამსახველი დოკუმენტების ფოტომასალაც – სამეტრიკო საბუთები, ამა თუ 
იმ უნივერსიტეტის დამთავრების ცნობა, დიპლომები, პირველ გამოცემათა ტიტუ-
ლები, თეატრალურ დადგმათა ესკიზები და ა.შ.

მაგრამ, მოდით, გადავიდეთ უმთავრეს საკითხზე – როდესაც რობაქიძის თზუ-
ლებათა გამოცემაზეა საუბარი, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ეს ავტორი სამ ენაზე 
სრულფასოვნად წერდა და შესაბამისი მემკვიდრეობაც დაგვიტოვა. რა პრინციპით 
უნდა იხელმძღვანელოს გამომცემელმა? ყველაფერი ერთ ენაზე უნდა დაბეჭდოს, თუ 
სხვადასხვა ენაზე?

ლალი ცომაიამ ეს პრობლემა შემდეგნაირად გადაწყიტა – 5-ტომეულში მოათავსა, 
ძირითადად, ქართული და რუსული ტექსტების ორიგინალები, ხოლო გერმანული ტექ-
სტების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი (რომანები – „ჩაკლული სული“, „მეგი – ქართ-
ველი ქალი“, „წმინდა გრაალის მცველნი“, ესეები ჰიტლერისა და მუსოლინის შესახებ, 
კულტურულ-თეორიული წიგნი „დემონი და მითოსი“, წერილების გარკვეული ნაწილი) 
თარგმანების სახით წარმოადგინა. თუმცა, გერმანულად დაწერილი და გამოცემული 

axali wignebi qarTul emigraciaze
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„კავკასიური მოთხრობების“ რობაქიძისეული წინასიტყვაობა და, ასევე, გერმანულე-
ნოვანი ლექსები გამომცემელმა ორიგინალის ენაზე შეიტანა წინამდებარე 5-ტო-
მეულში. 

ცხადია, ნებისმიერი ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური სტრატეგია, როცა საქმე 
მრავალენოვან ავტორს ეხება, საკამათოა და წლების განმავლობაში გადასახედი 
ხდება კიდეც; მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ცომაიასეული მიდგომა მოცემულ სიტუ-
აციაში სავსებით ადეკვატურია, ხოლო დანარჩენი – დაე უკვე მომდევნო თაობის 
ფილოლოგ-ტექსოლოგებმა გააკეთონ.

ტექსტები 5-ტომეულში ჟანრულ-ქრონოლოგიურ პრონციპითაა დალაგებული: 
პირველ ტომში განთავსებულია რობაქიძის ქართულ, რუსულ და გერმანულ ენებზე 
დაწერილი ლექსები, ქართულენოვანი და რუსულენოვანი მცირე პროზა, ქართულ 
ენაზევე დაწერილი ორი რომანი – „გველის პერანგი“ და დაუმთავრებული „ფალეს-
ტრა“ და გერმანულ ენაზე დაწერილი „ჩაკლული სულის“ თარგმანი.

საგულისხმოა, რომ შემდგენელ-გამოცემელმა „გველის პერანგის“ გრძელ სა-
ჟურნალო ვერსიას (1925 წ., „მნათობი“) მიანიჭა უპირატესობა 1926 წლის მოკლე 
საწიგნო ვერსიასთან შედარებით. მიზეზი თანამედროვე მკითხველისათვის სავსე-
ბით ნათელია – მოკლე ვერსია უკვე კარგა ხანია, რაც გამოიცა, 1988 წლის „მერ-
ნისეული“ გამოცემა ნებისმიერი დაინტერსებული მკითხველისათვის ხელმისაწვდო-
მია, რასაც ვერ ვიტყვით “მნათობისეულ” ვერსიაზე.

მეორე ტომში განთავსებულია რობაქიძის პიესები („ლონდა“, „მალშტრემ“, „ლა-
მარა“, ორი ფრაგმენტი „კარდუდან“ და „უდეგა“) და 1902-1914 წლების ესეისტიკა 
და პუბლიცისტიკა ქართულ და რუსულ ენებზე.

მესამე ტომი მთლიანად 1914-1930 წლების ესეისტიკასა და პუბლიცისტიკას 
შეიცავს. რამდენიმე შინაარსობრივად ერთგვაროვანი ტექსტი ყველა ენობრივი 
ვერსიითაა მოხმობილი: მაგალითად, ფიროსმანის შესახებ ნარკვევის კომენტარში 
შემდეგენელს მოყვანილი აქვს ამ ტექსტის რუსული და ფრანგული ვარიანტებიც. 

მეოთხე ტომი უკვე რობაქიძის გერმანულ-შვეიცარიულ პერიოდს წარმოგვიდგენს. 
აქ მოთავსებულია მისი წიგნები ჰიტლერსა და მუსოლინიზე, ქართულენოვან ემიგრან-
ტულ პრესაში დაბეჭდილი ესეები და წერილები და ეპისტოლარული მიკვიდრეობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი.

მეხუთე ტომი შეიცავს თარგმანებს და რუსულ ენაზე ნათარგმნ თხზულებებს. 
რა შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერზე ჩვენი თანამედროვის თვალით? 
ცხადია, ის, რომ ისტორიულ-ფილოლოგიური თვალსაზრისით, ამოივსო მნიშვ-

ნელოვანი ლაკუნა, რომელიც წლების განმავლობაში აწუხებდა ქართული „ვერცხ-
ლის საუკუნის“ ნებისმიერ მკლევარსა თუ დაინტერესებულ მკითხველს.

მაგრამ, მოდით, დავსვათ ასეთი საკითხი – რას გვეუბნება რობაქიძის ეს მოცულო-
ბითი თვალსაზისით, გიგანტური მემკვიდრეობა დღეს ჩვენ — თანამედროვე მკითხველს?

შორეულ 1970-1980-იან წლებში, როცა რობაქიძის სახელს ტაბუ ედო საბჭო-
თა ოფიციალურ კულტურაში, ის ნამდვილი ლეგენდა იყო. 1987 წლამდე ბევრს, 
ალბათ, მოსმენილი ჰქონდა მისი რამდენიმე რადიოგამოსვლა „თავისუფლების“ 
ეთერში; ზოგიერთს წაკითხული ჰქონდა „გველის პერანგი“ ან „ლამარა“, ან ნანახი 
ჰქონდა „ლამარას“ ესკიზები და დადგმის ამსახველი ფოტომასალა ასეთი მუდმივი 
წარწერით – „ლამარა“ ვაჟა-ფშაველას მოტივების მიხედვით. 

მაშინ – იმ შორეულ წლებში – რობაქიძის „ნაციზმი“ სავსებით ბუნებრივად 
აღიქმებოდა, როგორც, საზოგადოდ, ქართველი ემიგრანტის ანტიბოლშევიზმისა და 
ანტიკომუნიზმის ლოგიკური საპირწონე.
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დღეს ეს ყველაფერი – კომუნიზმის კრახისა და ჰოლოკოსტის სრულფასოვანი 
გააზრების შემდეგ – რობაქიძის მემკვიდრეობის გარკვეულ ნაწილსა და თვითონ მწერ-
ლის მთლიან ხატს, რბილად რომ ვთქვათ, საკმაოდ პრობლემურად წარმოგვიჩენს.

მაგრამ ერთი რამ მაინც უდავოა: ის, ვინც გაეცნობა რობაქიძის თითქმის 
30-წლიან ქართულსა და რუსულენოვან ესეისტიკასა და პუბლიცისტიკას (1902-
1930 წწ.), დაინახავს, რომ საქმე გვაქვს იშვიათი ერუდიციისა და ბასრი კრიტი-
კული ალღოს მქონე მოაზროვნესთან. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს: უკვე ვაჟა-
ფშაველას სიცოცხლეში რობქიძე ვაჟას უნიკალურ შემოქმედად მიიჩნევს, რაც იმ 
პერიოდისათვის სრულიადაც არ იყო ასე ცალსახა და ცხადი. მეორე მაგალითი 
– უკვე 1928 წელს რობაქიძე საუბრობს მარსელ პრუსტისა და მისი მემკვიდრეობის 
შესახებ. ქართველ მკითხველს შევახსენებ, რომ მე-20 საუკუნის უკვე კლასიკოსად 
აღიარებულმა გერმანელმა ლიტერატურადმცოდნემ და კრიტიკოსმა ერნსტ რო-
ბერტ კურციუსმა პირველი ფუძემდებლური სტატია პრუსტზე სწორედ 1928 წელს 
დაწერა. მესამე მაგალითი – თავის ერთ-ერთ უკანასკნელ პირად წერილში რობაქი-
ძე ახსენებს ხორხე ლუის ბორხესის წიგნს – „ალეფს“...

თუკი თემატური თვალსაზრისით გადავხედავთ რობაქიძის 30-წლიან ესეისტი-
კას (1902-1930 წწ.), დავინახავთ, რომ ის წერს თითქმის ყველასა და ყველაფერზე 
– კონტით და მარქსით დაწყებული რუსული სიმბოლიზმითა თუ გერმანული ექს-
პრესიონიზმით გაგრძელებული და კლოდ დებიუსითა და მიგელ დე უნამუნოთი 
დამთავრებული. რობაქიძე წერს თეატრსა და კინოზე, ოპერასა და ბალეტზე, ეხმი-
ანება ანა ახმატოვას პირველ პოეტურ კრებულს, აანალიზებს ვალერი ბრიუსოვის 
შემაჯამებელ კრებულს, წერს თითქმის ყველა ცნობილი თუ უცნობი ქართველი 
ავტორის ახლად გამოსულ წიგნზე თავის რეცენზიას...
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მაგრამ რა ღირებულბა აქვს დღეს მის შემოქმედებას – მის პროზას, დრამატურ-
გიასა თუ პოეზიას? – იკითხავს ამ რეცენზიის მკითხველი და მართალიც იქნება. 
არის კი ეს ყველაფერი ცოცხალი? არის კი ისეთივე ან თითქმის ისეთივე მუხტის 
შემცველი, როგორც გალაკტიონისა თუ ციფერყანწელების, გიორგი ლეონიძისა თუ 
მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედება? 

თავის დროზე გრიგოლ რობაქიძეს აღფრთოვანებით შეეგებნენ რომენ როლანი, 
შტეფან ცვაიგი, ნიკოს კაზანძაკისი... მაგრამ დღეს?

ზოგისთვის რობაქიძის ქართულენოვანი პროზა ხელოვნური და ღვარჭნილი არ-
ქაული სტილისა და ენის თითქმის უგემოვნო ნაირსახეობაა; მრავალთათავის პრობ-
ლემურია მისი „რომანი“ ნაციზმთან და ფაშიზმთან. თუმცა, აქვე იმასაც შევნიშნავ 
რომ ნაცისტი სელინი დღეს უპირობო კლასიკოსია მისი უბადლო პროზის გამო.

როცა რობაქიძე გარდაიცვალა, ის უხერხული ფიგურა იყო ემიგრაციისათვის 
(მის დასაფლავებას მხოლოდ რვა ადამიანი დაესწრო), ხოლო ტაბუდადებული _ მის 
სამშობლოში. 70-80-იანი წლების ეიფორია დასრულდა. დღევანდელი ქართველი 
მკითხველი ბევრად უფრო კრიტიკული და პოლიტიკურად ანგაჟირებულია – არც 
პოსტმოდერნიზმი, არც ფემინისტური თუ გენდერული კრიტიკა და არც ლგბტ-
კვლევები ჩვენი საზოგადოებისათვის უცხო ხილი აღარ არის: არსებობს არცთუ 
დიდი, მაგრამ აქტიური სეგმენტი ქართული საზოგადოებისა, რომელიც სწორედ ამ 
თვალთახედვითა და იდენტობით განიხილავს ნებისმიერ პოლიტიკურსა თუ კულ-
ტურულ მოვლენას. მოცემული სეგმენტისათვის ამ 5-ტომეულის გაცნობის შემდეგ 
რობაქიძე კიდევ უფრო მიუღებელი აღმოჩნდება.

როგორ შეხედავს მწერლის მემკვიდრეობას მკითხველი, რომელსაც მკაცრად 
ქართული იდენტობა აქვს? ამგვარი მკითხველისათვის, უხერხული აღმოჩნდება არა 
მხოლოდ ის, რომ რობაქიძის შემოქმდების მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსულადაა და-
წერილი, არამედ კიდევ უფრო ის, რომ ჩვენი ქართველი ავტორი ისე გრძნობს თავს 
რუსული „ვერცხლის საუკუნის“ კონტექსტში, როგორც თევზი – წყალში. რობაქიძი-
სათვის ანდრეი ბელი თუ ალეკსანდრ ბლოკი ისეთივე ახლობელია, როგორც აკაკი 
და ვაჟა. საგულისხმოა, ისიც, რომ ის დიდი რუსი სიმბოლისტის ვიაჩესლავ ივანო-
ვის (აქვე შევნიშნავ, რომ რობაქიძის ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაში შემონახულია 
წერილები ვიაჩესლავ იავანოვისა და ანდრეი ბელისადმი) ცნობილ „ოთხშაბათობე-
ბის“ ხშირი სტუმარი იყო. ანდრეი ბელის მემუარებში ამგვარი ეპიზოდი გვხვდება: 
ერთ ასეთ „ოთხშაბათობაზე“ ზინაიდა გიპიუსმა ყურადღება მიაქცია შთაგონებულ 
ახალგაზრდა კაცს და ანდრეი ბელის კითხა, თუ ვინ იყო ეს ახლგაზრდა. ბელიმ 
მიუგო – „ესაა ქართველი ფილოსოფოსი გერმანიიდან“.

აქვე უნდა შევნიშნო, რომ რობაქიძის ესე პუშკინის ეპოქის დიდ რუს მოაზროვ-
ნესა და ფილოსოფოს პიოტრ ჩაადაევზე, რომლის შემოქმედებას სხვათა და სხვა-
თა მიზეზთა გამო, რუსულენოვანი მკითხველი მხოლოდ XX საუკუნის დასაწყისში 
გაეცნო, სრულიად პიონერულია თვით რუსული კულტურისთვისაც კი.

ამასთანავე, რობაქიძე ყოველთვის გახაზავდა ხოლმე, რომ მისი „გველის პერან-
გი“ ანდრეი ბელის ავანგარდისტული რომანის „პეტერბურგის“ ზემოქმდებით იყო 
დაწერილი. 

ამგვარად, მკაცრად ქართული იდენტობის მატარებელი მკითხველისათვის გრი-
გოლ რობაქიძის შემოქმდების ეს მხარე საკმაოდ პრობლემური აღმოჩნდება.

დაბოლოს, როგორ შეხედავს მის შემოქმედებასა და მემკვიდრეობას მკითხვე-
ლი, რომლიც, პირობითად, „ინტელიგენტური კულტურის“ მემკვიდრე თუ რელიქ-
ტია? ცხადია, ამგვარი მკითხველისათვის რობაქიძის „ნაციზმი“ საკმაოდ საჩოთირო 
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და უხერხული ფენომენია. მას, ამასთანავე, აფრთხობს რობაქიძის კიჩამდე მისული 
სინტაქსი, რომელსაც ევფემისტურად „ორნამენტალიზმს“ უწოდებენ ხოლმე. მაგ-
რამ, ამავე დროს, ამგვარი მკითხველისათვის, უცხო არაა შეხედოს ამა თუ იმ მოვ-
ლენას, როგორც მიხაილ ბახტინი იტყოდა, „დიდ დროში, სადაც და როცა არც ერთი 
საზრისი არ კვდება და სადაც ტექსტებს შორის მუდმივი დიალოგია“.

ერთხელ მწერალი და ლიტერატორი ზურაბ ქარუმიძე და ამ რეცენზიის ავტორი 
საქართველოსა და ირლანდიას ვადარებდით და ასეთ დასკვნამდე მივედით: XX 
საუკუნის ირლანდიურ კულტურას ორი მთავარი სახელი განსაზღვრავს _ უილიამ 
ბატლერ იეიტსი და ჯეიმს ჯოისი. პირველი იყო არქაისტი, ოკულტისტი-მისტიკოსი 
და ნაციონალისტი, კელტური წარსულისა და ფოლკლორის ერთ-ერთი ამაღორძი-
ნებელი. ჯოისი კი ლიბერალი და კოსმოპოლიტი გახლდათ. იეიტსი, უპირატესად, 
იყო პოეტი, ხოლო ჯოისი – პროზაიკოსი. ჯოისი წავიდა ირლანდიიდან და არასდ-
როს დაბრუნებულა, ხოლო იეიტსი სამუდამოდ ირლანდიაში დარჩა.

ქართულ კულტურაში ამის სარკისებურ ანალოგიას გალაკტიონისა და რობაქი-
ძის წყვილი წარმოადგენს. ოღონდ აქ მისტიკოსი და ოკულტისტი, ასევე, არქაისტი 
და ნაციონალისტი პროზაიკოსი რობაქიძეა, ხოლო ლიბერალი და კოსმოპოლიტი 
– პოეტი გალაკტიონი. სარკისებური ინვერსიის ლოგიკის თანახმად, ემიგრაციაში 
ნაციონალისტი პროზაიკოსი წავიდა, ხოლო კოსმოპოლიტი პოეტი სამშობლოში 
დარჩა...

ZAZA SHATIRISHVILI

Awkward Classic?

The revue sums up the five-volume edition of Grigol Robakidze’s works, a Georgian 
writer whom many people consider as quite an awkward classic. The book in published by the 
Museum of Georgian Literature with the financial support of Magti Company. It compiled by 
Laly Tsomaia who researched many unknown writings of Robakidze for this edition. The book 
contains Robakidze’s texts on Georgian as well as writings on Russian and German Lan-
guages and includes his works before and after the emigration. Nowadays, this five-volume 
book is the most complete edition of Robakidze’s works.
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ჟურნალის ავტორები 

 რუსუდან დაუშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
 მანანა დარჩაშვილი – ისტორიის  დოქტორი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის 
ასოცირებული მკვლევარი.

 ლალი ზაქარაძე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სრული პროფესორი (ბათუმი), ფილოსოფიისა და 
სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის 
კულტურის განყოფილების გამგე (თბილისი).

 დოდო ლაბუჩიძე – ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, გრიგოლ 
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა 
და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის 
თარგმანის განყოფილების გამგე

 ელდარ მამისთვალიშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, გორის სასწავლო 
უნივერსიტეტის ისტორიის კვლევითი ცენტრის 
ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი. 

 შორენა მურუსიძე – საქართველო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 
მეცნიერ-თანამშრომელი.

 ავთანდილ ნიკოლეიშვილი – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 რუსუდან ნიშნიანიძე – ფილოლოგიის  დოქტორი, თბილისის ივანე 
ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი.

 იოსებ ჟორდანია – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. მელბურნის 
უნივერსიტეტი,  ავ სტრალია.

 ბადრი ქუთელია – ფილოსოფიის დოქტორი, სოციოლოგი.საქართველოს 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლისა და მარკეტინგული 
კვლევების საერთაშორისო ცენტრი „GORBI”.

 ზაზა შათირიშვილი – ფილოსოფიის დოქტორი, საზოგადოებრივ 
ურთიერთობათა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული 
პროფესორი

 ოთარ ჯანელიძე – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 
ილიას   სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის 
ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი.
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შეიქმნა ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და თანამედროვეობის შესწავლისა და მისი 
გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე დღეს უკვე შეუძლებელია საქართველოს 
ისტორიის სრულყოფილი გააზრება. ათწლეულების განმავლობაში ქართული ემიგ-
რაცია რკინის ფარდით იყო გამიჯნული ქართული სინამდვილისაგან და მისი შესწავ-
ლის პროცესი, რომელიც ოციოდე წლის წინათ დაიწყო, დღესაც მრავალ სირთულეს-
თან არის დაკავშირებული, აშკარად იგრძნობა ამ პროცესის გეგმაზომიერად წარმარ-
თვისა და კოორდინაციის აუცილებლობა.

ამ სირთულეთა დაძლევის ხელშეწყობას, ქართული ემიგრაციის მეცნიერული 
შესწავლით დაინტერესებულ მკვლევართა გაერთიანებასა და მათი კვლევის შე-
დეგების სამეცნიერო მიმოქცევაში აქტიურად ჩართვას ისახავს მიზნად ქართული 
ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რო-
მელიც გასულ ზაფხულს შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში.

ამგვარი ინსტიტუციის აუცილებლობის საკითხი არაერთხელ დასმულა სამეცნი-
ერო კონფერენციებსა თუ სხვა სახის შეკრებებზე, მეცნიერთა თუ ქართული ემიგრა-
ციის წარმომადგენელთა პირადი საუბრებისას, საქართველოსა თუ მის ფარგლებს 
გარეთ. იყო რამდენიმე მოკრძალებული ცდაც, ხოლო იდეის სრულფასოვანი ხორც-
შესხმა შესაძლებელი გახდა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის  
მხარდაჭერითა და თანადგომით.

ინსტიტუტის მიზნებს შორის არის საქართველოსა თუ უცხოეთში ჩატარებული 
სამეცნიერო კვლევა-ძიების შედეგების კოორდინაცია და ამ მიმართულებებით ფარ-
თო სამეცნიერო მუშაობის გაშლა; ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური, სამეცნიერო 
თუ კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა, გაანალიზება და ჩართვა თანამედროვე 
ქართულ პოლიტიკურ, სამეცნიერო და კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებ-
ში;  ქართული ემიგრანტული ბეჭდური პროდუქციის შესწავლა, სისტემატიზაცია და 
მეცნიერული ანალიზი; უცხოეთში დაცული ემიგრანტული არქივების გამოვლენა, 
შესწავლა და ზრუნვა მათი საქართველოში ჩამოტანის, დაბინავებისა  და პოპულა-
რიზაციისათვის; ქართული ემიგრაციის განფენილობის, ქართული დიასპორების, 
უახლესი ქართული ემიგრაციის მიზეზებისა და შედეგების შესწავლა-გაანალიზება 
გლობალიზაციის თანამედროვე პროცესის კონტექსტში;  ემიგრაციის ისტორიისა და 
თანამედროვეობის შესწავლის კუთხით ახალი სასწავლო-საკვლევი მეთოდოლოგიის 
შემუშავება და ინსტიტუტში წარმართული კვლევის შედეგების დანერგვა საუნივერ-
სიტეტო სასწავლო პროცესში; საზოგადოებრივ მოთხოვნილებებზე პირდაპირ თუ 
ირიბად ორიენტირებული სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პროდუქციის 
შექმნა; ემიგრაციის ისტორიისა და თანამედროვეობის შესწავლის კუთხით წარმა-
ტებული კვლევებისთვის ოპტიმალური პირობების შექმნა და სტიმულირება; ემიგ-
რაციის ისტორიისა და თანამედროვეობის შესწავლის სფეროში მკვლევართა მომზა-

ქრონიკა
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დება, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამების 
შემუშავება და დანერგვა.  

დასახული მიზნების განსახორციელებლად ინსტიტუტი მჭიდროდ ითანამშრომ-
ლებს სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სასწავლო, სამეცნიერო 
და კულტურულ დაწესებულებებთან როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, ქარ-
თულ დიასპორებთან და სათვისტომოებთან, საზღვარგარეთის სასწავლო-კვლევით 
ინსტიტუციებთან, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ მეცნიერებთან, და ქართული 
ემიგრაციის საკითხებით დაინტერესებულ იურიდიულ თუ კერძო პირებთან. გათ-
ვალისწინებულია ინსტიტუტის პროფილთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის 
არაერთი ღონისძიებისა და პროექტის განხორციელება, მონაწილეობა ეროვნულ 
თუ საერთაშორისო პროექტებში, საერთაშორისო და ეროვნული კონფერენციების, 
სემინარებისა თუ სამუშაო შეხვედრების ჩატარება, სამეცნიერო ექსპედიციების, 
გამოფენებისა თუ  პრეზენტაციების მოწყობა და მრავალფეროვანი სარედაქციო-სა-
გამომცემლო საქმიანობა.

ინსტიტუტს ექნება პერიოდული გამოცემები: სამეცნიერო ჟურნალი „ქართული 
ემიგრაცია“, რომელიც გიორგი მაჩაბლის ფონდთან ერთად წელიწადში ორჯერ გამო-
ვა და ქართული ემიგრაციის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო და ლიტერა-
ტურულ-პუბლიცისტური ალმანახი „სამშობლო“.

ინსტიტუტის დირექტორად დაინიშნა პროფესორი პაატა ნაცვლიშვილი. საბჭოს 
წევრები მასთან ერთად არიან: რუსუდან დაუშვილი, თენგიზ ირემაძე, ალექსან დრე 
კარტოზია (ოდერის ფრანკფურტი, გერმანია), ხათუნა კაჭარავა, ბუბა კუდავა, გიორ-
გი ლობჟანიძე, გიორგი მამულია (პარიზი, საფრანგეთი), ავთანდილ მიქაბერიძე (ათე-
ნი, საბერძნეთი), იოსებ ნანობაშვილი (ვენა, ავსტრია), რუსუდან ნიშნიანიძე, იოსებ 
ჟორდანია (მელბურნი, ასვტრალია), გოჩა საითიძე, პაატა სურგულაძე, ნინო ქემერ-
ტელიძე, ბადრი ქუთელია, დავით ყოლბაია (ვარშავა, პოლონეთი), გოჩა შათირიშვი-
ლი (ბუენოს-აირესი, არგენტინა), რაულ ჩილაჩავა (კიევი, უკრაინა), როსტომ ჩხეიძე, 
ოთარ ჯანელიძე.

ინსტიტუტის პრეზენტაცია შედგა  2012 წლის 21 დეკემბერს გრიგოლ რობაქიძის 
სახელობის უნივერსიტეტში. შესავალი სიტყვა წარმოთქვა გრიგოლ რობაქიძის უნი-
ვერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა მამუკა თავხელიძემ; ინსტიტუტის მიზნები და 
გეგმები საზოგადოებას გააცნო ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფესორმა პაატა ნაც-
ვლიშვილმა; დამსწრეთ მიესალმა და ინსტიტუტის შექმნა მიულოცა ოდერის ფრანკ-
ფურტის ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორმა ალექსანდრე კარტოზიამ.

ინსტიტუტის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით 21-22 დეკემბერს გაიმართა ინს-
ტიტუტის მიერ ორგანიზებული პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
თემაზე „ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა“. კონფერენციის მო-
ნაწილეებსა და სტუმრებს საჩუქრად გადაეცათ ინსტიტუტის ეგიდით გამოცემული 
ორი წიგნი „მიხაკო წერეთლის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს“ და „სამსონ ფირ-
ცხალავას წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს“. დასაბეჭდად მზადდება და მალე 
გამოვა პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 


