
 

 

იოსებ სიბოშვილი 
 

 

 

 

 

 

 

 

სართიჭალის ”კოლორიტები” 
 

 

 

(ნაწილი მეოთხე) 
 

 

 

 

 

 

* * *  
 

 

 

 

მოთხრობები 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილლისი 

2007 წ. 
 



 

 

 

ერთხელ პოლ ვალერისთვის უკითხავთ: «რა გირჩევნიათ, ბატონო ავტორო, ათასჯერ 

წაგიკითხოთ ერთმა კაცმა თუ ერთხელ წაგიკითხოთ ასი ათასმა?» 

მწერალი არ დაბნეულა და უთქვამს: «ათასჯერ წამიკითხოს ასი ათასმა-ო» 

დარწმუნებული ვარ, სართიჭალელები იოსებ სიბოშვილის ამ წიგნს არაერთჯერ 

გადაფურცლავენ, საგულდაგულოდ წაიკითხავენ და საპატიო ადგილსაც მიუჩენენ წიგნის 

თაროზე, რადგან აქ აღწერილმა ადამიანთა ცხოვრებამ სწორედ მათ გვერდით, 

ივრისპირეთის ამ ულამაზეს სოფელში ჩაიარა. ეს გზა კი მარტივი არ ყოფილა. წუთისოფლის 

სიმოკლეზე მოდარდე ადამიანს ზოგჯერ ერსთი სიცოცხლეც არ ჰყოფნის სიკეთის 

საკეთებლად, ზოგს კი შეუძლია წუთში საუკუნის მადლი ჩატიოს და ლამპარივით 

გაუმძღვაროს შთამომავლობას. სწორედ ასეთია სართიჭალელ კოლორიტთა უმრავლესობა, 

მაგრამ მათ გვერდით არიან გზიდან გადაცდომილი, ღმერთის მგმობელი ადამიანებიც, 

რომელთაც სასწრაფოდ სჭირდებათ შველა. კაენის ცოდვით დამძიმებულ, დღენიადაგ პირად 

კეთილდღეობასა და განცხრომაზე მოფიქრალ, შურით შეპყრობილ ადამიანებს უფლისკენ 

მისასვლელი გზა თუ არ უჩვენე, სოფელიც წახდება და ერიც. იოსებ სიბოშვილმა კი ეს 

შესანიშნავად მოახერხა, როგორც თავისი პირადი ცხოვრებით, ისე თანამემამულეთა 

დამოძღვრით. 

და დღეს საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში ოაზისივით დგას უფლის 

სახლი ურჯულოების ხოშაკ ქარში გამოტარებულ და ჭეშმარიტებას მოწყურებულ სულთა 

დასარწყულებლად. ამ ტაძარში ლოცულობდა დიდმორწმუნე მამა შალვა, ამ წიგნის ავტორი 

და მისი გმირებიც, ყველა სართიჭალელი, ვინც გაუძლო ცხოვრების მკაცრ გამოცდას და 

სულისა და შთამომავლობის გადასარჩენად პირი კვლავ დედა ეკლესიისაკენ იბრუნა. 

კვლავაც არ მოკლებოდეს ღვთის მადლი აქაურ მრევლს და სრულიად საქართველოს, 

ამინ!  

 

მარინე ცხვედიაშვილი 

 

 

ა ვ ტ ო რ ი ს ა გ ა ნ 

  
 ჩემო მკითხელო და გამკითხველო, ზოგჯერ მსაყვედურობენ პირდაპირ თუ ირიბად, 

რომ სართიჭალის “კოლორიტების” შერჩევას თითქოს არასწორი მიდგომით ვახდენ. კიდევ 

ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩემს წიგნში “სართიჭალის კოლორიტები”, იმ ადამიანების 

შესახებ იქნება საუბარი, ვინც განსაკუთრებული სიკეთე გამოიჩინა სოფლის, ჩვენი ქვეყნისა 

და ხალხისათვის, თანაც პირველმა და არა მეორე და მესამემ. თუმცა ეს ადამიანებიც 

მომავალში თავის ადგილს დაიკავებენ ჩემს წიგნებში...  

 ...ასე რომ მხოლოდ პირველები სიკეთესა და სიყვარულში და არა ამაოების 

მიმდევარნი... 

 ამაოება და მედროვეობა არ არის ჩემი ცხოვრების მოწოდება. ჩემი ცხოვრების არჩევანი 

ერთადერთია და სიკვდილამდე საბოლოო: სიკეთე, სიყვარული და ჭეშმარიტება, რაც 

აისახება კიდეც ჩემს მიერ წარმოჩინებულ კოლორიტებში. სახარება გვასწავლის: “...მრავალნი 

არიან წვეულნი და მცირედნი – რჩეულნი”. (მათე 22.14). ასე, რომ:  

 

“რომელსა ჰქონან ყურნი, ისმინენ.” 

(გამოცხ. 13.9.) 

 

“ხოლო უკუეთუ ვინმე უმეცარ არს,  



უმეცარ იყავნ”. 

(I კორ. 14.38.) 

 

ჩემო ძვირფასო მკითხველო, დამეთანხმებით, ალბათ, რომ მართლმადიდებლური 

რწმენის გარეშე ჩვენს ცხოვრებას დედამიწაზე აზრი არ ექნებოდა. ოცი საუკუნის მანძილზე 

ქართველობა და მართლმადიდებლობა განუყოფელია ერთმანეთისაგან. უფლის რწმენამ და 

სასოებამ გადაარჩინა საქართველო. ეკლესია ხომ ღმერთის სახლია. იგი იცავს ადამიანს 

ბოროტისაგან და აძლევს საშუალებას, გულით აღვლენილი გამუდმებული ლოცვების 

მეშვეობით, განწმენდილი წავიდეს იმ ქვეყანაში.  

რამდენიმე თვის წინ სოფ. სართიჭალამ მიწას მიაბარა თავისი მოძღვარი მამა შალვა. ამ 

წინასიტყვაობაში გვსურს, ერთხელ კიდევ გავიხსენოთ იგი, გავიხსენოთ მისი უშუალობა, 

უბრალოება და ადამიანის სულში წვდომის მისეული უნარი. 

ჩვენ სართიჭალელები ბედნიერნი ვართ, რომ სულიერ მოძღვრად ღმერთმა 

მოგვივლინა ადამიანი, რომელმაც მუხლჩაუხრელი შრომის შედეგად არა მარტო 

მართლმადიდებლური რწმენა განამტკიცა სოფელში, არამედ ხალხთან ერთად ააშენა სამების 

წმიდა გიორგის და მთავარანგელოზთა სახელობის ტაძრები, საფუძველი ჩაუყარა სიონის 

უბანში წმიდა ნიკოლოზის, ხოლო სოფლის შემოსასვლელში წმიდა გიორგის სახელობის 

ეკლესიებს, შექმნა უდიდესი საგანძური – პოემა «დავით აღმაშენებელი» და ჭეშმარიტების 

გზაზე დააყენა ბევრი ახალგაზრდა. მამა შალვა (შუბითიძე) უკვე რამდენიმე წელია ამერიკის 

და ევროპის კონტინენტებზე წასული ქართველებისგან იღებდა შეკვეთებს წირვების, 

პარაკლისების და სხვა ლოცვების ჩატარებისათვის. მამაო დაუღალავად ლოცულობდა 

დღისით და ღამით. გვიკვირდა საიდან ჰქონდა ამ ადამიანს ამდენი ენერგია. პასუხი ერთია – 

ღმერთი თავის რჩეულებს მუდამ აძლიერებს. ეს რომ ასეა, ამის ნათელი დადასტურებაა მისი 

პოემა «დავით აღმაშენებელი», რომელიც ზეციდან კარნახით თუ დაიწერებოდა, თორემ 

ადამიანური შესაძლებლობები ასეთი ნაწარმოების შექმნისათვის, დამეთანხმებით, 

არასაკმარისია. 

მამა შალვას და მისი მოძღვრის, წილკნის და დუშეთის მთავარეპისკოპოსის, მეუფე 

ზოსიმეს შემოქმედებამ მეც ამაღებინა ხელში კალამი და ვალდებული ვარ, პირველ რიგში, 

ჩემი მასწავლებლის, ჩემი სულიერი მოძღვრის შესახებ ვისაუბრო. ვისაუბრო ღვთის 

მსახურზე, ვისი ხელითაც ვეზიარე ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. «სართიჭალის 

კოლორიტების» მეორე წიგნში ჩვენ გადმოგეცით მამა შალვას ბიოგრაფია და შემოქმედებითი 

მოღვაწეობა, აღნიშნულ წიგნში კი გვინდა მისი სულიერი შვილების შესახებ მოგითხროთ. 

სანამ მათ შესახებ დავიწყებდეთ საუბარს, კიდევ ერთხელ მინდა შევჩერდე მამა შალვას 

ცხოვრების რამდენიმე ეპიზოდზე, კერძოდ ხალხთან მის ურთიერთობაზე. «შვილო, საუნჯე 

ზეცაში უნდა დააგროვო, - ხშირად ქადაგებდა მამა შალვა, - მუდამ უნდა მოიხსენიო 

იმქვეყნად წასული შენი ახლობლები, ილოცო მათთვის, პანაშვიდები შეუკვეთო ეკლესიაში, 

რადგან ისინი ჩვენს ლოცვებზე დიდად არიან დამოკიდებულნი». 

მამა შალვა ახალი გადმოსული იყო წილკნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრიდან, 

როდესაც მას სართიჭალის წმიდა ლაზარეს სახელობის ეკლესიაში მიაკითხა ქალბატონმა 

თამარ რთველაძემ. ძალიან შეწუხებული გახლდათ ქალბატონი თამარი, ტიროდა და მამაოს 

თავისი დებისათვის პანაშვიდის შესრულებას სთხოვდა. 

- მამაო, ორი და მყავს მკვდარი – ბაბუცა და ევა. წუხელ ორივე სიზმარში 

გამომეცხადნენ. მე ვენახში ვმუშაობდი და იქ მომაკითხეს. ხელში ორი ბოთლი ღვინო 

ეჭირათ და მეხვეწებოდნენ: «წაიღე ეს ორი ბოთლი ღვინო ტაძარში, მღვდელს აკურთხებინე 

და მოგვიტანეო». მე ცივ უარზე დავდექი და ვუთხარი, ეკლესიაში არ დავდივარ, ღვინოს 

მღვდელთან ვერ წავიღებ – მეთქი. ეწყინათ, ტირილი დაიწყეს და მითხრეს: «თქვენ რომ 

სვამთ ღვინოს, ჩვენ არ გვინდაო?» საბრალონი შებრუნდნენ და დათრგუნულნი გამეცალნენ. 

რომ გათენდა, იქიდან მოყოლებული, მეც ვტირი, რატომ ვუთხარი უარი, რატომ გავამწარე 



ჩემი დები, რატომ დავწყვიტე გული. ეს ღვინო ხომ მაინც მოვიტანე ეკლესიაში. ეხლა გული 

მიკვდება. 

მამაომ დააწყნარა ქალბატონი თამარი. მისი დებისათვის პანაშვიდი გადაიხადა, 

წაიკითხა პარაკლისი. გულით აღვლენილმა ლოცვებმა შედეგი მალე გამოიღო, ქალბატონი 

თამარი დაწყნარდა, ხოლო მისი დების სულებმა იმ ქვეყანაში მოისვენეს. 

ერთხელ, ზაფხულში, მამა შალვას სართიჭალიდან წმიდა ლაზარეს სახელობის 

ტაძარში ესტუმრა ერთი კაცი, რომელიც ტაძრის მახლობლად ცხოვრობს. იგი ძალიან 

შეწუხებული იყო. 

- მამაო, ძალიან გამიჭირდა, თორემ არ შეგაწუხებდი. – წამოიწყო დაღონებულმა კაცმა 

საუბარი. 

- რა მოხდა, რა ამბავია? – იკითხა მოძღვარმა. 

- რამდენი წელია მამაჩემი გარდაიცვალა და დღემდე მისგან მოსვენება მაქვს 

დაკარგული. ღამე არ გავა, რომ სიზმარში არ გამომეცხადოს. თითქოს საიდანღაც 

გამოჩნდება, დამინახავს თუ არა, დანით მოსაკლავად მომდევს. გავრბივარ და 

გულგახეთქილს გამომეღვიძება ხოლმე. დაძინება აღარ მინდა, მაგრამ მღვიძარე როდემდე 

უნდა ვიყო? 

აღელვებულმა კაცმა ღრმად ჩაისუნთქა, ნერვიულობისაგან შუბლიდან გამონაჟონი 

ცივი ოფლი მოიწმინდა და განაგრძო: 

- თქვენთან მოსვლა, მამაო, იმან გადამაწყვეტინა, რომ წუხელ ჩემს მეუღლეს უნახავს 

მამაჩემი სიზმარში. ასე მითხრა: «მამაშენი მოგდევდა დანით მოსაკლავად. მე ვეძახდი: რა 

გინდა კაცო, რაზე კლავ, შენი შვილი არ არი, არ გეცოდება – მეთქი». იცით რა უპასუხა, მამაო? 

«მოვკლავ ამას, სულერთია, მე რომ აქ მშიერი ვარ და ეგ არაფერს მაჭმევსო!» 

- შენ რაღას გეუბნება სიზმარში? - შეეკითხა მამა შალვა. 

- მეც მაგას მეუბნება - «მაჭამე რამე, თორემ მოგკლავო». 

- მერე, შე კაი კაცო, - გაეღიმა მამაოს, მაგას რაღა კითხვა უნდა, მიცვალებული 

გეუბნება პირდაპირ, რაც სურს. შენც მოამზადე საკურთხი და მოიტანე. თუ აქ მოტანა არ 

გინდა, სახლში გიკურთხებ. აღარც შენ დაიტანჯები და აღარც მამაშენი. 

უცებ კაცს სახე შეეცვალა. მრისხანებამ გამოანათა მისი თვალებიდან. ხელი ჩაიქნია და 

გადაჭრით თქვა: 

- არა, მე მაგას საკურთს არ გავუკეთებ. 

- რატომ არ გაუკეთებ, შენი მამა არ არის? – ჰკითხა მამაომ. 

- ეჰ, მამა კი არის, მაგრამ თქვენ არ იცით, მე და დედაჩემი რა დღეში ჩაგვყარა. მე 

პატარა ვყოფილვარ, ჯერ კიდევ აკვნის ბავშვი, როდესაც დედაჩემი სახლიდან გაუგდია, 

დაუყენებია გზაზე და უთქვამს: «აქეთაც გზა არის და იქითაც, საითაც გინდა, წადი, მე შენ 

აღარ მჭირდები». მერე დედინაცვალი მომიყვანა და იმან გამზარდა. მე მაგას საკურთხს 

გავუკეთებ, მამაო? 

- გასაგებია, შვილო, შენი გულისტკივილი, - თქვა მამა შალვამ, - თუ იმას მამად არ 

თვლი, შენი თავი მაინც შეიცოდე, მოსვენება და მშვიდი ძილი არ გინდა? 

კაცმა შეხედა მამაოს და გადაჭრით თქვა: 

- არა! არ გავაკეთებ! 

ამ ამბიდან ერთი კვირაც არ იყო გასული, რომ ეს კაცი თავის ეზოში ბლის ხიდან, 

დაახლოებით შვიდი მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. სიკვდილს სასწაულით გადაურჩა. 

ახლა კი გაახსენდა მამაოს სიტყვები, მოამზადა პურ-მარილი, დაკლა მამალი, ხაჭაპურები 

დააცხობინა, დოქში ღვინო ჩამოასხა და მიადგა მამაოს ეკლესიაში. 

წირვა ახალი დამთავრებული იყო. მამაო ბარძიმს იღებდა, ხოლო გარეთ სოფლის 

ერთ-ერთი უწესიერესი კაცი მიშა კურტანიძე ელოდებოდა, რომ მანქანით სახლში წაეყვანა 

მოძღვარი. ბლიდან ჩამოვარდნილი კი ერთ ხელში დოქით, ხოლო მეორე ხელში პურ-

მარილით დატვირთული კალათით, მამაოს მოლოდინში ტაძრის ხან ერთ კედელს 



ეყუდებოდა და  ხან მეორეს. როგორც კი მამა შალვა საკურთხევლიდან გამოვიდა, მაშინვე 

მისკენ გაიქცა და შორიდანვე დაიძახა:  

- მამა შალვა! აი, საკურთხი მოვიტანე. იქნებ მიკურთხოთ, თორემ კინაღამ თან არ 

წამიყვანა მამაჩემმა. 

მამაომ დიდი პანაშვიდი ჩაატარა. მერე დასხდნენ პურის საჭმელად. მიშა კურტანიძეც 

მიიპატიჟეს. მამაომ ჰკითხა უკვე დაწყნარებულ კაცს: 

- მომიყევი ერთი, რა მოგივიდა? 

- რაღა რა მომივიდა, მამაო. ბლის ხეზე ავედი ძალიან მაღლა, ასე შვიდი მეტრის 

სიმაღლეზე. უცებ ტოტი მომიტყდა და ჩამოვვარდი. კიდევ კარგი «პასადკა» გავაკეთე, თორემ 

ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი. 

- კაცო, ჰაერში «პასადკა» როგორღა გააკეთე? – გაეცინა მამაოს. 

- როგორ და, დაბლა ხეივანი მაქვს არმატურით შეკრული, ხიდან ჩამოვარდნილი ჯერ 

ხეივანს დავეცი, რომელმაც ცოტა შეაჩერა ჩემი ვარდნა და მერე მიწაზე მოვადინე ზღართანი. 

აი, პირდაპირ რომ დავვარდნილიყავი მიწაზე, დღეს აქ აღარ ვიქნებოდი. თან გრძნობა 

ტოტის მოტეხვისთანავე დავკარგე და მე არაფერი მიღონია გადასარჩენად, ყველაფერი 

თავისით მოხდა. 

მამა შალვას გაეღიმა. მხარზე ხელი დაადო სიკვდილს გადარჩენილს და უთხრა: 

- კარგად მოიქეცი, მამაშენს საკურთხი რომ გაუკეთე. ერთი კი იცოდე, რომ ამ 

ქვეყანაზე შემთხვევით არაფერი ხდება. ყველაფერი ღმერთის ნებაა, აწი მამაშენი თავს 

დაგანებებს. 

ასეც მოხდა. პანაშვიდის გადახდის შემდეგ იმ კაცს მამა აღარ დასიზმრებია. 

ჩვენს სოფელში ცხოვრობდა ერთი პატიოსანი კაცი რეზო წერეთელი. მისი 

გარდაცვალების შემდეგ დიდი დრო არ იღო გასული, რომ მეუღლეც წავიდა იმ ქვეყნად. 

მათი ქალიშვილი, რომელიც თბილისშია გათხოვილი, ფრიად მორწმუნე ქალბატონი 

გახლავთ და არაფერს არ აკლებდა მიცვალებულებს, მათი სულების ცხონებისათვის. 

ერთხელ მამა შალვას შესჩივლა: 

- მამაო, დედაჩემს სიზმარში ვერ ვნახულობ, არ მეცხადება. არ ვიცი, რა ვიფიქრო. 

იქნებ ჯოჯოხეთშია მოხვედრილი და შველა უნდა. მიშველე რაიმე, მამაო, დამეხმარე, იქნებ 

ვნახო. 

მამა შალვამ დახმარება აღუთქვა ქალბატონს და დაიწყო გამუდმებული ლოცვები. 

დიდი ხანი არ გასულა, რომ ქალბატონმა ისევ მიაკითხა მამაოს და უთხრა:  

- ვნახე, მამაო, დედაჩემი, გამომეცხადა სიზმარში. ვხედავ რომ მკვდარია და 

ვეკითხები: «დედა, როგორ ხარ, ხომ არაფერი გიჭირს?» - «არა მიშავს შვილო, მაგრამ მთლად 

კარგად ვერ ვარ. აქ ყველაფერი მაპატიეს რა ცოდვებიც დედამიწაზე მქონდა ჩადენილი 

მაგრამ, იმას არ მპატიობენ, მოლასთან რომ ვიყავი.» აი, ამის გულისთვის მოვედი თქვენთან, 

რა ვუშველო დედას, იქნებ დამეხმარო, მამაო. 

მამაომ დააწყნარა ქალბატონი და უთხრა: - დედაშენის სახელზე მოწყალება უნდა 

გასცე, ჩაატარებინო ეკლესიაში შეკვეთილი წირვები, ლოცვები, პანაშვიდები და 

აუცილებლად ეშველება. 

ეს რომ სრული ჭეშმარიტებაა, ამის დამადასტურებელი მრავალი მაგალითი გვაქვს 

ჩვენს ყოფიერებაში. რწმენაში განმტკიცებას და გამუდმებულ, გულით აღვლენილ ლოცვებს 

სული ჯოჯოხეთიდან ამოჰყავს. 

მამა შალვა ქადაგებაში ხშირად გვესაუბრებოდა სახარებაზე, სიკეთეზე, მოყვასის 

სიყვარულზე, იმ ქვეყნიურ ცხოვრებაზე. გთავაზობთ ამონარიდს მამა შალვას ქადაგებიდან: 

«ღმერთი და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე წმიდა სახარებაში მუდამ გვმოძღვრავს და 

გვასწავლის, რომ ვაკეთოთ სიკეთე, რათა ვცხონდეთ”. ვერვინ შეძლებს სულის საცხოვნებელ 

მისი ქადაგებების აღწერას. გავიხსენებ მის შეგონებას იმის შესახებ, რომ ხორციელი 

ბედნიერება ეს არაფერია, რომ ჭკვიანი კაცი, სანამ ცოცხალია, მარადიული ცხოვრებისათვის 

უნდა ემზადებოდეს. “ნუ გეშინიათ თქვენ იმათი ვისაც შეუძლია თქვენ მოგკლათ 



ხორციელად, - ამბობდა მამა შალვა, - არამედ გეშინოდეთ იმათი, ვისაც ამ ხორციელი 

სიკვდილით შეუძლია თქვენი სული ჩააგდოს ცეცხლის გეჰენიაში”. 

თავად შესანიშნავმა სულიერმა მოძღვარმა და ტაძრების აღმშენებელმა, ჭეშმარიტების 

გზაზე დააყენა ბერ-მონაზონი მამა იოსები (ერისკაცობაში ვიქტორ კარელიძე), რომელმაც 

ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქოზიფას სამონასტრო კომპლექსში არა ერთი ეკლესია ააგო 

და კვლავ აგრძელებს ამ საქმიანობას. ქოზიფას მთაზე აღიკვეცა ბერად მამა შალვას სულიერი 

შვილი და მორჩილი, მედავითნე, შესანიშნავი ადამიანი მამა სერაპიონი (ერისკაცობაში 

გიორგი წიკლაური). ღვიძლი შვილივით გულში ჩაიხუტა მამაომ შესანიშნავი ქართველი 

დედა, ბიზნესმენი და მეცენატი – დალი კირვალიძე, რომელიც უამრავ კეთილ საქმეს 

აკეთებს ეკლესიისა და სოფლისათვის. სწორედ ამ ადამიანებზე გვექნება საუბარი ამ წიგნში 

და კიდევ წიგნის მოყვარულ სართიჭალელზე – მავრასი გელაშვილზე, ღმერთმა აცხონოს 

მისი სული. 

 

 

 

 

 

«სოფელი მეძავი ქალია – თავისი სილამაზით ხიბლავს გულუბრყვილოებს. მის მახეში 

გაბმული და გახლართული, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ვერ დააღწევს თავს სოფლის 

ტრფიალს და სიკვდილის დღეს შიშველ-ტიტველი შეხვდება. მაშინ კი სცნობს კაცი, რომ 

სოფელი ცრუ და მატყუარაა». 

 

ისაკ ასური 

 

X   X   X 

 

« მარადისობა, მარადისობა! მისკენ მივყავართ, მიგვაქანებს ცხოვრების გზა! უკან 

გვრჩება ყველაფერი – მწარეც და ტკბილიც, წარსული კი თითქოს არ ყოფილაო. მხოლოდ 

მარადისობა არ ემორჩილება დროს და ცვლილებას, მხოლოდ მარადისობაა უეჭველი, 

მხოლოდ მარადისობა უნდა ვაქციოთ ჩვენი ზრუნვისა და ყურადღების ძირითად საგნად, 

რამეთუ ისაა ერთადერთი, რაც არასოდეს მთავრდება. თუმცა ეშმაკი ცდილობს 

გადაგვავიწყოს იგი და, როგორც კი ამას მიაღწევს, უმალ მის ბადეში აღმოვჩნდებით 

გახვეულნი, ამიტომაც ვწვალობთ და აქეთ – იქით ვაწყდებით. მხოლოდ სულიერი განსჯა, 

ანუ სიმდაბლე არღვევს ამ ბადეს». 

 

ეპისკოპოსი ეგნატე (ბრიანჩანინოვი) 

 

 

X   X   X 

 

« ბოროტების საწყისი ფულია, რომელიც ხელს უწყობს ეშმაკს იბატონოს დედამიწის 

ზურგზე. ბოროტებას კი განამტკიცებს შური, რომელიც განსაკუთრებით არის 

ფესვგადგმული ჩემს სოფელში. ვისაც ამ ავადსახსენებელი სენისადმი მიდრეკილება აქვს, 

ისინი თავს სოფლის ელიტარულ საზოგადოებად მოიაზრებენ, ხოლო ვისაც ამის უნარი არ 

გააჩნია, სოფლის «ელიტარული საზოგადოების» აზრით, მოსახლეობის დაბალ, 

განუვითარებელ ფენად განიხილება. «დაბალ ფენაში» ისინი ძირითადად 

მართლმადიდებლებს გულისხმობენ». 

 

მონაი ღმრთისა ლაზარეს მოდგმიდან. 



 

 

 

X   X   X 

 

დიდი და ამაღლებულია ღვთის განგება, იგი ადამიანის გონებისთვის მიუწვდომელია. 

 …...»დიდ ხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენნი შენნი»... 

 ქრისტიანული სარწმუნოების სიყვარულმა და საუკუნეების განმავლობაში მის 

დასაცავად გაწეულმა დაუღალავმა ბრძოლამ და შრომამ მართლმადიდებლობა და 

ქართველობა განუყოფელ ორგანიზმად აქცია. უფალმა იმდენად შეიყვარა ქართული სული, 

რომ მის დასაცავად დიდგორის ომში ზეციური ძალები გამოაგზავნა. ქართველთა 

მცირერიცხოვანმა ჯარმა სძლია მტრის უსაზღვროდ მრავალრიცხოვან ლაშქარს. 

ღვთივკურთხეულ მეფე დავითს ღმერთი შეეწია ამ უთანასწორო ბრძოლაში. აი, რას 

მოგვითხრობს მემატიანე: «ხელი მაღლისა შეეწეოდა და ძალი ზეგარდმო ფარვიდა მას და 

წმიდა დიდმოწამე გიორგი განცხადებულად და ყოველთა სახილველად წინაუძღოდა მას და 

მკლავითა თვისითა მოსვრიდა ზედამოწევნულთა უსჯულოთა მათ წარმართთა...» 

 …...შემდეგ კი: «XIII საუკუნე. საქართველო სასჯელისათვის ემზადება. რა 

სიკეთისათვის? ეკლესია გაყალბდა, ამპარტავნებამ იმ ზომამდე ითარეშა, რომ თამარ 

დედოფალი სამების იპოსტასში მეოთხე წევრად შერაცხეს, ხოლო ძე მისი რაცხეს ქრისტეს 

სწორად. ეკლესია მოკვდა. სასჯელი არ აყოვნებს, მონღოლების უღელს დაიდგამს 

საქართველო» (ეპისოპოსი იოანე-იონა)... 

 …...მათ მოყვნენ თურქმანნი და თურქნი, სპარსნი და ლეკნი... ბოლოს მონღოლნი, 

მხოლოდ რუსი მონღოლნი. მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნეში საქართველოში შვიდივე 

მომაკვდინებელმა ცოდვამ იზეიმა. ხარობდა ამპარტავნება, ანგარება, სიძვა, მრისხანება, 

ნაყროვანება, შური, სასოწარკვეთილება... 

...გვეგონა ქრისტეს აქეთ 2000 წლის მიწურულს თავისუფლება მოვიპოვეთ... მაგრამ 

არა... დღეს «სულიერი დიდგორი» დადგომია საქართველოს, გვიტევს ეშმაკი, რითაც კი ხელი 

მოემართება – იქნება ეს ათასნაირი სექტების შემოსევა თუ ურწმუნოება, სწავლა-განათლების 

ხელმიუწვდომლობა თუ გაუფასურება, ეკონომიური სიდუხჭირით გამოწვეული მიგრაცია 

თუ ათასი სხვა რამ, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველი ერის სამტროდაა 

გამიზნული. მოძალებულ ეშმაკს რწმენით – უფლის შიშით, სიყვარულით, მარხვითა და 

ლოცვით დავამარცხებთ მხოლოდ. 

...ამისთვის მზად არის ჩვენი სოფელი? ჩვენი საყვარელი სართიჭალა? ...იქნებ 

ყოველივე ამას იმ სართიჭალელების ცხოვრებამ გაუხსნას გზა, რომლებიც მიისწრაფვოდნენ 

და დღესაც მიისწრაფვიან ნათელისაკენ... 

... ჩვენს სოფელში ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც ეშმაკთან ხილული თუ 

არახილული ოცწლიანი ბრძოლის შედეგად დაღლილმა, მონასტერში ჰპოვა შვება, თუმცა 

ბოროტი ადამიანებისგან გახელებული ეშმაკი იქაც არ ანებებს თავს. 

 

 

მამა იოსები 

(ვიქტორ შაქროს ძე კარელიძე) 
 

“სართიჭალის ღვთისმშობელს, რომ მივუახლოვდი,  
მე დავინახე დაწოლილი ნისლის სახით როგორ შევიდა 

სულიწმიდა კედლის გავლით ტაძარში.  
წმიდა ლაზარეს ეკლესიაშიც მინახავს საკურთხევლის თავზე 

როგორ მოძრაობდა გვირგვინები. ესენი, ალბათ, 
 წმიდანები არიან.”  



        

   ვიქტორ კარელიძე 
 

ვიქტორ კარელიძე დაიბადა 1952 წელს ახალგორის რაიონში. იქვე დაამთავრა 

რვაწლიანი სკოლა. 1972 წელს მამის ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად გადმოვიდა 

სართიჭალაში და ღამის სკოლაში სწავლით მიიღო სრული საშუალო განათლება. ვიქტორმა 

სამხედრო ვალდებულებაც მოიხადა, მსახურობდა შინაგან ჯარში. სოფელში დაბრუნებულმა 

მშენებლობაზე დაიწყო მუშაობა, თან დოლზე უკრავდა და კარგად მღეროდა. მალე მეუღლეც 

მოიყვანა და ლამაზი ქართული ოჯახი შექმნა. ვიქტორი ხშირად ამბობს: 

«დედაჩემი ბავშვობიდანვე სარწმუნოების სიყვარულით მზრდიდა. ღმერთის 

ყოველთვის მეშინოდა. მარიგებდა, რომ ცუდი არაფერი გამეკეთებინა. მერე მივხვდი, რომ 

შენ შეიძლება არ გააკეთო ცუდი, მაგრამ ბოროტი ძალა ცდილობს, რომ შეგაცდინოს და 

ამიტომ ხშირად გიგზავნის სხვას, ბოროტების ჩადენის სურვილით შეპყრობილ ადამიანს. 

თან გულსატკენია, რომ ეს ადამიანი შენი ახლობელია». 

ვიქტორ კარელიძე მუსიკოსად მოღვაწეობის პერიოდში ეკლესიურად არ ცხოვრობდა, 

ამოტომ ეშმაკი მას ადვილად დაეუფლა. ამ უკანასკნელს არ გასჭირვებია ბოროტი 

ადამიანების მოძებნა. ჩანერგა მათში შური და რომ შეეჩერებინათ ვიქტორის წინსვლა 

მუსიკალურ ასპარეზზე, მას ჯადო გაუკეთეს, რასაც არასწორად გაკეთებული ოპერაციის 

შედეგად ყელის დაზიანება მოჰყვა და ვიქტორი სამუდამოდ დაემშვიდობა თავის საყვარელ 

პროფესიას. 

სართიჭალაში შურის გამო კიდევ ერთი ადამიანი ჩამოაცილეს საყვარელ საქმეს, კიდევ 

ერთხელ იზეიმა ბოროტმა. 

რამდენიმე წლის შემდეგ, უფალმა გადმოხედა კარელიძეებს და მათ ოჯახში აღდგა 

ქართული მუსიკალური ხელოვნების ტრადიცია. ვიქტორის უფროსი ვაჟი კახაბერი დღეს 

«სუხიშვილების» ანსამბლში გარმონზე უკრავს, ხოლო უმცროსი დავითი – მედოლეა და 

მოღვაწეობს მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სასახლეში. 

ჩვენ კი დავუბრუნდეთ ისევ ვიქტორ კარელიძეს. ოცდაათი წლის ახალგაზრდა კაცი, 

რომელსაც ეშმაკის მიერ შეცდენილმა ადამიანებმა სამუდამო დაღი დაასვეს და ჩამოაცილეს 

ხელოვნებას, ეკლესიის კარს მიადგა. «ამის შემდეგ ეკლესიაში შევედი. მივხვდი, რომ ეს 

ყველაფერი, რაც მე დამემართა, მოწყობილი იყო. ღმერთს დავუჩოქე და ვუთხარი: «ღმერთო, 

მწამხარ. ყველაფერი რაც მოხდა შენ გეცოდინება. მე ახლა ვხვდები, რომ შენს თანადგომას 

უხილავად ყველგან ვგრძნობდი, მაგრამ ვერ ვაცნობიერებდი, რომ შენთან თურმე ახლოს 

უნდა მოვსულიყავი. მე სამაგიეროს გადახდას არ გთხოვ იმ ადამიანებისათვის, რომლებმაც  

ეს უბედურება დამმართეს, მაგრამ ნება შენია. შენ როგორც გადაწყვეტ». ღმრთისმშობლის 

ეკლესიის თუთის ხესთან რომ ვიდექი, ტაძრიდან ქალის ხმა შემომესმა: «არ აპატიო, 

უჩივლე». მე ეს ვერ გავაკეთე. ვერ წარმომედგინა ასეთი რამის გაკეთება. მერე კი ყველაფერი 

უცბად მოხდა. ყველას მიეზღო ის, რაც დაიმსახურა. მე კი დავრწმუნდი, რომ მართლა 

არსებობს ღმერთი და მივენდე მას. ამის შემდეგ ბოროტი უფრო გაძლიერდა ჩემს 

წინააღმდეგ. ვინაიდან ის ადამიანები, რომლებმაც ეშმაკს სული მიჰყიდეს, ყველა დასჯილი 

იყო. ბოროტი მთელი ძალით მე დამეჯახა. ეს არც იყო გასაკვირი, მე ხომ ჯადო მქონდა 

გაკეთებული. როგორც შემდეგ გავარკვიე, ჯადო სპეციალურად ჩემთვის ყოფილა 

დამზადებული მეზობელ რესპუბლიკაში. ისეთი ძალით დამეტაკა ბოროტი, რომ სასმელს 

მივეძალე. ვერ ველეოდი. მის გარეშე ცხოვრება აღარ შემეძლო. სიზმარში ანგელოზი 

გამომეცხადა, გამაფრთხილა, ნუ სვამო. ეშმაკი თავისას არ იშლიდა და მაძალებდა 

ალკოჰოლს. ბოლოს ხილვები დამეწყო და აშკარად ვხედავდი,  ჩემი სულისათვის როგორი 

გააფრთებული ბრძოლა ჰქონდათ ანგელოზსა და ეშმაკს.  თვითონ მინახავს, რამდენჯერ 

აუგლეჯია ანგელოზს ეშმაკი ჩემი სხეულიდან. აი, ამის შემდეგ კი ვიგრძენი, რომ საბოლოოდ 

უნდა ამერჩია ჩემი ცხოვრების ჭეშმარიტი გზა და გადავწყვიტე მემსახურა უფლისათვის». 



სართიჭალის წმიდა ლაზარეს სახელობის ტაძარი ამ დროს კომუნისტების მიერ იყო 

იავარქმნილი და განადგურებული. ამიტომ ვიქტორი ღმრთისმშობლის ეკლესიის ნანგრევებს 

მიადგა და იქ იხილა პირველი სასწაული: «მე დავინახე დაწოლილი ნისლის სახით როგორ 

შევიდა სულიწმიდა კედლის გავლით ტაძარში, წმიდა ლაზარეს ეკლესიაში მინახავს 

საკურთხევლის თავზე როგორ მოძრაობდა გვირგვინები. ესენი, ალბათ, წმიდანები არიან». ამ 

ეკლესიაში ანთებდა სანთელს ვიქტორ კარელიძე, აქ ეხვეწებოდა გადარჩენას ღმერთს. 

სართიჭალის ერთ-ერთმა კოლორიტმა იმბურგი კოლაშვილმა ღმრთისმშობლის 

ტაძრის აღდგენა დაიწყო, კირითხუროებად კი ვიქტორი და მისი ბიძაშვილი მუშაობდნენ. 

ასე, რომ ეკლესიების მშენებლობისათვის პირველი ქვა  სართიჭალის ღმრთისმშობლის 

ტაძრის კედელზე მის მიერ დაიდო. აქედან დაიწყო ვიქტორ კარელიძის, როგორც ტაძრების 

მშენებლის ბიოგრაფია. იგი ამ პროფესიას აღარ უღალატებს და ვერც ვერავინ შეუშლის ხელს, 

რადგან იგი უკვე უფლის გზას შეუდგა და იტვირთა თავისი ჯვარი. 

ვიქტორი ხშირად ჩადიოდა თბილისში. სიონის და ქვაშუეთის ტაძრებში 

ლოცულობდა. 1992 წელს კი, როდესაც უფლის ნებით, წილკნის ეპარქიიდან ჩამობრძანდა 

მამა შალვა (შუბითიძე) და დაინიშნა სართიჭალის წმიდა ლაზარეს სახელობის ეკლესიის 

წინამძღვრად, ვიქტორი ტაძარს აღარ მოცილებია. ის იყო იქ მნათეც, სტიქაროსანიც, 

მედავითნეც. მაშინ, კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ სართიჭალაში ეკლესიური ცხოვრება 

ჯერ კიდევ ახალი ფეხადგმული იყო. აწ გარდაცვლილი სოფლის მოძღვარი მამა შალვა 

ხშირად იხსენებდა: «ვიქტორი არის წესიერი კაცი. მე რომ მოვედი წმიდა ლაზარეს 

სახელობის ტაძარში წინამძღვრად, ვიქტორიც მაშინ მოვიდა ჩემთან. ამიხსნა თავისი 

გაჭირვება, თუ როგორ დასდევდა ბოროტი. წასაკითხად მივეცი სამი კანონი. მას შემდეგ 

კითხულობდა და კითხულობდა ფსალმუნებს, ზოგიერთი მათგანი თითქმის ზეპირად 

ისწავლა. გამუდმებით ლოცულობდა და ემსახურებოდა უფალს. ბოროტი მაინც არ 

ასვენებდა. ხშირად ვლოცულობდი მისთვის. ერთხელ კვეთებულის კითხვის დროს მითხრა: 

« მამაო, რაღაცამ გაიარა ორგანიზმში და ფეხებიდან გავიდაო». მშრომელი კაცია ვიქტორი. 

ბერად აღკვეცამდე რუის-ურბნისის ეპარქიაში მსახურობდა მორჩილად, აშენებს ტაძრებს. 

ღმერთმა დალოცოს იოსებ – ვიქტორ კარელიძე»  

ვიქტორს მატერიალურად ძალიან გაუჭირდა. მეუღლე და სამი შვილი შესანახი 

ჰყავდა. ამიტომ თუ სადმე ხელი მიუწვდებოდა, ლუკმა – პურის საშოვნელად სამუშაოდ 

მიდიოდა. «ერთხელ პატარძეულში ვმუშაობდი და წირვა გავაცდინე, - იხსენებს ვიქტორი, – 

იმ ღამეს მამაო მესიზმრა, მისაყვედურა: «წირვა რატომ გააცდინეო», მე ვუთხარი _»მაშ ოჯახს 

რა ვუყოო? შენახვა ხომ უნდა, მამაო», მამაომ შემომხედა და მითხრა: «ეგ არ გამაგონო, მიენდე 

ღმერთსო». მას შემდეგ ვცდილობდი, რომ წირვა-ლოცვა არ გამეცდინა, რათა არ 

დავსჯილიყავი. ვგრძნობდი, რომ უფალი სხვა რამისთვის მამზადებდა». 

ვიქტორი მამა შალვას ლოცვა – კურთხევით ერთი თვე შავნაბადას მონასტერში 

იმყოფებოდა. მას ხილვები თანდათან უძლიერდებოდა. მის სულში მუდმივი ბრძოლა 

მიმდინარეობდა ბოროტსა და კეთილს შორის. «ეშმაკი სიზმარში შემბოჭავდა ხოლმე, - 

ამბობს ვიქტორი, - მაშინვე მეღვიძებოდა და უკვე ცხადში ვხედავდი მის წაგრძელებულ 

კისერს, როგორ უნდოდა ჩემი დახრჩობა. ყველა დაიფაროს ღმერთმა,  ეშმაკის ნამდვილი 

სახე რომ იხილოს. არავის ეგონოს, სურათებში რომ ხატავენ, ისეთია. ის ენით აუწერელი 

საშინელებაა თუ რა თქმა უნდა, არ გამოგვეცხადა ქალის, გველის ან სხვა სახით. ერთხელ 

ძალა მოვიკრიბე და გავარტყი, მაგრამ მხოლოდ გაიღუნა და მალევე გასწორდა. მას ხომ 

ხორცი არა აქვს და ამიტომ ჩვენ უძლურნი ვართ მის წინაშე. მასთან ბრძოლაში ანგელოზები 

მეხმარებიან». 

ვიქტორი უფალმა რუის – ურბნისის ეპარქიაში წაიყვანა მეუფე იობთან. იგი მოუყვა 

მას თავის თავგადასავალს. მეუფემ ვიქტორს იგივე სიტყვები გაუმეორა, რომელიც 

ღმრთისმშობლის ტაძრიდან მოესმა: «რატომ არ უჩივლე ბოროტის მქნელთო». 

ამჟამად ვიქტორი ანუ ბერად აღკვეცილი მამა იოსები  რუის – ურბნისის ეპარქიის 

ქოზიფას მონასტერში მსახურობს და თან საშვილიშვილო საქმეს აკეთებს – აშენებს 



მონასტრებს და ღმრთის მიერ ბოძებული გასამრჯელოთი ოჯახსაც აწვდის სარჩოს. 

ბოროტთან ბრძოლა კი გრძელდება. « ერთხელ კელიაში გამომეცხადა ეშმაკი, - ამბობს 

ვიქტორი, - მერე მას მეორე ეშმაკი დაეცა ზევიდან. ფარნის ანთებაც ვერ მოვასწარი. 

ერთმანეთში დაიწყეს ბრძოლა. როდესაც მივანათე  შუქი, ორივე კედელში გავიდა და ეზოში, 

ბალახზე გააგრძელეს ბრძოლა. კარგახანს ისმოდა შრიალი. მონასტერში ბოროტი სხვადასხვა 

ადამიანებითაც გიპირისპირდება. შემოიყვანს ვინმეს გადაგვარებულს, რათა ღმერთს 

დაგაშოროს. ლოცვის დროს ხილულად გებრძვის შეშინების მიზნით. მაგრამ თუ რწმენაში 

ხარ განმტკიცებული ის ვერეფერს დაგაკლებს.» 

 ვიქტორ კარელიძე იმდენად შეჩვეულია ბოროტთან ბრძოლას, რომ ეს ჩვეულებრივ 

მოვლენად მიაჩნია: «უწინ მიკვირდა ხოლმე, როდესაც ვხედავდი, - ამბობს იგი, - ერთხელ 

სოფელში გზაზე მივდიოდი. უცებ დავინახე ეშმაკმა როგორ გადამირბინა წინ და იქვე 

მდებარე სახლის სარდაფში კედლის გავლით შევიდა. ოთხი დღის შემდეგ იმ სარდაფში 

სახლის პატრონის ბიჭმა თავი ჩამოიხრჩო. შემდეგ ღამე, ლოცვის დროს გამომეცხადა. 

მაშინვე ჯვარი გარდავსახე. ღუმელის ქვეშ შევარდა შეშინებული, მერე საწოლის ქვეშ და 

კედლის გავლით გავარდა გარეთ. ეშმაკს ჯვრის ძალიან ეშინია. სულ იმას მეჩხუბება, 

კელიიდან ჯვარი გაიტანეო». 

მამა იოსები ხშირად საუბრობს ჩვენი სოფლის სულიერ მდგომარეობაზე. მას 

ბოროტთან ბრძოლამ ბევრ რამეზე აუხილა თვალი: «თუ ჩვენს სოფელში შური არ ჩაკვდა, 

არაფერი გვეშველება. ჩვენში ორი ძალა მოძრაობს – კეთილი და ბოროტი. ვინ იცის, ჩვენშიც 

რამდენი დადის სულში ჩასახლებული ეშმაკით. ხშირად ვხედავ ზოგიერთი მათგანი როგორ 

დადგება ხოლმე ხალხში კაცის ან ქალის სახით. სუფრაზე დაგიჯდება ისე, რომ ვერ 

მიხვდები. ამას კი ურწმუნოება აკეთებს, მიდრეკილება სექტანტობისადმი, მოლასადმი. 

ესენი ხომ სატანას ემსახურებიან. ანგელოზიც და ეშმაკიც ჩვენი სულისათვის იბრძვის. 

პირველი – ადამიანის გადარჩენისათვის, ხოლო  -მეორე – დაღუპვისათვის. ეშმაკს სძულს 

ღმრთის მოშიში და მორჩილი, უყვარს მრისხანე ადამიანი. იგი უბიძგებს ადამიანს 

თვითმკვლელობისაკენ, კაცის კვლისაკენ, ამისათვის კი იარაღად იყენებს ფულს, 

ალკოჰოლურ სასმელს, მრუშობას და სხვა ამქვეყნიურ საზრუნავს. მე დამინახავს ადამიანის 

განრისხების დროს მასში ცხვირიდან როგორ შევიდნენ წვერიანი და უწვერო ეშმაკები. 

მრისხანების გარდა ბოროტი ადამიანში შედის ლოთობის, შიშის, მრუშობის, ჯადოს 

გაკეთების დროს. ერთხელ, ლოცვის დროს, სხვა რომ ვერაფერი მომიხერხა, ისე ჩამყვირა 

ყურში, რომ შიშისგან ღმრთისმშობლის ხატს ავეკარი, მაგრამ მაშინვე ანგელოზი დამიდგა 

გვერდით. ხალხო! მე სასუფეველი და ჯოჯოხეთი ნანახი მაქვს. ანგელოზმა მაჩვენა და თან 

მითხრა: «შენს გადასარჩენად ვაკეთებ ამას». ჯერ ჯოჯოხეთში წამიყვანა და დამანახა ერთი 

ფერდობი. საშინელი სიცხე იყო, ადამიანები ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ, როგორც 

გახურებულ თონეში შესაწვავად ჩაგდებული გოჭები. მათგან მოშორებით იდგა სახლი, 

სადაც ვიღაც ქალს წინ დაჭრილი პური ჰქონდა დაწყობილი. ადამიანები პურის წამოსაღებად 

ფოფხვით მიდიოდნენ, მაგრამ ისეთი აუტანელი სიცხე იყო, რომ მათ უჭირდათ პურის 

ასაღებად მისვლა. თუ ვინმე გაინძრეოდა, რათა წინ წასულიყო, მეორე, იმის გამო, რომ მისი 

მოძრაობა შურდა, თავში ურტყამდა მუშტს... შემდეგ სამოთხე დამათვალიერებინა. ...იქ 

ნეტარებაა... შესასვლელში სამი ქალი დაგვხვდა, ისინი ირხეოდნენ, როგორც ნიავში 

მცენარეები და გვეპატიჟებოდნენ. იქ არის დაუსრულებელი სიმღერა და გალობა. კელიები 

ვნახე, ყველას სათითაოდ ჰქონდა. არაამქვეყნიური ნათება იყო და ყველგან სიკეთე სუფევდა. 

ხალხი რომ გადარჩეს, ღმერთს უნდა მიენდოს. ჩვენი წმიდა ლაზარეს სახელობის ტაძარი 

ძალიან ძლიერია, სულიწმიდა სუფევს იქ. ღმერთი არის იმ ტაძარში, ვიცი, დამინახავს, 

მღვდელი რომ ლოცულობს, ანგელოზი იმ ლოცვას გადასცემს ცაში. ბოლოს კი მინდა ვთქვა, 

რომ მე შემიძლია დავიფიცო ბიბლიაზე, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა». 

ჩვენ დავამთავრეთ თხრობა მამა იოსების ამ უცნაურობებით აღსავსე ცხოვრების 

შესახებ, რომელიც გრძელდება კეთილისა და ბოროტის უშეღავათო ბრძოლაში. ვისაუბრეთ 

კაცზე, რომელიც როგორც საკუთარი, ასევე სხვისი ცოდვების გამო იტანჯება და შვებას 



მხოლოდ მონასტერში პოულობს. მან აირჩია გზა ღვთისა, რომელიც ჯვრის ტარებით, 

ცოდვების მონანიებით მიიყვანს მას სასუფევლის კარამდე. თუკი წარსულში ფრინველისა და 

საქონლის შეწირვით – მათი დაღვრილი სისხლით შეიძლებოდა  ჩადენილი ცოდვების 

მიტევება, ამჟამად თვით ქრისტემ მიიტანა საკუთარი სისხლი სამსხვერპლოზე კაცთა 

სახსნელად. ქვეყნიერების ცოდვის სიმძიმე გადაიწონა ღმრთის უწმიდესი სისხლით, 

ადამიანთა სულებს გზა გაეხსნა სასუფევლისაკენ. ჯვარცმის წინ ქრისტემ გააფრთხილა 

კაცობრიობა: «...თუ კი არ შეჭამთ კაცის ძის ხორცს, და არ შესვამთ მის სისხლს, არ გექნებათ 

სიცოცხლე თქვენში. ხოლო ვინც ჭამს ჩემს ხორცს, და სვამს ჩემს სისხლს, ექნება საუკუნო 

სიცოცხლე, და მე აღვადგენ მას უკანასკნელ დღეს” (იოანე 6,53 – 54). 

ურწმუნოთათვის, რომლებიც დღეს ბევრნი არიან ჩვენს სოფელში, სიკვდილი 

კანონზომიერი, გარდაუვალობით განპირობებული ტრაგედიაა, ყოველგვარი არსებობის 

დასასრული, არარსებობაში გადასვლა, რაც ცხადია, შიშს გვრის ადამიანს. მაგრამ 

მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომელიც აღიარებს, რომ «არ არის ღმერთი მკვდართა, 

არამედ ცხოველთა» (ლუკა 30.28) სიკვდილისა არ ეშინია. მიცვალებულის ხილვისას 

მორწმუნე მის აღდგომას ხედავს. მართალია ის თავზარდაცემულია სიკვდილის მწუხარე 

სახის ხილვით, მაგრამ სიკვდილზე გამარჯვებით ნუგეშობს. მას ახსენდება ლაზარეს 

მკვდრეთით აღდგინება და მომავალი აღდგომით ხარობს. 

გავიხსენოთ, ვიქტორ კარელიძემ, აწ უკვე ბერად აღკვეცილმა მამა იოსებმა 

სართიჭალის წმიდა ლაზარეს სახელობის ტაძარში აიდგა ფეხი, ტაძრების მშენებლობა 

სართიჭალის ღმრთისმშობლის ეკლესიიდან დაიწყო, იქ დადო პირველი ქვა ღმრთის სახლის 

აღდგენისათვის. მონაწილეობდა სართიჭალის მთავარანგელოზთა, რუის – ურბნისის 

ეპარქიის – ბანას, მუხილეთის, ქოზიფას ტაძრების მშენებლობაში. ხოლო რაც შეეხება 

კოდმანის გაბრიელ ქართველის სახელობის და ძამას საბა განმწმენდელის, ღვთისმშობლის 

შობის სახელობის ეკლესიებს, ქოზიფას მონასტრის საძვალე გვირაბს, ღვთისმშობლის 

სამკვეთლოს და მრავალ კელიას – ისინი მთლიანად მამა იოსების ხელითაა აშენებული. 

ოთხმოცდაჩვიდმეტ დღეში ააგო ძამას ხეობაში ელია წინასწარმეტყველის სახელობის 

ტაძარი, რომლის სიგრძე 14,5 მეტრია, სიგანე – 7 მეტრი, ხოლო სიმაღლე – 10 მეტრი. 

 

 

დალი დავითის ასული პატიაშვილი - კირვალიძისა 
 

«არა მინდობილ ვარ მე ძალისად ჩემისად 
და სიმხნისა ჩემისად, არამედ მინდობითა 

  ღმრთისა დაუსაბამოსთა» 
   

ჯუანშერ ჯუანშერიანი 
 

ბრძენს უთქვამს: «ერთნი ემსახურებიან ღმერთს იმიტომ, რომ იპოვეს, მეორენი ეძებენ 

ღმერთს იმიტომ, რომ არ უპოვიათ, მესამენი – არ ეძებენ და არც უპოვიათ. პირველნი 

ბედნიერნი არიან და კეთილგონიერნი, მეორენი – უბედურნი და კეთილგონიერნი, ხოლო 

მესამენი – უბედურნი და უკეთურნი». 

ქალბატონი დალი პირველებს მიეკუთვნება. აი, რას მოგვითხრობდა მის შესახებ ჩვენი 

სულიერი მოძღვარი - მამა შალვა: « დალი მორწმუნე მართლმადიდებელი ქრისტიანია, ერის 

და ხალხის ერთგული. ის თავის ოჯახისათვის ისე არ ზრუნავს, როგორც ეკლესიისთვის. 

ტაძარს შესაწირს სისტემატურად უგზავნის. მთავარანგელოზების სახელობის ეკლესიის 

დამხმარე სათავსოების მშენებლობას მთლიანად დალი აწარმოებს. მუშებს საჭმელს არ 

აკლებს, ხოლო სეფისკვერებისათვის ფქვილი სულ მისგან მოგვაქვს. რამდენ რამეში 

დაგვეხმარა და მაინც ჰგონია, რომ რაღაც გაუკეთებელი დარჩა. სიკეთისა და 

ქველმოქმედებისადმი ასეთი დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა მის დიდსულოვნებაზე 



მეტყველებს, რაც დღევანდელ ყოფაში იშვიათია. ღმერთმა გააძლიეროს და დალოცოს დალი. 

ასეთ ადამიანებს უფალი ყოველთვის მოუმართავს ხელს და დაიცავს ბოროტისაგან». 

დალი პატიაშვილი დაიბადა 1941 წლის 5 თებერვალს ყვარლის რაიონის სოფელ 

გრემში. მან დაბადებისთანავე გააკეთა კეთილი საქმე – დედა, ქალბატონი ელენე, რომელიც 

სპეციალობით ექთანი გახლდათ, გადაარჩინა მეორე მსოფლიო ომის ფრონტის ხაზზე 

წასვლას. 

ბავშვობა სოფელში გაატარა. «ომის წლებში და მას შემდეგაც, - იხსენებს ქალბატონი 

დალი, - ძალიან ჭირდა ცხოვრება. სოფელში ჩვენს ოჯახს სხვებთან შედარებით მეტი 

შემოსავალი ჰქონდა და ამიტომ გაჭირვებულებს ხშირად ვეხმარებოდით. ქართველი კაცის 

ბუნებიდან გამომდინარე, ბევრი თაკილობდა, რცხვენოდა დახმარების მიღება. ამ 

უხერხულობისგან რომ მეხსნა, ხშირად მითქვამს ჩემი გაჭირვებული ამხანაგებისათვის: 

«პურს მოგცემ და შენ მჭადი მომეცი-მეთქი». აი ასე ვახერხებდი მათ დახმარებას და ეს 

პროცესიც ასე თუ ისე უმტკივნეულო იყო ორივე მხარისათვის. 

დალიმ რვაწლიანი სკოლა სოფელ გრემში დაამთავრა, ხოლო საშუალო განათლების 

ატესტატი სოფელ საბუეს საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ მიიღო. შემდეგ სწავლა 

ცეკავშირის ტექნიკუმში გააგრძელა. აქ მან გაიცნო სართიჭალის კიდევ ერთი კოლორიტი 

ბატონი - ვაჟა კირვალიძე. ახალგაზრდებმა თავიანთი ბედი ერთმანეთს სამუდამოდ 

დაუკავშირეს და ქალბატონი დალი 1960 წლიდან ცხოვრობს და მოღვაწეობს სართიჭალაში. 

მრავალშვილიანი დედაა, - ჰყავს ოთხი ქალიშვილი - ლია, ნუნუ, მაია და მარეხი და ექვსი 

შვილიშვილი. დიდი ოჯახის დიასახლისს დროც არ ჰქონდა, რომ სამსახური დაეწყო, ამიტომ 

როგორც თვითონ ამბობს ხოლმე: «უშტატო ბუღალტრად» ვმუშაობდი ჩემს მამამთილთან, 

რომელიც სოფლის პურის საცხობს ხელმძღვანელობდა და აგრეთვე ჩემს მეუღლესთან, 

რომელიც სოფლის კოოპერაციის საცალო სავაჭრო და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში 

საქმიანობდა». მას შემდეგ, რაც ქალბატონი დალის მეუღლეს - ვაჟა კირვალიძეს, რომელსაც 

სოფელში დღესაც «სიყვარულის კაცად» მოიხსენიებენ, უკურნებელი სენი შეეყარა, ბევრჯერ 

უთქვამს დალისთვის, გაეყიდა პურის საცხობი და ეს ფული გამოეზოგა ოჯახისათვის. 

სიკვდილის მოახლოებას გრძნობდა ვაჟა და არ უნდოდა, რომ მისი ოჯახი მშიერ-მწყურვალი 

დარჩენილიყო. თან ხალხისაც ეშინოდა და დალის აფრთხილებდა: «არ გამუშავებენ, 

გადაქთელავენო». 

1990 წელს, მეუღლის სიკვდილის შემდეგ, დალი თვითონ ჩაუდგა სათავეში 

წარმოებას. «ღმერთის იმედი მქონდა, - იხსენებს ქალბატონი დალი, - ღრმად მწამდა, რომ 

უფალი არ გაწირავდა გაჭირვებულ ადამიანს. მე ბავშვობიდანვე დავდიოდი ეკლესიაში. 

ცხონებულმა ბებიაჩემმა დამაყენა უფლის გზაზე, მანვე შემაყვარა და ჩამახედა უხილავ 

სამყაროში. ამასთან ერთად ისე ვიყავი აღზრდილი, რომ არანაირ შრომას არ ვთაკილობდი. 

შემეძლო დამლაგებელიც ვყოფილიყავი და წარმოების ხელმძღვანელიც, ცომიც მომეზილა 

და ბუღალტრობაც გამეწია. რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ შევძლებდი წარმოების 

გაძღოლას». 

თავდაპირველად თითქოს მშვიდობიანად მიდიოდა ყველაფერი, მაგრამ ქვეყანაში 

ანტიქრისტეს ჩამოსვლის შემდეგ, უმართავი პროცესები დაიწყო. დღისით და ღამით 

სართიჭალის თავზე შავი ღრუბელი იდგა, ხოლო ყოველ წუთს ამ ღრუბელს მიწიდან ახალ-

ახალი შავი კვამლი ემატებოდა. წალმიანის გადმოსახედიდან სოფელი წიგნებში წაკითხულ 

და კინოებში ნაჩვენებ ჯოჯოხეთს მოგაგონებდათ. თითქმის გვერდი-გვერდ მიწყობილი 

ნავთობის გამოსახდელი ქვაბებისათვის ერთიანად მოეკიდებინათ ცეცხლი და მის გარშემო 

მოფუსფუსე ადამიანების რიცხვი დღითი-დღე მატულობდა. თითქოს ჯოჯოხეთი ამოსულაო 

დედამიწაზე. ქვაბებში «კუპრი» იხარშებოდა, აქედან გამოდენილი კვამლი ცისკენ 

მიისწრაფოდა და თუ ცაზე წარმოქმნილ ღრუბლებს იალნოს მთიდან მონაბერი ქარი 

მოუსწრებდა, ხომ სხვაგან წაიღებდა და თუ არა, ისევ იმ ცოდვებით სავსე სოფლის მიწას 

უბრუნდებოდა. ადამიანები კი არ ჩერდებოდნენ, ცეცხლს უფრო და უფრო აღვივებდნენ, 

ცოდვას ცოდვაზე უმატებდნენ. ფულის შოვნის წყურვილმა დიდსა და პატარაში ისე 



გაიღვიძა, რომ ყველაფერი დაავიწყდათ, სამშობლო, ეკლესია, ხატი, რჯული... სართიჭალაში 

დაიწყო უზნეოთა და უმეცართა საშინელი როკვა და გნიასი... 

სიბნელემ, ცეცხლმა და ფულმა ადამიანებს თავგზა აუბნია. დღისით მშვიდი და 

უწყინარი სოფელი, ღამით უბედურების ზონას მოგაგონებდათ. როგორც კი შებინდდებოდა, 

იწყებოდა ნავთობით დატვირთული სატვირთო მანქანების მოძრაობა, ნარკოტიკებით 

გაბუჟებული, ავტომატმომარჯვებული მცველების ღრიალი და ხორხოცი. კარგად რომ 

დაღამდებოდა და ადამიანები თავიანთ სახლებში გისოსებს მიღმა დაიძინებდნენ, იწყებოდა 

ჯოჯოხეთის მეორე და მთავარი მოქმედება. სოფელში მოსახლეობის დაყაჩაღებაზე 

რამდენიმე ჯგუფი მუშაობდა. ჩვეულებრივ ხდებოდა სახლებში შევარდნა, ადამიანების 

«გაუთოება», ცემა, კვლა, ქონების წართმევა და ათასი უბედურება... 

... ცეცხლი კი მუდმივად გიზგიზებდა და იხარშებოდა ცოდვის კუპრი... 

ღმერთმა «თავის უფლად» გააჩინა ადამიანი და მას იმისათვის მისცა დედამიწაზე 

ცხოვრების თავისუფლება, რომ თითოეული მათგანის სული გაჭირვებაში გამოეცადა. თუ 

გასულ საუკუნეებში ქართველი მართლმადიდებელი, ღმერთის მიერ დაწერილ კანონებს 

მკაცრად იცავდა, ბოლო ჟამში მცხოვრებ ქართველობაზე ამას ვერ ვიტყოდით. მათ ქცევაში 

ფარისევლობას მკვიდრი საძირკველი შეექმნა. ადამის მოდგმის უმრავლესობა ცდილობდა 

უფლის მიერ მასზედ დაშვებული განსაცდელი მოყვასისათვის მოეხვია თავს, მასზედ 

გაეწმინდა ხელი, რათა ღმერთის მიერ მინიჭებული «თავის უფლებით» უზრუნველად 

დამტკბარიყო ამქვეყნიური ცხოვრებით. შედეგმაც არ დააყოვნა და ხიბლში ჩავარდნილი 

ხალხი საშინელი სენით, ამპარტავნებით დაავადდა, ხოლო ღმერთის მიერ ნაბოძები სული 

სხვა აღმსარებლობის მატარებელი ადამიანების საჯიჯგნი გახდა. 

ამ არეულობის დროს, როდესაც «გვარდია», «მხედრიონი», პოლიცია და კიდევ ბევრი 

სხვა «სტრუქტურა» სართიჭალაში ნავთობზე კონტროლის ხელში ჩაგდებისათვის გავლენის 

სფეროებს ინაწილებდა, სოფელში მუშაობდა მხოლოდ ერთი პურის საცხობი, სხვა 

დანარჩენი კერძო თუ სახელმწიფო საწარმოები, დაყაჩაღების შიშით, მხოლოდ ფქვილის 

გაყიდვით კმაყოფილდებოდნენ. მხოლოდ დალიმ არ შეწყვიტა მუშაობა. მას ერჩივნა ემუშავა 

გაუსაძლის პირობებში, ვიდრე სოფლის მოსახლეობა უპუროდ დარჩენილიყო. პურის 

საცხობთან იყო გაუთავებელი რიგები. ხან ერთი შეიარაღებული ჯგუფი მიადგებოდა, ხან 

მეორე, პური რომ ურიგოდ აეღოთ. იყო ავტომატების ტრიალი და ათასი უბედურება... 

იქმნებოდა შთაბეჭდილება, თითქოს პურის საცხობში დიდი ფული ტრიალებდა, რის გამოც 

დალი რამდენჯერმე დააყაჩაღეს და არაკაცებმა ფიზიკური განადგურების პირამდეც კი 

მიიყვანეს. ყველაფერი წაართვეს. ასეთი ვანდალური თავდასხმების შედეგად შრომისაგან 

ისედაც მოღლილ და ნაჯაფარ ქალს ჯანმრთელობა შეერყა, დაემართა ნევროზი და 

ნაწილობრივ მეხსიერებაც დაკარგა. 

უფალმა არ გაწირა ღვთისმოშიში ადამიანი და ისევ წამოაყენა ფეხზე, ხოლო ვინც მის 

განადგურებას ცდილობდა, ყველას თავისი მიუზღა. დიდსულოვანმა მანდილოსანმა 

შესაწირი იქაც გააგზავნა, თითქმის ყველა მისი გამომცხვარი პურით დაიმარხა, ხოლო ვინც 

კიდევ ცოცხალი დარჩა, ხელს უმართავდა... მას მუდამ ახსოვდა უფლის შეგონება: --»ნუ 

აღუდგებით წინ ბოროტს; არამედ ვინც შემოგკრავს მარჯვენა ყვრიმალში, მიუშვირე მას 

მეორეც». 

«ქალბატონ დალის 1970 წლიდან ვიცნობ, - იხსენებს სართიჭალის 

მთავარანგელოზების სახელობის ეკლესიის მრევლის წევრი ქალბატონი ციალა იოსავა,  - 

მე მის უფროს ქალიშვილს ვასწავლიდი. ამასთან ერთად ჩემი მეუღლე და მისი მეუღლე ვაჟა 

ბავშვობიდან მეგობრობდნენ. ადრე ისინი მეზობლები იყვნენ. ვაჟა კირვალიძე ხომ კეთილი 

ადამიანი იყო, მაგრამ დალი – მთლად სიკეთის განსახიერებაა. ის დაუფიქრებლად, ვერც კი 

გრძნობს, ისე აკეთებს სიკეთეს და მერე ამბობს: «ეს რა არის, რა მოხდა მერეო?». 

ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში მის პურის საცხობთან ხალხის დიდი რიგები იდგა. 

მახსოვს ექიმებს და პედაგოგებს რიგში არ აყენებდა «მათ დრო არ აქვთ რიგში 

დასადგომადო». დალის ასეთი ჩვევა აქვს, თუ გაჭირვებული ადამიანი დაინახა თავის 



მაღაზიაში, უყურებს, სანამ მისთვის საჭირო საქონელს არ გამოართმევს გამყიდველს და 

ჩააწყობს პარკში, მერე კი უცებ ეტყვის თავის თანამშრომელს, რომ ფული არ 

გადაახდევინოო. რამდენჯერმე ვარ თვითმხილველი ასეთი შემთხვევისა, როგორც ჩემი, 

ასევე სხვისი მისამართით. ერთხელ მაღაზიაში ვსაუბრობდით. გაიარა ერთმა ახალგაზრდა 

კაცმა, რომელსაც ოჯახი ახალი შექმნილი ჰქონდა. მე ვთქვი: «როგორ უჭირთ ამ 

ახალშეუღლებულებს-მეთქი», დალიმ გაკვირვებულმა თქვა: «უი, მართლა? არ ვიცოდიო». 

მეორე დღეს ერთი ტომარა ფქვილი და სხვა სურსათი გაუგზავნია. აი, ასეთი დიდი 

ქველმოქმედია იგი. მე ხშირად ვეტყვი ხოლმე: «სართიჭალის დედა ტერეზა ხარ-თქო». 

ძველთაგან თქმულა, რომ «კეთილი შობს კეთილსო»... და ეს რომ მართლაც ასეა, ამისთვის 

დალი კირვალიძის სათნო და კეთილშობილი ქალიშვილის მაიას მაგალითიც კმარა. ერთ 

ასეთ შემთხვევას იხსენებს სართიჭალის მკვიდრი  ქალბატონი (იგი აღარაფერს ლაპარაკობს 

დალი კერვალიძის შესახებ, რადგან ისედაც ყველაფერი ნათელია). «ჩემს პატარასთან ერთად 

მაღაზიაში შევედი, ბავშვმა (ჩემთვის) ძვირადღირებული მანქანა მომთხოვა, მე კი თანხა არ 

მქონდა და მას უარი ვუთხარი, უცებ გავიგონე, როგორ ჩასჩურჩულა დახლთან მდგარმა 

გოგონამ გამყიდველს: «ჩამოუღეთ ის სათამაშო, რომელსაც ბავშვი ითხოვს», მე შევცბი, ისიც 

კი არ ვიცოდი, ვინ ჩუქნიდა ჩემს შვილს სათამაშოს, მოგვიანებით გამყიდველისგან გავიგე, 

რომ ის დალის ქალიშვილი ყოფილა. მთავარი კი ის არის, რომ ქალბატონი დალი ეკლესიას 

ემსახურება დაუღალავად. მისი დახმარებით ბევრი რამ გაკეთდა მთავარანგელოზების 

სახელობის ტაძარში და მამა შალვა მუდამ კეთილად იხსენიებს და ლოცავს დალის». 

1998 წელს პურის საცხობის გვერდზე, დალიმ პატარა და ლამაზი მაღაზია ააშენა, 

სადაც მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომ ფასებში იყიდება აუცილებელი სურსათ – 

სანოვაგე და სამრეწველო საქონელი. «ამ მაღაზიას რაღაც მიზიდულობის ძალა აქვს, - 

ამბობენ სოფელში, - გინდაც სხვა ობიექტებში იაფი იყოს საქონელი, რაც იშვიათი 

შემთხვევაა, ხალხი მაინც დალის მაღაზიაში ყიდულობს პროდუქტს». რატომ ხდება ასე? 

პასუხი ერთია მხოლოდ – ალალი გული და სული სუფევს იქ. ამასთან ერთად საქონლის 

ხარისხი უმაღლესია, განსაკუთრებით კი პურის. იშვიათია დღეს საქართველოში საცხობი, 

რომ ცომში უამრავ გამამდიდრებლებს არ იყენებდნენ. ერთ – ერთი ასეთი იშვიათი დალის 

პურის საცხობია. და რაც მთავარი და განსაცვიფრებელია, ეს ორგანიზაცია საკუთარ თავზე 

არ მუშაობს, იგი მუშაობს ხალხისათვის. ამის ნათელი დადასტურებაა ის ფაქტი, რომ მისმა 

მეპატრონემ, რომელმაც საკუთარი ძველი სახლის რესტავრაცია დაიწყო, მოულოდნელად 

შეწყვიტა სამუშაოები და ეკლესიის დამხმარე სათავსოების მშენებლობისკენ მიმართა თავისი 

მოკრძალებული სახსრები. «მოძღვარის ოთახისა და სატრაპეზოს მშენებლობა დღეს უფრო 

საშური საქმეა, ვიდრე ჩემი სახლისაო», - განაცხადა ქალბატონმა დალიმ. ამის შემხედვარე, 

ყველა მორწმუნეს გაახსენდება მეოთხე საუკუნის წმიდანი სპირიდონ ტრიმითვინტელი, 

რომელმაც ადამიანებისათვის მატერიალური სიმდიდრის არარაობა რომ დაენახვებინა, 

ოქრო გველად აქცია, რითაც გვიჩვენა, რომ სიმდიდრის დაგროვება არა მარტო ღმერთისა და 

მოყვასის წინააღმდეგ წასვლაა, არამედ დიდი საცდურიც არის. ბიბლიაც ხომ ამას 

გვასწავლის: «ნეტარია კაცი, რომელიც გაუძლებს საცდურს, რადგან განსაცდელგამოვლილი 

მიიღებს სიცოცხლის გვირგვინს, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა თავის მოყვარეთ» (იაკ. 1. 12) 

 

   

მავრასი ამბაკოს ძე გელაშვილი 

(1923 – 1995) 

 
«კიდევ ერთი სისუსტე გვჩვევია ადამიანებს, 

როდესაც ჩვენს გვერდით უჩვეულო ადამიანი 
დადის, ჩვენ მუდამ მისი «ჩვეულებრივ” შტრიხების 

ძებნითა ვართ გართული, ხოლო 
ყოველივე ის, რაც ჩვენ გვეუცხოვება მასში, 



გვსურს «უცნაურობას», «ორიგინალობის თამაშს», ან 
«პოზას» მივაწეროთ. თუმც ერთი რამ 

გვათავისუფლებს ხოლმე ამგვარი ფილისტერული 
ახლომხედველობისაგან: ეს არის სიკვდილი ამ 
ადამიანისა.პირუკუ, სიკვდილი ხშირად მეორე 

უკიდურესობაშიც კი გვაგდებს ხოლმე» 
 

ზვიად გამსახურდია 
 

 

ახალგაზრდობაში ხშირად ვფიქრობდი და ვერ ვპოულობდი პასუხს კითხვაზე – 

ბავშვობაში მეჩვენებოდა თუ ნამდვილად ასე იყო, არ ვიცი, მაგრამ მეგონა, თითქოს სოფლის 

ყველა «კოლორიტი» არა თუ დამოუკიდებელ პიროვნებას, არამედ დამოუკიდებელ და 

განვითარებულ საზოგადოებას წარმოადგენდა, რომელსაც შეეძლო ნებისმიერ კითხვაზე 

პასუხის გაცემა და ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა. ამის შესახებ ვერავის ვერ 

ვეკითხებოდი, რადგან მერიდებოდა, ვინმეს ასეთი შეკითხვა სისულელედ არ ჩაეთვალა. 

ახლა კი, დღევანდელი გადასახედიდან თვალნათლივ ვხედავ, რომ ამ პიროვნებების ხელში 

ღმერთს უდიდესი საგანძური ჩაედო, საგანძური, რომელიც ჭეშმარიტებასა და სიყვარულს 

აფრქვევდა ხალხში და მათგან ბევრი რამის სწავლა შეიძლებოდა. წუთისოფელში ცხოვრების 

პერიოდში მათი ძირითადი საქმიანობაა მოყვასისადმი სულიერი საზრდოს მიწოდება. 

ქართული სიტყვის დიდოსტატი კონსტანტინე გამსახურდია ბრძანებს: «გახსოვდეს ეს 

ცხოვრება მოსაწყენზე მოსაწყენია, თუ ადამიანი არ იწვის მაღალი და ზეაღმატის 

ამბებისათვის, ამის გარეშე სხვა ყველაფერი ემსგავსება იმ საცოდავ და უშინაარსო 

ცხოვრებას, რომელსაც ეწევიან ხოლმე მცენარეები და ცხოველები».  

სართიჭალაში ცხოვრობდა ერთი კაცი - გვარად გელაშვილი, სახელი კი უცნაური 

ერქვა – მავრასი. ჩვენდა საუბედუროდ, იმდენად დავცილდით ღმერთს, რომ ასეთი 

სახელები უცნაურადაც გვეჩვენება. ძველ საქართველოში კი სხვაგვარად ფიქრობდნენ. ბავშვი 

რომ დაიბადებოდა, ეკლესიაში ნათლობის დროს იმ სახელს არქმევდნენ, რომელი წმიდანის 

ხსენების დღეც იყო. ეს ტრადიცია იმერეთში გვიანობამდე შემორჩა. ამიტომაც 1923 წელს 

მესამე საუკუნის წმიდანების - ტიმოთეს და მავრასის ხსენების დღეს, ხარაგაულის რაიონის 

სოფელ ნადაბურში ამბაკო და ასპილოზ გელაშვილების ახალშობილ ვაჟს მავრასი დაარქვეს 

სახელად.ასპილოზს შვილი არ რჩებოდა. წმიდა თევდორეს სახელობის ადგილობრივი 

ეკლესიის მოძღვარმა მას უთხრა: «თუ გინდა, რომ შვილი შეგრჩეს, წმიდა მავრასის სახელი 

დაარქვიო». არ არის გამორიცხული, რომ მას მეექვსე საუკუნეში მოღვაწე წმიდანის, ღირსი 

მავრასის სახელი დაარქვეს. 

მავრასი გელაშვილის დაბადებამ სიხარულთან ერთად დიდი გულისტკივილი 

გამოიწვია. ადამიანის ამქვეყნად მოვლინება ხომ დიდი ბედნიერებაა ნებისმიერი 

ოჯახისათვის, მაგრამ ამ სიხარულთან დაკავშირებული გულისტკივილი კი ის გახლდათ, 

რომ მას დაბადებიდანვე წილად ერგო ინვალიდობის მწარე ხვედრი... ექიმები უძლურნი 

აღმოჩნდნენ... მავრასი უნდა შეგუებოდა ბედს... 

ბიჭი სოფელში იზრდებოდა. დაწყებითი ოთხწლიანი განათლება ნადაბურის სკოლაში 

მიიღო, შემდეგ ხევის რვაწლიან სკოლაში გააგრძელა სწავლა, ხოლო საშუალო განათლების 

ატესტატი ვერტყვიჭალაში მიიღო. მავრასის წიგნი ბავშვობიდანვე უყვარდა. გონიერსა და 

განათლებულ ახალგაზრდას არ გაჭირვებია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკურ  ფაკულტეტზე მისაღები გამოცდების ჩაბარება, რომელიც საქონელმცოდნის 

სპეციალობით დაამთავრა. მან იმდენად უნივერსალური განათლება მიიღო, რომ 

უნივერსიტეტიდან პირდაპირ გაანაწილეს გარდაბნის რაიონის სოფელ ყარაიას საშუალო 

სკოლაში ქართული ენის მასწავლებლად. სულ მოკლე დროში სკოლის ყველა მოსწავლე 

ქართულად აალაპარაკა, ხოლო თვითონ შესანიშნავად შეისწავლა აზერბაიჯანული ენა და 

ფოლკლორი. იგი ყარაიაში 1949 – 51 წლებში მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა ერთი შესანიშნავი 



გლეხის ოჯახში. სახლის პატრონის ქალიშვილი შეყვარებია მავრასის და მისი ცოლად 

შერთვა განუზრახავს, მაგრამ მართლმადიდებელ ქრისტიანს, უფალმა დაბრკოლება შეუქმნა 

სასიყვარულო ურთიერთობებში და მისი რომანი აზერბაიჯანელ ქალიშვილთან ჩაიშალა. 

1952 წელს მავრასი გელაშვილმა მუშაობა დაიწყო სოფელ ბორითის კოოპერატივში 

ეკონომისტის თანამდებობაზე და ამავე წელს დაქორწინდა გოლისელ თამარ შუბითიძეზე. 

მათ ოთხი შვილი შეეძინათ: ჯემალი, ლეილა (რომელიც ორი წლის ასაკში გარდაიცვალა), 

ომარი და დალი. 1953 წელს მავრასი გელაშვილი მეუღლესთან და პატარა ჯემალთან ერთად 

საცხოვრებლად გადმოდის სოფელ სართიჭალაში. მაშინ ჩვენი სოფელი საგარეჯოს რაიონს 

ეკუთვნოდა, ამიტომ მავრასიმ სამსახურისათვის საგარეჯოს რაიკავშირს მიაკითხა და 

მუშაობა დაიწყო წიგნების მაღაზიაში.. 

მავრასი გელაშვილმა, ინვალიდობის გამო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

მიღებული უმაღლესი ეკონომიკური განათლების ბოლომდე რეალიზაცია ვერ შეძლო და 

როდესაც სართიჭალის სოფლის კოოპერატივში წიგნების მაღაზია გაიხსნა, იქ გააგრძელა 

სამსახური გამგე – გამყიდველის თანამდებობაზე, სადაც იმუშავა 1990 წლამდე. 

განათლებულსა და მოაზროვნეს, წიგნი ძალიან უყვარდა, მაგრამ ის ადამიანები უფრო 

უყვარდა, ვისაც წიგნის სიყვარულს შეამჩნევდა. ერთ-ერთ ასეთ პიროვნებას თქვენი მონა – 

მორჩილი წარმოადგენდა. როდესაც სოფელში ჩამოვიდოდი, სახლში მისვლამდე წიგნების 

მაღაზიას მივაშურებდი ხოლმე. ჩემს დანახვაზე მავრასი დახლის ქვემოთ საგანგებოდ 

შენახულ და შეფუთულ წიგნებს ამოიღებდა, გადმომცემდა და თან დააყოლებდა: 

- კაი წიგნები გადაგინახე, ბიძიკო, ძალიან მოგეწონება რომ წეიკითხავ. 

თან გგონიათ ზედმეტს მიანგარიშებდა, პირიქით, ხშირად რამდენიმე წიგნს 

მაჩუქებდა კიდეც. მეუხერხულებოდა ამ ინვალიდი კაცის და ხშირად მორიდებით ვეტყოდი 

ხოლმე: 

- მავრასი ძია, ამ წიგნებს რომ მჩუქნით, ძალიან უხერხულად ვგრძნობ თავს, ეს ხომ 

თქვენ გაკლდებათ. 

-არა ბიძიკო, - ხმამაღლა მპასუხობდა მავრასი, - ამ წიგნების საფასურს ჩემი ჯიბიდან 

არ დავდებ, ამ ფულს იმას გადავახდევინებ, ვისაც წიგნი მხოლოდ თაროზე დასადებად და 

გამოსაჩენად სჭირდება. ამ სოფელში ცოტანი კითხულობთ წიგნებს და რავარც შემიძლია, ისე 

შეგიწყობთ ხელს. ასე, რომ ისწავლე ბიძიკო, ისწავლე. სწავლის ფასი არაფერია ამ ქვეყანაზე. 

უნივერსიტეტი მეც დავამთავრე საქონელმცოდნის სპეციალობით, მარა ამ ჩემი ფეხების 

გადამკიდე რას გავაკეთებდი. ისე, არ ვიყავი ურიგო სტუდენტი, კარგად ვსწავლობდი და 

ვყოჩაღობდი კიდეც. 

 ჩემთან საუბრის დროს თავისი სტუდენტობის პერიოდის გახსენება უყვარდა ხოლმე. 

კეპკიან ქუდს მოიხდიდა, შეთხელებულ თმებზე მარჯვენა ხელს გადაისვამდა, შემდეგ ქუდს 

თავზე კარგად მოირგებდა, ულვაშებში ჩაიცინებდა და საუბარს გააგრძელებდა: 

- ერთხელ უნივერსიტეტიდან ღვინის ქარხანაში გაგვაგზავნეს პრაქტიკაზე. სასმელი 

მაშინ ნამეტანი მიყვარდა და ყოველდღე ვურტყამდი ჩუმ – ჩუმად. ლექსიც კი გამომითქვეს 

ასეთი: 

   «გრძელი სახე, ფართე შუბლი 

   მარქსივითა გადაშლილი, 

   ღვინის ქარხნის სიამაყე - 

   მავრასია გელაშვილი» 

კარგად მახსოვს, ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, ჩვენს შორის ასეთი დიალოგი 

გაიმართა: 

- იცოდე, ბიძიკო, წიგნი და სასმელი ერთად ვერ თავსდებიან. 

ეცადე სასმელს არ მიეძალო ჩემსავით და მამაშენივით, თვარა კარგ შედეგს არ მოგცემს. 

- გალაკტიონი ხომ ძირითადად მთვრალი წერდა ლექსებს, – ვცადე შეპასუხება. 



- აპა! პა! პა!... გაჩერდი ახლა, - იყვირა მავრასიმ, -გალაკტიონი გენია იყო, მაგისთანა 

საუკუნეში ერთი იბადება და გინა მთვრალი დაწერდა ლექსს და გინა ფხიზელი! გეიგე, 

ბიძიკო!? 

- გავიგე, მავრასი ბიძია, გავიგე, - და ხელები ზევით ავწიე, - ღმერთმა გვიმრავლოს 

მაგისთანა პოეტები. 

- ეხლა, ბიძიკო, კარის პოეტები მომრავლდნენ, - არ ცხრებოდა მავრასი. თაროდან 

პატარა თხელი წიგნი გადმოიღო, გადაშალა და განაგრძო ემოციური საუბარი, - ეს ვიღაც 

ახალგაზრდა პოეტის ლექსებია, მეისმინე რა ლექსი დოუწერია: 

   «მზე ჩავა 

    მთვარე ამოვა, 

   გაგარინისნაირი კაცი 

    მეორე აღარ გამოვა.» 

- როგორც ჩანს დიდი ჭეშმარიტებისათვის მიუგნია. – გაღიმებულმა ვუპასუხე მე. 

- ჭეშმარიტება?! – გაცხარდა გელაშვილი, - სად არის ჭეშმარიტება?! ის მხოლოდ 

რუსთაველშია, გალაკტიონში... და თუნდ ტერენტი გრანელში, ამათ გიჟად რომ მონათლეს.   

- მე არ მინდა სიცოცხლე, მე არ მინდა სიკვდილი, მე მინდა მესამე რამ–გაფრენა, 

წარმოვთქვი გრანელის სიტყვები და თვალებში ჩავხედე მავრასის. 

გელაშვილმა ახლაც არ უღალატა ჩვეულებას, ქუდი მოიხადა, მარჯვენა ხელი 

შემელოტებულ თავზე გადაისვა. ისევ  მოირგო ქუდი თავზე, შემდეგ ულვაშებზე გადაისვა 

თითები და დამწუხრებულმა მიპასუხა: 

- ასეა, ბიძიკო, შენ გესმის ეს საკითხი, მაგრამ გაგარინის გამფრენი კაცისთვის ტერენტი 

გრანელის «გაფრენა» ყოველთვის გაუგებარი დარჩება. 

 დღეს ჩვენს სოფელს და საერთოდ საქართველოს მავრასი გელაშვილისნაირი 

ადამიანები სჭირდება, რათა ერი ზნეობრივად ფეხზე წამოაყენოს, სწორ გზაზე დააყენოს. 

ამას ის წიგნით აკეთებდა. ის სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა თავისი საქმის ერთგული, 

ამიტომაც ღირსეულად დაიმკვიდრა ადგილი სართიჭალის «კოლორიტების» გუნდში. 

 
*  *  * 

პირ ათქს და არა იტყვიან, თუალ ასხენ და არა ხედვენ. 

ყურ ასხენ და არა ესმის, ცხვირ ასხენ და არა იყნოსენ. 

ხელ ასხენ და არა განიხილვენ, ფერხ ასხენ და არა ვლენან, არცალა ხმობენ ხორხითა მათითა. 

           (ფსალ. 113. 13-15) 

 

ალბათ, თავი მოგაბეზრე, მკითხველო, ამ ჩემი ნაჯღაბნებითა და უაზრო აზრებით. 

მაგრამ რა ვქნათ, ნათქვამია: «ცუდად ჯდომას, ცუდად შრომა სჯობიაო». ილია ჭავჭავაძე 

ბრძანებდა: «ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით 

ქრისტესათვის, ამ პატარა საქართველოს გადავუღეღეთ მკერდი და ამ მკერდზედ, როგორც 

კლდეზედ, დავუდგით ქრისტიანობას საყდარი, ქვად ჩვენი ძვლები ვახმარეთ და კირად - 

ჩვენი სისხლი და ბჭეთა ჯოჯოხეთისათა ვერ შემუსრეს იგი». 

 ასეთი «ქვა» და «კირი» სართიჭალაშიც ბევრი დაიდო, ხოლო «ლომის წილი» ამ საქმეში 

ორ ადამიანს - გაბო დუჩიძეს და სოფიო (სონია) გენგაშვილს უდევს. ეს ძველი 

ფოტოსურათები სწორედ იმ დროის ნოსტალგიას უღვიძებს ადამიანს. 1963 წლამდე ჩვენი 

სოფელი ერთიან ქრისტეს საყდარში, ამ შემთხვევაში საგარეჯოს სამონასტრო კომპლექსში 

იყო გაერთიანებული. სართიჭალელების ყოფა – ცხოვრებაც ზნეობრივი ნორმების დაცვით 

მიდიოდა და შენდებოდა სოფელი. გაბო დუჩიძისა და სონია გენგაშვილის მეცადინეობით კი 

სართიჭალას ადგილობრივი კადრები ხელმძღვანელობდნენ. 

 ავადსახსენებელი ხრუშჩოვის პირველკაცობამ სართიჭალას შავი დღე გაუთენა, 

მოსწყვიტა საგარეჯოს ერთიან საყდარს და საჯიჯგნად გარდაბნის რაიონს გადაუგდო. მაშინ 

დაიწყო უცხო ადამიანთა შემოსევა სართიჭალაში, რომლებიც ხელმძღვანელ 

თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ და სოფელი თავისი ხალხით ფეხზე ეკიდათ, მხოლოდ 



ფულის გაკეთება აინტერესებდათ. ადგილობრივი კადრები იდევნებოდა. ეს პროცესი 

დღესაც გრძელდება. სოფელი დაბეჩავდა, ხოლო ხალხი სხვისი ნების აღმსრულებელი გახდა. 

იქამდეც კი მივიდნენ ადგილობრივი მარიონეტები, რომ «პატრონების» საამებლად საკუთარი 

სოფლელების გაძევება დაიწყეს სართიჭალიდან. ეს «მათრახი» თქვენს მონა-მორჩილსაც 

მისწვდა. ყოველივე ამის შემხედვარე, გაოგნებული ვიყავი და ათასნაირი ფიქრებით ღობე-

ყორეს ვაწყდებოდი, ჩემს თავს ვადანაშაულებდი, იქნებ, ვცდები-მეთქი. ერთი შემთხვევა 

რომ არა, შეიძლება დღესაც ამ ყოყმანში ვყოფილიყავი. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი კახელი 

კაცი მოვიდა ჩემთან და მითხრა:  

  - მე გარეჯის ნათლისმცემლის ეკლესიის მორჩილი ვარ. 

 - კეთილი იყოს თქვენო მობრძანება, - ვუთხარი მორჩილს და ოჯახში შევიპატიჟე. 

 - გმადლობთ, შვილო ჩემო, - ასევე თავაზიანად მიპასუხა მორჩილმა, - მეჩქარება, 

ორიოდ სიტყვას გეტყვი, რადგან შენთან გამომაგზავნეს. 

 - გისმენთ. – წარმოვთქვი და ყურადღება დავძაბე. 

 - უფლის ნებით ვარ მოსული თქვენს სოფელში. უკვე ოთხ ათეულ წელზე მეტია რაც 

ჩვენგან წახვედით და გვაინტრესებდა, რა სტკივა სართიჭალას და სართიჭალელებს. კარგად 

მოგეხსენება, ჩვენ იგავებით გადავცემთ მოყვასს სათქმელს და ამიტომაც ჩემს 

შთაბეჭდილებებს შენ დაგიტოვებ. ასე მითხრეს, ის გააცნობსო ხალხს და დასკვნებსაც 

გააკეთებსო.  

 მეც მეტი რაღა დამრჩენია, ჩემო მკითხველო, ვასრულებ ღმერთის მიერ გამოგზავნილი 

მორჩილის თხოვნას და ყოველგვარი შესწორების გარეშე გამომაქვს სამსჯავროზე მორჩილის 

შეგონებანი: 

 

შეგონება პირველი 

 

ვის უნახსავს ბატი ვირი – ბატი სისინებს არ ყვირის, 

  ბატმა არ იცის დათმობა – ბატი და ამხანაგობა?...  

  ბატის ვნახე წინაღობა – ბატს ბატებთან უნდა ყოფნა, 

  მოიშორე ბატი ცეტი – გიღალატებს გეფიცები ....  

  ერს ბატის გარდა ვინ უღალატებს – ერისკაცობას ვინ მოსთხოვს ბატებს… … … 

  ერი რა არის, რა იცის ბატმა... 

  ის ნატრობს ქატოს, ფულს და ქალბატონს... 

  ზედმეტი რომ არ ილაპარაკოს, 

  ამოადღლიზეს ბატებს ყანყრატო, 

არ მკითხო რატომ... 

ბატს უნდა, ჭკუა ბრძენმაც დაფანტოს, 

ერიდე ბატმა არ გიღალატოს, 

ბატზე კი არა, მე შენზე ვდარდობ. 

 

 

შეგონება მეორე 

 

ბატს ატყუებენ კვატები, სიცრუეს უყიყინებენ, 

ბოლო – ბოლო ბატს კვატები სათავისოდ იყენებენ. 

ბატზე გეტყვი მომისმინე, ბატისტვინა ფრინველია, 

ბატი როცა ბევრს სისინებს, შეჭამს ტურა ან მელია. 

ბატი თუ არ გისისინებს, ფრინველია უწყინარი, 

ბატზე მოვკალი სიცილით ხელმწიფე გაუცინარი. 

 ბატი არის ბატოსანი, გონდაფანტული თახსირი, 

 კვიმატი, წრეგადასული, სისინობელა ავსული, 



 ბატური მატრაბაზული, ბატს საეჭვო აქვს წარსული, 

 ზოგი ბატი დაღდასმული, გარდას არის გადასული... 

ბატი ვნახე გათანგული, ნაცემი და გულწასული... 

 

 კომენტარის გაკეთება თქვენთვის მოგვინდია, ძვირფასო მკითხველო. ჩვენ კი დიდი 

მადლობა შევწიროთ უფალს, რომ გარეჯელ ძმებს ჯერ კიდევ ვახსოვართ. 

 დღეს ჩვენს სოფელში ადამიანთა უმრავლესობა სხვათა განმკითხავია, ძალიან მცირენი 

კი – საკუთარ ცოდვათა მომნანიებელნი. პირველთ ბელადობა, უფროსობა, სხვათა ბედის 

გამგებლობა და სოფლისა და ხალხის წინამძღოლობა სურს. სოფლის მართვის უნარი კი 

ღვთით მინიჭებული მადლია. თუ კაცზე ეს მადლი ღვთისაგან არ არის გადმოსული, იგი ვერ 

შეძლებს იმ ღვთაებრივი სიტყვის თქმას, რომელსაც ხალხი ელოდება თავისი რჩეულისაგან. 

 «საცოდავია ღარიბი მონა, სახიფათოა მონა მაძღარი...» უთქვამს აწ განსვენებულ 

ვახტანგ ბოჭორიშვილს. 

 ჩვენდა საუბედუროდ, მაძღარი მონები მომრავლდნენ საქართველოში და ქვეყნის 

საქმეც იმიტომ მიდის «კარგად». ადამიანები, რომლებიც მარტივი ცხოვრებისაკენ 

მიილტვიან, მარტივადაც აზროვნებენ და ყოველივე წმიდას და ღირებულს ამქვეყნიურ 

«პურზე» ცვლიან. მათ ავიწყდებათ, რომ უკან უდგათ შთამომავლობა, რომელიც მამათა 

ურწმუნოებისათვის პასუხს აგებს ქვეყნისა და ღმერთის წინაშე, რადგან სამშობლოს ბედით 

თამაში არა მარტო უზნეობა, არამედ უფლის საწინააღმდეგო ქმედებაცაა. ჩვენ ხომ 

ღმრთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში ვცხოვრობთ... მართლა დავკარგეთ ზნეობა?.. 

ადამიანის ინტელექტის დონეს სიმდიდრით ვაფასებთ და სიყალბის ქმნა გავიხადეთ ჩვენი 

ცხოვრების წესად?.. ღმერთი დავივიწყეთ და წუთისოფლის ამაოებაზე ვამყარებთ იმედს?.. 

ამიტომ გვსჯის უფალი... დიდი ილია ჯერ კიდევ როდის გვაფრთხილებდა: «სინანულისა და 

განკითხვისათვის  აღარც გული გვაქვს გულის ადგილას და აღარც ჭკუა ჭკუის ადგილას. და 

ვიძახით წარამარად «დრონი მეფობენო», მაშინ როდესაც დრო იგი ქვევრია, რომელიც მარტო 

იმას ამოიძახებს, რასაც თვითონ კაცი ჩასძახებს». გფარავდეთ უფალი.  

… 

 

გვანცა 
 

ადამიანი დაბადებისთანავე ცდილობს ამქვეყნიური სიტკბოებანი არ დაიკლოს. 

მისთვის ღვთისაგან დაწესებული მცნებების შესრულება არ არის იოლი. იგი ხომ 

დედამიწაზე იზრდება და ხორციელი ვნებებისაგან თავის შეკავება უჭირს. უფლის კარნახით 

შექმნილი საღვთო წერილი უფლისავე მიერ შექმნილ ადამიანს სწორი გზით სიარულს 

ასწავლის, ხოლო ასევე უფლის მიერ ამპარტავნობისათვის დედამიწაზე გადმოგდებული 

სატანა ადამიანის შეცდენას ლამობს და ხშირ შემთხვევაში იმარჯვებს კიდეც. ძალიან 

დავცილდით ღმერთს... უფალო შეგვიწყალენ... შეგვინდვენ შეცოდებანი ჩვენი... ვიმეორებთ 

ყოველდღიურად, მაგრამ შედეგი რა გვაქვს? უგულოდ ნათქვამი ლოცვიდან გამოდის რაიმე 

სიკეთე? გარეგნულად ვლოცულობთ, გულით კი სხვაგან ვართ, ვისწრაფვით მიწიერი 

ვნებებისაკენ. 

მე ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი კაცი ვარ. ძველ უბანში ვცხოვრობდი. ქუჩა 

და «კაი ბიჭის» ინსტიტუტი საფუძვლიანად გავიარე. ძალიან ყოჩი და მოჩხუბარი არა 

ვყოფილვარ. უფრო საკუთარი თავის პატივისცემაზე ვფიქრობდი. რომ წამოვიზარდე, სუსტი 

სქესისადმი ლტოლვამ გამიტაცა. შემეხედებოდა და ფულიც არ მაკლდა. ასე, რომ ვინც 

მომწონებია ხელიდან არ გამიშვია. სამსახური ისეთი მქონდა, წელიწადში მსოფლიოს ორ ან 

სამ წრეს ვუვლიდი, «დღევანდელ კვერცხს» ვამჯობინებდი ყველაფერს და დროის უმეტეს 

ნაწილს ორგიის მორევში ვატარებდი. იყო გართობა, სასმელი, სიგარეტი და ყველა რჯულის 

ქალები თუ ქალწულები. ის პერიოდიც მქონდა ახალგაზრდობაში, რომ ქალის გულისთვის 



თბილისიდან ვლადივოსტოკში ჩავსულვარ. ჩემი ცხოვრების მიზანი იყო დრო გამეტარებინა 

მაქსიმალურად და უფრო და უფრო მეტი ამქვეყნიური სიამოვნება მიმეღო. 

ასე გავიდა ჩემი ამქვეყანაზე გაჩენის დღიდან ორმოცი წელი. ამდენი ქალების 

გადამკიდე ცოლს როგორ მოვიყვანდი. მე ხომ ქალს ერთი მხრიდან ვხედავდი და 

ნამდვილად ვერ ავიტანდი ჩემი ცოლისთვის ვინმეს ისე შეეხედა, როგორც მე ვუყურებდი 

სხვას. 

ერთხელ, როდესაც მორიგი დროსტარების შემდეგ დილით თვალი გავახილე, 

ჩემდაუნებურად საწოლზე წამოვჯექი და ჰოი, საოცრებავ... ჩემს წინ ჩემი ორეული დავინახე. 

მაშინვე თვალები დავხუჭე, ვიფიქრე მეჩვენება – თქო. საწოლის წინ ვიცი, რომ სარკე არ 

იდგა, თან მარტო ვცხოვრობდი და ავეჯის გადაადგილება ჩემი ჰობი არ იყო. ფრთხილად 

გავახილე თვალები და კვლავ ჩემი თავი დავინახე. ორეულმა თვალი თვალში გამიყარა და 

დაბალ ხმაზე მითხრა: 

- დაამთავრე ეს სოდომი და გომორი, თუ არ გინდა, რომ ჯოჯოხეთის ალში დაიწვა. 

ცივმა ოფლმა დამასხა. განცვიფრებულს მინდოდა ხმა ამომეღო, მაგრამ ვერ შევძელი. 

ისღა მოვახერხე, რომ საბანში ჩავძვერი და ემბრიონის მდგომარეობა მივიღე. თავი 

უსუსურად ვიგრძენი. ჩემი ორეულის შემეშინდა. ეს სოდომი და გომორი რაღაა?.. არც ეს 

ვიცოდი... არ ვიცი რამდენი ხანი ვიყავი ასე გაუნძრევლად. როდესაც თავი გამოვყავი 

საბნიდან, მზე უკვე კარგა ხნის ამოსული იყო. მაშინვე მამაჩემის მიერ დატოვებულ 

ბიბლიოთეკაში შევედი და ენციკლოპედიაში სოდომი და გომორი მოვძებნე... ცივად 

დავხურე წიგნი და მივხვდი, რომ რასაც მე ვერ ვხვდებოდი, ის გარეშე ძალამ შემაგნებინა, 

ანუ უკვე დრო იყო, რომ შემეწყვიტა აღვირახსნილი ცხოვრება, რასაც თანამედროვე ენაზე ხან 

ორგიას და ხან ვაკხანალიას უწოდებენ. 

- აბა რა ვაკეთო?... 

ორმოცი წლის გავხდი. ცოლი მე არ მყავს. ამდენ ქალებთან დავდიოდი, 

რომელიმესთან ერთი შვილი მაინც ხომ შეიძლებოდა მყოლოდა... ესეც ვერ მოვიფიქრე, 

უფრო სწორად არ მოვიფიქრე, რადგან ზედმეტი პრობლემები არ მინდოდა შემექმნა ჩემი 

თავისთვის. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ ქვეყანაზე მხოლოდ ხორციელი 

სიამოვნებისათვის მომავლინა ღმერთმა. სულიერი გრძნობები ჩემთვის გაუგებარი იყო...  

... ვგრძნობდი, რომ სინდისმა შემაწუხა,…არადა მეგონა, რომ იგი არ მქონდა, რადგან 

თითქმის ყველა ქალი ლოგინში ჩემთან ურთიერთობას ამ სიტყვებით იწყებდა: - «შე 

უსინდისოო». რამდენიმე დღე აღელვებული ვიყავი, ვწრიალებდი, ადგილს ვერ 

ვპოულობდი, ვნატრობდი ჩემი ორეული გამოჩენილიყო და კიდევ რაიმე ეთქვა. იქნებ 

დავმშვიდებულიყავი. ეს დღეც დადგა. შუაღამე გადასული იყო, რომ მაგიდასთან დამიჯდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ მის შესახვედრად ვემზადებოდი, მაინც შემეშინდა. 

- ნუ გეშინია, - დამამშვიდა, - მე შენს გადასარჩენად ვარ მოვლინებული. 

- რა ვქნა? – ძლივს ამოვილუღლუღე. 

- ცუდი გულის ბიჭი არა ხარ, სიბოროტე არა არის შენში და ამიტომ გადავწყვიტეთ 

შენი გამოსწორება ამ წუთისოფელში, ცოდვა ხარ ჯოჯოხეთისთვის. 

- რა ვქნა? – ვიმეორებდი რობოტივით ერთი და იგივე სიტყვებს. 

- სასჯელი უნდა დაგადოთ. 

- რა სასჯელი? 

- ავხორცობისთვის პლატონური სიყვარულით უნდა დაიტანჯო სიცოცხლის 

ბოლომდე. 

- ვერ შევძლებ, გამიჭირდება. – დავიწყე ვაჭრობა. 

- მაშინ აირჩიე ან ჯოჯოხეთი ან პლატონური სიყვარული. 

- კარგი თანახმა ვარ, - უცებ ვუპასუხე, არ გადაიფიქროს-თქო, - სულ ეგ არის? 

- არა, ეკლესიური უნდა გახდე და ცოდვები მოინანიო. 

- რას ამბობ, კაცო? – აქ უკვე კინაღამ ვიკივლე, - რაც მე...– და ხმა ჩამიწყდა. ჩემი 

ორეული გაქრა. 



გაოგნებულმა მთელი ღამის განმავლობაში თვალი ვერ დავხუჭე. დილით ქალაქში 

გავედი, ვიფიქრე მდგომარეობიდან გამოვალ – თქო, ვიხეტიალე ქუჩებში, ბოლოს ისევ 

სახლში დავბრუნდი, დავწექი დივანზე და მეორე დილამდე ღრმა ძილით მეძინა. 

ტელეფონის ზარმა გამაღვიძა. ჩემი ბავშვობის მეგობარი ნუგზარი იყო. სახლში 

წვეულება მაქვს და საღამოთი აუცილებლად ამოდიო. წვეულების ხასიათზე საერთოდ არ 

ვიყავი, მაგრამ მეგობარს უარს ვერ ვეტყოდი. 

ბევრი უცხო ადამიანი მოვიდა ვახშამზე. ერთი ჩვენი ბავშვობის ძმაკაციც გამოჩნდა. 

დიდი ხანი უცხოეთში მუშაობდა. ახლახანს ჩამოსულიყო. დაქორწინებაც მოესწრო და თავის 

მეუღლეს ყველას გვაცნობდა. მე, როგორც ყველამ, ჩვეულებრივად გავუწოდე ხელი 

ახალგაზრდა ლედის, რომელიც ასე ოცდაათი წლის იქნებოდა, თვალებში შევხედე და 

გაღიმება დავაპირე, მაგრამ მისმა ლამაზმა თვალებმა და გამომწვევმა ღიმილმა იმდენად 

მომჭრა თვალი, რომ ქალებთან ურთიერთობაში გამობრძმედილმა, კინაღამ გონი დავკარგე, 

დავიბენი და საკუთარი სახელი ძლივს წარმოვთქვი. თითქოს გული ჩამეწია დაბლა, რაღაც 

არაამქვეყნიურმა ჟრუანტელმა დამიარა სხეულში. მე ქალი ასე არ მომწონებია. სუფრასთან 

რომ ვიჯექი, მალულად თვალს გავაპარებდი ხოლმე მისკენ. ერთი შეხედვით თოთქოს 

გასაგიჟებელი არაფერი იყო, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული მიზიდულობის ძალა ჰქონდა. 

ცისფერი თვალები, თეთრი ქათქათა კანი და კულულებად მხრებზე ჩამოშვებული 

წაბლისფერი თმა ჩემს გარშემო მომაჯადოვებელ ატმოსფეროს ქმნიდა, მითრევდა მისკენ. 

მოუსვენრობა დამეტყო, სასმელმაც თავისი გაიტანა. ქალმა შეამჩნია ჩემი ვნებიანი მზერა და 

როგორც ასეთ შემთხვევაში სჩვევიათ მანდილოსნებს, უფრო თავმომწონე გახდა და 

ვარდივით დაიწყო გაფურჩქვნა. ჩემთვის გულში გავივლე: «ეს მინდოდა ახლა მე. ბავშვობის 

ძმაკაცის ცოლია. რეგვენი ვარ, ხომ უნდა გავარჩიო ახლობელი და შორეული». 

ავი ფიქრებისათვის თავი რომ დამეღწია, ბოდიში მოვუხადე თამადას და სიგარეტის 

მოსაწევად აივანზე გავედი. ის იყო სიგარეტს მოვუკიდე, რომ ზურგს უკან ფეხის ხმა 

შემომესმა და ინსტიქტურად მოვიხედე უკან. ნეტავ არ გამეხედა. ოჯახის დიასახლისთან 

ერთად ისიც გამოვიდა აივანზე და წარმომიდგა მთელი თავისი სიმშვენიერით. საშუალოზე 

დაბალი სიმაღლის იყო, მაგრამ იმდენად პროპორციული ტანი ჰქონდა და ისე ეცვა, რომ 

ერთი შეხედვით მასზე ვერ იტყოდით დაბალიაო. ნორმალურად ჩაჭრილი დეკოლტე ძუძუ – 

მკერდის ელვარებას აფრქვევდა. ხელებს მუდმივად მკერდის წინ ამოძრავებდა. 

თავდაპირველად ვერ მივხვდი ამ მოძრაობას. მაგრამ ჩემმა პროფესიონალიზმმა უმალ 

მიკარნახა, რას უნდა დავკვირვებოდი. ასეთი ლამაზი და კარგად მოვლილი თითები მე ჯერ 

არსად მენახა. ქალი იყო ის, მართლა ქალი, სილამაზის ეტალონი. სახელად გვანცა ერქვა. ეს 

სახელი არასოდეს იწვევდა ჩემში განსაკუთრებულ ასოციაციებს, ეხლა კი მასზე ლამაზი 

სახელი არ არსებობდა ჩემთვის დედამიწის ზურგზე. გვანცა სვანური სახელია და ცელქს 

ნიშნავს. ახლა წარმოვიდგინე მისი სიცელქე და თითქოს დამბლა დამეცაო. ასეთი რამ 

არასდროს მომსვლია. მსოფლიოს არცერთ კონტინენტზე. მივხვდი, რომ ეს უკვე სულიერი 

და ხორციელი სიყვარულის რაღაც ნაზავი იყო, რომელთან მიახლოების უფლება მე არ 

მქონდა. ყველაფერი ერთად რომ წარმოვიდგინე, ჩემდა უნებურად გამიელვა თავში: «ეს რა 

ჯოჯოხეთია. ასეთ ტანჯვას მე ვერ ავიტან». 

ამ შეხვედრის შემდეგ მე მოვუხშირე გვანცას ოჯახში სიარულს. ან ვინ დამიშლიდა, მე 

ხომ ჩემი ბავშვობის ძმაკაცის ოჯახში მივდიოდი. 

ჩვენს შორის შესანიშნავი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. გვანცა ძალიან კარგი ხასიათის 

ქალი აღმოჩნდა. მეჩვენებოდა თუ ეს მართლა ასე იყო, არ ვიცი, მაგრამ თითქოს მასაც რაღაც 

სიმპატიები გააჩნდა ჩემს მიმართ. მის გარშემო რაღაც განსაკუთრებული სითბო იფრქვეოდა. 

სურვილი მქონდა, მაგრად ჩავხუტებოდი. ეს გრძნობა განშორებისას უფრო და უფრო 

მიძლიერდებოდა და ზოგჯერ სიგიჟემდე მივყავდი. არ მაძინებდა, ხანდახან კანკალი 

დამეწყებოდა ხოლმე. სხვა ქალი საერთოდ აღარ მაინტერესებდა. მარტო გვანცაზე მინდოდა 

ფიქრი. მის სითბოს ყველგან ვგრძნობდი, მაგრამ კაცური ზღვარის გადაბიჯების უფლება მე 

არ მქონდა. დავაპირე შევიჯავრებ -მეთქი. დავიწყე მის გარეგნობაში და ხასიათში ნაკლის 



ძებნა, მაგრამ ამ ძებნაში უფრო გამიძლიერდა მისდამი ლტოლვა. გამახსენდა ჩემი ორეულის 

სიტყვები: «პლატონური სიყვარულით უნდა დაიტანჯოო სიცოცხლის ბოლომდე».  

დიდ საგონებელში ჩავვარდი. ვატყობდი, რომ მოზღვავებულ გრძნობებს დიდხანს ვერ 

გავუძლებდი, რაღაც წამომცდებოდა და მთელ საძმაკაცოში, უბანში და საერთოდ ქალაქში 

თავი მომეჭრებოდა.. ასე ვფიქრობდი მე, თბილისელი ბიჭი, თუმცა დღევანდელი 

გადასახედიდან უმრავლესობას ჩემი შეხედულებანი მოძველებული მოეჩვენება და არ არის 

გამორიცხული დაცინვის ობიექტიც გავხდე. 

რა ვქნა, ასე აღმზარდეს. 

საჭირო იყო რაიმეს მოფიქრება. ისევ ჩემი ორეულის სიტყვები მახსენდება: 

«ეკლესიური უნდა გახდე და ცოდვები უნდა მოინანიო». გადავწყვიტე მივსულიყავი 

ეკლესიაში და სხვა უამრავ ცოდვასთან ერთად მოძღვრისათვის აღსარებაში გვანცასთან 

დამოკიდებულების შესახებაც მეთქვა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს გამათავისუფლებდა 

მოძალებული გრძნობებისაგან. 

ჩვენ უბანში მოქმედებდა «წმიდა ნინოს» სახელობის ეკლესია. მოძღვარს ვესაუბრე, 

აღსარების თქმა მინდა და როგორ მოვიქცე - მეთქი. მამა პეტრემ დამარიგა: «რამდენჯერმე 

დაესწარი წირვა-ლოცვას, მოემზადე და ჩავიბარებ აღსარებასო». 

ორი კვირის განმავლობაში არცერთი ლოცვა და წირვა არ გამიცდენია. ერთ კვირა 

დღეს, როდესაც წირვაზე ვიდექი, ამბიონიდან მარჯვენა მხარეს, «ღირს არსის» გალობის 

დროს კანკელზე დაბრძანებული ღვთისმშობლის ხატისკენ შევბრუნდი, თვალი მრევლისკენ 

გამექცა და სახტად დავრჩი. კედელთან მდგარი შანდლის უკან სანთლებით გაბრწყინებული 

გვანცას სახე დავინახე. მაშინვე თვალები დავხუჭე, ხომ არ მეჩვენება-თქო. არ შევმცდარვარ, 

ნამდვილად ის იყო. გვანცამ შემამჩნია და გამიღიმა. კინაღამ დავიშალე. იმ დღიდან ტაძარში 

გვანცას გარდა ვეღარაფერს ვერ ვგრძნობდი, ვეღარც ლოცვას ვუგდებდი ყურს. ის გახდა 

ჩემთვის ყველაფერი. იდგა ჩემგან მარცხნივ და მეჩვენებოდა, რომ ჩემი სხეული და გონება 

მისკენ იყო მიდრეკილი და ემორჩილებოდა მხოლოდ მას. გადავწყვიტე აღსარების თქმა 

დამეჩქარებინა, იქნებ მეშველოს-თქო რამე, მაგრამ გვანცასგან გავიგე, რომ მოძღვარი მისი 

ბიძა ყოფილა და ყველაფერი წყალში ჩამეყარა. ბიძას ძმისშვილის სიყვარულზე როგორ 

დაველაპარაკებოდი.  

ეკლესიაში სიარული შევწყვიტე. მეგობრის ნათესავები ცხოვრობდნენ ყაზბეგში და იქ 

წავედი, ვფიქრობდი, რომ შორს წასვლა გამომიყვანდა მდგომარეობიდან. მაგრამ უარესი 

მომივიდა. გვანცაზე ფიქრი უფრო მომეძალა. მისი სითბო იქ უფრო მწვდებოდა. ორი ძალა 

იბრძოდა ჩემში, ერთი იმქვეყნიური, რომელიც მუდმივად ჩამძახოდა: «არა გული 

გითქმოდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა... «, ხოლო მეორე ამქვეყნიური გოგლას სიტყვებს 

ამომათქმევინებდა ხოლმე «დამნაცროს ელვამ შენი ტანისა»...  

სიყვარული იმდენად გაძლიერდა, რომ ვეღარ ვიძინებდი. დავკომპლექსდი. ვერავის 

ვერაფერს ვეუბნებოდი და ეს უფრო მტანჯავდა. ბევრი ფიქრის შემდეგ მივიღე 

გადაწყვეტილება, წავსულიყავი მონასტერში და ბერად აღვკვეცილიყავი. ასეც მოვიქეცი. 

ქართლის ერთ-ერთ ეპარქიას მივაკითხე. მეუფემ ამიხსნა, რომ ბერად აღკვეცა ასე სწრაფად 

არ ხდებოდა. თან რომ გაიგო უცოლო ვიყავი, მითხრა ყველაფერი კარგად უნდა აწონ-

დაწონოო. ბოლოს მომცა ლოცვა-კურთხევა და მორჩილად დამტოვეს მონასტერში. 

ტიპიკონის მიხედვით ცხოვრებამ და გამუდმებულმა წირვა-ლოცვამ ნაწილობრივ 

შემიმსუბუქა მდგომარეობა. მოძღვარს აღსარებაც ჩავაბარე, ცოდვებისათვის დადებული 

სასჯელიც აღვასრულე და მოძღვრის ლოცვა-კურთხევით ბერობისათვის დავიწყე მზადება.  

ორმა წელმა უცებ გაირბინა. თითქმის დავიწყებას მიეცა ყველაფერი. დადგა 

დადებული აღთქმის შესრულების დრო. შესაბამისი წესების დაცვით აღმკვეცეს ბერად და 

ეპარქიის ერთ-ერთ მთაზე მდებარე «წმიდა გიორგის» სახელობის ტაძარში გამაგზავნეს. იქ 

სულ ორი ბერი ვეწეოდით მსახურებას. თითქოს შევეგუე ჩემს ბედს. გარე სამყაროსთან 

კონტაქტის სურვილიც გამიქრა, მაგრამ ერთმა შემთხვევამ ყველაფერი ყირაზე დააყენა. 



გაზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს ჩემს მოსანახულებლად ჩემი მეგობარი ნუგზარი 

მოვიდა. ძალიან გამიხარდა მისი ნახვა. მონასტერში წამოსვლის შემდეგ არავის 

შევხვედრივარ. ნუგზარი პირველი მნახველი იყო. ბევრი რამ გავიხსენეთ. ბავშვობა, ყრმობა 

და ტკბილად მოსაგონარი ამბები. 

- თითქოს ადრე უფრო მრავალფეროვანი იყო ჩვენი ცხოვრება, - ნაღვლიანად თქვა 

ნუგზარმა, - ახლა რაღაც ერთგვაროვანი გახდა, უხალისო.  

- ესე იგი საჩვენოში არაფერი მომხდარა ახალი, - ვიკითხე ისე, სხვათაშორის. 

- ერთი რამ მოხდა და ისიც არასასიამოვნო ამბავი. – ამოიოხრა ნუგზარმა, - გვანცა ხომ 

გახსოვს? 

- როგორ არა. – ჩემდაუნებურად წამომცდა ეს სიტყვები და ტანში გამაჟრჟოლა. 

- გაცილდა ჩვენს მეგობარს. 

- რათა, კაცო? რა მოხდა? 

- მკურნალობამ შედეგი ვერ გამოიღო. არადა შვილი სიგიჟემდე უნდოდა ქალს. მერე 

ქმარს უთხრა შენ გაესინჯეო, იქნება შენა ხარ უშვილოო. მართლაც ასე აღმოჩნდა. ეს ვეღარ 

აიტანა საწყალმა ქალმა და გასცილდა. 

- მერე? 

- ახლა ზის თავის სახლში მარტო, სევდიანი და სასოწარკვეთილი და გამუდმებით 

ცაში იყურება. თითქოს ვიღაცას ელისო. 

თავდაპირველად ეს ამბავი ვერ გავაცნობიერე, მოულოდნელი იყო ჩემთვის. ნუგზარი 

რომ გავაცილე, ჩემს კელიაში შევედი. უცებ სისხლი მომაწვა თავში, ხატების წინ დავემხე 

მუხლებზე, ჩემდაუნებურად წარმოვთქვი: «დიდ ხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან 

საქმენი შენნი». 

დავვარდი იატაკზე და მწარედ ავტირდი. 

ორი დღე არ გამოვსულვარ კელიიდან, გამუდმებით ვლოცულობდი. ვლოცულობდი 

ყველასათვის, განსაკუთრებით კი გვანცას გადარჩენისათვის. მე მისთვის უკვე სხვა არაფრის 

გაკეთება არ შემეძლო. 

        

      სართიჭალა 2005წ. 
 

 

გურმან ერბოკვეცხოშვილი 
 

 

ნათქვამია, «ქართველი კაცის უბედურება სამ რამეშია ჩამწყვდეული: სიფიცხეში, 

გემოთმოყვარეობასა და სასიცოცხლოდ ბოძებული დროის ფუჭად ფლანგვაშიო». ალბათ, 

ამის გამო თუ ჩაიბუდა საქართველოში ათასი რჯულის ადამიანმა და მათი განმკითხავი არც 

ადრე იყო ვინმე და არც ახლა. 

სოფელ ნაგუბარში, რომელიც ქართლისა და კახეთის საზღვარზე მდებარეობდა, 

მეცხრამეტე საუკუნემდე ათ კომლს თუ დაითვლიდით. ისინიც მტრის გამუდმებული 

შემოსევების გამო სულ დაძაბულობასა და შიშიანობაში ცხოვრობდნენ. არადა მამა-პაპის 

ადგილს ვერ ტოვებდნენ. აქ მიწები უხვ მოსავალს იძლეოდა, წყალიც კარგად უდგებოდა, 

საძოვრებიც ნოყიერი იყო და ამ ყველაფრის მიტოვება ქართველი გლეხისთვის ერთობ ძნელი 

გახლდათ. 

საქართველოს რუსეთთან შეერთებამ თუ ამ უკანასკნელის მიერ ივერთ ქვეყნის 

დაპყრობამ, მუსლიმანთა თარეში შეაჩერა და ქართველობაც დაიძრა მთიდან ბარისკენ. 

მეცხრამეტე საუკუნის ოცდაათიან წლებში სოფელ ნაგუბარში რაჭველები ჩამოსახლდნენ, 

რომელთაც რაჭის მეზობელი სოფლებიდან ოსებიც გამოყვნენ და ბინა ქართველების 

გვერდით დაიდეს. ოსის მერყევი ხასიათი კიდევ ყველამ იცის. ამიტომ ისინი შენიღბვის 

მიზნით სასწრაფოდ გაქრისტიანდნენ და თავიანთი ოსური გვარების ფუძეებს შვილიც 



მიუმატეს. მაგალითად: მარდანთევი – მარდანაშვილი გახდა, ქოქოითი – ქოქოშვილი და ასე 

შემდეგ.  

საქართველოში იშვიათია სოფელი, რომ იქ სომეხი არ ცხოვრობდეს. ამ მხრივ არც 

ნაგუბარი იყო გამონაკლისი. ჯერ ერთი ოჯახი დასახლდა სოფელში, შემდეგ მან მეორე 

მოიყვანა, ამ მეორემ – მესამე და იწყეს არმენებმა ნელ – ნელა გამრავლება. რჯულის შეცვლას 

არ აპირებდნენ, მაგრამ ეკლესიის აშენებას და რწმენის განმტკიცებას ისევ ურწმუნოება 

არჩიეს და გვარების გადაკეთებას მიყვეს ხელი. მესროპიანი მესროპიშვილი გახდა, ავაქიანი – 

ავაქაშვილი, გულოიანი – გულიაშვილი და ასე, ქართველი კაცის წაყრუებით ყველამ 

ქართველობა მოიწადინა. წადილი ერთია, მაგრამ ჯიშს რას უშვრები? ის ხომ მაინც 

გამოგაჩენს და იმ თაგვისა არ იყოს, ჩიტად ვერ იქცევი და ბოლოს თაგვობასაც დაკარგავ. ისე 

აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, როგორც მათ აუხდათ.  მართალია სომხობა ბოლომდე ვერ 

დაკარგეს და ქართველობა ვერ შეისისხლხორცეს, სამაგიეროდ სომხეთის სომხებისაგან 

«შურტვაცებად» მოინათლნენ, რაც ქართულად გადაბრუნებულს ნიშნავს. 

საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, სოფელ ნაგუბარში სომხების რიცხვმა უფრო 

იმატა. ახალ-ახალი ოჯახები ჩამოსახლდნენ. ისინი ტრადიციას არ ღალატობდნენ და 

გვარების გადაკეთებით «ქართველდებოდნენ». მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან წლებში ამ 

ტრადიციამ პიკს მიაღწია. გვარგადაკეთებულ სომხებს სომხეთის სომხები ასე 

მოიხსენიებდნენ «ტას ჩორს რუბლიანო ვრაც», რაც ქართულად «თოთხმეტმანეთიან 

ქართველს» ნიშნავს. 

ნაგუბარში ძვაძეხიანცებს არ ჰქონდათ გადაკეთებული გვარი. მას შემდეგ, რაც მათ 

ვაჟი შეეძინათ, გადაწყვიტეს, რომ შვილის მომავლისთვის უმჯობესი იქნებოდა ქართული 

გვარიშვილობა, მაგრამ თავიანთი გვარის ფუძეს ქართული ვერაფრით ვერ მოარგეს. 

ძვაძეხიძე, ძვაძეხიშვილი, ძვაძეხვაური, ძვაძეხული ძალიან ცუდად ჟღერდა. ბოლოს ადგნენ 

და გვარის ფუძის პირდაპირი თარგმანი გააკეთეს. ასე, რომ ძვაძეხიანცი გახდა 

ერბოკვერცხოშვილი. 

რადგან საბჭოთა კავშირში ქართველები პირველობდნენ, ქართული გვარი ნამდვილად 

წაადგებოდა ვაჟს, ხოლო ევროპულობისათვის სახელი გერმანი შეარჩიეს. თავის მხრივ 

გერმან ერბოკვერცხოშვილმა გაარკვია, რომ ქართველები ჭამა – სმის მოყვარულ ადამიანებს 

გურმანებს უწოდებდნენ და თვითონაც უზომო გემოთმოყვარეობის გამო ასო ბგერა «ე» «უ» - 

თი შეცვალა, მამის სახელი არშაკა – არჩილად გადააკეთა და პასპორტში ჩაიწერა გურმან 

არჩილის ძე ერბოკვერცხოშვილი. 

გურმან არჩილოვიჩს მშობლები არშაკა და ვართანუშა ცივ ნიავს არ აკარებდნენ. 

დილიდან კარაქიან – ხიზილალიანი ბუტერბროდებით, არაჟნით და გოგლი – მოგლით რომ 

დაიწყებდნენ, დღის განმავლობაში თორმეტჯერადი კვების შემდეგ, ვახშამს 

მაიონეზწასმული ლორის ორმაგი ბუტერბროდით ამთავრებინებდნენ. ბავშვისადმი ასეთმა 

«აღმზრდელობითმა» დამოკიდებულებამ მუცლის ზრდა და ტვინის დათხელება გამოიწვია. 

მოკლე ფეხებზე მდგარი, ღიპგადმოვარდნილი გურმანა, მხრებზე დადებული სამკუთხედი 

თავით, ყველას ყურადღებას იქცევდა. სახლში ქოშინით შემოსული ჩვიდმეტი წლის 

ბიჭისაგან, რომელსაც დეფორმირებული გარეგნობის გამო ორმოცი წლის მამაკაცის 

შეხედულება ჰქონდა, ხშირად გაიგონებდით ასეთ სიტყვებს:  

- დედიჯან, დედიჯან შენ რომ მითხარი ჩიხირთმას მოგიმზადებო, გააკეთე რო ცოტა 

ჩავხვრიპო? 

- მააშ, ეგრემც დედა გენაცვლების გურმანჩიკ, ტი მოი ზალატოი, ცავატანემ, - 

გამოფაშფაშდებოდა ხოლმე ვართანუშა, - მოდი, მოდი, კაკრაზ ეხლა გადმოვდგი 

ცეცხლიდანა. 

გურმანაც მიუჯდებოდა მაგიდას, ჩახვრეპდა ორ ან სამ მათლაფა წვნიანს, ზედ ორ 

ლავაშსაც დააყოლებდა, მერე მუცელზე ხელს გადაისვამდა, ერთსაც კარგად დააბოყინებდა 

და იტყოდა: 

- იფ, იფ რა კარგია ეს ჩვენი საქართველო. 



ამ სიტყვებს მშიერ გურმანას ვერ ათქმევინებდი. ამ დროს ყველა და ყველაფერი 

სძულდა. 

მე-20 საუკუნის ოთხმოციანი წლების ბოლოს, როდესაც საქართველოში სომხების 

მფარველ კომუნისტებს ძირი შეერყათ, «გაქართველებული» სომხები ძალიან ცუდ დღეში 

ჩავარდნენ. აკაკისეული ღამურა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იყო. იმას ფრთები მაინც 

ჰქონდა და აქეთ – იქით დაფრინავდა. «შურტვაცებმა» კი არ იცოდნენ რა ექნათ. აღარც 

თავისიანები იღებდნენ და ქართველები ხომ საერთოდ არ იკარებდნენ. ეროვნულ 

მოძრაობაში შემთხვევით მოხვედრილმა ადამიანებმა, რომლებიც უსაქმოდ იყვნენ და 

რაღაცით უნდოდათ თავის გამოჩენა, მაშინვე აიტაცეს ეროვნების გარეშე დარჩენილი ამდენი 

ხალხის საკითხი და მარტო «შურტვაცების» კი არა, ყველა სომეხის გასახლება მოითხოვეს 

საქართველოდან. 

ერბოკვერცხოშვილები შიშისგან გარეთ აღარ გამოდიოდნენ. წასასვლელი არსად 

ჰქონდათ. საქართველოში კი ჭამა – სმის მეტს არაფერს აკეთებდნენ. ქვეყანა, რომელიც მათ 

ინახავდა, სითბოს და საზრდოს აძლევდა, ერბოკვერცხოშვილებს და მისთანებს, 

ქართველების გულარხეინობის გამო, სამი საუკუნეა ფეხზე ეკიდათ. ეხლა მათ კარზე 

განსაცდელი მოსდგომოდა და არშაკ ერბოკვერცხოშვილმა «გლოვის ზარებს» შემოჰკრა. 

დღეში ასჯერ მაინც ხელებს ზეცისკენ აღაპყრობდა ხოლმე და ბღაოდა: 

- ასტვაც, ტერ ასტვაც... ვაიმე, ვაიმე მამაჯან მერნუმემ... 

- კარგი არშაკოჯან, კაცო! – ეხვეწებოდა ვართანუშა, - ჩვენი გურმანას მზემა, არ 

ინერვიულო, თავი არ მაიკლა ჯიგაროჯან... გურმანას ვიღა მიხედამს, ისედაც ფერი დაკარგა 

ბავშვმა. 

გურმანა კი იჯდა დაღონებული რბილ სავარძელში, სადაც ჭამის შემდეგ ჩაძინება 

უყვარდა ხოლმე, ღიპი შეთხელებოდა. ეს უკანასკნელი, ფეხზე რომ იდგა, მუხლებამდე 

ჰქონდა დაკიდებული. ღაბაბი წვერივით დაჰფენოდა და შიშისგან გაფართოებული 

თვალებით უაზროდ იყურებოდა აქეთ – იქით. 

- ვაჰ! კაცოო... ვაჰ! კაცო... – ვიშვიშებდა არშაკა, - ყველაფერზე რიგები შეიძლება,კაცო? 

პურის რიგში ლამის თავი გამიხეთქეს, ტალონზე ერთი კარაქი ძლივს მამცეს. ეს გურმანას 

ერთ ჭამაზე არ ეყოფა, საღამოს რაღა ვაჭამო კაცოო... ეს რა ცხოვრება მოვიდა, აფსუს 

კომუნისტების დოქტორსკი კალბასი, მერე სერვილადი, მასკოვსკი სიროი კაპჩონი... გახსომს, 

ვართანუშ? 

- მაშ, მაშ, როგორ არ მახსომს, არშაკოჯან, - კვერი დაუკრა ვართანუშამ, - შენ რო ფულ 

მამცემდი ხოლმე, დილით აეროპორტში წამიყვანდი, პირველივე რეისზე მოსკოვში რო 

გადამაფრენდი... რა დრო იყო... ეგრევე ჩერემუშკებზე გავვარდებოდი ხოლმე ვნუკოვოს 

აეროპორტიდანა. იქ გასტრანომში ერთი ჩვენებური ნაცნობი სომეხი ქალი მუშაობდა. ამელია 

ხო გახსომს! მაშინვე გამამატანდა ხოლმე ასტრახანსკი ჩორნი ზერნისტი იკრასა, სახალინსკი 

კეტოვი წითელ იკრასა, ბალიკსა, ნაირ – ნაირ კალბასებსა ვარიონისა, კაპჩონისა, სიროი 

კაპჩონისა... მერე რიჟსკი რინოკში გავვარდებოდი ტაქსითა, სოჩინსკი სმეტანასა და სიროკებს 

ვყიდულობდი და ისევ უკან გამოვრბოდი, შუადღის რეისს თბილისში რო გამოვყოლოდი... 

რა კარქი რამე იყო არა? 

- დედი, დედი... – ასლუკუნდა სავარძელში გურმანა, - მეტი აღარა თქო რა, თორემ 

გული წამივა... ისე მამინდა მოსკოვიდან შენი ჩამოტანილი კალბასები. 

- კარგი, კარგი, შვილო გურმანჯან... არ ინერვიულო მე და ჩემმა მზემა... ჩვენი დროც 

დადგება... აფსუს ედუარდ ამბროსოვიჩ, აფსუს, ეს რა დღეში ჩაგვაგდო ზვიად 

კანსტანტინოვიჩმა, არ უნდა გვიშველო?..  

ისე აგიხდათ ყველაფერი, როგორც ერბოკვერცხოშვილებს...  
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ქართველებმა, როგორც ყოველთვის, ქართველი და ქართული საქმის მკეთებელი კაცი 

ვერ შეიფერეს და პრეზიდენტად ჩამოიყვანეს საკუთარი ერის გარდა ყველა ერის 

მოტრფიალე და მფარველი, ნაკომუნისტარი, ნამამაძაღლარი სამშობლოს მოღალატე...  

... ბნელმა მოიცვა საქართველო... ღამურებმა გაშალეს ფრთები... სატანამ დაიწყო 

ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის დაქცევა...ვინც კი ეროვნულობისკენ იყო მიდრეკილი, 

ყველას დასდევდნენ. ზოგი მოკლეს, ზოგიც დაიჭირეს. ქართველების უმრავლესობა 

ლტოლვილად იქცა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აქამდე 

ქართველების სამშობლოდან გასახლების «რეკორდი» თუ შაჰ – აბასს ეკუთვნოდა, 

არსახსენებელმა და მაოხრებელმა იგი ერთ მილიონამდე გაზარდა... 

... ხალხში ამბობდნენ: «მიტოვებულ საყდარს ეშმაკები დაეპატრონენო»... 

... ქვეყნის მართვის სადავეებთან ნელ – ნელა  არაქართველები გამოჩნდნენ. 
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- არშაკო, ხომ გითხარი ღმერთი გადმოგვხედავსო, - შეჰყვირა სიხარულისგან 

გაოგნებულმა ვართანუშამ, - ჩვენი გურმანი ქვესადგურში დისპეჩერად დანიშნეს. 

- მერე ეგ რას გვიშველის? – ხელები გაშალა გვარის «დამფუძნებელმა» უფროსმა 

ერბოკვერცხოშვილმა. 

ვართანუშამ პალტო გაიხადა, თავშალი მოიხსნა, იქვე დივანზე დააწყო, მერე 

სავარძელში ჩაჯდა, ამოისუნთქა და დაიწყო: 

- აი, სანამ დანიშნამდნენ, უთხრეს, სოფელში რაღაცა კრუჟოკი, “მოქალაქეთა კავშირი” 

უნდა ჩამოაყალიბო. თუ ამას გააკეთებ, დისპეჩერობა შენი იქნებაო. 

- ეგ მოქალაქეთა კავშირი რაღა კრუჟოკია? 

- მგონი რაღაცა ისეთი პარტიაა, კომუნისტებს რო ქონდათ. 

- ჰო, ეგ კარგი, მერე? 

- მერე ისა, რო, ვინც აქამდე სოფელში უფროსობდა, ისინი უნდა დაგვაჭერინოო, 

სამაგიეროდ შენ კიდე სოფელს დენის ჩართვაში ფული გამოართვიო. 

- ვახ, ვახ, ეგ რა კარქი რამე მითხარი, ვართანუშ, ზნაჩიტ გურმანას თავისი დახლი 

ექნება არა? – თვალები გაუბრწყინდა არშაკა-არჩილას. 

- მააშ... და ჩვენც გვეშველება. აი, ეხლა იქნიონ ჩვენმა მეზობლებმა დროშები და 

იძახონ ზვიატი, ზვიატი, რო შეგვჭამეს ქაჯანასავით... წადით... წადითო.. აბა ეხლაც იყვირონ. 

მივა გურმანა «რუბილნიკთანა» და წკაპ... 

სოფელი ნაგუბარი წყვდიადმა მოიცვა. გურმანას თუ ქრთამს მიუტანდნენ, ჩართავდა 

თავის «რუბილნიკს», თუ არ მიუტანდნენ, არ ჩართავდა. ერთი ორჯერ სოფლის მოსახლეობა 

აუჯანყდა მექრთამე ერბოკვერცხოშვილს, მაგრამ გურმანამ ნარკომანი «მხედრიონელები» 

მიუსია და ერთი კარგი ქართველი ვაჟკაციც შეეწირა ამ ჩხუბს. 

სოფლის მოსახლეობამ, რომ დაინახა გურმანა ფერზე მოვიდა, მანქანა იყიდა, ცა 

ქუდად არ მიაჩნდა და დედამიწა ქალამნად, ნელ-ნელა, მაგრამ მასიურად დაიწყო გურმანას 

«კრუჟოკად» წოდებულ მოქალაქეთა კავშირში გაწევრიანება. ყველა მათგანს იმედი ჰქონდა, 

რომ გაიუმჯობესებდა მატერიალურ მდგომარეობას. შეპირებები რა თქმა უნდა, ბევრი იყო. 

გურმანამ ტყუილი დაპირებებით მოქალაქეთა კავშირის რიგები საკმაო რაოდენობის 

ხალხით შეავსო და იმდენად გააფართოვა გავლენის სფეროები, რომ სოფლის გამგებელი მის 

გარეშე აღარ იღებდა გადაწყვეტილებებს. 

- ენაცვალოს დედა ჩემ გურმანასა, - იტყოდა ხოლმე ვართანუშა, - რა ტუნიანი ბიჭია, 

პრასტოი რუბილნიკიდან დაიწყო და უკვე სოფლის უფროსია.  

გურმანაც დადიოდა სოფელში თავისი ახალი «მერსედესით». როცა ავტომანქანიდან 

გადმოვიდოდა, მანქანა შვებით ამოისუნთქავდა ხოლმე. ლოყებღაჟღაჟა და 

ღიპგადმოგდებული 

ერბოკვერცხოშვილი, «სარკის დაავადების» მიუხედავად, თავს ბედნიერად გრძნობდა. 



მოსახლეობაში ჩატარებული ცრუ აგიტაციით გურმანამ მოქალაქეთა კავშირს 

არჩევნებში ხმათა უმრავლესობით გაამარჯვებინა და ამის გამო ახალი «რუბილნიკიც» 

დაიმსახურა, გახდა რაიონის მოქალაქეთა კავშირის თავმჯდომარე და ელექტროქსელების 

მთავარი დისპეტჩერი. ახლა მას უკვე შეეძლო, საჭიროების შემთხვევაში, წყვდიადით მოეცვა 

მთელი რაიონი. 

ამ საქმიანობას მან წარმატებით გაართვა თავი. 

ასეთი «თავდადებისათვის» კი გურმანა რესპუბლიკის ელექტროგანათების სისტემაში 

დანიშნეს ერთ-ერთ დიდ თანამდებობაზე და მანაც ისე ჩააბნელა ქვეყანა, რომ ამ ჯოჯოხეთის 

განათებას ქრთამიც ვეღარ ახერხებდა. ქართული ელექრტოენერგია მეზობელ ქვეყნებში 

იყიდებოდა, ერბოკვერცხოშვილის ოჯახი კი მდიდრდებოდა. 

«დიდი კაცი» გახდა გურმან ერბოკვერცხოშვილი. სოფელ ნაგუბარში იშვიათადღა 

ჩადიოდა. ცდილობდა ღამე მისულიყო მშობლების სანახავად, რათა ხალხს თავი არ 

მოებეზრებინა. ყველა ფულის სასესხებლად მიდიოდა, გურმანა კი ერთი და იგივე პასუხს 

აძლევდა: «ფული სადა მაქს ტო, თორმეტი თვეა ხელფასი არ მოუციათ». როგორც ჩანს 

მანქანებს, აგარაკებს და სახლებს ერბოკვერცხოშვილს მთავრობა ჩუქნიდა და ამ საჩუქრის 

გამო ბევრმა უჩივლა კიდეც, მაგრამ ვერაფერი დააკლო მოქალაქეთა კავშირის ვეტერანს. 

ორი ათას სამი წლის ორი ნოემბრის არჩევნებში გურმანამ ჩვეული ენერგიულობით 

გააყალბა ხმები და მოქალაქეთა კავშირს რაიონის მასშტაბით გაამარჯვებინა. ამ საქმიანობის 

დასაფინანსებლად საჭირო თანხა გურმანას ხურდა ფულად მიაჩნდა. 

- ეგეც ეგრე, ოთხი წელი კიდევ დავიკრიშები, მერე ან ძაღლი იქნება, ან ძაღლის 

პატრონი, - თქვა გურმანამ არჩევნების დამთავრებისთანავე და მეორე დილას ესპანეთში 

გაემგზავრა დასასვენებლად... ორი კვირის შემდეგ დაბრუნდა თბილისში. აეროპორტიდან 

სახლამდე ძლივს მიაღწია. ქუჩებში უამრავი ხალხი მოძრაობდა, თითქმის ყველგან საცობები 

იყო და ყოველი მეორე კაცი ხუთჯვრიან დროშებს აფრიალებდა. 

ერბოკვერცხოშვილს ამდენი ჯვრიანი დროშები აქამდე არსად ენახა. 

- რა ჯვარომანია აუტყდათ ამ ოხრებს!? – ბურტყუნებდა თავისთვის გურმანა და 

ხუთჯვრიან დროშებს თვალს არიდებდა. საკვირველი არაფერი იყო – უღმერთო, ჯვარცმულ 

ღმერთს თვალს როგორ გაუსწორებდა. 

მივიდა სახლში, «მერსედესი» გარაჟიდან გამოაგორა და გეზი სოფლისკენ აიღო. 

ნაგუბარში რომ ჩავიდა, უკვე ღამდებოდა. სოფლის შესასვლელში ხალხი შეკრებილიყო და 

ხუთჯვრიან დროშებს აფრიალებდა. 

- ვაჰ! აქაც ჯვრები, კაცო!? ესენი ვინ არიან, - ჩაილაპარაკა თავისთვის გურმანამ და 

მანქანის საყვირი ააკივლა. ადგილიდან არავინ დაძრულა, პირიქით, ყველანი გურმანასკენ 

წამოვიდნენ. მანქანის შუქით განათებული მათი მოღუშული სახეები კარგს არაფერს უქადდა 

ერბოკვერცხოშვილს. ამიტომ მან მანქანა გააჩერა, თავი გამოყო და ხმამაღლა დაიძახა: 

- ვერ მიცანით, ხალხო, მე ვარ გურმანა. 

- ჰოდა, რომ გიცანით, სწორედ შენა გვჭირდები–დაიძახა ერთ–ერთმა ახალგაზრდამ 

და გურმანასაკენ წავიდა. მანქანის კარები გააღო და უთხრა ერბოკვერცხოშვილს, - აბა, ერთი 

ჩამობრძანდი უფროსო. 

- რა ხდება, ძმებო? – შესძახა გურმანამ. 

- ვინ არი შენი ძმა!? შენი ძმები «აღორძინების» მიტინგზე არიან, - უპასუხა 

ახალგაზრდამ, - და ესე დაგვიბარეს, გურმანა რომ მოვა, სასწრაფოდ აქ მაიყვანეთო. 

 - მაიცა, ტო, შაყირი იქით იყოს! – გაიმკაცრა ხმა ერბოკვერცხოშვილმა.  

- ეხლა დროზე გადმოდი მანქანიდან, თორემ, აი ამ დროშის ტარი მოგხვდება მაგ 

სამკუთხა თავშია. 

- მაიცა, მაიცა კაცო, - გაცინება სცადა გურმანამ, - ერთი სოფლელები არა ვართ. 

ვიხუმრეთ, მორჩა. 

- შენ თუ გეხუმრება, იხუმრე. ჩვენ კი საქმე გვაქვს. 



ამის თქმა იყო, დაავლეს ერბოკვერცხოშვილს კისერში ხელი და გადმოაგორეს 

«მერსედესიდან». 

შარაგზაზე ტალახში მჯდარი გურმან ერბოკვერცხოშვილი თვალცრემლიანი 

უყურებდა ახალგაზრებით სავსე თავის «მერსედესს», რომელიც ხუთჯვრიან თეთრ დროშებს 

მიაფრიალებდა თბილისისაკენ. 

გურმანა ძლივს ადგა ფეხზე, ისევ გზაზე მიმავალ თავის მანქანას გახედა და 

ნაღვლიანად ჩაილაპარაკა: 

- სწორი უთქომთ ქართველებსა ნაგუბარში წყალი ისევ ჩაგუბდებაო, აი ეგ დროც 

მოსულა... 

მერე შეტრიალდა, სოფელს გახედა, მშობლები და სამშობლო გაახსენდა  

ეროვნებადაკარგულს... ხელი ჩაიქნია და ზლაზვნითა და ქოშინით გაუდგა ნაგუბარისკენ 

მიმავალ გზას. 

 

          სართიჭალა  

          2005 წელი 

 

 

ვაიმე ვაიმეთში. 
 

სოფელი ვაიმეთი ერთ ტრიალ, გადამწვარ მინდორზე მდებარეობდა. რვა-ცხრა თვის 

განმავლობაში სოფლის ორღობეებსა და გზატკეცილებზე ხან ჩრდილოეთიდან, ხან კიდევ 

სამხრეთიდან მონაქროლი ქარი დაშლიგინებდა. ქარის გამუდმებული ქროლვისაგან ხალხს 

გონება ჰქონდა გამოფიტული და ყველა მათგანი საუბარს «ვაიმეთი» იწყებდა, რის გამოც 

სოფელსაც ეს სახელი ეწოდა. მართალია, სუსტი სქესის წარმომადგენლები ხშირად ლაპარაკს 

«უიმეთი» იწყებდნენ, მაგრამ ვინაიდან მატრიარქატის პერიოდი დიდი ხნის გადაგდებული 

იყო მოდიდან, ისევ «ვაიმემ» აჯობა და სოფლის სახელმაც მყარად გაიდგა ფესვები ხალხში. 

ხშირად გაიგონებდით სოფელში ასეთ გამონათქვამებს: 

- ვაიმე, გაიგე, კაცო, გუშინდელ ქარს ორი ალვის ხე წაუქცევია საჭირეთის უბანში. 

- უიმე, ისეთი ძალით დაუბერავს ქარს საბუეს მინდვრებზე, რომ შავდათუას ყანა სულ 

მიწაზე დაუწვენია. 

სოფელი რომ მიწათმოქმედებით და მესაქონლეობით ირჩენს თავს, ეს არავისთვის 

უცხო არაა, მაგრამ დღევანდელ პირობებში მასაც სჭირდება ბიუჯეტიდან ხელის მიშველება, 

რომ სკოლა, საბავშვო ბაღი და სხვა აუცილებელი დაწესებულებები ასულდგმულოს, რათა 

როგორც იტყვიან, ცხოვრებას არ ჩამორჩეს. ამ მხრივ მთავრობისაგან არც სოფელი ვაიმეთი 

იყო დაჩაგრული და მასაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფულადი ინექციები სოფელშივე 

დაარსებული სოფლის განვითარების ფონდის მეშვეობით მიეწოდებოდა. 

 

* * * 

ვაიმეთის განვითარების ფონდი სოფლის ცენტრში, ერთსართულიან შენობაში 

მდებარეობდა. შენობა ისეთ ავარიულ მდგომარეობაში იყო, რომ მას განვითარების კი არა, 

უფრო განუვითარებელის სახელი მოუხდებოდა. როგორც ხალხში ლაპარაკობდნენ, 

ფონდისთვის რაიონის ხელმძღვანელობას თურმე სამჯერ ჩაურიცხავს საჭირო თანხა, მაგრამ 

მის თავმჯდომარეს გაურკვეველ სიტუაციებში შემოეჭამა თურმე ეს ფული და შეკითხვაზე 

«ფული რა უყავიო?», მხოლოდ მხრებს იჩეჩდა და უაზროდ უყურებდა შეკითხვის მიმცემს. ეს 

უკანასკნელი საუბარს ვეღარ აგრძელებდა მარტივი მიზეზის გამო. თავმჯდომარე 

ორმეტრიან ხორცის გროვას წარმოადგენდა. მას რომ შეხედავდით, ისეთი შთაბეჭდილება 

შეგექმნებოდათ, რომ მხარზე დადგმული თავი ორგანიზმის შიგნეულობისათვის ქოლგის 

ფუნქციას ასრულებდა. ალბათ, მისი გასვლა გარეთ, ღია ცის ქვეშ, წვიმიან და სიცხიან 

ამინდში ნამდვილად არ შეიძლებოდა. პირველ შემთხვევაში შეიძლება თავზე ფოთლები 



გამოსვლოდა, ხოლო მეორე შემთხვევაში – ცეცხლი წაკიდებოდა. მისი ნახევრადმთვლემარე 

თვალები აშკარად გვამცნობდნენ, რომ იგი არა თავით, არამედ კუჭით აზროვნებდა და თავი 

გარეგნული იერსახის შესანარჩუნებლად ედო მხრებზე. ერთი სიტყვით, თავმჯდომარე 

გახლდათ დაუმთავრებელი არსება, რომელმაც ზომა-წონა არ იცოდა და რაც კი ხელში 

მოხვდებოდა, ყველაფერი თავისი ეგონა. სახელი შესაფერისი ერქვა – არგელოდი. გვარად 

ბეციაშვილი გახლდათ.  

ასე, რომ ეს ერთუჯრედიანი არსება ნამდვილად ამართლებდა თავის სახელს, გვარს და 

გარეგნობას. 

უმალ გაჩნდება კითხვა: მაშ როგორ მართავს ეს საცოდაობა სოფლის განვითარების 

ფონდს?... პასუხი ერთია მხოლოდ – მის უკან წურბელების მთელი არმია იდგა, რომელთა 

ხელმძღვანელიც ასევე დიდი წურბელა გახლდათ, პირობითად არგელოდის მამა, რომელმაც 

შვილს მხოლოდ ერთი რამ გაუკეთა კარგი, რომ სახელი ზედმიწევნით ზუსტად შეურჩია. 

სოფელში ხშირად გაიგონებდით: 

- ვაიმე, კაცო, გაიგე? გუშინ არგელოდი ისე დამთვრალა, მაგიდიდან ოთხ კაცს ძლივს 

აუყენებია.  

- უიმე, ქა, გაიგე? არგელოდის თურმე ერთი დოზა წამალი არ ჰყოფნის და ორს 

იკეთებსო. 

- ვაიმე და უიმე ერთად ჩვენს თავს, ეს რა ღვთის რისხვაა, რომ ღმერთმა  

მართლა ეს ბეცი ბეციაშვილი მოგვივლინა. ისედაც დანგრეული სოფელი უფრო დაანგრია და 

გაანადგურა. 

- უიმე, ქა, გაიგე? ამ დებილ ბეციაშვილს ქარსაცავ ზოლებში სამოსახლო     მიწები 

გაუყიდია და ისედაც ქარიან სოფელს ქარის დამცავი ხეებიც  მოუსპო... 

აი, ასეთი «საქებარი» სიტყვები ისმოდა არგელოდი ბეციაშვილის მისამართით, ის კი 

ყურს არ იბერტყავდა და ცხოვრობდა ცნობილი პრინციპით: «ძაღლი ყეფს, ქარავანი მიდის». 

არგელოდიმ დიდი შემართებით მიიღო მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში და 

სათაყვანებელ «პატრონებს» სოფელში ბევრი ხმები მოუგროვა, რა თქმა უნდა, გაყალბებით, 

თორემ მოქალაქეთა კავშირი რა მხარდასაჭერი პარტია იყო.  

 

* * * 

ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც არგელოდი თავის ძმაკაცებთან ერთად ორგიის მორიგ 

მორევში უნდა ჩაძირულიყო, მასთან მამამისმა რობერტ ბეციაშვილმა მიირბინა. 

გულამოვარდნილს სუნთქვა უჭირდა. არგელოდი უცბად გამოფხიზლდა და შესძახა მამა-

პატრონს. 

 - ვაიმე, რა იყო,  კაცო, რა გჭირს? 

 - მართლა ვაი ჩვენ! - ძლივს ამოღერღა რობერტამ, სკამზე ჩამოჯდა და ჩქარ-ჩქარი 

სუნთქვით სულის მობრუნებას ლამობდა. როგორც იქნა, დაწყნარდა და განაგრძო, - კაცოო, 

ვერ არი კარგად საქმეი. 

 - რა გჭირს, კაცო, აღარ იტყვი?- გაცოფდა არგელოდი. 

 - თბილისში არეულობა დაიწყო. მგონი, პრეზიდენტის გადაგდება უნდათ. რაღაც 

უნდა ვიღონოთ. 

 - ვააჰ, კაცოო! შენ რა კაცი ხარ?... ვაჰ! გული არ გამიხეთქა, ვიფიქრე სახლში რამე მოხდა 

მეთქი. 

 - აბა, მა სახლში არ მოხდა? - ქაქანებდა რობერტა, - თუ ქვეყანა გადაბრუნდა, მშივრები  

დავრჩებით და ზედ გადაგვივლიან. 

 - ზედა არა, ისა, - გაეცინა არგელოდის. მერე მხრებზე დადებული თავი გვერდზე 

მიატრიალა და როდესაც მოაბრუნა, სულ გაწითლებული ჰქონდა სახე, - რაო! მე ვინ 

მამერევა!? ეგრევე შუბლ გაუხვრეტამ თუ ვინმე დამიპირებს ადგილის წართმევასა. 

 - მაიცა რა, შვილო, - წამოხტა რობერტა სკამიდან, - ეგრე ადვილი არ არის სკამის 

შენარჩუნება. ბრძოლა უნდა, ბრძოლა. 



 - ჰოდა, ვიბრძოლებ, - მოიღერა მუშტები არველოდიმ, - აბა ვინმე მოვიდეს, დედას... 

 - ეეე! შენი მუშტების ვის ეშინია, - მწარედ გაეცინა რობერტას, ხელი შუბლთან მიიდო 

და განაგრძო, - თავით უნდა ბრძოლა, თავით. 

 არგელოდი გაფართოებული თვალებით უყურებდა მამას. ბოლოს თითქოს რაღაც 

გაახსენდაო, წამოხტა, კისერი წაიგრძელა და იყვირა:  

 - აი, თავი! ვისაც დავარტყი ბავშვობიდან მოყოლებული, ფეხზე ვერავინ ვეღარ ადგა, 

მააშ!... 

 - დაჯე რა, შვილო, - უთხრა რობერტამ და ხელი ჩაიქნია, - ეგრე არა კეთდება საქმე, 

რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. 

ამ გაიძვერა, ცბიერმა მელამ იფიქრა, იფიქრა. მერე ძრომიალი დაიწყო. ზოგს დაუწვა, 

ზოგს შეუძვრა, ზოგს ფული გადაუხადა და ქლესა-ქლესაობით შეძლო, რომ არგელოდი, 

რომელიც მართლა აღარ ელოდა, სამსახურში დატოვა. თან «ვარდების რევოლუციის» 

გმირადაც მონათლა. თურმე ამისთანა თავდადებული ნაციონალი ამ მხარეში არ ყოფილა. 

რას ვიზამთ, ყველაფერი ხდება ჩვენს ქვეყანაში. 

 «ვარდების რევოლუციის» «გმირმა», არგელოდი ბეციაშვილმა, რომელმაც მართლა არ 

იცოდა რა მოხდა ქვეყანაში, სოფლის განვითარების ფონდში ძირეული გარდაქმნების 

დაწყება გადაწყვიტა. ღონისძიების პირობითი სახელწოდება იყო «დღევანდელი კვერცხი 

მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს». 

- ვაიმეე! - გულში ირტყამდა მუშტებს რობერტა ბეციაშვილი, -  ეგეთი გულანთებული 

მამულიშვილი მყავს, მამა ენაცვალოს მაგასა. ხო ხედამთ, კვერცხიდან და ქათმიდან დაიწყო 

სოფლის კეთილდღეობისათვის ზრუნვა. მაგარია რა!  

განვითარების ფონდის მოწყობის არგელოდი ბეციაშვილისეული პროექტის შესახებ, 

ავტორი მხოლოდ «ვიწრო წრეში» საუბრობდა.   

- ვაიმე! მაგარი ვარ რა! - აღფრთოვანებული ესაუბრებოდა არგელოდი თავის 

ძმაკაცებს, - იმ დღეს რაიონში ვიყავი თათბირზე, ეგრე თქვეს, ხალხი მემარჯვენეებად და 

მემარცხენეებად დაიყვნენო და თქვენ მათთან მდგომარეობა უნდა ჩააბალანსოთ, თუ 

დააბალანსოთო, კაროჩე, ჩვენებურად უნდა გააიასნოთო. თურმე ეგრე ყოფილა, 

მემარჯვენეები მომავალზე ფიქრობენ და თან ღმერთისაკენ იწევენო, მემარცხენეები კი 

დღევანდელი დღით ცხოვრობენ, ღმერთს მაინც და მაინც არ უყურებენო. ჰოდა, მეც 

მოვიფიქრე ფონდის თანამშრობლები კვერცხისა და ქათმის პრინციპით გამენაწილებინა. 

ჩვენთან კანტორაში რომ შედიხარ, ხო არი გრძელი კარიდორი? ჰოდა, მეც ავდექი და 

მარცხენა მხარეს მემარცხენეები დავსვი, რომლებიც დღევანდელ დღეზე, ანუ კვერცხზე 

ფიქრობენ, ხოლო მარჯვნივ მემარჯვენეები დავსვი, რომლებსაც დღევანდელ კვერცხს 

ხვალინდელი ქათამი ურჩევნიათ. თან მათი ფანჯრები აღმოსავლეთის მხარეს იყურება და 

შეუძლიათ უფასოდ სამოთხისკენ და ღმერთისკენ იყურონ, ხო მაგარი ვარ, ო!  

ძმაკაცებმა ტაშის გრიალით შეაფასეს არგელოდი ბეციაშვილის ბრწყინვალე აზრი და 

სთხოვეს, რომ ასეთი საქმები კიდევ მოეფიქრებინა.  

თვითკმაყოფილების გრძნობით  «ამაღლებულმა» არგელოდიმ თითქოს დაიმორცხვა 

და როდესაც ხმაური მინელდა, დაბალ ხმაზე წარმოთქვა გულისამაჩუყებელი სიტყვები: 

- მე და მამაჩემსა ღამეები არა გვძინავს, რომ სოფელი ფეხზე დავაყენოთ. მააშ!..       

 

* * * 

 არგელოდი მარტო იმით კი არ ამაყობდა, რომ მამა ჰყავდა, მისივე თქმით, «ღმერთის 

ტოლი კაცი», არამედ იმითაც, რომ სამსახურში მდივანი ემსახურებოდა იმ დონეზე, რომ 

რაიმეს სათქმელად ჯერ პირი არ ჰქონდა დაღებული, მან უკვე იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა.  

ურიას ქალი იყო რებეკა. დიდრონი შავი თვალებით. არგელოდის თქმით: «ფეხები 

პირდაპირ გლანდებიდან ეწყებოდა». შემართული დადიოდა. ცდილობდა მხრებგაშლილს 

ევლო, მაგრამ წარმოშობა უშლიდა ხელს. გაუთვალისწინებელი მოძრაობის დროს მხრებში 

მაინც იხრებოდა, თუმცა შეცდომას მაშინვე გამოასწორებდა ხოლმე. თან მალულად 



მიმოიხედავდა, ვინმემ ხომ არ შემამჩნიაო. ძალიან ჭკვიანი გახლდათ. არც ეშმაკობა აკლდა, 

როგორც იტყვიან ხოლმე, იაპონიასავით იყო, რაც ზევით იდგა, ათი იმდენი მიწის ქვეშ 

იმალებოდა. ალღო და ინიციატივა თითქოს მისი მოგონილიაო, ისე მოჰქონდა თავი. 

არგელოდი მუდმივ «ფუფუნებაში» ჰყავდა. ამ ბრიყვსაც მეტი რა უნდოდა. ასე რომ ფონდის 

გამგეობაში რებეკა რობერტას შემდეგ მეორე «კაცად» ითვლებოდა, თუმცა თავისი სიბრძნით 

პირველკაცობას იმსახურებდა. 

- ვაიმე! რებეკა! – ხშირად დაიყვირებდა ხოლმე კაბინეტიდან არგელოდი. ზარის 

დარეკვას ვერანაირად ვერ მიაჩვიეს. სულ ავიწყდებიდა ღილაკი მაგიდის რომელ მხარეს იყო 

დამონტაჟებული და ამის გამო რამდენჯერმე გამოაძვრეს მაგიდის ქვეშ ღილაკის ძებნის 

დროს გაჩხერილი, - მოდი, ერთი მითხარი ამ წერილს რა დავაწერო, მამაჩემი სოფელში არ 

არის და დღეს სახლში ვერ წავიღებ საშინაო დავალებას. 

რებეკაც დაუჯდებოდა ენაგადმოგდებულ და დუჟმორეულ არგელოდის მაგიდასთან, 

მოიმარჯვებდა კალამს და დაკვირვებით იწყებდა დოკუმენტის კითხვას.  

 ერთხელ, როდესაც არგელოდის ახალი დაწყებული ჰქონდა სამსახური, ანუ 

უფროსობა, რებეკამ დოკუმენტი გაუწოდა და უთხრა «რეზოლუცია დაადეო.» ბეციაშვილმა 

სასწრაფოდ გამოართვა ქაღალდი და ზევიდან დააწერა დიდი ასოებით - «რეზოლუცია». 

რებეკა ამ ამბავს ხშირად ახსენებდა ხოლმე თავის «საყვარელ» უფროსს, ისიც გაუღიმებდა, 

ვითომ «ეს როგორ მომივიდაო». 

 ორგანიზაციის სადავეები რებეკამ თითქმის ხელში ჩაიგდო. საქმეზე მოსულ 

სოფლელებს არ გაუშვებდა ისე, რომ არ «შეეწერა» რაიმე. იმ დონემდეც კი მივიდა, რომ 

ბეციაშვილთან მიღებაზე მისულ მოქალაქეებს კაბინეტში ქრთამის გარეშე არ უშვებდა. 

ხალხსაც მოჰქონდა ხან შოკოლადი, ხილი, სუვენირები... ისე კაცი რომ დაფიქრდეს, სადღაც 

სწორიც იყო. იმ კაბინეტში ხომ დედამიწის ზურგზე არსებულ არსებათა შორის იშვიათი 

ეგზემპლარი იჯდა. ხალხი ზოოპარკში თუ იხდიდა ფულს, აქ შესვლა უფასო რატომ უნდა 

ყოფილიყო? 

 აი, ასეთი ერთფეროვანი ცხოვრებით ცხოვრობდა სოფელი ვაიმეთი, რომელსაც 

«ვარდების რევოლუციამაც» კი ვერაფერი დააკლო, ხოლო არგელოდი ბეციაშვილი თავისი 

«შეუდრეკელი» კადრებით განაგებდა «მნიშვნელოვან საქმეებს». ხალხში ხშირად 

გაიგონებდით - «მთელ ქვეყანაში ყველგან ყველაფერი შეცვალა ამ «ვარდების რევოლუციამ», 

ჩვენთან კი მხოლოდ დეპეშა გამოაგზავნაო და ამასაც მალავენ ბეციაშვილებიო.” 

 

* * * * 

 

ნათქვამია, «ერთი დრო არავის შერჩენია» და სოფელ ვაიმეთშიც გამოჩნდნენ 

რევოლუციურად განწყობილი ადამიანები, რომლებმაც გადაწყვიტეს გაეწმინდათ სოფელი 

«გასტრონომიული აზროვნების» მქონე არსებებისგან. 

- «ვაიმე მაგათა,» - იმუქრებოდა არგელოდი, - დავჩეხავ, მერე ცალ-ცალკე გავწურავ, 

აღარ გავშლი გაწურულსა... დავიდებ ფეხქვეშ და ურტყამ და ურტყამ... ო დადა, დადა, დადა. 

თავდაპირველად ხალხი მართლა შეშინდა და უკან დაიხია. მიუხედავადოპოზიციის 

ლიდერების მცდელობისა, მათი გონება ვერ აცნობიერებდა არსებულ მდგომარეობას. 

ოპოზიციონერებს მხოლოდ ღმერთის იმედიღა ჰქონდათ. ვაიმეთელებს კი ღმერთი 

ნაკლებად სწამდათ, უფრო ბუნების ძალებს ემონებოდნენ. სადღეგრძელოებშიც კი «ღმერთმა 

დაგლოცოს» მაგივრად იტყოდნენ «ბუნების ძალამ დაგლოცოსო». ღმერთმა კი,რომელიც 

ყველაფერს ხედავს და ყველაფერს ისმენს, ისინი მართლაც ბუნების ძალით გამოაფხიზლა. 

 ერთ დღეს ჩრდილოეთიდან ძლიერმა ქარმა დაუბერა და სოფელ ვაიმეთის 

განვითარების ფონდის შენობის გვერდზე მდებარე უკვე დაშლილი კოლმეურნეობის 

სასაწყობო შენობა ცეცხლის ალში გაეხვია. მთელმა სოფელმა მოიყარა თავი ცეცხლის 

ჩასაქრობად, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს გამძვინვარებულ სტიქიას. ქარმა და ცეცხლმა 



ხალხს გონება გამოუფხიზლა. მიხვდნენ, რომ სოფელს პარტონი არ ჰყავდა და გააფრთებული 

ბრბო ეძგერა განვითარების ფონდის შენობას.  

 როგორც კი არგელოდის მოახსენეს, შენობაში ხალხი შემოიჭრაო, მაშინვე ჩაკეტა 

კაბინეტის კარი და მაგიდის ქვეშ შეძვრა. ხალხს კაბინეტი დაკეტილი რომ დახვდა, 

სამდივნოს კუთხეში ატუზულ რებეკასაკენ გაიხედეს. ქალი მიხვდა, რომ რაღაც უნდა 

მოემოქმედა, თორემ ბრბო გადაუვლიდა ზედ. მოიკრიბა ძალა და მშვიდად განუცხადა 

ხალხს: 

- აგაშენათ ღმერთმა, რამდენ ხანს გელოდით, დავიტანჯე ამ ცხოველის ხელში. 

- მერე უჯრა გამოაღო, კაბინეტის გასაღები ამოიღო და მასთან ახლოს მდგომ დაბალ, 

მელოტ კაცს გაუწოდა, - გააღეთ, ალბათ, მაგიდის ქვეშ იქნება გაჭედილი. 

გაცოფებული ბრბო უმალ შეიჭრა კაბინეტში. აკანკალებული ბეციაშვილი მაგიდის 

ქვეშიდან გამოაძვრინეს და ღია ფანჯრიდან გადააგდეს. არველოდიმ მიწაზე ზღართანი 

გაადინა, ხმამაღლა აღმოხდა «ვაიმეო» და ბურთივით გაგორდა მწვანე ბალახზე. 

ბეციაშვილს არავინ მიკარებია. ასე ეგდო მიწაზე ხალხისგან და ღმერთისგან 

მივიწყებული. ჩრდილოეთიდან მოვარდნილი ქარი უწეწავდა თმას და ოხრავდა უბედური... 

- ვაიმეე... ვაიმეე... ვაიმეე... 

აბობოქრებული ხანძრის ხმაურში არავის ესმოდა «ვარდების რევოლუციის» ცრუ 

«რაინდის» ვაიმე ვაიმეთში.  

          

          უჯარმა 2005წ. 
 

 

 

ქართული ამბავი 
 

«და ვინც აცდუნებს თუნდაც ერთ ამ 
მცირეთაგანს, რომელთაც მე 

ვწამვართ, უჯობს წისქვილის 
დოლაბი დაჰკიდონ ყელზე და 

ზღვაში დანთქან.” 

          
           (მარკოზი 9.42) 

 

 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე ათასწლეულის დასაწყისიდან მეორე ათასწლეულის 

თითქმის შუა წლებამდე საქართველოში, კუხეთის ტერიტორიაზე, ახლანდელი 

დედაქალაქის მახლობლად უღრანი ტყით დაფარულ ფერდობზე მდებარეობდა დიდი 

ქალაქი, რომლის მოსახლეობის საქმიანობა იქვე მდებარე მთიდან რკინის მადნის მოპოვება 

და ფოლადის გამოდნობა იყო. მზადდებოდა იარაღი და რკინის მკვეთელი ხმლების 

მეშვეობით ქართველობა გზას იკვალავდა დედამიწის სხვადასხვა მიმართულებით. მათი 

შემჩერებელი არავინ იყო, რადგან მაშინდელ მსოფლიოში არ მოიპოვებოდა ქართველების 

მიერ შექმნილ ხმალზე უფრო ძლიერი იარაღი. აქედან გაიკვლიეს გზა იბერებმა ბასკეთისა 

და ტიბეტისაკენ... 

 ქალაქს განაგებდა ქურუმი, ანუ კულტის მსახური, რომელიც ადამიანებსა და 

ღვთაებებს შორის შუამავლად ითვლებოდა. ქალაქში იდგა დიდი ტაძარი, სადაც 

აღესრულებოდა ქურუმთა მიერ ღმერთებისადმი მსახურება. 

 

*  *  * 

 

 მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. საუკუნეები კი არა, ათეული საუკუნეები. ქურუმთა 

ქალაქი, რომლის ძირითადი საქმიანობა ფოლადის გამოდნობა და საბრძოლო იარაღის 



დამზადება იყო, ნელ-ნელა დაიცალა მოსახლეობისაგან, რადგან გარშემო აღარც რკინა იყო 

და აღარც მის გამოსადნობად საჭირო ტყე. ქრისტეს აქეთ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ამ 

თითქმის უდაბნოდქცეულ ადგილას პატარა სოფელიღა იყო შემორჩენილი, რომელსაც 

სახელად ნაფოლადარი ერქვა, ხოლო გვერდზე მდინარე რკინის ხევი ჩამოუდიოდა. ეს 

სახელები ისტორიის ქარტეხილებიდან შემორჩენოდა სოფელს. 

 ნაფოლადარი ცხოვრობდა ჩვეულებრივი სოფლური ცხოვრებით. სულიერ ცხოვრებას 

მღვდელი მამა ანტონი უძღვებოდა, ხოლო სამეურნეოს – მამასახლისი ზურაბ მაღალაშვილი. 

 მამა  ანტონი მსახურებას წმიდა ბარაბარეს სახელობის ეკლესიაში ატარებდა, 

რომელიც სოფლის ცენტრში მდებარეობდა. მრევლი მცირე ჰყავდა და მოსახლეობის 

ურწმუნოების გამო მადლიც ნაკლები ტრიალებდა სოფელში. მამასახლისი კი თავისი 

ავხორცობით და გაუმაძღრობით ეშმაკს ემსახურებოდა და სოფელიც ვერ შენდებოდა ისე, 

როგორც ეს ხალხს უნდოდა. ზურაბ მაღალაშვილის ნამდვილი სახე კი მაშინ გამოჩნდა, 

როდესაც მას მეუღლე უეცრად გარდაეცვალა. ზურაბის შიშით ახალგაზრდა ქალებს 

დაქვრივების ეშინოდათ. სახლიდან მიცვალებულის იმქვეყნად გაცილების მეორე დღესვე 

მამასახლისი ახლადდაქვრივებულ ქალთან გამოცხადდებოდა ხოლმე და უტიფრად თავის 

თავს სთავაზობდა. ზოგს აშინებდა, ზოგსაც ქრთამავდა და ბილწი საქმეც გამოუდიოდა. 

მიუხედავად მამა ანტონის დიდი მცდელობისა, თავისი ხალხისთვის აეცილებინა ეს 

უდიდესი ცოდვა, სოფელი ნელ-ნელა ემსგავსებოდა სოდომსა და გომორს. მამასახლისის 

«მოყირჭებული» ქვრივები მერე ხელიდან ხელშიც გადადიოდა. ზოგნი იმასაც კი ამბობდნენ, 

რომ მაღალაშვილმა ცოლი  გამიზნულად მოკლა, რათა სხვების ცოლებზე უპრობლემოდ 

ნადირობის საშუალება მისცემოდაო. ხან რას ამბობდნენ და ხან რას, მამასახლისი კი თავისას 

განაგრძობდა ცნობილი პრინციპით: «ძაღლი ყეფს, ქარავანი კი მიდისო». 

 

* * * 

 

ნაფოლადარში კახეთიდან ერთი ახალგაზრდა ოჯახი გადმოსახლდა. ოჯახის უფროსი 

- შერმადინი მჭედელი იყო და ვინაიდან სოფელს ძალიან უჭირდა ამ ხელობის კაცი, მისი 

ოჯახი დიდი სიხარულით მიიღეს. შერმადინს მეუღლე და ქალ – ვაჟი ჰყავდა. ბიჭი უკვე 

მეჩვიდმეტე წელში იყო, ხოლო გოგო – მეთორმეტეში. მეუღლე კი, ევა კოხტაშვილი, 

მართლაც რომ ამართლებდა თავის სახელს. ბუნების მიერ ნაბოძარ საჩუქარს ჰგავდა - ნატიფს 

და ხელთუქმნელს. ოცდათხუთმეტი წლის ქალს სახეზე უბრალო ნაოჭიც კი არ ჰქონდა. 

ჩოხტიკოპს რომ მოიხდიდა, ხშირი წაბლისფერი თმები თეთრ, ქათქათა სახესა და მხრებზე 

ზღვის ტალღებივით დაეფინებოდა, მისი ცისფერი თვალების გამოხედვას ვერც ერთი 

მამაკაცი ვერ უძლებდა. «ქალი კი არა, შარავანდედით შემოსილი ევა ჩამოსულაო 

სამოთხიდან,» - იტყოდნენ ხოლმე სოფელში. ცოლ-ქმარს ძალიან უყვარდა ერთმანეთი. 

ქრისტიანული წესით ცხოვრობდნენ და სოფელმაც მალე შეიყვარა და შეისისხლხორცა 

ისინი. 

მამასახლისი ძალიან კმაყოფილი იყო სოფელში მჭედლის მოსვლით, მაგრამ როდესაც 

ევა იხილა, მისმა სილამაზემ იმდენად დაარეტიანა, რომ კინაღამ ცხენიდან გადმოვარდა. «ეს 

ქალი ჩემი უნდა გახდეს», - გაიფიქრა ავხორცმა და სოფლის შარაგზაზე გაჰქუსლა. 

მაღალაშვილმა მოუხშირა მჭედლის ოჯახში სტუმრობას. ხან რას იმიზეზებდა და ხან 

რას. მისი ხასიათიდან გამომდინარე, სოფელში ყველა ხვდებოდა, რომ მჭედლის ოჯახის 

თავზე შავი ღრუბლები იკრიბებოდა. ზურაბი ყველაფერს გააკეთებდა, ევა რომ ხელში 

ჩაეგდო. კეთილმა ადამიანებმა შერმადინს სოფლიდან წასვლაზე პირდაპირ ვერ უთხრეს, 

მაგრამ მიახვედრეს, რომ აქ გაჩერება მის ოჯახს სიკეთეს არ მოუტანდა. 

- რათა კაცო? – ამბობდა შერმადინი, - სოფელმა კარგად მიმიღო, არც მამასახლისსა და 

არც მღვდელს ჩემი მისამართით საყვედური არ გამოუთქვამთ და რა გასაჭირი უნდა 

დამადგეს? 



- რა ვიცი, შვილო, სიზმრები არ მასვენებს, - ამოიოხრა სონა ბაბომ, - იქნება ვცდები 

კიდეც, მაგრამ ბოროტი არ მოგეშვება და სჯობია გაეცალო აქაურობას. 

- ეეჰ, სონა ბაბო, ნეტაი შენ, სიზმრებისა რომ გჯერა, – გაეცინა შერმადინს და მოხუცს 

შუბლზე აკოცა. 

- ღმერთმა ქნას, რო არ ახდეს, – ნაღვლიანად ჩაილაპარაკა სონა ბაბომ და 

წასასვლელად მოემზადა. ჭიშკარში რომ გადიოდა, გულმა არ მოუთმინა, შემობრუნდა და 

მავედრებელი ხმით კიდევ ერთხელ გააფრთხილა შერმადინი, - ვერაგი ხალხი ცხოვრობს ამ 

სოფელში, ფრთხილად იყავი, ცოლ-შვილს გაუფრთხილდი, შვილოო. 

- ხო, კარგი, კარგი, სონა ბაბო, ისე იქნება, როგორც შენ გინდა. - დააწყნარა შერმადინმა 

მოხუცი, მერე ევას ხელი მოხვია, სახლში შევიდნენ და მაშინღა გადაიხარხარა, - კაცოო, რა 

უნდა ამ ხალხს ჩემგან, რა გამოცანებით მელაპარაკებიან. 

- მეც ცუდი წინათგრძნობა მაქვს, შერმადინ, - თქვა ევამ, - ხან ვიფიქრებ ხოლმე, ხომ არ 

მეჩვენება-მეთქი. 

- გეჩვენება, გეჩვენება ჩემო ევა, - ხმამაღლა წარმოთქვა შერმადინმა და ბუხარში 

მინელებულ ნაკვერჩხალზე შეშა დააწყო.  

  

* * * 

 

ნაფოლადარში გაზაფხული თითქოს ადრე მოვიდაო. თებერვლის ბოლოს ხეხილი 

უკვე აყვავებული იყო. მზიანი დღეები იდგა. სოფელში სიცოცხლე დუღდა, ხოლო 

ადამიანებში – სისხლი. ზურაბ მაღალაშვილს ცხენზე ხურჯინი გადაეკიდა და თვითონ კი 

ფეხით მიჰყვებოდა სოფლის ცენტრალურ ქუჩას... მარჯვენა ხელში ცხენის ლაგამი ეჭირა, 

ხოლო მარცხენაში კი ნერვიულად ათამაშებდა მათრახს. სოფლის სალაყბოზე ორი მოხუცი 

იჯდა, მზეს ეფიცხებოდნენ და აკვირდებოდნენ გზაზე მიმავალ მამასახლისს. 

- კარგ საქმეზე არ უნდა მიდიოდეს ეს ეშმაკის ნაშობი, - თქვა ერთმა. 

- როდის მიდიოდა რო? – ჩაილაპარაკა მეორემ. 

როდესაც ზურაბი მოხუცებს გაუსწორდა, მისალმების მაგიერ მათრახიანი ხელი აუწია. 

ამით აგრძნობინა, თქვენთვის არა მცალიაო. 

სალაყბოზე გამოსულ მოხუცებს კი ისეთი გამვლელი არ აწყობდათ, რომელიც არ 

გამოელაპარაკებოდა. ამიტომ გლახუნამ გასძახა: 

- რაო, მამასახლისო, ცხენი გეცოდება თუ დაიღალე ჯდომითა ჰა!? 

- რა გინდა!? – დაიღრიალა მაღალაშვილმა, - ყველას ანგარიში გაბაროთ. ნალი ასძვრა, 

ნალი!.. გაიგე?!. და მჭედელთან მიმყავს. 

- ჰოო, ღმერთმა მშვიდობით გატაროს. - ჩაიდუდუნა გლახუნამ და თვალებით მიწას 

დააშტერდა. 

- დაანებე თავი, - უთხრა დაბალ ხმაზე მეორე მოხუცმა, - ხო ხედავ, გაავებულია. 

- როდის იყო დალაგებული ეგ ტვინგამდნარი, არ არი ეგა კარგი კაცი. - ჩაიბურდღუნა 

გლახუნამ და ხელი ჩაიქნია. 

ზურაბი სამჭედლოს მიადგა. შერმადინს ის იყო დაემთავრებინა საქმე და სადილობას 

აპირებდა. მამასახლისი რომ დაინახა, სახე გაებადრა: 

- მარტო კაცი ჭამაშიც ცოდოაო, სწორი უთქვამთ, შენი თავი ღმერთმა გამომიგზავნა. 

მოდი და ერთად გავტეხოთ პური. 

- აბა კარგ დროს მოვსულვარ, - მიიღო მიპატიჟება ზურაბმა, - მეც მიდევს ხურჯინში 

საუკეთესო ღვინო, მოხარშული დედალი, გუდის ყველი და შოთი პურები. ისე, რო მარტო 

შენ ხარჯზე არ გადავივლი. 

- მაშინ ერთად ვჭამოთ პური და დავილოცოთ კიდეც, - თქვა ღიმილით შერმადინმა, - 

ბიჭო არსენ!, - დაუძახა თავის შეგირდს მჭედელმა, - წყალი მოიტანე და ხელი გადაგვაბანინე. 

- მაიცა, მაიცა, - წამოიძახა ზურაბმა, - სანამ ხელს დავიბანდეთ, ნალია 

ცხენზედასაჭედი. ბარემ ეს საქმეც გავაკეთოთ. 



შერმადინს გაუკვირდა, სულ ახლახანს დააჭედა მამასახლისის ცხენს ნალები და ასე 

მალე არ უნდა ამძვრალიყო, მაგრამ არაფერი აგრძნობინა მაღალაშვილს. უცბად მორჩა 

ყველაფერს, შემდეგ სტუმართან ერთად დაიბანა ხელი და ორივენი სახელდახელოდ 

გაშლილ სუფრას მიუსხდნენ. მამასახლისმა თავისი ნაქები ღვინით სავსე ტიკი ამოიღო 

ხურჯინიდან და თიხის ჯამები შეავსო. უცებ შერმადინს შეხედა და უთხრა: 

- კაცო, წადი არსენასაც დაუძახე, დაჯდეს ჩვენთან, ერთადა ვჭამოთ პური. 

- რა ვიცი აბა, თუ თქვენ იკადრებთ. 

- სუფრასთან ხომ იცი, რომ ყველანი თანასწორნი ვართ. - მთელი სერიოზულობით 

თქვა მაღალაშვილმა. 

ვინაიდან შეგირდი წყაროზე იყო ჩასული, შერმადინს სამჭედლოსთვის უნდა 

შემოევლო და იქიდან დაეძახა, თორემ სხვანაირად ვერ გააგონებდა. ასეც მოიქცა. ამასობაში 

კი ზურაბმა ჩოხის შიდა ჯიბიდან ნაჭერში საგანგებოდ შეფუთული ფხვნილი ამოიღო და 

შერმადინის ღვინით სავსე ჯამში ჩაყარა. იქვე მდგარი თუთის ხიდან პატარა ტოტი მოტეხა 

და საგულდაგულოდ მოურია ღვინოს. ფხვნილი მალევე გაიხსნა ღვინოში. ამასობაში 

შერმადინიც გამოჩნდა. უკან არსენა მოსდევდა. დასხდნენ სუფრასთან და დაიწყეს 

სადილობა. მამასახლისმა ღვინო არსენასაც დაუსხა. მერე თავისი სასმისი ასწია და ხმამაღლა 

თქვა: 

- დიდება უფალს! მისი მადლი არ მოგვკლებოდეს, არც ჩვენ და არც ჩვენს  

ოჯახებს, - შემდეგ ბაგეებთან მიიტანა სასმისი და სულმოუთქმელად ჩამოცალა, - ასე მტერი 

დაგვეცალოს, ეს სასმისი ყველამ ბოლომდე უნდა დაცალოს. 

ასეც მოხდა. შემდეგ პირველ სადღეგრძელოს მეორე მოჰყვა, მეორეს მესამე, მესამეს 

მეოთხე და ასე შემდეგ. მამასახლისის ტიკი რომ გამოცალეს, შერმადინის ღვინოზე 

გადავიდნენ. ბოლოს მაღალაშვილმა საქმე მოიმიზეზა, ჩემი დათრობა არ შეიძლებაო, 

ბოდიში მოიხადა, შეჯდა ცხენზე და ღიღინით გაუდგა გზას. შერმადინმა კი ულვაშებზე 

გადაისვა ხელი და არსენას უთხრა: 

- რას ერჩიან ამ კაცს. ყველა გაიძახის უვარგისიაო. რა ეტყობა ეხლა ამას არაკაცობის და 

უვარგისობის, ჰა? მოვიდა ერთი ვერცხლის საქმე გაგვაკეთებინა და სამაგიეროდ ოცდაათი 

ვერცხლის პატივი გვცა. 

- რაღა მაინდამაინც ოცდაათის?.. – გაეცინა არსენას. 

- რავი, აბა, ენაზე რაც მომადგა მეც ეგა ვთქვი. 

სანამ არსენა სუფრას აალაგებდა, შერმადინი იქვე ახლად გამწვანებულ მდელოზე 

წამოგორდა და მზეს მიეფიცხა. არსენა სამჭედლოდან გამოვიდა, დაინახა მიწაზე 

წამოგორებული შერმადინი და გასძახა: 

- ძია შერმადინ! გაზაფხული ხომ არა გგონია, ადექი გაცივდები. 

შერმადინს ხმა არ გაუცია. 

- უკვე დაგეძინა, კაცო? – არ ეშვებოდა არსენა. 

არსენამ მაგიდა და სკამებიც შეიტანა სამჭედლოში და როდესაც გამოვიდა, პირდაპირ 

შერმადინისკენ წავიდა, რომელიც მარცხენა გვერდზე დაწოლილიყო და მუხლები მუცელზე 

მიებჯინა. არსენამ მხარზე ხელი დაადო და ამ დროს დაინახა, რომ შერმადინს პირიდან 

დუჟი გადმოსვლოდა. შეაჯანჯღარა იგი, გადმოაბრუნა, მაგრამ მხოლოდ ფართოდ 

თვალებგახელილი შერმადინის უსულო სხეული შერჩა ხელში. 

- მიშველეთ!.. მიშველეთ!.. – იყვირა არსენამ და რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, 

სოფლისაკენ გაიქცა. 

შერმადინის გვამი ხალხმა სახლში გადაასვენა. ევა და მისი შვილები კი არ ტიროდნენ, 

ბღაოდნენ სიმწრისაგან. ვერავინ აცნობიერებდა რა მოხდა. მჭედლის სიკვდილის 

ერთადერთი მოწმე მისი შეგირდი არსენა იყო, რომელიც მომხდარის გამო ისე იყო 

დარეტიანებული, რომ შეკითხვებზე პასუხს ვერ იძლეოდა, მხოლოდ ჰა! ჰა! - ს გაიძახოდა და 

თვალებს აქეთ – იქით აცეცებდა უაზროდ. 

მამასახლისი ძალიან შეწუხებული იყო. ყველას ერთი და იგივეს ეუბნეოდა: 



- ნეტა არ მივსულიყავი, ფეხი მომტეხოდა, კაცო, არადა ყველამ ერთადა ვჭამეთ და 

დავლიეთ. რა მოხდა, კაცო? ეს რა უბედურებაა? 

ერთადერთი გლახუნა იყო ჩაფიქრებული და ხმას არ იღებდა. ხანდახან გახედავდა 

ხოლმე მამასახლისს, თავს გაიქნევდა, თითქოს რაღაცას ხვდებაო, მაგრამ ისევ 

გაირინდებოდა... ყველაფერი ნათელი იყო მისთვის. მაღალაშვილმა ევას დაპატრონების 

მიზნით შერმადინი მოიცილა. 

 ქელეხის სუფრაზე, მამასახლისმა დიდხანს ილაპარაკა შერმადინის კაიკაცობის 

შესახებ, აქო და ადიდა. ამასთან შეწუხდა მასზედ, რომ ოჯახი პატრონის გარეშე დარჩა. 

შერმადინის ჩვიდმეტი წლის ვაჟი ჯერ მომწიფებული არ იყო, რომ ეპატრონა დედისა და 

დისთვის, ამიტომ მამასახლისმა ხალხს მიმართა, რომ იგი მას მთაში მწყემსებთან 

გაგზავნიდა, იქ ისწავლიდა ბევრ რამეს, თან ოჯახს სარჩოს მოაწვდიდა. ყველა გრძნობდა, 

რომ აქ რაღაც მზაკვრული გეგმა იყო ჩადებული, მაგრამ ვინ გაბედავდა რაიმეს თქმას, თანაც 

საამისო მიზეზიც არ ჰქონდათ, მამასახლისი ხომ ოჯახისთვის ზრუნავდა. 

 ასე გაისტუმრა ზურაბ მაღალაშვილმა შერმადინის ოჯახიდან კიდევ ერთი მამაკაცი. 

 ახლა მას ევასკენ გზა ხსნილი ჰქონდა. 

 

* * * 

 

მამასახლისი თითქმის ყოველდღე აკითხავდა ევას. მიჰქონდა ათასნაირი საჭმელ-

სასმელი, ჩასაცმელ-დასახური. დამწუხრებულ ევას გული არავისკენ და არაფრისკენ 

უბრუნდებოდა. ქალებთან ურთიერთობაში გამობრძმედილი მაღალაშვილიც არ ჩქარობდა. 

მან კარგად იცოდა, რომ დღეს თუ არა, ხვალ ევა მაინც გამოიხედავდა მისკენ. ამ არაკაცს 

იმდენად მოსდებოდა სიყვარულის ალმური, რომ ღამეც ვეღარ იძინებდა. წინ სულ ევას სახე 

ედგა. დამწუხრებული ქალი უფრო მშვენიერი შეიქმნა. შავი სამოსიდან მისი 

გულისწამღებად მოელვარე კანის სითეთრე თვით ყველაზე თავშეკავებულ მამაკაცსაც კი 

შეაცდენდა. ხოლო ვნებიანი ბაგენი მინდორში ეულად ამოსული ყაყაჩოს ფერს 

მოგაგონებდათ, რომელსაც შორიდან უმზერ და ერთი სული გაქვს მიხვიდე მასთან, ხელით 

შეეხო, მოწყვიტო და გულში ჩაიკრა. მაგრამ მარტო გარეგნული სილამაზით არ ხიბლავდა ევა 

გარშემომყოფთ, მის სიახლოვეს რომ გაივლიდი, რაღაც არაამქვეყნიურ სითბოს გრძნობდი 

და ეს ღვთიური სითბო იმდენად მიმზიდველი იყო, რომ ვერცერთი მამაკაცი ვერ უძლებდა 

ცდუნებას. და არც იყო გასაკვირი, რომ მაღალაშვილს დიდი ხანია გადაწყვეტილი ჰქონდა 

მისი ცოლად მოყვანა. როგორც კი დააპირა ამ ნაბიჯის გადადგმა, მთიდან მაცნე 

გამოუგზავნეს, შერმადინის ვაჟს ვეღარ ვაჩერებთ და რა ვქნათო. ამ სიტუაციაში მამასახლისს 

არ აწყობდა მისი ოჯახში დაბრუნება, რადგან ხელს შეუშლიდა საკუთარი გეგმის 

განხორციელებაში. მაღალაშვილს საიდუმლოდ ისიც აცნობეს, რომ ბიჭმა გაიგო დედამისთან 

შენი ხშირი სტუმრობის ამბავი და იმუქრება, დედაჩემს თავი დაანებოს, თორემ ვანანებო. 

 გაუჩნდა საფიქრალი მაღალაშვილს. 

- ვანანებო! – იღრინებოდა თავისთვის იქედნე მამასახლისი, - ვინ ვის ანანებს მაგასაც 

ვნახავ. ფრთხილად იყავი, ვეჟო! მამაშენის კვალს არ გაგიყენო. 

ზურაბმა გამოიძახა თავისი ერთგული ქვეშემრდომი, - ეფრემაანთ გოგია და ასეთი 

დავალება მისცა: 

- მაგ ბიჭის მოკვლა არ მინდა, ჯერ ერთი ცოდვას ვერ დავიდებ, მეორეც, მაგის სრულ 

ჭკუაზე ყოფნაც არ მაწყობს, რადგან მთელი ცხოვრება ფეხებში გამებლანდება. მოიფიქრე 

რამე, ან შეაშინე, ან რაღაც ჯანდაბა ქენი, რომ ცოცხალი დარჩეს, მაგრამ სრულ ჭკუაზე არ 

იყოს. 

გოგია გაიღრიჭა. გამოაჩინა ჩაყვითლებული, გაცვეთილი კბილები, ასე გეგონებოდათ, 

ჯოჯოხეთიდან ეშმაკი ამოსულა და მორიგ მსხვერპლს ეძებსო. მერე ჩაიჩიფჩიფა: 

- ეგ არ არის ძნელი საქმე, უფროსო, რაღაცას ვიზამ. 

- ხმა - კრინტი არავისთან, თორემ ხო იცი!.. 



- რა თქმა უნდა, ვიცი ისე არ დამტოვებ. – სათავისოდ შეაბრუნა მუქარა გოგიამ. 

- ჯანდაბას შენი თავი, - თქვა მაღალაშვილმა, - ერთი დეკეული ჩემზე იყოს. 

გოგიამ სიამოვნებისაგან კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ყვითელი კბილები. ადამიანი 

საქონელში ისე გაცვალა, რომ სახეზე წარბიც არ შეტოკებია. 

ეფრემაანთ გოგიას სოფელში ლაზღანდარა კაცის სახელი ჰქონდა. მისი ვერაგული 

საქმეების შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. უცნაური ქცევების გამო ხალხი დასცინოდა 

კიდეც. ერთხელ შუა ზამთარში სახლის შესასვლელი კარები ჩამოხსნა და მთელი დღე ცოლ – 

შვილი ყინვაში ამყოფა. როდესაც ჰკითხეს: გოგია, რატომ გააკეთო ესეო, უპასუხა: 

- კაცოო! ერთი ბიჭი გავიდა გარეთ, ღია დატოვა კარი, მივედი დავკეტე. მეორე ბიჭი 

გავიდა – იმანაც ღია დატოვა. მივედი დავკეტე. ცოლმაც იგივე რო გააკეთა, ვიფიქრე, ალბათ, 

დაგინებული აქვთ – მეთქი და რო არ მამსვლოდა გინება, ავდექი და კარები სულ ჩამოვხსენი. 

 ასეთი სულელური ქცევების გამო, გოგიას არანორმალურ კაცად მიიჩნევდნენ 

სოფელში, ხოლო ეს უკანასკნელი კი მამასახლისის დავალებით შავ-ბნელ საქმეებს აკეთებდა 

და არავის თავში არ მოუვიდოდა აზრად, რომ ის უვარგისი კაცი იყო. 

 ეფრემაანთ გოგიამ მამასახლისის დავალება ამჟამადაც ზედმიწევნით ზუსტად 

შეასრულა. წავიდა მთაში მეცხვარეებთან. იქ ორი მწყემსი დახვდა, აქედან ერთი შერმადინის 

ვაჟი -  მალხაზი. დანარჩენები ბარში ჩასულიყვნენ ყველის ჩასაბარებლად. გოგიასაც ეს 

უნდოდა. ორივენი იმ ღამეს კარგად გამოათრო და დააძინა. ცოტა ხნის შემდეგ კი ბერიკას 

ტანსაცმელში გადაცმულმა, მალხაზის გვერდზე მწოლიარე მწყემსს თოფიდან ტყვია 

დაახალა. გასროლის ხმაზე გაღვიძებულმა მალხაზმა ჯერ სისხლში მცურავი ამხანაგი რომ 

დაინახა და მერე თოფმომარჯვებულ რქებამოსულ ბერიკას შეხედა, ერთი არაადამიანურად 

იკივლა, მერე წამოხტა და მთის ძირისაკენ გაიქცა. გზაში წაიქცა. გორაობით გააგრძელა გზა 

და ბუჩქებში გაიჩხირა. «ბერიკა» თოფმომარჯვებული დაედევნა. ბიჭმა მის დანახვაზე 

კივილი მორთო და დაკაწრულ სახეში ხელებს ირტყამდა. უაზროდ იცინოდა და ტიროდა. 

 ეფრემაანთ გოგიას მოფიქრებულმა ვერაგულმა გეგმამ მიზანს მიაღწია. ნამოქმედარით 

ნასიამოვნებმა მიატოვა ყველა და ყველაფერი და ნაფოლადარში დაბრუნდა. მამასახლისს 

მოასხენა, რომ ბიჭი ჭკუიდან გადავიყვანეო, შეპირებული დეკეული სახლში წამოიყვანა და 

ვითომ აქ არაფერიაო, ისე გააგრძელა ცხოვრება. 

მთიდან კი მეორე დღესვე მოვიდა მაცნე და სოფელს ცუდი ამბავი შეატყობინა. ვიღაცა 

ყაჩაღი დაესხა მეცხვარეებს, ერთი მოუკლავს, ხოლო მეორეს კვალისთვის ვერ მიუკვლევიათ. 

მთის ძირის სოფელში უთქვამთ, ვიღაც ყმაწვილი ბიჭი სოფლის შარაზე დაკაწრული და 

ტანსაცმელშემოგლეჯილი მთელი სისწრაფით გარბოდა და თან არაადამიანურად 

გაჰკიოდაო. გავეკიდეთ, მაგრამ ვერ დავეწიეთ, ისე უცბად მიეფარა თვალსო. 

ევამ ეს ამბავი რომ შეიტყო, თავზარდაცემული მაშინვე მამასახლისთან გაიქცა. 

მაღალაშვილმა სახლში შეიპატიჟა სანატრელი სტუმარი. ქალი მთელი ტანით ცახცახებდა და 

თვალებიდან ცრემლები ნიაღვარივით მოსდიოდა. 

- ზურაბ, შენ ხარ ჩემი ოჯახის მფარველი და მიშველე რამე. ჩემი შვილი მომაძებნინე... 

– ეს სიტყვები ძლივს წარმოთქვა ევამ, მერე წაიბორძიკა, მიეხალა მამასახლისს და თავით 

მკერდზე მიეყრდნო. 

მაღალაშვილს ტანში ჟრუანტელმა დაუარა, მერე კი შვებით ამოისუნთქა, თუმცა არ 

შეიმჩნია. ევას მხრებზე მოკიდა ხელი, სკამზე დასვა, თვითონაც წინ დაუჯდა და იმედიანი 

ხმით უთხრა:  

- დაწყნარდი, ევა, შენს შვილს აუცილებლად ვიპოვი. ჩემი ხალხი უკვე წავიდა მის 

მოსაძებნად. 

- მეშინია, ზურაბ... – ძლივს წარმოთქვა ევამ და ისევ ტირილი დაიწყო... 

დამწუხრებული და ცრემლმორეული ევა უფრო მშვენიერი იყო... მაღალაშვილი 

ახლოს მოვიდა ქალთან, წამოაყენა სკამიდან, მკლავები შემოაჭდო, მკერდზე მიიკრა და 

ვნებამორეული ხმით უთხრა: 

- შენ და შენი გოგო ჩემთან გადმოდით სახლში და აქ არაფრის აღარ შეგეშინდება. 



ევას ხმა არ ამოუღია. ქვითინებდა და მაღალაშვილის მკერდზე მიყრდნობილს მხრის 

თავები უკანკალებდა. 

 ქალის ცრემლებით დასველებული ზურაბი კი ფართოდგახელილი თვალებით 

უაზროდ იყურებოდა და განუსაზღვრელ შინაგან კმაყოფილებას გრძნობდა. 

 მიზანი მიღწეული იყო. 

 

* * * 

 

შერმადინის და ევას ვაჟის, მალხაზის ერთკვირიანმა ძებნამ შედეგი არ გამოიღო. 

მამასახლისმა ევას დასანახად ორჯერ მეტი ხალხი გაგზავნა ბიჭის მოსაძებნად, 

სინამდვილეში ისინი სხვა საქმეზე წავიდნენ. ამასობაში კი ზურაბმა ევას შესთავაზა ცოლად 

გაჰყოლოდა. უმწეო მდგომარეობაში ჩავარდნილ ევას სხვა გზა აღარ ჰქონდა. უქმროდ 

დარჩენილსა და ვაჟკაცდაკარგულს ცხოვრება გაუჭირდებოდა, ქალიშვილსაც ვეღარ 

დააყენებდა გზაზე და ამიტომ თავისი ოჯახის მფარველის წინადადება მიიღო. 

მაღალაშვილმაც თანხმობიდან ორი კვირის თავზე ქორწილი დანიშნა. თან ევას ანუგეშებდა 

შენი ვაჟკაციც დაესწრება ჩვენს ქორწილსო. 

ევა მიენდო მაღალაშვილს, მაგრამ როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მამა 

ანტონთან მივიდა რჩევისათვის. 

მამაომ მოუსმინა ევას. 

- გული არ მინდა გატკინო, შვილო, მაგრამ სიმართლის უთქმელობაც არ ეგების, 

უფლებაც არა მაქვს. ამ ცოცხალ-მკვდარ ხალხში შენი ცხოვრება არ შეიძლება. 

   - ცოცხალ-მკვდარში რას გულისხმობ, მამაო? 

   - იმას, რომ ამ სოფლის უმრავლესი მაცხოვრებელი ცოცხალია ეშმაკისათვის, ხოლო 

ღმერთისთვის კი – მკვდარი. 

      - აბა  რას მირჩევ, მამაო? – იკითხა პასუხისაგან გაოცებულმა ევამ. 

- შეუდექი ქრისტეს და მონაზვნად აღიკვეცე, რადგან ბედნიერება არასდროს 

გეღირსება. შენ მხოლოდ შერმადინთან იქნებოდი ბედნიერი. 

 - ევა დაფიქრდა. ასეთ პირდაპირ პასუხებს არ ელოდებოდა მამა ანტონისაგან. 

 შინაგანად აღელდა, მაგრამ არ შეიმჩნია. მიხვდა, რომ მამა ანტონმა ბევრი რამ იცოდა, 

თორემ არ შესთავაზებდა მას მონაზვნად აღკვეცას. 

 ევას თვალწინ წამებში გაირბინა წარსულმა ცხოვრებამ. მერე შვილები გაახსენდა, 

თვალზე ცრემლი მოადგა და აღმოხდა: 

- მამაო, ძალიან მინდა ღმერთთან ახლოს ყოფნა, მაგრამ შვილებს რა ვუყო? 

- სახარება გვასწავლის, შვილო, - თქვა მამა ანტონმა და პირჯვარი გადაიწერა, - 

როდესაც ერთმა კაცმა სთხოვა მაცხოვარს მინდა რომ შემოგიდგეო, თან დააყოლა: «მაგრამ 

ნება მიბოძე ჯერ მივიდე და ჩემიანებს გამოვეთხოვო. მაგრამ იესომ უთხრა მას: არც ერთი 

კაცი, ვისაც ხელი უდევს სახნისზე და უკან კი იყურება, არ ივარგებს ღმრთის 

სასუფევლისათვის».  

ევა ჩაწვდა იგავის შინაარს. მიხვდა, რომ თავი უფლის სამსახურისათვის უნდა 

გადაედო, ხოლო შვილები კი, ღმერთის დახმარებით, თვითონ გაიკვლევდნენ გზას 

წუთისოფელში. ადამიანური ბუნება კი ახალგაზრდა ქალს ერისკენ ეწეოდა. კარგად იცოდა, 

რომ თავისი სისუსტის გამო ამ ცდუნებას ვერ გაუმკლავდებოდა და  ამიტომ ხმა აღარ 

ამოუღია. მამა ანტონს დაემშვიდობა და მამასახლისის სახლისკენ გასწია. 

 - ევა, მე გელოდები, შვილო. – მოესმა მამაოს ხმა. ერთი კი შემობრუნდა ქალი, 

შეჩერდა, ნაძალადევად გაუღიმა მოძღვარს და მერე ისევ განაგრძო გზა. 

  

* * * 

მამასახლისმა ქორწილში ბევრი ხალხი დაპატიჟა. სტუმრები დედაქალაქიდანაც უნდა 

ჩამოსულიყვნენ. ზურაბს სურდა, რომ მთელ ქვეყანას ენახა თუ როგორი ლამაზი ქალი 



მოჰყავდა ცოლად, თან ისიც უნდოდა, რომ სტუმრები მალე გაეცილებინა, რათა ევასთან 

ერთად მისცემოდა სიყვარულის ნეტარებას. ამ განცდებით გვიან ღამით ჩაეძინა 

მაღალაშვილს. სიზმრებმა დატანჯა. ადგა, სახლის აივანზე გადმოდგა, გაზაფხულის სუფთა 

ჰაერი ჩაისუნთქა. ისევ შეტრიალდა, წამოწვა საწოლზე. დაღლილობამ და ნერვიულობამ 

თავისი ქნა და მაღალაშვილს ჩაეძინა.. ესიზმრა მინდორი, რომელიც ათასფერი ყვავილებით 

იყო სავსე.. მიდიოდა ზურაბი ყვავილებში, თავს ბედნიერად გრძნობდა.. უცებ ყაყაჩოებიან 

მდელოზე აღმოჩნდა.. გაუხარდა.. სიმსუბუქე იგრძნო, წამოწვა და კმაყოფილებისაგან სახეზე 

გადაისვა ხელები.. სისველე იგრძნო.. დახედა ხელებს და სულ სისხლში იყო მოსვრილი.. 

წამოხტა.. დაინახა, რომ ყველა ყაყაჩოდან სისხლი ჟონავდა.. გაქცევა დააპირა, მაგრამ ფეხი 

უცურავდა.. სისხლი უფრო და უფრო მატულობდა.. წელამდე მიწვდა ზურაბს.. შემდეგ 

ყელამდე.. მერე პირამდე.. იყვირა და გიჟივით წამოვარდა საწოლოიდან, ტუჩებს იკვნეტდა, 

ხელისგული მიიდო ბაგეებზე, მერე დახედა და სისხლი დაინახა.. თავის სიცოცხლეში 

პირველად შეეშინდა მაღალაშვილს, გულისცემა ხშირი ჰქონდა, მიუგდო ყური და მოეჩვენა, 

რომ მნათე ეკლესიის ზარებს გამალებული რეკავდა.. «ვაიო,»- იყვირა და იატაკზე დავარდა.. 

ხმაურზე მოსამსახურე ბიჭი შემოვარდა ოთახში, რომელიც ადრე ამდგარიყო და მარანში 

ღვინის ჩამოსასხმელად ჭურჭელს ამზადებდა. ძლივს მოასულიერეს მაღალაშვილი. ტუჩები 

დასისხლიანებული ჰქონდა, ხოლო შუბლზე მოზრდილი კოპი ამოსვლოდა. ამას ისიც 

დაემატა, რომ დილაადრიან სოფლის ეკლესიის სტიქაროსანის მეშვეობით მამა ანტონმა 

აცნობა მამასახლისს, რომ არ დაარღვევდა სჯულის კანონს და წყვილს ჯვარს არ დასწერდა. 

- ჯანდაბამდე გზა ჰქონია მაგ წვერებიან ეშმაკს, სულ არ მჭირდება მაგის ეკლესია და 

ჯვარი, - იღრიალა მაღალაშვილმა, - ქორწილი იქნება ჩემი ჯვრისწერა.  

ქორწილმა ზარ-ზეიმით ჩაიარა. უამრავი სტუმარი ეწვია მაღალაშვილს, ჩინიანი და 

უჩინო, ახლობელი და შორებელი, ნათესავი და მეზობელი. დიდი ღრეობა გაიმართა. ერთი 

სული ჰქონდა მამასახლისს, როდის გაისტუმრებდა მექორწილეებს, რომ მარტო 

დარჩენილიყო უკვე თავის ევასთან. 

ეს დროც დადგა..  

იწვა საწოლში ზურაბი და ელოდებოდა ევას. მალე ისიც გამოჩნდა. მაღალაშვილი 

უყურებდა ევას და თვალებს არ უჯერებდა, იგი თითქოს შარავანდედით იყო შემოსილი და 

ისე ბრწყინავდა, რომ მალე ზურაბს თვალებიც მოსჭრა და დაუბნელა კიდეც. მაღალაშვილმა 

ჯერ იფიქრა მეჩვენებაო, მაგრამ მოჩვენება მალე რეალობად იქცა. ვეღარაფერს ხედავდა, 

თვალებს ისრესდა, მაგრამ ამაოდ.. ბოლოს იყვირა. შეშინებული ევა ოთახის კუთხეში 

აიტუზა. უყურებდა გაშეშებულ და თვალებდაჭყეტილ მამასახლისს და ხმას ვერ იღებდა. 

ბოლოს ვეღარ გაუძლო და იკივლა.. 

მაღალაშვილი ძლივს მოიყვანეს გონზე. მაგრამ ის ვეღარც აზროვნებდა და ვეღარც 

ხედავდა. ტუჩებიდან სისხლი სდიოდა, სახეზე თეთრი ფერი ედო. ექიმებმა ვერაფერი 

გაუგეს. დღითი-დღე უკან მიდიოდა... წამოაყენებდნენ საწოლიდან, გამოიყვანდნენ აივანზე, 

შემდეგ ისევ ოთახში შეიყვანდნენ და ყოველდღე გრძელდებოდა ერთი და იგივე. 

შეშინებულმა ევამ მიატოვა მაღალაშვილი და ქალიშვილთან ერთად ისევ საკუთარ 

სახლში დაბრუნდა.  

რამდენიმე დღის შემდეგ, საღამოს ევას ეზოდან უცნაური ხმა შემოესმა. გააღო კარი და 

რას ხედავს, მალხაზი დახტის ეზოში და ძაღლს ეთამაშება. ლომამ იცნო პატრონი და არ 

ყეფდა. ევა უყურებდა შვილს და სიხარულისგან ხმას ვეღარ იღებდა. ბოლოს ატირდა, 

სწრაფად დაეშვა ეზოში და მალხაზისკენ გაიქცა, უნდოდა შვილს ჩახუტებოდა, მაგრამ ბიჭი 

გაუსხლტა და მოყვა ეზოში უაზროდ ხტუნვას. ევა შეცბუნდა, მიხვდა რომ შვილი 

შეშლილიყო ჭკუიდან. სულ გადაირია ქალი. ადგილზე გაშეშდა და შვილს გაქვავებული 

სახით უყურებდა.  

- მოკვდება.. დღეს მოკვდება სატანა.. მოკვდება.. - იძახდა მალხაზი და ხტუნვა-

ხტუნვით გამოხატავდა თავის სიხარულს.  

- ვინ მოკვდება, შვილო?!. - ტიროდა ევა. 



- ისა... ისა... მამასახლისი... - ყვიროდა ბიჭი და თან გზისკენ გარბოდა. მალე თვალს 

მიეფარა.  

- უიმე!.. უიმე!.. უიმე!.. - თავში წაიშინა ხელები ევამ და გავარდა ეზოდან. 

მამასახლისის სახლისკენ გაიქცა. იქ უკვე ხალხი იყო შეკრებილი და თითქოს ყველა 

ცალ-ცალკე  ლაპარაკობდა. როდესაც ევა ხალხს მიუახლოვდა, ყველამ უკან დაიხია და 

გაატარეს იგი. ეზოში, გულაღმა მომაკვდავი მაღალაშვილი იწვა. აივნიდან გადმომხტარა 

თურმე... როგორც ამბობენ, ვიღაც ბიჭს დაუძახნია, ზურაბი მარტო ყოფილა, გაჭირვებით 

გამოსულა აივანზე და უცებ გადმოვარდნილა. ის ბიჭი კი, ხტუნვა-ხტუნვით გაქცეულა 

გზაზე. არავინ იცოდა ვინ იყო იგი. ხალხმა ალქაჯად მონათლა.  

 ზურაბი სახლში საკაცით შეიყვანეს. ფრთხილად გადააწვინეს საწოლზე. 

სულთმობრძავი ძლივსღა სუნთქავდა. ამხელა ვაჟკაცი ავადმყოფობისაგან 

დაპატარავებულიყო. მამასახლისი ბრმა თვალებს უაზროდ ატრიალებდა აქეთ-იქით. 

მართალია ვერ ხედავდა, მაგრამ თითქოს ხალხს ანიშნებდა რაღაცას. ბოლოს როგორც იქნა 

წაილუღლუღა.  

 - მარტო დამტოვეთ ევასთან. 

 ხალხი ნელ-ნელა გავიდა ოთახიდან. ევა და ზურაბი მარტო დატოვეს. მაღალაშვილი 

თვალებით ჭერს მიშტერებოდა. ბოლოს ჩაისუნთქა, მოიკრიბა ძალა და დაბალი ხმით 

დაიწყო: 

 - ევა, მე შენთან დამნაშავე ვარ... ყველა უბედურება რაც შენი ოჯახის გარშემო 

დატრიალდა, ჩემი ბრალია... შენი ქმარიც მე მოვაკვლევინე და შენი ბიჭიც მე გავაგიჟე... 

დამაბრმავა შენმა სიყვარულმა... ეშმაკს მივყიდე სული... ღმერთმა იმიტომ წარმსტაცა 

სინათლე და დამაძაბუნა... ახია ჩემზე... 

უცებ, რაღაც ძალამ ზურაბი საწოლიდან წამოაყენა, ევასკენ მოატრიალა თვალები და 

არაადამინური ხმით იკივლა: 

 - შენი დანახვა მინდა, ევა!!!.. ღმერთო!!!...  

მერე მოწყვეტილი დაეცა საწოლზე და სული განუტევა. 

ყვირილის ხმაზე ხალხი შემოცვივდა ოთახში. გაფითრებული და შეშინებული ევა, 

რომელიც კედელს მიკვროდა, ფრთხილად გაიყვანეს გარეთ და სახლისაკენ გააცილეს... 

ორი დღის შემდეგ ეფრემაანთ გოგია იპოვეს სოფლის ბოლოს თავის დეკეულთან 

ერთად მგლისაგან დაგლეჯილი. თურმე გოგიას დეკეული დაუკარგავს და საძებნელად 

წასულა. ხალხმა ეს ამბავი უბედურ შემთხვევას მიაწერა. 

სინამდვილეში კი ღვთის რისხვა დასტყდომოდა ნაფოლადარს. იმდენი ცოდვა 

დაგროვილიყო ამ სოფელში, რომ თუ ხალხი დროზე არ მოიქცეოდა სარწმუნოებისაკენ და არ 

მოინანიებდა ცოდვებს, უარესი იყო მოსალოდნელი. 

 

*  *  * 

ნაფოლადარში მზიანი შემოდგომა იდგა. თითქმის დავიწყებას მიეცა მაღალაშვილის 

ამბავი. სოფელს ახალი მამასახლისი ჰყავდა. ევა კოხტაშვილი შეეგუა თავის ბედს. მალხაზს 

ვერსად მიაგნო. ერთადერთი, რაც მას ამქვეყნად სიცოცხლეს უხალისებდა, მისი ცამეტი 

წლის გოგონა - ნინო იყო. ევამ ყურად იღო მამა ანტონის შეგონებანი და ნინოსთან ერთად 

ეკლესიაში დაიწყო სიარული. წირვა-ლოცვაზე დასწრებამ ევას შვება მისცა, მის სულში 

სიმშვიდემ დაისადგურა, უფალმა სხვა მხრიდან დაანახვა ეს სამყარო. 

შემოდგომის ერთ მშვენიერ დღეს ევას კახეთიდან, მშობლიური სოფლიდან, 

ბიძაშვილი ავთანდილი ესტუმრა, რომელსაც თან ევას ბავშვობის მეგობარი როსტომი 

ახლდა. მასპინძელი სიხარულისგან ცას ეწია. იგი ხომ დედისერთა იყო და დედმამიშვილურ 

სიყვარულს მოკლებულს, ბიძაშვილის სტუმრობა ძალიან გაუხარდა. აღარ იცოდა რით 

ესიამოვნებინა სტუმრები. კარგა ხანს ისაუბრეს. საღამოს ევამ კარგი სუფრა გაუშალა 

სტუმრებს. ავთანდილმა რამდენიმე ჭიქა რომ დალია, თავისი სტუმრობის მიზეზის შესახებ 

ალაპარაკდა: 



- ევა, ჩვენები ძალიან ვნერვიულობთ, რომ შენ აქ მარტო ცხოვრობ. რაღა დაგიმალო და 

ვერ ვისვენებთ. ძალიან გვებრალები.  

- ვიცი, ავთანდილ, რომ ნერვიულობთ, რა ვქნა, სახლ-კარს ხომ არ მივატოვებ და იქ 

ხომ არ ჩამოვალ. ან რომ ჩამოვიდე, თქვენ ხომ არ შემოგეკედლებით. სახლი მე არ მაქვს და 

კარი. 

- მაგაზეც ვილაპარაკეთ ახლობლებმა და თითქოს ღმერთმა გამოგვიგზავნაო, 

როსტომიც მოვიდა ჩვენთან და დანარჩენს თვითონ გეტყვის. 

ევამ ცნობისმოყვარეობით შეხედა ბავშვობის მეგობარს. როსტომმა დაიმორცხვა, 

ულვაშებზე ნერვიულად გადაისვა თითები და ამდენი ხანი ჩუმად რომ იჯდა, როგორც იქნა 

ალაპარაკდა: 

- რავი აბა, რა ვთქვა. შენ იცი, რო ცოლი ორი წლის წინ მივაბარე მიწას. იმასთან შვილი 

არ მაღირსა ღმერთმა და მარტო დავრჩი, - თქვა როსტომმა და გაჩუმდა. 

დუმილი დიდხანს გაგრძელდა... 

სამივენი თავჩაღუნულნი ისხდნენ... როსტომმა უცებ დაარღვია სიჩუმე: - ჰოდა, მინდა, 

რო ცოლად გამამყვე. ეგ არი და ეგა-აიღო ღვინით სავსე ჯამი, ბოლომდე დაცალა და 

თვალებით იატაკს დააშტერდა. 

- ვაჰ! ძლივს არა თქვა, კაცო. – გადაიხარხარა ავთანდილმა და ევას თვალი ჩაუკრა. 

ევამ დაიმორცხვა. ხმა არ ამოუღია. ადგა სუფრიდან და აივანზე გავიდა. 

- ადე, ჯო, გაყევი! – უთხრა ავთანდილმა როსტომს და მუჯლუგუნი წაჰკრა. 

- სადა, ო? 

- სადა და აღსტაფაში! ვინა ხარ, კაცო, შენა! ერთი ერთზე თქვენ უნდა ილაპარაკოთ, აბა 

მე ხომ არ ავდგები სუფრიდანა. 

- ჰოო... – მიხვდა როსტომი და ისიც აივანზე გავიდა. 

ბოლოს ყველაფერი დამთავრდა იმით, ევამ დაკეტა თავისი ქმრის სახლი, მოჰკიდა 

ნინოს ხელი და მშობლიურ სოფელში როსტომთან ერთად გააგრძელა ცხოვრება.  

ალბათ, ასეთია ლამაზი ქალის ბედი. ყველას უყვარს, დასტრიალებენ თავზე, 

ეფიცებიან სიყვარულს... ქალი კი თვითონ უბედურია... არც ამჯერად გაუმართლა ევას. 

როსტომი ხელმოკლედ ცხოვრობდა, თან ვერ იტანდა გერს. უფრო იმიტომ ვერ იტანდა, რომ 

ნინო დედის გარეშე ვერ იძინებდა და მუდმივად დედასთან იწვა ლოგინში. ვერც 

გაამტყუნებდი ბავშვს, რაც წამოიზარდა, მას ხომ ნორმალური ცხოვრების პირობები არ 

ჰქონია. 

მიუხედავად ევას დიდი წინააღმდეგობისა, მამინაცვალმა ცამეტი წლის ასაკში 

გაათხოვა ბავშვი მეზობელ სოფელში. 

 

*  *  * 

 

როსტომის და ევას ცოლ-ქმრულმა ცხოვრებამ ორ წელზე მეტ ხანს არ გასტანა. 

როსტომი მძიმე ხასიათის კაცი აღმოჩნდა. ხშირად ლოთობდა. ევამ ამ მიზეზით შვილიც არ 

გააჩინა. ბოლოს დასცილდნენ ერთმანეთს. მიუხედავად მშობლიურ სოფელში ცხოვრებისა, 

ევას გული მაინც ნაფოლადარისკენ მიუწევდა. მის გულში ისევ შერმადინისადმი  

სიყვარული და ლტოლვა ღვიოდა. ნაფოლადარში მეუღლის საფლავი და მალხაზის სული 

ეგულებოდა. ვაჟი დღე და ღამ ელანდებოდა და მასთან ერთად ცხოვრებას ნატრობდა ერთ 

სახლში, შერმადინის სახლში. 

ნაფოლადარში ჩასულ ევას სახლი ისევ იმ მდგომარეობაში დახვდა, როგორიც დატოვა. 

მეზობლები ეზო – ყურეს ყურადღებას არ აკლებდნენ. ყველას გაუხარდა ევას დაბრუნება. 

მალხაზის ამბავი იკითხა ევამ. არ გამოჩენილაო, უთხრეს. 

ევა სახლში შევიდა, ბარგი ოთახში დააწყო და ეკლესიაში მამა ანტონთან წავიდა. 

მამაოს გაუხარდა მისი დანახვა. ევა ჯერ მამაოს მიერ გამოწვდილ ჯვარს ემთხვია, ხოლო 



შემდეგ ხელზე ეამბორა მოძღვარს. მერე ერთი ნაბიჯით უკან დაიხია, თავი ჩაღუნა და 

დამნაშავესავით წარმოთქვა: 

- უძღები შვილი დავბრუნდი, მამაო, მომიტევე. 

- ხვალ წირვა გვაქვს, შვილო და აღსარებისათვის მოემზადე, - უთხრა მამაომ. მერე 

გაეღიმა, ხელი მოკიდა და ხის ძირას მდგარ სკამზე ჩამოსხდნენ ორივენი, - ახლა კი მითხარი, 

როგორა ხარ?  

- ცუდად, მამაო. მალხაზის შესახებ არაფერი ვიცი. ლამის გავგიჟდე, რა ვქნა აღარ ვიცი. 

- ღმერთი არ გაწირავს, შვილო. უფალი დიდია. შენ ილოცე მისთვის, განსაკუთრებით 

გვიან ღამით, მაშინ დედის ლოცვა მალე აღწევს ზეცამდე, - დამაჯერებლად წარმოთქვა 

მამაომ და ევას შეხედა, - ის აუცილებლად გამოჩნდება.  გოგოს ამბავი გავიგეთ. ადრე 

გაგითხოვებიათ. ქმარი თუ შეხვდა მაინც ნორმალური? 

- კი, მამაო, ალექსი კარგი ბიჭია, თავზე ევლება ნინოს, ბიჭიც ჰყავთ უკვე, ვარლამი 

დაარქვეს. მართალია ნაადრევად გაათხოვა როსტომმა ნინო, მაგრამ ბედი კარგი შეხვდა. 

- ღმერთმა დალოცოს მათი ოჯახი. – თქვა მამაომ და ხელით ჯვარი გამოსახა. 

ევამ დაიწყო მარტო ცხოვრება. სისტემატიურად დადიოდა ტაძარში, გვიან ღამემდე 

შვილებისათვის ლოცულობდა. ეწეოდა სოფლურ ცხოვრებას, შრომობდა და ღმერთის 

მადლით ლუკმა პური არ აკლდა. ასე გადიოდა დღეები, თვეები და წლები. მიუხედავად 

ასაკისა, ისევ ისეთი ლამაზი იყო. სარწმუნოებასთან სიახლოვემ უფრო მშვიდი და 

მიმზიდველი გახადა იგი. 

გაზაფხულის ერთ მშვენიერ დილას წმიდა ბარბარეს ეკლესიის სტიქაროსანი ეწვია 

ევას. მამაო გიბარებსო უთხრა. ევა მაშინვე გამოეწყო, თავშალი მოიხვია და ეკლესიისაკენ 

გასწია. 

- რა უნდა უნდოდეს ნეტავ მამა ანტონს? – შეეკითხა სტიქაროსანს ევა. 

- არ ვიცი. – უპასუხა სტიქაროსანმა და თან ღიმილი მოეფინა სახეზე. 

ევა მიხვდა, რომ ცუდი არაფერი მომხდარა და აღარ ჩაეძია სტიქაროსანს, არ უნდოდა 

უხერხულობაში ჩაეყენებინა ეკლესიის მსახური. 

მამა ანტონი ეკლესიის ეზოში შავ ანაფორაში გამოწყობილ მღვდელს ესაუბრებოდა. 

იგი ზურგით იდგა. როდესაც ევა მიუახლოვდა, ჩვეულებისამებრ მამაოს მიეახლა, 

წესისამებრ ჯვარს ემთხვია და ხელზე ეამბორა. მერე თავდახრილი მეორე მღვდლისაკენ 

შეტრიალდა. ევა სახტად დარჩა. მის წინ მისი ვაჟი მალხაზი იდგა. ქალმა ხმა ვერ ამოიღო. ხან 

მამა ანტონს შეხედავდა, ხან კი – შვილს. ბოლოს მამა ანტონმა ხელი მოკიდა და სკამზე 

დაჯდომა შესთავაზა. 

ევა ხმას ვერ იღებდა. დაჯდა სკამზე, სტიქაროსნის მიერ მოწოდებული წყალი დალია, 

ხელები მუხლებზე დაიდო და ახლა შვილს მიაშტერდა. 

- რა იყო, დედი? ვეღარ მიცანი? – გაუღიმა მალხაზმა. 

- დედა გენაცვალოს, შვილო. ღმერთო, დიდება შენს სახელს, - თქვა ევამ, პირჯვარი 

გადაიწერა და ახლა მამაოს მიმართა, - რა ხდება ჩემს თავს, მოძღვარო, იქნება ამიხსნათ?! 

- დიდ ხარ შენ, უფალო, და საკვირველ არიან საქმენი შენნი, ამ სიტყვებს ჩვენ ხშირად 

ვიმეორებთ ხოლმე. უფლისათვის შეუძლებელი არაფერია. მალხაზი, ამჯერად უკვე ბერი 

მამა ლუკა, გარეჯის ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გამოგზავნეს ჩვენთან, - თქვა მამაომ, 

გაეღიმა და განაგრძო, - ასე, რომ შენს მაგივრად ის აღიკვეცა. 

- შვილო!.. მამაო!.. - დაიბნა ევა, - შენი ასავალ-დასავალი არ ვიცოდით არავინ.. 

საიდან?.. სად?...  

- დედა, - ღიმილით წარმოთქვა მამა ლუკამ და დედას შუბლზე ეამბორა, - მე ის დრო 

აღარც მახსოვს, როდესაც გიჟივით დავრბოდი წინ და უკან. ისიც არ ვიცი, როგორ მოვხდი 

გარეჯში ბერებთან. მათ შემიფარეს, მიმკურნალეს, ჭკუაზე და გონებაზე მომიყვანეს და 

მათივე დახმარებით შევუდექი ქრისტეს. ეხლა, უფლის შეწევნით, კარგად ვარ. ერთი წელია 

ბერად აღვიკვეცე. გულმა ნაფოლადარისკენ გამომიწია. ისიც ვიცოდი, რომ შენ აქ ჩამოხვედი 

დედა. ალბათ, შენს სახლში ჩემთვის ერთ ოთახს გამომიყოფ საცხოვრებლად? 



- რას ამბობ, შვილო! - მუხლებზე დაეცა ევა, - ამ დღეს ვნატრობდი. ღმერთო, 

დიდებულო! გმადლობთ შვილის დაბრუნებისათვის... მამაო ანტონ, ეხლა მივხვდი, რა დიდი 

ძალა ჰქონია დედის ლოცვებს... გმადლობთ!... გმადლობთ!... მაპატიე, შვილო!...  

მუხლებზე მდგარმა ევამ მიწას დაადო თავი და აქვითინდა. 

მამაოებმა ფეხზე წამოაყენეს ღონემიხდილი ქალი, მოასულიერეს, დააწყნარეს, სკამზე დასვეს 

და თვითონაც გვერდზე მიუსხდნენ. 

- თავი სიზმარში მგონია, - თქვა თვალცრემლიანმა ევამ, თან შვილს სახეზე 

ეფერებოდა, - ვერ ვიჯერებ, რომ შენ მალხაზი ხარ. 

- მე ვარ, დედა, მე ვარ, - სთქვა ასევე თვალცრემლიანმა მამა ლუკამ და დედას 

გადაეხვია. 

- ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. – თქვა მამა ანტონმა, აღმოსავლეთისკენ 

შეტრიალდა და პირჯვარი გადაიწერა. 

 

 

*  *  * 

 

აი, ასეთი ცოდვებით სავსე ცხოვრებას ეწეოდა ქურუმთა და მეფოლადეთა ქალაქის 

მემკვიდრე სოფლის – ნაფოლადარის მოსახლეობა. სამწუხარო ის იყო, რომ მარტო ამ 

სოფელში არ ხდებოდა ასეთი უბედურება. მთელ დუნიაზე ეშმაკი გაბატონებულიყო – 

ადამიანში გაცხადებული ეშმაკი. მაგრამ ადამიანმა თავისი ქცევით ეშმაკსაც გაასწრო. ადამის 

მოდგმა ასე არტისტულად ბოროტი არასდროს ყოფილა. არც მაშინ, როდესაც იგი ღმერთს 

პირველად დასცილდა, არც მაშინ, როდესაც უფალი ჯვარს აცვა. როდესაც ქრისტე 

ჯოჯოხეთში შთახდა, იქიდანაც კი არ განუდევნიათ, ხოლო დღეს ადამიანებმა განდევნეს იგი 

საკუთარი სხეულიდან, საკუთარი სულიდან... ჯოჯოხეთი გადმოასახლეს დედამიწაზე, 

დღეს ეშმაკი ჩასახლდა ადამიანში... 

სრულ ჭეშმარიტებას ღაღადებს არქიმანდრიტი იუსტინე პოპოვიჩი: «... დღეს 

საზარელია დედამიწაზე ქრისტეს ხვედრი, ძმაო. ყოველი ჩემი ცოდვა – ეს მისთვის წითელი 

პარასკევია. ჩემი ოთხი ცოდვა და – მე უკვე ოთხი სამსჭვალით ჯვარს ვაცვი უფალი იესო. 

ყოველი შენი ცოდვა, ძმაო, მისთვის მეტი წამებაა, ვიდრე შენთვის და ჩემთვის. ცოდვის 

აღსრულებით შენ მას ჯვარს აცვამ. ყოველი უწმინდური ფიქრი, ყოველი ავხორცული 

გრძნობა ყვირის: ჯვარს აცვი, ჯვარს აცვი, ეგე! განა მთელი ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრება 

დიდი პარასკევი არ არის? ყოველი ჩემი ცოდვა – ესაა ლურსმანი, რომლითაც მე უფლის 

სათუთ ხელებს ვსმჭვალავ; ყოველი ჩემი ვნება – ეკალია, ყოველი ჩემი სისაძაგლე – ეკლის 

გვირგვინია, რომელსაც ჩვენ ვადგამთ ქრისტეს თავზე...» 

 

სართიჭალა 2005 წელი 
 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. ეპისკოპოსი იოანე – იონა - « რა უნდა ვაკეთოთ» - 1994წ 

2. ჟურნალი «კარიბჭე» - №7 2004 წ 

3. «მე 1991-2001 ვადანაშაულებ!» - ისტორიულ საგვარეულოთა შთამომავლების, 

თავად-აზნაურთა და მათ თანამდგომთა საკრებულო თბ. 2001წ  

  

 


	ა ვ ტ ო რ ი ს ა გ ა ნ
	მამა იოსები(ვიქტორ შაქროს ძე კარელიძე)
	დალი დავითის ასული პატიაშვილი - კირვალიძისა
	მავრასი ამბაკოს ძე გელაშვილი
	გვანცა
	გურმან ერბოკვეცხოშვილი
	ვაიმე ვაიმეთში
	ქართული ამბავი
	გამოყენებული ლიტერატურა:

