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ქართული ემიგრაციის ისტორია

მიხეილ ბახტაძე

პოლკოვნიკი ირაკლი ცაგურია

1918-1921 წლებში ქართულ შეიარაღებულ ძალებში მრავალი თავდადებული 
ოფიცერი მსახურობდა. მათ შორის იყო პოლკოვნიკი ირაკლი ცაგურიაც.

ირაკლი ბესარიონის ძე ცაგურიამ სავარაუდოდ 1915 წელს პრაპორშჩიკის წო-
დებით დაამთავრა პეტროგრადში1 მიხეილის საარტილერიო სასწავლებელი (სას-
წავლებელში სწავლა სამწლიანი იყო. ამიტომ ცაგურია 1912 წელს უნდა გამხდარი-
ყო სასწავლებლის იუნკერი). სამხედრო სამსახური მან კავკასიის ფრონტზე განაგ-
რძო, კავკასიის მე-2 სამთო-საარტილერიო ბატარეაში. 

კავკასიის არმიის გენერალ-კვარტირმაისტერი მასლოვსკი ორჯერ მოიხსე-
ნიებს ირაკლი ცაგურიას თავის წიგნში – „მსოფლიო ომი კავკასიის ფრონტ-
ზე 1914-1917 წწ.,“2 რომელიც 1933 წელს პარიზში გამოიცა. პირველად, რო-
დესაც 1915 წელს სომხების საბრძოლო რაზმების მეთაურებთან გამართულ 
შეხვედრაზე საუბრობს და იგონებს შეხვედრის მონაწილეებს – „ბრიუსელში, 
ბელგიაში ცხოვრობდა პოდპოლკოვნიკი ირაკლი ბესარიონის ძე ცაგურია. მა-
შინ კავკასიის მე-2 სამთო-საცხენოსნო საარტილერიო ბატარეის ახალგაზრდა 
პრაპორშჩიკი. იმ ხანებში გამოშვებული სამხედრო საარტილერიო სასწავლებ-
ლიდან.“ მეორედ, როდესც აღწერს იმავე წლის 8 მაისს გამართულ აღლუმს. 
„ჩვენ შორის არიან ახალი მეგობრები. არა კაზაკები, არამედ სამთო არტი-
ლერისტები. პრაპორშჩიკი ირაკლი ცაგურია, მაღალი, წერწეტი, ყოველთ-
ვის მოწესრიგებული, ნამდვილი ქართველი თავადი-მართვე, ჩვენი ბრიგადის 
ხარუნჟების3 ჯგუფის ცენტრში დგას.“

უნდა ვივარაუდოთ, რომ გენერალ-კვარტირმაისტერს პრაპორშჩიკი ცაგურია 
მხოლოდ სიმაღლისა და მოწესრიგებულობის გამო არ დაამახსოვრდა. მთავარი ალ-
ბათ ირაკლი ცაგურიას პირადი თვისებები იყო. 

1 ასე ეწოდებოდა პეტერბურგს 1914-1924 წლებში
2 Масловски Е.М. Мировая война на Кавказском фронте 1914-1917 гг. http://grwar.ru/library/

Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
3 ხორუნჟი, სამხედრო წოდება, შეესაბამებოდა პოდპორუჩიკს.

http://grwar.ru/library/Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
http://grwar.ru/library/Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
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1916 წელს ირაკლი ცაგურია სპარსეთის ფრონტზე იმყოფება. როგორც ჩანს ის 
გენერალ ბარათოვის4 საექსპედიციო კორპუსში იბრძოდა. აქ მან ორჯერ გამოიჩინა 
თავი.

14 ნოემბერს კავკასიის მე-2 სამთო-ცხენოსანი ბატარეის ოცეულის მეთაურო-
ბის დროს ნამაკურომთან (სპარსეთის ფრონტზე) ბრძოლისას გავიდა რა ღია პოზი-
ციაზე, გაუხსნა ცეცხლი მოწინააღმდეგეს და ზუსტი სროლით ჩაჩუმა მტრის ბატა-
რეა. ამ თავდადებისთვის დაჯილდოვდა გიორგის იარაღით (Георгевское оружие). 

19 დეკემბერს შტაბს-კაპიტანი ცაგურია, იმყოფებოდა რა პოლკოვნიკ 
ბიჩერახოვის5 რაზმში და მეთაურობდა კავკასიის მე-2 სამთო-ცხენოსანი ბატარეის 
ოცეულს, ექვსი კაზაკის თანხლებით თამამად შეიჭრა თურქული კავალერიის მიერ 
დაკავებულ ქალაქ დოვლეთ-აბადოსში. გაიჭრა ბაღდადის გზაზე და კარტეჩით მო-
იგერია მოწინააღმდეგის ესკადრონის შემოტევა. დარჩა რა ღია პოზიციაზე, ორი 
თურქული ბატარეის გამანადგურებელი ცეცხლის ქვეშ, ფეხში დაჭრილი ცაგურია 
არ ტოვებდა თავის ქვედანაყოფს და პირადად ხელმძღვანელობდა მას. რაზმის 
მთავარი ამოცანა სწორედ დოვლეთ-აბადის დაკავება იყო, რითაც კორპუსის მთა-
ვარ ძალებს ჰამადანის მიმართულებაზე მოქმედება უადვილდებოდათ. ამ ბრძოლის 
დროს გამოჩენილი მამაცობისათვის შტაბს-კაპიტანი ცაგურია წმ. გიორგის მე-4 
ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა6.

ირაკლი ცაგურიას პირადი თვისებები კარგად გამოჩნდა 1917 წელს პეტროგ-
რადში მომხდარი ამბისას.

1917 წლის ზაფხულში შტაბს-კაპიტანი ცაგურია მივლინებით პეტროგრადში 
გაიგზავნა. აქ მან მონაწილეობა მიიღო ბოლშევიკების ამბოხების ჩახშობაში. ირაკ-
ლი ცაგურიას მოქმედებას პეტროგრადში 1917 წლის 17 ივლისს, დაწვრილებით 
აღწერს ბორის ნიკიტინი7 თავის წიგნში „საბედისწერო წლები,“8 რომელიც 1937 
წელს პარიზი გამოიცა.

1917 წლის ივლისში რუსეთის იმპერიის დედაქალაქში არსებული მძიმე ვითა-
რება კიდევ უფრო გაართულა ე.წ. „კერენსკის შეტევის“9 ჩაშლამ, ხოლო პეტროგ-
რადის გარნიზონისათვის ფრონტზე გაგზავნის ბრძანების მიცემამ ჯარისკაცების 

4 გენერალ-ლეიტენატი ნიკოლოზ ბარათოვი 1915-1917 წლებში მეთაურობდა სპარსეთში მოქმედ 
საექსპედიციო კორპუსს. 1919 წელს იყო გენერალ დენიკინის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკა-
სიაში. 13 სექტემბერს ვერის დაღმართზე მასზე და საქართველოს სამხედრო საბჭოს წევრ გე-
ნერალ-ლეიტენანტ ილია ოდიშელიძეზე განახორციელდა თავდასხმა. ავტომანქანას, რომელშიც 
გენერლები ისხდნენ ბოლშევიკმა არკადი ელბქიძემ ყუმბარა ესროლა. ბარათოვი ფეხში დაიჭრა 
(შემდგომ გაუკეთდა ამპუტაცია), ოდიშელიძე სახეში. 1920 წელს ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ 
ცხოვრობდა საფრანგეთში.

5 პოლკოვნიკი ლაზარ ბიჩერახოვი
6 სათანადო წყარო მოგვაწოდა ბატონმა პაატა გიგაურმა. ამ და სხვა ინფორმაციების მოწოდებისთ-

ვის დიდ მადლობას ვუხდით მას.
7 ბორის ნიკიტინი (1883-1943), 1917 წლის მარტიდან იყო პეტროგრადის სამხედრო ოლქის კონტრ-

დაზვერვის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ივნისიდან – ამავე ოლქის გენერალ-კვარტირ-
მაისტერი, ხოლო ივლისში გენერალური შტაბის სადაზვერვო განყოფილების უფროსი.

8 Никитин Б. В. Роковые годы. http://www.dk1868.ru/history/nikitin4.htm
9 რუსეთის ჯარების შეტევა 1917 წლის ივნისში. ძირითადი შეტევა სამხრეთ-აღმოსავლეთის ფრონ-

ტზე უნდა განხორციელებულიყო ლვოვის მიმართულებით. მთავარი დარტყმის მხარდასაჭერად 
იერიშები უნდა დაეწყოთ ჩრდილოეთის, დასავლეთისა და რუმინეთის ფრონტებსაც. დაგეგმილი 
ოპერაცია კატასტროფული მარცხით დამთავრდა. რუსეთის არმიამ დაღუპულების, დაჭრილებისა 
და უგზოუკვლოდ დაკარგულთა სახითი 60 ათასამდე კაცი დაკარგა. 

http://www.dk1868.ru/history/nikitin.htm
http://www.dk1868.ru/history/nikitin4.htm
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უკმაყოფილებაც გამოიწვია. ქალაქში დროებითი მთავრობის საწინააღმდეგო გა-
მოსვლები დაიწყო. 17 ივლისს დემონსტარციაზე 500 ათასამდე კაცი გამოვიდა. 
მათი ნაწილი შეიარაღებული იყო. ფაქტობრივად ყველაფერი მზად იყო სახელმ-
წიფო გადატრიალებისთვის. დააპატიმრეს მიწათმოქმედების მინისტრი ჩერნოვი. 
იყო მინისტრ ირაკლი წერეთლის დაკავების მცდელობაც. დროებითი მთავრობის 
ნაწილი გადადგა, ნაწილი კი ბედს მინდობოდა. განსაკუთრებით ბევრი ხალხი იყო 
თავრიდის სასახლესთან, სადაც პეტროგრადის დეპუტატთა საბჭო იყო შეკრები-
ლი. სასახლეში იმყოფებოდა ჩვენს მიერ ზემოთ ნახსენები ბორის ნიკიტინიც. პეტ-
როგრადის სამხედრო ოლქის სარდალმა გენერალ-მაიორმა პიოტრ პოლოვცოვმა 
ცხენოსანი არტილერიის პოლკის უფროსს პოლკოვნიკ რებინდერს თავრიდის სა-
სახლესთან მყოფი ბრბოს წინააღმდეგ კაზაკთა ასეულისა და ორი ზარბაზნის გაგ-
ზავნა უბრძანა. 

აი, როგორ აღწერს მოვლენათა შემდგომ განვითარებას ნიკიტინი: „სასახლის 
მოედნიდან რაზმი ჩორთით მოდიოდა, როდესაც მოულოდნელად ლიტეინისა და 
შპალერნაიას ქუჩების კუთხეში, ლიტეინის ხიდეზე ფინეთის პოლკის ჯარისკაცების 
მიერ დადგმული ტყვიამფრქვევის ცეცხლის ქვეშ აღმოჩნდა. კაზაკები მიმოიფანტ-
ნენ. შევნიშნავ, მსგავს სიტუაციაში სხვანაირად მოქცევა შეუძლებელი იყო. ქუჩაში, 
ტყვიამფრქვევის პირდაპირი ცეცხლის ქვეშ პირდაპირი შეტევა მცირერიცხოვანი 
მხედრებისთვის უიმედო საქმეა. რჩება ერთადერთი რამ, დაიმალო მოფარებულ 
ადგილებში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქუჩებში, სახლების უკან. იმავე წუთს 
ორივე ქვემეხი გაჩერდა და კაზაკებმა მათი სასროლად გამზადება დაიწყეს. ერთ 
ქვემეხს  ალყა შემოარტყეს აჯანყებული 1-ლი სარეზერვო პოლკის ჯარისკაცებმა. 
მეორემ, ზურგში მოკლული მხედრით, ლიტეინიდან გაასწრო. ამ ქვემეხიდან სამი 
გასროლა განხორციელდა. მას მოხალისე შტაბს-კაპიტანი ცაგურია მეთაურობდა. 
ცხენოსანი არტილერიის შტაბს-კაპიტანი ცაგურია კავკასიიდან მივლინებით იყო 
ჩამოსული, პეტროგრადში შემთხვევით მოხვდა. მან თავად გამოთქვა სურვილი 
რაზმს წაყოლოდა. რამდენადაც ვიცი ამჟამად ბელგიაში ცხოვრობს.

პირველი გასროლისთვის ცაგურიამ, რომელიც მარტო დარჩა ჯარისკაცების 
გარეშე, ქვემეხი თავად გატენა ხელში მოხვედრილი პირველივე ჭურვით. ესროლა 
ორასი ნაბიჯის მანძილზე მყოფ ჯარისკაცების ჯგუფს, რომლებიც პირველი ქვე-
მეხის ირგვლივ იყვნენ შეკრებილი. ჭურვი ზუსტად მოხვდა მიზანს და მოწინააღ-
მდეგეს, რომელიც გაიფანტა, სერიოზული ზარალი მიაყენა. ამ დროს ცაგურიას-
თან მისიანებმა მიირბინეს: გვარდიული სარეზერვო ბატალიონის ქვეიასაულმა 
ფილიმონოვმა და ვახმისტრმა10. მეორე გასროლით ცაგურიამ ჭურვი ჰოჩკისის11 
ქვემეხების მიმართულებით განახორციელა, რომლებიც მას მდ. ნევას ჩრდილოეთ 
ნაპირიდან ესროდნენ. ბოლო მესამე ჭურვი კშესინსკების12 სახლის წინ აფეთქდა. იქ 
უკვე გამოცხადებული იყო ახალი მთავრობა ლენინისა და როშალის (sic) მონაწი-
ლეობით. ფანჯრებთან მომხდარმა აფეთქებამ ბოლშევიკებს დაანახა, რომ ჩვენ არა 
მარტო ვარსებობთ არამედ აქტიურადაც ვმოქმედებთ. ამ ეპიზოდის დროს რაზმმა 

10 ვახმისტრი, სამხედრო წოდება
11 ჰოჩკისი (Hotchkiss et Cie) ფირმა, რომელიც სხვადასხვა სახის იარაღს ამზადებდა. მათ შორის 

რამდენიმე კალიბრის ქვემეხებსაც. აქ ალბათ იგულისხმება 47 მმ-იანი ქვემეხი.
12 იგულისხმება ცნობილი ბალერინას მატილდა კშესინსკაიას სახლი. თებერვლის რევოლუციის შემ-

დეგ ბალერიანამ ეს სახლი დატოვა და ის თვითნებურად დაიკავეს ჯარისკაცებმა, ხოლო შმდეგ 
ბოლშევიკებმა.



10

დაკარგა 6 მოკლული და 25 დაჭრილი. ცაგურიამ დაიბრუნა მეორე ქვემეხიც და 
ნელ-ნელა ხალხიც შემოიკრიბა. ამით რაზმის საბრძოლო მოქმედება დამთავრდა 
... რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ყველა იმ ადგილის ჩამოთვლა სადაც ცალკეული 
შეტაკებები იყო ... ცხრა საათზე მოვიდა13 გულადი ცაგურია, მაგრამ მხოლოდ ის 
მთელი რაზმიდან. ის ნამდვილად „მოვიდა რადაც არ უნდა დაჯდომოდა“ („дошел 
во что бы то ни стало“). ტყვიებისგან ხმლის ვადა მომძვრალი ქონდა, ქუდი და 
ტანსაცმელი რამდენიმე ადგილზე გახვრეტილი. განწყობა შესანიშნავი, ტყვიამფ-
რქვევის ცეცხლის ქვეშ მოხვედრის შემდეგ კი ამაღლებულიც. ის საბჭოების პირ-
ველივე შემხვედრ დეპუტატებს დაეძგერა და მათი გაშველება მომიწია. მთელი 
რაზმიდან ცაგურიას თან ახლდნენ დანილა და პიოტრ პესტრეცოვები. ორი ძმა, 
დონის კაზაკთა 1-ლი პოლკიდან ... გადამწყვეტ მომენტში ბრბო შეყოვნდა. შეიძ-
ლება დავუშვათ, რომ რაღაც ეტაპამდე მათ ბუტაფორული შაშხანები აჩერებდა, 
რომლებსაც სასახლის კარებებიდან დავანახებდით ხოლმე. სავარაუდოა, გარკ-
ვეული გავლენა იქონია, მაგრამ არა სასახლესთან, არამედ კშესინსკების სახლში 
შეკრებილ ხელმძღვანელებზე, ლიტეინის ხიდთან განხორციელებულმა მანევრმა, 
უფრო ზუსტად ცაგურიას გასროლებმა.“ 

მოთხრობილი ამბავი კიდევ ერთხელ თვალნათლივ ადასტურებს ირაკლი ცაგუ-
რიას სიმამაცეს, გამბედაობასა და გამჭრიახობას.

1918 წლიდან ირაკლი ცაგურია ქართული სახელმწიფოს სამსახურშია. როგორც 
მისი ერთი წერილიდან ირკვევა, მონაწილეობას იღებდა ოსმალების წინააღმდეგ 
ბრძოლაში და ბათუმთან მომხდარი შეტაკებისას დაიჭრა კიდეც.

სამხედრო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის, გენერალ ალექსანდრე გე-
დევანიშვილის 1918 წლის 12 სექტემბერის №538 ბრძანების თანახმად – „დათხოვ-
ნილია საარტილერიო ჯარის თადარიგში, თბილისის მაზრაში – მე-3 საარტილერიო 
დივიზიონის მე-3 ბატარეის უფროსი (ყოფილი სამთო ცხენოსანი ბატარეის უფრო-
სი) – მაიორი ცაგურია ირაკლი, მუნდირის ტარების უფლებით.“14

ირაკლი ცაგურია მალევე დაუბრუნდა სამხედრო სამსახურს. 1918 წლის დეკემ-
ბერში ის აქტიურად მონაწილეობს სომხეთთან ომში, როგორც სამთო-ცხენოსანი 
საარტილერიო ბატარეის უფროსი. აქ მან კიდევ ერთხელ გამოავლინა შენაერთის 
კარგი ხელმძღვანელობის უნარი და საოცარი პირადი ვაჟკაცობა. 

ირაკლი ცაგურიას ბატარეა გენერალ-მაიორ გიორგი წულუკიძის ხელმძღვანე-
ლობით მოქმედ ქვედანაყოფში შედიოდა. ეს შენაერთი, ომის დაწყების პირველივე 
დღეებიდან, მძიმე თავდაცვით ბრძოლებს აწარმოებდა გაცილებით მრავალრიც-
ხოვან მოწინააღმდეგესთან. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია სადგურ 
სადახლოსთან მიმდინარე ბრძოლა. შექმნილი ურთულესი ვითარების გამო გენე-
რალმა წულუკიძემ 21 დეკემბერს 23 საათსა და 30 წუთზე უკან დახევის ბრძანება 
გასცა15. 

აი, როგორ აღწერდა გაზეთი „სახალხო საქმე“ ქართველი არტილერისტების 
უკანდახევას 22 დეკემბერს: „ყველაზე მეტად გაჭირვება გამოევლო არტილერის-
ტებს და მათ რაზმს. ბრძოლა ზარბაზნებით 5 საათამდე გაგრძელებულიყო და 

13 იგულისხმება თავრიდის სასახლე, სადაც პეტროგრადის დეპუტატთა საბჭოს დეპუტატებიც 
იყვნენ.

14 სათანადო წყარო მოგვაწოდა ბატონმა პაატა გიგაურმა. 
15 ჩაჩხიანი ა., დაშნაკთა ნაციონალისტურ-ექსპანსიონისტური იდეოლოგია და სომხეთ-საქართვე-

ლოს 1918-1919 წლების ომი. თბ., 2007, გვ. 348.
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როდესაც პოლკ. ცაგურიას და ქარუმიძეს შეეტყოთ, რომ ყუმბარები ელეოდათ, 
წინდაწინვე გამოეგზავნათ სამი ზარბაზანი, ხოლო ბოლომდე იქ ერთი ზარბაზანი 
დაეტოვებინათ. მაშინ, როცა საჭირო იყო შრაპნელით მოქმედება მოსულ მტერზე, 
უკმარისობის გამო, გრანატებს ესროდნენ. როდესაც ქარუმიძეს უნახავს საშიში 
მდგომარეობა ცაგურიასი, ისიც შეშველებია, ერთად შეკუმშულან 80 მეომარი პ. 
ცაგურიას მეთაურობით და მგლის ხროვასავით გარს შემორტყმული მტრისთვის 
თავზარდამცემი შეჭყივლებით ჰკვეთებიან. პოლკ. ცაგურიას მიუგდია ცხენი მოი-
ერიშე სომხებზე, გაუკაფავს ხმლით რამდენიმე კაცი და ასე ბრძოლით უვნებლად 
გამოსულან სამშვიდობოზე. დაჭრილა ცაგურია ბარძაყსა და ხელში ხიშტით.“16 

მიუხედავად ჭრილობებისა, ირაკლი ცაგურიას საბრძოლო მოქმედებები არ 
შეუწყვეტია. 30 დეკემბერს ის თავის ბატარეასთან ერთად ბოლნის-ხაჩინის მიმარ-
თულებაზე მებრძოლ ქართულ შენაერთებს უერთდება.17 

საგაზეთო სტატიაში ირაკლი ცაგურია პოლკოვნიკის წოდებით მოიხსენიება. 
თუმცა აქ სტატიის ავტორს სავარაუდოდ უზუსტობა მოსდის. პოლკოვნიკობა ირაკ-
ლი ცაგურიას მოგვიანებით მიენიჭა. სამხედრო მინისტრის 1919 წლის 1 ივნისის 
№546 ბრძანების თანახმად – „მიენიჭება პოლკოვნიკის სახელწოდება უფროსობით 
საარტილერიო ჯარში, თანახმად მრავალწამებულ და ძლევამოსილ წმ.გიორგის 
ორდენის სტატ. მე-49 მუხლისა – სამთო-ცხენოსანი ბატარეის უფროსი პოდპოლ-
კოვნიკი ცაგურია ირაკლი ამ წლის 31 მარტიდან.“18

სამწუხაროდ, ჯერ-ჯერობით ვერ შევძელით დაგვედგინა ირაკლი ცაგურიას სამ-
ხედრო სამსახურის სხვა კონკრეტული დეტალები 1919-1920 წლებში. 

1921 წელს კი ის საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვის. თბილისთან მიმდინა-
რე ბრძოლის დროს, 24 თებერვალს მე-11 არმიის სარდლობამ ქართული შენაერ-
თების მარცხენა ფრთის შემოვლა განიზრახა. ამ მიზნით საბჭოთა მე-18 საკავალე-
რიო დივიზიამ სოფლების: ლილოსა და ნორიოს გავლით ავჭალაზე იერიში სცადა. 
პოლკოვნიკმა ირაკლი ცაგურიამ საკუთარი ინიციატივით კონტრშეტევა განახორ-
ციელა და წითლების ეს მანევრი ჩაშალა.

ქართული კავალერიის ეს კონტრშეტევა ირაკლი ცაგურიამ თავად აღწერა აკაკი 
კვიტაიშვილისადმი19 გაგზავნილ პირად წერილში. ეს წერილი ჩვენ მოგვაწოდა და 
მის წაკითხვაში დაგვეხმარა საფრანგეთში მოღვაწე ისტორიკოსი გიორგი მამულია, 
რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით. 

16 ჩაჩხიანი ა., დაშნაკთა ნაციონალისტურ-ექსპანსიონისტური იდეოლოგია და სომხეთ-საქართვე-
ლოს 1918-1919 წლების ომი. თბ., 2007, გვ. 367.

17 ჩაჩხიანი ა., დაშნაკთა ნაციონალისტურ-ექსპანსიონისტური იდეოლოგია და სომხეთ-საქართვე-
ლოს 1918-1919 წლების ომი. თბ., 2007, გვ. 368.

18 სათანადო წყარო მოგვაწოდა ბატონმა პაატა გიგაურმა.
19 აკაკი კვიტაიშვილი პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობდა კაპიტნის ჩინით. 1918 წლიდან ქარ-

თულ ჯარშია. იბრძოდა ოსმალეთის წინააღმდეგ. 1919 წელს არდაგანის დაკავების შემდეგ იყო 
ამ ქალაქის გარნიზონის უფროსი. 1920 წლიდან გადავიდა გვარდიაში. 1921 წლის თებერვალში 
იყო გვარდიის იმერეთის მე-2 ბატალიონის უფროსი. მისი ბატალიონი იცავდა ფოილოს ხიდს. 
16 თებერვალს მე-11 არმიის შეტევის დაწყების შემდეგ ააფეთქა ხიდი და დღის ბოლომდე ახერ-
ხებდა მოწინააღმდეგის შეკავებას. უკან დაიხია მთავარსარდლის ბრძანების შემდეგ. თბილის-
თან ბრძოლის დროს მისი ბატალიონი იმყოფებოდა ორხევის მიმართულებაზე. 24 თებერვალს 
საღამოს განახორციელა კონტრშეტევა (სენაკისა და ზუგდიდის ბატალიონებთან ერთად) და 
დაიბრუნა დღისით დაკარგული პოზიციები, შეძლო ფრონტის აღდგენა. 1921 წელს არ წასულა 
ემიგრაციაში, მაგრამ რადგან საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან დევნას განიცდიდა, მოგვიანე-
ბით მაინც იძულებული გახდა დატოვებინა სამშობლო.
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წერილი, ცხადია, სუბიექტურია და წარმოადგენს ირაკლი ცაგურიას პირად მო-
საზრებასა და ვითარების მისეულ ანალიზს. ავტორი ძალიან კრიტიკულია ცალ-
კეული პიროვნებების მიმართ და ზოგჯერ არცთუ სასიამოვნო გამოთქმებს იყე-
ნებს. ჩვენ ბევრს ვფიქრობდით დაგვეტოვებინა ეს ადგილები ტექსტში თუ არა. 
გადავწყვიტეთ, რომ ეს მცირე ფრაგმენტი ამოგვეღო. ჩვენთვის ირაკლი ცაგურია 
პირველ რიგში საინტერესოა და დასაფასებელი, როგორც სამშობლოს თავისუფ-
ლებისათვის მებრძოლი თავდადებული ოფიცერი. მისი დამოკიდებულება სხვა-
დასხვა პიროვნებისადმი კი ამ შემთხვევაში მთავარი არაა. გასათვალისწინებელია, 
ის ზოგადი სამწუხარო ფაქტიც, რომ ემიგრაციაში მყოფი პირველი რესპუბლიკის 
მოღვაწეები, თითქმის ყველანი, ძალიან მკაცრად და აგრესიულად აკრიტიკებდნენ 
ერთმანეთს.

წერილის დასაწყისში ირაკლი ცაგურია წერს, „ძვირფასო მამულიშვილო, მი-
ვიღე თქვენი წერილი. რაც შეეხება ჩვენ ცხენოსან ჯარს, ის იყო მოფარებული 
დიდ-ლილოსთან. გოგი ხიმშიაშვილი20 გადაყენებული ბრიგადის უფროსობიდან 
მთავარსარდლის ბრძანებით წასული გახდათ თბილისში. ბრიგადის უფროსად 
დანიშნული გახდათ არმიის პოლკის უფროსი სიდამონ-ერისთავი, დღეს ბოლშე-
ვიკების ერთგული მონა. გოგი ხიმშიაშვილი გადაყენებული გახდათ გენ. კვინი-
ტაძის მიერ ... მშიშარა, დაბნეული ერისთავი გამოდგა უინიციატივო ოფიცერი. 
სურათი იყო შემდეგი, რომ უფრო სწორად გადმოგცე ის რაც მოხდა დავწერ 
რუსულად.“ აი რა დაწერა მან რუსულად: „24 თებერვალს ცხენოსანი ბრიგადა 
(სახალხო გვარდიის პოლკი და არმიის) სოფელ დიდ-ლილოსთან იდგა. გიორ-
გი ხიმშიაშვილის წასვლის შემდეგ, მე როგორც უფროსი პოლკოვნიკი ავტო-
მატურად პოლკის მეთაური გავხდი. სადილის შემდეგ, ჩვენი მზვერავებისგან 
(разъездов) შევიტყვეთ, რომ წითლების ცხენოსანი კოლონები წისქვილიდან 
შორიახლოს, დიდი ლილოს შემოვლით ავჭალისკენ მიდიოდნენ. ინფორმაცია 
სასწრაფოდ ეცნობა ბრიგადის შტაბს, ხოლო პოლკს ებრძანა სასწრაფოდ დაძ-
რულიყო, რათა ბოლშევიკებისათვის ავჭალის დაკავებაში ხელი შეეშალა. გადავ-
წყვიტე, საბჭოთა კავალერიის თამამ მანევრზე ჩვენი საკავალერიო იერიშით მე-
პასუხა. პოლკოვნიკი ერისთავი ისე დაიბნა, რომ მისი დანახვა საცოდაობა იყო. 
აზერბაიჯანში სამსახურის დროს, ძლივს გადაუჩა სისხლიან ჩეკისტებს და ეს 
ფსიქოლოგიური დათრგუნვა არ ტოვებდა. დიდი ლილოს შორიახლოს სახალ-
ხო გვარდიის პოლკი თავის ბელადს ვალიკო ჯუღელს შეხვდა, რომელსაც თან 

20 პოლკოვნიკი გიორგი (გოგი) ხიმშიაშვილი. პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე. 1916 წელს იყო 
გენერალ დავით ჭავჭავაძის მიერ ჩამოყალიბებული ქართველ ცხენოსანთა ათასეულის წევრი და 
მონაწილეობა მიიღო სპარსეთის ფრონტზე განხორციელებულ ცნობილ რეიდში (სპარსეთიდან 
მესოპოტამიაში). 1918 წელს მონაწილეობდა სომხეთთან ომში, ხოლო 1919 წელს სამხედრო ოპე-
რაციებში აფხაზეთში თეთრგვარდიელთა წინააღმდეგ. 1921 წლის თებერვალში, რუსეთთან ომის 
დაწყების წინ ის სომხეთთან საზღვრის ერთ-ერთ მიმართულებას (ბობკაირის მთა) იცავდა. 1921 
წელს არ წავიდა ემიგრაციაში, დარჩა საქართველოში. იყო ანტისაბჭოთა აჯანყების მოსამზდებ-
ლად შექმნილი „სამხედრო ცენტრის“ წევრი. სხვებთან ერთად ისიც დააპატიმრეს და დახვრეტა 
მიუსაჯეს. როდესაც 1923 წლის 20 მაისს პატიმრები გამოიყვანეს და საბარგო მანქანაში ჩასვეს, 
გოგი ხიმშიაშვილმა გენერალ კოტე აფხაზისა და მაიორ დიმიტრი ჩრდილელის დახმარებით ხე-
ლები გაიხსნა, ბადრაგს იარაღი წაართვა და მანქანიდან გადახტა. სამწუხაროდ გადახტომისას 
რევოლვერი გაუვარდა ხელიდან. ცხენოსნები დაედევნენ, სროლისას ფეხში დაჭრეს. ორმა ჯა-
ლათმა ამიროვმა და აბაზოვმა დაცხრილეს და 31 წლის პოლკოვნიკი გოგი ხიმშიაშვილი წინასწარ 
გამზადებულ ორმოში ჩააგდეს. ეს დღევანდელი ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მოხდა. 
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პოლკოვნიკი კარგარეთელი21 ახლდა – სახალხო გვარდიის ბატარეამ დიდი ლი-
ლოს მახლობლად მიგვატოვა და ერთი ყუმბარითაც კი არ დაგვეხმარა – მათმა 
მეთაურმა (ყანჩელმა ?) სასწრაფოდ უკან დაიხია. ის ძალიან ცუდი პიროვნებაა 
და დამატებით დიდი ლაჩარიც. ცხენოსანი ბატარეის არყოფნა მძაფრად იგრძ-
ნობოდა. მაღლობიდან, სადაც ჩვენი ბელადი ვალიკო ჯუღელი იდგა, შესანიშნა-
ვად ჩანდა ბოლშევიკების კავალერიის მოძრაობა. მისი ავანგარდი უკვე სოფელ 
ნორიოში შედიოდა – როგორც შემდეგ გაირკვა, მეწინავე რაზმები (разъезды) 
უკვე ავჭალაში იყვნენ. ბევრი არ მიფიქრია. ნებართვა ვალიკო ჯუღელს ვთხოვე, 
ამოვარჩიე ორი საუკეთესო ესკადრონი, 1-ლი და მე-4 და ისე, რომ ერისთავისთ-
ვის ნებართვაც არ მითხოვია, ჩორთით დავეშვი წისქვილისკენ, რათა ჟლობას22 
არიერგარდისთვის შემეტია. ჩემი მანევრი ნათლად ჩანდა და ის წითელმა სარდ-
ლობამ შეამჩნია. სოფელ ნორიოსთან დავეწიე ბოლშევიკებს, მაგრამ სამწუხა-
როდ იერიშის დასაწყისშივე დავიჭერი თოფის ტყვიით. ჟლობა დაიბნა. მას რო-
გორც ჩანს ყირიმის ისტორიის გამეორების შეეშინდა, როდესაც მისი ცხენოსანი 
კორპუსი გენერალ ვრანგელის კავალერიამ გაანადგურა23. ის ალბათ ფიქრობდა, 
რომ ჩვენი კავალერიაც ასეთივე ბედს უმზადებდა – მიატოვა ავჭალა, მთელი 
ცხენოსანი მასა სოფელ ნორიოსთან შეკრიბა და ჩამოაქვეითა. ჩვენ სარდლო-
ბას უნარი რომ გამოეჩინა ტფილისიდან ავჭალაზე გამოიყვანდა ძლიერ ქვეით 
ნაწილებს. ერისთავის ნაცვლად, რომ ენერგიული უფროსი ყოფილიყო, ჟლობა 
კატასტროფას ვერ გადაურჩებოდა. გენერალ კვინიტაძის შტაბი დაიბნა, შეიტ-
ყო რა ქართული გენერალური შტაბის პოლკოვნიკ გედევანიშვილისგან [ჟლობას 
მანევრის შესახებ], რომელიც მთავარსარდლად24 დაინიშნა მეორე მხდალის, გე-
ნერალ ჯიჯიხიას25 ადგილზე. ჟლობას კავალერიის შემოვლითმა მანევრმა გე-
ნერალი კვინიტაძე აიძულა ტფილისი დაეტოვებინა – ეს შემოვლითი მანევრი 
უვნებელყოფილი იყო ჩვენი მამაცური შეტევით. გენერალ კვინიტაძის ადგილზე 
[სხვას], მეკვშირე ოფიცრად რომ არ ყოლოდა დამფრთხალი გედევანიშვილი და 
ერისთავის ადგილზე ენერგიული უფროსი [ყოფილიყო], მე ვამტკიცებ, ნორიოს-

21 სახალხო გვარდიის არტილერიის მეთური.
22 დიმიტრი ჟლობა. წითელი კავალერიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეთაური. 1918-1920 წლებ-

ში მონაწილეობდა ბრძოლებში გენერალ კრასნოვის, ნესტორ მახნოსა და გენერალ ვრანგელის 
წინააღმდეგ. საქართველოსთან ომში თავის გამოჩენისათვის დააჯილდოვეს წითელი დროშის ორ-
დენით. 1923 წელს თავი დაანება სამხედრო სამსახურს. 1937 წელს დააპატიმრეს და ერთი წლის 
შემდეგ დახვრიტეს.

23 ეს 1920 წლის 2-3 ივლისს მოხდა ჩრდილოეთ ტავრიაში.
24 პოლკოვნიკი ნიკოლოზ გედევანიშვილი გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ 24 თებერვალს დიდი 

ლილო – ნორიოს მიმართულების სარდლად დანიშნა. გენერალური შტაბის უფროსისი გენერალ 
ალექსანდრე ზაქარიაძის ცნობით, პოლკოვნიკ გედევანიშვილს დაექვემდებარა: გვარდიის სამი 
ბატალიონი, მოხალისეები, არმიისა და გვარდიის ცხენოსანი რაზმები.

25 გენერალმა არტემ ჯიჯიხიამ დაწყებითი განათლება მიიღო ტფილისის სასულიერო სემინარიაში, 
შემდეგ ტფილისის იუნკერთა სასწავლებელში. 1907 წელს დაამთავრა გენერალური შტაბის ნი-
კოლოზის სახელობის აკადემია 1-ლი თანრიგით. პირველი მსოფლიო ომის დროს აღმოსავლეთ 
პრუსიაში მიმდინარე ბრძოლების მონაწილე. ჩავარდა ტყვედ როდესაც კორპუსი ალყაში მოექცა. 
1918 წლიდან ქართულ არმიაშია. იბრძოდა გაგრის ფრონტზე. საქართველო-სომხეთის ომში მო-
ნაწილეობდა პოლკოვნიკის ჩინით. 1919 წელს გენერალ მაზნიაშვილთან ერთად, რომლის შტაბის 
უფროსიც იყო, იბრძვის ახალციხის მაზრაში თურქებისა წინააღმდეგ.1921 წელს თბილისის დაც-
ვის დროს მარცხენა ფრთის (ორხევი-ლილო) სარდალი. ემიგრაციაში არ წასულა. დახვრიტეს 1938 
წელს.
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თან ჟლობა განადგურდებოდა. გვარდიის პოლკში იყო 4 ესკადრონი. თითო-
ეულში 80-90 მებრძოლი და 2, 4 ტყვიამფრქვევი. ესკადრონებში კარგი ხალხი 
იყო, მაგრამ არა საკმარისად გაწვრთვნილი. არმიის პოლკს არ ყავდა სრული 
შემადგენლობის ესკადრონები. მათი ოფიცრების უმეტესობა, ასე ძვირფასი და 
ახლობელი გენერალ ჩხეიძის26 გულისათვის, გასაგდები იყო არმიიდან. აი მოკ-
ლედ თუ რა მოხდა იმ დღეს – მე დავიჭერი იერიშის დაწყებისას და ამან ხალხზე 
იმოქმედა. დაიჭრა მხოლოდ სამი კაცი. ჟლობა დაბნეული იდგა მთელი ღამე და 
ადგილიდან დაძვრას ვერ ბედავდა – ტფილისის არც ერთი მატარებელისათვის, 
რომელიც ავჭალისკენ და უფრო იქით მიემართებოდა არ იყო გახსნილი ცეცხ-
ლი, ისე გამაოგნებლად იმოქმედა ჟლობაზე ჩვენმა მანევრმა. რა მოხდებოდა 
ჩვენ რომ იქ უფრო ენერგიული ვყოფილიყავით და ვითარების გამოყენება შეგვ-
ძლებოდა, ამის შესახებ პირუთვნელი ისტორიკოსი იტყვის. ბოლშევიკების კა-
ვალერია ცხენოსანი არტილერიის გარეშე იყო, 2500 კაცის შემადგენლობით. 
შეიარაღებული ხმლებით, შუბები არ ქონდათ. ცხენსა და ხმალს უკეთ ფლობდ-
ნენ, ვიდრე ჩვენი პოლკის მხედრები, რომელთაგან მხოლოდ 1/3 თუ ჩაითვლე-
ბოდა ნამდვილ მხედრად. ამ დღეს ბევრი ოფიცერი, ასეულების მეთაურებიც კი, 
როგორც ლოლუა, ამილახვარი და სხვანი წასული იყვნენ ტფილისში – ორივე 
ასეული შეტევაში თავის მეთაურების გარეშე მონაწილეობდა. მე მათ სასამართ-
ლოს გადავცემდი და დახვრეტას მოვითხოვდი, მაგრამ ბედმა სხვა ბედი გვარ-
გუნა.“ წერილს ბოლოში ირაკლი ცაგურიას ქართული ხელმოწერა ახლავს.

პოლკოვნიკ ირაკლი ცაგურიას მიხედვით, წითელ კავალერიას დიმიტრი ჟლობა 
მეთაურობდა. 24 თებერვალს შემოვლითი მანევრი ავჭალაზე საბჭოთა რუსეთის 
მე-18 საკავალერიო დივიზიამ განახორციელა, რომლის მეთაურადაც ჟლობა 1 
მარტს დაინიშნა. გამოდის, რომ ცაგურას აქ მცირე უზუსტობა მოსდის. ამის მი-
ზეზი შეიძლება იყოს შემდეგი – ცაგურიამ იცის, რომ შემოვლითი მანევრი მე-18 
დივიზიამ განახორციელა და ისიც იცის, რომ ამ დივიზიას რაღაც მომენტში (ოფი-
ციალურად 1 მარტიდან) ჟლობა მეთაურობდა. დაუკავშირა ეს ორი მომენტი ერთ-
მანეთს და ამიტომ მოუვიდა შეცდომა (შესაძლოა სხვა ვარიანტებიც: შემოვლითი 
მანევრისათვის შეიქმნა საგანგებო ჯგუფი და სავსებით შესაძლებელია ჟლობას, 
როგორც ერთ-ერთ ყველაზე გამოცდილ და სახელმოხვეჭილ წითელ კავალერისტ 
მეთაურს მართლაც ესარდლა შემოვლითი მანევრისათვის და არაა აუცილებელი 
ამ დროს ოფიციალურად ყოფილიყო დივიზიის მეთაური. არც ისაა გამორიცხული, 
რომ ჟლობა რეალურად ასრულებდა დივიზიის მეთაურის მოვალეობას, რაც ოფი-
ციალურად ანუ ფორმალურად მოგვიანებით გაფორმდა). 

ვინ სარდლობდა რუსების შემოვლით მანევრს საინტერესოა, მაგრამ არა გადამ-
წყვეტი. მთავარია, რომ მე-18 დივიზიის სარდლობა დააბნია ცაგურიას შეტევამ. 
ამას დაემატა ავჭალაში მისული წითელი კავალერიის მეწინავე ნაწილების მარც-

26 ალექსანდრე ჩხეიძემ დაამთავრა თბილისი კადეტთა კორპუსი. პირველი მსოფლიო ომის დროს 
იბრძოდა კავკასიის ფრონტზე. დაჯილდოებული იყო წმ. გიორგის ჯვრით. 1919 წლიდან იყო ქარ-
თული სამხედრო სკოლის უფროსის თანაშემწე. 1921 წელს მეთაურობდა სამხედრო სკოლას ტა-
ბახმელას ფრონტზე. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ემიგრაციაში 
წავიდა. მსახურობდა პოლონეთის არმიაში. 1923 წელს გახდა ბრიგადის გენერალი. იყო „ქართველ 
მხედართა კავშირის“ გამგეობის წევრი და „ქართველ იუნკერთა კავშირის“ საპატიო თავმჯდომა-
რე. 1939 წელს წითელი არმიის მიერ ლვოვის დაკავებისას ტყვედ ჩავარდა. დახვრიტეს კატინში 
1940 წელს (სხვა ვერსიით, მოსკოვში გადაიყვანეს და იქ დახვრიტეს 1941 წელს).
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ხი. შედეგად რუსების ეს მანევრი ლიკვიდირებული იყო და იმ მომენტში საფრთხე 
აღარ არსებობდა. 

რა მოხდებოდა ქართული სარდლობა რომ უფრო ენერგიული და გამბედავი ყო-
ფილიყო? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა რთულია და დიდ ანალიზს მოითხოვს, რაც 
ამჯერად ჩვენ მიზანს არ წარმოადგენს. ამიტომ მხოლოდ მოკლე დასკვნას გავაკე-
თებთ. არსებობდა გარკვეული შენაერთები (ცხენოსანი ბრიგადის ნაწილი და პოლ-
კოვნიკ გედევანიშვილის დაქვემდებარებაში არსებული გვარდიის ბატალიონები), 
რომლებითაც შესაძლებელი იყო წარმატებული შეტევის გაგრძელება. ეს მინიმუმ 
გაართულებდა რუსების მდგომარეობას, თუ მართლაც არ გამოიწვევდა წითელი 
კავალერისტების შენაერთის განადგურებას. დარწმუნებული ვართ, თავად ცაგუ-
რია რომ არ დაჭრილიყო, ბრძოლა გაგრძელდებოდა.

ცხადია, ირაკლი ცაგურიას ეს მონათხრობი გადამოწმებას საჭიროებს. ქართუ-
ლი წყაროებით ეს ძნელი გასაკეთებელია. ყველა, ვინც ამ კონტრშეტევას ეხება, 
სავარაუდოდ სწორედ ირაკლი ცაგურიას ინფორმაციას ეყრდნობა. სახალხო გვარ-
დიის იმერეთის მე-2 ბატალიონის უფროსი აკაკი კვიტაიშვილი საკუთარ მოგო-
ნებებში წერს, რომ როდესაც 24 თებერვალს რუსების კავალერიამ ჩვენი მარჯ-
ვენა ფრთის შემოვლა და ავჭალაში გაჭრა განიზრახა, „ჩვენი ცხენოსანი ბრიგადა 
პასიურ მდგომარეობაშია, ვინაიდან მათი ახალი უფროსი პოლკოვნიკი სიდამონ-
ერისთავი დაიბნა და ინიციატივას ვერ იჩენს. ყოველივე ამის მიუხედავად, თავისი 
პირადი ინიციატივით, პოლკოვნიკი ს. ცაგურია თავისი ორი ესკადრონით ეკვეთა 
მტერს სოფელ ნორიოსთან. აქ პოლკოვნიკი ს. ცაგურია დაიჭრა, მაგრამ მისმა მა-
ნიოვრმა მთლიანად შეაჩერა ჟლობას მოძრაობა. მხოლოდ ერთი პატარა თარეში 
გამოჩნდა სოფელ ავჭალასთან, რომელიც განდევნილ იქნა.27“ აკაკი კვიტაიშვილი 
კიდევ ერთხელ შეეხო ამ საკითხს, როდესაც 1934 წელს დაწერა „პასუხი ბატონ 
გენერალ ჩხეიძეს.“ ამ წერილში ის აღნიშნავს, რომ რუსებს სულ 700-800 კაცი ყავ-
დათ, რომლებიც ჯაგლაგ ცხენებზე იყვნენ ამხედრებული.28 საპასუხო წერილში 
გენერალი ალექსანდრე ჩხეიძე მხოლოდ ერთ რამეს აცხადებს, „ნახეთ რას წერს 
ამაზე ცაგურია.“29 რას გულისხმობს გენერალი ჩხეიძე ძნელი სათქმელია, რადგან 
ჩვენს მიერ ნანახ წყაროებში ირაკლი ცაგურიას რაიმე სხვა წერილი 24 თებერვლის 
კონტრშეტევასთან დაკავშირებით ვერ ვნახეთ. პოლკოვნიკ ცაგურიას ცნობების 
გადამოწმება იმ რუსული საარქივო მასალის მიხედვით შეიძლება, რომელიც ამჟა-
მად ჩვენთვის მიუწვდომელია.

ერთი რამ კი ცხადია, თბილისთან 18-24 თებერვლის ბრძოლების დროს ქარ-
თული სარდლობა ფაქტობრივად არ იყენებდა კავალერიას. მართალია, ქართული 
კავალერია მცირერიცხოვანი იყო, მაგრამ გარკვეული ამოცანების გადაჭრა, რა 
თქმა უნდა, შეეძლო. გენერალ ანდრონიკაშვილის სექტორში, კოჯორ-ტაბახმელას 
მიმართულებაზე ცხენოსნების გამოყენება ალბათ არაეფექტური იქნებოდა. სო-
ღანლუღისა და ორხევი-ლილოს მიმართულებაზე კი ნამდვილად შეიძლებოდა. აქ 
აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ გენერალ მაზნიაშვილის სიტყვები, როცა ის 19 

27 კვიტაიშვილი ა., რუსეთ-საქართველოს ომი 1921 წელს საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ. 
ჟურნალი „განთიადი“, 1990, №2, გვ. 127-128.

28 კვიტაიშვილი ა., პასუხი ბატონ გენერალ ჩხეიძეს, წიგნში – შარაძე გ., ქართული ემიგრანტული 
ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ.6, თბ., 2003, გვ. 95.

29 ჩხეიძე ა., ჩემი მოგონებების განმარტებანი, წიგნში – შარაძე გ., ქართული ემიგრანტული ჟურნა-
ლისტიკის ისტორია, ტ.3, თბ., 2003, გვ. 471.
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თებერვალს გამთენიისას რუსების შეტევის მოგერიების შემდეგ კონტრშეტევის 
აუცილებლობაზე საუბრობს – „მოწინააღმდეგის დახეულ ჯარებს თოფის ტყვია 
ვეღარ სწვდებოდა და ვესროდით მხოლოდ ზარბაზნებს. რეზერვში არ მყავდა დას-
ვენებული არც ერთი ნაწილი, რომელსაც კი შეეძლო მტერს დასდევნებოდა. ლაშქ-
რის შტაბმა, არ ვიცი რა მიზეზით, საჭიროდ არ ჩასთვალა, გამოეგზავნა ჩემთვის 
კავალერიის ერთი ესკადრონი მაინც, ცხენოსანი ჯარი კი იდგა იმ დროს სოფელ 
ლილოსთან უსაქმოდ“30. ჩვენი აზრით, ქართული კავალერიის ფაქტობრივად სრუ-
ლი იგნორირება მთავარსარდლობის სერიოზული შეცდომა იყო.

საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ირაკლი ცაგურია 
ემიგრაციაში არ წავიდა. ბუნებრივია, რომ ისეთი მამულიშვილი და პროფესიონა-
ლი სამხედრო, როგორიც პოლკოვნიკი ირაკლი ცაგურია იყო, ეროვნულ-განმათვი-
სუფლებელ მოძრაობაში მონაწილეობდა. 

საბჭოთა ხელისუფლება ცდილობდა ირაკლი ცაგურია დაეპატიმრებინა. ჩეკამ 
ამ მიზნით პოლკოვნიკ გიორგი ხიმშიაშვილის ძმის, ალექსანდრეს გამოყენებაც კი 
სცადა. თავად ირაკლი ცაგურია ასე აღწერს შეხვედრას ალექსანდრე ხიმშიაშვილ-
თან: „1923 წლის 21 მაისს31 დახვრიტეს 15 ქართველი ოფიცერი და მათ რიცხვ-
ში ჩემი მეგობარი პოლკ. გიორგი ხიმშიაშვილი. ივნისის შუა რიცხვებში მაცნობეს, 
რომ პოლკ. ხიმშიაშვილის ძმას სურს ჩემი ნახვა. დავნიშნეთ პაემანი საამისოდ არ-
ჩეულ საიმედო ადგილას. როდესაც დავინახე ის, ოდესღაც სიცოცხლით სავსე 22 
წლის ახალგაზრდა, ძლივს ვიცანი. მის თვალებში კიდევ შეიძლებოდა ამოეკითხა 
ადამიანს განცდილი წამების ნიშნები. აი სიტყვა-სიტყვით მისი ნაამბობი: მე ვიმ-
ყოფებოდი სოფელ ფასანაურში და შენ კარგად იცი, თუ რა აღფრთოვანებით ვმუ-
შაობდი ბოლშევიკური ძალაუფლების წინააღმდეგ ... დამიგდე ყური კარგად – მე 
იმათ გამათავისუფლეს პირობით. მოროზმა32 მომცა ორი კვირის ვადა, რომ გაგცე 
შენ ... ჩემი თავისუფლება შენი დატყვევების სამაგიეროა. მოროზმა იცის, რომ შენ 
საწყალი ჩემი ძმის დიდი მეგობარი იყავი, რომ ამისთვის არ უნდა გამიძნელდეს შენ-
თან ძველი დამოკიდებულების აღდგენა და რომ შემდეგ გადაგცემ მას ... უშველე 
თავს გემუდარები. მომეცი საშუალება, რომ ავიცდინო ამ საშინელ პირობის ასრუ-
ლება და შემდეგ გადავიმალო. ჰო, მოიქეც ეგრე ჩემი ძმის ხსოვნისთვის, რომელიც 
შენ ეგრე გიყვარდა. მე მას ვურჩიე, გამოიჩინოს იმდენი მოხერხება, რომ ვითომ მე 
დამსდევს და ამით მოატყუოს მტარვალები. მართლაც ეს მან შეძლო და დღეს ის 
იმყოფება საზღვარგარეთ“33 (ალექსანდრე ხიმშიაშვილი 1924 წლის აჯანყების და-
მარცხების შემდეგ ირაკლი ცაგურიასთან ერთად წავიდა ემიგრაციაში).

საბჭოთა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პოლკოვნიკ ცაგურიას ხელში ჩაგდება.
ირაკლი ცაგურია 1924 წლის აჯანყების ერთ-ერთი მეთაური იყო. თავდაპირ-

ველი გეგმის თანახმად მას ვაზიანი უნდა აეღო და აქედან შეეტია თბილისისთვის. 
აჯანყების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოლომონ ზალდასტანიშვილი იგონებს: „ამ 
ხანებში ვაზიანის მიდამოებში დაბანაკდა მთელი ამიერკავკასიის არტილერია 120 
ზარბაზნით. ამ ძალის ხელში ჩაგდება ნახევრად მაინც წყვეტდა თბილისის ბედს. 
ამისთვის საჩქაროდ ავმუშავდით. დავამუშავეთ გეგმა, რომლითაც მთელი არ-
ტილერია ხელში გვივარდებოდა. ამ რაიონის სარდლად დაინიშნა არტილერისტი 

30 მაზნიაშვილი გ., მოგონებანი ბათუმი, 1990, გვ. 167-168. 
31 გიორგი (გოგი) ხიმშიაშვილი და „სამხედრო ცენტრის“ სხვა წევრები 20 მაისს დახვრიტეს.
32 მოროზი – ჩეკას ერთ-ერთი ხელმძღვანელი.
33 შარაძე გ., ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ.4, თბ., 2003, გვ. 559-560.
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პოლკ. ირაკლი ცაგურია, მის განკარგულებაში იყო ამ რაიონის სოც.-დემ. რაზმი. 
დამუშავებული გეგმით მათ უნდა ჩამოერთმიათ რუსებისთვის ზარბაზნები და მოს-
დგომოდნენ თბილისს ნავთლუღის მხრივ.34“

ირაკლი ცაგურიამ 1926 წელს ბელგიურ ჟურნალში, „La Revue Belge“ გამოაქ-
ვეყნა სტატია სათაურით „საქართველოს გოლგოთა,35“ სადაც საუბრობს 1924 წლის 
აჯანყებაზე და დაწვრილებით ყვება თავის მონაწილეობაზე. „აჯანყების გეგმა იყო 
შემდეგი: ტფილისის ხელში ჩაგდება, სადაც დაგროვილი იყო წითელი არმიის მთე-
ლი ძალა, ძნელი საქმე იქნებოდა, მაგრამ ქართველობამ გულადობითა და უსათუო 
გამარჯვების სურვილით გატაცებულმა, გადაწყვიტა ტფილისის აღება. პროვინ-
ციაში გამარჯვების შემდეგ აჯანყებულები უნდა მისდგომოდნენ ტფილისს სამი 
მხრიდან: კოჯორიდან მოდიოდა პოლკოვნიკი ჩოლოყაშვილი36 თავისი რაზმით. სა-
წინააღმდეგო მხრიდან უნდა გამოვსულიყავი მე და პოლკ. ჩოლოყაშვილთან შეერ-
თების შემდეგ, ორივენი ტფილისზე მივდიოდით. რაც შეეხება მესამე მიმართულე-
ბას, დუშეთისას, იქ მეთაურობს გლეხი ლასხარაშვილი. ყველაზე ძნელი ამოცანა 
მე მერგო. უნდა ამეღო, ტფილისიდან 25 ვერსის მანძილზე დაცილებული ვაზიანის 
პოლიგონი, სადაც იდგა წითელი ჯარი 98 ზარბაზნით. ასეთი გეგმა შემცდარი და 
მიუღებელი იყო. აჯანყების მომწყობთ არ გაუთვალისწინებიათ ტფილისის მორა-
ლური და პოლიტიკური მნიშვნელობა. საქართველო უპყრია მას, ვისაც ტფილისი 
აქვს ხელში. სწორედ ამისთვის აუცილებელი იყო პირველი დარტყმა მომხდარიყო 
ტფილისზე, კომუნისტურ ძალთა სიმაგრეზე. ტფილისის აღებისას წითელი არმია, 
მოკლებული ცენტრალურ მართველობას, დევნილი მთელ საქართველოში, ხალხის 
სიძულვილით გარშემორტყმული, უნდა დანებებოდა გამარჯვებულს.

მაშინ, როდესაც პირველი გეგმის მიხედვით, ჩვენი ძალები, დაქსაქსულნი მთელ 
მხარეში, ვერ შეიკრიბნენ თავის დროზე, ჩვენ დავმარცხდით ძალიან უსწორო 
ბრძოლაში.

მეორე მიზეზი ჩვენი დამარცხებისა იყო ჭიათურის დასწრებული გამოსვლა – 
დანიშნულ დროზე 24 საათით ადრე ... ჭიათურის ნაადრევმა გამოსვლამ საშუალე-
ბა მისცა საბჭოთა უფროსებს, დროზე მიეღოთ ენერგიული ზომები აჯანყების ჩა-
საქრობად. მთელ საქართველოში გამოცხადდა სამხედრო წესები.

უმთავრესი ჩემი დავალება ე.ი. ვაზიანში მყოფი წითლების განიარაღება, ვერ 
მოვიყვანე სისრულეში. მე ვყოყმანობდი იმ ბრძოლის პერსპექტივის გათვალისწი-

34 ზალდასტანიშვილ ს., საქართველოს 1924 წლის ამბოხება, თბ., 1989, გვ. 30.
35 ამ წერილის ქართული თარგმანი 1930 წელს დაბეჭდა ჟურნალმა „მხედარი“ (№ 3 და 4). 
36 ქაქუცა (ქაიხოსრო) ჩოლოყაშვილი პირველ მსოფლიო ომში ლეიტენანტის ჩინით იბრძვის ჯერ ავს-

ტრიის, შემდეგ კავკასიის ფრონტზე. თავი გამოიჩინა სარიყამიშის ბრძოლის დროს. დააჯილდოვეს 
ოქროს ხმლით. მძიმედ დაჭრილი ჩამოიყვანეს თბილისში. 1916 წელს გახდა გენერალ დავით ჭავ-
ჭავაძის მიერ ჩამოყალიბებული ქართველ ცხენოსანთა ათასეულის წევრი და მონაწილეობა მიიღო 
სპარსეთის ფრონტზე განხორციელებულ ცნობილ რეიდში (სპარსეთიდან მესოპოტამიაში). 1918-
1920 წლებში მსახურობს სახალხო გვარდიის ცხენოსან ნაწილში. მონაწილეობდა სომხეთთან ომში, 
სამხედრო მოქმედებებში სოჭის ოლქში. 1921 წლის ომის დროს გენერალ დავით ჭავჭავაძესთან ერ-
თად გაიგზავნა დასავლეთ საქართველოში საკავალერიო ნაწილების ჩამოსაყალიბებლად. მოხერხდა 
ორი ესკადრონის შექმნა და ერთის მეთაურად დაინიშნა კიდეც. თუმცა ამ დროისათვის ქართულ 
ჯარს აღმოსავლეთ საქართველო უკვე დატოვებული ქონდა. მონაწილეობა მიიღო ბათუმიდან ქე-
მალისტების განდევნაში. ემიგრაციაში არ წასულა. გახდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრა-
ობის ლიდერი. ჩამოაყალიბა „შეფიცულთა“ ცნობილი პარტიზანული რაზმი. 1922 წელს წამოიწყო 
აჯანყება კახეთსა და ფშავ-ხევსურეთში. 1924 წლის აჯანყების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მეთა-
ური. აჯანყების მარცხის შემდეგ „შეფიცულებთან“ ერთად წავიდა ემიგრაციაში საფრანგეთში.
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ნებით, რომლის შედეგი იქნებოდა ტყუილ-უბრალოდ ჩემი ხალხის სამსხვერპლოზე 
მიტანა.

ჩემს განკარგულებაში მყავდა 300 გლეხი, ყოჩაღნი და ამაყნი, რომელთა საშუ-
ალებით, შესაძლებელია, სხვა ვინმე შესძლებდა სასწაული მოეხდინა და გმირობა 
გამოეჩინა, მაგრამ აღვიარებ, რომ მე ვერ გავამართლე პარტიათა კომიტეტის ჩემ-
ზე დამყარებული იმედები, რადგან მას ჰქონდა უფლება მოეთხოვა ჩემგან სასწა-
ული. დიახ, ჩემს სამშობლოს ჰქონდა ბევრი შემთხვევა ჩემი ნერვების დაცდისა: ბა-
თომი, სადახლო, ნოია37 – სადაც მტრის ტყვიით დაჭრილი მაინც განვაგრძობდი ჩემ 
ადგილას ყოფნას და როდესაც ვამბობ: ჭიათურის ნაადრევმა გამოსვლამ შემიშალა 
ხელი-თქო, ამით არ ვიმართლებ თავს. ვინაიდან, შესაძლებელია მაკლდა რევოლუ-
ციონური აღმაფრენა, მე ვიმოქმედე იმ ღამეს, როგორც პატიოსანმა ჯარისკაცმა, 
როგორც მხედარმა.“38

ზემოთ მოტანილი სიტყვები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ირაკლი ცაგურიას 
ვაჟკაცობას, პატიოსნებასა და სამშობლოსადმი მის დიდ სიყვარულს. 1918-1921 
წლებში ქართულ შეიარაღებულ ძალებში სამსახურისას პოლკოვნიკმა ცაგურია 
არაერთხელ დაღვარა სისხლი სამშობლოს თავისუფლების დაცვისათვის. მას ვე-
რავინ ვერაფერს წამოაყვედრიდა. 1924 წლის 29 აგვისტოს კი ვაზიანის სამხედრო 
ბაზის აღებას, იმ ვითარებაში და იმ ძალებით რაც ირაკლი ცაგურიას ყავდა, ვერა-
ვინ შეძლებდა. მის პიროვნულ ღირსებაზე მიანიშნებს ისიც, რომ წარუმატებლობი-
სათვის პასუხისმგებლობას თავის თავზე იღებს. 

თუ რა მოხდა უშუალოდ ვაზიანის პოლოგონთან, ამის შესახებ პოლკოვნიკი ცა-
გურია წერს, „ჩემი შტაბი იმყოფებოდა პატარძეულში. ვაზიანის კომისარი მოვიდა 
ჩემთან და მთხოვა გამოვსულიყავი დანიშნულ დროის თორმეტი საათით უფრო 
ადრე, რადგან სამხედრო წესი გამოცხადდა და ჩვენს მოულოდნელ თავდასხმას 
შეეძლო გამოეწვია არევ-დარევა მოწინააღმდეგეში. დავთანხმდი ამ წინადადებაზე 
და საღამოს შვიდ საათზე თორმეტ სოფელში ძალაუფლება გადმოვიდა ჩვენს ხელ-
ში – კომუნისტების უფროსობა იქნა დატუსაღებული – ადგილი არ ჰქონია არც ერთ 
უსამართლობას მათ მიმართ.

ჩვენი პროგრამის პირველი ნაწილი ჩინებულად შევასრულეთ. დაგვრჩა მეორე 
– უფრო ძნელი და უფრო თავაღებული ნაბიჯის გადადგმა – უნდა წავსულიყავით 
ტფილისზე. საჭირო იყო მთელი არტილერიის ხელში ჩაგდება. ჩვენ ვუახლოვდებო-
დით მტრის ბანაკს, როდესაც ჩვენი სვლა შენიშნა მტერმა პროჟექტორების საშუ-
ალებით. ბატარეიდან ათი კილომეტრის მანძილზე ავუტეხეთ სროლა უკანა მცვე-
ლებს. გაჩაღდა ბრძოლა. ამ მომენტში მაცნობეს მტრის კავალერიის სამი პოლკის 
ჩვენსკენ გამომგზავრება, წითლების გასაძლიერებლად.

მდგომარეობა გართულდა. ტყვია-წამალი გვითავდებოდა. იძულებული ვიყავი 
ჩემიანებისთვის უკან დახევა მებრძანებინა და ღამის სიბნელის გამოყენებით ტყეში 
შევიხიზნეთ, მაგრამ გვიანღა იყო ... მთელი ეს საერთო აჯანყება ჩაქრობილ იქნა 
საშინელ სისასტიკით.“39

აჯანყების მარცხის შემდეგ ირაკლი ცაგურია ემიგრაციაში წავიდა. ცხოვრობდა 
ბელგიაში, ქალაქ ბრიუსელში. აქტიურად თანამშრომლობდა ემიგრანტულ ჟურ-

37 იგულისხმება სოფელი ნორიო.
38 შარაძე გ., ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ.4, თბ., 2003, გვ. 568-569.
39 შარაძე გ., ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია, ტ.4, თბ., 2003, გვ. 569-570.
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ნალ-გაზეთებთან. აქვეყნებდა წერილებს საკუთარი სახელით და ფსევდონიმები-
თაც. გარდაიცვალა 1969 წლის ნოემბერში40.
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MIkheIl Bakhtadze

Colonel Irakli tsaguria

Summary

Irakli Tsaguria finished Artillery School. He participated in the World War I, fought in the 
Caucasus front, served in the Caucasus II Mountain Artillery Battery; in July, 1917 while being on 
a secondment in Petrograd he took part in the battle against Bolsheviks insurgency, at that time he 
took the post of a staff-captain; in 1917 he was awarded the George Cross of the Fourth Degree.

 He served in Georgian state service from 1918. I.Tsaguria took part in the fight against Osman;  
he was wounded in the attack near Batumi. In December, 1918 Colonel Tsaguria already takes 
part in the war with Armenia where he takes the post of the commander of the Mountain-Mounted 
Battery; in the capacity of the mentioned position he revealed the skill of the unit leadership and 
excellent personal courage; on December 22 he led the unit in the attack and despite the wounds, 
managed to break the siege.

40 Незабытые могилы... т.VI, кн. 3,М., 2007. http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3
%F3%F0%E8%FF&r=4

http://grwar.ru/library/Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
http://grwar.ru/library/Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
http://grwar.ru/library/Eliseeff-Kazaki/KK_04.html?PHPSESSID=d957af7ecb2039793abec1e767dde069
http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3%F3%F0%E8%FF&r=4
http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3%F3%F0%E8%FF&r=4
http://www.dk1868.ru/history/nikitin4.htm
http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3%F3%F0%E8%FF&r=4
http://rosgenea.ru/?alf=23&serchcatal=%D6%E0%E3%F3%F0%E8%FF&r=4
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In 1921 he participated in Russian-Georgian war; he distinguished himself in the fight for the 
defense of Tbilisi; on February 24 with his own initiative he organized the counterattack against 
Soviet divisions which planned to bypass Georgian positions. I.Tsaguria was seriously wounded 
during the attack though his maneuvers stopped the Red Cavalry attacks and foiled the plan of the 
Soviet Command. What would happen if the Georgian leadership had been more energetic and 
courageous? It seems difficult to answer this question, but one thing is obvious: during the fights 
in Tbilisi Georgian Command factually did not used the cavalry and this was a serious mistake.

After the occupation of Georgia Irakli Tsaguria stayed in his motherland; he participated in 
preparation of anti-Soviet uprising; he was one of the leaders of the rebellion in 1924. According 
to the initial plan of the rebellion he had to take over Vaziani base as well as he was responsible 
for the capture of anti-aircraft guns and organization of the attack to Tbilisi. Unfortunately by that 
time, taking into consideration the forces Colonel Irakli Tsaguria had it was impossible to occupy 
Vaziani base.

After the failure of the rebellion he emigrated. Irakli Tsaguria lived in Belgium. He died in 1969.
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მარიამ ხატიაშვილი

ამერიკელი პარფიუმერის პრინცი მაჩაბელის 
ასახვა 21-ე საუკუნის კანადურ და ამერიკულ ლიტერატურაში

მსოფლიო ლიტერატურის სამყარო სავსეა პრინცებისა და მათზე მეოცნებე 
პრინცესების თემატიკით. „თეთრ რაშზე ამხედრებული პრინცი“ გასცდა ლიტერატ-
რული სამეფოს საზღვრებს და ყოველდღიურ მეტყველებაშიც დაიმკვიდრა ადგი-
ლი. პრინცესების გარდა, მასზე ჩვეულებრივმა გოგოებმაც დაიწყეს ფიქრი. „პრინ-
ცები არ არსებობენ, მათ მხოლოდ ზღაპრების სამყაროში ვხვდებით“, – ხშირად 
გვესმის ასეთი სიტყვები, მაგრამ გვავიწყდება, რომ სამეფო გვარის წარმომადგენე-
ლი მამაკაცები არა მხოლოდ ძველ, არამედ თანამედროვე სამყაროშიც არსებობენ. 
უმეტესწილად კი, მაინც ჯადოსნური მეტაფორებით შემკული პრინცების ამბების 
კითხვა გვართობს.

პრინცების უმეტესობა მწერლის მიერ გამოგონილი ლიტერატურული პერსო-
ნაჟია; თუმცა, არსებობს ერთი პრინცი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა შექმნა 
ამერიკაში სუნამოებისა და კოსმეტიკის ბიზნესი და რომელმაც „ქალების შესახებ 
მთელ მსოფლიოში ისწავლა და საკუთარი ცოდნა ფლაკონებში ესენციად გამოხა-
ტა“. მწერლის მიერ გამოგონილი პრინცებისაგან განსხვავებით, ამ, წარმოშობით 
ქართველმა პრინცმა გიორგი მაჩაბელმა ინანათების დახმარებით შეაბიჯა ლიტე-
რატურულ სამყაროში და წიგნის ფურცლებზე გადაინაცვლა. დიახ, ეს სინამდ-
ვილეა!

პრინცმა მაჩაბელმა „იცოდა ყველაფერი ფუტკრებისა და ყვავილების შესახებ 
და კიდევ უფრო ბევრი რამ საუკეთესო აურის შესაქმნელად”. მისი აზრით, „კანის 
ფაქტურასა და ფერს სუნამოს არჩევასთან არანაირი კავშირი არ აქვს; ქერები, შავ-
გვრემნები და ჟღალთმიანები, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანები არიან – და დე-
დამიწას ინდივიდუალურობა ატრიალებს“, – ამბობდა იგი და ვალენტინობის დღის 
მისალოც საჩუქრად ქმნიდა იასამნით დახუნძლულ, ეგზოტიკურსა და ქორფა ყვა-
ვილების ოდეკოლონებს წითელგულებიანი შეფუთვით.

პრინცი მაჩაბელი შობისთვისაც განსაკუთრებულად ემზადებოდა: საშობაო ზა-
რებით, წითელი, თეთრი და ოქროსფერი ლენტებით ამზადებდა საჩუქრებს უნი-
კალური და მომხიბლავი არომატიზებული ნარევით. პრინცი მაჩაბლის სუნამოები 
ქალბატონებს ეხმარებოდა ინდივიდუალურობის, სინაზის, აურის, სისათუთის გა-
მომჟღავნებასა და სულის ამაღლებაში. არაფერი იყო მისი ორიგინალური, გვირგ-
ვინის ფორმის ფლაკონის მქონე ლამაზ სუნამოზე უფრო გონივრული საჩუქარი და, 
მართლაც, პრინცმა მაჩაბელმა ჰობი შემოსავლიან, წარმატებულ ბიზნესად აქცია. 
„და როდესაც ყველაფერი ნათქვამი და გაკეთებულია”, პრინცი საკუთარმა ინანა-
თებმა ლიტერატურულ სამყაროში შეაბრძანეს.

კანადელი მწერლის ქიმ ქრისველის რომანში „ანარეკლი“, რომელიც მოქმედე-
ბისა და რომანტიკის ბრწინვალე ნარევია, ვხვდებით პრინც მაჩაბელს. პერსონაჟი 
უითნი (Whitney) ფიქრობს, რომ როდესაც გაიზრდება, პრინც მაჩაბელზე დაქორ-
წინდება და იცხოვრებს ლამაზ სასახლეში. 10 წლისამ კი აღმოაჩინა, რომ „პრინცი 
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მაჩაბელი“ ნამდვილი პრინცი კი არ იყო, არამედ მხოლოდ ის კომპანია, რომელიც 
დედამისის საყვარელ სუნამოს ამზადებდა (Reflection, Kim Cresswell, 2014).

ჩრდილოამერიკულ ლიტერატურაში ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდე-
საც პრინცი მაჩაბელის სახელი ლიტერატურულ სამყაროში აისახა, მაგრამ არის 
უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ლეგენდარულ პრინცად წარმოჩენის, 
შეიძლება ითქვას, პირველი შემთხვევაა. მწერლის შთაგონებად კი იქცა პრინცი მა-
ჩაბლის იმ სურნელების ბავშვობისდროინდელი მოგონებები, რომელსაც დედამისი 
იყენებდა.

პრინცი მაჩაბლის სახელს, მისსავე შექმნილი სურნელის კონტექსტში, სხვა წიგ-
ნებშიც ვხვდებით, მათ შორის, დერექ მაქქორმაქის „სურნელოვანი სანახაობა“, 
(The Show that Smells, By Derek McCormack, 2009), ფეთი ქირქის „მოყვარული 
მორწმუნის აღსარება“ (Confessions of an Amateur Believer, By Patty Kirk, 2007)„ 
ქეთლინ ჰილსის „მონადირის ცეკვა“ (Hunter’s Dance (EasyRead Comfort Edition), 
By Kathleen Hills, 2009), დაიანა პრინცის „ფუტკრები ზამთარში: ლექსები“ (The 
Bees in Winter: Poems, By Diana Prince PhD, 2011).

პოეზიიდან აღსანიშნავია უილიამ თრეისის (წიგნი „ხსოვნის ნაპირი: განმეორე-
ბული“) ლექსი „გამოვლენილი მოგონება“. ავტორს წარსულ რომანტიკას პრინცი 
მაჩაბელის სუნამო „ქარის სურნელი“ ახსენებს, რომელსაც მისი საყვარელი ქალ-
ბატონი დიდი ხნის წინ ინტენსიურად იყენებდა. მსგავსი გრძნობა მას ბევრჯერ 
განუცდია და რომანტიზმის ხანაში სწრაფად გადაუყვანია. და ახლაც, ავტორს მო-
ულოდნელად ეწვია ეს გრძნობა, გვერდითჩავლილი ქალისგან წამოსულმა სუნამოს 
ნაზმა ღრუბელმა გამოუღვიძა წარსული სიყვარულის აღმაფრთოვანებული გრძნო-
ბა. ლექსის მიხედვით, რადენიმე წლის წინ ეს სუნამო პოეტმა საკუთარ მეუღლეს, 
ცოტა ხნის წინ კი საყვარელ ქალს შეუძინა. ინანათის ეფექტი მასზე იმდენად 
ძლიერია, რომ ლექსის ბოლოს ამბობს: „კვლავ შეგიძლია შეიგრძნო ეფექტი უბრა-
ლოდ „ქარის სურნელის“ წარმოთქმით“ (“Elicited Memories”, Strands of Memory: 
Reprised, By William R. Tracey D, 2007).

როგორც ვხედავთ, მე-20 საუკუნის ლეგენდამ, „პრინცმა მაჩაბელმა“ ერთგვა-
რი მითოლოგემიური ფუნქცია შეიძინა 21-ე საუკუნის ამერიკულ ლიტერატურაში 
და გარდაიქმნა ზღაპრულ გმირად. ეს თითქოსდა, ერთგვარი მადლობის გადახდის 
ფორმაა მათი მხრიდან, ვისაც ერთ დროს ნამდვილი პრინცის მიერ შექმნილმა სუ-
ნამოებმა ინდივიდუალურობა შეუნარჩუნა და „შთამბეჭდავ ყვავილად“ აგრძნობინა 
თავი.

ვფიქრობ, უითნისნაირად უამრავი ამერიკელი გოგონა ოცნებობდა დიდობი-
სას პრინც მაჩაბელზე დაქორწინებას, ბევრი სარკმელშიც იცქირებოდა და მისი 
მოსვლის მოლოდინში ოცნების სასახლეში მოგზაურობდა. ასევე ბევრ ამერიკელ 
მამაკაცს ახსენებდა და ახსენებს პრინცი მაჩაბელის სურნელები საყვარელ ქალს, 
გრძნობებისა და მოგონებების მორევში ითრევს და სიყვარულის თავბრუს ახვევს.

და, ალბათ, არც ერთმა მათგანმა არ იცოდა, რომ ეს პრინცი მართლა არსებობ-
და და ეს იყო ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე, სამშობლოს თავისუფლებისათ-
ვის აქტიური მებრძოლი, დამოუკიდებელი საქრთველოს ელჩი იტალიაში, შექსპი-
რის ქართულად მთარგმნელის, ივანე მაჩბლის ძმისშვილი გიორგი მაჩაბელი. 1923 
წელს გიორგი მაჩაბელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასახლდა. გახდა ნიუ-
იორკის ქართული კოლონიის წევრი და 1931 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებ-
ში ქართული სათვისტომოს დაარსების ერთ-ერთი ინიციატორი და მისი ორგზის 
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თავმჯდომრე. მის მიერ 1926 წელს დარსებულმა კომპანიამ „Prince Matchabelli“ 
საფუძველი ჩაუყარა ადგილობრივ, ამერიკულ საპარფიუმერიო წარმოებას. 10 წე-
ლიწადში ის მრავალმილიონიან ბიზნესად აქცია, თავად კი მოულოდნელი გარდაც-
ვალების შემდეგ (1935) ლეგენდად იქცა, მის მიერვე შექმნილი ინანათების წყალო-
ბით უკვდავებაში შეაბიჯა და ამერიკულ ლიტერატურაშიც აისახა.

დამოწმებანი

1. Confessions of an Amateur Believer, By Patty Kirk, 2007.
2. Hunter’s Dance (EasyRead Comfort Edition), By Kathleen Hills, 2009.
3. Reflection, Kim Cresswell, 2014.
4. The Bees in Winter: Poems, By Diana Prince PhD, 2011. 
5. The Show that Smells, By Derek McCormack, 2009.

MarIaM khatIaShvIlI

The Reflection of American Perfumer Prince Matchabelli in the 21st Century 
Canadian and U.S. literature

Summary

The aim of this paper is to explore the reflection of Georgian-born American perfumer Prince 
Georges Matchabelli in the 21st century Canadian and the U.S. literature. Firstly the author highlights 
the bestselling and award-winning Canadian author Kim Cresswell’s debut romantic suspense 
„Reflection“ in which the character Whitney dreams about the Prince Matchabelli as her „future 
prince“ with whom she wonders to marry and live in a beautiful castle when she grows. Secondly 
the author reviews that Prince Matchabelli is reflected in various literary works in the context of his 
perfumes. The paper discusses „The Show that Smells“ by the Canadian novelist and short story 
writer Derek McCormack, „Confessions of an Amateur Believer“ by the award-winning writer Patty 
Kirk, „Hunter’s Dance“ by Kathleen Hills and „The Bees in Winter: Poems“ by Diana Prince, PhD. 
Thirdly the author analyses the poem „Elicited Memories“ by the U.S. author William R. Tracey 
that was published in his book „Strands of Memory: Reprised”. The paper explores that Prince 
Matchabelli perfume the „Wind Song“ is reflected in this poem as an evoking force for the writer to 
remember the old romantic affairs. The author underlines that according to this poem this particular 
perfume by Prince Matchabelli was used by the writer’s beloved woman and to him it became the 
symbol of love. In conclusion the author thinks that the widely used Prince Matchabelli perfumes in 
the U.S. and Canadian society became the main factor for the reflection of Prince Matchabelli in the 
21st century American and Canadian literary works.
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oTar janeliZe

qarTuli emigraciis  
Turquli furclebi (1921-1924 wlebi)

osmaleTis imperia istoriulad saqarTvelosaTvis rTuli mezobeli 
iyo. samxreT-dasavleTidan momdinare safrTxe arc saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis arsebobis periodSi (1918-1921 ww.) yofila aRkveTili. 
ori qveynis urTierToba simwvaviT xasiaTdeboda am wlebSic, miuxedavad 
imisa, rom maSin umZimesi gamowvevebis xana edga TviT osmaleTsac, rac 
imperiis dacemiTa da TurqeTis respublikis warmoSobiT dasrulda.

1920 wlis bolos saqarTvelos demokratiul respublikasa da Tur-
qeTs Soris diplomatiuri urTierToba damyarda.1 es faqti sul raRac 
oriode TviT uswrebda win TurqeTis teritoriaze qarTuli emigraciis 
pirveli talRis gamoCenas, romelic saqarTveloSi sabWoTa ruseTis wi-
Teli armiis SemoWriT iyo ganpirobebuli. aRsaniSnavia, rom 1918-1920 
wlebSi saqarTvelos demokratiuli respublika TviTon iRebda da Tavis 
miwa-wyalze TavSesafars aZlevda osmaleTidan devnil, umTavresad somexi 
erovnebis aTeulaTasobiT ltolvils. 

XX saukunis 20-iani wlebis qarTuli emigraciis istoriaSi mniSvnelovani 
adgili ukavia TurqeTs da mis yofil dedaqalaq stambols, romelic im xa-
nad jer kidev konstantinopolad iwodeboda. 1921 wlis gazafxulidan, mas 
Semdeg, rac bolSevikurma ruseTma samxedro agresiis Sedegad daamxo sa-
qarTvelos demokratiuli respublika, swored TurqeTis es mTavari sanav-
sadguro qalaqi iqca samSoblodan ltolvili aseulobiT qarTvelis pirvel 
saxiznavad „ucxoeTis cis qveS“.2 konstantinopolis gavliT miemarTebodnen 
aseve emgrantTa nakadebi dasavleTis qveyanebSi azerbaijanisa da ruseTis 
samxreTidanac. gansakuTrebuli simravliT gamoirCeoda e. w. „TeTri emigra-
cia“, romlis raodenoba TurqeTSi 190 aTasamde adamians moiTvlida,3 azer-
baijanel emigrantTa ricxvi ki 50 aTass aRemateboda.4 

rac Seexeba saqarTvelodan TurqeTs Sexiznuli qarTvelebis odenobas, 
general aleqsandre zaqariaZis gadmocemiT, maTi ricxvi 1921 wlis mar-
tis Semdeg TandaTan matulobda da male ori aTass gadascda.5 parizSi 
gamomavali qarTuli emigrantuli gazeTis „damoukidebeli saqarTvelos“ 

1 saqarTvelos elCad angoraSi simon mdivani dainiSna, TurqeTis diplomatiuri warmo-
madgenloba saqarTveloSi polkovnik qiazim beis daekisra.

2 sabWoTa saokupacio reJims gaqceulma mravalma qarTvelma pirvelxanebSi Tavi trapi-
zonsac Seafara.

3 Пивовар Е.Ю., Герасимов Н.П. и др., Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Цен-
тральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные завеедния). М., 1994, 
стр. 10. http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php

4 http://www.azerbaijans.com/content_494_ru.html
5 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, t. IV, Tb., 2003, gv. 300.
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cnobiT, 1922 wlisaTvis osmaleTSi „1000-ze meti qarTvelia gadmoxvewili, 
umuSevari, ubinao, ulukmapuro, elian, aqeT rodis wamoviyvanT“.6

emigrantoba saxarbielo arc erT qveyanaSia, magram kidev ufro rTuli 
iyo maTi yofa TurqeTSi, romelsac im xanad Tavadac mZime periodi edga. 
1920 wlis 10 agvistos sevris zavis Semdeg, rasac osmaleTis imperiis 
kapitulacia mohyva, konstantinopoli antantis jarebis mier iyo oku-
pirebuli. qveynis centralur nawilSi, kerZod anatoliaSi ki erovnul-
ganmaTavisuflebeli moZraobis Sedegad xelisuflebas generali mustafa 
qemali (SemdegSi aTa Turqi) daeufla. misma samxedro da diplomatiurma 
warmatebebma damoukideblobisaTvis brZolaSi aiZula mokavSireni 1922 
wlis seqtemberSi qveynidan gaeyvanaT TavianTi saokupacio nawilebi. 1923 
wlis 29 oqtombers TurqeTi respublikad gamocxadda, pirvel preziden-
tad mustafa qemali airCies. Sewyvetil iqna sulTnis xelisufleba da 
male xalifatic gauqmda.

cnobilia, rom 1921 wlis 16 marts, moskovSi xelmowerili TurqeT-sabWoTa 
ruseTis „Zmobisa da megobrobis“ xelSekrulebis merve punqti orive saxel-
mwifos avaldebulebda „не допускать образования или пребывания на своей 
территории организаций или групп, претендующих на роль правительства 
другой страны, или часть ее территории, равно как и пребывание групп, 
имеющих целью борьбу с другим государством“.7 es debuleba ucvlelad 
gadavida yarsis xelSekrulebaSic (muxli 10), romelic TurqeTma samxreT 
kavkasiis samive qveyanasTan – saqarTvelos, azerbaijanisa da somxeTis 
sabWoTa respublikebi – 1921 wlis 13 oqtombers gaaforma da amiT isini 
faqtobrivad aRiara kidec.8 marTalia, saqarTvelos demokratiuli respu-
blikis damxobili mTavrobisa da damfuZnebeli krebis wevrTa umravleso-
ba, romlebmac samSoblo 1921 wlis 18 marts datoves,9 TurqeTSi didxans 
ar gaCerebulan da konstantinopolSi Casvlis Semdeg maleve safrangeTSi 

6 es TvalsaCino sxvaoba imiT aixsneba, rom emigrantebi, sxva qveynebis vizebis miRebis-
Tanave, tovebdnen TurqeTs. 1921 wels erTa ligis egidiT Camoyalibda ltolvilTa 
gansaxlebis komisia (Refugees Settlement Comission), romlis Tavmjdomared dainiSnul 
iqna cnobili norvegieli polaruli mkvlevari, filantropi, politikuri da sazoga-
do moRvawe fritiof nanseni – imxanad erTa ligis umaRlesi komisari ltolvilTa 
sakiTxebSi. komisiam, pirvel rigSi ruseTidan ltolvilTa dasaxmareblad, SemoiRo 
piradobis damadasturebeli specialuri saerTaSoriso dokumenti (e. w. „nansenis pas-
porti”), romelic emigrants, moqalaqeobis miniWebis gareSe, sxva qveyanebSi gadaadgi-
lebisa da dasaqmebis uflebas aZlevda. es „pasporti“ msoflios 30-ze meti saxelmwi-
fos mier iyo aRiarebuli, TviT f. nansens ki amgvari humanitaruli moRvaweobisaTvis 
1922 wels mSvidobis dargSi nobelis premia mieniWa.

7 Документы внешней политики СССР, М., т. III, 1959, стр. 597-604.
8 Документы внешней политики СССР, т. IV, М., 1960, стр. 420-429.
9 1921 wlis 22 marts gazeT „komunistSi“ gamoqveynebul statiaSi „samarcxvino bolo sa-

marcxvino mTavrobisa“, filipe maxaraZe irwmuneboda: „menSevikebis yofili mTavroba 
askerebis mfarvelobis qveS gavida baTumidan“-o. es faqti ar Seesabameba sinamdviles. 
arsebobs TviTmxilvelTa araerTi cnoba, rom saqarTvelos demokratiuli respubli-
kis mTavroba, politikuri partiebis meTaurebi, maRali Cinis samxedroebi da sxv. 
baTumis navsadguridan franguli da italiuri gemebiT gaemgzavrnen. am gemebis saxe-
lwodebebi iyo: „kirali”, „vesta“ da „maria”.
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gaemgzavrnen, magram mraval qarTvels, maT Soris politikur moRvawes, aq 
karga xans mouwia yofna. 

TurqeTSi saqarTvelos demokratiuli respublikis saelCom muSaoba Sewy-
vita, Tumca konstantinopolSi darCa mTavrobis rwmunebuli konstantine 
gvarjalaZe da iqve moqmedebda sakonsuloc, romelsac saTaveSi ioseb gogo-
laSvili edga. sulTnis xelisufleba damxobili saqarTvelos demokratiuli 
respublikis warmomadgenlobasTan oficialur kavSirs, cxadia, erideboda. 
kidev ufro Zneli iyo angoris mTavrobasTan dakavSireba, romelic ruseTis 
sabWoTa xelisuflebasTan TanamSromlobda da „megobrobda“ kidec. 

1921 wlis oqtombrisaTvis konstantinopolSi imyofebodnen saqarTvelos 
damfuZnebeli krebis wevrebi: raJden arseniZe, noe xomeriki, giorgi eraZe, 
valiko juReli, ruben yifiani, konstantine sulaqveliZe, meliton rusia, 
ruben auStrovi, niko eliava, ivane WavWaniZe, vaso wulaZe, arzayan emuxvari, 
filipe loria da sxv.10

bedma konstantinopolSi gadaisrola cnobili qarTveli mecnieri, infan-
teriis generali giorgi yazbegic, romelmac jer kidev 1874 wels samTviani 
eqspedicia Caatara istoriul tao-klarjeTsa da lazeTSi.11 1908-1918 wlebSi 
g. yazbegi iyo qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis 
Tavmjdomare, xolo saqarTvelos demokratiuli respublikis periodSi – 
sapatio Tavmjdomare. saqarTvelos bolSevikuri okupaciis Semdeg, zaqaria 
WiWinaZis sityviT, Rrmad-moxucebuli giorgi yazbegi „saqarTvelos yofil 
mTavrobas stambolSi gahyva da es yovlad patiosani kaci, saqarTvelos erisa 
da mwignobrobis moyvare iq gardaicvala da iqvea dasaflavebuli”.12 specia-
lur nusxaSi im qarTvel emigrantTa Soris, romlebic 1921 wels monastri-
dan sakvebiT daxmarebas iRebdnen, yazbegis saxeli da gvaricaa moxeniebuli; 
momdevno wlis siaSi ki mis gaswvriv erTi sityvaa miTiTebuli: gardaicvala.13 

SeZlebul qarTvelTagan Cems sakvlev periodSi TurqeTSi mxolod cnobi-
li mewarme da qvelmoqmedi akaki xoStaria da aleqsandre jayeli imyofebo-
dnen. xoStarias „Turqul-sparsul banks“ konstantinopolSi saTaveSi edga 
ivane zurabiSvili. bankSi ramdenime sxva qarTvelic iyo dasaqmebuli.

saqarTvelodan ltovil Tanamemamuleebs didi samsaxuri gauwia qarTvel 
kaTolikeTa monasterma, romelic stambolis ganapira ubanSi, fer-ikeiSi mde-
bareobs. 1920-ian wlebSi am savanis winamZRvris, pio baliZis gancxadebiT, 
„qarTvel kaTolikeTa sazogadoeba ... Tavisi arsebobiT ucxoeTSi, cocxali 
protestis niSani iyo ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis winaaRmdeg”.14 

1918 wels swored am monastris stambaSi daibeWda pavle ingoroyvas 
cnobili naSromi „saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb (mokle 

10 gaz. „Tavisufali saqarTvelo”, 1921 w., # 12, 31 oqtomberi, gv. 6-7.
11 misi kvlevis Sedegebi aisaxa or vrcel naSromSi: „sami Tve TurqeTis saqarTveloSi“ 

da „lazistanis sanjayis samxedro-strategiuli narkvevi“.
12 gaz. „tribuna”, 1921 w.,N # 99-100.
13 tao-klarjeti.ge/stambolis_qartuli_eklesia.html
14 evgeni dalejio d’alesio, qarTvelebi konstantinepolSi (frangulidan) p. Salva 

vardiZisa missive winasityvaobiT, sabeWdavi kaTolike qarTvelTa savanisa, stamboli, 
1921, gv. 29. evgeni dalejio d’alesios konstantinopolSi saqarTvelos demokratiuli 
respublikis sakonsulos mdivnis Tanamdeboba ekava.
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samaxsovro cnoba)“. Salva vardiZem 1921 wels frangulidan qarTulad 
Targmna italieli mwerlisa da diplomatis evgeni dalejio d’alesios 
naSromi „qarTvelebi konstantinepolSi“, romelic misive winasityvao-
biT aqve gamoqveynda. monastris stambaSi aiwyo da gamoica pirveli qar-
Tuli emigrantuli gazeTi „Tavisufali saqarTveloc“, xolo momdevno 
wels daibeWda poet nikolo miwiSvilis poema „Savi varskvlavi“. 1922 wels 
monastris stambaSi daibeWda mixeil wereTlis „gilgameSianis“ qarTuli 
Targmani, xolo 1924 wels – gamokvleva „xeTis qveyana, misi xalxebi, ene-
bi, istoria da kultura”.15 sagulisxmoa, rom amave monasterTan mWidro 
urTierToba hqonda ivane javaxiSvilsac, romelic 1919 wels, konstanti-
nopolSi yofnisas, uSualod gaecno mis moRvaweobas da STabeWdileba-
Ta wignSi amgvari Canaweri datova: „guli sixaruliT mevseba, rodesac am 
patara saqarTvelos kunZulSi, qarTvelTa monasterSi, saqarTvelosa da 
qarTveli erisadmi uangaro Rrma siyvaruls vgrZnob.

ivane javaxiSvili. 1919. 16 Tebervali.16 
stambolis monasteri jer kidev XIX saukunis 60-ian wlebSi daarsda 

axalcixeli mRvdlis petre xarisWariSvilis ZalisxmeviT. monasterTan 
aigo maRali qvis kedliT garSemortymul samsarTuliani Senoba ukan mid-
gmuli samlocveloTi da patara baRiT, sadac berebs xexili da bosta-
ni hqondaT gaSenebuli. berebma garkveuli droiT Seifares da daapures 
samSoblodan gadmoxvewili mravali qarTveli emigranti. mamakacebs bina 
senakebSi miuCines. „TiToeul oTaxSi sami, oTxi kaci cxovrobda, magram 
monasterSi yofna mainc komforti iyo, vinaidan qarTveli ltolvilebi 
dRiTi dRe Raribdebodnen”, – mogviTxrobs am movlenebis TviTmxilveli 
nikolo miwiSvili. 17

gazeTi „komunisti“ ase aRwerda TurqeTSi myofi ltolvili qarTvele-
bis yofas: „qarTvel ltolvilTa mdgomareoba stambolSi friad traRiku-
lia. amerikulma komitetma ganacxada, rom igi maT daxmarebas mouspobs 
ivnisis pirvelidan, menSevikTa liderebi ltolvilT araviTar daxmarebas 
ar uweven, mxolod erTxel misces maT eqvs-eqvsi lira. menSevikuri minis-
trebi da moxeleebi TveSi 100-250 liras iReben, ase rom isini araviTar 
gaWirvebas ar ganicdian. bevr ltolvils dabruneba surs, magram maT wa-
mosvlas aferxebs menSevikTa agitacia“.18 

vnaxoT, rogor iyo saqme sinamdvileSi: ltolvili qarTvelebis ume-
tesoba, romelTa vizebis miReba droSi gaiwela, konstantinopolSi erT 
banakad daabinaves (ramdenime ojaxi, ZiriTadad qalebi da bavSvebi, sa-
qarTvelos sakonsuloSic ganTavsda). maT dasaxmareblad emigrirebulma 
mTavrobam Seqmna ltolvilTa komiteti (zogierT dokumentSi komisiadac 
iwodeba) benia CxikviSvilis TavmjdomareobiT. wevrebi iyvnen generali 

15 prof. SuSana futkaraZis xelmZRvanelobiT mimdinareobs stambolis qarTvelTa mo-
nasterTan arsebuli wignTsacavis, biblioTekis, saarqivo masalebisa da samuzeumo 
eqsponatebis Seswavla. 

16 http://biblioteka.litklubi.ge/print.php?id=3926
17 miwiSvili n., qarTuli qronika revoluciis droidan, Tb., 2006, gv. 30.
18 gaz. „komunisti“, 1921 w., 9 ivnisi.
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aleqsandre mdivani, ioseb kemularia, ZnelaZe da sxv. banakis komendantad 
generali aleqsandre CxeiZe dainiSna.19 

general aleqsandre zaqariaZis sityviT, „mTavroba, SeZlebisdagvarad, yve-
las exmareboda, magram yvelani vimyofebodiT materialurad did gaWirvebaSi“.20 

qarTuli emigrantuli gazeTis informaciiT, romelic 1921 wlis agvis-
toTi TariRdeba, „konstantinopolSi ltolvilTa ricxvi Semcirda. be-
vrma samuSao gaiCina, bevri ukanve dabrunda. visac dabruneba ar SeuZlia 
da arc saqme gamouCnda dRemde, iRebdnen 8-6 da 4 liras mTavrobidan 
TviuraT da amas garda amerikelebisagan eZleodaT puri. amerikelebis 
daxmareba ukve moespoT am ukanasknel xanebSi. mTavroba iZulebuli iyo 
maT gamokvebaze ezruna da gadaudevs maTTvis 25-20-17 lira TiuToeu-
lisaTvis TviuraT, im pirobiT, rom iafaT TavsarCen qveyanas Seexiznon, 
radgan stambolSi es Tanxa binis fasaTac ar kmara”.21

qarTvel emigrantTa ricxvi konstantinopolSi marTlac mcirdebo-
da, magram 1924 wlis agvistos ajanyebis damarcxebis Semdeg TurqeTs 
bolSevikur represiebs gadarCenili qarTvelebis axali nakadi miawyda.

qarTvelebis TavSeyris mTavari adgili konstantinopolSi peras qu-
Caze, sastumro „romas“ gverdiT mdebare „Cai-xane“ iyo. iqve, bosforis 
napiras, dolma-baxCes ubanSi qarTvelTa saqvelmoqmedo sazogadoebas 
daqiravebuli hqonda samsarTuliani Senoba, romelSic ormociode Cveni 
Tanamemamule cxovrobda. maT Soris: platon faCulia, biqtor JRenti, 
vano qarcivaZe, filipe loria, valodia goguaZe, koki dadiani da sxv.22 

qarTvel ltolvilebs TurqeTSi mxolod materialurad rodi 
uWirdaT, gaurkvevli iyo maTi samarTlebrivi statusi, rac damate-
biT siZneleebs warmoSobda. ar iyo samuSao da unugeSo Canda buru-
siT moculi perspeqtivac. emigrantTa umravlesoba ar fiqrobda, rom 
samSoblos samudamod eTxoveboda, Tumca arc repatriacias Cqarobda, 
radgan bolSevikuri reJimi, romelsac es xalxi gamoeqca, saqarTvelo-
Si Zalmosilebas inarCunebda (Cvens xelT arsebuli cnobebis Tanaxmad, 
1921 wels TurqeTidan samSobloSi 14 iunkeri dabrunda).

erTa ligis ltolvilTa damxmare amerikuli komiteti da Sromis 
saerTaSoriso biuro (direqtori cnobili frangi socialisti alber 
toma) cdilobdnen uyuradReboT ar daetovebinaT gaWirvebaSi Cavard-
nili adamianebi, gamoyofdnen maTTvis sakvebsa da pirveli moTxovni-
lebis sagnebs, xolo ltolvilTa gansaxlebis komisia emigrantebs sxva 
qveynebisaken gamgzavrebaSi exmareboda. am saerTaSoriso organizacie-
bis daxmarebiT saqarTvelodan devnilma 400-ma adamianma isargebla.23 

19 dauSvili r., stambolis politikuri komisia, krebuli miZRvnili uSangi sidamoniZis 
xsovnisadmi, Tsu, IV, 2002, gv. 148; misive, qarTuli emigracia 1921-1939 wlebSi, Tb., 
2007, gv. 15, 94.

20 SaraZe g., qarTuli emigrantuli Jurnalistikis istoria, t. IV, Tb., 2003, gv. 298.
21 gaz. „Tavisufali saqarTvelo”, 1921 w., # 7, 31 agvisto, gv. 11.
22 miwiSvili n., qarTuli qronika revoluciis droidan, Tb., 2006, gv. 130.
23 sulaZe g., qarTuli antisabWoTa emigracia da specsamsaxurebi (1918-1953 ww.), Tb., 

2010, gv. 60-62.
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qarTvelTa nawili 1921 welsve gaiyvanes bulgareTSi, Cexoslovakiasa 
da poloneTSi. poloneTma ZiriTadad maRali Cinis qarTveli samxe-
droebi da iunkrebi miiRo. oficrebi da generlebi maleve saTanado 
samsaxurSi daasaqmes, xolo iunkrebs umaRlesi samxedro ganaTlebis 
dauflebis pirobebi Seuqmnes.

TurqeTSi darCenilma zogierTma qarTvelma am rTul situaciaSic 
SeZlo gamklaveboda gamowvevebs. evgeni dalejio d’alesios mowmobiT, 
konstantinopolSi myof qarTvel emigrantebs gauxsniaT ramdenime sas-
tumro da sasadilo, dauarsebiaT savaWro da samrewvelo sazogadoebe-
bi, maT Soris: „promeTe”, „margo”, „Saqari“ (damfuZneblebi m. lor-
TqifaniZe, i. qarcivaZe da b. miqelaZe), qarTul-somxuri sazogadoeba 
(ekuTvnoda jorjaZesa da Zmeb agrievebs) da sxv.24

ltolvil qarTvelTa erTma nawilma saxalxo gvardiis Stabis yofi-
li wevris daTa maWavarianis, general aleqsandre koniaSvilisa da sxv. 
TaosnobiT konstantinopolSi qarTuli klubi Camoayaliba. general 
giorgi kvinitaZis mogonebebis Tanaxmad, „qarTuli klubi iyo erTader-
Ti adgili, sadac Tbilisis garemos daubrundebodi da daisvenebdi; iq 
SeiZleboda yvela Cvenianis naxva”.25

arsebobs Tvalsazrisi, rom sabWoTa ruseTsa da TurqeTs Soris mos-
kovSi oficialuri xelSekrulebis gaformebis paralelurad, saqarTve-
losTan mimarTebaSi, saidumlo garigebac Sedga. Turqi mkvlevari do-
Ran avjioRlu naSromSi `erovnuli moZraobis istoria”, ganixilavs ra 
moskovis xelSekrulebas, gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs am do-
kumentis zemoT naxseneb merve muxlze, romlis ganmartebisas SeniSnavs: 
TurqeTis mxarem ikisra, rom bolSevikuri saqarTvelos xelisuflebis 
Camogdebis mizniT, menSevik qarTvelebs TurqeTSi araviTari saqmiano-
bis saSualeba ar miecemoda.26 

amasTan dakavSirebiT, aucilebelia iTqvas Semdegi: Tu aseTi garige-
ba marTlac arsebobda, mas orive mxare arRvevda, Tumca sabWoTa ru-
seTi ufro metad. cnobilia, rom kremlis mfarvelobiT jer moskovSi, 
xolo 1921 wlis ivlisis bolodan seqtembris CaTvliT baTumSi imyofe-
boda osmaleTis imperiis yofili samxedro ministri, axalgazrda Tur-
qTa partiis „erTianobisa da progresis“ erT-erTi damfuZnebeli enver 
faSa, romelsac moskovi qemalis alternativad moiazrebda da amzadeb-
da kidec TurqeTSi Sesayvanad.27 TurqeTs iyo Sexiznuli da 1922 wlidan 
konstantinopolSi cxovrobda azerbaijanis damxobili demokratiuli 
respublikis erovnuli sabWos yofili Tavmjdomare, musavatis partiis 
lideri m. rasulzade. azerbaijanuli politikuri emigraciis konsoli-

24 evgeni dalejio d’alesio, qarTvelebi konstantinepolSi, gv. 43-44.
25 kvinitaZe g., g. mogonebebi, t. II, Tb., 1999, gv. 237.
26 yavreliSvili r., 1918-1921 wlebis saqarTvelos istoriis Turquli istoriografia, 

disertacia istoriis mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis mosapoveblad (xe-
lnaweri) Tb., 2002, gv. 60.

27 CaCxiani a., ruseTi da TurqeTi: bolSevikur-itihadisturi enigma (1920-1922), Tb., gv. 
208-215.
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daciis mizniT man aq Seqmna organizacia „azerbaijanis erovnuli cen-
tri”, werda wignebs, gamoscemda Jurnal-gazeTebsa da sxv.28 TurqeTis 
mTavrobam misi deportacia mxolod 1931 wels ganaxorciela.29 

unda aRiniSnos, rom TurqeTis xelisuflebas qarTveli emigrante-
bisaTvis xeli ar SeuSlia arc sxva qveynebis diplomatiuri da politiku-
ri wreebis warmomadgenlebTan kontaqtebSi da arc sabWoTa okupaciisagan 
saqarTvelos ganTavisuflebisaTvis muSaobaSi. marTalia, mustafa qemalis 
mTavroba qarTul emigrantul politikur wreebs am kuTxiT praqtikulad 
araferSi daxmarebia, magram, Tavisi Tundac loialuri damokidebulebiT 
(pasiuri neitralitetiT), imiT, rom qarTvelebs amgvar saqmianobas ar 
ukrZalavda, erTgvarad maTi Tanamdgomis rolSi gvevlineboda.

ucxoeTSi emigrirebulma mTavrobam, iTvaliswinebda ra konstanti-
nopolis mniSvnelobas saqarTvelosTan kavSirebisa da antibolSevikuri 
muSaobisaTvis, 1921 wlis martis bolos aq Camoayaliba politikuri ko-
misia, romelsac jer noe xomeriki, Semdeg ki raJden arseniZe xelmZRvane-
lobda. sxvadasxva dros am komisiaSi Sediodnen erovnul-demokratiuli 
partiis warmomadgenlebi leli jafariZe, petre surgulaZe da revaz 
gabaSvili, fedralisti simon mdivani, social-demokrati vaso wulaZe 
da sxv.

komisiasTan arsebobda sainformacio samsaxuri, romelsac saTaveSi sa-
qarTvelos damfuZnebeli krebis wevri, Jurnalisti daviT SaraSiZe edga.30 
komisias sabWoTa propagandasTan dapirispireba da dapyrobil saqarTvelo-
Si mimdinare movlenebis Sesaxeb dasavleTis saxelmwifoebis mudmivi infor-
mireba evaleboda.31 1921 wlis 15 maiss komisiam gamosca pirveli qarTuli 
emigrantuli Jurnali „Tavisufali saqarTvelo”.32 gamoicemoda aseve biu-
leteni, romelSic Tbilisidan konspiraciuli arxebiT miRebuli informa-
cia qveyndeboda saqarTveloSi mimdinare movlenebis Sesaxeb da sxv.

ამ კომისიას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ანტისაბჭოთა პოლიტიკური პარ-
ტიების ერთიანი ფრონტისა და საზღვარგარეთ ინტერპარტიული (განმათავისუფლე-
ბელი) კომიტეტის ჩამოყალიბების საქმეში.33 garkveuli droiT stambolis po-
litkomisiasTan arsebobda samxedro komisiac, romlis sxdomebs generali 
ilia odiSeliZe uZRveboda. aRsaniSnavia, rom am komisiis wevrma qarTvelma 
generlebma da oficrebma saqarTvelos damfuZnebeli krebis specialuri 

28 Абуталыбов Р. Мамед Эмин Расулзаде и Кавказская Конфедерация, М., 2011, стр. 30.
29 http://www.ourbaku.com/index.php5/Расулзаде_Мамед_Эмин_-_политический_деятель,_

один_из_создателей_АДР,_журналист
30 d. SaraSiZis Zma, saqarTveloSi Tagunas fsevdonimiT cnobili poeti Salva SaraSiZe, 

xolo maTi da qristine SaraSiZe saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevri, SemdegSi 
mkvlevari-istorikosi iyo.

31 dauSvili r., stambolis politikuri komisia, krebuli miZRvnili uSangi sidamoniZis 
xsovnisadmi, Tsu, IV, 2002, gv. 153.

32 Jurnalis gamocema male parizSi gagrZelda. 1922 wlis 15 oqtombramde sul 27 nomeri 
gamovida.

33 ვადაჭკორია შ., პოლიტიკურ ძალთა გაერთიანების საკითხი და ქართული პოლიტიკური აზრი (1921 
წლის აპრილი - 1922 წლის მარტი), კრებულში - ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, თბ., 2015, 
1, გვ. 101-149.  
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anketis safuZvelze moamzades ori moxseneba, romlebSic pasuxi iyo gacemu-
li kiTxvaze, ram ganapiroba saqarTvelos warumatebloba ruseTis sabWoTa 
armiasTan omSi 1921 wlis Teberval-martSi, gamoTqmuli iyo mosazreba moma-
valSi qarTuli SeiaraRebuli Zalebis struqturisa da organizaciis Sesaxeb 
da sxv. erT moxsenebas xels awerda generali aleqsandre zaqariaZe, xolo 
meore Sedgenili iyo ilia odiSeliZis mier. am ukanasknelma Tavisi moxseneba 
„saqarTvelos damarcxebis Sesaxeb“ or nawilad waikiTxa komisiis sxdomebze 
1921 wlis dekembersa da 1922 wlis martSi.34

did muSaobas eweoda konstantinopolSi saqarTvelos emigrirebuli 
mTavrobis rwmunebuli konstantine gvarjalaZe, romelic cdilobda 
kavSiri gaeba antantis saxelmwifoebis TurqeTSi akreditebul warmo-
madgenlebTan, sulTnis ministrebTan da sxv. saqarTvelos problemas 
gansakuTrebiT gulisxmierebiT moekida iaponiis diplomatiuri warmo-
madgeneli, romelic k. gvarjalaZes sxva saxelmwifoebis warmomadgen-
lebTan urTierTobis damyarebaSic exmareboda.35

1923 wlis gazafxulze konstantinopolSi Cavida samSoblodan ucxoeT-
Si gaZevebuli saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis Tavmjdo-
mare spiridon kedia. am droisaTvis aq ukve arsebobda erovnul-demo-
kratiuli partiis konstantinopolis biuro, romelic axla konkretuli 
partiul-politikuri muSaobis garda, saqarTvelos deokupaciisaTvis 
saWiro gzebisa da saSualebebis ZiebaSic iyo. 

s. kediam italiaSi myof giorgi maCabelTan erTad SeimuSava saqarTvelos 
ganTavisuflebisaTvis moRvaweobis gegma, romelic emigrirebuli mTavro-
bisagan calke, damoukidebeli muSaobis princips efuZneboda. Tavdapir-
velad, TurqeTis saxelisuflebo wreebTan urTierToba giorgi maCabelma 
ikisra. mas unda gaerkvia, Tvlida Tu ara oficialuri ankara SesaZleblad 
qarTvelebTan muSaobas an qarTuli organizaciis daSvebas Tavis terito-
riaze. 1923 wlis maisSi, lozanis konferenciis mimdinareobisas, maCabeli 
SveicariaSi Cavida, Sexvda TurqeTis sagareo saqmeTa ministrs ismeT faSas 
mdivansa da adiutants,36 Semdeg ki saubari hqonda Tavad ismeTTanac.

samwuxarod, am wamowyebidan araferi gamovida. Turqebi qarTvelebs 
TanamSromlobaze gadaWriT uars ar eubnebodnen, garkveuli imedebiT 
kvebavdnen, eubnebodnen: „daicadeT, jer adreao”.

moisinja TurqebTan daaxloebis sxva gzac. saqarTveloSi moqmedi 
erovnul-demokratiuli partiis aralegalurma centralurma komitet-
ma konstantinopolSi Salva qarumiZe gagzavna. man sazRvris gadakveTa 
TbilisSi germaniis warmomadgenlobis daxmarebiT SeZlo. S. qarumiZes 
Sexvedra hqonda TurqeTis mTavrobis erT-erT wevrTan. saqarTvelo-

34 baxtaZe m., general ilia odiSeliZis mier 1921-1922 wlebSi konstantinopolSi waki-
Txuli moxsenebebis sruli versiis Sesaxeb, saerTaSoriso qarTvelologiuri kongre-
si, I, masalebi, Tb., 2015, gv. 22.

35 gvarjalaZe k., angariSi saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobisadmi, 
stamboli, 1923. 

36 spiridon kedia. masalebi piradi arqividan, Sesavali werili, SeniSvnebi da komentare-
bi daurTo oTar janeliZem, Tb., 2007, gv. 32.
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saTvis jariTa da iaraRiT daxmarebis Txovnaze ministrs dadebiTi po-
zicia gamouxatavs, magram sanacvlod miuRebeli pirobebi wamouyenebia, 
kerZod: baTumis porto-frankod gamocxadeba, axalcixisa da axalqa-
laqis mazrebis TurqeTisaTvis gadacema da sxva,37 razec daTanxmeba 
SeuZlebeli iyo. 

molaparakebis Sedegebis partiis xelmZRvanelobisaTvis gasacno-
bad TurqeTidan TbilisSi solomon zaldastaniSvili gamoigzavna. sa-
qarTveloSi Camosulma s. zaldastaniSvilma TurqeTis pirobebi ero-
vnul-demokratiuli partiis aralegaluri centraluri komitetis Ta-
vmjdomares konstantine afxazs gadasca. afxazis pasuxi kategoriuli 
iyo: `qarTveli xalxisaTvis amnairi pirobebis Sesruleba miuRebelia, 
amitom ruseTis winaaRmdeg brZolaSi Cven jer-jerobiT sakuTar Zale-
bzed daveyrdnobiT. Tu Turqebi saqarTvelos damoukideblobas afase-
ben da megobroba hsurT, maT dRes upirobod unda gagviwion daxmareba~. 
TurqeTis winadadeba mTelma partiam uaryo da Tavisi azri sazRvarga-
reTis komitetsac acnoba.38

arsebobs cnobebi, romlis Tanaxmadac, inglisis diplomatiuri kor-
pusis warmomadgenlebTan konstantinopolSi kavSiri daumyarebia spiri-
don kediasac. es Cans „stambolis politikuri komisiis“ Tavmjdomaris 
komstantine gvarjalaZis mier noe JordaniasaTvis gagzavnili werili-
dan, romelSic aRniSnulia: „nacional-demokratebi avanturistoben. 
...undaT Turqebi moiyvanon da kapitali SeiZinon”. msgavs informacias 
Seicavs konstantinopolidan saqarTveloSi gamogzavnili daviT Sa-
likaSvilis werilic, romelic 1923 wlis 19 agvistoTia daTariRebuli. 

spiridon kediasa da giorgi maCablis gegmis Sesabamisad, konstanti-
nopolSi mcire jgufi Camoayalibes mixako wereTlma, leo kereseliZem 
da daviT vaCnaZem, magram usaxsrobis gamo jgufma muSaoba maleve Sewy-
vita.

amave periodSi TurqeTis warmomadgeneli saqarTveloSi muxtar bei 
– unda vifiqroT, – Tavisi mTavrobis miTiTebiT, TbilisSi daviT 
vaCnaZesa da iason javaxiSvils Sexvda, esaubra da daxmareba aRuTqva, 
Tu erovnul-demokratebi uars ityodnen noe Jordanias mTavrobaze da 
scnobdnen TurqeTis proteqtorats.39

1923 wlis agvistoSi erovnul-demokratebma kidev erTxel mosinjes 
TurqeTisagan fulisa da iaraRis miRebis SesaZlebloba da stambols 
axla sami TviT daviT vaCnaZe miavlines. mas unda moegvarebina aseve 
TurqeTis teritoriaze saqarTvelos sazRvrebis axlos qarTvel moxa-
liseTa Tavmoyris, momzadebisa da maTTvis faruli binebis mowyobis 
sakiTxi, unda uzrunveleyo qarTvel emigrantTa wreebSi Segrovili 

37 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi, f. 14, anaw. 1, saqm. # 212, furc. 76. 
aseve, zaldastaniSvili s., saqarTvelos 1924 wlis amboxeba, Tb., 1989, gv. 14. 

38 janeliZe o., narkvevebi saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis istoriidan, 
Tb., 2002, gv. 427.

39 janeliZe o., narkvevebi saqarTvelos erovnul-demokratiuli partiis istoriidan, 
Tb., 2002, gv. 427.
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Tanxis saqarTveloSi droulad gadmogzavna. d. vaCnaZem TurqeTis sa-
zRvrebSi SeRweva didi wvalebiT mxolod 1924 wlis TebervalSi moaxer-
xa da bina ardaganTan axlomdebare sofel sarZeveSi daido. mas didi 
pativiT daxvdnen da Tanadgoma aRmouCines „gamahmadianebulma Zvelma 
qarTvelma gvariSvilebma“ – vaCnaZeebma, erisTavebma, WavWavaZeebma da 
ximSiaSvilebma. erTi Tvis Semdeg daviT vaCnaZe TurqeTis xelisufle-
bisagan iRebs stambolSi Casvlis nebarTvas. man mixeil wereTlisa da 
osmaleTis imperiis yofili ministris mahmud faSa TavdgiriZis daxma-
rebiT memorandumiT mimarTa TurqeTis mTavrobas. Turqebma amjerad 
ganacxades: Cven `moskovis megobroba gvesaWiroeba da qarTvelebs ver 
davexmarebiTo~.40

miuxedavad amisa, qarTvel emigrantebs ar tovebdaT imedi, rom Tur-
qeTis megobroba sabWoeTTan xangrZlivi ar iqneboda da Turqebi upi-
ratesobas kavkasiis damoukideblobis politikas mianiWebdnen. es azri 
gamosWvivis saqarTvelos saxalxo gvardiis yofili ufrosis valiko 
juRelis dRiuridan, romelsac igi 1924 wlis TebervalSi, parizidan, 
benia CxikviSvilsa da biqtor centeraZesTan erTad, samSobloSi ajan-
yebis saxelmZRvanelod gamogzavnili, jer gemze, Semdeg ki konstanti-
nopolSi awarmoebda.

v. juRelis sityviT: „nu Tu Turqebi dResac ver mixvden, rom sa-
qarTvelos da amier kavkasiis aRsdgena – maT saqmes da momavalsac 
aZlierebs! mgoni mixvden”.41 

1924 wlis agvistos ajanyebis bevr monawiles gulubryvilod sje-
roda, rom saqarTvelos damoukideblobisaTvis wamowyebul am brZo-
laSi TurqeTi maTi mxardamWeri iqneboda. es molodini ar gamarTlda, 
TurqeTis „mxardaWera“ mxolod imiT gamoixata, rom man Tavis terito-
riaze gaatara da safrangeTisaken gza misca marcxgancdili ajanyebis 
meTaurebs spiridon WavWavaZes, qaquca ColoyaSvilsa da mis SeficulTa 
razmis wevrebs, maT Soris: elizbar vaCnaZes, aleqsandre sulxaniSvils, 
lelo Ciqovans, Salva nebieriZes, rafiel erisTavs, aleqsandre kar-
gareTels, merab jorjaZes da sxv.42 eseni TurqeTSi ardagan-arTvini-
xofis gziT gadavidnen, trapizonSi CaaRwies, xolo iqidan gemiT stam-
bolSi Cavidnen da Semdeg safrangeTSi gaemgzavrnen.

1924 wlis oqtomberSi, polonelTa xelSewyobiT, stambolSi kavka-
siel konfederalistTa komiteti daarsda. maSi saqarTvelos, azerbai-
janisa da Crdilo kavkasiis mTielTa memarjvene politikuri organiza-
ciebis sam-sami wevri Sedioda. 

amave periodSi saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis emigrire-
buli mTavrobebis warmomadgenelTa SeTanxmebiT, miRebul iqna ga-
dawyvetileba am saxelmwifoebis kavkasiis konfederaciad gaerTianebis 

40 vaCnaZe d., samSoblos samsaxurSi (mogonebebi), Jurn. „iveria”, Tbilisi-parizi, 1992, # 
1, gv. 131-132.

41 juReli v., dRiuri – 1924. Jurn. „qarTuli emigracia”, 2014, # 2, gv. 24-26 (p. 
nacvliSvilis publikacia).

42 dauSvili r., qarTuli emigracia 1921-1939 wlebSi, Tb., 2007, gv. 12.
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Sesaxeb. kavkasiis xalxTa ganTavisuflebisaTvis brZolis koordinaciis 
mizniT parizSi dafuZnda kavkasiis komitetic, romelic TanamSromlob-
da stambolis komitetTan.43 

stambolis komitetis davalebiT daviT vaCnaZe, arCil lomiZis gvariT, 
gaigzavna arTvinsa da ardaganSi, aseve trapizonsa da xofaSi, raTa kavSi-
ri daemyarebina saqarTveloSi arsebul antisabWoTa moZraobasTan. am misiis 
Sesaxeb d. vaCnaZe vrclad mogviTxrobs Tavis dRiurSi „1924-1926 ww. Tur-
qeTSi”.

TurqeTis teritoriaze ori-samwliani yofna da saqmianoba qarTuli emi-
graciis istoriis sayuradRebo fucelia. am kuTxiT kvlevis gagrZeleba da 
axali mniSvnelovani faqtebis gamovlena kvlavac aqtualur sakiTxad rCeba.
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Otar JaNelIdze

Turkish Pages of Georgian Emigration (1921-1924 years) 

Summary

Turkey has an important place in the history of Georgian emigration. Since the spring of 1921, 
after Russia overthrew the Democratic Republic of Georgia, two thousand Georgians found 
shelter in this country. Many of them had to stay here for two or three years, before they could 
obtain visas to European countries.

Emigrated government of Georgia appointed its authorized representative in Turkey and 
formed a refugee committee to assist persecuted compatriots.

Together with active in Turkey Georgian consulate, refugees from Georgia were greatly 
assisted by a monastery of Georgian Catholics which was founded in Constantinople in 
the 60s of the XIX century by a priest Peter Kharischarishvili.

400 persecuted people from Georgia benefited from the international organizations 
like the League of Nations American Committee for Refugees and the International 
Labour Organization (ILO).

After the defeat of anti-Soviet uprising of August 1924 a new stream of Georgian 
survivors of the repressions rushed to Turkey. Among them were the head of the military 
uprising General S. Chavchavadze, Qaikhosro Cholokashvili and members of his „ Oath 
„ squad.

Mustafa Kemal government actually gave no assistance to Georgian immigrant political 
circles in liberation from the Soviet occupation, but it did not prohibit such activities.
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ავთანდილ ნიკოლეიშვილი

იასე მეხუზლა (რაჭველი) –  
თურქეთში მოღვაწე პუბლიცისტი

იასე მეხუზლა (რაჭველი) (1856-1919 წწ.) თურქეთში, ძირითადად სტამბოლ-
ში, ჯერ 1880-1902, შემდეგ კი 1904 და 1909-1915 წლებში ცხოვრობდა და ახლო 
მეგობრული ურთიერთობებით იყო დაკავშირებული როგორც იმხანად იქ თავმოყ-
რილ ჩვენს თანამემამულეებთან (დ. მიქელაძესთან (მეველესთან), მ. ნაკაშიძესთან, 
ე. მიქელაძესთან, ა. გარაყანიძესთან და სხვ.), ისე ადგილობრივ ქართველებთან. 
როგორც ნ. ბოსტაშვილი ი. რაჭველის საზოგადოებრივი ღვაწლის შეფასების დროს 
სავსებით მართებულად წერს, იგი „თითქოს ხიდი იყო სტამბოლში მცხოვრებ ქარ-
თველებსა და საქართველოს შორის, რადგანაც იქიდან რეგულარულად გზავნიდა 
ქართული ჟურნალ-გაზეთებისთვის როგორც ისტორიული ხასიათის წერილებს, 
ისე ცნობებს ქართველების ყოფა-ცხოვრებისა და მდგომარეობის შესახებ”.1

სტამბოლში ცხოვრების პერიოდში იასე რაჭველის ეროვნულ-პატრიოტული 
მოღვაწეობა ძირითადად ორი მიმართულებით წარიმართა – ერთის მხრივ, იგი აქ-
ტიურად ცდილობდა იქაურ ქართველებში შეძლებისდაგვარად გაეღვივებინა ეროვ-
ნული ცნობიერება, მეორეს მხრივ კი მოკავშირის როლი შეესრულებინა თურქეთში 
მცხოვრებ ქართველობასა და საქართველოს შორის. გაზეთ „კვალის“ 1894 წლის 
მე-16 ნომერში გამოქვეყნებული წერილის – „კონსტანტინოპოლის ქართველობის“ 
ავტორის – ვინმე ქართველის შეფასებით, იასე რაჭველი სტამბოლის ქართული სა-
ვანის დამფუძნებლისა და წინამძღვრის – მამა პეტრე ხარისჭირაშვილის აზრებით 
განმსჭვალული მამულიშვილი იყო. 

ი. რაჭველის ეროვნული ღვაწლის წარმოსაჩენად ხსენებული პუბლიკაციის ავ-
ტორი იმ გარემოებასაც უსვამს ხაზს, რომ მისი თაოსნობით იქაურ ქართველობას 
თანხაც კი შეუგროვებია და გამოუგზავნია საქართველოში რუსთველის ძეგლის 
დასადგმელად.

განსხვავებით იმდროინდელ ქართულ პრესაში საკმაოდ მრავლად გამოქვეყ-
ნებული კორესპონდენციისაგან, რომელთა ავტორებიც აღფრთოვანებით საუბ-
რობენ სტამბოლის ქართული სავანის მღვდელმსახურთა მრავალმხრივ პატრი-
ოტულ საქმიანობაზე, 1887 წლის 1 დეკემბერს დაწერილ თავის ერთ-ერთ გა-
მოუქვეყნებელ წერილში ი. რაჭველი ჩვენს კათოლიკე თანამემამულეებს ეროვ-
ნული ინტერესებისადმი გულგრილ დამოკიდებულებასა და რომის პაპისადმი 
მეტისმეტ ერთგულებაში დებდა ბრალს და სტამბოლელი ქართველი მღვდელ-
მსახურების მოღვაწეობას ასეთ შეფასებას აძლევდა: „კათოლიკების იდეალი 
მხოლოდ რომის პაპის კეთილდღეობაზე არის დამყარებული და თუ ის ღმერთმა 
უცოცხლათ, ამათ მეტი რაღა უნდათ. სამშობლო ქვეყანა ან მისი დედაენა და 
ან ქართველების პატრიოტობა მათ სრულებით არ ესაჭიროებათ და არც თავს 
იტკენენ ასეთი სულელობისათვის... ახლა სათათრეთში ერთი მონასტერია, რო-

1 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 3.
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მელშიც სამოცამდის კაცი ცხოვრობს... ძალიან კარგად ცხოვრობენ, მეტადრე 
სასულიერო წოდება...

აქ ყმაწვილები ჩამოჰყავთ პატარები, ყველას მაშინვე აკათოლიკებენ, ასწავლიან 
ჯერ მარტო ფრანგულს და შემდეგ იტალიურს და სულ სხვა ყმაწვილი იზრდება, 
სამშობლო ქვეყანა სრულებით ავიწყდება და რა თავის დედაენას ავიწყებენ ძალით, 
ამიტომ ვერც სხვა ენებს სწავლობენ ხეირიანად და რჩება, ამრიგად, ან მღვდლად 
და ან ძმად (მორჩილად) მის სიცოცხლეში“.2

ხსენებულ წერილში ი. რაჭველი არა მარტო სტამბოლის სავანის მღვდელმსა-
ხურთა ეროვნულ გულგრილობას აკრიტიკებს ესოდენი სიმკაცრით, არამედ იქ 
მცხოვრები ჩვენი კათოლიკე თანამემამულეების მიმართაც გამოხატავს გულისწყ-
რომას. მისი ინფორმაციით, მართალია, სტამბოლში იმხანად მცხოვრებ ორასამდე 
ქართველ კათოლიკეს ქართული ენა დავიწყებული ჯერ კიდევ არ ჰქონდა, მაგრამ 
„არც ერთი მათგანის შვილმა ქართული წერა-კითხვა არ იცოდა“ და ისინი „მხოლოდ 
იმით იცნობებოდნენ ქართველებად, რომ მცირე ქართული იცოდნენ“.3 

ი. რაჭველი სწორედ ამ სამწუხარო მოვლენის ლოგიკურ შედეგად მიიჩნევდა 
იმ ფაქტს, რომ მონასტრის სასულიერო სასწავლებელში მყოფ ბავშვებს ფაქტობ-
რივად აკრძალულიც კი ჰქონდათ მშობლიურ ქართულ ენაზე საუბარი. წერილის 
ავტორი არა მარტო ზოგადად გვამცნობს აღნიშნული თვალსაზრისით არსებულ 
გულსატკენ რეალობას, არამედ ასეთი კონკრეტული მაგალითიც მოაქვს ამის ნა-
თელსაყოფად: სავანის სკოლის მოსწავლეებისთვის მოწყობილ ერთ-ერთ დღესას-
წაულზე საჩუქრების დარიგების დროს, რასაც ი. რაჭველიც დასწრებია, საჩუქრის 
მისაღებად მისული ერთი ბავშვი პატრ ნიკოლას უსადილოდ მხოლოდ იმიტომ და-
უტოვებია, რომ მასთან გასაუბრების დროს ქართული სიტყვა წამოცდენია. მეორე 
ბავშვი კი, რომელსაც ფრანგული ენის სათანადო დონეზე უცოდინარობის გამო 
მისთვის სრულყოფილად პასუხის გაცემა ვერ მოუხერხებია, ამ ამბით აღშფოთე-
ბული პატრის სასჯელისაგან სავანის მღვდელმსახურებს ამ სიტყვებით გადაურჩე-
ნიათ: „აპატიე, რადგან ახალი მოსულია და ჯერ ქართული არ დავიწყებია და ჩვენ 
ვეცდებით გადავაჩვიოთ როგორმეო, რომ არ წამოსცდეს უდროოდო“.4

ამთავითვე მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ ი. რაჭველის მიერ ხსენებულ წერილში 
სტამბოლის ქართული სავანის მღვდელმსახურთა ეროვნული ცნობიერების ამგ-
ვარი შეფასება არსებითად მცდარია და პრინციპულად არ შეესაბამება ქართული 
კულტურის ამ დიდმნიშვნელოვან უცხოურ ცენტრში რეალურად არსებულ მდგო-
მარეობას. მიუხედავად იმისა, რომ სტამბოლში მცხოვრებ ქართველ კათოლიკეთა 
და სხვა რელიგიურ აღმსარებლობათა ერთი ნაწილი მართლაც ადგა ეროვნული 
გადაგვარების გზას, ქართული სავანის მღვდელმსახურთა მოღვაწეობისადმი ავ-
ტორის ესოდენ ნეგატიური დამოკიდებულება, ჩემის აზრით, ყოველგვარ არგუმენ-
ტსაა მოკლებული. 

ამგვარი რამის სათქმელად საფუძველს არა მარტო ქართულ პრესაში ი. რაჭ-
ველის მიერვე სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული კორესპონდენციები მაძლევს, 
არამედ ხსენებული წერილის ის ადგილიც, სადაც საქართველოსადმი სავანის დამ-
ფუძნებლისა და წინამძღვრის – პეტრე ხარისჭირაშვილის სიყვარული ასეთი ემო-

2 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 75.
3 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 75.
4 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 76.
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ციური ფორმითაა გამოხატული: „როცა საქართველოს ამბავს გაიგონებს, თვალებ-
ზე ცრემლები ღვარივით წამოუვა სიმწუხარის გამო“.

ნათქვამის დასტურად აქ გაზეთ „ივერიის“ 1897 წლის პირველი ივნისის ნომერში 
გამოქვეყნებულ ი. რაჭველის იმ სტატიასაც გავიხსენებ („წერილი კონსტანტინო-
პოლიდან“), რომლის მეშვეობითაც ავტორი მკითხველს ასეთ ინფორმაციას აწვ-
დიდა: „31 მაისს ლიტანიობა იყო ქართველ კათოლიკეთა მონასტერში, რომელსაც 
აუარებელი ხალხი დაესწრო. წირვა იყო ქართულად და ლათინურად“. ავტორის 
თქმით, ეკლესიაში შეკრებილ მრევლზე თურმე განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდი-
ლება მოუხდენია მონასტრის სკოლის მოსწავლეების ქართული გალობის მოსმენას. 
მათ უმეტესობას მესხები წარმოადგენდნენ. ი. რაჭველის ინფორმაციით, „ყოველ 
დიდ დღესასწაულის დღეს ეს პაწაწინა ჩიტუნიები მშვენივრად ახერხებდნენ და 
დღესასწაულს ქართულად ულოცავდნენ თავიანთ წინამძღვარს“.

განსხვავებით ზემოთ დამოწმებული წერილის იმ ფრაგმენტებისაგან, სადაც 
სტამბოლის ქართულ სავანეში ეროვნული თვალსაზრისით არსებული მდგომა-
რეობა ავტორს არაობიექტურად აქვს აღწერილი, ხსენებულ წერილში სავანის 
ისტორიის შესასწავლად მნიშვნელოვანი საგულისხმო ინფორმაციებიცაა მოწო-
დებული. მაგალითად, ავტორის ცნობით, „მონასტრის მეორე ნახევარში ქალწუ-
ლებიც არიან ოცდაათამდის, სკოლაც აქვს ქალებისა და ასწავლიან ფრანგულ 
და ბერძნულ ენებს და ამათგანი რამდენიმე დარდანელშიც არის, იქაც სკოლა 
აქვთ“.5 

მიუხედავად იმისა, რომ ავტორს მის მიერ მოხსენიებულ ქალთა ეროვნება და-
კონკრეტებული არ აქვს, ვფიქრობ, იმის დაბეჯითებით თქმა მაინც შეიძლება, ისი-
ნი საქართველოდან ჩაყვანილი ქართველები რომ იყვნენ.  ასევე უაღრესად მნიშ-
ვნელოვანია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ გარდა სავანესთან არ-
სებული სკოლისა, მსგავსი სასწავლო დაწესებულება ქართველებს დარდანელშიც 
ჰქონიათ.

ი. რაჭველის დამოწმებული წერილი სტამბოლის ქართულ სავანესთან არსებუ-
ლი სტამბა-გამომცემლობის შესახებაც გვაწვდის მეტად საინტერესო ცნობას. კერ-
ძოდ, ავტორის ინფორმაციით, იქაურ ქართველ კათოლიკეებს რომის პაპისათვის 
საჩუქრად გაუგზავნიათ მათივე სტამბაში დაბეჭდილი „ერთი პატარა, ოცდაათ წიგ-
ნიანი ბიბლიოთეკა. ამ წიგნებიდან ძლიერ შესამჩნევი იყო ერთი წიგნი „დაბადება“ 
(ბიბლია). მთელი წიგნი წმინდა ვერცხლის ყდით, ოქროთი დაფერილი იყო: ყდის 
პირველ მხარეზე იყო გამოქანდაკებული წმინდა ნინო, მარცხნივ მისივე პატარა 
ეკლესია, მარჯვნივ – მცხეთის მონასტერი და მათ შუა სვეტიცხოველი თავში წარ-
წერით შანტ ნინა ფრანგულად და ქვემოთ კი ქართულად მიწერილი „წმინდა ნინა 
მფარველი საქართველოსი“.6 

ზემოთ მოხსენიებულ ქართულ წიგნებთან ერთად, სავანის მღვდელმსახურებს 
რომის პაპისთვის საჩუქრად მათსავე სტამბაში პოლიგრაფიულად კიდევ უფრო მა-
ღალ დონეზე დაბეჭდილი ფრანგულენოვანი ბიბლიაც გაუგზავნიათ, რომლის ყდაც 
შემდეგნაირად ყოფილა გაფორმებული: „პირველ რიგში ქართველთა სამეფო გვირ-
გვინი იყო ორ მხარეზე ანგელოზების ნახატებით, მის ქვემოთ საქართველოს არმია 
უკლებლად რიგიანად მოწყობილი, შუაზე ქრისტეს კვართი, გარშემო სუსტი ქარ-

5 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 76.
6 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 78.
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თული წარწერა... ირგვლივ ყდისა იყო იგივე სუსტი ასოებით ქართული წარწერა... 
ძირს მსხვილი ქართული ასოებით წარწერა იყო ლამაზად „დაბადება“.7 

სამწუხაროდ, სტამბოლის სავანის გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი ეს წიგნე-
ბი, იქ დასტამბულ ბევრ სხვა გამოცემასთან ერთად, ჯერ-ჯერობით უცნობია და 
იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ თუ ყველა არა, მათი დიდი ნაწილი მაინც, დღესდღე-
ობით ხელმიუწვდომელ სავანის არქივში იქნება დაცული.

გარდა იმისა, რომ დამოწმებული ფრაგმენტი სავანის საგამომცემლო შესაძ-
ლებლობათა შესახებაც გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, იგი ზემოთ უკვე 
მოხსენიებული იმ ეროვნული გულგრილობის უარსაყოფ არგუმენტადაც შეიძლება 
გამოვიყენოთ, რასაც ი. რაჭველი ქართველი კათოლიკეებისა და მათი მღვდელმ-
სახურების შესახებ გამოთქვამდა ხსენებულ წერილში.

უფრო მეტიც, როგორც იმდროინდელ პრესაში ი. რაჭველის მიერ გამოქვეყნებუ-
ლი კორესპონდენციებით ირკვევა, სავანის ბერ-მონაზონთა მცდელობას, თავიანთი 
შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერი გაეკეთებინათ თავიანთი სასწავლებლე-
ბის მოსწავლეებისათვის განათლების მისაღებად საჭირო პირობების შესაქმნელად, 
ისიც აქტიურად უჭერდა მხარს. კერძოდ, სასწავლო სახელმძღვანელოებით მოს-
წავლეთა უზრუნველსაყოფად ი. რაჭველს საქართველოში არსებული გამომცემ-
ლობებისა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მესვეურებთანაც 
ჰქონია ურთიერთობა დამყარებული და მათი დახმარებით ცდილობდა აღნიშნული 
საქმის მოგვარებას. 

ქართულ სასწავლო წიგნებზე, განსაკუთრებით კი „დედა ენაზე“, არა მარტო 
მოსწავლეებში ყოფილა დიდი მოთხოვნილება, არამედ არამოსწავლე ქართველო-
ბაშიც, მათ შორის მაჰმადიან ქართველებშიც. მაგალითად, ქართული წიგნის გა-
მომცემლებისადმი სტამბოლიდან გამოგზავნილ ერთ-ერთ წერილში ი. რაჭველი 
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წერდა: „დიდად დაგვავალებდნენ წიგნების 
გამომცემელნი საზოგადოებანი, რომ არ დაზოგავდნენ და გამოგვიგზავნიდნენ ჩვე-
ნის ნორჩის სკოლისათვის თავიანთ საყმაწვილო გამოცემებს, თორემ ეს მონასტე-
რი ხელ-ვიწროდ არის ქონებრივად და საქმე გაჭირვებით მიდის წინ“.8 

როგორც ცნობილია, სტამბოლის ქართული სავანე არა მარტო კათოლიკეთა სამ-
ლოცველო ადგილს წარმოადგენდა, არამედ იქ სხვა რელიგიურ აღმსარებლობათა 
წარმომადგენლებიც მრავლად იკრიბებოდნენ ხოლმე. ეს გარემოება იმით ყოფილა 
განპირობებული, რომ სავანეში არსებულ ღვთისმშობლის ქანდაკებას, რომელიც 
იქ საფრანგეთის ქალაქ ლურდის მონასტრიდან იყო გადმოტანილი, ხალხში ფარ-
თოდ გავრცელებული შეხედულებით, სასწაულმოქმედი ძალა ჰქონდა და მრავალ 
დაავადებას კურნავდა. მ. თამარაშვილის ინფორმაციით, ეს ამბავი მთელს სტამ-
ბოლში იმდენად გახმაურებულა, რომ მონასტერში უამრავი ადამიანი მოდიოდა, 
მათ შორის, მართლმადიდებლებიცა და მაჰმადიანებიც, ხატის სასწაულმოქმედი 
მადლი პირადად მათაც რომ ეგრძნოთ. ეს გარემოება კი თურმე სხვა ეკლესიების 
მესვეურთა უკმაყოფილებას იწვევდა. ეკლესიაში მომსვლელთა რაოდენობა იმდე-
ნად დიდი ყოფილა, რომ ღამით კარების დაკეტვასაც ძლივს ახერხებდნენ.

აი, რას წერს ყოველივე ზემოთქმულთან დაკავშირებით მ. თამარაშვილი: „სასწა-
ულებრივმა განკურნებამ როგორც სულიერმა, ასევე ხორციელმა, აქ მთელი კონს-

7 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 78. 
8 რაჭველი ი., წერილი კონსტანტინოპოლიდან, გაზ. „ივერია”, 1897 წ., 1 ივნისი.
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ტანტინოპოლი და მისი შემოგარენი მიიზიდა. სამლოცველოს ყველა ჯურის იმდენი 
მორწმუნე, განსაკუთრებით მაჰმადიანი და ბერძენი მოაწყდა, შიგ შეღწევა ერთობ 
ძნელდებოდა. ათასობით მორწმუნე განთიადისას იწყებდა დინებას და მათი სვლა 
უწყვეტად გრძელდებოდა საღამომდე. ხშირად იძულებულნი ხდებოდნენ, სამლოც-
ველოში აღარ შეეშვათ სალოცავად მოსულნი, რადგან ღამე დგებოდა. ძალზე ამა-
ღელვებელი და ნამდვილად უჩვეული სანახავი იყო, როგორ ლოცულობდა სხვადას-
ხვა ერის ეს უთვალავი შვილი უბიწო ღვთისმშობელ მარიამის წინაშე, თითოეული 
თავისებურად და თავისი სარწმუნოების წეს-ჩვეულებების მიხედვით. ო, რა ღვთის-
მოსაობით სვამდნენ ისინი ლურდის წყალს“.

სტამბოლის ქართული კათოლიკური ეკლესიის ასეთ პოპულარობას სხვა რელი-
გიური ცენტრების მესვეურთა მკვეთრი გაღიზიანება და უკმაყოფილება გამოუწ-
ვევია. მ. თამარაშვილის ინფორმაციით, მათგან განსაკუთრებული აგრესიულობით 
თურმე ბერძენულ ეკლესიათა სტამბოლელი ეპისკოპოსები გამოირჩეოდნენ, რო-
მელთაც „განგაში ატეხეს, მრევლმა არ მიგვატოვოსო, და მორწმუნენი რომ თავის-
კენ მიებრუნებინათ, ყველანაირი საშუალება გამოიყენეს, ჩაგონება იქნებოდა ეს, 
თუ მუქარა, ეკლესიიდან გაძევება თუ საჯაროდ გაკილვა. რა ნახეს, ამაოდ დაშვ-
რნენ, დაიმუქრნენ, ქართველი პატრების ეკლესიას გადავწვავთ და ძირფესვიანად 
დავანგრევთო. ამის გამო პატრები იძულებულნი გახდნენ, ტაძრის ირგვლივ დღე 
და ღამე მცველები ჰყოლოდათ. ასე გრძელდებოდა 6 თვეზე მეტ ხანს, ვიდრე ტა-
ძარს მოულოდნელად თავს არ დაესხნენ ბოროტგანმზრახველნი... მაგრამ ყველა 
ფანდი უმწეო გამოდგა სასწაულების წინაშე, რასაც წმინდა ქალწული მოჰმადლიდა 
ყველას, ვინც მას შესთხოვდა“.9

მ. თამარაშვილის მიერ აღნიშნული ბოროტმოქმედება სტამბოლის ქართულ სა-
ვანეში 1893 წლის 2 თებერვალს მომხდარა. აი, რას წერს ამასთან დაკავშირებით 
გაზეთი „ივერია“ 1893 წლის 9 თებერვალს გამოქვეყნებულ წერილში: დასახელე-
ბული წლის „2 თებერვალს ვიღაც ბოროტმოქმედმა გასძარცვა აქ ქართველ კათო-
ლიკეთა სავანე. ქურდი წინა დღითვე შეიპარა თურმე სავანეში, მიიმალა სადღაც 
ყურე-კუნჭულში და როცა კარგად დაღამდა და ბერებმა დაიძინეს, შესულა ეკლე-
სიაში, დაუწვავს ჩარჩო ღვთისმშობლის ძეგლისა, გაუტეხია კლიტე და, რაც კი რამ 
ძვირფასი ნივთი და ოქრო ყოფილა, ყოველივე წაუღია, ხელი არ უხლია მხოლოდ 
ვერცხლეულისათვის. პირველად ეს ამბავი გაიგო თურმე მონასტრის ერთმა მორ-
ჩილმა და მაშინვე შეატყობინა მონასტრის წინამძღვარს ალ. ხითარიშვილს... წინამ-
ძღვარმა ეს ამბავი აცნობა საფრანგეთის საელჩოს და ხონთქარს. ქურდს პოლიცია 
დაეძებს და რამდენიმე საეჭვო კაცი კიდეც შეიპყრო“.

აღნიშნულ მოვლენას იმხანად სტამბოლში მყოფი იასე რაჭველიც აუწყებდა 
მკითხველს ჟურნალ „მწყემსის“ 1894 წლის მე-18 ნომერში გამოქვეყნებული წე-
რილით. მისი ინფორმაციით, ხსენებული ქურდობის ჩადენიდან რამდენიმე დღის 
შემდეგ ქურდს სტამბოლის კათოლიკე ეპისკოპოსისთვის ასეთი თხოვნით მიუმარ-
თავს: „შემიწყალეთ, წმინდაო მამავო, მაპატიეთ შეცოდებანი, ყველა მოპარულს 
უკანვე დავაბრუნებ, თუ მაპატიებთო“.

ეპისკოპოსმა კი აპატია, მაგრამ სამაგიეროდ მთავრობამ დასაჯა ქურდი, რო-
მელსაც, როგორც ქურდობის უშუალოდ ჩამდენ პირს, ერთი წლით ციხე მიესაჯა, 
მის დამხმარე სამ პიროვნებას კი ოთხ-ოთხი თვით პატიმრობა შეუფარდეს.

9 თამარაშვილი მ., ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე, თბ., 1995, გვ. 728.



42

მკაფიოდ გამოკვეთილი ერთ-ერთი თავისებურება, რითაც ი. რაჭველის თურქუ-
ლი ციკლის წერილები ხასიათდება, ამ ქვეყნისა და მისი მკვიდრი მოსახლეობისად-
მი მისი ერთგარად გაორებული მიდგომაა. კერძოდ, თუ ერთის მხრივ, პირველ ყოვ-
ლისა ჩვენი ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ი. რაჭველი 
თურქებისა და მათი ქვეყნის დამპყრობლური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკისადმი 
ყოველგვარი თავშეკავების გარეშე გამოხატავს თავის მკვეთრად ნეგატიურ და-
მოკიდებულებას, მეორეს მხრივ იმ ადამიანურ ღირსებებსაც და კეთილშობილურ 
თვისებებსაც აღნიშნავს ხაზგასმით, რითაც, მისი მტკიცებით, თურქები ხასიათდე-
ბიან გამორჩეულად. 

მაგალითად, „ამ ბოლო ხანებში, – წერს იგი ერთგან, – ზოგი ოსმალეთიდან მო-
სულნი თუ იქიდან გამოქცეული პირნი მეტად აზვიადებენ ოსმალეთის მოქმედებას, 
უკვირთ მათი არაზომიერი მოპყრობა, დაგვიჭირეს, თავისუფლად არ გამოგვიშვეს 
და სხვა... ამბობენ ისინი ჩვენი გაზეთების ფურცლებზე. მაგრამ სამწუხარო ის 
არის, რომ ხშირად მეტად აზვიადებენ. ოცი წელიწადი ვცხოვრობდი კონსტანტი-
ნოპოლში ამ პწკარების ავტორი და არაფერი ასეთი არ მინახავს. უდანაშაულოს 
ოსმალეთის მთავრობა სულთან ჰამადის დროსაც კი არ ერჩოდა. თუკი არსებული 
წესწყობილების წინააღმდეგობას არ დაუმტკიცებდნენ, ისე არც არავის არ ავიწ-
როებდნენ... ამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ასეთ რამეს ოსმალეთში ვერ 
ვხედავთ“.10

განსხვავებით დამოწმებულ ფრაგმენტში ოსმალების ადამიანურ კეთილშობი-
ლებასთან და მათ სახელმწიფოში დამკვიდრებულ სამართლიანობასთან დაკავში-
რებით გამოთქმული ამ მოსაზრებისაგან, ოსმალური ციკლის სხვა ჩანაწერებში ი. 
რაჭველი რადიკალურად განსხვავებულ შეხედულებას გამოთქვამს და იმის დამტ-
კიცებას ცდილობს, რომ „თუ ოსმალებს სრულიად მონად არ გაუხდი, ისე არავი-
თარი მეგობრობა მათთან არ შეიძლება და არც მეზობლური განწყობილება. ოს-
მალებმა ყოველთვის დაპირება იცოდნენ, ახლაც ასეთები არიან და მუდამ ასეთე-
ბი იქნებიან, სანამ არ აღიგვებიან ქვეყნის პირიდან, სულ დაპირება და დაპირება, 
ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვები, სინამდვილეში კი მხოლოდ ღალატი და მოტყუება“.11 

ი. რაჭველის ოსმალური ციკლის ჩანაწერებში ერთმნიშვნელოვნად გამოხატული 
კედევ ერთი ტენდენცია მათი ავტორის პრორუსული პოზიციაა. ჩვენი ეროვნული 
პრობლემების რეალური გადაწყვეტის ერთადერთ გონივრულ და ყველაზე მეტად 
პერსპექტიულ გზად იასე რაჭველს რუსეთის სახელმწიფოში საქართველოს ავტო-
ნომიური სტატუსით არსებობა მიაჩნდა, მისთვის შინაური მართვა-განმგებლობის 
უფლების მინიჭება.

რუსეთისადმი ი. რაჭველის აშკარად ლოიალური დამოკიდებულება დროდად-
რო ისეთ მასშტაბებსაც კი იძენს, რომ ამ იმპერიის სახელმწიფოებრივ დაქვემდე-
ბარებაში შემავალ ხალხთა გამოყოფა მისი შემადგენლობიდან მას ფაქტობრივად 
სრულიად გაუმართლებელ მოვლენად მიაჩნდა. მაგალითად: „არც ერთი რუსეთის 
იმპერიაში მცხოვრები მცირე ერები, – წერდა იგი ერთგან, – რომელთაც ცოტათი 
მაინც გაეგებათ რამე, არასოდეს არ იფიქრებენ რუსეთიდან სრულიად გამოყოფას 
და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას. ეს იქნებოდა პოლიტიკური სიბეცე“.12 

10 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 107. 
11 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 116. 
12 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 113. 
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ი. რაჭველის აზრით, ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ იქნებოდა რეალურად შე-
საძლებელი, თუ რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება სახელმწიფოებრივი მართ-
ვა-განმგებლობის იმჟამინდელ სისტემას არსებითად შეცვლიდა, მის შემადგენლო-
ბაში შემავალ ხალხებს ავტონომიას მიანიჭებდა და ეროვნული თვალსაზრისით არ 
შეზღუდავდა. როგორც თავადვე წერდა, „ისეთ სხვადასხვა ეროვნებით აჭრელე-
ბულ ქვეყანაში, როგორიც არის რუსეთი, სადაც ნახევარზე მეტს უფრო შეგნებუ-
ლი ელემენტებისას შეადგენს „ინოროდცები“, შეუძლებელია ვარგოდეს არსებული 
წესწყობილება. მაშასადამე, მიუცილებლად საჭიროა ისეთი სისტემის წესწყობილე-
ბის შემოღება, რომელიც ყველა რუსეთის ქვეშევრდომს მტკიცედ შეაკავშირებს და 
დაამეგობრებს ერთმანეთთან“.13

ქართველი ერისა და რუსეთის იმპერიაში მცხოვრები სხვა ხალხების ეროვნულ 
პრობლემათა მოსაგვარებელ გზათა ძიების დროს ი. რაჭველი ფაქტობრივად რუ-
სული სახელმწიფოს რეფორმატორის როლში გვევლინებოდა, მისი „მთლიან-ძლი-
ერების დედაბოძად“ იქ მცხოვრებ ერთა „სრულ სოლიდარობას“ მიიჩნევდა და ამ 
იმპერიის შემადგენლობიდან რომელიმე მათგანის გამოყოფას გაუმართლებელ და 
არაგონივრულ საქმედ თვლიდა. 

თავისი ცხოვრების სტამბოლურ პერიოდში ი. რაჭველი აქტიურ საქმიანობას 
ეწეოდა თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა ეროვნული თვითშეგნების გასაღვივებ-
ლად და განსამტკიცებლად. ამ თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია ჟურ-
ნალ „კვალის“ 1895 წლის მეორე ნომერში გამოქვეყნებული მისი წერილი „გადა-
კარგული ქართველები“, სადაც ასეთი ამბავია მოთხრობილი: „ამ რამდენიმე თვის 
წინათ აქ გამოიარა ერთმა პატარა ვაჭარმა – გურულმა, გვარად ჩხაიძემ, რომელ-
საც ოსმალეთის ერთ ქალაქთაგანში „ორდუში“ ფეხსაცმელების დუქანი აქვს. მთე-
ლი დღე მეძება, მიპოვა და მთხოვა გაზეთები გამომეწერა; გადმომცა ოცდახუთი 
მანეთი „ივერიის“ და „კვალის“ დასაკვეთად. ამ რიგათ, ახლა ის ორს საუკეთესო 
ქართულს გამოცემას ღებულობს და დიდი კმაყოფილიც არის“.

მშობლიურ ფესვებს მოწყვეტილ ქართველთა ეროვნული ბედით ავტორის დაინ-
ტერესება კიდევ უფრო მეტი ემოციური შთამბეჭდაობით ვლინდება ხსენებული 
პუბლიკაციის იმ ეპიზოდში, სადაც ი. რაჭველი მკითხველს ოსმალეთის კუნძულ 
ტრიპოლზე მცხოვრები ერთ-ერთ ქართველი მაჰმადიანის მიერ მისთვის ქართულ 
ენაზე გაგზავნილ ამ წერილს სთავაზობს:

„ძიავ, ბატონო იასე. „წყალ-წაღებული კაცი ფხასვს (ხავსს, – ი. რ.) ეკიდებო-
დაო“, ნათქვამია. მეც ამ გადაკარგულ ადგილას სტორეთ ამ ანდაზას ვგავარ. მეც 
წყალ-წაღებულივით ფხასვს ვეკიდები, მარა საუბედუროთ იღბალი არც აქ მქონია. 
ფხასვიც არსად ჩანს. რა ჩემს ქვეყანას მოვშორდი, მერე ერთი ლაზათიანი დღე არ 
მინახავს, მარტოთ მარტო ვარ აქ, ისე როგორც ნამდვილი ეთიმი (ობოლს ჰქვია 
თათრულად, – ი. რ.).

აგერ სამი დღეა, აქიდან ერთმა თქვენებურმა გურჯმა გეიარა. ამ გურჯს ბევრი 
გურჯის ლისანის (ენის, – ი. რ.) გაზეთები მიქონდა. მე იგი კაცი ჩემი ხისიმი (ნათე-
სავი) მეგონა. რომ ვნახე, ისეთი გამიხარდა, რაც შემეძლებოდა, ვემსახურე. ორი-
სამი წიგნი და გაზეთები მაჩუქა. ეს მე ძალიან გამიხარდა და ვთხუე, რამენაირათ 
მიქენით სიკეთე და გაზეთები, ან წიგნები კიდო მიშონეთ-მეთქინ. იმან მიპასუხა: 
„მე ამერიკაში მივდივარ და ეგებ ვერც კი დავბრუნდეო. ამისთვის სიტყვას ვერ მოგ-

13 ბოსტაშვილი ნ., იასე რაჭველი (მეხუზლა), წერილები თურქეთიდან, თბ., 1991, გვ. 114. 
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ცემო. სტამბოლში ერთი ქართველი ცხოვრობს, იმას ბრევლი გაზეთები და წიგნები 
აქვსო და გამოგიგზავნისო“ და თქვენი ადრესიც დამიტოვა... ახლა მე იმედი მომეცა 
ამ კაცის სიტყვებიდან და თუმც არ გიცნობ, მარა მაინც ვბედავ და გწერ ამ წიგნს. 
გთხოვ, ფინთათ ნუ ჩამომართმევ და თუ შეიძლება ის გაზეთები, რომელიც თქვენ 
აღარ გჭირიათ, გამომიგზავნოთ მე.

ამასთანავე ჩემს თავსაც გაგაცნობთ. მე მართალია თათარი ვარ, მარა მაინც 
ნამდვილი გურჯი ვარ: მუხირების (მუხირი ომს ჰქვია თათრულად, – ი. რ.) შემდგომ 
სათათრეში მომიხდა გამოსვლა და ახლა აქ ტრიპოლში ვარ. ჩემსობას ჩურუქ-სუს 
(ოსმალობის პერიოდში ქობულეთს ერქვა, – ა. ნ.) თათრული ყველამ არ იცოდა 
და მეც, რადგან დედაჩემი ქართველის ქალი იყო, თათრული არ მისტავლია... ქარ-
თული მე კარგათ ვიცოდი, პაწას ვწერდი კიდეც. ახლა, რომ ამ გურჯის გაზეთები 
და წიგნები დამიტია, სუნთლათ წავიკითხე, ნელათ-ნელათაი ყველაი გამახსენდა... 
გთხოვთ ნუ დამტოვებთ უმოწყალოთ, მეც თქვენებური ვარ და თუ რამე გაზეთები, 
ან წიგნები გაქ მეტი, გამომიგზავნეთ. იგი ჩემთვის ძანიალი სიკეთე იქნება... ახ, 
ძიავ, თურმე რა ძნელი ყოფილა ველადეთის (სამშობლოს ქვია თათრულად, – ი. რ.) 
დატიება. ღმერთმა კითხოს, ვინცხაის ბრალია ასთე ჩემი დაკარქვა“.

ამ წერილის წაკითხვას ი. რაჭველი ისე აუღელვებია, რომ „ნამეტანი გრძნობე-
ბისაგან თვალებზე ცრემლები წამოდგომია“ და გულში ასეთი რამ უთქვამს: „გმად-
ლობ შენ, ღმერთო, სადღაც ცხრა მთას იქით ქართველი თათარი ამ რიგი გრძნო-
ბით მწერს და მეხვეწება ქართული გაზეთი მივაწოდო და თანაც მოწადინებულია, 
თუ დრო ექნა, გამოიწეროს; აქ სტამბოლში კი თითქმის ყველას მოუდის გაზეთები, 
მხოლოდ კითხვით არავინ კითხულობს-მეთქი. ამ წერილის მიღებამ გულში ამიძრა 
სურვილი სტამბოლის კათოლიკე ქართველთა შორის გამევრცელებინა ქართული 
გაზეთები და წიგნები. ასე ვფიქრობდი: თუ თათარი ქართველი კია მოწადინებული 
ქართული არ დაივიწყოს, ქართველი ქრისტიანი უფრო იქნება მეთქი. მხოლოთ ვაი 
თქვენს მტერს! თურმე აქაურმა კათოლიკე ქართველებმა ჩემი ხათრისათვის გამო-
იწერეს გაზეთები, თორემ კითხვის სურვილი სრულიათ არ ქონიათ... რა ვუყურებ 
მათს ამ რიგ ქართულისადმი გულცივობას, გული მიკვდება და იმედი მეკარგვის. 
თუ ასე გაატანა ამათმა მდგომარეობამ, უეჭველია, დიდი ხანი არ გაივლის, სრულე-
ბით ქართული დაავიწყდებათ“. 

ასეთია უმთავრესი წახნაგები იასე რაჭველის ცხოვრებისა და შემოქმედებითი 
მოღვაწეობის სტამბოლური პერიოდისა. ამგვარ აქტიურ ლიტერატურულ და საზო-
გადოებრივ საქმიანობას იგი საქართველოში ცხოვრების დროსაც აგრძელებდა და 
გარდა პუბლიცისტური წერილებისა და კორესპონდენციებისა, იმხანად მას პროზა-
ული და პოეტური ნაწარმოებებიც აქვს გამოქვეყნებული. 
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avtaNdIl NIkOleIShvIlI

Iase Mekhuzla (Rachveli) – the Publicist in Turkey

Summary

Iase Mekhuzla (Rachveli) lived in Turkey, mostly in Istanbul in 1880-1902, later in 1904 and 
in 1909-1915 years. He had close friendly relationships with the fellow-countrymen living there at 
that time and with the local Georgians as well. When living in Istanbul his activities can be divided 
mainly into two directions _ on the one hand, he actively tried to incite the national consciousness 
among the Georgians living there and on the other hand, to play the role of an ally between the 
Georgians living in Turkey and Georgia. In his letters I. Rachveli provides highly interesting data 
about Georgian Catholic Church in Istanbul known as the Georgian Monastery as well as about 
everyday life and national consciousness of the Georgians living in Turkey. 

One of the distinct features of the letters of Turkish cycle by I. Rachveli is his split approach 
towards this country. In particular, if on the one hand, he expresses a negative attitude towards 
the aggressive state policy of the Ottoman Empire based on the historical relationships with our 
country without any hesitation, on the other hand, he highlights the human dignity and the noble 
qualities, which, he beliebes, Turks are exceptionally characterized by.
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მარიამ მარჯანიშვილი

ლეო ჭეიშვილი – „არგენტინელი“ ქართველი

გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან საზღვარგარეთ სასწავლებლად ქართველ 
ახალგაზრდათა დიდი ჯგუფი ორჯერ მიავლინეს. ერთი – 1919 წელს დამოუკიდებელი 
და დემოკრატიული საქართველოს მთავრობამ, ხოლო მეორედ კი გასაბჭოების შემდეგ 
საბჭოთა საქართველომ.

ეს ტენდენცია შენარჩუნდა 30-იანი წლების დასაწყისისათვისაც. ახალგაზრდათა 
ნაწილი საკუთარი ხარჯით სწავლობდა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, ხოლო 
ნაწილზე სახელმწიფო ზრუნავდა.

„1930 წლის მონაცემებით, საქართველოდან საზღვარგარეთ საკუთარი ხარ-
ჯებით სწავლობდნენ: გაჯინსკი ანუშევანი, გომართელი არჩილ ივანეს ძე, დი-
ასამიძე არჩილ ლეონის ძე, ჯაფარიძე დიმიტრი კონსტანტინეს ძე, დედერერი 
ერიხ სამუელის ძე, კარდენახიშვილი ივანე, ყიფშიძე გაიოზ ზაქროს ძე, ქიქოძე 
ეკატერინე ტიტეს ასული, ნაკაშიძე ლევან ერმილეს ძე, რუხაძე გიორგი, რა-
მიშვილი ანანია, სობესტიანსკი ედმუნდ ედმუნდის ძე, ცხომელიძე ვლადიმერ 
თევდორეს ძე, ჭეიშვილი ლეონიდ პორფილეს ძე, იაკიმოვი ანატოლი ალექსანდ-
რე ძე“.1 

ასე რომ, 21 წლის ლეო ჭეიშვილმა 1926 წლის 14 იანვარს დატოვა მშობლიური 
კუთხე. მისთვის სამშობლოში დაბრუნების გზა გაცილებით უფრო გრძელი გამოდგა, 
ვიდრე სამშობლოდან უცხოეთში მიმავალი.

თავდაპირველად მრეწველი პორფილე ჭეიშვილი გერმანიაში მყოფ შვილს ფულს 
რეგულარულად უგზავნიდა მანამ, სანამ საქართველოში ბოლშევიკური ტირანია იმძ-
ლავრებდა, რომლის შემდეგ საზღვარგარეთ მიმოწერა და ფულადი გზავნილები შეწყ-
და.

მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ლეო ჭეიშვილი თავს მხაზველობი-
თი საქმიანობით ირჩენდა.

ევროპაში ცხოვრების 10 წელი მან მიზანმიმართულად გამოიყენა. გერმანიაში ჯერ 
ბერლინ-შარლოტენბურგის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი დაამთავრა. 1935 
წელს დოქტორ-ინჟინრის ხარისხის მოსაპოვებლად სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა. 
ამის შემდეგ, ლეო ჭეიშვილი კაიზერ ვილჰელმის სახელობის ქიმიის ინსტიტუტში მიიწ-
ვიეს, რომელსაც დღეს მაქს ბლანკის სახელი ჰქვია.

10 წელი იმუშავა მან ცემენტის, კერამიკისა და მატერიის სტრუქტურათა რენტგე-
ნის სხივებით გამოკვლევის დარგში, დაწერა და გამოაქვეყნა 12 სამეცნიერო ნაშრომი. 
აქვე აიღო ლეო ჭეიშვილმა მაღალი ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგიის შემუშა-
ვებისათვის პატენტიც. მანვე გამოიგონა ვიბრაციული ვისკოზიმეტრი.

იმ მძიმე წლებში, როცა ბოლშევიკურმა მანქანამ სისხლის ზღვა დააყენა საქართ-
ველოში და თავისუფლებას ხუნდები დაედო, ლეო ჭეიშვილი ქართულ პოლიტიკურ 
ემიგრანტთა დიდ ნაკადს შეუერთდა.

1 სულაძე გ., ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაცია და სპეცსამსახურები, თბ., 2012, გვ. 156.
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მან ბოლშევიკურ სამშობლოში დაბრუნებას, ისევ ემიგრანტობა არჩია და 1938 
წელს, პარიზში ტურფა პაპავაზე ჯვარი დაიწერა, რომელთანაც ხუთი შვილი შეეძინა.

მეორე მსოფლიო ომის დროს ლეო ჭეიშვილისა და მისი ოჯახისათვის ახალი 
ლტოლვილობის ხანა დაიწყო. შიმშილი, უსახლკარობა, გერმანიის გადაბუგულ ქალა-
ქიდან ქალაქში, სოფლიდან სოფლად ხეტიალი. ოჯახს თუ რამე ებადა, ომმა ყველაფე-
რი შემოაძარცვა.

იმ დროს, როცა საბჭოთა ჯარები მიადგნენ ბერლინს, ლეო ჭეიშვილის ოჯახი ისევ 
გერმანიაში იყო. ისინი სოფელ ფლადუნგენის სკოლის შენობაში იყვნენ თავშეფარე-
ბულნი.

1947 წელს ლეო ჭეიშვილი გერმანიიდან ცოლ-შვილთან ერთად საცხოვრებლად 
საფრანგეთში გადავიდა, სადაც მუშაობდა პარიზის პორცელანის ქარხნის ტექნი-
კურ დირექტორად. ომით დანგრეულ ევროპაში ჭირდა ცხოვრება და იგი მთელი 
ოჯახით სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ, არგენტინაში 1948 წელს გადასახლდა.

მათი ჩასვლის დროს არგენტინაში ორი თუ სამი ქართველი ცხოვრობდა. მალე აქ 
ქართველთა რიცხვი ისე გაიზარდა, რომ სათვისტომოც ჩამოყალიბდა.

ლეო ჭეიშვილი 1948 წლიდან 1960 წლამდე, როგორც სილიკატური ქიმიის და-
რ გის აღიარებული სპეციალისტი, არგენტინაში მინერალოგიის ინსტიტუტს ხე ლ - 
მ ძღვანელობდა.2 

ტურფა პაპავასა და ლეო ჭეიშვილის ქო რ წილი.  
ლეო ჭეიშვილის გვერდით: თამარ და აკაკი პაპავები,  

პარიზი, 1938 წ.

ლეო ჭეიშვილი არგენტინაში.

1960 წლიდან იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პენსილვანიის უნივერსიტეტში 
მიიწვიეს, როგორც მთავარი მეცნიერ-მკვლევარი კერამიკისა და მინის დამუშავების 
დარგში.

2 მარჯანიშვილი მ., ლეო ჭეიშვილი – არგენტინაში მოღვაწე ქართველი მწერალი და მეცნიერი, თბ., 
2013, გვ. 37.
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ამასთან დაკავშირებით, ესეისტი თამარ პაპავა მეგობარს სარა მერაბაშ-
ვილს თბილისში წერდა: „ჩემი ტურფას ქმარი, ლეო ჭეიშვილი, მისი გამოქ-
ვეყნებული შრომების საფუძველზე, მიიწვიეს აქაურ უნივერსიტეტში ქიმი-
ისა და კერამიკის კათედრაზე პროფესორად. ეს მეტად საამაყოა ჩვენთვის, 
ქართველებისათვის“.3 

ოჯახსა და სამსახურში პირადმა წარმატებებმა ვერა და ვერ იხსნა ლეო ჭეიშ-
ვილი ნოსტალგიის მძიმე სენისაგან, რომელიც უცხოეთში შეეყარა. სამშობლოდან 
დაშორების წლები სულ უფრო და უფრო აწყვეტდა ნერვებს, სულს უფლეთდა და 
აფორიაქებდა.

შინაგანი ტკივილების გარეთ გამოტანა, მისი ხატვა, მწვავე განცდების სახეებად 
გაშლა, შვება და განკურნება, დამძიმებული სულის შემსუბუქება მან პოეტურსა და 
ფრთიან სტრიქონებს მიანდო. ლექსში „ცხოვრების ფურცლები“, იგი წერდა:

„გადავშლი ჩემი ცხოვრების ფურცლებს,
აწ გაცვეთილებს და გაყვითლებულს.
სევდამორევით დავხუჭავ თვალებს
და მოვიგონებ იმ წლებს დაკარგულს.
ვით დილის ნისლი პირველ სხივებზე,
ისე გამიქრნენ ჩემი დღეები -
გულგატეხილი, ცხოვრების გზაზე
ჩაფიქრებული მივეშურები“.

ეს ლექსი 1976 წელს დაიბეჭდა პარიზში გამომავალ ჟურნალ „კავკასიონის“ 
XVIII ნომერში, მასში ერთი უმთავრესი აზრი დევს, ესაა ემიგრანტებისათვის და-
მახასიათებელი ბედნიერი მოგონებები გარდასულ დღეთა შესახებ და შეუგუებელი 
რეალობა.

„ჩემო ეთერიკო! მე როგორც გწერდი, ყოველ წერილში თითო ლექსს გამოგიგ-
ზავნი. შენ მანდ მოაგროვე და შეინახე. მხოლოდ მიპასუხე, თუ რა ლექსს მიიღებ. 
ბევრი არ არის, მაგრამ იქნება დაახლოებით 70-მდე. აგერ უკვე ერთ წელზე მეტი 
იქნება, რაც არაფერი დამიწერია – ჩავიქნიე ხელი და ვთქვი: ან რა აზრი აქვს, ან 
რა ფასი. ეს მხოლოდ უნიჭო განტვირთვა არის დაგროვილ ბოღმათა განუზომელი 
ტვირთის. 

„თუ სხვა ხითხითებს, რომ ხელთ აქვს ძალა და ფული – 
ვარ ბედნიერი, რომ ცრემლებით მაქვს სავსე სული“ 

– აცხადებდა ლეო ჭეიშვილი, რომელსაც თავის პროფესიად არასოდეს აღუქვია 
შემოქმედებითი მოღვაწეობა. იქნებ, ამის გამოც იდგა დიდხანს ჩრდილქვეშ რჩე-
ბოდა”.

საერთოდ, პოლიტიკურ ემიგრანტთა შემოქმედება იმთავითვე ფართოდ შუქდე-
ბოდა ჟურნალ „კავკასიონის“ ფურცლებზე, „კავკასიონის“ XVIII, XIX, XX ნომრებში 
გამოქვეყნებული იყო ლ. ჭეიშვილის ლექსებიც. 

3 პაპავა თ., საქართველოს გ. ლეონიძის სახელობის სახელმწიფო ლიტერატურული მუზეუმი, წერი-
ლები, ფონდი 28 103/ 15.
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„მიყვარს სოფელი შეღამებისას –
მიდამოს ბინდი მოეფინება,
მთვარე გადმოღვრის ვერცხლის ნაკადებს,–
დაღლილ ბუნებას მიეძინება.”

ან კიდევ
„ოდეს შეჩერდეს ძგერა ამ გულის,
მაშინ ცამ მედგრად დაიგრიალოს,
რომ ამცნოს წასვლა სულით ეულის,
წვიმამ ცრემლებით გამომიტიროს.”

ჭაბუკობიდან ბუნებით რომანტიკოსი ლეო ჭეიშვილი აღნიშნავდა: „წარამარა 
ვიმეორებდი ჩემი სათაყვანებელი პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუსიკას, რაც 
უცხოეთში ვარ. 

„ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში,
ჩემთა წინაპართ საფლავებს შორის
ნუ დამიტიროს სატრფომ გულისა,
ნუღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის“.
ეს მიყვარდა და ეს შეიქმნა ჩემი ბედი“.4 

ლ. ჭეიშვილისთანა სულის პიროვნებას, ფიქრის კაცს უპირისპირდება ემიგ-
რანტის მძიმე და რთული ცხოვრების გზა-სავალი, ბნელი და მღვრიე ყოფიერე-
ბა, რომლისგანაც თავის დაღწევა, სიცოცხლისაკენ მობრუნება, ბედისწერასთან 
ამბოხს უდრიდა და ბარათაშვილის ბოროტი სულისაგან განთავისუფლებას ნიშ-
ნავდა.

უდროოდ ჩაფერფლილი გენიოსის – ნიკოლოზ ბარათაშვილის – ცხოვრებას 
მიუძღვნა ლეო ჭეიშვილმა ლექსი „უიმედო ცრემლები”, რომელშიც იგი პოეტს ყო-
ფიერების არარაობასა და ამაოებაზე ეკამათებოდა:

„დიდო ქართველო წავიდა ის დრო,
როცა იმედი კიდევ სუფევდა,
როცა შენს გულში, აკვნესებულში
მომავლის ცეცხლი მაინც ღვივოდა! ..
. . . .
„სული ობოლი“ დარჩა მარტოკა,
დიდ სამყაროში არარად ქმნილი _
რის მაქნისია თვით ეს სამყარო,
ან რისთვისა ვართ ჩვენ გაჩენილი?!“...

სინამდვილით მოგვრილი მელანქოლია და დეპრესიის პოეტიზირება ლეო ჭეიშ-
ვილის სულსა და პოეტურ სტრიქონებში გვიან გამოვლინდა, ალბათ მაშინ, როდე-
საც დარწმუნდა, რომ ოცნებად ქცეულ სამშობლოს ხილვას ვეღარ მოესწრებოდა, 
რაც ნათლადაა გამოხატული მის ლექსში „განშორებისას”, რომელიც ჟურნალ „კავ-
კასიონის“ XIII ნომერში დაიბეჭდა. 

4 ჭეიშვილი ლ., პირადი წერილები და ლექსები, ლომას-დე-სამორა, 1971–1975. 15.3.73.
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„მძიმე ფიქრებში გახვეული მწუხარე გულით,
დავდივარ სოფლად, თავდახრილი, მარტოდ, უმიზნოდ,
ჩემთვის დასრულდა აწ ზღაპარი ოდეს ნათხრობი
და ვუცდი ჩემს დღეს განკითხვისას, ჩუმათ, უსიტყვოდ.“

აშკარაა, რომ ლეო ჭეიშვილს ეპოქის დრამატიზმი საკუთარ ტრაგედიად 
ჰქონდა აღქმული, რადგან იგი სამყაროს ჭვრეტდა არა თავისთავად არსე-
ბულს, არამედ, როგორც სულის სიღრმეში მოქცეულს. ამავე ლექსში ვკით-
ხულობთ:

„როგორ დავწყევლო დღე გაჩენის – სინათლის ხილვა?
როგორ დავწყევლო გზა ცხოვრების ჩემგან გავლილი?!
მაგრამ თუ მკვდარსაც არ მეღირსოს მშობელი მიწა,
ჩემი გაჩენა, ჩემი ბედი იყოს წყევლილი!”

მშობლიურ ბუდესა და ტოლ მეგობრებთან განშორების მწვავე განცდები 
უდიდესი ტკივილითაა გაჟღერებული ლექსში „საყვედური“.

„ტოტზე შემოჯდა ჩიტი ბეღურა
და ჭიკჭიკს მოყვა მწარე გოდებით,
რად დაგვივიწყე?! _ მისაყვედურა
ამდენი ხანი მოგელოდებით.”

ლეო ჭეიშვილს სევდიან რაინდსა და გულდათუთქულ მამულიშვილს უკუღ-
მართმა ბედმა მარტო სამშობლოს დაშორება როდი აკმარა. 1975 წელს მო-
ულოდნელად გარდაიცვალა მისი ნაბოლარა ქალიშვილი მაყვალა ჭეიშვილი. 

გულდაკოდილი მამის დიდი ადამიანური ტკივილები და განცდებია გამოხა-
ტული მიძღვნითი ხასიათის ლექსში „მაყვალა”:

„ოხ! ნეტავ, ნეტავ არ იყოს“ დარდი
გადიშლებოდეს ია და ვარდი,
სიზმრად გნახავდე შვილო მაყვალა,
ბედმა, უბედომ არ დაგაცალა,
ჯერ გაუშლელი დაგაჭკნო ვარდი,
და დაგვიტოვა მწუხრი და დარდი...”

პოეზიასთან ერთად ლეო ჭეიშვილმა დაგვიტოვა უამრავი გრაფიკული ნა-
მუშევარი და მხატვრული ტილოები. მისი დასურათებული გახლდათ სამხრეთ 
ამერიკაში გამოსული აკაკი პაპავას ყველა წიგნი, რომლის შესახებ მწერალი 
გრიგოლ რობაქიძე აღნიშნავდა: „მივიღე თქვენი თხზულება „მარიამ უკანასკ-
ნელი დედოფალი საქართველოსი”. გმადლობთ! მივიღე თანვე შენი წიგნი, აკაკი: 
„უცხო ჭიშკართან“ გმადლობთ! (გადაეცი ლეოს: ყდა პირველისა კარგია, ყდა 
მეორესი შესანიშნავი, დიდი ოსტატობა გამოუჩენია.)”.
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ლეო ჭეიშვილის მიერ 
მხატვრულად გაფორმებული აკაკი პაპავას წიგნის ყდა.

ლეო ჭეიშვილმა, ჯერ კიდევ 1962 წლის 20 ივლისს დაწერა თავისი ანდერძი:

„დადგა დღე ჩვენი განშორებისა,
აქვითინებულს სიტყვა მიწყდება.
გთხოვთ მოიგონოთ სახელი ჩემი_
იმედი მაქვს არ დაგავიწყდებათ?! 
მინდა შენ განდო, რაც დავიბადე,
მსურს იქ ვიძინო უკანასკნელად,
გთხოვთ, მოაყაროთ ჩემს მშობელ მიწას,
სხეული ჩემი, ქცეული ფერფლად!“ 

ლეო ჭეიშვილი სამშობლოდან ფიზიკური განშორების მიუხედავად, მაინც ქარ-
თული ყოფით ცხოვრობდა და სულდგმულობდა: „20 წელი ვიცოცხლე სამშობლოში 
და აქ კი 60 წელი ვარსებობ”, – წერდა ის. 

1990 წლის 1 ნოემბერს პარიზში გამომავალი ჟურნალის „გუშაგის“ №23-ე ნო-
მერში ეწერა: „წელს 1 ნოემბერს ღრმად მოხუცებული, ლომას-დე-სამორაში (ბუ-
ენოს-აირესის პროვინცია, არგენტინა) გარდაიცვალა ქიმიის მეცნიერებათა დოქ-
ტორი ლეონიდე (ლეო) ჭეიშვილი. ადგილზე დაიკრძალა დროებით და ანდერძის 
მიხედვით გადასვენდება სამშობლოში”.
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„მუდამ მიყვარდით და მეყვარებით!
თქვენ განაცვალებთ ამ გულის ძგერას!
ცრემლმორეული ჩამოვკრავ სიმებს,
და გიმღერთ ჩემი „გედის სიმღერას”.

მართალია, ლეო ჭეიშვილის ლექსები ქართული პოეზიის ნიმუშებს არ წარმოად-
გენენ, ალაგ-ალაგ სუსტი ადგილებიც არის, მაგრამ მათი ეს ნაკლულოვანებები 
იფარება აზრის სიღრმით, განცდების სიჭარბით, სისადავით, უბრალოებით, გულწ-
რფელობითა და ბუნებრიობით, რითაც იგი ახალი და ორიგინალური შტრიხებით 
ავსებს თანამედროვე ქართული მწერლობის უმდიდრეს საგანძურს.
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MarIaM MarJaNIShvIlI

Leo Cheishvili – „Argentine“ Georgian

Summary

The creative and scientific work of the Georgian writer, artist and scientist, Leonide (Leo) 
Cheishvili, living and working in Argentina, is almost unknown for our society. The reason of this 
is, perhaps, the fact that for a long time he was in the shade of the distinguished writers and 
scientists living in Argentina, Victor Nozadze, Akaki and Tamar Papavas, but his more than 70 
poems, numerous graphic works and 37 scientific works definitely deserve more attention. 

In distant Argentina, with poetic lines and colours, he made his country’s image talk and 
revealed his inner self. 

It is obviously very difficult to live, fight and, above all, die without the home country, to sacrifice 
Georgian blood for another country. 

On 20 July, 1962, L. Cheishvili, crucified for his home country, wrote in his will: 
„It is time for us to part, 
I can’t find words, weeping.
I beg to remember my name –
And hope you won’t forget it?!”
In spite of living far from Georgia, Leo Cheishvili still lived in and cherished the Georgian way 

of life: „I lived in my home country for 20 years and I have existed here for 60 years”, he wrote. 
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ნათია კობახიძე

გრიგოლ რობაქიძე გიგო დიასამიძის შესახებ

გაზეთ „თემის“ გამომცემელ-რედაქტორი, აკაკი წერთლის უმცროსი მეგობარი 
და მისი „მოგზაურობის“ მთავარი ორგანიზატორი – გრიგოლ დიასამიძე, 1870 წე-
ლის 25 იანვარს დაიბადა გორის მაზრის სოფელ საქაშეთში, ნიკოლოზ დიასამიძისა 
და ნინო ბებუთაშვილის ოჯახში. ოდესის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტე-
ტი დაამთავრა, მაგრამ პროფესიად სხვა საქმიანობა აირჩია: იყო პედადოგი, ჟურ-
ნალისტ-ლიტერატორი, გამომცემელ-რედაქტორი... 

1921 წლის თებერვალში, თბილისში ბოლშევიკების შემოჭრის შემდეგ, გრიგოლ დი-
ასამიძე იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამშობლო. ჯერ კოსტანტინოპოლში გაიხიზნა, 
შემდეგ პარიზში, საბოლოოდ კი, გერმანიაში დასახლდა. ემიგრაციაშიც ქართულ საქმეს 
ემსახურებოდა: იყო თავისივე ინიციატივით ბერლინში დაარსებული ქართული სათვის-
ტომოს პირველი თავმჯდომარე; 1922 წელს, რიხარდ მეკელაინთან ერთად დააარსა 
„რუსთაველის საზოგადოება“ და გამომცემლობა „ნოიე ოსტენი“ („Neue Osten“ „ახალი 
აღმოსავლეთი“). მეკელაინთან ერთადვე გამოსცემდა გერმანულენოვან ყოველთვიურ 
ჟურნალს „მორგენლანდს“ („Morgenland“ „ახლო აღმოსავლეთი“); ეხმარებოდა კონსტან-
ტინე ბალმონტს „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულ ენაზე თარგმნაში, რომელიც პირველად 1933 
წელს, პარიზში გამოიცა; იყო ბერლინის აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის შემსწავლელი 
ინსტიტუტის ნამდვილი წევრი.1 აქტიურად თანამშრომლობდა ქართულ ემიგრანტულ 
პრესასთან: მისი სტატიები იბეჭდებოდა გაზეთებში „დამოუკიდებელი საქართველო“ (პა-
რიზი, 1926-1939 წწ.), „საქართველოს გუშაგი“ (პარიზი, 1932-1936 წწ.), „კლდე“ (ბერლი-
ნი, 1934-1936 წწ.), ჟურნალ „კავკასიაში“ (პარიზი, 1937-1939 წწ.) და სხვა.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ბოლშევიკებსა და კომუნისტურ რეჟიმს გამოქ-
ცეული ქართველი ემიგრანტების ნაწილმა, რომლებმაც თავის დროზე თავშესაფა-
რი გერმანიაში ჰპოვეს, თავისუფლებისა და უკეთესი ცხოვრების ძიებაში „ახალ 
სამაყაროს“ მიაშურეს. მათ შორის იყო გრიგოლ დიასამიძეც, რომელმაც ქალიშ-
ვილთან, ელენე (ლოლა) დიასამიძესა და შვილიშვილთან, ნინო ვაჩნაძესთან ერთად, 
1952 წლის მარტში დატოვა ქვეყანა, სადაც თითქმის 31 წელი იცხოვრა და ამერი-
კის შეერთებულ შტატებში დასახლდა. 

1955 წელს ამერიკის ქართული დიასპორა თავისი უხუცესი წევრის, გრიგოლ დიას-
მიძის 85 წლის იუბილეს აღნიშნავდა. ქართული ჟურნალისტიკის ბრწყინვალე წარმო-
მადგენელი, უკვე 3 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობდა და სოლიდური ასაკის მიუხედა-
ვად, აქტიურად განაგრძობდა საქმიანობას: იყო ნიუ-იორკის ქართული სათვისტომოს 
საპატიო თავმჯდომარე და „საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ამერიკული 
საბჭოს“ გამგეობის წევრი; ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ჟურნალთან „ჩვენი გზა“. 
იუბილესთან დაკავშირებით, ამ ჟურნალის მე-4 ნომერში „საქართველოს დამოუკიდებ-
ლობის აღდგენის ამერიკული საბჭოს“ სახელით, გივი კობახიძემ გამოაქვეყნა მილოც-
ვა გრიგოლ დიასამიძისადმი და მისი საკმაოდ ვრცელი ბიოგრაფია.2 ამავე ნომერში და-

1 დაუშვილი რ., ქართული ემიგრაცია ამერიკაში, თბ., 2014, გვ. 139.
2 Kobachidze G. A. „Grigol Diasamidze“, Our Path=ჩვენი გზა, N4, New York (May 1955), 12-13.
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იბეჭდა „გრიგოლ დიასამიძის პროფილი“ (Profile of G. Diasamidze) დაწერილი მეგობ-
რის (Friend) მიერ.3 სტატიის ლიდში ნათქვამია რომ „საქართველოს დამოუკიდებლო-
ბის აღდგენის საბჭომ“ მიიღო უამრავი მისალოცი წერილი, მაგრამ ადგილის სიმცირის 
გამო, რედაქციამ შეუძლებლად მიიჩნია ყველას დაბეჭდვა, ამიტომ ამოარჩიეს ახლო 
მეგობრის წერილი, რომელშიც ასახულია ოსტატური პორტრეტი თავადი გრიგოლ დი-
ასამიძისა. წერილის კითხვისას, ჩნდება ვარაუდი, რომ ავტორი გრიგოლ რობაქიძეა, 
თუმცა ჟურნალში „ახლო მეგობრის“ ვინაობის შესახებ მითითება არ არის. ტექსტიც 
ინგლისურადაა ნათარგმნი და დედნის გარეშე, გადაჭრით ვერაფერს იტყვი ... 

გრიგოლ დიასამიძისა და გრიგოლ რობაქიძის მეგობრობა ჯერ კიდევ საქართ-
ველოში დაიწყო და გერმანიაში, ემიგრაციაშიც გაგრძელდა. მეორე მსოფლიო ომის 
შემდეგ, გრიგოლ რობაქიძე ჰიტლერისა და მუსოლინის შესახებ დაწერილი ნაშრო-
მების გამო, შერისხულთა შორის აღმოჩნდა და იძულებული გახდა გერმანია და-
ეტოვებინა. შეწყდა მიმოწერაც ძველ მეგობარებს შორის ... „...ვერა მოგწერე რა ამ 
სამი წლის გნმავლობაში, რადგან მეგონა: თითქოს ჩემს სახელს ერიდებოდი ...“ – 
წერს გრიგოლ რობაქიძე გრიგოლ დიასამიძეს ჟენევიდან 1948 წლის სექტემბერში. 
ისინი ერთმანეთს აღარ შეხვედრიან, მაგრამ მიმოწერა კი აღადგინეს...

1990 წლის თებერვალში, პროფესორ გურამ შარაძის თხოვნით, ჟურნალ „ჩვენი 
გზის“ შესახებ გივი კობახიძემ განმარტებით ბარათი დაწერა, რომელშიც ვკითხუ-
ლობთ: „... „Friend“ – გრიგოლ, რობაქიძეა. მას ეკუთვნის გ. დიასმიძის პორტრეტი. 
პირადი და დიდი მეგობრები იყვნენ! ...“.4

იმავე წელს, აპრილში, გაზეთ თბილისის 97-ე და 98-ე ნომრებში გურამ შარაძემ-
ვე გამოაქვეყნა გივი კობახიძის სტატია „მარად იბრწყინებს“ – გრიგოლ დიასამიძის 
შესახებ, რომელშიც ავტორი ყურადღებას ამახვილებს რობაქისეულ პორტრეტზე: 
„... გრიგოლ რობაქიძემ 1955 წელს ბრწყინვალედ დახატა გიგო დიასამიძის პროფი-
ლი ... რობაქიძეს თავისებური სტილი და გააზრება ჰქონდა, მოხატვის თავისებუ-
რი ყალამი ...“.5 სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ ტექსტის ქართული ორიგინალი 
ხელთ არ აქვს და ინგლისურ ტექსტზე დაყრდნობით, ესკიზის რამდენიმე ადგილის 
საკუთარ ქართულენოვან თარგმანს გვთავაზობს. 

გრიგოლ დიასამიძის პორტრეტის ავტორის ვინაობა ეჭვს აღარ იწვევდა, მაგრამ 
ტექსტის დედანი კვლავ არსად ჩანდა ...

2013 წელს ნინო ვაჩნაძემ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას 
საჩუქრად გადასცა ბაბუის, გრიგოლ დიასამიძის არქივი. სამწუხაროდ, უმდიდრე-
სი არქივისა და ბიბლიოთეკის დიდი ნაწილი, მათ შორის აკაკი წერეთლის, კონს-
ტანტინე ბალმონტის, ნიკო მარისა და სხვათა წერილები, ბერლინში დაიწვა 1945 
წლის იანვარში. ნიუ-ირკში მხოლოდ გადარჩენილი, მცირე ნაწილი ინახებოდა. ეს 
არქივი ქართველი საზოგადოებისთვის მეტ-ნაკლებად ნაცნობია: 1990 წელს, აშშ-
ში მოგზაურობის დროს, გურამ შარაძე რამდენიმე დღით სტუმრად იმყოფებოდა 
ქალბატონ ნინოსთან, გაეცნო არქივს და ბევრი დოკუმენტი, მათ შორის გრიგოლ 
რობაქიძის 5 წერილიც გამოამზეურა. 

საქრთველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართული ემიგრაციის დარბაზში დაცუ-
ლი გიგო დიასამიძის არქივის შესწავლისას, ასეულობით დაფურცლულ დოკუმენტს 

3 Friend. „Profile of G. Diasamidze“, Our Path=ჩვენი გზა, N4, New York (May 1955), 13-15.
4 შარაძე გ., უცხოეთის ცის ქვეშ, წიგნი 2, თბ., 1993, გვ. 264.
5 კობახიძე გ., „მარად იბრწყინებს“, გაზ. „თბილისი“, 1990 წ., 28 აპრილი, გვ. 4-5.
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შორის აღმოჩნდა კონვერტი, რომელზეც ადრესატად გივი კობახიძეა მითითებუ-
ლი, გამომგზავნად კი – გრიგოლ რობაქიძე. წერილი 1955 წლის 25 თებარვალსაა 
გაგზავნილი ჟენევიდან ნიუ-იორკში. კონვერტში დევს სამი პაპიროსის ქაღალდი, 
რომლებზეც შავი მელნით, რუსულ ენაზე ნაბეჭდი, ალაგ-ალაგ უბრალო ფანქრით 
ჩასწორებული ტექსტია სათაურით Григол Диасамидзе. დიახ, ეს ნამდვილად ის, 
85 წლის იუბილესთვის შექმნილი გრიგოლ დიასამიძის პორტრეტია.

ნაბეჭდი ტექსტის ბოლოს, უბრალო ფანქრით დაწერილი წერილია გივი კობახი-
ძის სახელზე: 

„ძვირფასო გივი!
გიგზავნი ამ ესკიზს.
კარგი გამოვიდა, მგონია.
უფრო კარგი გამოვიდოდა, სისხლის მოწოლა რომ არ მაწუხებდეს.
წაიკითხავთ.
წაიკითხავს გიგო.

ათარგმნინებთ (თქვენი ჟურნალისათვის) კარგად მცოდნეს ინგლისურისა. მო-
ელაპარაკებით კორიაკოვს6 – ეტყვით: რომ 85 წლისთავი გიგოსი საჭიროა აღინიშ-
ნოს რადიოგადაცემით. თუ დაგეთანხმათ, ესკიზს „სკრიპტად“ გამოიყენებთ. კორი-
აკოვს გადასცემთ წასაკითხავად. თუ საჭირო იქმნა, შეამოკლებთ.

გარდა მძიმე სულიერი ყოფისა – ნივთიერი ყოფაც მძიმეა ჩემი. ამის გამო ჩემი 
ნდომაც: რადიოთი გადაიცეს ესკიზი – ჰონორარს მივიღებ. ველი პასუხს ჩემს ბა-
რათზე, რომელსაც, ჩემი სურათი თან გამოვაყოლე. ა. მეტრეველის კრებულში 
სწორად არაა მოყვანილი ჩემი დაბადების დღე. 

იყავით მხნედ და მარჯვედ!
თქვენი მოყვარული
გრიგოლ რობაქიძე
გულითადი მოკითხვა თქვენს ცოლს, გიგოს, ლოლიას, ნინუცას“.

როგორც რობაქიძის წერილიდან ჩანს, ესკიზი უნდა წაეკითხა მიხეილ კორი-
აკოვსაც, რომელიც 50-იან წლებში რადიო „თავისუფლების“ ნიუ-იორკის განყოფი-
ლებაში მუშაობდა და რომელმაც არც ქართული და არც გერმანულ ენები იცოდა. 
სავარაუდოდ, სწორედ ამის გამო, გრიგოლ რობაქიძემ გიგო დიასამიძის პორტრე-
ტის შესაქმნელად რუსული ენა აირჩია. 

და აი, გრიგოლ დიასამიძის 85 წლის იუბილესთვის გრიგოლ რობაქიძის მიერ 
შექმნილი პორტრეტის დედანიც: 

6 მიხეილ კორიაკოვი – რუსი ემიგრანტი ჟურნალისტი და მწერალი წერს: „... ჩემი ცხოვრების 
დიდ ბედნიერებად მიმაჩნია, რომ 1955 წელს, ჩემი მეგობრის გივი კობახიძის საშუალებით 
მიმოწერა გავაბი გრიგოლ რობაქიძესთან ... მისი ზოგიერთი წერილის სიგრძე 20 გვერდს 
აღწევს ... ზოგჯერ ის მიგზავნიდა თავისი ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი წიგნების გვერ-
დებს, და რადგან ბოლო წლებში ბევრს წერდა გერმანულ ენაზე, მე კი ამ ენას არ ვფლობ, 
ჩემთვის უკვეთავდა ფრანგულ თარგმანს, რადგან რუსულად მთარგმნელი არავინ იყო...“. 
იხ. Коряков, М. К 90-летию Григола Робакидзе, გაზ. „სახალხო განათლება“, 1990 წ.,  
7 ივნისი, გვ. 13-16.
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ГРИГОЛ ДИАСАМИДЗЕ

Тайна каждого из нас не столько в том: «что» он есть, а в том: что он во-
обще «есть». Ведь, могло быть и так, что любой из нас вовсе и не увидел бы 
света. А раз тот или иной «есть» – есть он себе самому божественный дар. 
Как не радоваться бытию, даже если оно полно печали и страданий! Радость 
бытия ощущается острее в раскрытии творческих сил: в росте. Глубинно по-
стиг это сверхличный гений Грузии. Мы грузины часто вместо «цветок растет» 
говорим «цветок радуется»: «харобс». Ни в чем эта радость не дает себя так 
ярко знать как за грузинским столом. Пир для грузин не есть обычное «время-
препровождение», а культовая трапеза общего веселья: встреча друг другу от-
крытых сердец. Красавицы и красавцы, воины и герои, поэты и певцы, музыка, 
пляски – образуют оркестр, которым дирижирует глава стола: «тамада». Каж-
дый из пирующих является с какой то стороны, будь даже самой незначитель-
ной, единственным, особенным, что и подчеркивается в застольных речах. Так, 
совместное веселье превращаться спонтанно в полифонию. Обильно пьется 
вино. Но это не «пьянство», а «опьянение». «Ин вино веритас» есть для грузин 
не простая поговорка: вино окрыляет, подымает настроение.

Автору этих строк часто приходилось пировать с Г. Д. за одним столом. 
И вот, что изумляло: в то время как мы другие пьянели от вина, он, почти 
не дотрагиваясь до вина, все же пьянел: пьянел от опьянения других. Окры-
ленность – это было присуще его натуре. За столом доходила она у него до 
настоящего экстаза. Редко я встречал человека, который так радовался бы 
другому. Шел он, например, по проспекту Руставели в Тбилиси, он каждо-
му знакомому кланялся первый. Не помню, чтобы кто-нибудь из встречных 
опередил его в приветствии. Мало того. Он подходил к знакомому и начинал 
говорить с ним о том о сем. Разговор шел от сердца к сердцу. Укреплялась 
связь человека с человеком. Шел он дальше, повторялась таже сцена. И так 
далее. А знакомых было у него множество. Шествие его по проспекту длилась 
по крайней мере полтора часа. А ходьба его была почти бег: он не ходил, он 
летал. Не удивительно, если без него не обходился ни один юбилей, ни один 
банкет. Появлялся какой-нибудь именитый иноземец, среди приветствующих 
он был одним из первых. 

Потомок одного из известнейших княжеских родов, он с ранних лет пере-
стал именовать себя князем, как это делали некоторые князья: общественные 
деятели. Вероятно с целью, облегчить себе, психологически, общение с про-
стым народом. Но в сути своей он оставался князем, по грузинский «Тава-
дом», в рыцарском понимании этого слова: водителем, пособником, заступ-
ником. Слово «нет» не имело места в его словаре. Он всегда был готов к ус-
лугам. Появление нового таланта в какой-нибудь области не просто радовало 
его: он носился с ним, вводил его в свои круги, всячески способствовал его 
дальнейшему развитию. Пишущий эти строки во многом обязан ему в этом 
направлении. 

Дружба в Грузии священная связь. Таковой была она и для Г.Д. Особенно 
дружил он с Сандро Канчели, человеком необычайно тонкого ума и разносто-
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ронних способностей, и с князем Георгием Амиреджиби, бесстрашным рыца-
рем и сердцеедом. Дружбу трех венчала незабвенная Тамара, жена Канчели, 
сестра Амиреджиби. Через Г.Д. попал я в круг этого содружества: стал его 
членом: другом. Оттуда я и воспринимал Тбилиси, один из волшебных го-
родов мира, который я изобразил впоследствии в одном из своих романов, 
как в безмерную даль плывущего корабля. Одну дружбу Г.Д. можно сказать 
«унаследовал» от своего отца, Нико. Имею виду дружбу последнего с поэтом 
поэтом князем Акакием Церетели. Г.Д. дружил с поэтом, благоговея перед ним 
– поэт дружил с ним, любя его как сына. Кстати, с знаменитым поэтом я сбли-
зился в доме Г.Д., где я, как и поэт, часто гостили.

Человек с такой установкой к жизни не мог обойтись без печатного органа: 
и Г.Д. имел его. Это был еженедельник «ТЕМИ». «Теми» по-грузинский: «пле-
мя», «община». «Темис» по-гречески имя богини изначального устава: лада. 
Что может быть «уставно ладнее» племенной связи? Едва-ли Г.Д. думал об 
этом, когда он называл свой орган этим именем. Тем удачнее вышло наиме-
нование: орган как-бы сам собой определил свою задачу. «Теми» стоял вне 
партий, но он не был «беспартийным», ибо не был «нейтральным». Вернее 
всего можно было бы назвать его «сверхпартийным». Довлеют части: партии 
_ целому: народу угрожает распад. «Теми» оправдал свое имя: он стал го-
лосом «темис». В разногласия партийных группировок он стремился внести 
«лад», исходя из племенного: народного «устава». В нем принимал участие 
и Акакий Церетели. Принимал участие и я. Между прочим, он открыл свои 
страницы известному новеллисту Демна Шенгелая, тогда еще ученику Тби-
лисской Дворянской Гимназии.

Сам Г.Д. писал на злобы дня. В статьях его – вспыльчивого в обиходе, но 
никак не от злобы – не было и следа «вспышек», хотя они и были полны огня. 
Писал он и эскизы мемуарного характера. Каждый эскиз был исключитель-
ного интереса. Сказывалась тут память автора? Но одна память, будь она и 
феноменальная, не делает еще писателя мемуаристом. Надо «видеть» вещи, 
чтобы их воспроизвести. Андрей Белый, русский писатель, выводил слово 
«ненавидеть» из «не Видеть». Ничего так не было чуждо Г.Д. как «ненависть» 
– потому он и мог «видеть» вещи. Живя «другим» и в «другом», он всецело 
вживался в со-бытия, вживался и в их «обстояние», то есть, в их исторический 
контекст. Оттого и захватывают его воспоминания живой конкретностью. Не-
давно я читал его эскиз в одном грузинском журнале об Ионе Меунаргия: эс-
сеисте, доселе недостаточно оцененном в грузинской литературе. Это, можно 
смело сказать, шедевр в мемуарной литературе вообще. Сколько характер-
ных деталей, литературных и биографических! Причем: каждая деталь ценна 
сама по себе и в тоже время служит конкретному выявлению целого.

Накануне вторжения большевиков в Тбилиси я обедал у него. Таким по-
давленно-взволнованным я не видел его никогда. На другой день он покинул 
Тбилиси и вместе с ним родную землю. Через десять лет и я стал эмигрантом. 
Он жил в Берлине. Там же обосновался и я. В маленькой обители Г.Д. царила 
беднота – но при всей этой бедноте он оставался «тавадом». Там был очаг, в 
котором в миниатюре пылал пламень Грузии. В минуты припадка острой то-
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ски по родной земле я как сумасшедший мчался к нему, чтобы хоть немножко 
отогреться у его очага. И я, отогревшись, вкушал покой. Теперь Г. Д. обитает 
в библейской тиши, подумайте, среди нью-йоркских небоскребов. Вероятно, 
часто вспоминает он свое родное «Сакашети» и особенно «Брилли», одно из 
своих имений, которое он так любил, любил и по его благозвучному имени. 
Мысленно переношусь туда и к 85-летию его рождения шлю ему из далека 
полный ковш живительной воды Бриллских родников.

Григол Робакидзе
Женева. Февраль 1955

დამოწმებანი

1. დაუშვილი რ., ქართული ემიგრაცია ამერიკაში. თბ., 2014.
2. შარაძე, გურამ. უცხოეთის ცის ქვეშ. წ.2. თბ., 1993.
3. კობახიძე გ., „მარად იბრწყინებს“, გაზ. „თბილისი“, 1990 წ., 28 აპრილი.
4. Friend. „Profile of G. Diasamidze“. Our Path=ჩვენი გზა, N4, New York (May 

1955) 13-15.
5. Kobachidze, G. A. „Grigol Diasamidze“. Our Path=ჩვენი გზა, N4, New York 

(May 1955) 12-13.
6. Коряков М., К 90-летию Григола Робакидзе, გაზ. „სახალხო განათლება”, 1990 

წ., 7 ივნისი. 

NathIa kOBakhIdze

Grigol robakidze about Gigo diasamidze

Summary

Grigorl Diasamidze was an excellent representative of the Georgian journalism, who 
has been forced to leave the homeland in 1921. In the article, there is a brief overview 
of his productive activities in exile and the publication of the original text of his literary 
portrait, specially written to his 85th anniversary by Grigol Robakidze. The English 
translation of this sketch, under a pseudonym, was published in the magazine «Our 
Path» in New York, 1955. The name of the author became known for the Georgian 
public only in 1990. Nowadays, we have the opportunity to read and appreciate original 
work, which has been found in archive of Grigol Diasamidze presented to the National 
Library of Georgia by his granddaughter, Nino Vachnadze.
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ქართული ემიგრაციის ეპისტოლური მემკვიდრეობა

rezo gabaSvilis werilebi Salva amirejibs

masalebi qarTuli emigraciis istoriis kvlevisaTvis

lali comaias publikacia

qar Tu li emig ra ciis is to riis kvle vi sa da Ses wav lis Tval saz ri siT 
Zal ze mniS vne lo va nia emig ran tul ar qi veb Si da cu li epis to lu ri mem kvid-
reo ba, ro me lic emig ra ciis saq mia no bis bevr mniS vne lo van faq tsa Tu mov-
le nas asa xavs.

1980 wlis 20 de kem bers, ge ron ti qi qo Zis qa liS vil ma _ Ti na Tin qi qo Zem, 
Sal va ami re ji bis ar qi vi sa qar Tve los gior gi leo ni Zis sa xe lo bis qar Tu-
li li te ra tu ris sa xel mwi fo mu zeums ga das ca. im xa nad, Sal va ami re ji bis 
sa xels ta bu hqon da da de bu li; ami tom 1980-ia ni wle bis bo lom de es ar qi vi 
mu zeu mis `da xu rul fon dSi~ ina xe bo da. 

1994-97 wleb Si Se vad gi ne da ga mo sa ce mad mo vam za de Sal va ami re ji bis 
or to meu li. pir vel wig nSi Se vi da poe tis ar qiv Si da cu li leq se bis na wi-
li da 1912-21 wleb Si qar Tu li pe rio du li pre sis fur cleb ze da beW di li 
pub li cis tu ri we ri le bi; meo re wig nSi Sal va ami re ji bis ar qi vi dai beW da.  
sam wu xa rod, or to meul Si ar Seg vi ta nia mi si pi ra di we ri le bi, rac uTuod 
met Rir se bas Ses Zen da kre buls.

Sal va ami re ji bis ar qiv Si da cu li re zo ga baS vi lis we ri le bis ga moq vey-
ne ba am Sec do mis ga mos wo re bis cdaa; sru li sa xiT ma Ti ga mom zeu re ba ki 
uax loe si mo mav lis saq mea. 

ar qiv Si re zo ga baS vi lis sul oci we ri lia. aqe dan er Ti frag men tis sa-
xi Taa Se mor Ce ni li, mag ram vfiq robT, rom is mniS vne lo van faq tebs Sei cavs 
da ami tom sa Wi rod mi viC nieT mi si ga moq vey ne ba.  ba ra Te bi 1930-41 wle biT 
Ta riR de ba da Zi ri Ta dad, pa ri zi da naa gag zav ni li var Sa va sa Tu ber lin Si, 
sa dac im xa nad Sal va ami re ji bi im yo fe bo da.

we ri le bi, ume te sad, saq mia ni xa sia Ti saa da re zo ga baS vi li sa da Sal va 
ami re ji bis uc xoeT Si moR va weo bas See xe ba. ma Ti saer To mi za ni da in te re-
sis sa ga ni iqac sa qar Tve lo iyo. 
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rezo gabaSvili, lie Ji, 1 mai si, 1914 (slm. 
#12997-i., rezo gabaSvilis ar qi vi, Tbi li si).

Salva amirejibi (slm. #4276-1-d., 
Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).

Sal va ami re jib Tan gag zav nil vrcel we ri leb Si re zo ga baS vi li mis Tvis 
da ma xa sia Te be li pir da pi ro biT ga ni xi lavs yve la im sa kiT xsa Tu mov le nas, 
ro me lic im Ja mad qar Tul emig ra cias aRel veb da, mag ram maT Si um Tav re si 
mainc emig ra ciis gaer Tia ne bis sa kiT xi iyo.

emig ra cia Si brZo lis ga sag rZe leb lad 1925 wels Seiq mna `saer To fron-
ti~, ro mel Sic so cial -de mok ra te bi, erov nul -de mok ra te bi, so cia lis t-
fe de ra lis te bi da so cia lis t-re vo lu cio ne re bi Se vid nen. ra Tqma un da, 
`saer To fron ti~ ar niS nav da par tia Ta daS las an gauq me bas. yve la par tia 
Ta vi su fa li iyo Ta vis moq me de ba Si, mag ram er Ti pi ro biT: Ti Toeuls ua ri 
un da eT qva iseT moq me de ba ze, ro me lic ewi naaR mde ge bo da `saer To fron-
tis~ mTlia no bas (gvazava 1926:). 

1926 wels ga zeT `ma mu liS vi lis~1 pir vel no mer Si ga moq vey ne bul mo wi-
na ve we ril Si: `na ca di gziT~, ro me lic imav drou lad erov nul -de mok ra-
tiu li par tiis prog ra ma dac SeiZ le ba mi viC nioT, re zo ga baS vi li wer da: 

1 ga ze Ti `ma mu liS vi li~ _ sa qar Tve los erov nul-de mok ra tiu li par tiis (e. w. re zo ga-
baS vi lis daj gu fe bis) or ga no, ga mo dio da  pa riz Si 1926-28 ww. (SaraZe 2001:).
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`ga ze Ti `ma mu liS vi li~ gag rZe le baa im ga ze Te bi sa, rom le bic sa qar Tve lo-
Si ga mo diod nen, ik reb dnen gars erov nul -de mok ra tiul par tias, an vi Ta-
reb dnen mis mi mar Tu le bas da amag reb dnen sa qar Tve los da mou ki deb lo bis 
azrs. mi dis eq vsi we li wa di da par tias ga ze Ti aRar hqo nia. es ara niS navs 
imas, rom ga zeT Tan er Tad mois po TviT par tia da mi si di di ro li sa qar-
Tve los cxov re ba Si. pi ri qiT, 1921 wlid gan, par tia uf ro gai zar da da mi-
si mniS vne lo ba ga did da. gai zar da moT xov ni le bac ga ze Tis ar se bo bi sa da 
mxo lod cu di po li ti ku ri pi ro be bi iq, sa qar Tve lo Si, sa dac Ta vi su fa li 
pre sa ak rZa lu lia da mZi me niv Tie ri ga re moe ba ni aq, emig ra cia Si, ai Zu leb da 
par tias droe biT Ta vi si beW dvi Ti or ga no ar hqo no da. dRes Cve ni ga ze Ti 
isev iw yebs ga mos vlas, is ga mo dis mZi me pi ro beb Si, ro ca sa qar Tve lo dap-
yro bi lia ga re Se Za li sa gan da Ti Ton par tia, nab rZo le bi da daf le Ti lis 
gu liT, da ye ne bu lia ka non ga re Se, mag ram miT uf ro di dia mi si mniS vne lo-
ba par tii saT vis, miT uf ro di di iq ne ba mi si ro li im brZo la Si, ro mel sac 
ewe va qar Tve li xal xi uc xo Za lis Ta vi si qvey nid gan ga sa re kad da sa ku Ta ri 
da mou ki deb lo bis aR sad ge naT.

ga ze Ti ga mo dis ima ve mis wra fe biT aR Wur vi li, ro me lic asul dgmu leb da 
aqam de par tias da ima ve lo zun giT, ro me lic daed va sa fuZ vlaT qar Tve li 
xal xis brZo las da mou ki deb lo bi saT vis uka nas kne li wle bis gan mav lo ba Si. 
da mou ki deb lo ba sa qar Tve lo si da gaer Tia ne ba yve la erov nu li Za le bi sa 
mis mo sa po veb lad _ ai, es lo zun gi! 

am lo zungs izia rebs par tiac da amis ga mom xat ve li iq ne ba ga ze Tic.  
brZo la yve la erov nu li Za le bi sa, mTlia ni fron tiT, gaer Tia ne ba er Ti 
erov nu li idea lis _ da mou ki deb lo bis _ gar Se mo, ar aris lo zun gi mar to 
taq ti ku ri, an tex ni ku ri. is aris udi de si prog re si qar Tu li sa zo ga doeb-
ri vi az ri sa, ro me lic gu Sin, sul aTio de wlis wi nad, da quc ma ce bu li iyo da 
CaT reu li er Tur Tis wi naaR mdeg brZo la Si. am gaer Tia ne bi sa ken mou wo deb da 
par tia qar Tul azrs ma Si nac da is ver it yvis ma zed uars dRes, ro ca cxov-
re bis au ci leb lo bam erov nu li mTlia no bis az ri maT Tvi sac sa val de bu lo 
ga xa da, vinc aqam de kla siur nia dag ze id ga da sa mo qa la qo oms miuZ Ro da win. 
mniS vne lo ba par tia Ta gaer Tia ne bi sa mter Tan brZo lis pro ces Si ima Si ki ar 
mdgo ma reobs, rom er Tian de bian par tia Ta ken we roe bi, an ar er Tian de bian 
par tia Ta cal ke agi ta to re bi da ma Ral kva li fi ciu ri fa na ti ko se bi, udi-
de si mniS vne lo ba mTlia ni fron tis is aris, rom am par tia Ta ken we roe bis 
da mis Seu ri ge bel fa na ti ko se bis iqiT sdgas ub ra lo par tiu li mas sa da 
mTe li qar Tve li xal xi, sa dac es gaer Tia ne ba udi des Se de gebs aR wevs. aqa 
xde ba nam dvi li ga jan sa Re ba qar Tu li az ri sa da mu Sav de ba Seg ne ba imi sa, rom 
ar se bobs mTlia ni sa qar Tve lo, ro me lic maR la sdgas cal ke par tieb ze da 
prog ra meb zed. vinc am axal mov le nebs ver xe davs, vi sac am axa li ga re moe bis 
mniS vne lo ba ar es mis, mas ar es mis um Tav re si cvli le ba, mom xda ri qar Tvel 
xal xis sul Si da Cven saer To saq mes is verc be la dad ga moad ge ba, verc mim-
dev rad. amas vam bob imi tom, rom ro gorc sxva par tieb Si, ise Cvens par tia-
Sic arian se pa ra tis tu li moq me de bis mom xre ni, rom le bic ar Rve ven mTlian 
po li ti kur fronts, sTi Sa ven qar Tve li xal xis gam Tlia ne bul Seg ne bas da 
pi ri qiT, isev sa mo qa la qo omis ken mog vi wo de ben.
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cal ke pi re bis aseT win dau xe dav azrs par tia ver gai zia rebs. mTli a ni 
fron tis mniS vne lo ba erov nu lia da rac un da cu daT xor ciel de bo des igi, 
Cven ver Sev cvliT mas uf ro mda re da ara erov nu lis az riT _ se pa ra tiu li 
moq me de biT cal ke par tie bi sa. mo yo le bu li 1921 wli dan Cve ni par tia iyo, 
ro me lic ase Tav ga mo de biT icav da mTlia ni fron tis azrs da Cven dag vWir da 
di di ja fa dag ve yo le bi na2 sxva par tie bi daT mo ba zed, ro me lic au ci le be li 
iyo, rom mTlia ni fron ti Sem dga ri yo. mas aqeT eq vsma wel ma gan vlo. mte-
ri, rom lis ga sa re ka dac Cve ni koa li cia Ses dga, isev sa qar Tve lo Sia. mag ram 
Cve na gvyva nan `par tie bi~, rom le bic laS qar sa Slian, Tur me er Tad yof na 
sa Wi ro aRa ra yo fi la! amas qar Tve li xal xi ver gai zia rebs, ver gai zia rebs 
mas Cve ni par tiis Seg ne bu li na wi lic, ami tom, Cve na vfiq robT, rom par tia 
Zve le bu rad mTlia ni fron tis nia dag ze da sdgas da sa qar Tve lo sac aqeT ken 
eZa xis!~ (mamuliSvili 1926:).

re zo ga baS vi lis mier Sal va ami re ji bi sad mi gag zav nil 1930 wlis 14 
noem bris we ril Si (Sal va ami re ji bi im dros var Sa va Si iyo fe bo da noe ra-
miS vil Tan mo sa la pa ra keb lad) naT lad Cans, rom oT xi wlis Sem deg, mas uk-
ve mkveT rad gan sxva ve bu li po zi cia aqvs: Sal va ami re ji bis `Se mo naT val ze~: 
`gaer Tian di To~ re zo ga baS vi li miu gebs: 

`vis Tan gvir Cev mo ri ge bas? ra miS vil Tan, ke dias Tan, qa ru mi Zes Tan da ke-
re se li Zes Tan? es Seu ri ge be li da Seu Tav se be li ele men te bi ro gor un da 
Seer Tdnen da isic ufulobis da usaqmobis at mos fe ra Si? _ es qi me raa!..~ 

wam yva ni po li ti ku ri par tie bis gaer Tia ne bas rai me Se de gi ar moh yo lia, 
rad gan sab Wo Ta ru se Tis da mar cxe bi sa da saer Ta So ri so or ga ni za cie bis 
dax ma re bis mcde lo biT sa qar Tve los da mou ki deb lo bis aR dge nis imeds as-
ru le ba ar ewe ra. po li ti kur par tieb Si bza ri gaC nda da daS lis pro ce si 
daiw yo. yve la ze me tad daS la See xo erov nul -de mok ra tiul par tias, ro me-
lic spi ri don ke dias, aleq san dre asa Tia nis da gior gi gva za vas jgu fe bad 
dai yo. Sal va ami re ji bi, zu rab ava liS vi li, gior gi kvi ni ta Ze da re vaz ga-
baS vi li Jur nal `kav ka siis~ gar Se mo Se mok re bil hai dar ba ma tis `kav ka siis~ 
jguf Si Se vid nen. 

1934 wlis ian vri dan, `kav ka siis~ jgu fis li der ma _ hai dar ba mat ma, pa-
riz Si daiw yo da mou ki de be li erov nu li az ris _ Jur nal `kav ka zis~ ga mo ce-
ma Tav da pir ve lad ru sul, Sem deg ev ro pul (fran gul, ger ma nul,  in gli-
sur, ita liur), Tur qul da qar Tul eneb ze. Jur na li bol Se vi ku ri oku-
pa ciis Se da gad emig ra cia Si ga xiz nu li, ro gorc Crdi loeT, ise sam xreT 
kav ka siu ri sa xel mwi foe bis erov nul moR va we Ta kon fe da ra tiu li jgu fis 
po li ti kur or ga nos war moad gen da. mi si mi za ni kav ka siis uc xo oku pa cii sa-
gan ga Ta vi suf le ba da kon fe de ra ciis sa fuZ vel ze kav ka siis da mou ki de be-
li sa xel mwi fos Seq mna iyo (SaraZe 2005:).

hai dar ba ma tis uax loe si Ta na meb rZo lis, a li xan kan te mi ris cno biT, 
Jur nal `kav kazs~ Tav da pir ve lad SeZ le bu li kav ka sie li emig ran te bi afi-
nan seb dnen. ker Zod, aleqsi mdi va ni (ro mel mac 1933 wels co lad Seir To 
ame ri ke li mi lio ne ri barbara ha to ni) da Ta fa Cer moe vi, rom lis alian sis 

2 sic!
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wev ric hai dar ba ma ti  gax ldaT. 1935 wli dan Jur na lis da fi nan se ba pa riz-
Si ar se bul ma ia po niis sael Com iTa va, xo lo 1936 wli dan ia po nia- ger ma niis 
mier fi nan sde bo da. me sa me rai xis Se sa ba mi si struq tu re bi did dain te re-
se bas iCen dnen kav ka siu ri emig ra ciis me mar jve ne ba na kis wev re bis mi marT 
(Мамулиа 2012:). 

er Ti wlis Sem deg Jur na li `kav ka sia~ uk ve qar Tul ena ze ga  mo dio da 
pa riz sa da ber lin Si. Jur na lis pa ri zu li qar Tu li se riis re daq tor-ad-
mi nis tra to ri io seb gva ra ma Ze gax ldaT, xo lo ber li nu ris _ da viT sa Ri-
raS vi li (SaraZe 2005:).

gan sa kuT re biT sa yu rad Re boa Sal va ami re ji bi sad mi gag zav ni li 1938-39 wle-
biT da Ta ri Re bu li we ri le bi,  rom le bic re zo ga baS vi lis Jur nal `kav ka-
siis~ re daq cia Si saq mia no bas asa xavs. is Jur nal ̀ kav ka sia Si~ pa su xis mge be li 
re daq to ris fun qcias as ru leb da, ra sac udi de si pa su xis mgeb lo biT eki de-
bo da. er Txel, vla di mer opo Ci nins, Jur nal `kav ka zis~ Ta nam Sro mel sa da 
hai dar ba ma tis ndo biT aR Wur vil pirs, vla di mer emux va ris sa qar Tve los 
me fe Ta imi jis Sem la xa vi we ri lic ki amoa Re bi na da sa beW dad gam za de bu li 
nom ri dan.  ase ve, ro gorc ru su li enis ubad lo mcod ne, swo red is Tar-
gmni da hai dar ba ma tis  me Taur pub li ka ciebs, rom le bic Jur nal ̀ kav ka siis~ 
qar Tu li se riis fur cleb ze ibeW de bo da. yve la fer amas Tan er Tad ku ri-
reb da `kav ka siis~ som xur seq tors.

1939 wlis 23 ag vis tos ger ma nia- sab Wo Ta kav Sirs So ris ur Ti  er T Tav  - 
daus xme lo bis paq tis ga for me bis Sem deg `kav ka siis jgu fi sa~ da sxva an ti bol-
Se vi ku ri or ga ni za cie bis moR va weo ba me sa me rai xis te ri to ria ze aik rZa la; 
Se sa ba mi sad Jur nal `kav ka siis~ ga mo ce mac Sew yda (Мамулиа 2012:).

Jur na lis av tor -Ta nam Srom le bi dan aR sa niS na via spi ri don ke dias, mi-
xa ko we reT lis, vik tor no za Zi sa da sxva Ta sta tie bi. am pub li ka cie bis 
ume te so ba, bu neb ri via, sa qar Tve los ukav Sir de bo da, rac gan pi ro be bu li 
iyo ara mxo lod imiT, rom sa qar Tve lo kav ka sia Si Ta vi si geo po li ti ku ri 
mde ba reo biT ga mor Ceul rols as ru leb da, ara med imi Tac, rom yve la qar-
Tu li me mar jve ne par tia opo zi cia Si iyo noe Jor da nias Tan da sta tie bis 
ume te so ba 1918-21 wleb Si so cial -de mok ra tiu li par tiis sa Si nao Tu sa ga-
reo po li ti kis kri ti kas ukav Sir de bo da (Мамулиа 2012:).

Jur nal `kav ka sias Tan~ yve la ze mWid rod qar Tve li erov nul -de mok ra-
te bi Ta nam Srom lob dnen. maT So ris iy vnen: Sal va ami re ji bi, zu rab ava-
liS vi li, gior gi kvi ni ta Ze, io seb gva ra ma Ze, da viT sa Ri raS vi li, gior gi 
Wa WiaS vi li, re zo ga baS vi li, zu rab ci ciS vi li da sxv.

ase ve, Se saZ loa, mkiT xvels mtkiv neu li gan cda daeuf los mi xa ko we reT-
lis, ka le sa lias, vik tor no za Zis, Ta mar da aka ki pa pa ve bis Tu sxva Ta re zo 
ga baS vi li seul da xa sia Te ba sa da Se fa se ba Si. Tum ca, Cven Tvis ase ve Zne lia 
Cav wvdeT sa zo ga doeb ri vi gan wyo bis im kli mats, ro me lic im xa nad emig ra-
cia Si su fev da. 

vfiq robT, es ba ra Te bi sa Sua le bas mis cems is to ri ko sebs, li te ra to-
rebs da am Te miT dain te re se bul mkiT xvels bev ri dRem de uc no bi de ta li 
Tu epi zo di aR moa Ci nos maT Si.

we ri le bi ibeW de ba uc vle lad, av to ri seu li sti lis dac viT.
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1.

Zmao Salva!3 
me vi ci, rom Sen naw ye ni xar Cem zed, uka nas kne li la pa ra kis ga mo, mag-

ram mxo lod saer To saq mis da sam Sob los siy va ru li ma la pa ra kebs xol me 
Ce mi pi ra di megobrebis si sus te Ta wi naaR mde gac da ara ro me li me pi ra di 
uk ma yo fi le ba da zrax va ni. ami tom Se ni si sus te ex lan de li (`yve la ni Se-
Tan xmdi To~ da `sus tni var To~ da sx. da sx.), Se de gi Se ni pi ra di si sus ti sa 
da mdgo ma reo bis siZ ne li sa _ ex lac ma Rel vebs da ma Ro nebs. nu Tu Sen ar 
xe dav, rom ase Ti fsi xo lo giu ri gan wyo bi le ba da ase Ti rCe ve bi, mxo lod 
mtre bis ga sa xa re li da gam mag re be lia? ma Ti pir da pi ri da ara pir da pi ri 
gav le nis Se de gia: Cven vi ciT, rom yo vel Sens na bijs, sit yvas da fiq rsac 
ki Tval yurs adev ne ben mand (da aqe dan kar na xiT), rom Sea sus ton mniS vne-
lo ba Se ni mand yof ni sa da Sen Tan er Tad, Cvenc gag vte xon da dag va sus ton. 
aq an der Zi dag vi to ve kri zi sis gag rZe le bi sa da brZo li sa men Se vi keb Tan 
da man de dan ki gviT vli maTs prog ra mas: `gaer Tian di To~. nu Tu ar ges-
mis Tu ris Tvis un daT es? vis un da `Seu Tan xmdeT~? gva za vas? ma Sa sa da me 
isev vey moT ra miS vi lis usin di so, uW kuo da an tie rov nul po li ti kas? am 
Sem Txve va Si ma la qia gva za vas Sua mav lo bas _ pir da pir Jor da nia- ra miS vils 
mou rig deT, ara sjo bia, rom ymo ba _ ymo bas hgav des mainc da ara bo zo bas?

mou rig deT ke dias? Senc bev ri eca de am ka cis `dab mas~, mag ram ara ga mo-
vi da ra da arc ara ga mo va ra, rad gan es ka ci sxva gan aris uk ve dab mu li, 
sai da nac ver auS ve ben, Ta vis aw yve tac rom moin do mos Cven Tan ga mo saq ce-
vad. mi si ba gis pat ro ni dRes qa ru mi Zea, ro me lic uk ve ga moC nda Cvens ho-
ri zon tze axa lis avan tiu re biT: Seuy ria xal xi (aq, pa riz Si) da gau ke Te bia 
mox se ne ba: yve la ni un da Se rig deT, ke dia cao, da... sa qar Tve los war mo mad-
gen lad (Sic?!) Je ne va Si dav niS noT... leo ke re se li Zeo... aqe dan fu lia mo-
sa lod ne lio da TiTo dolaric ki dau ri ge bia aqa -iq. ai, sa da aqvs cxvi ri 
b-n ke dias mi de bu li da Sen gin da is daa ba? mag ram, vsTqvaT, ki de vac mo vi da 
Cven Tan ke dia, ra Se de gi un da moh yves amas? 1) ga u Ta ve be li Sinauri in-
tri ga da Sfo Ti, 2) mtri saT vis TvalsaCino da Cve ni sus ti ad gi lis ga Ce na, 
sa ca gvir tya ven uw ya lod da Tav dac va sac ver mo va xer xebT da 3) uc xoel Ta 
Tval Si sa mu da mod un da gag vit ydes sa xe li da Ta vi mog veW ras.

Sen xom ici, rom es uW kuo da qa raf Su ta ada mia ni ar ekuT vnis im pat-
riot Ta jgufs, ro me lic, ra ki Ca var da, gai na be ba, suls gat ru navs da pi-
rad am bi cias das Tmobs sa zo ga do saq mi saT vis (ga na Sen Ti Ton mo wa me ar 
iyav, ro gor Tav ze ka kals gvam tvrev da piriqiT, es nex vis gu da?).

ma Sa sa da me, vis Tan gvir Cev mo ri ge bas? ra miS vil Tan, ke dias Tan, qa ru mi-
Zes Tan da ke re se li Zes Tan? es Seu ri ge be li da Seu Tav se be li ele men te bi 
ro gor un da Seer Tdnen da isic ufulobis da usaqmobis at mos fe ra Si? _ es 
qi me raa! da Sen ga na ase Ti `sus tis~ fsi xo lo giiT da prog ra miT ggzav ni da 
biu ro? pi ri qiT, im rwme niT, rom nam dvi li bir Tvi erov nul-de mok ra tii-
sa aris cen tra lu ri biu ro, ro mel mac un da das Zlios yve la dab rko le ba, 

3 slm. #26964-202-x., Salva amirejibis arqivi.
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rom Seq mnas sax sa ri da aRad gi nos rea lu ri po li ti kis Se saZ leb lo ba da 
amiT da mxolod amiT ga mag re buls, SeuZ lia fiq ri gaerTianebazed uf ro 
saR da erov nul nia dag zed sxva ele men te bi sac. Sen ki ise ve, ro gorc Cven 
mtrebs an san ti men ta lur `o bi va te lebs~, sru liad ukuR ma da gi ye ne bia sa-
kiT xi: jer gaer Tian diT da me re ra Ra ca ga mo vao. es ar se bi TaT yal bi an ga-
ri Sia: er Tni imizezeben am Cvens daS li lo bas da tkbil sit yvebs xar ja ven 
ga sar To bad; meo re ni mtro biT sCa dian, rad gan Cve ni gaer Tia ne ba Cve ni si-
sus tea _ es ician. me sa me ni al bad ar mo gak le ben cdas _ ga da gi bi ron da 
uf ro daa sus ton Cve ni cen tri.

Ce mo Sal va, me gic nob Sen, ro gorc pa tio sans ada mians, po li ti kur 
moR va wes da ni Wier mwe rals, mag ram Se ni si sus te zo gierT ra me Si pir-
da pir mo mak vdi ne be lia yo vel gvar saq me Si da ami tom Za lia na gTxov, ro-
gorc am xa nags da me go bars, Se ni ke Ti lis mdo me li da ara egois tu rad: 
nu eb me bi am ma xe Si, ro mel sac yve la mxri dan gi ge ben swo red Sen (i ci, aq 
ima sac ki av rce le ben, rom Se ni `da ba re ba~ mo xer xe bu lia gan geb... men-
Se vi ke bi sa gan) da mtki ced iya vi, nu ki emor Ci le bi sxvis Ca go ne bas Tu 
ra aris um jo be si, ara med Sen Caa go ne mter sa da moy va res Tu ro go ra 
sjo bia: Cven un da gag va mag ron, gag vam xneon, ro gorc mo ra lu rad maR la 
mdgo mi bir Tvi, rom sxva uprincipo, avantiuristuli, antierovnuli da 
rusofiluri ele men te bi da sus tdnen da Cve ni mtki ce ne bis yo fis da pat-
rio tiz mis gar Se mo da lag dnen. qar Tu li saq me da qar Tu li idea mxo lod 
wmin da xe le biT un da mJRav nde bo des da ara bne li kom bi na cie biT da Tu 
Sen ama Si ver daar wmu ne axal gaz rdo bac ki, aram cTu `uc xoe le bi~ _ ve ra-
fe ri mo ci qu lo ba ga mo gi va.

me me go na, rom nia da gi sak maod mzad iyo swo red ase Ti saq mis mid go mi-
saT vis da Sen ki gvig zav ni iseT cno bebs, TiT qo sin ji kaS vi le bi4  da mis-
Ta na ni sxe dan man dac, ara fer Si gar kve va ara surT da gi meo re ben da Re Wil 
si su le leebs. me me go na, rom axal gaz rda me gob re bi pir da pir dax ma re bas 
aRuT qvam dnen Cvens biu ros, Cvens Jur nals, Cvens wmin da brZo las da amiT 
gaaZ lie reb dnen San sebs mo ma va li gaer Tia ne bi sa da mu Sao bi saT vis da rom 
Sen amis gam ta re be li trium fa to ri dag vib run de bo di _ Sen ki aq TiT qo 
uf ro ma ga ri iya vi da mand ah yo li xar sin ji kaS vi li se bur fsi xo lo gias da 
po li ti kas. ara kma re bu la, Ce mo Zmao, ada mia ni Wkvia ni iyos, sa Wi ro yo fi-
la xa sia Tic da Si na ga ni da mou ki deb lo ba da ga re moe bac uw yob des xels 
ada mians. Za lian saw ye nia es Cem Tvi sac da Cven Tvi sac da ami tom Sen nu 
gew yi ne ba pi ra daT ase Ti sam du ra vi. me ime di maqvs, rom Se ni sa Ri al Ro, 
prin ci pia lu ri si fa qi ze da go nie re ba, sam Sob los me ti siy va ru li, vid re 
sim Zi me cxov re bi sa _ uf ro swo re xazs aga Re bi nebs da ami tom ar me Si nia 
sru lis ndo biT uyu ro Sens mand yof nas. gam xnev di da Cvenc gag vam xne ve, 
ege nic gaam xne ve da beds gaa Ri me bi ne Cven Tvis. ro dem dis miv ti ro deT Cvens 
mxo lod mar cxebs? axal gaz rde bi da ara o fi cia lu ri uc xoe le bi mainc gai-
yo lie am gza zed Tu uf ro di di ram ar ga keT de ba. Sem deg we ril Si, Tu ki 
moin do meb an ar dai za reb Cem Tan mi wer -mo we ras, me vec de bi uf ro kon kre-

4 igu lis xme ba di mit ri (di to) sin ji kaS vi li (sin di ke li).
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tu lad ga mov xa to Ce mi az ri da pir da pir saq me zed ga da viy va no la pa ra ki. 
jer je ro biT ki amiT va Ta veb ise dac gag rZe le bul we rils da gi sur veb 
jan mrTe lo ba sa da si coc xles.

sa la mi li zas ga nac.5

Seni r. gabaSvili
14.XI.1930 w.

parizi

ro gorc xe dav, Zmao Sal va, di di xa nia es we ri li da we ri li mqon da, 
mag ram ve ra vgzav ni di sxva das xva ga re moe bis ga mo. dRes ki vgzav ni, rad-
gan mi si ga ma mag re be li ori ga re moe bac dae ma ta: pir ve li, rom soc .-dem. 
sa bo lood ir Rve vian: gegeWkorma ybaSi sTxliSa ramiSvils da dRes -xval 
or ba na kad dai yo fian, an ra miS vils gaag de ben _ am bo rot ge nias, ro me-
lic yve la fers ar Rvevs da, ma Sa sa da me, Cve ni xa zi mar Tlde ba da meo re 
_ uf ro ker Zo ga re moe ba (da sai dum lo), me da leos6 kon fliq ti dRes -
xval SeiZ le ba sis xliT das rul des da... ama Si... ar un da dai viw yo, did 
rols iTa ma Sebs swo red isic, rom Sen pi ra daT ga mo ge qo ma geT. da Tu 
Cven ase gier Tgu leT, arc Sen gan un da iyos mo sa lod ne li si sus te. gar-
da ami sa, man de dan mos vlia we ri li so li kos7 swo red im Si naar si sa, ro-
gor ze dac me gwer: jer saq me, me re gaer Tia ne ba da ara ukuR ma da iya vi 
mag rad.

Seni r. gabaSvili
salami megobrebisagan

3 Rue Cadit8

4.XII.1930 w.

2.

Herr G. Djabadary  
Post Karwe
(Kreiss Ruppin)
Villa Seehof 9

Zvirfaso Zmao Salva!10

me tad da me tad saw ye nia Se ni am ba vi yve las Tvis da na met na vad me vTvli 
aR maS fo Teb lad, mag ram guls nu gai te xav, yve la fers vi zavT, rac Seg viZ-

5 igu lis xme ba eli sa bed (li za) yi fia ni.
6 igu lis xme ba leo ke re se li Ze.
7 igu lis xme ba so lo mon (so li ko) zal das ta niS vi li.
8 kadis q. #3 (frang.). 
9 b-n g. jabadars, fosta karve (rupinis r-ni), vila zihofi (ger.).
10 slm. #26964-200-x., Salva amirejibis arqivi.
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lian am sa Si nel kri zis Si, rom `da gix snaT~. er Tob cu di am ba vi dag vmar-
Tnia: Sen, da vi Ti.11 ax la da Tac12 Ca mo vi da Ta vi siT da dav fa cur diT. ar 
vi ci, ra ga mo va. Senc eca de. erTs ki gTxov, aq ra Reeb sac la pa ra ko ben 
Sens ̀ sai dum lo~ ideeb ze, ro mel sac Sen Tur me ̀ qa da geb~ da nu ga daa me teb 
xol me. yve la xom ver mi gix vde ba si maR les. sa la mi yve la sa gan da iya vi 
kar gad.

Seni rezo
6. II.1931 w.

3.

Zmao Salva!13

al bad ar dai je reb, rom am den xans Zlivs vi Sov ne dro da isic Sem Txve-
viT, rom mog we ro es me sa me ba ra Ti. sa Si ne li kri zi si saer To da ker Zod 
Ce mi di daT Sem ci re bu li Se mo sa va li Za lian bevr dros iwi ravs da swo red 
am dros mog vis wro po lo neT Si mom xdar ma sa Si nel ma am beb ma: jer Sa li kaS-
vi li sa ar mog ve ne le bi na, rom Sen mma14 uf ro ag va Rel va da dag va fo ria qa. 
amas zed daer To in jias saq mec da ofic re bi sac da dag vat ria la Cal xi viT.15 
Sev Za riT yve la fe ri da ve ta keT Jor da nia sac um Tav re sad: ul ti ma tu me bi 
biu ro si da ko mi sie bi sa, we ri lo bi Ti da sit yvie ri da sx. da sx. mag ram je-
ro biT sul co tas mi vaR wieT: in jia droe biT das to ves, ofic rebs vi Tom 
`xe li SeuS ves~ da...

gTxovT, Tu da We ri lad iy ve da Se ne bu rad avan sebs nu gas cem nurc mter-
ze, nurc moy va reeb zed da nurc mter moy va reeb zed, e. i. `soc. dem.~, `nac. 

11 un da igu lis xme bo des da viT sa Ri raS vi li.
12 igu lis xme ba da viT (da Ta) vaC na Ze.
13 slm. #26964-199-x., Salva amirejibis arqivi.
14 sic!
15 Sal va ami re ji bis cno biT, ge ne ral aleq san dre za qa ria Zis usa mar Tlo moT xov niT 

araer Ti qar Tve li ofi ce ri var Sa vi dan po lo ne Tis sxva das xva sam xed ro na wil Si 
ga daiy va nes. mi ze zi: an Ta vad iyo ru su li mo nar qis tu li or ga ni za ciis wev ri, an 
co li hyav da ru si. `das jil~ ofi cer Ta So ris iyo po ru Ci ki aleq san dre yi fia ni 
(qa qu ca Co lo yaS vi lis Ta nak la se li da Ta na moaz re), ro me lic arc ru sul mo nar-
qizms Ta naug rZnob da da im xa nad dao ja xe bu lic ar iyo. sa va rau doa, rom aleq-
san dre yi fia nis be di maior ma di mit ri Sa li kaS vil ma da ka pi tan ma va sil in jia mac 
gai zia res. rac See xe ba Sal va ami re ji bis da pa tim re bas, ai, ras ix se nebs igi: `1930 
wlis bo lo da 1931 wlis da saw yi si po lo neT Si ga va ta re. rom it yvian `erT mSve-
nier dRe so~, sax lSi var Sa vis po li cia mes tum ra, saC qa rod bar gi amik ra, sael-
Coe bi da ma ta ra, vi ze bi ama Re bi na, di lis Svi di saa Tid gan Ra mis Tor met saa Tam de 
sa po li cio re zer vSi mam yo fa da meo re dRes Jan dar mis Tan xle biT, ger ma niis saz-
Rvar ze gad mom sva. ro ca po li cia giS vre ba imas, ris qmnac uci lod un da, kiT xva 
imi sa Tu rad giS vre ba, igi vea rac agurs hkiT xo _ ra zed da ge ca Tav zed meS vi de 
sar Tu liT gan? vi co di ra es, arc me mi kiT xavs var Sa vis po li cii saT vis, ra zed 
mo meq ca ase? mag ram ase Ti ram, rom Sem deg Si sxva sac ar dae mar Tos, me vur Cev di 
emig ra cia Si mi ma val erebs, ara so des ar waiy va non Tan is, ra sac `e rov nu li mTav-
ro ba~ ewo de ba~ (ami re ji bi 1998:).
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dem .~-ze da `T. giorg.~. saer Tod, xom xe dav _ Seu Tan xme be li moq me de biT 
mu dam mar cxi mog vdis da amiT sar geb lo ben mxo lod Cve ni mo wi naaR mde ge ni 
yve la ju ri sa.

aba, iya vi kar gad da mii Re sa la mi yve la me gob ri sa, am xa na gi sa da kar gi 
qar Tve le bi sa gan. li za sa ga nac sa la mi.

Seni rezo
6. III.1931 w.

4.

M-eur Amiredjibi
13 Place des Etats-Unis
Montrouge16

Zmao Salva!17

er Tma me go bar ma da gi to va Cven sa co tao de ni fu li da ro ca mox val, 
Se giZ lian mii Ro. iq ne ba dRes ve moas wro da ba rem sa dil sac Cven sa miir-
Tmev.

me Ti Ton ver mo ve di, rad gan mag vian de ba xol me da tyui lad mand 
ga mom gzav re ba Za lian meZ ne le ba, rad gan met ro sa gan da fe xiT sia ru li-
sa gan ise viR le bi, TiT qo we li mom wyvi te so. uka nas knel dros Za lian 
da sus te bu li var.

aba, iya vi kar gad da ge li.

Seni rezo
[3. IX.1934] 18

Gabachvili
Léon Guild 119

16 b-n amirejibs, etazunis moed. #13, montruJi (frang.).
17 slm. #26964-198-x., Salva amirejibis arqivi.
18 werils vaTariRebT safosto Stempelis mixedviT.
19 gabaSvili, leon gildis q. #1 (frang.).
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rezo gabaSvilis mier Salva amirejibisadmi gag zav ni li Ria ba ra Ti, av tog ra fi [pa ri-
zi], 25 ian va ri, 1938 (slm. #26964-197-x., Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).
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5.

Monsieur Amiredjibi
24 rue Gutemberg
Paris XV20

Zmao Salva!21

xuT Sa baTs, 27/I-s, 12 saaT zed, Sa li ko jav riS vi li naT lavs Ta vis go gos 
ru sul ek le sia Si rue Dare-zed22 da gTxovs Senc daes wro; me re iq ne ba sa di-
lio. kos tia jav riS vi lis res to ran Si.

Seni rezo
25. I.1938 w.
[parizi] 23

Cven Tan mo diT 111/
2
 saaT. da aqed gan er TaT wa vi deT.

6.

Zmao Salva!24

bev rjel min do da mo me we ra Sen Tvis, mag ram yo vel Tvis sa say ve du ro 
mqon da xol me da ve ri de bo di gau geb ro bas. ai, ai Ca mo va da ma Sin yve la fe ri 
ga moir kve va- meT qi; mag ram Sen, ro gorc et yo ba, Za lian ga git kba man dau ro-
ba da... aRa ra vin icis, ro dis dab run de bi, an dab run de bi Ra?25 aTas Wo rebs 
av rce le ben Cven ze yve la ze da gan sa kuT re biT Sen ze (: gaiq cao; aq ve Rar 
dab run de bao; ar Se mouS ve be no; iqi dan ga daa sax le be no; da uka nas kne lad: 
kavk. ofi sis qarT. fi lia lis Se fad niS na ve no da sx.) _ Sen Ti Ton ki, Ce mo 
Zmao, wa sul ma ori- sa mi kvi riT, ager me ram de ne Tvea, pir Si wya li da gi gu-
be bia da er Ti sit yva -in struq ciac ar Se mo giT vlia, ar mo gi we ria Cem Tvis. 
TiT qo mo mig de es `sa ja yi~ saq me da aqeT aRar iyu re bi. da me Ca var di uf ro 
ua res mdgo ma reo ba Si, vid re Sen iya vi... bev ri ga re moe bis ga mo. me min da Sen 
yve la fe ri ico de, rad gan aqau ri `gau geb ro ba ni~, Ce mis az riT, SeiZ le ba 
saqmisaTvis me re mav ne be li gax des.
1. Sen rom mi dio di, me dar wmu ne bu li vi ya vi, rom uk ve Jur na lis meore nom-

ri dan ve er Tad gav wev diT Wapansa da pasuxismgeblobas da ager mexuTe 
un da ga mo vi des _ gaur kve vel mdgo ma reo ba Si.

20 b-n amirejibs, gutenbergis q. #24, parizi XV (frang.).
21 slm. #26964-197-x., Salva amirejibis arqivi.
22 daris quCa (frang.).
23 baraTis daweris adgili mivuTiTeT safosto Stempelis mixedviT.
24 slm. #26964-207-x., Salva amirejibis arqivi.
25 im xa nad, Sal va ami re ji bi ber lin Si `kav ka siis ofi sis~ qar Tul fi lial Si mu Saob da.
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haidar bamati, ga zaf xu li, 18 Te ber va li, 1919.

Jur nal `kavkasiis~ pa ri zu li ru su li se-
ria, #10/34, oq tom be ri, pa ri zi, 1936 (i va ne 
ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel-
mwi fo uni ver si te tis qar Tu li emig ra ciis 
mu zeu mi, guram SaraZis ko leq cia, Tbi li si).

Jur nal `kavkasiis~ pa ri zu li fran  gu li 
se ria, #1/20, ian va ri, pa ri zi, 1939 (i va ne 
ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis sa xel-
mwi fo uni ver si te tis qar Tu li emig ra ciis 
mu zeu mi, guram SaraZis ko leq cia, Tbi li si).
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2. ro ca uka nas kne lad me la pa ra ka hai da ri26 (Sens aq myo fo ba Si), ase miT xra: 
`Вы будете какъ равный съ равными~27 da, ro ca sa mi Tvis Sem deg Ca mo-
vi da (uk ve uSe nod) _ ra Rac mbrZaneblobiTi ki lo Ti da miw yo la pa ra ki 
da ise wa vi da, rom araf ris kur sSi ar Cau ye ne bi var (ra tom? da sad aris 
равенство?28 ga na Senc ase ga re Se iya vi yve la saq mes Tan, gar da `kav ka-
siis~29 `Ta vi su fa li tri bu ni sa~?).

3. me Ta vi dan ve giT xa riT, rom ar Se miZ lian qar Tu li sa zo ga doe bis ga re-
Se dad go ma (pi ri qiT, sa Wi rod mi maC nia da au ci leb la dac gar Rve va im 
mtru li rka li sa, ro me lic Se moh far gvlia `kav kaz~-s,30 da, me gob re bis, 
sim pa tiis Se Ze na _ rac keT de ba, mag ram Za lian mZi med _ TviT saqmis in-
te re siT) _ da Za lian mZi me da mtrul at mos fe ro Si mix de ba mec da yve-
la sac tria li, rac moiT xovs ga ci le biT met dros, ener gias da ner vebs, 
vid re me vfiq rob di da van ga ri Sob di, ra ki me go na, rom Si na ga ni saq mee bi 
me da Sen ganawilebuli gveq ne bo da, ro gorc sa re daq cio, ise sap ro pa-
gan do Tu saor ga ni za cio.

4. Cem mos vlam de Seq mni li mdgo ma reo bac Za lian mir Tu lebs saq mes da bo-
lo ar uCans uc naur ga wa- ma wias: Sen miT xa ri, mag., Jur nal zed _ Ta vi-
su fa li tri bu na ari so; hai dar ma _ `kav ka sia~ cal ke Jur na li ki ar aris, 
`kav kaz ~-is Tar gma niao (far Te ga ge biT); da ro ca zu rabs31  Se ve kiT xe, _ 
`i sar geb leT rom Jur na li Tqven xel Sia da ro gorc Tqven ges miT, ise 
waiy va neT saq meo~.
aseT sxva das xvao bas ar Tu lebs ki dev is ga re moe ba, rom zogs ze viT md-

goms (mag. kvi ni ta Ze) da zogs qve viT (gva ra ma Ze, Wa Wi,32 pa ta ra zu ra bi33 da 
sx.), _ yve las Ta vi se bu ri ga ge ba da moT xov ni le ba ni aqvs da vin aris pa-
su xis mge be li da visTan da vis wi na Se da ro me li saqmis wi na Se _ me ve Ra ra 
ga mi gia ra.

ra Ra Tqma un da, amas xe li Seuw yo am beb ma, er Tis mxriT da pat ron Ta 
aqeT -i qiT was vlam, meo re Ti. me vfiq rob di, hai da ris Ca mos vli sas, erTxel 
mainc mo viy ri diT Tavs, xa zeb sa da yve las cal ke mdgo ma reo ba- da niS nu le bas 
ga mo var kvev diT, rom uf ro me To diu ri da mi zan Se wo ni li mu Sao ba yo fi li yo 
Se saZ le be li, mag ram er Txel mxo lod sa di li vWa meT (xom ici, ase Ti ra mee bi 
me sru le biT ar main te re sebs) da iqac ar iyo arc zu ra bi (ra tom?), arc g. 
i.;34 da hai da ri ise wa vi da, rom me, mag., ara fe ri miT xra.

26 igu lis xme ba hai dar ba ma ti.
27 Tqven iqnebiT swori Tanasworisa (rus.).
28 Tanasworoba (rus.). 
29 Jur na li `kav ka sia~ _ da mou ki de be li erov nu li az ris or ga no, ga mo dio da pa riz sa da 

ber lin Si 1937-39 ww., Jur na lis pa ri zu li qar Tu li se riis re daq tor -ad mi nis tra to ri 
io seb gva ra ma Ze gax ldaT, xo lo ber li nu ris _ da viT sa Ri raS vi li (SaraZe 2005:).

30 Jur na li `kav ka zi~ _ da mou ki de be li erov nu li az ris or ga no, ga mo dio da pa riz Si 1934-
39 ww., re daq to ri _ hai dar ba ma ti (SaraZe 2005:).

31 igu lis xme ba zu rab ava liS vi li.
32 igu lis xme ba gior gi (Wa Wi) Wa WiaS vi li.
33 igu lis xme ba zu rab ci ciS vi li.
34 g. i. _ ?
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5.  dRes Ce mi mdgo ma reo ba ise ve ga mour kve ve lia, ro gorc xu Ti Tvis wi-
nad: Sen ma gier, ax la... на меня вешаютъ всехъ собакъ35 (qar Tul sa-
zo ga doe ba Si, ra sak vir ve lia) Jur na lis yo ve li sit yvi saT vis (me arc 
me Si nia pa su xis mgeb lo bi sa, Tu ki me co di ne ba, rom me var pa su xis mge-
be li) da ima ve dros aTa si `xa zei ni~36 myavs, ro mel sac yve la fe ri Ta-
vTavianTeburad es miT. so so37 yvel gan xmas miy ris, rom pasuxismgebeli 
redaqtori var; hai dar ma miT xra, rom `a ba, Sal va ma le Ca mo dis da re-
daq to ri is ari so~ (ra vi ci, Ce mo Zmao, Ca mo di xar? da ro dis? ne ta 
ma le Ca mox vi de!), zu ra bi: `i sar geb leo~ (me sru le biT ara var ase Ti 
zni sa, rom `vi sar geb lo~, _ miT uf ro, rom me co ta sxva nai rad mes mis 
pa su xis mgeb lo ba da jer je ro biT ki `stum ra da~ vgrZnob Tavs _ sxvi-
sa gan daw ye bul karg saq me Si) da g. i. mig zav nis iseT we ri lebs, rom lis 
da beW dva am for miT me ar mi maC nia mi zan Se wo ni lad da `la pa ra ki mas-
Tan ar SeiZ le bao, _ Tan meub ne bian, _ rad gan es kon fliqts (?) ga moiw-
vev so~. Tum ca me mas Tan sa kon fliq to arc ara maqvs ra da arc min da, 
pi ri qiT, sa Wi rod mi maC nia misi pres ti Jis ga mag re ba da awe va, ro gorc 
Cven yve la si mWid ro so li da ro ba am did da sa pa su xis mgeb lo saq me Si 
da... sas tik, mtrul ga re mo cu lo ba Si.
aseT yo fa Si, me min da gar kveu lad vi co de, ra fun qcia ma kis ria da ro-

dem dis, rad gan sul sxvaa Cem Tvis redaqtoroba, TanamSromloba Tu Ta-
nasworoba (yve la saq me- sa kiT xSi), Tu stumroba an TanagrZnoba, ro gorc 
wi nad iyo mar to.

yve la am sa kiT xze pa su xi mom we re, ge Tay va, im de nad gar kveu lad, ram  de-
na dac Sen Ti Ton ici, an Se giZ lian ga moar kvio da mom we re isic, Tu rodis 
Ca mox val, rad gan un da aS ka rad giT xra, rom aseT rTul ga wa- mawias, Cem 
xan Si da xa sia TiT, did xans ve Rar gauZ leb me ca, ima ve dros aseT ma te ria-
lur pi ro beb Si.

am Ce mi we ri lis da Se ni pa su xis Si naar sic, ime di maqvs, sru le biT `Cven-
Si dar Ce ba~, rom ki dev uf ro ar gag vir Tul des saq me, ise dac gar Tu le bu li 
wvri ma le biT da mo sa lod ne li am be biT, ro gorc sa ga reo, ise sa Si nao Ti.

mag ram sa ba bi am we ri li sa dRes sul sxvaa: Se ni uka nas kne li we ri li (ro-
gorc yve la sa zo ga doT) Za lian mos wre bu lia, mag ram `kauw kis~38 ci ta ta d. 
Sa ra Si Zis wi na sit yvao ba Si _ ver vi pov neT da Seg vat yo bi ne saC qa rod: Tu 
Se ni mo go ni lia zepirad, ma Sin `tyavs gag vaZ ro ben~ xo ma da Tu mar Ta lia, 
SeiZ le ba wyaro Seg cda? Sen gan aR niS nu li `wi na sit yvao ba~ naTargmnia ger-
ma nu lid gan da iq ne ba ger ma nu lad sad me (?) wai kiT xe, _ ma Sin am qvem Zro-
me bi saT vis uf ro da ma xa sia Te be li es Ju li ko bac un da aR vniS noT, rad gan 
fran gul teq stSi, pi ri qiT, `kauw ki~, es bo ro ti he nia,39 Cve ni bo ro ti su-
le bi sa _ sul damoukidebeli sa qar Tve los mze sa fi cu lobs da ru se bis 
was vlas moiT xovs da ara `Ca fiq re bas~ ima zed, rom ru seT Tan dar Ce na sjo-

35 yvela codvas me mkideben (rus.).
36 хазяин _ ba to ni (rus.).
37 igu lis xme ba io seb (so so) gva ra ma Ze.
38 igu lis xme ba karl kauc ki.
39 sic!
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biao, ro gorc Se na gyavs `dacitirebuli~ da `mo ti vi re bu li~. es saC qa rod 
gvac no be.

ax la, Ce mo Sal va, Cven am bavs Tu ikiT xav _ ro gorc iwe re bian xol me sof-
le le bi _ `RvTiT, kar ga Ta varT~. li za ga mo ke Te bu li Ca mo vi da ni ci dan da 
sa lams gig zav nis, me bev ri ram mWi ria avad myo fo bi sa Tu kar ga myo fo bis 
mxriv, mag ram sad aris? da `am be bi~ aqau ri _ sul Wo re bia. es kia, rom ga-
bo ro te ba sa Si ne li. sie bi Cve ni boi ko ti sa, mu qa ra, da bez Re ba da uka nas-
kne lad xom `brZo lis xmis~40 dek la ra ciac, rom `fron tis~41 daniSnulebaa 
da axa li, mo ma va li `gaer Tia ne bi sac~ (Seur cxva na mu si `o po zi cio ner~ s. 
ke dias da gaC va re bul m. we re Tel sac, ro mel Tac mTe li emig ra cia mih yavT 
ga Tax si re bul Jor da nias kal Ta Si) _ sas ti ki brZo la `kav kaz -kav ka sias Tan~. 
me Ti Ton ar wa mi kiT xavs je ra da ase ki gad mom ces me gob reb ma. mi xa kos42 
ra Ra Rmer Ti gas wyro mia, rom ex la Tur me ga ci le biT ki dev uf ro ua ress 
`pa su xebs~ gvi wers mo ma val `TeT ri gior gis~43 fur cleb zed. ke dia, Cve ni 
da Ta,44 man ve liS vi li, b-ni g. Ju ru li da sxve bi da sxve bi, miu xe da vad siW-
re li sa, yve la Cvens wi naaR mdeg iraz me ba da ara vi Tar myral sa Sua le bas ar 
eri de bian Cvens wa saq ce vad. da ra ki yve la fiq robs, rom `va de bi moax lo ve-
bu lia~ (?), er Tma neTs eci le bian Jor da nias kal Ta Si Ca var dnas, rad gan arc 
sa ku Ta ri Wkua, arc zneo ba da arc sax sa ri brZo li sa ar moe po ve baT sa qar-
Tve los sam sa xu ri saT vis. aseT yo fa Si, me mgo nia, Cven arc sak ma ri sad sim-
tki ces vi CenT (da fan tul ni sxva das xva ga re moe biT), arc sak maod va fa sebT 
Si na ga ni fron ti sa da mtre bis sa SiS roe bas da arc sa Ta na do sa Sua le ba sa 
vxar javT am rka lis ga sar Rve vad sxva das xva xa ze biT. mag., Ce mi geg ma rom 
ar mii ReT, ex la, Ce mis az riT, saq me uf ro gag vir Tul da da brZo la gag-
viZ nel da da dRe sac ve ra vxe dav ama ze sa Ta na do zrun vas. qar Tul seq cias, 
mag., meb rZo li Jur na lis gar da, ara vi Ta ri biu je ti ara aqvs Tav dac vi sa da 
Se te vis sxva das xva sa Sua le bi saT vis da mgle bis xro va Si sa xa re bis mkiT xve-
lebs vem sgav se biT da isic ise ga mo dis, rom am sa xa re ba sac yve la Ta vis Tvis 
kiT xu lobs, cal cal ke bes tSi Cam jda ri. Cven ara gvyavs jer je ro biT erTi 
ne bis yo fiT, go nie re biT da sax sriT Seia ra Re bu li Sta bi, rom mter Ta ri ge bi 
Sev Sa loT da le lo ga vi ta noT. sa ga reo mu Sao ba TiT qo kar ga daa aw yo bi li, 
mag ram Si na gan xa ze biT brZo la _ sru le biT mouw yo be lia. Cven vi kis reT di di, 
mZi me, pa sux sa ge bi saq me, mi za ni swo re, na Te li da aR maf re ni mo ma va liT TiT qo 
(am be bic aqeT mi dis TiT qo) da ia ra Re bi ki um weo gvaqvs. me Si nia, drom Cvens 
wi naaR mdeg ar imu Saos da ar wa va goT uf ro ad re, vid re sa SiS roe baT avic-

40 ga ze Ti ̀ brZo lis xma~ _ sa qar Tve los so cial -de mok ra tiu li par tiis saz Rvar ga re-
Tu li biu ros yo vel Tviu ri or ga no, ga mo dio da pa riz Si 1929-40 ww. (SaraZe 2005:).

41 `saer To fron ti~ _ sa qar Tve los po li ti kur (so cial -de mok ra tiul, erov nul -de mok -
ra tiul, so cia lis t-fe de ra lis tur, so cia lis t-re vo lu ciur) par tia Ta gaer Ti ane  bu-
li fron ti.

42 igu lis xme ba mi xa ko (mi xeil) we re Te li.
43 `TeT ri gior gi~ _ sa qar Tve los pat rio tu li axal gaz rdo ba `TeT ri gior gis~ or ga ni-

za ciis ga ze Ti (1926 wlis #1-i dan 1935 wlis #84-85-mde), rom lis Sem deg ga da keT da 
erov nu li er Tia no bis da raz mu lo ba `TeT ri gior gis~ or ga nod (1935 wlis #86-i dan 
1939 wlis #101-s CaT vliT), ga mo dio da pa riz sa da ber lin Si (SaraZe 2001:).

44 igu lis xme ba da viT (da Ta) vaC na Ze.
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denT. Sen menSevizmi `daa saf la ve~ _ es Teo riu lad kar gia sap ro pa gan doT, 
mag ram menSevikebi sun Tqa ven da... vai Tu Cven ar amog va sun Tqe bi non: mec wav-
xdi, Senc wa gax di neo _ es mu dam bo ro te bis uka nas kne li sa Sua le ba iyo.

aba, Senc ifiq re da mom we re Se ni az re bic... `kauw kis~ saC qa ro pa sux Tan 
er Tad, ze viT ro ma gkiT xav.

Seni rezo
12.XII.1938

P. S. aq aris Sa li ko j.45 da sa lams gig zav nis. amas Ta na ve yve la Cve ni me gob-
re bi da am xa na ge bi, ro mel Ta ric xvi, yo vel Sem Txve va Si, ara kle bu lobs.

7.

Zmao Salva!46

Tqve ni we ri le bi mi vi Re da vCqa rob, gi pa su xoT. ve ra fe ri So ba -a xal wlis 
no ba Te bi mog var Tves aqaur ma ban di teb ma, mag ram amiT verc guls gag vi-
te xa ven da verc saq mes Sea fer xe ben, Tu go niv ru lad mo viq ce viT da ara 
ise dab neu lad, ro gorc aqam de vi ya viT, rad gan, Sen kar gad ges mis saTavec 
yve la am um sgav soe bi sa, mo sa lod ne li Se deg -gag Ze le ba nic:47 ram de nad Cve ni 
saq me mar Ta li da ma Ra lia, im de nad uf ro ai wevs Tavs _ sul mdab lo ba. hai-
da ris we ri li dan dai na xav, Tu ra mox da ga reg nu lad, mag ram ma moZ ra ve be li 
Za fe bi _ sxva ga naa, ra sak vir ve lia, da me me Si nia, mouwyobelobis gamo, Cvenc 
ar ave goT am pro vo ka ciis an ke seb zed da neb siT Tu uneb lied ar vi Ta ma-
SoT... mTa va ri ban di te bi saT vis sa sur ve li ro li... Se ni mix ved ri li ana li-
zi _ zed mi wev niT mar Ta lia, mag ram er TSi ver ge Tan xme bi, ra Sic al bad ver 
Sev Tan xmde biT _ xasiaTis sxva das xvao bi sa ga mo, al bad. me Sen sa viT mes mis 
simtkice da TavdaWera sa bo loo miz ni saT vis, mag ram dRes vec praq ti ku lad 
da rea lu rad es sim tki ce Tu ra Si me ar ga moi xa ta _ xval ua ress gvi za ven da 
saqmes Cag viS lian (a mis niS ne bic gvaqvs ut yua ri) da mar to Teo riul rwme na-
zed dam ya re ba ara kma ra. Tqven, vinc man da xarT, ara nak le bad mtru li emig-
ra cia gax ve viaT, mag ram mand ve ras ga gi be da ven, ime dia, mag ram aq `bo ro ti 
Za le bi~ ga ci le biT me tia, at mos fe rac uf ro ga bo ro te bu li da pirobebic 
uf ro xel say re li ara mar to momxdar um sgav soe bi saT vis, ara med mosalo-
dnel da mosaxden ube du ro bi saT vis. Cveni sim tki ce, mar to Ta nag rZno biT 
ver ibo gi nebs did xans da dRes Tu ver Seg va Si nes, xval gag vte xa ven uf ro 
mkveT ri ia ra RiT. sa Wi roa sa Ta na do zo me bis mi Re ba, Tu gvin da mar Tla so-
li da ru la da vzi doT na kis ri di di saq me _ miz nis mi saR we vad da ara mar to 
sam sxver plo zed mi sas vle lad. msxverpls iq ne ba di di mniS vne lo ba aqvs in di-

45 igulisxmeba Salva (Saliko) javriSvili.
46 slm. #26964-204-x., Salva amirejibis arqivi.
47 sic!



76

vi dua lu rad da sam Sob lo nia dag ze, mag ram _ emig ra cia Si _ mim zid ve li Za la 
mar to gamarjvebisaken ga dax ril sim tki ce sa aqvs da ara wmin da rwme ni sa da 
wmin da neb sas (gax sovs Senc xSi rad meub ne bo di: wm. be ri wmin daT waw ydao).

ami tom, aux se ni yve la Sen am xa nags Cemi Sexedulebac, rom aq, ̀ bo rot sul Ta~ 
bu de Siac Cve na gvWi ria sim tki ce ara mar to su lie ri (pi ra daT me, Sen kar gad 
ici, es ara so des ara mkle bia), ara med or ga ni za ciu li Ca na sa xi sac, rom, er Tis 
mxriT, varRvioT xe lov nu rad Cvens gar Se mo Se mov le bu li ke de li (ai, Tqven 
rom ar gau wieT an ga ri Si Cems pirvandel plans48 _ Tqven sa sar geb lo daj gu-
fe bi sa da ga ze Tis ga mo ce ma zed da Se de gi cu di ga mo vi da da ex la gvian Ra aris 
ro gorc xe dav) da, meo res mxriv, discipliniT va moq me doT (e. i. TavdaWeriT, 
ro gorc Sen am bob) Cve ni mom xre ni da Ta nam grZnob ni. amis praq ti ku li pla nic 
un da Se mu Sav des, Tu ime de bi, man de dan rom gviT vliT, mar to sit yvie ri ga mam-
xne ve be li ma sa la ar aris. `So bis xe zed~ mom xda ri in ci den ti, rom lis msvle-
lo bas hai da ris we ril Si na xav, _ gan geb daw vri le biT gad mog cemT, rom Tqven 
Ti To nac gaer kveT Tu raSia saq me _ ar aris Sem Txve vi Ti an `spon ta niu ri~, 
ara med Caw yo bi li epi zo di, di di xni dan mo fiq re bu li da amu Sa ve bu li sis te-
mi sa... rom lis cal ke rgo le bi la dos Tvi sac49 nac no bi iq ne ba... ga moc di le biT.

hai da ri ise anaz deu lad mi dis da mo dis, rom praq ti kul amo ca neb zed 
yve la zed nak le bad Sem xvde ba xol me mas Tan la pa ra ki da pa su xis mgeb lo ba sa 
da risks ki arap ro por ciuls ve Ce xe bi swo red me. me ise mqon da ga go ni li 
Tqven gan, rom Tqven `sxva nai ri we se bi~ gaqvT Se mo Re bu li, Ce mo Sal va, ara- 
de mok ra tiu li, mag ram me vxe dav praq ti ku lad, rom ara vi Ta ri we se bi ar 
ar se bobs da yve la iq ce va anar qiu lad yve la fer Si, wvri mal Si da sxvi mal Si 
da yve las, ro gorc moep ria ne ba. xom ici, yo vel qar Tvels yve la saq me Si 
Ta vi si `pla ni~ da Ta vi si am bi cia aqvs da xSi rad ub ra lo sa kiT xSic iba de-
ba ga wa- ma wia da un dob lo ba. me, ro gorc gvian mo suls, an ga riSs nak lebs 
mi we ven da xSi rad, mxo lod saq mis ga fu We bis Sem deg xe da ven mar to, rom me 
mar Ta li vi ya vi (`mu za ra dis~50 saq me, `az gis~51 sa kiT xi da sx.). yve la cal cal-
ke dar bis yve las Tan da `Ta vis plans~ an xor cie lebs, TiT qo erT saq mes ki 
ar vem sa xu re bo deT, ara med er Tma neTs ve ci le bo deT. Ce mis az riT, es un da 
mois pos ro gor me, rom uf ro ar gaR rmav des ase Ti daq saq su lo ba _ Cven xom 
uf ro se rio zul fa za Si Sev di varT ex la.

Sen kar gad ici, pi ra di moT xov ni le ba ni da ma da ri sa me me ara fer Si 
maqvs, mag ram, ro gor SeiZ le ba qar Tul Jur na lis seq cias Ta vi si biu je ti 
ara hqon des, ro ca swo red am seq cia Sia mo sa lod ne li kra xic, Tav das xmac 
yo vel nai ri ban di te bi sa (re daq cia Si, ti pog ra fia Si da... `So bis xe ze dac~ 
ki)... Cvenc xom xa Ca tu ro ve bi ara varT _ ga zeT Si vi ti roT xol me: `насъ 
еще разъ побили~52 da sxva? Tav da sa ca vad sxva das xva gziT sa Wi roa rai me 

48 план _ geg ma (rus.).
49 igu lis xme ba vla di mer (la do) ax me te li.
50 `mu za ra di~ _ kav ka siel mu za ra de le bis or ga ni za cia, ro me lic Sek re bi li iyo ama ve sa-

xel wo de bis ga ze Tis ir gvliv.
51 `az gi~ (somx. eri, na cia) _ kav ka siel so mex pat riot Ta or ga ni za cia, ro me lic Sek re bi-

li iyo ama ve sa xel wo de bis Jur na lis ir gvliv.
52 Cven kidev erTxel gvcemes (rus.).



77

Tan xa, an, `sa ca ara sjobs, gac la sjobs~...53 To rem Cven Seg ne bu lad Se ve-
biT iseT saq mes, ro mel sac ver mo ve re viT mar to kar gi rwme niT da cu di 
ia ra RiT. es Tqven ma me gob reb mac un da gaiT va lis wi non. ex la, ro ca yvel-
fe ri er Ti orad da sa mad gaZ vi re bu lia da au ci le be lia moZraoba, Cven 
er Tma neT Ta nac ki ver miv di varT drozed, rom koor di na cia gvqon des 
moq me de bi sa Jur na leb sa Tu yo vel dRiur orom trial Si. da sx. aTa si ram, 
ra ze dac dro da ener gia uq mad ixar je ba. did saq meebs, xom ici, xSi rad 
ra pa ta ra mi ze ze bi Slian da, sxva ara iyos ra, zu ra bi,54  mom xdar saq mis 
Sem deg _ saf rTxe Sia da di di sif rTxi le gvmar Tebs da ara Si Si.

sxvaf riv kar ga da da mag raT varT, Tqvenc nu gai texT gul sa da nu Se-
Sin de biT Wo re biT. gi sur vebT Tqven uf ro mxia rul da saa mur no ba Tebs, 
vid re Cven mog var Tves sa So baoT.

sa la mi me gob re bi sa da li za sa ga nac.

Seni rezo
1. I.1939

P. S. es we ri li gin da pir da pir ga dae ci hai dars, gin da uam be is, rac sa-
Wi rod CaT va lo.

gwer Sen, rad gan hai da ris ad re si ar vi ci.

8.

Zmao Salva!55

Sen ma uka nas knel ma we ri leb ma mi Sas Tan56 da Cem Tan Za lian Cag va fiq ra yve-
la ni da, ga dav dgiT ra zo gier Ti, Sen gan nar Ce vi, na bi ji, Za lia na gTxovT, 
man dac frTxi lad miud geT aR Zrul sa kiT xebs, rom Ta vi dan ve Sec do me bi 
avic di noT rTul ga re moe ba sa da saq me Si. Senc da yve la ni aqa mom de wi naaR-
mdeg ni iya viT yo vel gva ri or ga ni za cii sa da per so na lur nia dag ze er To ba 
sru liad sak ma ri sad mi gaC ndaT Tqvenc da sxveb sac. ese Ti wyo ba, ro gorc 
droe bi Ti mov le na, mec sak ma ri sad mi maC nda da Tqve ni sa bu Te bi sru liad 
ga vi zia re mec. ar mom won da mxo lod is, rom TviT es, per so na lur nia dag ze 
age bu li wre, TiT qo ver iCen da sak mao mwyob ro bas da er Txa zia no bas, rac 
ixa te bo da Jur na le bi sa da mi wer -mo we ris, ur Tier To bis mra val wax na go ba Si, 
rbi lad ro ma vsTqvaT.

Sen ca da hai da ric ise mou lod ne lad wax ve diT pir ve lad, rom ya li bi 
Sem de gi eta fi sa57 ga mour kve ve li dar Ca da mis ma aq Ca mos vla ma da ukan dab-
ru ne ba mac bev ri ram ima ve gaur kve vel mdgo ma reo ba Si das to va.

53 `u fu lo ka ci da qe cia ni ZaR lio~ _ gax sovs (r. g.).
54 igu lis xme ba zu rab ci ciS vi li.
55 slm. #26964-205-x., Salva amirejibis arqivi.
56 igu lis xme ba mi xeil (mi Sa) ke dia.
57 sic!
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Jur na li `kavkasia~, #1, iv ni si, pa ri zi, 1938 (i va ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis 
Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te tis qar Tu li emig ra ciis mu zeu mi, guram 
SaraZis ko leq cia, Tbi li si).
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Jur nal `kavkasiis~ pa ri zu li qar Tu li 
se ria, #6-13, iv ni si, pa ri zi, 1938 (i va-
ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si te tis qar Tu li 
emig ra ciis mu zeu mi, guram SaraZis ko-
leq cia, Tbi li si).

Jur nal `kavkasiis~ ber li nu ri qar Tu li 
se ria, #4-5, ap ri li- mai si, ber li ni, 1939 
(i va ne ja va xiS vi lis sa xe lo bis Tbi li-
sis sa xel mwi fo uni ver si te tis qar Tu li 
emig ra ciis mu zeu mi, guram SaraZis ko-
leq cia, Tbi li si).

ara mgo nia, So bas mom xda ri in ci den ti gam xda ri yos sak mao mo ti vad, rom 
Sen gan na kar na xe vi Zi ri Ta di cvli le ba _ ase naC qa re vad au ci le be li gam-
xda ri yos, Tu sxva, uf ro di di ram `mo ti vi re ba~ ar aR mo gaC ndaT man daur 
ga re moe ba Si, _ ris ga ge ba sac Sen gan elian, ro gorc uf ro si, ise un cro si 
Cve ni me gob re bi, vi sac Se ni da va le biT ve la pa ra keT. uf ro se bi am cvli-
le bas sa mar Tlia nad, me tad sa Tu Tad moep yrnen da frTxi lo ben qar Tu li 
frTis cal keo bas, rom saer To saq mem ar wai bor Zi kos. me pi ra daT me tad re 
meuc xo va Sen gan gax se ne bu li sxvao ba ga ge bi sa hai da ri sa gan _ Cve ni frTis 
mi marT. ra Sia saq me? yve las gvain te re sebs, ro gorc per so na lu ri, ise ga-
re moe ba Ta cvli le ba ni.

Cve ni Si na ga ni mow yo ba or ga ni za ciu li si mag riT _ me Ta vi dan ve auci  leb-
lad mi maC nda da ex la me tad re sa Wi roa; sak maod di di kon tin gen tic aris 
ami saT vis, mag ram amis ax di li, sa ja ro ga mom JRav ne ba _ yve las jer je ro-
biT, naad re vad mig vaC nia. zogs _ mi zan Seu wo ne lo biT, zogs _ cal mxri vo-
bis Si SiT, zogs fsi qo lo giu ri mo men te bis sa Tu To biT.

au ci le be li er Tia: mtki ce ni viy vneT Cvens miz neb sa da elas tiurni _ 
taq ti ka Si, To rem Cvens ma Ral da sa mar Tlian mis wra fe baT, me tad bev ri 
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mtro ba, Su ri da ve ra go ba ax ve via gar sa, mra val fe ro va ni da, rac uf ro 
mar Tal ni, wmin da ni da ma gar ni viq ne biT, im de nad Su ri, Rvar Zli da bo rot-
moq me de ba ni Cvens wi naaR mdeg _ gam rav lde bian: `qar Tve li ka ci yve la fers 
ga pa tiebs, si kar ges ki _ arao~, xom ga gi go nia. ami tom, gau te xel da daur-
Rve vel Cvens ex lan del sim tki ces _ Tan da Ta no bi Ti kav Si ri (ce men ti) da 
qva (pi re bi) sWi ria da ara uce bi for ma lu ri nax to me bi. Sen es, ro gorc 
et yo ba, kar gad ges mis, ro ca iwe re bi: `mi wer -mo we ra mar to Cem Tan un da 
gqon de To~ da sxva ase Ti ve `wvri ma le bi~, ro mel nic xSi rad afu We ben uf-
ro did mov le nebs. da es, et yo ba, an ar es mis, an sxva nai rad es mis hai dars, 
ro ca aqa mom de mi wer -mo we ri sa da an ga ri Se bis saq mec _ me tad ga fan tu la da 
aqvs da ye ne bu li. arc rao ba da arc vi nao ba dRem de ara vi si da araf ri sa 
gan saz Rvru li ar aris da er Tsa da ima ve sa gan Si vis ra kom pe ten cia aqvs, 
an un da hqon des _ ga mour kve ve lia. aqe dan aR re va, Tav moy va reo ba Ta Wi di-
li da qa qan zed bev ri dros da kar gva xde ba. es yve la fe ri ro gor me un da 
mo wes rig des; me tad re, swo red `kav ka siis~ gan sxva ve bu li mdgo ma reo bis ga-
mo, _ bev ris mxriT da mo saz re biT.

ro gorc xe dav, Zmao Sal va, me gan ge ba gwer `saer To mo saz re baT~ da ar 
ve xe bi cal ke kon kre tul `wvri ma lebs~, mag ram Sen nu Cas Tvli amas `e zo-
pis enad~, ara med Cau fiq rdiT yve la fers, rom nax to me bi ar Seg ve Sa los am 
rTul da saan ga ri So droe ba sa, ga re moe ba sa da per so na lur Tav moy va reo-
ba Ta sir Tu le Si.

rac See xe ba So bis in ci dents da Jur na lis Si naarss amas Tan da kav Si re-
biT, ro gorc et yo ba, mand Ca mo su li gaz via de bu li da gan geb SeT xzu li 
Wo re bi _ Tqvenc ga Rel vebT uf ro me tad, vid re sa Wi roa. Tu mxed ve lo ba Si 
iRebT uf ro sa ga reo STa beW di le baT da mo sa lod nel Se de geb sa da gav le-
nas ama ve sa ga reo sfe roeb Si?

TviT in ci den ti, ro gorc daw vri le biT gwer diT _ iyo nam dvi li sa mar-
cxvi no fias ko, ro gorc mar qsis te bi saT vis, ise me tad re sp. ke dia saT vis: 
Cven yve la ni uv ne bel ni dav rCiT da ve ra vis xe li ver daa ka res (Tu ar vian-
ga ri SebT, rom mar to zu rabs58 Zlivs Seex nen da sa ma gie rod mii Res er Ti 
aTad mis gan ve da asad _ sxve bi sa gan); mag ram na ce mi aR moC ndnen yve la zed 
me tad bon do elia va da sx. bi We bi b-n sp. ke dia si da nes tor ka lan da Ze _ 
men Se vi ke bi dan. `zu ra bi kar gad kriob dao~, rom iwe re bi, an gan geb ra Ra ca 
WuW yia ni miz niT an Sec do miT iwe re bian ama zed, rad gan zu rab ma mar to moi-
ge ria, xe liT da fe xiT, _ dam ce mi oT xi- xu Ti ke dias ban di ti [ro ca uk ve 
ki be zed Cav dio diT wa sas vle lad da mec, xe leb da We ril ma, fe xi amov ka ri 
maT gan er T-erTs. Cem Tvis Ti Tic ar (e. i. ver) dau ka re biaT]. Sec do ma (?) 
al bad imis gan aris, rom jer ki dev za la Si,59 sa ca at yda pir ve li Cxu bi, 
zu rab ci ciS vil ma mar tom daam tvria ybe bi, gver de bi da sx. ke dias bi Webs 
da af Ta ri viT ga fan ta, ro gorc cxvris fa ra. aq gan geb, Tu Sec do miT, au-
re viaT ori zu ra bi.60

58 igu lis xme ba zu rab ci ciS vi li.
59 зал _ dar ba zi (rus.).
60 igu lis xme ba zu rab ci ciS vi li da zu rab ava liS vi li.
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saq me Sem deg Sia, rom TviT in ci den tma Tan da Tan da kar ga `di di am bis~ 
el fe ri, ra ki afu- me mou vi daT da Wo re biT Ra io xe ben guls, mag ram, xom 
ici, ama zed ar ga Cer de bian, miu xe da vad imi sa, rom bev rni aR Sfo Te bul ni 
arian, Ta nag rZno bis sit yveb sa da we ri lebs (zu rabs) gvig zav nian, pro tes-
tebs mag am yra le bul mi xa kos da sx. da sx. `ai, swo red amis Tvi saa er Tgva ri 
Tav dac vis mi zan Se wo ni li geg ma da ara ax di li or ga ni za cia, rom lis sa Wi-
roe ba am in ci den tis mi ze ziT _ Cven Tvis jer je ro biT gau ge ba ria, Tu sxva 
uf ro di di sa bu Ti ar amar Tlebs. Ce mis az riT, kar gi iq ne bo da Senc da 
hai dar sac mi ge RoT mo na wi leo ba aq mo sax den saC qa ro TaT bir Si da ara mar-
to xa muS -xa muS sa dil -vax Smeb Si. pi ris pir Sex ved ra Si bev rad uf ro ukeT 
ga moir kveo da ga da sad gme li mo ri gi na bi je bi.

rac See xe ba ian vris `kav ka siis~ Si naarss, _ aqau rebs TiT qmis er Txmad 
mig vaC nia mi zan Seu won lad, igi iyos pro vo ka tor mi xa kos `sau bi leo~ nom-
rad. iqau ri mdgo ma reo bi sa da at mos fe ras mi xed viT _ eg ara Rirs am fa-
sad. ra Ra Tqma un da, ma gi si ro lis sim yra lec aRi niS ne ba je ro va nad, mag-
ram nam dvi li ma gi si sas je li, mgo ni, um jo be sia, sxva nai rad moew yos. ker Zo 
da ko leq tiu ri we ri le bi, mgo ni, uk ve mo gi vi daT da, Ce mis az riT, uri go ar 
iq ne bo da, mand ofi cia lu ri mdgo ma reo bac ga mo ge ye ne bi naT. ma gis Ta na um-
gva ni gva me bi saT vis es uf ro ga sa ge bi iq ne bo da, vid re Ser cxve na... rom li sa 
ara gae ge baT ra, uz neo bi sa ga mo.

ar vi ci, Tu da mak ma yo fi le be lia sak ma ri sad Sen Tvis da Tqven Tvis es Ce-
mi pa su xi Sens we ril zed, mag ram, yo vel Sem Txve va Si, es aris aqau ri su lis-
kve Te bis aR mnus xve li obieq tiu rad da da mig vian da sxve bis da kiT xvis ga mo, 
Ta nax mad Se ni gan kar gu le bi sa. da ax la ve liT Tqvens uf ro da sa bu Te buls 
mo ti va cia sa da man daur ga re moe ba Ta su ra Tebs, rom, amis da kva lo ba zed, 
uf ro Se Tan xme bu li da mi zan Se wo ni li xa zi va war mo voT.

ax la, pro domo sua.61 Ce mo Sal va, iq ne ba me ara maqvs xa sia Tad ini cia-
ti vis ga mo Ce na, mag ram praq ti ku li ga moc di le ba im de ni maqvs, rom sxveb-
zed me tad Se miZ lian Se fa se ba da mo wes ri ge ba sxvi si ini cia ti viT daw ye-
bul saq mee bi sa, ami tom es Ce mi Tvi se ba nic ga mo ye ne bu li un da iyos uf ro 
mi zan Se wo ni lad, ris Tvi sac Senc un da da mex ma ro Se ni av to ri te tiT. Ce mi 
am bi cia mxo lod ima Si mdgo ma reobs xol me, rom TviT saq me mi dio des kar-
gad, ro mel sac me vki deb xel sa da ara ker Zod Ce mi saq me Tu mdgo ma reo ba. 
me ara so des ara vis ara fer Si ve ci le bi, arc ma te ria lu rad, arc pos te-
biT,62 arc sa xe liT, mag ram, sau be du rod, xom ici, swo red es ga mouT qme li 
mo ti ve bi ra did rols Ta ma So ben xol me po li ti kur Ta maS Si da... saq mis 
wax de na Si ume te sad. da ra ki saq me aq mou wes ri ge be lia, yve la cdi lobs me-
ti ga moi Ci nos, vid re gaa ke Tos da esa hba debs una yo fo da mav ne qiS psa. ai, 
am in ci den tis ga moc yve las Ta vi se bu ri uni ver sa lu ri pla ni aqvs da ra-
ki Seu Tan xmeb lia er Tma neT Tan, mi zan Se wo ni li ara keT de ba ra da me Si nia, 
Cve ni axal gaz do bac ar CaiT rion mo xer xe bul ma men Se vi keb ma pro vo ka cieb-
Si. ce ma- tye pa, kuT xu ri ga Ri zia ne ba, Wo ri da wa si si ne ba, `prog ra me bi sa, 

61 sakuTar Tavze (laT.).
62 пост _ Ta nam de bo ba (rus.).
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taq ti ki sa da ideo lo gie bis~ cvla, `gaer Tia ne ba~ da sx. aTa si xri ke bi _ 
yve la fe ri amu Sa ve bu lia Cvens wi naaR mdeg da Cven TiT qmis pa siu rad un da 
mow me ni viy vneT, rad gan sul mci re sa Sua le bac ara gvaqvs moZ rao bi saT-
vis, `mo wi naaR mde ge Ta~ da sar Rve vad, rac Za lian ad vi lia da Cve ni xal xis 
ga sa mag reb lad. mar to li te ra tu ra aRa raa sak ma ri si, uf ro rTu li brZo-
lis mo men te bi dad ga. mwvav de ba da Rir seu lad Ta vis ga ta na am pi ro beb Si 
_ Znel de ba. bev ri `wvri ma li~ na bi je bia ga da sad ga mi da we ri lo biT ma Ti 
Ca moT vla Sors wag viy van da. sa Wi roa, er Txel mainc Sex ved ra da yve laf-
ris gaT va lis wi ne ba. sa Wi roa sa Sua le ba da es un da iyos Cvens So ris, rad-
gan amis ga mom zeu re ba sac Ta vi si cu di mxa ree bi aqvs _ ma de bis mi xed viT. 
ideu rad, per so na lu ri Se mad gen lo biT da Se saZ leb lo be biT Cven TiT qmis 
ara gvak lia ra, mag ram, xom ici, po li ti ka Si sa Wi roa sxva ia ra Ric da aq 
TiT qo mo vi koW lebT ra Ra ca mi ze ziT. ar vi ci, un dob lo biT, sif rTxi liT 
Tu uqon lo biT. ai, sai dan SeiZ le ba gve lo des mou lod ne li mar cxi da Ca-
fiq re ba gvmar Tebs. pa sux sa geb da sa xi fa To mdgo ma reo ba Si vim yo fe biT da 
ima ve dros me tad ga fan tul da um weo, uc nob pi ro beb Si. es dis pro por cia 
un da ga mos wor des usa Tuod. iq ne ba vis mes ar un da, mag ram Cve ni frTis gan-
sxva ve bul mdgo ma reo bas sad un da ga veq ceT, rom gvin do des ki dec.

er Ti sit yviT, Sen rom ges mis yve la fe ri esa, Se ni we ri li da nac sCans, 
mag ram sa Wi roa co ta aC qa re ba rom brZo la Si, ro gorc om Si, dro sa da mo-
ments sa Ta na do mniS vne lo ba ar dae kar gos da vid re Sen gan aR Zru li sa kiT-
xi sa bo lood Ca mo ya lib de bo des, ma nam di sac dax ma re baa sa Wi ro.

aba, iya viT kar gad. yve las sa la mi yve la sa gan. er Ti pa ta ra ara sa si amov-
no am ba vic un da Se gat yo bi no ker Zod Se na: wu xe lis, Sua Ra mi sas mo vi da da-
To63 da Tur me ane ta64 ki dev msxver pli gam xda ra av to mo bi li sa. Ta vi aqvs 
ga te xi li da saa vad myo fo Sia. go gim65 ki de va ca na xa da Za lian se ri o zu li 
ara fe riao. swo red li za sac un do da Sen Tvis mo we ra, mag ram di laad rian 
wa vi da da Tos bav Sve bis mo sav le lad da ami tom ve Ra ra sa gwers. mar to mo-
kiT xva Ra da ma ba ra Se ni da gi gos Tan66 Txov na: Tu ek. ga baS vil ze swers 
ras me _ daaC qa ro so. mec ve li Sen saC qa ro pa suxs.

Seni rezo
10. I.1939

P. S. qar Tu li `mu za ra di~ da som xu ri `az gi~, rom Cven plat for ma ze 
gad mo vid nen, es ga mam xne ve be li axa li am ba vi xom ge co di ne baT da isic, Tu 
ro gor afo ria qe bu lan amiT Cve ni mo wi naaR mde ge ni.

63 igu lis xme ba daviT (daTo) davriSaSvili.
64 igu lis xme ba aneta davriSaSvili (qaliSvilobaSi _ oqropiriZe).
65 igu lis xme ba gior gi (go gi) kereseliZe.
66 igu lis xme ba gri gol (gi go) dia sa mi Ze.
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9.

Zmao Salva!67

rac See xe ba m. we re Te lis Se Si ne bul we rils da man daur Cven mo wi naaR-
mde geeb Tan mi wer -mo we ras aqe dan, _ yve la fe ri aix sne ba imiT, rom _ zo gi 
Se Sin da, zo gi dar cxve ni lia, zog ma es Tav das xma ga moi ye na, ro gorc San-
ta Ji, Cven Tan Se mo saZ ro mad da sxva das xva sa xi Ta scdi lo ben gaa qar wylon 
skan da lis mniS vne lo bac, mi za nic da, um Tav re sad, mi si wi nas war gan zra xu-
lo bac. Tvi Ton co maia mac ki aRar icis, sai dan mog vid ges, rom `a ra fe ri 
dav we roT~ amaTs gmi ro ba zed da iwu nebs Sens sit yvebs swo red wi nas war-
gan zra xu lo ba zed Sens we ril Si. Cem mkva xe we rils jer ar ic nobs da, war-
mo gid ge nia, ro gor moe wo ne ba.68 g. s.69 aq aS ka ra da Cans ukan da xe va, mag ram 
aman ar un da dag va xu Wi nos Tva li si nam dvi le zed: sif rTxi les Ta vi ara 
stki vao. Cven mo wi naaR mde gee bis gul wrfe lo ba Si er Ti wu Ti Tac ndo bis 
daS ve ba SeuZ le be lia.

Sen un da mos Txo vo mi xa kos, _ sa lias we ri li (pirveli da ama Siac ar mo-
gat yuos) da ara dai je ro mag pro vo ka to ris mliq vne li ena tan ta lo ba da 
we ri le bi.

un da mos Txo vo co maias we ri li _ mar gve laS vils, rad gan co maia fi cu lobs 
TeTr gior ge le bis Se sa xeb (e. i. maT ze ga dab ra le ba), me ar mi mi we riao da is 
`a xa li ive rie li~,70 ro mel mac mar gve laS vils mis we ra _ me vi ya vio.

Tu es we ri le bi ar gaC ve nes _ ma Sin am myral xalxs ara fe ri dae je re ba.
es er Ti sa ga ni. meo re aris Jur na le bis ga mo ce ma ni, ro mel Ta Si naar sis 

da ga mo ce mis va de bis koor di na cia ro gor me un da mog var des uke Te sad, 
ra sac xels uS lis mTa var xel mZRva nel Ta na me ta ni Sa ri Sa ro ba. mar Ta lia, 
di di ga fe bi71 am mxriv aRar mog vdis, mag ram _ am mtrul ba nak Si _ es mii ReT 
mxed ve lo ba Si au ci leb lad, _ sul mci re dic sak ma ri sia xol me, rom ise dac 
gam wva ve bu li mdgo ma reo ba Rrmav de bo des da sisxls gviS rob dnen Wo re bi Ta 
da aTa si sxva sa Sua le biT. ai, mag., hai da ris moT xov ni le ba: `yve la ga mo ce-
ma Si Ce mi mo wi na ve un da iyo so~, xan da xan sru le biT mizanSeuwonelia, rad-
gan eg Tveo biT aq ar aris da SeuZ le be lia es uc na u ri `prin ci pi~ da cu li 
iyos ise, rom, mag., qarTuli gamocema sa sa ci lo mdgo ma reo ba Si ar Ca var des 
da zed met mters ar gvi Cen des xol me xan da xan (mag. miun xe nis aC qa re bul 
saq mee bis dros sru le biT `Ca mor Ce ni li~ Ra iyo ma gi si mo wi na ve da ra Ra-
ca uc nau ri pres ti Jis sa kiT xi wa moa ye na ma gan; ex lac: aq sul sxva nai ri 
mdgo ma reo baa som xe bis Cven Tan mos vlis sa kiT xi sa da eg ki So ri dan ra Rac 
mo wi na ves gviT vlis Seu xa me bels. Cven, mag., uk ve da we ri li da aw yo bi li ca 
gvaqvs amis Se sa xe bi we ri li da uke Te sa dac da eg dag via ne bi Ta gzav nis _ 
amiT Jur na le bis ga mo ce mac prkol de ba,72 sxva Ta So ris _ da, Seu fe reb-

67 slm. #26964-208-x., Salva amirejibis arqivi.
68 dRes ukve daibeWda da gvemuqrebian: naxeT, reebs dagiwerTo (r. g.).
69 g. s. _ ?
70 `a xa li ive rie li~ _ aleq san dre co maias fsev do ni mi.
71 gaffe _ mar cxi, Sec do ma (frang.).
72 sic!
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lo bis ga mo mas Tan ve mi wer -mo we ra da mig zav n-mog zav na xde ba sa Wi ro. ase 
coc xa li saq mis war moe ba _ SeuZ le be lia. ase Ti ra mee bis pasuxismgebloba 
vin me erTs da erT ad gil ze myofs un da ekis re bo des da ara mog zau rebs. 
sru le biT gul wrfe lad vam bob, rom me ara vi Ta ri sur vi li ara maqvs ma-
gi si pres ti Jis, mdgo ma reo bi sa Tu mniS vne lo bis Sem ci re bi sa, _ pi ri qiT, 
yvel gan Cve neb Si da ga re Seeb Tanc vcdi lob da vic va aTa si gau geb ro bi sa da 
uk ma yo fi le bi sa gan, mag ram Jur na lis war moe bis saq mee bi, es un da es mo des 
_ ma ga zed cu daT ar vi ciT xo ma da Sen es de li ka tu rad un da gaa ge bi no.

me sa me saq mea _ or ga ni za cia. Se ni pir van de li proeq ti, ro gorc xe-
dav, naad re via da Se ni ve am xa na ge bi ewi naaR mde gee bian _ yve la. mar to z.73 
fiq robs, rom zo gier Ti Si Se bis asac de nad sa Wi roa kav ka siu ri or ga ni-
za ciis daar se ba da ara _ qar Tu li sa, cal ke. ama sac Ta vi si sa bu Ti aqvs. 
mag ram qar Tu li, ise Ti ro gorc Se ni meo re proeq tia _ Ce mis az ri Tac 
au ci le be lia, rad gan uam frTod ara fe ri ga mo va. am, Se da re biT pa ta ra 
or ga ni za cias ori mTa va ri mi za ni un da hqon des _ mar qsis tTa rRve va 
(da yve la ima Ti, vinc maT Tan er Tad Cven gveb rZvis da saer To mtrul 
ke dels gvi Se nebs gar Se mo) da meo re, _ Cve ni sa ku Ta ri kad re bis jan sa-
Ro bi sa da sim tki cis Seq mna. ami saT vis me ti Ta vi suf le ba da moZ rao baa 
sa Wi ro da am or Ta ve saT vis _ me ti sa Sua le ba. ara kma ra Jur na le bis ga-
mo ce ma mxo lod. me aqam dis ar vic nob zed mi wev niT mdgo ma reo bas, mag ram 
ra sac vak vir de bi (mog zau ro ba ni, ger ma nul kav ka zis74 yo vel Tviu rad ga-
daq ce va, ax la som xur kav ka zis daar se ba75 da sx.) vxe dav, rom sak maod 
di di Tan xe bi ixar je ba gan sa kuT re biT _ li te ra tu ra zed. mi ze zi da mi-
za ni ki ase Ti cal mxri vo bi sa Cem Tvis gau ge ba ria da mi zan Seu won la dac 
mi maC nia na wi lob riv, Tu vian ga ri SebT aq tiur Za le bis dis pro por cias 
ex lan dels da mo ma val sac _ sxva das xva erov nul seq tor Si da ga sa ke-
Te bel saq me Siac. es mxa re saq mia no bi sa, me mgo nia, Tqven Ta vi dan ve ver 
moa wes ri geT Se sa fe ri sad. ndo ba sau ke Te so du Ra bia, mag ram un da iyos 
er Tnai ri ori ve mxriT (vzaim noe).

meoT xe sa kiT xi _ isev Ce mi pi ra di mdgo ma reo ba am saq meeb Tan da kav Si re biT. 
Ta vi dan ve me co ta uc naur mdgo ma reo ba Si Cav var di, `re daq to ro bis~ ga mo, 
ris da kis re bas me ara vfiq rob di ara bev ri ̀ mo saz re biT~, ara med Ce mi mdgo ma-
reo bis gaT va lis wi ne biT _ pi ra dis, sa zo ga doe ba Si tria lis, saq mis war moe bi sa 
da pa su xis mgeb lo bis ga ge biT, droi sa da Sro mis an ga ri SiT da sx. da sx. me 
sxva nai ra da mqon da war mod ge ni li da sxva pla ne bi ca mqon da, vfiq rob di um-
Tav re sad, rom amiT me ti Ta vi su fa li dro meq ne bo da Ce mi sa ku Ta ri Sro me bi-
saT vis da iq ne ba ma Ti ga mo ce mi saT vi sac da ga mo vi da ukuR ma: ex la sul aRa ra 
maqvs dro aRa raf ri saT vis da Tan da Tan uf ro rTul de ba mdgo ma reo ba. me 
mix de ba mi wer -mo we ra, Sex ved re bi, ka ma Ti da rwmu ne ba, pro pa gan da... kri vic ki 
am si be ris dros da sx. ax la Sen ma kis reb _ da mad lo be li ca var _ or ga ni za-
ciis mov la sac da xom ici, amas uf ro me ti dro sWir de ba da ener gia da xar-

73 igulisxmeba zurab avaliSvili.
74 Jur na li `kav ka zi~ ga mo dio da ru sul, ger ma nul, fran gul, in gli sur, ita liur da 

Tur  qul eneb ze (SaraZe 2005:). 
75 Jur nal `kav ka zis~ som xu ri se ria (mxo lod ori no me ri)  1939 wels ga mo vi da (Мамулиа 2012:).
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jic. ami tom, Ce mo Sal va, me min da mo ga go no, rom me pi ra daT xom mic nob, rom 
mxar jve li ara var da ra ca maqvs, sac xov reb la da myof nis, mag ram, _ Cem Tvis 
sa sur vel aq ti vo bi saT vis da saq mi saT vi sac mi zan Se wo ni lad Cem ga mo ye ne bi-
saT vis _ es ara kma ra xo ma? ami tom, Tu aris ra me sa Sua le ba da ndo ba ca maqvs 
(Se ni ro ma maqvs, vi ci, mag ram saer Tos vam bob) _ Cem gan kar gu le ba Siac un da 
iyos ra Ra ca me ti da saq mis we sie rad war moe bi saT vi sac, zrdi saT vis. me min da 
es ara mar to Sen gai go am xa na gu rad da me gob ru lad, ara med sxveb sac gaa ge bi-
no Se niT. an ga ri Sis war moe ba ca da Ca ba re bac me kar gad vi ci da amas nu ra vin 
Seu Sin de biT, Tu ki saq mi saT vis aris ram saan ga ri So. ex lan del siZ vi re Si me 
Ce mi Zliv sa myof nis oTax sa da saW mel zed da sad Se miZ lian Sex ved re bis, mi wer 
-mo we ris, mis vla- mos vlis da pa tar -pa ta ra dax ma re bis da sx. da sx. xar je bis 
ga we va, rac au ci le be lia aseT saq me Si? Ce mi sax li xom ex la qar vas la daa ga-
daq ceu li da ri Ti? ro gor? me re Cve ni am xa na ge bic xom TiT qmis yve la ase Ti ve 
mdgo ma reo ba Sia da gam xne ve ba sit yvie ri mxo lod, xom ici, ro go ri mok le- va-
dia nia xol me da sus ti gam Zleo bi sa am ga Wir ve bul mdgo ma reo ba Si. me ar me za-
re ba arc uf ro seb Tan mis vla- mos vla da arc um cro seb Tan Sex ved re bi, mag ram 
am au ci leb lad sa Wi ro kav Si re bi saT vis sa Wi roa, gar da sur vi li sa, ma te ria-
lu ri Se saZ leb lo bac. me re sul sxvaa, ro ca zur gi gaqvs ga mag re bu li da sul 
sxva, ro ca Sen Ti Ton ara fe ri gaqvs, ara fe ri ici da sxvas ri Ti un da aRuZ ra 
ndo ba Se ni saq mi sad mi? hai da ri mwer da uka nas kne lad, ma le Ca mo val da mo vi-
la pa ra ko To da ex la ki dev ga daud via da saq me ki fer xde ba, Znel de ba. Tqven 
rom did saq meeb Si xarT, vi ci, mag ram pa ta re bic au ci le be lia. miT uf ro, rom 
aq mxe ce bis pir Si mi ce mul ni Cve na varT da yve la zed me tad _ me. Tav dac vi sa 
da ie ri Se bis as pa re zi um Tav re sad aq aris da sar dle bi ki yve la ni me tad _ me-
tad Sor sa xarT yve la ni da un ter -o fic ro ba rom me gad mo mi lo ceT, ki de vac 
un da Se maZ le bi noT dro zed. mok led da aqaur am xa na geb Tan gaux mau reb lad, 
dRes dRei so biT da saC qa rod sa Wi roa, ar se bu lis gar da, sa mi aTa si mainc, ro-
mel Ta gan (Tviu rad) er Ti iq mnes Cems gan kar gu le ba Si da ori, _ an ga ri Sis Ca ba-
re biT, qar Tu li seq cii saT vis sa zo ga doT. da aq Ca mo sul hai dars im geg ma sac 
da vax ved reb me re, ro mel ze dac mwer da. Sen, ro gorc wi nad, gin da ga dae ci 
ru su li we ri li imas,76 gin da Se niT aux se ni mdgo ma reo ba, ra sac Se na gwer da 
saC qa rod mac no beT Se de gi. me vi na xu le ja ma lia ni da bev ri ram ga vi ge mis gan. 
Tur me is iRebs Za lian aq tiur mo na wi leo bas `qar Tu li fron tis~ `gaer Tia ne-
ba Si~, ro me lic aq ga qa ne biT swar moebs ke dia sa (da, ro gorc et yo ba, mi xa koc), 
Jor da nia sa da... da Tas So ris... sxve bic `bev rni arian~, ra sak vir ve lia, mag ram 
daw vri le biT ama zed Sem deg mog wer ro gor me. mgo nia, rom ja ma lia nis Ca go ne ba 
SeiZ le ba _ mtro ba mainc ar gag vi wios, Tu me gob ro ba ara (Tum ca dar wmu ne-
bu li ara var: xom ar aris es ga dax ra ru se Ti sa ken da SeiZ le ba men Se vi keb Tan 
er Tad, po lo ne le bis gav le niT _ ma Sin uf ro Zne li saq mea, ra sak vir ve lia) da 
Tu Tqvenc mom werT, me Se miZ lian mas Tan ki dev Sex ved ra da nia da gis mo sin-
jva an ga ge ba `am be bi sa~, Tu gad mo bi re ba ara (an sa Wi ro ar aris?). rye va aris, 
ro gorc mes mis, ader bei ja nel Ta So ri sac. par tiis yri lo bi da nac da cen tris 
sxdo mi da nac _ Jor da nia `gaq ceu la~ da am bo ben, Za lian waq ceu lic ari so, 

76 me uk ve ga da ve ci, mag ram Se de gi ve ra vna xe (r. g.).
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mag ram, xom ici, es be be ri me la jer ki dev bevr si sa Zag les moa xer xebs, vid re 
Cak vde bo des... me Sen giT xra, si ni di sis qen jna Sea wu xebs.

Cxen kel ma, an Ci nis sa xe liT ga mos ca bro Siu ra: `sa xel mwi fo da eri~,77 
yov lad um weo da men Se vi ku ri si su le lee biT sav se. sa Wi roa Sen an zu rab ma 
`ga ni xi loT~ `kav ka sia Si~, rad gan me, xom ici, Ce mi `Jan riT~ aseT `bo bo las~ 
ar ve yo fi. Jor da nia sa da ke dias ra Rac `Se Tan xme ba ze~ er Tma neT Tan xe li 
mou we riaT, mag ram ofi cia lu rad `gaer Tia ne ba~ jer ver mou xer xe bia am 
or gan gsters, rad gan bev ri mo wi naaR mde ge aR mouC nda... sa ku Ta ri muc lis 
gvre miT: aleq san dre asa Tia ni, i. zu ra biS vi li da g. gva za va; fir cxa la vac 
da sxve bi... vin ro gor `gai mar jvebs~ da sad amo yofs Tav sa da ra `biu je-
tiT~, jer ara vin icis... Jor da nia `fiq robs~ da `ak va rax Wi nebs~... ra ga mo-
va, jer ara Cans, mag ram al bad ga moiy vans ras me.

aba, jer je ro biT, iya vi kar gad da sa la mi yve las yve la sa gan.

Seni rezo
24. I.1939 w.

 
P. S. ar vi ci Tu go gi Ses Zlebs gad mo ce mas aqau ri at mos fe ri sa da am-

be bis sru li sis wo riT _ me tad ax los iRebs xol me gul Tan wvri ma lebs da 
Senc daa ri ge Tav da We ra, Se ni pa ti vi da ri di di di aqvs.

10.

...aq78 xma mo vi da,79 rom Sen vi Rac te ga novs ga moh ka ma Te bi xar saz Rvre bis 
ga mo da hai dar Ta nac ra Rac uk ma yo fi le ba Seg xved ria. gax sovs, me sul imas 
meub ne bo di, hai dars un da gau wioT an ga ri Sio da ax la Sen Ti Ton ar ah yve gu-
lis Tqma sa da saq me ar Sea fer xoT. frTxi lad iya vi, ge Tay va. er Tsa gTxov 
mxo lod _ usaz Rvro ndo ba po li ti ka Si da an ga ri Seb Si _ SeuZ le be lia. ra Rac 
kon tro lia sa Wi ro da ar vi ci, Tqven kur sSi xarT Tu ara, Tu ram de ni ra zed 
ixar je ba da mi zan Se wo ni lad yo vel Tvis Tu ara? me ma Si nebs, rom dis pro por-
cia Si na ga ni or ga ni za cii sa da sa ga reo si, na me ta nad li te ra tu ru li mxa ri sa, 
ro me lic uf ro met mter sa gvZens da wi naaR mde go bis sa Sua le baT ki sak maos 
ar gvaZ levs _ bo los sai dan me mog viv lian da saq mes Tu sul ar wag vaq ce ven, 
dag va koW le ben mainc da ami tom miaq cieT yu rad Re ba am mxa re sac da Cem Txov-
na sac. sa ga reo saq meeb Siac nu Tu mar to hai dars un da ekiT xe bo des yve la fe-
ri ukon tro lod da brZa neb lob des80 ga nu kiT xa vad? mag ram me sru le biT ar 
min da amiT mi si mdgo ma reo ba ri Ti me Se va sus to. pi ri qiT, ma gas mgo ni es mis da 
de li ka tu rad yo vel Sem Txve va Si81 un da miax ved roT, rom es di di da saer To 
saq mea da ara mi si sauf lis wu lo. Cve ni yo ve li na bi ji da mdgo ma reo ba ki TiT-

77 igu lis xme ba ak. Cxen ke lis wig ni `sa xel mwi fo da eri~, pa ri zi, 1939 w.
78 we ri lis da saw yi si da kar gu lia.
79 slm. #26964-208-a.-x., Sal va ami re ji bis ar qi vi.
80 sic!
81 sic!
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qo ma gis gu ne ba zed aris dam ya re bu li da nak leb an ga riSs gvi wevs. iq ne ba Tqven 
mainc xarT yve laf ris kur sSi da ma Sin es mainc dag vi das tu re, To rem ase 
Zne lia mu Sao ba _ ze pi ri ndo biT, ro ca imis mxri dan aq ve ra fer ndo bas ve ra 
vxe davT. pir vel Ca mos vla zed _ ga mar Ta ban ke ti, ex la ki dev _ ban ke ti da saq-
mia ni Sex ved ra ki nak le bad ain te re sebs TiT qo. li te ra tu ra mrav lde ba da Si-
na ga ni sim tki ce ki sa Tuo xde ba usax sro bis ga mo. ex la gan zra xu lia ̀ ser kli~82 
bi niT, e. i. kvlav xar ji, ro gorc ban ke teb zed da saor ga ni za cio ub ra lo 
Sex ved reb sac ki ver va xer xebT _ ufu lo bis ga mo. ki dev vi meo reb _ ba bu le bi 
ga fan tul ni xarT (iq neb es ki de va ca sjob des), mag ram sa Si nao fronts rom 
mtki ce muS ti un da da vax ved roT, amis dar di TiT qo ara vi sa aqvs. xar je bi ki 
sa Wi roa da sa xar jo ki ar sa da sCans. Sen zed aq aTas nair xmebs av rce le ben da 
kar gi iq ne bo da, er Ti -o ri kvi riT Ses Zleb de Ca mos vlas, rom mo vag va roT yve-
la saq mee bi. su lie rad aq mtki ce Ta varT, mag ram, xom ici, es ara kma ra ase Ti 
saq mi saT vis. ve li Sens pa sux sa da Se xe du le bas yve la am sa kiT xeb zed.

ax la uf ro mci re am be bi. miun xe ni da na mwers v. an dro ni kaS vi li, rom iqac 
sa Wi roa pro pa gan da da mu Sao ba. ar vi ci, ras ake Tebs, an ras api robs. Sen mi-
sa marTs gaug zav ni da ga dae bi, Tu sa Wi rod dai na xo. ax la Wor zed: aq av rce-
le ben xmas, [...]83 Tu sic ruea, mom we re, rom Seg veZ los ga fan tva ase Ti mi si 
sa ziz Rro bi sa, miT uf ro, rom verc saq me Si ga mom dga ra da ax la aTas Wo rebs 
ugo ne ben... an iq ne ba sa Si Sic iyos mas Tan sxve bis kav Si ric?

aba, Zmao Sal va, iya vi kar gad da saC qa rod mo ma wo de pa su xi yve la fer zed. 
hai dars ise nu ra fers et yvi _ Cem ze gu li ai ya ros, mgo ni ise dac bevr Wo-
rebs eub ne bian da ra Rac ci vad meq ce va xol me sxveb Tan Se da re biT. al bad 
ver mic nobs kar gad.

salami, Seni rezo
31. I[1939] 84

11.

Zmao Salva!85

ram de ni xa nia grZe li da daw vri le bi Ti we ri li mog we re aqaur mdgo ma-
reo ba zed _ pa su xad Senive Se kiT xvi sa da ga moT qmul survilisa, rom aq 
xei ria ni ra me Seq mni li yo, mag ram Sen arc ara fe ri mi pa su xe da, Tum ca or ma 
ada mian mac imog zau ra _ arc ara fe ri Se mo miT va le.

Ce mi we ri li gan geb sag ne bad iyo da yo fi li, rom gar kveu li pa su xe bi 
gvqo no da, Tu ro gor gve war moe bi na mu Sao ba da ra sa Sua le biT; daax lo ve-
biT ama ve Si naar sis we ri li ga da ve ci Cven `gas tro lior sac~, mag ram wi nan-
de bu rad mar to erT mxa res, _ sa ga reos _ aq cevs, et yo ba, eg yu rad Re bas. 
Cve ni mdgo ma reo ba ki Tan da Tan rTul de ba mo wi naaR mde ge Ta in tri ge biT da 
Cve ni sa ku Ta ri si sus tiT. pi ra daT mec ve ra vgrZnob Tavs zur gga mag re bu-
lad ase Ti uco di na ro bi sa da usax sro bis ga mo.

82 cercle _ wre, klu bi (frang.).
83 xel na wer Si es wi na da de ba ga daS li lia da ar ikiT xe ba.
84 vaTariRebT werilis Sinaarsis mixedviT.
85 slm. #26964-206-x., Salva amirejibis arqivi.
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rezo gabaSvilis we ri li Salva amirejibisadmi, av tog ra fi, 16 Te ber va li, 1939 (slm. 
#26964-206-x., Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).
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ami tom, Za lia na gTxov, ga dai kiT xo gul das miT Ce mi wi na we ri li da yve-
la fer ze ga daW ri li da gar kveu li pa su xi mom we ro, rad gan al bad war mod-
ge nac ara gaqvs, Tu ra mZi me ma te ria lur da mo ra lur pi ro beb Si gvix de ba 
(da yve la ze me tad me) aq mu Sao ba da yof na.

me mes mis, rom `пешiй конному не товарищъ~,86 mag ram Tu saer To saq me 
gvaqvs, _ un da gae wios an ga ri Si Si naur fron tsac da yvela sa da ra jo ze 
mdgom ja ris ka ceb sac da ara mar to `Re ner lebs~. me rom mcod no da, rom 
aseT um weo mdgo ma reo ba Si Cav var de bo di si be ris dros, ver gav be dav di ase-
Ti sa pa su xis mgeb lo saq mis xe lis mo ki de bas. `droe biT, droe bi Tao~ da es 
`dro~ im den xans gag rZel da, rom we li aRa ra myof nis, Ce mo Sal va, da es 
un da gai goT. mi nam Sen aq iya vi da me ki `ga red~ _ me uf ro me tic vi co di 
da uf ro Ta ma ma da ca vgrZnob di Tav sa da ex la ise Ti grZno ba maqvs, TiT qo 
bne la Si var uf ro, mdgo ma reo bis cod nis mxriv da uzur goc. Re ner le bi 
yvelani So ri Sor sa xarT da ja ris ka ceb Si _ na xe va ri gi Je bi arian da meZ ne-
le ba aseT bu ran Si yof na. er Tis mxriT TiT qo di di pa sux sa ge bi saq mea da 
meo res mxriT _ haer Si ga mo ki de bu lad vtria leb. ese Ti ara wo nas wo ro ba 
(неустойчивое равновесiе)87 Cems arc rwme na sa da arc xa siaTs ar egue ba da 
mu Sao bis ener gia sac mi na xev rebs. me Sen gu lax di lad gwer di yve la fers, 
ara mar to ro gorc saq me Si am xa nags, ara med ro gorc pi rad me go bar sac da 
Sen ar cer Tze88 ara fe ri mi pa su xe. ase dar Ce na da gag rZe le ba amis iqiT me 
uf ro ga miZ nel de ba; mec xom aRa ra var bav Svi an gaaT ke ce bul ener giiT 
sav se axal gaz rda. xan Si Se ve di, ma le viR le bi da xan da xan das ve ne ba arc 
me maw yen da; miT uf ro, rom co ta wam lo bac mWi ria da arc amis dro da 
sax sa ri maqvs; arc sa zo ga doe bi dan gan dgo mas moaqvs Cve ni saq mi saT vis sar-
geb lo ba.

Jur na li saT vis rom `sa li te ra tu ro~ we rils dag vpir di, is sad Ra aris? da 
ax la co ta aqaur am beb zed: Cven mo wi naaR mde ge qar Tu li fron tis Se ko wi we bas 
ax la yve la zed me tad scdi lo ben som xe bi (ro mel Tac Tqven, uan ga ri Sod, xe li 
hka riT) da To si,89 ro me lic Ti Ton ax la pra ga Si brZan de ba da isi ni _ roms. 
Tval yu ris dev ne baa sa Wi ro, To rem, xom ici, Jor da nias me To de bi: Tvi Ton 
araf ris gam ke Te be lia, mag ram sxvas uTuod `kvants ug debs~90 da, das wyev los 
Rmer Tma, ama Si al Cud uj de ba xol me. sif rTxi les Ta vi ara stki va... da daf nis 
foT leb zed ama yad mos ve ne ba _ mi zan Se wo ni lad ar mi maC nia.

aba, maS ve li usa Tuod Tqven pa suxs. sa la mi yve las yve la sa gan.

Seni rezo
16. II.1939

P. S. ga vi ge, ra Rac cvli le be bi mom xda rao. ar vi ci ro go ri, mag ram 
Cven Tvis uke Te si da Tu Sen pi ra daT ara fe ri Se giZ lian, an Sen zed ara-

86 qveiTi cxenosans amxanagobas ver gauwevs (rus.).
87 aramdgradi, udgari wonasworoba (rus.).
88 sic!
89 da To _ ?
90 sic!
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fe ria da mo ki de bu li, pir da pir mom we re, Cem Tan ra mo ri de ba gin da? To-
rem, vi ci, gi goe bi kar gi da swo ri am be bis mim tan -mom tan ni ar arian, Cem ze 
ukeT ici.

ga vi ge isic, rom Jor da nias `dek la ra cia~ Ca gig diaT xel Si da sa Wi roa an 
das we roT ra me amis ga mo, an Cvenc gag vac noT, Tu ras iwe re ba am dek la ra-
cia Si... Cve ni po zi ciis sa sar geb lod.

12.

Zmao Salva!91

mik virs, Rmer Tma ni, Se ni ase Ti si Cu me, rom Cem we ri leb zed ara fers 
mi pa su xeb. Tu ra me mi ze zi aris se rio zu li ami saT vis, es mainc ga ma ge-
bi ne, rad gan wi na we ri le bis saer To mo saz re beb ma _ dRes uk ve kon kre-
tu li usia mov ne bis sa xec mii Res da rTul de bian uf roc. mar to Ca moT-
vli da nac mix vde bi, rom Cve ni brZo la sa Ta na doT ar aris mow yo bi li 
we sie rad.

pir ve li is aris, rom emux var ma aq uc nau ri ra mee bi ila pa ra ka da 
yov lad dauS ve be li ram das we ra ki dec ru su li kav ka zi saT vis da Cven 
Cau rev lad, _ war moud ge ne li skan da li un da ate xi li yo qar Tul sa zo-
ga doe ba Si, rad gan es ka ci mou ri deb la da lan ZRavs da Seu rac xhyofs 
qar Tul is to rias, Cven Tav moy va reo bas da yve la fers qar Tuls. ar vi-
ci, Tu es da saS ve bad mi gaC niaT. vi Tom m. we re Tels upa su xebs da mas Tan 
er Tad lan ZRavs da bo zad ga moh yavs mTe li sa qar Tve lo, mi si me fee bis 
po li ti ka (vax tang VI, erek le II da sx.) da yve la da yve la fe ri.

mag ram es ki dev ara fe ri: er Ti gi Jis am ba vi me go na da Za lian Ta va-
zia nad ga mo ve la pa ra ke ama zed ole nins92 da vsTxo ve Ses wo re ba uk ve aw-
yo bi li ko req tu ris fur cle bi sa. kri ti ki sac ki ara, mar to sa lan ZRa vi 
ad gi le bi sa da man mTe li skan da li ami te xa, rom ve re viT sxvis saq me Si da 
sx. da sx. daw vri le biT gad mo ce ma yve laf ri sa Sors wag viy van da, mag ram 
ram de ni me da ma xa sia Te be li ra mac sak ma ri sia.

Sen un da ico de, rom me di di Tav Se ka ve ba dam Wir da, rom arc er Txel 
xmac ar ami maR le bia, ara mar to ua re si `Ce me bu ri~ ram ar mi kad re bia am 
mo xu ce bu li saT vis.

man ga mo mic xa da: `Ce mi xa zei ni ba ma tia da me ara vis ne bas ar miv cem _ 
Cae rios Cem saq me Si; es we ri li (e mux va ri sa) man wai kiT xa da sa gan ge bod 
da ma va la, yve la fe ri uc vle lad dav beW doT~.

Cems Txov na zed _ maS ne ba mi bo ZeT, miv mar To ba mats, ro me lic aseT 
sa kiT xeb Si met de li ka to bas iCen s-meT qi, _ daiw yo yvi ri li: `ver sad 
ver ipo viT, is mar szed ari so... da me Jur nals ar ga mouS veb~ da sx. da 
sx. da...

91 slm. #26964-209-x., Salva amirejibis arqivi.
92 ole ni ni _ vla di mer opo Ci ni nis fsev do ni mi.
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`saer Tod, Cven ara fer Si gvWir de bian qar Tve le bi, мы обойдемся безъ 
Васъ... На Кавказе всегда господствовали и была гегемония Мусульман, 
это такъ было и будет и никто не смеетъ мешать Г. Б. вести дело, какъ онъ 
хочетъ, а если Вамъ не нравится _ можете уходить...~93

ro ca ase daa ye na sa kiT xi (jer la pa ra kob da texnikurad mou xer xeb-
lo ba zed) da ua re se bic ro Sa, me av de qi: `maS, teq ni ka Si ki ara yo fi la- 
meT qi saq me da ma Sin me sxva gze bi un da mov na xo- meT qi Ce mi mdgo ma reo-
bis ga mo sar kve vad, rad gan me vem sa xu re bi saer To saq mes da ara vin mes 
xa zei no bas...~ ama ze jer uf ro ay vir da; _ ar vi ci, ra moeC ve na, rad gan 
me bolomde sul dam Svi de bu li ve la pa ra ke bo di, rom am ker Zo Sem Txve-
viT kon fliq ti ar Se meq mna, _ ay vir da: `всякiй будетъ вмешиваться въ 
Наши (?) дела94 da sx. da sx. da me re uceb dau wia xma, daiw yo bo di Se bis 
mox da, vner viu lob, ava Ta va ro, me... ara fe ri Se miZ lian... gar da imi sa, 
rom emux va ris we ri li ga mov to voo (7 gver dia) da Jur na li uf ro mci re 
ga mouS vao. Sem de gi saT vis ki sa qar Tve lo zed rac iq ne ba, Tqven gad mog-
cemT da uk ve gas wo re bu li xel na we re bi mo me ciT xol meo~. ama zed Sev-
Tan xmdiT, er Tma neT Tan bo di Se bi mo vi xa deT Se wu xe bi saT vis da TiT qo 
amoi wu ra yve la fe ri, mag ram mainc miT xra, rom ba mats mis wers, rom _ me 
movsTxove da Cemi bralia rusuli Jurnals Semokleba. ras mis wer da da 
ro gor, ar vi ci, mag ram me arc Jur na lis Se Ce re ba da arc Se mok le ba ar 
mo miT xov nia, ara med mxo lod Ses wo re ba, ri sac sa bu Ti (Cemi Sesworebu-
li koreqtura da Txov na _ rom `me Ti Ton wa val ti pog ra fia Si da teq-
ni kur pa su xis mgeb lo bas vi Reb Cem Tav ze~) _ me maqvs.

ro ca wa mo ve di, mis ma na la pa ra kev ma Za lian Ca ma fiq ra da da mar wmu na, 
rom Tu mas, ma Sa sa da me, kav ka zis saq me ase aqvs war mod ge ni li, ro gorc 
ze mod gad mo ge ci da kav ka zis Ta nam Sro me li qarTvelebic ase fiq ro ben 
_ ma Sin mar Ta lia qar Tve li sa zo ga doe bac, ro me lic aTas um sgav soe bas 
gvab ra lebs da Ra lat sac. wa ve di Re ne ral Tan95 da, Cem da sa bed nie rod, 
amix sna, rom ara fe ri amis msgav si gan wyo bi le ba `kav kaz ~-iel Ta So ris ar 
ar se bobs. `cvli le ba nic~ rom ga vi ge, _ vi fiq re mxo lod, rom ar se bobs 
mxo lod `ten den cie bi~ sxva das xva.

aseT mdgo ma reo ba Sic Zne lia mu Sao ba, ro ca gar Se mo mtru li gan wyo-
bi le bis mets ara sa vxe davT da Rrub le bi Sa vad grov de ba. erT am bav-
zed uk ve mog we re da Sen pir Si wya li da gi gu be bia, ar mes mis, ra da? 
rom som xe bi me tad aq tiu rad amu Sav dnen Cvens wi naaR mdeg da aa mu Sa ves 
qar Tve lo bac da sxve bic. aTa si `wvri ma le bi~ yve la sad Ca mo giT va lo, 
da ax la Cven axal Ta nam Srom leb sac (som xebs) etak nen Zlie rad da ara 
mar to pre sa Si. Jor da nia, ke dia, no za Ze da sx. da sx. mtrul moq me de-
ba mac ima ta aTa si sa xiT ga re dan da Sig niT ki me tad mouw yo bel ni varT 

93 Cven uTqvenodac gavZlebT... kavkasiaSi yovelTvis musulmanebis hegemonia iyo 
ga mefebuli, ase iyo da asec iqneba da aravis aqvs ufleba xeli SeuSalos h. b.-s 
(haidar bamati) ise imoqmedos, rogorc mas surs, xolo Tu ar mogwonT _ Segi-
ZliaT mibrZandeT (rus.).

94 ne bis mie ri rom Cvens (?) saq me Si un da Cae rios (rus.).
95 igulisxmeba generali giorgi kvinitaZe.
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or ga ni za ciu lad da ve ra fer zo mebs ver vi RebT _ mo sa ge rie bels mainc. 
ama zed daw vri le bi Ta gwer di wi na we ri leb Si da Sen xmas ar iReb. arc 
vi ci, vis gau zia ro xol me es am be bi, aram cTu Se Tan xme bu lad vis Tan-
me vi mu Sao, rad gan Re ner le bi sul So ri Sor sa xarT, `wvri ma leb Si~ ar 
ere viT ra Rac nai rad da saq me ro ca ga fuW de ba _ gvian Ra iq ne ba TiT ze 
kbe na ni da bral de bu lis Zeb na ni. ase ga fan tu lad, me To diu ri mu Sao ba 
SeuZ le be lia da rai me zo me bi kavSirisaTvis un da iyos mi Re bu li. mtrebs 
ara sZi navT, gaS ma ge biT yve la gzeb ze awar moe ben Tav das xmas da Cven er-
Tma ne Ti sac ara vi ciT ra. ase ar SeiZ le ba da gaf rTxi lebT, rom saq mes 
wa va gebT, Tund ise, ro gorc Senc am bob di: qar Tu li frTa dag ven gre-
va. am bo ben, rom Tqven mand Za lian mag ra da xarT _ Rmer Tma brZa nos _ 
mag ram aq ve ra fer si mag res ve ra vxe davT, rad gan zurgs ara vgrZnobT 
arc viw ro Cvens sa ku Tar far gleb Si, arc qar Tul -kav ka siur frTa Si, 
da arc sa ga reo mdgo ma reo ba Si. ar vi ci, es si zar ma cis bra lia, tex ni kis 
(uc nau ris) Tu saer Tod qar Tu li frTis uxei ro bi sa? Cven ara fe ri ar 
vi ciT, sa zo ga doe bi sa da qvey nis wi na Se pa su xis ge bas vkis ru lobT, pir Si 
varT mi ce mu li aTas saf rTxes da ub ra lo mi wer -mo we rac ki sa sur ve li 
ara yo fi la Tur me, ro gorc gad mog vces da maS RvTi sa na ba rad ro gor 
viy vneT mi to ve bul ni?

yo vel dRe ra Rac -ra Rac sa kiT xe bia, mdgo ma reo ba rTul de ba da yurs 
ara vin iber tyavT, ra Sia saq me? ca rie la oc ne biT da sur vi le biT Cven 
fons ver ga valT da, me Si nia, ua res mdgo ma reo ba Si Cav cviv de biT na cio-
na lis te bi, vid re wi nad vi ya viT sa qar Tve lo Si, rad gan ara vi Ta ri zo me bi 
Se du Re bi sa Cve ni kad re bi sac ara sCans, aram cTu xal xi sa. ama Si sxve bi 
gvjob nid nen da ki de vac gva jo be ben, ga mo dis, rom Cvenc vkma yo fil de-
biT dRe van de li kver cxiT da xva lin del qa Tams po li ti ka Si _ sxvas uT-
mobT isev. esaa Seg ne bu li pat rio tiz mi?

Cven aq gaaf Tre biT vi cavT Re ner le bis pres tiJs, mdgo ma reo bas, Sec-
do meb sac da faq tiu rad mi ne be bul ni varT RvTi sa na ba rad, _ esaa mWid-
rod Se Tan xme bu li moq me de ba am ve ra gul dro sa da mtrul ga re mo Si? 
er Txel mainc mo xer xe bu li yo qris tia nu li Sex ved ra da ur Tier To bis 
gar kveu li we sis mi Re ba, To rem es ra sa hgavs? ara vi Ta ri re gu lia ru li 
kon taq tic ver dag vim ya re bia verc erT uf ros Tan da ca rie la li te-
ra tu riT mxo lod mtrebs vim rav lebT da mo ge rie bis sa Sua le bas ki sa-
Ta na dos ki ara, sru le biT yu rad Re bas ar vaq cevT. esaa brZo lis una ri 
da ga mar jve bis sam za di si? ase Sors _ ver wa valT, rad gan wi na mas iqiT 
_ siR rme ara sCans. ki dev bev ri kon kre tu li am be bis mo we ra Se meZ lo, 
mag ram ris Tvis, aRar vi ci, ro ca Sen pa sux sac ar maZ lev xol me da Tu 
ex lac ar mi pa su xeb, mec ve Ra ra fers mog wer. an da mi sa xe le mainc is 
ada mia ni, vi sac Sen en do bi, rom mas Tan SeiZ le bo des aseT sa kiT xeb ze an 
mo la pa ra ke ba, an mi wer -mo we ra, To rem ase SeuZ le be li xde ba mu Sao ba. 
Ci nov ni keb sac ar eq ce vian ase, aram cTu me gob reb sa da am xa na gebs. ar 
mes mis, ra Sia saq me.

es yve la fe ri uk ve da we ri li mqon da, ro ca mog vi vi da Se ni we ri li, ise 
rom Cas Tva le ze moaR niS nu li `is to riul~ na wi lad da mainc yu rad Re ba 
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miaq cie mTa var sa kiT xebs: emux va ri, ole ni ni, Cems mi marT mu qa ra: можете 
уходить;96 som xe bis amu Sa ve bis, kon traq tis da sx.

mag ram Sen we ril ze dac zo gi ram sa pa su xoa. pir ve li isa, rom CaT va-
le rom xu Ti ka ci ki ara, yve la ni aq _ Tqvens uka na vdge varT, ro gorc 
klde, so li da ru lad. meo re _ mis we re an erT Re ne rals, an meo res _ 
co ta me ti ndo ba ga moi Ci non Cven da mi da uf ro xSi rad mog vcen sa Su-
ale ba Sex ved ri sa, rom zur gsa vgrZnob deT ad gi lob riv. saq me yo vel-
dRi u ria da brZo lac da kon taq ti ki me tad xa muS -xa mu Si. Cven avas ru-
leT Se ni naT qva mi: mi wer -mo we ra Cem Tan iqo nie To (da Sen swo red ma Sin 
gag vi Cum di) da Ja mi Ja mad es au ci le be lia, rad gan Cve neb Si ua mi so ba 
iw vevs pe si mizms. Se vas ru leT meo rec _ ga da ve ciT zu ra bis wa mos vlis 
am ba vi da ex la Ti Ton icis al bad, rad gan arc ho, arc aras ar am bobs. 
mgo ni uc dis hai dars. me re, gves mis, rom Se ni mand yof na au ci le be lia, 
mag ram Tu ki is am dens da dis, nu Tu Sen ar Se giZ lian er Txel mainc 
mox vi de Tund ram de ni me dRiT da isev dab run de?97 eg re ro gor da gi-
ye ne biaT saq me mis Tvis pri vi le giu rad? mas sa mi bi na aqvs, mog zau ro ba 
da sax sa ri da Tqven moZ rao bis sa Sua le bac ara? Ce mi ar iyos, mag ram 
me axa li mo su li var, vTqvaT, Tqven ra da ge mar TaT? swo red Se ni Ca-
mos vlaa au ci le be li, rad gan aqau re bi TiT qo ara grZno ben arc or ga-
ni za ciis sa Wi roe bas, arc sim tki ces, arc kon taq ti sas da ese _ Zne lia. 
ubiu je to bac gvam tve rebs. rac See xe ba hai dar Tan (?) mi sul war mo mad-
gen lebs _ es Cven Ti Ton uam beT da nu Tu asa Rebs ise, vi Tom mas Tan 
mi su lan? zu rab ma sTqva, mas kar gad upa sux niao: Cven qar Tul seq cias 
mi mar Te To. ex la, Ce mo Sal va, da pi re bu li xar li te ra tu rul we rils 
da saer To dac ad re ga mog zav neT xol me. mo mi kiT xe la do da ma sa ca 
sTxo ve ra me dag vi we ros...98 zu ra bi xom sul aRa ra fers swers da ima sac 
uT xa riT. da nar Cen Si iya viT kar gad, mag rad da frTxi lad, aqac ge gu-
le bo deT mxned klde sa viT. mag ram Za la er To ba Sia da nu dai viw yebT. 
sa la mi yve la sa gan. 

Seni rezo
[1939 wlis 24 martamde] 99

96 Se giZ liaT mib rZan deT (rus.). 
97 an me mo mi xer xeT Ca mos vla ram de ni me dRiT man da. an Sex ved ra sad me; an saer Tod 

vin me un da iyos moZ ra vi Cven Ta ga ni da ara is mar to (r. g.).
98 ra Rac mSve nie ri mo go ne ba hqo nia ilia Wav Wa va Ze zed da erT pro fe sor zed, ro-

gorc gad mom ces (r. g.). 1937 wels ber lin Si mcxov reb ma qar Tve leb ma ga dai xa des 
ilia Wav Wa va Zis 100 wlis iu bi le,  sa dac mo go ne biT la do ax me te lic ga mo vi da 
(qarTvelebi ucxo eTSi 2012:). sa va ru doa, rom re zo ga baS vils swo red es mo go ne-
ba hqon da mxed ve lo ba Si. 

99 vaTariRebT werilis Sinaarsis mixedviT.
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13.

Zmao Salva,100 Cem grZel we ril zed, sa ca mTel rig mwva ve sa kiT xeb zed 
ge la pa ra ke bi xol me, Sen an sul ar mi pa su xeb, an mok led Za lian da ara 
yve la fer zed.

ma Sin, ro de sac yve la Sens da na ba rebs aqa vcdi lobT sas ti kad an ga ri Si 
gau wioT, rom sxva das xvao ba ar ga mog vdio des da Sen swo red ga gi mag roT 
zur gi da ime dic Sen ga na gvqon des. ga mo dis ki co ta sxva nai rad. mu dam 
ra Ra ca gaugebrobasa aqvs TiT qo ad gi li Cvens ur Tier To bas... Tu un dob-
lo bas ara.

amis ma ga li Te bi mra va lia da me min da gar kve viT vi co de yve la fe ri, 
rom er Txel mainc da SoS mi ne bu lad vig rZno Ta vi da Sev Zlo xel fex-
Seuk vre lad vi mu Sao saer To saq me Si, mTe lis ener giiT da ara ukan -u kan 
yu re biT mu dam.

xom gax sovs Ce mi mos vla kav ka sia Si, ro gor miZ nel de bo da bevri mo saz-
re biT da Tu mo ve di, um Tav re sad ndobiT Sen zed da Sen sit yva zed, rom 
yve la fe ri wmindaa, gar kveu li da _ Se ni ax sniT _ Cem Tvi sac naTeli un da 
yo fi li yo. mag ram Ta vi dan ve ro gor Rac ame ria dav Tre bi:

jer iyo da Sen wax ve di 2-3 kviriT, me un da ga mo me ca erTi nomeri da 
faq tiu rad ki da me kis ra ise Ti saq me, ro me lic Cems garemoebaSi me tad 
mZi mea.

meo rec, am pi ro beb Siac ve ra vxe dav Ta vi suf le bis im mi ni mums, ro mel-
ze dac TiT qo gadaWrili pa su xe bi mqon da. hai dar ma miT xra: `Вы будете съ 
нами, какъ равный съ равными~ _ da, gar da imi sa, rom arafris kursSi ara 
var xol me, sru liad um niS vne lo ga re moe bis ga mo _ reprimandebis101 me ti 
ara mes mis ra.

ai, ex lac rom mand `di di am ba vi~ yo fi la ma gis me Tau ri sa da emux va ris 
we ri lis ga mo _ ro gorc Sen iwe re bi _ sru liad uad gi lod mi maC nia, rad gan 
sru le biT yalb informaciazed aris dam ya re bu li, miu xe da vad imi sa, rom 
me dawvrilebiT mog we re yve la fe ri da, et yo ba arc Sen da gi je re bia, ro ma 
mwer: `b-is102 we ri li me Tau rad ar gauSvi da ru sul kav ka zis saq me Si Careu-
lxar da emux va ris we ri li mo gix snia~ -o.

araferi amis msgavsi ara yofila ra Ce mi mxri dan: rac See xe ba meTaure-
bs, ama zed me mqon da pi ra daT baa si hai dar Tan da dameTanxma, rom mi zan-
Se wo ni lo bi saT vis da ara kap ri zi sa Tu pres ti Ji sa an jiu to bi saT vis _ 
xandaxan, ro ca sa kiT xi See xe ba gansakuTrebiT qarTul saqmes _ 26 mai-
so ba, 24 wlis ajan ye ba, 25 Te ber vals (Tbi li sis aRe ba) da sx., SeiZ le ba 
me Tau rad qar Tul `kav ka sia Si~ es Rir sSe sa niS ni da te bi103 aRi niS nos. maS, 
sa da vi da ra bo ara fe ri un da yo fi li yo. rac See xe ba emux va ris we rils, 
sa dac mas mTe li sa qar Tve lo, mi si is to ria da me fe ni _ bozebad ga moh-

100 slm. #26964-210-x., Salva amirejibis arqivi.
101 réprimande _ say ve du ri (frang.).
102 igu lis xme ba hai dar ba ma ti.
103 даты _ Ta ri Re bi (rus.).
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yavs, ise rom da beW di li yo, aq ki ara, sa qar Tve lo Siac aRar dag ved go mi-
ne bo da da ga mar Tle ba afxazuri warmomadgenlobiT ve ra fers gviS ve li-
da. Cven gaaf Tre biT veb rZviT yve las, rom sxva kav ka siel Ta erovnuli 
Tavmoyvareoba araf riT Se la xu li ar iyos _ da es aris conditio sine qua 
non104 mTliani kavkasiis Seq mni sa da ra Ra qarTvel ers SeiZ le ba yve lam 
afur Txos?! amiT mi vi zi davT qar Tve lo bas kavkasiis po zi cieb zed? ma Sin 
Cven ge re bi vyo fil varT da... mar Tal ni isi ni ga mov len, Cve ni mtre bi, 
ro mel nic am bo ben: ba ma tis (? _ Tu vi si, aRar vi ci) _ ian gi Ca re bi105 da 
Caf re bi vyo fil varT. es me ar mes mis.

an Tanasworebi varT da er Tnai ri pa ti vis ce miT vep yro biT yve la kav-
ka siel ers da mis Tav moy va reo bas _ an Cven, qar Tve lo ba, meo re- xa ris-
xo va ni da mas xa rad asag de bi?! 

Se ni wi nan de li we ri li `kav ka sia Si~ amis maC ve ne be li ar un da iyos, 
mgo nia.

rac See xe ba Cems Carevas da we ri lis moxsnas _ esec sru le biT mar-
Ta li ar aris. me gwer di da _ Cveulic ara var sicrues, _ rom mi ve di 
opo Ci nin Tan Za lian Tav mdab lad da vsTxo ve Ses wo re ba Seuracxmyofel 
ad gi le bi sa (Svid gver dian we ril Si _ aTio de stri qo ni sa) da iman ami te-
xa skan da li da miT xra: `Jur nals sul ar gamouSvebo; we rils movxsni 
sulao~ da sx. da sx., mar Tlac, piradi Seuracxyofac da Cve ni, qar Tu-
li seq cii sac (a ma ze dac gwer di daw vri le biT) da bev ri mo viT mi ne, rom 
yba Si ar ga me do am is te riu li da uxam si ada mia ni saT vis da, rom saqme 
ar ga me fu We bi na mxo lod, bo lom de xmac ar amimaRlebia da mSvi do bia nad 
dav Sor diT SeTanxmebulni, _ Sen ki main ca mwer, rom me Ca ve rie rusul 
`kavkazis~ saq me Si da me mo vax snei ne we ri li. we ri li me ar mo mix snei ne bia 
da arc mi fiq ria _ es man TiTon gaa ke Ta demonstratiulad da Jur na lic 
Sea mok la, rom Ce mi brali gaez via de bi na, dabezRebis dros. Sen ro gor 
dai je re ma Ti sic rue?

meo re mxriT, Se ni rCe va, zu rab sa da Re ne rals daa va leT xol me aseTi 
saq mee bio _ esec ga va ke Te swo red, ro ca opo Ci nin ma ga mo mic xa da: `Мы 
обойдемся и безъ грузинъ, если не нравиться, можете уходить106 da sx.~ 
da ama Si me da vi na xe uk ve ara texnika ga mo ce mi sa, ara med politika _ ima-
ve xa ziT, rom Cven, qar Tve le bi, meorexarisxovani xal xi vyo fil varT... 
gaer Tia ne bul kav ka sia Si. Re ne ral mac da zu rab mac moiwones Ce mi Se ta-
ni li Ses wo re ba ni, hai dar sac mis we res, opo Ci nin sac uT xres da ex la Sen 
mainc mi say ve du reb: nu ereviTo, mogixsniao da sx.

am Sem Txve va Si me min da mkafiod vicode, maS Tqvenc yve la ni CemsaviT 
da mor Ci le bul mdgo ma reo ba Si yo fil xarT da ara Tanasworeni. me Tqven, 
qar Tve lebs, gen deT da TqvenTana var da ara vi Rac oxer opo Ci ni neb Tan.

da is ad gi li Se ni uka nas kne li we ri li sa, rom qar Tu li `kav ka sia~ pa-
su xis mge be li ar aris ru su li `kav ka zi sa~, rom Cven Seg viZ lia po le mi ka 

104 au ci le be li pi ro ba (laT.).
105 sic!
106 Cven uqar Tve le bo dac gav ZlebT, Tu ar mog wonT, Se giZ liaT mib rZan deT (rus.).
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da kri ti ka da sx. mas Tan _ sru le biT gau go nar am bad mi maC nia, ro me lic 
Sen, al bad, Cems da sa SoS mi neb lad mo gi go nia.

ese Ti mdgo ma reo ba, jer er Ti SeuZlebelia ufro metad; Tu ki me Tau-
ris amor Ce va ze `di di am ba vi~ xde ba (ro ca ama zed SeTanxmebuli vi ya viT 
hai dar Tan) da Seuracxmyofeli qar Tve li eri saT vis fra ze bis amo Re bis 
nebac ara gvqo nia _ ris polemika da kritikaa Se saZ le be li?

es sru li darRveva iq ne bo da mTeli saqmisa, mi zan Seu wo ne li da Cvens 
mtrul garemoSi _ sa sa ci lod asag de bi Cven Tvis. Si nau ru lad ki dev 
SeiZ le ba сглаживать углы107 da sa ja ro kri ti ka sul er Tma ne Tis xorcs 
dag vaW mei neb da da ara saerTo saqmes moex ma re bo da.

wi na we ril Si Se na gwer di, rom `kri zi si~ _ Cvens sa sar geb lod un da 
dam Tav re bu li yo da, et yo ba, Cvens sa zia nod dam Tav re bu la, Tu aseT 
uc naur rCe veb sa gvwer da amis sim pto me bi sxvac aris TiT qo. zu ra bi ar 
mo dis (?), ori ve ni (z. da g.)108 co ta ro gor Rac ton -daS ve bul ni arian da, 
rac um Tav re sia, gu Sin zu rab ma wi na da de ba mom ca, ro me lic Sen Tvi sac 
mou we ria: an me wa mo vi de man deT, ra ki Sen ver mo di xar (?), an `kav ka siis~ 
re daq cia _ beW dva iyos gad mo ta ni li man da. uf ro es uka nas kne li. ma Sa-
sa da me, an Ce miT uk ma yo fi le ba ar se bobs _ da ara vin meub ne biT _ an sxva 
ram uc no bi Cem Tvis (da iq ne ba Tqven Tvi sac) _ mi ze zi. yo vel Sem Txve va Si, 
me araferi sawinaaRmdego ara maqvs re daq cia- beW dvis mand gad mo ta ni sa, 
mag ram ar min da _ saTamaSo gavxde uc nob ga re moe ba Ta. bav Svi aRar, var 
xo ma da pir da pi ri Tqma yve la ga re moe bi sa da mi ze zi sa bevrad mirCevnia. 
an Tu ase iq ne ba, Ce mi pi ra di ro li da mdgo ma reo ba ro go ri dar Ce ba? 
iq ne ba es cvli le ba uke Te sic iyos, rad gan ma Sin me me ti dro meq ne ba 
moua ro somxur seq tors, rom lis Se moer Te ba Cven mi zan Se wo ne lad da-
vaC qa reT da moi sus tebs kia. ga mag re ba ki sWir de ba.

Sens ma gier, ax la me amo mi Res mi zan Si Cven ma men Se vi keb ma da `na cio-
na lis teb ma~ da sa ziz Rar kam pa nias awar moe ben. Cven aq vi Wa We biT Tqven-
Tvis da ba ma ti saT vis da Tqven mxriv ki ve ra vxe davT, na met na vad hai-
da ris mxriT _ co tao den met zrun vas Cvens ise dac au ta nel mdgo ma-
reo ba zed _ axa li sa de ma go gio ma sa lis mi ce miT Cve ni mtre bi saT vis _ 
emux va ris we ri liT, mag., da sx.

saer Tod, me mik virs, rom am den xans ver dam yar da da ver Ca mo ya lib-
da nam dvi li da mWid ro so li da ro ba ima Ti, vinc uk ve varT am saer To 
(?) kav ka siur saq me Si. TiT qo mtrul ba nak Si mcxov reb ni ki ar vi yoT da 
amiT mainc er Tma ne Tis zur gis mim ce mi, ara med kun Zul zed sad me, sa ca 
udar de li cxov re ba gvqon des cal cal ke. yve la Ta vis Tvis cal cal kea 
ro gor Rac da ase Cve ni Txa _ daTvs ver dai Wers. sa ga reo mov le ne bi 
Cqa ra vi Tar de ba, Cve ni mtre bi iraz me bian da am dros Cven Sig niT ra-
Ra ca wvri ma leb zed da vi da ra be bi gvix de ba, imis ma gier, rom rki na sa-
viT Sek rul ni vi yoT so li da ro biT da ur Tier Tis zur gis ga mag re biT. 
zu ra bi Za lian maRlaa yo vel dRiu ri mu Sao bi sa gan, gior gi _ ganze, Sen 

107 Ser bi le ba (rus.).
108 igu lis xme ba zu rab ava liS vi li da gior gi kvinitaZe.
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sul Sorsa xar da Cve na varT mi ce mul ni pir Si usin di so da usir cxvo 
brbo saT vis, mo ge rie bis yo vel gvar sa Sua le bas mok le bul ni da ra Sia 
so li da ro ba, aRar mes mis. ase Tavs ver ga vi tanT aqac ki, aram cTu mo ma-
val Si. an iq ne ba momavalis per speq ti ve bi arc gvain te re sebs (?) da vfiq-
robT ana lo giu rad pro me Tee leb Tan:109 `qiu Si, pa ka daiut~?110

Ce mo Sal va, Sen mog vTxo ve, mi wer -mo we ra mar to Sen Tan vi qo nioT. es Se-
vas ru leT da mi zan Se wo ni lad Cav Tva leT Se ni po zi cie bis ga sa mag reb lad, 
mag ram sa ma gie ros ve ra vxe davT, rom Senc Cve ni gaa mag ro ri Ti me, pi ri qiT, 
axa li Se ni in struq cia fsi qo lo giu ra dac da mdgo ma reo bi Tac uf ro gva-
sus tebs. me viT xov di, mag., uka nas knel we ril Si met ndobas mainc da... zu-
ra bis mou lod ne li wi na da de ba, TiT qo ar se bul sac am ci rebs. Sen xom ise 
gi Wirs pa su xe bis mo ce mac, aram cTu Se niT mo we ra, TiT qo `ro gorc Tva li 
Sors, ise gu li Sor sao~ _ Cven ze yo fi li yos ga moW ri li.

nu Tu isea mar Tlac saq me, ro gorc me mu dam me Si no da da Sen mar wmu-
neb di, arao: rom erT ada mian sa aqvs uzur pa ciiT xel Si Cag de bu li mTe li 
uf le ba ni da sax sa ri da Cve ni seq to ri ami to maa aseT... `Ra ri bi na Te sa vis~ 
mdgo ma reo ba Si?

ico de, Sal va, me amas yve la fers me gob ru la da gwer da arc ajan ye ba sa 
da arc re vo liu cias va pi rob _ amis Ta vic aRar maqvs _ mag ram mdgo ma reo ba 
Za lian gam wva ve bu lia da Cven gan sruli imediT iya vi, oRond Tqvenc ifiq-

109 jer ki dev XIX-XX sau ku ne Ta mij na ze Seiq mna pir ve li pos tu la te bi mTels ev ro-
pa Si cno bi li po li ti ku ri mim di na reo bi sa, ro me lic `pro me Teiz mis~ sa xe liT iyo 
cno bi li. mis sa Ta veeb Tan id ga iu zef pil sud ski, ro mel mac di di wvli li Sei ta na 
am moZ Rvre bis gan vi Ta re ba Si. `pro me Teiz mi~ gu lis xmob da mWid ro Ta nam Srom lo-
bas ara rus ereb Tan. prio ri te ti eni We bo da kav ka siis xal xebs. Sem Txve vi Ti ar aris 
am moZ rao bis sa xel wo de ba `pro me Teiz mi~. mog via ne biT, 1926 wels, pa riz Si daar-
sda po li ti ku ri or ga ni za cia _ li ga `pro me Te~, rom lis Se mad gen lo ba Si Se vid nen 
po lo ne le bi, uk rai ne le bi, fi ne le bi, qar Tve le bi, azer bai ja ne le bi, do nis ka za-
ke bi (rom le bic ru se bi sad mi mkveT rad da pi ris pi re bul ni iy vnen), Crdi loeT kav ka-
sie le bi (Zi ri Ta dad CeC ne bi, in gu Se bi, da Res tne le bi da Cer qe ze bi), Tur qes ta ne-
le bi, yi ri me li TaT re bi, yu ba ne le bi. ag reT ve, in gi riis, ka re liis, ko mis, ura lis 
war mo mad gen le bi. Seq mnis Ta na ve `pro me Te~-s li ga Seud ga sa ku Ta ri  po li ti ku ri 
klu be bi sa da gan yo fi le be bis Seq mnas. pro me Tes ase Ti klu be bi (or ga ni za cie bi) 
Seq mnes uk rai ne leb ma, fi ne leb ma, qar Tve leb ma, azer bai ja ne leb ma, Crdi loeT kav-
ka sie leb ma. sa Tao or ga ni za cia, ro me lic ku ri re bas uwev da yve la klu bis (gan yo-
fi le bis) saq mia no bas, mde ba reob da var Sa va Si. sa gu lis xmoa is ga re moe ba, rom, gar-
da po li ti ku ri sa, `pro me Te~ eweo da na yo fier sa mec nie ro da kul tu rul moR va-
weo bas. mi si egi diT vil nius Si fun qcio ni reb da aR mo sav leT ev ro pis Sem swav le li 
in sti tu ti, var Sa va Si ki na yo fier saq mia no bas eweo da aR mo sav le Tis Sem swav le li 
in sti tu ti, ro mel Tan ar se bob da aR mo sav leT mcod neo bis sko la. vil niu sis in sti-
tut Tan fun qcio ni reb da po li ti kur mec nie re ba Ta sko la. 1928 wli dan Je ne va Si 
moq me deb da or ga ni za ciis egi diT da fuZ ne bu li sain for ma cio saa gen to `Ofinor~. 
1930 wels var Sa va Si da fuZ nda `pro me Te~-s yo vel kvar ta lu ri Jur na li `Wschod-
Orient~. 1926 wels daiw yo ga mo ce ma or ga ni za ciis fran gu le no van ma Jur nal ma `La 
Promethee~. mi si re daq to ri gax ldaT qar Tu li po li ti ku ri emig ra ciis Tval sa Ci-
no moR va we, erov nul -de mok ra ti gior gi gva za va (uru Sa Ze 2010:).

110 Wa me vid re gaZ le ven (rus.).
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reT Cvens mdgo ma reo ba zed co ta me tad da yur Tba liS zed nu da ge Zi ne baT. 
ex la swo red dro iyo, dag ve Co qe bi na Cve ni mte ri da Cven ki, xe lis Sew yo bis 
ma gier, er Tma ne Ti saT vis so li da ro biT _ ra Ra ca `wvri ma leb zed~ gvix de ba 
uTan xmoe ba ni da drois da kar gva.

aba, iya vi kar gad da ma le mi pa su xe yve la fer zed, yurs nu moiy rueb da 
me re, dro rom ga dis, TiT qo ga viw yde ba xol me Tu ra sa vCi vi Sen Tan sul 
mu dam.

Seni rezo
24. III.1939 w.

14.

Zmao Salva,111

`dag wyev lo, ro gor dag wyev lo da Se namc Cag var dnia siy va ru li cxra 
mTas iqiT rom mze Tu na xa vi ari so~, zRa par Si rom aris naT qva mi, Ce mi da 
Se ni saq me asea dRe sa. da gem du ro, ra da gem du ro da ve ra fer mdgo ma reo-
ba Si ki Ca mag de, Se da loc vi lo. es amo de na xal xi mtrad ga dam ki de, Sen 
Ti Ton Ta vi gaa ri de da ga mam xne ve be li sit yvis mo we rac geZ ne le ba TiT qo, 
ise Cai gu beb xol me wyal sa da pa sux sac ara mwer xol me Cem we ri leb zed, an 
im kiT xveb ze dac mainc, ro mel ze dac Se giZ lian. nu, rac aris, aris, et yo ba, 
Sen ara fe ri ga gas wo rebs ama Si.

ex la mdgo ma reo ba Seic va la da ama zed min da mog we ro. so som uk ve gad mo-
gig zav na yve la aq dag ro vi li ma sa la da ar vi ci, ra droi saT vis Ses ZlebT ga-
mo ce mas. yo vel Sem Txve va Si, _ me ar vi ci, ro gor iq ne ba pi ra daT Ce mi mdgo-
ma reo ba _ igu lis xme da ian ga ri Se, rom aqe dan mu dam mo ga wo debT in for ma-
cias da sa ga ze To we ri leb sac im zo miT, ra zo mi Tac (an Tu gin daT TemiTac), 
ra sac Se mog vik ve TavT xol me. mac no be mar to, ra ric xvi saT vis iq ne ba xol me 
sa Wi ro.

man daur am bav sac aRa ra sa gkiT xav, rad gan, su ler Tia, ara fers moi we re-
bi. aqau ri al bad, yve la ici, ra ki ara fer sa mkiT xav da dam rCe nia mxo lod 
er Ti Ra: Se na mwer di, rom Ce mi wignebi dau to ve Sens pat rons da rom mi ve-
di, miT xres: vi Rac qa li (?) mo vi da da rac mas da to ve bu li hqon da, yve la-
fe ri im qal ma wai Roo. Za lia na gTxov, momwero: ra wignebi iyo (rad gan me 
bev ri mak lia da ve Rar mi pov nia, sa xel dobr CubinaSvili _ `sa qar Tve los 
xe lov ne bis is to riac~) da vin qals un da wae Ro da ax la ro gor Ra mi vag no 
an im qals, an im wig nebs?

rac See xe ba Cem pi rad mdgo ma reo bas, ar vi ci, `dav rCe bi qu Ca Si~, am 
mtrul ba nak Si men Se vi ke bi sa da ma Ti fron ti sa, Tu ro gor iq ne ba Ce mi 
saq me? me was vla ar sad ar min da da ga sa ke Te be li da sab rZol ve li aqac 
bev ri dar Ce ba, mag ram ra sa Sua le biT, esec ar vi ci; Tu dam Wir da isev 

111 slm. #26964-218-x., Sal va ami re ji bis ar qi vi. 
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Sav sa mu Sao zed ga das vla, rac Za lian ga miZ nel de ba am si be re sa da avad-
myo fo ba Si. er Ti sit yviT, sa Ta ma So gav xdi sxvis xel Si da es ma wu xebs 
ax la. mainc gig zav ni me gob rul sa lams da gi sur veb dReg rZe lo bas.

mo mi kiT xe man dau ri me gob re bic. iya vi kar gad. sa la mi li za sa gan.

Seni rezo
[1939 wlis 22 maisamde] 112

P. S. gig zav ni hai da ris mo wi na ves. min do da ga da me Tar gmna, mag ram Cem 
niS neb ze Seat yob, rom Se sas wo re be li mgo nia da isev Tqven gaas wo reT, Tu 
dai na xavT sa Wi rod. oRond ga mo ce ma daaC qa reT, rom aqaur Wo rebs ar mis-
ceT sa bu Ti.

r. g.

15.

Zmao Salva,113 pir da pir ar mes mis, ra ze xar eg re ga Cu me bu li da ub ra lo 
kiT xveb ze dac ar iZ le vi pa suxs. amix se ni mainc, ra Sia saq me? iq ne ba uk ma yo-
fi lo xar ri Ti me? SeiZ le ba ex la is moi mi ze zo, rom Jur na lis ga mo bev ri 
mu Sao ba da we ra dag Wir da, mag ram arc wi nad gva ne biv reb di Se ni we ri le biT 
an pa su xe biT da mainc, Tum ca Sen Ti Ton Se mog viT va le: mar to Cem Tan iqo-
nieT mi wer -mo we rao.

arc wig ne bis Se sa xeb mom we re pa su xi da nu Tu sul da kar gu lad un da 
Cav Tva lo?

rac See xe ba Jur nals, arc ama zed iwe re bi ras me an ro dis ga mo va, an ga-
mo va ki da ro gor? Ce mi we ri li grZe lia da Tu sxva ma sa le bi gaqvs, Se giZ-
lian ga yo, mag ram er Ti Txov na maqvs, Tu Se giZ lian Se mis ru lo. rac ga mov-
gzav ne, er Ti im de ni ki de va maqvs da we ri li uk ve da ki de vac moe ma te ba _ 
yve la fers ga mo gig zav ni da min da cal ke broSiurasaviTac ga mo vi des, Tu 
Jur nal Si dai beW de ba. ami tom, Za lia na gTxov, texnikurad ase moa xer xoT: 
ram de nic dae tios xol me, gauS viT Jur na lis bo los, gind na xe var sit yva ze-
dac swyde bo des xol me na wi li (ro gorc Cven Si icod nen xol me ase Ti ma sa lis 
beW dva Jur na lis tex ni ku rad Se sav se bad) da aw yo bi li Srif ti ga daa de bi ne 
xol me, rom meored awyoba aRar das Wir des da ro ca das rul de ba, da beW deT 
cal ke bro Siu rad; daax lo ve biT e. w. ori for ma ga mo va, Ce mis az riT, e. i. 
32 beW dvi Ti gver di. aq rom da we ri li maqvs, an egec, ra sak vir ve lia, Se giZ-
lian Seas wo ro (me tar de Tu istoriul na wil Si rai me `ga fi~ Se me pa ra), gind 
Sea mok lo ki dec. ko req tu ras na beW diT ga vas wo reb me da bo los... TiT qmis 
ara fe ri daj de ba amis cal ke ga mo ce ma, Tu aw yo bil Srifts Sei na xavT. yo vel 

112 vaTariRebT werilis Sinaarsis mixedviT.
113 slm. #26964-217-x., Salva amirejibis arqivi.
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Sem Txve va Si, am zed met xarjs me Ti Ton vi kis reb. Tu Ta nax ma iq ne bi, ama zed 
mainc mom we re da upa su xod nu dam to veb da sxva ma sa le bic Tu ram gWir de-
bo deT xol me _ Se mog viT va leT.

amis gar da, Tu Jur na li ga mo va, aq vi sac eg zav ne bo da, yve las un da 
gaeg zav nos, To rem ru su li no me ri TiT qmis ara vis mos vlia, ra Sia saq-
me? mec mar to er Ti ca li mo mi vi da da qar Tu li xom usa Tuod ramdenime 
cali dam Wrde ba xol me da eq spe di ciis saq mec kar gad un da moaw yoT.

Tu sxva ra me am beb sac, moi Reb mow ya le bas, da gag vi zia reb, xom kar gi da 
ze moaR niS nul ze mainc mi pa su xe, rom tyui lad ara vgzav no da tyui lad ara 
vwe ro, iq ne ba ara fe ri arc gin da an ara gWir de ba, Se kai ka co.

aq Cven `par tiebs~, rac Ti To ka ci Tu Ser CaT _ ara fe ri ga mou vi-
daT `saer To fron tis~ da gaer Tia ne bis saq me Si. yve la fe ri Zve le bu-
rad dar Ca jer je ro biT da cal -cal ke arian gaaf Tre bu li Cven ze da, 
sau be du rod, Cven ara gvaqvs ara vi Ta ri sa Sua le ba, rom swo red ex la 
sa bo lood daur RvioT sa Zir kvle bi, rad gan Tqve ni ara gves mis ra ara-
vi si da aqau ri me Tau re bic ro gor Rac iner tu lad eq ce vian yve la fers. 
ra Sia saq me, ar vi ciT. fron te leb ma ax la sxva sa Sua le bas mi mar Tes, 
ra ki po li ti ka uxun de baT: ga da vid nen `kul tu rul~ mu Sao ba zed, aw yo-
ben mox se ne bebs, kon cer tebs, ga sar To bebs da kvla vin de bu rad xalxs 
iT re ven da ab rma ve ben Ta vianT dam xma re xa zei nebs _ rom mTe li emig ra-
cia da sa zo ga doeb ri vi az ri maT Tan aris. Ta vianT mi zans aR we ven amiT 
da Cven ki Zve le bu rad izo lia cia Si gvam yo fe ben, rad gan Cven ve ra fers 
va ke TebT da kvla vin de bu rad ro gor Rac cal cal ke vsxed varT. ra sak-
vir ve lia, ami Ta gvjob nian da xel say rel mo men tebs xe li dan uS vebT. 
ar mes mis, ra sa fiq robT, dai Zi neT yve lam yur Tba li Seb zed da mog-
wyin daT brZo la, Tu ra Sia saq me? aq Wo re bis me ti ara mog vdis ra da 
kur sSic ki ar gva ye nebT xol me, rom pi ri auk raT me Wo reebs _ es aris 
mud mi vi kon taq ti da me To diu ri mu Sao ba? max lob leb sac guls gvi te-
xavT, aram cTu So reu lebs an Ta nam grZno bebs ar gvma tebT da mo ma va-
lic saas pa re zod TiT qo sxvebs un da daur CeT isev. ra Rac uc nau ria es 
yve la fe ri. Se da loc vi lo, aTas Si er Txel ro gor ve ra fers moi we re bi, 
rom Cvenc vi co deT, coc xle bi xarT, sun TqavT, Tu mim kvda re bi sa da 
mi Zi ne bi sa ken mi dis Cve ni saq me? me pi ra daT, Sens me ti ara vi na myavs 
me go ba ri, rom sxvas mainc Se ve kiT xo xol me `saq me zed~, an pa ta ra sa-
kiT xeb zed da Sen ki wya li ise da gi gu be bia pir Si, TiT qo um Zra xad vyo-
fi li ya viT... ar mes mis ara fe ri.

aba, gi sur veb kar ga yof nas da ve li pa suxs...

Seni rezo
mokiTxva lizasaganac

22.V.1939
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16.

3.VI.1939

Zvirfaso Zmao Salva,114 Sen ma we ril ma mar Tla ga ma xa ra da da ma SoS mi na ki-
dec... Tum ca main ca da mainc da ma SoS mi ne be li an ara fe ria am qvey nad, an Ce mi 
xa sia Tia ase Ti pes si mis tu ri115 da gauZ le be li? aqau ri mdgo ma reo ba da gan-
wyo bi le ba ar uw yobs xels karg gu ne ba zed dad go mas da ro ca Sen ga nac ara 
gves mis ra, TiT qo sul mow yve ti li var xol me qvey nie re bas _ iseT ZaR lis 
gu ne ba ze da var. mar Ta lia, po li ti ku rad, Cven mo wi naaR mde ge Ta ba na ki aS li-
lia, `kom bi na cie bi dan~ ara fe ri sa xei ro ara ga mou vi daT ra. pi ri qiT, xme bi 
mog vdis Tu ra ZaR lis gu ne ba zed arian yve la ni er Tad da cal cal ke; mag ram 
Cven rom amiT ve ra vsar geb lobT, ese Ti kar gi ga re moe biT da mainc ga ri yul 
mdgo ma reo ba Si vim yo fe biT sa zo ga doe bi sa gan _ es ve ra fe ri taq ti kaa Cve nis 
mxriT. wam xdar mters dev na un da, Rdi nis amor Tme va, To rem xval, SeiZ le ba, 
xe lax lav mog vib run des da aqaur, emig ran tul at mos fe ro Si, aqau ri sa zo-
ga doe ba mainc er Tob liv Cvens mo pir da pi red iyo lios, ro gorc aris ex lac. 
ami saT vis ex la isi ni sxva taq ti kas mi mar Ta ven, ra ki zur gi ga mag re bu li aRa ra 
aqvT ise, ro gorc wi nad. xSi rad mar Ta ven mox se ne bebs, kon cer tebs, sa Ra moebs 
(sxva Ta So ris, 26 mai so ba, Za lian ufe ru li, ple beiu ri da uS no yo fi la, ro-
gorc gad mog vces) da amiT sa zo ga doe ba sac at yue ben, ro gorc cxvars _ ka tis 
Seb miT xe ze da da uc xoe leb sac: ai, mTe li sa zo ga doe ba Cven Tan ari so. TviT 
`did ma no ve mac~116 moux Si ra aseT Ta ma Sa ze sia ruls da sa zo ga doe bac, me tad-
re qa le bi _ умиляются (dne bian?).

Cven ki, ara mar to ve ra fers `ver vmar TavT~, imaT ga mar Tu leb sac ver ves-
wro biT da sa zo ga doe bi dan ga ric xu leb sa vge varT. es ara mar to fsi qo lo-
giu rad moq me dobs, po li ti kur sim pa tieb sac gvi kar gavs. ami saTvs yve la fers 
ake Te ben, Wo re biT av se ben qve ya nas da... Cvenc vaZ levT xol me zo gierT mi-
zezs: es e. v-Zes117 am ba vio; ax la ki dev sa lan ZRi we ri li da dis xe li dan -xel Si, 
mis gan mo we ri li, sa ca war moud ge ne li uS ve ro bi Ta lan ZRavs Tur me h-sa da 
Re ne rals.118 gu Sin dah qon daT la dos we ri li h-Tan, man dau ri Tqve ni daq ti-
los ga da ce mu li mo wi naaR mde ge TaT vis (mik virs, ro gor iT menT amas) da sx. da 
sx. nu Tu qris tia ni vin me ve Rar gi Sov niaT da Se mo Ce nil ze Raa Ca mo var dni li 
Tqve ni saq me?

kar gia, rom `ob lis kve ri cxve ba~, mag ram, xom ici, `u ka na pu ris~ cecxls 
ase Ti `wvri ma le bi~ ro gor ane le ben. da Jor da nias `a moy ril To nes~ jer ki dev 
sa zo ga doe ba na zu qis sun sa viT eta ne ba. Sen as pro cen tian am bad nu mi gaC nia zo-
gier Ti ga ta ce bu lis in for ma cia. rac See xe ba Cems `i me dia no bas~, me ui me do ba 
ki ar ma wu xebs xol me, ara med _ umoqmedoba. me ara var, xom ici, im ji Si sa, vi sac 

114 slm. #26964-211-x., Salva amirejibis arqivi.
115 sic!
116 igu lis xme ba noe Jor da nia.
117 igu lis xme ba eliz bar vaC na Ze.
118 igu lis xme ba hai dar ba ma ti da gior gi kvinitaZe.
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ak ma yo fi leb des cda, ocneba da pas siu ri119 mo lo di ni, me min da mud mi vi mu Sao-
ba, aq ti vo ba, moZ rao ba, brZo la mo wi naaR mde ges Tan da xel fex Sek ru li ki var. 
gax sovs, taq si zed vmu Saob di, fi zi ku rad da ner viu lad mTe li ener gia ama zed 
mi dio da da mainc va xer xeb di ki dev trial sa; Sem deg, aq rom Jur na li iyo, bevr 
dros mar Tmev da da mainc ki dev dro mrCe bo da Ta vi su fa li, _ da ener gia _ me Wi-
dav na iq, sa ca xe li mi miw vde bo da da ax la? fi zi ku rad aRar Se miZ lian mu Sao ba, 
Jur na lic ga di ta neT da ma wu xebs ase Ti uqmi mdgo ma reo ba, ro ca vxe dav, rom 
ga sa ke Te be li da sab rZol ve li bev ria aqac da ex lac. po li ti ka coc xa li saq-
mea Cem Tvis da ara ui me do bi sa Tu ime dis sa kiT xi. me re, es oxe ri saq mec ise Tia, 
rom mTa un da Ses Zra, de vis ode na ener gia da xar jo, rom qvi Sis ode na Se de gi 
ga moa Re bi no da ro gor gin da, aseT saq me Si _ vij de da dars ve lo de? ama Si me 
da Se ni xasiaTis gan sxva ve baa, Ce mo Sal va da ara Se xe du lo bi sa, mi mar Tu le bi sa, 
ge mov ne bi sa Tu mdgo ma reo bis Se fa se bi sa da sx. aqe dan vea, am xa siaT Ta gan sxva ve-
bi dan, rom Se ni hu mo ri ma Si na brwyi navs, ro ca Sen dam Svi de bu li xar da me sul 
me kar ge ba, Tu Sfo Tian cec xlSi ara var ga da var dni li.

rac See xe ba Ce mi we ri lis wig na kad ga mo ce mas, Za lian da ma va leb, Tu mo xer-
xde bo des da dro zed da nar Cen sac ga mo gig zav ni, ra sak vir ve lia, mag ram jer 
ar da mis ru le bia, rad gan Znel de ba sa Wi ro is to riu li ma sa le bi sa Tu wig ne bis 
Sov na da ze pi rad arc max sovs da arc miy vars we ra dau sa bu Te be li. co ta Ra 
dam rCa da ma le ga mo gig zav ni da nar Cen sac. daax lo ve biT ki get yvi: rac mand 
aris _ gar Ce va ma ga Ti naj Rab ni sa xo ma da ma gas moh yve ba sqe ma tiu ri is to riu-
li da sa bu Te ba qar Tve li eris ar se bo bi sa sau ku no Ta gan mav lo ba Si. mag ram es 
da sa bu Te ba iq ne ba `aW re le bu li~ ma ga Ti sa ku Ta ri is to riis pa ra le le biT da 
am be biT. ma Sa sa da me, me er Tis mxriT min da `mo va go no~ mkiT xvels Cve ni is to-
riis brwyin va le mo men te bi da, meo re mxriT, ma ga Ti ut vi no, uni Wo da nam dvi-
lad mo Ra la tu ri `moR va weo ba~ sa qar Tve los, ro gorc eris wi na Se. ram de nad 
mwyob rad da kar gad ga mo mi va es saq me, ar vi ci da Tu Sen Se niS vnebs mo maw vdi, 
Za lian mad lo be li viq ne bi, rad gan ar min da uge mu ri ram ga mo mi vi des da me-
tad re me Si nia is to riu li `ga fe bi~ ar sad mo mi vi des xei rian wya roe bis xelT 
uqon lo bi sa ga mo. swo red ex la mi vi Re ba ma tis we ri li, sa ca mwers, ar vi ci 
rad, rom xels Se miw yobs, Tu min da ideo lo giu ri (?) mo nog ra fis da we ra. ar 
vi ci, ras gu lis xmobs, mag ram, ro gorc xe dav, am mxri vac da map rko le be li120 
ara fe ri iq ne ba, rom Ce mi pa ta ra wig na ki kar gad ga moi ces, Tu moa xer xebT.

Ce mi we ri le bi, fsev do ni miT Tu sa xe liT, Cem Tvis su ler Tia _ ro gorc 
ukeT dai na xav. mag we ri lis Se niS vne bi rom teq stSi Se gi ta nia, ara uWirs ra, 
mag ram ra sac ex la ga mo gig zav ni, swo red ma gi ve mo saz re biT, rom `yu rad Re-
ba Seuw yve te li~ iyos, sjo bia, zo gi mainc _ Se niS vne bad dar Ces, rad gan me 
vcdi lob is to riu li na wi lis msvle lo bas Ser Ces mTlia no bis xa sia Ti da Se-
niS vneb Si Ca vi ta no pa ra le le bi da maT ra xe bi amaT Tvis. yo vel Sem Txve va Si, 
sru le biT mo min dvia Sen Tvis, rad gan re daq to re bac Se giZ lian da mkiT xve lis 
mdgo ma reo ba Siac uf ro bu neb ri vad iq ne bi, vid re me, _ dam we ri. er Ti sit yviT, 
Se ni ime di maqvs da ama zed mar to ko req tu rul fur clebs Ra mo ve lo de bi.

119 sic!
120 sic!
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rezo gabaSvilis we ri li Salva amirejibisadmi, av tog ra fi, 3 iv ni si, 1939 (slm. 
#26964-211-x., Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).
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rac See xe ba qro ni kas aqaurs da sxva we ri lebs, ama ze dac _ ba Sus ta!
iq ne ba eS maks Sea fur Txo da Ce mi wig ne bis Tav ga da sa va lic mom we ro, ba re-

Ram. ax la da Ta zed. Cem zed nak le bad ar ic nob mag kacs da одержимый121 ki 
ara, mTlad ga gi Je bu la, rac man aq uka nas kne lad moi moq me da. rac iyo, xom iyo 
da, rac xan Si Se dis da orio de Re ro cod na sa da ga moc di le bas iZens _ uf ro 
au var da Tav Si, rom ra Ra cas war moad gens _ da ver afa se ben ma gis si dia des. 
me re ra Rac ru sul wig nSi ma gi si gva ric iyo nax se ne bi, ro gorc 1905 wlis re-
vo liu cio ne ri sa da mas aqeT, ise dac ga be ri li, mTlad ti ki viT gai be ra. ara vi-
Ta ri Tav mdab lo ba da Se won va- Se zom va am be bi sa, ga re moe bi sa, Se saZ leb lo bi sa 
Tu sxva ram sa zo ma vi mov le ne bi sa ma gas aRa ra aqvs da ca rie la sit yve bis bra-
xa- bru xi _ uk ve saq me hgo nia. arc iC lu te ba da... war moid gi ne, sau be du rod 
STa beW di le ba sac ax dens xol me... sa nam gau ge ben.

mag ram ega da magisTanebic Sen kar gad gcno bia, rom mi Sa sa swer mo xer xe-
bul gakveTils (me ase ga vi ge, yo vel Sem Txve va Si), To rem es axal gaz da ka ci, 
co ta gu lub ryvi lo bas iCens xol me ada mian Ta da `li der Ta~ cno ba Si, me gob-
ro ba Si da gad mo bi re bis cdeb Si. ar icis, ra avad myo fur da uf ro xSi rad 
ve ra gul Tav moy va reo bis xal xTa na aqvs saq me. Se ni di di Tay va nis mce me lia da 
Ta vi dau Wi re xol me. ai ex lac, Se ni we ri lis Sem deg, uceb ga moic va la Se xe du-
lo ba ni da Za lian kma yo fi li dav rCi; miT uf ro, rom mec am mi mar Tu le biT ve-
la pa ra ke bo di, mag ram TiT qmis ara ga mo dio da ra. ax la ate xi lia emux var zed, 
meo re giJ zed, da iq meore uki du re so bas iCens. aq iq ne ba me ti sa bu Ti aqvs, 
rad gan Senc ro gor Rac ad vi lad uyu reb imis af xa zur _ axal me xu Te- kan ta na-
lur _ sib riy veebs (ra sac, SeiZ le ba, Za lian cu di Se de ge bi moh yves Cven Tvis 
sa Si nao da sagareo fron tze dac) da Cve ni haec122 TiT qo, atvisturad, am xne-
vebs am kacs. aq sif rTxi le gvmar Tebs. ai, ex la mi Sa mi dis haes Tan da me Si nia, 
am sa kiT xze swo red ar Seq mnas gan xeT qi le ba. Tum ca zu ra bis mog zau ro ba ze 
vam ya reb me did ime debs am da sxva sa xa xu no (тренiе) sa kiT xe bis mo sag va reb lad. 
saer Tod ico de, Ce mo Sal va, rom is un da iyos ma mam Ta va ri, Tu Senc da me Tan-
xme bi da Tqvens gau te xel er To ba Sia Za la da ara so des ar ifiq ro, rom Cvenc, 
aqau reb ma, ra Si me ga gi te xoT zur gi. pi ri qiT, mag ra da gwam des, rom mu dam Sen-
Ta na varT, oRond ur Tier Tsa co ta an ga ri Si gau wioT _ mi zan Se wo ni lo bis 
mxriv da xmac mi va wo doT xol me. Sen ar ici, mag., Tu ro gor gag vam xne va yve-
la ni Sen ma we ri leb ma. nu dai za reb xol me xan da xan xmis mo wo de bas.

er Tia sa va la lo, ra ze dac me wi na dac ram den jer me mqo nia la pa ra ki Sen-
Tan _ jer ki dev ad re, vid re `Sen Tan mo vi do di~, rom erT kacs da isic haes 
Caug deT xel Si im cxi mis be di, ro mel ze dac bev ria Za lian da mo ki de bu li aseT 
sa TuT, rTul da did saq me Si. mas ki ar es mis, TiT qo, an eSi nia, rom saq mis 
sa war moeb lad ara kma ra mar to sur vi le bi, rac un da gul wrfe li da ne bis yo-
fia ni iyos, sWir de ba sax sa ric. Ta vis Tvis ki es mis, et yo ba, zdmi wev niT, mag ram 
sxve bi sa... eSi nia?

gu Sin, kvi ras, 4/VI-s, k. kan de lak ma wai kiT xa mox se ne ba `gze bi da pi ro be bi 
sa qar Tve los eko no miur gan vi Ta re bi sa~ (u win (?) da ex la). axa li ara fe ri iyo, 

121 Sepyrobili (rus.).
122 igu lis xme ba hai dar ba ma ti.
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mag ram sain te re soa, rom bev ri ram ise Ti sTqva, rac Zi ria nad ewi naaR mde ge ba 
Jor da nias kon cef ciebs, ga moT qmuls mis bro Siu ra Si, ro mel ze dac me vwer 
da ama sac ga mo vi ye neb Ce mi wig na kis meo re na xe var Si. saer Tod me im az ri sa 
vi ya vi mu dam da, dar Ci, rom mo wi naaR mde geT yvel gan da yo vel Tvis me To diu-
rad un da brZo la mis ce iq, sa ca isi ni Tavs wa moh yo fen da ese Ti me To di Tu 
yvelas ar aqvs da iq ne ba, arc sa Wi roa, CemTvis sa val de bu lod mi maC nia. am 
mxriv, da Ta da ma gi si am fso ne bi _ Sen sru la di sis wo riT Se gi fa se bia _ sxvas 
ve ra fers verc ake Te ben da verc gaa ke Te ben, gar da Jor da nias saq mi sa _ Segne-
bulad Tu Seugneblad _ da mar Tla gu da- na ba di un da aek raT, gin dac ̀ Cven Tan 
mo vid nen~, rac me sa xi fa Tod mi maC nia, ro go ric un da for ma Si mox des, gind 
in di vi dua lu rad. SeiZ le ba, wam xdreb ma yvel gan, dRes Ta vic moi ka tu non, mag-
ram ga su qe bu li Txa, xom ga gi go nia, mglis SeW mas da... moin do meb so. eg xal xi, 
sul ege Tia. da ua re sic, rad gan sa ku Ta ri Ta vic ar abiaT da ama Tu im rTu-
li Za fe biT Jor da nias ti ki ne bis rols Ta ma So ben mu dam. iya vi frTxi lad. 
ar vi ci, Tu mo gi vi da `qar Tlo si~123 uka naskn. no me ri? iq aris ko kis124 biog-
ra fia- moR va weo ba- zRa pa ri, Cve ni dau Zi ne be li mtri sa Seg ne bu lad da gu liT; 
men Se vi ke bis, uka nas knel xa neb Si di di _ lo vi lam dis mi su li me gob ri sa. da 
gaiZ ve ra- du ra qi v. no za Zis daus ru le be li, `da kun ta lu ri~ we ri li, ro me lic 
am nom ris sam meoT xeds, Tu mets ara, _ av sebs. bevr `sain te re so~ ma sa la Si 
bev ri si yal bec au re via _ wmin da men Se vi ku ri da wi Te li zo li viT ga ta re bu-
lia vi Tom Jor da nias po li ti kis da wu ne ba da ge geW ko ris ki _ ga mar Tle ba. 
al bad, esec ra Rac `taq ti ku ri~, mo men ti saT vis ga mo sa ye ne be li kom bi na cii-
saT vi saa Se TiT xni li. Cven ze, Ser bi le bu li (modéré) to niT, mag ram mainc kri-
ti kaa ga ta re bu li mainc da, ro gorc am bo ben da niS ne bic aris, mag ka cis (?) 
gad mo bi re ba SeiZ le ba fu liT. rac me dauS veb lad mi maC nia, Tu sxva da sab me li 
sa Sua le ba ara gveq ne ba ra am ci ni ko si ada mia ni sa (?). ma ga Ti `or ga ni za ciac~ 
da `gaer Tia ne bac~ _ es sul ca rie la buS te bi viT ga be ri li am bi cie bis Sey ri-
lo baa da arcerTi ada mia ni gver dSi ar ud gaT. arc ri sa me miR we va SeuZ lianT 
arc Sin da arc ga red, rad gan ro le bis ga na wi le bac ar SeuZ lianT: oT xi- xu Ti 
`u ni ver sa lu ri~ li de ria, daa vad myo fe bu li da, mgo ni, ve ra vi Ta ri saa vad myo-
foc ver uS ve liT; mar to ku zia nis sa Sua le ba Tu.

ga mo vi da `da mou ki de be li (?) sa qar Tve loc~125 da Se jib ria ga mar Tu li Si-
ga, do Ri pat rio tiz mi sa (kom bi na to ru li), sa ca asa Tia ni, Wav Wa ni Ze, nu cu bi Ze, 
fir cxa la va da an Ci ni (u Ci na ri:126 _ xel mou wer lad) daa We ne ben `troias ra Si-
viT~ mor Tuls, cru `grZno bebs~, `fal Si vi~ kom bi na cie bi sas. amas Tan, yu rad-
Re bas iq cevs is ga re moe ba, rom nu cu bi Ze, mag., da fir cxa la vac, uge mu rad... 
au RiaT Se ni Te ma, Tu ro go raa da ri Ta sam Sob lo say va re li _ gax sovs, Se na 

123 Jur na li `qar Tlo si~ _ sa qar Tve los fa Sis tu ri da raz mu lo bis or ga no, ga mo-
dio da pa riz Si 1937-39 ww. (SaraZe 2005:).

124 igu lis xme ba ni ko loz (ko ki) da dia ni.
125 ga ze Ti `da mou ki de be li sa qar Tve lo~ _ sa qar Tve los po li ti kur (so cial -de mok-

ra tiul, erov nul -de mok ra tiul, so cia lis t-fe da ra lis tur, so cia lis t-re vo-
lu ciur) par tia Ta gaer Tia ne bu li fron tis or ga no, ga mo dio da pa riz Si 1926-39 
ww. (SaraZe 2001:).

126 uCi na ri _ sar dion me na Ra riS vi lis fsev do ni mi.
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swer di erT we ril Si: `Cven Tvis sa qar Tve los aris sa mi mdi na re, ori qo xi...~ 
da ra Rac amis msgav si, ze pi rad ar max sovs da es la ma zi nak ve Ti gu li sa, uni-
Wod uRe WiaT, ucox niaT, Ta vi si fur TxiT gauT xe le biaT da la va Si viT gauk-
ravT Ta vianT fur cleb zed. pla gia tis Snoia ni Snoc ara hqo niaT am da saw yle-
bulT... su li Ta da go ne biT. ama zed me we ri lic da viw ye, mag ram ar vi ci Tu 
mo vas wrob, mo ga wo do.

`brZo lis xma~ ar ga mo vi da, TiT qo `a Rarc ga mo vao~, rad gan ki dev ra Rac 
`re for mas~ api ro ben, `Sec vli li (?) mdgo ma reo bis ga mo~. es qa me leo ne bi, fe-
ris cvliT, et yo ba ki dev api re ben Ta vi si ga mog de bu li eniT... kvlav bu ze bis 
We ras. RvTis mad liT, Cvens emig ra cia Si es mwe ri iS via Ti ar aris.

rac See xe ba `sa zo ga doe bas~ _ da Ten Ti li bu zi viT unia Tod daia re ba imaT 
Wle qian sa Ra moeb zed, imaT `sa li te ra tu ro~ Tu `sae ko no mio~ mox se ne beb zed, 
uzei mo- sa zei mo pleb sur dRe sas wau leb sa da pa naS vi deb zed. ex la moi go nes 
ki dev axa li: `lo vi lis mkvdi re bis saerTo (?) mo sa go na ri dRee bi~ _ xom ici, 
ra gul mod gi ne biT ezi de bian iq yve las. saw ya li ko kic, ki na Ram iq wai Res xo ma 
da q-nma na me tiam127 xom ke mu la rias ideac iqa da ga: saer To sa saf lao Sev qmnaT 
lo vil Si _ pan Teo ni sa vi Tao, ra Ra! na po leo ni sa, an ba ra TaS vi lis uyo lo biT 
_ kva Wan ti ra Ze- leis pi re le bi xom blo ma da hyavT. ex la, 2 mka TaT ves Tur-
me e. Ta yaiS vi lis `iu bi les~ api ro ben... lo vil Si da axa li `ga maer Tia ne be li~ 
grZno be bis Se xan xvlas. xom xe dav, ram de ni sa far sman -fa ru xo128 am be bia aqa, Tu 
kbi li giW ris...

Sen iwe re bi, rom pa pa ve bi129 Cve ni mo wi naaR mde ge ni arian da es bu neb ri vic 
aris _ fe de ra lis te bi sa xe liT da Jor da nis te bi ar se bi Tad, maS ra iq ne bian; 
mag ram _ ra ma Ra li mo saz re biT Sen ca hme gob rob da na met na vad Re ne ra li130 
ise gu lax di lia da Set kbi le bu li maT Tan _ aRar mes mis. iq ne ba, gaaf rTxi lo 
mainc, ise Ca xu te bu li nu hyavs xol me ma ga Ti ji Sis war mo mad ge nel ni... ga mud-
me biT. ese Ti `an ga ri Sia no ba~ _ ma ze pa sa da ma rias an ga ri Seb sa hgavs, cu di ar 
iq ne ba, gaaf rTxi lo me gob ru lad.

sxva aqau ri am be bi ra mog we ro? `me gob re bi~-s ric xvi Seg vim cir da da Sem-
ci re bul nic ga gul gri le bul ni arian sxva das xva mi ze ziT, Tum ca Sen yve la 
tkbi lis grZno be biT gi go ne ben xol me. ̀ Sens~ mar ga ri tas131 iS via Tad vxvde biT, 
mag ram bev ri ki gves mis, rad gan, ar vi ci ni Wie ri, Tu Za lian mSro me li ga mod-
ga, mag ram uni ver si te ti ca da kon ser va to riac gaa Ta va, kon cer tic ga mar Ta 
da yve las mo wo ne ba da yu rad Re ba daim sa xu ra. mi si pro fe so ric Za lian kma-
yo fi lia. ga la ma ze bu la ki dec da `prog ra ma ze~ isea ga moy va ni li, rom ara 
mar to Ta vis Tav sa hgavs Za lian, ara med si ne mas ve de ta sac132 ki mo ga go nebs... 
nam dvi li mar ga ri taa... oq ros kbi le bi rom ar es xas... mar ga li tis kbi le bis 
ma gier ux vad. eli ko ci ci133 ga mo keT da (Se da re biT) avad myo fo bi sa gan, ope-

127 igu lis xme ba na me tia (na mo) ber Ze niS vi li.
128 far sman -fa ru xi _ Sal va ami re ji bis fsevdonimi.
129 igu lis xme ba Ta mar da aka ki pa pa ve bi.
130 igu lis xme ba gior gi kvi ni ta Ze.
131 margarita _ ?
132 vedete du cinéma  _ ki no var skvla vi (frang.).
133 igu lis xme ba ele ne (e li ko) ci ciS vi li.
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ra ciis Sem deg, mag ram ma mis134 gav le niT, Za lian... wai de mok ra tebs da pleb sSi 
me ta daa ga reu li. yve la `maT~ saq meeb Sic CaT reu lia: cek vavs maT Tvis, fuls 
ag ro vebs, Wle qia nebs Sve lis, yvel gan maT ̀ spek tak ler~135 _ am beb zed da dis da 
xels uw yobs da sx. da sx. la do ase ara, mag ram mainc ver ga mor Rve via `i maT~ 
me gob ro bas da uc naur wreeb Si tria lebs _ xom ic nob mis na Te sav -me go bar da 
nac nob `ok ru Je nies~136 da xlar Tebs. Cve ni ze gav le ni saT vis Tun dac un do des, 
nak le bi dro rCe ba... um gva ni xe lo bi sac Sem deg. di di si yo Ca Rea aseT at mos-
fe ro Si ki dev ase Ti kar gi rCe ba, mag ram mu dam sa Si Sia... ke ram ar moiT xo vos. 
saer Tod ki Cve ni axal gaz rdo ba, upat ro no biT Tu sa ku Ta ri unia To biT _ Za-
lian da ba li xa ris xi saa, qa li Tu va Ji da ar vi ci, ra mo ma va li uwe riaT.

Cven Ti Ton vCan Ca lobT ki dev, ra sak vir ve lia, mag ram xel mok leo bam wai Ro 
qan ci. li zam me gob ru li sa la mi Se mo giT va la ex la da sa mai so ba ra Tic ga-
moug zav nia Sen Tvi sa da la do saT vis. aba, iya vi kar gad, mxned, Cven ze ndo biT 
da Cvenc mog vi go ne xol me xan da xan. iTev za ve, Tu gin da Spree Si, gind rein Si, 
mag ram Tev zo bas nu dai Ce meb xol me.

Seni rezo
5.VI.1939

P. S. ba bu la sa137 da kar tan sac138 mis we re mo kiT xva mainc, Se da loc vi lo, 
To rem... Cvenc ki gvem du re bian Sen ga mo. uka nas kne li ava dac ki yo fi la da 
ope ra ciac gau ke Te biaT.

P. SS. ho, da ma viw yda, ura ta Zes ga mouS via myra li men Se vi ku ri... ga ze Ti- 
bro Siu ra139 da, mgo ni dro aris, sa Ri raS vil ma moa go nos sa zo ga doe bas am 
griS kas `pat rio tu li Ri re bu le ba~, ro gorc amas wi nad ga mog vig zav na we ri-
li- sa bu Ti mis biog ra fia zed.

17.

Zmao Salva,140 gig zav ni sab ro Siu ro ma sa lis gag rZe le bas da ime di maqvs, 
wi nan del da ex lan del Txov nebs Se mis ru leb.

1. koreqturas me gamomigzavniT, usa Tuod, rad gan, ro gorc me Si no da ki-
dec, uk ve da beW dil Si aua re be li Sec do ma aris.

2. me mgo ni, um jo be si iq ne ba, JurnalSi mar to is dai beW dos, rac wi nad 
ga mo gig zav ne da es axali ma sa la, uk ve da beW dil Tan er Tad, _ cal ke ga moi-

134 igu lis xme ba svi mon ci ciS vi li.
135 spectaculaire _ sa na xo bi Ti (frang.).
136 окружение _ ga re moc va, wre (rus.).
137 babula _ ?
138 kar tani _ ?
139 igu lis xme ba gr. ura ta Zis bro Su ra `sa zo ga doeb ri vi moZ rao ba sa qar Tve lo Si 

1821-1921 ww.~, pa ri zi, 1939 w.
140 slm. #26964-212-x., Salva amirejibis arqivi.
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ces, To rem Za lian ga wo wial de ba da dagviandeba ki de vac. ra sak vir ve lia, 
man dau ri pi ro be bi Sen uf ro ici, mag ram ga mouc del am wyo bi saT vis es var-
jiSobac iq ne ba.

3. Za lian da ma va leb, Tu bro Siu ras, Si naar sis mi xed viT, sa Taurs iseTs ar 
gau ke Teb, ro gorc Jur nal Si da Sens pa ta ra winasityaobasac wa rum ZRva reb.

4. rad gan is to riu li ma sa le bi, xom ici, aq xelT yve la ara mqon da, iq ne-
ba rai me Sec do me bi Se me pa ra da, Tu Seam Cnio, Seaswore.141

5. Tu b-ni zu ra bic pa tivs dam debs da wi na war wai kiT xavs da Seas wo rebs, 
Za lian mad lo be li viq ne bi. gamomigzavne misi misamarTi. an ga dae ci aq ve 
dar Tu li we ri li mas Tan.

6. Ta mar me fis sru li ti tu li aq ver sad vi pov ne da Tu sa Wi rod Cas Tva-
lo da Seg xvdes, daas ru le.

7. me mgo nia, samasi cali sak ma ri si iq ne ba (Tum ca so so met sa Txou lobs) 
da fa sic, rac SeiZ le ba nak le bi dae we ros.

8. Tu Ce mi `na war moe bis~ bolo _ dialogi ar mo ge wo nos, an sxvac ra me, 
nu dai za reb, Se ne bu rad gaas wo re da wi nas war ga mo mig zav ne, rom mTliani 
STabeWdileba, ro me lic sus tad mi maC nia ise dac, uf ro ar Se sus tdes.

9. ge Tay va, ex la ve mi pa su xe, Za lia na gTxov. 
10. miaq cie yu rad Re ba da we ri li fur cle bis rigs _ am wyo bi saT vis.

sa la mi li za sa ga nac 
Seni rezo

28.VI.1939

P. S.  Tu zu rab Tan mi we ri li cno be bi ga mo gad ges, ga moi ye ne.

18.

Zmao Salva,142 uc nau ri ada mia ni xar, Rmer Tma ni; nu Tu ar ges mis, rom 
me gob reb Tan aTas Si er Txel mainc un da amoi Ro xma, Tu ar gin da dau kar-
go rwme na im saq mi sad mi, ro mel sac yve la ni vem sa xu re biT. miT uf ro, rom 
gar Se mo mglis xro va sa viT mte ri gvax ve via da aTas Wo rebs av rce lebs 
dRe- mu dam, da Ji ne biT, rom dag vqsaq sos, sa xe li gag vi te xos, gag va nad gu-
ros. me vi ci, Sen ar giy vars mi wer -mo we ra da Wo re bic guls gi te xavs, 
mag ram ase Ti yur way rue biT xom ua res de ba mdgo ma reo ba. me gob re bi, Ta-
nam grZnob ni da neit ral ni me tad re ad vi lad ede bian mtris ba deeb Si da 
imis ma gier, rom Ta va weul ni Tvals us wo reb deT yve la sa, xSi rad Tav Ca-
qin drul ni un da vxvde bo deT, rad gan arc vi ciT dro zed, ra mar Ta lia da 
ra sic rue.

141 garda `saq. istoriidan~ amowerilebisa, radgan amas gansakuTrebuli mniSvneloba 
aqvs, raki maTive gamocemulia da dee, am Secdomebze TiTon migviTiTon (r. g.).

142 slm. #26964-213-x., Salva amirejibis arqivi.
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ai ex lac, Sen ma `me go bar ma~ go gi ke re se li Zem, ax lad Ca mo sul ma, mox-
se ne ba gaa ke Ta da gaav rce la Wo ri, rom Tqve ni saq me Za lian cu dad aris, 
dRes -xval yve las da gi We ren da hae sac ara aqvs uf le ba mand dab ru ne bi sa. 
aseT um sgav soe ba sac ki ga sa va li aqvs aqaur da ba li xa ris xis sa zo ga doe ba Si 
da frTxi lad un da iy vneT; Si nau ri uTan xmoe ba ni (romc iyos) sa ga reod nu 
xdiT xol me sa la pa ra kod da Cven da ga sab riab rueblad. amis gar da, aq xma 
mo dis mu dam da amas az via de ben aTas nai rad, rom mar Tlac aris uTan xmoe-
ba Tqven sa da haes So ris da nu Tu es ve Rar moa ri geT _ rac me tis -me ta da 
vnebs Cven saq mes.

me ar vi ci si nam dvi le, mag ram war mo mid ge nia, rom zo gis pi ra di Tav-
moy va reo ba da zur ge bis ime di _ ga viw ye bi nebT ori ve mxa res saer To 
ma Ral miz nebs da wvri ma lebs aR rma vebT. amis mi ze ze bi Tav Si ve iyo, da 
swo red Sen mar wmu neb di yo vel Tvis, rom wvri ma le biao da ax la ra zed 
am sxvil ma nebT? Ce mis Rrma rwme niT, gin dac gqon deT sa ga reo zur gi, 
sa Wi roa kon fe de ra ciis prin ci pe bi xel Seu xeb lad va ta roT ise, ro-
gorc zu rab sa aqvs xol me war mod ge ni li (mis av to ri tets Sen Ti Ton 
ma Za leb di xol me) da Si na ga ni ur Tier To ba er Tma ne Tis daT mo biT moa-
wes ri goT.

Cve ni, yve la si er To ba ex lac da me rec uf ro pat rio tu li saq mea yo vel-
mxriv, vid re pat rio tu li Rrian ce liT saq mis wax de na, rac sa sir cxvi lo 
da ga mous wo reb lad sa zia no iq ne bo da. iya viT frTxi lad da nu ras gziT nu 
miiy vanT saq mes gan xeT qi le bam de. ar var ga.

meo re sa ga ni Ce mi we ri li sa Se ni xmis gau cem lo baa Ce mi gad mog zav ni li 
ma sa lis Se sa xeb. wai kiT xe mainc? ra ga das wyvi te? an mii Re mxed ve lo ba Si 
Ce mi Txov ne bi? ra tom ar mi pa su xe we ril zed? me mes mis, man dau ri `di di 
saq mee bi~ ar gaZ le ven kai gu ne bas, mag ram Cven ske nac un da moi xe do xol-
me, Cvenc xom xal xni varT da gver dSi gid ge varT sa Jur na lo saq meeb Si 
mainc da ra aris, rom co ta yu rad Re biT mog veq ceT. sab ro Siu ro ma sa-
lis gar da, me `brZo lis xmis~ gan xil vac ga mo gig zav ne da arc ki vi ci, Tu 
mii Re mainc. an Tu gWir de ba ra me ki dev? an Tu ga mo dis Cve ni Jur na li? 
me re eq spe di cia ro gor Rac cu daT gaqvT da ye ne bu li da yve la Ci vis _ 
ar mog vdi so.

me Za lia na gTxov, Ce mo Sal va, ama ze dac da Cem wi na we ril ze dac ma-
le mom we ro pa su xi, rad gan SeuZ le be li xde ba ase Ti mu Sao ba _ bne la Si. 
Cve na vcdi lobT yve la nai rad zur gi ga gi mag roT da Tqven gan wa ma xa li-
se be li sit yvac ar gves mis xol me, ga mi go nia ase Ti uyu rad Re bo ba?

aba, iya viT kar gad da gig zav niT sa lams yve las yve la sa gan.

Seni rezo
19.VII.1939
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19.

Zmao Salva,143 Sen Tur me mem du re bi, rom sul say ve du reb sa gwer da 
mTe li Ce mi say ve du ri mxo lod ima Sia xol me, rom Sen ara mwer ara fer-
sa. ra mo gi vi da, ka co, mo kiT xva da mo go ne bac Tu aRar ge xa li se ba Cve ni 
_ zo gierT saq mian kiT xva zed ro gor ara fers iwe re bi? ai, ma ga li Tad, 
me ga mo gig zav ne ma sa le bi `bro Siu ras Tvis~ da meo re we ri lic `brZo lis 
xma zed~ da ar vi ci, ra be di ewia? mii Re? beW dav? an ro gor? an Rirs am 
uka nas kne li ma sa lis mi nag va rad, mag., ax lad ga mo sul `da mou ki de bel 
sa qar Tve los~ Se sa xe bac gad mo gig zav no, Tu ara? rac See xe ba did ma sa-
las (bro Siu ri sas) _ ga Wia nu re ba ar var ga: es xom pasuxia an Ci nis da noes 
`mav ne wig na keb zed~ da ro dis eRir se ba ga Ta ve ba Jur na le bis nom reb Si. 
yo vel gva ri ge mo da az ric dae kar ge ba, xo ma. hai da ric das Tan xmda ga-
mo ce mas da ra da ge mar Ta, am xa na go ba ar Se giZ lia ga mi wio da pirvelad 
Cem gan gan zra xu li bro Siu ra ver ga mo gi cia? Za lia na gTxov, daaC qa ro, 
an mom we ro, rom ar gak ma yo fi lebs da ma Sin sul sxvaa _ iq ne ba ma Sin me 
Ti Ton mo va xer xo aqa. xma mog vdis, rom ra Rac mi ze ze biT qar Tu li `kav-
ka siis~ ga mo ce ma brkol de ba xol me da ma Sin _ miT uf ro _ dro eq ne ba 
am wyobs cal ke wig na kis aw yo bi sa, xo ma. momwere usaTuod.

rac See xe ba mi xa kos axal pro vo ka to rul ga mos vlas `T. g.-Si~144 da 
an Ci ni sac (`da mou ki de bel sa qar Tve lo Si~), me mgo nia, maT Tan ka ma Ti una-
yo foa: usin di so ba Si ver gav yve biT da po le mi ka az ria ni, da ma je re be-
li, maT Tan _ dros da kar gvaa una yo fod. yo vel Sem Txve va Si, Tu mainc 
da mainc sa Wi rod Cas Tvli, Sen daa ne be Ta vi, xom xe dav, ro gor mi zan Si 
hyev xar amo Re bu li yve las. sxva vin mem upa su xos xol me _ esa sjo bia. Tu 
gin da, me dau wer er Tsac da meo re sac sa Ta na do sul Ta Ta nas.

aqau ri `am be bi~, et yo ba, aRar gain te re sebs, an sxva Ta gan ici, ami tom am Ja mad 
aRa ra fer sa gwer. Cven `kar ga Ta varT~, Tu iT qmis ase am aR re nil da areul 
dro zed. Tqven ki mar Tla kar ga da yo fil xarT, ro gorc xme bi mo dis da Rmer-
Tma ga gi mar jvoT. oRond Si na gan kon fliq tebs eri deT _ es pir da pir sa mar-
cxvi no bo lo iq ne ba ase kar gad daw yo bi li da war mar Tu li aqam dis _ saq mi sa.

ki dev er Txel gTxov, mac no be be di Ce mi na we ri sa.

Seni rezo
salami lizasagan

7.VIII.1939

P. S. ja yels aRar ug zav nian xved rsa da es araa kar gi, uT xa ri so sos. 
sa la mi yve las. 

143 slm. #26964-203-x., Salva amirejibis arqivi.
144 igu lis xme ba ga ze Ti `TeT ri gior gi~.
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20.

Zmao Salva,145 ro gorc me go bar sa da po li ti kur am xa nag sa gwer da yu-
rad Re biT moe qe ci Cem we rils da ara grZno be bis mi xed viT.

1. mik virs, rom Sen ver axer xeb Cem Tan da sxva Sen am xa na geb Tan mi wer -
mo we ras, ro ca es ase au ci le be lia am areul dro Si.

2. me mes mis fsi xo lo giu rad Tqve ni gay ra bam mat Tan, mag ram ofi cia lu-
rad gas vla Se ni aux sne lia da Cven yve la ni Ca var dni li varT ara mar to 
uxer xul, ara med cud mdgo ma reo ba Si (me tad re me, ro mel mac da gi je re 
si be ris dro sac da ga mog ye vi, ma Sa sa da me (?) Sem cdar, ki dev er Txel, na-
bij Si).

3. am rTul mdgo ma reo ba Si Sen (Tu Tqven? Tu vin?) sru li ndo ba ga-
mouc xa de mxo lod mi xeil ke dias da ras ge la pa ra ke baT an gwerT mand 
Cve nis sa xe liT, Cven ar vi ciT da ras gve la pa ra ke ba Tqve ni sa xe liT aq, 
dar wmu ne bu li ara varT si nam dvi le Si, rad gan xSi rad wi naaR mde go ba Si 
var de ba sit yvie ra dac da, rac uf ro sam wu xa roa, saq mi Tac. ami tom, Cems 
gar da TiT qmis ara vin Ra eka re ba da ar mes mis _ maS, imis me ti aRa ra vin 
gin daT aqa?

a) arc Si naur saq meeb Si? (e. i. mu Se bi sa da xal xis mow yo ba Si; ofi si sa 
da sx.).

b) arc sxva or ga ni za cieb Tan? (e. i. men Se vi keb Tan, TeT r-gior ge leb Tan 
da sx. da sx.)

g) arc uc xoe leb Tan? arc vis Ta nac un da iyos?!
yve la fers is dau kiT xa vad ake Tebs, ara vis an ga riSs ar aba rebs da mxo-

lod post factum146 xan da xan da zog ra mes, da isic Ta vi se bu rad, me mac-
no bebs xol me, e. i. faq tis wi na Se gva ye nebs... sul Tqve ni sa xe liT, vi Tom.

gin daT ma ga li Te bi: a) bev rni moaw yo sa mu Sao zed da arc er Ti arc Cven-
Ta ga ni147 [yve la zed ga Wi re bul ni swo red Cven ki varT _ me, ma ga li Tad, 
na xe var zed mSie ri da va le biT sav se da sxve bic daax lo ve biT], arc Cven gan 
naC ve ne bi.

b) ofis Si kan di da te bi _ ge geW ko ri sa, spir. ke dia si, vik. no za Zi sa, al. 
asa Tia ni sa da sxve bis rCe viT wa moa ye na (ro gorc Ti To na sTqva, _ post 
factum, _ da sxve bi am bo ben (?), rom men Se vi keb Tan Se Tan xme bi Tao). aq ki 
iZa xis, Tqve ni, vi Tom, da va le bi Tao.

g) uc xoe lebs xom sul ara vis aka rebs da Ta vis pi rad saq meebs kar gad 
aw yobs da saer To si an sxvi sa ra mo gax se noT. sru li STa beW di le ba, rom 
imeo rebs sp. ke dias po li ti kas, e. i. Ta vis sa ku Tar, ker Zo par tias iw yobs, 
rom me re aRa ra vin dai sa Wi roos (a Rarc Tqven, mer wmu neT, rad gan amis niS-
ne bic bev ri gvaqvs).

me re, Cve ni (da na met na vad Se ni xa zi iyo) _ ara fe ri saer To men Se vi keb-
Tan da is uge geW ko rod aRa ra sun Tqavs da mi si Txov ni Ta da da va le biT 

145 slm. #26964-216-x., Salva amirejibis arqivi.
146 mas Semdeg, rac ukve Sesrulda, moxda rame (laT.).
147 sic!
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ake Tebs yve la fers Tu ara, bevr ras me mainc (mag., me na Ra ris148 gan Ta vi-
suf le ba, ro mel mac Sen Se gik ra xel fe xi, gax sovs, da bez Re biT, vi Tom Sen 
iyav ja Su Si ex lan de li Se ni mas pin Zle bi sa), gan Ta vi suf le ba g. be ri Ze si, 
sin ji kaS vi li sa (ex la zis ci xe Si spe ku la cii saT vis) da sxve bis _ pir vel 
ri geb Si da sxve bi xom dRe sac tyved arian (: miu xe da vad Tqve ni cdi sa da 
gan cxa de bi sac?).

Ta vis gar Se mo ik rebs sul axal -a xal, sru liad uc nobs vis Tvis me pi-
rebs da ras ake Tebs, an ras api rebs _ ara vin icis. e. i. is to ria meor de ba 
da ro gorc spi ri don ma mog vdo kvan ti, ro gorc hai dar sac uq nia (vi Tom 
ase Ti cno be bi mog vdis) da sx., isic ase.

sru li su ra Ti ise Tia, rom is Seg ne bu lad Tu Seug neb lad, da va le biT 
Tu Ta vi siT an grevs kav kazs (da ara mar to hai dar sa `spobs~, ro gorc Ti-
Ton iZa xis) da isev xels uw yobs men Se viz mis iq ne ba meo re ga mo ce mas da 
men Se vi kebs. es aris Tqve ni mi za nic?

Tu es yve la fe ri iciT da izia rebT, ax di lad me mainc mac no beT, rom 
Ce mi ad gi li ga mov na xo, Tu sxvis wi na Se pa su xis mgeb lo bas ara vi Tars ar 
grZnob.

amis gar da, Ce mi Sal va, pi ra da Ta ca maqvs saT xov ne li. Ce mi saq me ma te-
ria lu rad uki du re so bam dea mi su li da nu Tu ar Se giZ lianT, ro ca aq 
mTe li ru so ba sau ke Te sod moew yo, som xe bi da zo gi qar Tve lic, mo mex-
ma roT, rom mec mqon des ra me sa mu Sao. mi Sa sa da sxveb sac, vinc vis me ic-
nobs, kal Te bi Ca mo vag li je da ca rie la da pi re be biT mkve ba ven ager cxra 
Tve aris da uf ro da uf ro vif lo bi. sau be du rod, aRarc xa ni, aRarc 
ja ni ara myof nis, rom fi zi ku rad mi wa zed an qar xa na Si vi mu Sao (Tum ca 
So fe ro ba ex lac Se miZ lian), mag ram sxva sa mu Saoe bic bev ria, Tu moin do-
ma ada mian ma Cem Tvis. sa mad lod da xel gaw vdiT sia ru li ki me dRe sac ar 
Se miZ lian.

aq saer Tod di di ga Wi re baa da nam dvi li Sim Si lic mo sa lod ne li, mag-
ram mand wa mos vlac ar Se miZ lian uam ra vi ga re moe bis ga mo.

Seni rezo

li za sa gan sa la mi. sa la mi da mo kiT xva b-n la do sac da sxva Cven me gob-
rebs.

2. IV.1941
parizi 149

148 igu lis xme ba sar dion (san dro) me na Ra riS vi li (me na Ra ri).
149 werilis V-ze rezo gabaSvilis minaweria: `da migiyvannen Tqven micemad maTda, nu 

winaswar zrunavT, nuca iwurTviT, rasa ityodeT; raTa ityodeT; aramed ra¡ igi mo-
geces Tqven mas Jamsa Sina, mas ityodeT; rameTu ara Tqven xarT metyvelni, aramed 
suli wmida~. saxareba markozisagan 13-11.
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saZiebeli da komentarebi

avaliSvili zurab (fsevd.: Politicus, З. А., Князъ da sxv.) (1875-1944), po li-
ti ku ri da sa zo ga do moR va we, dip lo ma ti, iu ris ti, is to ri ko si, pub li cis-
ti, 1918-i dan sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis mTav ro bis mTa va ri 
mrCe ve li sa ga reo po li ti kis sa kiT xeb Si. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

amirejibi Salva (fsevd.: a-i, far sman -fa ru xi, S. a., Cor Ca ne li, S. a- bi da 
sxv.) (1887_1943), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, poe ti, pub li cis ti, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti dam fuZ ne be li, sa qar Tve los 
erov nu li sab Wo sa (1917) da sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis par-
la men tis wev ri, 1924 wlis ajanyebis monawile.1925-idan po li ti ku ri emig-
ran ti.

andronikaSvili ivane (va no) (1905-1962), politikuri da sa zo ga do moR-
va we, pub li cis ti, miun xe nis qar Tu li saT vis to mos Tav mjdo ma re (1958-62). 

asaTiani aleqsandre (fsevd.: a. qa -i, m., are da sxv.) (1889-1953), po li-
ti ku ri moR va we, iu ris ti, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis 
war mo mad ge ne li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li 
kre bis (1919) wev ri, 1921 wlis sva ne Tis, 1922 wlis ka xeT -xev su re Ti sa da 
1924 wlis ag vis tos ajan ye be bis mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig-
ran ti.

axmeteli vladimer (la do) (fsevd.: Svar ci, ax -li da sxv.) (1875-1942), 
po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, eko no mis ti, mTar gmne li, pub li cis-
ti, dip lo ma ti, so cial -de mok  ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li (1932-i dan 
upar tio), 1918-21 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis el Ci ger ma nia-
Si, 1936-39 Se dio da hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da 
Jur nal `kav ka sia Si~. 1938-i dan xel mZRva ne lob da ger ma niis mTav ro bis mier 
Seq mnil `kav ka siis sam mar Tve los~.

bamati haidar (1889-1965), da Res tne li po li ti ku ri moR va we, Crdi loeT-
kav ka siu ri emig ra ciis li de ri, or ga ni za cia `kav ka siis~ da maar se be li da 
mi si xel mZRva ne li, Jur nal `kav ka zis~ (ga mo dio da ram de ni me ena ze; maT So-
ris _ qar Tu la dac) re daq to ri.

baraTaSvili nikoloz (1817-1845), poe ti, ro man ti ko si.
beriZe grigol (gri Sa) (1887-1968), 1922-24 sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg 

mi mar Tu li brZo lis er T-er Ti mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 
berZeniSvili nametia (na mo) (1891-1988), `le vi lis de dad~ wo de bu li, sa-

zo ga do moR vawe, sa qar Tve los sa xal xo gvar diis jav Sno sa ni ma ta reb lis me-
Tau ris, va lo dia go gu a Zis (1880-1954) meuR le da Ta na meb rZo li. 

gabaSvili (qa liS vi lo ba Si Tar xniS vi li) ekaterine (1851-1938), sa zo ga do 
moR va we, mwe ra li. 

gabaSvili revaz (re zo) (fsevd.: r. g., rae, Ra mu ra da sxv.) (1882_1969), 
po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, eleq troin Ji ne ri, is to ri ko si, mwe-
ra li, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti dam fuZ-
ne be li, Jurnal `kldis~ (1912-15) da maar se be li, sa qar Tve los erov nu li 
sab Wo sa (1917) da sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis par la men tis 
wev ri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.
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gegeWkori evgeni (1882-1954), sa xel mwi fo da po li ti ku ri moR va we, dip-
lo ma ti, sa qar Tve los so cial -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti li de ri, 
ma son Ta lo Jis wev ri, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne-
be li kre bis (1919) wev ri, 1918-21 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis 
sa ga reo saq me Ta mi nis tri. 1921-i dan po liti  ku ri emig ran ti.

gvazava giorgi (fsevd.: X, g. g., meT val yu re, mkiT xve li, stam bo le li, wki-
pur ti da sxv.)  (1869-1941), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, iu ris ti, 
pub li cis ti, mTar gmne li, erov nul -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti dam-
fuZ ne be li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo s (1917), sa qar Tve los de mok ra-
tiu li res pub li kis par la men tisa da dam fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis sa par la men to fraq ciis Tav mjdo ma re. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

gvaramaZe ioseb (so so) (1894-1959), sam xed ro da po li ti ku ri moR va we, 
pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan 
po li ti ku ri emig ran ti. 1937-39 hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jgu fis aq tiu ri 
wev ri, Jur nal `kav ka siis~ (pa ri zu li qar Tu li se riis) re daq tor -ad mi nis-
tra to ri.

dadiani nikoloz (ko ki) (1879-1939), sa zo ga do moR va we, se na kis maz ris 
Ta vad -az naur Ta wi  nam ZRo li. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

davriSaSvili (qaliSvilobaSi _ oqropiriZe) aneta,  sazogado moRvawe, 
Jurnal `sa qar Tvelos moambis~ TanamSromeli. saqarTvelos gasabWoebis 
Semdeg politikuri emi granti.

davriSaSvili daviT (daTo) (1907-1980), iuristi. aneta davriSaSvilis vaJi.
diasamiZe grigol (gi go) (1870-1960), sa zo ga do moR va we, pe da go gi, Jur-

na lis ti, 1911-15 wleb Si ga zeT `Te mis~ re daq tor -ga mom ce me li. 1921-i dan 
emig ran ti.

ezope (e so pe, berZ. Aesopos), Zv. w. VI s. ber Ze ni mwe ra li, igav -a ra ke bis Jan-
ris fu Zem de be li.

eliava bondo (1900_?), po li ti ku ri moR va we, ag ro no mi, erov nul -de mok-
ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1927-i dan po li ti ku ri emig ran ti. cxov-
rob da da moR va weob da saf ran geT Si. 1941-42 msa xu rob da ver max tis sa daz-
ver vo- sa di ver sio raz mSi Ta mar II.

emuxvari vladimer (la di) (1890-1961), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1920 Tbi li sis sa xel-
mwi fo uni ver si te tis mier swav lis ga sag rZe leb lad gaig zav na ber lin Si, 
mag ram sam Sob lo Si aRar dab ru ne bu la emig ra cia Si dar Ca. 1937-39 Se dio da 
hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka sia Si~. 

erekle II (1720-1798), 1744-62 ka xe Tis, 1762-98 qar Tl-ka xe Tis me fe, Tei-
mu raz II -is Ze.

vaCnaZe daviT (da Ta) (fsevd.: d. ka xe li, eka li, don vi ni da sxv.) (1884-1962), 
po li ti ku ri da sam xed ro moR va we, pol kov ni ki, pub li cis ti, erov nul -de-
mok ra tiu li par tiis erT-er Ti dam fuZ ne be li, sa qar Tve los erov nu li sab-
Wo sa (1917) da sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis par la men tis wev ri. 
1921 wlis Te ber val -mar tSi ru seT-sa qar Tve los omi sa da 1924 wlis ag vis-
tos ajan ye bis mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti.
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vaCnaZe elizbar (1895-1959), 1922-24 sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg mi mar-
Tu li brZo lis er T-er Ti mo na wi le, qa qu ca Co lo yaS vi lis raz mis Se fi cu li. 
1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti. Se dio da hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jguf Si,  
Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka sia Si~.

vaxtang VI (1675-1737), qar Tlis gam ge be li (ja ni Si ni) 1703-14, qar Tlis 
me fe 1716-24, sa xel mwi fo da sa zo ga do moR va we, poe ti, mTar gmne li, ko di-
fi ka to ri da mec nie ri, gior gi XI -is Zmis, le va nis Ze. 

zaldastaniSvili solomon (so li ko) (1891-1941), po li ti ku ri da sam xed-
ro moR vawe, pol kov ni ki, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne-
li, `sa qar Tve los damouki  deb lo bis ko mi te tTan~ ar se buli `sam xed ro ko-
mi siis~ wev ri, 1924 wlis ag vis tos ajan ye bis er T-er Ti aq tiu ri mo na wi le, 
1924-i dan po li  ti ku ri emig ran ti.

zaqariaZe aleqsandre (1884-1957), po li ti ku ri da sam xed ro moR va we, 
ge ne ra li (1919), 1918-21 qar Tu li kor pu sis Sta bis uf ro si, fron tis 
sar da li, gen Sta bis uf ro sis mo ad  gi le. 1921-i dan po li ti ku ri emig-
ran ti.

zurabiSvili ivane (va no) (fsevd.: vin -zen, z-li, Jan zet, dar bai se li da 
sxv.) (1872-1940), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, mTar gmne li, Jur na-
lis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti. 

Tamar mefe (daaxl. 1160-1213), sxva cno be biT 1210, 1207), sa qar Tve los 
me fe 1184-i dan, gior gi III -is asu li.

TayaiSvili eqvTime (1863-1953), politikuri moRvawe, mec nie ri, 1919-21 
saqarTvelos de  mokratiuli respublikis damfuZnebeli krebis Tavmjdo-
maris amxanagi. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

injia vasil (va so) (1891-1945), sam xed ro moR va we, ka pi ta ni, 1918-i dan msa-
xu rob da da mou ki de be li sa qar Tve los ar mia Si, mo na wi leob da 1921 wlis 
ru seT -sa qar Tve los om Si. sa qar Tve los ga sab Woe bis Sem deg emig ra cia Si 
wa vi da _ Tav da pir ve lad kon stan ti no pol Si, mog via ne biT sxva qar Tvel 
ofic reb Tan er Tad po lo neT Si dam kvid rda. kon traq tiT msa xu rob da po-
lo ne Tis ar mia Si. 

kalandaZe nestor (fsevd.: eS ma ki) (1877-1943), po li ti ku ri moR va we, pub-
li cis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. sa qar Tve los 
ga sab Woe bis Sem deg po li ti ku ri emig ran ti.

kandelaki konstantine (1883-1958), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, 
so cial -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, 1919-i dan sa qar Tve los 
de mok ra tiu li res pub li kis  fi nan sTa da vaW rob -mrew ve lo bis mi nis tri. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

kantemiri alixan (1886-1963), osi po li ti ku ri moR va we, iu ris ti, pub li-
cis ti, Crdi loeT kav ka siu ri erov nul -gan ma Ta vi suf le be li moZ rao bis er-
T-er Ti li de ri. 1921-idan po li ti ku ri emig ran ti. 1934-39 Se dio da hai dar 
ba ma tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav kaz Si~. 

kaucki karl (1854-1938), ger ma niis so cial -de mok ra tii sa da II in ter na-
cio na lis er T-er Ti Teo re ti ko si da li de ri, cen triz mis ideo lo gi, pub-
li cis ti.
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kedia mixeil (mi Sa) (1901-1952), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, or-
ga ni za cia `TeT ri gior gis~ er T-er Ti dam fuZ ne be li (1925), 1937-39 hai dar 
ba ma tis `kav ka siis~ jgu fis aq tiu ri wev ri, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka-
sia Si~, 1942-43 `kav ka siis sa gan ge bo Sta bis~ wev ri, 1943-45 `qar Tu li sa mo-
kav Si reo Sta bis~ er T-er Ti xel mZRva ne li ber lin Si.

kedia spiridon (1884-1948), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, erov nul -
de mok ra ti uli par tiis er T-er Ti li de ri, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa 
(1917) da dam fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri. 1922 wels sab Wo Ta mTav ro bam 
igi, ro gorc po li ti ku rad ara  sai me do pi ri, daa pa tim ra da saz Rvar ga reT 
gaa sax la.

kemularia ioseb (1880-1957), saf ran geT Si mcxov re bi qar Tve li emig ran-
ti, eko no mis ti, ban ki ri. bor do Si hqon da sa ku Ta ri ban ki.

kereseliZe giorgi (go gi) (1885-1960), po li ti ku ri moR va we, Jur na lis ti, 
pub li cis ti. petre surgulaZesTan er Tad Je ne va Si daaar sa `qar Tvel se pa-
ra tis tTa jgu fi~, rom lis or ga no iyo Jurnali `Ta vi su fa li sa qar Tve lo~ 
(1913-14), 1916-18 wleb Si re daq to rob da ga zeTs `qar Tu li ga ze Ti~. 1921-i-
dan po li ti ku ri emig ran ti.

kereseliZe leo (1878-1943), sam xed ro da po li ti ku ri moR va we, Jur na-
lis ti, pub li cis ti, ge ne ra li (1920), erov nul -gan ma Ta vi suf le be li moZ-
rao bis er T-er Ti li de ri.petre surgulaZesTan er Tad Je ne va Si daaar sa 
`qar Tvel se pa ra tis tTa jgu fi~, rom lis or ga no iyo Jurnali `Ta vi su-
fa li sa qar Tve lo~ (1913-14). 1918-i dan mo na wi leob da qar Tu li erov nu li 
ar miis Seq mna Si _ me Tau rob da mo xa li se Ta polks. 1921-i dan po li ti ku ri 
emig ran ti.

kvinitaZe giorgi (1874-1970), sam xed ro da po li ti ku ri moR va we, ge ne ral 
-maio ri (1918). 1918-21 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis sam xed ro 
mi nis tris Ta na Sem we, sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis Seia ra Re-
bu li Za le bis mTa var sar da li, qar Tul (iun ker Ta) sam xed ro sko lis uf ro-
si. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

manveliSvili aleqsandre (fsevd.: Jam Ta -aR mwe re li) (1904-1996), or ga ni za-
cia `TeT ri gior gis~ er T-er Ti li de ri da ideo lo gi, 14 wig ni sa da mo nog ra-
fiis av to ri, qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis Tval sa Ci no war mo mad ge-
ne li, araer Ti Jur nal -ga ze Tis (`mo ma va li~, ̀ e ris di de ba~, ̀ Nation Georgienne~ 
da sxv.) da maar se be li da re daq tor -ga mom ce me li.

margvelaSvili tite (1891-1946), po li ti ku ri moR va we, publicisti, aR-
mo sav leT mcod ne, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i-
dan po li ti ku ri emig ran ti.

mdivani aleqsi (1908-1935), biz nes me ni, qvel moq me di, 1931-33 pa riz Si sa qar-
Tve los mTav ro bis le ga cii sa da `ltol vil Ta ofi sis~ mdi va ni. bar ba ra ha to-
nis meuR le (meo re qor wi ne ba).

menaRariSvili (me na Ra ri) sardion (san dro) (fsevd.: uCi na ri, m.-a ni, oTa-
ri, is ra fil -bei, N, sa lov ke li, ob ser va to ri, s. men -i, san. ma ni, san me ni da 
sxv.) (1895_1960), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, so cial -de mok ra tiu-
li par tiis war mo mad ge ne li, 1924 wlis ajan ye bis er T-er Ti or ga ni za to ri. 
1925-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 
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napoleon I, na po leon bo na par ti (1769-1821), saf ran ge Tis sa xel mwi fo moR-
va we, mxe dar T mTa va ri, saf ran ge Tis res pub li kis I kon su li (1799-1804), saf-
ran ge Tis im pe ra to ri (`fran ge bis im pe ra to ri~, 1804 w. 14 mar ti _ 1815 w. 
iv ni si). kor si ke li wvri li az nau ris, ad  vo ka tis kar lo buo na par tes Svi li.

nozaZe viqtor (vik tor) (fsevd.: ario ni, meT val yu re, Zve li Se var dne li, b. 
var da ni, b. be  buriS vi li, v. so sa ni, moZ ve li, nik ri se li, Ta maz Ci laia, lik su si, 
do nau ri, Ta mar var da ni Ze, mkiT xve li da sxv.) (1893-1975), po li ti ku ri da sa zo-
ga do moR va we, li te ra to ri, is to ri ko si, mTar gmne li, mec nie ri, leq si kog ra fi, 
Jur na lis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li rus Tve lo logi.

nucubiZe ilia, po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, so cia lis t-re vo lu-
ciu ri par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los dam fuZ ne be li kre bis (1919) 
wev ri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

opoCinini vladimer (fsevd.: ole ni ni, la gu no vi da sxv.) (1878-1952), ru si 
poe ti, pro za  i ko si, dra ma tur gi, pub li cis ti, iu ris ti. 1934-39 Se dio da hai-
dar ba ma tis `kavka  siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav kaz Si~. av to-
ria leq se bis kre bu li sa `Об ма ны прошлого~ (pa ri zi, 1939 w.). 

papava akaki (fsevd.: aka ki mde va ri, qei bu ri, odi Se li, gau te xe li, ka-
xa be ri, TuT be ri Ze da sxv.) (1890-1964), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va-
we, mwe ra li, pub li cis ti, kri ti ko si, dra ma tur gi sa qar Tve los is to riis 
mkvle va ri, so cia lis t-fe de ra lis tu ri par tiis war mo mad ge ne li, 1922-i dan 
po li ti ku ri emig ran ti. 

papava Tamar (qa liS vi lo ba Si _ go go laS vi li) (fsevd.: qoC ria ni to ro la, 
isa xar, me go ba ri da sxv.) (1886-1976), sa zo ga do moR va we, mwe ra li, pub li-
cis ti, sa qar Tve los is to riis mkvle va ri, 1923-i dan po li ti ku ri emig ran-
ti. 

Jordania noe (fsevd.: kos tro vi, ani, na ri, na ri Ze, n. J-ia, n. J-nia, n. J. da 
sxv.) (1868-1953), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, so cial -de mok ra tiu li 
par tiis er T-er Ti li de ri, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam-
fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri, sa qar Tve  los de mok ra tiu li res pub li kis 
mTav ro bis Tav mjdo ma re 1918 wlis 24 iv ni si dan. 1921-i dan po li ti ku ri 
emig ran ti.

Juruli giorgi (fsevd.: g-li, g. J. da sxv.) (1863-1951), po li ti ku ri da 
sa zo ga do moR va we, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo-
mad ge ne li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo s (1917) wev ri, 1918 sa qar Tve los 
de mok ra tiu li res pub li kis fi nan sTa da vaW rob -mrew ve lo bis mi nis tri. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

ramiSvili noe (fsevd.: pet re, se mio no vi n., n. r. da sxv.) (1881-1930), sa-
xel mwi fo da po li ti ku ri moR va we, sa qar Tve los so cial -de mok ra tiu li 
par tiis er T-er Ti li de ri, ru se Tis so cial -de mok ra tiu li par tiis men Se-
vi ku ri frTis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da 
dam fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri, sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li-
kis mTav ro bis pir ve li Tav mjdo ma re 1918 wlis 24 iv ni sam de, 1919-21 Si na-
gan saq me Ta mi nis tri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

salia kalistrate (ka le) (1901-1986), po li ti ku ri moR va we, is to ri ko si, 
qar Tve lolo  gi, os los uni ver si te tis sa pa tio pro fe so ri (1965), xmel-
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Ta Sua zRvis qvey ne bis aka de miis wev ri (1968), sa qar Tve los sais to rio 
sa zo ga doe bis sa pa tio uc xoe li wev ri (1977), sa qar Tve los ssr mec nie re-
ba Ta aka de miis sa pa tio wev ri (1983). 

saRiraSvili daviT (fsevd.: d. Tbi li se li) (1887-1962), po li ti ku ri moR-
va we, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1922 
wels sab Wo Ta mTav ro bam igi, ro gorc po li ti ku rad ara sai me do pi ri, daa-
pa tim ra da saz Rvar ga reT gaa sax la. 1937-39 hai dar ba ma tis ̀ kav ka siis~ jgu-
fis aq tiu ri wev ri, Jur nal ̀ kav ka siis~ (ber li nu  ri qar Tu li se riis) re daq-
tor -ad mi nis tra to ri.

sinjikaSvili (sin di ke li) dimitri (di to) (fsevd.: ive rie li) (?-1976), po-
li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad-
ge ne li, 1924 wlis ajan ye bis mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti.     

teganovi _ so me xi emig ran ti.
urataZe grigol (gri Sa) (1878-1959), sa xel mwi fo da po li ti ku ri moR-

va we, Jur na lis ti, pub li cis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis war mo mad-
ge ne li. gri gol ura ta Zis mier xel mo we ri li 1920 wlis 7 mai sis xel Sek ru-
le biT sab Wo Ta ru seT ma iuri  diu lad ic no sa qar Tve los da mou ki deb lo ba. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

fircxalava samson (fsevd.: sit yva, ka la mi, san vi ni da sxv.) (1872-1952), 
po li ti ku ri moR va we, Jur na lis ti, pub li cis ti, so cia lis t-fe de ra lis tu-
li par tiis er T-er Ti dam fuZ ne be li, ga zeT `sa xal xo ga ze Tis~ re daq to ri 
(1917-21), sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li kre bis 
(1919) wev ri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

qarumiZe Salva (1885-1952), po li ti ku ri moR va we, erov nul -de mok ra tiu li 
par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los erovnuli sabWos (1917) wev ri. 1921-i-
dan po li ti ku ri emig ran ti.

qiqoZe geronti (1885-1960), mwe ra li, mTar gmne li, kri ti ko si, li te ra-
tu raT mcod ne.

qiqoZe TinaTin (1916-1997), mTar gmne li, fran gu li eni sa da li te ra tu-
ris spe cia lis ti.

yifiani aleqsandre (fsevd.: al. y-i) (1889-1968), sam xed ro da po li ti ku-
ri moR va we, ma io ri, pub li cis ti, iu ris ti. 1918-i dan msa xu rob da da mou ki-
de be li sa qar Tve los ar mi a Si, mo na wi leob da 1921 wlis ru seT -sa qar Tve los 
om Si. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

yifiani elisabed (li za) (1892-1963), re vaz ga baS vi lis cxov re bis Ta nam gzav-
ri emig ra cia Si.

SalikaSvili dimitri (fsevd.: d. Sa- li, Sa li da sxv.) (1896-1978), 
sam xed ro moR va we, maio ri, pub li cis ti, dip lo ma ti, I msof lio omis 
mo na wi le, ib rZo da ru seT -ger ma niis fron tze. 1918-i dan msa xu rob da 
sa qar Tve los sam xed ro sa mi nis tros uc xoeT Tan ur Tier To bis gan yo-
fi le ba Si. 1921 wlis Te ber val Si an ka ra Si im yo fe bo da, ro gorc sa qar-
Tve los mTav ro bis sael Cos Ta nam Sro me li da emig ra cia Si dar Ca. 1922 
wlis noem bri dan sxva qar Tvel ofic reb Tan er Tad, mar Sal pil sud skis 
miw ve viT po lo neT Si gaem gzav ra. kon traq tiT msa xu rob da po lo ne Tis 
ar mia Si. 
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SaraSiZe daviT (fsevd.: d. S.) (1886-1935), po li ti ku ri moR va we, pub li-
cis ti, so cial-de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los dam-
fuZ ne be li kre bis wev ri (1919). 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

Cermoevi Tafa (1982-1936/37), mTielTa respublikis po li ti ku ri moR va we, 
erovnebiT Ce Ce ni, nav Tob mrew ve li, ma son Ta lo  Jis wev ri. 1919-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti. 

ColoyaSvili qaixosro (qa qu ca) (1888-1930), sam xed ro moR va we, polkov -
ni ki, saqarTvelos erovnuli gmiri. 1922-24 xel mZRva ne lob da par ti za nul 
brZo las sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg. 1924 wlis ag vis tos ajan ye bis da-
mar cxe bis Sem deg po li ti ku ri emig ran ti.

CubinaSvili giorgi (1885-1973), mec nie ri, xe lov ne bis is to ri ko si, sa-
qar Tve los ssr mec nie re ba Ta aka de miis aka de mi ko si (1941).

Cxenkeli akaki (fsevd.: ak. C-li, ak. Cx., an Cin da sxv.) (1874-1959), po-
li ti ku ri moR va we, iu ris ti, pub li cis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis 
er T-er Ti li de ri, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li 
kre bis (1919) wev ri, 1918 amier kav ka siis  federaciuli respublikis mTa-
vrobis Tavmjdomare, 1918 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis sa ga-
reo saq me Ta mi nis tri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

ciciSvili elene (e li ko) (1915-?), pa ri zis saT vis to mos wev ri. 1947 wels 
ma mas Tan, svi mon ci ciS vil Tan, meuR les Tan, irak li lor Tqi fa ni Zes Tan da or 
Svil Tan er Tad sab Wo Ta sa qar Tve lo Si dab run da. 1951 wlis 4 de kem bers suk 
-is agen teb ma daa pa tim res svi mon ci ciS vi li, mi si qa liS vi li da si Ze. `sam-
Sob los Ra la tis~ bral de biT svi mon ci ciS vils dax vre ta mie sa ja, irak li 
lor Tqi fa ni Zes 25 wliT, xo lo ele ne ci ciS vils _ 10 wliT ga da sax le ba; bo-
lo mo men tSi svi mon ci ciS vils, dax vre ta cim bir Si ga daa sax le biT Seuc va les, 
sai da nac 10 wlis Sem deg dab run da da cxov rob da Tbi lis Si qa liS vil Tan _ 
ele nes Tan (e le ne 1956 wels gaa Ta vi suf les). ele ne ci ciS vi li ga da sax le bi-
dan dab ru ne bis Sem deg Tbi li sis uc xo ena Ta in sti tut Si fran gul ena sa da 
li te ra tu ras as wav li da.

ciciSvili zurab (1903-1967), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, erov-
nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, 1937-39 Se dio da hai dar ba ma-
tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka sia Si~.

ciciSvili svimon (1886-1973), po li ti ku ri moR va we, in Ji ner -geo lo gi, 
so cia lis t-fe de ra lis tu ri par tiis war mo mad ge ne li, bag ra tion gru zin-
ske bis Ca mo ma va li. 1920 wels nav Tob mom po ve be li kom pa niis miw ve viT saf-
ran geT Si gaem gzav ra. sa qar Tve los ga sab Woe bis Sem deg sam Sob lo Si aRar 
dab ru ne bu la,  emig ra cia Si dar Ca. 1928-i dan Se dio da `TeT ri gior gis~ or-
ga ni za cia Si, 1942 wels mi xa ko we re Tel Tan er Tad mo na wi leob da `qar Tu li 
erov nu li ko mi te tis~  Seq mna Si, 1942 wels daa sa xe les sa qar Tve los sa me fo 
tax tis pre ten den tad, ra ze dac ua ri ga nac xa da irak li bag ra tion -mux ra ne-
lis sa sar geb lod. 1947 wels  qa liS vil Tan, ele ne ci ciS vil Tan, si Zes Tan, 
irak li lor Tqi fa ni Zes Tan da or Svi liS vil Tan er Tad sab Wo Ta sa qar Tve-
lo Si dab run da. 1951 wlis 4 de kem bers suk -is agen teb ma daa pa tim res svi mon 
ci ciS vi li, mi si qa liS vi li da si Ze. `sam Sob los Ra la tis~ bral de biT svi mon 
ci ciS vils dax vre ta mie sa ja, irak li lor Tqi fa ni Zes 25 wliT, xo lo ele-
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ne ci ciS vils _ 10 wliT ga da sax le ba. bo lo mo men tSi svi mon ci ciS vils, 
dax vre ta cim bir Si ga daa sax le biT Seuc va les, sai da nac 10 wlis Sem deg dab-
run da da cxov rob da Tbi lis Si qa liS vil Tan _ ele nes Tan (e le ne 1956 wels 
gaa Ta vi suf les).

comaia aleqsandre (sa Sa) (fsevd.: axa li ive rie li) (1907-1956), po li ti-
ku ri da sa zo ga do moR va we, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis 
war mo mad ge ne li, 1924 wlis ag vis tos ajan ye bis mo na wi le. 1924-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti.

wereTeli mixako (mi xeil) (fsevd.: m. san ga la, ala ro die li, vra ci, Bâton, 
um camarade da sxv.) (1878-1965), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, mec nie-
ri, fi lo lo gi, pub li cis ti, so cio lo gi. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

WavWaniZe ivane (1885-1946), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, so cial -
de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los dam fuZ ne be li kre-
bis (1919) wev ri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.  

WaWiaSvili giorgi (Wa Wi), po li ti ku ri moR va we, eqi mi, pub li cis ti, erov-
nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1937-39 Se dio da hai dar ba ma-
tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka sia Si~. 

jabadari giorgi (1888-1938), re Ji so ri, Teat ra lu ri moR va we da pe da-
go gi. 1918 wels mi si xel mZRva ne lo biT Ca mo ya lib da qar Tu li dra ma tu li 
Teat ri- stu dia (e. w. ja ba da ris stu dia), ro mel sac 1920 wlam de xel mZRva-
ne lob da. 1920 sa qar Tve los eko no mi kur de le ga cias Tan er Tad ev ro pa Si 
gaem gzav ra da sa qar Tve los fi nan sTa mi nis tris, k. kan de la kis, Ta na Sem we 
iyo. sa qar Tve los ga sab Woe bis Sem  deg emig ra cia Si dar Ca.

javriSvili konstantine (kos tia), saf ran geT Si mcxov re bi qar Tve li 
emig ran ti, pa ri zis saT vis to mos wev ri.

javriSvili Salva (Sa li ko) (1896-1946), sam xed ro moR va we, sa qar Tve los 
erov nu li ar miis ka va le riis ofi ce ri, 1922-24 sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg 
mi mar Tu li brZo lis er T-erTi mo na wi le, qa qu ca Co lo yaS vi lis raz mis Se fi-
cu li. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

jamaliani (namdv. gva ri _ isaa kia ni) arSak (1882-1940), so me xi po li ti ku ri 
moR va we, Jur na lis ti, dip lo ma ti, daS nak cu tu nis par tiis war mo mad ge ne-
li, som xe Tis erov nu li sab Wo sa (1917) da amier kav ka siis sei mis (1918) wev ri, 
1918-19 som xe Tis el Ci sa qar Tve lo Si, 1920 som xe Tis kav Sir gab mu lo bis mi-
nis tri. 1920-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

jayeli giorgi (go gi) (1901-1984), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan po li ti ku ri 
emig ran ti. 1937-39 Se dio da hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jguf Si, Ta nam Srom-
lob da Jur nal `kav ka sia Si~. 

xa Ca tu ro vi _ pa riz Si mcxov re bi so me xi emig ran ti.
hatoni barbara (1912-1979), ame ri kis er T-er Ti um did re si qa li, `u ni ver-

ma Re bis me fis~ qa liS vi li, aleq si mdiv nis meuR le (meo re qor wi ne ba).
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letters by rezo Gabashvili to Shalva amirejibi
Materials for the research of Georgian emigration

Publication by lali tsomaia

Summary

Epistolary inheritance protected in Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature 
represents one of the most important documents in terms of studying Georgian Emigration history. 

Given letters by Rezo Gabashvili to Shalva Amirejibi describe their activities during emigration. 
While in emigration both R. Gabashvili and Sh. Amirejibi were members of the group named 
“Caucasus” organized by Haidar Bamat. This group were co-operated with journal “Caucasus” 
to continue struggle for independence of Georgia. The main aim of the journal supported the 
idea of liberation Caucasus from occupation and creating the confederation of Caucasian 
countries. “Caucasus” was issued in Paris and Berlin however after the signing of the Pact of 
Molotov-Ribbentrop (23 August, 1939) anti-Bolshevik organizations were banned and publication 
was suspended. 

In conclusion, these letters allow the researchers, historians, writers and readers to discover 
unknown episodes from the life of Georgian Political Emigration.
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grigol diasamiZis werilebi Salva amirejibs

masalebi qarTuli emigraciis istoriis kvlevisaTvis

lali comaias publikacia

sa qar Tve los gior gi leo ni Zis sa xe lo bis qar Tu li li te ra tu ris 
sa xel mwi fo mu zeum Si da cu li gri gol dia sa mi Zis we ri le bi qar Tu li 
emig ra ciis is to rii sa da kvle vis Ses wav lis saq me Si er T-erT mniS vne-
lo van fur cels war moad gens. 

gri gol (gi go) dia sa mi Ze aq tiu rad iyo Cab mu li qar Tu li emig ra-
ciis sa zo ga doeb riv da po li ti kur cxov re ba Si. mis sa xel Ta naa da kav-
Si re bu li ber lin Si sa ga mom cem lo sa zo ga doe bis `Neue Osten~ (`a xa li 
aR mo sav le Ti~) daar se ba; ger ma nel qar Tve lo log ri hard me ke lain Tan 
er Tad re daq to rob da yo vel Tviur Jur nals `Morgenland~ (`ახლო აღმო-
სავლეთი~); ex ma re bo da kon stan ti ne bal monts `vef xis tyaos nis~ ru sul 
ena ze Tar gmna Si, ro me lic 1933 wels dai beW da pa riz Si, da viT xe la Zis 
stam ba Si. 1934-35 wleb Si ber lin Si Tav mjdo ma reob da qar Tul saT vis-
to mos. 1936 wels ber li nis uni ver si tet Si aR mo sav leT ev ro pis is to-
riis Sem swav le li in sti tu tis nam dvil wev rad air Cies. 1937-39 wleb Si 
Se dio da hai dar ba ma tis mier daar se bul `kav ka siis~ jguf Si (SaraZe 
1993:).

1930-ian wleb Si, ger ma nia Si ar se bu li po li ti ku ri da eko no mi kuri 
kri zi sis dro sac ar hkar gavs imeds da cdi lobs ga mo sa va li ipo vos, 
ener giu lad eb rZvis Se Wir ve bul yo fas. amas Tan er Tad, gul wrfe lad 
axa rebs pa riz Si qar Tu li mar Tlma di deb lu ri ek le siis daar se ba, qar-
Tu li war mod ge nis ga mar Tva; mie sal me ba Jur nal `kav ka siis~ qar Tul 
ena ze ga mo ce mas da Sal va ami re jibs swers: `mi xa ria, rom daar seT qar-
Tu li or ga noc. ime di maqvs da mou ki de be li iq ne ba, To rem ar ikis reb-
di me Tau ro bas. sa dac Sen xar da Cve ni zu ra bi (avaliSvili _ l. c.), iq 
Tval da xu Wu li mec gav Zleb. me tad sa gu lis xmoa, rom Tqvens ga mo ce-
mebs aci le bu li aqvs pro vin cia lu ri el fe ri...~ ain te re sebs da Tval-
yurs adev nebs pa riz sa da ber lin Si das tam bul qar Tul ga mo ce mebs, 
Ta va dac aq tiu rad Ta nam Srom lobs emig ran tul qar Tul pre sa Si: `kav-
ka sia~, `klde~, `qar Tve li eri~ da sxv. 

we ri le bi, um Tav re sad, gri gol dia sa mi Zis Jur nal `kav ka sia Si~ moR-
va weo bas See xe ba; mag ram maT Si naT lad ik ve Te ba im Ja mad ber li nis 
axal Sen Si mim di na re mov le ne bi da is in tri ge bi, ro me lic qar Tu li 
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emig ra ciis cxov re bas Tan ax lda. al baT, mo sa Zie be li iq ne ba gi go dia-
sa mi Zis is Ca na we re bi, rom leb Sic, ro gorc Ta vad aR niS navs `qar Tul 
ukuR mar To ba Ta~ Sem Txve ve bi aqvs aR we ri li `gan mar te be biT~. sa yu-
rad Re boa, ase ve, 1933 wlis 10 iv niss, ber lin Si Seq mni li _ `qar Tvel 
na cio na lis tTa or ga ni za cia ger ma nia Si~ _ `kre bis re zo lu cia~ da am 
or ga ni za ciis wev rTa Tav da pir ve li sia, ro me lic ga zeT `TeT ri gior-
gis~ 1933 wlis 68-e no mer Si iyo ga moq vey ne be li (Cven da sam wu xa rod, 
ver Sev Ze liT ga ze Tis am nom ris mo Zie ba). gri gol dia sa mi Zes am or ga-
ni za ciis Seq mnis is to riac  hqo nia aR we ri li Ta vis Ca na we reb Si.

Salva amirejibi (slm. #9683-i., Salva 
amirejibis ar qi vi, Tbi li si).

grigol diasamiZe (slm. #3058-d., gri gol 
diasamiZis ar qi vi, Tbi li si).

gri gol dia sa mi Zis we ri le bi 1931-38 wle biT Ta riR de ba da Zi ri Ta dad, 
ber li ni da naa gag zav ni li pa riz Si, sa dac im xa nad Sal va ami re ji bi cxov-
rob da.

vfiq robT, es ba ra Te bi mniS vne lo van sam sa xurs gau wevs qar Tu li emig-
ran tu li is to riis mkvle varT da am Te miT dain te re se bul mkiT xvel sa zo-
ga doe bas. 

we ri le bi ibeW de ba uc vle lad, av to ri seu li sti lis dac viT.
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1.

falkenhaini berlinTan
6.8.31

Zvirfaso Zmao da megobaro Salva!1 Sen ar ekuT vni, dar wmu ne bu li 
var, im Cveu leb riv xalxs, ro me lic me gob ris ga Cu me bas xsnis usa ba bod 
an da viw ye biT, an dam du re biT, an ki dev sxva ker Zo mi ze ziT. dar wmu-
ne bu li var ima Siac, rom we ri li Ce mi ga ge xar de ba, mag ra ma vai, rom 
ga sa xa rels ve ras mog wer jer -je ro biT.2 Se ni was vlis Sem deg Cve ni 
mdgo ma reo ba Za lian gar Tul da. ise amex lar T-da mex lar Ta saq mee bi, 
rom ro gor vsun TqavT ma ma- Svi li, swo red sas wau leb ri via. gar Tu le-
bam miaR wia mwver vals ma Sin, ro ca ara- Cveu leb riv ma3 kri zis ma, po li-
ti kur ma da eko no miur ma iCi na aq Ta vi. va Sa am xalxs, ro me lic sxve-
bi viT ar ib ne va. ime di ar dau kar gavs da ax la vxe davT, Tu ro go ris 
ener giiT eb rZvis sa Si nao pi ro bebs. war moid gi ne Cvenc ar dag vkar gvia 
saq me Ta ga mos wo re bis ime di _ arc erT wuTs, Tum ca cxov re ba me tad 
gag viZ nel da, gu ne bac wag vix da. am we rils gwer sof lad erT ke Til So-
bil da ri gian ger ma ne lis ojax Si (ri hard Stain hau ze nis, ro me lic sa-
Sa qor qiam ga mac no). aq ga mo ve qe ciT sa Si nel sic xes qor qias oja xo ba, 
me da Ce mi qa lic. ami tom dro maqvs da Se miZ lia vrce li we ri li mog we-
ro. Se ni was vlis Sem deg mo mi vi da raJ de nis4 we ri li. di dis sim pa TiiT5 
gix se nebs. elo da da elis Sens mos vlas. ag reT ve sxva me gob re bic. 
pav le6 Sens Sem deg ar mi na xavs. ise wa vi da aqe dan, rom ar Seut yo bi ne-
bia. mis ma me gob reb ma miam bes, rom did qo neb riv kri ziss ga nic di so. 
ma ria -a-c7 jer ar dab ru ne bu la. ro gorc dab run de ba vna xav ueW ve lad 
da sa gu lis xmos mog wer. So ne ber ge li me gob re bi xSi rad gkiT xu lo ben. 
kav Sirs amaT Tan ara vwyvet. kar gi xal xia. arc erT wuTs Sen ze fiq ri 
ar Se miw yve tia. me min da ueW ve lad, ise Ti ra me Sev qmna aq, rom Cven da 
Sen gvar Ci nos. amis ime di ar da mi kar gavs. ful sac vi ses xeb sam rew ve lo 
an sa vaW ro saq mis ga mo saw yo bad. am dReeb Si ki na Ram ga va Ta ve Tam ba qos 
ma Ra ziis Se Ze nis saq me. ama ve ma Ra zias Tan bi na iyo, sa dac er Ti pa ta ra 
kun Wu li swo red Sen Tvis mqon da gan zra xu li, mag ram fas Si ver Sev Tan-
xmdiT. Se mo sa va li kar gi hqon da am saq mes. Senc ma Ra zia Si un da myo lo-
di, Tu Se ni sur vi li iq ne bo da. xe li xom ar ai Re aqeT ken gad mos vla ze? 
an iq neb gin da raJ de nis mi pa ti Je ba mii Ro? yve la fer ze, gTxov, pa su xi 
ax la ve Se mat yo bi no. yve la ima ze, ra sa ca gwer nu ra vis nu ras fers8 et-

1 slm. #26964-345-x., Salva amirejibis arqivi.
2 sic!
3 sic!
4 igu lis xme ba raJ den (mi Sa) ar se ni Ze.
5 sic!
6 unda igulisxmebodes pav le mosuliSvili.
7 ma ria -a _ ?
8 sic!
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yvi. Za lian ga ma xa ra or ma am bav ma: ek le siis daar se bam9 da pir vel qar-
Tul war mod ge nis ga mar Tvam.10 es di di saq mea. qar Tu li kul tu ru li 
saq mia no ba un da ga CaR des aq, Tu ki dev qar Tu li qu di gvxu ravs. aleq si 
we re Tels miv we re da pa suxs ve li. Se gat yo bi neb Si naarss. Tu gin da pi-
ra dad na xo, mog wer we rils da miu ta ne. Sen ge nac va, Se ni mdgo ma reo ba 
dau fa ra vad Se mat yo bi ne, ga fi ceb pa tios ne bas. Sen Tvis di di we ri lis 
mo we ra min do da, mag ram mar Ta li giT xra sjo bia odes me pi ris pir vi-
baa soT. ga mo va `kav ka sio ni~11 Tu ara da dai beW de ba iq Se ni na war moe bi 
Tu ara? wa mo vi den aqe dan la do ax me te li, ro me lic, ueW ve lia, gna-
xav da aqam din da mi xeil yaux CiS vi li. `ne za vi si mi kav ka zis~12 nom re bi 
ga mo mig zav ne vi si me san do xe liT, ag reT ve cno be bi, ro mel ga zeT Si, 
ro dis da ro mel no mer Si dai beW da ger ma nu lad we ri li da Ta vaC na Zi-
sa? Tu ici, ra da ra qar Tu li ga mo ce me bi (wi nan de li drois) SeiZ le ba 
iSo vos kac ma pa ris Si?13 aris Ce mi `Te mi~14 Tu ara? ag reT ve ru su li 
`res pub li ka~15 (Ce mi re daq ciis)? _ gior gi ja ba da ri Za lian gem du re-
ba _ ve lo di mouT men lad mis mos vla so. iq neb gan va xor cie loT ax la 
Tu `na le bi~ ga mo gig zav neT aqe dan (ar gew yi nos!). Se mat yo bi ne ele ne 
af xa zis mi sa mar Ti. un da miv we ro mo sa kiT xi we ri li. ve li Sens pa suxs 
mouT men lad. nu ga da mix di ma giers!

iyavi kargad! marad SenTvis keTilis mosurne
erTguli Zma da megobari gigo

9 igu lis xme ba pa ri zis wm. ni nos sa xe lo bis qar Tu li mar Tlma di deb lu ri ek le-
sia, ro mel Sic 1931 wlis 31 maiss gri gol fe ra Zem pir ve li wir va aRav li na 
(kobaxiZe 2009:).

10 1931 wels Sal va ne bie ri Zis xel mZRva ne lo biT pa riz Si daar sda dra ma tu li 
wre, Sem deg, mud mi vi da si. das ma tris tan ber na ris, lan ko ri sa da al ber tis 
Teat reb Si war moad gi na: ak. we reT lis `pa ta ra ka xi~, al. sum ba TaS vil -iu Ji nis 
`Ra la ti~, d. eris Ta vis `sam Sob lo~, al. San SiaS vi lis `la tav ra~. speq tak-
le bis gar da, dra ma tu li sa zo ga doe ba mar Tav da sa Ra moeb sa da kon cer tebs 
(dauSvili 2012:).

11 Jur na li `kav ka sio ni~ _ xe lov ne bi sa da mec nie re bis yo vel Tviu ri kre bu li. 
re daq cia da ga mom cem lo ba: qar Tvel stu den Ta erov nu li gaer Tia ne ba (1929 
w., ##1-3); qar Tvel mwe ral Ta ga mo ce ma (1930-32 ww., ##4-8) (SaraZe 2003:).

12 Jur na li `Независимый Кавказ~ _ kav ka siis kon fe de ra ciu li az ris or ga no, ga mo-
dio da pa  riz Si 1929 w. (SaraZe 2005:).

13 sic! 

14 `Te mi~ _ qar Tu li yo vel kvi reu li po li ti ku ri da li te ra tu ru li ga ze Ti. ga mo-
dio da Tbi lis Si 1911-15 ww. re daq to re bi _ gr. dia sa mi Ze (1911-i dan 1912 wlis 6 
iv li sam de), s. mga lob liS vi li (1912 wlis 6 iv li si dan 10 seq tem bram de), Sem deg 
isev gr. dia sa mi Ze, ro me lic `Te mis~ ga mom ce me lic iyo. 1912-13 ww. ga zeTs hqon-
da ama ve sa xel wo de bis su ra Te bia ni li te ra tu ru li da ma te ba; 1914 wels `Te mis~ 
ga mo ce mis droe biT Sew yve tis ga mo re daq cia uS veb da cal ke fur clebs _ `dRiu-
rebs~ (qse 1979:).

15 `Республика~ _ yo vel dRiu ri ara par tiu li ga ze Ti, ga mo dio da Tbi lis Si 1917-18 
ww. (Зе рцалов 1941:).
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grigol diasamiZis we ri li Salva amirejibisadmi, av tog ra fi, fal ken hai mi, 6 ag vis to, 
1931 (slm. #26964-345-x., Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).
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2.

Mr. Chalva Amirédjibi
Issy-les-Moulineaux
(Seine)
Frankreich
12, av. Bourgein16

[4.1.1932]

Zvirfaso da sayvarelo Zmao Salva,17 wu xe lis ar Cil met re vel ma miT xra, 
rom Sen ga gi ke Tes apen di ci tis ope ra cia. Cven yve la ni ve liT Sens am bavs 
mouT men lad. Tu Sen ar Se giZ lian mog vwe ro, sxvas moa we ri ne. gi lo cavT 
axal wels da gvi xa ria, rom Sors ga das tyor cne is, rac Sen Tvis sa Wi ro ar 
iyo... ax la Sen ici, Tu ro gor ga mog vex mau re bi. Sen ma moT xro bam `kav ka-
sion Si~ Za lian dag vain te re sa. 

Seni gigo 
Sascha Abkhazi18

Thamar Thinatin Abchasi19

Cem ga nac di di sa la mi. 
lola20

Abs. A. Abkhazi Berlin-Zehlendorf
Postdamerstz. 2921

3.

berlini
14.8.37

Cemo Zvirfaso Salva!22 ve lo di Sens we rils, mag ram ax la ki gwer Tvi-
Ton. mi xa ria, rom daar seT qar Tu li or ga noc.23 ime di maqvs da mou ki de be li 

16 b-n Salva amirejibs, isi-le-mulino (sena), frankraihi, burJeinis moedani #12 (frang.).
17 slm. #26964-338-x., Salva amirejibis arqivi.
18 saSa afxazi.
19 Tamar TinaTin afxazi.
20 igulisxmeba elene (lola) diasamiZe.
21 adresanti a. afxazi, berlini-celendorfi, pot sdamStrase #29 (ger.).
22 slm. #26964-343-x., Salva amirejibis arqivi.
23 igu lis xme ba Jur na li ̀ kav ka sia~ _ da mou ki de be li erov nu li az ris or ga no, ga mo dio-

da pa riz sa da ber lin Si 1937-39 ww., Jur na lis pa ri zu li qar Tu li se riis re daq tor-
ad mi nis tra to ri io seb gva ra ma Ze gax ldaT, xo lo ber li nu ris _ da viT sa Ri raS vi li 
(SaraZe 2005:).
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iq ne ba, To rem ar ikis reb di me Tau ro bas.24 sa dac Sen xar da Cve ni zu ra bi, 
iq Tval da xu Wu li mec gav Zleb. me tad sa gu lis xmoa, rom Tqvens ga mo ce mebs 
aci le bu li aqvs pro vin cia lu ri el fe ri. me gig zav ni we rils. ar vi ci mo-
ge wo ne ba, Tu ara? gig zav ni amas Ta na ve io seb da dia nis Se sa xeb am bavs.25 Cve ni 
axal Se ni kma yo fi li dar Ce ba, Tu das tam bav. am dReeb Si ve mo gaw vdi erTs pa-
ta ra is to riul nar kvevs. Ce mis mxriT ma sa las bevrs ga mo gig zav ni xol me _ 
vai, rom ad gi li nak le bi gaqvT. Sem deg nom ri saT vis ga mo gig zav ni we ri lebs 
ilias Se sa xeb da kav ka siis er Tia no bis ga mo. rad ga nac Ce mi we ra `gu ne ba ze~ 
hki dia, me vCqa rob da we ras, rom Sem deg ar mi Ra la tos man. ro ca mo va Ta veb 
ma Sin ve gaax leb xol me. swo red am mis ma Ra lat ma upi rod dam to va hai dar Tan26 
da ami tom aqam din ver mo vu Ta ve da pi re bu li we ri li. am mok le xan Si ga va Ta-
veb da vaax leb. _ mo mi kiT xe zu ra bi su liT da gu liT. vwux var _ ise mo vi da 
da ise wa vi da, rom ara Se mat yo bi na wi nas war ara fe ri. mar Ta lia, Se moia ra 
er Txel, mag ram Cven Sin ar vi ya viT. arc mi sa mar Ti da mi to va. ro ca Se vit-
ye da da vu re ke, mi pa su xes gu Sin wa vi dao. sa zo ga dod kar gi iq ne bo da, rom 
aq yo fi li yo: bev ria ga sa ke Te be li. me Si nia mas aqau ro bis am ba vi cal mxri va-
da  aqvs ga ge bu li _ SeiZ le ba Senc. er Ta der Ti se rio zu li dam tki ce bu li 
or ga ni za cia, ro mel sac an ga riSs uwe ven Si naur ni da ga re Se ni _ es Cve ni 
axal Se nia. amis wes de ba ax lad dam tki ce bu lia.27 igi age bu lia me Tau ro bis 
sa fuZ vel ze. am Ja mad me Tau raT gvyavs aleq san dre af xa zi, ro mel sac Senc 
kar gad ic nob. wev re bi blo ma da gvyavs. Se mom wyra li arian Cven ze ram de ni me 
Jor da nie li, bu tia mi xa kos28 or na xe va ri mim de va ri, ag reT ve aleq san dre ni-
ku ra Zis orio de max lo be li, Tvi Ton man da mis ma Zmam,29 ro gorc sam sa xur Si 
myof ma mo xe leeb ma, mii Res ger ma nu li mo qa la qeo ba. zo gier Tni aqac Sen ze 
bevrs Wors av rce le ben, mag ram amiT mxo lod Tavs ir cxve nen mar Ta lia, mag-
ram yo vel gva ri qar Tve leb Si mom xda ri uRir si am ba vi saer Tod vnebs qar-
Tve li ka cis aqam din um wik vlo sa xels. sa Zag lad iq ce va ti te `fon ~-m-li.30 
me rom aq ar vyo fi li ya vi, mas moe lo da mkac ri sas je li ci lis wa me bi saT vis. 
mas uS ve la mxo lod iman, rom sit yve bi ukan wai Ro da mwu xa re ba ga nac xa da 
Sec do mi saT vis. me mis mo pir da pi res vsTxo ve amiT dak ma yo fi le bu li yo da 
saq me ar gaeg rZe le bi na. mag ram dad ge ba dro da yve la ga re Se mdgom ni iZu-
le bu li gax de bian axal Sens Sea fa ron Ta vi, rad ga nac aqau ri we si da ri gi 
moiT xovs da raz mvas. amas gwer imi tom, rom gul mar Ta li xar da ar dam wa meb 

24 Jurnal `kavkasiis~ qarTul serias Salva amirejibi xelmZRvanelobda.
25 igu lis xme ba gr. dia sa mi Zis mier 1937 wels ber lin Si axal Se nis yri lo ba ze war-

moT qmu li sit yva  _ `Ta vad io seb da dia nis sa max sov rod~ (ix. Jurn. `kavkasia~ #4, 
gv. 30-31, seqtemberi, parizi, 1937).

26 igu lis xme ba hai dar ba ma ti.
27 igu lis xme ba 1922 wels Seq mni li `qar Tvel mo qa la qe Ta sa zo ga doe ba ger ma nia Si~ 

(Gesel lschaft Georgischer Buerger in Deutschland e. V), ro mel sac 1937 wels sa xe li 
ga daer qva da `qar Tvel Ta axal Se ni ger ma nia Si~ (Georgische Kolonie in Deutschland e. 
V) ewo da (baqraZe 2015:).

28 igu lis xme ba mi xeil (mi xa ko) we re Te li.
29 igu lis xme ba iva ne (io han) ni ku ra Ze.
30 igu lis xme ba ti te mar gve laS vi li.
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ten den ciu ro bas sxva sa viT, vi sac si mar Tle ar uy vars da sxva Se xe du le biT 
da gan zrax viT xel mZRva ne lobs. aqaur qar Tul ukuR mar To ba Ta Sem Txve ve bi 
awe ri li maqvs gan mar te be biT _ sain te re so do ku men tia ltol vil Ta cxov-
re ba- yo fis da sa xa sia Teb lad. loia lu ri _ qar Tve lo bis wi na Se _ ele men ti 
mainc arc ise nak le ba da gvyavs, rom Ta vi mTlad Se vir cxvi noT. _ zu ra bis 
we ril ma saz Rvreb ze31 aq alia qo Ti as te xa swo red iq, sa dac mas Ta vis `me na-
je re bi~32 egu le ba. ve ras fers daak le ben, ram de nic un da iy be don. saer Tod 
zu ra bis mTa va raz ris mom xre var, mag ram la zeb ze ase ka Te go riu lad33 ar 
vit yo di, rom ga dag va re bul ni arian. saer Tod am sa kiT xis ga mo min da co ta 
ram ga mov sTqva. sam wu xa rod Cven Si mra val ni po li ti kos -bal Rebs war moad-
ge nen. _ Cems we ri lebs (ru suls) Tu moi sur veb qar Tu la dac mo Tav se bas, me 
sia mov ne biT mo gaw vdi Cems Tar gmans. hai dars ga vug zav ne iv. jav -is34 wig nis 
(som xis Zve li mwer lo ba) mi mo xil va.35 Tu Senc gsurs, me mo gar Tmev uf ro 
qar Tve li mkiT xve li saT vis Se fe re bul teqsts. saer Tod eri deT Tar gma-
ne bis stam bvas: Cvens mkiT xvels ar uy vars. saC ve no dan am be bis gad mo Re bis 
dros sa Wi roa Cve ni sit yviT moy va na _ sit yva `am xa na gi~ ar un da ix ma re bo-
des, To rem ka non de ba Cveu le ba. _

gTxov, Se mat yo bi no sit yva `m o r d a l i~36 ru su lad an fran gu lad 
ras ud ris? _ iq ne ba Se mat yo bi no mi sa mar Te bi v. R-Zis,37 va no zur -is,38 
da Ta v-Zis39 da gior gi gv-a si.40 _ qar Tuls di di yu rad Re ba miaq cieT. 
Sev niS ne zo gi ram41 _ me re mog wer. Tu vswerT: qar Tve li eri, saz -e ba, 
un da vwe roT: qar Tve li axal Se ni, ek le sia, ro ca Sek re bi lo ba zea la pa-
ra ki da ara Se no ba ze.42 ama ze dac me re mog wer, To rem ise dac mo ga bez-

31 igu lis xme ba zu rab ava liS vi lis we ri li _ `kav ka siis ere bi da ir re den tiz mi~ (ix. Jurn. 
`kavkasia~, #3, gv. 7-13, agvisto, parizi, 1937).

32 manager _ me ne je ri (ing.).
33 sic!
34 igu lis xme ba iva ne ja va xiS vi li.
35 ix. Григол Диасамидзе, `Древняя армянская историческая литература~, ж. `Кавказ~, №10/46, 

октябрь, 1937.
36 mordali, mordari, murdari (<spars. mohrdar _ beWdis mcveli), mefis beWdis mcve-

li XVII-XVIII ss. saqarTveloSi. mordali mefis `misando da xvaSiadis Semnaxavi~ iyo. 
mas evaleboda mefis mier gacemul sabuTze beWdis dasma da patronisaTvis Cabareba. 
amisaTvis mordali sabuTis patronisgan gasamrjelos Rebulobda. mordali saxl-
Tuxucess eqvemdebareboda. XVIII s. II naxevarSi 2 samefo mordali iyo (qarTlisa da 
kaxeTisa). mordali dedofalsac hyavda (qse 1984:).

37 igu lis xme ba vax tang Ram ba Si Ze.
38 igu lis xme ba iva ne (va no) zu ra biS vi li.
39 igu lis xme ba da viT (da Ta) vaC na Ze.
40 igu lis xme ba gior gi gva za va.
41 sic!
42 la Sa baq ra Ze Ta vis pub li ka cia Si _ `a leq san dre af xa zi~ Se niS navs, rom 1922 

wels Seq mnil `qar Tvel mo qa la qe Ta sa zo ga doe bas ger ma nia Si~ (Gesellschaft Geor-
gischer Buerger in Deutschland e. V) 1937 wels sa xe li ga daar qves da uwo des `qar-
Tvel Ta axal Se ni ger ma nia Si~ (Georgische Kolonie in Deutschland e. V, ro gorc 
Cans, Sec do miT axal Se nis sa ti tu lo fur cel ze qar Tve li (!) axal Se ni we ria) 
(baqraZe 2015:).
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re Ta vi. Se ni nax va Za lian gvin da jer ma ma- Svils, me re bevr sxva sac. 
ar SeiZ le ba co tax niT43 ga moi ser no? ifiq re ama ze. aq ber li nis 700 
wlis Tavs dRe sas wau lo ben di dis zei miT. mok le am bad gad mog cem qar-
Tve li saT vis sa gu lis xmod, Tu ge sur ve ba _ is to ria sain te re soa: Cven 
tfi lis sac xom di de bu li is to ria aqvs, uf ro ki mar tvi lo ba _ es ki-
dec wa kiT xu li maqvs aq. mii Re Ce mi da lo las sa la mi da mog vi kiT xe 
hai da ri, ro gor arian ane ta44 da Ce mi naT lu li da To?45 iya vi kar gad, 
Ce mo Sal va.

marad Seni erTguli, 
ukve daberebuli megobari gigo

4.

Ch. Amirdéjibi
Journal georg.
`Le Caucase~
`Kavkasia~
Paris 14e

73, rue Froidevaux, 73
Frankreih46

berlini
17.10.37

Zvirfaso Salva,47 swo red sam wu xa roa, rom ver mi vi Re Sen gan pa su-
xi. epis to le ar iyo sa Wi ro. min do da Ta nam Srom lo ba ze me la pa rak na 
da we ri le bis Si naar sze. rad gan ar vi co di, dai beW de bo da Tu ara Ce mi 
ma sa la, ami tom ga mog zav na axa li sa da vag via ne. am Ja mad gig zav ni ilias 
Se sa xeb we rils, ro me lic `sa zei mo sit yvis~ rigs (se rias) ekuT vnis. 
Sem deg meq ne ba `mTlian kav ka siis~ Se sa xeb. ama sac ma le ga mo gig zav ni. 
is to riul nak vTsac gaax leb, ro me lic ad re un da meax le bi na. _ co ta 
me ti ca li mig zav neT Jur na li sa. b. be bu riS vi li48 _ ak. p-vaa49 (r. mkur-
na lis cno biT).

43 sic!
44 igu lis xme ba ane ta dav ri SaS vi li (qaliSvilobaSi _ oqropiriZe).
45 igu lis xme ba da viT (da To) dav ri SaS vi li.
46 S. amirejibs, qarT. Jurnali `le kokaz~, `kavkasia~, parizi 14e, fruadevos q. #73, 

frank raih (frang.). 
47 slm. #26964-340-x., Salva amirejibis arqivi.
48 b. be bu riS vi li vik tor no za Zis fsev do ni mia.
49 igu lis xme ba aka ki pa pa va.
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grigol diasamiZis mier Salva amirejibisadmi gag zav ni li sa fos to ba ra Ti, av tog-
ra fi, ber li ni, 17 oq tom be ri, 1937 (slm. #26964-340-x., Salva amirejibis ar qi vi, 
Tbi li si).
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aq iyo ak. C-li50 in kog ni to co ta xniT. moia ra, ve ras gax da. gvig zav neT 
qar Tu li ga ze Te bi _ yve la, Jur na le bic. uka nas kne li `sam Sob los~51 no-
me ri ara gvaqvs. ag reT ve `brZ. xma~52 da `da mouk. saq.~,53 _ n. im naiS vi li _ 
war mo mad ge ne li `mTav ro bi sa~ _ av rce lebs ir. c-ias54 wigns.55 me ar mi na-
xavs es ga mo ce ma da arc vnat rob. aseT `li te ra tu ris~ wi naaR mdeg min da 
ga vi laS qro _ saer Tod da ara kon kre tu lad. da beW dav?.. kar gia, rom b. 
be bu riS vils da `qar Tloss~56 ar upa su xebT. ara fe ri sa Wi ro ar aris. 
saq me Tvi Ton daa nax vebs Ta vis Tavs. _ Cven xom gul mar Tal ni varT. co ta 
xniT mainc ve ra vna xav diT er Tma neTs? Cve ni me go ba ri gad mog cem da Cvens 
am bavs, Tu ro gor vnat robT Sens nax vas. iya vi kar gad! me gob reb ma da ma va-
les _ gu li Ta di sa la mi mo me we ra Sen Tvis da saer Tod. zu rabs aq ve liT 
mouT men lad.

Seni gigo

5.

[1937 wlis 10 oqtombris Semdeg]

Ch. Amirdéjibi
Paris (15e)
24, rue Gutenberg, 2457

Zvirfaso Cemo Salva!58 ga ma xa ra Sen ma ba raT ma. vi mu Sa voT er Tad _ 
Cven xom si ni di sie ri xal xi varT da pa su xis mge be li Cve ni si ni di sis 

50 igu lis xme ba aka ki Cxen ke li.
51 Jur na li `sam Sob lo~ _ erov nul -de mok ra tiu li mi mar Tu le bis yo vel Tviu ri 

or ga no (#1-i dan #4-mde); erov nul -de mok ra tiu li par tiis (a leq san dre asa-
Tia nis frTa) or ga no (#5-6-i dan #27). ga mo dio da pa riz Si 1929-39 ww. (SaraZe 
2004:).

52 ga ze Ti `brZo lis xma~ _ sa qar Tve los so cial -de mok ra tiu li par tiis saz-
Rvar ga re Tu li biu ros yo vel Tviu ri or ga no, ga mo dio da pa riz Si 1929-40 ww. 
(SaraZe 2005:).

53 ga ze Ti `da mou ki de be li sa qar Tve lo~ _ sa qar Tve los po li ti kur (so cial 
-de mok ra tiul, erov nul -de mok ra tiul, so cia lis t-fe da ra lis tur, so cia-
lis t-re vo lu ciur) par tia Ta gaer Tia ne bu li fron tis or ga no, ga mo dio da 
pa riz Si 1926-39 ww. (SaraZe 2002:).

54 igu lis xme ba irak li ca gu ria.
55 igu lis xme ba irak li ca gu rias wig ni `sab Wo Ta kav Si ris daS la da kav ka siis prob-

le me bi~, pa ri zi, 1937 (ix. Co lo nel D. de Sou ramy, `La dis lo ca tion URSS et les prob-
lèmes du Caucase~, Pa ris, 1937).

56 Jur na li `qar Tlo si~ _ sa qar Tve los fa Sis tu ri da raz mu lo bis or ga no, ga mo dio da pa-
riz Si 1937-39 ww. (SaraZe 2005:).

57 S. amirejibs, parizi (15e), gutenbergis q. #24 (frang.).
58 slm. #26964-339-x., Salva amirejibis arqivi.



134

wi na Se, Cve ni si ni di si ki yve la sxva mo sa mar Tleeb ze usas ti ke si msa ju-
lia. sru li rwme niT Se miZ lia vsTqva, rom saz Rvar -ga red59 Seiq mne ba 
swo re, WeS ma ri ti qar Tu li sa zo ga doeb ri vi az ri, ram de nic ar un da 
ugu nur ma da una mu so ele men teb ma mas gza Seuk ran. mad lo ba RmerTs, 
gulxeldakrefilni Ro nie ri mZlav ri zneob ri vi idea le bis ma ta re-
bel ni ara sxe dan. mu Sao ba swar moebs hae ris ga saw men dad. dae, is xden 
ar xei nad qar Tve li Rmer Tu ke bi. sa SiS ni ar arian. Cnde ba axal gaz rdo-
ba gul mar Ta li da mo qa la qeob ri vad uSi Sa ri. _ ga mo gig zav ne we ri li 
da sa beW di. dai Wi re sa gan ge bo ko req tu ra da das to ve mar Tlwe ra, me-
tad re ilias leq seb Si. iq aris sit yve bi, ro me lic ax lan del mo qar-
Tu leebs ar  es miT da me Si nia ar Seas wo ron Ta vi se bu rad. _ aq iyo 
v. d-Ze.60 da fa cur dnen qei fis moy va re ni da ew vien. me ar mi na xavs da 
arc sa nat re li iyo Cem Tvis es. zu ra bi brZa ne bu la aq. Cveu le bi sa mebr 
ar mna xa, Tum ca Za lian kar gad ico da, rom Za lian min da ma le gad mo-
vi des. vkiT xe gr. ro ba qi Zes mis Se sa xeb, miT xra _ es sa kiT xi jer ar 
aris ga daw yve ti lio. aman Seg va wu xa Za lian. aras fers gveub ne ba. Cvens 
ko lo nias aras fers um xels. Tu mar Tla rai me dab rko le baa iq neb mo-
va xer xoT amis Zle va saer Tod. aris mi ze zi, rom ax la ar ve re viT. 
sxveb ma daiw yes da ar gvin da mi vet mas neT. xom ici _ cru Tav moy va re 
bev ri gvyavs _ ew yi ne baT. ge liT muT men lad. nu daag via neb. _ me ki dev 
ga mo gig zav ni ma sa las, Tu moas wreb da beW de. _ sam wu xa rod, ko lo niis 
saq mee bi xels mi ca ravs. min da gan vTa vi suf lde sru liad, mag ram ga Cu-
me ba xels ar maZ levs. _ mgo ni ax loa amis Ses ru le ba. _ me da lo la 
su liT da gu liT mo gi kiT xavT. 

salamiT gigo

af xa zianT61 mad lo ba mo gax se nes gax se ne bi saT vis da sa la mic. sa Sa af xa zi 
Za lian yo Ca Ri da Tval sa Ci no mo mu Sa ve Seiq na. b. so so gva ra ma Zes sa la mi-
saT vis mad lo bas mo vax se neb da mec mo vi kiT xav. rui se lia?.. 

g.

Gr. Diasamidse 
Berlin-Charlottenburg 4 
Momsenstr. 2162

59 sic!
60 igu lis xme ba va sil (va so) dum ba Ze.
61 igu lis xme ba aleq san dre (sa Sa) af xa zi da mar Ta ku ni.
62 gr. diasamiZe, berlini-Sarlotenburgi 4, momzenStrases #21 (ger.).
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6.

b. Salva amirejibs
berlini

 12.1.38

gigzavni, Cemo Salva,63 Cems da sa beWd we ri lebs. gTxovT, ise gauS vaT, 
ro gorc da we ri lia. Tu ar SeiZ le ba ukan da mib ru neT. Za lian Zne lia 
Ta nam Srom lo ba, Tu ar ici, ra keT de ba da ra xde ba mand. we ri le bi 
dav we re gvian, rad ga nac ma sa la Zlivs Sev kri be. `da mouk. saq.~ ki dev 
er Ti saa TiT vi So ve, `brZ. xma~ ki wa kiT xu li ara maqvs. _ ax la aqau-
ri axal Se ni er Tian de ba, xo lo Za lian saq mes gvi fer xe ben m. w.64 da t. 
m.65 swe ven did in tri gas. me ar ve re vi saq me Ta msvle lo ba Si, rad ga nac 
ise dav ber di, rom am den da vi da ra bas ve Rar vi tan. kar gi iq ne bo da, 
rom mox vi do de, rom pir da pir giam bo yve la fe ri, rac aq ga ke Te bu-
lia. mu Sao ben axal gaz rde bi. gvin da oTar wer.66 da va ye noT axal Se nis 
sa Ta ve Si, mag ram ro gorc wu xe lis Se vit yeT ma ma uk rZa lavs. es ise Ti 
ra mea, ro mel mac SeiZ le ba di di vne ba mou ta nos Cven saq mes. ar vi ci 
ki, ram de nad mar Ta lia es. gwerT ro gorc me gob rebs _ jer far To 
saz -Si nu gai tanT. ar me go na, rom Cvens emig ra cia Si am de ni su le li, 
ut vi no da briy vi, Ta nac uti fa ri ele men ti mox vde bo da. imeds mainc 
ar vkar gavT. 

lo la da me mo gi kiT xavT su liT da gu liT. gi sur vebT yo vel sa ve kargs. 
`kav ka zis~67 Se sa xeb aqac gvin da vi TaT bi roT, ra sak vir ve lia, ara mi tin gu-
rad. zu ra bis am ba vi ve ra ga vi ge ra da es ma wu xebs. 

Seni erTguli gigo diasamiZe

sa Sa af xaz ma _ di di mo kiT xva saer Tod.
Tu ra me wvri li Ses wo re ba das Wir da Seas wo re, xo lo az ri ar da ma xin-

jdes.

g. 

63 slm. #26964-342-x., Salva amirejibis arqivi.
64 igulisxmeba mixako (mixeil) wereTeli.
65 igulisxmeba tite margvelaSvili.
66 igu lis xme ba oTar we re Te li.
67 Jur na li `kav ka zi~ _ da mou ki de be li erov nu li az ris or ga no, ga mo dio da pa riz Si 

1934-39 ww., re daq to ri _ hai dar ba ma ti (SaraZe 2005:).
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7.

30.3.-1.4.38
berlini

Cemo Zvirfaso Salva,68 mi vi Re Se ni ba ra Ti. sia mov ne biT mog wer yve-
la fers. cno ba amo Re bu lia `TeT ri gior gis~69 seq tem bris #68, 1933. 
me-3 gv. iw ye ba `mo wo de ba qar Tvel ma mu liS vi le bi sad mi~ da ga da dis 
me-4 gver dze. uWi ravs or ze me ti sve ti. am mo wo de bis bo lo Si swe ria: 
`mog mar TavT Tqven Cven daw ye bul saq mes Se mour TdeT da Cven Tan er-
Tad ga mos Zeb noT ga mo sa va li gza dRe van de li mZi me mdgo ma reo biT gan. 
ber lin Si 10 iv niss 1933 w. daar sda `qar Tvel na cio na lis tTa or ga ni za-
cia ger ma nia Si,~ ro me lic am mo wo de ba Si aR niS nul miz nebs em sa xu re ba. 
amas Ta na ve gaax lebT Cve ni pir ve li kre bis re zo lu cias da mo gi wo debT 
Tqvenc msgav si or ga ni za cie bi daar soT, ro mel Ta ga nac un da Seiq mnas 
axa li erov nu li cen tri. 

erovnuli komiteti: t. margvelaSvili
m. wereTeli

a. metreveli
saemigracio komisia: d. RambaSiZe

k. vekua

amas moh yve ba `kre bis re zo lu cia~, rom lis bo lo Si swe ria: 1.  vaar sebT 
ger ma nia Si mcxov reb emig ran tTa po li ti kur wres sa xel wo de biT:  `or-
ga ni za cia qar Tvel na cio na lis tTa ber lin Si~, ro me lic gan sa kuT re bu li 
po li ti ku ri biu ros (e rov nu li ko mi te tis) sa Sua le biT gauZ Rve ba aqau ri 
emig ra ciis saq meebs aq Seq mni li po li ti ku ri pi ro be bis mi xed viT. 2. vir-
CevT spe cia lur ko mi sias, ro me lic moiw vevs qar Tvel emig ran tTa sa yo-
vel Tao kon fe ren cias, msgavs po li ti kur wre Ta axa li erov nu li cen tris 
Se saq mne lad. ber li ni, 10 iv ni si, 1933 w. xels awe ren: vl. ax me te li; mi xeil 
we re Te li; k. xoS ta ria; d. Ram ba Si Ze; a. met re ve li; n. na ka Si Ze; a. af xa zi; a. 
ala nia; S. qa ru mi Ze; r. ja Si; a. ni ku ra Ze; o. we re Te li; m. kaux CiS vi li70; k. 
ve kua; v. sa da Tie raS vi li; r. mkur na li; t. mar gve laS vi li; g. met re ve li; a. 
met re ve li71 da sxva.

68 slm. #26964-337-x., Salva amirejibis arqivi.
69 `TeT ri gior gi~ _ sa qar Tve los pat rio tu li axal gaz rdo ba `TeT ri gior gis~ 

or ga ni za ciis ga ze Ti (1926 wlis #1-i dan 1935 wlis #84-85-mde), rom lis Sem-
deg ga da keT da erov nu li er Tia no bis da raz mu lo ba `TeT ri gior gis~ or ga nod 
(1935 wlis #86-i dan 1939 wlis #101-s CaT vliT), ga mo dio da pa riz sa da ber lin Si 
(SaraZe 2001:).

70 igu lis xme ba mi xeil yaux CiS vi li.
71 sic!
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grigol diasamiZis we ri li Salva amirejibisadmi, re min gton ze na beW di, 30.3-1.4.38 
(slm. #26964-337-x., Salva amirejibis ar qi vi, Tbi li si).
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asea da we ri li. no mers ga mo gig zav ni di, mag ram me Si nia ar da me kar gos. 
yo vel Tvis mWi ria. ex la ar Se miZ lia, mag ram sxvi mis Tu dag Wir da, amis fo-
tos ga mo gig zav ni, e. i. mTe li mo wo de bis da re zo lu cii sa. Senc un da gqon-
des. me ise gad mo vi Re aq ro gorc de dan Sia, ima ve mar Tlwe riT. Cems we ril-
Si Sec do miT mi xel yaux CiS vi lis ma gier Tqven da beW deT m. ya Cu xaSvili, 
rac swo re ar aris, mag ram gas wo re bas ax la ra az ri aqvs.

es q. n. or ga ni za cia ax lac ar se bobs. mi si Tav mjdo ma re r. mkur na lia. wev-
re baT iT vle bian: r. ja Si, k. xoS ta ria, v. sa daT.72 (ber lin Si aRar cxov robs) da 
ki dev ram de ni me sxva. or ga ni za cia sul sa Ra favs. xse ne bul sa buT Ta ga moq vey-
ne bis dros yve la Ca moT vlil ni wev re baT iT vle bod nen. me re daiw yes ga mos vla. 
vin ro dis ga mo vi da, amis cno ba ara maqvs. mTe li is to ria am am be bi sa cal ke maqvs 
awe ri li, ro gorc sxva am be bi sac, ro melTac aq ad gi li hqon daT. la dom73 da 
af xaz ma ma Sin ve daa ne bes Ta vi, me re d. Ramb.,74 Sem deg wer -bma.,75 alan.,76 vek.,77 
nik.,78 ti tem,79 yauxC.80 da nar Ce ne bi dar Cnen. es or ga ni za cia iT vle bo da 
q-Zis81 or g-ad. me re S-va mac82 ua ri sTqva cno bi li mi ze zis ga mo. mas ze ad re 
met re ve lic ga mo vi da. am Ja mad mi si Tavmjd. r. mkur na lia ro gorc Tav ze 
vsTqvi. es daw. ax la sul sa Ra favs. gwer amas Sens sain for ma ciod. Tu ga mo-
saq vey neb lad dag Wir de ba ma Sin uf ro da la ge biT mog wer. _ dRes gig zav ni 
`ist. sa kuW naos~. Tu `sa kuW nao~ ar mog wons, ma Sin an `ki do ba ni~ daar qvi 
an da `sa la ro~. up re ten zio ka ci var _ xom ici _ da up re ten ziod ve vwer. 
amas va wer gr. d. me xval -zeg ga mov gzav ni ki dev kav ka siis sa kiT xis Se sa xeb 
Ce mi sru li gva ris xe lis mo we riT. uke Tu ver moas wro amis da beW dva, ma Sin 
`sa kuW naos~ Ce mi sru li sa xe li moa we re. vwer erTs mi mo xil vas fsev do ni-
miT, ro mel sac nu gaax mau rebT. sjo bia Ta vi ite xon: vin aris av to ri, To-
rem xSi ri xe lis mo we ra er Ti dai gi ve83 sa xe li sa swyin de ba mkiT xvels. lan-
ZRva- Tre vis ki lo Ti ar iq ne ba da we ri li. mok le aR niS vna: sa Wir bo ro to 
sa kiT xebs ve xe bi. kar gi iq ne bo da ga ze Ti aq ibeW de bo des da Senc aq iy ve. 
la dom da Ti kom,84 af x-eb ma, lo lam mo gi kiT xes. iya vi kar gad. di di si xa-
ru li da lxe naa aq. amaT ra uWirT pat ro ni ca hyavT da dam cve lic. Cve ni 
ikiT xe!

ver war moid gen ra su lier gan wyo bi le ba Si mix de ba we ri le bis we ra. ai, 
ax lac am ba raTs ori dRe mo van do me, sa nam dros vi xel Te bi da myud ro ka-

72 igu lis xme ba va sil (va so) sa da Tie raS vi li.
73 igu lis xme ba vla di mer (la do) ax me te li.
74 igu lis xme ba da viT Ram ba Si Ze.
75 igu lis xme ba  (mi xa ko) mi xeil da oTar we reT le bi.
76 igu lis xme ba an ton ala nia.
77 igu lis xme ba ki ri le ve kua.
78 igu lis xme ba aleq san dre ni ku ra Ze.
79 igu lis xme ba ti te mar gve laS vi li.
80 igu lis xme ba mi xeil yaux CiS vi li.
81 igu lis xme ba Sal va qa ru mi Ze.
82 igu lis xme ba Sal va qa ru mi Ze.
83 sic!
84 Ti ko _ ?
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la pot Si Cav dge bo di. ra sa iqms ltol vi li da me re qar Tve li?!. am dReeb Si 
ki dev mog wer, ras sCa dian aqau ri Ta na me ma mu le ni a. p-as85 da m. wer -is86 me-
Tau ro biT. iya vi kar gad! 

marad Seni erTguli gigo diasamiZe

zu ra bi ro gor aris _ min da we ri li miv we ro, isev kla mar Si dgas? 

Seni Zma da megobari gigo diasamiZe

me ar mes mis al. ni ku ra Zes ra ew yi na Tu ar iyo da map rko le be li,87 pir-
da pir sTqvas da mor Ca ga Tav da. imi tom vam bob amas, rom mxo lod das neu-
le bu li fan ta zia aR moa Cens aq ra Rac mzak vrul gan zrax vas. Sen Tu ras me 
daur Tav re daq ciis mxriT, mia we re, rom T. g-Si88 iyo aR niS nu li mi si sa-
xe li da mor Ca ga Tav da. ra ki ax la uar hyofs, sCans,  es ase aris. Cve ni ra 
saq mea teq sti mi si we ri li sa ar vi ci da ami to ma gwer yve la amas.

gigo 

8.

3.6.38
berlini

TanamoZmeno!89

mad lo ba ga ze Te bis ga mog zav ni saT vis.
Ce mi we ri li das ru le bu li ar aris. an xval an zeg ga mo gig zav niT da sas-

ruls _ aka kis leq si TurT, ro me lic bev rma ar icis. es leq si abo loebs 
Cems we rils.90

ki dev ga mo gig zav niT we rils xe Te le bis Se sa xeb fsev do ni miT.
er Ti pa ta ra we ri li re daq ciis mi marT min da da mi beW doT. ama sac ga mo-

gig zav niT.
Tu ras me ar da mi beW davT, gTxovT, ma Sin ve mac no boT. teq stis ga mog zav-

na sa Wi ro ar aris. 

salami da gamarjveba!
Tqveni erTguli gr. diasamiZe

85 igu lis xme ba aka ki pa pa va.
86 igu lis xme ba mi xa ko (mi xeil) we re Te li.
87 sic!
88 igu lis xme ba ga ze Ti `TeT ri gior gi~.
89 slm. #26964-341-x., Salva amirejibis arqivi.
90 igu lis xme ba gri gol dia sa mi Zis pub li ka cia `di di mgos nis mi pa ti Je ba ra Wa- leC-

xum Si~ (ix. Jurn. `kavkasia~, #6-13, ivnisi, 1938).
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saZiebeli da komentarebi

avaliSvili zurab (fsevd.: Politicus, З. А., Князъ da sxv.) (1875-1944), po-
li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, dip lo ma ti, iu ris ti, is to ri ko si, pub-
li cis ti. 1918-i dan sa qarTve los de mok ra tiu li res pub li kis mTav ro bis 
mTa va ri mrCe ve li sa ga reo po li ti kis sa kiT xeb Si. 1921-i dan po li ti ku ri 
emig ran ti.

alania anton (?-1987), 1930-ian wleb Si ber lin Si mcxov re bi qar Tve li 
emig ran ti. `qar Tvel na cio na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri (1933).

amirejibi Salva (fsevd.: a-i, far sman -fa ru xi, S. a., Cor Ca ne li, S. a- bi da 
sxv.) (1887_1943), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, poe ti, pub li cis ti, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti dam fuZ ne be li, sa qar Tve los 
erov nu li sab Wo sa (1917) da sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis par-
la men tis wev ri, 1924 wlis ag vis tos ajan ye bis mo na wi le. 1925-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti.

arseniZe raJden (mi Sa) (1880-1965) po li ti ku ri moR va we, iu ris ti, pub-
li cis ti, so cial-de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los 
erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri, sa qar Tve-
los de mok ra tiu li res pub li kis ius ti ci is mi nis tri (1919). 1921-i dan po-
li ti ku ri emig ran ti.

asaTiani aleqsandre (fsevd.: a. qa -i, m., are da sxv.) (1889-1953), po li ti-
ku ri moR va we, iu ris ti, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war-
mo mad ge ne li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li kre-
bis (1919) wev ri, 1921 wlis sva ne Tis, 1922 wlis ka xeT -xev su re Ti sa da 1924 
wlis ag vis tos ajan ye be bis mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

afxazi aleqsandre (sa Sa) (fsevd.: Alexsander Jason) (1893-1957), po li ti-
ku ri da sam xed ro moR va we, dip lo ma ti, ki nos ta tis ti ko si, pub li cis ti. 
1918-i dan iyo sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis dip lo ma tiur sam-
sa xur Si, xel mZRva ne lob da azer bai jan Si sa qar Tve los sael Cos daz ver vis 
gan yo fi le bas. 1920 wi Te li ar miis azer bai jan Si SeW ris Sem deg ram de ni me 
Tve bol Se vi ke bis tyveo ba Si gaa ta ra, sam Sob lo Si dab ru ne bis Sem deg mie-
ni Wa ka pit nis wo de ba. 1921 wlis mar tam de pa riz Si sa qar ve los sam xed ro 
ata Ses moad gi le iyo. Sem deg cxov rob da rom sa da ber lin Si. 1925-i dan 
xel mZRva ne lob da ki nom rew ve lo bis sxvad sxva kav Sir Tan ar se bul sta tis-
ti kur biu roebs. 1935-37 iyo ger ma nia Si qar Tvel Ta saT vis to mos ri giT 
mer ve Tav mjdo ma re.

afxazi (qa liS vi lo ba Si _ io se lia ni) elene (1870-1942), sa zo ga do, po li-
ti ku ri da samxed  ro moR va wis, ge ne ral -maior kon stan ti ne (ko te) af xa zis 
(1867-1923) meuR le. 1923-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

afxazi Tamar TinaTin (1887-1967), 1930-ian wleb Si ber lin Si mcxov re bi 
qar Tve li emig ran ti. 

axmeteli vladimer (la do) (fsevd.: S., Svar ci, ax -li da sxv.) (1875-1942), 
po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, eko no mis ti, mTar gmne li, pub li cis ti, 
dip lo ma ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li (1932-i dan 
upar tio), 1918-21 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis sa gan ge bo da 
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sru luf le bia ni  el Ci ger ma nia Si, 1936-39 Se dio da hai dar ba ma tis `kav ka-
siis~ jguf Si, Ta nam Srom lob da Jur nal `kav ka sia Si~. 1938-i dan xel mZRva ne-
lob da ger ma niis mTav ro bis mier Seq mnil `kav ka siis sam mar Tve los~.

balmonti konstantine (1867-1942), ru si poe ti, mTar gmne li. 1920-dan po-
li ti ku ri emig  ran ti.

bamati haidar (1889-1965), da Res tne li po li ti ku ri moR va we, Crdi loeT-
kav ka siu ri emig ra ciis li de ri, or ga ni za cia `kav ka siis~ da maar se be li da 
mi si xel mZRva ne li, Jur nal `kav ka zis~ (ga mo dio da ram de ni me ena ze; maT So-
ris _ qar Tu la dac) re daq to ri.

baqraZe laSa (d. 1965), li te ra tu raT mcod ne, pub li cis ti.
gvazava giorgi (fsevd.: X, g. g., meT val yu re, mkiT xve li, stam bo le li, 

wki pur ti da sxv.)  (1869-1941), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, iu ris-
ti, pub li cis ti, mTar gmne li, erov nul -de mok ra tiu li par tiis er T-er Ti 
dam fuZ ne be li, sa qar Tve los erov nu li sab Wo s (1917), sa qar Tve los de mok-
ra tiu li res pub li kis par la men tisa da dam fuZ ne be li kre bis (1919) wev ri, 
erov nul -de mok ra tiu li par tiis sa par la men to fraq ciis Tav mjdo ma re. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

gvaramaZe ioseb (so so) (1894-1959), sam xed ro da po li ti ku ri moR va we, 
pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan 
po li ti ku ri emig ran ti. 1937-39 hai dar ba ma tis `kav ka siis~ jgu fis aq tiu ri 
wev ri, Jur nal `kav ka siis~ (pa ri zu li qar Tu li se riis) re daq tor -ad mi nis-
tra to ri.

dadiani ioseb (1862-1937), po li ti ku ri moR va we, sam To in Ji ne ri, mrew ve-
li,  erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan po li ti-
ku ri emig ran ti.

davriSaSvili (qaliSvilobaSi _ oqropiriZe) aneta,  sazogado moRvawe, 
Jurnal `sa qar Tvelos moambis~ TanamSromeli. saqarTvelos gasabWoebis 
Semdeg politikuri emi granti.

davriSaSvili daviT (daTo) (1907-1980), iuristi. aneta davriSaSvilis 
vaJi.

diasamiZe grigol (gi go) (fsevd.: gr. d.) (1870-1960), sa zo ga do moR va we, 
iu ris ti, peda  go gi, Jur na lis ti, 1911-15 wleb Si ga zeT `Te mis~ re daq tor -
ga mom ce me li. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

diasamiZe elene (lo la) (1900-1968), sa zo ga do moR va wi sa da pe da go gis 
gri gol (gi go) dia sa mi Zis (1870-1960) qa liS vi li, qa qu ca Co lo yaS vi lis raz-
mis Se fi cu lis _  eliz bar vaC na Zis  (1895-1959) meuR le. 1921-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti.

dumbaZe vasil (va so) (1881-1943), sa qar Tve los mTav ro bis war mo mad ge ne-
li ame ri ka Si, mor gan Ta ban kis fi nan sis ti, niu -ior kis qar Tu li saT vis to-
mos er T-er Ti da maar se be li da mi si oT xgzis Tav mjdo ma re.

erisTavi daviT (1847-1890), mwe ra li, Jur na lis ti, sa zo ga do moR va we, 
avtori dramisa `samSoblo~, 1882-84 ga zeT `kav ka zis~ re daq to ri.

vaCnaZe daviT (da Ta) (fsevd.: d. ka xe li, eka li, don vi ni da sxv.) (1884-
1962), po li ti ku ri da sam xed ro moR va we, pol kov ni ki, pub li cis ti, erov-
nul -de mok ra tiu li par tiis erT- er Ti dam fuZ ne be li, sa qar Tve los erov-
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nu li sab Wo sa (1917) da sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis par la men-
tis wev ri. 1921 wlis Te ber val -mar tSi ru seT sa qar Tve los omi sa da 1924 
wlis ag vis tos ajan ye bis mo na wi le. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

vekua kirile (1891-1968), po li ti ku ri moR va we, qi mi ko si, so cial -de mok ra-
tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1918-21 sa meg re los er T-er Ti raio nis mi wis 
re for mis ko mi siis xel mZRva ne li. 1922 wels sab Wo Ta mTav ro bam igi, ro gorc 
po li ti ku rad ara sai me do pi ri, daa pa tim ra da saz Rvar ga reT gaa sax la. 1924-
i dan swav lob da jer ge tin ge nis, Sem deg ber li nis uni ver si tet Si, ro me lic 
1931 wels daam Tav ra da mie ni Wa doq to ris xa ris xi. 1935-41 mu Saob da ber li nis 
umaR les teq ni kur sas wav le bel Si xe lov nur niv Tie re ba Ta da sa Re bav Ta dar-
gSi pro fe sor ube loh de sa da pro fe sor roeh rsis xel mZRva ne lo biT. 

zurabiSvili ivane (va no) (fsevd.: vin -zen, z-li, Jan zet, dar bai se li da 
sxv.) (1872-1940), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, mTar gmne li, Jur na-
lis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan po li-
ti ku ri emig ran ti. 

imnaiSvili nikifore (ni ko) (1895-1963), po li ti ku ri moR va we, Jur na lis-
ti, so cial -de mok  ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li, sa qar Tve los dam fuZ-
ne be li kre bis wev ri (1919). 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

kuni marTa, po li ti ku ri da sam xed ro moR va wis, dip lo ma ti sa da ki nos-
ta tis ti ko sis aleq san dre af xa zis (1893-1957) meuR le (meo re qor wi ne ba).

margvelaSvili tite (1891-1946), po li ti ku ri moR va we, publicisti, aR-
mo sav leT mcod ne, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-
i dan po li ti ku ri emig ran ti.

mgalobliSvili sofrom (1851-1925), mwe ra li, pub li cis ti da sa zo ga do 
moR va we.

mekelaini rihard georg (1880-1948), ger ma ne li enaT mec nie ri, leq si kog-
ra fi, qar Tve lo lo gi da sla vis ti; gri gol ro ba qi Zis Txzu le ba Ta ger ma-
nul ena ze mTar gmne li.

metreveli arCil, in Ji ne ri, miun xe nis uni ver si te tis qar Tu li enis pro-
fe so ri, mTar gmne li. qar Tu li stam bis da maar se be li ber lin sa da miun-
xen Si. ga zeT `a xa li sa qar Tve los~ (1924-26) ber li nis sa re daq cio jgu fis 
wev ri, ga zeT `sa qar Tve los~ (1950-52, miun xe ni) re daq tor -ga mom ce me li, 
qar Tu li erov nul -po li ti ku ri cen tris pa ri zu li or ga ni za ciis wev ri. 

metreveli g., 1930-an wleb Si ber lin Si mcxov re bi qar Tve li emig ran ti. 
`qar Tvel naci o na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri (1933).

mkurnali (kur na li) roman (fsevd.: bs., x., k. x., r. m. da sxv.) (1887-1947), 
sam xed ro moR va we, pod pol kov ni ki, pub li cis ti. 1918-21 msa xu rob da sa qar-
Tve los de mok ra tiu li res pub li kis gen Stab Si. 1921-i dan po li ti ku ri emig-
ran ti. cxov rob da da moR va weob da ger ma nia sa da ita lia Si. 1933 wels ber-
lin Si `qar Tvel na cio na lis tTa or ga ni za ciis~ er T-er Ti dam fuZ ne be li da 
mi si beW du ri or ga nos Jur nal `kldes~ re daq to ri (1934-36).

mosuliSvili pavle (?-1948), lotbari, dramaturgi, 1920-30-ian wlebSi 
parizSi xel mZRvanelobda qarTvel momReralTa gunds.

nakaSiZe nikoloz (ni ko) (1899-1966), po li ti ku ri da sam xed ro moR va we, 
pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1922 wels 
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sab Wo Ta mTav ro bam igi, ro gorc po li ti ku rad ara sai me do pi ri, daa pa tim-
ra da saz Rvar ga reT gaa sax la. cxov rob da da moR va weob da ger ma nia Si, aq-
tiu rad mo na wi leob da qar Tu li emig ra ciis po li ti kur da sa zo ga doeb riv 
saq mia no ba Si. iyo `na cia Ta an ti bol Se vi ku ri blo kis~ ge ne ra lu ri mdi va ni, 
`qar Tu li erov nu li er To bis~ ko mi te tis wev ri, as wav li da ber li nis uni-
ver si te tis iu ri diul fa kul tet ze, gar kveu li pe rio di qar Tu li enis ka-
Ted ras xel mZRva ne lob da ama ve uni ver si tet Si; Ta nam Srom lob da 1952 wels 
miun xen Si daar se bul ra dio `Ta vi suf le bis~ qar Tul re daq cias Tan, 1962-
66 iyo ger ma nia Si qar Tvel Ta saT vis to mos ri giT meoT xe Tav mjdo ma re.

nebieriZe Salva (1903-1942), 1922-24 sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg mi-
mar Tu li brZo lis er T-er Ti mo na wi le, qa qu ca Co lo yaS vi lis raz mis Se fi-
cu li. 1924-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

nikuraZe aleqsandre (san dro) (fsevd.: A. Sanders) (1901-1981), fi zi ko si 
(mya ri sxeu le bis fi zi ka da ener ge ti ka); ga ta ce bu li iyo sa qar Tve los is-
to riiT, ar qeo lo giiT da li te ra tu riT. hid roae ro me qa ni kos iva ne (io han) 
ni ku ra Zis (1894-1979) um cro si Zma. 1919 Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te-
tis mier swav lis ga sag rZe leb lad gaig zav na ger ma nia Si, mag ram sam Sob lo Si 
aRar dab ru ne bu la emig ra cia Si dar Ca. 1928-i dan Ta nam Srom lob da ger ma niis 
wam yvan sa mec nie ro Jur na leb Si: `fi zi ka~, `fi zi ku ri qi mia~, `e leq tro ni ka~ 
da sxv., ibeW de bo da Jur nal `be di qar Tli sas~ fur cleb ze, sa dac ger ma nul 
ena ze aq vey neb da qar Tve lo lo giu ri xa sia Tis we ri leb sa da nar kve vebs.

nikuraZe ivane (io han) (1894-1979), hid roae ro me qa ni ko si. fi zi kos aleq-
san dre (san dro) ni ku ra Zis (1901-1981) uf ro si Zma. 1919 Tbi li sis sa xel-
mwi fo uni ver si te tis mier swav lis ga sag rZe leb lad gaig zav na ger ma nia Si, 
mag ram sam Sob lo Si aRar dab ru ne bu la emig ra cia Si dar Ca. 1920-34 mu Saob da 
lud vig pran dtlTan, 1934-45 iyo bres laus uni ver si te ti sa da umaR le si 
teq ni ku ri sas wav leb lis pro fe so ri, 1945-i dan _ aa xe nis umaR le si teq ni-
ku ri sas wav leb lis dam sa xu re bu li pro fe so ri.

nozaZe viqtor (vik tor) (fsevd.: ario ni, meT val yu re, Zve li Se var dne li, 
b. var dani, b. be bu riS vi li, v. so sa ni, moZ ve li, nik ri se li, Ta maz Ci laia, 
lik su si, do nau ri, Tamar var da ni Ze, mkiT xve li da sxv.) (1893-1975), po li-
ti ku ri da sa zo ga do moR va we, li te ra to ri, is to ri ko si, mTar gmne li, mec-
nie ri, leq si kog ra fi, Jur na lis ti, rus Tve lologi.

papava akaki (fsevd.: aka ki mde va ri, qei bu ri, odi Se li, gau te xe li, ka-
xa be ri, TuT be ri Ze da sxv.) (1890-1964), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va-
we, mwe ra li, pub li cis ti, kri ti ko si, dra ma tur gi sa qar Tve los is to riis 
mkvle va ri, so cia lis t-fe de ra lis tu ri par tiis war mo mad ge ne li. 1922-i dan 
po li ti ku ri emig ran ti. 

robaqiZe grigol (fsevd.: g. g., g. k., gi vi gol lend, g. gol lend, gr. 
kav ka sie li, Г. К., Г. Р.-К., Гр. Р.-К., Гр. Робакидзе-Кавкасьиелли, Г. Робакидзе-
Кавкасиелли, Grigol Avalon Robakidse, Avallon Cardwell, Avallon Youngaroo, 
FRIEND da sxv.) (1880-1962), mwe ra li, poe ti, dra ma tur gi, li te ra tu ris 
kri ti ko si, sa zo ga do moR va we. 1931-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

sadaTieraSvili vasil (va so), po li ti ku ri moRvawe, pub li cis ti, erov-
nul -de mok ra ti uli par tiis war mo mad ge ne li. 1933-i dan `qar Tvel na cio-
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na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri, 1935-i dan `e rov nu li er Tia no bis da raz mu-
lo ba `TeT ri gior gis~ war mo mad ge ne li.

saRiraSvili daviT (fsevd.: d. Tbi li se li) (1887-1962), po li ti ku ri moR-
va we, pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1922 
wels sab Wo Ta mTav ro bam igi, ro gorc po li ti ku rad ara sai me do pi ri, daa-
pa tim ra da saz Rvar ga reT gaa sax la. 1937-39 hai dar ba ma tis ̀ kav ka siis~ jgu-
fis aq tiu ri wev ri, Jur nal ̀ kav ka siis~ (ber li nu ri qar Tu li se riis) re daq-
tor -ad mi nis tra to ri.

sumbaTaSvil-iuJini aleqsandre (1857-1927), ru si dra ma tur gi, msa xio bi, 
sa zo ga do moR va we. war mo So biT qar Tve li. rsfsr sa xal xo ar tis ti (1922), 
ru se Tis mec nie re ba Ta aka de miis sa pa tio wev ri (1917).

feraZe grigol (1899-1942), Teo lo gi, mec nie ri, is to ri ko si, bo nis uni-
ver si te tis fi lo so fiis doq to ri da fi lo lo giis pri vat -do cen ti, pa ri-
zis wm. ni nos sa xe lo bis qar Tu li ek le siis da maar se be li da mi si pir ve li 
wi nam ZRva ri, var Sa vis uni ver si te tis pat ro lo giis pro fe so ri da var Sa vis 
mar Tlma di deb lu ri ek le siis ar qi man dri ti. 

qarumiZe Salva (1885-1952), po li ti ku ri moR va we, erov nul -de mok ra tiu-
li par tiis war   mo mad ge ne li, sa qar Tve los erovnuli sabWos (1917) wev ri. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti. 

qorqia aleqsandre (sa Sa) (1879-1959), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, 
pub li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. sa qar Tve-
los ga sab Woe bis Sem deg po li ti ku ri emig ran ti.

RambaSiZe daviT (da Ti ko) (1884-1963), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, 
dip lo ma ti, me ce na ti. 1920-mde sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis 
warmomadgeneli did bri  ta neT Si. eqim vax tang Ram ba Si Zis (1872-1951) um-
cro si Zma. 1921-i dan po li ti ku ri emig  ran ti.

RambaSiZe vaxtang (1872-1951), eqi mi da sa zo ga do moR va we, pub li cis ti, 
ce mis sa bav Svo sa na to riu mis da maar se be li, pa ri zis qar Tu li saT vis to mos 
ri giT meo re Tav mjdo ma re. ga ta ce bu li iyo fo tog ra fiiT, cno bi lia ilia 
Wav Wa va Zis da sxva sa zo ga do moR va we Ta mis mier ga da Re bu li fo toe bi. po-
li ti ku ri da sa zo ga do moR va wis da viT Ram ba Si Zis (1884-1963) uf ro si Zma. 
1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

yauxCiSvili mixeil (1889-1947), po li ti ku ri moR va we, in Ji ner -e leq tri-
ko si, qi mi ko si, so cia lis t-fe de ra lis tu ri par tiis war mo mad ge ne li. 1921-
i dan po li ti ku ri emig ran ti. 1931-39 fir ma `si men sis~ mTa va ri sam mar Tve-
los wev ri da di req to ri ger ma nia Si, 1939-47 ima ve fir mis ita liu ri gan-
yo fi le bis di req to ri.

SanSiaSvili aleqsandre (san dro) (1888-1979), poe ti, dra ma tur gi, sa zo-
ga do moR va we, sa qar Tve los ssr xe lov ne bis dam sa xu re bu li moR va we (1930), 
ssrk sa xel mwi fo pre miis lau rea ti (1948).

Stainhauzeni rihard, sof. fal ken hai mis mkvid ri. aleq san dre qor qia sa 
da gri gol dia sa mi Zis saer To nac no bi.

Cxenkeli akaki (fsevd.: ak. C-li, ak. Cx., an Cin da sxv.) (1874-1959), po-
li ti ku ri moR va we, iu ris ti, pub li cis ti, so cial -de mok ra tiu li par tiis 
er T-er Ti li de ri, sa qar Tve los erov nu li sab Wo sa (1917) da dam fuZ ne be li 
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kre bis (1919) wev ri, 1918 amier kav ka siis  federaciuli respublikis mTa-
vrobis Tavmjdomare, 1918 sa qar Tve los de mok ra tiu li res pub li kis sa ga-
reo saq me Ta mi nis tri. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

caguria irakli (fsevd.: Co lo nel D. de Sou ramy, D. de Sou ramy, Д. Б. Итрия-
Сурамели, Д. Су ра  мели) (?_1969), po li ti ku ri da sam xed ro moR va we, pol-
kov ni ki. 1922-24 sab Wo Ta oku pa ciis wi naaR mdeg mi mar Tu li brZo lis aqtiu-
ri monawile. 1924 wlis ag vis tos ajan ye bis da mar cxe bis Sem deg po li ti ku-
ri emig ran ti.

wereTeli akaki (1840-1915), poe ti, mwe ra li, pub li cis ti da sa zo ga do 
moR va we.

wereTeli aleqsi (lo lia) (1869-1942), in Ji ne ri, ga ta ce bu li iyo mu si kiT 
da an trep re nio rob da sao pe ro dass. poe ti sa da sa zo ga do moR va wis aka ki 
we reT lis (1840-1915) va Ji. 

wereTeli mixako (mi xeil) (fsevd.: m. san ga la, alarodieli, vra ci, Bâton, 
um camarade da sxv.) (1878-1965), po li ti ku ri da sa zo ga do moR va we, mec nie-
ri, fi lo lo gi, pub li cis ti, so cio lo gi. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

wereTeli oTar (1902-1944), po li ti ku ri moR va we, fi lo so fo si, pub li cis-
ti. 1933-idan ̀ qar Tvel na cio na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri, 1935-i dan ̀ e rov-
nu li er Tia no bis daraz  mu lo ba `TeT ri gior gis~ war mo mad ge ne li. mec nie ris, 
po li ti ku ri da sa zo ga do moR  va wis mi xeil (mi xa ko) we reT lis (1878-1965) va Ji.

wm. nino, qris tia no bis mqa da ge be li da ga mav rce le be li sa qar Tve lo Si (IV s.).  
WavWavaZe ilia (1837-1907), poe ti, mwe ra li, pub li cis ti da sa zo ga do 

moR va we, sa qar Tve los erov nul -gan ma Ta vi suf le be li moZ rao bis li de ri.
xelaZe daviT (Ti ku ni: pa ta ra da Ti ko) (1887-1957), po li ti ku ri moR va we, 

mes tam be, ga mom ce me li, pa ri zis qar Tu li stam bis da maar se be li, so cial -
de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1921-i dan po li ti ku ri emig ran ti.

xoStaria korneli (1905-1947), po li ti ku ri moR va we, fi lo so fo si, pub-
li cis ti, erov nul -de mok ra tiu li par tiis war mo mad ge ne li. 1933-i dan `qar-
Tvel na cio na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri, 1935-i dan `e rov nu li er Tia no bis 
da raz mu lo ba `TeT ri gior gis~ war mo mad ge ne li.

jabadari giorgi (1888-1938), re Ji so ri, Teat ra lu ri moR va we da pe da go gi. 
1918 wels mi si xel mZRva ne lo biT Ca mo ya lib da qar Tu li dra ma tu li Teat ri- 
stu dia (e. w. ja ba da ris stu dia), ro mel sac 1920 wlam de xel mZRva ne lob da. 
1920 sa qar Tve los eko no mi kur de le ga cias Tan er Tad ev ro pa Si gaem gzav ra 
da sa qar Tve los fi nan sTa mi nis tris, k. kan de la kis, Ta na Sem we iyo. sa qar Tve-
los ga sab Woe bis Sem deg emig ra cia Si dar Ca.

javaxiSvili ivane (1876-1940), sa zo ga do moR va we, is to ri ko si, Tbi li sis 
sa xel mwi fo uni ver si te tis er T-er Ti da maar se be li, sa qar Tve lo sa da kav-
ka siis is to riis Ta na med ro ve sa mec nie ro sko lis er T-er Ti fu Zem de be li, 
ssrk mec nie re ba Ta aka de miis aka de mi ko si (1939).

jaSi rafiel (ra fo) (?_1987), po li ti ku ri moR va we, pub li cis ti, 1933-i-
dan `qar Tvel na cio na lis tTa or ga ni za ciis~ wev ri, 1935-i dan `e rov nu li 
er Tia no bis da raz mu lo ba `TeT ri gior gis~ war mo mad ge ne li.



146

damowmebani

1. Sa ra Ze 1993: Sa ra Ze g., `uc xoe Tis cis qveS~, wig ni II, gv. 188, Tbi li si, 
1993.

2. ko ba xi Ze 2009: ko ba xi Ze r., `wm. mRvdel mo wa me gri gol fe ra Ze _ qar-
Tu li emig ra ciis su lie ri ma ma da di di moR va we~, kreb. `qris tia nu li 
kvle ve bi~, II, gv. 177, Tbi li si, 2009.

3. dauS vi li 2012: dauS vi li r., `Famous Georgians _ Sal va ne bie ri Ze yve-
la ze um cro si Se fi cu li~, gaz. `Prime Time~, #3, 3 ap ri li, 2012.

4. Sa ra Ze 2003: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 
t. III, gv. 7, Tbi li si, 2003. 

5. Sa ra Ze 2005: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 
t. VIII, gv. 408, Tbi li si, 2005.

6. qse 1979: `qar Tu li sab Wo Ta en cik lo pe dia~, t. 4, gv. 650, Tbi li si, 1979.
7. Зерцалов 1941: Зерцалов Г. В.,  `Библиография Русской Периодики 

Грузии~, ч. 1, Тбилиси, 1941.
8. Sa ra Ze 2005: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. VIII, gv. 399, Tbi li si, 2005.
9. dia sa mi Ze gr., `Ta vad io seb da dia nis sa max sov rod~, Jurn. `kav ka sia~, 

#4, gv. 30-31, seq tem be ri, pa ri zi, 1937.
10. baq ra Ze 2015: http://www.azrebi.ge/index.php?pid=979.
11. ava liS vi li z., `kav ka siis ere bi da ir re den tiz mi~, Jurn. `kav ka sia~, #3, 

gv. 7-13, ag vis to, pa ri zi, 1937. 
12. Григол Диасамидзе, `Древняя армянская историческая литература~, ж. 

`Кавказ~, №10/46, ок тябрь, 1937.
13. qse 1984: `qar Tu li sab Wo Ta en cik lo pe dia~, t. 7, gv. 120, Tbi li si, 1984. 
14. baq ra Ze 2015: http://www.azrebi.ge/index.php?pid=979.
15. Sa ra Ze 2004: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. V, gv. 6, Tbi li si, 2004.
16. Sa ra Ze 2005: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. VI, gv. 7, Tbi li si, 2005.
17. Sa ra Ze 2002: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. II, gv. 79,  Tbi li si, 2002.
18. Co lo nel D. de Sou ramy, `La dis lo ca tion URSS et les prob lèmes du Caucase~, 

Pa ris, 1937.
19. Sa ra Ze 2005: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. VIII, gv. 7, Tbi li si, 2005.
20. Sa ra Ze 2005: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. VIII, gv. 401-402, Tbi li si, 2005.
21. Sa ra Ze 2001: Sa ra Ze g., `qar Tu li emig ran tu li Jur na lis ti kis is to ria~, 

t. I, gv. 381,  Tbi li si, 2001.
22. dia sa mi Ze gr., `di di mgos nis mi pa ti Je ba ra Wa- leC xum Si~, Jurn. `kav ka-

sia~, #6-13, iv ni si, 1938.

http://www.azrebi.ge/index.php?pid=979
http://www.azrebi.ge/index.php?pid=979


147

letters by Grigol diasamidze to Shalva amirejibi
Materials for the research of Georgian emigration

Publication by lali tsomaia

Summary

Letters by Grigol Diasamidze protected in Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature 
represent one of the most important documents in terms of studying Georgian Emigration history. 

Grigol Diasamidze had an impressive publishing experience in Germany and at the same time 
collaborated with the Georgian Emigrant press.

These letters were sent from Berlin to Paris where at that time Sh. Amirejibi lived. They 
describe development of contemporaneous Berlin and the intrigues that accompanied the life of 
Georgian Emigration. 

Therefore, these letters are very important for the researchers and readers of the history of 
Georgian Political Emigration.
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lado beliaSvilis arqivSi daculi ori werili

maia cercvaZis publikacia

TvalsaCino qarTveli emigrantis, mweral akaki beliaSvilis umcrosi 
Zmis, rusTavelis kosmologiis mkvlevrisa da poetis lado beliaSvi-
lis (1906-1961) popularizaciis saSuri saqme  saqarTveloSi didi xani 
araa, rac daiwyo. misi tragikuli daRupvidan naxevar saukuneze meti 
xnis Semdeg, 2013 wlis seqtemberSi SoTa rusTavelis qarTuli lite-
raturis institutSi Catarebul emigrantuli mwerlobisadmi miZRvnil 
saerTaSoriso simpoziumze gakeTda moxseneba, romelSic lado beliaS-
vilis “vefxistyaosnis” kosmologiisadmi miZRvnili kvlevebi iyo mi-
moxiluli (ix. m. cercvaZe. „rusTavelis kosmografiuli Sexedulebebi 
lado beliaSvilis wignis „rusTavelis da dantes idumali“ mixedviT“. 
VII saerTaSoriso simpoziumis „literaturaTmcodneobis Tanamedrove 
problemebi _ literatura devnilobaSi. emigrantuli mwerloba“ (me-
20 saukunis gamocdileba)  masalebi (nawili III);  Catarda aseve sajaro 
leqcia saqarTvelos parlamentis erovnul biblioTekaSi 2014 wlis 4 
aprils. amave sasikeTo mizans isaxavs qarTuli sazogadoebisaTvis gac-
nobac emigranti mkvlevris arqivisa, romelic misma ZmisSvilma, qal-
batonma manana beliaSvilma saqarTvelos giorgi leoniZis saxelobis 
qarTuli literaturis saxelmwifo muzeums gadasca. dasaxelebul ar-
qivSi ganTavsebuli ori piradi werili ukve gamoqveynda (ix. m. cercva-
Ze. „akaki beliaSvilis ori werili emigranti Zmisadmi“. Jurnali „riwa“ 
(#2, 2015).; amave muzeumis almanaxSi ”literaturis matiane” (#13, 2015) 
daibeWda lado beliaSviis werili dedisadmi.

amJamad mkiTxvels vTavazobT ori piradi werilis publikacias saTa-
nado komentarebiT. erTi maTgania lado beliaSvilis werili ZmisSvi-
lis mananasadmi (slm # 29190-24x), xolo meore — lado beliaSvilis 
emigranti megobris mixeil CubiniZis werili akaki beliaSvilisadmi 
(slm #29190-63x), romelSic is Zmis gardacvaleba-dakrZalvis ambebs 
aRuwers adresats. teqsti ibeWdeba redaqciuli Carevis gareSe — sti-
li, orTografia da punqtuacia daculia.

warmodgenili werilebis publikacia, vfiqrobT, waadgeba lado be-
liaSvilis cxovreba-moRvaweobisa da zogadad qarTuli emigraciis is-
toriis Seswavlis saqmes.
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1. lado beliaSvilis werili manana beliaSvilisadmi 

Cemo Zvirfaso da sayvarelo manana!1 

didi bodiSi, rom amdenxans werili dagigviane, miT umetes rom Senma 
werilma da pirRia gigos2 suraTma Zalian gamaxara. es Cemi grZnobebis 
sisustis bralia. werilis moweras rom davapireb, guli miCvildeba, grZ-
nobebi maxrCobs. verafers vwer. exla Cemi aRelveba unda genaxa, rodesac 
xuTSabaTs saRamos eqvs saaTze CemTan saxlSi zari darekes da rodesac 
kari gavaRe, Cems win idga ori adamiani3 da erTi maTgani mekiTxeba: “Sen am 
kacs ver icnobo”. Sevxede da Cemi erTad-erTi Zma4 veRar vicani. ra didi 
manZili yofila 34 weliwadi5. didi mgrZnobiare iyo Cveni Sexvedra, ris 
gavlenis qveS, albad, kidev didxans davrCebi. magram yvelafers amas mama-
Seni TviTon mogiyveba, roca dabrundeba.

exla mamaSeni ocnebobs, rom am wels an gaisaT Sen da Seni meuRle6 mewve-
viT parizSi da mere ki mamaSeni da dedaSeni7 erTad Camovlen. ase rom mec 
dRes am imedebiT vcxovrob. imedic maqvs Zalian male ginaxulebT da maSin 
me viqnebi erTi ubednieresi kacTagani. mamaSeni SabaTs saRamos gafrinda 
amerikaSi8 da gamovlisas kidev vinaxuleb9. mamaSens gigos suraTebi jibeSi 
udevs da sul imis kocnaSia. exla, Cemo manana, momikiTxe didis siyvaru-
liT Seni meuRle, romlis naxvac da gacnobac ise menatreba, rogorc Seni, 
gigos Cems magivrad akoce da mokiTxva yvela Cvens nacnob naTesavebs.10

Seni Zia lado11

მარცხნიდან - გიორგი (ჟორჟიკა) ნოზაძე, აკაკი ბელიაშვილი, 
ლადო ბელიაშვილი, კოლია პიპინაშვილი, ლიდა შარაშიძე-

ნოზაძისა, მიშა ჩუბინიძე, პარიზი, 1960 წ.

ლადო ბელიაშვილი
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2. mixeil CubiniZis werili akaki beliaSvilisadmi

17 aprili, 1961w.
parizi

Zmao akaki12!

pirveli cnoba, romelic gamogigzavne (depeSa), ver gadmogeci kargi da 
samxiarulo, magram es aqsidani13 moxda da iZulebuli viyavi mecnobebia, 
apa sxva ra meqna. dagveRupa Zma valodia14 da sul ubraloT. erTi nabi-
jis gadadgmiT. minda mogwero yovelive dawvrilebiT, magram bevr dros 
wagarTmevs da sxva nairaT me ar SemiZlia. valodia iyo CemTan klinikaSi 
2 marts, roca movixede, radgan cudaT viyavi da veravis ver vnaxulobdi; 
movida da mTxova, rom ar mecnobebia Cemi avaTmyofoba Cemianebze, radgan 
Sewuxdebiano. me gamovedi 9-s marts, movida saxSi CemTan gaxarebuli, 
rom kargad viyavi, aravis ar egona, Tu gadavitandi amden operacias. is 
TiTqmis yovel sam dReSi modioda da mnaxulobda; erTxel saRamos mo-
vida kargad Cacmuli da uTxari, raSia saqme, man sixaruliT miTxra, rom 
ori kviriT midis qalaq gareT, kargs SatoSi, iq darCeba 2 aprilamdis da 
daisvenebs da daaTavebs Tavis Sromas15. marTlac wavida. gavixede es iyo 
24 marti. igi vnaxe Cems maRaziis winaSe kidev Cacmuli, ara samuSevar tan-
sacmelSi, ra ginda, kaco aq, xom waxvedi, pasuxi: gamomiZaxes samuSevraT, 
da Camovedi; me cota gulmosuli upasuxe, veRar darCi es erTi kvira iq, 
rom Camosuliyavi im kviraSi, aRdgomis Semdeg, e. i. 2 aprilis Semdeg, 
kaTolikebis aRdgoma iyo. isadila da wavida. me jer kidev savsebiT ar 
gamovkeTebulvar da muSaobas ar viwyeb da arc daviwyeb ivlis Tvemdis. 
SabaTs 1s aprils saRamoze SevikribeT erTad CemTan da darekes telefo-
niT, rom valodias mouvida aqsidani da saavaTmyofoSi waiyvaneso. ara-
fris gakeTeba ar SeiZleboda. savaTmyofoSi aRarvis ar uSvebden. Rvde-
li yofiliyo 6 saaTze da igi ukve gardacvalebuliyo; aqsidani mouxda, 
muSaobda 5 metris manZilidan Camovarda, fexi aucda,daeca qvaze da Tavi 
dakra, waiyvanes saavaTmyofoSi. es moxda 2s saaTze, sanamdis ambulansi16 
movida, sanamdis oqmi Seayenes dro gavida da 4s saaTze waiyvanes savaT-
myofoSi da 5 sze gardaicvala. grZnoba ar daukargavs da eTqva Rvdli-
saTvis, rom aqedan me veRar gaval cocxalio? kvira 2s aprils aRdgomaa, 
yvelasferi daketilia, magram Seni misamarTic ar vicodi da depeSa ga-
movgzavne, romelic Sen miiRe da gacnobes. Cemi telefonis misamarTi me 
ar mogeci, mitom rom me xan aqeT da xan iqiT davrbodi rame gamekeTebina, 
da mogeci faRavasi, radgan misi coli, Svili sul saxSi arian. valodias 
sxeuli ar gvaCvenes, radgan igi gadagzavnes morgSi rom gaeWraT da ena-
xaT17 sabotaJi xom ar yofila. aseTi kanonia. arc suraTis gadaRebis 
neba mogvces morgSi. igi mxolod gaWres 12 aprils da davasaflaveT 15 
aprils levilis saerTo sasaflaoze18. rac SeiZleba kargad davasafla-
veT da mivabareT ucxoeTis miwas Cveni sayvareli da Zvirfasi Zma valo-
dia udrovoT dakarguli da sruliaT SemTxveviT. akaki! Seni Camosvla 
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saWiroa radgan valodias marcxi mouvida, pasuxis mgebeli arian, 1) TviT 
patroni sadac muSaobda da 2) (Accidant de travaille19) aqsidanis dawesebu-
leba, sadac igi dazRveuli iyo, ukve veqilebs SevekiTxe da saWiroa de-
dis veqiloba an Seni. amas me mgonia aqauri sabWoTa xelisuflebis amba-
sadi20 Seasrulebs. Seni misamarTi ar vici, verc vnaxeT valodias oTaxSi. 
ori Cemodani savsea misi wignebiT da tanisamosiT21. Cemi misamarTia: 241, 
rue Croix Nivert Paris 15e, telefonis # Vaugirard 13-40, mxolod SegiZlia 
dareko 10 saaTidan 12 saaTamde da 2-dan 7ids. ese igi madauri droiT 
diliT 12-2 dis da 4dan 9dis, mitom rom me gavdivar saqmeebze. mere ki-
dev 1l maisidan me parizSi veRar mnaxav, mivdivar dasasveneblad mzian 
adgilebze da cota mTis haerze 2 TviT, rom movikeTo, Tu Cems Tavs me 
ar mouare, momvleli bevri ar aris. Tu Camoxval am Tvis damlevamdis 
kargs izam, yvelasfers getyvi da mogiyvebi. yvelas Zalian guli dawyda 
valodias aseT ubedurobiT.Ggasvenebas daeswren misi saxlis patronebi, 
isTe tiroden, rogorc Tavis Zmas.  yvela tiroda didi da patara Cvens 
sayvarel Zmas valodias. sawyal marTas22 dedas nu etyviT, ras uzams, 
nu gaumwardeba ukanaskneli dReebi. iseTi Soki mqonda, akaki, valodias 
aseTi uecari ubedurebiT, rom aTi dRe verafers vinelebdi sasmel saW-
mels da ucbaT gavxdi da axla cota movikeTe. mafrTxilebda me rom ar 
mecnobebia saxSi Cemi avaTmyofoba da erTi kviris Semdeg me damWirda 
aseTi ubedurebis cnoba momeca SenTvis, cxovreba rogori cvalebadia da 
daundobeli. jer sul axalgazrda, uwyinari, yvelas moyvaruli; ramden-
jel uTxari, valodia, daanebe Tavi am etaJebze fxokials.modi CemTan, 
gaCerdi sasmel saWmeli gaqvs, bina geqneba da iyavi wynarad. iZaxda sul, 
ar minda muSaobao, daaneba Tavi erTxel Tavis xelobas da indoeTis sa-
konsuloSi daiwyo muSaoba, gaxarebuli iyo da mere sul axla daubrunda 
kidev am saqmes. Turme im dRes SabaTs Sens telefons ucdida da es ambavi 
mouvida roca muSaoba gaaTava. ras izam, Zmao, bedi misi asTu yofila. 
axla, Zmao, Tqven mainc iyaviT kargad, da gaagrZeleT ojaxis, gvareulo-
bis xazi. me mgonia axla misi gasvenebis Semdeg SeZleb aq Camosvlas da 
cota rames mainc mokideb xels mis samaxsovrod, tyuila ar daikargos 
misi Sroma da xlaforTi. salami da kargad yofna. miiReT Zmuri salami. 
geamborebiT dids da pataras yvelas erTobiT. Tu macnobeb, Camosvlas, 
kargi iqneba. depeSa yvelas jobia: Tchoubinidze. 241, rue Croix Nivert Paris. 
laTinuri asoebiT ginda rusulad da ginda qarTuli sityvebiT depe-
Sis Sinaarsi. asTe vRebulob cialasas. unda Seurigde am ambavs da Tavi 
imedovne imiTi, rom gyavs coli, Svili da Svilis Svili, razedac unda 
ifiqro da aman gadagatanios es ubedureba.

Seni Zma miSa CubiniZe23.

P.S. patroni, sadac valodia muSaobda, aravis ara  cnobs da arasfers 
ar iZleva, namuSevar fulzedac uars ambobs, sTqva, rom Camova misi Zma, 
masTan meqneba salaparako da mas gauswordebio. agreTve (Accidant de travai-
lle) e. i. Tu marcxi mogiva muSaobis dros ixdis fuls da veqilebma sTqva, 
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rom axlave mogcemen 3.000.000 franks Zvels, e.i. 30.000 frankis.amitom 
aris Seni Camosvla saWiro, nu dakargavT mis Sromas da xlaforTs, rac 
gaswia sawyalma.

Seni miSa. 

saZiebeli da komentarebi

1 manana — manana akakis asuli beliaSvili (1931-2014), lado beliaSvilis ZmisSvi-
li. daibada 1931 wlis 19 seqtembers TbilisSi. 1957 wels daamTavra Tbilisis 
samxatvro akademia mxatvar-grafikosis specialobiT. wlebis manZilze muSaobda 
gamomcemlobebSi wignis grafikis sferoSi, agreTve dazgur grafikaSi _ lino-
graviura, oforti, qsilografia, liTografia; ferweraSi _ portretis, peiza-
Jis, naturmortis, Tavisufali kompoziciis JanrSi. 1980-ian wlebSi asrulebda 
SekveTebs arqeologiuri kvlevis centrisTvis: ixatavda eqspediciebSi mopove-
bul masalas. agreTve aformebda xelovnebaTmcodneTa da arqeologTa samec-
niero naSromebs;

2 gigos — igulisxmeba akaki beliaSvilis SviliSvili, misi qaliSvilis mananas vaJi 
giorgi borisis Ze cibaZe (1958-2015), mxatvari-moqndake. cnobarSi „vin vinaa 
Tanamedrove qarTul xelovnebaSi“  mis Sesaxeb vkiTxulobT: swavlobda Tssa 
qandakebis fak-ze (1978-84). pedagogebi: T. RviniaSvili, i. oqropiriZe. sadi-
plomo namuSevari - „qalis figura“ (xelmZRvaneli - i. oqropiriZe). gamofenebSi 
monawileobs 1992 wlidan. saqarTvelos mxatvarTa kavSiris wevria 1999 wlidan. 
ZiriTadi namuSevrebi: „naturmorti“ (1986), „peizaJi (1987), Semodgoma“ (1988), 
„nayofebi saRamos Suqze“ (1989), „naturmorti yviTeli yvavilebiT“ (1990), „mTaw-
mindis xedi“, „Wadrakis dafa“ (1990), „sirinozTa simRera“ (1991, 1995), „triumfi“ 
(1991), „literaturuli siuJeti“, „Zroxebi velze“, „saxelosno“, „naturmorti 
ujredebian muSambaze“ (1992), „pastorali (1993)“, „naturmorti wiTeli foTle-
biT“, „arena“ (1994), „literaturuli siuJeti“ (1995), „ambavi lom-vefxvis daxoc-
visa“ (1996), „mwyemsi“ (1997), „gaseirneba“, „istoriuli siuJeti“ (1998). gamofe-
nebi: sagazafxulo (seg Tbilisi 1994-95), saSemodgomo (seg Tbilisi 1995), Tbi-
lisis kerZo galereebi. misi namuSevrebi daculia sastumro „Seraton-metexi 
palasSi“, kerZo koleqciebSi.

3 akaki beliaSvili Zmas parizSi estumra kinoreJisor konstantine (kolia) pipi-
naSvilTan (1912-1969) erTad. 

4 Zma — igulisxmeba akaki ionas Ze beliaSvili (1903-1961), qarTveli mwerali. 
daamTavra quTaisis qarTuli gimnazia. 1921 wlidan swavlobda Tbilisis po-
liteqnikur institutSi. gimnaziaSi swavlis dros xelnawer JurnalebSi aqvey-
nebda patara moTxrobebs, miniaturebsa da piesebs. 20-ian wlebSi “futurist-
lefelebis” literaturuli dajgufebis aqtiuri wevri iyo. Ggamocemuli 
aqvs moTxrobaTa krebulebi (1933, 1935, 1937). beliaSvilis umniSvnelovanesi 
nawarmoebia istoriuli romanebi “Tavgadasavali besik gabaSvilisa”  da “oqros 
Cardaxi”, romelSic gamoCenili poetis mxatvruli biografia XVIII saukunis 
saqarTvelos istoriuli sinamdvilisa da sazogadoebriv-politikuri cxovre-
bis fonzea warmodgenili. beliaSvili kinodramaturgic iyo. masve ekuTvnis 
publicisturi da literaturul-kritikuli statiebic. 1961 wlis 14 dekebers 
meuRlesTan erTad tragikulad daiRupa avtoavariaSi. col-qmari didubis 
panTeonSi dakrZales.
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5 34 weliwadi — lado beliaSvili gulisxmobs ucxoeTSi gatarebul wlebs. igi 
emigraciaSi 1926 wlis zafxulidan imyofeboda. samSoblos datovebidan 34 wlis 
Semdeg, is inaxula misma Zmam, mweralma akaki beliaSvilma.

6 Seni meuRle — igulisxmeba akaki beliaSvilis siZe, misi qaliSvilis mananas meuR-
le boris vasilis Ze cibaZe (1931-1991), moqandake, saqarTvelos damsaxurebuli 
mxatvari (1967). misi namuSevrebidan aRsaniSnavia n. baraTaSvilis (1976, brin-
jao, Tbilisi), n. firosmanaSvilis (1961, Savi qva, firosmanaSvilis muzeumi, 
mirzaani), vaJa-fSavelas (1963, xe, saqarTvelos kulturis saministro) Zeglebi, 
“mSvidobis sadarajoze (1965, tonirebuli TabaSiri, saqarTvelos suraTebis ga-
lerea) da sxv.; boris cibaZe 1957 wlis moskovis axalgazrdobisa da studentTa 
saerTaSoriso festivalis laureati gaxda namuSevrisaTvis “qaliSvilis por-
treti” (marmarilo, saqarTvelos suraTebis galerea).

7 dedaSeni — igulisxmeba akaki beliaSvils  meuRle, cnobili emigranti poetis 
giorgi gamyreliZis (1904-1975) ufrosi da TinaTini (1907-1961), germanuli enisa 
da literaturis specialisti.

8 rogorc ukve aRvniSneT, 1960 wels is inaxula misma Zmam, mweralma akaki beliaS-
vilma, romelic kinematografistTa sakavSiro delegaciasTan erTad amerikis 
SeerTebul StatebSi mimavali gzad parizSi gaCerda ori dRiT. 

9 akaki beliaSvilma amerikaSi ori kvira dahyo. Uukan dabrunebisas is kvlav 
SeCerda parizSi sul ramdenime saaTiT da kvlav Sexvda Zmas. maTi Sexvedris 
dramatuli epizodebi mweralma asaxa Tavis samogzauro Janris TxzulebaSi 
“amerikaSi parizze gavliT”. giorgi leoniZis saxelobis qarTuli literatu-
ris muzeumis gamomcemloba “literaturis matiane”. redaqtori rusudan niS-
nianiZe. Tbilisi. 2015w.

10 werili dawerilia parizSi Zmebis Sexvedris Semdeg.
11 lado - vladimer (lado) beliaSvili (1906-1961), mweral akaki beliaSvilis 

umcrosi Zma. daibada WiaTuraSi, mweral iona beliaSvilis (1879-1924) (fsevd.: 
“iona TluReli”, „WiaTureli eSmaki”) ojaxSi. saSualo skolis damTavrebis 
Semdeg 1925 wels  Cairicxa  Tbilisis saxelmwifo universitetis social-
ekonomiur fakultetze. 1926 wlis zafxulSi gaipara sazRvargareT, Tur-
qeTis gavliT safrangeTSi gaemgzavra da iq jer marselSi, Semdeg parizSi 
dasaxlda. nivTieri saxsris uqonlobis gamo man ver SeZlo umaRlesi ganaT-
lebis miReba, mxolod enis Semswavleli kursebi daamTavra da srulyofilad 
daeufla frangul enas. mTeli sicocxle muSaobda mSenebel muSad, rTul 
ubnebze, did simaRleebze, rac mas saSualebas aZlevda weliwadSi mxolod 
eqvsi Tve emuSava, danarCen dros ki TavisTvis saintereso da sasurvel sa-
qmianobas uTmobda. man TviTganviTarebas mihyo xeli da mwerlobaSi scada 
bedi. mis kalams ekuTvnis ramdenime gamokvleva, narkvevi, TeTri leqsi... 
mravalmxrivi interesebis miuxedavad, misi niWi ver ganviTarda saTanadod 
emigrantuli cxovrebis mZime pirobebis gamo. misi Tanamdevi iyo usaxlkaro-
ba, samuSaos ZebnaSi adgilidan adgilze xetiali, martooba, mZime fizikuri 
Sroma, romelic sulierad ar akmayofilebda, da bolos nostalgia... samSo-
blosTan kavSiri TiTqmis gawyvetili iyo. dedas Tu ugzavnida mokle baraTe-
bs drodadro. lado beliaSvils sakuTari ojaxi ar Seuqmnia da arc uSualo 
memkvidre darCenia. sikvdilamde cota xniT adre man samSobloSi dabrunebis 
nebarTva iTxova sabWoTa mTavrobisagan da pasuxis molodinSi moulodnelad 
tragikulad aResrula. mas uWirisufles iqaurma qarTvelebma da dakrZales 
levilis qarTvelTa sasaflaoze.

12 akaki —  igulisxmeba akaki ionas Ze beliaSvili. ix. kom. 3. 
13 aqsidani —  frang. Accident - ubeduri SemTxveva, avaria.
14 valodia — igulisxmeba lado beliaSvili. ix. kom. 9.
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15 Tavis Sromas —  savaraudod, igulisxmeba lado beliaSvilis kosmologiuri naS-
romebi. rogorc cnobilia, 1956 wels  man parizSi gamosca wigni “rusTavelis da 
dantes idumali” (sityva pirveli) (Les Secrets de Rousthaveli et de Dante Aliguiery. 
Premier discours), romelic rusTavelis kosmografiul Sexedulebebs (samyaros 
agebuleba, mzis sistema,  planetebis moZraoba, maTi gamomwvevi mizezebi...) eZR-
vneba. wignis gamocemamde 1953 wels l. beliaSvilma „sosiete-de-savanis” dar-
bazSi gaakeTa pirveli sajaro moxseneba aRniSnul sakiTxebze, meore ki - las-
kasis darbazSi 1954 wels. sul ganzraxuli hqonda oTxi moxsenebis gakeTeba da 
oTx wignad gamocema, rac aRar dascalda.

16 ambulansi — frang. Ambulance –saswrafo daxmareba.
17 Seni Camosvla saWiroa — akaki beliaSvili lado beliaSvilis gardacvalebidan 

ramdenime TveSi, 1961 wlis seqtemberSi meuRlesTan erTad parizs gaemgzavra 
Zmis saflavis mosaxilvelad.

18 levilis saerTo sasaflaoze - levili, levil-siur-orJi (frang. Leuville-sur-
Orge) parizTan axlos mdebare, misgan 26 km-iT daSorebuli dabaa, romelSic 
1921 wels safrangeTSi gaxiznulma saqarTvelos demokratiuli respubli-
kis mTavrobam iyida patara mamuli. mas surda, igi gamxdariyo TavSesafa-
ri qarTveli politikuri ltolvilebisaTvis da saqarTvelos gaTavisu-
flebis Semdeg saqarTvelos sakuTreba gamxdariyo. levilSi aris qarTvel 
emigrantTa saZmo sasaflao, romelmac qarTuli erovnuli panTeonis mniS-
vneloba SeiZina. iq dakrZaluli arian TvalsaCino politikuri moRvaweebi, 
mecnierebi, mwerlebi...

19 accidant de travaille — samedicino sadazRvevo kompania, romelic gascemda sakom-
pensacio Tanxas samuSaoze ubeduri SemTxveviT gardacvalebis SemTxvevebSi. 

20 ambasadi — frang. ambassade – saelCo. 
21 ori Cemodani savsea misi wignebiT da tanisamosiT -  1961 wlis seqtemberSi pariz-

Si Casulma akaki beliaSvilma samSobloSi wamoiRo Zmis xelnawerebi da wignebi. 
22 marTas — akaki da lado beliaSvilebis deda iyo marTa, qoreTeli SeZlebuli 

glexis gigo SarvaZis qaliSvili.
23 miSa CubiniZe - mixeil CubiniZe (1892-1962), safrangeTSi emigrirebuli qarTve-

li, l. beliaSvilTan daaxloebuli piri. dakrZalulia levilis sasaflaoze. 
akaki beliaSvili Tavis zemoxsenebul TxzulebaSi Semdeg cnobebs gvawvdis 
miSa CubiniZis Sesaxeb: ”quCaSi gavediT, taqsi viqiraveT da xuTmetiode wuTis 
Semdeg mivadeqiT erT sabakaleio duqans. igi yofil Savi qvis mrewvels mixeil 
CubiniZes ekuTvnis. es CubiniZe memkvidrea im gedevan CubiniZisa, romelmac 
pavle moseSvilTan erTan yvelaze pirvelad daiwyo Savi qvis gatana WiaTuri-
dan gasuli saukunis samocdaaTian wlebSi. Ggedevans colad hyavda babuaCemis 
dai marTa, beliaSvilis qali. igi uSvilo iyo da mis mdidar ojaxSi skasa-
viT zuzunebdnen naTesavebi, diswulebi da dZmiswulebi. pataraobisas xSirad 
TveobiT da wlobiTac ki TavisTan vyavdi da mgonia, rom es mkacri da pirquSi 
qali marto me miRimoda. maTi saxli axlac dgas zestafonis Teatris gverdiT. 
mixeils, gedevanis Zmis SviliSvils bavSvobidanve vicnob. igi Cemze gacilebiT 
ufrosia, samocdaaT welsaa miRweuli. axla aq, maRaziis mepatrone gamxdara, 
winsafari aufarebia da frang diasaxlisebs saqonels uwonis. daminaxa Tu ara, 
maSinve micno”. 
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two Personal letters from the Collection of  lado Beliashvili

Publication by Maia tsertsvadze

Summary

The name of Lado Beliashvili (1906-1961), the younger brother of  the Georgian 
writer Akaki Beliashvili is not well known to the general public. He escaped  from 
communist regime in 1926 and  died with tragic accident in France. He was resear-
cher and poet. Rustvelologists  know his book “Secrets of Rustaveli and Dante” 
(the first word) published in Paris in 1956, which is deducated to the cosmographi-
cal views of Rustaveli (structure of the Universe, the Solar System, motion of the 
planets, its reasons...).

The article represents publication of two personal letters from the collection of  
Lado Beliashvili with corresponding comments. Letters are important sources not 
only for Lado Beliashvili’s life and activity, but also for the history of georgian emi-
gration in common. Manuscripts of letters are kept in the manuscript collection of 
the Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature.
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ირაკლი ცაგურია

საქართველო გოლგოთის გზაზე1

მაია ვარსიმაშვილი-რაფაელის პუბლიკაცია

ცარისტული კვერთხით გაერთიანებულმა ერებმა მაქსიმალისტური რევოლუ-
ციის შემდგომ დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. როგორც ვიცით, საქართველომ დამო-
უკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა. იგი დე ფაქტო და დე იურე აღიარეს 
ანტანტის სახელმწიფოებმა, ხოლო 1920 წლის 27 იანვარს საბჭოთა რუსეთმაც. 

საბჭოეთის წითელმა ჯარმა დაარღვია ეს ხელშეკრულება, არაფრად ჩააგდო 
ერთა თვითგამორკვევის უფლება და ომის გამოუცხადებლად თავს დაესხა საქარ-
თველოს ახალგაზრდა რესპუბლიკას. მომდევნო გვერდებიდან მკითხველი შეიტ-
ყობს მესამე ინტერნაციონალიზმის დესპპოტიზმის ქვეშ მგმინავი ჯვარცმული 
საქართველოს მოწამეობრივი ხვედრის შესახებ. მოთხრობილი ფაქტები სინამდ-
ვილიდან არის აღებული, რაოდენ დაუჯერებლადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს მათი 
სისასტიკე.

1921 წლის 25 თებერვალი. თბილისი კაპიტულაციას აცხადებს. 
დილის 10 საათზე წითელი ჯარი თბილისს შემოესია. ამით დაიწყო ქართველი 

ერის სვლა გოლგოთისაკენ.
აქ არ შევუდგები იმ მიზეზთა მოძიებას, რამაც ჩემი ქვეყანა ამ უბედურებამდე 

მიიყვანა. ჩემი ერთადერთი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი სიზუსტით აღვწერო ბარ-
ბაროსთა ქმედება საქართველოში, გულმოდგინედ აღვნუსხო ის ფაქტები, რომლე-
ბიც შეუდრეკელი ქართველი ხალხის გადარჩენისა და თავისუფლებისათვის ბრძო-
ლას ასახავს. 

1 დაიბეჭდა ფრანგულ ენაზე ჟურნალში Revue Belge   (ბელგიური ჟურნალი) (01/07/1926, 3, # 1,  
გვ. 289-320), მოგვიანებით, 1936 წელს, იგივე ტექსტი, „პოლკოვნიკი სურამელი”-ს ფსევდონიმით 
(Colonel de Souramy), გამოქვეყნდა პერიოდულ ორგანოში  Prométhée (პრომეთე) ( # 109, 110, 
111). წერილის ქართული თარგმანი 1930 წელს დაბეჭდა ჟურნალმა „მხედარი“ (№ 3 და 4). ეს ტექ-
სტი გამოაქვეყნა გურამ შარაძემ წიგნში „ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორიიდან, 
ტ. 6, თბ., 2006. წინამდებარე სტატია ჟურნალ „ქართული ემიგრაციის“ რედაქციის თხოვნით, ხე-
ლახლა თარგმნა მაია ვარსიმაშვილმა-რაფაელიმ.

ქართული ემიგრანტული მემუარისტიკა
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როგორც ღრმად მორწმუნეს, მჯერა, რომ ის, ვინც ხელჰყო ერის წმიდათაწმიდა 
უფლება, ვინც დანაშაული ჩაიდინა კაცობრიობისა და ცივილიზაციის წინაშე, დაუს-
ჯელი არ დარჩება. არ შემიძლია, არ მწამდეს ჩემი სამშობლოს მომავლისა, რამეთუ 
საკუთარი თვალით ვიხილე მის მიერ გაღებული დიადი მსხვერპლი და ვიცი, რომ იგი 
კვლავაც მზად არის, განაგრძოს ბრძოლა ბოლშევიკური უღლის გადასაგდებად. 

ერთმა მფრინავმა, „ჩეკას“ ბრძანებით წამებით მოკლული ძმისათვის შური რომ 
ეძია, 500 მეტრის სიმაღლიდან სასიკვდილოდ დაუშვა თვითმფრინავი. თავად და-
იღუპა, მაგრამ სამი მგზავრი – „ჩეკას“ უსასტიკესი წევრები – თან მოიყოლა კატას-
ტროფაში. ასეთი გმირების მშობელ ერს არც სიკვდილი უწერია და არც მონობა. 
ადრე თუ გვიან, იგი თავისუფლებას მიაღწევს. 

1921 წლის 24 თებერვალი. 
მე ეროვნული დაცვის ცხენოსანთა დივიზიის უფროსი გახლდით. თბილისის მი-

სადგომებთან, წითელ ჯართან შეტაკებისას, გულის არეში მძიმედ დავიჭერი. ღამის 
პირველ საათზე, გლეხის ურმით წამიღეს თბილისში. სასწრაფოდ გამიკეთეს ოპე-
რაცია. მეორე დღეს, თვალი გავახილე თუ არა, შევიტყვე, რომ ქალაქი ბოლშევი-
კებს აეღოთ. ამ დღიდან 1925 წლის 5 სექტემბრამდე დაპყრობილი სამშობლო არ 
მიმიტოვებია და იარაღით ხელში, ჩემი ხალხის გვერდით ვიდექი. 

ბოლშევიკებმა, ქვეყნის ახალმა მესვეურებმა, მოინდომეს მსოფლიო თავიანთ 
ჰუმანურობაში დაერწმუნებინათ. მათ იტალიის კონსული, შიშით დაზაფრული, 
აიძულეს, მოწმედ დასდგომოდათ და გაზეთების მეშვეობით ემტკიცებინა, რომ 
ბოლშევიკები კეთილად ეპყრობოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და ამ მხრივ 
სასაყვედურო არაფერი ჰქონდათ. დამპყრობლებმა სცადეს, გერმანიის კონსულიც 
თანამზრახველად ექციათ, მაგრამ ასე ადვილად ვერ დაიყოლიეს. ეს ამბავი იმით 
დასრულდა, რომ კონსული იძულებული გახდა, ქვეყანა დაეტოვებინა.

საავადმყოფოში, სადაც ვმკურნალობდი, ბოლშევიკებმა სასწრაფოდ დანიშნეს 
კომისარი. ახლადდანიშნულმა, რომელიც პროფესიით მზარეული გახლდათ, სა-
ზეიმო სიტყვა წარმოთქვა: „ამხანაგო ქართველებო! ჩვენ მოვედით, რომ გაგათა-
ვისუფლოთ სისხლიანი მეფის, ჟორდანიასაგან!“ ამ სიტყვებმა დაჭრილები გაახა-
ლისა. გაისმა სიცილ-ხარხარი, შეძახილები. კომისარი, რომელიც ძველ მარქსისტ 
ჟორდანიასა და მეფეს ერთმანეთისგან ვერ არჩევდა, მიიმალა. 

თუ თავიდან ბოლშევიკები თავს ხალხზე მზრუნველად აჩვენებდნენ, სამიოდე 
კვირის ბატონობის შემდეგ ნიღაბი ჩამოიგლიჯეს. საავადმყოფოს თანამშრომლები 
და მათი უფროსი, ალექსანდრე მაჭავარიანი, სახელგანთქმული ქირურგი, დააპა-
ტიმრეს და „ჩეკას“ სარდაფებში ჩაამწყვდიეს. მთავარ ექიმად ვინმე სომეხი კომუ-
ნისტი დანიშნეს. მან საავადმყოფოდან გაყარა ყველა ქართველი პაციენტი იმ საბა-
ბით, რომ თითქოს საბჭოთა ხელისუფლება კონტრ-რევოლუციური ელემენტების 
მკურნალობას ვერ იკისრებდა. 

ასე გამოგვაძევეს საავადმყოფოდან ღია ცის ქვეშ დაჭრილები, ჯერ კიდევ შე-
უხორცებელი ჭრილობებით. დავრჩი უბინაოდ, უსახსროდ. ამ მდგომარეობაში 
ჩემი პოლკის ოფიცრის, თავად ბაგრატიონ-მუხრანსკის (ბოლშევიკებმა დახვრიტეს 
1923 წლის 21 მაისს), სტუმართმოყვარეობაზე უარი აღარ მითქვამს. 

თბილისის აღებიდან ერთი თვის შემდეგ დაიწყო მშვიდობიანი მოსახლეობის 
ხოცვა-ჟლეტა. დასახვრეტად ნებისმიერი საბაბი კმაროდა: სუფთა საყელო, რიგი-
ანი ტანსაცმელი, თეთრი ხელები, ინტელიგნტური იერი... აი, ბოლშევიკების პირ-
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ველივე მხეცურ ქმდებათა ერთი მაგალითი: 1921 წლის მაისის ბოლოს 24 მსხვილი 
კომერსანტი „გასავლის სვეტში ჩაეწერა“ (ბოლშევიკთა გამოთქმაა) იმ ბრალდებით, 
რომ თითქოს მათ სხვა კომერსანტები დააშინეს და ფულის კურსის დაწევა სცა-
დეს. ყველა დახვრეტილის სახელ-გვარს ვეღარ გავიხსენებ, მაგრამ რამდენიმე კი 
შემორჩა ჩემს გონებას: რესტორან „ანონ”-ის მმართველი ბონდარენკო; წითელი 
ჯარის მთავარი მომმარაგებელი, გვარად ვანეო, რომელმაც წინდაუხედაობა გა-
მოიჩინა და ბოლშევიკებს კუთვნილი 500 მილიონი რუბლის ქვითარი წარუდგინა. 

კომერსანტებს ქართველი ოფიცრები მიჰყვნენ. სხვებთან ერთად დახვრიტეს 
პოლკოვნიკი ლიქვინაძე2. საბაბი? 1920 წელს, როგორც ომის საბჭოს თავმჯდომა-
რეს, მას დეზერტირი ჯარისკაცები გაესამართლებინა. შემდგომში კი ეს ჯარისკა-
ცები „ჩეკა”-ს გავლენიანი წევრები გამხდარიყვნენ. 

სწორედ ამ დროისთვის საყოველთაო ამნისტია გამოიცა, მაგრამ ვაი, რომ იგი 
ფარატინა ქაღალდზე დარჩა! სასამართლო განაჩენი არც იყო საჭირო. ადამიანებს 
ადმინისტრაციული განკარგულების საფუძველზე ხვრეტდნენ. 

ბოლშევიკები ამ უმსგავსი ხერხებით ცდილობდნენ, ჩაეხშოთ ქართველი ხალხის 
სწრაფვა თავისუფლებისაკენ, თუმცა მათი მცდელობა ამაო აღმოჩნდა. განა საოკუ-
პაციო ჯარს ძალუძს უშიშარი ერის გულიდან სამშობლოს სიყვარული აღმოფხვრას? 

1921 წლის მაისი. 
სამშობლო საფრთხეშია. პარტიები ივიწყებენ პოლიტიკურ შეხედულებათა სხვა-

დასხვაობას და ქმნიან ერთიან ლიგას3, რომლის მიზანიცაა წინააღმდეგობის მოძ-
რაობის ორგანიზება და საქართველოს გათავისუფლება. „ძირს საოკუპაციო ჯარი! 
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! „ – აი, თითოეული პარტიის დევიზი.

მოსკოვი ამ მოვლენას უმაგალითო რეპრესიებით პასუხობს. თბილისის „ჩეკა“ 
ლენინისაგან შემდეგი შინაარსის ბრძანებას იღებს: „ჩაახშეთ თავხედი საქართვე-
ლოს მისწრაფება ნებისმიერი საშუალებით: ოქროთი, ციხითა თუ სიკვდილით”.

ამიერიდან იწყება ტერორის რეჟიმი. ლენინისა და მოსკოველი „ჩეკისტების“ 
ბრძანების ქართველი ერისათვის საცნობებლად თბილისისაკენ მოეშურება ქართ-
ველი სტალინი. 

1921 წლის ივნისი. 
სტალინი თბილისელ ქართველ მუშებს მიტინგზე იწვევს და უცხადებს, რომ მოსკო-

ველმა მმართველებმა საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღეს. მაგრამ წარმოიდგინეთ 
მისი გაოცება და სასოწარკვეთა, როდესაც რუსეთში ტაშს მიჩვეულს, ესმის სტვენა 
და შეძახილები: „გამყიდველო! მოღალატევ! ჯალათო! წაეთრიე მოსკოვში, სისხლისმ-
სმელო... მოსკოვში, სადაც ღირსება დატოვე! საქართველოს მუშათა კლასი მოსკოვის 
წინააღმდეგ იბრძვის დამონებული სამშობლოს გასათავისუფლებლად. ეს მისი მოვა-
ლეობაა. ამ ბრძოლაში მას მთელი ცივილიზებული მსოფლიო დაუჭერს მხარს!“ 

საბჭოთა ლიდერები ხალხს ისე არ ხვდებიან, თუ შეიარაღებული რაზმი არ უმაგ-
რებთ ზურგს. ახლაც, შეიარაღებულმა რაზმმა ალყა შემოარტყა მიტინგის მონაწი-
ლეებს. რამდენიმე მუშა დააპატიმრეს. ისინი დღესაც ციხეში ლპებიან, სიკვდილს 
უხმობენ და შესთხოვენ, რომ ამ ყოფისაგან დაიხსნას. 

2 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
3 unda iyos leqvinaZe (red.)
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ჯალათებისთვის ქართველების დასასჯელად თბილისის ციხე არ კმარა. ისინი 
მათ ციმბირში აგზავნიან. სამხრეთის მკვიდრნი აქაური მკაცრი ჰავის პირობებში 
გარდაუვალი ნელი სიკვდილისთვის არიან განწირულნი. 

დამსჯელი ჯარის საგანგებო რაზმი
ბოლშევიკები ფლობენ 50 ათასიან ჯარს, ქვეითთა სამ, თითო-თითო ცხენოსან-

თა და საარტილერიო დივიზიებს, 98 ზარბაზანს. ამას დაუმატეთ საგანგებო რაზმი, 
რომელიც იმ სოფლების დასასჯელად არის შექმნილი, სადაც ანტისაბჭოთა ელე-
მენტები აფარებენ თავს. 

ეს ჯარი რუსი, სომეხი და ოსი ეროვნების სისხლის სამართლის დამნაშავეებისა-
გან შედგება. იგი გენერალ ლებედინსკის ემორჩილება, კავკასიაში რუსული ჯარის 
ყოფილ უფროსს, სულით ხორცამდე რეაქციონერს, რომელიც ყოველივე ქართუ-
ლისადმი ღრმა სიძულვილით არის გამსჭვალული. გენერლის მიერ მართული ეს 
ხროვა გაუგონარი სისასტიკით გამოირჩევა და დღე არ გავა, რომ ვანდალური რამ 
არ ჩაიდინოს. ისინი გლეხებს ართმევენ საქონელსა და იარაღს, აუპატიურებენ მათ 
ქალიშვილებს, ბილწავენ და მრუშობის ადგილებად აქცევენ ეკლესიებს. 

„ჩეკა”
გარდა სამხედრო ორგანოებისა, არსებობს ერთი, „ჩეკას“ სახელით ცნობილი. 

„ჩეკა”, ანუ საგანგებო კომისია, კოლეგიალური ორგანოა. მას რუსეთის ოთხივ 
კუთხიდან ჩამოსული უმძვინვარესი ჯალათები მართავენ. შევეცდები, დავასახელო 
ისინი: ებრაელი მოგილევსკი – ჩეკას თავმჯდომარე, ძერჟინსკისა და პეტერსონის 
თანამონაწილე სისხლიან საქმეებში, ლენინის მიერ საგანგებოდ დანიშნული. მოგი-
ლევსკი ქართველთა დაუძინებელი მტერია. მისი მიზანია, გაანადგუროს ქართველი 
ერის საუკეთესო შვილები. მას შემდეგ, რაც ძალაუფლება ჩაიგდო, მოგილევსკიმ 
დახვრიტა 200 ქართველი სტუდენტი, 400 მუშა, 1000 ოფიცერი და ინტელიგენ-
ციის წარმომადგენელი, 7 500 გლეხი. 

ამ სისხლისმელ მხეცს მხარში უდგას რუსეთში „საგმირო საქმეებით“ ცნობილი ორი 
პიროვნება: რუსი მეზღვაური პანკრატოვი და სომეხი ათარბეგოვი. სწორედ ისინი არიან 
ძველი რეჟიმის 1000 ინტელიგენტი რუსის ამოჟლეტის ორგანიზატორები. მსხვერპლთა 
შორისაა გენერალი რუსკოვი, იგივე რადკო-დმიტრიევი, პირველი მსოფლიო ომის გმირი. 

ამ სამ ჯალათს ემატება ქართველი ბერია, რომელმაც 24 წლის ასაკში უკვე 
მოასწრო სულისშემხუთველი საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხებული 10 000 
აზერბაიჯანელი გლეხის დახვრეტა. 

ჯალათთა სინდისს მძიმედ აწევს ათეულ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. ვაი, 
რომ სასამართლოს დაცვას მოკლებული ყველა ადამიანის ბედი მათ ხელშია!

წამება
ტყვეების გამოსატეხად შექმნილია ჯალათთა საგანგებო ორგანო. მასში მხო-

ლოდ ოთხი „რჩეული“ შედის: რუსი მოროზი, სომხები – აგანესოვი და პეტროსი-
ანი და ებრაელი შულმანი. შევეცდები, აღვწერო მუშათა და გლეხთა ამ „ღირსეულ“ 
წარმომადგენელთა სამუშაო მეთოდები. თხრობისას მათ მიერ ნაწამები ორი ტყვის 
ჩვენებას დავეყრდნობი. 

1923 წლის 21 მაისს კიდევ 15 ქართველი ოფიცერი გამოასალმეს სიცოცხლეს. 
დახვრეტილთა შორის იყო ჩემი მეგობარი, ერთ-ერთი უმამაცესი მებრძოლი, პოლ-
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კოვნიკი ხიმშიაშვილი. ივნისის შუა რიცხვებში მაცნობეს, რომ ხიმშიაშვილის ძმას, 
პატიმრობიდან ახლადგათავისუფლებულს, ჩემი ნახვა სურდა. შეხვედრა ისეთ ად-
გილას დავთქვით, რომელზეც ეჭვს ვერავინ აიღებდა. როცა ახალგაზრდა ვიხილე, 
ცნობა გამიჭირდა: ოცდაორი წლის კაცს, ოდესღაც სიცოხცლითა და ჯან-ღონით 
აღსავსეს, შეშლილის იერი დაჰკრავდა. დაფეთებულ მზერაში ჯერ კიდევ ამოიკით-
ხავდით გადატანილი წამებით მოგვრილი შიშის კვალს. აი, სიტყვა-სიტყვით, რაც 
მან მიამბო: 

„ფასანაურში ვიყავი (თბილისის შორიახლოს). გახსოვს, რა თავგანწირვით ვებრ-
ძოდი საბჭოთა ხელისუფლებას? მთელი ჩემი ახალგაზრდობა სათაყვანო სამშობ-
ლოს შევწირე. ახლა კი, ხედავ, რა ლაჩარივით ვთრთი? მისმინე, ციხიდან ერთი პი-
რობით გამომიშვეს... მოროზმა თხუთმეტი დღე მომცა, შენი თავი რომ დავაჭერი-
ნო. მეშინია... ჩემი სიმტკიცის აღარ მჯერა. მეყოფა კია ძალა, რომ არ გიღალატო? 
ხომ გესმის, შენი ტყვეობით უნდა ვიყიდო ჩემი თავისუფლება. მოროზმა კარგად 
იცის, ჩემი ძმის მეგობარი რომ იყავი და ფიქრობს, რომ არ გამიჭირდება ხელახლა 
დაგიახლოვდე და „ჩეკას“ შენი თავი ხელში ჩავუგდო. რომ იცოდე, რა წამება გა-
დავიტანე! კვირაობით მაშიმშილებდნენ, მძიმე ჯაჭვებით მცემდნენ, სადგისებით 
მჩხვლეტდნენ, მატარებდნენ დასახვრეტთა დერეფნით... დავიღალე... აღარც ღონე 
მყოფნის და აღარც მხნეობა. ჰოდა, ამ უმსგავსო გარიგებასაც დავთანხმდი. გემუ-
დარები, წადი, თავს უშველე. მეც მომეცი საშუალება, გავიქცე, მოვშორდე ამ საპყ-
რობილეს. ვიცი, როგორ გიყვარდა ჩემი ძმა. მისი ხათრით მაინც დამპირდი, რომ 
თხოვნას შემისრულებ.”

შევეცადე, დამეწყნარებინა. ვურჩიე, ხერხისთვის მიემართა: ჯალათები დაერ-
წმუნებინა, თითქოს ჩემს კვალზე იდგა, ძებნაში დიდი გულმოდგინება გამოეჩინა 
და ამით მოწინააღმდეგის ყურადღება მოედუნებინა. მართლაც, „ჩეკა“ მოტყუვდა. 
დღეს ეს ადამიანი საბჭოთა საზღვრებიდან შორს იმყოფება. 

მეორე წამებული თავადი ამილახვარია, ჩემი ცხენოსანი დივიზიის კაპიტანი, 
მოვალეობის გრძნობით აღსავსე ვაჟკაცი. მან ერთი წლის განმავლობაში აიტანა 
„ჩეკას“ წამება. გმირულად დაიღუპა 1924 წლის პირველ სექტემბერს. 

აქ ზუსტად გადმოგცემთ მის მონათხრობს: 
„იმ დროს, როდესაც ჩოლოყაშვილმა პარტიზანული ომი წამოიწყო, გორის ახ-

ლოს, სოფლ ჭალაში ვიმყოფებოდი. დამიჭირეს და თბილისში გამაგზავნეს. „ჩეკამ“ 
დამკითხა. რახან ჩოლოყაშვილთან ვიბრძოდი, „ჩეკისტებმა“ იფიქრეს, რომ საგუ-
ლისხმო ცნობებს მიიღებდნენ ჩემგან. პირველად ცხოვრებაში ძრწოლა ვიგრძენი. 
სიკვდილის კი არ მეშინოდა, არა... იმის გაფიქრება მზარავდა, თუ რა დაცინვა და 
დამცირება უნდა ამეტანა მტრისაგან. ამას კიდევ უფრო აძლიერებდა საკუთარი 
უმწეობის შეგრძნება. 

„ჩეკას“ ჯურღმულში ორი კვირა გავატარე უიმედო მარტოობაში. ჩემს სა-
კანს მხოლოდ უზარმაზარი ვირთხები იზიარებდნენ. მშიერ-მწყურვალი, შუქსა 
და სუფთა ჰაერს მოკლებული, ვისუნთქავდი გაუთავებელ ტყვეობათა შედეგად 
დაგროვილი ექსკრემენტების სიმყრალეს, ვლპებოდი ამ სიბინძურეში ჩამჯდარი. 
სიცხე მიწევდა. შიმშილს ვეღარც კი ვგრძნობდი, გულისამრევი სუნი სულს მიხუ-
თავდა. გონებადაბინდულს ფეხზე დგომის თავიც აღარ მქონდა. ხელის ცეცებით 
ვეძებდი კედლებში ჭუჭრუტანას, ცოტაოდენი ჰაერი მაინც რომ ჩამესუნთქა. 

მეთხუთმეტე დღეს, გამოქვაბულის ბჭე გაიხსნა: ჩემს წასაყვანად მოვიდენ. 
აი, წარვდექი ჯალათ მოროზის წინაშე, ვისი სახელიც შიშის ზარს სცემს ყველას. 
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მან მომთხოვა, ჩოლოყაშვილის თანამებრძოლი ოფიცრები დამესახელებინა. გან-
ვუცხადე, რომ არავის ვიცნობდი. მოროზმა ბრძანება გასცა, ვეწამებინეთ. 

ხელფეხშეკრული განმართხეს იატაკზე. მოროზმა ბრძანა, ჩემთვის ფეხსაცმე-
ლები გაეხადათ. შემდეგ გრძელი სადგისი აიღო და ფრჩხილებქვეშ დამარჭო. ტყვე-
ობისა და შიმშილისაგან დაძაბუნებულმა ჩემმა სხეულმა მეტი ვეღარ აიტანა. გული 
წამივიდა. აღარ ვიცი, მერე რა მოხდა. როდესაც ცნობაზე მოვედი, ვნახე, რომ საკ-
მაოდ სუფთა ოთახში ვიწექი და ჩემთვის მშვენიერი სადილიც იყო გამზადებული. 
საკუთარი თავი ხელით მოვისინჯე. ნუთუ ყველაფერი ცხადში ხდებოდა და ეს ჯო-
ჯოხეთი სიზმრად არ გამოვიარე? რამდენიმე დღის განმავლობაში მზრუნველობით 
მივლიდნენ. ჩემი მეთვალყურე სამარისებურ დუმილს იცავდა. ჩემი კითხვების პა-
სუხად მხოლოდ დამცინავი ღიმილი აუთამაშდებოდა ხოლმე სახეზე.

სწრაფად მოვღონიერდი. ერთ ღამესაც ჩემი ოთახის კარი ხმაურით გაიღო. შევ-
ხტი. გამოღვიძებულს წინ მოროზი მედგა. მისი გარეგნობა, მისი საუბრის მანერა 
– ყველაფერი ზიზღს მგვრიდა. გააფთრებული ვეფხვი ნაკლებ დაუნდობელი იქნე-
ბოდა, ვიდრე ეს ორფეხა ურჩხული. მან დაჟინებით მომთხოვა, ჩოლოყაშვილის შე-
ფიცულთა გვარები დამესახელებინა. იგივე ვუპასუხე, რაც პირველი დაკითხვისას. 
დაწვრილებით ვეღარ ვიხსენებ ყველაფერს, მხოლოდ ის მახსოვს, რაღაც სავარ-
ძელში ჩამსვეს. ვიგრძენი, დენის ნაკადმა როგორ გამირბინა ტანში. მისი გამანად-
გურებელი ძალა აუტანელ ტკივილს მაყენებდა. კრუნჩხვამ დამიარა, ვიგრიხებოდი. 
ბოლოს გული წამივიდა. 

გონს რომ მოვედი, ისევ ჩემს ოთახში აღმოვჩნდი, თავს ექთანი დამტრიალებ-
და. შიშით მოველოდი მომავალ გამოჯანსაღებას: ვიცოდი, კიდევ უფრო საშინე-
ლი წამება მელოდა. თვითმკვლელობაზე ფიქრი ამეკვიატა. ხელახალ განსაცდელს 
სიკვდილი მერჩივნა. მაგრამ რას მოვახერხებდი ასეთი მკაცრი ზედამხედველობის 
პირობებში?

აი, მესამედ წამების დღეც დადგა. სიკვდილის სუნთქვა ვიგრძენი და უფალს 
სული შევავედრე. რაღაც აკლდამისმაგვარ ჯურღმულში შემიყვანეს. შუაგულ-
ში ყინულით ნახევრად ავსებული კუბო იდგა. კიდევ ერთხელ მიბრძანეს, ჩო-
ლოყაშვილთან კავშირში მყოფი ოფიცრები დამესახელებინა. ჩემი პასუხი რომ 
მოისმინეს, გამაშიშვლეს, ხელი მტაცეს და ყინულში ჩამაწვინეს. ვყვიროდი, 
ვიხვეწებოდი... იქამდე დავმდაბლდი, რომ მტერს შებრალებას ვთხოვდი, თუმცა 
იმდენი ძალა კი მეყო, რომ არ გამოვტეხილიყავი. ღმერთმა დამიფარა გამცემ-
ლობისაგან.

ისევ ჩემს ოთახში დამაბრუნეს და ხელახლა შუდგნენ ჩემს მკურნალობას. ნეტავ, 
რა საზარელ წამებას მიმზადებდნენ კიდევ? საშინლად ვიტანჯებოდი იმის გაფიქ-
რებაზე, რომ ძალა მიმტყუნებდა და ჩემს მეგობრებს ვუღალატებდი. უფალს შევთ-
ხოვდი, სიცოცხლე მანამ მოესპო ჩემთვის, სანამ ღირსებას დავკარდავდი.

ახლა კარგად მესმის, რატომ ვერ უძლებს ტყვეთა უმრავლესობა წამებას და რა-
ტომ იქცევა ამხანაგთა მოღალატედ. კაცს რკინის ნერვები და მოწამის სიმტკიცე 
უნდა ჰქონდეს, სულით რომ არ დაეცეს ან თავი არ მოიკლას. 

ნელ-ნელა ღონეს ვიკრებდი და გულის კანკალით ველოდი, როდის დამადგებოდა 
თავს ჯალათი ხელახლა. ამჯერად, მე თავად წამიყვანეს მის კაბინეტში. მან სა-
ზეიმო იერით წამიკითხა განაჩენი. დახვრეტა მქონდა მისჯილი. გარწმუნებ, ისეთი 
შვება ვიგრძენი, თითქოს დიდი განსაცდელისთვის დამეღწიოს თავი. სიკვდილი, 
რომელსაც ამდენი ხანია, ვუხმობდი, როგორც იქნა, მოახლოებულიყო და ამ ჯო-
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ჯოხეთისგან დახსნას მპირდებოდა. სიხარულმა მომიცვა. როგორც ჩანს, მოროზმა 
ჩემს თვალებში სიხარულის ნაპერწკალი შენიშნა და მიზეზი მკითხა. 

„სულითხორცამდე ვეწამე, თუმცა უდანაშაულო ვიყავი, – მივუგე მე, – განა 
ადამიანს შეუძლია აიტანოს ეს საშინელი დამცირება? ყოველ ტანჯულს სიკვდილი 
შვებად ესახება”.

იმ ღამეს მცველები ჩემს წასაყვანად მოვიდნენ. ხელები მაგარი თოკით შემიკ-
რეს და „ჩეკას“ ეზოში გამიყვანეს, სადაც ოცამდე პატიმარი შეეყარათ. მათ შორის 
ვიცანი პოლკოვნიკი ბარშიბეკ-მაჩაბელი. შევნიშნე, რომ სხვა პატიმრებს ხელი ამე-
რიკული მავთულით ჰქონდათ შეკრული. ამ მავთულს უფრო იმიტომ იყენებენ, რომ 
ხორცს ჭრის, თუ ტყვე მის მოცილებას შეეცდება. 

იქვე საბარგო მანქანაც იდგა. ტყვეები შიგ შეგვყარეს და ერთიმეორეზე დაგ-
ვახვავეს, თითქოს ყოვლად უსარგებლო ტომრები ვყოფილიყავით. სული გვეხუ-
თებოდა. მძინარე ქალაქში ჩვენი გმინვა და წყევლა-კრულვა რომ არავის გაეგო, 
„ჩეკისტებმა“ მანქანას ბრეზენტი გადააფარეს. შეიარაღებული „ჩეკისტებით“ სავსე 
სამი საბარგო მანქანა უკან მოგვყვებოდა. 

ცოტა ხანში მანქანა გაჩერდა და ჩამოგვსხეს. ადგილი ვიცანით: სოღანლუღში, 
თბილისის ახლოს უნდა დაგველია სული. ხიშტების კვრით წინ გაგვიგდეს და დიდი 
ხრამის პირას მიგვაყენეს. სამ ტყვეს უკვე მიებარებინა სული უფლისათვის: მანქა-
ნაში სხვების სიმძიმის ქვეშ გაგუდულიყო. ჯალათებს სულისა და ხორცის გაყრის 
თავიანთი წესი ჰქონდათ. მათი სიმდაბლე აქაც კარგად ჩანდა. მოროზი, აგანესოვი, 
შულმანი და პეტროსიანი მსხვერპლს ნაგანს კისერში აბჯენდნენ და საქონელივით 
კლავდნენ. ზოგჯერ ტყვეს ცოცხლადაც მარხავდნენ, როგორც ეს მაიორ ჩრდი-
ლელს დაემართა, 1923 წლის 21 მაისს. 

არასდროს დამავიწყდება მოროზის სიძულვილით აღსავსე თვალები, როცა მან 
სიცოცხლეს გამოასალმა გორის ციხის მოწყალების და, წარმოშობით სომეხი. ქა-
ლიშვილი სულ ოცი წლისა იყო. სიკვდილი იმიტომ მიუსაჯეს, რომ პატიმრები ებრა-
ლებოდა და მათი ტანჯვის შემსუბუქებას ცდილობდა. 

რევოლვერშემართული მოროზი მომიახლოვდა: „თავადის ნაშიერო... არც ახლა 
იტყვი იმ ოფიცრების გვარებს?“ უცნაური რყევა ვიგრძენი. წავიქეცი და თხრილ-
ში ჩავგორდი. ტკივილს არსად ვგრძნობდი, არც იარაღით მიყენებული ჭრილობის 
წვას. ნუთუ არ დავჭრილვარ? „ჩეკისტებმა“ თხრილიდან ამომათრიეს და ისევ საბა-
გო მანქანაში ჩამაგდეს. მანქანა უკან დასაბრუნებელ გზას დაადგა. 

ვერაფრით ამეხსნა, რატომ არ მერგო დანარჩენი ტყვეების ხვედრი. რას მიმზა-
დებდნენ, კიდევ რა ჯოჯოხეთი მელოდა წინ? 

ერთმა კვირამ გაიარა. მოროზმა თავის კაბინეტში დამიბარა. წარმოიდგინეთ 
ჩემი გაოცება, როდესაც შვიტყვე, რომ თავისუფალი ვიყავი, თუმცა იმ პირობით, 
რომ არავისთვის მეთქვა, რაც აქ ვიხილე. „იცოდეთ, რომ იმათ, ვინც აქაურ წამებას 
უძლებს, უდანაშაულოდ ვაცხადებთ”, – მითხრა მოროზმა. მან შემომთავაზა, „ჩე-
კას“ საიდუმლო თანამშრომელი გავმხდარიყავი. უარი ვუთხარი. მოვიმიზეზე, რომ 
სოფლად ვცხოვრობდი და ოფიცრებთან კავშირი სრულებით არ მქონდა.”

აი, რა მიამბო ამ ორმა ჩემმა კარგმა ნაცნობმა. როგორც უკვე ვთქვი, პირველმა 
მათგანმა, ხიმშიაშვილმა, თავს უშველა და დღეს ისეთ ადგილას არის, რომ ჯალა-
თებს მასზე ხელი არ მიუწვდებათ. მეორე, თავადი ამილახვარი, აჯანყების დროს, 
1924 წლის პირველ სექტემბერს დახვრიტეს, თუმცა, როგორც მისი მონათხრობი-
დან ჩანს, „ჩეკამ“ თავის დროზე უდანაშაულოდ ცნო. 
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ახლა 1924 წლის აგვისტოს დამდეგის ამბებზე გადავინაცვლებ. 
საქართველოში შეთქმულები შეიარაღებულ აჯანყებას ამზადებდნენ. პარტიათა 

ლიგამ4 ერთხმად დაუჭირა მხარი ამ პატრიოტულ მოძრაობას. მეც სატანური უღ-
ლის ქვეშ მგმინავი სამშობლოს გადასარჩენად სხვა გზას ვერ ვხედავდი და აჯანყე-
ბის თავგანწირული მომხრე ვიყავი. 

ბოლშევიკებმა მოახლოებული აჯანყება იყნოსეს. მათ იგრძნეს მთელი ერიდან, 
მისი თითოეული კლასიდან დაძრული საფრთხე. საპასუხოდ კიდევ უფრო მოუჭი-
რეს რკინის სალტეს. ხალხი გმინავდა. მასობრივი დაპატიმრებები გახშირდა. ყველ-
გან შეთქმულების ქსელს ეძებდნენ. 

ერთმა ფრიად პატივსაცემმა ოჯახმა ჩუმად შემიკედლა. ერთ დილასაც აღელვებული 
დიასახლისი გამომეცხადა და მითხრა: „ქართველები დაიჭირეს, ომის კომისარიატის5 
თანამშრომლები. ეჭვი აქვთ, რომ ისინი შეთქმულების მონაწილეები არიან. ჩვენი მე-
ზობლის ქალიშვილი, მარი იოსელიანი, დაპატიმრებულთა შორისაა. წავალ, მის იჯახს 
გავაფრთხილებ”. სახლიდან გასვლით თავს საფრთხეში ჩავიგდებდი, ამიტომაც შინ 
დავრჩი და დიასახლისის დაბრუნებას დაველოდე. აი, რა შევიტყვე მისგან:

ქალიშვილის უჩვეულო დაგვიანებით შეშფოთებული იოსელიანები მისი ამბის 
გასაგებად წასულიყვნენ და შეეტყოთ მარის დაპატიმრება. სასოწარკვეთილი დედა 
საკუთარ ძმას, ცნობილ ჯალათ ელიავას, საბჭოთა კომისარიატის თავმჯდომარეს, 
მისდგომოდა და მისი დახმარებით მოეხერხებინა შვილის გათავისუფლება. მო-
როზს არ სცოდნოდა, ტყვე საბჭოების თავმჯდომარის დიშვილი რომ იყო და სასტი-
კად ეწამებინა. თავდაცვის დროს მარის ხელი გაერტყა ჯალათისათვის. მასაც, გამ-
წარებულს, თურმე ის იყო ქალიშვილი თხუთმეტი დამხმარე ჩეკისტისთვის უნდა 
გადაეცა, რომ დედასაც მოესწრო მოსვლა. მარი გადარჩა, თუმცა, სამწუხაროდ, 
სულიერად დაავადებული დარჩა. 

აი, ამის მსგავსი სხვა ამბავიც:
1924 წლის 13 იანვარს დააპატიმრეს პოლკოვნიკი ჩახავა, ერთ-ერთი რჩეული 

ქართველი ოფიცერი. იგი „ჩეკას“ ჯურღმულში ჩაამწყვდიეს, ჯაჭვდადებული. „ჩე-
კისტებმა”, ვერანაირი ნაცადი გზით რომ ვერ შეძლეს სასურველი ჩვენების მიღება, 
ჩახავას ცოლიც დაიჭირეს, ჭლექით დაავადებული ახალგაზრდა ქალი. იფიქრეს, 
ასე მაინც გატეხდნენ პატიმარს, მაგრამ უბედურმა ამხანაგების ღალატს სიკვდილი 
არჩია. იგი გმირად მოკვდა, ისევე, როგორც 1924 წლის სექტემბრის იმ შემზარავ 
ღამეებში დახოცილი ათასობით ოფიცერი და იტელიგენტი,. 

საგანგებო დამსჯელი რაზმი 
ზემოთ უკვე აღვნიშნე, რა მიზნით შეიქმნა ეს რაზმი და აღვწერე, თუ რა მე-

თოდებს იყენებდა მოსახლეობის დასარბევად. მტრის მიმართ არცერთ მთავრობას 
იმდენი დაუნდობლობა არ გამოუჩენია, რამდენიც საბჭოებს. 1923 წლის თებერ-
ვალში გურიის მხარე სათარეშოდ გადაეცა შეიარაღებულ ხროვას. მას სათავეში 
ვინმე ობოლაძე ედგა, ყოფილი სტამბის მუშა. ობოლაძისა და თალაკვაძის სისას-
ტიკე ფშავ-ხევსურეთის მოსახლეობამაც იწვნია. საკმარისი არ არის ითქვას, რომ 
ისინი ჟლეტდნენ და ასახლებდნენ ადგილობრივ მკვიდრთ. ბოლშევიკთა წამების 
ხერხებს სისასტიკით ვერც ერთი ტირანული რეჟიმი ვერ დაუდებს ტოლს. 

4 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
5 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
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გამოძიება
1923 წლის გაზაფხულზე გმაოძიებას გავექეცი და თავი ერთ მასწავლებელთან 

შევაფარე საბავშვო ბაღში. შესანიშნავი დარი იყო და ბავშვებსაც ღია ცის ქვეშ 
უტარებდნენ გაკვეთილებს. 

პირველივე ნახვისთანავე გამაოცა ღვთისმშობლისა და სხვა წმინდანების გამომ-
სახველმა ურცხვმა სურათებმა. ბოლშევიკთა გარყვნილებას აქაც, უმანკო პატა-
რებთანაც კი შემოეღწია. 

სადილის დროს დაჩოქილი ბავშვები უფალს პურსა და ჩაის შესთხოვდნენ. უბე-
დურები დიდხანს ლოცულობდნენ, მაგრამ კარი არ იღებოდა და უფალს სადილი არ 
მოჰქონდა. მაშინ მასწავლებელი ბავშვებს ფეხზე აყენებდა და უხსნდა, რომ ღმერ-
თი მხოლოდ მდიდრების გამონაგონი იყო. ის რომ სინამდვილეში არსებულიყო, მათ 
ლოცვას უსათუოდ შეისმენდა. „-ახლა, ბავშვებო, მოდით, იმავე ლოცვით ნოე ჟორ-
დანიას მივმართოთ,“ – ამბობდა მასწავლებელი. ბავშვებიც ხელახლა იჩოქებდნენ 
მორჩილად და ყოფილი თავისუფალი საქართველოს მეთაურს თავიანთ ულუფას 
ევედრებოდნენ. მათ ლოცვას ყურად კვლავაც არავინ იღებდა. „ჟორდანია ბურჟუ-
აზიის ლაქიაა, – განუმარტავდათ აღმზრდელი, – ის ხალხისა და ბავშვების მტერია. 
მოდით, დიდი ლენინის, დაჩაგრულთა და ღარიბთა ქომაგის, წინაშე ვილოცოთ!“ 

არაქათგამოცლილი პატარები კიდევ ერთხელ იჩოქებდნენ. მათი ლოცვა უღონო 
ჩურჩულიღა იყო. სწორედ ამ დროს, თითქოს რაღაც ჯადოსნობით, კარი იღებოდა 
და საუზმეც შემოჰქონდათ. 

აღზრდის ამგვარი ხერხებით, ნორჩ სულებში ურწმუნოების ჩათესვით, ბოლშე-
ვიკებს ეკლესიის ავტორიტეტის დაცემა, ქრისტიანობის მორალურ ღირებულებათა 
განადგურება სურდათ. ისინი რელიგიის წინააღმდეგ ტლანქ და ურცხვ პროპაგან-
დას მიმართავდნენ. არაფრად აგდებდნენ ნორჩების უმანკოებას, მათ გულებში 
კლავდნენ კდემისა და მოვალეობის ყოველგვარ გრძნობას და მათ მომავალ დამნა-
შავეებად და მეძავებად ზრდიდნენ. 

ყოველ საბავშვო ბაღში მიჩენილია კომუნისტი აღმზრდელი, რომელმაც უხეშად 
უნდა გამოჰკითხოს პატარებს, თუ რას ამბობენ შინ მშობლები. ბავშვიც გულუბრყ-
ვილოდ ჰყვება, რაც ოჯახში გაუგია. ბაღიდან დაბრუნებულს მამა თუ შინ არ დახვ-
და, ეჭვადაც არ მოსდის, მშობლის გამყიდველის ან მამისმკვლელის ცოდვა რომ 
დაიდო უნებურად კისერზე. ყოველ ბოლშევიკურ სკოლაში, ყოველ მიტინგზე სატა-
ნური ხელისუფლების მთელი ძალა იქით არის მიმართული, რომ დასცეს ზნეობა, 
აღმოფხვრას კდემის, მოვალეობის, სამშობლოს სიყვარულის გრძნობები – ერთი 
სიტყვით, ყველა ის გრძნობა, რაც ადამიანს ამაღლებს და ღმერთთან აახლოებს. 
ყოველივე ამას საბჭოთა ხელისუფლება ბურჟუაზიულ ცრურწმენასა და სამღვ-
დელოების მონაჩმახს უწოდებს. ბოლშევიკთა დანაშაული მხოლოდ ის კი არ არის, 
რომ ქვეყანა ეკონომიკურად დააქციეს, მოსახლეობა კანიბალიზმამდე მიიყვანეს, 
ათასობით უდანაშაულო დახვრიტეს, არამედ ისიც, რომ ადამიანს წამების შედეგად 
დააკარგვინეს საკუთარი ღირსება. მათ ჯვარს აცვეს ჭეშმარიტება, მშვენიერება, 
სამართალი, თავად უფალი... მათ შეურახცყვეს და ლაფში ამოსვარეს ყოველივე 
ის, რაც ადამიანს ცხოველზე მაღლა აყენებს. კომუნისტურმა ზნეობამ, მათი აღზ-
რდის სისტემამ სავალალო შედეგები მოიტანა: გარყვნილება ზეიმობს, სკოლებში 
ვენერიულ დაავადებათა რიცხვი არნახულ მაჩვენებელს აღწევს. ამას თავად კო-
მუნისტური პრესაც კი აღნიშნავს. „სქესობრივი გარყვნილება საფრთხეს უქმნის 
ჩვენი ერის სიცოცხლისუნარიანობას. ლოთობა, უზნეობა, სიფილისი ამცირებს 
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ერის ახალგაზრდულ ძალებს. თუ ეს რეჟიმი გაგრძელდა, ათ წელიწადში ქვეყანას 
ჯანსაღი თაობა აღარ ეყოლება,”- აცხადებს ერთი სახელგანთქმული ექიმი.

სკოლებში გაკვეთილები უწესრიგოდ ტარდება. კლასიკური განათლება აღარ-
ავის სურს. მთავარი ყურადღება კომუნისტური პარტიის ისტორიის, მარქსიზმის, 
პარტიის ლიდერთა მიერ წარმოთქმული სიტყვების, ლენინისა და კომუნიზმის სხვა 
მოციქულთა ბიოგრაფიების სწავლებას ეთმობა. 

მასწავლებლები დაჭერის შიშით არიან შეპყრობილნი. ისინი ემორჩილებიან კომ-
კავშირელ მოსწავლეთა კომიტეტს და ატესტატებსაც მათი ზეგავლენით გასცემენ. 
ადმინისტრაციული ძალაუფლება, რომელსაც კომკავშირი ფლობს, მას საშუალებას 
აძლევს, მასწავლებელთა შორის არასასურველი ელმენტები თავიდან მოიშოროს. 

უმაღლესი სასწავლებლის კარი მხოლოდ კომკავშირელი ახალგაზრდებისთვის 
– ლენინის მოსწავლე ამ მომავალი არამზადებისათვის – არის ღია. უპარტიო ახალ-
გაზრდებს, რაც უნდა ცოდნის წყურვილით იყვნენ შეპყრობილნი, უმაღლესი სწავ-
ლის მიღების საშუალება არა აქვთ. მეცნიერების დაუფლება ერთადერთი კლასის 
– ქართველი ერის მოღალატეებისა და მკვლელების – მონოპოლიად იქცა. 

ბოლშევიკებმა კარგად იციან, რომ საქართველოს ხიშტებისა და წითელი ჯარის 
ძალით იმორჩილებენ. მათი ძალაუფლება, რუსი გლეხობის უხეში ძალით ზურგ-
გამაგრებული, მხოლოდ ტერორზე დაყრდნობით არსებობს. თუ რუსეთში ძალაუფ-
ლება უმაღლესი პოლიტიკური სამმართველოს (“გპუ”) ხელშია, საქართველოში „ჩე-
კას“ ტერორისტული მმართველობა ხუთი წელია, გრძელდება. მიუხედავად მტრის-
გან მიყენებული ზარალისა, საქართველო იმედს არ ჰკარგავს, რომ სამართალი 
იზეიმებს. ვერანაირი ძალა ვერ აღუდგება წინ მის ძალუმ მისწრაფებას. 

აი, ამგვარ ვითარებაში, 1924 წლის 28 აგვისტოს, მთელი სამყაროსაგან მიტოვე-
ბული საქართველო, მტრისგან გავერანებული, მარტოდმარტო აღდგა მჩაგვრელ-
თა წინააღმდეგ. აჯანყება მოსკოვის ჯარმა ჩაახშო. საქართველომ 10000 შვილის 
სიცოცხლე გაიღო მსხვერპლად. რაც მთავარია, ქართველმა ერმა მთელ სამყაროს 
აცნობა თავისი სამართლიანი აღშფოთება. მსოფლიო პატარა საქართველოს საბ-
ჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მოწმედ იქცა. 28 აგვისტოს აჯანყება ქართ-
ველი ერის ისტორიაში მის ერთ-ერთი ყველაზე გმირულ ფურცლად ჩაიწერება. 

როგორც აჯანყების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, თავს ნებას მივცემ, მოკ-
ლედ ავხსნა, თუ რამ უბიძგა ქართველ ხალხს, ვერაგ და მასზე ასჯერ ძლიერ მოწი-
ნააღმდეგეს შესჭიდებოდა. 

უწინარეს ყოვლისა, ქართველი ხალხი ვერ შეეგუა დამოუკიდებლობის დაკარგ-
ვას. მას არ შეეძლო, საბჭოთა დესპოტიზმის წინაშე ქედი მოეხარა. მისი შეგნებუ-
ლი პატიოტიზმი ვერ ურიგდებოდა კრემლის მმართველობის მიერ თავსმოხვეულ 
ინტერნაციონალიზმსა და ცინიზმს. ეგზეკუცია, სომეხთა და ოსთა თარეში ქარ-
თულ პროვინციებში, ეკლესიების დახურვა და მათი სიმდიდრის ხელისუფლების 
მიერ მითვისება, დამცირება და საშინელი პოლიტიკური წნეხი, საფრთხე, რომელიც 
თავად ერის არსებობას ემუქრებოდა – აი, ის მიზეზები, რამაც ქართველ ხალხს 
ამბოხება გადააწყვეტინა. 

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი ხალხის კულტურა, რომელიც ბიზან-
ტიურ კულტურასთან ისტორიულ კავშირში განვითარდა, უფრო მაღალ დონეზე 
იდგა, ვიდრე რუსი ხალხისა. ამ უკანასკნელის სისასტიკე და მხეცური ინსტინქტი 
ნათლად გამოვლინდა ბოლშევიკურ ანარქიაში. თუ ყველაფერ ამას გავითვალისწი-
ნებთ, უკეთ გავიგებთ, რატომ შეიძულა ქართველმა ერმა ბოლშევიკები. საქართ-
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ველოს ეროვნული არსებობა საფრთხის წინაშე დადგა. დასავლეთიდან მას ენვერ 
ფაშას6 ძლევამოსილი ჯარი მოადგა, ხოლო ჩრდილოეთიდან ლენინის ბოლშევიკთა 
ხროვა ემუქრებოდა. ამ მძიმე ვითარებაშიც კი ქართველ გლეხებს ბოლშევიკთა 
დაქირავებული მებრძოლებისთვის მხარი არ დაუჭერიათ. ქართველი ჯარისკაცის-
თვის სამხედრო სამსახური მშობელი ქვეყნის წინაშე ვალდებულებაა. იგი თავის 
მეობას არ კარგავს და ჯარი მორჩილ მანქანად არ აქცევს. ქართველი მეომრად 
იბადება. ბიზანტიურმა კულტურამ, ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ, საკუთრების 
გრძნობამ მას კულტურისა და ცივილიზაციისადმი პატივისცემა ჩაუნერგა. 

რაც შეეხება რუსეთს, 1917 წელს იგი, ლენინის მოწოდების მორჩილად მიმდე-
ვარი, ეკონომიკურ კრახამდე მივიდა და ბრესტ-ლიტოვსკის სამარცხვინო ხელშეკ-
რულებას მოაწერა ხელი. რუსი გლეხები არც მემამულეებს ინდობდნენ და არც მათ 
ჯიშიან საქონელს, თავიანთ გზაზე ქვას ქვაზე აღარ ტოვებდნენ, კაციჭამიობამდე 
მივიდნენ. ქართველი გლეხი კი მისთვის უმძიმეს დღეებშიც კი წესრიგისა და კანო-
ნის ერთგული დამცველი დარჩა. 

მთელი 1917 წელი სოფელში გავატარე და საკუთარი თვალით ვიხილე, როგორ 
ხორციელდებოდა საქართველოში დიდი აგრარული რეფორმები. ლენინის დევიზი 
„ძარცვე სხვების ნაძარცვი!“ ქართველი გლეხის გულს არ გაკარებია. საქართველოს 
რესპუბლიკის პრეზიდენტმა7 ერს მოუწოდა, დაევიწყებინა პოლიტიკური უთანხმო-
ებანი, ქვეყნის დასახსნელად ერთიანი ფრონტი შეექმნა და დალოდებოდა დამფუძ-
ნებელი კრების მიერ ახალი რეფორმების შემუშავებას. მას ერსულოვნად დაუჭირა 
მხარი ერის ყველა ფენამ. ქართველი ერი ვერ ურიგდება კომუნიზმის მქადაგებელ-
თა ბარბაროსულ მეთოდებს. ამის მიზეზი მრავალია: ქართველის ბუნება, სამართ-
ლისა და მოქალაქეობრივი მოვალეობის მისეული გაგება, გონებრივი სიმაღლე და 
ყოველივე ის ჯანსაღი ელემენტი, რასაც ადამიანი ცივილიზაციისაგან იღებს. 

სანამ 1924 წლის საყოველთაო აჯანყება იფეთქებდა, ამბოხებები დაიწყო საქარ-
თველოს სხვადასხვა მხარეში. ეს მოვლენები კარგად გამოხატავდა იმ ერის სულიერ 
მდგომარეობას, რომელიც უცხო ძალის ბატონობას ვერ ეპუება. ცხადი იყო, რომ 
ადგილობრივი გამოსვლები ერთ დღესაც დამპყრობლის წინააღმდეგ საყოველთაო 
აჯანყებაში გადაიზრდებოდა. ამბოხებამ პირველად დუშეთის ოლქში იფეთქა. მას 
სათავეში პოლკოვნიკი ჩილოყაშვილი ედგა. 

ამ დროს მთელი მსოფლიოს ყურადღება თურქეთისაკენ იყო მიპყრობილი, სა-
დაც ქემალ ფაშას ჯარი, რომელმაც ბერძნები დაამარცხა, ანტანტის ჯარების მიერ 
დაკავებული კონსტანტინოპოლისაკენ მიემართებოდა. 

პარტიათა ლიგამ8 უბრძანა ჩოლოყაშვილს, მოეხდინა აჯანყების ლიკვიდაცია, 
რადგან პოლიტიკური პირობები გამარჯვებას სათუოს ხდიდა. პატრიოტული გრძნო-
ბის კარნახით, პოლკოვნიკმა სცადა, გლეხები დაეყოლიებინა, რომ თავ-თავიანთ სახ-
ლებში დაბრუნებულიყვნენ და ხელსაყრელ მომენტს დალოდებოდნენ. ჩოლოყაშვილ-
მა მალევე ინანა ეს მოქმედება: დუშეთის აჯანყებას რეპრესიები და უამრავი მსხვერ-
პლი მოჰყვა. აჯანყება მაშინვე რომ დაწყებულიყო, მსხვერპლი ნაკლები იქნებოდა. 

თითოეულ სოფელში აჯანყებულები და მათთან ერთად სრულიად უდნაშაულო 
ადამიანებიც ბოლშევიკებმა ბოსლებში გამოკეტეს და ცეცხლი წაუკიდეს. ვინც ამ 

6 უნდა იყოს ქემალ ფაშა (რედ.)
7 იგულისხმება მთავრობის თავმჯდომარე (რედ.).
8 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
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უბედურთა გადარჩენას შეეცდებოდა – ქალები, ბავშვები, ტყვეთა ოჯახის წევრები 
– ისიც ტყვიით განგმირული ეცემოდა. ამ საზარელ ოპერაციებს კომისრები ობო-
ლაძე და თალაკვაძე ხელმძღვანელობდნენ. სისასტიკით კარიერსაც9 კი გადააჭარ-
ბეს, დიდი ფრანგული რევოლუციის დროს ლუარაში გლეხები რომ ჩაახრჩო. 

დუშეთის რეპრესიებს გურიისა მიჰყვა. უნდა ითქვას, რომ ეს პროვინცია ერთ-
ერთი ყველაზე განათლებულია. აქ მხოლოდ მოსახლეობის 5%-დან 10%-მდეა წე-
რა-კითხვის უცოდინარი. 

ბუნებრივია, დუშეთის მაგალითით დაშინებული გურულები ისეთ რამეს ვერ ჩა-
იდენდნენ, საბედისწერო შედეგები რომ მოჰყოლოდა. ისინი 1923 წლის დამდეგს 
მოსკოვის მმართველობის საწინააღმდეგო მშვიდობიან დემონსტრაციას დასჯერ-
დნენ. ეს დემონსტრაცია მოსკოვს არ მოეწონა და წესრიგის აღდგენის საბაბით, 
თუმცა წესრიგი არც არავის დაურღვევია, გურიისკენ სასწრაფოდ გადმოისროლეს 
წითელი რაზმი. მას ობოლაძე და თალაკვაძე მეთაურობდნენ. ამ ველურებმა ათას-
ზე მეტი გლეხი გამოასალმეს სიცოცხლეს. ტიფიანი ალექსი გიორგაძეც კი არ დაინ-
დეს, სოფლელებისაგან მეტად დაფასებული ადამიანი. 

უსამართლობა და დასჯის ბარბაროსული მეთოდები, მოსახლეობაში შიშს რომ 
თესავს, მგრძნობიარე, კეთილშობილი და მტკიცე ადამიანების გულში აღშფოთე-
ბას იწვევს. ისინი მჩაგვრელებს მედგარ წინააღმდეგობას უწევენ და ცდილობენ, 
შური იძიონ ფეხქვეშ გათელილი სამართლიანობისთვის. გურიამაც იპოვა დაღუპუ-
ლი შვილების სისხლის მაძიებელი გიორგი ღლონტის სახით. ღლონტმა სიცოცხლეს 
გამოასალმა დამსჯელი რაზმების მეთაური. 

აუცილებელობამ მოითხოვა, შექმნილიყო ორგანო, რომელიც ორგანიზებას გაუწევ-
და ყველა მებრძოლ ძალასა და პარტიათა ლიგას10. მასში სხვადასხვა პოლიტიკური 
პარტიის ყველაზე გავლენიანი წარმომადგენლები შევიდნენ. მათი მოვალეობა იყო, შე-
ემუშავებინათ მოქმედების საერთო გეგმა და ემართათ მთელი ერის ხვედრი. როგორც 
შემდგომ მათმა პროცესმა დაადასტურა, ეს ადამიანები მოწოდების სიმაღლეზე იდგნენ. 
ისინი კარგად იცნობდნენ ბოლშევიკთა ბუნებასა და რეპრესიის მათეულ ბარბაროსულ 
მეთოდებს. ინტერპარტიული კომიტეტის წევრებმა შეძლეს, შეთქმულება საიდუმლოდ 
შეენახათ იმ დრომდე, სანამ ის მეხივით არ დაატყდებოდა თავზე ხელისუფლებას. თავ-
ზარდაცემული ხელისფლების წარმომადგენლები თავიანთი ოჯახების უსაფრთხო ადგი-
ლას გახიზვნას შეუდგნენ. აჯანყებულები თავგანწირვით ეკვეთნენ მტრის ბასტიონებს. 
რეგიონებში ყველგან ძალაუფლება მათ ხელში გადადიოდა. პატრიოტული შემართება, 
სამართლიანი ბრძოლის რწმენა, ენთუზიაზმი აათმაგებდა მათ ვაჟკაცობას. მაგრამ ვაი, 
რომ მტერი რიცხვით ჯაბნიდათ. აჯანყებულები იძულებულნი შეიქნენ, უკან დაეხიათ. 

აჯანყების გეგმა ასეთი იყო: თბილისის აღება, სადაც წითლების მთელი ჯარი 
იყო თავმოყრილი, საკმაოდ ძნელ საქმეს წარმოადგენდა. ქართველები იმედოვნებ-
დნენ, რომ ვაჟკაცობა, ძალ-ღონე და გამარჯვების დაუოკებელი წადილი ყველა-
ფერს შეაძლებინებდათ. ისინი თბილისისაკენ სხვადასხვა მხრიდან დაიძრნენ. 

კოჯრის მხრიდან მომავალ აჯანყებულებს პოლკოვნიკი ჩოლოყაშვილი მეთა-
ურობდა. მე, ჩემი მებრძოლებით, საპირისპირო მხრიდან უნდა დავძრულიყავი და 

9 ჟან-ბატისტ კარიერი (1756-1794), ფრანგული რევოლუციის ტერორის წარმომადგენელი. 1793 
წლის ოქტომბერში იგი ნანტში ჩადის და ვანდეელთა ხოცვა-ჟლეტას, დახვრეტას, დახრჩობას შეუდ-
გება. მისი ბრძანებით ლუარაში ახრჩობენ 94 მღვდელს. რევოლუციური ტრიბუნალი კარიერს ასა-
მართლებს და სიკვდილით სჯის 1794 წლის 16 დეკემბერს.

10 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
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ჩოლოყაშვილის რაზმს თბილისთან შევერთებოდი. მესამე, დუშეთის მიმართულე-
ბიდან, პარტიზანებს წინ გლეხი ლაშქარაშვილი უძღოდა. 

ყველაზე მძიმე ოპერაციის შესრულება მე მხვდა წილად: თბილისიდან 25 ვერსის 
დაშორებით მდებარე ვაზიანის ბაზა სწრაფი შეტევით უნდა ამეღო. აქ 98 ზარბაზ-
ნით შეიარაღებული წითელი ჯარი იდგა. 

თავისთავად ეს გეგმა მცდარი და მიუღებელი იყო. აჯანყების ორგანიზატორებ-
მა მთელი სიგრძე-სიგანით ვერ გაითვალისწინეს თბილისის პოლიტიკური თუ სუ-
ლიერი მნიშვნელობა. საქართველო იმის ხელშია, ვის ხელშიცაა თბილისი. ამიტო-
მაც პირველი დარტყმა უშუალოდ თბილისის, კომუნისტთა ბასტიონისათვის უნდა 
მიგვეყენებინა. დედაქალაქის აღებით წითელი ჯარი ცენტრალურ მმართველობას 
დაკარგავდა და მთელ საქართველოში გაიფანტებოდა, სადაც ყველგან მტრულად 
განწყობილი ადგილობრივი მოსახლეობა დახვდებოდა. იგი იძულებული შეიქნებო-
და, დანებებოდა გამარჯვებულებს. 

ჩვენი გეგმის წყალობით კი მოვლენები სულ სხვაგვარად განვითარდა. მეამბო-
ხეთა მთელ ქვეყანაში გაფანტულმა ძალებმა ვერ შეძლეს, დროულად მოეყარათ 
თავი. უთანასწორო ბრძოლაში დავმარცხდით. ასეთი იყო ჩვენი ბედი. 

დამარცხების მეორე მიზეზი ჭიათურის აჯანყებულთა ნაადრევი გამოსვლა გახ-
ლდათ. მათ მოქმედება დათქმულ დროზე ოცდაოთხი საათით ადრე დაიწყეს. 

ისიც უდა აღვნიშნოთ, რომ აჯანყებულთა რიგებში მუშები და გლეხები იბრ-
ძოდნენ. ისინი უშიშრად მიიწევდნენ კბილებამდე შეიარაღებულ მტერზე თავიანთი 
ბარებითა და ნიჩბებით. მრავალი მეთაური ბრძოლის ველზე დაეცა. ამ ადამიანთა 
გმირობა იმსახურებს, ისტორიას შემორჩეს.

აჯანყებულებმა ათასობით ბოლშევიკი დაატყვევეს. ბრძოლის ერთ-ერთი მონა-
წილე, არტილერიის კაპიტანი მამალაძე, ამჟამად ბელგიის სტუმართმოყვარე მი-
წაზე იმყოფება. მას შეუძლია, დაადასტუროს კომუნისტთა სიმხდალე, რომლებიც 
მუხლებზე დაჩოქილები იხვეწებოდნენ შეწყალებას. კაპიტანი მამალაძე იმასაც და-
ამოწმებს, თუ რა ვაჟკაცურად იბრძოდნენ ქართველი გლეხები ციხესიმაგრესთან,11 
როგორ უშვერდნენ შუბლს ტყვიების წვიმას. 

ხელისუფლებამ მხეცურად დასაჯა მუშები და გლეხები. ეს იმას მოწმობს, რომ 
ბოლშევიკები მუშებსა და გლეხებს კი არ წარმოადგენენ, არამედ მათი მკვლელები 
და ჯალათები არიან. 

ჭიათურის ნაადრევმა გამოსვლამ საბჭოთა მმართველობას საშუალება მისცა, 
აჯანყების ჩასახშობად ენერგიული ზომების მიღება მოესწრო. მთელ საქართველო-
ში გამოცხადდა სამხედრო მდგომარეობა. ის ნაგებობა, რომელსაც მთელი ჩვენი 
იმედები ემყარებოდა, ჩვენს თვალწინ თანდათან იშლებოდა. 

ჩემთვის მონდობილი დავალება – განმეიარაღებინა ვაზიანის წითელი სამხედრო 
ბაზა – ვერ შევასრულე. ვჭოჭმანობდი. ვფიქრობდი იმაზე, თუ რა უშედეგო მსხვერ-
პლი უნდა მოჰყოლოდა ამ ბრძოლას. ჩემს განკარგულებაში 300 მამაცი გლეხი 
იყო. ამგვარი მებრძოლებით ვინმე სხვას ჩემს ადგილას იქნებ საოცარი გმირობაც 
კი ჩაედინა. სამშობლოს ათასჯერ დავუმტკიცე ერთგულება. სადახლო, ბათუმი, 
ნორიო... რომელი ერთი გავიხსენო! ნორიოს ბრძოლის მოწმეები იტყვიან, მტრის 
ტყვიით დაჭრილმა როგორ სტოიკურად შევინარჩუნე ჩემი პოზიცია. ჭიათურის 
ნაადრევმა გამოსვლამ გამარჯვებაში ხელი შემიშალა. ამას თავის გასამართლებ-

11 ფრანგულ ტექსტში ციხესიმაგრე მოხსენიებულია სახელწოდებით „სინაინი“ (მთარგმნ.).
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ლად არ ვამბობ. იმ საბედისწერო ღამეს მე მოვიქეცი, როგორც სინდისიერი ჯარის-
კაცი, სამხედრო პირი, მაგრამ მაკლდა რევოლუციონერის სიფიცხე და სითამამე. 

ხალხის ყრუ დრტვინვა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ „ჩეკას“ სმენამახვილ აგენ-
ტებს. ისინი გრძნობდნენ მოახლოებულ საფრთხეს, თუმცა არ იცოდნენ, რა დღეს 
და რა დროს ამოხეთქავდა დაგროვილი რისხვა. მათ არც ის უწყოდნენ, თუ რა ძა-
ლას ფლობდნენ აჯანყებულები. ამით გაღიზიანებულნი, განსაკუთრებულ სიფრთ-
ხილეს იჩენდნენ. 

ჭიათურის ნაადრევმა გამოსვლამ ხელისუფლებას სიმშვიდე დაუბრუნა. მას 
უკვე შეეძლო, საქმის ცოდნით ემართა მოვლენები. სამხედრო მდგომარეობა გა-
მოცხადდა თუ არა, ბოლშევიკებმა თბილისის გამაგრება დაიწყეს. ქალაქში ტანკები 
და შენიღბული ავტომობილები გამოჩნდა. 30 000 კაციანმა ჯარმა თბილისის დაც-
ვის ბრძანება მიიღო. არტილერია საბრძოლო მდგომარეობაში მოიყვანეს. 

ჩემი შტაბ-ბინა პატარძეულში მდებარეობდა. ვაზიანის კომისარი ჩემთან მოვიდა 
და მთხოვა, შეტევა დანიშნულზე თორმეტი საათით ადრე დამეწყო. რახან სამხედ-
რო მდგომარეობა უკვე გამოცხადებული იყო, იქნებ მოულოდნელ შეტევას მტერი 
უფრო დაებნია. დავთანხმდი. საღამოს 7 საათზე ძალაუფლება თორმეტი სოფლის 
ხელში გადავიდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები დავაკავეთ და განვაიარაღეთ 
ყოველგვარი ფიზიკური ძალადობისა და თვითნებური ანგარიშსწორების გარეშე. 

ჩვენი გეგმის პირველი ეტაპი დაუბრკოლებლად სრულდებოდა, ახლა შემდეგზე 
უნდა გადავსულიყავით: თბილისში შესვლა უნდა გვეცადა და ბოლშევიკების არტი-
ლერია გვეგდო ხელთ. ეს დიდ გამბედაობას მოითხოვდა. მტრის ბანაკს ნელ-ნელა 
ვუახლოვდებოდით. პროჟექტორების შუქმა გაგვცა. მტრის საარტილერიო განლა-
გებას 10 კილომეტრით რომ მივუახლოვდით, არიერგარდმა ცეცხლი გაგვიხსნა. 
ჩვენც სროლა ავტეხეთ. ამ დროს მაცნობეს, რომ კავალერიის სამი პოლკი წითელი 
ჯარის დასახმარებლად მოეშურებოდა. ვითარება აუტანელი შეიქნა. ტყვია-წამალი 
გვითავდებოდა. იძულებული გავხდი, ჩემი მამაცი მებრძოლებისთვის უკან დახევა 
მებრძანებინა. ღამით ვისარგებლე და ისინი ტყეში შევიყვანე. სამწუხაროდ, გვიან-
ღა იყო. ჩემი არ იყოს, ჩოლოყაშვილმაც, მანგლისის აღების შემდეგ, კოჯორთან 
მარცხი იწვნია. 

ვიმეორებ, ჭიათურის აღებამ საშუალება არ მოგვცა, მტრისთვის მოულოდნელი 
და გადამწყვეტი დარტყმა მიგვეყენებინა. 

თბილისთან დამარცხების შემდეგ ბრძოლა დაიქსაქსა. აქა-იქ გმირულ შეტაკე-
ბებსაც ჰქონდა ადგილი, რეგიონებში ცალკეული ბრძოლები წარმატებითაც სრულ-
დებოდა, მაგრამ თბილისი ბოლშევიკების ხელში იყო და აჯანყებულთა ბრძოლა 
საბოლოო მარცხისათვის იყო განწირული. 

საყოველთაო აჯანყება სასტიკი რეპრესიებით იქნა ჩახშობილი. საქართველო 
სისხლში ცურავდა. ბოლშევიკები შურს იძიებდნენ ერზე, რომელმაც გაბედა და სუ-
ლისშემხუთველი უღლის გადაგდება და თავისუფლების მოპოვება სცადა. 

რეპრესიები ქართლში
ქართლი განსაკუთრებით იყო შევიწროებული ბოლშევიკთა ბატონობით. ამ რე-

გიონში ქარველებთან ერთად ცხოვრობენ სომეხი ლტოლვილები, რომლებიც ქარ-
თველებმა ჩვეული სტუმართმოყვარეობით შეიკედლეს, აგრეთვე ჩრდილო კავკა-
სიიდან მოსული ოსები. სწორედ ამ ორი ეროვნების წარმომადგენლებში ეძებდნენ 
ბოლშევიკები ერთგულ მსახურებს. ისინიც, გაამაყებულები, ბოროტად იყენებდნენ 



170

მინიჭებულ უფლებებს. უცხოელთადმი დამორჩილება ქართველთა ეროვნულ სი-
ამაყეს ლახავდა. 

ცარიზმი ყოველთვის ცდილობდა, სიძულვილი გაეღვივებინა კავკასიის ხალხთა 
შორის, გაეთიშა ისინი, რათა უკეთ ებატონა. საბჭოთა ხელისუფლებაც ცარიზმის 
ამ პოლიტიკას აგრძელებდა. ისინი უფრო შორსაც წავიდნენ: ოსებს ეგრეთწოდე-
ბული ეროვნული დამოუკიდებლობა მიანიჭეს და ქართველთა კუთვნილი და ქართ-
ველებით დასახლებული მიწები აჩუქეს. ქართველი გლეხები, ბუნებრივია, არ მო-
ელოდნენ ვერაგობას იმათგან, ვინც სტუმართმოყვრულად მიიღეს. ამ უხცოელებს 
გადასცეს ქართველი გლეხებისათვის ჩამორთმეული ქონება. მათმა ტყვიამ კი ათა-
სობით ქართველი იმსხვერპლა. უამრავმა ოჯახმა ჩაიცვა შავები. ქართველმა გლეხ-
მა ვერ შეძლო ყოველივე ამის დავიწყება. იგი დახოცილ ძმებზე შურისძიებისკენ 
მოუწოდებს. ადრე თუ გვიან, ეს მოწოდება ხელახალი ამბოხებით დაგვირგვინდება. 

ბოლშევიზმის აგენტთა დანაშაულობები ენით აუწერელი სისასტიკისაა. აქ მხო-
ლოდ მათი „ჰუმანურობის“ სიმბოლურად გამომხატველ რამდენიმე ფაქტს დავა-
სახელებ. ამ სტრიქონების წერისას, ქართველ წამებულთა ტანჯვას რომ ვიგონებ, 
ხელი მიკანკალებს და ძარღვებში სისხლი მეყინება.

ქურდაძემ, ამჟამინდელმა გორის ოლქის საგანგებო კომისარმა, სოფელ ოსი-
აურში ორი საგვარეულო ამოაწყვეტინა: ვიზირიშვილები და ფალავანდიშვილები. 
ჯერ შეშინებული ქალებისა და ბავშვების თვალწინ მამაკაცები მოაკვლევინა, შემ-
დეგ კი ბრძანება გასცა, ყველანი დედაბუდიანად ამოეჟლიტათ, ძუძუთა ბავშვებიც 
კი არ დაენდოთ. დახოცილთა გვამები ბოსლებში შეყარეს და დამშეულ ძაღლებს 
დააგლეჯინეს. 

მოსახლეობის შემდეგ რისხვა თავს სამღვდელოებას დაატყდა. ორმოცი მღვდე-
ლი, მათ შორის სამი დეკანოზი – ხოსე ბებიაშვილი, ციციკაშვილი და შველიძე – სა-
მოცდათხუთმეტი-ოთხმოცი წლის მოხუცებულები, დაიჭირეს და გორის ციხეებში 
დახვრიტეს. 

აი, ერთი მღვდლის მონათხრობი, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვ-
დილს:

„მტერმა ხელ-ფეხი შეგვიკრა და მიწაზე დაგვყარა. განძრევა არ შეგვეძლო. სიკვ-
დილს ველოდით. ციხეში მომუშავე სომხები და ოსები დამცინავად გვიყურებდნენ. 
ეს ტანჯვა იმიტომ გვერგო, რომ ანაფორები არ გავიხადეთ და ქრისტეს სამარა-
დისო ერთგულება შევფიცეთ. შიმშილისაგან მუცელი გვგვრემდა, წყურვილისაგან 
ყელი გვიშრებოდა. ციხის მცველი შარდითა და განავლით სავსე სათლს მოაჩოჩებ-
და ჩვენსკენ და ურცხვი დაცინვით იმეორებდა ქრისტეს სიტყვებს: „მიიღეთ და ჭა-
მეთ, ესე არს ხორცი ჩემი. სვით ამისგან ყოველთა. ესე არს სისხლი ჩემი”.

რვა დღის წამების შემდეგ შეგვიბრალეს: ომიაძემ, ყოფილმა ყაჩაღმა, რომელ-
საც ციხის ადმინისტრაციაში დიდი თანამდებობა ეჭირა, ბრძანა, ჩვენთვის პური 
მოეცათ”.

ტყვეთა უმრავლესობა ვერ იტანდა უბედურებას და ჭკუიდან იშლებოდა. მათი 
გოდება, ცად აღვლენილი, მხოლოდ ციხის მცველთა საზარელ სიცილს იწვევდა პა-
სუხად. 

ჩემი მშობლები სურამში ცხოვრობდნენ. ბუნებრივია, აქაურ ამბებს ინტერესით 
ვადევნებდი თვალს. სურამში არც აჯანყება მომხდარა, არც რაიმე სახალხო გამოს-
ვლას ჰქონია ადგილი. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებამ მაინც მოძებნა საბაბი, 
ოცდათექვსმეტი კაცი რომ დაეხვრიტა. 
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სამი წლის განმავლობაში ვემალებოდი მდევარს. გარეული ნადირივით დავძ-
რწოდი, ხან სად ვაფარებდი თავს და ხან სად. არ მინდოდა, ჩემს ოჯახს „ჩე-
კას“ ჯაშუშები გადაკიდებოდნენ, ამიტომ მათ აღარ ვნახულობდი, აღარც ჩემს 
ამბებს ვაწვდიდი. მაინც ვერ შევძელი, ჩემებისათვის რეპრესია ამერიდებინა. 
ქალაქის მახლობლად რომ ვიმყოფებოდი, ერთმა სომეხმა ექიმმა, გვარად აკო-
ფიანმა, დამასმინა. ჩვენს სახლს ალყა შემოარტყეს და ჩემი და-ძმები დაიჭირეს. 
ამან საყოველთაო უკმაყოფილება გამოიწვია. ადგილობრივი კომისრები იძუ-
ლებულნი გახდნენ, საქმეში ჩარეულიყვნენ და უდანაშაულოთა სიცოცხლე გა-
დაერჩინათ. სამწუხაროდ, მამაჩემი ამ ამბავმა იმსხვერპლა: საკუთარი თვალით 
იხილა, ჩემი უმცროსი ძმა დასახვეტად როგორ წაიყვანეს და ამ სურათს მისმა 
გულმა ვეღარ გაუძლო. 

ქართლის ბედი კახეთმაც გაიზიარა. აჯანყებული გლეხების წინააღმდეგ გაიგ-
ზავნა ორი ქვეითი და ერთიც ცხენოსანთა დივიზია, ძველი რეჟიმის ოფიცრის, მა-
კულინის მეთაურობით. დამსჯელმა რაზმებმა ააოხრეს მრავალი სოფელი: ნორიო, 
დიდი და პატარა ლილო, ახალსოფელი, უჯარმა, ხაშმი, სართიჭალა, მუხროვანი, 
პატარძეული, ნინოწმიდა, საგარეჯო, გომბორი. საიმპერიო დაცვის ყოფილი ოფი-
ცერი, კუზნეცოვი, კავკასიის შტაბ-ბინის უფროსი, პირადად ხელმძღვანელობდა 
გლეხთა ხოცვა-ჟლეტას. პატარძეულში მარტო ერთმა, ბილანიშვილების, ოჯახმა 
ოცდახუთი წევრი დაკარგა. 

კახეთის მდიდარი და აყვავებული მხარე გაუდაბურდა და სასაფლაოდ გადაიქცა. 
ერთი ინგლისელი, რომელიც ცოტა ხნის შემდეგ ეწვია საქართველოს, რომ ბოლ-

შევიკური რეჟიმის სიმტკიცე დაემოწმებინა, წერდა: „დიდგვაროვანთა ყველაზე 
პატიოსანი წარმომადგენლები უარს ამბობენ თავიანთ წოდებაზე და გმობენ წინა-
პართა დანაშაულს.“ აქ იგი თავად ვაჩნაძის მაგალითს იშველიებდა, საბჭოთა გაზე-
თებიდან ამოღებულს. ინგლისელისთვის არავის აუხსნია, რომ ვაჩნაძე კახეთიდან 
იყო, სადაც დამსჯელმა რაზმმა შეუბრალებლად გამოასალმა სიცოცხლეს თავად-
აზნაურთა უამრავი ოჯახი. ვაჩნაძემაც გვარის შეცვლა მხოლოდ იმიტომ ითხოვა, 
რომ სიკვდილს გაქცეოდა. 

სექტემბრის იმ მძიმე დღეებში თბილისი სისხლიან სცენად გადაიქცა. „ჩეკას“ 
სარდაფებში გამოამწყვდიეს და ყოველგვარი განაჩენის გარეშე დახვრიტეს 10 000 
კაცი – ინტელიგნციის წარმომადგენლები, ოფიცრები, მუშები, გლეხები. იგივე 
ხვედრი ეწიათ პატიმრებს, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია, სასჯელს იხდიდნენ. 
ბოლშევიკებს ციხეების განტვირთვა სჭირდებოდათ. 

2 სექტემბერს თბილისში 85 სტუდენტი დახვრიტეს. სტუდენტები ამაყად გა-
ემართნენ სიკვდილის შესახვედრად, თან ეროვნულ ჰიმნს, „დიდებას”, მღეროდნენ. 
მთელ საქართველოს სწვდებოდა მათი ხმა. ვინც ეს განწირულნი იხილა, მათ ვე-
რასდროს დაივიწყებს და ვერც კრემლის მსახურთ აპატიებს ჩადენილ საშინელე-
ბებს. მოვა დრო და ამ უკანასკნელთ მიეწვათ მათგან ჯვარცმული ქართველი ერის 
კრულვა. 

თხუთმეტი საუკუნის განმავლობაში საქართველო ბრძოლის ჟინით ატანი-
ლი მაჰამადიანებით იყო გარშემორტყმული, კუნძულივით გარჩენილი აზვირ-
თებულ ოკეანეში, რომელიც მას შთანთქმით ემუქრებოდა. მან მაინც შეძლო, 
მაჰმადიანთა შემოტევებს გამკლავებოდა და ქრისტიანული რწმენა ხელუხლებ-
ლად შეენარჩუნებინა. ქვეყანა ათასგზის დამარცხებულა მტერთან უთანასწო-
რო ბრძოლაში, მაგრამ არასდროს დამონებულა. მან საუკუნეთა ქარცეცხლში 
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გამოატარა თავისი თვითმყოფადობა. მამა-პაპათა ანდერძის მცველი, მსგავსი 
პრომეთესი, რომელსაც არწივი ჰკორტნის, საქართველო ღვთაებრივი ცეცხლის 
მატარებელია. მოვა დრო, როცა ეს ცეცხლი აგიზგიზდება. საქართველომ დაამ-
სხვრია მონღოლთა, არაბთა და მრავალი მრისხანე მტრის ბორკილები. მან იბრ-
ძოლა რუსული თვითმპყრობელობის წინააღმდეგ, ცივილიზებული ცხოვრების 
უფლება რომ დაეცვა. დღეს იგი იბრძვის კრემლის დესპოტიზმისა და სისხლიანი 
რეჟიმის წნააღმდეგ. მიჯაჭვული პრომეთე სიმბოლოა პატარა საქართველოს 
თავგანწირული ბრძოლისა ქრისტიანობისა და ცივილიზაციის მტრების წინააღ-
მდეგ. ქრისტიან მოწამეთა სისხლმა წარმართული სამყარო ნგრევამდე მიიყვანა. 
1924 წლის სექტემბერში დაცემულ ქართველ მოწამეთა სისხლიც მტარვალთა 
დაღუპვას მოასწავებს. 

1923 წლის 23 მაისის ეგზეკუციამ ქართველთა უმამაცესი და საუკეთესო საბ-
რძოლო მეთაურები შეიწირა: გენერლები – თავადი აფხაზი, თავადი წულუკიძე, 
თავადი ანდრონიკაშვილი, პოლკოვნიკები – ხიმშიაშვილი, გულისაშვილი, მაჭავა-
რიანი, მაიორი ჩრდილელი, მეთაური ბაგრატიონი. სექტემბრის თვეში ჯალათებ-
მა 85 სტუდენტი, ათასი ოფიცერი და ინტელიგენციის წარმომადგენელი დახვ-
რიტეს. მტრის ტყვიამ იმსხვერპლა მაიორი მახარაძე და პოლკოვნილი ჩახავა. 
დახვრიტეს აგრეთვე 200 მუშა, მათ შორის მუშათა კლასის ხელმძღვანელები: ნ. 
ხომერიკი, ვ. ჯუღელი, ფაღავა, ჩხიკვიშვილი, ნოდია, ცენტერაძე, ცაბაძე, ძმები 
ჭიტაიშვილები. 

თბილისის სისხლიანი რეპრსიების შემდეგ წითელი ჯარი დასავლეთ საქართვ-
ლოში გადავიდა. მის შემადგენლობაში შედიოდა სამი ქვეითთა, ორი ცხენოსანთა 
დივიზია, „ჩეკას“ საგანგებო რაზმი და დამსჯელი რაზმი – სულ 10 000 კაცი. 
ათობით გემმა ფოთსა და ბათუმში ახალ-ახალი რაზმები გადმოსხა. ერთი თვის 
განმავლობაში იცავდა დასავლეთ საქართველო თავისუფლებას. ყველა ქალაქი, 
გარდა წითლების მიერ გამაგრებული ბათუმისა და ქუთაისისა, აჯანყებულთა 
ხელში გადავიდა. დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში – გურიაში, სა-
მეგრელოში, სვანეთსა და იმერეთში – პარტიათა ლიგამ12 მოსახლეობის მობი-
ლიზაცია მოახდინა. აჯანყება მტერმა სისხლში ჩაახშო. დამარცხებას მრავალი 
გარემოება უწყობდა ხელს. საქართველომ ვერანაირი დახმარება ვერ მიიღო 
უცხოეთიდან. მეზობელი ქვეყნები გულგრილობას იჩენდნენ (აზერბაიჯანი და 
ჩრდილოეთ კავკასია არ აჯანყებულან). მტერი აჯანყებულებზე ძლიერი და მრა-
ვალრიცხოვანი იყო. გამარჯვებულები ენით აუწერელ სისასტიკეს სჩადიოდნენ. 
დახვრეტილთა ცხედრები რიონსა და ცხენისწყალს მიჰქონდა. კომისარ ვაშაძის 
ბრძანებით შორაპანში ნამდვილი სასაკლაო მოეწყო. ვაგონში ჩაკეტეს და ჩაცხ-
რილეს სამი ათასამდე ტყვე13. ინკვიზიციისათვის ჯალათი ოგანესოვი მოიწვიეს. 
მხეცობა იქამდე მივიდა, რომ აბაშიძეების, წერეთლებისა და აგიაშვილების და-
ხოცილი ქალიშვილების გვამებიც კი გააუპატიურეს.

იმერეთის დამორჩილების შემდეგ წითელი ჯარი სამეგრელოსა და გური-
აში შეიჭრა. სამეგრელოში ბოლშევიკთა რაზმებს მეგზურობას უწევდა შინაგან 
საქმეთა კომისარი ა. გეგეჭკორი. ამ ყოფილ ყაჩაღს, გაქურდვის მიზნით, სა-
კუთარი საყვარელი მოეკლა და ცარისტული რეჟიმის დროს დონის როსტოვის 

12 igulisxmeba „damoukideblobis komiteti“ (red.)
13 avtori aWarbebs, vagonSi CacxrilulTa ricxvi 96 kacs Seadgenda (red.)
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ციხეში მკვლელობისთვის იხდიდა სასჯელს. გეგეჭკორმა დაპყრობილ სამეგ-
რელოში სისხლისღვრა გააჩაღა. ერთი კვირა გრძელდებოდა სენაკის, ზუგ-
დიდის, აბაშის მშვიდობიანი მოსახლეობის ჟლეტა. ხოცავდნენ ამბოხებულთა 
ოჯახებსა და ნათესავებს, არ ინდობდნენ ქალებსა და ბავშვებსაც კი. გეგეჭკო-
რის მებრძოლები მონური ერთგულებით ასრულებდნენ უფროსის ყოველგვარ 
სურვილს. ეკლესიები ჯარისკაცთა და „ჩეკისტთა“ განცხრომის ადგილებად 
გადააქციეს. მღვდლები, გაუგონარი დამცირების შემდეგ, წამებით მოკლეს. 
აჯანყება მხეცურად ჩაახშეს. ყოველივე ამის შემსწრე ერთი მამაცი მებრძო-
ლი, რაზმის უფროსი, რომელმაც ევროპაში გახიზვნა მოახერხა, იქ გონებიდან 
გადაცდა და სიცოცხლე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში დაასრულა. მისი სახე-
ლია დ. მხეიძე.

დასავლეთ საქართველოს დამარბეველთ აფხაზთა რაზმებიც შეუერთდნენ. 
მათ სათავეში აფხაზეთის სახალხო კომისარი, ლაკობა, იდგა. ამ სამსახურის 
სანაცვლოდ კრემლმა ლაკობას აპატია „თუთუნის პანამად“ წოდებულ საქმეში 
სკანდალური მონაწილეობა, რაც გამოძიებით იყო დადგენილი.

გურიის მაზრა ამჯერად ნაკლები მსხვერპლით გადარჩა: თუ 1923 წელს აქ 1 
500 კაცი დახვრიტეს, ამჯერად მხოლოდ 500 კაცი დაიღუპა. ეს იმის დამსახუ-
რებაა, რომ უცხოეთის პრესამ საქართველოს დასაცავად ხმა აიმაღლა. სვანეთის 
პროვინცია ყველაზე გვიან დანებდა. გეოგრაფიული მდებარეობის წყალობით, 
რომელიც მას მიუდგომელს ხდის, სვანეთმა შეძლო ბოლშევიკთა შურისძიება თა-
ვიდან აეცილებინა და ძალა შემდგომი ბრძოლისათვის შემოენახა. გათელილმა 
და აოხრებულმა საქართველომ 10 000 ერთგული შვილი დაკარგა. 

წითელი მოსკოვის მიერ ორგანიზებულმა სექტემბრის თვის ხოცვა-ჟლეტამ 
ხალხს თვალი აუხილა. დღევანდელი სისხლიანი მთავრობის წევრები სამუდამოდ 
შერჩებიან საქართველოს ისტორიას როგორც მკვლელები, ვერასდროს მოიშო-
რებენ კაენისა და იუდას სახელს. საქართველოში ოჯახს ვერ ნახავთ, ერთი წევრი 
მაინც რომ არ ჰყავდეს დახვრეტილი, დაჭერილი ან გადასახლებული. ხიშტებით 
დამყარებული „წესრიგი“ სამარის წესრიგსა და სიმშვიდეს მიაგავს. ერი ჩუმდება 
და დუმილით იშუშებს ჭრილობებს. იგი ლენინის ხროვას არასდროს შეარჩენს 
თავის შვილთა სისხლს. განა შეიძლება გმირთა ხსოვნის შეურაცხოფის პატიება? 
თბილისის სამხედრო ეკლესიის14 ეზო, სადაც გმირები იყვნენ დასაფლავებულნი, 
დღეს კომკავშირელების ფეხბურთის მოედნად არის გადაქცეული. განა შეიძლე-
ბა „ჩეკას“ ჯურღმულებში ჩაყრილი ქართველების წამებისა და შეურაცხყოფის 
დავიწყება? მართალია, ფიზიკურად დავმარცხდით, მაგრამ სულიერად გავიმარ-
ჯვეთ. ჩემი ნათქვამის დასტურად მინდა, ერთი შემთხვევა გიამბოთ. 

აჯანყების შემდეგ ერთ ხანდაზმულ გლეხის ქალთან შევაფარე თავი. ამ ქალმა 
აჯანყებისას დაკარგა ქმარი და ოთხი ვაჟი. მის ცრემლგამშრალ თვალებში აუტა-
ნელი დარდი იკითხებოდა, თუმცა მზერა სულით უტეხობასაც ამჟღავნებდა. „ვა-
მაყობ, რომ ჩემი ქმარი და შვილები სამშობლოსათვის დაიხოცნენ”, – მითხრა 
მასპინძელმა, როცა შეიტყო, ვინც ვიყავი. შემდეგ ხელი ათი წლის უმცროსი ვა-
ჟისკენ გაიშვირა და დასძინა: „შურისძიების დღისთვის უმცროსი ბიჭი მეზრდება. 
ის აიღებს მამისა და ძმების სისხლს!”

14 იგულისხმება დიდების ტაძარი, რომელიც დღევანდელი პარლამენტის შენობის ადგილზე იდგა 
(რედ.).
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რელიგიური რწმენის გაძლიერება შეინიშნება როგორც გლეხობაში, ისე ინ-
ტელექტუალურ წრეებში. ქუთაისის მიტროპოლიტ ნაზარის მოწამეობრივმა 
სიკვდილმა, აჯანყების დღეს მღვდლების დახვრეტამ, საქართველოს პატრიარქ 
ამბროსის სიმტკიცემ, ტყვეობაში გამოვლენილმა, ხელი შეუწყო ქართველთა 
მიბრუნებას ეკლესიის წიაღისაკენ. გლეხი თავს საფრთხეში იგდებს და წესების 
აღსასრულებლად ფარულად მოჰყავს შინ მღვდელი. იმ ოჯახში, სადაც თავს 
ვაფარებდი, ვნახე, როგორ მოდიოდნენ კომისრების ცოლები და მოჰქონდათ 
მღვდელთან საკურთხებლად წასაღები ხილი, მარილი, პასქა და ა.შ. რა თქმა 
უნდა, ამას ქმრებთან შეუთანხმებლად არ აკეთებდნენ, თუმცა ძალზე ფრთხი-
ლობდნენ. 

1925 წლის მარტში საქართველოს პატრიარქი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. 
ეს ყველასგან დაფასებული ბერიკაცი ბოლშევიკებმა სამი წელი ამყოფეს ცი-
ხეში. თბილისის მოსახლეობამ ქართული ეკლესიის მეთაურის გათავისუფლება 
რომ შეიტყო, მოინდომა, საჯაროდ გამოეხატა მისდამი პატივისცემა. ამან ბოლ-
შევიკთა მხრიდან ხელახალი რეპრესიები გამოიწვია. მაშინ ხალხმა გადაწყვიტა, 
მასობრივად დასწრებოდა პატრიარქის მიერ ჩატარებულ წირვას. აქ სიტყვა-
სიტყვით მოვიყვან, რაც ერთმა ძველი თაობის სოციალისტმა მიამბო: 

„სიონის საყდარში მივედი, პატრიარქისადმი ერთგულება და სიყვარული რომ 
გამომეხატა. პატრიარქი ამბიონზე შედგა თუ არა, თხუთმეტიათასიანმა ბრბომ 
ანგარიშმიუცემლად ერთი კაცივით დაიჩოქა. მოწიწების ამგვარმა გამოვლი-
ნებამ პატრიარქი შეძრა და ცრემლი მოერია. მაშინ ვიგრძენი ჭეშმარიტება და 
უფალი ვირწმუნე. პატრიარქის მოწამებრივმა სახემ, მისმა ცრემლებმა, მისმა 
უბრალოებამ და ქრისტიანულმა სიყვარულმა გააცამტვერეს ჩემი ურწმუნოება 
და ეჭვი.”

ბოლშევიკებმა სცადეს, მიეჩქმალათ ჩადენილი დანაშაულობები, რაც უცხო-
ეთის პრესამ ამხილა. მათ მოიწვიეს ინგლისური დელეგაცია პერსელის წინამძ-
ღოლობით. ამ უკანასკნელის პიროვნებაზე აღარ შევჩერდები, მხოლოდ ერთს 
აღვნიშნავ: სწორედ იმ დროს, როცა ბოლშევიკები მას საზეიმოდ ხვდებოდნენ 
და პერსელი მუშათა კლასს მოუწოდებდა, გაერთიანებულიყო კაპიტალიზმის 
წინააღმდეგ გადამწყვეტი ბრძოლისათვის, თბილისში ათი მუშა დახვრიტეს. 

* * *
ეროვნული ტრაგედია სრულად რომ წარმოვაჩინოთ, მოკლედ მოვიხსენიებთ ორ 

დიდ პოლიტიკურ პროცესს. ორივე ბოლშევიკური მოსკოვის ოკუპაციის მიერ ოკუ-
პირებულ თბილისში გაიმართა: პირველი, ქართველი სამღვდელოების პროცესი, 
1924 წლის აპრილში, ხოლო მეორე, ინტერპარტიული კომიტეტის მიმართ აღძრუ-
ლი, 1925 წლის აგვისტოში.

სამღვდელოების გასამართლების საბაბად პატრიარქის მიერ ჟენევის15 კონფე-
რენციისათვის გაგზავნილი მემორანდუმი იქცა. ქართველი ერის სულიერი წინამძ-
ღვარი ცივილიზებული მსოფლიოს ყურადღებას საქართველოს ხვედრისკენ მიაპყ-
რობდა. იგი მას სთხოვდა, მშვიდობისა და სამართლიანობის სახელით ზემოქმედე-
ბა მოეხდინა მოსკოვის ხელისუფლებაზე, რათა ამ უკანასკნელს რუსული ჯარები 
გაეყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან. როგორც კი „ჩეკამ“ ამ მემორანდუმის 

15 უნდა იყოს გენუის (რედ.).
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შესახებ შეიტყო, მაშინვე დააპატიმრა პატრიარქი და საპატრიარქო საბჭოს წევრე-
ბი: თბილისისა და ქუთაისის მიტროპოლიტები, მღვდლები – ცინცაძე, თოთიბაძე, 
ლაზარიშვილი და სხვანი. ორი წლის განმავლობაში ჯალათები აიძულებდენ საპატ-
რიარქო საბჭოს წევრებს, უარეყოთ მემორანდუმი. ისინი სახტად დატოვა ეკლესიის 
მსახურთა სიმტკიცემ. 

კომუნისტურმა პრესამ მთელი ერთი თვის განმავლობაში „ამუშავა“ კომუნის-
ტური ახალგაზრდობა და „ჩეკას“ აგენტები. ათასი ჯურის დამნაშავეთა მეოხებით 
მთელი თვის განმავლობაში ეწყობოდა სამღვდელოების საწინააღმდეგო დემონსტ-
რაციები. მათი ორგანიზატორები ეკლესიისა და სამშობლოს ერთგულ შვილთა სიკ-
ვდილით დასჯას ითხოვდნენ. პროცესის დღეს კიდევ ერთი დემონსტრაცია მოეწ-
ყო. კომკავშირელთა ხროვა, რომელიც ძირითადად არაქართველებისაგან შედგე-
ბოდა, „თბლისის პროლეტარიატის სახელით აღშფოთებას გამოთქვამდა მსოფლიო 
ბურჟუაზიის აგენტების – საქართველოს კონტრრევოლუციური სამღვდელოების 
წარმომადგენლების – მიმართ“. 

უფლის მსახურნი ეკლის გვირგვინმა ვერ შეაშინა. სამშობლოსა და ეკლესიის 
ერთგულების ნათელი დამადასტურებელია პატრიარქის, აჯანყებისას დახვ-
რეტილი ქუთაისის მიტროპოლიტ ნაზარის, მამა ცინცაძის მიერ წარმოთქმული 
სიტყვები. წმინდა ნინოს მიწა სამარადისოდ სასოებით მოიხსენიებს მოხუცებულ 
პატრიარქს, რომელიც „ჩეკას“ ჯურღმულებში განცდილმა გონებიდან გადააცდი-
ნა, აგრეთვე იმათ, ვინც მიტროპოლიტ ნაზართან ერთად დაეცა ტყვიით განგმი-
რული. ერთი წლის შემდეგ თბილისის მოსახლეობა პატრიარქის მხარდასაჭერად 
შეიკრიბა სიონის ტაძარში და ამით გამოხატა თავისი ნება. ბოლშევიკურმა ხელი-
სუფლებამ მეხანძრეებს უხმო, მრევლი წყლის ჭავლით რომ გაეფანტა. 

მეორე პროცესი პარიტეტული კომიტეტის წევრების – ანდრონიკაშვილის, 
ჯავახიშვილის, იშხნელისა და ჯინორიას – წინააღმდეგ გაიმართა. პატიმრების 
დახვრეტის მუქარით ბოლშევიკებმა აიძულეს კომიტეტის წევრები 6 სექტემბერს 
ხელი მოეწერათ სახალხო მიმართვაზე, რომელიც აჯანყებულებს დანებებისკენ 
მოუწოდებდა. ამით კომიტეტის წევრები შეეცადნენ, ათასობით პატიმრისათვის 
გადაერჩინათ სიციცხლე, რომ მათაც 10 000 დახვრეტილის ხვედრი არ გაეზი-
არებინათ. 

ხელმოწერის შემდეგ, ბოლშევიკებმა ეს მოწოდება სასწრაფოდ გაავრცელეს 
რადიოთი. ამით მათ უნდოდათ, თავისუფლებისათვის მებრძოლთა ყოველმხრი-
ვი, ფიზიკური და სულიერი, მარცხი ეჩვენებინათ. შეუძლებელია, როგორც ისინი 
ამტკიცებენ, 1924 წლის 28 აგვისტოს აჯანყებას ავანტურა ან თავად-აზნაურო-
ბისა და სამღვდელოების მოძრაობა ვუწოდოთ. კარგი, დავუშვათ, დავეთანხმეთ 
მოსკოვის ბოლშევიკთა და მათ უცხოელ მეგობართა მიერ თავსმოხვულ ამ შე-
ფასებას. მაშინ როგორ ავხსნათ ის ფაქტი, რომ 10000 დახვრეტილ ქართველში 
7 524 გლეხი ერია? მოსკოვი ცრუობს. იგი ავანტურას უწოდებს საქართველოს 
გმირულ აჯანყებას, რომლის ჩასახშობადაც ათი ათას კაციანი ძალა დასჭირდა 
– სამი ქვეითთა კორპუსი, ერთი ცხენოსანთა დივიზია, თხუთმეტი ჯავშნოსანი 
მატარებელი, ათი ტანკი, ოცი ჯავშნოსანი ავტომობილი, „ჩეკას“ ჯარის ნაწილი 
და ამიერკავკასიის „ჩეკას“ რაზმები, 20 ათასი კაცისაგან შემდგარი. 

ინტერპარტიული კომიტეტის წევრთა გასამართლება ქართველი კომუნის-
ტების, სამშობლოს გამყიდველების, საბრალდებო პროცესად გადაიქცა. თვით 
ქავთარაძემ და ოკუჯავამაც კი, წითელმა პროკურორებმა, რომელთაც სინდისი 



176

დიდი ხანია, მოსკოვისათვის მიეყიდათ და ხელები ქართველ წამებულთა სისხლში 
ჰქონდათ გასვრილი, იგრძნეს, რაოდენ დიდ დანაშაულს სჩადიოდნენ. ისინი იძუ-
ლებულნი შეიქნენ, საბრალდებო აქტში ბრალდებულთა სამშობლოსადმი ერთგუ-
ლება მოეხსენიებინათ. ორმოცდაათი განსასჯელიდან ხუთს სიკვდილი მიუსაჯეს, 
დანარჩენებს – ათი წლის კატორღა. თუმცა სიკვდილმისჯილებს სასჯელი შეუმ-
სუბუქეს და თხუთმეტი წლის კატორღით შეუცვალეს. 

მთელმა საქართველომ იცოდა, რომ 1924 წლის 28 აგვისტოს აჯანყება ავანტურა 
კი არ იყო, არამედ ერთსულ და ერთხორც შეკრული ერის შეგნებული, ორგანიზე-
ბული და შეიარაღებული ბრძოლა. პარიტეტული კომიტეტის წევრებმა, რომელთაც 
სიკვდილს უშიშრად შეხედეს სახეში, ზიზღით უარყვეს ბოლშევიკთა მტკიცება. 

* * *
თვალწინ მიდგას გლეხი ქალის სახე და მახსენდება მისი სიტყვები: „ჩემს 

მკვდრებს არ ვიგლოვ. არა, ისინი ვაჟკაცებად დაიღუპნენ. მხოლოდ ერთი რამ მა-
დარდებს: შეძლებს კი ჩემი ნაბოლარა მამისა და ძმების შური იძიოს?“ 

ჩემს გონებაში ცოცხლდება გენერალ აფხაზის სიტყვები, დახვრეტის წინ 
წარმოთქმული: „ჯალათებო, ჩვენს სისხლს სხვები აიღებენ!“ აქვე გავიხსენებ 
გენერალ წულუკიძის შეძახილს: „დახვრეტილებს სხვა პატრიოტები შეცვ-
ლიან”. „ჩევენი სიკვდილი გამარჯვების წუთს მოაახლოებს”, – თქვა პოლკოვ-
ნიკმა ხიმშიაშვილმა. მახსენდება ქართველ პროლეტართა მეთაურების – ხო-
მერიკის, ფაღავას, ჩხიკვიშვილის, ნოდიას, ჯუღელის – სიტყვებიც: „შევაკვ-
დებით ეროვნულ დროშას და მის დაცვას ანდერძად დავუბარებთ ქართველ 
მუშათა კლასს !“ 

ვიხსენებ გლეხების მამაცობას. ცულებით, ხანჯლებითა და ჯოხებით შეიარაღე-
ბულნი, ისინი უშიშრად უტევდნენ მტრის ტანკებს, ჯავშნოსან მატარებლებსა და 
ავტომობილებს. არ შემიძლია დავივიწყო სამღვდელოებისა და პარიტეტული კომი-
ტეტის წევრთა სტოიციზმი. 

ყოველივე ამის მოგონება მომავლის იმედს მიმტკიცებს. ადრე თუ გვიან, სა-
ქართველო გათავისუფლდება. მშვიდად იძინეთ, სამშობლოს შეწირულო გმირებო, 
სახელოვან წინაპართა ღირსეულო ჩამომავლებო, მათსავით უშიშრად და სახელოვ-
ნად დაცემულნო! 

ბედმა ბელგიაში გადამისროლა. 
მსოფლიომ იხილა ამ ქვეყნის შვილთა შეუპოვარი ბრძოლა გერმანული იმპერი-

ალიზმის წინააღმდეგ. ბელგიელებმა დაამტკიცეს, რომ ღირსეულად აგრძელებენ 
გმირ წინაპართა გზას. ამ ცოტა ხნის წინ ვნახე ბელგიელი გმირი ქალის, გაბრიელ 
პეტის16 უკვდავსაყოფად ამართული ძეგლი. ქალის სახე, მისი ამაყი პოზა გამარ-

16 გაბრიელ პეტი (1893-1916) – ბელგიის ეროვნული გმირი. ომის დაწყებისას ახალგაზრდა ქალი 
21 წლისაა. იგი წითელ ჯვარში მუშაობს, ამასთან, იწყებს ინგლისის საიდუმლო სადაზვერვო 
სამსახურებთან თანამშრომლობას, დარწმუნებული, რომ ამ გზით სამშობლოს გადარჩენაში 
წვლილს შეიტანს. 1916 წელს გერმანელებმა დააკავეს და სიკვდილი მიუსაჯეს. პატრიოტული 
გრძნობითა და კათოლიკური რწმენით გაძლიერებულმა ქალმა უარი თქვა შეწყალების 
თხოვნაზე და სიკვდილს უშიშრად შეეგება. 1919 წელს ჩატარდა მისი სახალხო დასაფლავების 
ცერემონიალი. გმირი ქალის ძეგლები დაიდგა ბელგიის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მის 
მშობლიურ ტურნეში.



177

ჯვების შეურყეველ რწმნას გამოხატავს. მართალია, იგი დაიღუპა, მაგრამ მტერი 
სულიერად დაამარცხა. ერი მისთვის თავდადებული გაბრიელ პეტის სიკვდილმა 
გამარჯვებას მიაახლა. 

მამაცო ბელგიავ, რამდენი გმირი გიშვია, რამდენ შენს შვილს სიცოცხლე მსხვერპ-
ლად გაუღია სამშობლოს ღირსებისა და წართმეული თავისუფლებისათვის ბრძოლაში! 

ბელგიელო ხალხო, მცირერიცხოვანო, მაგრამ ვაჟკაცო! შენ თავი უყოყმანოდ 
მიიტანე სამშობლოს სამსხვერპლოზე. თავდადებულ შვილთა მეოხებით, შეძე-
ლი, შენზე ბევრად ძლიერი მტერი დაგემარცხებინა! გმირის ძეგლის ხილვაზე 
ამაღლებული განცდა დამეუფლა, ქუდი მოვიხადე და მუხლი მოვიყარე. ამაყო 
ბელგიავ! შენს საამაყო შვილთან სულიერ ნათესაობას ვგრძნობ. მოწამეობრივი 
ხვედრი, მსხვერპლი, რომელიც ამ გმირმა ქალმა გაიღო, ჩემი ქვეყნის გმირები-
სას მახსენებს. 

დარწმუნებული ვარ, რომ დიდსულოვანი ბელგია კარგად გაიგებს საქართვე-
ლოს შვილთა ტანჯვას, ტკივილსა და უბედურებას. მჯერა, რომ იგი დაგმობს კომუ-
ნისტურ ხელისუფლებას, რომელსაც მძიმე ცოდვად აწევს ათასობით უდანაშაულო 
მსხვერპლის სისხლი. 
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რაჟდენ არსენიძე

სტალინზე მოგონებებიდან1

გურამ ყორანაშვილის პუბლიკაცია

რაჟდენ არსენიძე ცნობილი ქართველი სოციალ-დემოკრატი, ზომიერი მენ-
შევიკური მიმართულებისა გახლდათ. იგი დაიბადა 1880 თუ 1881 წელს, სოფელ 
სოჩხეთში (დღევანდელი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი). სწავლობდა ქუთისის სა-
სულიერო სემინარიაში (სხვათა შორის, გრიგოლ რობაქიძესთან ერთად). სწავლობ-
და ტარტუს (იურიევის) უნივერსიტეტში იურისტის სპეციალობით. მოღვაწეობდა 
თბილისის, ბათუმის, ქუთაისისა და ბაქოს სოციალ-დემოკრატიულ ორგანიზაციებ-
ში. აქვეყნებდა პუბლიცისტურ წერილებს „ივერიასა“ და „კვალში“. რევოლუციური 
საქმიანობისათვის დაპატიმრებულ იქნა 1906 წლის აპრილში. ერთი ხანობა ციმ-
ბირშიც იყო გადასახლებული (გურამ შარაძის ცნობით).2

რაჟდენ არსენიძე იყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატი, საქართველოს დემოკ-
რატიული რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი, საქართველოს სოციალ-დემოკრატი-
ული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი, მონაწილეობდა საქართვე-
ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის შედგენაში. 1921 წლიდან ემიგ-
რაციაში იმყოფებოდა. 1953-1962 წლებში მოღვაწეობდა რადიო „თავისუფლებაში“. 
რ. არსენიძის გაუტეხელი სული კარგად მჟღავნდება მის ერთ-ერთ უკანასკნელ წე-
რილში, სადაც აღნიშნულია: „ჩვენ თამამად ვაცხადებთ, რომ იარაღი არ დაგვიყრია, 
ბრძოლა არ შეგვიწყვეტია. იგი გრძელდება და არ წყდება, სანამ ქართველი ხალხი არ 
მოიპოვებს თავისუფლებას, სანამ ის არ გახდება სრული გამგე და პატრონი თავის 
მომავლის“. გარდაიცვალა 1965 წელს პარიზში. დასაფლავებულია ლევილში.

რაჟდენ არენიძეს ეკუთვნის სოლიდური მეცნიერული გამოკვლევა „განხილვა 
მეფე ვახტანგ მეექვსის კანონმდებლობისა“, რომელიც 1963 წელს პარიზში დაიბეჭ-
და. რ. არსენიძის შესახებ უფრო დაწვრილებით იხილეთ გურამ შარაძის „უცხოეთის 
ცის ქვეშ“, წიგნი მესამე, თბილისი, 1993 და მისივე „ქართული ემიგრანტული ჟურ-
ნალისტიკის ისტორია“, თბ., 2005, ტ. 7, გვ. 348-355.

წინამდებარე სტატია გამოქვეყნდა ნიუ-იორკში გამომავალ გამოცემაში «Новый 
журнал» (1963, N72). მისი ქსეროასლი პარიზიდან გადმოგვიგზავნა ბატონმა ბიძი-
ნა ჩოლოყაშვილმა, რისთვისაც დიდ მადლობას მოვახსენებთ.

ტექსტი რუსულიდან ქართულად თარგმნა ქალბატონმა ელზა მეტრეველმა. 

1 რ. არსენიძის ეს სტატია დ.ნ. შუბმა მოგვაწოდა. იგი განკუთვნილი იყო სტალინზე ინგლისურ ენა-
ზე გამოსაცემი კრებულისთვის, რომელიც არ დასტამბულა („Новый журнал“-ის რედ.)

2 სხვათა შორის, გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსის ნიკო ბერძენიშვილის მოგონებებში მისი და 
სიმონ ჯანაშიას იოსებ სტალინთნ შეხვედრასთან (სოჭში, 1945 წლის ოქტომბერში) დაკავშირებით 
უკანასკნელი ფრიად სხვა ცნობილ ქართველ „მენშვიკებთან“ ერთად იხსენებდა რაჟდენ არსენიძე-
საც. იხ. ნიკო ბერძენიშვილი, შეხვედრა სტალინთან, „ცისკარი“, 1998, N1, გვ. 102.
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სტალინს პირველად ბათუმში შევხვდი, 1904 წ. – იგი, ის-ის იყო, დაბრუნდა, 
უფრო სწორად, გამოიქცა გადასახლებიდან და პირდაპირ ჩვენკენ მოაშურა. ჩემ 
წინაშე იდგა ახალგაზრდა კაცი, ხმელი, ცარიელი ძვალი და ტყავი, ფერმკრთალი, 
თითქმის ყავისფერი სახით, ყვავილს რომ დაეკენკა, ცოცხალი, ეშმაკური თვალე-
ბით; შემტევი, თამამი, საკუთარ თავში დარწმუნებული. პირველივე სიტყვებით 
მიგვითითა იმ ზოგიერთ ნაკლოვანებაზე, რაც, მისი აზრით, ჩვენს არალეგალურ 
ლიტერატურას ჰქონდა. მას არ მოსწონებია არასაკმარისად მებრძოლი ტონი ჩვენი 
ფურცლებისა, რომლებიც უნდა გაგვევრცელებინა სამეგრელოს გლეხობაში, ჯერ 
კიდევ რომ არ იყო ჩაბმული მოძრაობაში. მაგრამ, როგორც კი ვუპასუხეთ, რომ 
ფურცლები შეესაბამება მეგრელი გლეხების მიხვედრილობას და ერთობ მკაცრი 
ტონით არ არის შედგენილი ამხანაგი მეგრელი მუშების მითითებით, რომელთაც 
თავს იდვეს მათი გავრცელება და საკუთარ რაიონებში მოძრაობის წამოწყება, 
გაჩუმდა, თუმცა სახეზე ძველებურად შერჩა ეშმაკური ღიმილი. ამის შემდეგ მან 
მისაღებად მიიჩნია კომიტეტისთვის (რომლის წევრი მეც ვიყავი) საერთოდ აღარ 
გაეწია ანგარიში. მთელი თავისი ძალები მან წარმართა იქით, რომ უშუალო კავში-
რი დაემყარებინა მუშებთან, რომელთა შორისაც წარსულში მოღვაწეობის შედეგად 
საკმაოდ ბევრს იცნობდა. ასე ორი კვირა, თუ მეტი არა, მათ შორის ტრიალებდა, 
მართავდა საიდუმლო საუბრებს, მოლაპარაკებებს, თათბირებს. 2-3-ჯერ მეც შევხ-
ვდი, მაგრამ თავისთვის უფლება აღარ მიუცია, ახალი შენიშვნები – ლიტერატუ-
რული თუ სხვა სახის – მოეცა. ბანალური საუბრები გვქონდა. მე შევიტყვე მისი 
გამოქცევის თაობაზე, მან -„კვალში“ ჩემი ლიტერატურული მოღვაწეობის შესახებ, 
რომელიც იმ დროს დახურული იყო. მუშებთან ურთიერთობამ, როგორც ჩანდა, 
მისთვის სასურველ შედეგებამდე ვერ მიიყვანა და ბათუმის დატოვება იჩქარა. არც 
დისკუსიები გაუმართავს, არც მოხსენებები ჰქონია. ამიტომ ფრაქციულ უთანხმო-
ებათა შესახებ მის მაშინდელ შეხედულებებზე ვერაფერს ვიტყვი. უფრო სარწმუნო 
ჩანს, რომ იმ დროს (1904 წ. გაზაფხულზე) ის, არსებითად, კარგად ვერ ერკვეოდა 
ამ საკითხებში, ისე, როგორც, სხვათა შორის, ჩვენც, ბათუმის კომიტეტის წევრე-
ბი, რომელთაც სათანადო ლიტერატურა ჯერ კიდევ არ მიგვეღო. იმ ამხანაგების 
მონაყოლიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ, ვისაც მასთან უსაუბრია, მუშებ-
თან შეხვედრებზეც ის არასოდეს შეხებია ფრაქციულ საკითხებს. ამ შემთხვევითი 
საუბრებიდან გავარკვიე, რომ სოსო ეძებდა, მაგრამ მათში ვერც თავისი ამბიცი-
ური გეგმების მოსალოდნელი თანაგრძნობა აღმოაჩინა, ვერც ბათუმში უწინდელი 
მუშაობისას ჩატარებული ზოგიერთი აქტის სათანადო მოწონება. არადა, ის ხომ 
გადასახლებიდან ბათუმში ისე დაბრუნდა, როგორც მშობლიურ ქალაქში, სადაც 
ღრმა კვალი დატოვა და საფუძველი ჰქონდა, ევარაუდა, რომ გაშლილი ხელებით 
მიიღებდნენ. გასაკვირი არ არის, რომ მისდამი გამოვლენილი უყურადღებობით 
გულდაწყვეტილი და გაწბილებული დარჩა.

კომიტეტისთვის თავისი სამსახურიც კი არ შეუთავაზებია, ისე გაემგზავრა თბი-
ლისს – ახლა იქ უნდა ეცადა ბედი. იქაც ისეთივე ხრიკებს მიმართავდა, როგორც 
ბათუმში. აი, რა მითხრა ამხ. დ. კახელაძემ, ძველმა მუშამ და თბილისის კომიტეტის 
წევრმა: სოსო, როცა 1904 წ. მასთან ჩავიდა, კომიტეტში არ მისულა, იგი პირდაპირ 
გამოცხადდა მოწინავე მუშების კრებაზე, სადაც მათ რევოლუციური მუშაობის თა-
ვისი გეგმა შესთავაზა. მაგრამ თბილისელი ამხანაგები ძალიან ცივად, უნდობლა-
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დაც კი შეხვდნენ და ისეთი ირონიით მიუდგნენ მის გეგმას, რომ ხელი ჩაიქნია და 
აჩქარებით, კრების დამთავრებამდე დატოვა იქაურობა. ნათელია, რომ როგორც 
ბათუმში, ისე თბილისში იგი ერთი და იმავე მოსაზრებებით ხელმძღვანელობდა: 
თავისკენ გადაებირებინა მოწინავე მუშები და საჭიროების შემთხვევაში, კომიტე-
ტის ხელში ჩაგდების მიზნით, დაერაზმა ისინი კომიტეტის წინააღმდეგ.

ასეთი ტენდენცია, როგორც შემდგომ წლებში ხშირი შეხვედრებისას დაკვირვე-
ბით დავრწმუნდი, მასში ძლიერად იყო განვითარებული. ლაპარაკი არ უნდა, უყ-
ვარდა მეთაურობა, ხელმძღვანელობა, ბატონობა, ავტორიტეტული განკარგულე-
ბების გაცემა. მუდამ გარშემორტყმული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანებით, 
ვინც ქედს იხრიდა მის წინაშე და ყველაფერში მის ავტორიტეტს ემორჩილებოდა: 
სხვებს ვერ გუობდა და არც იმ სხვებს ეხატებოდათ დიდად გულზე, თუნდაც ისინი 
ბოლშევიკთა რიგებიდან ყოფილიყვნენ. ასე მაგ., მის მიერ გამოცემულ ლეგალურ 
გაზეთებში ცნობილი ლიტერატორი ბოლშევიკები, როგორიც იყო მახარაძე და სხვ., 
არანაირ მონაწილეობას არ იღებდნენ. შესაძლოა, ეს იმითაც აიხსნება, რომ სოსოს, 
რადაც უნდა დაჯდომოდა, რედაქტორობა უნდოდა, მაგრამ ვერც ლიტერატურუ-
ლი მონაცემებით და, მეტიც, გამართული წერითაც კი ვერ დაიკვეხნიდა. მაგრამ 
მოვლენებს წინ ვუსწრებ. ჩვენს თხრობას დავუბრუნდეთ. მეორედ სოსო ბათუმს 
1905 წლის დასაწყისში ესტუმრა. მას აქ ჩამოჰყვა ნ. რამიშვილი. მათი ჩამოსვლის 
მიზანი იყო ფრაქციული დისკუსია. ამ ჯერზე სოსო სრულიად ჩამოყალიბებული, 
ორთოდოქსი, მტკიცე ლენინელი იყო, თავისი მასწავლებლის არგუმენტებსა და 
ნააზრევს გრამოფონული სიზუსტით რომ იმეორებდა. მაგრამ არაფერმა უშველა. 
ვერც ენერგია, ვერც ნაცნობობა, ვერც ძველი დამსახურებები ვერ დაეხმარა, პარ-
ტიის 1000-ზე მეტი ორგანიზებული წევრიდან 10-15 კაცზე მეტი მიემხრო. ამის 
შემდეგ იგი ბათუმში აღარ გამოჩენილა.

შემდგომში მასთან არაერთმა დაპირისპირებამ მომიწია დისკუსიებზე გურიის 
მაზრაში, იმერეთში, თბილისში, სადაც რამდენიმე ხნის განმავლობაში – 1906 წლის 
აპრილში ჩემს დაპატიმრებამდე – მე და ის გაერთიანებული კომიტეტის წევრები 
ვიყავით.

მასთან ყოველი შეხვედრის შემდეგ მძიმე განწყობა მეუფლებოდა; რაღაც არა-
ნორმალური, რაღაც უცნაური, ჩვეულებრივ ჩარჩოებში რომ ვერ ჯდებოდა, ისეთი 
რამ გამოსჭვიოდა ყველა მის სიტყვაში, ქცევაში, მანერებში. არაერთხელ დამისვამს 
ჩემი თავისთვის კითხვა, რა პიროვნებაა ეს: რევოლუციონერი, მთელი არსებით 
ერთგული სახალხო საქმისა, თუ უგრძნობი, უსულგულო მექანიზმი ადამიანის სა-
ხით, რომელიც მიზნად ისახავს, რაღაც დაანგრიოს და მის ადგილას რაღაც ააგოს. 
ლაპარაკობდა ყოველგვარი ორატორული სიტყვაკაზმულობის გარეშე. მასში ვერ 
შეამჩნევდით ვერც შინაგან ცეცხლს, ვერც სულიერებას და ვერც გულწრფელობას, 
ვერც შინაგან სითბოს. ლაპარაკობდა უხეშად, მოჭრით და ამ სიუხეშეში გამოსჭ-
ვიოდა ენერგია, ამ სიტყვებში იგრძნობოდა ძალა, სიჯიუტე. ხშირად სარკაზმით 
ლაპარაკობდა, ირონიით, როგორც ჩაქუჩს, ისე აბრახუნებდა უხეშ გამოთქმებს, 
ხშირად რომ სცილდებოდა დასაშვების ზღვარს.

მინდა შევჩერდე მის რამდენიმე გამოხდომაზე, რომლებმაც მაშინ თავისი უჩ-
ვეულობით, მოულოდნელობით გამაოგნა... პირველი: ის თავად ცრუობდა და სიც-
რუეში ადანაშაულებდა მოწინააღმდგეებს ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე. 
შეუძლებელი იყო რეზოლუციებისა და დადგენილებების საკამათო საკითხებზე 
(როგორც არის პარტიის წევრობა, შეიარაღებული აჯანყება, დროებითი მთავრო-
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ბა, სოციალისტური იდეოლოგიის გამომუშავებაში მუშათა კლასის როლი და ა.შ.) 
თუნდაც ერთი მოსაზრება ისე გამოგეთქვათ, რომ კობას მაშინვე არ გაეპროტეს-
ტებინა, არ დაედანაშაულებინეთ გადახრაში თუ პირდაპირ სიცრუეში ან პატიოსანი 
მსმენელის მოტყუების მცდელობაში და ა.შ. მისი მოსაზრებები რომ გაგვებათილე-
ბინა, იძულებულნი ვხდებოდით მოგვემარაგებინა არალეგალური პრესის ორიგინა-
ლები, რომელთა თან ტარებაც ყოველთვის მოსახერხებელი არ იყო. ის კი, უსირც-
ხვილოდ, ახალ კრებაზე უცვლელად იმეორებდა უკვე არაერთგზის გაბათილებულ 
ბრალდებებს. მანამდე არ მშვიდდებოდა, ვიდრე მსმენელები დაბეჭდილი რეზო-
ლუციის თუ დადგენილების გახმოვანების შემდეგ თავად არ დარწმუნდებოდნენ, 
რომ იგი წინასწარ განზრახულად და ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე ამტკიცებდა 
სიცრუეს. მაგრამ კობას სახეზე არც შეცბუნება, არც დარცხვენის უმცირესი კვა-
ლიც კი არ აისახებოდა. მხოლოდ – გულდაწყვეტა და გაბოროტება, რომ „საშუ-
ალებამ მიზანს ვერ მიაღწია“, რომ მაქინაცია გახსნილია. მაგარ-მაგარ სიტყვებსაც 
მიმართავდა, ხოლმე. უკან არ იხევდა ლანძღვა-გინებაზეც. მხოლოდ აღშფოთებულ 
მსმენელთა პროტესტი აკავებდა მის უხეშ სიტყვათა ნაკადს. მაშინ ის იბოდიშებდა, 
ამბობდა, რომ პროლეტარების ენით ლაპარაკობს, პროლეტარებისთვის კი არავის 
უსწავლებია დელიკატური მანერები და არისტოკრატიული სიტყვაკაზმულობა; 
რომ ისინი ამბობენ პარდაპირ უხეშ ჭეშმარიტებებს, ის კი მაგალითს მათგან იღებს.

ყველა მისი უხეშობიდან აქ მხოლოდ ერთს მოვიტან. მე მას რამდენჯერმე მო-
ვუსმინე ქართველ მუშათა კრებებზე, სადაც რუსი მუშებიც ესწრებოდნენ. „ლენინი 
– ამბობდა კობა, – აღშფოთებულია, რომ ღმერთმა მას ისეთი ამხანაგები მოუვ-
ლინა, როგორებიც მენშევიკებია! მართლაცდა, ეს რა ხალხია! მარტოვი, დანი, აქ-
სელროდი წინადაცვეთილი ურიები! და ეს ბებერი ალქაჯი ვ. ზასულიჩი. მოდი და 
მათთან იმუშავე. მათთან ერთად ვერც ბრძოლაში წახვალ, ვერც ნადიმზე მოილხენ. 
მშიშრები და ვაჭრუკანები“!

და უკვირდა, რატომ აღშფოთდებოდნენ ხოლმე მუშები მისი ამგვარი გამოხ-
დომებით, რომლებსაც ისინი – მისი აზრით – უნდა გაემხიარულებინა. კარგა ხანს 
თავის წარუმატებლობას მენშევიკების პროპაგანდისტთა ხრიკებით ხსნიდა. „ნუთუ 
ქართველმა მუშებმა არ იციან, რომ ებრაელები – ეს მშიშარა ხალხია და ბრძოლაში 
არაფრად ვარგიან?“ – შფოთავდა იგი. 

ეს ამბავი იმისთვის არ მომიყოლია, სოსო ანტისემიტიზმში დავადანაშაულო. 
არა. ებრაელების მომხრე იქნებოდა თუ მოწინააღმდეგე, მისთვის მნიშვნელობა არ 
ჰქონდა. მაგრამ თუკი შემთხვევა ეძლეოდა, რატომაც არ უნდა ესარგებლა ამით?

კარგად მახსოვს ერთი თათბირი 1906 წელს ქ. თბილისში, „ხარფუხად“ წოდე-
ბულ დასახლებაში, რომელსაც ესწრებოდა მთელი რიგი პასუხისმგებელი ამხანაგე-
ბისა, მათ შორის, არალეგალებიც (ამხ. რამიშვილი, ჯაფარიძე, მეორე სახელმწიფო 
სათათბიროს წევრი) და სხვები. მე იმ დღეს კრების თავმჯდომარე გახლდით. ბოლ-
შევიკები უმნიშვნელო უმცირესობაში აღმოჩდნენ. კობა მოღუშული იჯდა, ერთობ 
გამომწვევად იქცეოდა, უხეშობდა, აშკარად ცდილობდა კრება ჩაეშალა. იძულებუ-
ლი გავხდი, მისთვის მკაცრი რეპლიკებით მიმემართა იმდენად, რამდენადაც ჩვე-
ულებრივი შეგონებები მასზე არ მოქმედებდა. ჩემს შენიშვნაზე, ძალიან უღირსად 
იქცევით მეთქი, მან თავხედურად მიპასუხა, შარვალი ხომ არ ჩამიხდიაო. აქაოდა, 
ჩემს საქციელში მიუღებელი არაფერიაო. მე რეპლიკა ჩავურთე, რომ ის უშარვ-
ლო კაცივით კი არ იქცევა, არამედ იმასავით, ვინც „უნიფხვოდ დატანტალებს“. ეს 
ხალხური გამოთქმა მიესადაგება „ქუჩის ქალებს“. ვფიქრობდი, რომ ეს რეპლიკა 
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მის აფეთქებას გამოიწვევდა. ვითომ არაფერი მომხდარიყოს: მხოლოდ იქედნუ-
რად ჩაიღიმა პირის მარცხენა კუთხით და ადგილს დაუბრუნდა. რამდენიმე წუთის 
შემდეგ ადგა და კრება დატოვა. მისი გასვლისთანავე გაისმა პირობითი სტვენა, 
რომელიც გვანიშნებდა, რომ პოლიცია მოდის. იძულებულნი გავხდით, დავფანტუ-
ლიყავით ისე, რომ კრება არ დამთავრებულა, მაგრამ ქუჩაში პოლიცია არსად ჩანდა 
და შეცბუნებულმა პატრულებმა, რომლებიც კრებას დარაჯობდნენ, ვერაფრით აგ-
ვიხსნეს, ვინ დაუსტვინა და კერძოდ ვინ დაინახა პოლიციის რაზმები. ყველასთვის 
ნათელი იყო, რომ ეს კობას ოინებია. მან შური იძია შეურაცხყოფისა და მარცხისთ-
ვის! სხვა პირობებში მას რევოლვერიდან სროლაც კი შეეძლო. რატომაც არა?

დავასრულებ იმ ამბით, რომელიც შეეხება სოსოს დაპატიმრებას ზასიპკინის 
მიერ, რომელმაც მას ოხრანკის აგენტობა შესთავაზა. ეს მოვლენა, ანუ სტალინის 
დაპატიმრება, ნამდვილად მოხდა და შემიძლია კატეგორიულად განვაცხადო, რომ 
სოსო ჟანდარმერიის სამმართველოდანვე გაათავისუფლეს და ის მეტეხის ციხეში 
არ გამოჩენილა. 

მისი მეტეხის ციხეში გადაყვანა, სროლები ქუჩაში, რაც ლამის სიცოცხლის ფა-
სად დაუჯდა, და ციხეში საზეიმო შეხვედრა აპლოდისმენტებით – ყოველივე ეს, 
რაზეც სტალინი გადასახლებაში ჰყვებოდა – სასიამოვნო ფანტაზიაა თავის თავზე 
შეყვარებული მთხრობელისა. იმ დროს მე მეტეხში ვიჯექი. იმ ხანებში პოლიტიკუ-
რები დიდი პრივილეგიებით სარგებლობდნენ, დღისით საკნები არ იკეტებოდა და 
ჩვენ მთელ დღეებს ვატარებდით დიდ საკანში, მესამე სართულზე, საიდანაც შემდ-
გომში მოვახერხეთ გაქცევა განგრეული კედლიდან, რომელიც ციხის მეთვალყუ-
რის სახლის სახურავზე გადადიოდა. ამ დარბაზში იღებდნენ ყველა ახალმოსულს. 
სოსო ჩვენს შორის რომ გამოჩენილიყო, მას, რასაკვირველია, აპლოდისმენტებით 
შევხვდებოდით ისე, როგორც ვხვდებოდით სხვებსაც. მაგრამ ასეთი რამ არ ყოფი-
ლა. ის იქ არ მოუყვანიათ.

სოსოს დახასიათება მეტისმეტად არასასიამოვნო გამომდის. მაგრამ უნდა 
ვთქვა, ის, რასაც მასზე ვწერ, მხოლოდ ჩემი შთაბეჭდილება როდია. ასეთი იყო 
მასზე საერთო აზრი – მთელი ჩვენი რევოლუციური გარემოსი. და სახელი კობა 
ჩვენთვის იქცა უსაქციელობის, ლანძღვა-გინების და მორალური განურჩევლობის 
განმსაზღვრელ სახელად. თუ ჩვენს ამხანაგთაგან რომელიმეს მსგავს თვისებებს 
შევამჩნევდით, ჩვეულებრივ, „მენშევიკების კობას“ ვეძახდით. და ეს დიდად შე-
ურაცხმყოფელ შეფასებად მიგვაჩნდა.

მოვიყვან კიდევ ერთ შემთხვევას, რომელიც, ჩემი აზრით, მის ხასიათს სულ სხვა 
მხრივ წარმოაჩენს. ეს მოხდა 1905 წ. (ან, შესაძლოა, 1906 წ. დამდეგს) თბილისში. 
მიმდინარეობდა ცხარე კამათი დროებით მთავრობაში მონაწილეობის თაობაზე. 
მახსოვს, ასეთი მწვავე დისკუსიისას სტალინს პირდაპირ დავუსვი შეკითხვა: „თუ 
მთავრობაში იქნებით, გარემოებათა გამო იძულებული გახდებით, ზოგჯერ დაშა-
ლოთ მუშები, შეებრძოლოთ მათ, ერთი სიტყვით, იქცეთ ჟანდარმად – ნუთუ ეს 
ყოველივე მისაღებია თქვენთვის?“ არც უყოყმანია, ისე მომახალა: „დიახ, თუ საჭი-
როა, ჩვენ ვიქნებით რევოლუციის ჟანდარმები“. გამოგიტყდებით, ენა ჩამივარდა. 
ეს ისეთი მოულოდნელი იყო, როგორც ჭექა-ქუხილი მოწმენდილ ცაზე!

და ყოველთვის მაოცებდა მისი ერთი თვისება: ყოველივე ეს სრულიად ბუნებ-
რივად, ძალდაუტანებლად, საკუთარ თავზე ზემოქმედების გარეშე გამოსდიოდა, 
როგორც რაღაც, რაც თავისთავად იგულისხმება.
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* * *
კობა იყო უსაზღვროდ პატივმოყვარე და პირადი ამბიცია მასში ყველა და-

ნარჩენ გრძნობას თრგუნავდა. არ ჰქონდა სირცხვილის გრძნობა, არანაირი 
გაგება მორალისა. საკუთარი თავის თუ სხვათა პატივისცემაც, იმის გაცნობი-
ერება, რასაც ადამიანის ღირსება ეწოდება, მასში ოდნავადაც არ შეინიშნებო-
და. იგი ქედს იხრიდა ლენინის წინაშე. ცხოვრობდა მისი არგუმენტებით, მისი 
აზრებით, იმდენად შეუდარებლად იმეორებდა მას, რომ დაცინვით „ლენინის 
მარცხენა ფეხს“ ვეძახდით. მაგრამ ის უყვარდა-მეთქი, ამის თქმა არ შემიძლია. 
საერთოდ, ამხანაგებთან ურთიერთობას მეგობრობის, სიყვარულის ან პატივის-
ცემის საფუძველზე კი არ აგებდა, არამედ დაქვემდებარებისა და თაყვანისცე-
მის ნიადაგზე. ამიტომ ყოველთვის იახლოებდა ადამიანებს, ვინც ქედს იხრიდა 
მის წინაშე, და მხოლოდ მათ. მათ ისე იყენებდა, როგორც იარაღს, მანქანას, 
ზრუნავდა მათზე ისე, როგორც მუშა საქონელზე და არა უმეტეს ამისა. საქმეს 
რომ მორჩებოდნენ, დაუნანებლად ჩამოიშორებდა ან სასაკლაოზე აგზავნიდა 
ხოლმე. თუ ყველა არა, უმეტესობა მაინც მისი „ამალისა“ უსახელოდ დაიღუპა 
ექსებსა და ძარცვებში ან კატორღაში გაუშვეს ამ დანაშაულებში მონაწილე-
ობისთვის. მიჭირს დავივიწყო ვანო კალანდაძის, ს. ქორიძის, ელი ლომინაძის, 
ინწკირვალის (ინწკირველის?) და მისი ერთგული სხვა უანგარო ახალგაზრდე-
ბის სავალალო ბედი. ყველა მათგანთან რევოლუციურ ბრძოლაში მუშაობის 
და ნაცნობობის წლები მაკავშირებდა. ახლა სხვაც რამდენი დაიღუპა! რატომ? 
რისთვის? რევოლუციის მიზნებისთვის?! არა. კობას მოღვაწეობას იეზუიტთა 
ცნობილ გამოთქმასაც კი – „მიზანი ამართლებს საშუალებას“ ვერ მივუსადაგებ. 
აქ იგულისხმება მორალური შეფასება საშუალებებისაც და მიზნებისაც, უარ-
ყოფითი პირველ და დადებითი მეორე შემთხვევაში. სტალინს ასეთი შეფასებაც 
კი არ ჰქონია. ის საშუალებებსაც, მიზნებსაც განიხილავდა მხოლოდ როგორც 
მიზანშეწონილს და მიზანშეუწონელს. ყველა საშუალება კარგია, თუ მიზანს 
აღწევს (ექსები – პარტიული სალაროს გამდიდრება, ცილისწამება – მენშევი-
კების, ესერების, ფედერალისტების, ლიბერალების ჩამოცილება, ბატონობა 
პროლეტარულ მოძრაობაზე – ძალაუფლების მოპოვება და ა.შ.). ცუდია საშუ-
ალებები, თუ მათ მიზანთან არ მივყავართ. მიზნებს კი მხოლოდ ბოლშევიკური 
პარტია განსაზღვრავს – და ბასტა!

სოსო გახლდათ ამგვარი სისტემის მთავარი იდეოლოგი. ამიტომ არ უნდა 
გვიკვირდეს, რომ მასზე გამუდმებით და ყველგან ისმოდა უსასრულო ჭორ-
მართალი, იყო ლაპარაკი მის მაბეზღარობაზე, გამყიდველობაზე, მოტყუებებ-
სა და სიცრუეზე და ა.შ. მან, როგორც მისი ბავშვობის მეგობრები ჰყვებიან, 
თავისი კარიერაც სწორედ ამგვარი საქციელით დაიწყო. როცა სემინარიიდან 
გარიცხვა დაემუქრა, სოსომ ამხანაგებს არალეგალური წრიდან შესთავაზა, 
მასთან ერთად მიეტოვებინათ სასწავლებელი და რევოლუციურ ბრძოლაში 
პროპაგანდისტებად ჩაბმულიყვნენ. მათ უარი თქვეს, სხვა მიზეზთა შორის 
ისიც მოიმიზეზეს, რომ მშობლები თავზე ხელს არ გადაუსვამდნენ და, შესაძ-
ლოა, მატერიალურ მხარდაჭერაზეც უარი ეთქვათ. მაშინ სოსომ ასეთი რამ 
მოიფიქრა: ყველა დააბეზღა – ისინი სემინარიის ხელმძღვანელობასთან თავი-
სი საქმეების თანამონაწილეებად დაასახელა. ხოლო, როცა ყველა გარიცხული 
აღმოჩნდა, ერთობ მშვიდად აუხსნა თავის სტრატეგიის ღრმა აზრი: აქაოდა, 
მშობლების საყვედურებისაგანაც გიხსენით და რევოლუციური მუშაობისკე-
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ნაც გზა გაგიხსენითო. სტრატეგიამ მიზანს მიაღწია. მაგრამ მორალი?! თუმცა 
ღირს კი ამაზე ლაპარაკი.3*

ეს სოსოს რევოლუციური კარიერის დასაწყისში მოხდა. მაგრამ აი რა იყო მოგ-
ვიანებით, 1908-1909წწ. როგორც ნაცნობი ბოლშევიკები ამბობდნენ, ისინი თანდა-
თან დარწმუნდნენ, რომ სტალინი ანონიმური წერილების მეშვეობით ჟანდარმერიას 
აცნობებს კონსპირაციულ მისამართებს მისთვის მიუღებელი იმ ამხანაგებისას, 
რომლებისგანაც განთვისუფლება სურს. ამხანაგებმა ფრაქციიდან გადაწყვიტეს, 
დაეკითხათ და გაესამართლებინათ (ბოლშევიკები და მენშევიკები გაყოფილნი იყვ-
ნენ). არ ვიცი, რა წყაროებით, მაგრამ ისინი მარწმუნებდნენ, რომ, მათი ინფორ-
მაციით, ჟანდარმერია იღებდა ზოგიერთი ბოლშევიკი ამხანაგის მისამართებს, 
დაწერილს ხელით, ოღონდ ნაბეჭდი ასოებით, და ამ მისამართებზე ტარდებოდა 
ჩხრეკა, ამასთან, დაპატიმრებულები აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე მუდამ ისინი, ვისაც 
ორგანიზაციაში სოსოსთან ამა თუ იმ საკითხზე ბრძოლა ჰქონდა გაჩაღებული. 
სასამართლოს ერთ-ერთ სხდომაზე (ასეთი რამდენიმე ჩატარდა) კობას მაგივრად 
გამოცხადდა ოხრანკა და ყველა მოსამართლე დააპატიმრა. დააპატიმრეს კობაც, 
ქუჩაში, სასამართლოზე მიმავალი. მოსამართლეებიც და ბრალდებულიც ბაილოვის 
ციხეში აღმოჩნდნენ... აქ ისევ დაიწყო მიმოწერა და სასამართლოს ორგანიზება, 
მაგრამ საქმის ბოლომდე მიყვანა არ მოხერხდა. კობა ვადაზე ადრე გადაასახლეს 
ვოლოგდის გუბერნიაში, მოსამართლეები კი სხვაგან. იმის საშუალება, რომ ჩემი 
ნაცნობი ბოლშევიკების ეს ცნობა გადამემოწმებინა, მე არ მქონია. მაგრამ თავის-
თავად ის ფაქტი, რომ ფრაქციულ ამხანაგებს მიაჩნდათ, რომ მას შეეძლო, სამა-
გიერო ამ ფორმით გადაეხადა, არავითარ ეჭვს არ იწვევს. მაგრამ განაგონიდან იმ 
ფაქტებსა და მოვლენებს მივუბრუნდეთ, რომელთა მოწმეც თავად ვიყავი და თუ მე 
თვითონ არ ვმონაწილეობდი, ამის თაობაზე უშუალოდ მონაწილეებისგან ვიცოდი.

აქ მომიწევს, ცოტა შევაწუხო ლ. ბერიას თხრობის სინდისიერება მის იმ ცნო-
ბილ დითირამბებთან დაკავშირებით, რომლებიც მიუძღვნა ბელადს თავის ცნობილ 
წიგნში სახელწოდებით „ამიერკავკასიის ბოლშვიკური ორგანიზაციების ისტორიის 
საკითხისათვის“. იყო თუ არა სოსო არალეგალური გამოცემების მთავარი ორგა-
ნიზატორი და პარტიაში შესვლის პირველივე დღიდან იბრძოდა თუ არა ამისთვის 
ორგანიზაციაში? ბერიამდე ეს არავის სმენია. მაგრამ ყველამ იცოდა, რომ ლეგა-
ლური გამომცემლობა და არალეგალური მუშაობა ჩვენთან ორგანულად, პერსო-
ნალურადაც კი უკავშირდებოდა ერთმანეთს. ამგვარად, საიდუმლო არავისთვის 
იყო, საპირველმაისო პროკლამაცია, თბილისის კომიტეტის 1899 წლის გამოცემა, 
ერთ-ერთი შესანიშნავი რომ გახლდათ როგორც შინაარსით, ისე ფორმით, ეკუთ-
ვნოდა ნ. ჟორდანიას, ლეგალური ჟურნალის „კვალის“ რედაქტორის კალამს. ის 
ხელმეორედ გამოიცა 1900 წელს. ლეგალურად მუშაობდა „კვალში“ ბერიას მიერ 
ხოტბაშესხმული წულუკიძეც. იმავე გაზეთში ლეგალურ ლიტერატურულ მუშაობას 
ეწეოდნენ ი.გ. წერეთელი და თქვენი მონა-მორჩილიც, ამიერკავკასიის ორგანიზა-
ციის კონფერენციის დადგენილების შესაბამისად. მაგრამ იმავდროულად ჩვენ ყვე-
ლანი ვიყავით ხელმძღვანელი რევოლუციური ორგანოების წევრებიც. აქედან ჩანს, 
რომ ბრძოლა „ლეგალიზმთან“ მთლიანად ბერიას მონაგონია და უთუოდ რუსული 
სინამდვილიდან არის გადმოტანილი. სხვა ფურცლების ავტორთა დასახელება არ 

3 ამის შემდეგ რაღა გასაკვირია, რომ ასეთ რევოლუციონერს ჟანდარმერიის როტმისტრმა ზასიპ-
კინმა, ამხანაგების დაბეზღება შესთავაზა! რ.ა.
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შემიძლია, მაგრამ დარწმუნებით ვამტკიცებ, რომ შეუძლებელია, ეს ფურცლები 
სოსოს კალმის ნაყოფი იყოს. ის, როგორც მწერალი, 1906-1907 წწ. არათუ ლი-
ტერატურული ნიჭით გამორჩეულა, თავის ნაშრომებში გამართული წერითაც ვერ 
დაიტრაბახებდა.

მისი თხზულებების კრებული თავდაპირველად რუსულ ენაზე გამოვიდა, ამასთან, 
ქართული ტექსტი თარგმნისას მნიშვნელოვნად ჩაასწორეს და გადაამუშვეს. ქართუ-
ლი გამოცემა მოგვიანებით, 1947 წელს გამოჩნდა და შედგენილი იყო რუსულთან 
შესაბამისობაში. ამასთან, გამოცემის რედაქტორები იძულებული იყვნენ, მოკრძალე-
ბით ეღიარებინათ, რომ ამ (1-ელი) ტომის ქართული გამოცემაში არსებითად უცვლე-
ლად არის გადმობეჭდილი გაზეთებსა თუ ცალკეულ წიგნებში გამოქვეყნებული ნაშ-
რომები ავტორისგან ნებადართული ჩასწორებებით, რომლებიც უმთავრესად ეხება 
არალეგალურ პირობებში ბეჭდვისას დაშვებულ კორექტურულ შეცდომებს, უკანას-
კნელ ხანებში დამკვიდრებულ ქართულ ტერმინებს, ასევე რამდენიმე სიტყვის ახლე-
ბურ მართლწერას. ყურადღება გამახვილდა იმ უმნიშვნელო (? რ.ა.) სარედაქციო 
ხასიათის ცვლილებებზე, რომლებიც ავტორმა რუსულ გამოცემაში შეიტანა. ცვლი-
ლებები ნაწილობრივ შეეხო ციტირებებს, ავტორის ნათარგმნ რუსულ ან უცხოურ 
მასალას და ეს ცვლილებები გამოწვეულია ორიგინალის ახალ და ძველ გამოცემებს 
შორის არსებული განსხვავებებით, რომლებითაც სარგებლობდა ამხ. სტალინი (იხ. 
1947 წლის პირველი ქართული გამოცემის წინასიტყვაობა).

როგორც უნდა ეცადნონ, შეარბილონ ყველა ეს ცვლილება და ჩასწორება, სულ 
ერთია, ისინი შესაძლებლობას აძლევს, იმ პირებსაც კი, ვინც ქართული არ იცის, 
წარმოიდგინონ, რომ კობას ნაწერებში რაღაც ისე ვერ არის. გასაგებია, საკუთარი 
ნაწარმოებების ჩასწორების უფლება ყველა ავტორს აქვს და ამის გამო მისთვის საყ-
ვედურის თქმას არ ვაპირებთ. მაგრამ, თუ გასასწორებელი შიქმნა ყველაფერი, მარ-
თლწერის ჩათვლითაც კი (ქართულში კი ისე იწერება, როგორც გამოითქმის), მაშინ 
ეს ნათელს ჰფენს ავტორის განათლების დონეს 1905-1907 წლებში, როცა ის თავის 
უსუსურ გაზეთებში ცოდვილობდა. მთელი რიგი ციტატები, ბერიას მიერ ქართული 
ტექსტიდან მის „ისტორიაში“ მოტანილი, შევადარე იმავე ციტატების რუსულ თარგ-
მანს, 1948 წლის (მეორე გამოცემა) გამოცემიდან და აღმოვაჩინე ერთობ დიდი განს-
ხვავება როგორც ტერმინებში, ისე აზრის და არგუმენტაციის განვითარებაში.

მაგრამ კობას რევოლუციური მუშაობის ისევ პირველ წლებს მივუბრუნდეთ. 
ბერია ამტკიცებს, რომ კობა სათავეში ედგა და ხელმძღვანელობდა „დასელების“ 
უმცირესობას, რომელშიც შედიოდნენ წულუკიძე და კეცხოველი. ასეთი რამ პირვე-
ლად მესმის. ა. წულუკიძეს კარგად ვიცნობდი. იგი უფროს, პატივსაცემ ამხანაგად 
მიმაჩნდა, გონიერ, განვითარებულ პიროვნებად, ვისაც შესწევდა უნარი, ყოფილი-
ყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელთგანი, რომ არა მძიმე სენი, რომელიც ძალ-ღონეს არ-
თმევდა. სულ ცოტა, მთელი თავით მაღლა მაინც იდგა სტალინ-კობაზე – განათლე-
ბითაც და მწერლობითაც. მუშობდა როგორც ლეგალურად, ისე არალეგალურად. 
თითქმის მუდმივი თანამშრომელი იყო „კვალისა“, სადაც დაიბეჭდა ყველა მისი ნაშ-
რომი, გარდა ერთი ბროშურისა – „ოცნება და სინამდვილე“.

მართალია, 1904 წ. წულუკიძე ბოლშევიკებს შეუერთდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, 
რომ იგი „კობას ხელმძღვანელობით მუშაობდა“. ბერია, უბრალოდ, ემლიქვნელე-
ბა „ბელადს“ და უსამართლოდ ამცირებს თავის პოსტზე გარდაცვლილ ამხანაგს. 
ამხ. კეცხოველი 1903 წ. მოკლეს და მისი ბოლშევიკებისა თუ მენშევიკებისადმი 
მიკუთვნება – ეს გაყოფა უფრო გვიან მოხდა – არაფრით შეიძლება. თბილისის 
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ორგანიზაციის დავალებით კეცხოველი ბაქოში გამოცემდა გაზეთს „ბრძოლა“ 
(«Борьба»), კობა კი, კატეგორიულად შემიძლია ვამტკიცო, მისი თნამშრომელი, 
მით უფრო, ხელმძღვანელი არ ყოფილა. გაზეთის ყველა თანამშრომელს ვერ დავა-
სახელებ – კონსპირაციული მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ასეთი შეკითხვები არ 
გვჩვეოდა. მაგრამ ერთ თანამშრომელს კარგად ვიცნობდი. ეს არის სევერიან ჯუ-
ღელი (მეორე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი), კეცხოველის პირადი მეგო-
ბარი, რამდენიმე – როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური – ბროშურის ავტორი. 
მან შემიყვანა თბილისელი ამხანაგების რევოლუციურ წრეში, ხშირად ვხვდებოდი 
ხოლმე, დიდხანს ერთ ბინაშიც ვცხოვრობდით და მასთან პირადი საუბრებისას შე-
ვიტყვე ყოველივე, რაზეც აქ გიყვებით. ჟურნალ „ბრძოლის“ მთელი რიგი სტატიები 
ეკუთვნის თვითონ კეცხოველს.4 წერდა ს. ჯუღელიც. არ შემიძლია აღშფოთებით 
არ გავაპროტესტო, რომ ისე როგორც N1-ის სარედაქციო სტატია ჟურნალის მიზ-
ნების შესახებ, მთელი რიგი სხვა სტატიებისაც უცერემონიოდ მიითვისა სტალინმა 
და რამდენიმე მათგანი შესწორებებით შევიდა მის თხზულებათა კრებულში. ასეთი 
ძარცვა მით უფრო აღმაშფოთებს, რომ „ისტორიის“ თავდაპირველ ქართულ გამო-
ცემაში ბერია ჯერ კიდევ ვერ ბედავდა ასეთ თავგასულობას. 1935 წელს სტატიები 
ისევ „ბრძოლის“ საკუთრებას წარმოადგენდა. ლიტერატურული მოროდიორობა 
მოხდა მოგვიანებით, როცა ყველა ცოცხალი მოწმე, ასე თუ ისე დაკავშირებული ამ 
პირველ, მებრძოლ რევოლუციური პრესის გამოცემასთან „ნარჩენებს გააყოლეს“ 
ან თავისი სიკვდილით მოკვდა.

ბერიას სანაქებო თხრობაში კიდევ ერთი შესწორება უნდა შევიტანო. ამ გასწო-
რებას ერთგვარი კავშირი აქვს „ბრძოლის“ გამოცემის საკითხთან იმდენად, რამდე-
ნადაც გვიხატავს სოსოს მდგომარეობასა და როლს თბილისის ორგანიზაციაში იმ 
დროისთვის, როდესაც ამხ. კეცხოველის გაზეთის N1 გამოდიოდა. ის ეხება თბილი-
სის კომიტეტის არჩევნებს 1901 წლის შემოდგომაზე. კობა არ ყოფილა ამ არჩევ-
ნების ინიციატორი, არც, საერთოდ, არჩევითობის საწყისის მომხრე. პირიქით, ეს 
ახალგაზრდა კაცი (მაშინ ის 21 წლისაზე მეტი არ იქნებოდა) მთელი მონდომებით 
უმტკიცებდა მუშებს, რომ ისინი სრულებით არ არიან მზად ასეთი დამოუკიდებ-
ლობისთვის. ამხ. არკომედი წიგნში „მუშათა მოძრაობა და კავკასიის სოციალ–დე-
მოკრატია“ (1910 წლის გამოცემა. ? ჟენევა), 55–56-ე გვ. მოგვითხრობს, როგორ 
გამოდიოდა „ეს ახალგაზრდა, ნებისმიერ საქმეში ენერგიული ამხანაგი“ მუშების 
მიერ კომიტეტის არჩევის წინააღმდეგ და ამის შემდეგ (ე.ი. არჩევნებისა, რომელიც 
მაინც შედგა) სულ მალე როგორ გადაინაცვლა „ზემოთ ნახსენებმა ახალგაზრდა 
ამხანაგმა სამოღვაწეოდ ბათუმში, საიდანაც თბილისელი ამხანაგები იღებდნენ 
ცნობებს მის არაკორექტულ დამოკიდებულებაზე, მტრულ და მადეზორგანიზებელ 
აგიტაციაზე თბილისის ორგანიზაციისა და მისი მუშაკების წინააღმდეგ“. ამ საქ-
ციელს იგი ხსნის მისი „ინდივიდუალური თვისებებით, პირადი კაპრიზებითა და სა-
კუთარი ძალაუფლებისადმი სწრაფვით“. ეს ახალგაზრდა კაცი, ყველა ნიშნით, სხვა 
არავინ არის, თუ არა ჩვენი კობა. ცნობილია, რომ 1901 წლის ნოემბრის ბოლოს ის 
უკვე ბათუმშია, თბილისის კომიტეტში კი არჩევნები ნოემბრის პირველ რიცხვებში 
შედგა. გასაგებია, რომ ის ვერ შეძლებდა მოხვედრილიყო საარჩევნო კომიტეტში 

4 ამის თაობაზე ჩვენ ვწერდით ჩვენეულ წიგნში „სტალინი – შტრიხები პორტრეტისათვის“, თბ., 2006. 
იხ. თავი, „იოსებ სტალინის „თხზულებებში“ პლაგიატის საკითხისათვის“, გვ. 171–191. სამწუხაროდ, 
იმხანად არ ვიცნობდი და, ცხადია, ვერც მივუთითებდი, რ. არსენიძის წინამდებარე სტატიას – გ.ყ.
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და ვერც მოხვდა. ბერია კი მას მაინც თბილისელი მუშების უპირველეს რჩეულად 
წარმოგვიდგენს. იგი ეყრდნობა ოხრანკის მონაცემებს. მაგრამ, ასეთი ცნობები თუ 
ნამდვილად არსებობს, ისინი, უდავოა, მცდარია. ამ დასკვნამე მივყავართ იმ გარე-
მოებასაც, რომ კობას 1901 წლის საარჩევნო კომიტეტის წევრად არ ახსენებს მისი 
არც ერთი მონაწილე, ვინც წერდა და ბეჭდავდა თავის მოგონებებს ბოლშევიკების 
ხელში, ანუ ბოლშევიკების ჯარის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ, ოღონდ 
სტალინის გაღმერთებამდე (იხ. მაგ., „საზოგადოებრივი ურთიერთობები საქართ-
ველოში 1864-დან 1905 წ.“, გ. გიორგაძე, „სახ. გამომც“., 1928 წ. გვ. 542). ამხ. 
არკომედის (მისი გვარია ყარაჯიანი) მონაყოლი უდავოდ იმსახურებს ნდობას, რამ-
დენადაც იგი არჩევნებში მონაწილეობდა და თავადაც აირჩიეს კომიტეტში.

წმინდა წყლის მონაგონია ამიერკავკასიის კონფერენციის მიერ კობას ვითომ-
და დაუსწრებლად არჩევა „ამიერკავკასიის კომიტეტის“ წევრად. პირადად მე ამ 
კონფერენციას არ დავსწრებივარ, მაგრამ ვმუშაობდი თბილისში, გაზ. „კვალში“. 
კონფერენციის შედეგების თაობაზე პირველად გავიგე ამხ. ნ. რამიშვილისგან, ჩემი 
სკოლის ამხანაგისგან (მანვე მაცნობა, რომ კონფერენციამ „კვალის“ რედაქტორად 
აირჩია ი.გ. წერეთელი, მე კი მუდმივ თანამშრომლად), შემდეგ კი ამიერკავკასიის 
კომიტეტის წევრებისგან, რომლებმაც მე კომიტეტის მდივნად გამამწესეს. წევრები 
გახდნენ: ცხაკაია, ზურაბოვი (მე-2 სახელმწიფო სათათბიროს წევრი), ბოჭორიძე, 
ბახევორიანი და კიდევ ერთი ამხანაგი, რომლის გვარიც არ მახსოვს. სოსო არავის 
უხსენებია. აირჩიო დაუსწრებლად, და ისიც ციხეში მყოფი ამხანაგი, ჩვენს ორგანი-
ზაციებში ამგვარი ტრადიცია არ ყოფილა. პირიქით, არჩეული წევრი, თუ ის ციხე-
ში მოხვდებოდა ან ამიერკავკასიის ფარგლებს გასცდებოდა, ამით ხელმძღვანელი 
ორგანოდან გასულად ითვლებოდა. აი ასე, ყოველგვარი ლოგიკისა და გონივრული 
მოსაზრებების საწინააღდეგოდ, ხლართავენ „საყვარელი ბელადის“ პანეგერიკულ 
ბიოგრაფიას მისი მორჩილი მოწაფეები.

* * *
ახლა კი 1905 წელზე გადავიდეთ. აქაც სტალინის ბოგრაფიის ბ-ნი ბერიასეულ 

თხრობაში რამდენიმე „უზუსტობის“ გასწორება და შევსება მომიწევს. 1905 წელს 
კობა მართლაც ენერგიულ მუშაობას ეწეოდა, დადიოდა გურიაში, იმერეთში, ჭი-
ათურაში, ბაქოში, თბილისში, ქვეყნის ერთი ბოლოდან მეორეში ინაცვლებდა. 
მაგრამ მთელი მისი მუშაობა თითქმის მთლიანად ფრაქციული იყო. ბერია ერთში 
მართალია – ის ყველგან გაავებით ესხმოდა თავს მენშევიკებს, ცდილობდა, ლაფში 
ამოესვარა ისინი. ყველგან ეძებდა და იბირებდა თანამოაზრეებს, რომლებიც მზად 
იყვნენ, ლენინისა და მასთან ერთად, მისი მოწაფის კვალს გაჰყოლოდნენ. მაგრამ 
მხოლოდ ერთეულების გადაბირებას თუ ახერხებდა, იშვიათად – ათეული მომხრი-
სა, რომლებსაც დაუყოვნებლივ აერთიანებდა ჯგუფებსა და პატარა ჯგუფუნებში, 
რომლებსაც მაშინვე არქმევდა მყვირალა სახელს – კომიტეტი. ასეთები იყო ქუ-
თაის-იმერეთის ჯგუფის კომიტეტი გურიაში, ჭიათურაში, თბილისის კომიტეტი და 
ა.შ. ეს იმ დროს, როცა რევოლუციური მოძრაობა ერთობ სწრაფად ვითარდებოდა, 
მოიცავდა მუშებისა და გლეხების უფართოეს მასებს, როცა, შეიძლება ითქვას, ყვე-
ლა ქართული პროვინცია აღელვებულ ზღვას წარმოადგენდა. ხელმძღვანელის რო-
ლის შესრულება იმ დროს სოსოს შეეძლო (თუკი ასრულებდა, რაც ასევე საეჭვოა) 
მხოლოდ თავის პატარა წრეებში. არც ერთი ფართო სახალხო თუ საზოგადოებრივი 
მოძრაობა, არც ერთი რევოლუციური გაფიცვა არათუ მისი ხელმძღვანელობით, 
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მისი მონაწილეობითაც კი არ ჩატარებულა. არც კრიმ-გირეის, კავკასიის მეფის-
ნაცვლის თანაშემწის დახვედრის ორგანიზება, რომელიც გურიაში მოგზაურობ-
და, სადაც გლეხებმა მეფის ჩინოსანს უფლებებისა და თავისუფლების თავიანთი 
არსებითი მოთხოვნები წაუყენეს, ყველა სოფლის საზოგადოებისთვის თითქმის 
ერთნაირი რომ იყო; არც ეგრეთ წოდებული საერობო კამპანია, ე.ი. კავკასიაში 
ერობის შემოღების საკითხის განხილვა, რომელიც სახალხო მოთხოვნების ფართო 
მანიფესტაციაში გადაიზარდა; არც გაფიცვები ფაბრიკებში და რკინიგზაზე; არც 
სოფლებში რევოლუციური გზით ხალხის სრული თვითმმართველობის დამყარება, 
ხალხისა, რომელმაც ბოიკოტი გამოუცხადა მეფის ადმინისტრაციასა და სასამარ-
თლოს; საერთოდ, რევოლუციური ენერგიის არანაირ მასობრივ გამოვლინებას სა-
თავეში არ დგომია არავინ, გარდა მენშევიკებისა. ბოლშევიკური ფრაქციის ცალ-
კეული წევრები ზოგჯერ შესაძლებლად არ მიიჩნევდნენ, განზე გამდგარიყვნენ ამ 
კამპანიებისგან, კობა კი მხოლოდ იმას აკეთებდა, რომ ელჭექს ატეხდა თავს მენ-
შევიკებს ამ ლიბერალურ წამოწყებებში მონაწილეობისთვის, რაც ხალხს პარტიის 
მიერ ორგანიზებულ და დანიშნულ შეიარაღებულ ამბოხს ჩამოაშორებდა ხოლმე. 
კობა არხეინად არიდებდა თავს ამ მენშვიკურ სისაძაგლესთან შეხებას.

მოვიტან რამდენიმე ფაქტს, რომელიც აჩვენებს, რა ძალა ჰქონდათ იმ დროს 
ბოლშევიკებს და როგორ იმზადებდა ნიადაგს თავად კობა კავკასიაში მთელი რევო-
ლუციური მოძრაობის მაღალი ხელმძღვანელი როლისთვის. ა. წულუკიძის დაკრ-
ძალვას (1905 წ. ნოემბერი) ბოლშვიკები, რა თქმა უნდა, ყველანი, მთელი შემად-
გენლობით ესწრებოდნენ. კუბოს აცილებდნენ მენშევიკებიც. სწორედ მათმა დასწ-
რებამ შესძინა დასაფლავებას ის გრანდიოზული ხასიათი, რომლითაც შემდგომში 
თავს იწონებდნენ სტალინელები. ჩვენი სოფლის ორგანიზაციები შეეცადნენ, რო-
მელიც ქუთაისიდან ხონისკენ (დაშორება 15–20 ვერსტი) მიემართებოდა, გამოეყ-
ვანათ ყველა იმ სოფლის მცხოვრებნი, რომლებიც გზად იდო. ხონში კი პროცესიას 
მთელი ქალაქი დახვდა. ბოლშევიკებთან ერთად სიტყვით გამოდიოდნენ მენშევი-
კებიც, როგორც, მაგ., რამიშვილი (1–ლი სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი), 
ლორთქიფანიძე, ამ სტრიქონების დამწერი და ბევრი სხვა. ხონში მოსაღამოვებულ-
ზე ჩავედით. აქ ჩემმა კარგამ ნაცნობმა ბოლშევიკმა, ექიმმა კიკალიშვილმა მიმიწ-
ვია სადისკუსიო შეკრებაზე, რომელიც უნდა გამართულიყო სახლში მოედანთან 
ახლოს, სადაც ვეებერთელა რაოდენობა ხალხისა ორატორებს უსმენდა და დაშლას 
არ აპირებდა. მე დავთანხმდი. სადისკუსიო შეკრება არცთუ მრავალრიცხოვანი 
იყო. დიდი დარბაზი მაინც ხალხით გადაიჭედა. მაგრამ, რადგან დისკუსიაში მონა-
წილეობა გადავწყვიტე, იმაზეც ვიზრუნე, გამეფრთხილებინა ადგილობრივი მენ-
შევიკები, რომლებიც კრებაზე მრავლად მოვიდნენ. ბოლშევიკებიდან გამოდიოდა 
სოსო. კრების დასასრულისთვის აშკარა გახდა, რომ დამსწრეთა მნიშვნელოვანი 
უმრავლეობის განწყობა სულაც არ არის მიმართული ლენინელთა სასარგებლოდ, 
მიუხედავად იმისა, რომ მათ, შესაძლებლობის ფარგლებში, ყველა თანამოაზრე შეკ-
რიბეს. კატასტროფა მათთვის აშკარა გახდა: საკუთარ შეკრებაზე წელში გადატყ-
დნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ერთ-ერთმა მუშამ სერიოზულად დასვა საკითხი: 
„შეიძლება თუ არა ამის შემდეგ (ანუ მათი გამონათქვამების შემდეგ) ჩავთვალოთ 
ბოლშვიკები ნამდვილ სოციალ-დემოკრატებად?“ მე გულწრფელად ვუპასუხე, რომ 
ისინი პარტიაში შედიან და, აქედან, სოციალ-დემოკრატებადაც ითვლებიან. მაგ-
რამ სოსო ამან არ დააკმაყოფილა. მას, როგორც აღმოჩნდა, ამ შეკრებასთან სულ 
სხვა გეგმები აკავშირებდა, რომელთა შესრულებასაც ის და მისი მომხრეები მაინც 
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შეეცადნენ. როდესაც სოსომ უკანასკნელად აიღო სიტყვა, არავის ეჭვიც არ შეპარ-
ვია, რომ ისინი ვერანაირ ხმებს ვერ მოაგროვებდნენ, გარდა მისი ერთგული შეთქ-
მულებისა, რომლებიც მჭიდრო რკალად შემორტყმოდნენ. ამ უკანასკნელებმა ისე, 
რომ სიტყვის დამთავრებაც არ აცალეს, ვითომდა აღფრთოვანებულებმა, იგი ხელ-
ში აიყვანეს და ასე გაიტაცეს ეზოში, როგორც ტრიუმფატორი. ხალხის უმეტესობა, 
ამით გაოგნებული, დარბაზში დარჩა. მე კი სახლის აივანზე გავვარდი და დავუყვი-
რე, სამარცხვინოა რომ ასე გაიქცე და იმასაც კი არ დაელოდო, როგორ გადაჭრის 
საკითხს კრება. აქ დავინახე, რომ ის ხელში ატაცებული მიჰყავთ პირდაპირ ქუჩაში, 
სადაც ჯერ კიდევ ბლომად ხალხი იყო თავმოყრილი, როგორც ჩანს, იმ მიზნით, 
რომ ეჩვენებინათ ამ ხალხისთვის თავიანთი ბელადი, ტრიუმფატორად, ხელში აყვა-
ნილი რომ მიჰყავდათ მის ერთგულ მსახურთ. მაგრამ საზოგადოებამ ნაკლები ყუ-
რადღება დაუთმო ამ უჩვეულო და უდროო ტრიუმფალურ მსვლელობას: ექვსი-რვა 
კაცი, რომელსაც ხელში აყვანილი მიჰყავს ერთი-მეცხრე. ეს არაფრით მოდიოდა 
ჰარმონიაში დაკრძალვის პროცესიასთან და არც იმპოზანტური გახლდათ. მთელი 
ეს ინციდენტი შეუმჩვეველი დარჩებოდა, მაგრამ, როდესაც საჭირო გახდა დიდი 
ბელადის წინაშე ლაქუცი, ექიმმა კიკალიშვილმა სიამაყით მოიგონა და გაზეთებში 
გამოაქვეყნა, როგორ მოამზადა მან კრება და ამხ. კობას ტრიუმფული სვლა, კობა-
სი, რომელშიც მან უკვე მაშინ დაინახა ხალხთა მომავალი ბელადი. ხოლო ერთ-ერ-
თი შეთქმულ-შემსრულებელი, ვინმე ქაცარავა, საზეიმოდ გადმოგვცემს, როგორი 
აღტაცებით მიჰყავდა თავისი ბელადი ხელში აყვანილი, და სრულიად უადგილოდ 
უმატებს, აშკარაა, საკუთარი სიტყვების არსის გაუაზრებლად: „სოსო გაბრაზებუ-
ლი მოგვიბრუნდა და გვეუბნება: „მეკი გამომიყვანეთ, მაგრამ ხალხი სად არის“. 
ჩვენ მივხვდით მისი შენიშვნის სამართლიანობას“. შემდეგ ქაცარავა დასძენს, რომ 
„ჩვენები ზეიმობდნენ, მენშევიკები კი დუმდნენ...“ მაგრამ ამ დანართს არ შეუძლია 
შეცვალოს ის ფაქტი, რომ ხალხი ტრიუმფატორს არ გაჰყოლია (იხ. ქართული გაზ. 
„კომუნისტი“, 1935 წ. 6 ოქტომბრის N233).

ასე იმზადებდა ხელმძღვანელ როლს რევოლუციურ მოძრაობაში სრულიად რუ-
სეთის მომავალი დიქტატორი.

კობა, როგორც ცნობილია, იარაღის ძალის დიდი მომხრე იყო. კრიტიკას, რო-
გორც იარაღს, ის ამჯობინებდა იარაღით კრიტიკას. მაგრამ, როცა 1905 წ. დეკემბ-
რის აჯანყებამ იფეთქა, როცა თბილისში და მთელს საქართველოში მძვინვარებდა 
რევოლუცია, არსებითად, მთელი ხალხი რომ მოიცვა, კობა (იქნებ, არ მთლად სა-
კუთარი ნებით) სიცარიელეში აღმოჩნდა. ის ამ დროისათვის, არ ვიცი, ბაქოში, არ 
ვიცი, სადღაც სხვაგან გაიჭედა (ამაზე საფიქრად მაშინ არავის ეცალა; და ბერიაც 
საჭიროდ არ მიიჩნევს, მიუთითოს, სად იყო კობა ამ ტრაგიკულ მომენტში). ყოველ 
შემთხვევაში, კობა თბილისში არ იყო. როგორც წევრმა თბილისის საგაფიცვო კომი-
ტეტისა, რომელსაც ხელთ ეპყრა მთელი ძალაუფლება, შემიძლია დაგიდასტუროთ, 
რომ ამ კომიტეტში ბოლშევიკები შედიოდნენ, ოღონდ არა კობა. იყვნენ: ცხაკაია, 
შ. ელიავა, კორა – რუსი ბოლშევიკი, ჯარის ნაწილებთან შეტაკებისას დაღუპული, 
და 2–3 მუშა. ისინი მთელი კომიტეტის დაახლოებით ერთ მეოთხედს შეადგენდნენ. 
აღმასრულებელი ბიურო შედგებოდა 4 მენშევიკისა და ერთი ბოლშევიკისგან – ეს 
იყო კორა. ბრძოლას მას შემდეგაც კი ვაგრძელებდით, რაც მოსკოვის აჯანყება ჩაახ-
შეს, დაახლოებით იანვრის პირველ რიცხვებამდე. მოსკოვის დამარცხების შესახებ 
ცნობის მიღებისთანავე მთელი სიმძაფრით დადგა ბრძოლის შეწყვეტის საკითხი და 
ის კომიტეტს შიგნით გარდაუვალი ურთიერთდაპირისპირების საფუძვლად იქცა. 
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მაგრამ ბრძოლა იმართებოდა არა ფრაქციული დაყოფისთვის, არამედ, პირიქით. 
როგორც ბრძოლის, უფრო კი გაფიცვების შეწყვეტის მომხრეებს, ისე მოწინააღმ-
დეგეთა შორისაც იყვნენ როგორც ბოლშევიკები, ისე მენშევიკები. ბოლშევიკებიდან 
შეწყვეტას მხარს უჭერდა თითქმის ყველა, გარდა კორასი. მენშევიკებიდან – მუშე-
ბის უმრავლესობა და რამდენიმე ინტელიგენტი, მათ შორის მეც. აღმასრულებელი 
ბიუროს წევრები კი – ნ. ჟორდანია, ნ. რამიშვილი, ჯაფარიძე – მოითხოვდნენ ბრძო-
ლის გაგრძელებას და მეტიც, მის გაძლიერებას კაზაკებზე ტერორისტული თავდასხ-
მებით და ა.შ. უმრავლესობამ (თანაც მნიშვნელოვანმა) მხარი დაუჭირა შეწყვეტას. 
ბიურო საქმეს წელავდა... დასავლეთ საქართველო წინააღმდეგობას აგრძელებდა 
თბილისის გაფიცვის შეწყვეტის შემდეგაც კი.

* * *
ლაპარაკობენ ძარცვებში სტალინის პირადი მონაწილეობის შესახებ. არ შემიძ-

ლია ეს დავიჯერო: კამო, რომელიც ამ საქმეს აკეთებდა, არაფრის გულისთვის გა-
იყოლებდა თან „სათაყვანო ბელადს“, რათა მას საფრთხე არ დამუქრებოდა. კამოს 
ბიოგრაფიაში, სადაც ჩამოთვლილია ყველა მისი „ექს“-ი, სტალინის ამგვარ მონაწი-
ლეობაზე სიტყვაც არ არის ნათქვამი. აი, ორგანიზაციული და იდეური მონაწილე-
ობა კი სტალინისა ყველა ამ „ექს“-ში ეჭვს არ იწვევს. სწორედ ამან გამოიწვია კობას 
პარტიიდან გარიცხვა.

1907 წელს სტალინი იდეურად და ორგანიზაციულად მონაწილეობდა ძარცვაში 
„ერევნის მოედანზე“ (ახლა თავისუფლების მოედანი) თბილისში. ამ ძარცვის თა-
ობაზე დადგენილება მიიღო „ბოლშევიკური აქტივის“ კრებამ კობას ხელმძღვანე-
ლობით. განხორციელება დაევალა კამოს, „რომელმაც თავად წაუღო გატაცებული 
ფულის (200 000) დიდი ნაწილი თავის ბელადს“, ლენინს, ფინეთში, მგონი ტერიოკი-
ში. ამასთან, გატაცებულ ხუთასრუბლიანებს (ნომრები მთავრობამ გამოაცხადა) 
ბოლშევიკები, მათ შორის კრასინი, საზღვარგარეთ, ბერლინში ცვლიდნენ. ამ საქ-
მის გამოძიება სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ბიურომ დაავალა ამიერკავკასიის 
ორგანიზაციის სპეციალურ კომისიას ს. ჯიბლაძის ხელმძღვანელობით. გამოძიების 
შემდეგ, კომისიის მოხსენების თანახმად, ძარცვის მონაწილეები და ორგანიზატო-
რები კობას მეთაურობით პარტიიდან გარიცხეს. ეს დადგენილება დოკუმენტებთან 
ერთად საზღვარგარეთ გადაეგზავნა პარტიის ცკ-ს ამ საქმის შემდგომი ბედი ჩემთ-
ვის უცნობია. ამბობდნენ, რომ ცკ-მა, რომლის უმრავლესობას ბოლშევიკები შეად-
გენდნენ (ლონდონის ყრილობის შემდეგ), საქმეს მსვლელობა არ მისცა. მაგრამ მას 
შემდეგ კობა საქართველოს ჰორიზონტზე აღარ გამოჩენილა. ბოლშევიკი ყიასაშვი-
ლის მოგონებებში შემთხვევით ამოვიკითხე, რომ 1909 წელს კობა ორი დღით ჩამო-
ვიდა თბილისში, მაგრამ ახლო მეგობრების გარდა არავის უნახავს. და ამ ორი დღის 
განმავლობაში მის კონსპირაციულ ბინას დღედაღამ დარაჯობდნენ მისი ერთგული 
მცველები... და არამარტო პოლიციის თვალთაგან დასაფარად... (ვოსი (უნდა იყოს 
ვასო) ყიასაშვილი. „კომუნისტი“, 1935 წ. 12 დეკემბერი, ქართულ ენაზე). ქართული 
ორგანიზაციები კობასთვის სამუდამოდ დაიხურა.

* * *
უცნაურია, რომ სტალინზე დაწერილ წიგნში ბერიამ რატომღაც თითქმის უყუ-

რადღებოდ დატოვა ერთი ფაქტი. ეს გახლავთ კობას მონაწილეობა კრებების და 
თვით ს.დ. ამიერკავკასიის ყრილობის ორგანიზებაში, რომელიც ბაქოში გაიმარ-
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თა 1906 წლის შემოდგომაზე. ეს კია, ეს მონაწილეობა მომავალი ბელადისთვის 
ტრიუმფულად ვერ ჩაითვლება.

დავიწყოთ იმით, რომ ყრილობაზე გადამწყვეტი ხმის უფლებით სულ 42 დელეგა-
ტი მონაწილეობდა. აქედან კობას ჰქონდა მოკრძალებული, ექვსკაციანი ფრაქცია. 
გამოჩენილი ბოლშევიკებიდან ერთადერთი თავად იყო. არც ცხაკაია, არც შაუმიანი, 
ყოფილან. დანარჩენი 36 მენშევიკი იყო. ამასთან, თითქმის ყველა დელეგატი თბი-
ლისიდან, ბათუმიდან და ბაქოდან მენშევიკი გახლდათ. თავიანთები ბოლშევიკებმა 
გაიყვანეს უმთავრესად მიყრუებული ადგილებიდან, როგორიც იყო კაშური (უნდა 
იყოს ხაშური), ბორგალო (უნდა იყოს ბორჩალო), სურამი, სადაც საკუთარი ჯგუფები 
ჰყავდათ. ძალთა ასეთი შეფარდებისას ბოლშევიკთა რაიმე გავლენაზე ლაპარაკიც 
ზედმეტია. და მაინც, კობამ ერთი ოინი მოგვიწყო, რომელიც გახსენებად ღირს.

მენშევიკებს შორის სერიოზული უთანხმოება წარმოიშვა მომენტის შეფასების 
საკითხთან დაკავშირებით. სტოლიპინის სასტიკ პოლიტიკას სამხედრო-საველე 
სასამართლოებით, დახვრეტებითა და სადამსჯელო ექსპედიციებით ერთნი აფა-
სებდნენ, როგორც უახლოეს ხანებში სახალხო მასების გარდაუვალი შეიარაღებუ-
ლი ამბოხების მაუწყებელს, მეორენი, რომელთა შორისაც იყო თბილისის, ბაქოს 
და ბათუმის დელეგატთა უმეტესობა, აქედან აკეთებდნენ დასკვნას, რომ ფართო 
პოლიტიკურ და რევოლუციურ მუშაობაზე ორიენტაცია უნდა აგვეღო მასობრივი 
მოძრაობის ხელახალი აღმავლობის მოსამზადებლად და ძალების მოსაკრებად. ამ 
მიზნის მისაღწევად ისინი მორიგ ლოზუნგად აყენებდნენ არა აჯანყების ლოზუნგს, 
არამედ სხვას, რომელიც მოკლე ფორმულაში ასე გამოიხატებოდა: „სახელმწიფო 
სათათბიროს გავლით – დამფუძნებელი კრებისკენ“. ბოლშევიკები, თავისთავად 
ცხადია, მტკიცედ იდგნენ ლენინისეულ შეიარაღებულ აჯანყებაზე, რომელსაც 
ორგანიზებას გაუწევდა და დანიშნავდა პარტია და ჩატარდებოდა მისი ხელმძღ-
ვანელობით. მენშევიკი დეპუტატები ორ თანაბარ, 18-კაციან ჯგუფად გაიყო. არა-
ნაირი ფორმის (ღია, სახელობით და სხვ.) კენჭისყრას ამ თანაფარდობის შეცვლა 
არ შეეძლო. აი, სწორედ აქ გამოამჟღავნა სტალინმა თავისი ორგანიზაციული სიბრ-
ძნე. აშკარად გაიძვერული გათვლით მან გადაწყვიტა, მხარი დაეჭირა მენშევიკთა 
იმ ნაწილისთვის, რომელიც მისი პოზიციიდან გაცილებით შორს იდგა, მით უფრო, 
რომ პირველ ჯგუფში (პერსპექტივაში აჯანყების მხარდამჭერი) შედიოდა საქართ-
ველოს მენშვიკების ხელმძღვანელთა უმეტესობა, ისეთები, როგორებიც იყვნენ ნ. 
ჟორდანია, რამიშვილი, ა. ჯაფარიძე და სხვ. მე მივეკუთვნებოდი ფრაქციას „სა-
ხელმწიფო სათათბიროს გავლით და ა.შ.“ როცა მეოთხედ მიმდინარეობდა კენჭისყ-
რა, ბოლშევიკებმა თავიანთი ხმები ერთხმად შეუერთეს ჩვენსას. ამგვარად, რეზო-
ლუცია ფორმალურად მიღებულ იქნა. მაგრამ ჩვენ არ მოვინდომეთ გვესარგებლა 
ბოლშევიკებისგან მორთმეული კეთილშობილური საჩუქრით და შიდამენშვიკურ 
დავაში მოსამართლედ გვექცია კობა. არჩეულმა შემთანხმებელმა კომისიამ მალე 
გამოძებნა ორივე ნაწილისთვის მისაღები კომპრომისი, რომელიც მხოლოდ მენშე-
ვიკთა ხმების ხარჯზე იქნა მიღებული. მაგრამ ეს კი უნდა ვთქვა, რომ კობამ ჩვენ 
„გაგვაერთიანა“.

* * *
ახლა აუცილებელია, დავსვათ შეკითხვა: რამდენად იყო კობა ამიერკავკასიის 

ბოლშევიკთა ნამდვილი ხელმძღვანელი და „ბელადი“. ბერია ხომ ამას გვიმტკიცებს. 
მე ამაზე დათანხმება არ შემიძლია. ადამიანური შესაძლებლობის ფარგლებში 
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ვცდილობ, ვიყო ობიექტური, და უნდა ვთქვა, რომ კობა მართლაც დაწინაურდა 
ამიერკავკასიის მეტ-ნაკლებად თვალსაჩინო ბოლშევიკებს შორის. მაგრამ, ბერიას 
თუ არ ვეთანხმები, იმ უბრალო მოსაზრების გამო, რომ ვერაფრით წარმომიდგე-
ნია, კობას, რომელიც ძლივძლივობით ერკვეოდა ბოგდანოვის „პოლიტიკურ ეკო-
ნომიაში“ (ის მას წრეებში და ქუთაისის ციხეშიც კი უკითხავდა მუშებს, რომლებმაც 
სათანადოდ არ იცოდნენ რუსული ენა), როგორ უნდა მოეხერხებინა, გატოლებუ-
და მაგალითად, ისეთ პოლიტიკური თვალსაზრისით მომწიფებულ და სერიოზული 
განათლების მქონე მწერალს, როგორიც იყო ა. წულუკიძე, „კვალის“ ერთ-ერთი 
საუკეთესო მუშაკი. ან როგორ შეძლო სტალინმა გატოლებოდა კეცხოველს, რო-
მელიც პარტიაში მასზე ადრე მოვიდა და უზარმაზარი ენერგია, სოლიდური ცოდ-
ნა და იშვიათი ორგანიზაციული მონაცემები გამოამჟღავნა. ყოველივე ეს ეხება 
1900-1904 წწ. ამ თარიღამდე კობა ცნობილი იყო მხოლოდ თავისი ინტრიგებით და 
ძალაუფლებისაკენ სწრაფვით, და კიდევ – ბათუმის გამოსვლებში ორგანიზებით 
1902 წლის მარტში, რომლის მიზანშეწონილობაზე ერთობ ცხარედ კამათობდნენ 
თავად მუშები.

მაგრამ ამ დროის შემდეგაც, იმდენად, რამდენადაც ბოლშევიკ მოღვაწეებთან 
შეხვედრები მიხდებოდა, შემიძლია, გაბედულად ვთქვა, რომ, მაგალითად, სტეფანე 
შაუმიანი დიდად აღემატებოდა მას თეორიული აზროვნების სიღრმით, ზოგჯერ კი 
აზრთა ორიგინალობითაც; სტალინს, ეს უნდა ითქვას, უკეთ გადმოჰქონდა ლენინი 
და იმეორებდა მის აზრებს, ვიდრე შაუმიანი. მაგრამ შესწავლილი თეორია რეალო-
ბისთვის რომ მოერგო ანუ გამოეჩინა შემოქმედებითი თვითმყოფადობა, შაუმიანს 
უკეთ გამოსდიოდა, ვიდრე მას. როგორც ძველ პარტიულ ამხანაგს, მ. ცხაკაიას 
უფრო მეტი მორალური წონა და პატივისცემა ჰქონდა: 1904 წლამდე ის მოძრაობის 
ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და სათავეში ედგა პარტიის ცენტრალურ ორგანი-
ზაციებს. მაგრამ მოგვიანებით მასში თავი იჩინა მოხუცებულობის ჭკუასუსტობამ, 
რაც გამოიწვია მისი წარსული ცხოვრების მძიმე პირობებმა და გადატანილმა გან-
საცდელებმა. იქნებ, ამიტომაც დარჩა ის რევოლუციური მოძრაობის ფანატიკოსად 
და თავს მიიჩნევდა ბოლშევიზმის ყველა ბელადის – ლენინის ჩათვლით – ლამის 
მასწავლებლად, სტალინს კი საშუალო მოწაფის ადგილს აკუთვნებდა. ეს სიბრიყვე-
ები მას არ აპატიეს! როგორც ნახევრად შეშლილი საცხოვრებლად მოხუცთა თავ-
შესაფარში დატოვეს, ხოლო მისი როლი ბოლშევიზმის ისტორიაში თითქმის სულ 
მიანავლეს.

ყველა დანარჩენი ბოლშევიკისგან კობა, თქმა არ უნდა, გამოირჩეოდა მომეტე-
ბული ენერგიით, დაუღალავი შრომისუნარიანობით, სხვებზე ბატონობის დაუძლე-
ველი ვნებით და, რაც მთავარია, დიდი და თავისებური ორგანიზატორული ნიჭით. 
თავისი ორგანიზატორული ნიჭი მან მიმართა არა მასობრივი ორგანიზაციების შექ-
მნისაკენ, არამედ პირიქით, – მას იყენებდა მასობრივ ორგანიზაციებში ან მასობ-
რივ მოძრაობებში მისი ერთგული და თავდადებული ადამიანების ჯგუფების შესაქ-
მნელად, რომელთა მეშვეობითაც ესწრაფოდა, ერთპიროვნულად ემართა მთელი 
მასა, ხელში სჭეროდა მთლიანად ორგანიზაცია. ის მიდიოდა ყველა იმ ადგილიდან, 
სადაც ეს არ უხერხდებოდა, სადაც მასები მისი უფროსობისთვის საკმარისად მორ-
ჩილნი არ აღმოჩნდებოდნენ. ემართა დემოკრატიულად – ეს მას არ ხელეწიფებოდა. 
დემოკრატია არ ყოფილა მისი სტიქია. იმ ამხანაგებთან, რომლებიც დემოკრატიზ-
მისაკენ მიდრეკილებით გამოირჩეოდნენ, შეგუება არ შეეძლო. ის მათ პირველსავე 
სიტყვებზე ცნობდა, როგორც იტყვიან, ერთი შეხედვით. 
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ორგანიზაციულ მუშაობაში მას დაეხმარა ერთი თვისება: უნარი, სწრაფად შეეც-
ნო ადამიანები. რაღაცა გრძნობით იგი უცბად ხვდებოდა, ვინ არის მისი მიზნების-
თვის შესაფერისი და ვინ რომელ საქმეში და როგორ შეიძლება გამოიყენო. ასეთებს 
ის უახლოვდებოდა, ყველანაირად ცდილობდა თავისი გავლენის ქვეშ მოექცია 
ისინი. რა თქმა უნდა, სანტიმენტალური გრძნობებით არა. ის პოულობდა საჭირო 
სიტყვებს, რაც სალბუნად დაედებოდა მათს პატივმოყვარეობას და ამბიციებს ან 
მათს რევოლუციურ მისწრაფებებს. ზოგს აქებდა, სხვებს საყვედურობდა, ნაწილს 
ნებაზე დაჰყვებოდა, ხოლო, როგორც კი გამოიყენებდა, დაუნანებლად მოისროდა 
ხოლმე. მერე, თუ საჭირო შიქმნებოდა, კვლავ თავისთან უხმობდა იმავე ადამიანს, 
დამამცირებლად სთხოვდა, დაევიწყებინა უნებური წყენა, მით მეტად ეხვეწებოდა, 
რაც უფრო მეტად სჭირდებოდა მისი სამსახური იმ დროისთვის.

ასეთივე ცივსისხლიანობით უდგებოდა იმ წყენებსაც, მას რომ აყენებდნენ. უხ-
მოდ პატიობდა, ანგარების გამო, და შეეძლო რამდენიმე ხნის შემდეგ – თვეების, 
წლების შემდეგ – ისევ გაეხსენებინა და პასუხი მოეთხოვა, თუ ეს მის გაგმებში 
შედიოდა. როგორც სხვების, ისე საკუთარი თავისადმი ამ მიმართებით ერთი სა-
ზომი ჰქონდა. ეს კია, საზომი, მოკლებული რიგ არსებით ადამიანურ თვისებებს. 
მისი შერჩევითობის კრიტერიუმი ყოველთვის იყო მოცემული პირის გამოსადეგობა 
ან უვარგისობა მის მიერ დასახული მიზნის მიღწევის საქმეში და არა მორალური, 
ინტელექტუალური თუ სხვა თვისებები.

მე ვიცნობდი ბოლშევიზმის რამდენიმე ბელადს რუსეთში – ზოგს პირადად, ზოგ-
საც ამხანაგების მონაყოლით და ხშირად მიფიქრია, რომ ლენინის შემდეგ პარტიაში 
პირველობისთვის ბრძოლაში გამარჯვება დარჩება სტალინს. ჩვენ დარწმუნებული 
ვიყავით იმაშიც, რომ ასეთი გამარჯვების შემთხვევაში სტალინი ყველა ხერხით 
შეეცდება, გათავისუფლდეს მეტ-ნაკლებად საშიში კონკურენტებისგან, რომლებიც 
გაბედავენ შეეწინააღმდეგონ მის თვითმპყრობელობას.

razhdeN arSeNIdze

From Memories about Stalin

Publication by Guram khoranashvili

Summary

In his memories a well-known political figure, member of the Constituent Assembly of the 
Democratic Republic of Georgia and the Minister of Justice, Razhden Arsenidze tells about 
his relationship with Joseph Stalin in the 1900s. Attention is paid to the peculiarities of Stalin’s 
character and so forth.
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ქართველი ტყვეები და ქართული ემიგრაცია
(შოთა თარხნიშვილის ჩანაწერების მიხედვით)

სოფიკო ჯერვალიძის პუბლიკაცია

„უფალს ვინც უყვარს, განსაცდელსაც მას უმზადებს, ვინაიდან განსაცდელთა 
ემბაზში განბანილთა ჭვრეტაა მისი განცვიფრებისა და აღფრთოვანების უშრეტი 
წყარო“ – ამბობდა მერაბ კოსტავა და რომ არა ბედისწერა, კიდევ ერთი ღირსე-
ული ქართველი, განსაცდელთა ემბაზში მრავალგზის განბანილი, გაქრებოდა ჩვენი 
თვალთახედვიდან... ის არც პოლიტიკოსი ყოფილა, არც – მწერალი, არც – მეც-
ნიერი, არც – საზოგადო მოღვაწე, იგი მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლი იყო, 
რომელიც გერმანელთა ტყვეობის შემდეგ სამშობლოში მხოლოდ 25 წლის შემდეგ 
დაბრუნდა და რომ არა შემთხვევითობა, ალბათ, მისი თავგადასავალი და აქე-
დან გამომდინარე, მეორე მსოფლიო ომისა და ქართული ემიგრაციის ცხოვრების 
მრავალი დეტალი, უცნობი იქნებოდა ჩვენთვის. შოთა თარხნიშვილი კიდევ ერთი 
მწარე ხვედრის ქართველია, რომელსაც წელს დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდა.

ყველაფერი კი ასე დაიწყო... 2013 წლის 13 თებერვალს, მკვლევარ ციცინო ჯერ-
ვალიძის წიგნის „პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით“ წარდგინე-
ბის შემდეგ, რომელიც უხუცესი ემიგრანტის პეტრე ხვედელიძის1 პირადი საარქივო 
მასალებით შეიქმნა, ქ-მა მანანა მგალობლიშვილმა მითხრა, თქვენი წიგნი უდიდესი 
ინტერესით წავიკითხე, ბ-ნი პეტრეს მოგონებაში ნახსენები შოთა თარხან-მოურა-
ვი, იგივე თარხნიშვილი, ემიგრაციიდან საქართველოში დაბრუნდა, აქ გარდაიც-
ვალა, მისი მეუღლე, ქ-ნი ნუნუ, რომელიც დედაჩემის თანამშრომელი იყო, ცოც-
ხალია, თბილისში ცხოვრობს, იმედია, დაინტერესდებითო. ცხადია, ვაშინგტონში 
პეტრე ხვედელიძეს გადავეცი ეს ინფორმაცია, რომელიც ქ-ნ მანანას არაერთხელ 
ესაუბრა, შემდეგ კი ხშირად ეკონტაქტებოდა ქ-ნ ნუნუს. კოლორიტულ უბანში 
მცხოვრები საკმაოდ ასაკოვანი, სიმპათიური ქალბატონი მალე მეც გავიცანი....

ბატონი პეტრე ხშირად მეტყოდა ხოლმე, მე და შოთა ტყვედყოფილები ვიყავით, 
საფრანგეთში ბება-ირინე დადიანი2 გვმფარველობდა ორივეს, სანამ ცოცხალი იყო. 
შოთა, იშვიათი გარეგნობის ქართველი, პარიზის ლამაზ გოგონებს მეტად შეძლებული 
ოჯახებიდან ძალზე მოსწონდათ. ყოველთვის მიკვირდა დაოჯახებაზე არ ფიქრობდა, 
არადა, მეუღლესაც არ ახსენებდაო. ახლა ვხვდები, დიდმა სიყვარულმა უცხო ქვეყა-
ნაში არ გააჩერა, მაინც დაბრუნდა, ბედნიერი ყოფილა მშობლიურ მიწას მიებარაო...

ქ-ნ ნუნუს არაერთგზის ვსტუმრობ... მინდა, ყველაფერი მოვაყოლო... შოთა თარ-
ხნიშვილი 1915 წლის 18 მარტს დაბადებულა ალექსანდრე თარხნიშვილისა და ნუშო 
ხელაშვილის ოჯახში, დღევანდელი მაყაშვილის ქუჩის 9 ნომერში, სადაც sami ბავშვი 
იზრდებოდა. ჯერ თბილისის მე-15 სკოლის შვიდწლედი დაამთავრა, 1935 წელს კი – 

1 პეტრე ხვედელიძე (1918-2014) – II მსოფლიო ომის მონაწილე, ყოფილი ტყვე. ბრანდერბურგის სასწავ-
ლო პოლკის მოხალისე, საფრანგეთის უცხოელთა ლეგიონის მებრძოლი (1944-1951). 1956 წ. შეუერ-
თდა აშშ-ის ქართულ ემიგრაციას. იყო ქართული სათვისტომოს გამგეობის წევრი, მდივანი. 1967-1985 
წწ. რადიო „ამერიკის ხმის“ ქართული განყოფილების წამყვანი. დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში.

2 ირინე (ბება) დადიანი – დიმიტრი ამილახვრის მეუღლე. 1944 წელს ტრაგიკულად დაიღუპა ავტოკა-
ტასტროფაში დასთან ერთად.
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ათწლედი. მართალია, სწავლის გაგრძელება სამედიცინოზე უნდოდა, მაგრამ ბედმა 
კავშირგაბმულობის ინსტიტუტის დაუსწრებელ ფაკულტეტზე მოახვედრა, პარალე-
ლურად მუშაობდა ორკესტრის ადმინისტრატორად. მალე ჯარში გაიწვიეს, შემდეგ 
კი, 1935 წელს, თბილისის საარტილერიო სასწავლებელში ჩაირიცხა. ამ პერიოდში 
გაიცნო თავისი მომავალი მეუღლე, რომელთანაც სასწავლებლის დამთავრების შემ-
დეგ, 1941 წლის ივნისში იქორწინა. ახალგაზრდა ლეიტენანტი უკარიანაში, ნოვგო-
როდ-ვოლინსკში გაანაწილეს, სადაც 15 ივნისს გაემგზავრა, თბილისში კი სამი დღის 
შერთული მეუღლე დატოვა, რომელიც დაბინავების შემდეგ მასთან უნდა ჩასულიყო. 
კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო... ორ კვირაში ომიც დაიწყო, განშორება ხანგრძ-
ლივ ტკივილად იქცა, ახალგაზრდა ქართველი ომის ქარ-ცეცხლში გაეხვა...

შოთა თარხნიშვილი მეუღლესთან - ნუნუ 
ჯავახიშვილთან ერთად.  თბილისი, 1941 წ.

შოთა თარხნიშვილი ტყვეობის შემდეგ 
საფრანგეთში, 1944 წ.

ქალბატონი ნუნუ და მე მალე ვმეგობრდებით. ხშირი სატელეფონო საუბრები 
და სტუმრობები საშუალებას აძლევს დეტალურად გამაცნოს უკან მოტოვებული 
გრძელი, ტკივილიანი ცხოვრება. ერთ-ერთი ვიზიტისას კი მისაღებ ოთახში ყუთს 
მახვედრებს, რომელშიც შოთა თარხნიშვილის ჩანაწერები და ფოტოები ინახება, 
ასევე ემიგრაციიდან ჩამოყოლილი ერთადერთი ნივთი — რევაზ გაბაშვილის3 ნა-
ჩუქარი სამართებლის სალესი.

3 რევაზ გაბაშვილი – (1882-1969) ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამაარსებელი 
და ლიდერი, ეროვნული საბჭოსა და დამოუკიდებელი საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევ-
რი, ედპ-დან. დაკრძალულია ბანიოს სასაფლაოზე, პარიზთან ახლოს.
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მთელი ეს განძი სახლში მიმაქვს, უდიდესი განცდითა და ინტერესით ვკით-
ხულობ, მერე ადგილებს ვინიშნავ და მონაცვლეობით ბატონ პეტრეს და ქ-ნ 
ნუნუს წარსულში ვაბრუნებ, იმ წარსულში, რომელიც გერმანელთა ტყვეობას, 
ქართული ლეგიონის შექმნას, დე გოლის4 არმიას, საფრანგეთის უცხოელთა 
ლეგიონს, ფრანგულ ემიგრაციასა და ამერიკის კონტინენტს მოიცავს.....

***
„მრავალი წიგნი დაწერილა და კიდევ მრავალი დაიწერება მეორე მსოფლიო 

ომის (სამამულო ომის) ისტორიიდან. ყველა ცდილობს მოუყვეს თავის ხალხს, 
თავის მამულიშვილებს, რაც უნახავს და გადახდენია წიგნის საშუალებით. თუ 
მოყოლის დიდი ნიჭი არ გაქვს, შეუძლებელია, ყველაფრის ზუსტად აღწერა... 
და მეც მსურს, ჩემს მამულიშვილებს გავაცნო, ცოტ-ცოტა ჩემი მოგონებები, 
რათა დე, სხვამაც იცოდეს, რა შეემთხვა ვინმე ქართველს 25 წლის განმავ-
ლობაში....

***
...დაბნელებას აღარ მოვუცადეთ, უკან ვიხევთ... ზეცა გაივსო ფაშისტების 

ავიაციით. ეჭვით დაბომბეს ახლომახლო მრავალი ტყე, სადაც ადამიანის ჭა-
ჭანება არ იყო. დიდი ზარალი ნახა ფაშისტების ავიაციამ. ღამე ერთ პატარა 
სოფელთან გავათენეთ. სასიამოვნო, მყუდრო საღამო იყო, მე ფიქრებმა გამი-
ტაცა, ნუთუ სიკვდილი მიწერია? ფიქრებში ჩამეძინა კიდეც, მეტად უცნაური 
რამ მესიზმრა: კუკიის სასაფლაოზე ვართ მთელი ოჯახით, შევედით წმინდა 
ნინოს ეკლესიაში, გვერდზე ჩემი ნინიკო5 მიდგას, ორივენი ვლოცულობთ, ამ 
ომში ცოცხალი გადავრჩე. წირვა გათავდა, გარეთ გამოვედით.

ტაძართან მოხუცებულ ქალებს თითო-თითო აბაზი მოწყალება მივეცი, 
ერთ-ერთმა მიმითითა წვერებიან მოხუცებულზე, რომელიც მიმკითხავებდა. 
მივუახლოვდი, ვხედავ მარტო თავია, ტანი არა აქვს... ცოტა შემეშინდა, მან 
თვალები გაახილა, გამიღიმა... ხუთი ცალი აბაზიანი დავუდე, მან კი მითხრა: 
„შვილო, ამ ომში მრავალი დაიხოცება, შენ ნუ გეშინია, ოდესმე დაბრუნდები 
შენს ქვეყანაში, შენს სახლში...“ ამ დროს ფაშისტების ნასროლი ყუმბარის 
აფეთქებამ გამომაღვიძა...

***
ყველა დაბნეულია, ადამიანის გამოხედვა აღარავის აქვს, იმ წუთას მოვხსე-

ნი პოზიცია და ხიდის მიმართულებით წავედი, სოფელი სავსეა დახოცილებით, 
ცენტრში გდია ქალი ბავშვით ხელში, ყუმბარის ნამსხვრევი მოხვედრია შიგ 
მუცელში, მთელი ფაშვები გარეთ ყრია, ბავშვი ხელიდან არ გაუშვია, ალბათ 
ტკივილების დროს თვითონვე დაახრჩო... ამ სურათმა ძლიერ იმოქმედა ჩემზე, 
კინაღამ თავი მოვიკალი...

ბრძანება იყო პოზიციის დაკავების, ხიდს იქეთ გადავედი და ამ დროს თავ-
ში რაღაც დამეცა, თვალთ დამიბნელდა, უგრძნობლად დავეცი. სიკოს და დო-

4 შარლ დე გოლი – (1890-1970) ფრანგი სამხედრო და სახ. მოღვაწე, საფრანგეთის პრეზიდენტი 
(1958-1969).

5 ნინიკო – ნუნუ ჯავახიშვილი-თარხნიშვილისა – ასე მოიხსენიებს ჩანაწერებში მეუღლეს შოთა 
თარხნიშვილი.
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ლიძეს ავუყვანივარ, ერთი სახლის ახლოს, ბაღში მთელი ღამე უგრძნობლად 
ვეგდე. ამ ორმა ბიჭმა თავი არ დამანება, როდესაც გონს მოვედი, ორი ფრიცის 
სალდათი ფეხებით მცემდა, მერე იარაღი ამართვეს, იქვე 200-მდე ტყვე ჰყავ-
დათ და იმ ჯგუფს შეგვაერთეს... სოფლიდან, როგორც ძროხების ჯოგი ისე 
გაგვრეკეს. ფაშისტებს ჯოხები უჭერიათ და თავში ურტყავენ ყველას ვინც არ 
მოეწონებათ. მანქანით ბორისპოლის6 აეროდრომზე მიგვიყვანეს.

ამხანაგო ლეიტენანტო, მოიხსენით ეგ პეტლიცები. სჯობს ერთად ვიყოთ 
თორემ დაგვაშორებენ ერთმანეთს. მეც თხოვნა შევუსრულე, თვითონ სიკომ 
ამაჭრა პეტლიცები და გავხდი რიგითი ტყვე.

ის ღამე ძლიერი ტკივილებით გავატარე. არც წამალი, არც რაიმე საჭმელი. 
ვხედამ, სიცხეც მაქვს, ვინ არის შენი პატრონი, გარდა სიკოსი (გვარი არ მახ-
სოვს, მგონი საგურამოდან იყო).

გათენდა. ვხედამ, ტყვეები რიგში დგანან. ვთხოვე სიკოს გეეგო რის რიგია 
დამდგარი, მალე მობრუნდა.

_ ამხანაგო ლეიტენენტო საჭმელზე მიჰყავთ.
_ ბიჭო, მე ლეიტენანტი აღარ ვარ, ახლა შოთა მქვიან.…
_ არა, შენ ჩემთვის შოთა არასოდეს გახდები, მაშინ მოგიკვდეს სიკო თუ 

ჩემს პირიდან შოთა ამოვა. აქ იყავი, იქნებ რაიმე ვიშოვო საჭმელათ და რი-
გისკენ გაიქცა.

საათი და ჩექმები გერმანელმა სალდათმა წამართვა. აღარც ქუდი მაქვს, წა-
მოვდექი ვეძებ იქნებ უკეთესი ადგილი ვიპოვო, მაგრამ ჰაეროდრომი როგორც 
წესი მართულით იყო შეღობილი. ვინც მართულს მიუახლოვდება, იმ წუთას 
კლამენ, ამიტომ უფრო ცენტრში ვიყავი.

შებინდებისას სიკო ხუთი ქართველი ბიჭით დაბრუნდა. ამ ბიჭებს ჯიბეები 
უმი კარტოფილით ქონდათ სავსე. ერთმა ამოიღო ერთი კარტოფილი და მომ-
ცა, მეც ჩავკბიჩე, მაგრამ იმ წუთას გამოვაფურთხე, სხვები კი გემრიელათ 
კბეჩავდენ. ორნი წამოდგნენ, სადღაც წავიდნენ და როცა დაბრუნდნენ მომი-
ტანეს ძველი ფეხსაცმელი – ორივე მარჯვენა ფეხის. რას ვიზამ, ღამე ძლიერ 
მცივა ფეხებზე, ახლა როგორც იყო რაღაც ძონძები დავიხვიე და ჩავყავი 
ფეხი შიგ. სამი დღეა რაც აქ, ჰაეროდრომზე ვართ, წყალი მწყურიან, სიცხემ 
მიმატა, ფეხზე ვეღარ ვდგები, თითქოს თავიც მისივდება ისე მტკივა. ქართ-
ველი ბიჭები სადღაც წავიდნენ, როცა დაბრუნდნენ რაღაც შავი ფაფისმსგავსი 
მოიტანეს.

_ ამხანაგო ლეიტენანტო, აბა ცოტა წამოჯექი, შეჭამე, გემრიელია _ მთხოვა 
სიკომ, მიშველა წამოჯდომა. რკინის ქუდი სადღაც ეშოვნა, ტყვეებს საჭმელს 
აძლევდენ. შავი ქატო მოეხარშათ, არც მარილი, არც ცხიმი, ამას ურიგებდენ. 
მშიერი ტყვეები ძაღლებივით სლაპამდენ. მეც მოვიყუდე და უხმოთ ვსვამ ბინ-
ძურ სუფს თუ ფაფას, არ ვიცი რა დავარქვა იმ ოხერს, მხოლოდ გემრიელათ 
კი გეახელით, რადგან მეხუთე დღეა არაფერი ჩასულა კუჭში.

***
ერთ დღეს, ბორისპოლში მრავალი ახალგაზრდა ესესელები ჩამოიყვანეს, დაახ-

ლოებით 200 კაცი იქნებოდა, არცერთი 18-19 წელზე უმფროსი, შემოვიდენ ჰა-

6 კიევის მთავარი აეროპორტი.
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ეროდრომზე, თარჯიმანი ემიგრანტი უნდა ყოფილიყო, რადგან ძლიერ სუფთა 
გერმანულს ლაპარაკობდა. დაახლოებით 1000 ტყვემდე რიგში დააყენეს. თვითონ 
ავიდა ავტომანქანაზე და მიკროფონით განაცხადა:

_ გერმანელები ძლიერ მორწმუნე ხალხია, ჩვენს კომენდანტს უნდა გაიგოს 
თქვენს შორის ვინ არის ნამდვილი მორწმუნე, ნამდვილ მორწმუნეს ღმერთი ყო-
ველთვის იფარავს, ვინც ცოცხალი ჩააღწევს იმ შენობამდის, იქ მიიღებს სამოქა-
ლაქო ტანსაცმელს, სახარჯო ფულს და დღესვე განთავისუფლებულები იქნებიან 
ტყვეობიდან.

აბა, სირბილით მარშ! იყვირა იმ მხეცმა... ათასზე მეტმა უბედურმა სირბილით 
მოუსვა დანიშნულ შენობისაკენ. ახალგაზრდა ესესელები მზათ იყვნენ „ბრძო-
ლისათვის”... მალე ორასმა თოფმა იგრიალა, მხოლოდ 15-20 ტყვემ მიაღწია იმ 
შენობას. იმ წუთას დაურიგეს ბალანდა და აქ ისევ თარჯიმანმა განაცხადა:

_ ვის გინდათ სცადოთ თქვენი ბედი, როგორ არ გინდათ თავისუფლება, აი, 
ისინი ხომ ახლა „ბედნიერები“ არიან.

ტყვეები სურვილით დგებოდნენ გასაქცევ მდგომარეობაში, მაგრამ ძლიერ 
ცოტამ ისურვა „თავისუფლება”, დაახლოებით 100 კაცი იქნებოდა. გაირბენდ-
ნენ 10-15 მეტრს, გაწვებიან, მოისმენენ სროლის ხმას, მერე წამოხტებიან, ისევ 
გარბიან... ისე მიირბინეს იმ შენობამდის არცერთი არ მომკვდარა, სხვა ტყვეებმა 
ისინი ტაშით დააჯილდოვეს. მთელი დღე ასე გაგრძელდა გადარბენა, იმ შენობას-
თან 500 ტყვემდინ მოგროვდა, ჩემი თვალით დავინახე აჭამეს ბალანდა, მხოლოდ 
მისცემენ თუ არა თავისუფლებას ეს კი არ ვიცი.

ის ბედნიერი ტყვეები იქვე ყაზარმაში შერეკეს, განუცხადეს ხვალ მიიღებთ 
თავისუფლებასო. მეორე დღეს მეც ჩამაყენეს რიგში, 10-15 ქართველი ერთად 
ვდგევართ. ალბათ ჩვენც მოგვიხდება ტყვიის წვიმაში გადარბენა. მე ისეთი ფეხ-
საცმელი მაცვია ტყვია კი არა ბებერი ქალის ნასროლი ქვაც მომხვდება, თან 
ძლიერ სუსტათ ვარ, ბევრი სისხლი დავკარგე, ამას გარდა 20 დღეა რაც ტყვეთ 
ვარ და სულ 5-6 ჯერ შევხვრიპე ქატოს ნახარში.

გაგვიყვანეს იქვე მინდორში, მოგვცეს ლაფატკები ხელში და უშველებელი 
ორმო ამოვთხარეთ. ვისაც ლაფატკა არ ერგო დახოცილებს მოათრევდნენ... გუ-
შინ ისინიც ხომ ცოცხლები იყვნენ...

ერთ მკვდარს ჩექმები ეცვა, გამეხარდა გავხდი მეთქი. ამოვძვერი ორმოდან, 
მძიმეთ მივდივარ ჩექმის გასახდელათ... ამ დროს სხვამაც დაინახა, ამოვარდა 
ორმოდან, დამასწრო... მე ხო ჩხუბს არ დავუწყებდი, გამოვბრუნდი. არ გავიარე 
7-8 ნაბიჯი სროლის ხმა მომესმა, მივიხედე უკან, ის უბედური დეეცა ჩექმებით 
ხელში.

დახოცილებს დახადეს შინლები, საყურეებიანი ქუდები აგრეთვე ზამთრის 
ფორმა.

_ რათ უნდათ მაგ ოხრებს? იკითხა მიხამ.
_ სუფთა შალია, ალბათ გადაამუშავებენ და თავიანთ ჯარს ჩააცმევენ ვუპა-

სუხე მე.
დაახლოებით 5000 კაცი დავმარხეთ. ერთი თვეა არც პირი გამიპარსავს, თავიც 

შეხვეული მაქვს. ვიღაცამ დამიძახა „ე სტარიკ”, მოვიხედე გერმანელი სალდათი 
მეძახის „იდი სუდა”, რას ვიზამ, არ მივალ იმ წუთში გამაგორებს, გადავიწერე 
პირჯვარი და მივედი ახლოს.
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_ „ნა რუსო“ და ჩექმები გამომიწოდა, იმ წუთას გავიხადე ჩემი „კოხტა“ ფეხ-
საცმელი, ჩვრები გადავყარე, იქვე მკვდარს მოვაცილე პარტიანკები, ჩავიცვი, 
თავი დაბლა დავუკარი სალდათს და გავბრუნდი.

_ „რუს, იდი სუდა“ ისევ მეძახის, „სადის სუდა”, ამოიღო ჩანთიდან ცოტა პური 
და ძეხვი, მომაწოდა, ნახევარი სიკოსთვის უბეში დავმალე, გერმანელმა შემამჩ-
ნია... „კუშაი რუს”, მე თავი გავუქნიე „ბრატ, ბრატ“ ვუპასუხე და ხელით ვაჩვენე 
ორმოსკენ.

_ „იდი პრინისი სუდა”.
მეც წამოვხტი, დაუკარი თავი და გავქანდი სიკოსთან. სიკომ იმ წუთას გააქა-

ნა პური და ძეხვი პირისკენ. ორივეს შეგვეძლო მთელი ძროხა გვეჭამა, ისეთი 
მშივრები ვიყავით. ამ დროს ამ გერმანლმა კიდევ მოგვცა სხვა ნაჭერი პური 
და იქვე დაგვსხა, სხვები სიცილით მარხავდნენ დახოცილებს, გუშინდელ ჩვენს 
მეგობრებს...

_ რა აცინებთ ამ ოხრებს? იკითხა სიკომ.
_ უკვე გრძნობა აქვთ დაკარგული, ნახევრად მხეცები ხდებიან ასეთი ცხოვრე-

ბით, გავა ცოტა ხანი და ერთიმეორეს ჭამას დაუწყებთ, ასეა ცხოვრების წესდება.
დამარხვა როცა დავამთავრეთ სალდათმა შემოუარა გარშემო, როცა დარწ-

მუნდა სისუფთავეში, მარშის ბრძანება გასცა, მერე ყველას გვაჭამეს ბალანდა და 
ისევ ჰაეროდრომზე გაგვრეკეს.

1941 წლის 23 სექტემბერს ჩავვარდი ტყვეთ, დღეს 9 ოქტომბერია, ჯერ ძღო-
მაზე წყალი არ დამილევია...

25 ოქტომბერს კი ფეხით გაგვრეკეს დარნიცაში.7... 

***
...ლაგერში ხმები დადის ადამიანებს ჭამენო, ჩვენ, ქართველებს რა თქმა 

უნდა არ გვჯეროდა, სამწუხაროდ მართალი გამოდგა. როცა ბანაკში ჩასუქე-
ბული ბიჭები მორეკეს, მძინარეები დახოცეს და შეწვეს. მალე გერმანელებმა 
ეს ამბავი გაიგეს. 8 იანვარი იყო, ვიღაც ჩინით დიდი მოვიდა ჩვენს ბანაკში, 
ბრძანება გაიცა მოვწყობილიყავით და ყოველი მერვე რიგიდან გამოსულიყო. 
გერმანელებს საგუშაგო კოშკები ჰქონდათ, სადაც ხელის ტყვიამფრქვევები 
ჰქონდათ დადგმული. უფროსმა ხელი ასწია და კოშკებიდან ჯვარედინი ცეცხლი 
გაიხსნა, ერთ წუთში ყველამ სიცოცხლე დაკარგა, რამდენიმე დაჭრილი კი პის-
ტოლეტით გამოასალმეს სიცოცხლეს. გერმანელი გენერალი მანქანაში ჩაჯდა 
და გამოგვიცხადა, ეს მაგალითი ერთ კვირას გეყოფათ, ასეთ ამბავს გავიგებ, 
კიდევ დაიხვრიტებითო.

***
1942 წლის იანვრის ბოლოს ჩვენს ბარაკებში ტიფი გაჩნდა. დარწმუნებუ-

ლი ვარ საჭმელში გაურიეს რაღაც საწამლავი, რადგან ჩვენი ჯგუფიდან არც 
ერთი ქართველი ავად არ გახდა, ეტყობა, იმ დღეს ბალანდა ჩვენ არ გვერგო...
გერმანიიდან ჩამოვიდნენ სპეციალისტები, ტყვეებს შორის მოძებნეს ექიმები 
და ფერშლები. ერთ ქართველს, რომელსაც კაკო ერქვა, მისცეს უფროსობა. 
მოიტანეს ქაღალდები გვარებისა და ეროვნებების აღსანიშნავად. დაგვიწყეს 

7 დარნიცა – ადგილი კიევში, დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე.
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ზურგში ნემსების კეთება. ჩვენს ბარაკებს რკინის დამცველები ხომ ჰქონდა, 
ფიცრებიც მიაკრეს, რათა სიბნელესა და უჰაერობაში ვყოფილიყავით, დაკე-
ტეს გარედან და დალუქეს. მეექვსე დღეს, დილის 10 საათისათვის გაგვი-
ღეს კარები, პირველად ქართველები გავედით, ძლიერ გვესიამოვნა ჟანგბადი, 
პირდაპირ წყალთან მივედით, არ ვიცი, რამდენი ვსვით... გერმანელები შეც-
ვივდნენ ტყვეების გამოსარეკათ, მაგრამ ვის გამოიყვანდნენ? მათ სული და-
ელიათ... მოკლედ ბანაკში მყოფი 100 000 კაციდან ორ თვეში ცოცხალი 1600 
კაციღა დავრჩით... ისევ ნემსების კეთება გააგრძელეს...

***
თავბრუ მეხვევა, უნდა გავუძლო... დახოცილები ერთმანეთზე დავალაგეთ, 

ზედ ჩამოვსხედით, დავიწყეთ ანეგდოტების მოყოლა, მალე რუსებიც შემოგ-
ვიერთდნენ... სამი დღის შემდეგ ისევ გაგვიღეს კარები, ისევ წყლის სმა, სიცი-
ლი, ხუმრობები, გერმანელები გაშტერებულები გვიყურებდნენ... ბარაკებიდან 
100 – 120 სული თავისი ფეხით გამოვედით, 80 სულამდის შველით გამოვიყ-
ვანეთ. ვინც მაგრა ვიყავით წაგვიყვანეს აბანოში, დეზინფექციაში გაგვატარეს, 
მოგვცეს ტილების საწინააღმდეგო წამალი, ახალი ტანსაცმელი და სხვა ყაზარ-
მაში გადაგიყვანეს. საბოლოოდ 25 თებერვლისათვის 20 კაციღა ვიყავით ცოც-
ხალი, 11 ქართველი, ორი აზერბაიჯანელი, ერთი სომეხი, სამი ჩრდილოოსელი 
და სამიც კაზაკი.

1 მარტს ჩაგვსხეს საბარგო მანქანებში, შორიდან შევხედე ჩვენს ბანაკს, 
უამრავი ტყვე მოეყვანათ, რომლებიც ალბათ ჩვენს ბედს გაიზიარებდნენ. 5 
მარტს, ქალაქ ვენის მახლობლად ბადენში ჩაგვიყვანეს, ერთ გოსპიტალში დაგ-
ვაყენეს წყობილებაში, ყველა ჩვენ გვიყურებს, რადგან აინტერესებთ, ვის და 
როგორ ხალხს ეომებიან. მალე ვიგებთ, რომ ჩვენზე ცდები ჩაუტარებიათ და 
გადარჩენილებს ოჯახებში დავაბრუნებთ, როცა თქვენს სამშობლოს ბოლშე-
ვიკებისგან გავანთავისუფლებთო. მოკლედ, ორფეხა საცდელი კურდღლები 
ვიყავით...

მაისში გამოგვიშვეს სარდაფიდან. გვითხრეს, თავისუფლები ხართ, ვის გსურთ, 
შოფრად მუშაობაო, ყველამ ხელი ავიწიეთ. გვითხრეს, რომ ერთ თვეს ინსპექტო-
რებს მოგვამაგრებდნენ, რათა მანქანის მართვა გვესწავლა, შემდეგ კი ჯამაგირს 
დაგვინიშნავდენენ. გამოცდები ავსტრიაში ჩავაბრეთ. მე მანქანაზე დამსვეს, სა-
დილებს ვანაწილებდი ქარხნებში მომუშავე ტყვეთა ბანაკებში.

***
დილის 8 საათზე ჩავედით ბერლინში. კავკასიის კომიტეტთან ახლოს ერთ 

კაფეში შევედი, მალე ქართველებიც შემოვიდნენ, მათ შორის ჩემი გადამრჩენი 
ალექსანდრე პეტრიაშვილი8 და ჟორა ცქიტიშვილი, ჩავკოცნეთ ერთმანეთი, მემრე 
მოვუყევი ჩემი თავგადასავალი, ბერლინში ჩამოსვლის მიზეზი... ალიოშამ თავისი 
ლექსი წამიკითხა, ზუსტად არ მახსოვს, დაახლოებით ასეთი შინაარის „ქართ-
ველო, ქართველს ნუ მოკლავ, ისიც ამ მთების შვილია...“ მალე ჩემმა ლატიშმა 

8 ალექსანდრე პეტრიაშვილი – ემიგრანტი, გარდაიცვალა 1964 წელს, დაკრძალულია საფრანგეთში, 
კარკასონის სასაფლაოზე.
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(ლატვიელმა უფროსმა – ს.ჯ.) ქართველების კომიტეტში გივი გაბლიანთან9 წარ-
მადგინა...

გივი გაბლიანმა სკამი და სიგარეტი შემომთავაზა. გავიგე სომეხი ყოფილხართ, 
მაგრამ ტყუილია, რატომ დაგჭირდათ ამის თქმა? მე დავიბენი, არ ვიცი რა ვუპა-
სუხო, ისევ გივიმ განაგძო, ვიცი, გძულთ გერმანელები, რადგან ლაგერში ხართ. 
აბა გაიცანი, როგორ შეგიყვარდება ეს ხალხი. ამიტომ აქ, ბერლინში, ერთი კვირა 
დარჩებით ჩვენი ნათესავის ბინაში, შემდეგ ვილაპარაკოთ. ამ ხანში გაიცნობთ 
საქართველოს მომავალ პრეზიდენტს, მიშა კედიას,10 მის მოადგილეს მეტეხიდან 
მაღალაშვილს11, რომელიც მამათქვენს კარგად იცნობსო. ბოლოს გასცა ბრძანე-
ბა, ლილი ბრანდის12 ბინაში დავებინავებინე.....

***
წამოვწექი, ჩამეძინა. ღამე იყო, როცა ლილიმ გამაღვიძა, სტუმრები მოვიდ-

ნენო. მე პირი დავიბანე, ჩავიცვი ჩემი მოკლესახელოებიანი ფინჯაკი და გავე-
დი სასტუმრო ოთახში, მივესალმე ყველას... რეზო გაბაშვილი შევნიშნე, ცრემ-
ლები ჰქონდა თვალებში, გადამეხვია, სულ მამას გევხარო მეუბნებოდა, უმა-
ლავად ტიროდა... გამაცნეს გიორგი მაღალაშვილი და მიტო ანანიაშვილი13... 
გიორგი მეუბნება, რომ მამაჩემს კარგად იცნობდა, რომ ბევრჯერ უქეიფიათ 
ერთად, ბოლოს კი დაამატა, თუ გერმანელთა ჯარში არ გინდა, ჩემთან წაგიყ-
ვან, დიდი მამულები მაქვს, 12 ქართველს ვინახავ ოჯახშიო... მე ჩემი საბუ-
თები ვაჩვენე, ძლიერ კარგი საბუთები მოუციათო... თუ გერმანელთა ჯარში 
არ გინდა, არა უშავს, იმედია, ისინი ბოლშევიკებს უშენოდაც დაამარცხებენო. 

***
ლილიმ გემრიელი ვახშამი მოამზადა. რეზომ ბევრი გვაცინა თავისი ანდა-

ზებითა და საოხუნჯო სიტყვებით. რევაზ გაბაშვილი მაშინ მუშაობდა ტყვე-
ების მომარაგებაზე. მეორე დღეს წამიყვანა საწყობში, ბევრი ლამაზი საჩუქარი 

9 გივი გაბლიანი (1915-2001) – ექიმი, II მსოფლიო ომის ტყვე, შემდეგ „ქართული სამოკავშირეო 
შტაბის“ სამხედრო გან-ის ხელმძღვანელი. გერმანული სამხედრო სკოლის დამთავრების შემდეგ 
მიიღო ობერლეიტენანტის წოდება. ქართველი ტყვეები გამოჰყავდა და ქართულ სამხედრო ნა-
წილებში აწევრიანებდა. ომის დამთავრების შემდეგ შეუერთდა აშშ-ის ქართულ ემიგრაციას.

10 მიხეილ (მიშა) კედია (1901-1954) – მექი კედიას ვაჟი. ედპ-ისა და „თეთრი გიორგის“ წევრი. II 
მსოფლიო ომის დროს „ქართული სამოკავშირეო შტაბის“ ხელმძღვანელი, დეპორტაციისაგან იხს-
ნა ქართველი მაჰმადიანები, ომის დროს გადაარჩინა მრავალი ებრაელი.

11 გიორგი (გოგი) მაღალაშვილი (1904-1969) – საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი. ცხოვრობდა ბავა-
რიაში, ექიმობის პარალელურად ეწეოდა ლიტერატურულ და პოლიტიკურ საქმიანობას. იყო „თეთრი 
გიორგის“ და „ქართული ეროვნული კომიტეტის“ წევრი. რედაქტორ-გამომცემელი ჟურნალისა „ქარ-
თველი ერი“, გაზეთისა „საქართველო“. II მსოფლიო ომის დროს „კავკასიური კომიტეტის“ წევრი.

12 ლილი ბრანდი (ზუსტი სახელი და გვარი დასადგენია) – შოთა თარხნიშვილის ჩანაწერების მი-
ხედვით ქართველი ემიგრანტი ქალი, ლაპარაკობდა იმერული აქცენტით, ცხოვრობდა გერმანიაში, 
აქტიურად ურთიერთობდა ქართველ ტყვეებთან და „ქართულ სამოკავშირეო შტაბთან“, მასთან 
ბინაში ხშირად ჩერდებოდნენ გერმანიაში ჩასული ქართველები.

13 დიმიტრი (მიტო) ანანიაშვილი (1892-1968) – სამხედრო პირი, მაიორი 1921 წლიდან იმყოფებოდა 
ემიგრაციაში სტამბოლში, შემდეგ შეუერთდა ქართ. ემიგრაციას ევროპაში. 1933 წ. აირჩიეს პა-
რიზში დაარსებულ „ქართველ მხედართა“ საზოგადოების გამგეობის წევრად. II მსოფლიო ომის 
შემდეგ შეუერთდა არგენტინის ქართულ ემიგრაციას. იყო არგენტინის ქართველთა სათვისტომოს 
წევრი. დაკრძალულია ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე.
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მომცა, მათ შორის სამართებელი სალესით და კრემით. სამართებელი, სამწუ-
ხაროდ, გამიტყდა, მხოლოდ სალესი მაქვს დღემდის. ერთი კვირა სწრაფად 
გავიდა, გაბლიანმა ისევ დამიბარა შტაბში...

***
ობერვალტერდორფში14 (ობერვალტერსდორფი — ს.ჯ.) ყოფილი ტყვებისა-

გან ჩამოაყალიბეს ბრანდერბურგის ქართული პოლკი. მეორე დღეს მანქანა 
გავავსე სანოვაგით, ვესტუმრე ქართველ მოხალისეებს. ბევრი თანამემამულე 
ვნახე, ვისაუბრეთ... ეს ბატალიონი დღე და ღამე ამეცადინეს, სულ ერთ თვეში 
მიაღებინეს ფიცი. რამდენიმე ასეულად დაანაწილეს. მეექვსე ასეული მთელი 
ზამთარი იყო ყირიმის ფრონტზე.

***
ძლიერ მძიმედ მივდივართ, გერმანელები არ ჩქარობენ და ჩვენ ხომ სრულებით არ 

გვაქვს საჩქარო. ოქტომბერში ჩავედით პიატიგორსკში, გადმოვტვირთეთ მანქანები. 
ჩემს ბედზე სერგო, გოგია, ალექსანდრე და მე ისევ მომარაგებაზე მოვხვდით... ჩვენები 
ორჯონიკიძის მიმართულებით გადაისროლეს, სამთო დივიზია ტანკებით გაძლიერე-
ბული ემზადება შეტევისათვის. პირველ ნოემბერს გაარღვიეს წითლების თავდაცვა, 
ძლიერ სწრაფად წავიდნენ წინ ორჯონიკიძისაკენ. ბრძანება მივიღეთ უფროსისაგან, 
წავსულიყავით ვანოსთან საწყობში და 12 მანქანა სურსათი წამოგვეღო. ვანომ ჩვენი 
ნახვით ძლიერ გაიხარა, გაგვაფრთხილა ჩვენ არ გვეჭამა, რადგან პროდუქტი მოწამლუ-
ლი იყო, ჩვენ სხვა ძეხვები მოგვცა... ჩამოვედით ელხოტოვოში,15 დავარიგეთ პროდუქ-
ტი, ჩვენები გავაფრთხილეთ, გერმანელებმა კი გემრიელად ახრამუნეს ყველაფერი...

დილას სერგომ გამაღვიძა. ჩავედი მდინარესთან, დავიზილე გულ-მკერდი ჩვე-
ნი ქართული წყლით, რომელიც მამისონის უღელტეხილიდან მოდის, ამოვედი 
სახლში, გესტაპო დამხვდა, მოწამლული ძეხვების საქმეს იძიებდნენ... მოკლედ 
ჩვენ გადავრჩით, ნახევარზე მეტმა ფრიცმა ფეხები გაფშიკა. დიდი ძალა და-
კარგეს გერმანელებმა, იძულებულები იყვნენ უკან დაეხიათ, ვინც ცოცხალი გა-
დარჩა, ჰოსპიტალში მოათავსეს. ასე მოსპო ვანომ თავისი ძეხვით ედელვაისის 
საუკეთესო დივიზია, თვითონ კი იმ ღამესვე გადავიდა წითლების მხარეს. საწყა-
ლი, ნოემბრის თვეში შპიონაჟის ბრალდებით ჩამოხრჩობილი გვაჩვენეს სოფლის 
მცხოვრებლებმა, საბჭოელებს ჩამოეხრჩოთ.

***
23 აგვისტოს საღამოთი დე გოლი ჩამოვიდა. ორლეანის გზა უკვე ფრანგებს 

აქვთ დაკავებული, ლიონი — მარსელის გზაც მათია, გერმანელები ძალიან მძიმედ 
იხევენ უკან... 25 აგვისტოს პარიზში შევედით, პირველი ეშელონი ფრანგებისა შე-
ვიდა, არავითარი ბრძოლები. ჩვენს დივიზიას გენერალი ლეკლერი16 (ლეკლერკი 

14 ობერვალტერსდორფი – კომუნა ავსტრიაში, ბადენის ოლქში.
15 ელხოტოვო – სოფელი ჩრდილოეთ კავკასიაში. 
16 ლეკლერკი (Leclerc) ფილიპ მარი. ნამდვილი გვარი დეოტკლოტი (1902-1947) – საფრანგეთის მარ-

შალი. II მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთის კამერუნის გუბერნატორი. თავისუფალი საფრანგეთის 
ჯარების სარდალი საფრ. ეკვატორულ აფრიკაში. მონაწილეობდა ნორმანდიის ოპერაციაში (1944წ.), 
საფრანგეთის განთავისუფლებაში. 1944 წლის 24 აგვისტოს მისი დივიზია პირველი შევიდა პარიზში. 
1945 წ. საფ-ის ჯარების მთავარსარდალი შორეულ აღმოსავლეთში.
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— ს.ჯ.) მეთაურობდა. აღლუმის მოლოდინში შანზელიზეზე შევჩერდით... ფრანგები 
თითქმის ყველა ტანკსა თუ საბრძოლო მანქანაზე ქალის ან შვილის სახელს აწე-
რენ... მიშას ტანკს აწერია ჟერმენი, ვახტანგისას — ინესი, ჩემსას — ბაზორკა.17 უკვე 
ერთი თვეა, ამ ტანკით ვიბრძვი, არასოდეს მიკითხავს რას ნიშნავს, არც ჩხენკელს18 
აუხსნია. ერთხელ მითხრა, პარიზში გაიგებ ამ სახელის მნიშვნელობასო...

შოთა თარხნიშვილი, პირველი დღე 
ფრანგული ჯარის ფორმაში, 1944 წ.

შოთა თარხნიშვილი. 
პარიზი, 1947 წ.

ტანკებიდან ბიჭებმა ამოყვეს თავი. ცხოვრებაში არაფერია ისეთი სასიამოვნო, 
როგორც ბრძოლის მერე ერთი ცალი სიგარეტის მოწევა, გავაბოლე...

ამ დროს ერთი ქართველი გამეცნო, ზურაბიშვილი19 ვარო, ჩემი ტანკის ქვე-
შიდან კი ორი ქალი და ორი ბავშვი გამოძვრა.ზურაბიშვილმა ქალებს ჩემი თავი 
წარუდგინა, მე კი მითხრა, შენი ნათესავები არიან, დედით თარხნიშვილებიო. 
უცებ, ბავშვმა უყვირა დედას (REGARDE) შეხედეო და წარწერა ბაზორკაზე 
მიუთითა. ქალმა გულში ჩამიკრა, ხმამაღლა ატირდა, ბავშვებიც მეხვევიან, 

17 ბაზორკა – დიმიტრი ამილახვარის (1906-1942) მეტსახელი, რადგან დაბადებული იყო სოფ. ბა-
ზორკინოში. საფრანგეთის უცხოელთა ლეგიონის პოლკოვნიკი.

18 ალექსი ჩხენკელი – აკაკი ჩხენკელის ვაჟი.
19 ლევან ზურაბიშვილი (1906-1975) – პარიზის ქართ. სათვისტომოს თავმჯდომარე წმ. ნინოს ქართ. 

მართმადიდებლური სამრევლოსა და ეკლესიის დამაარსებელი პარიზში. „თავისუფალ ქართველ-
თა“ დამფუძნებელი და მუდმივი თავმჯდომარე. გამოსცემდა სათვისტომოს ორგანოს „ცნობის 
ფურცელს“, ჟურნალ „ თავისუფლების ტრიბუნას“.
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ვერ ვხვდები, რა ხდება... ამ დროს გენერალი ლეკლერი და კენინგიც20 (კენიგი 
— ს.ჯ.) მოვიდნენ, ირივე ხელზე კოცნიან ქალს. მე და ზურაბიშვილი მარტო 
ვრჩებით და ისიც დიმიტრი ამილახვრის ამბავს მიყვება. ბება (ირინე დადი-
ანი) ჩემს გენერალს ჩემთვის შვებულებას სთხოვს, თავისთან მეპატიჟება... მე 
ოთარი21 და თამარი22 ტანკზე ავსვი... მალე დე გოლიც გამოჩნდა, გენერალმა 
კენინგმა ბება და ბავშვები წარუდგინა, მან ბავშვებს აკოცა, თვალებზე ცრემ-
ლი მომადგა, თამრიკომ კი თავისი ცხვირსახოცით გამიმშრალა... ამილახვრის 
ოჯახი სახლში მანქანით მივიყვანე. 

იმ დღეს ბევრი საჩუქარი მივიღე სურსათისა და ფულის სახით ფრანგები-
საგან. მიხამ და მძღოლმა მიშველეს ყუთების ატანა ბებას სახლამდე... ბებამ 
თავისი დები ეკა და რუსუდანი გამაცნო...

ის ღამე ტირილით გავათენე. ეხ, ჩემო დედ-მამავ, ჩემო მაკრინე, ჩემო კუ-
კუნ, ტყვედ რომ არ ჩავვარდნილიყავი, შეიძლება მეც პოლკოვნიკი ვყოფილი-
ყავი, თანაც ორი-სამი შვილის მამა... დღეს კი აღარც სამშობლო, არც ოჯახი... 
ათასი ფიქრები ამერია თავში, ამოვიღე პისტოლეტი თავი უნდა მოვიკლა... 
ვიღაცამ დამიძახა, პისტოლეტი დავდე...

***
ბებას თხოვნით, ბაზორკას თანაშემწემ, პოლკოვნიკმა, რომელიც მის ად-

გილზე დაინიშნა, ჩამრიცხა უცხოელთა ლეგიონის მე-13 ნახევარბრიგადაში 
და ორი დღის შემდეგ ლეგიონში საკუთარი მანქანით წამიყვანა. ჩემს ბატა-
რეაში 80-მდე სხვადასხვა ეროვნების ყოფილი ტყვეები არიან მოხალისეებად 
ჩაწერილები. ფრანგები და ამერიკელები ერთად იბრძვიან. არ მომწონს არც 
ერთი... სადაც ძნელი და სახიფათოა, ჩვენს ლეგიონს უშვებენ. ფრანგები 
უფრო ჭკვიანურად მოქმედებენ, ვიდრე ამერიკელები. უცხოელთა ლეგიონს 
აფრიკული ქუდები დაახურეს, გერმანელებს ძლიერ აშინებდათ ეს ქუდები, 
რადგან უცხოელთა ლეგიონს ტრადიციულად ავსებდნენ სხვადასხვა ეროვნე-
ბის ბანდიტები, რომლებიც პოლიციას ემალებოდნენ და თუ ისინი ლეგიონე-
რები ხდებოდნენ, მათი დაპატიმრება კანონით უკვე შეუძლებელი ხდებოდა, 
ამიტომ ისინი ძალზე გამბედავი და თავზეხელაღებული მებრძოლები იყვნენ... 
მალე სტრასბურგი დავიჭირეთ. ვინაიდან მე გერმანული ვიცოდი, საგუშაგო-
ების უფროსად დამაყენეს.

***
25 დეკემბერს მთელმა ლეგიონმა მგლოვიარობის ნიშნად შავი საყელოები 

ჩამოიკიდა. პოლკოვნიკ ამილახვრის მეუღლე ბავშვებიანად დაპატიჟებული 
იყო საშობაოდ ლეგიონერებთან ორლეანში. ვილიამის ავტო იყო დიდი, წინ 
მძღოლი იჯდა, გვერდით ბება, ოთარი, უკან თამარი, ბებას უფროსი და ელი-
სო, რომელიც ინგლისელზე იყო გათხოვილი და ალექსანდრიაში ცხოვრობდა. 

20 მარი-პიერ კენიგი (Koenig Marie-Pierre) (1898-1970) – I და II მსოფლიო ომების მონაწილე, საფ-
რანგეთის თავდაცვის მინისტრი, მარშალი.

21 ოთარ ამილახვარი (1931-2000) – დიმიტრი ამილახვარის ვაჟი, მსახურობდა ალჟირში. საფრანგე-
თის ფინანსთა სამონისტროს ყოფილი მაღაჩინოსანი.

22 თამარ ამილახვარი, გრაფინია კინსკი – დიმიტრი ამილახვრის ქალიშვილი, საფრანგეთის ყოფილი 
ელჩი ატომური უსაფრთხოების სფეროში. 
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მანქანა ძლიერ სწრაფად მიდიოდა, წინა საბურავი გასკდა, მიმართულება და-
კარგა და ხეს დაეჯახა. ამ დარტყმამ მოგლიჯა მგზავრების საჯდომი...ელისომ 
იმ წუთას გაათავა სიცოცხლე, ბებამ ორი დღე იცოცხლა ჰოსპიტალში და ისიც 
გარდაიცვალა, მხოლოდ ბავშვები გადარჩნენ. ორივე დაასაფლავეს სამხედრო 
წესით. დე გოლი და სხვა გენერლებიც იყვნენ გასვენების დროს რუსების 
სობოროში (ტაძარში – ს.ჯ.). პოლკოვნიკი მტოვებდა პარიზში, მაგრამ მე არ 
მოვინდომე, არ მიყვარს მგლოვიარე ხალხის ყურება...

გზაში ფიქრისათვის ბევრი დრო მქონდა, ამიტომ გადავწყვიტე, რაც შეიძ-
ლება მალე განვთავისუფლებულიყავი ამ ტანჯული სიცოცხლისაგან...“

***
ნადირობის შემდეგ ორშაბათს, 8 საათზე ავამუშავეთ მანქანები და პარიზი-

საკენ ავიღეთ გეზი. ქალაქში შესვლის წინ გავაჩერეთ, შევისვენეთ, გადაწყდა 
6-ში ხუნდაძესთან23 უნდა ვიქეიფოთ. პარიზში ცხოვრობდა ხანში გადასული 
მარუსა გოგობერიძე24 (ღოღობერიძე – ს.ჯ.), ხუნდაძეს მოუწვევია ქართული 
საჭმელებისათვის. ფაშა25 სულ ხელებში უყურებს რათა ისწავლოს.

დე გოლს ომის კრიმინალების სასამართლოზე ფაშასი ძალიან ეშინოდა, 
ამიტომ ბრალმდებლათ დანიშნა. ფაშამ მაინც გადაარჩინა მარშალი პატენი26 
(პეტენი – ს.ჯ.) დახვრეტისაგან, მართალია მუდმივი ციხე მისცა დე გოლმა, 
რადგან სასამართლომ დახვრეტა გამოუტანა განაჩენში. ფაშამ ნამდვილი სა-
ბუთები წარუდგინა დე გოლს, რომ სამხედრო ფლოტის ჩაძირვის დროს საწვა-
ვი არ ქონდათ, მთელი არ ჩაუგდო გერმანელებს, ფაშამ გაილაშქრა საგარეო 
მინისტრის წინააღმდეგ, ის საზიზღარი სულ პეტენს აბრალებდა. ფაშას გამოს-
ვლების დროს დამსწრეები ტაშს უკრავდნენ, რადგან ლავალეს27 ამტყუნებდა...

23 მიხეილ (მიშა) ხუნდაძე (1898-1983) – 1924 წლიდან პარიზის უნივერსიტეტის სამართლის დოქ-
ტორი, მუშაობდა სიტროენის ქარხანაში. აქტიურად მონაწილეობდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, 
იბეჭდებოდა ემიგრანტულ სოც-დემოკრატიულ პრესაში. მისი წიგნი „1917 წლის თებერვლის რე-
ვოლუცია“ 1988 წელს პარიზში გამოიცა ფრანგულ ენაზე.

24 მარიამ (მარუსა) ღოღობერიძე (1898-1978) – ქართველი ემიგრანტი. საფრანგეთში ქართველთა 
სათვისტომოს აქტიური წევრი, ახალგაზრდა თაობის აღმზრდელი. II მსოფლიო ომის დროს ტყვედ 
ჩავარდნილ ქართველთა მოამაგე და მფარველი. დაკრძალულია ლევილში.

25 ფაშა (სახელი და გვარი არ არის მითითებული მოგონებებში) – პარიზის ცნობილი ადვოკატი, 
ფრანგი ქალი, რომელსაც ქართველები აღმოსავლური სილამაზის გამო „ფაშას“ ეძახდნენ. მონა-
წილეობდა გახმაურებულ სასამართლო პროცესებში, დაკავებული იყო ქართველთა საქმეებითაც. 
იყო შეყვარებული ბ-ნ შოთა თარხნიშვილზე.

26 ფილიპ პეტენი (Pétain Philippe) (1856-1951) – დიპლომატი, პოლიტიკური და სახელმწიფო მოღვა-
წე, მარშალი. I მსოფლიო ომის მონაწილე გენერალი. 1920-31 წწ-ში ეკავა უმაღლესი თანამდებობები. 
1934 წ. საფრანგეთის სამხედრო მინისტრი. 1939-40 წწ-ში საფრანგეთის ელჩი ფრანკისტულ ესპა-
ნეთში. 1940 წ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი. 1940-44 წწ-ში ვიშის ფაშისტური რეჟიმის მეთაური. 
1945 წ. უმაღლესმა სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა, რაც შეუცვალეს სამუდამო პატიმრობით.

27 პიერ ლავალი (Pierre Laval; 1883-1945) –  საფრანგეთის სახელმწიფო მოღვაწე. ადვოკატი, პარლა-
მენტის დეპუტატი, პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი.1940 წლის 12 ივლისიდან 13 
დეკემბრამდე იყო საფრანგეთის მთავრობის მეთაურის მოადგილე, ხელს უწყობდა ჰიტლერელებს. 
1942 წლის აპრილიდან 1944 წლის აგვისტომდე ვიშის კოლაბორაციონალისტური მთავრობის პრე-
მიერ-მინისტრი. დააპატიმრეს ავსტრიაში, ოკუპაციის ამერიკულ ზონაში, და 1945 წელს გადასცეს 
საფრანგეთის ხელისუფლებას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ლავალი, როგორც მოღალატე 
დახვრიტეს.

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1940
https://ka.wikipedia.org/wiki/12_%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/13_%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/13_%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1942
https://ka.wikipedia.org/wiki/1944
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1945
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
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***
ერთ დღეს, ალიოშა პატრიაშვილი28 შემხვდა, ხვალ ვანთავისუფლებ ოთახს 

ვანსენის ტყესთან ახლო მაქვსო. მე მომეწონა ეს აზრი, გადავედი ალიოშას ოთახ-
ში, თვეში 1000 ფრანკს ვიხდი. ფრანგულ ენაში იმ ლოთ ნადეჟდა ტრუბეცკაიას-
თან დავდიოდი, მათემატიკაში მორისმა რუსი დამიქირავა. მე მოვინდომე ფრანგი, 
რადგან რუსი, რუსულად ამიხსნიდა...

შაბათი იყო, ელენეს29 რესტორანში მივედი, სავსე იყო ქართველებით. სადილის 
შემდეგ ე. წ. „ალიანს ფრანსეს“ კლუბში გაერთიანებული კრება მოაწყვეს, მეც 
გავყევი ემიგრანტებს. დღეს უნდა ამოირჩიონ ქართული კოლონიის თავმჯდომა-
რე, აგრეთვე საქართველოს მომავალი  პრეზიდენტი. სამი პარტია იბრძვის 
ამისათვის: თეთრ გიორგელები და ორი ოფიციალური პარტია, ეროვნულ-დემოკ-
რატები და სოციალ-დემოკრატები. სოციალისტების კანდიდატურების წამოყენე-
ბაზე ატყდა დიდი დავა, გინებაც გაისმა დარბაზში, სადაც ბევრი მანდილოსანი 
იყო. ვერ მოვითმინე, გავედი სიტყვაში „ბატონებო, სტალინმა ერთხელ გამოაცხა-
და ემიგრანტები სულელ, გადაგვარებულ, ხავსმოკიდებულებად, მართალი ყოფი-
ლა ის დალოცვილი... ამ სიტყვაზე გასკდა ბომბი, დედაც კი შემაგინა ვიღაცამ... 
აქ, პარიზში, დედას მაგინებ, აბა, რა გიწოდოთ... გერმანიაზე ძლიერი არმია 
მსოფლიოში არ იყო, სტალინმა კი დაამარცხა... ატყდა ისევ ალიაქოთი, მე ტრი-
ბუნაზე ვდგევარ, არ ვიძვრი, ვინც ვაჟკაცია მომიახლოვდეს.

_ შენ, დაჭრილი კამბეჩივით რო ბღავიხარ, შენი სულელური აჯანყებით რამ-
დენი ქართველი იმსხვერპლე და თითი გეგეჭკორისაკენ30 გავიშვირე... ისევ გინე-
ბა... აქ, პარიზში თქვენ მიწებს ინაწილებდით ქართული სიმდიდრით შეძენილს, 
აბა ვის მიეცით არა სოციალისტს, ისევ მენშევიკების ყვირილი... დაბლა ჩამოვე-
დი, მეტი წილი ზიზღით მიცქერის, ვიღაცას დავუბეზღებივარ, კარებში პოლი-
ციელები შემხვდნენ... იქვე ვიკტორ ხომერიკის31 პირველი ნომერი მტერი იდგა, 
სვიმონი ქვიან, გვარი არ მახსოვს, მომკიდა ხელი, განზე გამიყვანა, ფრთხილად 

28 ალექსანდრე (ალიოშა) პეტრიაშვილი (გ. 1964) – სავარაუდოდ, ყოფილი ტყვე. დაკრძალულია 
კარკასონის სასაფლაოზე, საფრანგეთში.

29 ელენე ფერაძე – სილამაზით ცნობილი ქ-ნი. პარიზში, სეგიეს ქ-ზე ჰქონდა ქართული რესტორა-
ნი. მისი ნამღერი მეგრული „პატარძალი“ ყველას აოცებდა და ხელს უწყობდა რესტორნის წარმა-
ტებას. ფერაძე უნდა იყოს მისი არაოფიციალური ქმრის გვარი, რომელიც ოკუპაციის პერიოდში 
ვაჭრობდა შავ ბაზარზე და დიდი მოგებაც ჰქონდა, ომის შემდეგ კი გაქრა. ჟაკლინ (ვენერა) ხა-
ბულიანის მიხედვით, ელენეს მიუტოვებია სამშობლო და ქმარ-შვილი, 60-იან წლებში კი შვილები 
დაუპატიჟია პარიზში. ომის შემდეგ დასახლდა ლევილში და „შატოს“ მოპირდაპირე მხარეს გახსნა 
ქართული რესტორანი, სასტუმრო და საკვირაო თეატრი. ელენეს კომპანიონი სიცოცხლის ბო-
ლომდე იყო მიშა ცაგარელი.

30 ევგენი გეგეჭკორი (1882-1954) – სოციალ-დემოკრატი, დამოუკიდებელი საქ. საგარეო საქმეთა 
მინისტრი, დიპლომატი.

31 ვიქტორ ნოეს ძე ხომერიკი (1910-1994) - ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე. 1921 წელს, 11 წლის 
ასაკში გაჰყვა ქართულ ემიგრაციას. 1924 წელს დაუხვრიტეს მამა ნოე ხომერიკი, რომელიც დემოკ-
რატიული საქართველოს მთავრობის მიწათმოქმედების მინისტრი იყო. დაამთავრა საერთაშორისო 
ეკონომიკური უნივერსიტეტი პარიზში. სიცოცხლის უკანასკნელ პერიოდში იყო ჯენერალ მოტორ-
სის წარმომადგენელი საფრანგეთში. იყო მსოფლიო ემიგრანტთა მთავარი კომიტეტის გამგეობის 
წევრი, პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ქართულ ეკლესიაზე ერთ-ერთი მზრუნველი. იბრძოდა მე-
ორე მსოფლიო ომის დროს, საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიხსნა ქართველი ტყვეები გესტაპოს 
საკონცენტრაციო ბანაკიდან, რისთვისაც სამჯერ მოხვდა დასახვრეტთა სიაში. დაკრძალულია მწე-
რალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98_(%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94)
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98_(%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94)
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იყავიო, რენოს მაშინა ყავდა ჩამსვა და სადღაც წამიყვანა. ამ ხანებში ოთხი ძმა 
დონდუები32 სახელგანთქმული ფეხბურთელები იყო, ორი ძმა უმფროსები პირველ 
გუნდში რესინგ კლუბში თამაშობდნენ, უფროსს მგონი ლეო ერქვა, მშვენიერი, 
პატარა რესტორანი ქონდა, კარგი საჭმელი გაგვიკეთა, აქაც ბევრი ქართველი 
მოდის, სვიმონმა გამაფრთხილა ნუ გადაიკიდებ ამ ფაშისტებსო.

***
_ შოთა, შენი თავიდან მოშორება უნდათ, ფრთხილად იყავი, 1928 წელს ქართ-

ველი მოკლეს პარიზში,33 რადგან კომუნისტობა დააბრალეს, შენც მოგკლავენ და 
იტყვიან კომუნისტი იყოო...

_ რა ვქნა?
_ უნდა წახვიდე პარიზიდან სადმე, ქართველმა არ იცოდეს შენი მისამართი, 

ეს ჩემი ძმური რჩევაა...
კვირა დღეს მამაომ34 მითხრა: შვილო შოთა, ვიზა გაგიკეთე, წადი არგენტინაში, 

შენთვის იცხოვრე, ქართველებთან მაინც ფრთხილად იყავი... მაგათ ოცი წელია 
ვეჩხუბები ჯვრით ხელში და ვერაფერს მივაღწიე, არც ჯვარი სწამთ, არც ხატი.…

დაღონებული დავბრუნდი სახლში. მამაო დაინტერესებულია გამაგზავნოს არ-
გენტინაში, სულ სამასი ვიზა ჩამოვიდა არგენტინიდან ქართველებისათვის. პირ-
ველ რიგში არჩილ ორჯონიკიძე და მე მივდივართ. მგზავრობის ბილეთს გვაძ-
ლევს საერთაშორისო კომიტეტი, სახარჯოთ 10 დოლარი... კარგია, წავალ ვნახავ 
არგენტინას, არ მომეწონება უკან დავბრუნდები...

17 აგვისტოს მატარებლით უნდა წავიდე ქალაქ ჰავრში35, ჰავრიდან გემით…
გავემგზავრებით. ივონმა36 და ლევან ზურაბიშვილმა გაგვაცილეს მატარებელზე... 
გემის გასვლას ხუთი წუთი აკლია, არავინ მოსულა გასაცილებლად. ხუთასზე 
მეტი მგზავრია გემზე, სულ ემიგრანტები. თბომავალი გავიდა ზღვაში, არავინ 
იძვრის ადგილიდან, ყველას თვალები მიწისკენ აქვს.

***
პარიზიდან ბუენოს-აირესში 13 სექტემბერს ჩავედით. ყველა მგზავრი რენდ-

გენზე გაგვაშუქეს და ექიმებმა შეგვამოწმეს, რაიმე დაავადება ხომ არ გვაქვს. 
ემიგრანტებს, რომლებიც ჩამოდიან არგენტინაში, იქვე აქვთ დასაძინებელი ად-

32 ძმები დონდუები – 1924 წლის აჯანყების მონაწილის ვასო დონდუას ოთხი ვაჟი, ცნობილი 
ფეხბურთელები.

სერგო (სერჟ) დონდუა (1916-1985) – სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი, საფრანგეთში ქარ-
თული სათვისტომოს თავმჯდომარის მოადგილე. 1953 წელს პარიზში დაარსებული „ახალი თა-
ობის დემოკრატიული ორგანიზაციის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი.

ლევან (ლეო) დონდუა (1919-1975) – საფრანგეთის ემიგრაციის აქტიური წევრი. დაკრძალულია ლე-
ვილის სასაფლაოზე.

33 იგულისხმება გრ. ვეშაპელის მკვლელობა 1926 წელს, რომელიც თანამშრომლობდა საბჭოთა 
ხელისუფლებასთან და ქართველ ემიგრანტებში სამშობლოში დაბრუნების პროპაგანდას ეწეოდა.

34 მღვდელი ნიკოლოზ ზაბახიძე (ზამბახიძე) – ძველი ქართული ემიგრაციის წარმომადგენელი. 
ორაგიზაცია „თეთრი გიორგის“ წევრი და ვალენტინეს (საფრანგ.) „თეთრი გიორგის“ ორგანი-
ზაციის თავმჯდომარე. 1943-1948 წწ. პარიზის წმ. ნინოს სახელობის ქართული მართლმადი-
დებლური ეკლესიის მოძღვარი. 1949 წლიდან მოღვაწეობდა არგენტინაში, ბუენოს-აირესში. 
გარდაიცვალა 1960-იან წლებში.

35 ჰავრი – ზღვისპირა ქალაქი ჩრდილოეთ საფრანგეთში.
36 ივონი – შოთა თარხნიშვილზე შეყვარებული ფრანგი ქალი.
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გილი. თითო ოთახში 120 სული ეტევა, ორსართულიანი ხის საწოლები ქონდათ. 
ამ სასტუმროში ოთხი დღე გაქვს გაჩერების უფლება, ამ ოთხ დღეში გიმზადებენ 
საბუთებს, რომელსაც სედულა ქვიან, ჩვენებურათ პასპორტი. ამ ხანში უნდა 
მოძებნო ბინა. თუ ბევრი ბარგი გაქვს უფასოდ მიგიტანენ ბინამდინ. ყველაფერი 
როცა მოვაწესრიგეთ, გამოვედით ქალაქში...

***
ჩემი პანსიონი ქალაქგარეთ იყო, ძლიერ ბევრ დროს ვკარგამდი ქარხანაში მისვ-

ლისთვის, ამიტომ გადავედი ქალაქის ცენტრში, ერთ პანსიონში, სადაც 15-16 ქარ-
თველი ცხოვრობდა. ქართველების სუფრაზე მერჩივნა ჯდომა. პატრონი კი ქართ-
ველებს არ აძლევდა საჭმელს, რადგან სამი-ოთხი თვის ვალი ქონდათ. ამიტომ, ეს 
ძლიერ ცუდ სახეს ღებულობდა ყოველ ვახშამზე. ორნი ვმუშაობდით, დანარჩენები 
უმუშევრები იყვნენ. ყოველ საღამოს ორ ბლოკ სიგარეტს ვჩუქნიდი ქართველებს, 
ერთ დღეს არ მოვიტანე, რადგან ფული აღარ მეყო, ამის გამო გამლანძღეს კიდეც. 
სამი თვეა, ყოველდღიურათ ვეხმარებოდი ყველას, რადგან ქართველები იყვნენ.

ჩემს პანსიონში ცხოვრობდა ვიკტორ ნოზაძე,37 ძლიერ გაჭირვებული იყო, ამი-
ტომ ამ დღის შემდეგ მხოლოდ მას ვეხმარებოდი, როგორც შემეძლო.

***
ამ ქარხანაში ყველა პაპას მეძახდა, რადგან ყველა ახალგაზრდას ალერსით ვეპ-

ყრობოდი, ყველას ვუხსნიდი რაიმე ფორმულას ან სტანოკის დაყენებას და სხვა 
მრავალი. არგენტინაში კათოლიკური რწმენის ხალხია, ყველაზე მეტად ესპანელები 
და იტალიური წარმოშობის. მე მგონია, ყველაზე ნაკლები, ეს ჩვენ ქართველები 
ვიყავით. 1948 წელს სულ 84 სული იყო ქართველი, რვა კაცი გარდაიცვალა.

1. გომელაური გიორგი,38 2. პაპავა აკაკი,39 3. ზაბახიძე ნიკოლოზი, 4. დი-
ასამიძე მიშა40, 5. კონიაშვილი,41 6. ხომასურიძე ვახტანგი, 7. ვაშაძე კოტე,42 8. 
გოგოლაძე... ამას უნდა მიემატოს სამი დაბრუნებული 1. არჩილ ორჯონიკიძე, 2. 
პოლიკარპე დგებუაძე43 და მესამე მე, თარხნიშვილი შოთა. ახლა 73 კაცი დარჩა.

37 ვიკტორ ნოზაძე (1893-1975) -  ქართველი ემიგრანტი, მეცნიერი, ცნობილი რუსთველოლოგი, 
ლექსიკოგრაფი, ჟურნალისტი.

38 გიორგი გომელაური – სამხედრო პირი, პოლკოვნიკი, არგენტინაში მცხოვრებ კავკასიელთა გაერ-
თიანების თავმჯდომარე. გარდაიცვალა ბუენოს-აირესში 1959 წელს.

39 აკაკი პაპავა (1890-1964) – მწერალი, ჟურნალისტი, საზ. მოღვაწე. 1949 წლიდან ევროპიდან 
შეუერთდა არგენტინის ქართულ ემიგრაციას. იყო ქართველთა საზოგადოების „წმინდა 
გიორგის“ საპატიო თავმჯდომარე.

40 მიხეილ (მიშა) დიასამიძე (1878-1960) – არგენტინაში ქართული სათვისტომოს და ემიგრანტული 
ჟურნალის „მამულის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, არგენტინაში მყოფ ქართველთა საზოგადო-
ება „წმინდა გიორგის“ გამგეობის წევრი.

41 ალექსანდრე კონიაშვილი (1873-1951) – გენერალი, იაპონიისა და I მსოფლიო ომის მონაწილე, 
იბრძოდა კავკასიის ფრონტზე ოსმალეთის წინააღმდეგ. მამაცობისათვის დააჯილდოვა ნიკოლოზ 
მეორემ. დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში მონაწილეობდა ქართული ჯარის ჩამოყალი-
ბებაში და იცავდა საქართველოს დამოუკიდებლობას. 1921 წლიდან მსახურობდა პოლონეთის 
სამხედრო ძალებში. II მსოფლიო ომის შემდეგ ცხოვრობდა გერმანიაში, იტალიაში, საბოლოოდ კი 
არგენტინაში დამკვიდრდა. დაკრძალულია ბუენოს-აირესის გარეუბანში – მორონში.

42 კოტე ვაშაძე (1909-1967) – გარდაიცვალა არგენტინაში.
43 პოლიკარპე დგებუაძე – არგენტინაში ქართული სათვისტომოს, ქართველთა საზოგადოება „წმინ-

და გიორგის“ სარევიზიო კომისიის წევრი.

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90
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არჩილ ორჯონიკიძე მგონი 1951 წელს წამოვიდა სამშობლოში და ძლიერ მალე 
გავრცელდა ჭორები 25 წლით გადუსახლებიათ... არ ვიცი ვინ ღებულობდა ასეთ 
ცნობებს, მე ჭორი მეგონა, მხოლოდ სამშობლოში როდესაც დავბრუნდი, მაშინ 
მივხვდი, რომ მართალი ცნობა იყო... არგენტინაში იქაურები ალექსს მეძახდნენ, 
რადგან შოთა ესპანურად ძლიერ ცუდ საგანს ნიშნავს...

შოთა თარხნიშვილი მუშაობის დროს. 
არგენტინა, 1955 წ.

შოთა თარხნიშვილი მეტალურგიულ 
ქარხანაში 1963. ბუენოს აირესი.

***
ახალ ქარხანაში ერთი წელი ვიმუშავე, არ მომეწონა, ისევ გამოვიცვალე სამუ-

შაო. ეხლა ძლიერ პატარა ქარხანაში დავიწყე მუშაობა. ქარხნის პატრონი ყოველ 
საღამოს შახმატს მეთამაშება კაფეში, სადაც თავს იყრიან შახმატის მოყვარუ-
ლები, წაგებული იხდიდა ყავის ხარჯსა და ერთ კონიაკს. ერთ საღამოს კაფეში 
შემოდის ტანით ძლიერ დიდი, წარმოშობით იტალიელი...

_ ჰე, რუსო ხვალ არგენტინა-რუსეთი თამაშობს ფეხბურთს... არგენტინის 
ხელზე ვთამაშობ, 1000 პესო მე მეძვირა და უარი განვუცხადე, გვერდზე გადავ-
ჯექი, ავიღე საღამოს გაზეთები და სპორტის გვერდი გადავშალე, მოთამაშეების 
სიაში ამოვიკითხე ჩოხელი, მესხი და მეტრეველი... იმ წუთას იმ გაბერილს დავუ-
ძახე, ვუთხარი რომ ვთამაშობდი, რადგან რუსების გუნდში სამი ქართველი იყო. 
ფული კაფეს მეპატრონეს ჩავაბარეთ...

... გათენდა. მართალია სიცხის დროა, მაგრამ გრილი დღე გამოვიდა. ჩვე-
ნებს ბედი ჰქონიათ არ დასცხებათ... შევაჯექი მოტოს, ჩავედი რივერ-პლეის 
სტადიონზე. ვინაიდან კლუბის წევრი ვარ უფლება მაქვს შევიდე კლუბის პარკ-
ში, მხოლოდ სათამაშო მოედანზე შემავალ კარებებში გაძლიერებული დაცვაა, 
ძნელია უბილეთოთ შესვლა. თორმეტის ნახევარია, პატარა საბარგო მანქანა 
მოვიდა, მოიტანა უშველებელი კალათებით პური და სოსისკები, გამყიდველი 
ჩემი ნაცნობია, იმ წუთას წავავლე კალათას ხელი და ვუშველე ატანა ბუფეტამ-
დის, ახლა უკვე შიგნით ვარ, მხოლოდ 5 საათი უნდა ველოდო, რადგან საღა-
მოს 5-ზე იწყება თამაში. მეტი რა გზა მაქვს დავჯექ ერთ კუთხეში, ფიქრებში 
გადავვარდი ისევ სამშობლოში... ნინიკოსთან ერთად ვარ დინამოს სტადიონზე, 
მხიარული და ბედნიერი, ჩვენმა „დინამომ“ მინსკის „დინამოს“ მოუგო, გახარე-
ბულები ვბრუნდებით სახლში...
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როგორც იქნა მოვიდა სანატრელი დროც. სტადიონზე გამოჩნდნენ საბჭოთა 
ფეხბურთელები, ხალხმა ტაშით მიიღო მოთამაშეები. საბჭოთა ჰიმნი არ შეას-
რულეს, რათა ანტიკომუნისტებს სტვენა არ დაეწყოთ. პროგრამით ვიცი #7 
მეტრეველია, # 11 მესხი. მესხის თამაშმა მთლათ გადარია მაყურებელი, განსა-
კუთრებით მესხის გუშაგი სიმიონე, რომელიც არგენტინაში ითვლება ყველაზე 
კარგ მცველად. საწყალი სიმიონე, შემეცოდა, რადგან მესხმა მალე თავბრუ 
დაახვია, ბურთის მაგივრად თვითონ მესხის ტანს ხელებით იჭერდა, ამის გამო 
მესხიმ მრავალჯერ დაიმსახურა 120 ათასი მაყურებლის ტაში. პირველი გოლი 
მესხის ჩაწოდებული პასით იქნა პონედელნიკის მიერ გატანილი პირველ ნახე-
ვარში, მეორე ნახევარ თამაშშიც ქართველის ჩაწოდებული ბურთი იქნა არგენ-
ტინელების კარში გატანილი. როგორც ზევით ავღნიშნე 120 ათასი კაცი, მხო-
ლოდ მესხის და მეტრეველის თამაშით იყო მოხიბლული, საბჭოთა კარს იცავდა 
იაშინი, მას ცხვირი გაუტეხეს, ამიტომ იძულებული იყო მიეტოვებინა თამაში.

ბუენოს-აირესში ბევრი საფეხბუთო სტადიონები და კლუბებია, მათ შორის 
არის მხოლოდ შვიდი კლუბი ძლიერ მდიდარი. ერთ-ერთ მათგანს ჰქვია „ბოკა 
ჟუნიორი“ სწორედ მისმა თავმჯდომარემ განაცხადა რადიოში და საღამოს 
გაზეთში „ვინც მე მომიყვანს მესხს და მეტრეველს გასამრჯელოს 50 მილიონ 
პესოს ვაძლევო”, ეს უზარმაზარი თანხაა, ძლიერ დიდია საშიშროება, მრავალი 
განგსტერი შეეცდება ამ ორი მოთამაშის მოტაცებას. საბჭოთა საელჩომ მო-
ბილიზაცია გაუკეთა ყველა იმ პირებს, ვინც კეთილ დამოკიდებულებაში იყო 
საბჭოთა ქვეყნისადმი და დაცვა დაუყენა მოთამაშეებს. საბჭოთა ფეხბურთე-
ლები გამოდიან ავტობუსში ჩასაჯდომად, ხალხმა და პოლიციამ გასასვლელი 
გადაკეტა, ყველა ტაშით აჯილდოვებს მოთამაშეებს, ვინ მიმიშვებს ახლოს... 
შემოვაჯექი ჩემს მოტოს და პოლიციელების კორდონს უკან გავყევი, ავტო-
ბუსმა სასტუმროს კარამდის მიიყვანა მოთამაშეები. სასტუმროში კარებთან 
ბევრი რუსი, უკრაინელი და ქართველი დგას, მოთამაშეებთან არავის უშვებენ, 
ხედამ რამოდენა ჩეკისტები ჩამოუყვანიათ მოსკოვიდან სთქვა ტარასმა, ამას 
მეორე ქართველმა დაუმატა:

_ თუ თავისუფლებაა საბჭოთა კავშირში, რატომ ყარაულობენ ასე, ჩვენ ხომ 
არ ვიტაცებთ, რატომ არ გვაძლევენ უფლებას მივესალმოთ.

_ 50 ათასი კარგი ფულია, თქვა ამბროსიმ და ტარასის საღამოს გაზეთი 
გაუწოდა, რომელიც 20 საათზე გამოდის.

_ დიდი, შავი ასოებით სწერია „ბოკა ჟუნიორი“ აძლევს 50 ათასს იმ პირს, 
ვინც მიუყვანს მესხს და მეტრეველს. მე, ალბერტო ხოსე არმანდო გავუკეთებ 
პოლიტიკურ თავშესაფარს“ ეს წავიკითხე, გამეცინა, ვერავინ მოგიტაცებთ 
ბიჭებო, ძალით შევიჭერი სასტუმროს ვესტიბიულში, სამი-ოთხი რუსი გადა-
მიდგა, მაგრამ ვერ გამაჩერეს, მივულოცე გამარჯვებულებს, ახლა მინდა ჩემი 
სურათი გავატანო, რათა ახარონ ჩემს ახლობლებს ჩემი სიცოცხლე, სიჩქარეში 
საუბარი ვერ მოვასწარი, ფეხბურთელები ჩასხდნენ ავტობუსში, მე დაღონებუ-
ლი თვალით შევყურებ მათ მხიარულებას, ახალგაზრდები არიან, სამშობლოც 
აქვთ და მფარველიც ყავთ. მე არაფერი გამაჩნია.

***
ბევრმა ქართველმა არგენტინის ქვეშევრდომობა მიიღო, ყველა მაძალებს გავხ-

დე არგენტინელი, მე უცხო რჯულის ვერ გავხდები, ეს რომ მდომოდა ფრანგების 
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ჯარში ვიყავი, მივიღებდი ფრანგობას. მართალია, ჯერ არაფერი შანსი მაქვს სამ-
შობლოში დაბრუნების, მაინც არ მინდა გავხდე სხვისი მოქალაქე, მე მირჩევნიან 
ვიყო უსამშობლო, ვინემ არგენტინელი, 25 წელი შევინარჩუნე ჩემი ქართველობა 
უცხოეთში, რადგან ვამაყობ ჩემი ქართველობით.

***
მამაო ნიკოლოზმა პარიზში მითხრა, შენც გამოგელევა ცრემლიო, მხოლოთ 

არ ვიცი მე მგონი უფრო მეტი ცრემლი ახლა მომდის. ჩვენს სასტუმროსთან 
პატარა, ბუნებრივი ჩანჩქერია. იმ ღამეს 5-ჯერ გამეღვიძა, უგდებ ყურს ჩემი 
სოფლის კლდის წისქვილის ჩანჩქერის ხმაა, მაგრამ რატომ არ ყიყინებენ ბა-
ყაყები, არც ჭრიჭინების ხმა ისმის... ერთბაშათ ვერკვევი სასტუმროს ოთახში 
ვარ... ავდექი, ჩავიცვი შარვალი, გარეთ გავედი, სიგარეტს მოვუკიდე, გავ-
ყურებ ოკეანეს, გამახსენდა ჩემი შავი ზღვა. ერთხელ, ბავშვობისას ბათუმში 
გავყურებდი ზღვის ჰორიზონტს და ვთქვი ნეტა იქითა მხარეს როგორ არიან... 
ახლა, 35 წლის მერე გავყურებ ატლანტიურ ოკეანეს და ვფიქრობ, ნეტა, იქითა 
მხარეს როგორ არიან, ვინ დარჩა ცოცხალი, ჩემი მეგობრებიდან, გამახსენდა 
ძმები კალატოზიშვილები,44 ისინი ხომ დაბრუნებას აპირებდნენ, ნეტა თავი-
სუფლები არიან თუ ჩასვეს, ხრუშოვმა ხომ ამინისტია გამოაცხადა. ალბათ, 
ახლა ირაკლი და შოთა ჩემზე ბედნიერები არიან, ეხ, დავბრუნდებოდი, თუკი 
მიმიღებენ უკან, მაგრამ ვინ იცის ციხეში მიკრან თავი, ან ყაზახეთში, ან ციმ-
ბირში...

***
...ბოლოს შეგვიშვეს ჩილეში, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე სამოთხე გეგონე-

ბა ისეთი ლამაზი სანაპიროებია, ჩვენი შავი ზღვის ბათუმი და სოჭის სანაპირო 
გამახსენდა. ქალაქ სანტიაგოში ერთ ქუჩის გადასავალზე ერთმა ავტომ კინა-
ღამ გვერდი გამკრა, მე გულმოსულმა ქართულად შევაგინე, ავტომ ერთბაშად 
დაამუხრუჭა, მძღოლმა თავი გამოყო და მეკითხება:

_ ქართველი ხარ?
_ ქართველი ვარ, გადავეხვიეთ ერთმანეთს და ჩავკოცნეთ. იმ წუთში ბრძა-

ნებით მითხრა, მე მომყევით, კარგ სასტუმროში მიგიყვანთო. მალე მივედით 
ერთ უშველებელ შენობასთან, წავიკითხე სასტუმრო „ბრესტოლი“ ეწერა და 
ძლიერ ძვირი იყო, ჩვენი ჯიბით იქ ვერ შევიდოდით.

_ ეხ, ჩემო ძმაო, ჩვენ მუშები ვართ, სადაა იმდენი ფული ერთ სასტუმროში 
დავხარჯოთ.

_ შენ თუ არ გაქვს, მე ხომ მაქვს!
_ არა, ბატონო, ჩვენ ათი სული ერთად ვართ, ვმოგზაურობთ, ძმურად 

ვხარჯავთ.
_ ეგ შენი ძმებია, შენ კი ჩემი ქართველი ხარ, ამიტომ 10 დღე ჩემი სტუმრები 

იქნებით!
ადმინისტრატორმა იმ წუთში მოგვცა 5 ოთახი, რესტორანს გასცა ბრძანება 

გეემზადებინათ მაგიდა ყველაზე კარგი ღვინოთი... ჩვენი გულუხვი მასპინძე-

44 შოთა და ირაკლი კალატოზიშვილები – სავარაუდოდ, II მსოფლიო ომის ყოფილი ტყვეები.
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ლი ავთანდილ მერაბიშვილი45 იყო... შვიდი დღე დავრჩით ჩილეში, მერაბიშ-
ვილმა ბევრი საჩუქრები შემომთავაზა, მაგრამ მოტოციკლეტით მისი ჩამოტანა 
შეუძლებელი იქნებოდა, დავეთანხმე ინგლისურ სიგარეტებზე. ბუენოს-აირეს-
ში ყველანი კარგად დავბრუნდით.

***
მალე ახალი წელი მოდის 1964, ვზივარ ტელევიზორთან სურათს კი არ ვუ-

ყურებ, ფიქრებში გადავვარდი, ბოლოს გადავწყვიტე სოფელ უდსონში წავიდე. 
იქ ყოფილი ტყვეები ცხოვრობენ. მართალია, არავის ყავს ქართველი ცოლი, 
მაინც რომელიმე ოჯახში რამდენიმე ქართველი მოიყრის თავს. შევაჯექი მო-
ტოციკლეტს, ჩემი სახლიდან 80 კილომეტრია, მხოლოდ გზა ძლიერ კარგია, 
ამიტომ გასეირნებაც იქნება და იქნება დამებედოს ქართველებთან შეხვედრა. 
წავედი ჩემს მეგობართან, ჟორას ძლიერ გეეხარდა, ცხვარი მაქვს დაკლუ-
ლიო, ჩემი მეზობლები ჩემთან იქეიფებენო. ე. ი. ჟორასთან ქართველები არ 
იქნებიან, მაინც ქართული ოჯახია, ჟორას ცოლმა იმ წუთში ხორცი შემიწვა, 
შევნაყრდი, ღამის 12 საათამდის გეყოფაო. ამ დროს კარლო კვანტალიანი46 
მოვიდა, ჟორას დუქანში ბევრი სანოვაგე იყიდა ნისიათ. მე დავსვი მოტო-
ციკლეტზე და თავის სანოვაგით სახლამდის მივიყვანე. კარლომ იქვე არჩილ 
ჩოლოყაშვილთან მიმიყვანა. არჩილს ძლიერ გეეხარდა, სახლში შემიყვანა და 
თავისი ბოსტნიდან ქართული წიწმატი, კიტრი, პომიდორი და ტარხუნა მოიტა-
ნა, გააკეთა სალათა, გამოიღო ტარხუნის ლიქიორი, ჭიქები შევავსეთ...

_ გაუმარჯოს ვინც ჩვენი გულისთვი შავებშია, სთქვა არჩილმა.
_ ეჰ, ბიჭო მეცოდებიან, რო ვიცოდე არ ჩამსვამენ, დღესვე წავიდოდი.
_ ეხ, შოთა, მეც მინდა წავიდე, ახლა ხელმეორეთ ოჯახის დანგრევა არ 

მინდა, ეს ოთახი და ის მიწა ჩემია.
_ თუ გაყიდი გზის ხარჯათ გეყოფა.
_ ჩემი ფეხით მივიდე, რათა თბილისის სადგურიდან ციმბირის მატარებელ-

ში გადამსვან?! აგერ არჩილა ორჯონიკიძე ხომ გახსოვს, 25 წელი მიაკრეს...
არჩილმა მეორე ჭიქა ასწია _ ეს ჩვენს პატარა, კოხტა საქართველოს გა-

უმარჯოს. ასე შევყევით. კარლომ დამტოვა არჩილთან, თვითონ გაიქცა თავის 
ქოხში. არჩილი მოვისვი უკან, მარცხნივ გამახვევინა და გამაჩერებინა. ერთ 
პატარა კოხტა სახლში შევიდა, იქიდან სერგო ალიხანაშვილი გამოვიდა, მომ-
კიდა ხელი და ძალით შემიყვანა.

_ გაიცანი, ცნობილი მსახიობი იყო ერთ დროს, ეხლა ჩემი ცოლია, მითხრა 
სერგომ და მთელი სახლი დამათვალიერებინა.

_ სერგო, ეს რა სტანოკია?

45 ავთანდილ მერაბიშვილი (?-1974) – მეცენატი, სპილენძისა და გვარჯილის მაგნატი ჩილეში. იდეოლოგი-
ური მოსაზრებით პარიზში 1926 წ. მოკლა გრიგოლ ვეშაპელი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებასთან 
თანამშრომლობდა. საფრანგეთიდან გასახლების შემდეგ ცხოვრობდა ბელგიაში, გერმანიაში, არგენტი-
ნაში, ბოლივიაში, ბოლოს ჩილეში, სადაც გააშენა სააგარაკო ქალაქი და ქუჩებს ქართველ მწერალთა 
სახელები უწოდა. 1954-1957 წლებში მთლიანად დააფინანსა ვიკტორ ნოზაძის ნაშრომების გამოცემა.

46 კარლო კვანტალიანი – არგენტინის ქართული ემიგრაციის ღირსეული წარმომადგენელი. 1952 
წლის 29 დეკემბერს არგენტინაში გამართულ შობის ხის დღესასწაულზე წარმოდგენილ სპექტაკლ-
ში „დუქანი“ (დადგმა აკ. პაპავასი) დიდი წვლილი შეუტანია კ. კვანტალიანს და შეუსრულებია ოსის 
როლი.



213

_ ახლა მე ფეხსაცმელების მკერავი ვარ, ებრაელებს მოაქვთ შესაკერათ, 
თვითონვე მიყიდეს ეს სტანოკი, ხუთ წუთში ერთი წყვილი იკერება, შეხედე, 
ხელით შეკერილი გეგონება და მაჩვენებს თავის შეკერილ ფეხსაცმელს.

_ სერგო, ჟორასთან უნდა წავიდე, მელოდება.
_ არავითარი ჟორა, აქ მალე კოტე, ვანო, არჩილი, ამბროსი და სხვები უნდა 

მოვიდნენ ახალი წლის შესახვედრად. თამარამ უკვე სუფრის გაშლა დაიწყო.
მე იქ დარჩენა უფრო მესიამოვნა, 7-8 ქართველი ვიქნებით. თამარა ციმბი-

რელი თათრის ქალია, მაინც ჩვენებურია, ჟორასთან იტალიელები და არგენ-
ტინელები იქნებიან, იქ მარტო გაძღები, აქ კი ისიამოვნებ, ამიტომ დავრჩი 
ალიხანაშვილის ოჯახში. ვანო საგინაშვილს კარგა ხანია არ უნახივარ, ძლიერ 
გეეხარდა ჩემი ნახვა. 12 საათი ხდება, თამარმა სუფრაზე მიგვიწვია, მანამდის 
ნარდს ვთამაშობდით, ესეც ახალი სიამოვნება იყო ე. ი. 1936 წლის შემდეგ 
აღარ მითამაშია. ქუჩაში ატყდა შუშხუნების ბრახა-ბრუხი, ფრონტი მომაგონ-
და იმოდენა სროლის ხმებია. ჩვენც ავდექით ფეხზე ერთმანეთს მიულოცეთ 
ახალი წელი და ავაფეთქეთ შამპანიური, ღვინის ბოთლები და ძმურად გადავ-
კოცნეთ ერთმანეთი...

დილის 8 საათზე ავდექით სუფრიდან, მე ბოდიში მოვიხადე, ჟორას ნახ-
ვა მინდა მეთქი. სერგო მე მომიჯდა, კოტემ არჩილა შემოისვა ასე ჩავედით 
ჟორასთან. მას ღამის პირველ საათზე დეემთავრებინა ქეიფი, რადგან სულ 
მეზობლები ყავდა. აბა, იმათ რა იციან ქართული ქეიფი. ბევრი ცხვრის ხორ-
ცი შეუნახია ჟორას, რადგან იცოდა ახალ წელს ბევრი ქართველი მივიდოდა 
მისალოცათ... მერე მე და კოტე შევასხედით ჩვენს მოტოებს და წამოვედით. 
გზაში გადავწყვიტეთ ლომას დე ზამორაში წავსულიყავით და ჭეიშვილებისათ-
ვის მიგველოცა

აკაკი პაპავას ორი ქალიშვილი ყავდა. უმფროსი47 გათხოვდა ჭეიშვილზე,48 უმ-
ცროსმა დამ49 გასცინა: რავა, ბოშო, რაღა ჭეიშვილზე თხოვდებოდიო, არ მომ-
წონს ეს გვარიო. უმცროსი და ომის დროს პარიზში ნათესავთან იყო სტუმრათ. 
იქ გაიცნო ერთი შავგვრემანი ქართველი ბიჭი, შეხედულობით ძლიერ მომხიბ-
ლავი, რომელმაც მზია გააცილა ნათესავის სახლამდი. საშას50 მოსწონებია, ამი-
ტომ ელენე ფერაძის რესტორანში სადილათ დაუპატიჟია, მზიასაც მოსწონებია, 
მალე გადაწყვიტეს დაქორწილდენ. როცა ბიუროში მივიდნენ ხელის მოსაწერათ, 
მზიას კალამი ხელიდან გაუვარდა, როცა გაიგო ჭეიშვილზე თხოვდებოდა. მაინც 
მოაწერა ხელი, ასეთი მშვენიერი ბიჭის დაკარგვა აფსუსი იყო. როცა ტურფამ 
გაიგო სიძის გვარი დას უთხრა – რა მოგეწონა ჭეიშვილის გვარში, რავა გაყე-
ვიო და სიცილით მიულოცა მზიას. საშა და სიმამრი მეზობლათ ცხოვრობდნენ, 
ამიტომ ჩვენ საშასთან წავედით, რადგან ლეოც თავის ოჯახით იქ მივიდოდა.

47 ტურფა პაპავა-ჭეიშვილი – აკაკი პაპავას უფროსი ქალიშვილი.
48 ლეონიდე (ლეო) ჭეიშვილი (1905-1990) – 1926 წელს სასწავლებლად წავიდა გერმანიაში და 

დარჩა ემიგრაციაში. ქიმიის დოქტორი, პოეტი, მხატვარი. 1938 წ. დაქორწინდა თამარ და აკაკი 
პაპავების უფროს ქალიშვილზე ტურფა პაპავაზე. II მსოფლიო ომის შემდეგ ოჯახთან ერთად 
გადავიდა არგენტინაში.

49 მზია პაპავა-ჭეიშვილი – აკაკი პაპას უმცროსი ქალიშვილი.
50 ალექსანდრე (საშა) ჭეიშვილი (1905-1991) – ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი. 

თამარ და აკაკი პაპავების უმცროსი ქალიშვილის – მზიას მეუღლე. II მსოფლიო ომის შემდეგ 
საცხოვრებლას გადავიდა არგენტინაში.
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პირველად 10 წლის შემდეგ, 1959 წელში ვესტუმრე ბატონ აკაკის. ძლიერ 
კარგად მიმიღეს. ქალბატონ თამარმა51 ქართული ლექსების წიგნი მომცა წა-
საკითხათ. მე სიამოვნებით ავიღე ხელში, უკვე 18 წელია ქართულად არაფერი 
წამიკითხამს, ზოგი ასოების კითხვა დამავიწყდა, ამ ამბავმა ორივე ძლიერ 
შეაწუხა. მაშინვე ორი წიგნი მაჩუქეს, რომლებიც ტურფამ და ნათელამ (უნდა 
იყოს მზია – ს.ჯ.) მამის ლექსები შეაგროვეს და გაგზავნეს ჩილეში. იმ ხანო-
ბაში მერაბიშვილმა ვიკტორ ნოზაძეს პატარა სტამბა გაუკეთა და ამ ვიკტორ 
ნოზაძემ დაუბეჭდა. 50 წლის ქორწინების დღისათვის შვილებმა მამას აჩუქეს 
ეს ძვირფასი წიგნი. მეორე დღეს ავედი ჩემი სახლის სახურავზე და დავიწყე 
პაპავას ლექსების კითხვა, გამიჭირდა, ცოტა დავღონდი... ამის შემდეგ ძლიერ 
ხშირათ ვკითხულობდი ქართულად.

***
ერთ დღეს ქალაქის ცენტრის ქუჩები რეკლამებით გაიმსო: „პირველი ივ-

ნისიდან ეროვნული ქართული ცეკვები მთვარის პარკში”. ძლიერ გამეხარდა 
ქართველების ჩამოსვლა, ამათთან მექნება ალბათ საუბრის თავისუფლება.

ცეკვები დაიწყო, მე კი ფული არა მაქვს, უფულოდ როგორ მივეკარები, ვე-
ლოდები ჯამაგირს. 4 ივლისს, ღამე სიზმარში ისევ „ტაუს”52 კურსანტი ვიყავი, 
ოხ, როგორ მეწყინა როცა საათმა გამაღვიძა, კინაღამ დავამტვრიე... დაღო-
ნებული მოვედი სამუშაოზე, სტანოკი ავამუშავე, ჩვეულებრივ დავდგი წყალი 
ყავის გასაკეთებლათ. მე ამ ქარხანაში მყავდა ერთი მეგობარი ვალია ერქვა, 
რომელსაც ყოველდღე ვასმევდი ყავას, როდესაც მე ვსვამდი.

_ ეხ, ვალია, წუხელ ტაუს კურსანტი ვიყავი.
_ რომელ წელს სწავლობდი?
_ 40-41 წლებში.
_ მაშ, ამ ნომრებზე ითამაშე და უსათუოთ მოიგებ.
მეც ამ ნომრებზე დავსვი და მართლაც მოვიგე, ეზოში გამოვედი და იქვე 

ქარხნის პრეზიდენტი გამომელაპარაკა:
_ დონ შოთა, წუხელის ტელევიზორში ვუყურე ქართველების ცეკვის რეკ-

ლამას, თქვენ ალბათ ინახულებდით.
_ არა, ფული არ მქონდა დღემდის... თუ წამობრძანდებით მე ვიშოვი ბი-

ლეთებს.
მე უკვე ზედმეტს ვაძლევდი ბილეთებში, მაინც ვერ ვიშოვე მითხრა პრე-

ზიდენტმა
_ მე ახლავე ვიშოვი თუ წამობრძანდებით, მთელი ოჯახით გეპატიჟებით.
იმ წუთას გიჟივით გავაქროლე კორიენტეს გამზირისაკენ, იქ არის ორი 

კაფე, სადაც მხოლოდ ებრაელები იყრიან თავს, ნარდიც კი აქვთ სათამაშოთ. 
ბედზე ჩვენი ქართველი ებრაელები ხაიმა და გაბო იქვე ისხდნენ შესასვლელ 
კარებთან

_ გამარჯვებათ, ჩამოვართვი ხელი და იქვე ჩამოვჯექი. ხაიმ, შენ ამ ორი 
წლის წინ იყავი საქართველოში, ალბათ იქაც ნახე სუხიშვილების გუნდი.

51 თამარ პაპავა (1888-1976) – მწერალი და საზოგადო მოღვაწე, არგენტინის ქართ. სათვისტომოს 
თავმჯდომარე.

52 ТАУ (რუს.) – თბილისის საარტილერიო სასწავლებელი.
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_ ბილეთი არ მთხოვო.
_ ხაიმ, თუ მიშოვი შენ სახელს ყოველთვის კეთილათ მოვიხსენიებ, ქარხნის 

პრეზიდენტი მყავს ოჯახობით დაპატიჟებული...
_ ერთი მეგობრისთვის ვინახამდი, კარგი მუშტარია... რახან ქარხნის პრეზი-

დენტისათვის გინდა დაიჭი, შენში მე ფულს არ მოვიგებ, მომცა ხუთი ბილეთი. 
იმ წუთას ავიღე ტელეფონი, სენიორ, ვიშოვე ხუთი ბილეთი, თქვენი ძმაც 

წამოიყვანეთ ვუთხარი და ჩემი „იავა“ ქარხნისაკენ გავაქროლე. პრეზიდენტს 
ძლიერ ეამა ბილეთების დანახვა, თვითონ იტალიური წარმოშობისაა, თურმე 
ძლიერ მოყვარულია ცეკვების, განსაკუთრებით ცოლი გიჟდება ცეკვებისათ-
ვის. მე მინდოდა სახლში წასვლა და კოხტათ ჩაცმა, მაგრამ პრეზიდენტმა 
მითხრა ჩემს სახლში წავიდეთ და ჩემი კოსტუმი ჩაიცვიო. მოტო ქარხანა-
ში დავტოვე და ჩავუჯექი მანქანაში. მალე „ლუნა პარკში“ შევედით, კაფეში 
ყავა დავლიეთ, მერე ადგილებისაკენ გავწიეთ. მეხუთე რიგში მაქვს ადგილები, 
წინ მთელი ჭეიშვილების ოჯახი ზის, გამიკვირდა ბატონი აკაკი მეუღლით არ 
მოსულა, ალბათ Gგუშინ იყვნენ... მალე შუქი ჩაქრა... მოულოდნელათ, თით-
ქოს არწივი გამოფრინდა, ისეთი ნახტომით გამოვიდა სცენაზე ერთი, მეორე... 
პრეზიდენტს ვუხსნი ცეკვის შინაარსს, ხალხმა გამაჩუმა, მე კი უსასრულოდ 
მინდა ლაპარაკი... „ლუნა პარკში“ 8000 სული ეტევა, ერთი ცეკვა ორჯელ გა-
ამეორებინეს, მე ფეხები და მთელი ტანი მითამაშებს, შევხედე დონ ერნესტოს 
მეუღლეს ბრავო, ბრავოს ყვირის, მთელი დარბაზი ფეხზეა, მალე ოცამდის 
ქალიშვილი გოგმანით გამოვიდა, მათ დანახვაზე თითქოს ვიღაც ყელში მწვდა 
და მახრჩობს, მინდა ვიტირო, მრცხვენიან, ალბათ გავწითლდი, დონ ერნესტომ 
რაღაც მკითხა, ხმა ვერ ამოვიღე, სენიორ ბიანკას არ გამოპარვია ჩემი ტანჯვა 
_ დაწყნარდი, რა მოგდისო... დონ ერნესტომ მხრებზე ხელი დამკრა, მე წა-
მოვდექი, გავედი საპირფარეშოში, რათა ტირილით გული მეჯერა, იქვე ოთხი 
ქართველი საუბრობდა, შემრცხვა, უკან გავბრუნდი.

დარბაზში ფეხზე ამდგარი მაყურებელი ბრაო, ბრაოს ბღაოდა. დარბაზი 
სულ გადაირია, როდესაც ქალბატონ ნინომ ჯეირანი დაამთავრა, სულ სხვა 
შთაბეჭდილება მოახდინა დარბაზზე ფარიკაობამ, ყველა ქალი თუ კაცი „მამა 
მიას“ გაიძახოდა, კონცერტი ღამის 11 საათზე დამთავრდა.

სენიორ ბიანკამ ხელი გამომიწვდინა „სენიორ, მუჩას გრასიას“ (დიდი მად-
ლობელი ვარ). დონ ერნესტომ ღამის რესტორანში აიღო მიმართულება, მე 
მათთან მაგიდაზე ვზივარ, ფიქრებით საქართველოში გადავვარდი, ვერაფერი 
ჩავყლაპე კოკა-კოლას გარდა. 

_ დონ შოთა, თუ წახვალ საქართველოში, გზის ხარჯებს მე ვიხდი.
_ მადლობთ დონ ერნესტო, მომავალი იტყვის თავის სიტყვას.
ჩემს ოთახში გავიკეთე ყავა, დილის 2 საათია, ჩავწექი ლოგინში, ცოტა ვი-

ტირე და აღარ მახსომს რამდენი სიგარეტი მოვწიე ეგრე ჩამეძინა...
დილის 9 საათზე გამეღვიძა. სწრაფათ ჩავიცვი, ჩავჯექი მატარებელში და 

ცენტრისკენ გავეშურე. როცა სასტუმროში მივედი გავიცანი ბევრი მოცეკვა-
ვეები, ყველას ვეკითხებოდი ჩემ ცოლს ნინა ჯავახიშვილს ხომ არ იცნობდა 
ვინმე. ერთერთმა სურათიც კი გადამიღო, რომელიც ჩემი ნინიკოს მეზობელი 
გამოდგა და ერთ დღეს სურათებს რომ აჩვენებდა მეზობლებს, მოულოდნე-
ლად ჩემს ნინიკოს ჩემი სურათი შერჩა.
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***
ძლიერ მალე გარბის დრო, უკვე დეკემბრის თვე მოვიდა. ქალაქის ცენტრში 

გრიშა შემხვდა. სხვათაშორის, გრიშა ჩვენი ცოცხალი გაზეთი იყო, ყველაფერი 
იცოდა, ყველაფერს ჩვენზე ადრე გებულობდა, რაც გრიშამ არგენტინაში მით-
ხრა, ყველაფერი თითქმის მართალი გამოდგა, როცა სამშობლოში ჩამოვედი, 
მიკვირდა საიდან ქონდა ეს ცნობები.

_ გამარჯობა შოთა, შენ იცი ვანო ბურდულაძემ დედის წერილი მიიღო.
გადავწყვიტე, მომავალ კვირას ვნახო ვანო და წავიკითხო დედამისის 

წერილი. კვირა დილით წავედი ვანოს სანახავად. გზათ გავუარე გიორგი 
მაჩხანელს,53 პატარა ფიცრულში გეეხსნა დუქანი. გიორგის ცოლმა კუპატები 
შესწვა. ის იყო საუზმე გავათავეთ, ვანოც მოვიდა. ვუთხარი, რომ დედამისის 
წერილი მაინტერესებდა.

_ რათ გინდა, ჩეკაში დააწერინეს დედაჩემს ალბათ, მაგათ სულელი ვგონი-
ვარ, ჩამიყვანენ და დამხვრეტამენ.

_ განა რა ჩაიდინე ომის დროს, ალბათ გესტაპომ ბანაკების კომენდანტათ 
დაგნიშნა.

_ ვინ მიმიშვებდა გესტაპოში, ლაგერის მზარეული ვიყავი, ბალანდას რა 
მცოდნე მზარეული უნდა, ჩაყარე ქვაბში გაუფრცქვნელი, ტალახიანი კარტო-
ფილი, დაასხი წყალი და ადუღე სანამ არ დაიშლება სულ.

სადილის შემდეგ ფეხით წავედით შახბაზაროვის სახლამდი. გიორგი სახლში 
დამხვდა. თბილისიდან შვილს ჩვენი მწვანილების თესლი გაუგზავნია. გიორგიმ 
ქართული ბოსტანი მაჩვენა. წამში ჟორას საყასბოდან ვანომ მთელი ბარკალი 
ცხვრის ხორცი მოიტანა. გიორგი ძველი მზარეულია, ქართული მწვანილით 
გააკეთა ვახშამი. ოხ, რა გემრიელი იყო. შახბაზაროვი ქართველ ებრაელებთან 
ვაჭრობდა ამ მწვანილით, რომელიც თითქმის გამოულევლათ ქონდა და ეს 
კარგ შემოსავალსაც აძლევდა. მისვლისთანავე ვანოს დედის წერილი გამო-
ვართვი...

„შვილო ვანო, რა ხანია მთავრობამ ამინისტია გამოაცხადა, ძლიერ ბევ-
რი ქართველი დაბრუნდა, შენ რაღას უყურებ შვილო, ჩამოდი სანამ მე კი-
დევ ცოცხალი ვარ, დეეპატრონე შენს ოჯახს, თუ ძლიერ გამდიდრდი, მაშინ 
ტურისტათ მაინც ჩამოდი, ერთხელ მაინც გნახო. რამდენმა დედამ გაიხარა 
შვილის დაბრუნებით, სადამდის უნდა გიგლოვო ჩემო შვილო...“ მე თვალები 
ცრემლებით ამევსო, ვანო კი გიჟივით იღიმებოდა.

***
არგენტინაში, ომის წინა ხანაში ცხოვრობდა ორი ქართველი. ერთის გვა-

რი აღარ მახსოვს, რადგან პროვინციაში არყის ქარხნის დირექტორათ იყო, 
ძლიერ იშვიათად ჩამოდიოდა ბუენოს-აირესში. მეორე ქართველი ცხოვრობდა 
ბუენოს-აირესში, რომელმაც სამასი ქართველისათვის გააკეთა ვიზა და პა-
რიზში მღვდელს, მამაო ნიკოლოზ ზაბახიძეს გამოუგზავნა. სამასი ვიზიდან 84 
ქართველი ჩამოვიდა არგენტინაში, ოცამდენ ძველი ემიგრანტი იყო. ერთ დღეს 
გაერთიანებული კრება მოაწყვეს. ძველ ემიგრანტებს უნდოდათ დეეარსებინათ 

53 გიორგი მაჩხანელი (?-1969) – ქართველი ემიგრანტი, ხელოვანი, რომელმაც ფოკუსების კეთებაში 
სახელი მოიხვეჭა ევროპაში. მეუღლესთან ერთად გამოდიოდა არგენტინის სხვადასხვა თეატრში. 
მათ 1952 წელს საგანგებო წარმოდგენა გამართეს არგენტინელი ქართველებისათვის.
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ქართული კოლონია და თვითონ გამხდარიყვნენ მმართველები. ემიგრანტებს 
შორის მოხდა შეჯახება, გიორგი გომელაური ამტკიცებდა მე ჩამოგიყვანეთ, 
მე უნდა ვიყო თავმჯდომარე, მე დიდძალ ხალხს ვიცნობო, თქვენ არც გზები 
იცით, არც ენა გაქვთო, მეორე მხარე გაყვიროდა ეს დიკტატურა გამოვაო, 
აქ ყოფილ ტყვეებმა აუწიეს ხმას – ჩვენ კენჭის ყრა უნდა მოვახდინოთო... 
ამიტომ მოხდა დაჯახება, ამ დღის შემდეგ ქართველები გაიყო ორ ჯგუფად. 
ძველი ემიგრანტები ჩვენ გვიხსენებდნენ როგორც საბჭოთა მხეცებს, ჩვენ კი 
მათ Gგადაგვარებულებს უწოდებდით.

მართალია, ერთ პანსიონში ვცხოვრობდით, ერთ სასადილოში ვიკვებებო-
დით, თითქოს, მტრები ერთი მეორეს სალამს აღარ ვაძლევდით.

***
არჩილი კარგი მხატვარი იყო, როცა პანსიონიდან გაგდება დაუპირეს, მაშინ 

იკადრა სახლების მღებავათ დაიწყო მუშაობა, მალე გაიცნო ხალხი, გაიჩინა 
მუშტარი და თხუთმეტი კაცი, რომლებიც უსაქმობით გიჟდებოდენ, არჩილმა 
გაიყვანა სამუშაოთ. თვითონ საღებავებს ამზადებდა, დანარჩენები კედლებს 
ღებავდენ. მალე ყველამ შესძლო პანსიონის ვალის გადახდა, პატრონი ძლიერ 
კმაყოფილი იყო, ამიტომ მარტო ქართველები დაგვპატიჟა ვახშამზე.

P.S. ბატონი შოთა თარხნიშვილი საფრანგეთიდან არგენტინის ქართულ 
ემიგრაციას 1950 წელს შეუერთდა. საქართველოში დაბრუნდა 1965 წელს. 
გარდაიცვალა 1990 წელს. დაკრძალულია მუხათგვერდის სასაფლაოზე. მის 
ჩანაწერებს კი, იმედია, მომავალში სრულად გამოვაქვეყნებ, რაც მეტად საინ-
ტერესო იქნება ამ თემატიკით დაინტერესებულთათვის. 

შოთა თარხნიშვილის 
მოგონებების რვეულები 

და რევაზ გაბაშვილის მიერ 
ნაჩუქარი სამართებლის 

სალესი.

ნუნუ ჯავახიშვილი. თბილისი, 2013 წ.
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Georgian Captives and Georgian Emigration
(Memoirs of Shota Tarkhnishvili)

Publication by Sophia Jervalidze

Summsry

Researchers working on Georgian emigration have a very little information and knowledge 
about the person of Shota Tharknishvili and his memoirs which have been recently found in the 
family archives. Shota Tarknishvili wasn’t a politician, neither a scientist, nor a writer or a public 
person. He was a victim of WW2 who spent years in Nazi captivity and came back to Georgia 
after 25 years. He was born on 18 March 1915. He completed his studies in the Artillery College 
in 1941 and was sent for service in Ukraine. The WW2 started in two weeks and soon he occurred 
in Nazi captivity. Upon release from the captivity he fought in the army of General De Gaulle, and 
then in French Foreign Legion, at the same time he was a member of Georgian emigration in 
Paris. In 1950 he joined Georgian emigration in Argentina. 

Shota Tarkhnishvili came back to Georgia in 1965 and started drafting his memoirs where 
he describes his life in emigration in details. It is by accident that his memoirs were discovered, 
without them we would never learn about his life under ww2, under Nazi captivity, and the life of 
Georgian emigration in France as well in Argentina in such details. 

Some parts of his memoirs are published the first time; they may be interesting for researchers 
working on Georgian emigration abroad.
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ბადრი ქუთელია, გრიგოლ კალანდაძე

დიასპორების ტრანსფორმაციული პოტენციალი
(საბერძნეთის ქართული დიასპორის მაგალითი)

1.	 წინათქმა. 

გამოკვლევა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია დიასპორული კვლევების 
ცენტრის მიერ ილიას უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 2015 წლის ზაფხულში. იგი 
თვისობრივი ხასიათის იყო და მიზნად ისახავდა კონკრეტული დიასპორის მაგა-
ლითზე სოციალური ცვლილების პოტენციალის გამოვლენას. მიუხედავად დასახე-
ლების პრეტენზიისა, პრაქტიკულ შედეგზე, მთავარი მაინც იყო დიასპორის, რო-
გორც ცვლილების აგენტის შესაძლებლობების შესწავლის მეთოდოლოგიური და 
ინსტრუმენტული მიდგომების საკითხების მომზადება. თუმცა, არც პრაქტიკული 
მხარეა ინტერესს მოკლებული. ინტერვიუირებისათვის გამოყენებულ იქნა გუგლის 
ონლაინ აპლიკაცია, რამაც ერთგვარი გავლენა იქონია კვლევის მომზადებაზე, ჩა-
ტარებასა და ანალიზის წარმოგდენის ფორმაზეც.

ბოლო ორი-სამი ათეული წლის მანძილზე გლობალიზაციამ, ინფორმაციის ნაკა-
დების ზრდამ და აჩქარებულმა ცვლილებებმა ახალ პირობებში ჩააყენა ადამიანთა 
ერთობები და მათ შორის, დიასპორებიც, რომელთა საარსებო გარემო პირობები 
და შინაგანი განწყობები ფაქტობრივად ახალი ტიპის სოციალურ მოქმედ სუბიექტს 
აყალიბებენ. ადამიანსა და მის გარემოს შორის ურთიერთობის, ჩვენი აზრით, მთა-
ვარ პრობლემად დღეისათვის რჩება ამ ორი სისტემის ცვლილებათა ტემპების თან-
ხვედრა. ადამიანის ცნობიერების შესაძლებლობანი, ახალ ტექნოლოგიებში რეალი-
ზებული, რამდენადმე მოულოდნელად ადეკვატურიც კი აღმოჩნდა ადამიანისავე 
ინდივიდუალურ-ფიზიოლოგიურ თუ ფსიქოლოგიურ, სოციალურ-ფსიქოლოგიურ 
და სოციალურ-სტრუქტურული დატვირთვისათვის. ამ მხრივ, დიდი ხანია მსჯელო-
ბა მიდის თანამედროვეობის კულტურული შოკის შესახებ. ამასთან ერთად, ახალი 
რეალობის ინტერპრეტაციის მცდელობებმა წარმოქმნა ცნობიერებისმიერი კონს-
ტრუქტები, პოსტმოდერნულობის შოკური გარემოებები, რომლებიც კიდევ უფრო 
მეტ დატვირთვას ახდენენ საკმაოდ კონსერვატულ (აქამდე მაინც) ჩვეულებით 
რეაქციებზე და სიახლის აღქმისადმი ინტელექტუალური მზაობის ფორმებზე, რაც 

ქართული დიასპორის სოციოლოგია
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კულტურულ ტრადიციებში იდებოდა საუკუნეების განმავლობაში. დიასპორების 
მაგალითზე, კონკრეტული სოციალური გარემოს შეცვლით გამოწვეულ კულტუ-
რულ დატვირთვას დაემატა ზოგადსაკაცობრიო მზარდი ცვლილებების ეფექტიც, 
რაც სავარაუდოდ, ამძიმებს ადაპტირების შესაძლებლობას. თუმცა, მეორე მხრივ, 
დიასპორის ერთი ნაწილისათვის, გაზრდილი შოკური სიტუაცია მეტი მოქნილობის 
სტიმულატორიც კი არის. სოციალური ტრანსფორმაციული პოტენციალის შესწავ-
ლა სწორედ ამ წინააღმდეგობამ – გაცნობიერებულ ცვლილების აუცილებლობასა 
და მეორე მხრივ სოციალურ-კულტურულ და ფსიქოლოგიურ მზადყოფნას შორის 
წინააღმდეგობამ – აქცია აქტუალურ საკვლევ პრობლემად.

ამავე დროს, შემოთავაზებული გამოკვლევა ერთგვარად კვლევითი ექსპერი-
მენტის ხასიათს ატარებს. იმდენად, რამდენადაც ვცდილობთ შეცვლილ დიასპო-
რულ გარემოებებში ქართული დიასპორების შესწავლას (რაც მეთოდოლოგიების 
გადასინჯვას გულისხმობს) და ასევე, საკუთრივ ტრანსფორმაციის მაჩვენებელი 
გახლავთ ექსპერიმენტული სიახლე, რომლის შემუშავება არავითარ შემთხვევაში 
არ ამოიწურება მხოლოდ წარმოდგენილი კვლევის შედეგებით. სოციალური ცვლი-
ლებისათვის მზადყოფნის ინდექსი მოითხოვს მისი სტრუქტურის შემდგომ დახვე-
წას, რისთვისაც აუცილებელია მასზე შემდგომი დაკვირვება. რაც ჩვენი მომავალი 
საქმიანობის ამოცანაა.

2. შესავალი. სოციალური დროის დიალექტიკა ანუ მდინარება

დიასპორების კვლევას თავისი ისტორია აქვს. იგი თვისობრივად განსხვავებული 
იყო ისტორიულად და სავსებით ახლებურია დღეს. თუმცა, ეს შეიძლება ითქვას 
ყველა სხვა რეალობის ნაწილების შესახებაც: თანამედროვე კვლევის თავისებურე-
ბები ისტორიულად არსებული კვლევებისაგან განსხვავებულია უპირველეს ყოვ-
ლისა ურთიერთობის იმ საშუალებების გამო, რომლებიც გაგვაჩნია დღეს და არ 
გააჩნდათ ადრე. შეიძლება ასეც ითქვას: ადრე დიასპორების მიმართ განსხვავებუ-
ლი ინტერესი იყო, დღეს კი დიასპორების არსებობის, მოქმედების მიზნები და ამო-
ცანები სულ სხვაგვარად მოიაზრება. სწორედ ამიტომაც, არა მხოლოდ კვლევის, 
შესწავლის განსხვავებული შესაძლებლობების, არამედ სხვაგვარი ხედვების გამოც 
არის სხვადასხვა ისტორიული და თანამედროვე კვლევები დიასპორისა.

ეს საკმაოდ მჭიდროდ უკავშირდება წარმოდგენილ გამოკვლევაში გამოყენებულ 
მიდგომებს, რის გამოც ჩვენი ანალიზის შესახებ საუბარი ადრინდელი და ახლან-
დელი კვლევების შეფასებით დავიწყეთ. ზუსტად იმდაგვარად, როგორადაც ისტო-
რიული მიდგომები და შესწავლის შესაძლებლობები განსხვავდებოდა თანამედრო-
ვეთაგან, ჩვენი კვლევა ცდილობს გამონახოს სხვა, აქამდე არსებულ სოციალური 
ხასიათის დიასპორულ კვლევათაგან განსხვავებული მიდგომა. 

დიასპორის კვლევები ასევე განსხვავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლი-
ნებს შორისაც. მათგან ზოგი ისტორიულად საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს, 
ზოგი კი თანამედროვეობასთან ერთად დაიბადა; თუმცა, „ისტორიული“ დისციპლი-
ნები არსებობასაც განაგრძობენ და პასუხგაუცემელ საკვლევ კითხვებზე უაღრესად 
აუცილებელ ცოდნას ჰქმნიან. განსხვავება დისციპლინათშორის კვლევებსა, ანუ 
სხვადასხვა მეცნიერებებში ერთი და იმავე დროითი მონაკვეთში ჩატარებულ კვლე-
ვებს შორის და ობიექტისადმი დროში დაშორებულ მიდგომებს შორის ერთნაირად 
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დიდია: როგორც სხვადასხვაგვარად გვიყვებიან დიასპორების შესახებ დროში და-
შორებული ადრინდელი და მერმინდელი კვლევები, ზუსტად ასევე სხვადასხვა დიას-
პორული ხედვებიდან გვესაუბრებიან დიასპორის შემსწავლელი სხვადასხვა მეცნი-
ერებები. შეიძლება განვასხვავოთ დიასპორის კვლევები ისტორიულ-მეცნიერული, 
კულტურულ-განმანათლებლური, ეკონომიკურ თუ ერთაშორისი ურთიერთობების 
თვალსაზრისით და ყველა ამ დისციპლინის გვერდით ცალკე თემად გამოვყოთ დიას-
პორების სოციოლოგიური შესწავლა (თუ გნებავთ, ანთროპოლოგიური მიდგომებით, 
თუკი დასავლურ კვლევებს ვიქონიებთ მხედველობაში). სოციოლოგიურის გამოკლე-
ბით – თითქმის ყველა დანარჩენი, ეკონომიკურის ჩათვლით, კვლევის ტრადიციულ 
სოციალურ-კულტურულ მეთოდებს ემყარება, სოციოლოგია კი, თუმც სოციალური 
და კულტურულ-ანალიტიკური მეცნიერებაა – ცდილობს უფრო მეცნიერული (ფსი-
ქოლოგიის მსგავსად) მიდგომები განახორციელოს. შედეგად, მაგალითად, ქართული 
დიასპორების კვლევებს თუ ვიგულისხმებთ, მე-19 და ადრინდელი საუკუნეებისადმი 
მიძღვნილი კვლევები იმით განსხვავდება მე-20 საუკუნის დიასპორების შესწავლისა-
გან, რომ უკანასკნელში მეტად არის გამოყენებული სტატისტიკური აპარატი, ვიდრე 
ეს შეიძლება გვხვდებოდეს სოციალურ-ჰუმატინარულ დისციპლინებში. 

ამავე დროს, საჭიროა აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოების მეცნიერული შესწავლის 
ისეთი თანამედროვე მეთოდი, როგორიცაა სოციოლოგია, ასევე განიცდის ცვლი-
ლებებს და მისეული მიდგომების რეალიზაცია სრულიად განსხვავებულია მე-19, 
მე-20 და 21-ე საუკენეებში. ჩვენი გამოკვლევა, ერთი მხრივ, რჩება იმ სოციოლო-
გიის ნაწილად, რომელსაც მიმართავდნენ ადრეც, მაგრამ, მეორე მხრივ, გვაქვს 
მცდელობა მეცნიერულ მეთოდებს ახალი შინაარსი შევძინოთ. 

ეს შეიძლება შემდეგში მდგომარეობდეს, (რაც უმთავრესად შეიძლება ჩაით-
ვალოს და არა მხოლოდ დიასპორის კვლევის მაგალითისათვის მნიშვნელოვნად): 
თუ კვლევის ისტორიული, კულტურული და სოციალურ-ანთროპოლოგიური მე-
თოდები კვლევის სოციალურ ობიექტებს ისტორიული წარმომავლობის ჭრილში 
განიხილავ(დნ)ენ, ხოლო სოციოლოგია უფრო სოციუმის დღევანდელობის შესწავ-
ლით იყო დაკავებული, ჩვენ გვაქვს მცდელობა სოციალური ცხოვრება (ამ შემთ-
ხვევაში, დიასპორის) მომავლის ჭრილში განვიხილოთ, მისი პოტენციურობის მი-
მართებაში. ანუ, შეიძლება ითქვას, ამ კვლევაში შეგნებულად უარს ვამბობთ სო-
ციოლოგიისათვის დამახასიათებელ დღევანდელობის სოციალურ-სტატისტიკურ 
ან სოციალურ-ეკონომიკურ დახასიათებაზე და მახვილს ვსვამთ დღევანდელობაზე, 
სამომავლო თვალთახედვით. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკვლევი პრობლე-
მის ამგვარი დასმა ზოგადად, ერთდროულად აქტუალური, რთული და სამსჯელო 
საკითხია, თუმცა აქ შეიძლება ერთი რამ შევნიშნოთ: თუ დღემდე წარსულზე ვა-
გებდით აწმყოს და შემდეგ მომავლის ასე აგების მეთოდოლოგიას ვემყარებოდით 
(ილია, ლეიბნიცი, ვიგოდსკი) ვინაიდან დღევანდელობა წარსულის „კუთვნილება“ 
იყო. დღეს უკვე დღევანდელობა მომავლის „კუთვნილებაა“, რის გამოც არა წარსუ-
ლის, არამედ მომავლის (რომელიც ისედაც უკვე აქ არის) დღევანდელობაში „გად-
მოტანაზე“ უნდა ვიზრუნოთ (აწმყო შობილი მომავლისაგან..?!). 

ამას გარდა, ვაღიარებთ რა გამოყენებითი სოციოლოგიის პრაგმატულ ხასიათს 
და მის საჭიროებას, აღვნიშნავთ, ასევე, მის არაეფექტურობას სოციალური სა-
კითხების წარმოდგენაში. ხოლო ეს არა იმდენად „მრუდე“ (ი.კაჭკაჭიშვილი) სოცი-
ოლოგიის „ბრალია“, რამდენადაც სოციოლოგიის ხშირად რუტინული გამოყენებისა 
ზედაპირული შედეგების მიღების მიზნით. ამ კვლევით გვინდა ვცადოთ და გამოვი-
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დეთ დადგენილი სქემიდან1 (უ.ბეკ – „საგნობრივი გამოქვაბულიდან“) და ვცადოთ 
ახლებური ცოდნის მიღება.

ნუ ვიფიქრებთ, რომ პირველი შედეგები აუცილებლად სოციალურად პრაქტიკუ-
ლი ხასიათის იქნება. თუ დღევანდელობის სოციო-სტატისტიკური აღწერიდან დღე-
ვანდელობის პრაქტიკული სურათის დახატვას ვეპირებით, ჩვენი კვლევა უფრო 
მეთოდოლოგიური კვლევა-ძიების ხასიათს ატარებს — სხვაგვარად ჩვენს მიერ 
კვლევის წინაშე დასმული ამოცანის რეალიზაცია ვერ მიიღწევა; როგორც ჩვენი 
კვლევა და მისი ობიექტ(ებ)ი განვითარებადი ხასიათისაა, ასეთივე განვითარებას 
დაქვემდებარებული უნდა იყოს ჩვენი კვლევითი აპარატიც. 

სიახლის შემოტანა თანდათან დაიბადა, ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ახლა:
ვიდრე მეტი იყო შეგრძნება იმისა, რომ დღევანდელი დღე ჩვენს წარსულსა და 

დღევანდელობას უკავშირდებოდა (რომელიც მომავალში გადაიზრდებოდა, რა თქმა 
უნდა), ჩვენს მიერ ჩატარებული მცირე დიასპორული კვლევები რუსეთის დიასპო-
რისა სწორედ სოციალურ-სტატისტიკური და თვისობრიობის აღწერითი დონით კმა-
ყოფილდებოდა. შემდგომში თანდათან აშკარა გახდა დიასპორის ცვლილება-განვი-
თარების, მისი სხვადასხვა, არადიასპორალური და ხშირ შემთხვევაში, არაქართული 
ძალების მიერ გამოყენება-მობილიზების ან ამის მცდელობის სურათი, რამაც გვა-
იძულა სხვაგვარად შეგვეხედა დიასპორის, როგორც საზოგადოებებსა და საზოგა-
დოებას შიგნით „ხიდის“ (დამაკავშირებელი მედიუმის) ფუნქციის მატარებლისათვის. 
დიასპორის, როგორც გადასვლის ფუნქციის მატარებლის სოციოლოგიური გააზ-
რების შედეგად აუცილებელი გახდა მისი არა მხოლოდ როგორც სივრცეში, არამედ 
როგორც დროშიც ცვალებადი და გავლენის მქონე ერთეულის აღქმა. სწორედ ეს იყო 
მიზეზი ჩვენს მიერ, 2008 წლიდან მოყოლებული, მეთოდიკებში შესაბამისი ცვლილე-
ბების შეტანისა, თუმც კი წარმატებული რეალიზაციის გარეშე. მეთოდიკურ ექსპე-
რიმენტებში აისახა პირველ რიგში სოციალური ცხოვრების, მისი პირობების, მატე-
რიალურობის გამომხატველი ელემენტების შეცვლის უაღრესად მაღალი ტემპი; ამას 
მოჰყვა სოციალურ-პოლიტიკურ, სოციალურ-კულტურულ და ბოლოს, სოციალურ-
ცივილიზაციურ პრიორიტეტებში გარკვევის აუცილებლობა. რასაც სათანადო ახლე-
ბური თეორიული მიდგომა და მეთოდოლოგიური დამუშავება ესაჭიროებოდა.

იდეა წინამდებარე კვლევის ჩატარების შესახებ მოგვიანებით ჩაისახა. კერძოდ, 
2014 წელს, როცა შევეცადეთ უკვე თბილისიდან განგვეახლებინა მსოფლიო ქართუ-
ლი დიასპორის კვლევები. დაგვეთანხმებით, ეს ძლიერ პრეტენზიული წამოწყებაა, 
რომელსაც საკმაო სახსრების მოზიდვა ესაჭიროება. თანდათან, კვლევა ტრადიციული 
სოციო-ეკონომიკურ-სტატისტიკური ხასიათიდან გადავიდა მეთოდოლოგიის თვისობ-
რივი განახლების პლატფორმაზე. ამის მიზეზი შესაძლოა, ისიც იყო, რომ მასშტაბული 
კვლევის დაფინანსების ნაკლები პერსპექტივა გვქონდა, ხოლო მეთოდოლოგიურ ექს-
პერიმენტირებას ფიქრის დონეზე არც იმდენი თანხები ესაჭიროება. მცირედ დაფინან-
სებული სოციალურ-სტატისტიკური კვლევის რეალიზაციაზე უარის თქმა ასევე განა-
პირობა ჩვენს მიერ სოციოლოგიაში ცვლილების ხედვამ 21-ე საუკუნის დასაწყისში2. 

ამიტომ, პრაქტიკული ხასიათის ორგანიზაციის ეგიდას აკადემიური ფარი ვარ-
ჩიეთ, იმ იმედით, რომ აქ უფრო შესაფერისი იქნებოდა აქცენტი გაგვეკეთებინა 

1 Beck, U. and Willms, J. ConversationsWith Ulrich Beck / The British Journal of Sociology 
2004 Volume 55 Issue 4, p.587-I

2 ბ. ქუთელია, საზოგადოებრივი აზრი თუ სოციოლოგია, ინტერნეტ პუბლიკაცია <http://doctor-
alschool.ge/?page_id=1080>

http://doctoralschool.ge/?page_id=1080
http://doctoralschool.ge/?page_id=1080
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კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური განახლებაზე და არა მის პრაქტიკულ 
„პრაგმატულ“ ხასიათზე.

თუმცა, ისიც გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი თვისობრივი ძიებანი უფრო პრაგ-
მატულიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს. მით უფრო, მომავალთან, და წარსულთანაც, 
მიმართებაში.

3.	 პრობლემა

არსებობდა მცდარი მოსაზრება, რომ ქართველებს არ უყვართ თავიანთი სამ-
შობლოდან სხვაგან წასვლა. დაგვეთანხმებით, არც სხვას უყვარს მშობლიური თბი-
ლი კერის მიტოვება, მათ შორის, ისეთ ერებსაც, ვისი სახელებიც „სხვათა ტერი-
ტორიებზე“ ცხოვრებით არის ცნობილი. ქართველი ისტორიულად ყოველთვის აქ-
ტიური მონაწილე იყო ფართო გეოგრაფიული არეალის – რომელიც იმდროინდელ 
მსოფლიოდ იწოდებოდა – ცხოვრებაში. ემიგრაციაში მიდიოდა სამი – სიდუხჭირის, 
ძალმომრეობითი და კულტურული მიზეზის გამო. ვერც იმას ვიტყვით, რომ მხო-
ლოდ პირველი იყო ქვეყნიდან გასვლის პირობა. — მაშინაც კი, როცა საქართველო 
ფრიად წარმატებული ქვეყანა იყო, ქართველები კულტურულ-საგანმანათლებლო 
მუდმივ ქსელებს ქმნიდნენ მომიჯნავე თუ საკმაოდ შორეულ ქვეყნებში – როგორც 
ქართული ეროვნული კულტურის, ასევე, ზოგადადაც, კულტურისა და ცოდნის 
განვითარების მიზნით. შეიძლებოდა თუ არა ეს კულტურ-ტრეგერული მიგრაციები 
დიასპორულად ყოფილიყო მიჩნეული? რასაკვირველია, თუკი ეს ცენტრები რამ-
დენიმე საუკუნის განმავლობაში აერთიანებდნენ ქართველებს თავიანთ გარშემო. 
მეორე ტიპი არის ძალმომრეობითი მიგრაცია, რომელმაც რიგ შემთხვევებში (ფე-
რეიდანი) დიასპორების ჩამოყალიბებამდე მიგვიყვანა. რაც შეეხება ეკონომიკურ 
მიგრაციებს, ალბათ ეს და მისი კარიერული ქვესახეობა შეიძლება ჩათვლილიყო 
ბოლო დრომდე თანამემამულეობის პრინციპის არამატარებელად. 

იძულებითი ემიგრაციისა და დიასპორების წარმოქმნის ბოლოდროინდელი მაგალი-
თებია რუსეთის მიერ მე-20 საუკუნის 20-იან და 90-იან წლებში განხორციელებული 
მთლიანი და ნაწილობრივი ოკუპაციების შედეგად მთავრობებისა და მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილების გადასვლა უმთავრესად ევროპასა (სოვეტიზაციის წლებში) 
და რუსეთში (რუსეთ-საქართველოს ომები აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გამო); 1992-
1996 წლებში არნახული მიგრაცია რუსეთის მიმართულებით (სხვადასხვა შეფასებით 
— 600 000-დან 1500 000-მდე) განაპირობა სხვა საბჭოთა საზღვრების გაუმჭვირვა-
ლობამ და ჩვენმა სხვა მსოფლიოსაგან განსხვავებულმა საბჭოთა (მი)ჩვევამ. 

ეს წარმოშობის მიზეზების შესახებ. ხოლო რაც შეეხება მიგრაციისა და შემდგომში 
მიგრანტების დიასპორებად ფორმირების პრობლემას, შეიძლება ვთქვათ, რომ მასობ-
რივი მედიისა და კომუნიკაციის საშუალებების გამო, მეტი საფუძველიც ჰქონდა მიგ-
რანტების დიასპორებად გადაქცევას. პირველ რიგში, ქვეყნის რუსეთთან საომარ მდგო-
მარეობაში გადასვლით განპირობებული ამოცანების რეალიზაცია იყო ქართველების 
დიასპორებად გაერთიანების ერთ-ერთი საფუძველი; შემდეგში დაემატა თვითიდენტიფი-
კაციის საკითხი, რამაც დიასპორიზაციის პროცესში გამოიწვია ადრე ეკონომიკური და 
კარიერული მიზნებით გადასული ადამიანების ჩართვაც (ძირითადად, რუსეთში). 

აღვნიშნავთ, რომ ტექნოლოგიური, კულტურული თუ სულიერი ცვლილებები 
ამ უახლეს დროში უფრო მნიშვნელოვანი და არსებითი იყო, ვიდრე ისტორიულად 
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საუკუნეების განმავლობაში, რამაც ზოგან განაახლა და ზოგან ბიძგი მისცა იდენ-
ტურობის შენარჩუნების პრობლემის აქტუალიზაციას. ეს, ჩვენი გაგებით, უკავ-
შირდება ერთი მხრივ, მასობრივი მედიის, როგორც ზეგავლენის სასუალების გაძ-
ლიერებას. და მეორე მხრივ, თუმც პარადოქსულია, მასობრივი მედიის გავლენის 
შესუსტებას: — ე.წ. დიგიტალური სოციალური მედიის წინა პლანზე წამოწევის, 
და ტრადიციული საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელი სოციალური მედიების 
ახლებური რეანიმაციის ფონზე.

პოსტინდუსტრიულ სინამდვილეში ხანგრძლივმა ცხოვრებამ შეცვალა დიასპო-
რების ხასიათი და მის გასაგებად ერის, მოქალაქეობის, ოჯახის და სხვა სოციალუ-
რი ინსტიტუტების ადრინდელი მიდგომები აღარ გამოდგებოდა. დიასპორას გარე 
სამყაროს (გარე გარემოებების) შეცვლასთან ერთად გაუჩნდა შიდა გარემოებების 
შეცვლის არგუმენტიც დიასპორის წევრებში (და არა ოდესღაც გადასულ არადიას-
პორულ ქართველებში), რამაც დიასპორების მიმართ ახლებური ინტერესები წარ-
მოშვა. 

ყოველივე ამას არ და ვერ ითვალისწინებდა დიასპორების შესწავლის ამოცანები, 
თუნდაც იმიტომ, რომ პროცესს „დაღვინება“ ესაჭიროებოდა. დღეს შეგვიძლია სა-
უბარი გარეშე გარემოებებისა და შიდა პიროვნული გარემოებების თვისობრივ შეცვ-
ლაზე, რაც დიასპორის გაგების მსურველთა წინაშე საკითხს ახლებურად აყენებს. 

ცალკე თემაა დიასპორული მიმართებების კავშირების სივრცული, კულტურულ-
გეოგრაფიული განფენილობა – რაც რეფლექსიისა და კონკრეტული შესწავლის 
საკითხადა არის გადაქცეული; და დროითი განფენილობა, როგორც პოსტინდუსტ-
რიული თანამედროვეობის გააქტიურებული ასპექტი: დღევანდელ ინფორმაციულ 
რეალობაში გვერდი-გვერდ არიან არა მხოლოდ განსხვავებული ეროვნებების კულ-
ტურები, არამედ ცალკეული ეროვნების ისტორიულად (დროში) განსხვავებული 
კულტურებიც.

სივრცეში განფენილ მეზობელ კულტურებთან ურთიერთობის საკითხის პრობ-
ლემურობა ასე თუ ისე აღქმულია საზოგადოების დონეზე და შეიძლება ვთქვათ, 
რომ ეს არის მეტ-ნაკლებად მწვავე, მაგრამ საზოგადოებრივად უკვე აღიარებული 
სოციალური პრობლემა.

რაც შეეხება „შიდაგარემოებით“ ურთიერთობებს ძველ, ახალ და სამომავლო 
იდენტობებს შორის, ეს შეიძლება უფრო მტკივნეულიც იყოს, ოღონდ საზოგადოებ-
რივად გაცილებით ნაკლებად აღიარებული, როგორც სოციალური პრობლება. ანუ 
ეს არის გაუცნობიერებელი სოციალური პრობლემა.

ჩვენს საკვლევ თემასთან მიმართებაში საყურადღებოა როგორც გარეშე, გარე-
მოს გარემოებითი პირობები, ასევე შიდა განწყობილების ცვლილების ფაქტორიც. 
ორთავე ერთნაირად განმსაზღვრელია იმისა, თუ როგორი იქნება დიასპორის წარ-
მომადგენლის, სოციალური მოქმედი პირის (სოციალური ეიჯენსი) პრიორიტეტუ-
ლი ორიენტაციები. მით უფრო, დემოკრატიულ და ინდივიდუალიზებულ სამყარო-
ში, რასაც დღევანდელი მსოფლიო წარმოადგენს. 

დღეს ქართველს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში შეხვდები. და აქ არსები-
თია ის, რომ ადრეულ დროში საქართველოდან წასული ადამიანისაგან განსხვავე-
ბით, რაგინდ შორს წასული ახალი მიგრანტი უფრო „ახლოა“ მის წარმომშობ საზო-
გადოებასთან, თუნდაც საერთოდ არც ფიქრობდეს და არც ჰქონდეს დიასპორული 
საქმიანობის საშუალება ან სურვილი.
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3.1.	 პრაქტიკული და სოციალური პრობლემა

პრობლემის პრაქტიკული მხარე ალბათ უფრო ადამიანთა და სოციალური 
ჯგუფებისა) მოთხოვნილებებსა და მოთხოვნებს და მათი ბ) მოლოდინებისა და 
სოციალური ცვლილებებით გამოწვეული დანაპირებების რეალიზაციას ეხება. 
პრაქტიკულ პრობლემას ინდივიდუალურ-პიროვნულთან ერთად აქვს ჯგუფური 
კუთვნილების ასპექტიც, როგორც სოციომეტრიულ, ასევე სოციო-კულტურულ 
განზომილებაში, ანუ ჯგუფური ჩართულობისა და სოციო-კულტურული მიკუთვ-
ნების განზომილებებში. პრაქტიკაში სოციომეტრიული და სოციო-კულტურული 
საურთიერთობო მახასიათებლები განსაზღვრავენ პიროვნების, ჯგუფის სოცი-
ალურ განწყობებს, მათ ურთიერთ დისპოზიციებს. შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ გან-
წყობების არაცნობიერ ხასიათზე. თუმც კი ისინი ექვემდებარებიან გაცნობიერულ 
აღქმას, მათით მოტივირებული ქცევა მაინც შეიძლება არაცნობიერ სფეროში დარ-
ჩეს. ესეც პრობლემის პრაქტიკული მხარეა. მიუხედავად გამოყენებული ტერმინო-
ლოგიისა.

პრობლემის სოციალური მხარე, ჩვენი გაგებით, საზოგადოებრივი მთელის გან-
ვითარების საკითხს ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი „განვითარება“ სოცი-
ოლოგიაში მეტწილად ტერმინმა „ცვლილებამ“ შეცვალა, მაინც, როცა საუბარია 
სოციალურ ცვლილებებზე, იგულისხმება ცვლილება გარკვეული მიმართულებით, 
რომელიც დამახასიათებელია ალბათ კაცობრიობისათვის; ასევე, ტერმინი „ცვლი-
ლება“ გულისხმობს კონკრეტული სოციალური მთელის შეფერხებულ ან უარყო-
ფით თუ უარყოფილ „განვითარებას“. 

ძლიერ საჭოჭმანო და საჩოთიროა განვითარების ისეთი მიმართულებები, რომ-
ლებიც „პოსტ-ჰუმანს“ ან „პოსტ-ადამსაც“ კი გულისხმობს. ამას ყოველნაირად შე-
ეწინააღმდეგება დღევანდელი ადამიანური ან თუნდაც არაჰუმანური ადამიანიც 
კი; მაგრამ ტექნოლოგიური განვითარება ადამიანის გარემო პირობებს, გარემო-
ებებს და იქნებ, თვით ადამიანსაც ანაცვლებს. სოციალური აგენტის (სოციალური 
მოქმედი პირის) მიერ საკუთარი პიროვნულობის ინდივიდუალური თუ ჯგუფობ-
რივი აღქმა, რომელიც დღეს გვაქვს (რათქმაუნდა წარსულიდან გამომდინარე) წი-
ნააღმდეგობაშია ჩვენივე, სოციალური აგენტისავე ადამიანისეული მოქმედებების 
დღევანდელ შედეგთან. ალბათ მთავარი სოციალური პრობლემაც ეს არის, და არა 
ურთიერთუთანხმოებები და ურთიერთგაუგებრობები სახვადასხვა სოციალურ 
მოქმედ პირებს შორის.

დიასპორასთან მიმართებაში ეს აღიქმება როგორც ერთი რეალობისათვის მომ-
ზადებული ადამიანი, სოციალური სუბიექტი და მის წინაშე გაშლილი მოულოდნე-
ლი სამოღვაწეო არეალი, რომელიც ადამიანს მისი სოციალიზაციისათვის რამდე-
ნადმე უჩვეულო მოლოდინებს კარნახობს. 

რამდენად ვართ, ან არის დიასპორის ქართველი, მზად ასეთი წინააღმდეგობის 
გადასაწყვეტად, ან მასთან შესაგუებლად? ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანი საკით-
ხია სწრაფად ცვალებად გარემოში, ვიდრე ის, თუ რა სოციალურ-ეკონომიკური, 
დემოგრაფიული ან კულტურული მახასიათებლებით გამოვირჩევით. ყოველ შემთ-
ხვევაში, ჩვენ საკითხის ამგვარი დასმა გვაინტერესებს. 
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3.2. სამეცნიერო და საკვლევი პრობლემა

რასაკვირველია, ის პრობლემა, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, აუცილებლად 
გადაწყდება, ასე თუ ისე. ობიექტურად, სამყაროს მარადიულობის თვალსაზრისით, 
ნებისმიერი გადაწყვეტა სხვა ნებისმიერი გადაწყვეტის ტოლფასი იქნება, ანუ შეიძ-
ლება, საერთოდაც არაფერს ნიშნავდეს. პრობლემა გადაიჭრება, დამოუკიდებლად 
იმისა, მივიღებთ თუ არა მის გადაჭრაში და —რაც უფრო მნიშვნელოვანია— მის 
ჩვენთვის გადაჭრაში მონაწილეობას. ხოლო თუ ვერ ვიმონაწილეებთ, ვერ ვმარ-
თავთ, გავერკვეთ მაინც, რა გვინდა და რისი იმედი შეიძლება გვქონდეს. ამისთვის 
კი, საჭიროა პრობლემას მეცნიერების თვალით შევხედოთ. ანუ ზოგადი, პრაქტი-
კული და სოციალური პრობლემა, რაც ჯამში ერთია, კონკრეტული მეცნიერების 
ჭრილში განვიხილოთ. 

ძალუძს თუ არა ეს სოციოლოგიას? პასუხი შეიძლება ოპტიმისტურიც იყოს და 
პესიმისტურიც, მაგრამ მცდელობა ამის გამო ამ კონკრეტულმა მეცნიერებამ არ 
უნდა დააკლოს. ჩვენ ზემოთ შესავალში აღვნიშნეთ, რომ სოციოლოგიას, რომლის 
მაგივრადაც საკმაოდ ხშირად სოციალურ მეცნიერებას ხმარობენ (და ამით ემიჯ-
ნებიან სოციოლოგიურ მიდგომას), ხშირად რაიმის დასამტკიცებლად იყენებენ, 
ხშირად, მოსამსახურისა, და არა ახალი ცოდნის მომტანის როლში. ზოგჯერ კი 
საერთოდაც, მის შედეგებს აქსესუარებად აქცევენ რაიმე წინასწარ განსაზღვრული 
მტკიცებულების ოდენ გასაფორმებლად. იმისათვის, რომ სოციოლოგია აღნიშნუ-
ლი მდგომარეობიდან გამოვიდეს, მან ჯერ უარი უნდა თქვას მის შემზღუდავ საკუ-
თარ გამოცდილებაზე აგებულ ჩარჩოზე, რომელიც კარნახობს ჩვეულებით საკვ-
ლევ მოქმედებებს3. დიასპორის თვისობრიობის ცვალებადობის გავლენის კვლევა-
ში ჩვენ სწორედ ასეთი სამეცნიერო პრობლემის დასმას ვცდილობთ: როგორია მისი 
მზაობა სწრაფ და მზარდი აჩქარების სოციალური ცვლილებების, სხვადასხვა გან-
მარტებებით— მაღალი მოდერნიტის, პოსტ-მოდერნიტის, წყალწყალა მოდერნი-
ტის თუ პარადოქსული მოდერნიტის პირობებში შეინარჩუნოს იდენტურობა შეცვ-
ლილი ფორმით, რათა შეძლოს ცვლილებების გამოწვევებისათვის თავის გართმევა.

ჩვენი პროექტისათვის, პირველ რიგში, ცვლილების მნიშვნელობას განვიხი-
ლავთ დროით-კულტურულ და მეორე რიგში – სივრცულ-კულტურულ ასპექტში. 
თუმცა, ცნობილია, ორთავე ერთია და განუყოფელი. ასევე, როგორც აღვნიშნეთ 
დროით-კულტურულ ასპექტში გვულისხმობთ სოციალური ინდივიდის მიმართე-
ბას მომავალ შესაძლო მდგომარეობასთან და არა წარსულ გამოცდილებასთან 
(У каждого настоящего есть свое будущее, которое освещает его и которое 
исчезает вместе с ним, становясь прошлым-будущим)4; (Время есть мысль 
или мера, а не сущность, Антифонт)5.

როცა სოციალური პრობლემა, ასეთად აღქმული, საზოგადოების ან სპეციალისტე-
ბის მიერ მეცნიერების პრობლემად დაისახება, საჭიროა გადაწყდეს მისი შესწავლის 

3 ულრიხ ბეკ and all who look to sociology ‘need a reasonable picture of meta-change that they 
can use to orient themselves’ in:   
Beck, U. and Willms, J. ConversationsWith Ulrich Beck / The British Journal of Sociology 
2004 Volume 55 Issue 4, p.587-II

4 ჟ. პ. სარტრი,  <http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/58366.html?page=1>
5 ანტიფონ: <http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/53620.html>

http://cpsy.ru/cit1183.htm
http://cpsy.ru/cit1183.htm
http://cpsy.ru/cit1050.htm
http://cpsy.ru/cit1050.htm
http://cpsy.ru/cit1050.htm
http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/58366.html?page=1
http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/53620.html
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საკითხები. ამდენად, იგი საკვლევ პრობლემადაც იქცევა. ჩვენს მიერ დიასპორების 
დღევანდელი მდგომარეობა, განსხვავებული ადრინდელი დიასპორებისაგან, მდგო-
მარეობს მის, ერთი მხრივ უფრო იოლად „დასაშლელ“ მთელად, რომლის წევრებიც 
კულტურული ინფორმაციის მრავალფეროვან ნაკადებში ადვილად მიჰყვებიან ამ ახალ 
დინებებს და არა თუ ტრანსფორმაციას ექვემდებარებიან, არამედ, უფრო იოლად, სხვა 
კულტურების ნაწილებად იქცევიან. მეორე მხრივ, ამავე ინფორმაციული მრავალფე-
როვნების დინებებში და ინფორმაციული წვდომის გაიოლების გამო, სურვილის შემთ-
ხვევაში უფრო მეტადაც კი არის შესაძლებელი წარმომავლობითი თვისობრიობების 
შენარჩუნება და განვითარება, ანუ, ჩვენი გაგებით, ტრანსფორმაცია, ახალ თვისობ-
რივ მდგომარეობაში გადასვლა. ამგვარად ტრანსფორმაცია დაპირისპირებული არის 
მეობის შენახვასთანაც და მის სრულ დაკარგვასთანაც. ჩვენი აზრით, თანამედროვე 
დიასპორებისათვის სწორედ ეს უნარი – შენარჩუნდეს და განვითარდეს ტექნიკური 
თუ კულტურული სიახლეების პირობებში, იმსახურებს ყურადღებას. 

ზოგადი პრობლემა ამ საკვლევი პრობლემით შემოვფარგლეთ, – თუ როგორია 
ახალი, მოზღვავებული ინფორმაციისა და მისი გაცვლა-გავრცელების გართულე-
ბულ და მრავალგვარ შესაძლებლობებში დიასპორის წევრებისა და ამდენად, დიას-
პორის, ამ სოციალური ჯგუფის პოტენციალი ფეხი აუწყოს ან ხელი შეუშალოს სა-
ზოგადოების ახალ თვისობრიობაში გადასვლას. რასაკვირველია, ასეთი საკვლევი 
პრობლემის გადაწყვეტა გამოყენებადი იქნებოდა სხვა ჯგუფებისათვისაც და არა 
მხოლოდ დიასპორებისათვის.

ეს თვისობრივად ახალი საფეხურია დიასპორების კვლევებში. თუ მე-19, მე-20 
საუკუნეების ქართული დიასპორების შესწავლაში მეტი ყურადღება ეთმობოდა მის 
აღწერას, ადგილობრივ, მიმღებ გარემოში ასიმილირებას, მისთვის ახალი, თუმცა 
მიმღები გარემოსათვის ძველი მეობის მორგებას, თანამედროვეობამ მოიტანა ის, 
რომ კვლევის დღის წესრიგში დადგა როგორც წარმომშობ, ასევე მიმღებ გარემო-
ებებში ახალი თვისობრიობის შეძენისათვის მზადყოფნის შესწავლა. ამ ხედვაში უმ-
თავრესი არა კულტურათა სივრცული განფენილობაა, არამედ კულტურათა, მათ 
შორის საკუთარისაც, დროითი განფენილობა. დრო კი, მით უფრო, სოციალური 
დრო, ადამიანთა აზრია, ერთგვარი საზომი სოციალური მოძრაობისა, თუ საკუ-
თარი არსებობების რომელ ეტაპზე ვიმყოფებით; არათუ მხოლოდ გვინდა, არამედ 
გვაქვს თუ არა შესაბამისი განწყობები გადავიდეთ შემდეგ საფეხურზე, დავრჩეთ 
სადაც ვართ თუ უკან დავბრუნდეთ. 

გარდა დიასპორების აღწერითი სურათისა და მის მიერ სოციალურ სივრცეში 
„გადაადგილების“, მობილობის კვლევისა, რასაც მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც 
წარმომშობი, ასევე მიმღები სოციალური გარემოებისათვის, ტარდებოდა პრაგმა-
ტული გათვლებისათვის გამიზნული კვლევებიც – თუ რა პოლიტიკური ან ეკონო-
მიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია ორ და რამდენიმე სოციალურ-კულტურულ, 
სოციალურ-პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ მოდელებს შორის მოქცეულ 
ადამიანთა ჯგუფს.

ჩვენი კვლევით კი თავისივე თავის განსხვავებულ მდგომარებებს შორის მოთავსე-
ბული ერთი სოციალური მთელის ცვლილების მოლოდინების შესწავლას ვცდილობთ.

აი, რას წერდა ლისაბონელი პროფესორი არმანდო მარკეს გუედეს თავის წე-
რილში ქართველ პარლამენტარს დიპლომატ თედო ჯაფარიძეს:

„Future generations will not only judge us for what we do in short immediate terms. 
They will also, mostly, judge us by how we all position ourselves in relation to the future“.
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(„მომავალი თაობები ჩვენ განგვსჯიან არა ჩვენი ნამოქმედარით ხანმოკლე უშუ-
ალო დროში. ისინი განგვსჯიან ასევე იმის მიხედვით, თუ როგორ ვახდენთ საკუთა-
რი თავის პოზიციონირებას მომავალთან მიმართებაში“)6.

4.	 არსებული დიასპორული კვლევების შესახებ

4.1. დიასპორათა კვლევის საერთაშორისო კონტექსტი

დიასპორები საერთაშორისო ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი აქტორები ხდე-
ბიან, მათზე დაკვირვება და კვლევა ინტენსიური ხდება როგორც საერთაშორისო 
ორგანიზაციების (UN-IOM, WMF, WB) და ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან, 
ასევე საერთაშორისო აკადემიური წრეებშიც (დიასპორების მიმართ ყურადღების 
კონცენტრაციის შესახებ.იხ: IMI, Diaspora studies: Past, present and promise, 
Khachig Tölölyan 2012;; (განსაკუთრებით აღსანიშნავია Oxford Diasporas 
Programme-ს ეგიდით გაშლილი კვლევები);

დიასპორული კვლევების ხასიათი, როგორც წესი, განპირობებულია იმ ამოცა-
ნით, რასაც მკვლევარი ისახავს მიზნად:

ა) დიასპორისა და მისი წარმომშობი სახელმწიფოს ურთიერთმიმართება, პო-
ლიტიკური და კულტურულ–სოციალური ურთიერთგავლენა; (მაგ: „Israel and the 
Diaspora“ Ben Zion Dinur, 1969;)

ბ) დიასპორა, როგორც კულტურულ–ეთნოგრაფიული თვისობრიობის მატარე-
ბელი ერთობა და ამ თვისობრიობის ტრანსფორმაციის პროცესი (მაგ; „The African 
Diaspora and the Study of Religion“ Theodore Louis Trost, 2008;)

გ) დიასპორა, როგორც ელექტორალური მასივი (მაგ:“Diffusion of Diaspora 
Enfranchisement Norms“ Anca Turcu, R.Urbath, 2015);

დ)დიასპორის საინვესტიციო პოტენციალი და ფინანსური ტრანსფერი (მაგ: 
„Georgian_Diaspora_Study“, GIZ– 2011-12); 

ე) დიასპორა, როგორც გლობალისტური პროცესის ერთ-ერთი უმთავრესი ფი-
გურანტი (მაგ. Robin Cohen: Global diasporas, 2008)

დღემდე ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკით უფრო მეტი ყურადღება ეთმო-
ბა დიასპორების ორგანიზაციულ, ეკონომიკურ, და ზოგ შემთხვევაში პოლიტიკურ 
შესაძლებლობათა შესწავლას (მაგ. იხილე: Engaging Diasporas for Development IOM 
Policy-Oriented Research). ამ ერთგვარად პრაგმატული დამოკიდებულებით დიას-
პორების მიმართ ხასიათდებიან როგორც წარმოშობის, ასევე მიმღები ქვეყნები და 
საზოგადოებები. მათი სამმართველო ინტერესები ხშირად მიმართულია დიასპო-
რის ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პრაქტიკების გამოყენებისაკენ. 
ამის დასტურად შეიძლება გამოდგეს ის ფაქტი, რომ ბევრი ქვეყნის სამთავრობო 
სტრუქტურებში დიასპორების მართვაზე ორიენტირებული დაწესებულებები – სა-
მინისტროები და სამმართველოები – არსებობს. (ზოგიერთი სახელმწიფოს პრაქ-
ტიკა იხ. „სახელმწიფო და დიასპორა – საერთაშორისო გამოცდილება“ – თბ., 2015) 

6 in: Honorable Tedo Japaridze..., Armando Marques Guedes, Professor, NOVA Law, Lisboa, 
Portugal, Joint Higher Staff and Command College, Portugal, Tbilisi, 7th October, 2013,https://
www.academia.edu/12353214/Georgia_Tbilisi_my_intervention_in_Parliament_to_the_Eas-
tern_Partnerships_Heads_of_Parliaments_Before_Vilnius_
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4.1. ქართული გამოცდილება

როგორც ზემოთ ითქვა, შეიძლება განვასხვაოთ დიასპორის კვლევები ისტო-
რიულ-მეცნიერული, კულტურულ-განმანათლებლური, ეკონომიკურ თუ ერთაშო-
რისი ურთიერთობების თვალსაზრისით; კერძოდ, ქართული დიასპორა შესაძლოა 
ტიპოლოგიურად ორ დიდ მასივად დაიყოს: 1) ე.წ. „ისტორიული დიასპორა“ წარ-
მოადგენს საქართველოდან წარსულში იძულებით ან საკუთარი ნების წინააღმდეგ 
გადასახლებულთა (ირანი, თურქეთი, საფრანგეთი, რუსეთი) ან საზღვრის ცვლი-
ლებების გამო სხვა ტერიტორიაზე მოხვედრილ ქართულ ეთნო-კულტურულ მასივს 
(აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი); დიასპორის ამ ნაწილის შესწავლა ჯერ კიდევ 
მე-20 საუკუნის გარიჟრაჟზე დაიწყო. ეს დიასპორული კერები ინტენსიურადაა შეს-
წავლილი ისტორიული, ეთნოგრაფიული, ენათმეცნიერული (დიალექტოლოგიური), 
კულტურულ-პოლიტიკური თვალსაზრისით; (მაგ.იხ ჭელიძე ა., ფერეიდნელი ქართ-
ველები, თბ., 1951; ჭიპაშვილი გ., ფერეიდნელი ქართველები, თბ., 1963 შარაშენი-
ძე ზ., ფერეიდნელი „გურჯები“, თბ., 1979; არნ. ჩიქობავა, ფერეიდნულის მთავარი 
თავისებურებანი (ტექსტებითურთ), ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე, XII, ტფი-
ლისი, 1926. ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე, ქართული დიალექტო-
ლოგია, I., თბილისი, 1961. გრ. იმნაიშვილი, ქართული ენის ინგილოური დიალექ-
ტის თავისებურებანი, თბილისი, 1966. მაედა ჰ. ქართველები სეფიანთა ირანში. 
თბ. 2008; ფუტკარაძე შ. „ჩვენებურების ქართული“ 2011; ალასანია გ.ქართველები 
უცხოეთში. კრ. კულტურათა დიალოგი და დიასპორა თბ, 2009; ქართველები 
უცხოეთში, ტ 1, რედ. გ.ალასანია, თბ, 2012 წ.; თ.პაპუაშვილი, საინგილო, ISBN 
: 9789941445132 ; გ.შარაძე, უცხოეთის ცის ქვეშ და სხვ.)

ქართული დიასპორის მეორე ტიპოლოგიური ნაწილი წარმოადგენს მე-20 საუკუნის 
90 -იანი წლებიდან მიგრაციული პროცესების შედეგედ ჩამოყალიბებულ ერთობას და 
ეს პროცესი დღემდე გრძელდება; დიასპორის ამ ნაწილზე გლობალიზაციური პრო-
ცესების გავლენა გაცილებით ინტენსიურია და მისი ტრანსფორმაცია სწრაფი ტემპე-
ბით მიდის; გარდა ამისა, ეს ახალი დიასპორები, წარმოშობის ქვეყანაში, სამშობლოში, 
ტრანსნაციონალური ზეგავლენების სწრაფ იმპლემენტაციას უწყობენ ხელს (Peggy 
Levitt, Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion, 2004.) 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, ახალი დიასპორების შესწავლა დღემდე სპეციფიკური 
კვლევის საგანი არ გამხდარა, თუ არ ჩავთვლით ორ კვლევას: 1. ბ. ქუთელია, „დიას-
პორათა ამბივალენტურობა“ კრებულში დიასპორა და კულტურათა დიალოგი, 2009წ. 
კვლევა ჩატარდა მოსკოვში, რუსეთის დიასპორის მცირე მასივებს ეხებოდა და მათი 
ცვლილების ხარისხს შეისწავლიდა. 2. GIZ- ის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 
ცენტრის მიერ ჩატარებულ ქართული დიასპორის კვლევას 2011-2012 წლებში; კვლე-
ვის მიზანს წარმოადგენდა დიასპორული ინვესტიციების პოტენციალის შეფასება 7 
მიზნობრივ ქვეყანაში (საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, 
თურქეთი და რუსეთის ფედერაცია), რომლებიც განისაზღვრა დიასპორის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ.

კვლევაში დასკვნის სახით აღნიშნულია, რომ ყველაზე უფრო ორგანიზებუ-
ლი ქართული დიასპორა არის რუსეთში, თურქეთში, საბერძნეთსა და აშშ-ში. ამ 
ქვეყნებში მოქმედებს ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობის დიასპორული ორგა-
ნიზაცია. მიუხედავად ამისა, რუსეთში, თურქეთსა და საბერძნეთში მოქმედი 
ორგანიზაციები უმთავრესად ორიენტირებული არიან კულტურულ პროგრამებ-
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ზე, ღონისძიებებისა და კონცერტების ორგანიზებაზე. ამავე დროს, აღნიშნუ-
ლი ორგანიზაციები ახორციელებენ საგანმანათლებლო და მედია პროექტებს. 
გაერთიანებული სამეფო, აშშ და თურქეთი გამოირჩევიან ბიზნეს ორგანიზაცი-
ების არსებობით, რომლებიც ორიენტირებულია თანამშრომლობის განვითარე-
ბაზე საქართველოსა და ამ ქვეყნებს შორის (თითო გაერთიანებულ სამეფოსა და 
თურქეთში, სამი ორგანიზაცია აშშ-ში).

წინამდებარე კვლევის გარდა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დიასპორის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გეგმავს დიასპო-
რის სოციოლოგიური კვლევის ჩატარებას. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული 
შტატების ქართული დიასპორის (ქ. ნიუ-იორკის დიასპორის) მცირე კვლევას 
ატარებს ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახ. უნივერსიტეტი, თუმცა ამ 
კვლევის შედეგები ჯერ არ გამოქვეყნებულა. 

5. მეთოდოლოგია

კვლევის ინტერესის გადანაცვლება დიასპორის მდგომარეობიდან მისი ცვლი-
ლების მოლოდინების შესწავლისაკენ რიგი საკითხების ახლებურად გადაწყვე-
ტას ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, არ გამოდგება ჩვეული სქემების ჩართვა 
ან დადგენილი საკითხების (კითხვების) ბლოკების გამოყენება, თუკი გვსურს 
ახალი ცოდნის მიღება ძველი საკვლევი ობექტის შესახებ. ეს მეთოდოლოგიურ 
დონეზე უნდა გაირკვეს, პირველ რიგში, რათა განისაზღვროს, რა საკითხები 
შეიძლება იყოს საინტერესო მიზნისათვის და როგორ უნდა მოხდეს მათი შესწავ-
ლა. ალბათ სოციოლოგია თეორიული მიდგომებით უნდა დავიწყოთ.

5.1. თეორიული მიდგომა

თეორიული მიდგომის უმთავრესი პოსტულატი ჩვენთვის არის ულრიხ ბეკის 
განცხადება იმის შესახებ, რომ სოციოლოგია უნდა გამოვიდეს საკუთარი გამოქ-
ვაბულიდან, როგორც სიახლეების დანახვისათვის მთავარი ხელისშემშლელი გა-
რემოებიდან. ეს ალბათ მხოლოდ სოციოლოგიას არ ეხება, თუმცა ბეკმა სწორედ 
სოციოლოგიაზე მიუთითა. 

პირველი, რაც ამ კუთხით გასათვალისწინებელია, არის თანამედროვე სა-
ზოგადოების პოსტთანამედროვეული მდგომარეობა. ჩვენ ეს გვესმის როგორც 
დღევანდელი მდგომარეობა, ხვალინდელი (პოსტ-) მდგომარეობით გაჯერებუ-
ლი. შეიძლება განვითარებული ინფორმაციული საზოგადოებების ქვეყნებში 
ხვალინდელობის დღევანდელობაში არსებობა უფრო თვალსაჩინოა, მაგრამ 
რადგანაც ძნელია (და საზიანოც კია), ინფორმაციისათვის გადაულახავი საზღ-
ვრის დაწესება, ჩვენთანაც ძლიერ საგრძნობია დღევანდელობის გარდამავლო-
ბა. შეიძლება ითქვას, რომ პოსტინდუსტრიულისა და პოსტმოდერნულის შემდეგ 
მრავალი დეფინიცია შეიცვალა იმისა, თუ რანი ვართ დღეს – მაღალი მოდერ-
ნიტიდან დაწყებული (გიდენსი), წყალწყალა – ლიკვიდ-მოდერნიტით (ბაუმანი) 
დამთავრებული. თუმცა, „დამთავრებული“ სიტყვა აქ ძნელად თუ გამოდგება. 
შეიძლება დღეისათვის ყველაზე აქტუალური იყოს ისეთი ინტერპრეტაცია სა-
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ზოგადოებრივი ფორმაციისა, როგორიცაა ინფორმაციული საზოგადოება (მაგ., 
კასტელსი), როცა ინფორმაციის მოზღვავება ცოდნას გაკარგვინებს კიდეც, ან 
უფრო პრეტენზიული ცოდნის საზოგადოება, როცა ცოდნა – ტრადიციული გაგე-
ბით მაინც – არც არის საჭირო ინდივიდისათვის. ინდუსტრიული საზოგადოების 
წიგნიერება თითქმის ჩაანაცვლა მედიაწიგნიერებამ, რომელიც ერთგვარად წიგ-
ნიერების უარყოფაა ინფორმაციული საზოგადოების პირობებში. ამავე დროს, 
დღევანდელობაში არა მხოლოდ მოიაზრება და ფაქტობრივი არსებობა გააჩნია 
ხვალინდელობას, არამედ ფაქტობრივი არსებობა გააჩნია და მოიაზრება გუშინ-
დელობებიც, მათ შორის იმისთანები, რომელთა აქტუალიზაცია დღეს მოხდა 
უფრო ფართო მასშტაბებში, ვიდრე თავის დროზე ჰქონდათ7. პოსტმოდერნუ-
ლობა არა მხოლოდ მაღალია მისი ტექნოლოგიური მიღწევებისა და მოდერნიზე-
ბული მოდერნიზაციის გამო, ან არა მხოლოდ მზარდი აჩქარებით ცვალებადია, 
რის გამოც ლიკვიდური ხასიათი შეიძინა, არა მხოლოდ ცალკეული პიროვნებები 
გადააქცია განსხვავებული ინფორმაციების და განცალკევებული ცოდნების მა-
ტარებელ სამყაროებად, არამედ ყველაფერი ეს მან (პოსტ-მოდერნიტიმ) ერთ-
დროულად ჩამოჰკიდა ადამიანს მის სუსტ მხრებზე. ერთ სოციალურ დროში და 
ერთ სოციალურ სივრცეში განთავსდა დაპირისპირებული გაგებები. ამიტომ ერ-
თიდაიგივე სოციალური ინდივიდი შეიძლება იყოს ლიბერალიზმის მქადაგებელი 
პრო-სტალინისტი, რელიგიურად მორწმუნე ცხოვრების სიამტკბილობას დახარ-
ბებული მართლმადიდებელი თუ კათოლიკე ქრისტიანი და სხვა. ამიტომ დრო, 
რომელში ვცდილობთ კვლევის სოციალურ ობიექტში გრკვევას, ამავდროულად 
არის პარადოქსული პოსტმოდერნიტი, თავისი მოულოდნელობით8.

ეს არის სინამდვილე, რომელშიც დიასპორის წევრებს უხდებათ ახალ ადგი-
ლებში ცხოვრებასთან ადაპტირება. მაგრამ, ადაპტირებისას, მათ ერთობლი-
ობას შეიძლება ახასიათებდეს რომელიმე მიმართულებით გადახრა, რის გამოკ-
ვლევასაც ჩვენ შევეცდებით.

გარემოება, რომლებშიც ეს ყველაფერი ხდება, არის გლობალიზაცია – ინ-
ფორმაციული გლობალიზაცია, მისთვის დამახასიათებელი სოციალური სივრ-
ცის შეკუმშვა (დიდი მეკუმშვა, ბიგ ქრანჩ, მაკლუენი), როცა აქამდე კონტაქტის 
უქონელი კულტურები ერთ სოციალურ სივრცეში ერთდოულად აღმოჩნდენ; 
სოციალური დროის შეკუმშვა, აჩქარება იმ დონემდე, რომ მის (სოციალური 
დროის, რომელიც აზრია, შეფასებაა) შემობრუნებაზეც კი შეიძლება საუბარი: 
სქემა „ხვალინდელი → დღევანდელი → მომავალი“ პოტენციურად ექვემდებარე-
ბა ვექტორ „დღევანდელი  მომავალით“9 შეცვლას; ბევრი, უკვე დღეს, დღევან-
დელობის თარგზე გუშინდელს ჭრის (როგორც ეს არის „1984“-ში და არა მხო-
ლოდ მხატვრულ ლიტერატურაში). მაგრამ აქაც მთავარი ის არის, რომ მსგავსად 
სივრცეში განფენილი კულტურების ერთ სოციალურ სივრცეში მოთავსებისა, 

7 ბ. ქუთელია, პარადოქსული პოსტმოდერნულობა, დიასპორა და ჩვენ, ჟურნ. „ქართული ემიგ-
რაცია“, 2013, #1,  გვ.111- 122   (პელოპონესის ომის შესახებ იმ დროს მცირე არეალზე იყო 
ცნობილი, მაშინ, როცა დღეს მის შესახებ საყოველთაო ცოდნა არსებობს კაცობრიობის მას-
შტაბით).

8 ბ. ქუთელია, პარადოქსული პოსტმოდერნულობა, დიასპორა და ჩვენ, ჟურნ. „ქართული ემიგრაცია“, 
2013, #1,  გვ.111- 122.

9 А. Давидов. Социальное время, в журнале ,,Социологические Исследования», 1998; Б.Кутелия. 
Текст в информационном обществе. В сб. Дроздовские чтения, ИСРАН, 2006.
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მაგალითად, როგორიცაა ცალკე აღებული ადამიანი როგორც „ადგილი“, ხდე-
ბა დროში განაწილებილი კულტურული მდგომარეობების ერთდროული აღრევა 
(კულტურული პრომისქუითი). „თვითნება“ ადამიანები დასავლეთში ინტერპრე-
ტირდება როგორც ინდივიდუალიზებული საზოგადოებები, ხოლო ჩრდილოეთში 
– როგორც ატომიზირებული.

ადამიანი და დიასპორის წევრიც, ერთი მხრივ, გარემო პირობების, გარემოებე-
ბის გავლენით ყალიბდება გარკვეულ სოციალურ-კულტურული მოდელის მატა-
რებელ ტიპად; ხოლო, მეორე მხრივ, სოციალურ-კულტურული მრავალფეროვანი 
შესაძლებლობების მის პიროვნებაში შეთავსების მეშვეობით მას უყალიბდებაპი-
როვნებისეული და ქომიუნიტისეული სოციალური განწყობები, როგორც სივრ-
ცულ, ასევე დროით ცივილიზაციურ მოდელებს შორის არჩევანის მოსახდენად. 
ან იქნებ, არც ახდენს არჩევანს? 

5.2. კონცეპტუალური სქემა ცნებითი აპარატი და წარმოდგენის ტიპი
1 გამოკვლევის ცნებითი მოდელი მაკრო დონეზე, ამგვარად, შემდეგნაირად 

წარმოიდგინება:
გლობალიზაციის პროცესის თანმდევი მოვლენები —
სივრცის შეკუმშვა
დროის შეკუმშვა
სოციალური აჩქარება
ინდივიდუალიზაცია

ამდენად, ჩვენი ცხოვრების (და დიასპორისაც) თანმდევი პროცესი და მისი 
მოვლენები განიხილება სამ ასპექტში: დროით, სივრცულ და სოციალური 
ცვლილების (დინამიურ) ასპექტებში. მათი ზემოქმედების შედეგად სოცი-
ალურ-კულტურული მთელის მთავარ მახასიათებად მისი მულტიპარადიგმა-
ლობა იქცევა.

სპეციფიური მდგომარეობა სოციალური მთელისა, რომელიც ადრინდელ პერი-
ოდებთან შედარებითაა სპეციფიური მისი „მცირე“ დროში და „მცირე“ სივრცეში 
ინტენსიური სოციალურ-კულტურული დატვირთვის გამო, ჰქმნის ამ მთელის, 
ისევე, როგორც მისი შემადგენელი სოციალური სუბიექტების განწყობას, დის-
პოზიციას, ურთიერთგანლაგებას სოციალური ურთიერთობების სფეროში. ანუ, 
საქმე გვაქვს სოციალურ-კულტურულ მოდელთან, რომლის შესწავლაც წარმოად-
გენს ჩვენს ამოცანას.

მცირე სივრცესა და მცირე დროში მულტიიდენტურობის მატარებელი გაინდი-
ვიდუალებული სოციალური აქტორებისა და მით უფრო, აგენტების დამოკიდე-
ბულება დიასპორასა და მის წარმომშობ მთელთან ორი სახის პრობლემას ასაზრ-
დოებს. ესენია:

–  სწრაფად ჩანაცვლებადი გარე- და შინა- გარემოებების პირობებში სოცი-
ალურ-კულტურული იდენტურობის შენარჩუნება 

და
–  სწრაფჩანაცვლებადი გარეშე და შინა გარემოებების მიმართ შემგუებ-

ლობის, ადაპტაბელობის პრობლემა, რომელიც შეიძლება დავახასი-
ათოთ როგორც მუდმივი ცვილებებისათვის მზაობა – ცვლილებებისათვის  
მზაობა;
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2 გამოკვლევის თეორიული მოდელირების დონეზე, ცნებითი აპარატი მო-
იცავს:
–  დიასპორის, როგორც წარმონაქმნის გაგებას.
–  ფაქტობრივი დიასპორის დახასიათებას, დიასპორული არსებობის —

ცხოვრებისეულ გარემოებებს;
საცხოვრებელ პირობებს; 
სოციალურ გარემოს;
სოციალური მიკუთვნების ჯგუფს;
საურთიერთობო მედიას (ენას).

–  სოციალურ-კულტურული ურთიერთობის მახასიათებლებს —
პიროვნებისეულ სოციო-კულტურულ განწყობებს;

სოციალურ ჩართულობას;
ეროვნულობის აღქმას;
ქომიუნითიზე ორიენტირებულობას;
ცივილიზაციურ ორიენტირებულობას.

–  სოციალურ ტიპოლოგიზაციას —
„ეკლესიურობას“;
„მეგობრულობას“;
„ინტელი-გენტ-ურობას“;
„ინტელ-ლექტ-უალობას“
„ნეთიზენშიფობას“ („ქსელისკაცი“).

–  ასევე, სოციალურ-დემოგრაფიულ მახასიათებლებს, როგორიცაა —
სქესი, 
განათლება, 
ასაკი, 
დასახლების ტიპი

3 კონცეპტუალური სქემა ღებულობს ამგვარ სახეს:

დიაგრამა 1. გამოკვლევის კონცეპტუალური სქემა
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მაჩვენებლები წარმოდგენილია ოთხი ტიპის მახასიათებლებით. ესენია: დიას-
პორის მიერ დიასპორის ცნების გაგება (1), დიასპორული ყოფის დახასიათება (2), 
სოციალურ-კულტურული (3) და სოციალურ-დემოგრაფიული (4) მახასიათებლები.

მზაობის განწყობა (ტრანსფორმაციის პოტენციალი) კითხვარში წარმოდ-
გენილი პირდაპირი ფორმით არ არის, მაგრამ მისი გამოთვლაა შესაძლებელი. 
ცვლილების პოტენციალი, წარმოადგენს ინდექსს, რომლითაც ჩვენს გამოკვ-
ლევაში ვზომავთ სოციალურ-კულტურული ცვლილებისათვის სოციალური 
ჯგუფის მზაობას. ჩვენ მას განვიხილავთ სოციალურ ცვლილებასთან მიმართე-
ბაში, თუმცა მისი საშუალებით იდენტობის (მულტიიდენტობის) შენარჩუნების 
შეფასებაც შესაძლებელია.

4 მონაცემთა ანალიზისა და წარმოდგენის ტიპი:
თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო გამოკითხვის მონაცემთა ორსაფეხუ-

რიანი ანალიზი, მაგრამ გამოკითხვის პირობებისა და გამოკითხვის ჩატარები-
სათვის გუგლის ფორმის გამოყენების გამო დავჯერდით მონაცემთა იმ სახით 
დამუშავებას, როგორადაც ისინი გუგლის ფორმამ მოგვცა.

კვლევის შედეგების წარდგენა ხდება ტექსტური აღწერის (ა), ცხრილის (ბ), 
ზოგიერთი რაოდენობრივი მახასიათებლის გრაფიკულად გამოსახვისა (გ), თვი-
სობრივი მაჩვენებლების ინდექსის (დ) სახით.

ტექსტური აღწერა (ა) გულისხმობს რესპონდენტთა მოსაზრებებისა და შე-
ხედულებების სისტემურ გადმოცემას თეორიული სქემის მიხედვით. თუმცა, 
ტექსტური წარდგენა არ გამორიცხავს აღწერის ცხრილურ ფორმას (ბ).

ზოგიერთმა მახასიათებელმა ინტერვიუირების მოდელზე მუშაობის დროს 
რაოდენობრივი (ნუმერული) ფორმა მიიღო, რაც იძლევა მათი გრაფიკული (გ 
გადმოცემის საშუალებას.

სოციალური ცვლილებისათვის მზაობის (ტრანსფორმაციის პოტენციალის) 
ინდექსი (დ) წარმოადგენს სოციალურ-კომუნიკაციური ტიპოლოგიზაციის 5 მა-
ხასიათებლის კოდების შეწონვის საშუალო გამონათვალს.

5.3. გამოკვლევის თვისობრივი vs. რაოდენობრივი ხასიათი

საერთოდ, სოციოლოგიური გამოკვლევა იდეალურ შემთხვევაში მეთო-
დოლოგიური ხედვის, მიდგომისა და კვლევის პროცესში ამ ხედვა-მიდგომის 
განვითარების შესაბამისად უნდა წარიმართოს. მაგრამ თავდაპირველი პერს-
პექტივის რეალიზაციაზე ბევრი რამ ახდენს გავლენას გზადაგზა. უპირველესი 
მათგან შესაძლებლობებია, როგორც მატერიალური, ასევე ადამიანური და ორ-
განიზაციული.

გამოკვლევის ინიციაციის დასაწყისშივე ცხადი იყო, რომ გამოკვლევა თვი-
სობრივი უნდა ყოფილიყო და არა რაოდენობრივი. არ გვქონდა პრეტენზია და 
არც საჭიროებას ვგრძნობდით იმისა, რომ იგი წარმომადგენლობითი უნდა ყო-
ფილიყო (საბერძნეთის ქართული დიასპორისათვის). თვისობრივ ხასიათს კი-
დევ ის უპირატესობა ექნებოდა, რომ საშუალებას მოგვცემდა ჩავღრმავებო-
დით ცნებებსა და ტერმინებს – მათში დაგვენახა თავად რესპონდენტის ხედვა 
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საკითხისა. ანუ, კვლევის სემანტიკური მხარე რბილი და მოძრავი ჩარჩოებით 
ყოფილიყო შემოსაზღვრული. რამდენად მოხერხდა ამის რეალიზაცია, სხვა სა-
კითხია, მაგრამ თავიდან ჩვენი ხედვა ამგვარ მიდგომას ითვალისწინებდა. მით 
უფრო, რომ მისი ინიციაციის ერთერთი დანიშნულება იყო დიასპორის ფენომე-
ნის ახლებური დანახვა — შეცვლილ რეალობაში, შეცვლილი ფუნქციებითა და 
მნიშვნელობებით.

კითხვარი, ინტერვიუს ბლაკი, ეპისტოლე. იდეალურ შემთხვევაში, იქიდან 
გამომდინარე, რაც ზევოთ ვთქვით, რესპონდენტის თავისუფალი ტექსტი იქნე-
ბოდა ყველაზე მისაღები, ერთგვარი წერილი საკვლევი თემის შესახებ. იმასაც 
ჰქონდა მნიშვნელობა, რომ ჩვენი რესპონდენტის წვდომა მხოლოდ დისტანცი-
ურად იყო შესაძლებელი. მაინც, თემის (ნახე დიაგრამა (1). რესპონდენტისათ-
ვის დაზუსტების თუ მინიშნებისათვის შემუშავდა რიგი საკითხების ჩამონათ-
ვალი, რომელთა შესახებაც გვსურდა მათ თავიანთი აზრი გამოეთქვათ. ანუ 
შევიმუშავეთ ინტერვიუს ბლანკი ბევრი სუფთა ადგილით (ბლანკ) პასუხების 
მაგიერ. მეორე საკითხი იყო ანალიზის პრობლემა. ფაქტობრივად, ჩვენ კვლევის 
ობიექტის (საბერძნეთის ქართული დიასპორის წარმომადგენელი) მეშვეობით 
ამ გზით მივიღებდით კვლევის განსხვავებულ, მეორად ობიექტს – ტექსტობრივ 
დოკუმენტს, რომელსაც შესაბამისი ანალიტიკური მიდგომა დასჭირდებოდა. 
კერძოდ, ყველაზე მარტივი – ტექსტების ტრადიციული ანალიზი, შინაარსის 
(კონტენტ-) ანალიზი, ან მნიშვნელობის სიმბოლურ-ინტერაქციული ანალიზი. 
ვაღიარებთ, რომ ამ იდეალზე ბოლომდე უარს არ ვაპირებთ, ვინაიდან ვთვლით, 
რომ ასეთი ხედვა ყველაზე პერსპექტული იქნებოდა სოციალური რეალობების 
სწრაფჩანაცვლებადობის პირობებში შესასწავლად. ასევე, ვინაიდან ვაპირებთ 
კვლევების გაგრძელებას ამ მიმართულებით, ამ ჩვენი იდეალისაკენ სვლას შე-
ვეცდებით.

რეალურად კი, მუშაობის პროცესში ობიექტის დისტანტურობამ, გამოკვლე-
ვაზე მოქმედმა დროითმა, მატერიალურმა და ორგანიზაციულმა ფაქტორებმა 
მეტწილად უარი გვათქმევინა „ეპისტოლარულ“ მიდგომაზე და ნაწილობრივ 
მოწესრიგებული ინტერვიუირების ფორმას მივუახლოვდით და რამდენიმე ძი-
რითადი საკითხის კითხვებზე პასუხების დახურულ ფორმას მივანიჭეთ უპი-
რატესობა. ამაზე გავლენა იმანაც იქონია, რომ გამოკითხვის თუ ინტერვიუს 
ჩასატარებლად გუგლის ონლაინ აპლიკაცია იქნა გამოყენებული. საკუთრივ 
გამოკითხვის (ინტერვიუირების) ფორმის განსაზღვრის გარდა გუგლის აპლი-
კაციის გამოყენებამ (ვინვორდის წერითი ან სკაიპის ზეპირი პასუხების მაგიერ) 
შედეგების დამუშავებასა და ანლიზზეც იქონია გავლენა.

ინტერნეტ-აპლიკაციის გამოყენება ნამდვილად არ იყო ინტერესს მოკლებუ-
ლი და სასარგებლო გამოცდილება შესძინა კვლევით გუნდს.

6.	 შერჩევის გეგმა (დიზაინი) და მისი რეალიზაცია

შერჩევისათვის ჩვენს კვლევაში ძირითად სიმრავლედ გამოყენებული იქნა 
საბერძნეთის ქართული დიასპორის დიასპორული ორგანიზაციების ჩვენს ხელთ 
არსებული რეესტრი – სულ 29 ორგანიზაცია; მოსამზადებელ პერიოდში გაირკ-
ვა, რომ ზოგიერთი ამ ორგანიზაციათაგან უკვე აღარ ფუნქციონირებს; ყველა 
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მოქმედ ორგანიზაციას (ჯამში 21) გაეგზავნა კვლევაში მონაწილეობის შეთა-
ვაზება; (2015 წლის ივლისის თვის განმავლობაში; ელექტრონული მეილის, აგ-
რეთვე სატელეფონო ზარის სახით); საბოლოო ჯამში კვლევაში მონაწილეობა 
მიიღო 9 დიასპორული ორგანიზაციის დამფუძნებელმა, ხელმძღვანელმა და 
აქტიურმა წევრმა; (სულ 13 რესპონდენტი). კვლევაში მონაწილეთა დარჩენილი 
რაოდენობა 8 მონაწილე, შეირჩა სოციალურ ქსელში აქტიურობის და საბერძ-
ნეთში შედარებით ხანგრძლივი ცხოვრების სტაჟის გამო. სულ კვლევაში მონა-
წილეობა მიიღო 21 კაცმა.
•	 აქედან: 13 ქალი და 7 მამაკაცია; 
•	 რესპონდენტთა ასაკი მერყეობს ასეთ დიაპაზონში: ყველაზე ახალგაზრდა – 

29 წლის მამაკაცი, ყველაზე ასაკოვანი – 62 წლის მამაკაცი;
•	 გამოკითხულთა უდიდესი უმრავლესობა ცხოვრობს ქალაქში, მხოლოდ ერთი 

მათგანი – კუნძულზე;
•	 საბერძნეთში ცხოვრებისა და მუშაობის სტაჟი მინიმალური -5 წელი, მაქსი-

მალური -23; 
•	 ზოგადად გამოკითხულთა საშუალო ემიგრაციული გამოცდილება 12-15 წე-

ლია;
•	 განათლების მიხედვით რესპონდენტთა დიდი ნაწილი (18 ადამიანი) უმაღ-

ლესი განათლებითაა და მხოლოდ სამი მათგანია საშუალო ან ტექნიკური 
განათლებით;

•	 ქართული ენის გარდა, გამოკითხულთაგან ყველა ფლობს ბერძნულ ენას, 19 
მათგანი იყენებს აგრეთვე რუსულს, 14 რესპონდენტი – ამ ენების გარდა 
ფლობს ინგლისურს (ორი მათგანი გერმანულსაც); 

•	 ყველა მათგანი საკუთარ იდენტიფიკაციას ქართულენოვან სამყაროსთან ახ-
დენს!
კვლევის საველე ნაწილი დაიწყო 03.08.2015/22:28:55 (პირველი ანკეტის 

ბაზაში შემოსვლის დრო) და დამთავრდა 30.08.2015/13:38:00 (ბოლო ანკეტის 
ბაზაში შემოსვლის დრო); ერთი კითხვარი არის არასრული; (მისი პირველი ნა-
წილი ან გადმოგზავნისას (submit) დაიკარგა, ან რესპონდენტმა სათანადოდ 
ვერ შეავსო).

კითხვარი აიწყო Google Drive – ინტერნეტ-სისტემაში; მისი უპირატესობაა 
მიღებისა და დამუშავების სიადვილე, მონაცემტა ბაზაში ოპერატიულად მუშა-
ობის შესაძლებლობა; თუმცა აქვს ხარვეზიც – კითხვარის შევსება უნდა მოხდეს 
ერთი მიდგომით და ხელმეორედ მიბრუნების შესაძლებლობა არ აქვს; ამიტომ 
კითხვარის მხოლოდ ნაწილის შევსება, დამახსოვრება და გარკვეული დროის 
შემდეგ მიბრუნება (გაგრძელება) შეუძლებელია ან ნაკლებად მოსალოდნელია. 
ეს ქმნიდა გარკვეულ სირთულეს, და რესპონდენტის ყურადღების მაქსიმალურ 
კონცენტრაციას ითხოვდა.

6.1.	 კითხვარის გეგმა (დიზაინი)

ზემოთ მოყვანილი კონცეპტუალური სქემის (დიაგრამა 1) პირველი და მე-
ორე გლობალურ და ცხოვრებისეულ გარემოებათა სვეტები ინტერვიუირების 
გზამკვლევში წარმოდგენილია მახასიათებლების შემდეგი ოთხი ჯგუფით:
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იდენტურობის „შენარჩუნებისა“ თუ სოციალური ცვლილების მზაობის, ტრანს-
ფორმაციის პოტენციალის შესახებ (დიაგრამა 1, კონცეპტუალური სქემის მესამე 
სვეტი) მსჯელობის საფუძველია სოციალურ-კულტურული ტიპოლოგიზაციის 5 
აქტიობის: „ეკლესიურობის“, „მეგობრულობის“, „ინტელიგენტურობის“, „ინტელექ-
ტუალობისა“ და „ნეთიზენშიფობა – ქსელისკაცობის“ გავრცელების დონეების შე-
წონვების საერთო ინდექსი. 

ანუ, ამა-თუ-იმ აქტიობების გავრცელების დონეების შეწონვების საერთო მაჩვე-
ნებელი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის პოტენციალის საზომს.
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7. შედეგები

გუგლის სისტემაში ონლაინ გამოკითხვის შედეგად მივიღეთ ა) მონაცემთა 
გაშლილი ცხრილი ექსელის ფურცლის სახით, სადაც დატანილი იყო რესპონდენ-
ტების მიერ კითხვებზე გაცემული პასუხები. ასეთი ცხრილი მომგებიანია რაოდე-
ნობრივი ხასიათის კითხვების დასამუშავებლად, როგორიც იყო ჩვენი კითხვარის 
ერთი ნაწილი (თუმცა მათი წარმომადგენლობითობა საკვლევი ობიექტისათვის 
არ წარმოადგენს ჩვენი ანალიზის მიზანს და ფარდობითი მახასიათებლები, რო-
გორც ისინი ანგარიშშია ასახული, მხოლოდ საილუსტრაციო ამოცანებს ემსა-
ხურება). ექსელის მონაცემთა ფურცლებზე დატანილი ტექსტური ინფორმაცია 
დამატებით კოდირებასა და ორსაფეხურიან ანალიზს -კოდირება და კონტენტ-
ანალიზი, მოითხოვდა. ამიტომ, სირთულისა და კვლევის საკმაოდ შეზღუდული 
პირობების გამო ვარჩიეთ ანალიზის ტრადიციული ფორმისათვის მიგვემართა. 
ამ მიზნით კი საკმაოდ მოხერხებული გამოდგა GOOGLE სისტემის მიერ მომზა-
დებული ორი ტექსტური დოკუმენტი: ბ) კითხვებზე პასუხების რეზიუმე, სადაც 
რესპონდენტების პასუხები დალაგებული იყო კითხვების მიხედვით, თუმც კი შე-
საბამისი რესპონდენტების მიუთითებლად, და გ) კითხვებზე პასუხები რესპონ-
დენტების მიხედვით, თუმცა, ამ შემთხვევაში, პასუხები არ იყო მოწესრიგებული. 
ამ „მოუწესრიგებლობის“ გამო საჭირო გახდა ტექსტური პასუხების გადანაწილე-
ბა კითხვებისა და რესპონდენტების შესაბამისად, რამაც საკმაო დრო მოითხოვა. 
ფრიად სასარებლო იქნებოდა რესპონდენტების რაოდენობრივი მახასიათებლე-
ბის მიხედვით ორ განზომილებაში დაგველაგებინა პასუხები, რაც საშუალებას 
მოგვცემდა უფრო დაწვრილებით გვემსჯელა სოციალურ-დემოგრაფიული კატე-
გორიების მიხედვით მათი ცვლილების პოტენციალების განსხვავება-მსგავსების 
შესახებ. წარმოდგენილ ანგარიშში ვჯერდებით საბერძნეთის ქართული დიასპო-
რის ერთიანი მასივის ტრანსფორმაციული პოტენციალის შესახე მსჯელობას. 
საბერძნეთის ქართული დიასპორის ტრანსფორმაციის პოტენციალის ინდექსი ამ 
ეტაპზე მხოლოდ თავის თავს შეიძლება შევადაროთ — რომ იგი არის საშუალოზე 
ოდნავ მაღალი 5-ბალიან შკალაზე. სხვა ქვეყნებისათვის ანალოგიური მაჩვენებ-
ლის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა გვემსჯელა ამ ქვეყნების 
ცვლილებისათვის მეტ-ნაკლები მზადყოფნის შესახებაც.

ვნახოთ, როგორ ესმით დიასპორა და როგორია დიასპორის ყოფითი გარემოებე-
ბი რესპონდენტების შეფასებით.

7.1.	 კითხვები და პასუხები

ახლოდან შევხედოთ რამდენიმე საკითხს:
როგორ ესმით დიასპორა:
დიასპორის აღმოცენების მიზეზად სხვადასხვა მიზეზი სახელდება. პირობების გაუმ-

ჯობესება, საფრთხისაგან თავის გარიდება; მიზნად კი წარმოიდგინება სხვადასხვა აქტი-
ობებისათვის პირობების შექმნა, ყოფითი მდგომარეობის თუ ეგზისტენციური პირობების 
გაუმჯობესება, ფსიქოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. 

მიუხედავად მრავალსუკუნოვანი ქართულ-ბერძნული ურთიერთობისა, ქართუ-
ლი დიასპორა საბერძნეთში მხოლოდ ახალ მოვლენად აღიქმება, თუმცა, ქართული 
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კულტურის ზოგიერთი კერის არსებობა და მისი აქტუალობა ქართული დიასპორი-
სა და საქართველოსათვისაც გაცნობიერებულია. დიასპორებსა და ქართულ მიგრა-
ციას საბერძნეთში მაინც მხოლოდ ბოლო 20-25 წლის მოვლენად მიიჩნევენ. 

ნაწილი თვლის, რომ ისტორიული დიასპორა საბერძნეთში ქართველებს არ აქვთ, 
იგი მხოლოდ ახლა ყალიბდება, ამიტომ მათი შედარება უაზრობაა. „არსებობს შრო-
მითი მიგრანტების ჯგუფები, რომლების შემდგომი თაობებისგან შესაძლოა ჩამო-
ყალიბდეს საბერძნეთში ქართული დიასპორა.“

მეორე აზრის თანახმად ისტორიული დიასპორის მაგალითად მხოლოდ ათონის 
ივერთა მონასტერის ხსენებაც საკმარისია, უმდიდრესი ბიბლიოთეკით და უამრავი 
ქართველის ჩამოსახლებით იმ პერიოდში. დღევანდელი დიასპორა ეკონომიკური 
მიგრანტები არიან და არ მიაჩნიათ, რამე როლი ითამაშოს ქვეყნის განვითარებაში 
და არც განსაკუთრებული ცვლილება არ შეიმჩნევა ბოლო 10-წლეულში.

საბერძნეთის ქართული დიასპორა მრავალრიცხოვანია, მაგრამ მის ძირითადად 
ნაწილს დღეს შრომითი მიგრანტები შეადგენენ. შემდეგ კატეგორიაა მათი შვილე-
ბი, რომელთა შთამომავლობამაც, თავის მხრივ დასაბამი მისცა მესამე თაობის 
ქართულ დიასპორას. ცალკე განხილვის საგანია შერეული ქართულ-ბერძნული თუ 
სხვადასხვა უცხოელზე დაოჯახებული ქართველები, მათი შვილები და შვილიშვი-
ლები. ასევე, ჩვენი ღრმა რწმენით, ქართულ დიასპორად უნდა აღვიქვათ ტომით 
ბერძენი საქართველოს ყოფილი მოქალაქეები, რომელთა რიცხვი ძალიან დიდია. 
მე-20 საუკუნის 90-წლების სტატისტიკით, საქართველოს ბერძნული მოსახლე-
ობა 130.000 ითვლიდა. აქედან, მინიმუმ 100.000 გადმოსახლდა ევროკავშირის 
ორ ქვეყანაში: საბერძნეთსა და კვიპროსზე,რომლებთანაც კონტაქტების აღდგე-
ნა და დიალოგი აუცილებელია. ისტორიულ დიასპორაზე ჩვენ ძალიან ბუნდოვანი 
წარმოდგენა აქვთ დღევანდელ დიასპორაში. ასევე, აღსანიშნავია, რომ ადრინდელ 
ჩამოსულთაგან განსხვავებით, რომელთაც საზოგადო ქართული-პატრიოტული 
საქმის მიმართ მეტი მონდომება და ენთუზიაზმი ჰქონდათ, შეიმჩნევა ერთგვარი 
უიმედობა და პესიმიზმი. საჭიროა მეტი მუშაობა ახალგაზრდობასთან, მეტი ყუ-
რადღება უნდა მიექცეს საგანმანათლებლო პროგრამებს.

გადასვლის ძირითად მიზეზად სახელდება ეკონომიკური გაჭირვება, ოჯახის მატე-
რიალური მხარის უზრუნველყოფის აუცილებლობა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ფიზიკური 
არსებობის საფრთხის ან პოლიტიკური უსაფრთხოების მიზეზის გამო საბერძნეთში 
ქართული ემიგრაცია დღეს ნაკლებად სახელდება. თუმცა, ადრე საქართველოდან სხვა 
ქვეყნებში გასულთა მხრიდან თავშესაფრის მოთხოვნას სწორედ ფიზიკური და პოლი-
ტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა განაპირობებდა. მაგალითისათვის, ასეთი 
იყო ერთერთი დიასპორული კვლევის შედეგი 90-იან წლებში. 21-ე საუკუნის პირველი 
ათწლეულის ბოლოსაკენ კი ემიგრაცია, რესპონდენტთა თქმით, პოლიტიკურ სარჩულს 
საკუთარი გადაწყვეტილების დასასაბულებლად იყენებდა. ისიც შეიძლება ითქვას, რომ 
არათუ ეკონომიკური უკიდურესობა აიძულებდა გადასვლას, არამედ ცხოვრების პირო-
ბების გაუმჯობესება და ოჯახის (შვილების) უკეთესი მომავლის უზრუნველყოფა. მი-
ზეზთა შორისაა შერეული ქორწინებაც, რომელიც არა ემიგრაციის მიზეზი, არამედ მისი 
შედეგიც შეიძლება იყოს.

საბერძნეთში გადასვლის შემდეგ საკმაოდ დიდი ხანი ადგილზე დამკვიდრებას 
და ახალ პირობებთან შეგუებას დასჭირდა. მათი საზოგადოებრივი აქტიობის ინ-
ტენსიობა 2003 წლიდან იზრდება. ცდილობენ კავშირი დაამყარონ ადგილობრივ 
მმართველობასთან. ასევე, ყურადღება ექცევა ურთიერთთანადგომას, დახმარე-
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ბას.ძალისხმევა მიმართულია ეროვნული (ქართული) ენისა და კულტურის შენარ-
ჩუნება- განვითარებისაკენ. ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის საკითხიც ხში-
რად პრობლებას წარმოადგენს. 

ბოლო წლებში ასაკი გაახალგაზრდავდა. ასევე, მეტია ქალების წილი: 45-50 
წლის ქალებისა, რომელთა შვილები სტუდენტები არიან და სწავლისათვის სახს-
რები ესაჭიროებათ; 50-64 წლის ქალები, რომლებიც ძალიან გაჭირვებული ოჯახე-
ბიდან არიან წამოსულები; დები, რომლებიც თავად მოდიან, იმიტომ რომ მშობლე-
ბი ვერ გამოუშვეს, ხოლო 25-35 წლის მამაკაცები იშვიათად მიდიან ემიგრაციაში. 
ადრე თუ უშუქობა-უწყლობა, სითბოს უქონლობა გამოვლილი ქართველები ჩამო-
დიოდნენ, ახლა ჩამოდიან ქართველები, რომლებმაც ბანკებთან ურთიერთობაში 
საცხოვრებლები დაკარგეს და უზარმაზარი ვალები დაედოთ.

ადრე მეტი ყურადღება ეთმობოდა საბერძნეთში გადმოსულ დიასპორას სახელმ-
წიფოს მხრიდან. ახლა „ყველა მიტოვებულად გრძნობს თავს, როგორც მთავრობი-
საგან, ასევე მოსახლეობისაგან.“ 

დიასპორის წევრების მიერ ეროვნულობის აღქმის შესახებ:

თქვენ რის მიხედვით განსაზღვრავთ საკუთარ ეროვნულ კუთვნილებას?

თვითშეგნების 12 60%
წარმომავლობის 11 55%
ენის 10 50%
დაბადების ადგილის 4 20%
მოქალაქეობის 3 15%
სხვა 1 5%
ბინადრობის 0 0%
ცხრილი 5. რა განსაზღვრავს ეროვნებას

ზოგადად, იცვლება მოქალაქეობის, ეროვნულობის და სხვა სოციალური 
იდენტიფიკაციების აღქმა სოციალური ინდივიდების მიერ. საინტერესოა, რო-
გორ ხედავენ ეროვნულობას, როგორც პიროვნების მახასიათებელს, საბერძნე-
თის ქართული დიასპორის წევრები. მნიშვნელობით ბოლო ადგილზეა ბინადრო-
ბა, თუმცა ამის მოლოდინი ნაკლები უნდა ყოფილიყო, თუნდაც იმიტომ, რომ 
ეროვნულობა (ეროვნება) და ნაციონალობა ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული 
წლის წინ სინონიმებად ითვლებოდა. ასევე, ზოგიერთ ქვეყანაში საკმაო აგიტა-
ციას ეწეოდნენ იმ მიმართულებით, რომ სწორედ საცხოვრებელი ადგილის მი-
ხედვით განსაზღვრულიყო ეროვნებაც (თუ ნაციონალობა?). ორი ცნებისათვის 
მრავალგვარი მიდგომები არსებობს. მაგალითად, რუსეთსა და თურქეთში ყვე-
ლა რუსად (როსსიიანინ) ან თურქად ითვლება, ბევრი ყოფილი საბჭოთა მოქალა-
ქე, თუ თავს ქართველად თვლის, პროფესიულად რუსად მიიჩნევს საკუთარ პი-
როვნებას. ასეა საქართველოშიც – საქართველოს ყველა მოქალაქე ქართველად 
იწერება როგორც მოქალაქე, მაგრამ წარმომავლობით (ეროვნებით) შეიძლება 
სომეხი, რუსი, ოსი ან აზერბაიჯანელი იყოს. ის კი არა, ზოგჯერ არის მცდე-
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ლობები, ქართველებში გამოჰყონ ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც არცერთი 
სხვა სახელმწიფოს ერებს არ მიეკუთვნებიან. ასეთ ფონზე საინტერესოა, რომ 
პირველ რიგში ეროვნების განმსაზღვრელად დიასპორის წევრებმა (ნახევარზე 
მეტი) ეროვნულობის ძირითად მაჩვენებლად თვითშეგნება მიიჩნიეს, რაც შეიძ-
ლება მიგვანიშნებდეს პიროვნულობის, და არა კოლექტიურობის, როლის გაზრ-
დაზე. 

7.2.	 სოციალურ-კულტურული ტიპოლოგიზაცია

მნიშვნელოვანია სოციალური ცვლილებისათვის მზაობაზე ისეთი მაჩვენებლე-
ბი, როგორებიცაა- კეთილდღეობის ცვლილების მოლოდინი, საზოგადოებრივი (და 
დიასპორული) ჩართულობის, სოციო-ფსიქოლოგიური, სოციო-კულტურული და სო-
ციო-დემოგრაფიული, რომლებიც ახასიათებენ სოციალურად აქტიურ სუბიექტს.

ოჯახის კეთილდღეობისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მაჩვენებლები:
•	 ოჯახის ადგილსამყოფელი [ცვლადი v08; Excel-ში სვეტი e]
•	 კეთილდღეობის დონე [v09; f]
•	 საზოგადოებრივი, დიასპორული ჩართულობა [v27; v]

სოციალურ-კომუნიკაციური ტიპოლოგია:
•	 ეკლესიური („მორწმუნე“) [v30 ; y]
•	 ნაცნობ-მეგობრული („მეგობარი“) [v32; aa]
•	 კულტურული („ინტელიგენტი“) [v34; ac]
•	 ინტელექტუალური („ინტელექტუალი“) [v36; ae]
•	 სოციო-მედიური („ნეთიზენი“) [v38; ag
•	 ცივილიზაციური პოტენციალის ინდექსი (=v30-v38 ცვლადების წონების ჯამი / 5)
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სოციალურ-ფსიქოლოგიური:
•	 პიროვნულ-ინდივიდუალური  

vs კოლექტიური [v47; ap]

სოციალურ-კულტურული:
•	 ცივილიზაციური ორიენტაცია [v49; ar]

სოციალურ-დემოგრაფიული:
•	 სქესი [v51; at]
•	 ასაკობრივი ჯგუფი [v52; au]

სოციალურ-კომუნიკაციური ტიპების გავრცელების დონეები 
რესპონდენტების მიხედვით

გამოკვლევისათვის სხვებზე მნიშვნელოვანია რესპონდენტების სოციალურ-კო-
მუნიკაციური ტიპოლოგიზაცია, რომლებიც ცვლილების პოტენციალთან მიმართე-
ბაში დამოუკიდებელ ცვლადებს წარმოადგენენ.

შემოგთავაზებთ პიროვნებების რამდენიმე სოციალურ ტიპს. გთხოვთ გვითხ-
რათ, თქვენი აზრით მათგან რომელი ჭარბობს და რომელია ნაკლებად წარმოდგე-
ნილი ქართულ დიასპორაში:

ა. [დადის ეკლესიაში, სალოცავ სახლებში, არის მრევლის ან სხვა რელიგიური 
საძმოს წევრი, მონაწილეობს დღესასწაულებში, იცავს ტრადიციებს, დაინტერესე-
ბულია ხალხური შემოქმედებით ]

მეტად გავრცელებული 2 10.5%
გავრცელებული 9 47.4%
ნაკლებად გავრცელებული 8 42.1%
არ არის წარმოდგენილი 0 0%
ცხრილი 9. საეკლესიო კომუნიკაცია

ბ. [ ხშირი ურთიერთობა აქვს მეგობრებთან, ნათესავებთან, ხვდება მათ თავყრი-
ლობებზე, გართობისა და ინფორმაციისათვის ძირითადად იყენებს ტელევიზორს, 
რადიოს და პრესას ]

მეტად გავრცელებული 6 31.6%
გავრცელებული 8 42.1%
ნაკლებად გავრცელებული 5 26.3%
არ არის წარმოდგენილი 0 0%
ცხრილი 10. მეგობრობის კომუნიკაცია
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გ. [ დადის საღამოებზე, კონცერტებზე, შოუ-წარმოდგენებზე, ფიტნესზე კლუ-
ბებსა და ბარებში; ინტერესდება თანამედროვე ცხოვრებისუელი, კინოს, ხელოვნე-
ბისა და ლიტერატურის საკითხებით]

მეტად გავრცელებული 0 0%
გავრცელებული 5 26.3%
ნაკლებად გავრცელებული 13 68.4%
არ არის წარმოდგენილი 1 5.3%
ცხრილი 11. კულტურული კომუნიკაცია

დ. [ ეცნობა და შეისწავლის სხვადასხვა სახის ბეჭდურ და ელექტრონულ ლიტე-
რატურას; მისი ინტერესის სფეროშია ქართულ-ბერძნული ურთიერთობები, კულ-
ტურისა და ცივილიზაციის საკითხები ]

მეტად გავრცელებული 1 5.3%
გავრცელებული 5 26.3%
ნაკლებად გავრცელებული 12 63.2%
არ არის წარმოდგენილი 1 5.3%
ცხრილი 12. ინტელექტუალური კომუნიკაცია

ე. [ ფაქტობრივად „ცხოვრობს“ ინტერნეტში; ინფორმაციას, გართობისა და 
ცოდნის მოპოვების საშუალებებს მოიძიებს ინტერნეტში; ურთიერთობს მეგობ-
რებსა და ნაცნობებთან სოციალურ ქსელებში; შესაძლოა, გამოიყენებს ინტერ-
ნეტს გადახდების, გადარიცხვების, შეძენისა და ვებ-კომერციული საქმიანობის 
მიზნით]

მეტად გავრცელებული 5 26.3%
გავრცელებული 10 52.6%
ნაკლებად გავრცელებული 4 21.1%
არ არის წარმოდგენილი 0 0%
ცხრილი 13. ინტერნეტ კომუნიკაცია

საშუალოდ გამოკითხული მასივისათვის (n=21) ეს მაჩვენებლები ასე გამოიყუ-
რება: 
[წონები** -სხვადასხვა შკალების მნიშვნელობების წონითი ღირებულებები სხვა-
დასხვაა]
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რესპონდენტთა სოციალურ-კულტურული მახასიათებლების ინდიკატორები

ცვლილებისათვის მზაობის ინდექსი გამოითვლება მხოლოდ სოციალურ-კომუ-
ნიკაციური დამოუკიდებელი მაჩვენებლების მიხედვით. თუმცა, შესაძლოა, მისთ-
ვის სხვა მახასიათებლებსაც არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონდეს. ყოველ შემთხ-
ვევაში, ამჯერად, სოციალურ-კომუნიკაციურს მივანიჭეთ უპირატესობა, თუნდაც 
იმ მიზეზის გამო, რომ თანამედროვე პოსტ-მოდერნულ სიტუაციაში, როგორც 
თვლიან (სოციალური მეცნიერებების თეორიულ წარმომადგენელთა უმეტესობა), 
სწორედ კომუნიკაციაა განმსაზღვრელი გარემოება რისკულ სიტუაციებში, რაც 
დამახასიათებელია არა მხოლოდ დიასპორებში მაცხოვრებელი სოციალური ინ-
დივიდებისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არა უზოგადეს ინტერპრეტაციებს 
უთმობენ ყურადღებას, არამედ პიროვნების უშუალო კონტქატების განხორციელე-
ბისას ხდება გარემო სიტუაციებში (გარემოებებში) გარკვევა. ანუ, არა საკაცობ-
რიო ან ეროვნულ რაციონალიზაციას ემყარება სამყაროს გაგება, არამედ ერთგ-
ვარ რეფლექსიურ კომუნიკაციას, რომელთა დროსაც მუდმივად ყალიბდება ახალი 
გაგებები ახალი სიტუაციებისათვის. ამიტომ პირველ რიგში ცვლილების მზაობის 
დონის გასარკვევად მივმართეთ არა მატერიალური კეთილდღეობის ან კეთილდ-
ღეობის მოლოდინების მაჩვენებლებს ან თუნდაც ღირებულებით ორიენტაციებს 
(მაგალითად, დასავლური, ჩრდილოური, აღმოსავლური, კლასობრივი ...) ან სა-
ზოგადოებრივ ჩართულობებს, არამედ პერსონალურ ჩართულობას ისეთ ინდივი-
დუალიზებულ კომუნიკაციებში, როგორიცაა ეკლესიურობა, მეგობარ-ნათესაური 
ურთიერთობები, უშუალო გარემოსათვის დამახასიათებელი კულტურული საურ-
თიერთობო აქტიობები, პიროვნული ინტერესი ინტელექტუალური ცოდნისადმი, 
ე.წ. სოციალურ-მედიური ონლაინ აქტიობები. ჩვენი აზრით, სწორედ ამ სოციალუ-
რი ხასიათის ურთიერთობებში მყარდება ინდივიდუალიზებული კავშირები კონკ-
რეტული (და არა საკაცობრიო) ინტერპრეტაციის შესამუშავებლად.

სხვადასხვა კომუნიკაციური აქტიობების დონეები, რასაკვირველია, განსხვავე-
ბულია. ასევე, განსხვავებულია თავად რესპონდენტების დამოკიდებულება მათი 
მეტად თუ ნაკლებად გავრცელებასთან მიმართებაშიც. ამ სოციალურ-კომუნიკა-
ციური აქტიობების შეფასება რესპონდენტების მხრივ საკმაოდ გამოკვეთილად 
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ჩანს მათივე მსჯელობებში, და, ამას გარდა, ისინი (აქტიობები), თავიანთი თვი-
სობრიობის გამო არაერთგვაროვანი არიან ცვლილების მოთხოვნების თვალსაზ-
რისით. მაგალითად, ეკლესიურობა და მეგობრულ-ნათესაური ურთიერთობები თა-
ვიანთი კონსერვატულობისა და მეტი ტრადიციულობის გამო თითქოს ნაკლებად 
ხელისშემწყობად უნდა მოიაზრებოდნენ ცვლილებების გენერაციისათვის. ხოლო, 
ქსელური აქტიობა და თანამედროვეობაში გარკვევის მიმართ მეტი ინტერესის გა-
მოჩენა უფრო უნდა განაწყობდეს სოციალური სუბიექტს სოციალური ცვლილებე-
ბისათვის. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ამ თეორიულ მოსაზრებას კვლევის შედეგების 
მიხედვით მხოლოდ ზოგიერთ მაჩვენებელთან მიმართებაში მოეძებნა დამტკიცება, 
სხვებისათვის კი მათი კავშირი (კორელაცია) ცვლილებების მზადყოფნასთან არც 
თუ ისე დამაჯერებელი აღმოჩნდა. 

კომუნიკაციის აქტიობების სახეობებისათვის არსებობს „ტრანსფორმაციულო-
ბისათვის“ ერთგვარი მეტნაკლები შინაგანი „მზაობა“, რაც მათი შეფასებისას, 
მათთვის წონების მინიჭებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას. მაგალითად, „ეკ-
ლესიურობა“ კონსერვატული ბუნებისა და ტრადიციონალიზმის (წარსულთან მეტი 
ბმის გამო) სხვა აქტიობებზე ნაკლებად არის დაკავშირებული ცვლილებასთან, ან 
უკუპროპორციულიც კი შეიძლება იყოს. რესპონდენტების ანალოგიური დამოკი-
დებულება „ეკლესიურობასთან“ ჩანს იქიდან, რომ ისინი ნაკლებად ავლენენ საბერ-
ძნეთის ქართულ დიასპორაში ამ აქტიობის მათივე თვალსაზრისით არც თუ ისე მა-
ღალი გავრცელების დონისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას. ანუ, რაც დაბალია 
ეს ფორმა აქტიობისა, მით მეტი უნდა იყოს სოციალური ცვლილებისათვის მზაობა. 
ამის საპირისპიროდ, ისეთი ახალი სახეობა კომუნიკაციური აქტიობისა, როგორი-
ცაა ვირტუალურ სოციალურ სივრცეებში ურთიერთობა, უფრო რელევანტური 
უნდა ყოფილიყო ტრანსფორმაციისათვის; და მისი გავრცელების დონეც რესპონ-
დენტების მიერ არც თუ ისე მცირედ აღიქმებოდა. ამიტომ, შეფასებისას (შეწონვის, 
წონის მინიჭებისას) იგი ტრანსფორმაციისათვის განისაზღვრა როგორც პროპორ-
ციული აქტიობა. წინასწარ ვიტყვით, – როგორც შედეგებმა გვიჩვენა, მოლოდინი, 
რომ იგი – ქსელისკაცობა „ეკლესიურობასთან“ შედარებით უფრო ქმედითი ფაქ-
ტორი იქნებოდა სოციალური ცვლილებისათვის, არ გამართლდა. მისი მიმართე-
ბა (კორელაციის კოეფიციენტი) ტრანსფორმაციის პოტენციალის მაჩვენებელთან 
არამნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.

7.3.	 ცვლილების პოტენციალის მაჩვენებელი

აქტიობის გავრცელების დონის მაჩვენებელი ფასდება აქტიობის ამა თუ იმ სახე-
ობის ცვლილების თვალსაზრისით, ანუ შეიწონება ტრანსფორმაციისათვის ადეკვა-
ტურობის შესაბამისად. რაც უფრო მეტად ადეკვატურია აქტიობა ცვლილებისათვის, 
მით მაღალია მისი ტრანსფორმაციული მნიშვნელობა, წონა (მაქს. 5) და რაც უფრო 
არაადეკვატურია აქტიობა ცვლილებისათვის, მით დაბალია მისი ტრანსფორმაცი-
ული მნიშვნელობა (მინ. 1); ამა თუ იმ აქტიობის ტრანსფორმაციული მნიშვნელობა 
კორექტირდება ამ აქტიობის გავრცელების დონის შესაბამისად. მაგალითად, რო-
გორც აღვნიშნეთ, ტრადიციული აქტიობები მათი კონსერვატული ბუნების გამო 
ნაკლებად წონადი ან უკუპროპორციულიც კი არის სოციალური ცვლილებისათვის, 
ამიტომ, მათი გავრცელების დონეც დაბალი მნიშვნელობის ან საპირისპირო მნიშვნე-
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ლობისაა. ხოლო აქტიობის ახალი ან მეტი ინტელექტუალობის სახეობების გავრცე-
ლება ცვლილებისათვის უფრო ხელისშემწყობ საქმიანობად აღიქმება. აღვნიშნავთ, 
რომ ურთიერთმიმართებების ცხრილებში „სიახლის“ ან „გონივრულობის“ აქტიობები 
არც თუ ისე მაღალ ფაქტორულ დატვირთვებს ავლენდნენ.

საბერძნეთის ქართული დიასპორისათვის სოციალურ-კომუნიკაციური აქტი-
ობისა და სოციალური ცვლილებისადმი მზაობის დონის მაჩვენებლები ამგვარად 
გამოიყურება: 

დიასპორის სოციალურ-კომუნიკაციური აქტიობის ხუთი მაჩვენებლის გავრცე-
ლების დონეები 5-ბალიან შკალაზე ( 5 არის გავრცელების მაღალი დონე; 1 არის 
დაბალი და 2.5 არის გავრცელების საშუალო დონე) ასეთია:

რანგი სოც-კომუნიკაციური. აქტიობა ინდიკატორი
1. ნაცნობ-მეგობრული  (მეგობარი) - 2.63 (საკმაოდ გავრცელებული)
2. ციფრულ-ქსელური (ნეთიზენი) - 2.63 (საკმაოდ გავრცელებული
3. ეკლესიური  (მორწმუნე) - 2.38 (საშუალო მაღალი)
4. ინტელექტუალური  (ინტელექტუალი) - 1.85 (საშუალოზე დაბალი
5. საზოგადოებრივ-კულტურული (ინტელიგენტი) - 1.79 (საშუალოზე დაბალი)

დიაგრამა 3ბ. სოციალურ-კომუნიკაციური აქტიობა და ტრანსფორმაციის პოტენციალი

როგორც ვხედავთ, საბერძნეთის ქართული დიასპორისათვის გავრცელების 
მაჩვენებლით სხვებზე მეტია ნაცნობ-მეგობრული კომუნიკაცია, ისევე, როგორც 
საქართველოში (ან იქნებ, მეტადაც). 

რაც შეეხება სოციალური ტრანსფორმაციის მაჩვენებელს — ჩვენი შემთხვევი-
სათვის 5 სოციალური აქტიობის გავრცელების მაჩვენებლების შეწონვების საშუ-
ალო სიდიდეს, იგი გამოკითხული მასივისათვის უდრის 3,2 ხუთბალიან შკალაზე,  
(დიაგრ. 4) 5 ტრასფორმაციის მაღალი მზაობისა და 1 დაბალი მზაობის აღმნიშ-
ვნელია, და იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, საშუალოზე მაღალია. როგორ შეიძლება ეს 
გავიგოთ? 

ინტერპრეტაცია საკმაოდ საჭოჭმანო საქმეა, მით უფრო, სამომავლო ვარაუდის 
გამოთქმა, მაგრამ მაინც გვინდა ვთქვათ, რომ 3.2 საკმარის მზაობაზე მიუთითებს. 
დღეისათვის შესაძლოა მეტი უფრო მძაფრი სიტუაციის მანიშნებელიც კი ყოფი-
ლიყო. სიტუაცია რევოლუციური ნამდვილად არ არის, რაც ალბათ კარგია, მაგრამ 
ცვლილებისათვის სოციალური მზაობაც საკმარისი ჩანს. 
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ტრანსფორმაციის პოტენციალს აქვს მაღალი და დაბალი მაჩვენებლების ზონები. 
მათი ვიზუალიზაცია უკეთესად გაგვარკვევს, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს საბერძ-
ნეთის ქართული დიასპორის 3.2, როცა შედარებისათვის არ გვაქვს სხვა ქვეყნების 
დიასპორების ანალოგიური მაჩვენებლები. დიაგრამაზე 4 ჩანს, რომ 3.2 საკმაოდ ავ-
სებს სატრანსფორმაციო პოტენციალის სივრცეს; ანუ, რესპონდენტთა მცირე ნაწი-
ლია საშუალოზე დაბლა; ხოლო, მთელს ამ სივრცეში, დიასპორის შერჩევითი მასივი-
სათვის (ვერტიკალური ღერძი) ტრანსფორმაციულობის 1-დან 5-მდე ინტენსივობის 
(ჰორიზონტალური ღერძი) სივრცეში ნაკლებია თავისუფალი და მეტია „ათვისებული“. 

დიაგრამა 4. დიასპორაში მაღალი და დაბალი პოტენციალის ზონების ვიზუალიზაცია

7.4.	 ზოგადი დასკვნები, ძირითადი მიგნებები

უნდა აღინიშნოს რესპონდენტთა პასუხებში გამოვლენილი ზოგიერთი ტენდენცია:
•	 დიდი უმეტესობა (18 რესპონდენტი) აღნიშნავს, რომ საქართველო ეკონომიკუ-

რი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დატოვა (მხოლოდ სამი შემთხვევაა 
– როდესაც საბერძნეთში დარჩენის მიზეზად: სწავლა, სპორტული კარიერა, და 
სამეცნიერო საქმიანობა სახელდება)

•	 ეკონომიკური მდგომარეობის დინამიკის მიხედვით რესპონდენტთა პასუხები 
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ასე გადანაწილდა: „არ შეცვლილა“ -6; „გაუარესდა“ – 3; „დღეს უკეთესია, ვიდრე 
ადრე“ -11; პასუხი არ გვაქვს -1;

•	 ხოლო იგივე პარამეტრის – ეკონომიკური მდგომარეობის – უახლოეს მომავალ-
ში გაუმჯობესების მოლოდინები გადანაწილდა ასე: „არ ველი მნიშვნელოვან 
ცვლილებას“ -12; „ველი გაუარესებას“-3; „ველი, რომ იქნება გაუმჯობესება“ – 5; 
პასუხი არ გვაქვს -1;

•	 გარდა ამისა საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობას რეს-
პონდენტთა ნაწილი უკავშირებს მხოლოდ საქართველოს – 3; საბერძნეთსაც და 
საქართველოსაც – 7; მხოლოდ საბერძნეთს -7; სხვა ქვეყანას -3;
რესპონდენტთა აზრით, დიასპორების ფორმირების დანიშნულებაა სამეურ-

ნეო, კულტურული თუ სხვა საქმიანობებისათვის პირობების შექმნა სხვა გა-
რემოში. ასევე, დიასპორების შექმნის მიზეზები იყო საფრთხეებისაგან თავის 
დაღწევა, ეგზოსტენციური პირობების გაუმჯობესება, მოთხოვნილებების დაკ-
მაყოფილება.

საბერძნეთის ქართული დიასპორა ჩვენი რესპონდენტების მიერ ძირითადად 
ახალ მოვლენად აღიქმებოდა, თუმცა მათთვის ცნობილია ის დიდი ისტორია, 
რომელიც აქვს ქართულ-ბერძნულ ურთიერთობას და ქართველების წარმომად-
გენლობითობას ანტიკური თუ შუასაუკუნეების საბერძნეთში. თვლიან, რომ იმ 
ძველი ურთიერთობის საფუძველზე ქართული დიასპორა შეიძლება ოდესღაც 
არსებობდა, მაგრამ დღეისათვის იგი აღარ არსებობს. ამიტომ ქართველების 
დიასპორა საბრძნეთში ბოლო 20-25 წლის მოვლენაა. წლების განმავლობაში 
დიასპორამ გაახალგაზრდავება განიცადა, ანუ მიგრანტებად უფრო ხშირად შე-
დარებით ახალგაზრდა ადამიანები არიან. ასევე მეტია ქალების წილი. ზოგიერ-
თი დღევანდელ ქართულ დიასპორას მესამე ტალღად მიიჩნევს. ისიც აღინიშნა, 
რომ ახლანდელი საბერძნეთში მაცხოვრებელი ქართველების მეორე თობა იქნე-
ბა პირველი [სრულყოფილი] დიასპორა.

ქართველები მიმღები ქვეყნის განვითარებაში არავითარ როლს არ თამა-
შობენ. საჭიროა ყურადღება მიექცეს საქართველოდან ბოლო ათწლეულებში 
საბერძნეთში გადასახლებულ ბერძენ ქართველებს, რომლებიც საკმაოდ დიდი 
რაოდენობის არიან და რომელთა როლიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ორი 
ხალხის ურთიერთობებისათვის. ასევე სერიოზულ ყურადღებას მოითხოვს დიას-
პორის ახალგაზრდობის მიმართ სახელმწიფოს ყურადღება, მათ განათლებაზე 
ზრუნვა. ადრე საქართველოს სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობდა დიას-
პორას, ახლა ყურადღება არ არის, ასეთ აზრსაც გამოთქვამენ რესპონდენტები.

უმთავრეს მიზეზად ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მათი ოჯახების ეკო-
ნომიკურ გაჭირვებას ასახელებენ. თუმცა, ეტყობა, მიზეზი უახლესი ისტორიის 
განმავლობაში იცვლებოდა. თუ ეს იყო სიცოცხლის საფრთხისათვის თავის დაღ-
წევის მიზეზი, შემდეგ უფრო ეკონომიკური გაჭირვება იქნა წამოწეული პირველ 
პლანზე. უკანასკნელ პერიოდში გაჩნდნენ ისეთი მიგრანტებიც, რომლებიც სა-
ბერძნეთში გადასვლის უფლების მისაღებად არც თუ საფუძვლიანად პოლიტიკურ 
სარჩულს იყენებდნენ. დღეისათვის, ალბათ მაინც, მიგრანტებისათვის უპირველე-
სი მიზანი მათი საბერძნეთში გადასვლისა არის (იყო) შვილებისათვის უკეთესი, 
ევროპული („საბერძნეთი ევროპის კავშირისა და ნატოს ქვეყანაა“) პერსპექტივა. 

პირველ ეტაპზე დიასპორა და მისი წევრები ყურადღების უმეტეს ნაწილს 
ახალ ქვეყანაში მოწყობას უთმობდნენ. თანდათან იმატა დიასპორის ყურადღე-
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ბამ საკუთარი კულტურის შენარჩუნებისათვის ზრუნვაზე. დღეისათვის დიას-
პორული ორგანიზაციებში ბრევრია ისეთი, რომლებიც არათუ მხოლოდ გად-
მოსულების მოწყობასა და ადაპტაციაზე ზრუნავენ, არამედ ცდილობენ ხელი 
შეუწყონ ქართული კულტურის განვითარებას, ენის შესწავლას. 

ინფორმაციის წყაროებად ქართული, ადგილობრივი, ევროპული და რუსუ-
ლი საშუალებები სახელდება. ურთიერთობის ენებია პირველ რიგში ქართული, 
ბერძნული და რუსული, ხოლო შემდეგ ინგლისური. ეროვნულობის განმსაზღვ-
რელად თვითშეგნებასა და წარმომავლობას ასახელებენ; საცხოვრებელი ადგი-
ლის მიხედვით არცერთმა რესპონდენტმა გამოკითხულთაგან არ განსაზღვრა 
ეროვნულობა. 

საზოგადოებრივი ჩართულობის მხრივ უკეთესი მდგომარეობაა დღეს, ვიდრე 
ეს იყო დიასპორის პირველ ეტაპებზე. საკმაოდ მაღალია დიასპორული ჩართუ-
ლობის მაჩვენებელი, თუმცა, ეს შეიძლება გამომდინარეობდეს იქიდანაც, რომ 
ინტერვიუირების ობიექტები უმეტესწილად დიასპორული ორგანიზაციების ირ-
გვლივ თავმოყრილი ადამიანები იყვნენ.

საინტერესოა რესპონდენტების პოზიციონირება პიროვნულ ინდივიდუალიზმ-
სა და ე.წ. კოლექტიურ ინდივიდუალიზმს შორის. ინდივიდუალიზმის ამ ორ ფორ-
მას გამოკვლვევაში განვასხვავებთ [ქართული] ინდივიდუალობის ტრადიციული, 
საბჭოური და თანამედროვე ევროპული გაგებით. ინდივიდუალიზმის ქართულ 
ტრადიციულ გაგებაში იგულისხმება ქართველის პიროვნული ინდივიდუალიზმი, 
თუმც კი მისი უშუალო გარემო (ოჯახი, მეგობრები, ნათესაობა) დაცვით უზრუნ-
ველყოფილი. „კოლექტიური ინდივიდუალიზმის“ ეს [ქართული] ფორმა საბჭოური 
კოლექტივიზმისაგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ქართული უფრო პერსონიფი-
ცირებული იყო და შედარებით ნაკლებად დაცული საბჭოური სოციალური გა-
რანტიებით. ევროპული ინდივიდუალიზებული საზოგადოებებისათვის პიროვ-
ნების განცალკევება გაზრდილია, მაშინ, როცა თავად ეს ინდივიდუალიზებული 
პიროვნება მეტ არაპერსონიფიცირებულ სოციალურ გარანტიებს ღებულობს. 
ევროპული ემიგრაციის პირობებში რთული იყო ადგილობრივი სოციალური გა-
რანტიებით სარგებლობა, გართულდა ტრადიციული სოციალური გარემოთი 
სარგებლობაც, მაგრამ ეს ტრადიციული დაცულობა უფრო შესაძლებელი იყო. 
ამავე დროს, ბევრი გადასული ქართველი სრულიად მარტო აღმოჩნდა ცხოვრები-
სეულ პირობებთან პირისპირ. შესაძლოა, ასეთმა მდგომარეობამ განაპირობა ის, 
რომ პოზიციის მაჩვენებელი პიროვნულ ინდივიდუალიზმსა და ტრადიციულ „კო-
ლექტიურ“ ინდივიდუალიზმს შორის რამდენადმე, თუმცა არც თუ ისე ძლიერად, 
გადახრილია ტრადიციულისაკენ (=2 ხუთბალიან შკალაზე, სადაც 5 პიროვნულ 
ინდივიდუალიზმს აღნიშნავს, 1 კი „კოლექტიურს“). ასევე ორის ტოლია ცივილი-
ზაციური ორიენტაციის მაჩვენებელი უფრო „ტრადიციულ“ და „ჩვეულ საბჭოურ“ 
ავტორიტარიზმსა და დასავლურ დემოკრატიულ-ლიბერალურ პოზიციას შორის. 
ამ მაჩვენებელს შესაძლოა ციკლური ხასიათი ჰქონდეს, ანუ იგი შესაძლოა მეტი 
იყო რამდენიმე წლის წინ და ნაკლებია ახლა ცვალებადი გარემოს რეფლექსიური 
აღქმის შესაბამისად. თუმცა, იგი შესაძლოა ქანქარას პრინციპით იცვლებოდეს.

ცალკე თემაა ტრანსფორმაციის პოტენციალის მაჩვენებელი, რომელიც სო-
ციალურ-კომუნიკაციური აქტიობების – „ეკლესიური“, „მეგობრული“, „კულტუ-
რული“, „ინტელექტუალური“ და „ქსელისკაცობის“ სოციო-მედიური ჩართულო-
ბის ინტენსივობით ხასიათდება. გამოკვლეული მასივისათვის იგი 3.2 ტოლია, 
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რაც მიგვანიშნებს ერთგვარ მიდრეკილებას სოციალური ცვლილებებისაკენ, 
ანუ, დიასპორაში არის გარკვეული მზაობა სოციალური განახლებისათვის. ამ 
მაჩვენებლით ასევე დახასიათებულია თითოეული რესპონდენტიც (დიაგრამა 4),

სამომავლოდ სასარგებლო იქნებოდა ამ მაჩვენებლების დახვეწა და ფრიად 
პერსპექტულად გვესახება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების (არა მხოლოდ 
დიასპორულის) ამ მაჩვენებლებით შედარება.

BADRI KuTELIA, GRIGoL KALAnDADzE

Georgian Diaspora in Greece – Potential for Transformation 

Summary

A sociological study has been carried out to understand better the development tendency 
features for the present Diasporas. Georgians in Greece were interviewed to find out what 
potentials diasporas have to change in their individual and social lives. 

The research problem was defined whether Georgians living under certain circumstances 
in foreign countries might be affected specifically due to facts that they experience social and 
cultural pressure; away from their loving homes and household members, in the surrounding 
of alien cultural and social norms they might have reacted differently to fast changing and 
rather highly dynamic conditions.

Another side of the problem is that besides their affected selves, they themselves apply 
some pressure to the country and society (more or less) that accepts them; as well, they have 
their impact, greater than to the societies they live within today, to the country and society of 
their origin, i.e., Georgia and Georgian life. 

The character of mutual influence between diaspora members and locals, on one hand, 
and diaspora and their former fellow citizens left behind on the other hand, has been trans-
formed dramatically because of the radical progress in human rights and technological abili-
ties of the modern globalized humanity to cover vast distances physically or by means of 
virtual communication.

It is worthy to note that the study is somewhat experimental in the sense of examining new 
pursuits of migrants and sporadic ways of the lives led by Diasporas in spatial or temporal 
sidelines. Cultural diversity, –exchange with other cultures in close juxtaposition, in adjacent 
contrast with varieties of ones’ own cultural past present and future, as well as with “dehuman-
izing” tendencies of the new world,– is a specific pressure that might well push social actors to 
overlook their traditional views and habitual “knowledge” about how to conduct themselves. 

Other challenge for the study was a methodological assignment that has been and is 
necessary to undertake in order to find new responses to quite a few newly sets of objectives. 
We attempted to solve the issue by leaving open the ends of the questions, as well as by 
leaving the data-matter, mined during the interviewing, to future treatments: statements of the 
respondents could be viewed as descriptions of lives subjected to interpretations according 
to different fields of social and humanitarian sciences.

The methodological scheme of concepts is also experimental, left open to critical reviews 
and overviews.  It is another challenge that the sample is rather small and does not represent 
Georgians of Greece, though, we think, assertions of our respondents give us some sense 
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of societal attitudes. It is our hope to continue the research and find comparative figures or 
data in other Georgian Diasporas; or just in other social groups defined by different, rather 
than diaspora, criteria.

There were selected five variables depicting personalities of diaspora (i.e. social group) 
members that might influence reactions of respondents to changing cultural and social envi-
ronment, causing them to transform themselves; and, on the contrary, to reject succumbing 
to oppressive changes. These five socio-cultural traits of human relations are being socially 
affiliated to a church (1), leading a life of what Georgians consider amicability with friends and 
relatives and acquaintances (2), intelligibility, as understood by soviet tradition of the social 
layer of intelligentsia, i.e. to lead a socially and culturally active life of a middlebrow philistine 
common man (3), trying to lead an intellectual way of life (4), and leading a life of modern 
social media generation men, indicated in our research as “Netizen” or “man of the Net”, “qse-
liskaci” in Georgian (5). The above mentioned socio-cultural characteristics tend to be present 
in a society (a) and are more or less responsive to social changes (b) and transformation. 
Here it is, where we can count how great the potential for the change is for a social group, as 
well as for an individual, but an individual person can do what he can possibly do if included 
in social predisposition (social set). We tried to measure the indicator from one to five, where 
1 is for the least potency and 5 is for the utmost transformation drive.

As our respondents assume, the main purpose of establishing Diasporas is to create con-
ditions for economic, cultural, and vocational activities under different environments; to avoid 
existential threats or to recover existential settings. Nowadays Diaspora in Greece is rebuilt, 
as ancient Georgian Diasporas, if they have existed, are no more tangible. For our respon-
dents economic hardship was the main reason of leaving Georgia and moving to Greece. 
However, the reason has been changing during the decades: in the 1990’s the main reason 
for moving to foreign country was a threat of personal life; gradually it became economic and 
later, to provide their children with better perspective of life. More than half of them responded 
that their lives have had become better. They also tend to think, the economic change in their 
lives for the future more likely will be improved rather than worsened, and their hopes are still 
connected to Greece rather than to Georgia or other foreign countries. In modern Georgian 
diaspora in Greece, women play more actual role than men. Only the next generation of 
today’s Georgians in Greece might be considered as a real first diaspora, as they suppose. 

First years of diaspora life are dedicated to arrangements of settling; After, they try to 
improve local conditions, and some of them try to pay more attention to caring for cultural 
survival or promoting Georgian cultural traditions and language among Georgians. Their lan-
guages, and therefore linguistic means of communication, are Georgian, Greek, Russian, 
and seldom western European languages. Nationality or national belonging is not necessar-
ily defined as belonging to one’s own ancestors or origin, or country of birth or dwelling; it is 
rather a concern of one’s consciousness, of what nation an individual attach himself/herself. 

The important parts of social transformation drive are the following: social involvement, 
engagement or inclusion. The more an individual is engaged, the more significant is his/her 
role in social change, promoting it or pulling backward. Today, diaspora members are more 
engaged in social and diaspora life than they used to be some time ago. We also think that 
self-positioning between traditional national or soviet type of “collective individualism” (a) or 
modern European human rights protected personal individuality (b) is important for transition-
al traits. Our average respondent slightly tends toward traditional type. However, it might have 
a cyclic character; one trend prevails today, and another one predominated yesterday or will 
do tomorrow. As for the indicator of transformation, - a potency of social change calculated by 
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means of five characteristics, it is a bit more favorable for transformation than keeping habitu-
ated ways of life (=3.2 on a 5-point scale). 

As mentioned above, we created, to be more exact - our respondents created texts depict-
ing their lives in diaspora in small accouts; their replies give us vivid pictures of their attitudes 
to what has been happening to them. Section 7.1 of the report, “Questions and Answers”, 
represents examples of short narratives of the respondents.

Authors express their gratitude to the Ilia State University, Georgia, for provided organiza-
tional and administrative support for the survey in April-July 2015.
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