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I. ესსე

“მგოს ნე ბის, ოც ნე ბის ქა ლა ქი”
“მიყ ვარს თბი ლი სი ირაკ ლი ვით მუ დამ მშფო თა რი

და მსურს აქ მოვ კვდე, რომ მი სი მზე სწვავ დეს ჩემს კუ ბოს”.
იო სებ გრი შაშ ვი ლი

ამ ქა ლაქს, რო მელ საც თეთ რი ქარ თლის დე და გად მოჰ ყუ რებს კომ კავ
ში რის ხე ივ ნი დან და რომ ლის ძილ საც სდა რა ჯობს ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი 
ვახ ტანგ გორ გა სა ლი, უჩ ვე უ ლო ბე დი არ გუ ნა გან გე ბამ, მღელ ვა რე და 
წა რუშ ლე ლი, გა უ ხუ ნა რი ლე გენ დე ბით აღ სავ სე. მრა ვა ლი ასე უ ლი წე ლი 
უძ ლებ და იგი აღ მო სავ ლე თის უდაბ ნო ე ბი დან დაძ რულ გრი გა ლებს და 
ირ ყე ო და, რო გორც ლერ წა მი “ქარ თა გან ძლი ერ თა”, იტან და ნგრე ვა სა 
და ხან ძარს, ხვატ სა და ყინ ვას. მაგ რამ ბრწყინ ვა ლე დღე ე ბიც ახ სოვს, 
აღ ლუ მი და ზე ი მი, გა მარ ჯვე ბუ ლი დრო შე ბის ფრი ა ლი და და უცხ რო
მე ლი სიყ ვა რუ ლის სა გა ლობ ლე ბი. 

სწო რედ თბი ლი სის მი წა ინა ხავს ყვე ლა ზე მწა რე დღე ე ბის ხსოვ ნას, 
რაც კი ოდეს მე დას დგო მია კოლხ ი ბერ თა შთა მო მა ვალს. და ვიწყ ე ბას 
რო გორ მი ე ცე მა მაჰ მა დი ა ნურ წყვდი ად ში გა თე უ ლი ოთხ ა სი წე ლი! 
მაგ რამ ბნელ სა უ კუ ნე თა ცის ქვეშ შუ რის გე ბის მო ლო დი ნით გამ სჭვა
ლუ ლი მე ფე და მე ო მა რი, პო ე ტი და მღვდელ თმთა ვა რი იმე ო რებ და 
ბიბ ლი ის სიტყ ვებს: 

“უ კე თუ და გი ვიწყო შენ, და ვიწყ ე ბულ იქ ნეს მარ ჯვე ნა ჩე მი”...
ჰა გი ოგ რა ფი უ ლი წიგ ნე ბის პერ გა მენ ტებ ზე მო ჩანს ქა ლა ქის პირ ვე ლი 

მკრთა ლი ანა რეკ ლი. შუ ამ დი ნა რე თი დან მცხე თას ჩა მო დის ცა მე ტი 
ასუ რე ლი მა მა, რა თა ქრის ტი ა ნუ ლი სი კე თის ნა თე ლი სრუ ლად მო ე
ფი ნოს ქარ თლო სი ან თა მხა რეს. ერ თი ზე და ზენს მი ა შუ რებს, მე ო რე 
 ალა ვერდს, მე სა მე  ნეკ რესს, ხო ლო და ვი თი ერ თხანს დაჰ ყოფს 
თბი ლი სის და სავ ლე თით მდე ბა რე მთა ზე, რო მელ საც მა მა და ვი თი 
ეწო და. შემ დეგ სარ კი ნო ზი ჰა ბო ტფი ლე ლი და აგ დებს მაჰ მა დის რჯულს 
და ქრის ტი ა ნად მო ი ნათ ლე ბა. იო ა ნე სა ბა ნის ძე წერს ბა ბი ლოვ ნე ლი 
ჭა ბუ კის მარ ტვი ლო ბის წიგნს, იმ ჭა ბუ კი სა, ვინც ქრის ტე სა და ქარ თველ
თათ ვის ეწა მა და მოკ ვდი ნე ბულ იქ ნა ტფი ლი სის ამი რას მი ერ.

სადღ აც მწირ სე ნაკს შე ფა რე ბულ მე მა ტი ა ნეს სან თლის მკრთალ 
შუქ ზე გა მოჰ ყავს ლა მა ზი ქარ თუ ლი ასომ თავ რუ ლი და თით ქოს გუ ლის 
სის ხლით წერს “ქარ თლის ცხოვ რე ბას”. 
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ეს წიგ ნი ქარ თუ ლი ბიბ ლი ა ა, რომ ლის ფურ ცლებ ზე მო ჩანს გა დამ წვა
რი თბი ლი სის ნან გრე ვე ბი. ვახ ტან გის მი ერ გან ზრა ხუ ლი და და ჩის მი ერ 
გან სრუ ლე ბუ ლი “ზღუ დე ნი ტფი ლი სი სა ნი” ასე სჩვე ნე ბია ის ტო რი კოსს: 

“მცხე თა ათხ ელ დე ბო და და ტფი ლი სი აღ შენ დე ბო და, არ მა ზი შემ ცირ-
დე ბო და და კა ლაი გან დიდ დე ბო და და სპარ სნი უფ ლებ დეს ქართლს, კა-
ხეთს, ჰე რეთს...” 

ეს მე ექ ვსე სა უ კუ ნე ა, რო ცა ქარ თველ თა მი წა ბი ზან ტი ელ თა და 
ირა ნელ თა ბრძო ლის არე ნად იქ ცა.

დამ წუხ რე ბუ ლი მე მა ტი ა ნე წერს, რომ მტერ მა “შე მუს რა ტფი ლი სი, 
და წუა ცეცხ ლი თა და მო ა ოხ რა ყო ველ ნი არე ნი მის ნი”. ეს კი მეცხ რე 
სა უ კუ ნე ა, 853 წე ლი, რომ ლის შემ დე გაც, 1122 წლამ დე, ვიდ რე და ვით 
აღ მა შე ნე ბელ მა იე რი შით არ აი ღო ქა ლა ქი, იქ ქარ თვე ლი ერის თა ვე ბი 
და მე ფე ე ბი არ მსხდა რან, 

“ქარ თლის ცხოვ რე ბა” თბი ლი სის მიკ რო ის ტო რი ა ცა ა. ბრძო ლა თბი ლი
სი სათ ვის  ეს იყო ბრძო ლა სა ქარ თვე ლო სათ ვის,  ასე სჯი და მე ფე და 
კა თა ლი კო სი, გლე ხი და ხე ლო სა ნი.

ასე თან და თან შე მო დის მწერ ლო ბა ში მტკვრის ზვირ თე ბით ორად გა პო
ბი ლი ქა ლა ქი. მაგ რამ ჰა გი ოგ რა ფი თუ მე მა ტი ა ნე არა ფერს იგო ნებ და, 
არა ფერს თხზავ და. ის მხო ლოდ რე ა ლუ რად არ სე ბულს ან წარ მოდ
გე ნილს აღ წერ და. ამი ტომ ძუნ წია და მკვეთ რი მა თი სტი ლი, ოღონდ 
მთავ რი სა კენ წარ მარ თუ ლი, მე ტაფ რას ტუ ლი ენაწყ ლი ა ნო ბის ჟამ საც 
 დე ტა ლე ბი სა გან გან რი დე ბუ ლი. ისი ნი მხო ლოდ ბი ოგ რა ფი ულ, მო წა მე
ობ რივ ფაქ ტებს აღ ნუს ხა ვენ ან ის ტო რი ულ მოვ ლე ნებს ინიშ ნა ვენ. 

ქა ლა ქის ხოტ ბა და გან ცდა, პო ე ტი ზე ბა ჯერ არ დაწყ ე ბუ ლა.
უკა ნას კნე ლად თბი ლი სი აიკ ლეს სპარ სე ლებ მა  1795 წელს, რო ცა 

კრწა ნი სის ველ ზე და მარ ცხდა ერეკ ლე II. ეს თა რი ღი გა ნუ კურ ნელ 
ჭრი ლო ბად გას დევს მრა ვალ ლექსს, პო ე მას, მოთხ რო ბას, გა მოკ ვლე ვას. 
მათ გან კი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის “ბე დი 
ქარ თლი სა”.

მაგ რამ თბი ლი სი არ ყო ფი ლა მხო ლოდ ბაგ რა ტი ო ნე ბი სა და ორ ბე
ლი ა ნე ბის, წმინ და ქარ თუ ლი ქა ლა ქი. ამი ტომ იშ ვა სპე ცი ფი კუ რი 
ფოლ კლო რი, სიმ ღე რა, ცეკ ვა და ლექ სი. მათ ში გა ერ თი ან და სხვა დას ხვა 
ერის შვილ თა სა უ კუ ნე ობ რი ვი გა მოც დი ლე ბა, ტემ პე რა მენ ტი, მიდ რე კი
ლე ბა და წარ მოდ გე ნა.

იო სებ გრი შაშ ვილ მა თა ვის გა ნუ მე ო რე ბელ წიგ ნებ ში “სა ი ათ ნო ვა” და 
“ძვე ლი თბი ლი სის ლი ტე რა ტუ რუ ლი ბო ჰე მა” აღად გი ნა ამ მრა ვალ სა
უ კუ ნო ვა ნი დი ნე ბის სუ რა თი, რომ ლის ყვე ლა ზე ძლი ე რი მე სიტყ ვე იყო 
სა ი ათ ნო ვა, სა მე ნო ვა ნი პო ე ტი.

ქე ი ფი, სიყ ვა რუ ლი, ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი და აბა ნო ე ბი  აი რას უმ ღე
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როდ ნენ მი სი შთა მო მა ვა ლი აშუ ღე ბი, მე არ ღნე ნი და მე თა რე ნი. ისი ნი 
მდა ბიო ფე ნე ბის გუ ლის ტკი ვილ სა და გუ მანს პა სუ ხობ დნენ, მათ მარ
ტივ გან ცდებს ამ ხელ დნენ. მაგ რამ ძლი ე რი გა მოდ გა ეს ნა კა დი. მან და
ტო ვა ვიწ რო ქუ ჩა ბან დე ბი, სა მი კიტ ნო ე ბი და ქულ ბა ქე ბი და არის ტოკ
რა ტი უ ლი სა ლო ნე ბი სა და დარ ბა ზე ბი სა კენ გა და ი ნაც ვლა. ჰიბ რი დუ ლი 
ქა ლა ქის სურ ნე ლი და არო მა ტი მათ ფან ჯრებ შიც შე მო ცურ და.

ალექ სან დრე ჭავ ჭა ვა ძე და გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი აჰ ყვნენ მდა ბიო 
ფე ნე ბი დან წა მო სულ თავ ბრუ დამ ხვევ რო მან ტი კას. მხო ლოდ ნი კო ლოზ 
ბა რა თაშ ვილ სა და ვახ ტანგ ორ ბე ლი ანს ახ სოვ დათ, რომ ისი ნი სხვა 
კულ ტუ რის ეპი ცენ ტრში იდ გნენ.

ძვე ლი თბი ლი სის ბო ჰე მის გავ ლე ნა გად მოს წვდათ აკა კი წე რე თელს, 
ტი ცი ან ტა ბი ძეს, გი ორ გი ლე ო ნი ძეს, ყვე ლა ზე მე ტად კი  იო სებ 
გრი შაშ ვილს. ისიც უნ და ით ქვას, რომ ამ თე მა ზე სა უ კე თე სო ლექ სე ბი 
სწო რედ მათ და წე რეს და არა აშუ ღებ მა.

ძველ მწე რალ თათ ვის უცხო იყო ად გი ლის რო მან ტი კა. ისი ნი თით ქოს 
ვერც ხე დავ დნენ ქუ ჩებს, ხე ებს, სახ ლებს. მათ ეს მო დათ პერ სო ნა ჟის 
სა წა დე ლი, მის დევ დნენ ამ ბის მდი ნა რე ბას, თით ქოს მი სი ცხოვ რე ბის 
დო კუ მენ ტებს თხზავ დნენ, რო მელ თაც ახ ლდა რე ლი გი უ რი ფა ნა ტიზ მი 
ან უნა პი რო სიყ ვა რუ ლის ელ და და რა ინ დუ ლი სუ ლი. მაგ რამ მათ 
ირ გვლივ არ სე ბულ ბა ლახს თუ ფრინ ველს, მინ დორს თუ მდი ნა რეს, 
კოშკს თუ სა სახ ლეს ბუნ დო ვა ნე ბის ნის ლი ებუ რა. 

მხო ლოდ რო მან ტი კო სებ მა შეძ ლეს მღელ ვა რე ფიქ რე ბი საგ ნე ბი
სათ ვის გა და ე ცათ, თა ვი ან თი ჭმუნ ვის, გა უ ხა რე ლი ყო ფის მოწ მედ და 
მო ნა წი ლედ ექ ცი ათ მო დუ დუ ნე მტკვა რი, მთაწ მინ დის უდა ბუ რი ბი ლი
კე ბი, ია ვარ ქმნი ლი ქა ლა ქი, ორ თა ჭა ლის ბა ღე ბი.

ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილ მა და ამ კვიდ რა პო ე ზი ა ში მთაწ მინ და, ვით გა უ
ნე ლე ბე ლი ფიქ რი სა და მუდ მი ვი სევ დის სად გუ რი და რე ლი გი უ რი იდუ მა
ლე ბი დან პო ე ზი ის სა უფ ლო ში გად მო ი ტა ნა. მან აღ მო უ ჩი ნა პო ე ტურ 
სულს ეს ახა ლი, თუმ ცა მა რად თვალ წინ მდე ბა რე კონ ტი ნენ ტი. რო მან
ტი კო სებ მა იგ რძნეს უსუ ლო საგ ნე ბი და მათ ში სამ ყა როს “სა ი დუმ ლო 
ენამ” გა იღ ვი ძა.

ბა რა თაშ ვი ლამ დე თბი ლი სი თით ქმის არც არ სე ბობ და ქარ თუ ლი პო
ე ზი ი სათ ვის. აქ წერ დნენ მშვე ნი ერ მუ ხამ ბა ზებს ბე სი კი და სა ი ათ ნო ვა, 
აქ უგა ლობ დნენ თბი ლი სის ტურ ფა ქა ლებს, მტკვარს, მე ფე ერეკ ლეს 
თუ და ვით ორ ბე ლი ანს. მაგ რამ თბი ლი სი მგო სან თათ ვის იყო მხო ლოდ 
ის ად გი ლი, სა დაც ცხოვ რობ დნენ ლექ სის პერ სო ნა ჟე ბი.

აშუ ღე ბი გა ნა დი დებ დნენ სატ რფოს, უმ ღე როდ ნენ სიყ ვა რულს, 
ღვი ნოს, ქე იფს, მაგ რამ ზეცის თვის არ აუ ხე დავთ და არ შე უ ნიშ ნავთ 
ქა ლა ქის თავ ზე წა მო მარ თუ ლი ფიქ რით და ბუ რუ ლი მთა.
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ეს მხო ლოდ ბა რა თაშ ვილ მა და ი ნა ხა.
მან ვე და ა წე სა ცის ფე რი სა და მთაწ მინ დის კულ ტი. ყა ბა ხის ღა მე, 

მტკვრის პი რი, მტკვარ ზე გად მოხ რი ლი ჩი ნა რი, მა მა და ვი თის კალ თე ბი, 
თბი ლი სუ რი მა ი სის მწუხ რი, კრწა ნი სის ვე ლი მან გუ ლის დამ ჭრე ლი 
ფე რე ბით აა მეტყ ვე ლა, უარ ყო აზი უ რი, ჰიბ რი დუ ლი თბი ლი სი, მუ ხამ ბა
ზე ბის ჰან გებს, ყა რა ჩო ხულ ბო ჰე მას, შა ვი ფე რის რო მან ტი კას გა მოს
ტა ცა გორ გა სა ლის ქა ლა ქი და ევ რო პუ ლი პო ე ზი ის მთვა რით გა ა ნა თა. 
ხო ლო სიტყ ვას შე უ ნარ ჩუ ნა ძველ ქარ თუ ლი პა თე ტი კუ რი ინ ტო ნა ცი ა.

მთაწ მინ და იქ ცა ახალ ოლიმ პად და მას მი ეძღ ვნა არა ერ თი და უ
ვიწყ ა რი სტრი ქო ნი. მათ გან სა უ კუ ნე ებს გაჰ ყვე ბა სა მი შე დევ რი, ვით 
ქარ თუ ლი პო ე ტუ რი სიტყ ვი სა და სუ ლის სა ნიშ ნო, აღ ბეჭ დი ლი მა რა დი 
ადა მი ა ნუ რი სევ დით, მთრთოლა რე გან ცდით, მშობ ლი უ რი ინ ტი მი თა 
და სუ ლი ე რი არ ტის ტიზ მით. 

ესე ნი გახ ლავთ - ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის “შე მო ღა მე ბა მთაწ მინ-
და ზედ”, აკა კი წე რეთ ლის “გან თი ა დი” და გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის 
“მთაწ მინ დის მთვა რე”.

მდუ მა რე მთაწ მინ და, მთვა რის შუ ქი, ცის ფე რი, ღა მის ბინ დბუნ დი, 
მე ლან ქო ლია და თავ გან წირ ვა ის კონ კრე ტუ ლი ნიშ ნე ბი ა, რომ ლე ბიც 
ანა თე სა ვებს ამ სამ და უჭ კნო ბელ ტრიპ ტიხს, მთაწ მინ დის მქცე ველს 
პო ე ტურ პარ ნა სად, ვით ზე ცის კენ აღ ვლე ნი ლი სიტყ ვის მი წი ერ სად გურს.

ეს ლექ სე ბი ჩვე ნი მუდ მი ვი თა ნამ გზავ რი ა, ამ სტრი ქო ნე ბით ავიდ გით 
ენა, ამ სტრი ქო ნებ ზე აღ ვი ზარ დეთ და უკა ნას კნელ გზა ზეც გაგ ვა
ცი ლებს სულ ში მშო ბე ლი მი წის სიყ ვა რუ ლად გა ფოთ ლი ლი მე ლო დი ა:

სიკ ვდი ლის გზა არ რა არის, ვარ დის ფერ გზის გარ და,
რომ ამ გზა ზე ზღა პა რია მგო სანთ სი თა მა მე,
რომ არას დროს არ ყო ფი ლა ასე ჩუ მი ღა მე,
რომ, აჩ რდილ ნო, მე თქვენს ახ ლო სიკ ვდილს ვე გე ბე ბი,
რომ მე ფე ვარ და მგო სა ნი და სიმ ღე რით ვკვდე ბი,
რომ წაჰ ყვე ბა სა უ კუ ნეს თქვენ თან ჩე მი ქნა რი...

ძვე ლი თბი ლი სი თა ვი სი ფო ლორ ცე ბი თა და აივ ნი ა ნი სახ ლე ბით, ყა რა
ჩო ხე ლე ბი თა და კინ ტო ე ბით, ამ ქრე ბი თა და მე თევ ზე ე ბით პრო ზა შიც 
გა მოჩ ნდა.

ჩვე ნი ბე ლეტ რის ტე ბი ნაკ ლე ბად სწყა ლობ დნენ ქა ლაქს, სოფ ლი სა კენ 
იყუ რე ბოდ ნენ, ქარ თვე ლი გლე ხი სა და თა ვა დის ფსი ქი კა, მა თი გა რე მო 
თუ კონ ფლიქ ტი უფ რო აინ ტე რე სებ დათ, ვიდ რე ქა ლა ქუ რი ყო ფა, ინ ტე
ლი გენ ტუ რი ცნო ბი ე რე ბის ჩვე ნე ბა. ისიც უნ და ით ქვას, მრა ვა ლი ლექ სი 
და მოთხ რო ბა, რო მელ თა ას პა რე ზად ქცე უ ლია თბი ლი სი, მოკ ლე ბუ ლია 
კო ლო რიტს, კონ კრე ტულ ნიშ ნებს და ამორ ფულ თუ აბ სტრაქ ტულ 
გა რე მოდ არის წარ მო სა ხუ ლი.
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უცხ ო ე ლი მოგ ზა უ რე ბი, პო ე ტე ბი და მწერ ლე ბი კი მეტ წი ლად მას 
აღიქ ვა მენ აღ მო სავ ლურ, ეგ ზო ტი კურ, მომ ხიბ ვლელ და სის ხლჭარბ 
ქა ლა ქად.

ძვე ლი თბი ლი სი ყვე ლა ზე ხში რად ჩანს ვა სილ ბარ ნო ვის პრო ზა ში, მის 
მშვე ნი ერ მოთხ რო ბებ სა და რო მა ნებ ში, რო მელ თაც მო აქვთ შო რე უ ლი 
რო მან ტი კუ ლი დღე ე ბის ათი ნა თი.

ძველ თბი ლის თან გა მოთხ ო ვე ბა მთე ლი სა უ კუ ნე გრძელ დე ბო და, 
და იწყო ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილ მა და და ას რუ ლა იო სებ გრი შაშ ვილ მა. 
მაგ რამ ძვე ლი თბი ლი სის ცნე ბა ორი ფე ნის შემ ცვე ლია  ერ თია მყა რი, 
არ ქა უ ლი, ქარ თუ ლი  მე ტე ხი და ნა რი ყა ლა, მა მა და ვი თი და სი ო ნი, ქა
შუ ე თი და კრწა ნი სი, მე ო რე –  მერ ყე ვი, შუ ა სა უ კუ ნე ობ რი ვი, ჰიბ რი დუ
ლი  ყა რა ჩო ხე ლი და კინ ტო, არ ღა ნი და ზურ ნა, მე ჩე თი და სი ნა გო გა... 

იო სებ გრი შაშ ვი ლის “გა მოთხ ო ვე ბა ძველ თბი ლის თან” უკა ნას
კნე ლი რექ ვი ე მია თქმუ ლი ძველ თბი ლის ზე, მაგ რამ იო სებ გრი შაშ
ვი ლი ხე დავ და და აღიქ ვამ და არა მხო ლოდ მუ ხამ ბა ზუ რი ჰან გე ბით 
დარ წე ულ ქა ლაქს, არა მედ მის ის ტო რი ას, დღე ვან დელ დღეს, სახ ლებ სა 
და ქუ ჩებს, მტკვარ სა და მთაწ მინ დას. შე იძ ლე ბა ით ქვას, მი სი ყო ვე ლი 
ლექ სი უკავ შირ დე ბა თბი ლის სა და თბი ლი სელ მო ქა ლა ქეს.

ძვე ლი თბი ლი სის ნოს ტალ გია გას დევთ ტი ცი ან ტა ბი ძი სა (“თბი ლი სის 
ღა მე”, “სო ღან ლუ ღი დან”, “მე არ ღნე ე ბი და პო ე ტე ბი”) და გი ორ გი ლე ო
ნი ძის და უ ვიწყ არ ლექ სებს (“მაშ, რა ვუ ყოთ, პო ე ტე ბო”, “მთაწ მინ დი დან 
ქარს მოჰ ქონ და”, “ძვე ლი და ი რა”). თუმ ცა მათ გან სხვა ვე ბუ ლი ტო ნა
ლო ბის ლექ სე ბიც შექ მნეს, რო მელ თაც გა მო ი ყო ლეს კლა სი კუ რი პო ე ზი
ი სათ ვის ნიშ ნე უ ლი დრა მა ტიზ მი (მაგ., გ. ლე ო ნი ძის პო ე მა “სამ გო რი”).

პრინ ცი პუ ლად სხვაგ ვა რია ალექ სან დრე აბა შე ლის, სი მონ ჩი ქო
ვა ნის, ირაკ ლი აბა ში ძის, გრიგოლ აბა ში ძის პო ზი ცი ა. ისი ნი თბი ლი სის 
ის ტო რი ას გმი რო ბი სა და წა მე ბის მა ტი ა ნედ აღიქ ვა მენ, ნა ცი ო ნა ლურ 
გმი რებ სა და კო ლო რიტ ზე მიგ ვი თი თე ბენ ან კი დევ  ახა ლი თბი ლი სის 
აღ მშე ნებ ლო ბას შეჰ ხა რი ან.

კინ ტო ე ბი და ყა რა ჩო ხე ლე ბი, მე ე ზო ვე ე ბი და მე თევ ზე ე ბი, მე თა
რე ნი და მო ქე ი ფე ნი იმ ზი რე ბი ან ფი როს მა ნი სა და ლა დო გუ დი აშ ვი ლის 
ბრწყინ ვა ლე ტი ლო ე ბი დან.

ასე მკვიდ რდე ბა ჩვენს ცნო ბი ე რე ბა ში გა დამ ქრა ლი ძვე ლი თბი ლი სი.
მაგ რამ დად გა ახა ლი ჟა მი. ქრე ბა ვიწ რო ქუ ჩე ბი და ქუ ჩა ბან დე ბი. 

მო გო ნე ბას შე მორ ჩნენ ეტ ლე ბი და ფა ე ტო ნე ბი, მედ რო გე ნი და მე თუ
ლუხ ჩე ნი. ახა ლი კორ პუ სე ბი და კვარ ტა ლე ბი, მო ედ ნე ბი და ბა ღე ბი, 
მეტ რო და მან ქა ნე ბის კო ლო ნე ბი, მუ ზე უ მე ბი და სტა დი ო ნე ბი, რეს ტორ
ნე ბი და სას ტუმ რო ე ბი, უნი ვერ სი ტე ტი და აკა დე მია  ასე თია ახა ლი 
თბი ლი სის მო ზა ი კის შტრი ხე ბი.
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ევ რო პე ი ზე ბა, რო მე ლიც და იწყო პოეტური ოცნების სფეროში, ახალ მა 
დრომ ყო ფა ში, რე ა ლო ბა ში გა ნა ხორ ცი ე ლა. თბი ლი სი მო ექ ცა თა ნა მედ
რო ვე მი ლი ო ნი ა ნი ქა ლა ქე ბის რიცხ ვში. შე იც ვა ლა ცხოვ რე ბის რიტ მი, 
მო ქა ლა ქე თა ფსი ქი კა და მრწამსი, რა მაც პო ე ტუ რი სიტყ ვი სა გან ახა ლი 
ფე რი და ჰან გი მო ითხ ო ვა. მწერ ლის ამო ცა ნად იქ ცა ურ ბა ნუ ლი ყო ფის 
გა მო ხატ ვა, ურ ბა ნუ ლი ცხოვ რე ბის ამოც ნო ბა.

ეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ საგ რძნო ბია დღეს, რო ცა სა მეც ნი ე რო
 ტექ ნი კურ მა რე ვო ლუ ცი ამ, ურ ბა ნის ტულ მა აფეთ ქე ბამ მკვეთ რად 
შეც ვა ლა გა რე მო. რე კონ სტრუ ი რე ბუ ლი ლან დშაფ ტი კი იძ ლე ვა ფსი ქი
კი სა და ცნო ბი ე რე ბის მა ნამ დე უჩი ნარ, უცხო მო დუსს. ავ ტო მან ქა ნა, 
თვით მფრი ნა ვი, ცა თამ ბჯე ნი, ინ ფორ მა ცი ის კას კა დი, გლო ბა ლუ რი 
მას შტა ბე ბი, ატო მუ რი ომის საფ რთხე მო უ ლოდ ნელ ელ ფერს აძ ლევს 
პი როვ ნე ბის მყარ, მაგ რამ მა რად გან მე ო რე ბად ბუ ნე ბას.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ სწო რედ ევ რო პე ლის თვა ლით და ი ნა ხა 
თბი ლი სი (“მთვა რის მო ტა ცე ბა”); მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი აყე ნებ და ურ ბა
ნუ ლი სა და პატ რი არ ქა ლუ რის და პი რის პი რე ბის პრობ ლე მას (“თეთ რი 
სა ყე ლო”); დემ ნა შენ გე ლა ი ამ ინ ტე ლი გენ ტის ფსიქიკას მი აპყ რო მზერა 
(“ტფილისი”). 

მაგ რამ ისი ნი ხა ტავ დნენ ომამ დელ თბი ლისს, რო მელ საც ჯერ კი დევ 
არ ჰქონ და თა ნა მედ რო ვე ქა ლა ქის ატ რი ბუ ტე ბი, რაც მან სა მო ცი ა ნი 
წლე ბი დან შე ი ძი ნა. ამი ტომ, გ. ტა ბი ძი სა და კ. გამ სა ხურ დი ას არის ტოკ
რა ტი უ ლი, არ ტის ტუ ლი სტი ლის ნაც ვლად დღეს ვრცელ დე ბა ინ ტე
ლი გენ ტუ რი ხედ ვა, აზ რის პრი მა ტით გა მოვ ლე ნი ლი (მაგ., პო ე ზი ა ში 
 ო. ჭი ლა ძე, პრო ზა ში  გ. ფან ჯი კი ძე და თ. ჭი ლა ძე), რაც ეს წრაფ ვის 
დღე ვან დე ლი მო ქა ლა ქის, დღე ვან დე ლი რიტ მი სა და ინერ ცი ის ჩვე ნე ბას 
თბი ლი სის ფონ ზე, თბი ლი სუ რი მა სა ლი თა და რე ა ლი ე ბით. 

ასე უფ რო გა მოჩ ნდე ბა დრო ულ ში ზედ რო უ ლი.
რთუ ლი ფსი ქი კა, დი დი ქა ლა ქის ნერ ვი უ ლი ატ მოს ფე რო სპე ცი ფი კურ 

იერს ანი ჭებს მუ სი კა საც, მხატ ვრო ბა საც, სკულ პტუ რა საც. ამი ტომ 
თბი ლი სის თე მა ხე ლო ვა ნი სათ ვის მეტს ნიშ ნავს, ვიდ რე ეს არის მი სი 
ხოტ ბა ან ქუ ჩე ბის თუ პე ი ზა ჟის ხატ ვა.

ის იქ ცა აზ როვ ნე ბის წე სის გა მო ხა ტუ ლე ბად.
მიჰ ქრის და უ დე გა რი ელექ ტრო ნი სა და ატო მის სა უ კუ ნე, იქ მნე ბა 

ხე ლოვ ნე ბის ახალ ა ხა ლი ნი მუ შე ბი გორ გა სა ლის ქა ლაქ ზე, მის 
სხივ მო სილ აწ მყო სა და მწა რე წარ სულ ზე. ისევ ღვი ვის მა რა დი უ ლი 
ოც ნე ბა, ქე რუ ბი მის ფრთე ბით აღ კაზ მუ ლი და მას მის დევს კვლავ 
ნორ ჩი და ახალ გაზ რდა თბი ლი სი “ა მოვ ლე ბუ ლი მტკვარ ში, მზე ში და 
მა ტი ა ნე ში” (სი მონ ჩი ქო ვა ნი).

“ლი ტე რა ტურ ული სა ქარ თვე ლო”, 1981, 23 ოქ ტომ ბე რი
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“მე მოვ კვდე ბი, რო გორც პო ეტს შეჰ ფე რის”
“მარ ტო ო ბის ორ დე ნის კა ვა ლე რი”  ეს სა ხე ლი და ა ნათ ლა ტი ცი ან 

ტა ბი ძემ გა ლაკ ტი ონს  თა ვის ბი ძაშ ვილს, ჯერ კი დევ 1915 წელს. ეს 
სიტყ ვე ბი მოს კოვ ში ით ქვა და გა ზეთ “სა ქარ თვე ლო ში” გა მოქ ვეყ ნდა, 
რო ცა იბეჭ დე ბო და “ცის ფე რი ყან წე ბის” პირ ვე ლი ნო მე რი.

გა ლაკ ტი ო ნი თე ო რე ტი კო სი არ ყო ფი ლა, მაგ რამ პო ე ტუ რი გუ მა ნით 
იგ რძნო შო რე უ ლი ლან დე ბის სი ახ ლო ვე.

არც თანა მო აზ რე ნი უძებ ნი ა. იგი მარ თლაც იყო მარ ტო სუ ლი და თა ვი სი 
მი უ საფ რო ბა, სევ და და მე ლან ქო ლია გა და ი ტა ნა პო ე ზი ის აკ რო პოლ ში.

რაც დრო გა დი ო და, უფ რო მე ტად იკე ტე ბო და ლან დე ბის სა უფ ლო ში 
და მე გობ რად ალ კო ჰოლს იგულ ვებ და.

მარ ტო ო ბა და ალ კო ჰო ლი იწ ვევ და დეპ რე სი ას, უსუს ტებ და ნერ ვებს. 
მაგ რამ გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი ფსი ქი კა უმ ძაფ რებ და აღ ქმას, ნი უ ან სთა 
შეგ რძნე ბას. ნაღ ველ სა და დეპ რე სი ას სი ნათ ლედ აქ ცევ და მუ სი კა და 
ეს თე ტიზ მი და ქრე ბო და სულ ში ავო ბით მძვინ ვა რე ლუ ცი ფე რი.

გა ლაკ ტი ო ნის სულ სა და გონს ად რე ვე და ე უფ ლა სიმ ბო ლის ტუ რი 
მთვა რის შუ ქი და ლექ სებ ში შე მო ი ტა ნა უცხო ლექ სი კა  ნა თე ლი ღა მე, 
სა საფ ლა ოს ჩრდი ლე ბი, მარ ტო ო ბის გზა, შე მოდ გო მის დღე, ლურ ჯი 
ბუ რუ სი, შა ვი ნის ლი, უდაბ ნო, გე დი, თეთ რი აჩ რდი ლი, თეთ რი ზამ ბა ხი, 
ცის ფე რი თვა ლე ბი, მწუ ხა რე სუ ლი, სევ დის მო რე ვი, ვიდ რე გა მოჩ ნდე
ბოდ ნენ “ცის ფერ ყან წე ლე ბი”.

1914 წელს გა მოს ცა ლექ სე ბის პირ ვე ლი, 1919 წელს  მე ო რე წიგ ნი  
“Crane aux fleurs artisiques” (თა ვის ქა ლა არ ტის ტუ ლი ყვა ვი ლე ბით).

“არ ტის ტუ ლი ყვა ვი ლე ბით” დგას იგი ქარ თულ პო ე ზი ა ში, რო გორც 
ახა ლი რუს თა ვე ლი. მხო ლოდ რუს თა ველს თუ ჰქონ და ასე თი გუ ლის მომ
კვლე ლი ლი რიზ მი და სიტყ ვის ძა ლა.

ჯერ 28 წე ლი არც კი შეს რუ ლე ბო და მაგ რამ წინ ელოდ ნენ ახა ლი 
ლურ ჯა ცხე ნე ბი, ეფე მე რე ბი, შინ დი სის ჭად რე ბი და შე მოდ გო მის 
ბლონ დე ბი.

მი თი უ რი მი და სის და რად, რა საც ხელს ახ ლებ და, ოქ როდ აქ ცევ და.
მხო ლოდ მას შეჰ ფე რო და ეთ ქვა:

“წვე თი სის ხლის არ არის ჩემ ში არა ქარ თუ ლი,
ძა ფი ნერ ვის არ არის ჩემ ში არა პო ე ტის”.

იგი იყო პო ე ტი უ ნი ვერ სა ლი  თე მე ბით, გრძნო ბე ბით, ფე რე ბით, 
მე ლო დი ე ბით, სა ლექ სო სა ზო მე ბით თუ მე ტა ფო რე ბით.

ხე ლახ ლა ქმნი და ქარ თუ ლი მეტყ ვე ლე ბის სა ხეს, ლექ სის ფორ მას, 
სიტყვის ესთეტიკას. 

ხან ჰგავ და აპო კალ იფსის ლურ ჯა თუ მწვა ნე ცხენ ზე ამ ხედ
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რე ბულ სიკ ვდი ლ შე მო სილ ან გე ლოსს, ვინც სავ სე პეშ ვე ბით ის რო და 
ფან ტას ტი ურ მკვლე ლო ბებს და ქვე ბის მძი მე ქუს ლე ბით პო ლი უსს 
ეყ რდნო ბო და.

ხან გუ ლის დამ წვე ლი სი ნა ზით იგო ნებ და შორს გა და კარ გულ სატ რფოს 
მკრთალ ხე ლებს, ქა რის ტო ტებს თუ ატ მის რტო ებს, სადღ აც ქუ ჩა ში 
წაქ ცე უ ლ ნუკ რის თვა ლე ბა ბავშვს.

სულ ში კი ჰკი ო და გე ნი ით ატე ხი ლი ლერ წა მი და ვან დე ი კის ლან დე
ბი ვით მწვან დე ბო და ღა მე...

მთე ლი სამ ყა როს ბზა რე ბი გულ ზე აჩ ნდა, ყვე ლას სატ კი ვარს იტევ და, 
მაგ რამ მარ ტო ო ბას მა ინც ვერ სძლევ და.

“ახ ლა მარ ტოდ მარ ტო ვარ, რო გორც მთის ეკ ლე სი ა”,
გო დებ და იგი  “ლურ ჯა ცხე ნე ბი სა” და “თოვ ლის”, “მთაწ მინ დის 

მთვა რი სა” და “სი ლაჟ ვარ დის” ახალ გაზ რდა ავ ტო რი, ვი საც შე ეძ ლო 
ერ თბა შად და ე ბეჭ და ასი ახა ლი ლექ სი და ვიდ რე ხალ ხი გა ოგ ნე ბი სა გან 
გა მო ერკ ვე ო და  კი დევ ასი ლექ სი!..

ასე თი ზე ნორ მუ ლი ღელ ვით ცხოვ რე ბა დიდ ხანს არ შე იძ ლე ბა, იგი 
მა ლე გა დაგ წვავს ან გა მოგ ფი ტავს.

გა ლაკ ტი ო ნი ამ მხრი ვაც სა ოც რე ბაა  მან მთე ლი თხუთ მე ტი წე ლი 
იბ რძო ლა სიკ ვდილ თან და მა რა დი სო ბას თან ახა ლი კონ ტი ნენ ტის 
და საპყ რო ბად.

ასე გახ და “მარ ტო ო ბის ორ დე ნის კა ვა ლე რი” “ა პო კა ლიფ სის მძაფ რი 
მხე და რი”.

შემ დეგ მა საც ელო და თა ვი სი “ეპო ქა”, რო გორც ჰა ნი ბალს ზა მა და 
ნა პო ლე ონს  ვა ტერ ლო ო.

დი დი შე მოქ მე დე ბა მუ დამ სა ოც რე ბა იყო, რომ ლის ამოხ სნა შე უძ ლე
ბე ლი ა, მა რად იდუ მა ლი, შვი დი ბეჭ დით და ბეჭ დი ლი.

ასე რომ – ჩვენ ვე რა სო დეს გა ვი გებთ გა ლაკ ტი ო ნის მოვ ლე ნას.
იგი არ გა მო სუ ლა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ოჯა ხი დან, რო გორც სო ლო ვი

ო ვი, ბლო კი ან ბე ლი. მა მა თვა ლით არ უნა ხავს. დე და წე რა კითხ ვის 
მცი რედ მცოდ ნე ქა ლი იყო, რო მე ლიც სულ თა ვის გა ტუ ნი ას ახ სე ნებ და 
და მი სი პო ე ზი ის არა ფე რი გა ე გე ბო და.

დე დას უყ ვარ და მწუხ რის ჟამს ჩონ გურ ზე დაკ ვრა და ბავშვის ხსოვ ნა სა 
და ლექ სებ ში ჩარ ჩა ეს ნაღ ვლი ა ნი მე ლო დი ა.

სე მი ნა რი ა ში ცუ დად სწავ ლობ და და გა რიცხ ეს. უნი ვერ სი ტეტ ში 
არ შე სუ ლა. არც კულ ტუ რის დიდ ცენ ტრებ ში უცხ ოვ რი ა. სი ჭა ბუ
კე ში ორ ჯერ ჩა ვი და მოს კოვ ში და მა ში ნაც სა რე ჟი სო რო კურ სებ ზე 
სწავ ლობ და!

მე რეჟ კოვ სკი, ივა ნო ვი, ანენ სკი, ბრი უ სო ვი, ბალ მონ ტი, ბე ლი, ბლო კი 
დი დი ერუ დი ტე ბი და პო ლიგ ლო ტე ბი იყ ვნენ.
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ამ მხრივ გა ლაკ ტი ო ნი მათ ვერ შე ედ რე ბა. მაგ რამ ეს არც არა ფერს 
აკ ლებს.

ქვეყ ნად იმ დენ დიდ პო ეტს უცხ ოვ რი ა, ახალ გაზ რდას რომ შე ეძ ლოს 
მა თი ნა წე რე ბის წა კითხ ვა, კალ მის ხელ ში აღე ბას ვერც გა ბე დავ და.

მთე ლი ქარ თუ ლი ლი რი კის შე დევ რე ბის თით ქმის ნა ხე ვა რი გა ლაკ
ტი ონს ეკუთ ვნის. ამ ლექ სე ბის წა კითხ ვის შემ დეგ გან ცვიფ რე ბა და ში ში 
გვიპყ რობს  რო გორ შე ეძ ლო ადა მი ანს და ე წე რა ისი ნი და თუ და წერ და, 
ცოცხ ა ლი დარ ჩე ნი ლი ყო!..

იგი მარ თლაც დე მო ნი იყო, რო მე ლიც ბო ჰე მის სა მო სელს ატა რებ და.
აკ ლდა კო მუ ნი კა ბე ლო ბა, ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა უჭირ და.
ვერც ტი ცი ანს ეგუ ე ბო და, ვინც პირ ველ მა გა ნა დი და მი სი სა ხე ლი და 

ქვე ყა ნას ახა რა, თუ რო გო რი პო ე ტი მო დი ო და რი ო ნის ნა პი რი დან.
მოგ ვი ა ნე ბი თაც უწერ და, ერ თად ლპე ბი ან ჩვე ნი მა მე ბის კუ ბოს 

ფი ცა რი და ლექ სე ბი თაც ერ თმა ნეთს არ და ვემ დუ რე ბი თო.
მა ინც დამ დუ რე ბულ ნი დარ ჩნენ...
ბოდ ლე რის ალ ბატ რო სი ვით სივ რცე ში მიჰ ქრო და, მაგ რამ მი წა ზე 

სი ა რულს გი გან ტუ რი ფრთე ბი უშ ლი და.
ბლოკ მა თა ვი სი ბი ოგ რა ფია აქ ცია პო ე ზი ად.
გა ლაკ ტი ო ნის პო ე ზი ა ში ბი ოგ რა ფია არ იკითხ ე ბა, ხო ლო სა დაც ეპო ქა 

ასა ხა, იქ და მარ ცხდა რო გორც ხე ლო ვა ნი.
იგი სუ ლის გრა და ცი ის შე მოქ მე დი იყო, იმ სუ ლი სა, რო მელ მაც 

გა მოვ ლო ან ტი კა, შუა სა უ კუ ნე ე ბი, პა რი ზი და თბი ლი სამ დე მო ა ტა ნა.
არც სიმ ბო ლიზ მის ძი რე ბი აინ ტე რე სებ და, არც მი სი ფი ლო სო ფი ა, 

არც ახა ლი ლექ სის თე ო რი ა.
იყო ეს თე ტუ რი შე მოქ მე დი და ლექ სის ჯა დო ქა რი, რომ ლის სულ ში 

სამ ყა როს კოს მი უ რი მუ სი კა მღელ ვა რებ და.
არ ჰგავ და მა ლარ მეს, ვა ლე რი სა და ელი ოტს, რომ ლე ბიც ძლი ერ 

ცო ტას წერ დნენ და სიტყ ვას ისე უფ რთხილ დე ბოდ ნენ, რო გორც 
ქი რურ გი – სისხლს.

36 წლი სამ და ამ თავ რა პო ე ზია და თუმ ცა შემ დეგ ხუთ ჯერ მე ტი 
და წე რა, აღარ ჰქონ და ძვე ლე ბუ რი შთა გო ნე ბა.

მხო ლოდ ათას ში ერ თხელ ეწ ვე ო და ერა ტო ლი რით ხელ ში. მა შინ 
ცოცხ ლდე ბო და მას ში უარ ყო ფი ლი სიმ ბო ლის ტი (“ბოძ თან ტრამ ვა ის 
უც დი და მგზავ რი”, “ყვე ლას რა ი მე აქვს სახ სო ვა რი”, “წარ წე რა წიგ ნზე 
“მა ნონ ლეს კო”, “ქე ბა თა ქე ბა ნი კორ წმინ დას”...).

გა ლაკ ტი ო ნი სათ ვის პო ე ზია სიმ ბო ლიზ მით დას რულ და.
ახა ლი სტი ლი არ უძებ ნი ა, უკუ იქ ცა ტრა დი ცი უ ლი ლექ სი სა კენ და 

თუ ად რე იდე ა ლად ვერ ლე ნი და ბლო კი ესა ხე ბო და, ახ ლა მა თი ად გი ლი 
აკა კი წე რე თელ მა და ი კა ვა.
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ენატ რე ბო და, თა ვი სი თა ვი ეხი ლა ქარ თუ ლი პო ე ზი ის ხუ თე ულ ში, 
ვერც კი წარ მო ედ გი ნა, რომ გა ცი ლე ბით დი დი მე ლექ სე იყო, ვიდ რე 
ილია ან აკა კი.

იყო აკა დე მი კო სი, მაგ რამ კო ლე გებ თან სა უ ბარს სა მი კიტ ნო ში ყოფ ნა 
ერ ჩი ა. სა ხალ ხო პო ე ტის სა ხელს ატა რებ და და ტრი ბუ ნა ზე იშ ვი ა თად 
ადი ო და. მა ში ნაც ცახ ცა ხი იპყ რობ და და ხმა უთ რთო და. ალ კო ჰო ლი 
მცი რე ხნით უწყ ნა რებ და ნერ ვებს და სიმ ხნე ვეს ჰმა ტებ და.

გა ლაკ ტი ო ნი ლომ ბრო ზოს პერ სო ნა ჟებს მოგ ვა გო ნებს ნევ რო ტი კუ ლი 
ბუ ნე ბით, ში შე ბი თა და ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბით, რა საც პო ე ტე ბი ხილ ვას 
ეძახ დნენ.

წლე ბის მან ძილ ზე დე და ქა ლა ქის ქუ ჩებ ში და დი ო და ნა ხევ რად 
შეშ ლი ლი გე ნი ო სი  წვე როს ნის ნიღ ბით, მთვრა ლის პორ ტრე ტით, 
ლე ნი ნის ორ დე ნი თა და ვე ე ბა, გაც ვე თი ლი პორ ტფე ლით.

იყო “უდ რო ო ბის გმი რი” და გახ და “უდ რო ო ბის ია ნი ჩა რი”. არა ვის და უ
წე რია ამ დე ნი სუს ტი ლექ სი ბოლ შე ვი კურ ეპო ქა ზე.

მან უსა ხუ რი ძეგ ლი და უდ გა კოშ მა რულ დროს, სწო რედ ისე თი, 
რო გო რიც იყო ბოლ შე ვიზ მი.

მი სი ცხოვ რე ბის თა ნამ გზავ რი იყო რამ დე ნი მე ქა ლი, მაგ რამ უყ ვარ და 
მხო ლოდ ოლია ოკუ ჯა ვა, რო მე ლიც მა უ ზე რით და დი ო და და გა ლაკ
ტი ონს აფ რთხობ და.

პი რა დი ცხოვ რე ბა ისე ვე მო უ წეს რი გე ბე ლი ჰქონ და, რო გორც 
ნერ ვუ ლი სის ტე მა.

რო ცა მე ო რედ გა და ა სახ ლეს ოლი ა, ხო ლო მი სი ხუ თი ძმა დახ ვრი ტეს, 
გა ლაკ ტი ონს ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბი მო ე ძა ლა და სა ბო ლო ოდ შე ერ ყა ფსი ქი კა, 
ფი ზი კუ რა დაც მოტყ და, დაჰ კარ გა ელე გან ტო ბა, ხა ლი სი და ინ ტე რე სი.

ლექ სე ბის მა ინც არ ეშ ვე ბო და, რო გორც რინგს დრო გა და სუ ლი ჩემ პი
ო ნი. სიმ ბო ლის ტე ბი “სიკ ვდი ლის ჰუ სა რე ბი” იყ ვნენ. ისი ნი და ღუპ ვი
სა კენ ის წრაფ ვოდ ნენ, მაგ რამ სა სიკ ვდი ლოდ თა ვი მა ინც არ ემე ტე
ბო დათ. მხო ლოდ გა ლაკ ტი ონ მა აღას რუ ლა თა ვი სი სა ფი ცა რი პო ე ტე ბის 
ტრა გი კუ ლი ან დერ ძი.

თვით მკვლე ლო ბა იყო უკა ნას კნე ლი დი დი გაკ ვე თი ლი, რო მე ლიც მან 
შთა მო მავ ლო ბას და უ ტო ვა  “თუ სამ შობ ლო მა ინც არ მო მე ფე როს, მე 
მოვ კვდე ბი, რო გორც პო ეტს შეჰ ფე რის”...

იგი და ი ღუ პა ისე, რო გორც შეშ ვე ნო და ვერ ლე ნი სა და ბლო კის 
თა ნას წორ პო ეტს  მა რა დი სო ბის პა ლა დინს.

გაზ. “XXI საუკუნე”, 1999 წელი
8-14 დეკემბერი
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ლო ი ნი - საბ რძო ლო აქ ლემი

ძველ დრო ში ცხე ნი, აქ ლე მი და სპი ლო იყო რო გორც გა და ად გი ლე ბის, 
ისე სის ხლი ან შე ტა კე ბა თა გა დამ წყვე ტი ძა ლა.

უდაბ ნოს ბი ნა დარ მა ტო მებ მა მო ა ში ნა უ რეს ისი ნი.
შემ დეგ მხო ლოდ ცხე ნი შე მორ ჩა კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ას.
აც ტე კებს თავ ზარს სცემ დათ კორ ტე სის ცხე ნო სა ნი მე ომ რე ბი  მათ 

კა ცი და ცხე ნი ერ თი არ სე ბა ეგო ნათ.
ისი ნი ცხენს არ იც ნობ დენ.
მა ნამ დე, თვრა მე ტი სა უ კუ ნით ად რე, ალექ სან დრე მა კე დო ნელ მა თა

ვი სი ბუ ცე ფა ლით გად მოვ ლო ხმელ თაშუ აზღ ვა, გა და ი ა რა მრა ვა ლი 
ქვე ყა ნა და ინ დო ე თამ დე მი აგ დო იგი.

რო ცა ჰა ნი ბალ მა ალ პე ბი გა და ლა ხა და ზე ცი დან და ე მუქ რა რომს, თან 
ახ ლდა ორ მო ცი საბ რძო ლო სპი ლო.

თა ვად ამ ხედ რე ბუ ლი იყო სა ო მარ სპი ლო სი როს ზე.
სვა ნეთ ში გა დახ ვე წილ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას თა რაშ ემ ხვარს 

კი არც სპი ლო ჰყავს, არც შა ვი რა ში და არც ლურ ჯა ცხე ნი. მხო ლოდ 
გარ და სულ წელ თა მო გო ნე ბით ცოცხ ლობს, შო რე ულ დრო ში გან ტოტ
ვილ რწმე ნის ფეს ვებს ეძი ებს. მაგ რამ ოც ნე ბაც დაზ რო ბი ა, სის ხლი 
შემ დგა რა და და ო ბე ბუ ლა, ის სის ხლი, კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძეს რომ 
აცო ფებ და.

ახალ მა დრომ ყვე ლა იმე დი მო უს პო და გა უ ნე ლე ბე ლი კა ე შა ნის ამა რა 
დას ტო ვა.

ყი ნუ ლო ვა ნი, ცა დაწ ვდი ლი სვა ნე თი პატ რი არ ქა ლო ბის ნაკ რძა ლი ა. 
ენ გურ ზე, თით ქოს სტიქ სის წყალ ზე, გა და სუ ლა და სულ თა სა უფ ლოს 
ბი ნა და რი გამ ხდა რა ვარ და ნი ძე ემ ხვა რე ბის უკა ნას კნე ლი ნა ში ე რი.

თა რა შის საყ ვა რე ლი ღმერ თი ხომ პერ სე ფო ნეა  ქვეს კნე ლის დე დო
ფა ლი.

ქო რა მახ ვში ბიბ ლი ურ პატ რი არქს აგო ნებს, მწვერ ვა ლი  სა ტა ნას, 
მთე ბი  ურ ჩხუ ლებს. გვე ლი ისევ ოჯა ხის მფარ ვე ლად მი აჩ ნი ა, ნა დი
რობს რო გორც ტო ტე მი სა და ტა ბუს ჟა მის წი ნა პა რი, თავს აფა რებს 
“დე ვის ქვაბს”, ახა რებს ორ წო ხებ ში მომ წყვდე უ ლი მი უ სა ფა რი მგლის 
ყმუ ი ლი, ავ ტო რი “ძმას” რომ ეძა ხის. “პი რა მი დის მსგავ სი”, “ძე რას ფე რი 
ქვა” კი თა ვად ეგუ ლე ბა ძმო ბი ლად.

რო ცა ჭი უ ხე ბი დან ღა მე და ეშ ვე ბა, ეს ლო დი ორ კუ ზი ან აქ ლე მად გა
და იქ ცე ვა, სა ო მა რი ლო ი ნად, რო მელ საც მოჰ ყვე ბო და თა რაშ ემ სხვა რის 
სუ ლი სა მი ათა სი წლის წი ნათ ქარ დუს ქვეყ ნი დან.

თა რა შის ლო ი ნი იგი ვე ჰა ნი ბა ლის სი რო სი და მა კე დო ნე ლის ბუ ცე ფა
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ლი ა, პე გა სის მსგავ სი.
ამ ლო ინ ზე ამ ხედ რე ბულ მა გად მო ლა ხა შუ ამ დი ნა რე თი, უდაბ ნო ე

ბი და სტე პე ბი, ზათ ქი თა და ყი ჟი ნით წინ წა რუძღ ვა ცხე ნო სან ხალხს 
ჩრდი ლო ე თი სა კენ, მახ ვი ლით კვეთ დნენ მტერ სა და სიბ ნე ლეს.

ასე გა ვარ და დემ ნა შენ გე ლა ი ას სნე უ ლი ბონ დო ჭი ლა ძის წი ნაპ რის 
თეთ რი ცხე ნიც შუ ამ დი ნა რე თი დან კავ კა სი სა კენ.

აქ შე ჩერ და ძე რას ფე რი ლო ი ნი. 
ასე ხმლით ჰპო ვეს ახა ლი სამ შობ ლო, რო გორც ამ ტკი ცებ დნენ ნი კო 

მა რი და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი.
ეს რწმე ნა სდევ დათ გრი გოლ რო ბა ქი ძე სა და კონ სტან ტი ნე გამ სა

ხურ დი ას, ტი ცი ან ტა ბი ძე სა და დემ ნა შენ გე ლა ი ას, ლეო ქი ა ჩელ სა და 
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილს, მათ სტრი ქო ნებ სა და პერ სო ნა ჟებს.

მაგ რამ წინ დაზ ვი ნუ ლან “მარ მა რის ქა ლა ქე ბი”.
ისი ნი არა მხო ლოდ გზას კე ტა ვენ, არა მედ  ოც ნე ბა საც აზ რო ბენ.
თა რა ში მო უ წო დებს ძე რას ფერ ძმო ბილს, რომ აღ დგეს ლო ი ნი, ძი ლი 

დათ რგუ ნოს, გზა გა ნაგ რძოს და ეკ ვე თონ “თეთრ ქა ლა ქებს”.
“თეთ რი” და “მარ მა რის” ქა ლა ქე ბი აქ ისე ვეა რუ სე თის სიმ ბო ლი კა, 

რო გორც “მარ მა რი ლოს ტახ ტზე” მჯდა რი პირ სის ხლი ა ნი სლან სკი “დი
ო ნი სოს ღი მილ ში”, რო გორც ბა სი ლი ბულ გარ თმმუს ვრე ლი  “დი დოს
ტა ტის მარ ჯვე ნა ში”, რო გორც ყა ზა ხე ბი  “ხო გა ის მინ დი ა ში”.

მაგ რამ ამ გმი რუ ლი ოდი სე ის შემ დეგ მრა ვა ლი თა ო ბა ჩა სუ ლა ჰა დეს
ში, ლო ი ნი ლო დად ქცე უ ლა, რო გორც შვი ლებ და ხო ცი ლი ნი ო ბე. თა რაშ 
ემ ხვარს კი ჭა ღა რა მო რე ვი ა, სა მი ათა სი წლის ჭა ღა რა და ულ მო ბელ 
ბე დის წე რას წუ თი ე რად თუ აუმ ბოხ დე ბა.

დამ ჯდა რა კე რი ას თან ეს “გლა ხა კი ქრის ტეს მი ე რი” და მხო ლოდ ნა
ცარ ტუ ტა ში მარ ჩი ე ლობს.

თა რა ში ხომ და მარ ცხე ბუ ლი ნა ცი ო ნა ლის ტი ა, კოლ ხუ რი ფე ტი შიზ მის 
მკვლე ვა რი, 1921 წელს მა მას თან ერ თად უცხ ო ეთ ში გან დევ ნი ლი, რო
მელ საც ბოლ შე ვიზ მის წი თე ლი ნიღ ბით მო სულ მა თეთ რმა რუ სეთ მა წა
არ თვა სამ შობ ლო, სატ რფო, ძუ ძუმ ტე, აწ მყო და მო მა ვა ლი.

ეს არის თა რაშ ემ ხვა რის უმოქ მე დო, დეპ რე სი უ ლი სუ ლის გო დე ბა.
მას მხო ლოდ ის შე უძ ლი ა, ამ ლო დის ფერ ხთით დაჯ დეს და და წე წი ლი 

სუ ლი და იწყ ნა როს.
გაქ ვა ვე ბუ ლი ლო ი ნი კი მხე დარს ელის და თა რაშ ემ ხვარს ისე ცი ვად 

შე მოჰ ყუ რებს, “რო გორც სიკ ვდი ლი”...

22 დე კემ ბე რი, 2008.
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“მე - თა ნამ გზავ რი მკვდა რი ფოთ ლე ბის”

ქარ თუ ლი პო ე ზია თით ქოს ელო და ასე თი სა ლო სის გა მო ჩე ნას, მაგ რამ 
ბე დის ირო ნი ით იგი სწო რედ მა შინ უნ და მო სუ ლი ყო, რო ცა მის თვის 
ად გი ლი აღარ იქ ნე ბო და.

მძლავ რი სო ცი ა ლუ რი მი მოქ ცე ვის ჟამს ტე რენ ტი გრა ნე ლის მწუ ხა რე, 
უსაზღ ვრო სევ დი თა და კა ეშ ნით აღ სავ სე ლექ სე ბი მოჰ გავდა გრი გალ ში 
მო ფარ ფა ტე ატ მის ყვა ვი ლებს.

ტე რენ ტი გრა ნე ლი ფე დე რა ლის ტი იყო, ფე დე რა ლის ტე ბის პრე სა ში 
თა ნამ შრომ ლობ და წა ლენ ჯი ხე ლის ფსევ დო ნი მით, მაგ რამ არც პო ლი
ტი კას გაჰ ყო ლი ა, არც პუბ ლი ცის ტი კას.

იგი ად რე ვე გა ი ტა ცეს პო ე ზი ის ბნელ მა ქა რებ მა.
ხომ იყო დი დი პე სი მის ტი და ვით გუ რა მიშ ვი ლი, “მჭლე კაც თან” 

მო და ვე და უფ ლის მა დი დე ბე ლი . მაგ რამ მის მძი მე გან წყო ბი ლე ბას 
ას ხი ვებ და ქრის ტი ა ნუ ლი ღმერ თი სად მი რწმე ნა. ხო ლო ტე რენ ტი ის 
პო ე ტი ა, რო მელ მაც და კარ გა ღმერ თიც, სამ შობ ლოც, კა ციც და საფ ლა
ვე ბის ლო დებს შერ ჩა.

იგი იყო და მარ ცხე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს გლო ვის მუ სი კა, სა მა რი დან 
ამო სუ ლი აჩ რდი ლი, სის ხლი ა ნი სუ ლით ცის კენ მაც ქე რა ლი, ყვე ლა ზე 
დაწყ ევ ლი ლი დე კა დენ ტი ჩვენს მწერ ლო ბა ში, არა მხო ლოდ ლექ სე ბით, 
ცხოვ რე ბის წე სი თაც.

თვით მკვლე ლო ბა ზე ფიქ რი ბევ რთათ ვის ლა მა ზი არ ტის ტუ ლი ჟეს ტი 
იყო, ხო ლო ტე რენ ტი თა ვად იჩ ქა რო და სიკ ვდი ლი სა კენ.

ასე თი გან წყო ბი ლე ბი თაა შთა გო ნე ბუ ლი მთე ლი მი სი ლი რი კა, სა დაც 
იშ ვი ა თად გვხვდე ბა მი წი ე რი სი ცოცხ ლის მა უწყ ე ბე ლი სიტყ ვე ბი  სუ ლი 
ელ ტვის ზე ცი ურს, არა მა ტე რი ა ლურს, რო მე ლიც ქარ სა და მუ სი კა ში 
გან ხორ ცი ელ და.

იგი იყო “ღრუბ ლე ბის პრინ ცი”, მაგ რამ ბე დის გა ნა ჩე ნით მი წა ზე 
ცხოვ რობ და, რო გორც სნე უ ლი მა წან წა ლა.

სევ დით და ბინ დუ ლი მზე რა ქვე ყა ნას მხო ლოდ სამ ფე რად ხე დავ და 
 შა ვად, თეთ რად და ცის ფრად.

ცი სკ ენ მაც ქე რალს არ შე უ ნიშ ნავს ცი სარ ტყე ლის შვი დი ფე რი, 
რად გან სამ ყა რო მის ფიქ რებ ში იყო დან თქმუ ლი.

სა სო წარ კვე თი ლი კა ცის ხმა მოგ ვეს მის ამ სტრი ქო ნე ბი დან: “ჩე მი 
სა ხე რომ ყვით ლდე ბა, ვხე დავ, შო რე უ ლი ყვა ვი ლე ბიც ხმე ბი ან, სა მა-
რის კენ აცი ლე ბენ ცხე დარს და მუ სი კის მგლო ვი ა რე ხმე ბი ა”, “რა ნა ი რი 
ნა წა მე ბი მი ვალ, მი მაქვს ჩე მი დაკ რე ფი ლი ხე ლე ბი”, “მშვი დო ბით, ჩემო 
ახალ გაზ რდე ბო, მე სა მუ და მოდ გემ შვი დო ბე ბით”...
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ტე რენ ტი გრა ნე ლის პე სი მიზმს მრა ვა ლი წყა რო კვე ბავ და  
ნერ ვიუ ლი ფსი ქი კა, ბი ოგ რა ფი ა, არე უ ლი დრო, მაგ რამ მოხ და ისე, 
რომ ასე თი ვე გან წყო ბი ლე ბა სუ ფევ და დე კა დენ ტე ბი სა და მო დერ
ნის ტე ბის ნა წე რებ ში.

სა მეგ რე ლოს ნის ლე ბი დან, ჭა ო ბე ბი დან, ლა ქა შე ბი დან წა მო სულ 
ჭა ბუკს, მა ლა რი ი თა და ცი ე ბით და სუს ტე ბულ მის ნერ ვებს ახა ლი პო ე
ზი ის ბნე ლი გრი გა ლი ეკ ვე თა.

გა ლაკ ტი ო ნი, შე მოდ გო მი სა და დაღ ლი ლო ბის პო ე ტი, უეჭ ვე ლად იყო 
გრა ნე ლი სათ ვის ლექ სის მეტ რი, რო მელ მაც იგი თა ვის ფარ ვა ტერ ში 
მო აქ ცი ა. მაგ რამ ტე რენ ტი გაჰ ყვა ელ ვით გა ნა თე ბულ ბი ლიკს უფ სკრულ
ი სა კენ, სა დაც გა და ჩეხ ვა ზე ცის კენ გაფ რე ნად წარ მო ედ გი ნა.

“Заплакать - одно мне осталось”,
გულ მოკ ლუ ლი იმე ო რებ და ბლო კის სტრი ქო ნებს.
ამ კაცს, ვინც ზამ თარ ში პე რან გით და დი ო და, ზაფ ხულ ში კი პალ ტო თი, 

ჰქონ და ლექ სი სა და სიტყ ვის სა ო ცა რი გრძნო ბა, რო მელ საც ვერ შეგ ძენს 
ვერ ცერ თი აკა დე მი ა.

ამი ტომ წერ და ასე თი სი თა მა მით:
“და სა სიკ ვდი ლო თეთ რი ცრემ ლი დან
მე ვი ხე დე ბი, რო გორც იე სო”.

სიმ ბო ლის ტი იყო და ღა მე აში ნებ და.
ცის ფერ შო რეთს ეტ რფო და და ტა ლახ ში ეცე მო და.
ოც ნე ბა ში მთელ სამ ყა როს ფლობ და და კი ბის ქვეშ კვდე ბო და, რო გორც 

ფი როს მა ნი.
არ ჰქონ და ფუ ლი, სამ სა ხუ რი, ტან საც მე ლი, არ ჰყავ და არც ცო ლი, 

არც სატრფო, ლექ სე ბის გარ და არა ფე რი გა აჩ ნდა.
და დი ო და თბი ლი სის ქუ ჩებ სა და სა საფ ლა ო ებ ზე, რო გორც დამ სხვრე

უ ლი სა ქარ თვე ლოს შეშ ლი ლი ძეგ ლი.
შიმ ში ლი თა და სი ცი ვით გა წა მე ბულს ეჩ ვე ნე ბო და, რომ თავ ში გვე ლი 

ჰყავ და და რომ მა მა მი სი ნიც შე იყო.
იცხ ოვ რა და მოკ ვდა ისე, რო გორც ვა ლე რი ან გაფ რინ დაშ ვი ლის 

“ბო ჰე მის მო ნო ლო გის” პერ სო ნა ჟი.
თით ქოს მას ზე ეთ ქვას გა ლაკ ტი ონს:

“მჯე რა მე შე ნი ძმო ბა,
შე ნი შეშ ლი ლი ფე რი”.

... ოც და ხუ თი წლის და ვიწყ ე ბის შემ დეგ გა იხ სენეს და გა და ფურ ცლეს 
ბოლ შე ვი კუ რი ტან კით გას რე სი ლი მი სი მგლო ვი ა რე ლექ სე ბი.

“100 მწერლის გაზეთი”, 2.001, №3
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“ე ლა დის ყვა ვი ლე ბი”

პო ე ტე ბი არ იგო ნე ბენ თა ვი ანთ სამ ყა როს. ისი ნი ახ დე ნენ ფსი ქი კის 
გა საგ ნე ბას, ელ ტვი ან ში ნა გან მიდ რე კი ლე ბა თა სუ რა თე ბად ამო ფე ნას. 
ცხოვ რე ბის ცოდ ნა, სიტყ ვას თან ერ თად, თით ქოს მემ კვიდ რე ო ბით 
გად მო ე ცე მათ, რო მე ლიც უეც რად ან თან და თან იშიფ რე ბა. ამი ტომ 
წერს სრუ ლი ად ახალ გაზ რდა ლი რი კო სი სა ო ცარ ლექ სებს, რო ცა 
ქვეყ ნად არა ფე რი უნა ხავს.

იო სებ ნო ნეშ ვი ლის მრა ვა ლი სა უ კე თე სო ლექ სიც სწო რედ სი ჭა ბუ კე ში 
შე იქ მნა. მათ ში ამეტყ ველ და მშობ ლი ურ სიტყ ვა ში მოქ ცე უ ლი ხმე ბი და 
ფე რა დე ბი. მი სი პო ე ზია ენას თან მუ სი კა ლუ რი მი მარ თე ბის გამ ჟღავ ნე
ბა ა. იო სებ ნო ნეშ ვი ლი სათ ვის სა გა ნი ჟღე რა დო ბით, ხმი ე რე ბით შე იგ
რძნო ბა. იგი სმე ნის პო ე ტი ა, ხმე ბის მხატ ვა რი. ბგე რი თი ასო ცი ა ცი ე ბით 
წარ მო სახ ვა ში წა მი ე რად აღ დგე ბა გა დამ ქრა ლი თუ ყო ველ დღი უ რი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა ნი.

მუ სი კა ლუ რი გან წყო ბი ლე ბის პო ე ტი სათ ვის რით მა არის არა მხო ლოდ 
ატ რი ბუ ტი, არა მედ ლექ სის აზ რობ რი ვი საყ რდე ნიც. ამი ტომ იო სებ 
ნო ნეშ ვი ლი სათ ვი საც რით მა არაც ნო ბი ე რის გა მო ნა თე ბა ა, იმის უე ცა რი 
პოვ ნა ა, რა საც ჩვე უ ლებ რივ აზ რი ვერ სწვდე ბა. ის უხი ლავ ასო ცი ა ცი
ა თა შე ტო ლე ბით აღად გენს ინ ტე ლექ ტის მი ერ დარ ღვე ულ სა გან თა 
კავ შირს. მუ სი კა ლუ რი ლექ სე ბი შე იძ ლე ბა ზოგ ჯერ ზედ მე ტად სა და 
მოგ ვეჩ ვე ნოს, იო ლად და წე რი ლი გვე გო ნოს, მაგ რამ მა თი მე ლო დი უ
რო ბა შე ე სა ბა მე ბა ადა მი ა ნის ემო ცი ის ცვა ლე ბა დო ბას და ფა რუ ლად 
იმორ ჩი ლებს მას (“მო ველ, შენ თან მო ვე ლი, გა ნა რა მეს მო ვე ლი, სიყ ვა-
რუ ლის ზღა პა რო?! მინ და თვა ლებ მზი ა ნი, გუ ლის თა ნა ზი ა რი, ბე დის 
ვარ სკვლავს გა და რო”).

მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი პი როვ ნე ბის თან და ყო ლი ლი თვი სე ბაა და ის 
თით ქოს არაფ რი სა გან სი ლა მა ზეს ქმნის. ამა ვე დროს პო ე ტის არ სე ბა ში 
ჩნდე ბა გა მო ხატ ვის აზ რობ რი ვი საწყ ი სიც, რო მე ლიც მოვ ლე ნის არ სის 
ძი ე ბა და გან ცდა ა. 

აზ რად ქცე უ ლი მუ სი კა წარ მარ თავს იო სებ ნო ნეშ ვი ლის სა უ კე თე სო 
ლექ სებს  “მე ქა შუ ე თის ჩუ ქურ თმას ვჭრი დი”, “შენ სა ქარ თვე ლოს 
დე დოფ ლო ბა დაგ შვენ დე ბო და”, “ა ი, კა ხე თი”, რომ ლე ბიც გვიმ ტკი
ცე ბენ, რომ პო ე ტი არის მგო სა ნი. ეს პო ზი ცია თა ნა მედ რო ვე თათ ვის 
პო ლე მი კუ რად ჟღერს, რო მელ თაც მი ი ღეს მუ სი კა ლუ რი კონ სტრუქ ცი
ე ბი, მაგ რამ მე ლო დი უ რო ბა უარ ყვეს.

იო სებ ნო ნეშ ვი ლის ლი რი კა პო ე ტის პი როვ ნე ბის ძი ე ბა და დად გე
ნა ა. ფსი ქი კის სიღ რმე ში წარ მოქ მნი ლი ქა ო სი გა და დის მუ სი კა ლურ 
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სტრი ქო ნე ბად, რომ ლე ბიც ამ ხსნე ლია ადა მი ა ნის სუ ლი ე რი მღელ ვა რე
ბი სა. ეს მუდ მი ვი შფო თი და ღელ ვა აცოცხ ლებს პო ე ზი ას, ხო ლო მა სას 
ახალ ჟრუ ან ტე ლად გა და ე დე ბა. მკითხ ვე ლი ლექ სში ეძებს არა ფი ლიგ
რა ნულ ტექ ნი კას, არა მედ ადა მი ანს, რო მელ საც ავ ტო რი ჰქვი ა. ყო ვე ლი 
ხერ ხი სა ჭი როა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მიგ ვა ახ ლო ებს სუ ლის იმ შრეს, 
რო მე ლიც ყვე ლა სათ ვის ძვირ ფა სი ა, მახ ლო ბე ლი და ნა თე სა უ რი.

ამი ტომ არის მომ ხიბ ვლე ლი იის ფერ ღრუბ ლებ ში გახ ვე უ ლი კა ხე თის 
მო გო ნე ბა, ვერ ცხლის ფე რი გომ ბო რის მთა, ფარ შა ვან გის ბო ლო სა ვით 
გაშ ლი ლი ქარ თუ ლი ზე ცა, მუ ზა რა დი ვით გა ტე ხი ლი ყვი თე ლი მთვა რე, 
რო გორც ყრმო ბის ზმა ნე ბა თა სიტყ ვა ში გაცხ ა დე ბა.

ამ სამ ყა როს სიზ მრის მსუ ბუ ქი ფრთე ბი არ წევს და მო გო ნე ბის ნის ლი 
ფა რავს.

მაგ რამ პო ე ტის გულ ში იღ ვი ძებს არ სე ბო ბის ძლი ე რი გან ცდა, ყო ფი ე
რე ბის ენერ გია  სიყ ვა რუ ლი. ითხ ზვე ბა მე ლო დი უ რი, ამ ღე რე ბუ ლი და 
ნა თე ლი ლექ სე ბი. მი სი სატ რფი ა ლო ლი რი კის ად რე სა ტი კონ კრე ტუ ლი 
პი როვ ნე ბა ა, რო მე ლიც ხან დე დო ფალს ემ გვა ნე ბა, ხა ნაც უბ რა ლო ა, 
რო გორც ფრთა ფარ ფა ტა თო ლი ა. ის თან სდევს მგოს ნის ოც ნე ბას, 
თუნ დაც ცხრამ თას გა დაღ მა იმ ყო ფე ბო დეს. ამი ტომ მო უხ მობს ბე სი კის 
ლანდს, რა თა იხ სნას “ხე ლი მიჯ ნუ რი”.

სიყ ვა რუ ლი  აცოცხ ლებ და პო ე ტის პირ ველ ნედლ სტრი ქო ნებს და ბო
ლო წლე ბის ლი რი კა საც ცის ფე რი სი შო რის დარ დი გა ე რი ა: “ცხოვ რე ბის 
გზა ზე რად შემ ხვდი გვი ან, გულ ზე სახ მი ლი რად შე მო მიგ ზენ, რა მშვე-
ნი ე რი სა ხე ლი გქვი ა, რა სევ დი ა ნი თვა ლე ბით მიმ ზერ”...

მაგ რამ ყო ვე ლი დე ტა ლი, მო გო ნე ბა, დი თი რამ ბი თუ სატ რფი ა ლო 
მო ტი ვი სა თა ვეს იღებს მშობ ლი უ რი მი წი დან და კვლავ სამ შობ ლოს მი ე
მარ თე ბა. იო სებ ნო ნეშ ვი ლის ლი რი კა ქარ თვე ლი კა ცის სი ხა რუ ლის, 
წუ ხი ლი სა და იმე დის სხი ვი თაა გა ნა თე ბუ ლი. შო რე ულ ცის ქვე შაც 
მგო სა ნი ქარ თლო სი ან თა ნა ფე ხუ რებს და ე ძებს  ეს იქ ნე ბა ყა ზა ხე თის 
ყა მი რი, ვე ნის ტყე, აფ რი კის უდაბ ნო ე ბი, იტა ლი ის მი წა თუ და დუ მე
ბუ ლი ტბე თი, და ღო ნე ბუ ლი შატ ბერ დი. უცხო მი წა ზე ქარ თველ თა ნა ფე
ხუ რე ბი სის ხლით არის ამოჭ რი ლი, მაგ რამ სულ სხვაა სევ და თურ ქე თის 
ქარ თვე ლებ ზე. ეს არის გო დე ბაც იმ მი წა ზე, რო მელ საც თურ ქუ ლი 
ჩად რის ღა მე გა და ე ფა რა. 

პო ე ტის ოდი სეა შე ჯა მე ბუ ლია ლექ სში  “ბევ რი ია რა თუ ცო ტა ია რა”.
“გვიყ ვარ დეს სა ქარ თვე ლო!.. გვიყ ვარ დეს სა ქარ თვე ლო!.. 

გვიყ ვარ დეს სა ქარ თვე ლო სი ცოცხ ლე ზე მე ტად!”  ასე თია იო სებ 
ნო ნეშ ვი ლი  პო ე ტი მიჯ ნუ რი, პო ე ტი მოგ ზა უ რი, პო ე ტი კო მუ ნის ტი; 
ასე თია მი სი ლი რი კის მო დე ლი, იდე ა თა და ემო ცი ა თა პირ ველ საწყ ი სი. 
მაგ რამ იო სებ ნო ნეშ ვი ლის პო ე ზია არა მხო ლოდ ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ



19

ლი ა, პი როვ ნუ ლი “მეს” უსას რუ ლო ვა რი ა ცი ა ა, არა მედ  შერ წყმუ ლია 
მო ქა ლა ქე ობ რივ თე მა ტი კას თან.

თვით მგოს ნის ბუ ნე ბი სათ ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი მოვ ლე ნე ბი, ომის 
სუ რა თე ბი თუ ყა მი რის ეპო პე ა, ენ გურ ჰე სის რო მან ტი კა თუ შო რე უ ლი 
ბა მის მშე ნებ ლო ბა ქცე უ ლია ბი ოგ რა ფი ის გა ნუყ რელ ნა წი ლად. ურიცხ ვი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, გან ცდი ლი და ნა ნა ხი, ილე ქე ბა ცნო ბი ე რე ბის ფსკერ ზე 
და თით ქოს და ვიწყ ე ბას ეძ ლე ვა. მაგ რამ აჟ ღერ დე ბა მუ სი კა ლუ რი სა ხე 
და მეხ სი ე რე ბის გა და ვიწყ ე ბუ ლი ფე ნე ბი დან ამო იჭ რე ბა გარ დავ ლილ 
დღე თა ფრაგ მენ ტე ბი. სა ზო გა დო ებ რივ პა თე ტი კას ეძებ ნე ბა მშობ ლი
უ რი, ინ ტი მუ რი საწყ ი სი, რი თაც მკითხ ვე ლის სუ ლის ბი ნა და რი ხდე ბა 
აღ მშე ნებ ლო ბის, სწრაფ ვის, ბრძო ლის იდე ე ბი.

ასე შე ითხ ზა “ბი ჭო, იქ ნებ პა პა იყო შე ნი”  მა მა ცი ქარ თვე ლი ყა მი
რე ლე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ლექ სი. რად გან იო სებ ნო ნეშ ვილ მა არა მხო
ლოდ თა ვი სი ფსი ქი კა, არა მედ ბი ოგ რა ფი აც აქ ცია პო ე ზი ის წყა როდ, 
ლი რი კის სფე რო ში შე მო ი ტა ნა ის, რაც თით ქოს არც არის პო ე ტუ რი. 
მაგ რამ ზო გად იდე ებს მო უ ძებ ნა მი წი ე რი საყ რდე ნი, და ა კავ ში რა ადა
მი ა ნის სუ ლის მი მოქ ცე ვას თან და სი ცოცხ ლე მი ა ნი ჭა.

ამი ტომ სდევს ჩვენს გუ ლის თქმას სხარ ტი სტრი ქო ნე ბი: “მას წავ ლე-
ბე ლი ზოგ ჯერ უშ ვი ლო, მაგ რამ ათა სი ბავ შვის მშო ბე ლი”, “ჩვენ სი ჭა-
ბუ კის ჩაფ ხუ ტი გვხუ რავს, ტან ზე გვაც ვია მი სი ბეგ თა რი”, “თუ სა ქარ-
თვე ლო არის ედე მი, შენ მის ბულ ბუ ლად ღმერ თმა დაგ ბა და”.

იო სებ ნო ნეშ ვილ მა თა ვი სი პი როვ ნუ ლი “მე” და უ კავ ში რა სა ზო გა დო
ებ რივ მოვ ლე ნებს. მარ თა ლი ა, ეს ასახ ვაა და არა ფსი ქი კის საგ ნობ რი ვი 
წარ მოდ გე ნა, მაგ რამ ამ ხერ ხი თაც შექ მნა მღელ ვა რე და ემო ცი უ რი 
ლექ სე ბი.

იო სებ ნო ნეშ ვი ლის ლი რი კა გან ცდე ბი სა და გრძნო ბე ბის ამეტყ ვე
ლე ბა ა. ის ფიქ რის ენით ნაკ ლებ გვე სა უბ რე ბა. ალ ბათ გა მო ნაკ ლი სია 
მარ თა ლი და გულ წრფე ლი მო ნო ლო გი “შო რე ულ გზებ ზე”. მი სი ლექ სე ბი 
თით ქოს ექ სპრომ ტუ ლი სის წრა ფით არის შეთხ ზუ ლი. ასე თი პო ე ტე ბი 
ჭვრე ტი სა და მშვი დი გან სჯი სათ ვის არ გა ჩე ნი ლან. ისი ნი მუდ მივ 
მოძ რა ო ბა ში ჰპო ვე ბენ სი ცოცხ ლის ხა ლისს, თვით ცხოვ რე ბის მჩქე ფა
რე ბა გა და აქვთ სტრი ქო ნე ბად.

იო სებ ნო ნეშ ვი ლის სა უ კე თე სო ლექ სე ბი ახალ გაზ რდო ბის წლებ ში 
და ი წე რა. მაგ რამ სი ჭა ბუ კე დრო დად რო ისევ მე ორ დე ბა, ისევ ამო
ხეთ ქავს ფსი ქი კის შრე ში ჩაჭ დე უ ლი ყო ფი ე რე ბის ძა ლა. პო ე ზია რო
დია მუდ მი ვი აღ მას ვლა. წა მი ერ ამაღლებას მოს დევს ხან გრძლი ვი 
ლო დი ნი და შეს ვე ნე ბა, მაგ რამ კვლავ იმ ძლავ რებს სი ცოცხ ლის ნე ბა 
და ახ ლად დგე ბა მის ტე რი უ ლი გარ და სახ ვის ჟა მი.

სულ ახ ლა ხანს გა მოქ ვეყ ნდა პო ე ტის ლექ სე ბის ციკ ლი  
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“ე ლა დის ყვა ვი ლე ბი”, რო მე ლიც შთა გო ნე ბუ ლია სა ბერ ძნეთ ში მოგ ზა უ
რო ბით. მას უნ და და ე მა ტოს ის რამ დე ნი მე ლექ სიც, რომ ლებ შიც კვლავ 
გა იბ რწყი ნა ახალ გაზ რდულ მა გან წყო ბი ლე ბამ:

“ერ თხელ ასე, გა ივ ლი
და ბა ღი დან, უცებ
ტყემ ლის თეთ რი ყვა ვი ლი
მო გენ თე ბა გულ ზე.
ფიქ რობ, რო დის იფეთ ქა,
გუ შინ არ ცკი ჩან და...
თეთ რად შე მო მე ფე თა,
გულ ში შუ ქად ჩად გა”.

პო ე ტი და ა ბი ჯებს ელა დის მი წა ზე. თვალს ელან დე ბა მე დეა და არ გო
ნავ ტე ბი, პრო მე თე და აქი ლევ სი. კო რინ თოს ძველ ბურ ჯებს ეს ხუ რე ბა 
წვი მად დაძ რუ ლი კოლ ხი ქა ლის ცრემ ლე ბი და პო ე ტი ფიქ რობს “სა მა-
გი ე როს გა დახ და ზე”. მო ძებ ნი ლია ის დაწყ ვე ტი ლი ძა ფე ბი, რომ ლე ბიც 
აერ თებ და კოლ ხურ სამ ყა როს ჰო მე რო სის სამ შობ ლოს თან.

არი ან პო ე ტე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად ეძი ე ბენ, შფო თა ვენ და იც ვლი
ან სუ ლის ნიღ ბებს. მათ ეეჭ ვე ბათ შექ მნი ლი და კვლავ მე ტი სა კენ მი
ის წრაფ ვი ან, რაც გვაძ ლევს უსას რუ ლო მე ტა მორ ფო ზებს, ახალ სტი
ლურ მო საქ ცევს. იო სებ ნო ნეშ ვი ლის თვის ამ გვა რი სახეცვლა უცხ ო ა. 
ის დარ ჩა ერ თგუ ლი იმ სტი ლი სა, რომ ლი თაც ად რე ვე გა მომ ჟღავ ნდა 
მი სი პი როვ ნე ბა.

მგო სა ნი თით ქოს მოგ ზა უ რობს ერ თხელ დად გე ნი ლი სივ რცის 
რკალ ში და არა მის მიღ მა. პირ ვე ლი და ბო ლო ლექ სე ბიც კი რომ 
ერ თმა ნეთს შე ვუ და როთ, ვერ ვი პო ვით მკვეთრ გან სხვა ვე ბას. პო ე ტი 
ავ სებს, ამ კვეთ რებს, აძ ლი ე რებს ერ თხელ ნა პოვნ თა ვის ხმას, ინ ტო ნა
ცი ას, მეტყ ვე ლე ბის სა ხეს. ამი ტომ არის მისი პო ე ზია ერ თი მთლი ა ნი 
სტრუქ ტუ რი სა, ხო ლო ამ ერ თი ა ნო ბის შიგ ნით მო ნაც ვლე ობს ნა ირ ფე რი 
იდე ა, მო ტი ვი, გან ცდა თა გა მა.

იო სებ ნო ნეშ ვი ლის პო ე ზი ას არ სჭირ დე ბა დი თი რამ ბე ბი. მი სი სა უ კე
თე სო დი თი რამ ბი ის არის, რომ ხალ ხმა მი ი ღო და შე იყ ვა რა იგი, მი აღ წია 
სა ხალ ხო აღი ა რე ბას.

“ა ხალ გაზ რდა კო მუ ნის ტი”, 1978, 18 ნო ემ ბე რი

სიტყ ვა თა სარ კე
(მო რის ფოცხ იშ ვი ლი, სარ კე სარ კე ში, 1979, წი ნა სიტყ ვა)

ლექ სე ბი, რო მელ თაც მკითხ ვე ლი ახ ლა გა ეც ნო ბა, ერ თი ა ნი 
მსოფ ლგან ცდის ცალ კე უ ლი ფრაგ მენ ტე ბი და დე ტა ლე ბი ა. ყო ველ 
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მათ განს და მო უ კი დე ბე ლი მნიშ ვნე ლო ბა გა აჩ ნი ა, ცხოვ რე ბი სე ულ აზრს 
გა მო ხა ტავს, მაგ რამ ახალ სი ცოცხ ლეს წარ მოქ მნის მა თი გამ თლი ა ნე ბა 
და პო ლი ფო ნი უ რი აჟ ღე რე ბა. მთა ვა რი გმი რის  ავ ტო რის სა ხე ნა წილ
დე ბა უთ ვა ლავ ვა რი ა ცი ად. ერ თი ლექ სი მე ო რეს ავ სებს, თხზავს ზი არ 
გან წყო ბი ლე ბას და სიტყ ვის შრე ებ ში გა მო ი ტანს მღელ ვა რე სუ ლის 
კარ დი ოგ რა მას. მას ში ჩა წე რი ლია პი როვ ნუ ლი ვნე ბე ბი, მიდ რე კი ლე
ბა ნი და ოც ნე ბა ნი.

პო ე ტი თა ვი სი თა ვის გა შიფ ვრით ეს წრაფ ვის თა ნა მედ რო ვე დღე ე ბის 
პულ სის მოს მე ნას. ის ერ თი იმათ გა ნი ა, ვინც დგას ტრი ბუ ნას თან, ხა რა
ჩოს თან, დაზ გას თან. ამი ტომ ასე თი პი როვ ნე ბის ფიქ რი და ღელ ვა 
ეთა ნაბ რე ბა სა ყო ველ თაო გან წყო ბი ლე ბის ტო ნუსს.

ხო ლო კონ კრე ტუ ლად ახა ლი ციკ ლი ინ ტე ლი გენ ტის გან ცდებ სა და 
ნა აზ რევს ავ ლენს. იგი, ისე ვე რო გორც მო რის ფოცხ იშ ვი ლის მთე ლი 
ლი რი კა, მო ქა ლა ქე ობ რივ მი მარ თე ბა თა გამ ჟღავ ნე ბა და დად გე ნა ა. 
პო ე ტის თვის უმ თავ რე სია ხი ლუ ლი საგ ნე ბი, დღე ვან დე ლო ბის სუნ თქვა, 
ნაც ნო ბი და მახ ლო ბე ლი გა რე მო. მი სი ლი რი კუ ლი და პა რო დი უ ლი 
გან წყო ბი ლე ბა ნი უცხ ო ობს ის ტო რი ის ჰე რო ი კას, მი თო სურ ლან დებს, 
სოფ ლურ პრი მი ტივს. სამ ყა როს კონ ტუ რე ბი კი მო ხა ზუ ლია ურ ბა ნუ ლი 
ცხოვ რე ბი დან ას ხლე ტი ლი ფე რე ბი თა და რიტ მე ბით, ფიქ რის დი ნა
მი კა უმ ნიშ ვნე ლო წვრილ მა ნე ბი დან მაღ ლდე ბა “სიკ ვდილ სი ცოცხ ლის 
სა ზა რელ ომამ დე”.

არ სე ბო ბის ფა სი, ყო ფი ე რე ბის დრა მა ტიზ მი, სი ცოცხ ლის იდეა 
მრა ვა ლი ლექ სის ფა რუ ლი ბიძ გი ა, რომ ლი თაც დაძ რულ ტალ ღებს 
მო აქვთ შფოთ ვი სა და ბრძო ლის ექო. სევ და, რო მე ლიც ახ ლავს 
ცალ კე ულ სტრი ქო ნებს, მოგ ვრი ლია ადა მი ა ნუ რი ხვედ რის გან სჯით. 
მაგ რამ უნა პი რო სიმ ძი მი ლი კი არ გად მოგ ვე დე ბა, არა მედ გვი ნერ გავს 
მოქ მე დე ბის ჟინ სა და სურ ვილს, რად გან “სიკ ვდი ლი ერ თა დერ თი 
მოკ რი ვე ა, რო მე ლიც რინ გზე ლაჩ რო ბას და აპა ტი ას არ გა პა ტი ებს”.

ეს ლექ სე ბი გვიმ ჟღავ ნე ბენ პო ე ტის სუ ლის ახალ თვი სე ბას: ცხოვ რე
ბი სა და პი როვ ნე ბის ცვა ლე ბა დო ბა მუ დამ გან სხვა ვე ბულ რიტ მებს 
ჰბა დებს. ყო ველ ასაკს მოჰ ყვე ბა უჩი ნა რი და უჩ ვე უ ლო სი ახ ლე ნი. 
ამ ჯე რად ფაქ ტის მუ სი კა ლურ აჟ ღე რე ბას ცვლის შეც ნო ბა, გან სჯა, 
ფიქ რი. ცხოვ რე ბი სე უ ლი დე ტა ლე ბი დან გა მო ტა ნი ლია ემო ცი უ რი 
მრწამ სი, რო გორც საგ ნის ახა ლი გან ზო მი ლე ბა. წარ მო სახ ვა ში იშ ლე ბა 
და ირე ვა ფე რე ბი, ჰან გე ბი, აზ რე ბი. ვინც გა ეც ნო ბა ამ ახალ ლექ სებს, 
ირ წმუ ნებს, რომ მო რის ფოცხ იშ ვი ლის სტი ლი საგ რძნობ ლად შე იც ვა ლა. 
მან შე მოგ ვთა ვა ზა პო ე ტუ რი ციკ ლი, რო მე ლიც ჰგავს და კი დეც არა 
ჰგავს ჩვენ თვის ნაც ნობ გა რე მოს. ეს მე ტა მორ ფო ზა წლე ბის მან ძილ ზე 
მზად დე ბო და და უკ ვე მი აღ წია დას რუ ლე ბულ ფორ მას.
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პო ე ტის ძი ე ბა ეხ მი ა ნე ბა სა ლექ სო ფორ მა თა ფე რის ცვა ლე ბის სა ერ თო 
პრო ცესს. მის თვის სტრო ფი, რით მა თუ მეტ რი არის არა ლექ სის კა ნო
ნი კუ რი, ერ თხელ დად გე ნი ლი და გან საზღ ვრუ ლი ატ რი ბუ ტე ბი, არა მედ 
მა რად ცვა ლე ბა დი ელე მენ ტე ბი. ამი ტომ იგ რძნო ბა ესო დე ნი სივ რცე და 
სი ნათ ლე ლექ სე ბის ამ პა ტა რა კრე ბულ ში. ეს ქა ო სუ რი მრა ვალ გვა რო ბა 
თვით სი ნამ დვი ლის ფერ თა უსას რუ ლო ბის გა მოვ ლე ნა ა. 

არა ერ თი ხა ზის ჰე გე მო ნი ა, არა მედ აზ რობ რივ სტი ლუ რი პო ლი ფო ნია 
 ასე თია პო ე ტის დე ვი ზი, რად გან ილუ ზი უ რი ქა ო სის შექ მნა, ამა ვე 
დროს, ეხ მი ა ნე ბა პირ ველ თხზვას, რო ცა სიტყ ვის ქმნა დო ბას გან საზღ
ვრავ და თან შო ბი ლი, არაც ნო ბი ე რის არ სში ჩა ბუ დე ბუ ლი ჰარ მო ნი ა.

ამი ტომ მო რი გე ობს ვერ ლიბ რი, ვერ ბლა ნი, სი მეტ რი ა დარ ღვე უ ლი 
კლა სი კუ რი ლექ სი, ირო ნია და პა რო დი ა, გრა ფი კუ ლი სტრი ქო ნე ბი, 
მხო ლოდ შთე ნი ლი ტა ე პე ბი. ტრა დი ცი ას თან მი მარ თე ბით ეს ლექ სე ბი 
ან ტი ლექ სე ბი ა. 

მო რის ფოცხ იშ ვი ლი იმ პო ეტ თა მცი რე ჯგუფს ეკუთ ვნის, რო მე ლიც 
ცვლის ჩვენს წარ მოდ გე ნას და ახალ პერ სპექ ტი ვას გვაგ რძნო ბი ნებს.

ამ წიგ ნის ფურ ცლე ბი დატ ვირ თუ ლია პო ე ტუ რი პა რა დოქ სე ბით. ისი ნი 
ავ ტო რის სპე ცი ფი კუ რი თვალ თა ხედ ვი სა და მსჯე ლო ბის ტვი ფარს 
ატა რე ბენ, ამას თან ერ თად  მთე ლი პრო ცე სის გარ კვე ულ ტენ დენ ცი ას 
უერ თდე ბი ან:

სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი
მი სი ვე წარ სუ ლი სა და აწ მყოს
ნამ რავ ლის ტო ლი ა!
წარ სუ ლი მო ცე მუ ლი ა,
აწ მყო მო სა ძებ ნი ა,
მო მა ვა ლი მო სა პო ვე ბე ლი ა!
პა სუ ხი იპო ვეთ სა კუ თარ გულ ში,
თუ კი ამ გულ ში ის სის ხლი ჩქეფს,
ბა რი კა დებ ზე რომ იღ ვრე ბა
ბიბ ლი უ რი დრო ი დან დღემ დე

(“მა მაშ ვი ლუ რი თე ო რე მა და ის ტო რი უ ლი გზა მი სი დამ ტკი ცე ბი სა”).
“ნა დი რო ბა”, “ხე ლოვ ნე ბა”, “ლა ზი ე რის გამ ბი ტი”, “ო ჩი ა უ რის ნა ჩუ-

ქა რი ლო მე ბი”, “ხე ლის გუ ლი”, “ნო ეს კი დო ბა ნი”, “წი ქა რა”, “მე ის პა ტა რა 
ნა კა დუ ლი ვარ”, “ვინც ამ გო გოს გა ა ცი ნებს”, “გახ სე ნე ბა”, “კოს მი უ რი 
უღ ლე ბა”, “მთვა რე უ ლის სო ნა ტა” - აი, მო რის ფოცხ იშ ვი ლის ის ლექ სე ბი, 
რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით მი ი ღო ხალ ხმა. 

სრუ ლი ად პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა ისი ნი ორ ნა წი ლად გავ ყოთ: ერ თი 
უაღ რე სად მე ლო დი უ რი ა, სიმ ღე რას თან მი ახ ლო ე ბუ ლი, მე ო რე  შეც ნო
ბი სა და გან სჯის ნა ყო ფი ა, მა სა ლის ჭვრე ტი თა და დაკ ვირ ვე ბით მი ღე
ბუ ლი.
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ეს თვალ საზ რი სი შე საძ ლოა გავ რცელ დეს მო რის ფოცხ იშ ვი ლის 
მთელს პო ე ზი ა ზე.

მო რის ფოცხ იშ ვი ლი მრა ვა ლი სა სიმ ღე რო ტექ სტი სა და გრა ფი
კუ ლი თუ ფერ წე რუ ლი სუ რა თის ავ ტო რი ა. პო ე ტის და უცხ რო მე ლი, 
მა ძი ე ბე ლი ბუ ნე ბა არ ღვევს ენობ რივ გარსს და წმინ და ბგე რე ბად 
და ფე რე ბად იჭ რე ბა სივ რცე ში. მი სი ესო დენ მრა ვალ მხრი ვი შე მოქ
მე დე ბი თი პრო ფი ლი უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რო ცა ვკითხ უ ლობთ 
ლექ სე ბის ახალ კრე ბულს, რად გან იგი ავ ტო რის სუ ლი ე რი ბი ოგ რა ფი ის 
მხოლოდ ერ თი ნა წი ლი ა.

მაგრამ ახალ სპექ ტრში წარ მოგ ვიდ გენს იმ მო ტი ვებ სა და გან ცდებს, 
რომ ლე ბიც წლე ბის მან ძილ ზე მთა ვარ ნერ ვად გას დევ და პო ე ტის 
ლი რი კას.

ამ სიტყ ვა თა სარ კი დან შე მოგ ვყუ რებს ფიქ რით და ოც ნე ბით დაღ ლი ლი 
კა ცის სა ხე. მან გვა ჩუ ქა თა ვი სი სი ხა რუ ლი, გაგ ვან დო სევ და და კა ე
შა ნი, და ახ ლა მი სი ოდ ნავ მო ჭუ ტუ ლი, ირო ნი ა ნა რე ვი სიყ ვა რუ ლით 
სავ სე თვა ლე ბი თით ქოს უხ მოდ მეტყ ვე ლე ბენ: 

“ჩემს უკა ნას კნელ ლექსს, 
ვით უკა ნას კნელ ტყვი ას,
 ჩემ თვის ვი ტო ვებ მე”! 

მუ ხის სა კარ ცხუ ლი

რო ცა ვახ სე ნებთ ლა დო ავა ლი ა ნის სა ხელს, პირ ველ რიგ ში გვა გონ
დე ბა რო მა ნი  ეპო პეა “ა ხა ლი ჰო რი ზონ ტი”, ვრცე ლი წიგ ნი, მიძღ ვნი ლი 
სა ქარ თვე ლოს მუ შა თა კლა სი სად მი. რო მა ნის ძი რი თა დი სა მოქ მე დო 
დროა ომის წლე ბი, ად გი ლი  მე შახ ტე თა ქა ლა ქი. მწე რა ლი, რო მე ლიც 
წლე ბის მან ძილ ზე სწავ ლობ და ფერ წე რას, ქან და კე ბას, ლი ტე რა ტუ რას 
და თით ქოს ეს თე ტუ რი გა რე მო უფ რო აღელ ვებ და, ვიდ რე მძაფ რი სი ნამ
დვი ლე, ამ წიგ ნით ერ თბა შად აღ მოჩ ნდა მოვ ლე ნე ბის შუ ა გულ ში, თა ვი 
მი ა ნე ბა ის ტო რი უ ლი და ეთ ნო ლო გი უ რი მა სა ლის პო ე ტი ზე ბას და ჩვე ნი 
ეპო ქის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას  მუ შა თა კლასს მი აპყ რო თვა ლი.

ამ წიგ ნზე მწე რა ლი დიდ ხანს მუ შა ობ და, თით ქმის მთე ლი ოცი წე ლი. 
მან არც თა ვის პრო ფე სი ულ ინ ტე რე სებს უღა ლა ტა და მე შახ ტე ებ თან 
(ნი კო არა ბი ძე, თა მა რე ლა) ერ თად გა მო იყ ვა ნა ჭა ბუ კი შატ ბია არა ბი ძე, 
ინ სტინ ქტუ რი ხე ლო ვა ნი. ამ ფაქტს სიმ ბო ლუ რი აზ რიც გა აჩ ნი ა. შატ ბია 
ხომ მე შახ ტის ოჯახ ში და ი ბა და, სპე ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბა არ მი უ ღი ა, 
მაგ რამ მა ინც უნი ჭი ე რე სი მო ქან და კის სა ხე ლი მო იხ ვე ჭა, ე. ი. მუ შა თა 
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კლა სი თა ვი სი წი ა ღი დან წარ მო შობს ხა ლას ტა ლან ტებს. იგი, ისე ვე 
რო გორც მარ ჩე ნა ლი მშობ ლი უ რი მი წა, ურიცხ ვი და ფა რუ ლი სა გან
ძუ რის მფლო ბე ლი ა, რო მელ საც სჭირ დე ბა პოვ ნა და მიგ ნე ბა.

სა ერ თოდ მწე რალს ყო ველ თვის აინ ტე რე სებ და ხე ლოვ ნე ბის მი მარ
თე ბა სი ნამ დვი ლი სად მი და ამ პრობ ლე მას არა ერ თხელ მი უბ რუნ და, 
გვიჩ ვე ნა სხვა დას ხვა ეპო ქის ფონ ზე (“სუ ლო ა გას ქუ დი”, “შვე ლი გა-
დაჭ რილ ხეს თან”, “ყა რი ბი მგო სა ნი”, “კორ დე ლი ა”). არაა შემ თხვე ვი თი, 
რომ მი სი პრო ზის გმი რე ბი არი ან სუ ლო ა გა, გუ დი აშ ვი ლი, ბა რა თაშ ვი
ლი, ფი როს მა ნი. მწე რალს ნაკ ლე ბად გა მოჰ ყავს გა მო გო ნი ლი პერ სო
ნა ჟე ბი, იგი უფ რო მი მარ თავს ცნო ბილ სა ხე ლებს, წერს კონ კრე ტუ ლი 
ხე ლო ვა ნის ბედ ზე. ამ დე ნად თა ვის ნა წერს აძ ლევს არა პრობ ლე მურ, 
არა მედ  ის ტო რი ულ გან ხრას. მაგ რამ მა სა ლის და მუ შა ვე ბას, გა აზ რე
ბას, ჩვე ნე ბას თა ვის თა ვად მოს დევს მა რად მტკივ ნე უ ლი კითხ ვე ბიც.

გა ვიხ სე ნოთ “შვე ლი გა დაჭ რილ ხეს თან”, ფი როს მა ნის ცხოვ რე ბის ერ
თი ეპი ზო დის ამ სახ ვე ლი ნო ვე ლა, მაგ რამ ეს ერ თი ეპი ზო დი იტევს ამ 
დი დი ხე ლო ვა ნის გაწ ვა ლე ბუ ლი ცხოვ რე ბის მთელ დრა მას. აი ღა მე უ
ლი ქა ლა ქის ქუ ჩებ ში მი ა ბი ჯებს მა ღა ლი, გამ ხდა რი, ბე ჭებ ში შე სამ ჩნე
ვად მოხ რი ლი ნი კო. მი დის ჭრა ქუ ას ტრაქ ტირ ში, რა თა ქვა სა ვით მა გარ 
ნარ ზე სხვე ბის გვერ დით დაწ ვეს და ეგებ თვა ლი მო ატყ უ ოს. მაგ რამ 
მწე რალს უფ რო აინ ტე რე სებს ფი როს მა ნის შე მოქ მე დე ბი თი ბუ ნე ბა, ის 
სტი მუ ლი, იმ პულ სი, რო მე ლიც სუ რათს აწე რი ნებს. მთე ლი ნო ვე ლა ამ 
ამო ცა ნის ამოხ სნა ა. ხო ლო ყო ვე ლი ვე და ნარ ჩე ნი თით ქოს თა ვის თა ვად 
ითხ ზვე ბა. მაგ რამ ეს ერ თის შე ხედ ვით, არ სე ბი თად მწე რა ლი ზუს ტად 
აღად გენს ჰიბ რი დუ ლი ქა ლა ქის სუ რათს, კო ლო რიტს იმ გა რე მო სი, რო
მელ თა ნაც კონ ფლიქ ტი ხე ლო ვანს გულს უკ ლავს. მაგ რამ სწო რედ ეს 
მწა რე ტკი ვი ლი იქ ცე ვა შე დევ რის შექ მნის მი ზე ზად, სა კუ თა რი ტან
ჯვის ნა ყო ფი  სხვის სი ხა რუ ლად:

ნი კოს შე ებ რა ლა დაჭ რი ლი შვე ლი და ჭრა ქუ ას შე ეხ ვე წა, ოღონდ 
ნუ დაკ ლავ და ათ სუ რათს და გი ხა ტა ვო. მი კი ტა ნი და ე თან ხმა. გა ხა რე
ბუ ლი ნი კო გა იქ ცა ზო ო პარ კის მეს ვე უ რებ თან, რა თა შვე ლი მათ ჩა ე ბა
რე ბი ნათ. მაგ რამ ზო ო პარ კი აყ რი ლი ყო და იქ ფი როს მანს მუნ ჯი მე ნაგ
ვე ღა და უხ ვდა. ჭრა ქუ ას ტრაქ ტირ ში დაბ რუ ნე ბულს სა ზა რე ლი სუ რა თი 
გა და ე შა ლა თვალ წინ: შვლის ტყა ვი ღო ბის სა რებ ზე გა და ე კი დათ, 
ტრაქ ტირ ში კი შვლის მწვა დებს შე ექ ცე ოდ ნენ და ერ თი ორომ ტრი ა ლი 
იდ გა.

ამ ფაქ ტმა შე არ ყია ფი როს მა ნის არ სე ბა. მან თით ქოს თა ვი სი სიკ ვდი ლი 
იხი ლა. შვე ლი ხომ სათ ნო ე ბის, სი ფა ქი ზი სა და სი ლა მა ზის ემ ბლე მა ა. 
ასე თი ვეა შე მოქ მე დის სუ ლიც, რო მელ საც ფეხ ქვეშ თე ლა ვენ ჭრა ქუ ა სა 
და მი ტუ ას მსგავ სი მი კიტ ნე ბი. 
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შველ სა და ხე ლო ვა ნის სულს შო რის ჩნდე ბა სიმ ბო ლუ რი ანა ლო გი ა. 
ამი ტომ შფო თავს და შეშ ლილს ემ სგავ სე ბა ფი როს მა ნი. იგი გა რე მოს 

გა მო ე თი შა, თით ქოს ყვე ლა ფე რი და ი ვიწყა  დუ დუ კის კვნე სა, მუ ხამ
ბა ზის ჰან გე ბი, სი გა ნე ში წა სუ ლი მი კი ტა ნი, ჯა დოს ნურ ხმებს მინ დო
ბი ლი მარ გა ლი ტა... იღებს ფუნჯს და ხა ტავს შველს გა დაჭ რილ ხეს თან. 
ეს გა დაჭ რი ლი ხე შეწყ ვე ტი ლი სი ცოცხ ლე ა, ადა მი ა ნის გულ ქვა ო ბის 
ხა ტი, ხო ლო შვე ლის სუ რა თი თა ვად ხე ლო ვა ნის სუ ლი და ნაა გად მო
სუ ლი, რო გორც სიკ ვდი ლის თვის წარ თმე უ ლი, კონ კრე ტულ სა ხედ 
ქმნი ლი ოც ნე ბა, სა სო ე ბა, იმე დი, რწმე ნა.

ასე იშ ვა შე დევ რი  სუ ლი ე რი დეპ რე სი ი სა და ში ნა გა ნი წა მე ბი სა გან 
გან მუხ ტვის შე დე გი.

ლა დო ავა ლი ა ნი, რო გორც ყო ვე ლი პროფ ე სი ო ნა ლი, დიდ ხანს 
მუ შა ობს მა სა ლა ზე, ხვეწს სტილს, აზუს ტებს სი უ ჟეტს, ხა სი ა თებს, 
რა თა უფ რო ნათ ლად გა მოვ ლინ დეს მთა ვა რი სათ ქმე ლი. ალ ბათ ამი ტო
მა ა, რომ ბევ რი ნო ვე ლა არ და უ წე რი ა. იგი კლა სი კუ რი, რე ა ლის ტუ რი 
პრო ზის ტრა დი ცი ე ბის დამ ცვე ლი ა, ნა თე ლი თხრო ბის მიმ დე ვა რი, 
რო ცა ავ ტორ მა იცის გმი რის ყო ვე ლი სა ი დუმ ლო, მაგ რამ მათ გან 
მხო ლოდ მთა ვარს გვიმ ხელს. და მა ინც ერ თი პერ სო ნა ჟის თქმი სა არ 
იყოს, მწე რა ლი ყო ველ თვის თა ვი სი გზი თა და რწმე ნით მი დი ო და.

მარ თა ლი ა, იგი არ ეძებს დრა მა ტულ, თა ვის თა ვად სა ინ ტე რე სო სი უ
ჟე ტებს, მაგ რამ მათ ამუ შა ვებს ფერ მწე რის სი დინ ჯით. ამი ტომ იქ ნებ 
ჩვენ ხატ ვის სტი ლი, ენობ რი ვი სი სა და ვე, შუქ ჩრდი ლე ბის პრო პორ ცია 
და წეს რი გი უფ რო გვხიბ ლავ დეს, ვიდ რე თა ვად მა სა ლა.

ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა “მუ ხის ჭი ა”, 
ლა დო ავა ლი ა ნის სა უ კე თე სო ნო ვე ლა. იგი პატ რი არ ქა ლუ რი სვა ნე
თის ფონ ზეა გაშ ლი ლი. ამ მა სა ლას ხში რად მი მარ თავს მწე რა ლი (მო
ვი გო ნოთ “და დაშ ხვიბ ლა ნი”, “ლა ჰილ პირ ვე ლი”), წარ მოგ ვიდ გენს 
თუ რო გორ ირ ღვე ვა ზვი ა დი მთე ბი სა და პირ ველ ყო ფი ლი ოჯა ხე ბის 
მყუდ რო ე ბა. დაწყ ე ბუ ლა ქო რა მახ ვშის  გოშ გო თის დი დი ოჯა ხის 
დაშ ლაც და ეს ნაჩ ვე ნე ბია არა მხო ლოდ შვი ლიშ ვი ლის  მი რან გუ ლას 
წას ვლით, ან სხვა თა გან დგო მით, არა მედ  მუ ხის ჭი ის სიმ ბო ლი კი
თაც. ჭია გას ჯდო მია გოშ გო თის მა მა პა პე ულ მუ ხის სა კარ ცხულს და 
გა მა ლე ბით ხრავს, აცამ ტვე რებს, რო გორც ახა ლი ცხოვ რე ბა ძველ, 
პატ რი არ ქა ლურ სვა ნეთს.

ასე მოხ დე ნი ლად გა ი აზ რა მწე რალ მა რღვე ვის პრო ცე სი, ძვე ლი სა და 
ახ ლის კონ ფლიქ ტი. ისიც უნ და ით ქვას, რომ ავ ტო რი დი დი ცოდ ნით 
აღად გენს სვა ნურ გა რე მოს, ყო ფით მა სა ლას. უნებ ლი ეთ ენა საც ანი
ჭებს თა ვის თა ვად ძა ლა სა და მგრძნო ბე ლო ბას (რა საც სხვა დროს გა
ურ ბის იგი). კო ლო რი ტუ ლი და კე თილ ხმო ვა ნია სა ხე ლე ბიც (გოშ გო თი, 
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ქა რი მა ნი, ქე რო ბი ნე, მა ჰარ ბე, მი რან გუ ლა, ვე შა გი).
ნო ვე ლა ში ხში რად იხ სე ნი ე ბა “ლან დი”, “ჩრდი ლი”, “ჩურ ჩუ ლი”, 

“კვა რის ალი”, რო გორც ნაღ ვლი ა ნი გან წყო ბი ლე ბის შე სატყ ვი სი, დრო ის 
ფე რის ცვა ლე ბას რომ მოჰ ყო ლი ა. ქო რა მახ ვშის მწუხ რი სი ნა ნუ ლის 
აღ მძვრე ლიც ყო ფი ლა. ამი ტომ გა და სუ ლა სიტყ ვებ ში სევ და და მე ლან ქო
ლი ა, ასე ძლი ე რად გან ცდი ლი და გად მო ცე მუ ლი. ამით ისი ცაა ნა უწყ ე ბი, 
რომ მარ თა ლი ა, მწე რა ლი ბუ ნებ რი ვად მი იჩ ნევს ძვე ლი ყო ფის რღვე ვას, 
მაგ რამ სუ ლის სიღ რმე ში სევ და საც ჰგვრის და უნებ ლი ეთ აჟ ღერ დე ბა 
ის ფა რუ ლი სი მე ბი, რომ ლე ბიც მას აერ თებს ქო რა მახ ვშის და უ სა ბა მო 
დროს თან, ამ კვა რის მკრთა ლი ალით გა ნა თე ბულ დარ ბაზ თან, ამ მა მა
პა პე ულ მუ ხის სა კარ ცხულ თან.

და რო ცა ვკითხ უ ლობთ “ა ხალ ჰო რი ზონტს”, ვეც ნო ბით კე თილ შო ბილ, 
მშრო მელ ადა მი ა ნებს, გვიჩ ნდე ბა ფიქ რი, რომ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
ქო რა მახვშს გა მოქ ცე უ ლი მი რან გუ ლა და ვე შა გი ა, გმი რუ ლი გარ ჯით, 
მტკი ცე ნე ბით ახა ლი სი ცოცხ ლის ხა ლი სი რომ და ამ კვიდ რეს.

“ლიტერატურული  საქართველო”, 1984, 29 ივ ნი სი

ორი იდე ა ლი

ალ ბათ იშ ვი ა თია ადა მი ა ნი, რომ ლის ცხოვ რე ბა და შე მოქ მე დე ბა 
ესო დენ მთლი ა ნი და გა ნუ ყო ფე ლი იყოს და რო მელ საც შეს ძლე ბო დეს 
წლე ბის მან ძილ ზე ასე და უღ ლე ლად, ფა ნა ტი კუ რად, პრინ ცი პუ ლად 
ებ რძო ლოს მეც ნი ე რუ ლი აზ რის წინ წა სა წე ვად.

იგი, 1926 წლის სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა I ყრი ლო ბის მო ნა წი ლე, დღეს 
ჩვენ თან არის და თი თო ე უ ლი ჩვენ თა გა ნი სათ ვის მა გა ლი თი და ეტა ლო
ნი ა. შე იძ ლე ბა ბევ რი დაღ ლი ლი ყო სიტყ ვა სა და აზ რთან ჭი დილ ში, 
გუ ლი გას ტე ხო და, ზოგს პა ტივ მოყ ვა რე ო ბის სე ნი შეჰ პარ ვო და, მიღ წე
უ ლით დამ ცხრა ლი ყო. მაგ რამ ბა ტო ნი აკა კი ისე თი სუ ლის კვე თე ბით და 
ძა ლით არის აღ სავ სე, თით ქოს პირ ველ სტრი ქო ნებს წერ დეს და აქამ დე 
არც არა ფე რი და ე წე როს, ის ბრწყინ ვა ლე მო ნოგ რა ფი ე ბი, ესე ე ბი, ნო ვე
ლე ბი, ჩვენ რომ ასე გვიყ ვარს, თით ქოს მას არც შე ექ მნას.

აკა კი გა წე რე ლია 70 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი იყო, რო ცა ავ გუს ტი ნეს 
თე მას შე ე ჭი და. ეს თა ვის თა ვად იყო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გმი რო ბა. 
ჩვენ და სა ბედ ნი ე როდ, ეს დი დი საქ მეც წარ მა ტე ბით გას რულ და და 
ამ ჟა მად იბეჭ დე ბა ამ მო ნოგ რა ფი ის ცალ კე უ ლი ნა წი ლე ბი. ჩვენს 
თვალ თა წი ნა შე ახა ლი ფურ ცლე ბი იშ ლე ბა.
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აკა კი გა წე რე ლი ას თა ვი დან ვე გა მოკ ვე თი ლი ჰქონ და ორი იდე ა ლი  
მწერ ლო ბა და მეც ნი ე რე ბა, ხო ლო ორი ვე მათ გა ნი ემ სა ხუ რე ბო და ერთ 
მი ზანს  ქარ თვე ლი ხალ ხის ენერ გი ის გა მოვ ლე ნას, ქარ თუ ლი ლი ტე რა
ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბი სათ ვის უნი ვერ სა ლუ რი იე რის მი ნი ჭე ბას. 

იმ დროს, რო დე საც და ირ ღვა ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრინ ცი პე ბი, სტი ლი, 
ეთი კა, აკა კი გა წე რე ლი ა, პირ და პირ და არა პირ და პირ, თა ნა მო კალ მეთ 
მი ა ნიშ ნებ და ლი ტე რა ტუ რის, ჭეშ მა რი ტი ხე ლოვ ნე ბის ორი ენ ტი რე ბი
სა კენ. უნ და ით ქვას, რომ ჩვე ნი იუ ბი ლა რის ეს თვი სე ბა არც იმ დროს 
ყო ფი ლა შე უმ ჩნე ვე ლი, ხო ლო დღეს ყვე ლა ლი ტე რა ტო რი სათ ვის 
ნი მუ შად ით ვლე ბა.

აკა კი გა წე რე ლია თით ქოს მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნი დან მო სუ ლი კა ცი ა. მი სი 
სა თაყ ვა ნო მწერ ლე ბიც ჩვე ნი სა უ კუ ნის მიღ მა დგა ნან. მას ყო ველ თვის 
ხიბ ლავ და კლა სი კუ რი, გოეთეს სიტყვით რომ ვთქვათ – ჯანმრთელი 
კულ ტუ რის წეს რი გი, პრო პორ ცი ა, სი ნათ ლე, რო მელ თაც ამ კვიდ რებს 
იგი თა ვის ესე ებ სა და გა მოკ ვლე ვებ ში, სხვებ საც აქეთ კენ მო უ წო დებს. 
მი სი მზე რა მიპყ რო ბი ლია წა რუ ვა ლი ღი რე ბუ ლე ბის შე დევ რე ბი სა კენ, 
რომ ლებ ზეც დრო ის კაპ რი ზი, ეპო ქის ამინ დი, გე მოვ ნე ბის ცვა ლე ბა დო ბა 
არ მოქ მე დებს. იგი მწერ ლის ზე ა მო ცა ნად თვლის დრო ის დაძ ლე ვას 
და არა მის მი დევ ნე ბას, ამაღ ლე ბას გა რე მომ ცველ სი ნამ დვი ლე ზე, 
მა რა დი უ ლი იდე ე ბი სათ ვის თვა ლის გას წო რე ბას და პა სუ ხის გა ცე მას.

აკა კი გა წე რე ლი ას ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში ყო ველ თვის იდ გა ქარ თუ
ლი ლექ სი. არ სე ბი თად მან შექ მნა ქარ თუ ლი მეც ნი ე რუ ლი პო ე ტი კა, რა 
თქმა უნ და, წი ნა მორ ბედ თა გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რუ სუ
ლი და ევ რო პუ ლი პო ე ტი კის ათ ვი სე ბით. დღეს, რო ცა ვმსჯე ლობთ ქარ
თულ ლექ სზე, მის ბუ ნე ბა ზე, ნი უ ან სებ ზე, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ ჩვენ 
ვემ ყა რე ბით აკა კი გა წე რე ლი ას შე ხე დუ ლე ბებს, მის მი ერ შე მო ტა ნილ 
და დამ კვიდ რე ბულ ცნე ბებ სა და ტერ მი ნებს.

“ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი ლექ სის” ავ ტორ მა შექ მნა მტკი ცე ფუნ და მენ ტი 
მო მა ვა ლი კვლე ვი სათ ვის. მას ბევ რი ბრძო ლის გა დახ დაც დას ჭირ და, 
ბევ რი შე მო ტე ვაც მო ი გე რი ა, რა თა და ეც ვა თა ვი სი პრინ ცი პე ბი. პო ე ტი
კუ რი შრო მე ბის დი დი ნა წი ლი პო ლე მი კუ რი პა თო სი სა ა, მაგ რამ ისი ნი 
ეფუძ ნე ბა არა მხო ლოდ უარ ყო ფას, არა მედ  ახ ლის დამ კვიდ რე ბა საც. 
პო ლე მი კა თით ქოს სა ბა ბიც არის, რა თა ით ქვას უფ რო მე ტი ისეთ რთულ 
და სპე ცი ფი კურ ფე ნო მენ ზე, რო გო რი ცაა ქარ თუ ლი ლექ სი.

პო ლე მი კა აკა კი გა წე რე ლი ას ნაშ რო მებ ში ამარ თლებს თა ვის ეტი მო
ლო გი ურ წარ მო მავ ლო ბა ს და ტრი ბუ ნი დან ჩა მო სუ ლი მეც ნი ე რი 
მარ თლაც მოჰ გავს ომის ხან ძრით გა რუ ჯულ მე ო მარს.

არ სე ბი თად პო ე ტი კა არის პლაც დარ მი აკა კი გა წე რე ლი ა სათ ვის, 
რომ ლი და ნაც იჭ რე ბა ლი ტე რა ტუ რის მცო დ ნეო ბის სხვა დას ხვა სფე რო
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ში. ყო ველ თვის, სულ ერ თი ა, წერს არე ო პა გი ტი კა ზე, ჰიმ ნოგ რა ფი ა ზე, 
ტექ სტო ლო გი ურ თუ ფი ლო სო ფი ურ სა კითხ ებ ზე, რე ა ლიზ მზე თუ რო
მან ტიზ მზე, იგ რძნო ბა ლექ სის მცოდ ნის დი დი სი ფა ქი ზე, გე მოვ ნე ბა, 
იუ ვე ლი რუ ლი სი ზუს ტე, რად გან ლექ სის სტრუქ ტუ რა გა რეგ ნუ ლად 
მარ ტი ვი ა, მაგ რამ ში ნა გა ნად ისე ვე რთუ ლია და ნა ტი ფი, რო გორც 
ცოცხ ა ლი უჯ რე დი სა.

აკა კი გა წე რე ლია უჩ ვე უ ლოდ ფარ თო დი ა პა ზო ნის მეც ნი ე რი ა. 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, იგი იკ ვლევს ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის სხვა დას ხვა 
პე რი ო დებს, პრობ ლე მებს, მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის ევო ლუ ცი ას უძ ვე
ლე სი ჟა მი დან დღე ვან დე ლო ბამ დე. ცხა დი ა, ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვან 
ქარ თველ მწე რალ ზე სპე ცი ა ლუ რად არ უმუ შა ვი ა, მაგ რამ მის თვალ თა
ხედ ვა ში ყო ველ თვის იყო მოქ ცე უ ლი მთე ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. 
ასე თი პო ზი ცი აც შე იძ ლე ბო და შეზღ უ დუ ლი ყო ფი ლი ყო, თუ მკვლე ვა რი 
კონ კრე ტულ პრობ ლე მას არ გა ნი ხი ლავ და მსოფ ლიო მოვ ლე ნა თა 
კონ ტექ სტში, სა ერ თა შო რი სო პრო ცე სებ თან მი მარ თე ბით. აკა კი გა წე
რე ლია არის ბრწყინ ვა ლე მცოდ ნე რუ სუ ლი და ევ რო პუ ლი მწერ ლო ბი სა. 
ამა ზე ნათ ლად მეტყ ვე ლებს არა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი ესე ე ბი, არა მედ 
ის მახ ვილ გო ნივ რუ ლი პა რა ლე ლე ბიც, ასე უხ ვად რომ ამ შვე ნებს მის 
ნა წე რებს.

მაგ რამ დიდ ერუ დი ცი ას თან ერ თად ბა ტო ნი აკა კი ფლობს წე რის 
არ ტის ტულ, უაღ რე სად დახ ვე წილ, დაწ მენ დილ სტილს, უფ რო ზუს ტად, 
მო ა რუ ლი გა მოთ ქმა რომ გა ვი მე ო როთ, მი სი ხა სი ა თი, ცოდ ნა, გე მოვ
ნე ბა ბუ ნებ რი ვად ვლინ დე ბა ასე თი რა ფი ნი რე ბუ ლი სტი ლით. თით ქოს 
მწე რა ლი მას ზე სა გან გე ბოდ არ ცა ფიქ რობს, რად გან ცოცხ ა ლი და 
უე ცა რი აზ რი სტი ქი უ რად ჰპო ვებს სა ჭი რო ფორ მას და ანე მი უ რად 
ვერც გა მო ით ქმე ბა. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ჩვენ ვი ცით ერუ დი ტე ბი, რო მელ თაც თა ვი ან თი 
ცოდ ნის მწერ ლო ბად ქცე ვა არ შე ეძ ლოთ. აკა კი გა წე რე ლი ას ბუ ნე ბა ში 
მოხ და ამ და ცი ლე ბუ ლი სფე რო ე ბის შერ წყმა, რაც შე იძ ლე ბო და გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი ყო მხო ლოდ უტყ უ ა რი და ფა ქი ზი გე მოვ ნე ბის სა ფუძ
ველ ზე. გე მოვ ნე ბაც დახ ვე წის, აღ ზრდის, თვით გაც ნო ბი ე რე ბის შე დე
გი ა, მაგ რამ მი სი საწყ ი სი ჩვენს ბუ ნე ბა ში ძევს სტი ქი უ რად, ჩვენ გან 
და მო უ კი დებ ლად და რაც უნ და ვე ცა დოთ, ვე რა ფერს შევ მა ტებთ. იგი 
ტა ლან ტის ნა წი ლი ა. ტა ლან ტის ნა წი ლია მეხ სი ე რე ბა და ფან ტა ზი აც, 
რო მელ თა ბა ზა ზე წარ მო ი შო ბა ახა ლი მეც ნი ე რუ ლი კონ ცეფ ცია თუ 
მხატ ვრუ ლი ან სამ ბლი.

ბუ ნე ბამ უხ ვად გას ცა ეს სა ბოძ ვა რი ბა ტო ნი აკა კის მი მართ და მა ნაც 
არ და ი შუ რა ძა ლა და ღო ნე, რა თა ეს ღვთა ებ რი ვი ნო ბა თი ხალ ხი სათ ვის, 
შთა მო მავ ლო ბი სათ ვის გა და ე ცა.
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მწერ ლო ბა და მეც ნი ე რე ბა თვით მარ ტვი ლო ბაც არის. ყო ვე ლი წარ მა
ტე ბა მო პო ვე ბუ ლია არა სიმ ღე რით და უდარ დე ლი ოც ნე ბით, რო გორც 
ხში რად გვეჩ ვე ნე ბა, არა მედ სა კუ თა რი თა ვის არ და ზოგ ვით. რამ დე ნი 
დრო და ენერ გია სჭირ დე ბო და ბა ტონ აკა კის თა ვი სი მრა ვალ ტო მე
უ ლის და სა წე რად და ალ ბათ ას ჯერ მე ტი  იმ ლი ტე რა ტუ რის შტუ დი
რე ბი სათ ვის, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზე წარ მო იქ მნა ახა ლი თე ო რი ე ბი, 
კონ ცეფ ცი ე ბი, შე ხე დუ ლე ბა ნი.

ჩვენ აკა კი გა წე რე ლი ას გან უნ და ვის წავ ლოთ შრო მის კულ ტუ რაც, 
ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის თავ გა მე ტე ბაც, ძვე ლი სა და ახ ლის და ფა სე ბაც. 
ახალს იმი ტომ ვამ ბობ, რომ ბა ტო ნი აკა კი ახალ გაზ რდო ბის მე გო ბა
რი ა, მათ ბედ ზე და ფიქ რე ბუ ლი მწე რა ლი და მო აზ როვ ნე, რო მელ საც 
ყო ვე ლი ახა ლი ჭეშ მა რი ტი სიტყ ვა სა კუ თარ წარ მა ტე ბა დაც მი აჩ ნი ა. 
მას შე უძ ლია მთე ლი სა ა თე ბი, ზოგ ჯერ დღე ე ბიც, მოც დეს თა ვის 
მთა ვარ საქ მეს და ახალ ბე და მწე რალს თუ ლი ტე რა ტორს ხე ლი შე აშ
ვე ლოს, ას წავ ლოს, ურ ჩი ოს, შთა უ ნერ გოს სი მარ თლის რწმე ნა და იმე დი.

კი დევ ამი ტომ გვიყ ვარს ჩვენ იგი და გვჯე რა, რომ ამ სიყ ვა რულს არ 
ექ ნე ბა და სას რუ ლი.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1985, 11 იან ვა რი

“თა ვა წე უ ლი ქარ თლის დრო შე ბი”

ორ მო ცი წლის წი ნათ მო ევ ლი ნა იგი ლი ტე რა ტუ რულ პარ ნასს 
რო გორც დას რუ ლე ბუ ლი შე მოქ მე დი და ომის ქარ ცეცხ ლით გა ტან ჯულ 
გულ სა და ნერ ვებს ნი ა ვის ფრთე ბით მი ე სალ ბუ ნა, ზე ცის სი ნათ ლე და 
ბა ლა ხის სიმ წვა ნე აგ რძნო ბი ნა.

უე ცა რი და მო უ ლოდ ნე ლი იყო ანა კა ლან და ძის გა მო ჩე ნა ქარ თულ პო ე
ზი ა ში და ეს ეფექ ტი დღემ დე შერ ჩა მის სიტყ ვას. იგი წლე ბის მან ძილ ზე 
დუმს ან წერს ლექ სებს, მაგ რამ არ აქ ვეყ ნებს. შემ დეგ ერ თბა შად წა რუდ
გე ბა მკითხ ველს, ჩვენს წი ნა შე მი სი ლი რი კის კა ლე ი დოს კო პი ახ ლე
ბუ რად იწყ ებს ციმ ციმს და ყვე ლა გრძნობს, რო გო რი და ძა ბუ ლი შე მოქ
მე დე ბი თი ცხოვ რე ბით უცხ ოვ რია პო ეტს, რო გორ ცდი ლა ნაც ნო ბი 
ფე რა დე ბის გა და ხა ლი სე ბას, სიძ ვე ლე თა გა ნახ ლე ბას, ქარ თუ ლი კო ლო
რი ტი სა და მსოფ ლგან ცდის დაც ვას. 

გა სულ წელ საც, ხან გრძლი ვი სი ჩუ მის შემ დეგ, ანა კა ლან და ძემ ლექ
სე ბის მთე ლი რკა ლი გა მო აქ ვეყ ნა  “თა ვა წე უ ლი ქარ თლის დრო შე ბი”. 
მათ ში ჩვენ გვ ხიბ ლავს არა ახა ლი ტენ დენ ცი ა, არა მედ ად რე გა მოვ
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ლე ნილ სტი ლურ ფორ მა თა, გან წყო ბი ლე ბა თა, მო ტივ თა სინ თე ზი. ერ
თმა ნეთს ენაც ვლე ბა თა ნა მედ რო ვე თა და წი ნა პარ თა სა ხე ე ბი –როშ კა, 
არ ხო ტი, ვსესვი ატ სკო ე, ნე ა პო ლი, აწყ უ რი, ქალ კე დო ნის ცა, სა ირ მის 
მთე ბი.

ყო ვე ლი ვე და ნა ხუ ლია ქარ თვე ლი პატ რი ო ტის თვა ლით და ამ 
გრძნო ბის სიმ ბო ლოა “გო დერ ძის ზე კა რი”, რო მე ლიც არა ერ თხელ იხ სე
ნი ე ბა, რო გორც სი მაღ ლე და გაფ რთხი ლე ბა.

ხომ ასე ვრცე ლია ის გე ოგ რა ფი უ ლი გა რე მო, რო მე ლიც პო ე ტის ფან ტა
ზი ამ წარ მო სა ხა, მათ ში მა ინც მთა ვა რი ეროვ ნუ ლი სუ ლის სა ნიშ ნო ე ბი ა. 
ანა კა ლან და ძე, ისე ვე რო გორც არა ერ თი ქარ თვე ლი ხე ლო ვა ნი, თით ქოს 
წარ სუ ლი დან, სა უ კუ ნე თა სიღ რმე ე ბი დან ამო დის. ამი ტომ ახ ლავს მის 
სიტყ ვას ლოც ვი სე ბუ რი ინ ტო ნა ცი ა, ძველ ქარ თუ ლი სიტყ ვის პა თე ტი კა, 
გარ და სულ ჟამ თა სურ ნე ლი. “თა ვა წე უ ლი ქარ თლის დრო შე ბი” თით ქოს 
ახ ლა მი ე მარ თე ბი ან ბი ზან ტი ი სა კენ, ახ ლა გა და დი ან გო დერ ძის ზე კარს, 
ისევ ფეთ ქავს ვსესვი ატ სკო ე ში ქარ თუ ლი ფეს ვი, კვლავ შერ ჩე ნი ათ 
ძველ დარ ბა ზებს აი ე ტი სა და ფარ ტა ზის ლან დე ბი.

წარ სუ ლი ნოს ტალ გია რო დია ჩვე ნი პო ე ტი სათ ვის ან კი დევ  მო ნატ
რე ბა, იგი არ სე ბო ბის ფუნ და მენ ტი და წი ა ღი ა; გარ დავ ლე ნილს კი არ 
იხ სე ნ ებს, არა მედ მას თან ერ თად მო დის  ძვე ლი სევ დით, გა უ ტე ხე ლი 
რწმე ნით, ლოც ვად და ვედ რე ბად ხე ლაპყ რო ბი ლი. თო რემ პო ე ტის 
გუ ლი იმა საც გრძნობს, თუ რო გორ მო აქვს ეგე ო სის ზღვას სამ ხედ რო 
ბა ზე ბი დან ბომ ბდამ შე ნე ბის ხმა უ რი, რო მე ლიც წა მი ე რად ჰფან ტავს 
წარ სუ ლის მი რაჟს და დღე ვან დე ლო ბის სიმ კაც რეს გა ნაც დე ვი ნებს, იმ 
დღე ვან დე ლო ბი სა, რო მე ლიც ვე ზუ ვის ვულ კა ნი ვით ში შის მომ გვრე ლად 
დუმს, მიმ წუხ რის ნის ლებ ში რომ შეჰ ყუ რებს პო ე ტი. ამი ტომ აქ ცევს იგი 
სიტყ ვას ლოც ვის ხმე ბად:

ო, მად ლსა შენ სა, ცაო ქარ თვლი სა,
კვლა ვინ დე ბუ რად ჩვენ თვის ეხ მი ოს.
შიგ ნით თუ გა რე, გაღ მა- გა მოღ მა
თავს ყმაწ ვი ლე ბის ჯა რი გეხ ვი ოს.

მაგ რამ დუ მილ ში დაფ ლუ ლა დათ ვი სი, სან თლის შუ ქი არ სა ი დან გა
მოკ რთის, როშ კის სა მოთხ ე ში არ სად ჩა ნან “არც ნა ნა ის ძე, არც დე-
და ქა ლი”. ოდეს ღაც, რო ცა მეს ხეთ ჯა ვა ხეთს წარ ღვნა გა და უვ ლი და, 
სა ტა ნა სი ხა რუ ლით რე კავ და: “ქარ თვე ლე ბის გან ქარ თლი იც ლე ბა, 
სა ქარ თველ ო ში - ოხ რად მი წე ბი”. ახ ლა კი არ წი ვებ მა ფრთე ბი და კე
ცეს და ბა რის კენ და ეშ ვნენ. მხო ლოდ ხსოვ ნას შე მორ ჩა “ხა ტის დრო-
შე ბი”, “დევ კაც თა როკ ვა და უწ მინ დე სი ღა მის თე ვა ნი”. მაგ რამ გე ლა
თის საყ დრის კედ ლი დან იმ ზი რე ბა და ვი თი  მე ფე და სარ და ლი, და 
პო ეტს სჯე რა, რომ ჩამ ქრა ლი კე რე ბი “კვლავ აღ დგე ბა და აღორ ძინ-
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დე ბა”, “ვინ თქვა დაქ ცე ვა”!
ანა კა ლან და ძის ლი რი კა წარ მო უდ გე ნე ლია ასე თი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი 

პა თო სის გა რე შე. მაგ რამ ცნე ბე ბი  მო ქა ლა ქე ობ რი ო ბა, თა ნა მედ რო ვე
ო ბა მი სი ლექ სე ბის სა ფუძ ველ ში ძევს, საწყ ი სი ძა ლა ა, ფა რუ ლი და თვა
ლი სათ ვის უხი ლა ვი, მხო ლოდ დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ რომ აშ კა რავ დე ბა. 
წარ სუ ლი სა და აწ მყოს ჯან სა ღი, ფხი ზე ლი გან სჯა აძ ლევს მი მარ თუ
ლე ბას რო გორც ამ ახალ ლექ სებს, ისე ანა კა ლან და ძის მთელ პო ე ზი ას.

ანა კა ლან და ძის პირ ვე ლი ლექ სე ბი სამ ყა როს მი ა მი ტუ რი, უშუ ა ლო 
ხედ ვა და მუ სი კა ლუ რი აღ ქმა იყო (უნ და ით ქვას, მათ ყვე ლა ზე მკვეთ
რად გა მო ავ ლი ნეს ამ ჩი ნე ბუ ლი ლი რი კო სის ნი ჭი). შემ დეგ პო ე ტი ფშა
ურ მა მო ტი ვებ მა გა ი ტა ცა. ხო ლო ამ დი ა ლექ ტში ჩაღ რმა ვე ბამ, ლან
დშაფ ტის გან ცდამ, ხალ ხუ რი სიტყ ვის შეგ რძნე ბამ ისევ ძველ ქარ თულ 
სამ ყა როს თან, ბიბ ლი ურ სა ხე ებ თან და აბ რუ ნა. პო ე ტი გა ნე რი და ლექ
სის გარ შე მო გა მარ თულ დე ბა ტებს, სი ახ ლე ნი არც მი უ ღია და არც უა
რუყ ვი ა. იგი თით ქოს საყ დრი სე ბურ მყუდ რო ე ბა ში უს მენ და სამ ყა როს 
მუ სი კას, სიტყ ვებ ში გად მო სულს. ასე და ი წე რა ლექ სე ბის მთე ლი ციკ ლი 
 ძველ ქარ თუ ლი მწერ ლო ბით, ჰიმ ნოგ რა ფი უ ლი პო ე ზი ით შთა გო ნე ბუ
ლი. შემ დეგ პო ე ტი აქაც გა ექ ცა სა კუ თარ თავს, უფ რო სწო რად  მო
უხ მო ად რე უარ ყო ფილ მო ტი ვებს, ახა ლი ძვე ლით შე ავ სო და თა ვი სი 
სუ ლი ე რი ევო ლუ ცი ის სუ რა თი მოგ ვცა.

ამ პა თო სი თა და სუ ლის კვე თე ბი თაა და წე რი ლი “თა ვა წე უ ლი ქარ თლის 
დრო შე ბი”. იგი ლექ სე ბის უბ რა ლო ციკ ლი რო დი ა, რო მელ შიც ავ ტო რი 
ერ თი თე მის გარ შე მო ტრი ა ლებს, თან და თან ხვეწს და აზუს ტებს 
სათ ქმელს. ამ ჯე რად პო ე ტი შეგ ნე ბუ ლად ერი დე ბა ერ თი მა სა ლის 
გაშ ლას და ცდი ლობს, ვრცე ლი პა ნო რა მა წარ მო სა ხოს, რო მე ლიც 
რო გორც თე მა ტი კის, ისე სტი ლის თვალ საზ რი სით მრა ვა ლი ნა კა
დი სა გან შედ გე ბა. ხო ლო მა თი მთლი ა ნი აღ ქმა და გა აზ რე ბა კი დევ 
ერ თხელ გვაგ რძნო ბი ნებს ანა კა ლან და ძის პო ე ზი ის ძა ლას, მას შტაბ სა 
და სი ნა ზეს. 

იგი ნი უ ან სე ბის, რბი ლი ფე რე ბის, მუ სი კა ლუ რი გან ცდე ბის ლი რი კო
სი ა, ჩუ მი, წყნა რი და უხ მა უ რო, გა ურ ბის სა ხე ობ რივ ორ ნა მენ ტებს, 
ქსოვს ფრა ზას, სა უბ რობს და ასე თან და თან, შე უმ ჩნევ ლად გვაქ ცევს 
თა ვის ფიქ რთა თა ნა ზი ა რად:

“იმ ზი რე ბი ან მლოც ველ ნი ჩვენ სკენ,
ლურ ჯთვა ლათ სა და მო სავთ კა ბა ნი,
ქარ თუ ლიაო ტა ძა რი ესე,
აქ წვა ნან თქვე ნი მა მა- პა პა ნი”.
“დი ლის სხი ვებ ში აკი ა ფე ბულს,
მე რე მიმ წუხ რის ნის ლებ ში შე სულს
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ნე ა პო ლი დან თით ქმის მთე ლი დღე,
თით ქმის მთე ლი დღე გავ ყუ რებ ვე ზუვს”.

ასე თი ლექ სე ბის მა გი უ რო ბა ხში რად აუხ სნე ლია და გა უ გე ბა რი, 
მაგ რამ უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ მუ სი კა ლურ ტალ ღე ბად დაძ რუ ლი 
გან წყო ბი ლე ბა, რო მე ლიც ჩვენს არ სე ბა ში ფა რუ ლად მკვიდ რდე ბა, 
წვდე ბა სუ ლის სიღ რმეს, უფა ქი ზეს სი მებს.

ანა კა ლან და ძის ახა ლი ლექ სე ბიც ენის მუ სი კა ლურ მო დე ლი რე ბა ზეა 
აგე ბუ ლი. ძველ ქარ თუ ლი ლექ სი კით შე ფე რი ლი პა თე ტი კა, მშობ ლი უ რი 
სა ხე ლე ბი, სა უბ რის კი ლო, ეროვ ნუ ლი მრწამ სის კონ კრე ტუ ლი შტრი ხე
ბით გაშ ლა  აი ეს ხერ ხე ბი ქმნი ან ამ ციკ ლის ინ ტიმ სა და მშვე ნი ე რე ბას.

ხო ლო თა ვა წე უ ლი ქარ თლის დრო შე ბი ახალ ზე კარ ზე გა და დი ან და 
თან მი აქვთ ახალ დღე თა სი ნათ ლე.

 “კო მუ ნის ტი”, 1985, 2 თე ბერ ვა ლი

კლა სი კა, რო გორც ითა კა
უკუქ ცე ვა კლა სი კის აკენ  ასეთ აზრს შთაგ ვა გო ნებს ლია სტუ რუ ას 

ახა ლი წიგ ნი  “სო ნე ტე ბი”. 
ქარ თუ ლი ვერ ლიბ რის ერ თერთ ლი დერს არა სო დეს აკ ლდა არც 

მა ქე ბა რი, არც უარ მყო ფე ლი  მაქ სი მა ლიზ მის, დაშ ლი ლი ფორ მი სა და 
რთუ ლი აღ ქმის გა მო, მაგ რამ სო ნე ტე ბის ციკ ლი მა თაც შე აც ბუ ნებთ და 
იქ ნებ რო ლე ბიც გაც ვა ლონ.

წიგ ნში 49 ლექ სი ა, 49ვე სო ნე ტი.
პო ე ტი, რო მელ მაც შეგ ვაჩ ვია თა ვი სუ ფალ ლექსს, ში ნა გან ხილ ვებს, 

ასო ცი ა ცი ურ წარ მო სახ ვებს, ახ ლა გვთა ვა ზობს სო ნე ტებს. ხო ლო 
სო ნე ტი ხომ კრის ტა ლუ რი ფორ მის, სი ნა ტი ფი სა და სი ლა მა ზის ზე ი მი ა,  
სტრუქტურის ინტელექტუალიზება. ლია სტუ რუა უბ რუნ დე ბა სიმ ბო
ლის ტურ კლა სი კას, რო მელ საც იგი ენა თე სა ვე ბა რო გორც პო ე ტი კით, 
ისე ეს თე ტი კით. სო ნე ტე ბის თე მა ტუ რი და ლა გე ბაც გვა გო ნებს ვა ლე
რი ან გაფ რინ დაშ ვი ლი სე ულ მე ტა ფო რულ და ყო ფას.

რო გორც ჩანს, რით მი სა და მეტ რის მო ნატ რე ბამ და ა წე რი ნა პო ეტს 
ეს წიგ ნი. ამით ახალ თა ო ბის ერთ ტენ დენ ცი ა საც თვა ლი გა უს წო რა და, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას  მა გა ლი თიც მის ცა:

ეს არის დაბ რუ ნე ბა კონ ვენ ცი ურ ლექ სთან, წარ მო სახ ვა თა ფე რა დი 
და მუ სი კა ლუ რი ნა კა დის მოქ ცე ვა მკაც რი ფორ მის სალ ტე ში.

ასე მგო ნი ა, პო ეტ მა იგ რძნო, რომ თა ვი სუ ფალ ასო ცი ა ცი ა თა გაშ ლა 
თა ვი სუ ფა ლი ლექ სით ძნე ლი აღ საქ მე ლი იყო და ტექ სტი შიფ რით 
ნა წერს ჰგავ და, რო მელ საც მხო ლოდ ვიწ რო კას ტა გა ი გებ და. ამი ტომ 
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დათ მო ვერ ლიბ რის ფორ მა, მაგ რამ შე ი ნარ ჩუ ნა აზ როვ ნე ბის სპე ცი
ფი კა — რთუ ლი აღ ქმა.

მი სი მე ტა ფო რა ისევ და ცი ლე ბულ სა გან თა მო უ ლოდ ნე ლი და უე ცა რი 
შეხ ვედ რა ა:

“მიშ ვე ლე, დე და, ხეს ვხე დავ და ვაწყ დე ბი მი ნას გა თეთ რე ბის კენ მიდ რე-
კი ლი დაღ ლი ლი სის ხლით”, “წვე ლიდ ნენ ძრო ხას, ვი ო ლი ნო ტი რო და 
რძე ში”, “მე მინ და ვინ მემ მო მიწყ ვი ტოს სა ღა მოს ცი დან არარ სე ბუ ლი 
ბუ ნე ბა ში ჩე მი სო ფე ლი”, “იქ ნებ მო ბეზ რდა ძაფ ზე შუ შის მძი ვე ბის აც მა 
და და ი ნა ხა ქა ლის სა და მო ზა რე სა ხე, იგ რძნო სა ღა მო, სევ დი ა ნი კომ შის 
სუ ნი ვით”.

ეს წიგ ნიც თა ნა მედ რო ვე ინტელიგენტის სუ ლი ე რი ცხოვ რე ბის დღი უ
რი ა, მაგ რამ არა გა რეგ ნუ ლი ფაქ ტე ბის, მე გო ბარ თა და ნაც ნობ თა სა ხე
ე ბის ამეტყ ვე ლე ბა, არა მედ ში ნა გა ნი ღელ ვის, გან ცდე ბი სა და ფიქ რე ბის 
ხატ ვა, სუ ლის ქა ო სის ანა რეკ ლი. 

არც მი სი წა კითხ ვა და გაც ნო ბა იქ ნე ბა იო ლი. მაგ რამ ლია სტუ რუა 
სუ ლაც არ ცდი ლობს იყოს მარ ტი ვად გა სა გე ბი, რად გან ის, რა საც 
სწრა ფად აი ტა ცე ბენ ხოლ მე, ასე ვე მა ლე ავიწყ დე ბათ, რად გან ნაცნობ 
თვალ თა ხედ ვას მყის ვე ეგუ ე ბა მა სე ბის თვა ლი. ხო ლო ლია სტუ რუა 
გვთა ვა ზობს ე. წ. “ძნელ პო ე ზი ას”, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა ცი ვი ლი ზე
ბუ ლი ადა მი ა ნის ფსი ქი კას და მი სი გა და ტა ნაა სა ლექ სო სტრი ქო ნე ბად.

იქ ნებ რო გორც სირ თუ ლე, ისე პა თე ტი კაც ეუცხ ო ოს დღე ვან დელ 
მკითხ ველს, რო მე ლიც სი ცილ სა და გარ თო ბას ეტა ნე ბა. მაგ რამ პო ე ტი 
წერს არა აუ დი ტო რი ის სა ა მებ ლად, არა მედ ში ნა გან ძალ თა კარ ნა ხით. 

მას ურ ჩევ ნია “თვა ლებ დათხ რილ მა ჰეგ ზა მეტ რმა” აიდ გას ენა, ვიდ რე 
“გა ა ი ო ლოს მოქ მე დე ბა და სიტყ ვა რთუ ლი”.

მე ვფიქ რობ, გა ივ ლის ხა ნი და ლია სტუ რუა კლა სი კის ნა თელ და 
გამ ჭვირ ვა ლე სტილ საც და უბ რუნ დე ბა. ეს იქ ნე ბა ხან გრძლი ვი ოდი სე ის 
შემ დეგ მიგ ნე ბუ ლი ითა კა. მაგ რამ ისიც შე იძ ლე ბა, რომ ჩვენს მეხ სი ე
რე ბას უფ რო შე მორ ჩეს სწო რედ სუ ლი ე რი მოგ ზა უ რო ბის ჟამს ნა ნა ხი 
“ზამ ბა ხე ბით სავ სე ზეს კნე ლი” თუ “ჯვარ ცმუ ლი ღა მე ე ბი”.

“კრი ტი კა”, 1988, №1

“მარტოობაში იზრდება სული”
ჩვენს პრაგ მა ტულ დრო ში, რო ცა ხე ლო ვანს ხიბ ლავს და იზი დავს ტე

ლე ეკ რა ნი, რო ცა ეს წრაფ ვის პო პუ ლა რო ბას, ქე ბა სა და დი თი რამბს, 
ოთარ ჭი ლა ძე, ძვე ლი დრო ის მარ ტვი ლე ბის და რად, რომ ლე ბიც რწმე
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ნას ეწი რე ბოდ ნენ, მხო ლოდ უმაღ ლე სი მწერ ლუ რი იდე ა ლე ბის აღ სრუ
ლე ბის თვის ცოცხ ლობს და იბ რძვის, იბ რძვის თა ვის სა წერ მა გი დას თან, 
მშობ ლი ურ სიტყ ვას თან და წარ მო სახ ვებ თან, მათ თან და მათ თან ერ თად.

ამი ტომ იყო მთე ლი თა ო ბე ბის თვის ოთარ ჭი ლა ძის ლექ სი, პო ე მა, 
რო მა ნი შე მოქ მე დე ბი თი გმი რო ბის მა გა ლი თი, ხე ლო ვა ნის მი ერ თქმუ ლი 
ზედ რო უ ლი სიტყ ვა, რო მელ საც არ დას ტყო ბია ეპო ქის კო ნი უნ ქტუ რა.

იგი მჭვრე ტე ლის თვა ლით, ხე ლოვ ნე ბის პრიზ მი დან უყუ რებს 
ცხოვ რე ბის ორომ ტრი ალს, სი კე თი სა და სი ბილ წის, შუ ქი სა და ჩრდი ლის 
ჭი დილ სა და მო ნაც ვლე ო ბას. მაგ რამ ეს სა ზო გა დო ე ბი სა და მკითხ ვე ლი
სა გან გან რი დე ბუ ლი მარ ტო სუ ლი, თა ვის სე ნაკ ში გა მო კე ტი ლი კა ცი, 
იწ ვის სწო რედ სა ზო გა დო ე ბი სა და მკითხ ვე ლი სათ ვის, რად გან ხე ლო
ვა ნის ფუნ ქცია არის შექ მნა.

ამ დე ნად არის მის თვის შე მოქ მე დე ბა თვით შე წირ ვა, მშობ ლი ურ 
სიტყ ვათ ნა კა დი დან არ ნა ხუ ლი სუ რა თე ბის გა მო ტა ნა, არა მიღ წე უ ლით 
ან დაფ ნის გვირ გვი ნით ტკბო ბა.

მკითხ ვე ლის წი ნა შე ოთარ ჭი ლა ძე დგას არა თა ვი სი ბი ოგ რა ფი ით, 
არა მედ  წიგ ნე ბად  გარ და სა ხუ ლი სუ ლი ე რე ბით, ტან ჯვი თა და ძი ე ბით, 
რო მელ საც დღე საც ისე ვე შე უ პოვ რად აგ რძე ლებს, რო გორც სი ჭა ბუ
კე ში, რო ცა წერ და “თი ხის სამ ფირ ფი ტას”, “რკი ნის სა წოლს”, “თა კო 
და ზა ზას”...

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2008, 1-15 აპ რი ლი

მო გე ბა წა გე ბის ფა სად
მურ მან ჯგუ ბუ რია ლი ტე რა ტუ რა ში გვი ან შე მო ვი და  ამ ასაკ ში პო ე

ტე ბი ამ თავ რე ბენ კი დეც კა რი ე რას.
მო ვი და არა უნი ვერ სი ტე ტი დან, არა მედ  ცხოვ რე ბის შუ ა გუ ლი დან. 
მაგ რამ აღ მო აჩ ნდა სა ო ცა რი სწრაფ ვის უნა რი და თვით გა ნათ

ლე ბით, მუდ მი ვი ძი ე ბით, დაკ ვირ ვე ბის და უცხ რო მე ლი სურ ვი ლით 
შეძ ლო აღე ბეჭ და თა ვი სი სა ხე ლი პო ე ზი ა ში, პრო ზა ში, ეს სე ის ტი კა ში, 
თარ გმა ნის სფე რო ში.

იგი არა მხო ლოდ მწე რა ლი ა, არა მედ  – მკითხ ვე ლიც.
ალ ბათ იშ ვი ა თია პო ე ტი, რო მე ლიც ასე იყოს შე წი რუ ლი სიტყ ვი სად მი. 

იგი მარ თლაც ლი ტე რა ტუ რით ცხოვ რობს. ეს არის მი სი გა მუდ მე ბუ ლი 
სა ფიქ რა ლი და საზ რუ ნა ვი.

ბევ რი მთე ლი სე რი ო ზუ ლო ბით ეკი დე ბა სი ნამ დვი ლეს, პი რა დი 
ცხოვ რე ბის მო წეს რი გე ბას, მაგ რამ თა მა შობს ლი ტე რა ტუ რა ში.

ასე თი ავ ტო რი სათ ვის ლი ტე რა ტუ რა სა შუ ა ლე ბაა და არა მი ზა ნი.
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მურ მა ნი თა მა შობს ცხოვ რე ბა ში და არა ლი ტე რა ტუ რა ში.
მი სი მი ზა ნი და სი ცოცხ ლე ლი ტე რა ტუ რა ა. მაგ რამ ბე დის წე რა ბრმაა 

და იგი არა ერ თხელ მწა რედ დას ჯი ლა. ეს ტკი ვი ლი კი ლი ტე რა ტუ
რის თვის გროვ დე ბო და.

თით ქოს შეგ ნე ბუ ლად უქ მნი და დაბ რკო ლე ბებს სა კუ თარ თავს, 
ხე ლოვ ნურ და გა მო გო ნილ ბა რი ე რებს.

ამ წყნარ კაცს მშვი დი ცხოვ რე ბა არ შე უძ ლი ა, რა თა არ მო დუნ დეს 
და მუდ მი ვად ახ ლდეს მწვა ვე, გუ ლის მომ კვლე ლი გან ცდე ბი, რო მელ თა 
დაცხ რო მა და და შოშ მი ნე ბა არის შე მოქ მე დე ბა.

შე იძ ლე ბა მა თი სიტყ ვი ე რი კვა ლი ვერც ვი პო ვოთ, მაგ რამ პო ეტს ფა თე
რა კე ბი აძ ლე ვენ ენერ გი ას, რო მელ საც იგი თხზვის ორ ბი ტაზე გაჰ ყავს, 
სა იდანაც უკ ვე ნათ ლად და მშვი დად ჭვრეტს საგ ნებს. თით ქოს დი დი 
ღელ ვა არც გა და ე ტა ნოს.

ცხოვ რე ბა ში მან ყვე ლა ფე რი წა ა გო და რაც წა ა გო  ლი ტე რა ტუ რას 
შეს ძი ნა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2008, №11.

დევ ნი ლი ტრი უმ ფა ტო რი
ყო ველ მოღ ვა წეს თა ვი სი ვა ტერ ლოო ელო დე ბა, რო გორც იტყ ვი ან 

ხოლ მე.
ად რე თუ გვი ან ყვე ლას დაგ ვიდ გე ბა უკა ნას კნე ლი გან საც დე ლი, ხო ლო 

ფი ზი კუ რი გაქ რო ბის შემ დეგ მი ა ვიწყ დე ბათ ყო ველ დღი უ რი წვრილ მა
ნე ბი, ადა მი ა ნუ რი სი სუს ტე ნი და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი გა მო არ ჩე ვენ 
მა მუ ლის ღირ სე ულ შვი ლებს  და წე რი ლი წიგ ნე ბით, ხალ ხში გა დას რო
ლი ლი იდე ე ბით, მო გე ბუ ლი და წა გე ბუ ლი ომე ბით, თავ გან წირ ვის მა გა
ლი თე ბით.

***
ზვი ად გამ სა ხურ დია პრაგ მა ტულ დრო ში სა ქარ თვე ლო სათ ვის სას წა

უ ლის მოვ ლე ნას ჰგავ და. ეს მის ტი კო სი და რო მან ტი კო სი თით ქოს არც 
იყო ამ ქვეყ ნი უ რი არ სე ბა. მას ეწა და ქარ თუ ლი რა სის აღ ზე ვე ბა, იმის 
გა კე თე ბა, რაც სხვა ერებ მა ორი თუ სა მი სა უ კუ ნის წი ნათ მო ას წრეს.

მოხ და ისე, რომ და აგ ვი ან და ამ სოფ ლად მოს ვლა.
იგი ბო ლი ვა რის ან გა რი ბალ დის თა ნა მედ რო ვე უნ და ყო ფი ლი ყო. 

მაგ რამ დღეს, რო ცა ყვე ლა თავ დახ სნი ლი ა, ვი საც ამი სი უნა რი 
ჰქონ და, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მარ ტვი ლო ბა და სწრაფ ვა უცხო 
და გა უ გე ბა რი ეჩ ვე ნე ბო დათ. იგი თით ქოს სამ შობ ლოს აძა ლებ და 
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იმ ხა ტად ყოფ ნას, რაც ღმერ თდა კარ გულ ერს არ შე ეძ ლო. 
სა უ კუ ნე ე ბის შემ დეგ მან პირ ველ მა აგ რძნო ბი ნა ქარ თველს, რომ იგი 

და ჩაგ რუ ლი არ იქ ნე ბა თა ვის მი წა ზე. მაგ რამ ღა ლა ტი და ორ გუ ლო ბა 
ჩვე ნი მა რა დი უ ლი თვი სე ბაა და ზვი ად გამ სა ხურ დი აც ისე უნ და მოგ ვე
შო რე ბი ნა თა ვი დან, რო გორც მო ი ცი ლეს თა ვის დრო ზე ჯერ ილია ჭავ ჭა
ვა ძე და შემ დეგ დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის მეს ვე ურ ნი.

ასე უს წორ დე ბა სა ქარ თვე ლო ერი სათ ვის მებ რძოლ სუ ლებს.
აქ გმი რად მხო ლოდ კონ დო ტი ე რი უნ და ცხად დე ბო დეს და შვი ლე ბი 

სამ შობ ლოს მკვლე ლებ ზე მღე როდ ნენ. და თუ მოძ მის მახ ვილს ვინ მე 
გა და ურ ჩა, მან უცხო მი წა ში ჰპო ვოს გან სას ვე ნე ბე ლი. ამი ტომ იმარ ხე
ბოდ ნენ ჯი უ ტი ქარ თვე ლე ბი ის პა ჰან ში, მოს კოვ ში, ას ტრა ხან ში, ტრა პი
ზონ ში, პა რიზ ში, ციმ ბირ ში. ამი ტომ უნ და გა იჭ რას სა ქარ თვე ლოს 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის სა მა რე გროზ ნო ში.

ისე წა რი მარ თა ჩვე ნი ის ტო რი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ბე დი მუ დამ 
ქვეყნის გა რეთ წყდე ბო და. მაგ რამ უცხო ნე ბის აღ მს რუ ლე ბელს 
ხე ლე ბი ჰქონ და ქარ თუ ლი. რო ცა ჰიტ ლე რი თავს და ეს ხა წი თელ იმ პე
რი ას, გერ მა ნი ის სამ მი ლი ო ნი ან ჯარ ში მხო ლოდ სა მი კა ცი აღ მოჩ ნდა 
გამ ცე მი. დღეს შე იძ ლე ბა მო ღა ლა ტე ქარ თველ თა გან და კომ პლექ ტდეს 
მთე ლი ლაშ ქა რი და მათ გან ჩვენ სკენ ერ თიც არ გა მო ი ხე დავს.

გან გე ბის ნე ბით ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ აღას რუ ლა ის, რა საც ქა და
გებ და სამ შობ ლოს ტრა გე დი ით გულ მოკ ლუ ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ა. ამი ე რი დან მა მა შვი ლი ის ტო რი ის კუთ ვნი ლე ბაა და მათ ზე იმ სჯე
ლე ბენ რო გორც ერ თი მა რად ქარ თუ ლი იდე ის ორ ჰი პოს ტას ზე.

სა ქარ თვე ლოს თავ ზე კი დევ მრა ვა ლი ქა რიშ ხა ლი გა და ივ ლის, ღირ სე
ულ ნიც მრავ ლად და იზ რდე ბი ან და ეს ორი სა ხე ლი მათ ან თე ბულ 
თვა ლებს წინ წა რუძღ ვე ბა.

ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რი პრე ზი დენ ტიც 
უნ და ყო ფი ლი ყო, რა თა ქრის ტი ა ნუ ლი რე ლი გი ით, ეროვ ნუ ლი კონ ცეფ ცი ით, 
ხალ ხის სტი ქი უ რი სწრაფ ვით და ედ გი ნა და გა ნე საზღ ვრა ახა ლი სამ შობ ლოს 
ნამ დვი ლი სა ხე.

ეს მას არ და ა ცა ლეს.
მაგ რამ ერის მეხ სი ე რე ბა ში სა მა რა დი სოდ დარ ჩე ბა ლი ტე რა ტო რი, 

ორა ტო რი, მოღ ვა წე, ახა ლი დრო ის ლე გენ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, 
რო მელ საც ბედ მა, მრა ვალ ტრა გე დი ას თან ერ თად, ტრი უმ ფიც არ გუ ნა 
და, რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ყო ვე ლი ტრი უმ ფი 
ქარ თუ ლი სუ ლის აღ ზე ვე ბა იყო, ხო ლო ყო ვე ლი ტრა გე დია  სამ შობ ლოს 
და ცე მა.

რო ცა პრე ზი დენ ტის კა ბი ნეტს ყუმ ბა რებს უშენ დნენ, ეს ყუმ ბა რე ბი 
სა ქარ თვე ლოს გულს ხვდე ბო და და ქვეყ ნის დაქ ცე ვას მო ას წა ვებ და. 
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ამი ტომ იდ გა მი სი სა ხე ლის და სა ცა ვად თოვ ლში, წვი მა სა თუ ქარ ში 
უმ წეო ხალ ხი და მკერ დით ხვდე ბო და და უნ დობ ლად გა მოს რო ლილ 
ტყვი ებს.

ამ ტყვი ებს გონ დაბ ნე უ ლი მოძ მის ხე ლი ის რო და.
რუ სო ფილ მა ინ ტე ლი გენ ცი ამ, რუ სე ბის კარ ნა ხით, დე მოკ რა ტი ი სა და 

თა ვი სუფ ლე ბის სა ხე ლით დამ ნა შა ვე თა სამ ყა რო დაძ რა პრე ზი დენ ტის 
წი ნა აღ მდეგ. მაგ რამ რო ცა და მარ ცხე ბის აჩ რდი ლი გა მოჩ ნდა ცა ზე, 
მყის ვე გა და აგ დო სამ ფე რო ვა ნი დრო შა და საშ ვე ლად ისევ ორ თა ვი ან 
არ წივს უხ მო, რო მელ საც არა ერ თხელ ჩა უყ ლა პავს სა ქარ თვე ლო.

ასე შეს წი რეს სამ შობ ლო ძა ლა უფ ლე ბას.
ალ ბათ დღეს ერ თი უმ ძი მე სი ჟა მია ჩვე ნი ერის ის ტო რი ა ში. და კარ

გუ ლია სა მა ჩაბ ლო და აფ ხა ზე თი, დაქ ცე უ ლია სა მეგ რე ლო, დან გრე
უ ლია რუს თა ვე ლის პროს პექ ტი, დათ რგუნ ვი ლია ქარ თვე ლი  ში შით, 
შიმ ში ლით, ტყვი ით. მაგ რამ ცხოვ რე ბა არ მთავ რდე ბა. გაგ რძელ დე ბა 
ბრძო ლა სამ შობ ლოს გა და სარ ჩე ნად, გა მოჩ ნდე ბი ან ახა ლი მედ რო
შე ნიც, მაგ რამ ათ წლე უ ლე ბი ისე მი ე კე ცე ბა ერ თმა ნეთს, ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას მსგავ სი და უმ ცხრა ლი სუ ლი სა ქარ თვე ლოს არ ეყო ლე ბა...

***
სა ღა მო ო ბით, რო ცა ცის ფერ ეკ რანს ვუს ხე დით წყნა რი თბი ლი სე ლე ბი 

და “Поле чудес”–ით ვერ თო ბო დით, შორს, წა ლენ ჯი ხის ტა ლა ხი ან 
გზა ზე მი ა ბი ჯებ და ჯოხს დაყ რდნო ბი ლი, წვერ მოშ ვე ბუ ლი, ჩონ ჩხად
ქცე უ ლი კა ცი...

ეს კა ცი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი იყო.
ორი ო დე თვის წი ნათ მის ყო ველ გა მო ჩე ნას და მო ზე ი მე სიტყ ვას 

მოს დევ და ტა შის ტალ ღა, ავ ტო მა ტე ბის კა ნო ნა და და სა ხე შეშ
ლი ლი ხალ ხი ნატ რობ და ახ ლო დან ენა ხა იგი. ახ ლა კი მი დი ო და 
 ყვე ლას გან მი ტო ვე ბუ ლი და გან წი რუ ლი და ღა მის სიბ ნე ლე ში 
ქრე ბო და ლან დი, დან გრე ულ სამ შობ ლო ზე ჯავ რით და ლე უ ლი.

და ვინ იცის, რო ცა რე ვოლ ვე რის ცივ ჩახ მახს ეხე ბო და მი სი თი თე ბი, 
იქ ნებ ფიქ რობ და კი დეც, რომ ამ ქვეყ ნად არც ღმერ თი არ სე ბობს და 
არც ის ტო რი ის სა მარ თა ლი...

1994 წლის 19 იან ვა რი
გაზ. “ფო რუ მი”, 1994, მა ი სი
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მის სიკ ვდილს იგ ლო ვებს ყვე ლა
წუ ხელ, გვი ან ღა მით გარ და იც ვა ლა შო თა ნიშ ნი ა ნი ძე.
იგი უკურ ნე ბე ლი სე ნით იყო შეპყ რო ბი ლი და მი სი სიკ ვდი ლი მო უ ლოდ

ნე ლი არ უნ და ყო ფი ლი ყო. მაგ რამ რო ცა ტე ლე ფო ნის ზარ მა მამ ცნო, 
რომ იგი უკ ვე აღარ იყო ამ ქვეყ ნად  მა ინც შევ ძრწუნ დი.

შო თა სა ა ვად მყო ფო ში ვი ნა ხუ ლეთ ერ თი კვი რის წი ნათ მე, ირაკ ლი 
კენ ჭოშ ვილ მა, რე ზო ჩხარ ტიშ ვილ მა და ზვი ად ბო კუ ჩა ვამ.

ავად მყოფს სა ხე გას თეთ რე ბო და, სა უბ რის თა ვი არ ჰქონ და და აშ კა რა 
იყო, რომ სიკ ვდი ლი მო ახ ლო ე ბო და. მხო ლოდ მა შინ იჩენ და ინ ტე რესს, 
რო ცა ექი მი ზვი ად ბო კუ ჩა ვა იწყ ებ და ლა პა რაკს.

შო თა საწყ ა ლო ბე ლი და იმე დის თვა ლით შეს ცქე რო და მას, თით ქოს 
სას წა ულს მო ე ლო და...

და ი ხუ რა ქარ თუ ლი პო ე ზი ის კი დევ ერ თი თავ ფურ ცე ლი.
შო თას ლექ სე ბი სი ცოცხ ლის წყურ ვი ლი თაა აღ სავ სე, მაგ რამ თა ვად 

არ იყო მებ რძო ლი ბუ ნე ბი სა და სიკ ვდილ საც მშვი დად, უდ რტვინ ვე ლად 
და ნებ და.

მის სიკ ვდილს იგ ლო ვებს ყვე ლა, ვი საც უყ ვარს ქარ თუ ლი სიტყ ვა და 
სა ქარ თვე ლო...

გაზ. “XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 28 ივ ლი სი

რო გორც სარ და ლი
ლე ვან სა ნი კი ძე ან ტი კუ რი სამ ყა როს მკვლე ვა რი იყო და თა ვა დაც 

ჰგავ და რო მა ელ პატ რი ცი უსს. იგი აგ რძე ლებ და თა ვი სი საყ ვა რე ლი 
ძვე ლი ის ტო რი კო სე ბის ტრა დი ცი ას, რო ცა მე მა ტი ა ნე წერ და, რო გორც 
მწე რა ლი და რო გორც სარ და ლი.

ლე ვან სა ნი კი ძემ უარ ჰყო წე რის ანე მი უ რი სტი ლი და სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რია პო ე ტუ რი მღელ ვა რე ბით აა მეტყ ვე ლა. ამი ტომ ჰყავს უამ რა ვი 
მკითხ ვე ლი მის წიგ ნებს, რო მელ თა გან გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი 
ჰხვდა წი ლად “უ ქარ ქა შო ხმლებს”  თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლის თვა ლით 
და ნა ხულ ქარ თლის ტრა გი კულ ცხოვ რე ბას.

ორი ო დე თვის წი ნათ ჩვენ მას თან ერ თად ვი ყა ვით ბა თუმ ში. იგი 
ისე მხნე და ხა ლი სი ა ნი ჩან და, ვინ იფიქ რებ და, რომ მი სი სხე უ ლი 
უკ ვე სიკ ვდილს შე ეპყ რო. მაგ რამ წიგ ნე ბი აგ რძე ლე ბენ სიკ ვდილ თან 
ბრძო ლას. მათ არა სო დეს მო აკ ლდე ბათ მკითხ ვე ლი, ვი საც უყ ვარს 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა და ჩვე ნი ის ტო რი ა.

და ეს არის ლე ვან სა ნი კი ძის ჩა უქ რო ბე ლი სი ცოცხ ლე.
“100 მწერ ლის გა ზე თი”, 2002, № 2.
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მკურ ნა ლი

11 სექ ტემ ბერს, დი ლის ოთხ სა ათ ზე, შეწყ და ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლის 
გუ ლის ძგე რა. გარ და იც ვა ლა ხალ ხზე და სამ შობ ლო ზე ფიქ რით და 
გარჯით და მაშ ვრა ლი კა ცი, ვი სიც სწამ დათ და სჯე რო დათ თვით მო წი
ნა აღ მდე გე ებ საც კი.

იგი, რო გორც ექი მი და მა მუ ლიშ ვი ლი, უყ ვარ დათ ყველ გან, სა ქარ
თვე ლოს ყო ველ კუთხ ე ში. მის გა მო ჩე ნას სი ხა რუ ლით ხვდე ბოდ ნენ 
სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ებ ზე, მი ტინ გებ ზე, პარ ლა მენ ტის დარ ბაზ ში, 
წვე უ ლე ბებ ზე, ქა ლა ქად თუ სოფ ლად.

მი სი არ ტის ტუ ლი, ზო მი ე რი იუ მო რი თა და პა თე ტი კით შე ზა ვე ბუ ლი 
მარ თა ლი სიტყ ვა დიდ ხანს ეს მო და სა ქარ თვე ლოს, ეს მო და და აფ ხიზ
ლებ და. დე პუ ტა ტის ტრი ბუ ნა მან კი დევ ერ თხელ მო მარ თა ერის 
სამ რეკ ლოდ, ერის ღირ სე ბა თა და სა ცა ვად. 

საკ მა რი სი იყო, დარ ბაზ ში ვინ მეს უკე თუ რი ან მრუ დე აზ რი გა მო
ეთ ქვა, რომ ეს მთვლე მა რე მო ხუ ცი ერ თბა შად აენ თე ბო და და მის 
მშფოთ ვა რე სიტყ ვა ში ფო ლა დი წკრი ა ლებ და.

ბა ტო ნი ვახ ტან გი იყო არა მხო ლოდ მეც ნი ე რი, არა მედ  ერის სუ ლი ერ 
ტკი ვილ თა მკურ ნა ლიც. მოს ვე ნე ბას უკარ გავ და ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი 
ქა ო სი, ხა რობ და მცი რე ო დე ნი წარ მა ტე ბი თაც. პო ლიტ პა ტი მარ თა 
გან თა ვი სუფ ლე ბა ისე ახა რებ და, თით ქოს ის ხე ლი სუფ ლე ბა დაბ რუ ნე
ბუ ლი ყო, რომ ლის დამ ხო ბა გულს უკ ლავ და.

რო ცა უთხ რეს, პარ ლა მენ ტა რო ბა, რო გორც მეც ნი ერს, ხელს შე გიშ
ლი თო, უპა სუ ხა, დი ახ, მაგ რამ მეც ნი ე რე ბა ში მე გა ვა კე თე, რაც 
შე მეძ ლო. დარ ჩე ნილ წლებ ში, ალ ბათ, სა მი ო დე სტა ტი ას თუ დავ წერ, 
ხო ლო რო გორც პარ ლა მენ ტარს, იმ დე ნი მაქვს სათ ქმე ლი, ერ თი 
სი ცოცხ ლე არც მე ყო ფა ო.

რო ცა ჰკითხ ეს, თქვენ რუ სი გყავთ მე უღ ლე და რუ სეთს ასე რა ტომ 
აკ რი ტი კებ თო, უთხ რა, დი ახ, ამი ტო მაც ვიც ნობ რუ სის ხა სი ათს 
ყვე ლა ზე კარ გად, რი გი თი რუ სი კე თი ლი ა, ხო ლო პო ლი ტი კო სი  შო ვი
ნის ტი, ვერ გა უ გია ქარ თუ ლი ენის სა ჭი რო ე ბა და ვერ წარ მო უდ გე ნია 
სა ქარ თვე ლოს არ სე ბო ბა ო.

რო ცა საყ ვე დუ რი ჰკად რეს, ზვი ა დი თქვენ არც გიც ნობ დათ და ასე რა
ტომ იცავ თო, მი უ გო, დი ახ, მე სულ ორ ჯერ ვე ლა პა რა კე მას, მაგ რამ იგი 
გა ნა ხორ ცი ე ლებ და იმ იდე ას, რაც აზრს აძ ლევ და ჩემს სი ცოცხ ლეს იქ, 
შო რე ულ ჩრდი ლო ეთ შიც და რის თვი საც კვდე ბოდ ნენ ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი ო.

ასე თი იყო იგი  ყვე ლა ჩვენ გა ნის მე გო ბა რი და მას წავ ლე ბე ლი.
სიკ ვდი ლი არ აში ნებ და, სიკ ვდილს არ უფ რთხო და. ამი ტომ მშვი დად 
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გა და ვი და ლან დე ბის სამ ყა რო ში, იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც ყვე ლა ზე ძვირ ფას 
მა მუ ლიშ ვილ თა სუ ლე ბი გვე გუ ლე ბა.

გაზ. “ა ხა ლი ეპო ქა”, 2002, 13-19 სექ ტემ ბე რი

ირაკ ლი გო ცი რი ძის ხსოვ ნას

ირაკ ლი გო ცი რი ძე სა ქარ თვე ლომ გა იც ნო 9 აპ რი ლის ტრა გე დი ის 
შემ დეგ, რო ცა ამ უბე დუ რე ბის მი ზეზ თა ჟურ ნა ლის ტუ რი ძი ე ბა 
და იწყ ო.

მა ნამ დე იგი ერ თი ჩვე უ ლებ რი ვი საბ ჭო თა ჟურ ნა ლის ტი იყო, რო მე ლიც 
რუ სულ პრე სა ში თა ნამ შრომ ლობ და.

და ვით კლდი აშ ვი ლის შვი ლიშ ვი ლი ისე მი უ ახ ლოვ და თა ვი სი 
ცხოვ რე ბის მწუხრს, რომ არა ფე რი უჩ ვე უ ლო გა კე თე ბუ ლი არ ჰქონ და.

მაგ რამ გა ნახ ლე ბის ქა რიშ ხალ მა ამ მო ხუც კაცს სა ო ცა რი, უკომ პრო
მი სო, მებ რძო ლი სუ ლი ჩა უდ გა და ქარ თუ ლი პრე სის ლი დე რად აქ ცი ა.

“ი ბე რი ა- სპექ ტრი” “სა ქარ თვე ლოს სამ რეკ ლოს თან” ერ თად ის გა მო
ცე მა იყო, რო მელ მაც 19921993 წლებ ში ქარ თვე ლი ხალ ხი დეპ რე სი ი
სა გან იხ სნა, მო უ ლოდ ნე ლი და მარ ცხე ბის სიმ წა რე გა და ა ტა ნი ნა.

სა ში ნელ წლებ ში იგი უშიშ რად იდ გა სამ შობ ლო სა და მარ თა ლი 
სიტყ ვის და სა ცა ვად. მაგ რამ არ თვლემ დნენ ქარ თვე ლი ხალ ხის ჯა ლა
თე ბი და მას ერის სიყ ვა რუ ლი სას ჯე ლად მო უვ ლი ნეს  პუტ ჩის ტებ მა 
არა ერ თხელ და უცხ რი ლეს ბი ნა და რე დაქ ცი ა. თა ვად ცი ხე ში ჩა აგ დეს 
და ჟურ ნა ლის ტო ბა აუკ რძა ლეს, ხო ლო ორი ვა ჟი მო უკ ლეს...

ასე თი მსხვერ პლი იშ ვი ა თად თუ გა უ ღია რო მე ლი მე ქარ თველს. მას 
შემ დეგ დრო შე იც ვა ლა, მაგ რამ ბა ტო ნი ირაკ ლი მა ინც და უ ფა სე ბე ლი 
წა ვი და ამ ქვეყ ნი დან.

თით ქოს თა ვი სი თა ვი წი ნას წარ გა მო იგ ლო ვა, რო ცა არ ჩევ ნე ბის 
წა გე ბის შემ დეგ შა ვი ცხვირ სა ხო ცი ააფ რი ა ლა დარ ბაზ ში.

მან იცო და, რომ ეროვ ნულ ძალ თათ ვის ხე ლი სუფ ლე ბის კა რი მტკი ცედ 
იყო დახ შუ ლი.

და ი ხუ რა “ი ბე რი ა სპექ ტრი”, რად გან გულ გრი ლია სა ზო გა დო ე ბა 
და მარ ცხე ბუ ლის მი მართ.

აღარ ეხ მი ა ნე ბოდ ნენ თვალ დაშ რე ტილ მო ხუცს გუ შინ დე ლი თა ნა მო
აზ რე ნი, აღარც კო ლე გე ბი აკითხ ავ დნენ, მი ი ვიწყა პრე სამ და ტე ლე ვი
ზი ამ.

ბო ლო ნუ გე ში და სი ხა რუ ლი ის იყო, რომ მო ეს წრო დრა კო ნის 
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დამ ხო ბას, რომ ლის და სა ცა ვად ერ თი მი ტინ გიც არ გა მარ თუ ლა.
მარ ტის ცივ, ქა რი ან დღეს უკა ნას კნელ გზა ზე ჩუ მად გა ა ცი ლა თა ნა

მებ რძოლ თა და თა ნამ გრძნობ თა მცი რე ჯგუფ მა მი სი ცხე და რი.
მაგ რამ ყო ველ თვის იხ მა უ რებს ირაკ ლი გო ცი რი ძის სა ხე ლი მათ მეხ სი

ე რე ბა ში, რო მელ თაც ჟურ ნა ლის ტის სიტყ ვა ქვეყ ნის მსა ხუ რე ბად მი აჩ
ნი ათ.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2004, 15-30 მარ ტი

ქარ თუ ლი სიტყ ვის სტი ქი ი დან

ლა დო მრე ლაშ ვი ლი  თვალ სა ჩი ნო ქარ თვე ლი მწე რა ლი, “ყა ბა ხი სა” და 
“ი ყალ თო ე ლი ბი ჭე ბის” ავ ტო რი, ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბი დან, ქარ თუ ლი 
სიტყ ვის სტი ქი ი დან მო დი ო და. ენის ფე ნო მე ნი მან მხატ ვრულ აზ როვ ნე
ბას გა უ თა ნაბ რა. და დღეს, რო ცა იმ ღვრე ვა მშობ ლი უ რი მეტყ ვე ლე ბა, 
რო ცა ჟარ გო ნი, ბილ წსიტყ ვა ო ბა, უცხო ტერ მი ნები მოგ ვე ძა ლა, კი დევ 
უფ რო ფა სობს მი სი მდი და რი, ფე რა დი, ელ ვა რე სიტყ ვა.

ბა ტო ნი ლა დო დინ ჯად, აუჩ ქა რებ ლად, წლე ბის მან ძილ ზე აგებ და თა
ვის სამ წერ ლო ცი ხე დარ ბაზს, წერ და ლექ სებ სა და მოთხ რო ბებს, რო
მა ნებ სა და პუბ ლი ცის ტურ სტა ტი ებს. არც პო პუ ლა რო ბას ეს წრა ფო და, 
არც ჯილ დო ებს.

ბო ლოს რო ბა ი ებს მი მარ თა და აქაც გა მო ავ ლი ნა პრო ზა ი კოს ისათვის 
უჩ ვე უ ლო ლექ სის თხზვის ნი ჭი.

იგი ისე უეც რად, ისე მო უ ლოდ ნე ლად წა ვი და ამ ქვეყ ნი დან, რო გორც 
მი სი უკა ნას კნე ლი რო მა ნის პერ სო ნა ჟი. შე იძ ლე ბა სურ და ასე თი სიკ
დვი ლი ან იქ ნებ წი ნას წარ იგ რძნო და იხი ლა ტკბილ მწა რე სა წუთ როს
თან გან შო რე ბის წუ თი.

გარ დაც ვა ლე ბამ დე ორი ო დე კვი რით ად რე ქუ ჩა ში შევ ხვდი.
ბა ტო ნი ლა დო ისე წელ გა მარ თუ ლი მო დი ო და, რომ ვინ იფიქ რებ და 

თუ მი სი ახო ვანი სხე ული უკ ვე წა საქ ცე ვად იყო გან წი რუ ლი. მაგ რამ 
ლა დო მრე ლაშ ვი ლის გუ ლი ფეთ ქავს და ცოცხ ლობს მის მშვე ნი ერ წიგ
ნებ ში, რო მელ თაც მკითხ ვე ლი არას დროს მო აკ ლდე ბა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2. 006, 20 სექ ტემ ბე რი - 10 ოქ ტომ ბე რი
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მე ხუ თე საფ ლა ვი

პირ ველ აპ რილს ქარ თველ მა ხალ ხმა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ნეშ თი 
დი დე ბით მი ა ბა რა მთაწ მინ დის მი წას, სა დაც გა ნის ვე ნე ბენ ჩვე ნი ერის 
უპირ ვე ლე სი მოღ ვა წე ნი.

15 წლის წი ნათ, რო ცა ცეცხ ლი თა და მახ ვი ლით სდევ დნენ თა ნა მოძ
მე ნი, რას წარ მო იდ გენ დნენ, რომ პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის სა ხე ლი გა უძ
ლებ და ცი ლის წა მე ბას, შე უ რაცხ ყო ფას, დამ ხო ბას და სა ბო ლო ოდ მა ინც 
სა ყო ველ თაო შა რა ვან დე დით შე ი მო სე ბო და.

მაგ რამ ეს სწამ დათ და სჯე რო დათ მათ, ვინც თოვ ლსა და ყინ ვა ში, 
ტყვი ე ბის წვი მა ში იცავ დნენ პრე ზი დენტს, მათ, ვინც ქურ დუ ლად, 
მო სის ხლე თა ნა მოძ მე თა გან ფა რუ ლად კრძა ლავ დნენ მის ცხედარს 
წა ლენ ჯი ხის მი წა ში.

სვე ტიცხ ო ვე ლის ტა ძარ ში და ას ვე ნეს მი სი ნეშ თი, იმ ტა ძარ ში, რომ ლის 
ამ გებს მკლა ვი მოკ ვე თეს  რა ტომ კარ გი აგი გი ა ო!

ერის თა ვი სუფ ლე ბის შე მოქ მედ საც ხომ ერის მო ღა ლა ტედ აცხ ა
დებ დნენ მარ თლაც აგენ ტე ბი და ბან დი ტე ბი.

აქ მო ვი და უამ რა ვი ხალ ხი, მო ვიდ ნენ პრე ზი დენ ტი, პრე მი ერ მი ნის ტრი, 
პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე. მაგ რამ უკა ნას კნელ გზა ზე არ მი ა ცი
ლებ და გვარ დი ა, რო მელ მაც ტყვია ეს რო ლა თა ვის მთა ვარ სარ დალს. 
ეს მა შინ, რო ცა ჩეჩ ნეთ ში სწო რედ სამ ხედ რო პა ტი ვით დაკ რძა ლეს იგი.

დრო ყვე ლა ზე დი დი და მკაც რი მსა ჯუ ლი ა, რო მელ საც ვერც ოქ რო თი 
მო ის ყი დი, ვერც ტყვი ე ბით დათ რგუ ნავ. ამი ტო მაც ზვი ად გამ სა ხურ
დი ამ სა მა რი და ნაც კი და ა მარ ცხა თა ვი სი და სამ შობ ლოს მტრე ბი.

მას, დი დი მწერ ლის ოჯახ ში და ბა დე ბულ სა და აღ ზრდილს, გან გე ბა 
ტან ჯვის გზას უმ ზა დებ და, რად გან ყვე ლა დი დი საქ მე კეთ დე ბა არა 
თა მა შით, არა მედ  თავ გა მე ტე ბით, სის ხლის გა ღე ბით, სი ცოცხ ლის 
შე წირ ვით.

პირ ველ აპ რილს ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ მთაწ მინ დის კალ თი დან უკა
ნას კნე ლად გად მო ხე და თა ვის ნა ოც ნე ბარ, აღ თქმულ ქვე ყა ნას  და მო
უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლოს, რო მელ შიც ცხოვ რე ბა მას არ ეღირ სა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2007, 20 აპ რი ლი - 20 მა ი სი.
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II. პოლემიკა

ტან ტა ლო სის ტან ჯვა
ყვე ლა სა კითხს თა ვი სი მიკ რო ის ტო რია აქვს.
არც ჩვე ნი მცი რე პო ლე მი კაა გა მო ნაკ ლი სი, რო მე ლიც და იწყო 

1981 წელს, რო ცა პროფ. და ვით თევ ზა ძე ჩე მი სა დოქ ტო რო დი სერ
ტა ცი ის ერ თერ თი ოპო ნენ ტი იყო (გ. ასა თი ან თან, ა. გა წე რე ლი ას-
თან და ე. მაღ რა ძეს თან ერ თად). მა შინ რე ცენ ზი ის და ბეჭ დვა არ 
უც დი ა, მაგ რამ მა ლე სი ტუ ა ცია შე იც ვა ლა, რაც და ემ თხვა მოს კოვ
ში “BAK”ის მი ერ ჩე მი დი სერ ტა ცი ის დამ ტკი ცე ბის მო ახ ლო ე ბას. 

სას წრა ფოდ და ი ბეჭ და არა ერ თი კრი ტი კუ ლი წე რი ლი (ჯ. შა რა ში ძე, გ. 
ლი პარ ტე ლი ა ნი, ლ. ავა ლი ა ნი და სხვ.), ცი ნი კუ რი ეს სე და მი მო ხილ ვა (ამ 
აქ ცი ას თა ვი სი რე ჟი სო რი ჰყავ და). დ. თევ ზა ძე მაც ისარ გებ ლა ამინ დით 
და ოპე რა ტი უ ლად შე ი ტა ნა წიგ ნში თა ვი სი რე ცენ ზი ის შეკ ვე ცი ლი ვა რი
ან ტი ისე, რომ რე დაქ ტორ საც არ წა ა კითხა (ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი კრი ტი კა, თბ., 1982, გვ. 236-246).

დუ მი ლი არ ივარ გებ და და სა პა სუ ხოდ მე დავ ბეჭ დე ად რე და წე რი ლი 
პა სუ ხი (რო მელ საც კარ გად იც ნობ და). ცო ტა ო დენ მის ახალ ნაწ ვა ლებ 
ნაშ რომ საც გა დავ კა რი თვა ლი; გულ მა არ მო მით მი ნა  იმ დე ნი უვი ცო ბა 
შევ ნიშ ნე (იხ. “მი ზა ნი და შე დე გი”, “კრი ტი კა”, 1983, №№3 და 4)!

ამის შემ დეგ და იწყო დ. თევ ზა ძის კამ პა ნია ჩემს წი ნა აღ მდეგ, რომ 
რო გორ მე “შუ რი ეძი ა”. ჩე მი წიგ ნის გან ხილ ვა ზე - ლი ტე რა ტუ რის 
ინ სტი ტუტ ში 1984 წლის იან ვარ ში, შე უ რაცხ მყო ფე ლი სიტყ ვით გა მო-
ვიდ ნენ მა მა - და ვით თევ ზა ძე, ვა ჟიშ ვი ლი - და თო თევ ზა ძე და ქა ლიშ-
ვი ლი თი ნა ნო თევ ზა ძე. 

თა ვად პრო ფე სორ მა კი ფეხ ქვეშ გა თე ლა თა ვი სი სა ნა ქე ბო ზო მი ე
რე ბის პრინ ცი პი, რა საც თურ მე მხო ლოდ სხვა თათ ვის ქა და გებ და და 
გან ცხა დე ბით მი მარ თა ჯერ ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის პარ ტორ გა
ნი ზა ცი ას, დი რექ ტორს, ალ მა ნახ “კრი ტი კის” რე დაქ ცი ას, შემ დეგ  სა
ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ შირს, რამ დე ნი მე ჯერ  პარ ტი ის ცენ ტრა
ლურ კო მი ტეტს, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ას, კომ კავ ში რის ცენ ტრა ლურ 
კო მი ტეტს, ისევ  “კრი ტი კის” რე დაქ ცი ას (რო გორც კი რე დაქ ტო რი შე
იც ვლე ბო და), ესა უბ რა ჟურ ნალ გა ზე თე ბის რე დაქ ტო რებს (“მნა თო ბი”, 
“ცის კა რი”, “სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტი”). არა ერ თხელ გა მო ვი და ლი ტე
რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის კრე ბებ ზე, რა თა მე, რო გორც ან ტი საბ ჭო უ რი 
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იდე ე ბის პრო პა გან დის ტი სა მა გა ლი თოდ და ვე სა ჯეთ. 
სტუ დენ ტე ბიც გა აწ ვა ლა: დაჯ დე ბო და და უკითხ ავ და ჩემს სა ლან

ძღავ სტა ტი ას, რო მე ლიც თან და თან მო ნოგ რა ფია გახ და!
შემ დეგ ვახ ტანგ პა პა შა რე ლის ფსე ვდო ნი მით გარ დაბ ნის რა ი ო ნი დან 

ვრცე ლი წე რი ლი გა უგ ზავ ნა “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ
ცი ას, სა დაც სხვებ ზეც იყა რა ჯავ რი ჩემ ზე გაბ რა ზე ბულ მა!... 

ცხა დი ა, მე და მემ დუ რა და ხმას არ მცემ და, რო გორც თავ ხედ სა და 
ან ტი საბ ჭო თა ელე მენტს!

ბო ლოს და ბო ლოს, სამ წლი ა ნი ბრძო ლის შემ დეგ და ვით თევ ზა ძის წე
რი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ჩა რე ვით მზის სი ნათ ლეს ეღირ სა, რო ცა რე დაქ
ტო რად ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და ნიშ ნეს, მე კი  რედ კო ლე გი ი დან გა მო
მიყ ვა ნეს.

წე რი ლის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტის ას ლი მე ხელ თა მაქვს და სი ნა ნუ ლით 
უნ და ვთქვა, რომ თუმ ცა ამ ნაშ რო მის სრულ ყო ფას წლე ბი შე ა ლი ა, 
იგი მა ინც თავ და პირ ველ დო ნე ზე დარ ჩე ნი ლა (იხ. “ერ თი რე ცენ ზი ა- პა-
სუ ხის” გა მო”, “კრი ტი კა”, 1986, №6)!

რად გან ჩვენ ბევრს ვდა ობთ მი თო სურ მო დე ლებ ზე, თავს ნე ბას მივ
ცემ დ. თევ ზა ძის ხან გრძლი ვი გარ ჯა, და ხარ ჯუ ლი ფი ზი კუ რი ენერ გი ა, 
რო მე ლიც მთე ლი ტო მის და სა წე რად ეყო ფო და, სი ფი ზეს შრო მად, ხო
ლო გან ცდა  ტან ტა ლო სის ტან ჯვად მოვ ნათ ლო.

ახ ლა იხი ლეთ ამ თე ო რე მის მტკი ცე ბა.

***
1. ჩემს მოკ რძა ლე ბულ “რე ცენ ზი ა- პა სუხ ში” “მი ზა ნი და შე დე გი” 

(“კრი ტი კა”, 1983, №№3,4), ვწერ დი, რომ ავ ტორ მა ვერ აგ ვიხ სნა კრი
ტი კის არ სი, ვერ გვიჩ ვე ნა კრი ტი კის სა გა ნი, არ სე ბო ბენ დი დი კრი ტი
კო სე ბი და თე ო რე ტი კო სე ბი და თუ რა მე მარ თლა გვაქვს სა და ვო, პირ
ველ რიგ ში მათ უნ და ვე კა მა თოთ: ამი ტომ მი ვიჩ ნიე უსარ გებ ლოდ კო
ჟი ნოვ თან, კური ლოვ თან, პოს პე ლოვ თან პა ექ რო ბა. ან რა ტომ უწო დებს 
მათ “სა მე ულს”. კუ კ რი ნიკ სე ბი არი ან თუ რა! 

ისიც აღ ვნიშ ნე, რომ ჩე მი წიგ ნი “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პრო ზის 
სტრუქ ტუ რა” არ გა ნე კუთ ვნე ბა კრი ტი კის დარგს და ამ დე ნად მი სი 
გან ხილ ვა სავ სე ბით ზედ მე ტი იყო, მაგ რამ სა ჭი რო აღ მოჩ ნდა კო ნი უნ
ქტუ რულ პრაგ მა ტუ ლი თვალ საზ რი სით, ხე ლი სუფ ლე ბის სა ა მებ ლად.

2. მე ვწერ დი, რომ სიმ ბო ლიზ მმა წარ მოშ ვა უდი დე სი ლი რი კო სე ბი, 
მათ შო რის, ბუ ნებ რი ვი ა, გა ლაკ ტი ო ნიც და ვა სა ხე ლე. დ. თევ ზა ძეს უკ
ვირს, “რა შუ ა შია აქ გა ლაკ ტი ო ნი ო”, “გა ლაკ ტი ო ნი ცის ფერ ყან წე ლი არ 
ყო ფი ლა ო”. რო გორც ეტყ ო ბა, პა ტივ ცე მულ პრო ფე სორს “ცის ფერ ყან
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წელ თა” გარ და სიმ ბო ლის ტად არა ვინ მი აჩ ნი ა, “ცის ფე რი ყან წე ბი” სიმ
ბო ლიზ მის სი ნო ნი მი ჰგო ნი ა!

მან წკა ვა სუ ლაც არ ფიქ რობს ასე ო!
ნუ და ვა ყე ნებთ სა კითხს ასე ულ მობ ლად  სიმ ბო ლიზ მი თუ მან წკა ვა, 

რად გან ძა ლი ან და ი ჩაგ რე ბა მან წკა ვა და და ვით თევ ზა ძის მა ჟო რუ ლი 
ჰან გე ბი ვე რა ფერს უშ ვე ლის!

3. დ. თევ ზა ძე თვლის, რომ კრი ტი კის ის ტო რი ის სა გა ნი არ შე იძ ლე ბა 
იყოს, “კრი ტი კის სკო ლე ბი და მი მარ თუ ლე ბა ნი, მა თი კონ ცეფ ცი ე ბი, 
მა თი გა მო ჩე ნილ თე ო რე ტი კოს თა შე ხე დუ ლე ბა ნი, ტექ სტის ინ ტერ პრე-
ტა ცი ის მე თო დე ბი”, “ქარ თუ ლი ვერ ლიბ რის პრობ ლე მე ბი, ლექ სის, 
რო მა ნის, მოთხ რო ბის, პო ე მის, ლი ტე რა ტუ რის დროს თან მი მარ თე ბის, 
მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის მო დი ფი კა ცი ის” სა კითხ ე ბი და ა. შ.

გა მო დის, რომ კრი ტი კის ის ტო რია მხო ლოდ ლო ზუნ გე ბის კო დექ სი 
ყო ფი ლა, რო მელ საც ესო დენ უხ ვად და და უ ზა რებ ლად გვაწ ვდის კი დეც 
და ვით თევ ზა ძე.

თა მაზ წივ წი ვა ძის თქმი სა არ იყოს, ეს ხომ ის უბა ნი ა, სა დაც ჩვენს 
კრი ტი კას არა სო დეს უჭირ და!

4. პრო ფე სო რი მა ინც და ჟი ნე ბით გვი მე ო რებს, რომ “არ ჩი ლი ქარ თუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კის ფუ ძემ დე ბე ლი ა ო” და იმოწ მებს აკად. კ. 
კე კე ლი ძეს, აკად. ალ. ბა რა მი ძეს, პროფ. რ. ბა რა მი ძეს, პროფ. ჯ. ჭუმ ბუ-
რი ძეს, თით ქოს ასე თი რამ მათ მარ თლაც ეწე როთ თა ვი ანთ გა მოკ-
ვლე ვებ ში. “სხვა მე ლექ სე თა შემ ფა სე ბე ლი” (კ. კე კე ლი ძე), “პირ ვე ლი 
ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი კრი ტი კუ ლის მი მო ხილ ვის ავ ტო რი” (ალ. ბა რა მი ძე), 
“მომ წი ფე ბუ ლი კრი ტი კო სი” (ჯ. ჭუმ ბუ რი ძე), “უ აღ რე სად სა ყუ რადღ-
ე ბო მო საზ რე ბე ბის ავ ტო რი” (რ. ბა რა მი ძე) რე ცენ ზენტს “ფუ ძემ დე-
ბე ლი” ჰგო ნი ა. ამას რომ წერ და “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” პრო ლო გი რო გორ 
არ გა ახ სენ და!

ისევ უნ და გა ვი მე ო რო: “ქარ თუ ლი კრი ტი კის ფუ ძემ დე ბე ლი არის ილია 
ჭავ ჭა ვა ძე და ამ დამ სა ხუ რე ბას ჩვენს დი დი მწე რალ სა და მოღ ვა წეს ნუ 
წა ვარ თმევთ”.

5. მე შევ ნიშ ნავ დი, რომ კრი ტი კის ის ტო რი კოსს არ უნ და გა მორ ჩე
ნო და მძაფ რი პო ლე მი კა კ. გამ სა ხურ დი ა სა და “ცის ფერ ყან წე ლებს” 
შო რის (რო მე ლიც 1921 წელს და იწყო “სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტის” 
ფურ ცლებ ზე და შემ დეგ სხვა ჟურ ნალ გა ზე თებ შიც გა და ვი და), რად გან 
მას ში მო ექ ცა რო გორც ნა ცი ო ნა ლუ რი, ისე ეს თე ტი კუ რი პრობ ლე მა ტი
კა. ამის პა სუ ხად დ. თევ ზა ძე წერს, ეს სა კითხი გან ხი ლუ ლი მაქვს 8485 
გვერ დზე ო. 

შე ვა მოწ მე და აღ მოჩ ნდა, რომ იქ მსჯე ლო ბაა რაპ პის მი მარ თე ბა ზე 
“ა რი ფი ო ნი სად მი”, ხო ლო კ. გამ სა ხურ დია (ან რო მე ლი მე “ცის ფერ ყან
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წე ლი”) სა ერ თოდ არ იხ სე ნი ე ბა!
6. დ. თევ ზა ძე არ გვე უბ ნე ბა თუ რა ტომ არ იხ სე ნი ე ბა 281 გვერ დი ან 

წიგ ნში, რო მე ლიც ქარ თუ ლი საბ ჭო თა კრი ტი კის ის ტო რი ას მო ი ცავს, 
ნო დარ ჩხე ი ძე, ხო ლო “სი ყალ ბედ”, “უ პა სუ ხის მგებ ლო ბად”, “ა რას წორ 
ინ ფორ მა ცი ად”, წიგ ნის წა უ კითხ ა ო ბად თვლის ჩვენს შე ნიშ ვნას, რომ 
არაა სა თა ნა დოდ წარ მოდ გე ნი ლი ს. ჭი ლა ი ას, რ. მიშ ვე ლა ძის, კ. იმე დაშ-
ვი ლის შე ხე დუ ლე ბა ნი. 

ამის სა პა სუ ხოდ ნათ ქვა მი ა, რომ წიგ ნში მა თი სტა ტი ე ბი დან “ა მო ნა
წე რე ბი” საკ მა ოდ მო მაქ ვსო! მე შე ხე დუ ლე ბა ნი, მათ მი ერ წა მოჭ რი ლი 
სა კითხ ე ბი მა ინ ტე რე სებს და არა ცი ტა ტე ბი.

თურ მე ს. ჭი ლა ი ას შრო მე ბი ცი ტი რე ბუ ლი ყო ფი ლა 120,186, 187, 201, 
265, 267 გვერ დებ ზე. შე ვა მოწ მე და აღ მოჩ ნდა, რომ 120 გვერ დზე ცი
ტა ტა ეკუთ ვნის შ. დუ დუ ჩა ვას, 265ზე  სკკპ ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტის 
დად გე ნი ლე ბას, ხო ლო 267ით იწყ ე ბა “მი თი თე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა”!

ამ რი გად, ექ ვსი მი თი თე ბი დან სა მი ყალ ბი ა!
მე თურ მე ვერ შე მი ნიშ ნავს “რ. მიშ ვე ლა ძის ცი ტა ტა წიგ ნის 239-ე 

გვერ დზე”. ნამ დვი ლად ვერ შევ ნიშ ნავ დი, რად გან 239ე გვერ დზე ჩე
მი ცი ტა ტა ა! სპე ცი ა ლუ რად ჩა ვი კითხე “მი თი თე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის” 
სი ა, რო მე ლიც 336 ერ თე ულს მო ი ცავს, მაგ რამ ვერც იქ ვი პო ვე რე ვაზ 
მიშ ვე ლა ძის რო მე ლი მე სტა ტი ა! ამი ტომ იძუ ლე ბუ ლი ვარ ძვე ლი შე ნიშ
ვნა გად მოვ წე რო, რომ რ. მიშ ვე ლა ძის სა ხე ლი “ორ მოც და ათ კა ცი ან სი-
ა ში მოხ ვდა მხო ლოდ”. ხო ლო პ. შა რია უნ და ყო ფი ლი ყო მოხ სე ნე ბუ ლი 
არა თა ნა მედ რო ვე, არა მედ 40ი ა ნი წლე ბის კონ ტექ სტში, არა რო გორც 
თე ო რე ტი კო სი, არა მედ, რო გორც ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტის მდი ვა ნი 
და აკა დე მი კო სი, რო მე ლიც 1946 წელს სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა ყრი
ლო ბა ზე მოხ სე ნე ბით გა მო ვი და. იგი ხომ რეს პუბ ლი კა ში იდე ო ლო გი უ
რი ატ მოს ფე როს ერ თერ თი გან მსაზღ ვრე ლი იყო.

7. დ. თევ ზა ძეს ისევ ჰგო ნი ა, თით ქოს ცალ კე ულ კრი ტი კოს თა ან ტი
ლი ტე რა ტუ რულ პო ზი ცი ას არა ფე რი ჰქო ნია სა ერ თო იმ ჟა მინ დე ლი 
“ი დე ო ლო გი უ რი ხა სი ა თის შეც დო მებ თან”, რომ თით ქოს ისი ნი თა ვი
ან თი ინი ცი ა ტი ვით მოგ ვევ ლი ნენ “სა ში შარ ძა ლე ბად”, რაც “1937 წელს 
კულ მი ნა ცი ას აღ წევს”. ამ გვა რი მტკი ცე ბით ავ ტო რი ცდი ლობს ერ თმა
ნე თი სა გან გა თი შოს პარ ტი ის პო ლი ტი კა და მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, 
რაც არა მგო ნი ა, რომ შეძ ლოს!

8. ჩე მი აზ რით, რო ცა გა ნი ხი ლავ “კრი ტი კის მიმ დი ნა რე პე რი ოდს”, 
აქე დან კი დევ ცალ კე პე რი ო დი არ უნ და გა მო ყო (იხ. “სა მოც და ა თი ა ნი 
წლე ბი”). “მიმ დი ნა რე პე რი ოდს” კი დევ რა ღა “პე რი ო დი” უნ და ჰქონ დეს. 
ასე რომ ჩე მი ლან ძღვი თა და გა ნუს ჯე ლი ცი ტი რე ბე ბით არა ფე რი 
მტკიც დე ბა.
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9. აქ არ შე ვუდ გე ბი ჩე მი მა რა დი უ ლი ოპო ნენ ტის და ვით თევ ზა ძის 
ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი ცოდ ნის აღ ნუს ხვას, არც კ. გამ სა ხურ დი ას მი მარ თე
ბის ჩვე ნე ბას “სიღ რმის ფსი ქო ლო გი ი სად მი”. ამ სა კითხს არა ერ თხელ 
შე ვე ხე და ვფიქ რობ საკ მა რი სია (იხ. “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პრო-
ზის სტრუქ ტუ რა”, 1980, გვ. 56-66; “Лиф и логика”, 1984, გვ. 56-74; 
“აღ თქმუ ლი ქვეყ ნის ძი ე ბა”, 1984, გვ. 364-365; “სიტყ ვა, რო გორც ბე-
დის წე რა”, 1986, გვ. 158-173).

რო გორც ვატყ ობ, დ. თევ ზა ძე ზოგ მათ განს არ იც ნობს, თო რემ გა ქი
ლი კე ბას ვინ და ას წრებ და. ცალ კე უ ლი ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი მო დე ლე ბი 
მე ად რეც გან ვი ხი ლე (იხ. “ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე ლუ დი ე ბი”, 1974, გვ. 
162-171), მაგ რამ პა ტივ ცე მულ პრო ფე სორს აღარ ახ სოვს. არა და ლი ტე
რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში ამ წიგ ნის გან ხილ ვას 1975 წლის იან ვარ ში 
თა ვად უძღ ვე ბო და!

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ზიგ მუნდ ფრო იდს კარ გად იც ნობ და. 
ერთ დროს ეს სეს და წე რა საც აპი რებ და ავ სტრი ელ ფსი ქო ა ნა ლი ტი კოს
ზე და ეს გა მო აცხ ა და კი დეც (იხ. “უკ რა ი ნის თე მა დი”, 1933), მაგ რამ 
უკ ვე “მთვა რის მო ტა ცე ბას” წერ და და თა ვი სი თვალ საზ რი სი ამ წიგ ნში 
გა შა ლა.

სა ინ ტე რე სო ა, მე სხვა მრა ვა ლი სა კითხ იც გან ვი ხი ლე, მაგ რამ რა ტომ 
მა თაც არ მი აქ ცია ყუ რადღ ე ბა, ან რის თვის ამო ი ჩე მეს ფსი ქო ა ნა ლი ზი, 
რომ ლი სად მი კ. გამ სა ხურ დი ას მი მარ თე ბას ჩემს მო ნოგ რა ფი ა ში უკა
ვია მხო ლოდ 13 გვერ დი!... იმი ტომ ხომ არა, რომ თით ქოს მო ვითხ ოვ დე 
“მთვა რის მო ტა ცე ბის” გას წო რე ბას. მე, ისე ვე რო გორც დ. სტუ რუ ა, კ: 
იმე დაშ ვი ლი, ა. ბაქ რა ძე, გ. გა ჩე ჩი ლა ძე, მხარს ვუ ჭერ პირ ველ ვა რი
ანტს, მაგ რამ “აღ დგე ნა” “გას წო რე ბა” რო დი ა, რო გორც გვას წავ ლის პა
ტივ ცე მუ ლი მკვლე ვა რი.

10. ისევ უნ და გან ვაცხ ა დო: არც კ. იმე დაშ ვილს, არც გ. გა ჩე ჩი
ლა ძეს არა ფე რი უწე რი ათ კ. გამ სა ხურ დი ას ფრო ი დიზ მთან მი მარ თე
ბა ზე. ამი ტომ სრუ ლი ად ზედ მე ტია ცი ტი რე ბა ნი და შაბ ლო ნუ რი ტი რა
დე ბი: “სწო რედ ესაა ღია კა რე ბის მტვრე ვა!”... “კო მენ ტა რი მარ თლაც 
ზედ მე ტი ა”!.

“მა მა თა” და “შვილ თა” ბრძო ლა კი არაა “ო ი დი პო სის კომ პლექ სი”, 
რო გორც ჰგო ნია დ. თევ ზა ძეს, არა მედ  მი სი ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი ინ ტერ
პრე ტა ცი ა. ეს რომ ასე არ იყოს, მა შინ სო ფოკ ლეც ფრო ი დის ტად უნ და 
ჩაგ ვეთ ვა ლა!

11. დ. თევ ზა ძის აზ რით, მე “ფსი ქო ლო გი ის ძი რი თად მი მარ თუ ლე-
ბებ სა და სკო ლებს” ვიც ნობ მხო ლოდ პროფ. ვლა დი მერ ნო რა კი ძის 
წიგ ნით  “ხა სი ა თის ფსი ქო ლო გია და მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რა”. ის 
კი და ა ვიწყ და, რომ მი თი თე ბუ ლი და ცი ტი რე ბუ ლი მაქვს ზ. ფრო ი-
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დის, ე. კრეჩ მე რის, გ. უელ სის, ა. შე რო ზი ას, დ. უზ ნა ძის, ს. რუ ბინ-
შტე ი ნის, ს. ავე რინ ცე ვის, რ. ვა ი მა ნის, ვ. კა კა ბა ძის ნაშ რო მე ბი, აგ
რეთ ვე  ფუნ და მენ ტუ რი კრე ბუ ლე ბი  “Бессознательное (ტ. I, II, III 
და IV), “XX სა უ კუ ნის ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ფი ლო სო ფი ა” (თბ. 1970) და 
“Буржуазная философия ХХ века” (1974). ზო გი მათ გა ნის გა მო ხომ 
თვი თონ ვე მე და ვე ბა!

შემ დეგ წარ მოდ გე ნი ლია პა რა ლე ლუ რი ტექ სტე ბი ვლ. ნო რა კი ძი სა 
და ჩე მი წიგ ნი დან, რა თა პლა გი ა ტო ბა ში ვემ ხი ლე ბი ნე. ის კი და უ მა ლა 
მკითხ ველს, რომ თა ვად ვლ. ნო რა კი ძის მსჯე ლო ბა არის პე რიფ რა ზი 
ე. კრეჩ მე რის ნაშ რო მი სა  “Строение тела и характер”. ამი ტომ მე 
ორი ვე მათ განს იმა ვე გვერ დზე ვუ თი თებ სქო ლი ო ში (იხ. კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას პრო ზის სტრუქ ტუ რა”, გვ. 74, “Миф и логика”, გვ. 328) 
 ავ ტო რის, ნაშ რო მის, გა მო ცე მის ად გი ლის, თა რი ღი სა და გვერ დის 
აღ ნიშ ვნით.

არც იმი სი თქმა უნ და იყოს ზედ მე ტი, რომ მე გა ვე ცა ნი ე. კრეჩ მე რის 
წიგ ნის 1924 წლის კი ე ვურ გა მო ცე მას და არა 1930 წლი სას, რო მელ საც 
უთი თებს ვლ. ნო რა კი ძე.

12. ილი ას პო ლე მი კა ნოე ჟორ და ნი ას თან, არ ჩილ ჯორ ჯა ძეს თან, 
ივა ნე გო მარ თელ თან უფ რო იყო “მა მა თა” და “შვილ თა” ბრძო ლა, ვიდ რე 
კა მა თი ბ. ჯორ ჯა ძეს თან, რ. ერის თავ თან ან გ. ბა რა თაშ ვილ თან (ან 
თუნ დაც 70-ი ა ნი წლე ბის პო ე ტუ რი პა ექ რო ბა ნი), რად გან გა მო იკ ვე თა 
გან სხვა ვე ბუ ლი იდე ო ლო გი უ რი კონ ცეფ ცი ე ბი, რო მელ თა შე ჯა ხე ბამ 
გან საზღ ვრა სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი. ამი ტომ ასეთ მნიშ ვნე ლო ვან 
მოვ ლე ნა ზე რო გორ შე იძ ლე ბა იძახ დე, “ეს კუ რი ო ზი ა ო”, “ა ფე რუმ შენს 
ლო გი კა სო”.

გა მო დის, რომ ან მარ თლაც ყრუ ხარ, ან თავს იყ რუ ებ...
ასე თია პო ლე მი კუ რი სტა ტი ის “მთა ვა რი სი უ ჟე ტუ რი გრე ხი ლი”.
და ვით თევ ზა ძემ არ ისურ ვა მკითხ ვე ლი სათ ვის აეხ სნა თუ რა ტო

მაა თა რაშ ემ ხვა რი “კოს მო პო ლი ტი”, კაც ზვამ ბაია რა ტომ “ირ ჩევს 
სო ცი ა ლიზ მის გზას”, რა ტო მაა თა რა ში რო მა ნის “ცენ ტრა ლუ რი პერ-
სო ნა ჟი”, ხო ლო არ ზა ყა ნი “მთა ვა რი გმი რი”, რა ტომ არ ასა ხე ლებს 
თუნ დაც ერთ ქარ თველ რე ვი ზი ო ნისტ  კრი ტი კოსს, ვი სი შე ნიშ ვნის 
შემ დეგ და ა ბეჭ დვი ნა “შეც დო მე ბის გას წო რე ბა”, ან კი დევ  თუ ინ
ცეს ტი და მა მის მკვლე ლო ბა აღა რაა “ო ი დი პო სის კომ პლექ სი”, სხვა 
რა ღაა ან რო გორ ღა მსჯე ლო ბენ ფსი ქო ა ნა ლი ზის გავ ლე ნის შე სა ხებ 
ჯ. ჯო ი სის, თ. მა ნის, დ. ჰ. ლო უ რენ სის, ო. ჰაქ სლის ან ჟ. პ. სარ ტრის 
ცალ კე ულ ნა წარ მო ე ბებ ზე!

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ასე თი ფსევ დო მეც ნი ე რე ბის თვის უცხოა ყო ველ
გვა რი “გარ დაქ მნა” და “გა ნახ ლე ბა”. თუმ ცა ახალ ტალ ღა ზე წა მი
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ე რად გა და ერ თვე ბი ან ხოლ მე, ბევრს ქა და გე ბენ პროგ რეს ზე, საქ მით 
კი ცდი ლო ბენ არა XX სა უ კუ ნის აზ როვ ნე ბის მო ნა პო ვარ თა ათ ვი
სე ბას, არა მედ 3040ი ა ნი წლე ბის შე ხე დუ ლე ბა თა რეს ტავ რა ცი ას, 
თა ნა მედ რო ვე ადა მი ან თა ფსი ქი კი სა და ცნო ბი ე რე ბის გა ყინ ვას 
გარ და სუ ლი წლე ბის დო ნე ზე. მაგ რამ ჟა მი რომ შე იც ვლე ბა, ფერს 
იც ვლი ან, რო გორც კურ დღლე ბი შე მოდ გო მა ზე.

***
დ. თევ ზა ძის დას კვნით, ეკ ლექ ტუ რად გა მი ერ თი ა ნე ბია ცნე ბე ბი, 

მი მარ თუ ლე ბე ბი, სკო ლე ბის პრინ ცი პე ბი, ისე, რომ “შე დეგ ზე” არ მი
ფიქ რი ა, არ გა მო მი ყე ნე ბია “მეც ნი ე რუ ლი კა ნო ნე ბი”. ამი ტომ კ. გამ-
სა ხურ დი ას გმი რე ბი “თვალ სა და ხელ შუ ა” დამ კარ გვი ა, გა ტა ცე ბუ
ლი ვყო ფილ ვარ “არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბით”, მკითხ ვე ლი სათ ვის 
შე მი თა ვა ზე ბია “სენ სა ცი უ რი აღ მო ჩე ნე ბი”, გა უ გე ბა რი არ ქე ტი პე ბი 
და ჰი პოს ტა სე ბი.

რამ დე ნი მე წლის წი ნათ ასე არ ფიქ რობ და დ. თევ ზა ძე. აი, ნა ხეთ რა 
კარგად, რა და მა ჯე რებ ლად წერ და იგი: 

“სო სო სი გუ ამ საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რის მცო დე ნო ბა ში პირ ვე ლად 
მოგ ვცა გან ზო გა დე ბუ ლი ნაშ რო მი დი დი ქარ თვე ლი საბ ჭო თა მწერ-
ლის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ. იგი ფრი-
ად ორი გი ნა ლუ რი მოვ ლე ნაა ჩვენს ლი ტე რა ტუ რის მცო დ ნეო ბა ში და 
თა ვის მხრივ ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რის მცო დ ნეო ბის მა ღალ 
დო ნე ზე მიგ ვი თი თებს. გან სა კუთ რე ბით ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს 
წიგ ნის თე ო რი უ ლი მხა რე. კრი ტი კო სის მი ერ ლი ტე რა ტუ რულ -მხატ-
ვრუ ლი მოვ ლე ნე ბი და ფაქ ტე ბი გახ სნი ლია თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა-
ტუ რის მცოდ ნე ო ბის პო ზი ცი ე ბი დან, მთა ვა რი დე ბუ ლე ბე ბი და მა თი 
არ გუ მენ ტი რე ბა ძი რი თა დად გა სა ზი ა რე ბე ლი ა. მთლი ა ნად სო სო სი-
გუ ას და სა ხე ლე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვა აგე ბუ ლია ახალ მე თო დო ლო გი ურ 
პრინ ცი პებ ზე და ამ მი მარ თუ ლე ბით ფრი ად სა ყუ რადღ ე ბო მოვ ლე-
ნა ა” (დ. თევ ზა ძე, ქარ თუ ლი საბ ჭო თა ლი ტე რა ტურუ ლი კრი ტი კა, გვ. 
236-237).

მაგ რამ საკ მა რი სი იყო გა მო მეთ ქვა რამ დე ნი მე უწყ ი ნა რი შე ნიშ ვნა, 
რომ ავ ტორ მა რა დი კა ლუ რად შეიც ვა ლა თვალ საზ რი სი და თავს ბრალ
დე ბა თა ქა რიშ ხა ლი და მა ტე ხა. გან სა კუთ რე ბით და ი წუ ნა წიგ ნის “თე-
ო რი უ ლი მხა რე”, “მთა ვა რი დე ბუ ლე ბე ბი”, “ა ხა ლი მე თო დო ლო გი უ რი 
პრინ ცი პე ბი”, ად რე რომ ესო დენ მოს წონ და.

არა მგო ნი ა, ასე თი სალ ტო- მორ ტა ლე უხ დე ბო დეს ხან დაზ მულ 
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პრო ფე სორ და ვით თევ ზა ძეს, რომ ლის სა ხე ლი მკითხ ვე ლი სა ზო გა-
დო ე ბი სათ ვის ცნო ბი ლი გახ და მხო ლოდ ჩე მი კრი ტი კუ ლი წე რი ლის 
წყა ლო ბით!...

 “კრი ტი კა”, 1987, №1
 P. S. პო ლე მი კუ რი წე რი ლი “კრი ტი კის” რე დაქ ცი ის

 თა ნამ შრო მელ მა ნო დარ გრი გა ლაშ ვილ მა საგ რძნობ ლად      
შე ამ ცი რა და ამი ტომ შეკ ვე ცი ლი სა ხით და ი ბეჭ და.

ტი რა ჟე ბის თუ პო ე ზი ის წი ნა აღ მდეგ?

თა ვი დან ვე მინ და შე გახ სე ნოთ: 
სუსტ ლექსს თუ პო ე მას ყო ველ თვის ებ რძოდ ნენ, მაგ რამ მწერ ლო ბის 

უდი დე სი ნა წი ლი მუ დამ მო საწყ ე ნი იყო.
მით უმე ტეს ებ რძოდ ნენ ერ ზაც ლი ტე რა ტუ რის ტი რა ჟი რე ბას.
ჩე მი აზ რით, ლი ტე რა ტუ რა ში მავ ნე ბე ლი მცდა რი ტენ დენ ცია ან ნი ჭი

ე რად ხორ ცშეს ხმუ ლი უვარ გი სი კონ ცეფ ცია უფ რო ა, ვიდ რე ნაც რის
ფე რი წიგ ნე ბი.

მაგ რამ აზ როვ ნე ბის პრო ცე სი გუ ლის ხმობს სა უ კე თე სო ნი მუშ თა 
გა მორ ჩე ვა სა და დამ კვიდ რე ბას, მდა რე თხზუ ლე ბე ბის მო ცი ლე ბას.

ფე ლიქს კო ჟი აშ ვი ლის წე რი ლიც  “ფიქ რე ბი პო ე ზი ა ზე” (“წიგ ნის 
სამ ყა რო”, 1987, 23.IX) თით ქოს ასე თი ვე პა თო სი თაა და წე რი ლი. მაგ რამ 
არ სე ბი თად კრი ტი კის მახ ვი ლი მი მარ თუ ლია თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
პო ე ზი ის წი ნა აღ მდეგ.

ეტყ ო ბა, ეს ავ ტორ საც უგ რძვნია და ეჭ ვის გა სა ფან ტა ვად გვე უბ ნე ბა, 
მთლად ასე ნუ გა მი გებ თო! 

იგი თით ქოს იმი ტომ წუხს, რომ ყველ გან, ცენ ტრში თუ პე რი ფე რი ებ ში, 
წიგ ნის მა ღა ზი ე ბი გა მო ტე ნი ლია პო ე ტუ რი კრე ბუ ლე ბით. თვე ო ბით, 
წლო ბით “წვა ნან და ელი ან მყიდ ველს ჩაზ ნე ქილ თა რო ებ ზე ცუ დი, სა შუ-
ა ლო, კარ გი წიგ ნე ბი”.

თურ მე მა ღა ზი ე ბის მუ შა კე ბი საქ მეს ვერ აუ დი ან. “კაი პრო ზის” და მა
ტე ბად ასა ღე ბენ ლექ სე ბის წიგ ნებს. მაგ რამ რად გინ და  “ყო ველ დღე 
უხ ვად შე აქვთ შარ შან დე ლი, გა სუ ლი თვის გა მო ცე მე ბის ახა ლი გა მო ცე-
მე ბი”.

ფაქ ტის და სამ ტკი ცებ ლად ფ. კო ჟი აშ ვილს შე უ მოწ მე ბია თბი ლის ში 
“საქ წიგ ნის” სა მი მა ღა ზი ა: 

ჯერ № 7 მა ღა ზი ას სწვე ვია და იქ უნა ხავს გი ვი ძნე ლა ძის სა მი და 
გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის და ჯარ ჯი ფხო ვე ლის ორ ო რი კრე ბუ ლი, გა მო ცე



51

მუ ლი 19861987 წლებ ში. მაგ რამ და ვიწყ ნი ა, რომ ეს მა ღა ზია სა მეც ნი
ე რო ტექ ნი კუ რი ლი ტე რა ტუ რით ვაჭ რობს და, გარ და ამი სა, რე მონ ტის 
გა მო რამ დე ნი მე თვის წინ და ი კე ტა.

“ჩი რაღ დან ში” იყი დე ბა გ. ალ ხა ზიშ ვი ლის ერ თი და ჯ. ფხო ვე ლის 
ორი წიგ ნი. ხო ლო “სა უნ ჯე ში” აქვთ გ. ძნე ლა ძის ორი და გ. ალ ხა ზიშ
ვი ლის ერ თი წიგ ნი. ჯ. ფხო ვე ლის წიგ ნე ბი კი გა ყი დუ ლი აღ მოჩ ნდა (24 
სექ ტემ ბრის მო ნა ცე მე ბით).

ამ რი გად, ავ ტო რი ატყ უ ებს სა ზო გა დო ე ბას. მარ თა ლიც რომ იყოს, 
გა ნა რამ დე ნი მე პო ე ტის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა მსჯე ლო ბა მთელს პო ე ზი
ა ზე?

ბევ რი ვე ძე ბეთ, მაგ რამ წიგ ნის მა ღა ზი ებ ში ვერ ვი პო ვეთ “შარ შან წინ
დე ლი” პო ე ტუ რი კრე ბუ ლე ბი.

ხო ლო “გა სუ ლი თვის გა მო ცე მე ბის ახა ლი გა მო ცე მე ბი” ზღაპ რე ბის 
სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა  ერ თი წიგ ნი ქარ თულ ენა ზე წე ლი წად ში 
მხო ლოდ ერ თხელ შე იძ ლე ბა გა მო ი ცეს (გარ და “ვეფ ხის ტყა ოს ნი სა”).

ასე თია ჩვენს ქვე ყა ნა ში და წე რი ლი თუ და უ წე რე ლი სა გა მომ ცემ ლო 
კა ნო ნი, რაც ყვე ლა მწე რალ მა მშვე ნივ რად იცის.

ფ. კო ჟი აშ ვილს გან სა კუთ რე ბით აწუ ხებს “სხვა დას ხვა ად რე გა მო-
ცე მუ ლი კრე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შედ გე ნი ლი ახა ლი, უფ რო სრუ ლი 
კრე ბუ ლე ბი”, “რჩე უ ლე ბი და რჩე უ ლის რჩე უ ლე ბი”, რო მელ თაც 
მყიდ ვე ლი არა ჰყავთ.

მა თი ავ ტო რე ბი თურ მე გა მუდ მე ბით  “იწ ვი ან შე მოქ მე დე ბის 
ცეცხ ლში”, მაგ რამ არა პო ე ზი ის, არა მედ  ჰო ნო რა რის სიყ ვა რუ ლით.

გ. ძნე ლა ძე, გ. ალ ხა ზიშ ვი ლი, ჯ. ფხო ვე ლი არ არი ან გა მომ ცემ ლო
ბე ბის მი ერ ისე გა ნე ბივ რე ბულ ნი, რომ ყო ველ წლი უ რად ბეჭ დონ “სრუ ლი 
კრე ბუ ლე ბი” ან “რჩე უ ლის რჩე უ ლე ბი”.

მაშ ვინ არი ან ეს პო ე ტე ბი?
ავ ტო რი არ გვიმ ხელს. ამი ტომ მე და ვა სა ხე ლებ იმ პო ე ტებს, 

რო მელ თაც რამ დენ ჯერ მე გა მოს ცეს “სრუ ლი კრე ბუ ლი” თუ” რჩე უ ლი” 
 კ. ნა დი რა ძე, ი. აბა ში ძე, გრ. აბა ში ძე, ხ. ბე რუ ლა ვა, ო. ჭე ლი ძე, მ. ლე ბა-
ნი ძე, მ. მა ჭა ვა რი ა ნი, შ. ნიშ ნი ა ნი ძე, ჯ. ჩარ კვი ა ნი, ტ. ჭან ტუ რი ა, ო. 
ჭი ლა ძე...

აი, თურ მე ამ ავ ტო რე ბის წიგ ნე ბი არ იყი დე ბა, არ იყი დე ბა, რად გან 
რეს პუბ ლი კა “პო ე ზი ის კრი ზისს” მო უ ცავს. წიგ ნე ბი მა ღა ზი ის თა რო
ებ ზე ყვით ლდე ბა, მა თი ავ ტო რე ბი  კი ახალ ა ხალ ტო მებს მა ინც სცე მენ; 
სა ბედ ნი ე როდ, თბი ლი სის წიგ ნის მა ღა ზი ებ ში და სა ხე ლე ბუ ლი პო ე ტე ბის 
“რჩე უ ლე ბი” თუ “სრუ ლი კრე ბუ ლე ბი” არ აღ მოჩ ნდა.

გა მო დის, რომ ფ. კო ჟი აშ ვი ლი არ ამ ბობს სი მარ თლეს: “რჩე უ ლე ბი” 
და “სრუ ლი კრე ბუ ლე ბი” სწრა ფად იყი დე ბა (რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის 
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გარ და). მაშ რა აწუ ხებს ავ ტორს? ჰო ნო რა რი! ამი ტომ მო ითხ ოვს, რომ 
წიგ ნე ბი ელ ვის სის წრა ფით გაქ რეს თა რო ე ბი დან, არა და  არ გა მო
ი ცეს. სა ერ თოდ, წიგ ნის გა ყიდ ვა არ არის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი. ამ 
ფაქ ტის მი ხედ ვით არა ვი თარ “პო ე ზი ის კრი ზის ზე” არ შე იძ ლე ბა ლა პა
რა კი, ისე ვე, რო გორც არა ფერს ნიშ ნავს რო მე ლი მე დე ტექ ტი ვის ბუ მი. 
ავ ტო რი ირო ნი ით შე ნიშ ნავს, რომ თავს ვი წო ნებთ ტი რა ჟე ბით, ვწერთ 
პო ე ზი ის არ ნა ხულ აყ ვა ვე ბა ზე, ნამ დვი ლად კი კრი ზი სი სა და და ცე მის 
ჟა მი გვიდ გას!

თურ მე ყვე ლა “გავ ლე ნი ა ნი”, “ცნო ბი ლი” თუ “გა მო ჩე ნი ლი” პო ე ტი 
ფუ ლის შოვ ნის წყურ ვილს შე უპყ რი ა: 

“ა ღარ და ე ძებს, აქვს თუ არა რა ი მე სათ ქმე ლი, ცდი ლობს რაც 
შე იძ ლე ბა ბევ რი და სწრა ფად თქვას. ამ ბობს კი დეც, უფ რო სწო რად, 
“უმ ღე რის” ყვე ლას და ყვე ლა ფერს, რაც კალ მის წვერ ზე მო ად გე ბა! 
სად სცა ლია ნა წე რის დახ ვე წა- გა მარ თვი სათ ვის! მე ლანს შეშ რო ბა საც 
არ აც ლის და რე დაქ ცი ა- გა მომ ცემ ლო ბებ ში მი არ ბე ნი ნებს! რას იზამ, 
ცდი ლობს, სა ნამ “თო ნე ცხე ლი ა”, მო ას წროს და მო რი გი “ციკ ლე ბი” და 
წიგ ნე ბი “გა მო აცხ ოს”, რო მელ შთა გო ნე ბა ზე და აღ მაფ რე ნა ზე, შე მოქ-
მე დე ბით “წვა სა” და “ტან ჯვა ზე”, “გულ ში გა მო ტა რე ბა სა” და “ტვინ ში 
გა და ხარ შვა ზე” შე იძ ლე ბა ამ დროს ლა პა რა კი?”

ეს ყო ვე ლი ვე ნათ ქვა მია “გავ ლე ნი ან”, “ცნო ბილ”, “გა მო ჩე ნილ” პო ე
ტებ ზე, რო მელ თაც ბა ძა ვენ “ა ხალ გაზ რდა პო ე ტე ბი”, რად გან ამ გვა რი 
სე ნი გა დამ დე ბი ყო ფი ლა. ამ კონ ტექ სტში მი ჭირს, კონ კრე ტუ ლად და ვა
სა ხე ლო “გავ ლე ნი ა ნი”, “ცნო ბი ლი”, “გა მო ჩე ნი ლი” პო ე ტე ბი, რო მელ თაც 
სი ცოცხ ლის მიზ ნად და სა ხუ ლი ჰქო ნი ათ პო ე ზი ით ბიზ ნე სი და ამ მი ზანს 
შე წირ ვი ან კი დეც!

შემ დეგ, ეტყ ო ბა, წე რი ლის ავ ტო რი შე ფიქ რი ან და და და უ მა ტა, ჩე მი 
ნათ ქვა მი “ყვე ლა პო ეტს” არ ეხე ბა, მაგ რამ “სა ერ თო ტენ დენ ცი ა” მა ინც 
ასე თი ა ო! “ყვე ლა პო ეტს”, რა თქმა უნ და, არ ეხე ბა, “ყვე ლა პო ე ტი” 
ტი რა ჟე ბით არ იბეჭ დე ბა, რად გან კარ გად იცი ან გა მომ ცემ ლო ბე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლებ მა, რომ პო ე ტე ბის დი დი ნა წი ლი მა სობ რი ვი ტი რა ჟით 
ვერ გა მო ი ცე მა. მაგ რამ “სა ერ თო ტენ დენ ცი ას” ხომ სწო რედ “ცნო ბი ლი” 
და “გა მო ჩე ნი ლი” პო ე ტე ბი ქმნი ან და არა პრო ცე სის თა ნამ გზავ რი ავ ტო
რე ბი!

გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლია მსჯე ლო ბის ტო ნიც. ასე თი სი ძულ ვი ლით ჩვე ნი 
პრე სა მექ რთა მე ებ ზე, ქურ დებ სა და რე ცი დი ვის ტებ ზეც არ წერს. 
ეტყ ო ბა, ფ. კო ჟი აშ ვი ლის თვალ ში პო ე ტე ბი უფ რო დი დი დამ ნა შა ვე ნი 
არი ან, ალ ბათ შა მი ლის სას ტი კი კა ნო ნიც ამი ტომ გა იხ სე ნა (სხვა თა
შო რის, სხვი სი მი ბაძ ვით).

რო გორც ირ კვე ვა, ფ. კო ჟი აშ ვი ლი ტი რა ჟე ბის კი არა, თა ნა მედ რო ვე 
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ქარ თვე ლი პო ე ტე ბის მტე რი ყო ფი ლა!
პო ე ზი ას რომ ან გა რი ში გა უს წო რა, შე ე ცა და ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი

ა შიც შე ე ტა ნა “სი ნათ ლე”: არ მოს წო ნე ბია ერ თი აბ ზა ცი ჩე მი წიგ ნი დან, 
 “სიტყ ვა, რო გორც ბე დის წე რა” (ერ თი ლი ტე რა ტუ რუ ლი “რე ცეპ ტის” 
გა მო, “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1987, 25.IX). ეს ერ თი აბ ზა ცი 
რამ დე ნი მე ნა წი ლად და უყ ვი ა, ცი ნი კუ რი კო მენ ტა რე ბი და ურ თავს. 
ხო ლო ზო გი წი ნა და დე ბა, რო მე ლიც ხელს არ აძ ლევ და, ამო უ ღი ა. 

იძუ ლე ბუ ლი ვარ აღ ვად გი ნო ჩე მი მსჯე ლო ბა:
“ხო მალ დში” და ი ბეჭ და ლეო ქი ა ჩე ლის რამ დე ნი მე ნა წარ მო ე ბი. მოხ და 

ისე, რომ “ტა რი ელ გო ლუ ას” ავ ტო რი, რო მელ საც უკ ვე საკ მა ოდ ჰქონ და 
სა ხე ლი მოხ ვე ჭი ლი, აჰ ყვა ახალ გაზ რდულ ცთუ ნე ბებს. რო მა ნის ავ ტო რი 
მი ნი ა ტუ რე ბის, ჩა ნა ხა ტე ბის, ეს კი ზე ბის მსუ ბუქ მა სტილ მა გა ი ტა ცა, 
ლა მის სან დრო ცი რე კი ძეს და ემ გვა ნა. ოღონდ იმ გან სხვა ვე ბით, რომ 
აკ ლდა ეს თე ტიზ მი, ფრა ზის არ ტის ტიზ მი. ამი ტომ მი სი იმ ჟა მინ დე ლი 
ნა წე რე ბი ხე ლოვ ნუ რი და ყალ ბი გვეჩ ვე ნე ბა. “ტა რი ელ გო ლუ ა” რე ა ლურ 
გა რე მოს წარ მოგ ვი სა ხავ და, ეპო ქის პა ნო რა მას გვი სუ რა თებ და. მარ თა-
ლი ა, იგი არ იყო ისე თი დიდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქმნი ლე ბა, რო გორც 
ერ თდროს ეჩ ვე ნე ბო დათ, მაგ რამ ისიც აშ კა რა ა, რომ პრო ზის დე ვალ-
ვა ცი ის, სა ერ თო დე კა დან სის ფონ ზე აშ კა რად გა მო იკ ვე თა... შემ დეგ 
დე კა დან სის ფრთე ბის შხუ ი ლი ლეო ქი ა ჩე ლის პრო ზა შიც შე მო იჭ რა, 
მაგ რამ ალ ბათ არ ცერ თი სხვა ქარ თვე ლი მწერ ლი სათ ვის არ ყო ფი ლა 
ესო დენ უცხო დე კა დენ ტურ -მო დერ ნის ტუ ლი სტი ლი, თე მე ბი, იდე ე ბი, 
რო გორც მის თვის და ალ ბათ ისე არა ვინ და ზი ა ნე ბუ ლა მი ბაძ ვით, სი ახ-
ლე თა ძი ე ბით, რო გორც ლეო ქი ა ჩე ლი (ეს ფაქ ტი სავ სე ბით სწო რა დაა 
შე ნიშ ნუ ლი ჩვენს ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო ბა ში” - გვ. 261-263).

მი ნი ა ტუ რე ბით, ჩა ნა ხა ტე ბით და ეს კი ზე ბით გა ტა ცე ბის წი ნა აღ მდეგ 
არა ერ თი მწე რა ლი ილაშ ქრებ და. მკითხ ველს შე ვახ სე ნებ კ. გამ სა ხურ-
დი ას მი ერ “ტა რი ელ გო ლუ ა ზე” და წე რილ რე ცენ ზი ას (“სა ხალ ხო საქ მე”, 
1918, 8.IV), რო მელ შიც “ეს კიზ -ნო ვე ლე ბი”, “ეს ამე რი კუ ლი მა ნე რა და 
ჟან რი წე რი სა”, “ზე ზე სა კითხ ა ვი ნა წე რე ბი” მკაც რად არის გაკ რი ტი კე
ბუ ლი: “და ი წე რა მთე ლი რი გი ნი ჭი ერ და უნი ჭო ეს კი ზე ბი სა და ნო ვე ლე-
ბი სა, რო მელ თაც არც კულ ტუ რუ ლი არც არ ტის ტუ ლი ღირ სე ბა თვით 
უახ ლო ეს მო მავ ლის თვის აღარ ექ ნე ბათ”. ამ ტენ დენ ცი ის სა პი რის პი რო 
მოვ ლე ნად მიჩ ნე უ ლია “ტა რი ელ გო ლუ ა”  ეპი კუ რი ნა წარ მო ე ბი.

არც ის იქ ნე ბა ური გო, ვი ცო დეთ, რომ ლეო ქი ა ჩე ლი “ტა რი ელ 
გო ლუ ას” გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ (და ი ბეჭ და “სა ხალ ხო ფურ ცელ ში”, 
1916 წელს) კარ გა ხნით თით ქმის ჩა მოს ცილ და ლი ტე რა ტუ რას. იგი 
იყო და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის აქ ტი
უ რი მო ნა წი ლე. მწერ ლო ბას მთე ლი ძა ლით მი უბ რუნ და 1921 წლი დან. 
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მაგ რამ გა აგ რძე ლა არა რე ა ლიზ მის ხა ზი, არა მედ გა ი ტა ცა დე კა დენ
ტურ მო დერ ნის ტულ მა სტილ მა და მო ტი ვებ მა.

ამის გა მო წერ და ბ. ჟღენ ტი: “ა სე შორ დე ბო და მწე რა ლი სა ზო გა დო-
ებ რი ვი სი ნამ დვი ლის, ხალ ხის სა სი ცოცხ ლო ინ ტე რე სე ბი სა და სუ ლი ერ 
მის წრა ფე ბა თა სამ ყა როს. მწე რა ლი გა მო უ ვა ლი შე მოქ მე დე ბი თი ჩი ხი-
სა კენ მი ე ქა ნე ბო და” (მწერ ლო ბა და თა ნა მედ რო ვე ო ბა”, 1976, გვ. 317).

მარ თა ლი ა, დღეს სხვაგ ვა რად ვა ფა სებთ დე კა დენ ტურ და მო დერ
ნის ტულ ნა წარ მო ე ბებს, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს ამ გვა რი ნიშ ნე ბით 
აღ ბეჭ დი ლი ყო ვე ლი ლექ სი თუ მი ნი ა ტუ რა მო ვი წო ნოთ. რაც შე ე ხე ბა 
“ეს თე ტიზმს” და “არ ტის ტიზმს”, ეს თვი სე ბა ნი ყვე ლა ზე მე ტად XX სა უ
კუ ნის ქარ თულ მწერ ლო ბა ში გა მო ავ ლი ნეს გ. ტა ბი ძემ, კ. გამ სა ხურ-
დი ამ, გრ. რო ბა ქი ძემ, მაგ რამ ამ მი ზე ზით ისი ნი, გარ და ფ. კო ჟი აშ ვი
ლი სა, არა ვის და უ წუ ნე ბი ა. რე ცეპ ტი  “ბლო მად ეს თე ტიზ მი” და “მე ტის-
მე ტი არ ტის ტიზ მი” ეკუთ ვნის ფ. კო ჟი აშ ვილს. ასე თი სინ ტაგ მე ბი მე არ 
მი წე რი ა.

მან მკითხ ველს ისიც და უ მა ლა, რომ გან ვი ხი ლე ლ. ქი ა ჩე ლის სა მი 
ნა წარ მო ე ბი და ბო ლოს აღ ვნიშ ნე: მწე რა ლი “ე პი კო სი იყო და იმარ-
ჯვებ და იქ, სა დაც მძაფრ ფა ბუ ლას შლი და, ხა სი ა თებს კვეთ და, სი-
ნამ დვი ლის მარ თალ სუ რა თებს გვიჩ ვე ნებ და” (გვ. 268, ხო ლო “ტა რი
ელ გო ლუ ას” სხვა დას ხვა მი ზეზ თა გა მო, ერთ დროს მარ თლაც უფ რო 
ექ ცე ო და ყუ რადღ ე ბა. ეს ფაქ ტია და თუ ფ. კო ჟი აშ ვილს არ უნ და — 
ნუ და ი ჯე რებს. 

“ტა რი ელ გო ლუ ა” კარ გი ნა წარ მო ე ბი ა, მაგ რამ არა “დიდ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ქმნი ლე ბა”, ე.ი. შე დევ რი, “ჰა კი აძ ბას”, “ალ მას გირ კი ბუ ლა ნის”, 
“თა ვა დის ქა ლი მა ი ას”, “გვა დი ბიგ ვას” ტოლ ფარ დი თხზუ ლე ბა. ჩე მი 
აზ რით, ეს ოთხი ნა წარ მო ე ბია მწერ ლის სა უ კე თე სო ქმნი ლე ბა ნი. სწო
რედ “პრო ზის დე ვალ ვა ცი ი სა”  და “სა ერ თო დე კა დან სის” ფონ ზე გა მო
იკ ვე თა რე ა ლის ტუ რი რო მა ნი “ტა რი ელ გო ლუ ა”, თო რემ 30ი ან წლებ ში 
რომ და წე რი ლი ყო, გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი რე ზო ნან სი ექ ნე ბო და.

მი ნი ა ტუ რა და ეს კი ზი ლა მის სა თა უ რამ დე და იყ ვა ნა და ამ ტენ დენ ცი ის 
თე ო რი უ ლი გა მარ თლე ბა სცა და ს. ცი რე კი ძემ. მაგ რამ მე არც ის მი წე
რი ა, თით ქოს ლ. ქი ა ჩე ლი და ე სეს ხა მას ეს თე ტიზ მსა და არ ტის ტიზმს ან 
თუ და ემ სგავ სე ბო და  კარ გი იქ ნე ბო და.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1987, 30 ოქ ტომ ბე რი.



55

პა სუ ხი ახალ გაზ რდა კრი ტი კოსს

დღეს მრა ვა ლი ჟურ ნალ გა ზე თი გა მო დის. იწე რე ბა და უხ ვად იბეჭ დე ბა 
ტყუ ილ მარ თა ლი, არა მხო ლოდ პო ლი ტი კო სებ ზე  მწერ ლებ სა და ლი ტე
რა ტო რებ ზეც. ყვე ლა მათ გა ნის წა კითხ ვა შე უძ ლე ბე ლია და არც ღირს. 
მაგ რამ როს ტომ ჩხე ი ძე იმ დე ნად პა ტივ სა ცე მი პი როვ ნე ბა ა, რომ, რო ცა 
იგი აქ ვეყ ნებს ჩემ ზე პო ლე მი კურ სტა ტი ას, თავს ვალ დე ბუ ლად ვთვლი, 
ყუ რადღ ე ბით წა ვი კითხო და უპა სუ ხოდ არ დავ ტო ვო.

მე მა ინ ტე რე სებს სა კითხ ის არ სი და თუ შევ ცდი, რა ტომ არ უნ და გა
მო ვას წო რო, მით უმე ტეს მა შინ, რო ცა ეკა ცხა და ძეს გა უკ რი ტი კე ბია 
არა ჩე მი რო მე ლი მე წიგ ნი, არა რო მე ლი მე ნაშ რო მი, არა მედ  ერ თი ინ
ტერ ვი უს სა მი წი ნა და დე ბა (იხ, “ა რის “გვე ლის პე რან გი” გა ჯიბ რე ბა “ 
დი ო ნი სოს ღი მილ თან?”, “ჩვე ნი მწერ ლო ბა”, 2003, 4-10 ივ ლი სი)!

სი მარ თლე რომ გითხ რათ, არ ღირ და ამ სა მი წი ნა და დე ბის გა მო თა
ვის შე წუ ხე ბა, მაგ რამ რად გან გა ი სარ ჯა ახალ გაზ რდა კრი ტი კო სი, მა
ინც მინ და მად ლო ბა ვუთხ რა, თუმ ცა უფ რო მად ლო ბე ლი ვიქ ნე ბო დი 
თუ ჩემს წიგ ნებ საც გა და ხე დავ და!

წა კითხ უ ლი რომ ჰქო ნო და, იქ ნებ ეს სტა ტი აც უფ რო სა ინ ტე რე სო 
გა მოს ვლო და! ან და  სუ ლაც არ და ე წე რა! რო გორც მო გახ სე ნეთ, 
ყვე ლაფ რის წა კითხ ვა არ შე იძ ლე ბა, მაგ რამ, თუ სპე ცი ა ლის ტი ხარ, იმ 
ავ ტო რის ნაშ რო მე ბი მა ინც უნ და წა ი კითხ ო, ვი საც ედა ვე ბი, და ედა ვე ბი 
ისეთ სა კითხ ებ ზე, რომ ლე ბიც დე ტა ლუ რად აქვს გან ხი ლუ ლი!

რა იცი, იქ ნებ სა და ვო და სა კა მა თო უფ რო მე ტი აღ მოჩ ნდეს, ვიდ რე 
გგო ნი ა!

***
წი ნა და დე ბა პირ ვე ლი:
“კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია პირ ველ რიგ ში და უ პი რის პირ და გრი გოლ 

რო ბა ქი ძეს, რო მე ლიც იყო ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მის პირ ვე ლი იდე ო-
ლო გი, ამ ხი ლა მი სი რუ სო ფი ლო ბა”.

კრი ტი კოსს არა სე რი ო ზუ ლად მი აჩ ნია მსჯე ლო ბა გრ. რო ბა ქი ძის 
“რუ სო ფი ლო ბა ზე”, რო მელ მაც ლექ ცი ე ბის კითხ ვა რუ სუ ლად და იწყო 
რუ სე თის კო ლო ნია სა ქარ თვე ლო ში, რო მელ საც რო გორც პირ ვე ლი, ისე 
მე ო რე მე უღ ლე და შვი ლო ბი ლი რუ სი ჰყავ და...

სამ წუ ხა როდ, ეკა ცხა და ძე არა მხო ლოდ ჩემს წიგ ნებს, კ. გამ სა ხურ
დი ას პო ლე მი კურ სტა ტი ებ საც არ გას ცნო ბი ა, რო მელ თაც ბეჭ დავ და 
მწე რა ლი 19211922 წლებ ში.
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ესე ნი გახ ლავთ  “პო ე ზი ის დღე”, “თქვენ უს წავ ლელ ნო, ცრუ რუს თა-
ველ ნი”, “S acuse”, “ჩვე ნი კულ ტურ პო ლი ტი კა”, “პა სუ ხად ბახ ტრი ონს” 
და სხვ.

ეს წე რი ლე ბი რომ წა ე კითხ ა, კ. გამ სა ხურ დი ას “ა რა სე რი ო ზუ ლო ბას” 
არ და აბ რა ლებ და და ცი ლის მწა მებ ლად არ გა მო იყ ვან და!

კ. გამ სა ხურ დია იმ წლებ ში გრი გოლ რო ბა ქი ძეს და “ცის ფერ ყან
წე ლებს” ბრა ლად სდებ და რუ სო ფი ლო ბას, რაც სავ სე ბით სწო რია და 
მტკი ცე ბუ ლე ბას არ უნ და სა ჭი რო ებ დეს ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი კო სი
სათ ვის.

თა ვად გან სა ჯეთ:
გრი გოლ რო ბა ქი ძე, რო მე ლიც ნოე ჟორ და ნი ას კან ცე ლა რი ა ში მუ შა

ობ და და მას ზე დი თი რამბს წერ და, 25 თე ბერ ვლის შემ დეგ, გლო ვის ან 
ბრძო ლის ნაც ვლად, მო უ ლოდ ნე ლად დად გა გა მარ ჯვე ბუ ლი ბოლ შე ვი
კე ბის გვერ დით!

ბოლ შე ვი კებ მაც მყის ვე და ა ფა სეს:
და უ ნიშ ნეს პენ სია და ჩა ა ბა რეს ხე ლოვ ნე ბის კო მი ტე ტი!
შემ დეგ, რო ცა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია სას ჯელს იხ დი და 

სო ლოვ კის არ ქი პე ლაგ ზე, იგი იყო მწე რალ თა კავ ში რის თავ მჯდო მა რის 
მო ად გი ლე, ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის სა სურ ვე ლი პი როვ ნე ბა.

აქ ვინ მეს ავ ტო რი ტე ტი არა ფერ შუ ა ში ა. ავ ტო რი ტე ტებს თა ვად 
ბოლ შე ვი კე ბი იგო ნებ დნენ და ქმნიდ ნენ. მათ არა ვის თან რე ვე რან სი არ 
სჭირ დე ბო დათ! ისი ნი სცნობ დნენ მხო ლოდ თა ვი ანთ აპო ლო გე ტებს!

“წი თელ რუ სეთ თან დაძ მო ბი ლე ბი სა” და ეროვ ნუ ლი უპ რინ ცი პო ბის 
გა მო აკ რი ტი კებ და კ. გამ სა ხურ დია რო გორც გრ. რო ბა ქი ძეს, ისე ტ. 
ტა ბი ძე სა და პ. იაშ ვილს, რო მე ლიც თეთ რი ცხე ნით შე ე გე ბა სა ქარ
თვე ლოს და მამ ხო ბელ XI არ მი ას, თუმ ცა ორი ო დე კვი რის წი ნათ დე მონ
სტრა ცი ას მარ თავ და სა ქარ თვე ლოს დე ი უ რედ ცნო ბის აღ სა ნიშ ნა ვად! 
ხო ლო ტი ცი ან ტა ბი ძე ბეჭ დავ და წე რილს “გა მარ ჯვე ბუ ლი თფი ლი სი” 
ბოლ შე ვი კი ოკუ პან ტე ბის წი ნა აღ მდეგ. სამ წუ ხა როდ, მათ პო ზი ცია 
უეც რად შე იც ვა ლეს: 

გრ. რო ბა ქი ძე და ცის ფერ ყან წე ლე ბი ამ სა ში ნელ დროს აცხ ა დებ დნენ 
 ჩვენ ეს თე ტუ რი ხალ ხი ვართ, პო ლი ტი კა ში არ ვე რე ვი თო!

ამი ტომ წერ და ასე გულ დაწყ ვე ტით კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა:
“რო ბა ქი ძე ე ბი ხე ლოვ ნე ბის თვის კი არ ცხოვ რო ბენ არა მედ - ხე ლოვ-

ნე ბით”, “არც წარ სულ ში და მი წე რია პრე ზი დენ ტის პორ ტრე ტე ბი 
და არც აწი ვი კად რებ ამა ქვეყ ნის ძლი ერ თა წი ნა შე მლიქ ვნე ლურ 
ექ სპრომ ტე ბის თქმა სა და მუ ცელ ზე ხოხ ვას”. იმა საც შე ნიშ ნავ და, ვერ 
იქ ნა და ვერ იგ რძნო გრი გოლ რო ბა ქი ძემ ქარ თუ ლი ნი ა და გიო (იხ. 
“მარ ტვი ლი და ალამ და რი”, ტ. III, 2003 წ., გვ. 116-119, 137-138 149-
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152, 235-236; “ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მი”, 2002, გვ. 138-143 და ა.შ.).
1922 წლის 9 ოქ ტომ ბერს გრ. რო ბა ქი ძემ წე რი ლით მი მარ თა კო ტე მა-

ყაშ ვილს  მწე რალ თა კავ ში რის თავ მჯდო მა რეს, რა თა გამ სა ხურ დი ას 
მის თვის თა ვი გა ე ნე ბე ბი ნა.

გრ. რო ბა ქი ძემ მძი მედ გა ნი ცა და 1924 წლის აგ ვის ტოს ტრა გე დი ა. 
ამის შემ დეგ იც ვლე ბა მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა ეროვ ნუ ლი პრობ ლე მი სა 
და ბოლ შე ვი კე ბი სად მი  ეს თე ტიზმს ერ თვის ნა ცი ო ნა ლიზ მი.

ამის შე დე გად კი იწე რე ბა “ლა მა რა” და “გვე ლის პე რან გი”  მწერ ლის 
მთა ვა რი თხზუ ლე ბა ნი.

ამი ტომ არის აუ ცი ლე ბე ლი, რომ თვა ლი გა ვა დევ ნოთ მწერ ლის 
მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ ევო ლუ ცი ას, რომ ლის ყო ვე ლი ეტა პი შე იძ ლე ბა 
არ იყოს თა ნაბ რად მი სა ღე ბი და მო სა წო ნი!

წი ნა და დე ბა მე ო რე:
“ხო ლო გრი გოლ რო ბა ქი ძის “გვე ლის პე რან გი” არის “დი ო ნი სოს 

ღი მილ თან” გა ჯიბ რე ბა, ამ რო მა ნის პე სი მის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მის 
დაძ ლე ვა, მი სი შეც ვლა ოპ ტი მის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მით”.

ეკა ცხა და ძე გან სა კუთ რე ბით მრა ვალ სიტყ ვა ობს “პე სი მის ტუ რი ნა ცი
ო ნა ლიზ მი სა” და “ოპ ტი მის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მის” გა მო, “გა უ გე ბა რია 
ნა ცი ო ნა ლიზ მთან პე სი მიზ მი სა და ოპ ტი მიზ მის მი სა და გე ბა ო”.

ახ ლა გა სა გე ბად მო გახ სე ნებთ:
პე სი მიზმს, სევ და სა და კა ე შანს მხო ლოდ ქა ლის სიყ ვა რუ ლი რო დი 

წარ მო შობს!
სამ შობ ლოს ბედ ზე ფიქ რმა, ქვეყ ნის კა ტას ტრო ფამ და გა მო უ ვალ მა 

სი ტუ ა ცი ა მაც შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნი დეპ რე სი ამ დე მი იყ ვა ნოს!
ზო გი ამის გა მო თავ საც კი იკ ლავს!
“რო ცა სამ შობ ლო აღარ არ სე ბობს, ღირ სე უ ლი მო ქა ლა ქე უნ და 

მოკ ვდეს”, - ამ ბობს ნა პო ლე ო ნი.
კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძე არის და მარ ცხე ბუ ლი ნა ცი ო ნა ლის ტი, 

თა ვი სი გვა რის “უ კა ნას კნე ლი რა კე ტა”, რო მელ საც შვი ლი არ ეყო ლე ბა, 
ე.ი. მთავ რდე ბა იმ გვა რის ის ტო რი ა, რო მე ლიც XI სა უ კუ ნი დან სა ქარ
თვე ლოს ბჭეს იცავ და.

ეს თა მა რის ორ დე ნის კა ვა ლე რი, რო მელ საც შვი დი ენა შე უს წავ ლი ა, 
შვი დი ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა შე უც ვნი ა, თა ნა მოძ მე თათ ვის, რომ ლე ბიც 
“მა ლი ნა, მა ლი ნას” გა ი ძა ხი ან, უცხოა და მი უ ღე ბე ლი:

“ძმე ბო, დაგ ვიქ ცი ეს სა ქარ თვე ლო ქვი შა სა ვით ურიცხ ვმა მტრებ მა, 
და ცარ ცვეს ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის სა ლო ცა ვე ბი, წაგ ვარ თვეს ჩვე ნი წი ნაპ-
რე ბის მი წე ბი და უცხო ნა თე სა ვი ჩა მოგ ვი თეს ლეს.

შეგ ვირ ყვნეს ენა - ჩვე ნი მა მა- პა პის წმი და თაწ მი და, დაგ ვინ გრი ეს 
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ოჯა ხი, გაგ ვი ბა ხეს შჯუ ლი და თა ვი ან თი ჯა რე ბის სა ჯი რი თოდ გა ი-
ხა დეს ჩვე ნი ქვე ყა ნა. გვიშ ვე ლეთ, ძმე ბო, და გავ რე კოთ რი სე ბის 
(რუ სე ბის, ს.ს.) ხენ წი ფის ჯა რე ბი ჩვე ნი სა ქარ თვე ლოს საზღ ვრე ბი დან. 
ავა ფეთ ქოთ ხი დე ბი, ყა ჩა ღე ბი ვით და ვუხ ვდეთ თემ შა რებ ზე, ცეცხ ლში 
გავ ხვი ოთ მთე ლი სა ქარ თვე ლო, რად გან ჩვე ნი სა ქარ თვე ლო ან ჩვენ 
უნ და გვე კუთ ვნო დეს, ან და არა ვის...

ჯა ლა ღა ნი ებ მა, შა მა ხი ებ მა და ალა ნი ებ მა, ჩემ მა მე ზობ ლებ მა, კი ნა-
ღამ მომ კლეს, ბა ბა. ჩემ თვის დე და ჯერ არა ვის შე უ გი ნე ბი ა, მათ სულ 
რუ სუ ლად მა გი ნეს. მერ მე რი სე ბის ხენ წი ფის დი დე ბა იმ ღე რეს, ბა ბა, 
ალა ნი ებ მა და ჯა ლა ღა ნი ებ მა”...

ამი ტომ არის სა ვარ სა მი ძის ნა ცი ო ნა ლიზ მი პე სი მის ტუ რი.
ახ ლა რაც შე ე ხე ბა “გვე ლის პე რან გის” “ოპ ტი მის ტურ ნა ცი ო ნა ლიზმს”: 

არ ჩი ბალდ მე კე ში მო ძებ ნის თა ვის ძი რებს, თა ვის სამ შობ ლოს, და იბ
რუ ნებს ნამ დვილ გვარს, შე ირ თავს ქარ თველ ქალს და ეყო ლე ბა შვი ლი, 
ე.ი. გაგ რძელ დე ბა ქარ თუ ლი ჯი ში.

ეკა ცხა და ძეს მინ და ვკითხ ო:
თუ ტრა გე დია შე იძ ლე ბა იყოს ოპ ტი მის ტუ რი, ნა ცი ო ნა ლიზ მმა რა 

და გი შა ვა?
ისე სა სა ცი ლო ა, ვინ მე მიხ სნი დეს “პრო ვინ ცი უ ლი ფა შიზ მის” არსს მე, 

რო მელ საც, ამ იარ ლი ყით ბრალ დე ბულს, არა ერ თი მწა რე დღე გა და მი
ტა ნი ა!

1945 წლიდან გრი გოლ რო ბა ქი ძეც პე სი მის ტი ხდე ბა, უქ რე ბა ძვე ლი 
პა თო სი და მხნე ო ბა და დეპ რე სია ეუფ ლე ბა.

ახ ლა “გა ჯიბ რე ბის” გა მო:
ახალ გაზ რდა კონ სტან ტი ნეს გრი გო ლი “ბარ ბა როსს” ეძახ და და 

ნამ დვი ლი კა მა თის ღირ სად არ სცნობ და. მაგ რამ თა ვად კონ სტან ტი ნეს 
შე ეც ვა ლა თვალ საზ რი სი უფ რო სი კო ლე გი სად მი, რო ცა სცე ნა ზე იხი ლა 
“ლონ და”.

ამ დრა მა ზე მან ორი სა ქე ბა რი წე რი ლი და ბეჭ და თა ვის “ი ლი ონ ში” 
 კო კი აბა ში ძი სა და ირაკ ლი ტა ტიშ ვი ლი სა. თა ვად კონ სტან ტი ნეს 
მის ტე რია “გარ სი მა რა დიც” “ლონ და თი” უნ და იყოს შთა გო ნე ბუ ლი.

ამის შემ დეგ მათ შო რის და ძა ბუ ლო ბა შე ნელ და. არც ერ თმა ნეთს ახ სე
ნებ დნენ უკე თუ რად.

კონ სტან ტი ნემ სცა და თე ატ რთან და მარ ჯა ნიშ ვილ თან და ახ ლო ე ბა, 
თუმ ცა ამა ოდ. 1924 წლის სექ ტემ ბერ ში გან მე ო რე ბით ჩას ვეს მე ტე ხის 
ცი ხე ში და მა შინ პი რო ბა მის ცა თა ვის თავს, თუ ცოცხ ა ლი გა დარ ჩე
ბო და, და ე წე რა ის რო მა ნი, რომ ლის იდეა წლე ბის მან ძილ ზე არ ას ვე
ნებ და.

“დი ო ნი სოს ღი მი ლი” საკ მა ოდ სიმ ბო ლის ტუ რი წიგ ნი აღ მოჩ ნდა, 
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თუმ ცა კონ სტან ტი ნე მუ დამ აკ რი ტი კებ და სიმ ბო ლის ტურ პე სი მიზმს, 
ჰი პო ხონ დრი ა სა და დე კა დენ ტურ მო ტი ვებს.

ამ რო მა ნის გა მო ჩე ნას “ცის ფერ ყან წე ლე ბი” უარ ყო ფი თად არ შეხ ვედ
რი ან. “დი ო ნი სოს ღი მი ლი” მათ თვის სრუ ლი მო უ ლოდ ნე ლო ბა იყო. ამის 
შემ დეგ კონ სტან ტი ნეს არა ვინ ეძახ და ხელ მო ცა რულ მწე რალს. ხო ლო 
რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ და ა პა ტიმ რეს კი დეც.

“გვე ლის პე რან გი” - გრი გოლ რო ბა ქი ძის პირ ვე ლი რო მა ნი, და ი წე რა 
რო გორც “დი ო ნი სოს ღი მი ლის” იდე უ რი უარ ყო ფა, 1925 წლის შე მოდ-
გო მა ზე.

მათ აქვთ სა ერ თო, სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე ბი და თე მე ბი: უცხ ო ეთ ში 
გან სწავ ლა, უცხ ო ე თი დან სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა, გვარ თა მის ტე რია 
და გაგ რძე ლე ბის იდე ა, ასა ხუ ლი დრო, პირ ველ წი ნა პა რი და არ ქე ტი პი, 
სპარ სუ ლი მო ტი ვე ბი, ოი დი პო სის მო დე ლი, ნიც შე სე უ ლი ძლი ე რი პი როვ-
ნე ბა, უცხო ქალ თა უარ ყო ფა, მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი - ხე ლო ვა ნი და ა.შ.

მაგ რამ გრი გოლ რო ბა ქი ძემ სხვაგ ვა რად და ი ნა ხა ნა ცი ო ნა ლუ რი 
პრობ ლე მა ტი კა, ქვეყ ნი სა და გვა რის მო მა ვა ლი, და ი ნა ხა ოპ ტი მის ტურ 
პლან ში.

ეს გან სხვა ვე ბუ ლი გა აზ რე ბა ქმნის ილუ ზი ას, რომ თით ქოს ამ 
რო მა ნებს ერ თმა ნეთ თან არა ფე რი აკავ ში რებთ!

სხვა თა შო რის  “დი ო ნი სოს ღი მილ ში”, მთელს ქარ თულ ლი ტე რა
ტუ რა ში პირ ვე ლად იხ სე ნი ე ბა “ას პი ტის გამ ხმა რი პე რან გი”, “გველის 
პერანგი”

წი ნა და დე ბა მე სა მე:
“მო გეხ სე ნე ბათ, გრი გოლ რო ბა ქი ძე არა რა ო ბად მი იჩ ნევ და “დი დოს-

ტა ტის მარ ჯვე ნა საც” კი, მაგ რამ აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი დარ ჩა “და ვით 
აღ მა შე ნებ ლის” პირ ვე ლი წიგ ნით და ეს წე რი ლო ბით გა მო ხა ტა”.

ეკა ცხა და ძე რომ ჩემს წიგ ნებს გას ცნო ბო და, შე იძ ლე ბა დახ სო მე ბო და 
ეს წი ნა და დე ბა:

“გრი გოლ რო ბა ქი ძეს “ბე ლა დი” არა რა ო ბად მი აჩ ნდა, ისე ვე რო გორც 
“დი ო ნი სოს ღი მი ლი”, არც “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა” მოს წონ და (გრ. 
რო ბა ქი ძე, სუ ლის დაშ ლა, გაზ. “სა ქარ თვე ლო”, ბერ ლი ნი, 1944, 18 
დე კემ ბე რი). მხო ლოდ ნო ვე ლა “ტა ბუს” მი მართ გა მო ი ჩი ნა ინ ტე რე სი” 
(“მარ ტვი ლი და ალამ და რი”, I, 1997, გვ. 214).

მარ თა ლი ა, წიგ ნში “ბე ლა დი” მი წე რია და არა “დი დოს ტა ტის 
მარ ჯვე ნა”, თუმ ცა რა საც ამ ბობს “დი დოს ტატ ზეც”  ამ შე დევ რის 
სწო რედ “ა რა რა ო ბად” გა მოცხ ა დე ბა ა!

ამის დას ტუ რია გრი გოლ რო ბა ქი ძის ის მსჯე ლო ბა, რო მე ლიც ცი ტი რე
ბუ ლი აქვს ეკა ცხა და ძეს, თუმ ცა გრი გოლს უფ რო მწა რე შე ნიშ ვნე ბიც 
აქვს გა მოთ ქმუ ლი “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა ზე”.
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ახალ გაზ რდა კრი ტი კოსს არც ის მო ე წო ნა, მე რომ ვთქვი  გრი გო ლი 
“და ვით აღ მა შე ნებ ლის” პირ ვე ლი წიგ ნით აღ ფრთო ვან და მეთ ქი.

არა ფე რი მსგავ სი ო, კა ტე გო რი უ ლად შე ნიშ ნავს.
მო მაქვს გრი გო ლის სიტყ ვა ეკა ცხა და ძის წე რი ლი დან.
მკითხ ველ მა გან სა ჯოს — არის ეს ცი ვი გან სჯა თუ მარ თლაც 

აღ ფრთო ვა ნე ბა: “დი დი ინ ტე რე სით წა ვი კითხე რო მა ნი კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ა სი “და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი”, წიგ ნი პირ ვე ლი. ავ ტორს 
დი დი შრო მა გა უ წე ვი ა: სჩანს, ზედ მი წევ ნით შე უს წავ ლია ის ტო რი უ ლი 
წყა რო ე ბი. სტი ლი აღე ბუ ლი ეპო ქი სა სი უხ ვი თაა რო მან ში გად მოშ-
ლი ლი. თუ რო გო რაა რო მა ნი გან ფე ნი ლი ხე ლოვ ნუ რად, ამის გან ხილ ვა 
სა გან გე ბო წე რილს მო ითხ ოვს. აქ აღ ვნიშ ნავ მხო ლოდ ერთ დე ტალს. 
ფარ თოდ გაშ ლილ ის ტო რი ულ გა რე მო ში და ვი თი იზ რდე ბა ნე ლი- ნელ, 
ივ სე ბა ძა ლით, მტკიც დე ბა. ეს სი ნე ლე, ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყო ვე ლი 
მხა რით, რო მან ში ძა ლი ან მარ ჯვე დაა გაყ ვა ნი ლი. ავ ტო რი გვპირ დე ბა 
კი დევ ორ წიგნს. ვუ სურ ვოთ გა მარ ჯვე ბა!”

მე ტი რა ღა უნ და ეთ ქვა?
ამას ამ ბობს 76 წლის გრი გოლ რო ბა ქი ძე და არა რო მე ლი მე ჩვე ნი 

გუშინდელი დი სერ ტან ტი!

***
ეკა ცხა და ძე ჩემ გან მო ითხ ოვს მა თე მა ტი კურ სი ზუს ტეს. ამი ტომ მეც 

ასე ვე მკაც რი ვიქ ნე ბი მის მი მართ:
1. “ხო გა ის მინ დი ა” 1926 წელს არ და უ წე რია კ. გამ სა ხურ დი ას.
2. რო ბა ქი ძის დრა მა “ლა მა რა” კი არ იყო პო პუ ლა რუ ლი,
არა მედ  სპექ ტაკ ლი “ლა მა რა”. ეს ორი სხვა დას ხვა ცნე ბა ა.
3. “ერ თი მე ო რეს ვერ გა და წო ნის, ვერ გა დაჰ ფა რავს”  წერს კრი ტი

კო სი ამ ორ მწე რალ ზე.
ეს სა კითხი გარ კვე უ ლია - გრი გოლ რო ბა ქი ძეს არ და უ წე რია “დი ო-

ნი სოს ღი მი ლის”, “მთვა რის მო ტა ცე ბის”, “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნის”, 
“და ვით აღ მა შე ნებ ლის” დო ნის ნა წარ მო ე ბე ბი.

4. 1908 წელს გრ. რო ბა ქი ძე ვე რა ფერ ში და ე თან ხმე ბო და პავ ლე ინ გო
როყ ვას, რო მე ლიც ამ დროს 15 წლის ყმაწ ვი ლი იყო.

5. გე რონ ტი ქი ქო ძეს “ვე ლუ რო ბა” და “პრი მი ტი უ ლო ბა” ვა ჟას ნაკ ლად 
კი არ მი აჩ ნდა, არა მედ  ღირ სე ბად, რო გორც უსუ ლო თა ნა მედ რო ვე ო
ბას თან და პი რის პი რე ბა და მი თო სის კენ უკუქ ცე ვა.

შე ნიშ ვნე ბის გაგ რძე ლე ბა შე იძ ლე ბო და.
და ვაც ყვე ლა ფერ ზე შე იძ ლე ბა. მაგ რამ მთა ვა რია გვა ინ ტე რე სებ დეს 

სა კითხ ის არ სი და არა პი რა დი სიმ პა თი ა ან ტი პა თი ა.
“მწერ ლის გა ზე თი”, 2003, 17-23 ივ ლი სი.



61

პა სუ ხი ემ ზარ კვი ტა იშ ვილს

ვკითხ უ ლობ ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლის მო რიგ ღვარ ძლი ან წე რილს, 
რო მე ლიც “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს” და უ ბეჭ დავს (2005, 18 
მარ ტი), ვკითხ უ ლობ და ვგრძნობ, რომ ძა ლი ან გულ ნატ კე ნი ა, ცი ნიზ მი 
და უზ ნე ო ბა მკვიდ რდე ბა ო, კლა სი კო სებს, ქარ თულ კულ ტუ რას დაც ვა 
სჭირ დე ბა ო.

მი ზა ნი ური გო არ გახ ლავთ. მაგ რამ ეს ხომ ის ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი ა, 
რო მე ლიც მე მიმ ტკი ცებ და, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ყალ ბი მწე რა
ლი ა, და ვით კლდი აშ ვი ლის ერთ “როს ტომ მან ვე ლი ძედ” არ ღირს მი სი 
შე მოქ მე დე ბა ო, ხო ლო ზვი ა დი სა ქარ თვე ლოს უბე დუ რე ბა ა ო!

ეს ხომ ის ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი ა, დუჟ მო რე უ ლი რომ გა ი ძა ხო და - ასი 
ათა სი ქარ თვე ლიც რომ გაწყ დეს, ზვი ა დი მა ინც უნ და და ვამ ხო თო!

ეს ის ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი ა, რო მელ მაც ხმა მის ცა რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის 
მწე რალ თა კავ ში რი დან გა რიცხ ვას. ხო ლო რო ცა აღ დგე ნი ლი კოლეგა 
მწე რალ თა კავ ში რის მდივ ნად აირ ჩი ეს, არა თუ სხვე ბი ვით მო ი ნა ნია და
ნა შა უ ლი, კუ და მო ძუ ე ბულ მე ლი ა სა ვით შე მო ი პა რე ბა ხოლ მე მწე რალ თა 
კავ შირ ში, რა თა თა ვი სი ღვარ ძლი თა და გეს ლით ერ თმა ნეთს წაჰ კი დოს 
რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე და კულ ტუ რის მი ნის ტრი, მწე რალ თა კავ ში რი და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტრო!

რა შავ ბნე ლი სამ სა ხუ რი გა უ წია ემ ზარ მა “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” და ფი ნან სე ბას უარ ყო ფი თი ხმის მი ცე მით, ამ გა ზე თის რე დაქ
ტორ მა კარ გად იცის.

ეს ის ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი ა, წლე ბის მან ძილ ზე რომ ხოტ ბას აღუვ ლენ
და ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს, წე რილს წე რილ ზე აცხ ობ და და, რო გორც მე
სი ას, ისე შეჰ ღა ღა დებ და სა ქარ თვე ლოს და მაქ ცე ვარს!

მაგ რამ რო ცა დრო შე იც ვა ლა, შე ვარ დნა ძის და მამ ხო ბელთ ძმო ბა 
შეჰ ფი ცა და მა თაც ჯილ დო არ გუ ნეს ყავ ლგა სულ მე ხოტ ბეს!

ჩვენ მა ინც ვდუმ დით, რად გან ემ ზარს არა ერ თი ისე თი ტრა გე დია 
აქვს გადატანილი, ერთს კი არა, რამ დე ნი მე კაცს ეყო ფო და. ამი ტომ არ 
ვე ხე ბო დით მის პო ე ზი ას.

მაგ რამ თუ კი დევ არ მო ას ვე ნებს გამ ჩე ნი, არც ამ დუ მი ლის დარ ღვე ვა 
გაგ ვი ჭირ დე ბა და იმ ყი ნუ ლის ბუ ნაგ საც და ვუნ გრევთ, რო მელ საც 
ჩრდი ლო ე თის დათ ვი ვით თავს აფა რებს.

* * *
რა თქმა უნ და, ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი წიგ ნი ე რი კა ცი ა, მაგ რამ მი სი 

ერუ დი ცია  ეს არის ბუ კი ნის ტის ერუ დი ცი ა, რო მელ მაც იცის წიგ ნე ბის 
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ფა სი და რა ო ბა, ბევ რი მათ გა ნიც წა უ კითხ ავს, მაგ რამ არ გა აჩ ნია ხედ ვის 
მას შტა ბი და ანა ლი ზის სიღ რმე.

ამი ტომ მი სი მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი სტა ტი ე ბი არც მო სა წო ნია და არც 
და სა წუ ნი  “არ ცა გრილ, არ ცა ტფილ”: არა ვინ ეთან ხმე ბა, არც არა ვინ 
ედა ვე ბა.

ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლი არც ეს სე ის ტი ა, არც ანა ლი ტი კო სი ლი ტე რა
ტო რი. მი სი სტი ლი და აზ როვ ნე ბა ჟურ ნა ლის ტუ რია და ძი რი თა დად 
მო ი ცავს სას კო ლო ლი ტე რა ტუ რის თე ო რი ას. ამი ტომ თით ქმის მუ დამ 
ასე მსჯე ლობს  ეს რით მა კარ გი ა, ის მე ტა ფო რა  უკე თე სი, ეს სა გა ნი 
ხელ შე სა ხე ბად არის და ხა ტუ ლი, ის ეპი თე ტი მარ ჯვედ არის შერ ჩე უ ლი 
და ა. შ.

და ვა ნე ბოთ პრე სას თა ვი.
მე 50 დი სერ ტა ცი ის ოპო ნენ ტი ვყო ფილ ვარ და არ მახ სოვს თუნ დაც 

ერ თი ფაქ ტი, რო მე ლი მე დი სერ ტანტს გა მო ე ყე ნე ბი ნოს ემ ზარ კვი ტა იშ-
ვი ლის მო საზ რე ბა ნი!

ასე თი კა ცი ცდი ლობს არ ბიტ რად თუ ცენ ზო რად გვექ ცეს ლი ტე რა
ტუ რის მცოდ ნე ო ბა ში!

* * *
ახ ლა ერ თი წუ თით დავ ტო ვოთ ჩვე ნი პო ე ტი თა ვის მწუ ხა რე წარ მო

სახ ვებ ში და მკითხ ველს მი ვა წო დოთ რამ დე ნი მე ცი ტა ტა და ვნა ხოთ  
ჩე მი სიტყ ვე ბი დი დი ქარ თვე ლი პო ე ტის გი ორ გი ლე ო ნი ძის ქე ბაა თუ 
ძა გე ბა (გი ორ გი ლე ო ნი ძე: “ყივ ჩა ღი” და “ვეფ ხვი”, “მწერ ლის გა ზე თი”, 
2005, 16-30 ოქ ტომ ბე რი):

1. “გი ორ გი ლე ო ნი ძე, გრძნობ და თა ვის უჩ ვე უ ლო მი სი ას, რო გორც 
გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე, რაც ლექ სის პერ სო ნა ჟე ბად გა მო ხა ტა”.

2. “ლაშ ქრის გუ გუ ნი, ცხენ თა თქა რუ ნი, ხმალ თა კვე თე ბა, გმი რუ ლი 
სიკ ვდი ლი, მარ ცხი და ძლე ვა - აი გი ორ გი ლე ო ნი ძის პო ე ზი ის არ სი. 
ყო ვე ლი ვე და ნარ ჩე ნი მა თი გან ტოტ ვა და სა ხეც ვლა ა”.

3. “ყივ ჩა ღუ რი ყი ჟი ნის” ექო სი ბე რემ დე გაჰ ყვა პო ეტს, რო გორც 
სევ და გარ და სულ დღე ებ ზე, რო ცა “ლექ სით ცა სა ჰხევ და”.

4. “ძა ლა სა და ძა ლის კულტს ავ ლენ და ენერ გი უ ლი, მხედ რი სა და მე ო-
მა რის შე სა ფე რი მეტყ ვე ლე ბაც”.

6. “ეს პო ე ტის სუ ლი შფო თავ და, თით ქოს ჩაჩ ქა ნი ეხუ რა, ჯაჭ ვის 
პე რან გი ეც ვა და ხმალ შე მარ თუ ლი მი აქ რო ლებ და პე გასს. თით ქოს 
სის ხლი თა და მახ ვი ლით წერ და ლექ სებს.

მხო ლოდ ასე თი ვნე ბე ბი თა და პე რო იზ მით შეძ ლო პო ეტ მა მო ძა ლე-
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ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი სა ხე ე ბი, ფაქ ტე ბი და მოვ ლე-
ნე ბი ეროვ ნუ ლი სუ ლის სტი ქი ო ნად წარ მო ე სა ხა.

ამი ტომ შეშ ვე ნის გი ორ გი ლე ო ნი ძე საც მი სი საყ ვა რე ლი პო ე ტის - 
არ ტურ რემ ბო სად მი თქმუ ლი:

“დას ტო ვე სიტყ ვა, რო გორც მე ფე ნატ რი უმ ფა ლი” (პა ო ლო იაშ ვი ლი).
7. “ა სე შეძ ლო სა ბო ლო ოდ, არა მხო ლოდ პო ე ზი ა ში, საქ ვეყ ნო ას პა-

რეზ ზეც, სულ ში გა ფოთ ლი ლი ძა ლა უფ ლე ბის ნე ბის რე ა ლი ზე ბა, იმ 
“გვირ გვი ნის დად გმა”, რა ზეც სი ჭა ბუ კე ში ოც ნე ბობ და”.

რო გორც ხე დავთ, გი ორ გი ლე ო ნი ძე არა ერ თხელ მყავს გა მოცხ ა დე
ბუ ლი პო ე ზი ის მე ფედ.

ეს არის დამ ცი რე ბა, ბრალ დე ბა და შე უ რაცხ ყო ფა?
თუ იქ ნებ დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მშე ნე ბე ლი პო ე ტის ყურს 

ეჩო თი რე ბა ასე თი ეპი თე ტი?
მე წარ მო ვად გი ნე გმი რის არ ქე ტი პუ ლი მო დე ლის პო ე ტუ რი სა ხეც ვლა, 

გე ნე ტი კუ რი და ტი პო ლო გი უ რი კავ ში რე ბი, არაც ნო ბი ე რის სა ხე თა 
სის ტე მად გაც ნო ბი ე რე ბა, აღ ქმის, ხედ ვი სა და ხატ ვის სპე ცი ფი კა, რაც 
არა მგო ნი ა, უფ რო ნაკ ლე ბად იყოს სა ინ ტე რე სო, ვიდ რე რით მის ან 
ეპი თე ტის ძი ე ბა.

ხო ლო გე ნე ტი კუ რი და ტი პო ლო გი უ რი კავ ში რე ბი, პა რა ლე ლე ბი 
და ასო ცი ა ცი ე ბი თუ ვინ მეს გავ ლე ნად ან მი ბაძ ვად ეჩ ვე ნე ბა, ეს ჩე მი 
ბრა ლი არ არის.

კულ ტუ რის კონ ტექ სტი დან იზო ლი რე ბა, ჰერ მე ტუ ლი კვლე ვა, ეუ ლად 
წარ მოდ გე ნა ხე ლო ვანს მხო ლოდ აკ ნი ნებს.

* * *
ახ ლა და ვუბ რუნ დეთ ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლის აბ სურ დულ ბრალ დე ბებს:
1. “რო გო რი თავ და ჯე რე ბუ ლი, ბრმა და გო ნე ბა და ბინ დუ ლი უნ და იყო, 

რომ “ნი ნოწ მინ დის ღა მი სა” და “ყივ ჩა ღის პა ე მა ნის” ავ ტორ ზე ასე თი 
რა მის თქმა იკად რო: “სულ რამ დე ნი მე სატ რფი ა ლო ლექ სი და უ წე რა 
სა ცო ლეს და შემ დეგ ქა ლის სა ხე და ვიწყ ე ბას მი ე ცა”.

ცი ტი რე ბა აქ წყდე ბა. მაგ რამ მე უნ და გა ვაგ რძე ლო, რაც “და ჟან გე-
ბუ ლი” თუ “გა უქ მე ბუ ლი” სახ ნი სის პო ეტ მა მკითხ ველს და უ მა ლა:

“1926 წლი დან, “ნი ნოწ მინ დის ღა მი დან” ისევ აღ დგა “და ქა ლე ბუ ლი 
ვეფ ხის” ლან დი, რო მე ლიც ცხე ნო სან ამორ ძა ლად (“თუ შის ქალს ალა ვერ-
დო ბა ში”), ხა ნაც ზღვის თო ლი ად ეჩ ვე ნე ბო და (“თო ლი ა”), რო გორც 
ბუ ნი ნის ველ გა:

“იწ ვე ბა ცეცხ ლით გუ ლის ფი ცა რი,
გუ ლი კი არა, ცხე ლი თო ნე ა,
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სატ რფო მე ცა მყავს და  სა ფი ცა რი,
მეც მყვა რე ბი ა, მეც მით რთო ლი ა...”
“გა უ მარ ჯოს ვი სი გუ ლიც გუ ლი ა!
ვი საც თოვ ლში ოც ნე ბით გა უვ ლი ა!
ვინც გეს რო ლა თოვ ლი და გა გი ღი მა,
სიყ ვა რუ ლით ვინც კი გა თან გუ ლი ა!”

შეყ ვა რე ბუ ლი პო ე ტი თავს ადა რებს ხარ -ი რემს, ცხრა მთა სა და ცხრა 
ველს რომ გა და ლა ხავს ქა რიშ ხლის ძა ლით (“რო გორც ირე მი გად მო-
ვარ დნი ლი”) და თუ სატ რფო იპო ვა, რქას რქა ზე მი აფ შვნის (“მყვი რა-
ლო ბა”). ლა მა ზი ქა ლი ხმალ საც ჰგავს და “ნა ზი გრი გა ლი ცა ა” (“ნი ნა 
ჭავ ჭა ვა ძეს”).

გი ორ გი ლე ო ნი ძი სათ ვის სატ რფოს არ ქე ტი პი ამორ ძა ლი ა, არე სი სა 
და ჰარ მო ნი ის შვი ლი, მე ო მა რი ასუ ლი, რო გორც იყო ალ. ბლო კი სათ ვის 
ეგ ვიპ ტის დე დო ფა ლი კლე ო პატ რა” და ა. შ.

ცალ კე ვმსჯე ლობ “ნი ნოწ მინ დის ღა მე სა” და “ყივ ჩა ღის პა ე მან ზე”, 
ისე ვე რო გორც “ო ლე ზე”.

ცი ტი რე ბა რომ გა ვაგ რძე ლო, წე რი ლის გად მო წე რა მო მი წევს.
ეტყ ო ბა, ემ ზა რი გო ნე ბა ამ ღვრე უ ლი თუ არა, გო ნე ბა და ბინ დუ ლი 

მა ინც იყო, რო ცა ამ შე ნიშ ვნებს წერ და, თო რემ ნამ დვი ლად უნ და 
მიმ ხვდა რი ყო, რომ უკად რი სი არა ფე რი და მი წე რი ა!

2. ემ ზარ კვი ტა იშ ვილს მკრე ხე ლო ბად მი აჩ ნია ვთქვათ, რომ გი ორ გი 
ლე ო ნი ძე არ იყო “პო ე ტი- მო აზ როვ ნე”.

პო ე ტი მო აზ როვ ნე წმინ და ფი ლო სო ფი უ რი გა გე ბით, არც აკა კი წე რე-
თე ლი, არც ტი ცი ან ტა ბი ძე არ ყო ფი ლან და ეს ნაკ ლი რო დი გახ ლავთ, 
რად გან მა რა დი ულ პრობ ლე მებ ზე ფიქ რი, გან სჯა, ანა ლი ზი, ფი ლო სო
ფი უ რი ჭვრე ტა, სი ცოცხ ლის არ სის ახ ლე ბუ რი შეც ნო ბა ქარ თულ პო ე
ზი ა ში მხო ლოდ რამდენიმე პოეტს ახასიათებს.

და ვი ჯე რო, რომ ეს არ იცის ემ ზარ კვი ტა იშ ვილ მა?
მხატ ვრუ ლი სა ხე ე ბის, მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის (ა რა ცნე ბი თი აზ როვ

ნე ბის) საწყ ი სი, ეს მოს წონს თუ არა ვინ მეს, არის გრძნო ბე ბის სამ ყა რო, 
ინ ტუ ი ცი ა, არაც ნო ბი ე რი იმ პულ სე ბი, რაც კო რექ ტირ დე ბა და იმარ თე ბა 
ცნო ბი ე რე ბით.

ეს თვი სე ბა უხ ვად ჰქონ და მო მად ლე ბუ ლი გი ორ გი ლე ო ნი ძეს, თუმ ცა 
ემ ზარს არ სჯე რა, რა კი თვი თონ არ გა აჩ ნი ა.

ლევ ტოლ სტოი შე ნიშ ნავ და, რომ ლი ტე რა ტუ რა ში მთა ვა რია გუ ლი დან 
შო ბი ლი აზ რე ბი. დოს ტო ევ სკის სიტყ ვით, დი დი აზ რე ბი იბა დე ბა ღრმა 
გრძნო ბე ბი დან.

უე ლე კი სა და უო რე ნის თქმით, პო ე ზი ის ფი ლო სო ფი უ რი აზ რი მე ტის
მე ტად ბა ნა ლუ რია და არ სცილ დე ბა სიკ ვდილ სი ცოცხ ლის მა რა დი ულ 
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და მა რად ტრი ვი ა ლურ სა კითხს.
ელი ო ტის თა ნახ მად, არა თუ სიტყ ვის ოს ტატ თა ლე გი ო ნე ბი, დან ტე და 

შექ სპი რიც კი არ ყო ფი ლან სე რი ო ზუ ლი მო აზ როვ ნე ე ბი!
ემ ზარ კვი ტა იშ ვილს აღი ზი ა ნებს ჩე მი წიგ ნე ბი კ. გამ სა ხურ დი ა ზე, 

თო რემ ვი ცი, გუ ლის სიღ რმე ში უეჭ ვე ლად მე თან ხმე ბა!
3. “მი სი ეს თე ტი კუ რი ერუ დი ცია სიმ ბო ლიზ მის პე რი ოდ ზე გა ი ყი ნა, 

ფი ლო ლო გი ურ მა კვლე ვამ კი მხო ლოდ ზი ა ნი მო უ ტა ნა, რო გორც 
შე მოქ მედს”, ვწერ დი მე, რაც “რო ყი ო” გან ცხა დე ბა ყო ფი ლა, რად გან ვერ 
გა უ გი ათ, რომ “ე რუ დი ცი ა” და “ეს თე ტი კუ რი ერუ დი ცი ა” სხვა დას ხვა 
ცნე ბე ბი ა, ისე ვე რო გორც “აზ როვ ნე ბა” და “მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა”.

ხო ლო გი ორ გი ლე ო ნი ძის პო ე ზი ის მო დე ლი რომ სიმ ბო ლის ტუ რი 
იყო, მე ეს ნაჩ ვე ნე ბი მაქვს და მგო ნი, არც ემ ზარს უნ და სწყინ დეს, 
რად გან თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს პირ ველ რიგ ში ის აინ ტე რე სებს, ვინც 
მო დერ ნიზმს ან ავან გარ დიზმს უკავ შირ დე ბა და არა სო ცი ა ლის ტურ 
რე ა ლიზმს, ვინც ენა თე სა ვე ბა, ვინც ამო დის არა მხო ლოდ ნა ცი ო ნა
ლუ რი, არა მედ მსოფ ლიო კულ ტუ რი და ნაც.

ამი ტომ მე შე ვე ცა დე თვით სტა ლი ნის ხოტ ბა ში და მე ნა ხა სიმ ბო
ლის ტუ რი წარ მო მავ ლო ბა, დი ო ნი სუ რი თუ აპო კა ლიპ სუ რი სტი ქი
ის ვა რი ა ცი ა.

თით ქმის ყო ვე ლი შე მოქ მე დი საზ რდო ობს სი ჭა ბუ კის წლე ბის ეს თე
ტი კუ რი ერუ დი ცი ით, რად გან ამ დროს ხდე ბა მხატ ვრუ ლი აღ ქმი სა და 
მსოფ ლგან ცდის ფორ მი რე ბა და შემ დეგ შე ძე ნი ლი ინ ფორ მა ცია მის 
ხედ ვა სა და სტილს ეუცხ ო ე ბა, რად გან “სი ჭა ბუ კე და ლექ სი ერ თი ა”. 
გა მო ნაკ ლის თა გა ნია სი მონ ჩი ქო ვა ნი, რო მელ მაც სწო რედ სი ჭა ბუ კის 
შემ დეგ გა მო ავ ლი ნა რო მან ტი კუ ლი აღ ქმა, რა საც ად რე ებ რძო და, რო
გორც ფუ ტუ რის ტი. 

ფი ლო ლო გი და ლი ტე რა ტო რიც სხვა დას ხვა ცნე ბე ბი ა, თუმ ცა ჩვენ ში 
კო მუ ნის ტუ რი იდე ო ლო გი ის ინერ ცი ით აი გი ვე ბენ.

ფი ლო ლო გი უ რი კვლე ვა არ უკავ შირ დე ბა სულს, ფსი ქი კას, 
მსოფ ლგან ცდას.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კვლე ვა კი მათ გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა.
მწერ ლე ბი ხა ლი სით წე რენ ეს სე ებს, პუბ ლი ცის ტურ წე რი ლებს, მო გო

ნე ბებს, მაგ რამ პე დან ტურ ფი ლო ლო გი ურ ანა ლიზს გა ურ ბი ან, რად გან 
იგი ახ შობს ემო ცი ე ბის სამ ყა როს.

ამი ტომ ვფიქ რობ, რომ გი ორ გი ლე ო ნი ძის დი დი ტა ლან ტი და ერუ დი-
ცია მთლი ა ნად რომ ყო ფი ლი ყო წარ მარ თუ ლი პო ე ზი ი სა, პრო ზი სა და 
ესე ის ტი კი სა კენ - უკე თე სი იქ ნე ბო და.

ემ ზარ კვი ტა იშ ვილს “მწერ ლის გა ზე თიც” აღი ზი ა ნებს, რომ ლის და
სა ხუ რად მრა ვა ლი გეს ლი და ღვარ ძლი ამა ოდ და ხარ ჯა, თო რემ ვი ცი, 
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გუ ლის სიღ რმე ში ამ ჯე რა დაც მე თან ხმე ბა.
ალ ბათ მი ზე ზი ის არის, რომ ორი ო დე წლის წი ნათ მი სი უღირ სი 

საქ ცი ე ლის გა მო ერ თი მცი რე რეპ ლი კა დავ ბეჭ დეთ, რომ ლის ავ ტო რი 
მე ვგო ნი ვარ. მაგ რამ თუ ვინ არის ავ ტო რი  ეს ჩვენ კარ გა ხა ნია გა მო
ვაცხ ა დეთ.

4. “ნატ ვრის ხე” მე არ მი მიჩ ნე ვია “თვით მიზ ნად გამ ხდა რი სიტყ ვათ-
ქმნა დო ბის ნა ყო ფად”.

ეს მხო ლოდ ემ ზარ კვი ტა იშ ვი ლის ავად მყო ფუ რი წარ მო სახ ვის ნა ყო
ფი ა.

მე ის შევ ნიშ ნე, რომ ამ გვა რი გა ტა ცე ბა გა მოჩ ნდა “ნატ ვრის ხე შიც”, 
მაგ რამ სიტყ ვის ქმნა დო ბა, თუნ დაც თვით მიზ ნუ რი, რო დის აქეთ იქ ცა 
ეს თე ტი კურ კრი ტე რი უ მად?

შე იძ ლე ბა მწე რა ლი წერ დეს ნა თე ლი სტი ლით, მაგ რამ ცუ დად!
შე იძ ლე ბა მწე რა ლი იყოს რთუ ლი და ენობ რი ვა დაც ძნე ლი აღ საქ მე ლი, 

მაგ რამ დი ა დი!
ამ ჯე რა დაც ემ ზარ კვი ტა იშ ვილ მა მკითხ ველს კონ ტექ სტი და უ მა ლა. 

მე ვწერ დი ფოლ კლორ თან მი მარ თე ბა ზე, ფოლ კლო რი დან წარ მო მავ ლო
ბა ზე, რომ გი ორ გი ლე ო ნი ძე ფოლ კლო რი დან კი არ მო დი ო და, არა მედ 
ფოლ კლორ თან მი დი ო და.

* * *
აი, ეს ოთხი სა ში ნე ლი “ბრალ დე ბა”, რო მე ლიც თურ მე მე წა ვუ ყე ნე 

გი ორ გი ლე ო ნი ძეს, ყო ფი ლა “უ ხი ა გი გა მოხ დო მა”, რა საც მტან ჯველ 
ფიქ რებ სა და ეჭ ვებ ში ჩა უგ დია პო ე ტი (“დაბ ნე უ ლი ვარ, ძნე ლია 
თქმა”, თა ვად გვე უბ ნე ბა) და რა მაც კი დევ ერ თხელ და ა კარ გვი ნა 
“ძვირ ფა სი დრო”. 

სხვა თა შო რის  ასე სუ ლაც არ ფიქ რობს პროფ. ნი კო ლე ო ნი ძე, 
გი ორ გი ლე ო ნი ძის ძმის წუ ლი.

მე სრუ ლი უფ ლე ბა მაქვს, და ვე თან ხმო ბა ტონ ნი კოს, მით უმე ტეს, 
რომ იგი უფ რო ახ ლოს დგას გი ორ გი ლე ო ნი ძეს თან, ვიდ რე ემ ზარ კვი ტა-
იშ ვი ლი.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2005, 1-15 აპ რი ლი.
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რე დაქ ტო რის კო მენ ტა რი

ბა ტონ სი ლო ვან ნა რი მა ნი ძის თა ვა ზი ა ნი წე რი ლი, რო მელ საც 
უც ვლე ლად ვბეჭ დავთ, არ სე ბი თად არის არა პო ლე მი კა ჩემ თან, არა მედ 
სტა ლი ნის ტუ რი ეპო ქის მკითხ ვე ლის შთა ბეჭ დი ლე ბა გი ორ გი ლე ო ნი ძის 
პო ე ზი ა ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, რამ დე ნი მე კო მენ ტა რი მა ინც უნ და გა კეთ დეს:
1. ს. ნა რი მა ნი ძე ს. ჩი ქო ვანს სიმ ბო ლის ტად ნათ ლავს.
სიმ ბო ლის ტი არა სო დეს ყო ფი ლა სი მონ ჩი ქო ვა ნი. იგი სიმ ბო ლიზმს 

ყო ველ თვის ებ რძო და. ხო ლო რო გორც ფუ ტუ რის ტი, ასე აცხ ა დებ და:
“და ვარ ტყათ თავ ში ლი რი კას ჩექ მა
და და ვა დი ნოთ ცის ფე რი სის ხლი”.

ფუ ტუ რიზ მი რომ სიმ ბო ლიზმს გა მო რიცხ ავს, ეს სკო ლის მო წა
ფე მაც კი უნ და იცო დეს, არა თუ პო ეტ მა (შდრ.  “ცის ფე რი ყან წე ბი” და 
“H2SO4”).

2. ს. ნა რი მა ნი ძე შე ნიშ ნავს, გ. ლე ო ნი ძეს უნ დო და, თა ვის ლექ სით 
“სტა ლი ნის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა შე მო ებ რუ ნე ბი ნა სა ქარ თვე ლოს კე ნო!”

ასე თი გუ ლუბ რყვი ლო შე ხე დუ ლე ბა არ უნ და ჰქონ დეს კაცს სტა ლინ ზე. 
თა ვის რწმე ნა ზე სტა ლინს გი ორ გი ლე ო ნი ძე კი არა, ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
რომ გა ცოცხ ლე ბუ ლი ყო, ხელს ვერ აა ღე ბი ნებ და.

3. მე ერ თი წი ნა და დე ბით აღ ვნიშ ნე, რომ 1516 წლის გი ორ გი ლე ო ნი ძეს 
აქვს ვა ჟას, იო სებ გრი შაშ ვი ლის, ალექ სან დრე აბა შე ლის გავ ლე ნით 
და წე რი ლი რამ დე ნი მე ლექ სი

რა არის აქ მო უ ლოდ ნე ლი და სა ო ცა რი?
10ი ან წლებ ში გრი შაშ ვი ლის ლექ სის გავ ლე ნა გა ნი ცა დეს სხვებ მაც  გ. 

ტა ბი ძემ, ტ. ტა ბი ძემ, გრ. რო ბა ქი ძემ, კ. გამ სა ხურ დი ამ, პ. იაშ ვილ მა...
4. კრი ტი კო სი მსაყ ვე დუ რობს, ერთ სა ქე ბარ სიტყ ვა საც კი არ 

იმე ტებ გი ორ გი ლე ო ნი ძის მი მარ თო! ეტყ ო ბა, არც ბა ტო ნი სი ლო ვა ნი 
კითხ უ ლობს ყუ რადღ ე ბით სხვის ნა წერს, თო რემ არ უნ და გა მორ ჩე ნო და 
ის სიტყ ვე ბი მა ინც, მის თანამოაზრეს ე. კვი ტა იშ ვილს რომ შე ვახ სე ნე.

გან მე ო რე ბა ზედ მე ტად მი მაჩ ნი ა.
5. ს. ნა რი მა ნი ძე ვერ ან სხვა ვებს გავ ლე ნა სა და გა მო ყე ნე ბას, გავ ლე ნას 

და ნა თე სა ო ბას, გე ნე ტი კურ და ტი პო ლო გი ურ კავ ში რებს. ამი ტომ თუ 
გი ორ გი ლე ო ნი ძეს თან ვინ მეს ახ სე ნებ, მა შინ ვე გავ ლე ნა ეჩ ვე ნე ბა!

6. “ნატ ვრის ხე” 1946 წელს არ გა მო სუ ლა, არც “შინ მო უს ვლე ლო, 
სა და ხარ” და წე რი ლა 1941 წელს, არც “არ და ი დარ დო”  1944 წელს, 
არც “ყივ ჩა ღის პა ე მა ნი”  1926 წელს...

ბა ტო ნი სი ლო ვა ნი პო ე ტია და ამი ტომ შე იძ ლე ბა არ იცო დეს ცნო ბი
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ე რი სა და არაც ნო ბი ე რის, მი თო სი სა და მხატ ვრუ ლი სტრუქ ტუ რის 
პრობ ლე მე ბი, შე იძ ლე ბა არ იც ნობ დეს ნიც შეს, ფრო იდ სა და იუნგს, ტე ი
ლორ სა და ფრე ზერს, ვლ. სო ლო ვი ოვ სა და ალ. ბლოკს, სიმ ბო ლიზ მის 
ის ტო რი ას, ფუ ტუ რიზ მის იდე ო ლო გი ას. მაგ რამ ამ სა ფუძ ველ თა 
არ ცოდ ნის გა მო გულ ზე “დიდ ტკი ვი ლად” არ უნ და მოხ ვდეს გან სხვა ვე
ბუ ლი ხედ ვა და მო საზ რე ბა ნი.

ბო ლოს და ბო ლოს - სილოვანი ხომ მწე რა ლია და არა მკითხ ვე ლი!

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2005, 16-30 აპ რი ლი.

ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი - ეროვ ნუ ლი გმი რი თუ 
“ექ სტრე მის ტ-ა ვან ტი უ რის ტ-სე პა რა ტის ტი?”

რო ცა და იწყო პე რეს ტრო ი კა, რო ცა სამ ფე რო ვა ნი ეროვ ნუ ლი დრო
შე ბი ფრი ა ლებ დნენ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და მე რაბ კოს ტა ვას მი ტინ
გებ ზე, გა მოჩ ნდა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნო ბი ერ თი შავ ჩო ხი ა ნი ვაჟ
კა ცის სუ რა თი.

ეს იყო ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი  ბოლ შე ვიზ მთან და წი თელ იმ პე რი
ას თან ბრძო ლის სიმ ბო ლო, რომ ლის სა ხე ლი ლე გენ და სა ვით გა და დი
ო და თა ო ბი დან თა ო ბა ში.

მაგ რამ, გარ და სპე ცი ა ლის ტე ბი სა, არა ვის არა ფე რი სმე ნო და 1923 
წელს დახ ვრე ტილ სამ ხედ რო პი რებ ზე  ალექ სან დრე ან დრო ნი კაშ ვილ-
ზე, ვარ დენ წუ ლუ კი ძე ზე, გი ორ გი ხიმ ში აშ ვილ ზე, კო ტე აფ ხაზ ზე, იო-
სებ გე დე ვა ნიშ ვილ ზე, როს ტომ მუს ხე ლიშ ვილ ზე, ისე ვე რო გორც 1924 
წლის აგ ვის ტოს აჯან ყე ბის მო თა ვე ებ სა და წა მე ბულ გმი რებ ზე.

რაც შე ე ხე ბა ემიგ რან ტებს, მათ გან ახ სე ნებ დნენ ნოე ჟორ და ნი ას, 
ოღონდ რო გორც მო ღა ლა ტეს.

ბოლ შე ვი კურ მა პრო პა გან დამ მა თი სა ხე ლე ბი ხალ ხის მეხ სი ე რე ბი დან 
ამო ძირ კვა. ხო ლო ისი ნი, ვინც ია რა ღით თუ სიტყ ვით და უ პი რის პირ და 
ბოლ შე ვი კურ ტი რა ნი ას  ექ სტრე მის ტე ბად მო ნათ ლა (იხ. სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ის ნარ კვე ვე ბი, VII, 1976, გვ. 189209).

ასე თი ვე ბე დი გა ი ზი ა რეს ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვილ მა და მი სი რაზ მის 
წევ რებ მა.

90ი ან წლებ ში ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მა მოძ რა ო ბამ აღად
გი ნა სი მარ თლე და ხალ ხმა გა ი გო, რომ აღ ფრთო ვა ნე ბით არ შეხ ვედ რია 
ქარ თვე ლი ერი ბოლ შე ვი კე ბის შე მოჭ რას, რომ ბრძო ლა, მი უ ხე და ვად 
რეპ რე სი ე ბი სა, სამ შობ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის გრძელ დე ბო და, 
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რომ ქვე ყა ნას ჰყავ და თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მე ო მა რი არა ერ თი გმი რი 
(იხ. თ. ენ დე ლა ძე, საბ ჭო თა ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბი ქარ თუ ლი ეროვ
ნუ ლი მოძ რა ო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, 2004), რო მელ თა შო რის 
უპირ ვე ლე სია ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი.

იგი ვერ შე უ რიგ და სამ შობ ლოს დაშ ლა სა და და მო ნე ბას, ხელთ ია რა
ღი აი ღო და, რო ცა და მარ ცხდა, უცხ ო ეთ ში გა და იხ ვე წა, ისე ვე რო გორც 
დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის მეს ვე უ რე ბი (იხ. გ. შა რა ძე, უცხ ო ე თის 
ცის ქვეშ, I, 1990, გვ. 152-171).

I.
რო გორ წარ მო ვიდ გენ დი, რომ და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლო ში ისევ 

და იწყ ებ დნენ ბოლ შე ვი კუ რი იარ ლი ყე ბის აღ დგე ნას და სამ შობ ლო
სათ ვის ტან ჯუ ლებს კვლავ ექ სტრე მის ტე ბად და ავან ტი უ რის ტე ბად 
გა მო აცხ ა დებ დნენ.

გა და შა ლეთ პროფ. გი ორ გი ცი ციშ ვი ლის წიგ ნი - “სი მარ თლე 1921-
1923 წლე ბის ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბი სა და მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის პო ლი-
ტი კუ რი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ” (2003 წ.), გა და შა ლეთ და წა ი კითხ ეთ 
ნაც ნო ბი პო ლი ტი კუ რი დე ბუ ლე ბა ნი, რო მელ თა ახ ლე ბურ დამ ტკი ცე ბას 
ცდი ლობს მრა ვალ სიტყ ვა ო ბით, ტავ ტო ლო გი უ რი, უსა ხუ რი მსჯე ლო ბით 
კომ პარ ტი ის ის ტო რი ის ეს ძვე ლი პრო პა გან დის ტი:

“ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის წარ მო მად გენ-
ლე ბი” (გვ.3), “ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტუ ლი ტაქ ტი კით მებ რძო ლი 
ბე ლა დე ბის მი ერ ძალ თა ავან ტი უ რის ტულ -ექ სტრე მის ტუ ლი ორ გა ნი-
ზე ბა” (გვ. 5), “კრი ჭა ში მდგომ მა სე პა რა ტის ტმა ექ სტრე მის ტებ მა” (გვ. 
20), “ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტუ ლი ბრძო ლის ყო ფი ლი ორ გა ნი-
ზა ტო რე ბის” (გვ. 21), “ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტულ მა ხელ მძღვა-
ნე ლო ბამ” (გვ. 65), “ექ სტრე მის ტე ბის მხრივ მოყ ვა სის სი ძულ ვილ მა 
იმ სხვერ პლა კ. მი სა ბიშ ვი ლი” (გვ. 115), “ე როვ ნულ -დე მოკ რა ტებ შიც 
გაძ ლი ერ და ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტუ ლი და ტე რო რის ტუ ლი 
მის წრა ფე ბა” (გვ. 116-117), “ე როვ ნულ -დე მოკ რა ტე ბი დან ექ სტრე მის ტი 
კ. აფ ხა ზი აღ მოჩ ნდა” (გვ. 119), “ექ სტრე მის ტუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის 
(სვა ნე თის, ქ. ჩო ლო ყაშ ვი ლის, მიხ. ლაშ ქა რაშ ვი ლის, 1924 წლის და სხვ.) 
ბრძო ლას” (გვ. 124), “ე როვ ნულ -დე მოკ რა ტი ექ სტრე მის ტის და ვით 
ვაჩ ნა ძის” (გვ. 161), “შე უ რი გე ბე ლი ანუ ექ სტრე მის ტუ ლი ეროვ ნულ -
დე მოკ რა ტე ბი” (გვ. 224), “საზღ ვარ გა რე თუ ლი მენ შე ვი კუ რი ცენ ტრის 
და მი სი ემის რის ნ. ხო მე რი კის ავან ტი უ რის ტუ ლი მე ცა დი ნე ო ბა” (გვ. 
302), “ექ სტრე მის ტუ ლი (პარ ტი ულ -ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ტე რო რის ტუ ლი, 
ექ სპროპ რი ა ტო რუ ლი) მოძ რა ო ბა” (გვ. 325), “ექ სტრე მის ტულ -ა რა ლე გა-
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ლუ რი პროკ ლა მა ცი ე ბი” (გვ. 336), “ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტუ ლი 
ტაქ ტი კით ორ გა ნი ზე ბულ 1924 წლის აჯან ყე ბას” (გვ. 357) და ა.შ.

ავ ტო რის ძი რი თა დი იდეა ასე თი ა:
“1923 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში შექ მნილ პარ ტი ულ, სა ხელ მწი-

ფო ებ რივ და ჩე კის ტურ სი ტუ ა ცი ებ ში ექ სტრე მიზ მი და ან ტი საბ-
ჭო თა პო ლი ტი კუ რი ავან ტი უ რიზ მი იყო უპი რა ტე სად ეროვ ნუ ლი 
უბე დუ რე ბის მომ ტა ნი, ხო ლო ლე გა ლუ რი ეროვ ნულ -პატ რი ო-
ტუ ლი მოღ ვა წე ო ბა - მოძ რა ო ბა ერ თა დერ თი სწო რი” (გვ. 73).

გ. ცი ციშ ვი ლის თვის ექ სტრე მის ტი და ავან ტი უ რის ტია ყვე ლა, ვინც კი 
ია რა ღი აი ღო ბოლ შე ვიკ თა წი ნა აღ მდეგ!

ამი ტომ ამ 466-გვერ დი ან წიგ ნში ერ თი კე თი ლი სიტყ ვით არ იხ სე ნი ე ბა 
ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი. სა მა გი ე როდ გულ მოდ გი ნედ ცდი ლობს ჯა შუ შის 
თუ ჯა შუ შად მო ნათ ლუ ლის კა ლე მი სა ბიშ ვი ლის წარ მო ჩე ნას!

“ერ თა დერ თი სწო რი” ყო ფი ლა მხო ლოდ “ე როვ ნულ -პატ რი ო ტუ ლი 
მოღ ვა წე ო ბა- მოძ რა ო ბა”!

ეს არის ის იდე ა, რო მელ საც პრაქ ტი კუ ლად ახორ ცი ე ლებ და კომ პარ
ტი ა, კერ ძოდ, “ფე ნო მე ნა ლუ რი ჩე კის ტუ რი ნი ჭის” ლავ რენ ტი ბე რი ა, 
რად გან იგი საფ რთხეს ვერ შე უქ მნი და ბოლ შე ვი კებს და ვერც სა ქარ
თვე ლოს მოს წყვეტ და რუ სე თი სა გან!

ასე შე უ რაცხ ყოფს გ. ცი ციშ ვი ლი ქარ თველ ემიგ რან ტთა ხსოვ ნა საც, 
რომ ლე ბიც სიკ ვდი ლამ დე შე უ რი გე ბე ლი დარ ჩნენ ბოლ შე ვი კე ბი სად მი 
და უცხო მი წა ში პო ვეს გან სას ვე ნე ბე ლი.

გ. ცი ციშ ვი ლის ლო გი კით, ბრძო ლას აზ რი არ ჰქო ნი ა!
სა ა კა ძეს მა რაბ დას თან, ერეკ ლეს - კრწა ნის თან არ უნ და ეო მათ, 

რად გან ვერც ერ თი და ვერც მე ო რე ვერ სძლევ და სპარ სეთს!
არც 300 არაგ ველს უნ და გა ე წი რა თა ვი, საბ ჭო თა კავ შირს არ უნ და 

ეო მა ჰიტ ლე რის წი ნა აღ მდეგ, რად გან ამას მოჰ ყვა უდი დე სი მსხვერ პლი 
და ნგრე ვა! არც ზვი ად გამ სა ხურ დია უნ და ყო ფი ლი ყო დი სი დენ ტი - 
საბ ჭო თა კავ ში რი ერთ დროს მა ინც და იშ ლე ბო და!

მაგ რამ, სა ბედ ნი ე როდ, ის ტო რი ას ქმნი ან არა გი ორ გი ცი ციშ ვი ლის 
მსგავ სი ობი ვა ტე ლე ბი, არა მედ - გმი რუ ლი სუ ლის პი როვ ნე ბა ნი, 
რო მელ თა სის ხლის შუ ქი შთა მო მავ ლო ბას წინ ჩი რაღ დნად მი უძღ ვე ბა.

2.
გ. ცი ციშ ვი ლის ნე ო ბოლ შე ვი კუ რი თვალ საზ რი სი სა ზო გა დო ე ბი

სათ ვის შე უმ ჩნე ვე ლი დარ ჩა, რად გან დღეს წიგნს თით ქმის ყვე ლა წერს, 
მაგ რამ არა ვინ კითხ უ ლობს.

ახ ლა ავი ღოთ მი სი ახა ლი პო ლე მი კუ რი ბრო შუ რა, რო მელ საც ასე თი 
სხარ ტი, ასე თი სა ნი მუ შო სა თა უ რი აქვს:
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“მა ნა ნა ხო მე რი კის 25-ზე მე ტი ბო რო ტი ტყუ ი ლი მი სი ქო მა გის, სო სო 
სი გუ ას გა ზე თის ერთ წე რილ ში და რე ა ლუ რი ის ტო რი ით ნა კარ ნა ხე ვი 
სი მარ თლე”.

აი, რას წერს ჩვე ნი კრი ტი კო სი:
“პარ ტი ზა ნუ ლი რაზ მის ექ სტრე მის ტულ -ა ვან ტი უ რის ტულ -სე პა რა-

ტის ტულ მოქ მე დე ბა თა ნე იტ რა ლი ზა ცი ის აზ რი” (გვ. 23)...
თურ მე ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი არა მხო ლოდ ექ სტრე მის ტი და ავან ტი

უ რის ტი, არა მედ სე პა რა ტის ტიც ყო ფი ლა!
რას ნიშ ნავს სე პა რა ტიზ მი?
“უცხო სიტყ ვა თა ლექ სი კო ნი” ამ ტერ მინს გან მარ ტავს, რო გორც გა მო

ყო ფას, გან ცალ კე ვე ბას, ე.ი. ჩო ლო ყაშ ვი ლის მი ზა ნი ყო ფი ლა საბ ჭო თა 
კავ ში რი დან გა მო ყო ფა!

მაგ რამ ვის თვის უნ და იყოს ეს მიუღებელი?
ცხა დი ა, მის თვის, ვინც ცენ ტრის ინ ტე რე სებს იცავს, ამ შემ თხვე ვა ში 

 მოს კო ვი სას!
გ. ცი ციშ ვი ლი ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვილს ბრა ლად სდებს ან ტი საბ ჭო თა 

სე პა რა ტიზმს, ჩვენ კი  სწო რედ ამი ტომ მიგ ვაჩ ნია იგი გმი რად!
ამ პუნ ქტში სა ბო ლო ოდ გა მოვ ლინ და პარ ტის ტო რი ის შე ნიღ ბუ ლი 

პრო პა გან დის ტი, რო მე ლიც ავ ტო რია ასე თი და უ ვიწყ ა რი ნაშ რო მი სა:
“სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ბრძო ლა სა ხალ ხო მე ურ ნე-

ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მე ო რე ხუთ წლედ ში” (თბ., 1978).
თურ მე, რო ცა გლო ვობ და ქარ თუ ლი ემიგ რა ცია ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ-

ვი ლის ნა ად რევ გარ დაც ვა ლე ბას, რო ცა მის სა ხელს ფა რუ ლად ახ სე-
ნებ დნენ ქარ თვე ლი პატ რი ო ტე ბი, რო ცა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უზე ნა-
ე სი საბ ჭო აწე სებ და ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლის ორ დენს, ისი ნი პა ტივს მი ა-
გებ დნენ არა ეროვ ნულ გმირს, არა მედ - “ექ სტრე მის ტ-ა ვან ტი უ რის ტ-
სე პა რა ტისტს”!

3.
ახ ლა მინ და ორი ო დე სიტყ ვა მო ვახ სე ნო გი ორ გი ცი ციშ ვილს 

ბრო შუ რად და ბეჭ დილ სტა ტი ა ზე, რომ ლის გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე თა ვა ზი ა ნი 
უა რი ვუთხ ა რი.

არ მე გო ნა, კე თი ლი რჩე ვა თუ ეწყ ი ნე ბო და!
არც ის მე გო ნა, მა ნა ნა ხო მე რი კის გან ქი ქე ბას თუ ჩემს კრი ტი კას და

ურ თავ და, ისე ხა ლი სი ა ნად და მე გობ რუ ლად მე სა უბ რე ბო და!
რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ამ სტა ტი ის და ბეჭ დვა ზე ასე ვე უა რი 

უთ ქვამთ თა მაზ წივ წი ვა ძეს, გი ვი შე ყი ლა ძეს, არ მაზ სა ნებ ლი ძეს.
რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, მი სი წიგ ნის გან ხილ ვით არ და ინ ტე რე

სე ბუ ლა არც უნი ვერ სი ტე ტი, არც ის ტო რი ი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის ინ სტი
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ტუ ტი. ხო ლო ზო გი კო ლე გა თურმე ამრეზითაც უყურებს.
ყვე ლას გულ გრი ლო ბას აბ რა ლებს, ქო მა გი არა ვინ გა მო მიჩ ნდა ო, შე უ

რაცხ ყო ფას მა ყე ნე ბე ნო, იზა ორ ჯო ნი კი ძემ ქსე რო ას ლი არ მომ ცა ო!
სპონ სო რებს თა ვი სი ტე ლე ფო ნის ნო მერს სთა ვა ზობს, მაგ რამ არა ვინ 

ურ ღვევს მყუდ რო ე ბას.
მი ზეზს ვერ ხვდე ბა. ამი ტომ იძუ ლე ბუ ლი ვარ, მე ვუთხ რა 

სი მარ თლე:
ასე თი ობ სტრუქ ცი ის მი ზე ზი არის მი სი ვრცე ლი წიგ ნის მი უ ღე ბე ლი, 

ნე ო ბოლ შე ვი კუ რი კონ ცეფ ცია და შეს რუ ლე ბის და ბა ლი დო ნე!
რა თქმა უნ და, გი ორ გი ცი ციშ ვი ლი არ გა მი გო ნებს, რე დაქ ტო რე ბი 

სა ხელს მი ტე ხენ, თო რემ ჩე მი ბრო შუ რაც კი წარ მა ტე ბით იყი დე ბა ო!
რაც მარ თა ლია - მარ თა ლი ა: რე დაქ ტო რე ბი თვალ ში არ მოს დის - 

“ხში რად ღა ლა ტო ბენ ობი ექ ტუ რო ბას და სიბ რძნის ღმერ თებ სო”.
ზოგ ჯერ ისე და ი წუ წუ ნებს, გუ ლი მო გიკ ვდე ბა:
“გა ზე თის პატ რონ თან პო ლე მი კის მო სურ ნეს მა ინც არა ფე რი 

გა მო უ ვა”.
მი უ ხე და ვად ამი სა, არ ფრთხი ლობს და სრუ ლი ად უსა ფუძ ვლოდ თავს 

გვეს ხმის:
შე დე გიც აშ კა რა ა: პო ლე მი კუ რი სტა ტია არა ვინ და უ ბეჭ და და იძუ ლე

ბუ ლი გახ და, თვი თონ გა მო ე ცა  რე დაქ ტო რის, კო რექ ტო რის, ინ დექ
სი სა და გა მომ ცემ ლო ბის გა რე შე, რო გორც პროკ ლა მა ცი ა!

იმე დი მაქვს, ეს პრაქ ტი კა უკა ნას კნე ლი არ იქ ნე ბა.
გი ორ გი ცი ციშ ვი ლი ჩვე უ ლი მრა ვალ სიტყ ვა ო ბით მაკ რი ტი კებს ერ თი 

სა კითხ ის გა მო და თა ნაც სი ნა ნუ ლით დას ძენს, არ ვი ცი, რა ვქნა, სო სო 
სი გუ ას ჩე მი წიგ ნი არ წა უ კითხ ავ სო!

მის და გა სა ოც რად უნ და ვთქვა: ამ ერ თა დერ თი სა კითხ ი სათ ვის 
ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლა სწო რედ გ. ცი ციშ ვი ლის წიგ ნი დან ავი ღე!

მო მაქვს სა თა ნა დო ცი ტა ტა ჩე მი სტა ტი ი დან:
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი “ჩე კა სად მი მი ცე მულ ჩვე ნე ბა ში წა მე ბის გა რე შე 

აი ძუ ლეს და ე წე რა ყვე ლა ფე რი, რაც იცო და, და ეგ მო ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ-
ვი ლი, და ე ყე ნე ბი ნა მის მიმ დე ვარ თა ლიკ ვი და ცი ის სა კითხ ი, და ე სა ხე ლე-
ბი ნა ან ტი საბ ჭო უ რად გან წყო ბი ლი პი რე ბი, თა ნა მო აზ რე ე ბი, გა მო ე ჩი ნა 
ლო ი ა ლო ბა ბოლ შე ვი კე ბი სად მი და ა.შ.”.

ალ ბათ, ამი ტო მაც ლმო ბი ე რია კრი ტი კო სის კო მენ ტა რი:
“ეს ყვე ლა ფე რი სქე მა ტუ რი თვალ საზ რი სით, ერ თგვა რად მარ თა ლი 

ჩანს”.
თუ “ეს ყვე ლა ფე რი მარ თა ლი ჩანს”,  სხვა დე ტა ლუ რი მსჯე ლო ბა ან 

ფაქ ტე ბი მე არ მჭირ დე ბო და, რა თა წარ მო მედ გი ნა მწერ ლის ერ თ-ერ თი 
ძლი ე რი სუ ლი ე რი ტრავ მა, რო მე ლიც მან შე მოქ მე დე ბით სტი მუ ლად აქ-
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ცია ოჯა ხურ ტრა გე დი ა სა და გვა როვ ნულ ტრავ მას თან ერ თად.
თა ვად გ. ცი ციშ ვი ლიც ხომ აღ ნიშ ნავს (რა საც არ შე მიძ ლი ა, არ და ვე

თან ხმო!):
“ჩე მი აზ რით ს. სი გუ ას ეს ნა აზ რე ვი მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ბი ოგ რა ფი ი სა 

და შე მოქ მე დე ბის თა ვი სე ბუ რი, ფი ლო სო ფი უ რი ხედ ვით ხა სი ათ დე ბა”.
ხო ლო მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ბი ოგ რა ფი ა, ფსი ქი კა და ცნო ბი ე რე ბა რო გორ 

გა მოვ ლინ და პერ სო ნა ჟე ბად  მე ეს ნაჩ ვე ნე ბი მაქვს და აქ გან მე ო რე ბა 
სა ჭი როდ არ მი მაჩ ნი ა.

რაც შე ე ხე ბა თა ვად მწერ ლის ტერ მინ “ნა კა ცარს”  ეს არის იგი ვე 
ყო ფი ლი ადა მი ა ნი, ანუ და მარ ცხე ბუ ლი პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც ჰი პერ ბო
ლი ზე ბუ ლია თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვის სა ხით, მაგ რამ სავ სე ბით ზო მი ე რია 
გი ვი შა დუ რის სა ხით.

მე ვწერ დი:
“1921 წლის თე ბერ ვლის შემ დეგ მა ნამ დე ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი პატ რი-

ო ტი პუბ ლი ცის ტი მო უ ლოდ ნე ლად აღ მოჩ ნდა და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის 
მებ რძოლ თა სა თა ვე ში”.

ი მი ტომ ვწერ დი, რომ და მო უ კი დებ ლო ბის წლებ ში მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ
ვი ლი არ ყო ფი ლა არც პარ ლა მენ ტა რი, არც რე დაქ ტო რი, არც პარ ტი
უ ლი ლი დე რი, არც მი ნის ტრი, არც “ჯა ყოს ხიზ ნე ბის” ავ ტო რი, ე.ი. არ 
იდ გა პო ლი ტი კურ კულ ტურულ მოვ ლე ნა თა ცენ ტრში.

ისე, რა თქმა უნ და, კო ლე გე ბი კარ გად იც ნობ დნენ, მაგ რამ არ იც ნობ და 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა, ქარ თვე ლი ერი.

ასე კო ლე გე ბი გი ორ გი ცი ციშ ვილ საც იც ნო ბენ, მაგ რამ ხალხს მი სი 
სა ხე ლი ვე რა ფერს ეუბ ნე ბა. ამი ტომ ვინ მეს სხვა ში რომ არ შე ე შა ლოს, 
იძუ ლე ბუ ლია ბრო შუ რას და ა წე როს  “ის ტო რი კო სი გი ორ გი ცი ციშ-
ვი ლი”.

ჩვენს ოპო ნენტს ძა ლი ან უნ და და ამ ტკი ცოს, რომ, თურ მე, მა ნა ნა ხო მე
რი კის გავ ლე ნით დავ წე რე სტა ტია მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილ ზე (რო მე ლიც 
ჩე მი ახა ლი წიგ ნის ერ თი ქვე თა ვი ა).

მაგ რამ მ. ხო მე რიკს ხომ მი ხე ი ლი ტოკ ლი კიშ ვი ლად მი აჩ ნი ა, ხო ლო 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი  ფსევ დო ნი მად. მე კი ვი ზი ა რებ იმ აზრს, რომ მწე რალ მა 
აღიდ გი ნა ნამ დვი ლი გვა რი, ე.ი. მი სი წი ნა პა რი იყო თა ვა დი ჯა ვა ხიშ
ვი ლი და გე ნე ტი კუ რად ტოკ ლი კიშ ვილ თან სა ერ თო არა ფე რი ჰქონ და.

რა ტომ მსჯე ლობს ასე ტენ დენ ცი უ რად გი ორ გი ცი ციშ ვი ლი?
იმი ტომ, რომ ერ თი უხე ი რო სტა ტი ის და ბეჭ დვა ზე უა რი ვუთხ ა რი!
გი ორ გი ცი ციშ ვილს ხომ ჩე კას ცი ხე ში და წე რი ლი უმ წეო და გან წი

რუ ლი მწერ ლის ჩვე ნე ბე ბი მი აჩ ნია “გო ნი ე რე ბი სა” და “წინ და ხე დუ-
ლო ბის” ნი მუ შად, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი  “ბრძენ პო ლი ტი კო სად”, რა კი 
ათ ქმე ვი ნეს ასე თი სიტყ ვე ბი:
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“ჩო ლო კა ე ვე ლო ბის” ლიკ ვი და ცია კონ კრე ტუ ლად ასე წარ მო მიდ-
გე ნი ა, - სა ჭი როა ვიჩ ქა როთ ამ სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტა, თო რემ გა ზაფ-
ხუ ლი მო დის - ის ჩვე უ ლებ რი ვი დრო, რო ცა ყვე ლა მო უს ვე ნა რი 
ელე მენ ტი ტყეს მის ცემს თავს ან მთებს მი ა შუ რებს. ზო მე ბი ახ ლა ვე 
უნ და მი ვი ღოთ”, “ჩე მი შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იდეა და გეგ მა უაღ რე სად 
სა ი დუმ ლოდ უნ და და ვიც ვათ”, “ვთხოვ კო ლე გი ის თავ მჯდო მა რეს გა მო-
მი ძა ხოს ამ სა კითხ ზე”, “ჩე მი შე ხე დუ ლე ბა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, 
და მო კი დე ბუ ლე ბა მი სად მი აშ კა რად შე იც ვა ლა” (იხ. გ. ცი ციშ ვი ლი, დას. 
წიგ ნი, გვ. 202-205) და ა.შ.

ჩე კას და წო ლა სა და მე თო დებს მი ხე ილ მა კი არა, კა მე ნევ მა და ზი ნო
ვი ევ მა ვერ გა უძ ლეს  რე ვო ლუ ცი ის სის ხლი ან მა ბე ლა დებ მა. ამის გა მო 
მწე რალ ზე აუგს ვინ იტყ ვის. მაგ რამ არც ის შე იძ ლე ბა, ასე თი პო ზი ცია 
ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ერ თა დერთ და სწორ 
პო ზი ცი ად მი ვიჩ ნი ოთ, ხო ლო შე უ რი გე ბელ, თავ გან წი რულ მა მუ ლიშ
ვი ლებს, რო მელ თაც თა ვი და დეს ან სი ცოცხ ლე გა იმ წა რეს ქვეყ ნის 
გა და სარ ჩე ნად  ვუ ძა ხოთ ექ სტრე მის ტე ბი, ავან ტი უ რის ტე ბი და სე პა
რა ტის ტე ბი.

გ. ცი ციშ ვი ლის ნე ო ბოლ შე ვი კუ რი კონ ცეფ ცია მი უ ღე ბე ლია რო გორც 
ჭეშ მა რი ტე ბის, ისე ეროვ ნუ ლი თვალ საზ რი სით.

ჩე კას თვალ საზ რი სის სი მარ თლედ და მეც ნი ე რულ ობი ექ ტუ რო ბად 
გა მოცხ ა დე ბას არ ცერ თი გო ნი ე რი ქარ თვე ლი მხარს არ და უ ჭერს.

კა ლე მი სა ბიშ ვი ლი ვერ და ი კა ვებს ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლის ად გილს 
ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბა ში, რაც უნ და დი დი სურ ვი ლი ჰქონ დეს გი ორ გი 
ცი ციშ ვილს. რაც შე ე ხე ბა დიდ მწე რალს - მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილს, მას 
სამ შობ ლო აფა სებს არა ჩე კა ში მი ცე მუ ლი იძუ ლე ბი თი ჩვე ნე ბე ბით, 
არა მედ - შე მოქ მე დე ბით, რო მა ნე ბი თა და მოთხ რო ბე ბით.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2005, 16-30 ივ ნი სი

გურამ ბარნოვის ეჭვი და ნოს ტალ გი ა

2002 წელს გა მო ი ცა ჩე მი წიგ ნი  “ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მი”. მა ნამ დე 
ჟურ ნალ გა ზე თებ ში იბეჭ დე ბო და ცალ კე უ ლი თა ვე ბი და ქვე თა ვე ბი.

მათ გან პრო ფე სორ გუ რამ ბარ ნოვს წა უ კითხ ავს გა ზეთ “კალ მა სო ბა
ში” გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რამ დე ნი მე ქვე თა ვი  წა უ კითხ ავს, მაგ რამ ის კი 
არ უკითხ ავს, ჰქონ და თუ არა გაგ რძე ლე ბა, ისე უც დია გა ერ კვი ა, თუ 
რა ტომ და რის თვის დავ წე რე ერ თი მათ გა ნი  “პატ რი არ ქა ლუ რი მა მის 
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მკვლე ლო ბა” (იხ. “ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მი”, გვ. 1415).
ძი ე ბას უკ ვა ლოდ არ ჩა უვ ლია და და მა ფიქ რე ბე ლი დას კვნაც მი უ ღი ა: 

სო სო სი გუა “აგ დე ბუ ლი და დამ ცი ნა ვი ტო ნით სა უბ რობს ილია ჭავ ჭა-
ვა ძე ზე ო” (გ. ბარ ნო ვი, “სმე ნით გეს მო დეთ და გუ ლის ხმა ჰყოთ, ხედ ვით 
ხედ ვი დეთ და არა იხი ლოთ”, “კალ მა სო ბა”, 2005, №8)!

ისე, წიგ ნი რომ წა ე კითხ ა, იქ ნებ სა კა მა თო მე ტი ჰქო ნო და და პო ლე მი
კაც უფ რო სა ინ ტე რე სო გა მოგ ვი ვი დო და, ან თუნ დაც სცოდ ნო და, რომ 
მე სხვა ეს სეც მაქვს და ბეჭ დი ლი ილია ჭავ ჭა ვა ძე ზე  “ძა ლა უფ ლე ბის 
ნე ბა და მე ფე- ქუ რუ მის არ ქე ტი პი”. მაგ რამ რაც არის  ეს არის.

ახ ლა გან ვი ხი ლოთ ბა ტონ გუ რამ ბარ ნო ვის ბრალ დე ბის ყო ვე ლი 
პუნ ქტი.

* * *
და ვიწყ ოთ იქე დან, რომ თურ მე “ერ თი კე თი ლი სიტყ ვაც არ დამ ცდე ნია 

ილი ა ზე, რო გორც შე მოქ მედ ზე და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ზე”.
თუ ეს მარ თა ლი ა, ნამ დვი ლად სა ბო დი შოდ მქო ნია საქ მე. მაგ რამ რა 

ვუ ყოთ ამ სიტყ ვებს, შა ვით თეთ რზე რომ გარ კვე ვით მი წე რი ა:
1. “ი ლია ჭავ ჭა ვა ძე, ვინც შექ მნა ახა ლი სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა 

და პო ლი ტი კის ფუნ და მენ ტი”;
2. “მოკ ლეს ერის ბე ლა დი, ერის მა მა”;
3. “ე რის მა მის “გა ხეთ ქი ლი შუბ ლი” (გი ორ გი ლე ო ნი ძე) ჩა ი ბეჭ და 

ახა ლი თა ო ბის მეხ სი ე რე ბა ში, რო გორც ხა ტი და ემ ბლე მა”;
4. “რე ვო ლუ ცი უ რი მარ ცხი სა და ილი ას მკვლე ლო ბის გან ცდა მა ლე 

გა ნახ ლე ბის ძლი ერ იმ პულ სად იქ ცა, რა მაც შეც ვა ლა ახალ თა ო ბის 
ხედ ვი სა და მოქ მე დე ბის მი მარ თუ ლე ბა”.

ამ გვერ დნა ხევ რი ან ეს სე ში არა თუ “კე თი ლი სიტყ ვა”, დი თი რამ ბი 
მქო ნია აღ ვლე ნი ლი დი დი წი ნაპ რის მი მართ.

ასე რომ  სა ბო დი შო არა ფე რი მაქვს!
თუმ ცა... რაც მარ თა ლია  მარ თა ლი ა: “კე თი ლი სიტყ ვა” არ და მი შუ

რე ბია ნი კო მა რი სა და ნოე ჟორ და ნი ას მი მარ თაც. ალ ბათ, არ ცერ თი 
მათ გა ნი არ უნ და მეხ სე ნე ბი ნა, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ნე ბარ თვა მა ინც 
ამე ღო ბა ტონ გუ რამ ბარ ნო ვი სა გან!

მი ზეზს ახ ლა ვე მო გახ სე ნებთ! 
გუ რამ ბარ ნო ვი აგერ უკ ვე ოცი წე ლია და უ ღა ლა ვად იღ წვის, რა თა 

ქარ თველ ხალხს შე ა ძუ ლოს ნი კო მა რი  გე ნი ა ლუ რი ლინ გვის ტი და 
ფი ლო ლო გი, მაგ რამ პირ და პირ უნ და ით ქვას: მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თა ვი სი უნა რის მაქ სი მუ მი აჩ ვე ნა, ჯერ ჯე რო ბით შე დე გი ნუ ლის 
ტო ლი ა!
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ნოე ჟორ და ნია ხომ სძულ და და სძულ და, მაგ რამ მას ბარ ნოვ ზე უფ რო 
საქ მის ცოდ ნით ებ რძოდ ნენ კო მუ ნის ტე ბი და ჩვე ნი კრი ტი კო სიც 
მშვი დად იყო. მაგ რამ ბოლ შე ვი კე ბის მი ერ გან დევ ნი ლი და შე რის ხუ ლი 
ჟორ და ნი ა, ვინც გა მო აცხ ა და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა, ვინც 
ემიგ რა ცი ა ში დაჰ ყო 32 წე ლი და საფ რან გეთ ში ჰპო ვა გან სას ვე ნე ბე ლი, 
აღარ მი აჩ ნი ათ ქარ თვე ლი ხალ ხის მო ღა ლა ტედ, ერის გამ ყიდ ვე ლად.

უფ რო მე ტიც: 
ნოე ჟორ და ნი ას სა ხე ლი და ერ ქვა ქუ ჩებს, გა მო დის მი სი წიგ ნე ბი, მას ზე 

იწე რე ბა სტა ტი ე ბი და გა მოკ ვლე ვე ბი. მაგ რამ გუ რამ ბარ ნოვს ყვე ლა ზე 
მე ტად ნერ ვებს ის უშ ლის, რომ პარ ლა მენ ტის ერ თ-ერთ დარ ბაზს ეწო და 
პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის სა ხე ლი და მი სი კედ ლი დან იმ ზი რე ბი ან დე მოკ-
რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლოს მეს ვე ურ თა სა ხე ე ბი.

* * * 
ჯერ ჯე რო ბით შე დე გი აქაც ნუ ლის ტო ლი ა!
ეს კი მო მავ ლის იმედს უკარ გავს გუ რამ ბარ ნოვს, არა ფე რი ეშ ვე ლე ბა 

ამ ქვე ყა ნა სო. აი, ჟორ და ნია რომ ძვე ლე ბუ რად დაგ ვეგ მო, ხო ლო შე ვარ
დნა ძე და მი სი საქ მე ნი საგ მი რო ნი შეგ ვე ქო  მა შინ კი გა მოს წორ დე ბო და 
მდგო მა რე ო ბა! მაგ რამ რას გა ვაწყ ობთ: პო ლი ტი კო სე ბი ლი ტე რა ტო რის 
ჭკუ ა ზე არ და დი ან.

* * *
გუ რამ ბარ ნო ვის დაკ ვირ ვე ბით, თურ მე, დო ნალდ რე ი ფილ დის 

მსგავ სად, მეც ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ას ვა ჟა- ფშა ვე-
ლა თი ვიწყ ებ!

სა ინ ტე რე სო მიგ ნე ბა ა!
მაგ რამ რა ვუ ყოთ იმ ფაქტს, რომ მე და წე რი ლი და და ბეჭ დი ლი 

მაქვს მო ნოგ რა ფია VI სა უ კუ ნის ჰა გი ოგ რა ფი ულ ძეგ ლზე  “ევს ტა თი 
მცხე თე ლის მარ ტვი ლო ბა ზე”, რაც, ალ ბათ, არ იცის პა ტივ ცე მულ მა 
მი მომ ხილ ველ მა.

რომ სცოდ ნო და, უეჭ ვე ლად მიხ ვდე ბო და, რომ თუ V სა უ კუ ნით არა, 
VI სა უ კუ ნით მა ინც ვიწყ ებ ქარ თულ კლა სი კურ ლი ტე რა ტუ რას!

მო რი გი აღ მო ჩე ნა:
თურ მე ილია ჭავ ჭა ვა ძე მი მაჩ ნია “რუ სე ბის ერთ ჩვე უ ლებ რივ 

ეპი გო ნად”.
ასე თი ან მსგავ სი რამ მე არ სად მი წე რი ა, ხო ლო რუ სუ ლი აზ როვ ნე ბით 

შთა გო ნე ბა (ი სე ვე რო გორც გერ მა ნუ ლი ან ფრან გუ ლი აზ როვ ნე ბით) 
ეპი გო ნო ბას რა ტომ უნ და ნიშ ნავ დეს!
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მაგ რამ გუ რამ ბარ ნო ვი ფაქ ტებ ზე უფ რო ეჭ ვებს ენ დო ბა და ვა რა
უ დობს, ეს არ უთ ქვამს, მაგ რამ ასე ფიქ რობ სო! ხო ლო “ერ თმა ჩვე უ ლებ-
რივ მა ეპი გონ მა” რო გორ შექ მნა “ა ხა ლი სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა 
და პო ლი ტი კის ფუნ და მენ ტი”  ამის გა სარ კვე ვად უკე თე სი მომ ზა დე ბა 
დას ჭირ დე ბა.

ალ ბათ რუ სო ფი ლი ვგო ნი ვარ ამ კაცს, რო მე ლიც ლი ტე რა ტუ რის ინ
სტი ტუ ტის ფან ჯრი დან უყუ რებ და პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებს, ვი საც მო
ნა წი ლე ო ბა არ მი უ ღია არ ცერთ მი ტინ გში, არ ცერთ მა ნი ფეს ტა ცი ა ში, 
არც პრე სა ში და უძ რავს სიტყ ვა იმ პე რი ის წი ნა აღ მდეგ, არც ზვი ად გამ-
სა ხურ დი ას გვერ დით დამ დგა რა. ხო ლო რუ სე თი დან მოვ ლე ნილ ედუ-
არდ შე ვარ დნა ძეს, რო მელ მაც და აქ ცია სა ქარ თვე ლო, რო მელ მაც თა
ვის სკამს შეს წი რა ცხინ ვა ლი და სო ხუ მი, მხარს უჭერ და.

თუმ ცა სა ა მი სო სა ფუძ ვე ლი ნამ დვი ლად ჰქონ და:
სწო რედ შე ვარ დნა ძის მე ო რედ მოს ვლის შემ დეგ, რამ დე ნი მე თვე ში 

გახ და ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, თუმ ცა ორი წიგ ნის 
ავ ტო რი იყო (ერ თი წე რი ლე ბის კრე ბუ ლი ა, მე ო რე - 66-გვერ დი ა ნი მო-
ნოგ რა ფი ა).

ასე აღ მოჩ ნდა რამ დე ნი მე რე ცენ ზი ი სა და სტა ტი ის ავ ტო რი კორ ნე ლი 
კე კე ლი ძის, გი ორ გი ლე ო ნი ძის, ალექ სან დრე ბა რა მი ძის ად გილ ზე. პა
რა ლე ლუ რად კი სულ ხან სა ბა ორ ბე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტეტ
ში ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის კა თედ რას გა ნა გებ და!

რაც შე ე ხე ბა ჩემს სა ზო გა დო ებ რივ პო ზი ცი ას:
მე მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის წი ნა და დე ბით და პრე ზი დენტ ზვი ად გამ-

სა ხურ დი ას თან ხმო ბით და ვი ნიშ ნე “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” 
რე დაქ ტო რად, ვცემ დი კ. გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე ულს, ვი ყა ვი ოპო ზი
ცი უ რი გა ზე თე ბის  “გრა ა ლის”, “კოლ ხუ რი კოშ კის”, “XXI სა უ კუ ნის” 
მთა ვა რი რე დაქ ტო რი; ჩე მი ინი ცი ა ტი ვით და არ სდა კ. გამ სა ხურ დი ას 
სა ზო გა დო ე ბა, რომ ლის თავ მჯდო მა რე იყო ჯერ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, 
შემ დეგ  ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი; ვწერ დი პუბ ლი ცის ტურ წე რი ლებ საც; 
მეც ვიწ ვნიე დევ ნა და რეპ რე სი ა.

ამ თვალ საზ რი სით პუტ ჩის ტე ბის ხე ლი სუფ ლე ბას შეძ ლე ბი სა მებრ 
გუ რამ ბარ ნო ვიც წა ეშ ვე ლა: 1992 წელს გა მო მიყ ვა ნა სა მეც ნი ე რო 
საბ ჭო დან, 1996 წელს არ დამ ნიშ ნა გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლად, 
თუმ ცა კონ კუ რენ ტი არა ვინ გა მო ჩე ნი ლა.

იმ დროს, რო ცა ქვე ყა ნა სის ხლი სა გან იც ლე ბო და, იგი ჩუ მად იყო, 
სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი სა გან შორს იდ გა, თით ქოს 
ეს მას არ ეხე ბო და, არც მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა ძი ე ბით იწუ ხებ და თავს.

ასე თი პო ზი ცია ობი ვა ტე ლის პო ზი ცი ა ა. ობი ვა ტელს კი ასე გან მარ
ტავს “უცხო სიტყ ვა თა ლექ სი კო ნი”:
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“ა და მი ა ნი, რო მე ლიც მოკ ლე ბუ ლია სა ზო გა დო ებ რივ თვალ თა ხედ ვას, 
აქვს მეშ ჩა ნუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი, ცხოვ რობს წვრილ მა ნი, პი რა დი ინ ტე-
რე სე ბით”.

* * *
კომუნისტური დროის ინერ ცი ით ერ თმა ნეთ ში ურე ვენ სა ზო გა დო 

მოღ ვა წე ო ბას და ხე ლოვ ნე ბას. მაგ რამ ეს ორი სხვა დას ხვა სფე როა და 
ერ თი ვერ შეც ვლის მე ო რეს. ამი ტომ ცი ნიზ მსა და ჩვე ულ ოხუნ ჯო ბას 
უხ ვად აფ რქვევს ოპო ნენ ტი ამ ორი ო დე ფრა ზის გა მო:

“ი ლია ჭავ ჭა ვა ძეს მხატ ვრუ ლი შე მოქ მე დე ბა წარ მო ედ გი ნა და ეს მო და 
არა რო გორც თა ვის თა ვა დი ფე ნო მე ნი, არა მედ - რო გორც ეროვ ნუ ლი 
მოღ ვა წე ო ბის ნა წი ლი. ამი ტომ დი დად და ზა რალ და რო გორც შე მოქ მე დი”.

ხომ ფაქ ტი ა, რომ ილი ას ოცი ტო მი დან მხო ლოდ ორი ტო მი ეთ მო ბა 
პო ე ზი ა სა და პრო ზას.

მარ თა ლი ა, გუ რამ ბარ ნო ვი სპე ცი ა ლო ბით ფოლ კლო რის ტი ა, მაგ
რამ ლი ტე რა ტორ თა კილ ვა მი სი ჰო ბი ა. ამი ტომ არ შე იძ ლე ბა არ ახ
სოვ დეს რო მან ტი კო სე ბი სა და მო დერ ნის ტე ბის პა რო ლი  “ხე ლოვ ნე
ბა ხე ლოვ ნე ბი სათ ვის”. ამის გა მო მათ აკ რი ტი კებ დნენ საბ ჭო თა პე
რი ოდ ში და მო ითხ ოვ დნენ ხე ლი სუფ ლე ბის იდე ე ბის ილუს ტრი რე ბას, 
სი ნამ დვი ლის ასახ ვას.

გან ვაგ რძობ ცი ტი რე ბას:
“შე იძ ლე ბა ით ქვას, იგი პრე ზი დენ ტად იყო და ბა დე ბუ ლი და არა 

მწერ ლად ან პუბ ლი ცის ტად, მაგ რამ ძა ლი ან ად რე მო ევ ლი ნა ამ ქვე ყა ნას”.
არა მგო ნი ა, და მო უ კი დე ბე ლი ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტო ბა ეროვ ნუ ლი 

მოღ ვა წი სათ ვის მწერ ლო ბა ზე ნაკ ლე ბად სა პა ტიო იყოს.
არც ის მგო ნი ა, გუ რამ ბარ ნოვს არ სმე ნო დეს “ზედ მე ტი ადა მი ა ნი” ან 

“უდ რო ო ბის გმი რი”. თუმ ცა სპე ცი ა ლო ბით ფოლ კლო რის ტი ა, მაგ რამ 
ან ტრაქ ტებ ში ხომ ლი ტე რა ტო რებ სა და ფი ლო ლო გებს აწი ო კებს (მაგ. 
ნი კო მარს, ალექ სან დრე ბა რა მი ძეს, მი ხე ილ ჩი ქო ვანს, დო დო ნა კი ზი
რი ას, ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვილს...)

აი, ის კი ნამ დვი ლად არ იცის ჩვენ მა ოპო ნენ ტმა, რომ ხე ლო ვან თა 
ერთ ნა წილს ამოძ რა ვებს გან გე ბის ნე ბა (შდრ  “მე ცა მნიშ ნავს 
და ერი მზრდის, მი წი ე რი ზე ცი ერ სა, ღმერ თთან მის თვის ვლა პა-
რა კობ, რომ წარ ვუძღ ვე წი ნა ერ სა”), რომ ლის რე ა ლი ზე ბა ხდე ბა 
არა მხო ლოდ თხზვით, არა მედ  მოქ მე დე ბით, არა მხო ლოდ ხე ლოვ
ნე ბით, არა მედ  სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ო ბი თა და პო ლი ტი კით.

ილია ჭავ ჭა ვა ძი სათ ვის, რო გორც კო ლო ნი უ რი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი 
მოღ ვა წი სათ ვის, პო ლი ტი კის გზა დახ შუ ლი იყო. რჩე ბო და სა ზო გა დო
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ებ რი ვი ას პა რე ზი, ქვეყ ნის მომ ზა დე ბა მო მავ ლი სათ ვის. იგი, ისე ვე რო
გორც აკა კი წე რე თე ლი, ნაკ ლე ბად იც ლი და წმინ და ხე ლოვ ნე ბი სათ ვის, 
რად გან შე მოქ მე დე ბა მი აჩ ნდა ეროვ ნუ ლი მოღ ვა წე ო ბის ნა წი ლად, არა 
თა ვის თა ვად ფე ნო მე ნად, რო გორც ეს ეს მო დათ პარ ნა სე ლებს, სიმ ბო
ლის ტებს, იმ პრე სი ო ნის ტებს, ექ სპრე სი ო ნის ტებს, ფუ ტუ რის ტებს, და
და ის ტებს, ე. ი. მო დერ ნის ტებ სა და ავან გარ დის ტებს.

გუ რამ ბარ ნო ვი კი აგ რძე ლებს ცი ნი კურ ქირ ქილს:
“ბ-ნ სო სოს საკ მა ოდ ძნე ლი მი სია უკის რი ა, კერ ძოდ, იმის გარ კვე ვა, 

თუ ვინ რო დის უნ და და ბა დე ბუ ლი ყო”.
ბა ტო ნი გუ რა მი მე რას და მი ჯე რებს. ამი ტომ უკე თე სი იქ ნე ბა, თუ 

სხვებს და ვე სეს ხე ბი:
გრი გოლ აბა ში ძე:

“მე შვი და სი წლით და მაგ ვი ან და
და თქვენს წა მე ბას ვერ მი ვუს წა რი”.

შო თა ნიშ ნი ა ნი ძე:
“ად რე არი ან და ბა დე ბუ ლი”;
“ო, რა მწა რე ა, რო ცა გვი ან და ი ბა დე ბი,
შე ნამ დე ბევ რი ბას ტი ლი ის დაცხ რა და ი სი”.

ტა რი ელ ჭან ტუ რი ა:
“მე ვიხ დი პერ მში შე კე რილ პი ჯაკს
და ცოტ ნეს გვერ დით თა მა მად  წვე ბი”.

რო გორც ვატყ ობ, ბნი გუ რა მი მე მიკ რძა ლავს ყო ველ გვარ პი რო
ბი თო ბას, თა ვად კი დი დი ხა ლი სით თხზავს მის თვის სა სურ ველ 
ქვე ტექ სტებს, ოღონდ, ცხა დი ა, აბ სურ დულს, რაც ესო დენ ხში რად 
მოს დით ეჭ ვით დაბ რმა ვე ბუ ლებს:

“თუ კი ილია ჭავ ჭა ვა ძე მწერ ლად და პუბ ლი ცის ტად არ იყო და ბა დე-
ბუ ლი, ხო ლო პრე ზი დენ ტი კი ვერ გახ და, ხომ არ ჯობ და სულ არ და ბა-
დე ბუ ლი ყო!?”

არც გა რი ბალ დი, არც მა ჰატ მა გან დი, არც დენ სი ა ო პი ნი პრე ზი დენ
ტე ბი არ გამ ხდა რან, თუმ ცა თა ვი ან თი ხალ ხის ლი დე რე ბი იყ ვნენ.

გუ რამ ბარ ნოვ მა შე იძ ლე ბა მათ ზეც თქვას, სჯობ და სუ ლაც არ და ბა
დე ბუ ლიყ ვნე ნო!

სა ხე ობ რი ვი მეტყ ვე ლე ბა ლი ტე რა ტორ საც სჭირ დე ბა, მაგ რამ თუ 
მოხ და უბე დუ რე ბა და ეს უნა რი ვერ გა მო ავ ლი ნა, გა გე ბა მა ინც უნ და 
შე ეძ ლოს.

რა თქმა უნ და, ამას ვერ ვიტყ ვი გუ რამ ბარ ნოვ ზე, რო მე ლიც ანეკ დო-
ტებს მშვე ნივ რად ჰყვე ბა, უბ რა ლოდ  იგი თვალს იბ რმა ვებს და ყურს 
იყ რუ ებს, რა თა რო გორ მე ნი ჰი ლის ტად, ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და ეროვ ნუ
ლი სუ ლის კვე თე ბის მო წი ნა აღ მდე გედ გა მო მიყ ვა ნოს.
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ამი ტომ აწ ვდის მკითხ ველს კი დევ ერთ აბ სურ დულ დას კვნას  სო სო 
სი გუ ას წე რილ ში “აგ დე ბუ ლი და დამ ცი ნავი ტო ნი თაა სა უ ბა რი ილია 
ჭავ ჭა ვა ძე ზე ო”.

“აგ დე ბუ ლი და დამ ცი ნა ვი ტო ნით” გუ რამ ბარ ნოვ ზე არ ვსა უბ რობ 
და, რო გორ ფიქ რობთ, ილია ჭავ ჭა ვა ძე ზე დავ წერ დი?

* * *
არ მე გო ნა, თუ ფოლ კლო რის ტი გუ რამ ბარ ნო ვი არ იც ნობ და ტე-

ი ლორ სა და ფრე ზერს, ფრო იდ სა და იუნგს, კა სი რერ სა და ფრე ი დენ-
ბერგს, არ იცო და, თუ რას ნიშ ნავს “პატ რი არ ქა ლუ რი მა მის” მე ტა ფო-
რა, მა მის (ბე ლა დის, ღმერ თის) მკვლე ლო ბის რი ტუ ა ლი, მი სი ჩა ძირ ვა 
არაც ნო ბი ერ ფსი ქი კა ში, გა მოვ ლე ნა მა მა თა და შვილ თა კონ ფლიქ ტში, 
ხე ლო ვა ნის ფან ტა ზი ა ში.

ეს არის იგი ვე დი ა ლექ ტი კუ რი და პი რის პი რე ბუ ლო ბა თა ერ თი ა ნო ბი სა 
და ბრძო ლის კა ნო ნი.

ამი ტომ ვწერ დი:
“ქარ თველ მა სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებ მა აღას რუ ლეს ვე ლურ თა წე სი 

- მოკ ლეს ერის ბე ლა დი, ერის მა მა, რა თა მი სი ად გი ლი თა ვად და ე კა-
ვე ბი ნათ”.

გუ რამ ბარ ნო ვი კი მარ ტი ვად წყვეტს, პატ რი არ ქა ლუ რი უცხ ო სა და 
დრო მოჭ მულს ნიშ ნავ სო, ე. ი. ილია ჭავ ჭა ვა ძე უცხო და დრო მოჭ მუ ლი 
ყო ფი ლა ო. არ გუ მენ ტად ლექ სი კონს მიგ ვი თი თებს.

ის კი და ა ვიწყ და ეთ ქვა, რომ იქ ვე “პატ რი არ ქიც” სწე რი ა, რომ არ სე
ბობს ასე თი გა მოთ ქმე ბი  “მწერ ლო ბის პატ რი არ ქი”, “ე როვ ნულ -გან მა-
თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის პატ რი არ ქი”, “მეც ნი ე რე ბის პატ რი არ ქი”, 
“კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი”....

მაგ რამ ჩვე ნი ყო ფი ლი დი რექ ტო რი ხომ ეჭ ვი ა ნი კა ცია და კე თი ლი 
თვა ლით ჩვენ სკენ არ იყუ რე ბა:

“ბ-ნი სო სო ეტყ ო ბა დარ წმუ ნე ბუ ლი ა, რომ ილი ა სა გან გან სხვა ვე ბით, 
გა ცი ლე ბით ფარ თო და გლო ბა ლუ რი მას შტა ბის არა პატ რი არ ქა ლუ რი 
მოღ ვა წე ა”.

რო გორც ჩანს, ბა ტონ გუ რამს პატ რი არ ქა ლუ რი მხო ლოდ უარ ყო ფი თი 
აზ რით ეს მის, რო გორც ეს სჩვე ო დათ კო მუ ნის ტებს.

არა და - მარ თლა ფოლ კლო რის ტი მე გო ნა ეს და ლოც ვი ლი!

* * *
თურ მე არც 26 მა ი სი ყო ფი ლა ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი თა რი ღი; ტყუ ი ლად 

ზე ი მობს სა ქარ თვე ლო ამ დღეს; ამა ოდ მი ეძღ ვნა ამ დე ნი ლექ სი, პო ლი-
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ტი კუ რი და პუბ ლი ცის ტუ რი სტა ტია მას; უაზ როდ და ღუ პუ ლა ამ დღის 
სა ხე ლით უამ რა ვი ქარ თვე ლი...

ეს მხო ლოდ “დეკ ლა რი რე ბუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბა” ყო ფი ლა, რა კი 
ნოე ჟორ და ნი ამ გა მო აცხ ა და!

ასე რომ ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეს ილი ას ოც ნე ბა არ აუს რუ
ლე ბი ა. ასე თი და მო უ კი დებ ლო ბა ილი ას არ უნ დო და ო!

მაგ რამ “კა ცი ა ა და მი ან ი?!” ხომ გვე უბ ნე ბა, რი ტო რი კა ში სწე რი ა, 
კაც მა ყვე ლა ფე რი შე სავ ლით უნ და და იწყ ო სო!

მო რე ასს არ უნ და და ე წე რა სიმ ბო ლის ტე ბის მა ნი ფეს ტი, მა რი ნეტს 
 ფუ ტუ რის ტე ბი სა, პა ო ლო იაშ ვილს  “ცის ფერ ყან წე ლე ბი სა”, სი მონ 
ჩი ქო ვანს   “H2SO4”ი სა.

ჯერ უნ და შექ მნი ლი ყო სიმ ბო ლიზ მი და ავან გარ დიზ მი, მაგ რამ 
შემ დეგ მა ნი ფესტს რა ღა აზ რი ექ ნე ბო და!

მა ნი ფეს ტი ხომ საპ როგ რა მო მი მარ თვა ა, რო გორც სიმ ბო ლო და მო წო
დე ბა, რო გორც ორი ენ ტი რი.

ბნ გუ რამს კი ეწყ ი ნე ბა, მაგ რამ უნ და ვთქვა: იყო დრო, რო ცა ილია 
ჭავ ჭა ვა ძეს უნ დო და “ი ვე რი ის” რე დაქ ტო რად მოეწვია ნოე ჟორ და ნი ა !

რაც შე ე ხე ბა ნოე ჟორ და ნი ას “დეკ ლა რი რე ბულ და მო უ კი დებ ლო ბას”: 
მი სი ხე ლი სუფ ლე ბის დროს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია მო ი ცავ და 93 
ათას კვ. კმ-ს და შეძ ლეს ქვეყ ნი დან უცხო ჯა რე ბის გაყ ვა ნა. ეს მოხ და 
ორ წე ლი წად ში. დღეს, და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის მეთხ უთ მე ტე 
წელს, სა ქარ თვე ლო ში ისევ დგას უცხო ჯა რი და ქვეყ ნის ტე რი ტო რია 
და სუ ლია 55 ათას კვ. კმ-მდე.

ნ. ჟორ და ნი ას არ და უ კარ გავს არც ცხინ ვა ლი და სო ხუ მი, არც ლო რე, 
არ ტა ა ნი და სა ინ გი ლო, ხო ლო რუ სე თის რე ვო ლუ ცი ურ ჯა რებ თან, 
რომ ლე ბიც მო დი ოდ ნენ აზერ ბა ი ჯა ნი დან, სომ ხე თი დან, სო ჭი დან, 
ქლუ ხო რი დან, და რი ა ლი დან (რო ცა თურ ქებ მა და ი კა ვეს არ თვი ნი და 
ბა თუ მი), სა ქარ თვე ლოს ომი ნამ დვი ლად არ შე ეძ ლო.

სი მარ თლე ეს არის. და ნარ ჩე ნი ყვე ლა ფე რი უვი ცო ბა ა, ან - ბოლ შე ვი-
კუ რი დე მა გო გი ა.

* * *
გუ რამ ბარ ნო ვი კი გვაფ რთხი ლებს, მარ ქსიზ მი ნა გა ვი ა ო, მარ ქსიზ მში 

ნუ ვი ქე ქე ბი თო, მაგ რამ თა ვად სწო რედ კო მუ ნის ტუ რი პე რი ო დის 
წარ მოდ გე ნე ბით აზ როვ ნებს:

სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი სა ქარ თვე ლოს მტრე ბი იყ ვნე ნო, პატ რიარ ქა
ლუ რი უვარ გისს ნიშ ნავ სო, ნოე ჟორ და ნი ას არა ფე რი ეროვ ნუ ლი არ 
გა უ კე თე ბი ა ო, 26 მა ი სის და მო უ კი დებ ლო ბა ფიქ ტი უ რი იყო ო; მოღ ვა წეს 
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მწე რალ თან აი გი ვებს, სიტყ ვას არ ენ დო ბა, ცენ ზო რი ვით კრძა ლავს 
გან სხვა ვე ბულ შე ხე დუ ლე ბებს, მსჯე ლობს კა ტე გო რი უ ლი იმ პე რა ტი
ვე ბით, თით ქოს მის გარ და არა ვის არა ფერ ზე ეფიქ როს და ა. შ.

ბა ტო ნი გუ რა მი ეროვ ნულ ღი რე ბუ ლე ბა თა დაც ვის კენ მოგ ვი წო დებს, 
რაც სა ჭი როა და აუ ცი ლე ბე ლი. მაგ რამ არაც ნო ბი ე რად მი სი გო ნე ბა კო-
მუ ნის ტუ რი დრო ის ნოს ტალ გი ი თაა დას ნე უ ლე ბუ ლი, რო ცა მი ღე ბუ ლი 
იყო ერ თი, ოფი ცი ო ზის მი ერ მო წო ნე ბუ ლი აზ რი.

თუ რა ტომ - ეს სხვა სა კითხია და ლი ტე რა ტუ რის სფე როს სცილ დე ბა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2.005, 20-31 ნო ემ ბე რი.
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III. პუბლიცისტიკა

გარ დაქ მნის პრო ცე სი და ლი ტე რა ტუ რა

დი დი ლი ტე რა ტუ რის შექ მნის მძლავ რი იმ პულ სია სო ცი ა ლურ -პო ლი-
ტი კუ რი ქარ ტე ხი ლე ბი - კა ტას ტრო ფა ან გა მარ ჯვე ბის ჰე რო ი კა, რო ცა 
ემ ხო ბა ძვე ლი ღი რე ბუ ლე ბა ნი და ჩნდე ბა უე ცა რი სი ახ ლე ნი. ასე თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბი ხში რად არ ხდე ბა ერის ცხოვ რე ბა ში, შე სა-
ბა მი სად - ახა ლი კულ ტუ რუ ლი ორი ენ ტი რიც იშ ვი ა თად ისა ხე ბა.

ქარ თუ ლი რო მან ტიზ მი სათ ვის დი დი სუ ლი ე რი ბიძ გი იყო 1801 და 
1832 წლე ბი, “თერ გდა ლე ულ თათ ვის”  ბა ტონ ყმო ბის გა უქ მე ბა, რე ვო
ლუ ცი ურ დე მოკ რა ტი უ ლი მოძ რა ო ბა და შე ხე დუ ლე ბა ნი, მო დერ ნიზ მი
სა და ხე ლოვ ნე ბის გა ნახ ლე ბი სათ ვის  პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის აღ მო
ცე ნე ბა, 1905, 1917 და 1921 წლე ბი.

ასე თი ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი უღელ ტე ხი ლი აღ მოჩ ნდა ქარ თუ ლი და 
მთე ლი საბ ჭო თა მწერ ლო ბი სათ ვის 1956 წე ლი, პარ ტი ის XX ყრი ლო ბა.

მო ვი და თვი სობ რი ვად ახა ლი თა ო ბა, რო მელ მაც შეც ვა ლა ლი ტე რა ტუ
რუ ლი აზ როვ ნე ბა. სა ერ თოდ თა ო ბა, რო მელ საც არ მო აქვს რე ვო ლუ ცი
უ რი პა რო ლე ბი, მხო ლოდ ბი ო ლო გი უ რი თა ო ბაა და არა ინ ტე ლექ ტუ ა
ლუ რი. სა ა მი სო სი ტუ ა ცი ას ცხოვ რე ბა უნ და იძ ლე ო დეს ან თა ვად უნ და 
შექ მნას იგი. არ კმა რა მხო ლოდ ტა ლან ტი და ერუ დი ცი ა. მათ სჭირ დე ბა 
ამოძ რა ვე ბა, გა აქ ტი ვე ბა, მი მარ თუ ლე ბის ჩვე ნე ბა.

ამ თვალ საზ რი სით ახა ლი პე რი ო დი იწყ ე ბა 1985 წლი დან. აპ რი ლის 
პლე ნუ მი, სკკპ XXVII ყრი ლო ბა, იან ვრის პლე ნუ მი, ოქ ტომ ბრის რე ვო
ლუ ცი ი სად მი მიძღ ვნი ლი სა ზე ი მო სხდო მა, მ. ს. გორ ბა ჩო ვის მოხ სე
ნე ბა ნი ამ ფო რუ მებ ზე, მათ ში წარ მოდ გე ნი ლი საბ ჭო თა სი ნამ დვი ლის 
გარ დაქ მნის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის დე მოკ რა ტი ზე ბის, მშვი დო
ბი ა ნი თა ნა არ სე ბო ბის პროგ რა მა ეხე ბა ხე ლოვ ნე ბას, მათ შო რის  ლი
ტე რა ტუ რის ძი რე ულ პრობ ლე მებ საც.

გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი ყრი ლო ბი სად მი პო ლი ტი კურ მოხ სე ნე ბა ში 
აღ ნიშ ნავ და, რომ საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რის მთა ვა რი გმი რი ყო ველ თვის 
იყო “სამ შობ ლოს პატ რი ო ტი, ჭეშ მა რი ტი ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის ტი”. ამის 
გა რე შე მხატ ვრულ სიტყ ვას ვერ ექ ნე ბო და დი დი რე ზო ნან სი, ვერ და ე
უფ ლე ბო და მა სე ბის ცნო ბი ე რე ბას. მაგ რამ ერ თია რაც იყო, მე ო რეა 
–   რაც იქ ნე ბა. “გარ დამ ტე ხი დრო” ლი ტე რა ტუ რა შიც წარ მო შობს ახალ 
გმი რებს. იც ვლე ბა სი ნამ დვი ლე, იც ვლე ბი ან ადა მი ა ნე ბი, უჩ ნდე ბათ 
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ახა ლი შე ხე დუ ლე ბა ნი და მოთხ ოვ ნი ლე ბა ნი. მწე რა ლი, რო გორც მა სის 
წევ რი, ასა ხავს ამ ცვლი ლე ბებს და აღ ბეჭ დავს სიტყ ვა ში. 

მოხ სე ნე ბა ში ხა ზი გა ეს ვა ლი ტე რა ტუ რის სამ ძი რი თად ნი შან თვი
სე ბას  იდე უ რო ბას, მხატ ვრუ ლო ბას, ხალ ხუ რო ბას, რო მელ თაც უნ
და მსჭვა ლავ დეს სი მარ თლე, ხო ლო სი მარ თლე ყო ველ თვის კონ კრე
ტუ ლი ცნე ბა ა. იგი არაა სი ნამ დვი ლის კო პი რე ბის შე დე გი და ამ დე ნად 
ერ თმა ნეთს არ უდ რის. ხში რად ის, რაც მარ თლაც ცხოვ რე ბი სე უ ლი ა, 
ხე ლოვ ნე ბა ში ყალ ბად ჟღერს და პი რი ქით. მხატ ვრულ სი მარ თლეს 
მწე რალს ვე რა ვინ უკარ ნა ხებს: ის თა ვად უნ და იგ რძნოს, მას თა ვად 
უნ და მი აგ ნოს, რად გან დი დი სი მარ თლის წვდო მა და გან ცდა ტა ლან
ტის ნა წი ლი ა. 

გა ვიხ სე ნოთ რო დის შე იქ მნა “ჯა ყოს ხიზ ნე ბი”, “მთვა რის მო ტა ცე ბა”, 
“გვა დი ბიგ ვა”, “კოლ ხე თის ცის კა რი”. ყო ველ დროს თა ვი სი პრობ ლე მე ბი 
აქვს და გა რეგ ნუ ლად რაც უფ რო მშვი დია და წყნა რი ცხოვ რე ბა, მით უფ
რო ჭირს მა თი მიკ ვლე ვა და და ნახ ვა, რად გან სიღ რმე შია მოქ ცე უ ლი, მაგ
რამ რე ვო ლუ ცი ურ მა დრომ ისი ნი სამ ზე ო ზე კი დევ ერ თხელ გა მო ი ტა ნა.

მკაც რად იქ ნა გაკ რი ტი კე ბუ ლი “სი ახ ლი სად მი სიყ რუ ე”. ჩვენ 
ვცხოვ რობთ სა მეც ნი ე რო ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის ეპო ქა ში, რო მე ლიც 
ცვლის გა რე მოს, ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბას, ფსი ქი კას, ცნო ბი ე რე ბას. 
ლი ტე რა ტუ რა ამ ტრან სფორ მა ცი ის ამ სახ ვე ლი ა. იგი ვი თარ დე ბა და 
კვლა ვაც შე იც ვლის ფორ მას, მაგ რამ დარ ჩე ბა არ სი  რე ა ლიზ მი და დი ა
ლექ ტი კურ მა ტე რი ა ლის ტუ რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა, რად გან ეს არის 
“მეც ნი ე რუ ლი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა”, რო მელ საც ემ ყა რე ბა ჩვე ნი იდე ო
ლო გი ა, “სო ცი ა ლის ტუ რი ცხოვ რე ბის წე სი”.

სი ახ ლი სად მი სწრაფ ვა ვერც ექ სპე რი მენ ტე ბის გა მომ რიცხ ვე ლი 
იქ ნე ბა, მაგ რამ ყო ველ ექ სპე რი მენტს აქვს დრო და ზღვა რი, რომ ლის 
შემ დეგ იგი თვით მიზ ნად და უსაგ ნო ძი ე ბად აღიქ მე ბა ხოლ მე. “სი ახ ლე” 
ნიშ ნავს სხვა თა გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა საც, იმ მოვ ლე ნა თა 
კონ ტექ სტში ყოფ ნას, რაც თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ხდე ბა.

გა ვიხ სე ნოთ გალაკტიონ ტა ბი ძის პრო ზი სა და პო ე ზი ის ცალ კე უ ლი 
ნი მუ შე ბი. უკუმ ზე რი ო ბა, დოგ მა ტიზ მი შე მოქ მე დე ბი თი სუ ლის მტე რი ა. 
იგი სუ ლაც არ ნიშ ნავს ტრა დი ციი სად მი გა ნუხ რელ ერ თგუ ლე ბას. 
ტრა დი ცია ნამ დვილ მწე რალს სტი ქი უ რად გად მო ე ცე მა და სის ხლის 
და რად მეტყ ვე ლებს მას ში, რად გან აზ როვ ნებს ენის სა შუ ა ლე ბით. 
ხო ლო ენა ეროვ ნუ ლი გო ნის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და ავ ლენს წი ნა პარ თა 
სა ერ თო კო ლექ ტი ურ გა მოც დი ლე ბას.

ეროვ ნუ ლი და სო ცი ა ლუ რი გარ დაქ მნე ბის დროს ლი ტე რა ტუ რაც ნახ
ტო მე ბით ვი თარ დე ბა (ამ ჟა მად მათ ცვლის “რა დი კა ლუ რი ეკო ნო მი-
კუ რი რე ფორ მა” და დე მოკ რა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი). ევო ლუ ცი უ რია სა
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შუ ა ლო ლი ტე რა ტუ რა, თან და თან იზ რდე ბა სა შუ ა ლო მწე რა ლი, ხო ლო 
დი დი ხე ლო ვა ნი მი წის ძვრა სა ვით უეც რად ჩნდე ბა. იგი აზ როვ ნე ბის რე
ვო ლუ ცი ო ნე რია და ამი ტო მაც იყ ვნენ დი დი შე მოქ მედ ნი რე ვო ლუ ცი ის 
მხა რეს მა ში ნაც, რო ცა მი სი ჭეშ მა რი ტი არ სი ნაკ ლე ბად ეს მო დათ (მაგ., 
აკა კი წე რე თე ლი).

“რე ვო ლუ ცია გრძელ დე ბა”, გვე უბ ნე ბა მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვი და ამ 
პრო ცე სის სპე ცი ფი კა სა და მი მარ თუ ლე ბას გვაც ნობს, რაც უეჭ ვე ლად 
ჰპო ვებს პა რა ლელს ლი ტე რა ტუ რა შიც: მწე რა ლი არა მხო ლოდ ამ სახ
ვე ლია ან პრო ცე სის მო ნა წი ლე, არა მედ  კა ტაკ ლიზ მე ბის სე ის მოგ რა ფი 
და მემ კვიდ რეც. გა ვიხ სე ნოთ “მთვა რის მო ტა ცე ბა”, რო მე ლიც მო ახ
ლო ე ბუ ლი ტრა გე დი ის  1937 წლის სა ო ცა რი წი ნათ გრძნო ბა ა, ეპო ქის 
ზუს ტი დი აგ ნო ზი, ხო ლო “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა”  ამ ტრა გე დი ის 
წა კითხ ვა ის ტო რი ულ მოვ ლე ნა თა ფონ ზე, წარ სულ ში გა და ტა ნი ლი თა ნა
მედ რო ვე ო ბის მო დე ლი.

დიდ ლი ტე რა ტუ რას ვერ წარ მო შობს მხო ლოდ სო ცი ა ლურ პო ლი ტი
კუ რი მი მოქ ცე ვა, თუ არ და ერ თო კულ ტუ რი დან წა მო სუ ლი იდე ე ბი. აუ
ცი ლე ბე ლია სა აზ როვ ნო ბა ზის შექ მნა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა-
ლი. მაგ რამ მოხ და ისე, რომ ჩვენ XX სა უ კუ ნე ში ლა მის უარ ვყა ვით XX 
სა უ კუ ნის კულ ტუ რა. ქარ თულ ენა ზე არ არ სე ბობს ამ ას წლე უ ლის დიდ 
ფი ლო სო ფოს თა, ფსი ქო ლოგ თა, ეს თე ტი კოს თა ნა აზ რე ვი, თით ქმის არ 
თარ გმნი ლა იმ პო ეტ თა შე მოქ მე დე ბის ნი მუ შე ბი, რომ ლებ შიც აი სა ხა 
თა ნა მედ რო ვე ეპო ქის რიტ მი და მო ქა ლა ქის ფსი ქი კა. ახალ გაზ რდა შე
მოქ მე დი მათ უნ და გა ეც ნოს მშობ ლი ურ ენა ზე. სხვა ენი დან მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია ეკუთ ვნის ცნო ბი ე რე ბას და არა სულს. 

ამი ტომ ახ ლავს ამ პრო ცესს ხე ლოვ ნუ რო ბა, ბუნ დო ვა ნე ბა, ფორ მა
ლიზ მი. ოცი ან წლებ ში გრ. რო ბა ქი ძე და კ. გამ სა ხურ დი ა, ტ. ტა ბი ძე 
და ვ. გაფ რინ დაშ ვი ლი წერ დნენ თა ნა ტოლ რუს და ევ რო პელ პო ე ტებ
სა და პრო ზა ი კო სებ ზე, თა ნა მედ რო ვე  ხე ლოვ ნე ბის პრობ ლე მა ტი კა
ზე. დღე ვან დე ლი შე მოქ მე დი ეც ნო ბა იმ პრო ცესს, რო მე ლიც უკ ვე 
ის ტო რი ად არის ქცე უ ლი. ეს არის შე დე გი იმ ჰერ მე ტიზ მი სა, რო მე
ლიც და იწყო 30ი ან წლე ბი დან და ნა წი ლობ რივ დაძ ლე ულ იქ ნა XX 
ყრი ლო ბის შემ დეგ, მაგ რამ არ სე ბი თად ისე თი ვე დარ ჩა.

სა აზ როვ ნო ბა ზაც ვერ მო ავ ლენს მწე რალს, რად გან მას ში მთა ვა რია 
ის, რაც არ ის წავ ლე ბა და არ შე ი ძი ნე ბა, მაგ რამ თუ არ დახ ვდა კულ
ტუ რის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ატ მოს ფე რო, მხო ლოდ სტი ქი ის კარ ნა ხით 
შე საძ ლებ ლო ბის მი ნი მუმს გა მო ამ ჟღავ ნებს. “ვეფ ხის ტყა ო სა ნი” შექ მნა 
არა მხო ლოდ რუს თა ვე ლის გე ნი ამ, არა მედ  ერ თი მხრივ სა ქარ თვე ლოს 
პო ლი ტი კურ მა ძლი ე რე ბამ, მე ო რე მხრივ  წი ნა მორ ბედ თა გან შექ მნილ
მა ეროვ ნულ მა კულ ტუ რამ (ა თო ნე ლე ბი, ჰიმ ნოგ რა ფე ბი, ეფ რემ მცი რე, 
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იო ა ნე პეტ რი წი).
შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს სა გა მომ ცემ ლო პო ლი ტი კა, მო წეს რიგ დეს ეკო

ნო მი კა, მაგ რამ გა ცი ლე ბით ძნე ლია აზ როვ ნე ბის გარ დაქ მნა, ხო ლო 
კი დევ უფ რო ძნე ლი - მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბი სა. მ. გორ ბა ჩო ვის მი ერ 
შექ მნი ლი “ა ხა ლი აზ როვ ნე ბის” კონ ცეფ ცია მო ე ლის შე სა ბა მის გა მო
ხატ ვას ლი ტე რა ტუ რა ში.

ცხა დი ა, მი სი მო დე ლი იქ ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და, მა შა სა და მე, მრა
ვალ გვა რი, მაგ რამ გა ი მე ო რებს ზო გად ნი შან თვი სე ბა საც, რაც ალ ბათ 
იქ ნე ბა რე ა ლის ტუ რი უნი ვერ სა ლიზ მი, სინ თე ზი იმ სტილ თა, ფორ მა თა 
და იდე ა თა, რაც XX სა უ კუ ნის კულ ტუ რა ში დაგ როვ და, რო გორც სუ ლი-
ე რი ფა სე უ ლო ბა.

1987 წლის 27 იან ვარს სკკპ ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტის პლე ნუმ ზე მი
ხე ილ გორ ბა ჩო ვი გა მო ვი და მოხ სე ნე ბით  “გარ დაქ მნი სა და პარ ტი ის 
სა კად რო პო ლი ტი კის შე სა ხებ”. ეს იყო მარ თლაც ის ტო რი უ ლი მნიშ ვნე
ლო ბის გა მოს ვლა, რო მელ მაც უდი დე სი გა მოხ მა უ რე ბა გა მო იწ ვია და 
მთელ მსოფ ლი ოს ახ ლე ბუ რად და ა ნა ხა საბ ჭო თა კავ ში რის მო მა ვა ლი.

გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა სი ტუ ა ცი ის ზუს ტი და მკაც რი ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე და ა სა ბუ თა გარ დაქ მნა, რო გორც ობი ექ ტუ რი აუ ცი ლებ
ლო ბა, სა კად რო პო ლი ტი კის რო ლი და ფუნ ქცია ამ პრო ცეს ში. თა ვი სი 
მნიშ ვნე ლო ბით იან ვრის პლე ნუ მი ისე ვე იყო რე ვო ლუ ცი უ რი მოვ ლე ნა, 
რო გორც სკკპ XX ყრი ლო ბა. 

სხვა მრა ვალ პრობ ლე მას თან ერ თად მ. გორ ბა ჩოვ მა გა ნი ხი ლა კულ
ტუ რის, ხე ლოვ ნე ბის, ლი ტე რა ტუ რის სა კითხ ე ბი, გა ნა ვი თა რა პრინ ცი
პუ ლი დე ბუ ლე ბა ნი, რო მელ თა მი ხედ ვით უნ და შე ფას დეს ქარ თუ ლი 
მწერ ლო ბაც. დოგ მა ტიზ მი სა და კონ სერ ვა ტიზ მის სა ფუძ ვლად მიჩ ნე
ულ იქ ნა მოძ ვე ლე ბუ ლი თე ო რი უ ლი შე ხე დუ ლე ბა ნი.

პარ ტი ის ლი დერ მა პირ და პირ გვითხ რა, რომ “სო ცი ა ლიზ მის შე სა ხებ 
თე ო რი უ ლი წარ მოდ გე ნე ბი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად რჩე ბო და 30-40-ი ა ნი 
წლე ბის დო ნე ზე”, “გარ კვე ულ გა რე მო ე ბა თა გა მო თე ო რი ა სა და სა ზო-
გა დო ე ბათ მცო დე ნო ბა ში გაქ რა ცოცხ ა ლი დის კუ სია და შე მოქ მე დე ბი-
თი აზ როვ ნე ბა”, ხო ლო “ავ ტო რი ტა რუ ლი შე ფა სე ბა ნი და დას კვნე ბი” 
გა და იქ ცა უცი ლო ბელ ჭეშ მა რი ტე ბად, რო მელ თა “მხო ლოდ კო მენ ტი-
რე ბა შე იძ ლე ბო და”. ქე ბით იხ სე ნი ე ბო და “ა თას გვა რი სქო ლას ტი კუ რი 
თე ო რი ზე ბა”, რო მე ლიც არ ეხე ბო და “ცხოვ რე ბი სე ულ პრობ ლე მებს”. 
“თე ო რი ულ ფრონ ტზე შექ მნილ მა მდგო მა რე ო ბამ ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა პრაქ ტი კუ ლი სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე”.

ლი ტე რა ტუ რა სი ნამ დვი ლის მო დე ლი რე ბაა მხატ ვრულ სიტყ ვა ში. 
ამი ტომ მას უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა სა ჯა რო ო ბა და დე მოკ რა ტი ზე ბის 
პრო ცე სი, ოცი ა ნი წლე ბის სი ტუ ა ცი ი სა და სტა ლი ნის პი როვ ნე ბის 
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კულ ტის გან სჯა, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მის გარ დაქ მნა, 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ბე დი. ამი ტომ გვი სა ხავს მ. გორ ბა ჩო ვის შე ხე
დუ ლე ბა ნი ახალ პერ სპექ ტი ვას  ისი ნი მი მარ თუ ლია მო მავ ლის ხე ლოვ
ნე ბის შე საქ მნე ლად.

წლე ბის მან ძილ ზე ლი ტე რა ტუ რის თე ო რი ა საც ნაკ ლე ბად გა ე გე ბო და 
პრაქ ტი კი სა. თით ქოს მათ ერ თმა ნე თი არ სჭირ დე ბო დათ. თე ო რე ტი კო
სე ბი თხზავ დნენ სქე მებს, რო მელ თაც არა ვინ ეც ნო ბო და. შე დე გი  მათ 
არც იწო ნებ დნენ და არც იწუ ნებ დნენ. მწერ ლო ბა მის დევ და ცხოვ რე ბის 
მდი ნა რე ბას, სი ნამ დვი ლის მე ტა მორ ფო ზებს, თუმ ცა ნაკ ლე ბი ძა ლით, 
ვიდ რე ოცი ან და ოც და ა თი ან წლებ ში, რო ცა რე ვო ლუ ცი უ რი გა ნახ ლე
ბის სტი მულ მა წარ მოშ ვა შე დევ რე ბი. მაგ რამ 1937 წე ლი მძი მე დარ ტყმა 
იყო მწერ ლო ბის თვი საც და მან დაჰ კარ გა თა ვი სუფ ლე ბა ოც ნე ბის სფე
რო ში.

უნ და გა სუ ლი ყო მთე ლი ოცი წე ლი, რა თა სქე მა ტიზ მი სათ ვის ნა წი
ლობ რივ მა ინც და ეღ წია თა ვი. ფსი ქო ლო გი უ რად ძნე ლი გა და სა ტა ნი 
აღ მოჩ ნდა 1946 წე ლიც, რო მელ მაც კი დევ უფ რო გა ნავ რცო ში შის 
ატ მოს ფე რო და სა ბო ლო ოდ დათ რგუ ნა შე მოქ მე დე ბი თი იმ პულ სე ბი. 
ამ დრო ი დან ვე გა ბა ტონ და რე ა ლიზ მის დოგ მა ტუ რი გა გე ბა, რაც არ სე
ბი თად ვერ შე იც ვა ლა ვერც 6070ი ან წლებ შიც და ამ დე ნად კი დევ უფ რო 
დას ცილ და მწერ ლო ბას, იქ ცა არა მხო ლოდ კონ სერ ვა ტი ულ (კონ სერ ვა
ტიზ მი ზოგ ჯერ სა ჭი როც არის), არა მედ  რეგ რე სულ ფაქ ტო რად.

ქარ თულ მა მწერ ლო ბამ სათ ქმე ლის გად მო ცე მის მიზ ნით, ში ნა გა-
ნი თა ვი სუფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად მი მარ თა სტი ლი ზე ბულ მეტყ ვე-
ლე ბას, ის ტო რი ას, მი თოსს, ოც ნე ბის ქვე ყა ნას. რე ა ლიზმს და ერ თო 
ალე გო რი უ ლი და აბ სტრაქ ტულ -სიმ ბო ლუ რი ხედ ვა (ზოგ ჯერ ერ თმა
ნეთს დას ცილ დნენ კი დეც). ამან ერ თი მხრივ გა აძ ლი ე რა აღ ქმა და 
აზ როვ ნე ბა, და უ ახ ლო ვა სა ერ თა შო რი სო ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცე
სებს, მე ო რე მხრივ დაჩ რდი ლა უმ თავ რე სი  დღე ვან დე ლი სა ქარ თვე
ლოს ბე დი, მი სი სადღ ე ი სო ეროვ ნუ ლი და სო ცი ა ლუ რი სატ კი ვა რი. 
მხო ლოდ რამ დე ნი მე მწე რა ლი შე ე ცა და უშუ ა ლოდ აე სა ხა და პა სუ ხი 
გა ე ცა დრო ის მი ერ წა მოჭ რილ ულ მო ბელ და მწვა ვე კითხ ვებ ზე. ამა
ვე ტენ დენ ცი ამ წარ მოშ ვა ირო ნი ულ პა რო დი უ ლი ნა კა დი პო ე ზი ა ში, 
პრო ზა ში, კრი ტი კა ში.

მწერ ლო ბა ცდი ლობ და აკ რძა ლუ ლი თე მე ბი სა და ზო ნე ბის სფე რო ში 
შეღ წე ვას. ასე თი ურ ჩო ბი სათ ვის ის ჯე ბო და კი დეც, თუმ ცა უმ რავ ლე სი 
ნა წი ლი მშვე ნივ რად შე ე გუა სი ტუ ა ცი ას. ლი ტე რა ტუ რა ერ თი ა ნი მო ზა
ი კაა და მო ქა ლა ქე ობ რივ და ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სი მა მა ცეს თან ერ თად 
საკ მა რის ზე მე ტად იყო შე ლა მა ზე ბა და კო ნი უნ ქტუ რა, დი თი რამ ბი და 
კონ ფორ მიზ მი, ყალ ბი სი ახ ლე და ყავ ლგა სუ ლი შე ხე დუ ლე ბა ნი.
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დღეს, რო ცა ბევ რი რამ სა აშ კა რა ო ზე იქ ნა გა მო ტა ნი ლი (სა ყო ველ თაო 
უწეს რი გო ბა, გეგ მე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბა, ეკო ლო გი უ რი გა ბინ ძუ რე ბა, 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის დაქ ვე ი თე ბა, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე
ბი სა გან ჩა მორ ჩე ნა, მექ რთა მე ო ბა, ნარ კო მა ნი ა, პროს ტი ტუ ცი ა, ფსი ქი
ატ რი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი...) ჩვენს წი ნა შე წარ მოს დგა არა ჯან სა ღი, 
არა მედ სნე უ ლი, ეგო ცენ ტრიზ მით შეპყ რო ბი ლი, ნევ რო ზუ ლი სა ზო გა-
დო ე ბის სუ რა თი. 

ასეთ დროს მწე რალს დი ა ხაც მარ თებს თვალ თა ხედ ვის შეც ვლა, 
მე ტი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი მხნე ო ბი სა და აქ ტი ვო ბის გა მო ჩე ნა. იგი ვერც 
ნარ კო მანს გან კურ ნავს, ვერც მრა ვალ სარ თუ ლი ან კორ პუსს აა შე ნებს, 
მაგ რამ მარ თა ლი სიტყ ვით უნ და და ხა ტოს ეპო ქის სუ რა თი, და იც ვას 
ჰუ მა ნის ტუ რი იდე ა ლე ბი, რა თა აა ღელ ვოს, ჩა ა ფიქ როს, გა ი ყო ლი ოს 
მკითხ ველ თა მა სე ბი. ჩვენ ბევრს ვდა ობ დით სტი ლურ ნიშ ნებ ზე, ლექ სის 
სტრუქ ტუ რა ზე, ნა წარ მო ე ბის დე ტა ლებ ზე (და სა ჭი როც იყო!). მაგ რამ 
ნაკ ლებ ყუ რადღ ე ბას ვაქ ცევ დით თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის ხა სი ათს, 
ფსი ქი კას, შე ხე დუ ლე ბებ სა და მიდ რე კი ლე ბებს. არა იმი ტომ, რომ მა თი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ტუ ა ლუ რად არ მი აჩ ნდათ, არა მედ ყალბ გა აზ რე ბას ისევ 
დუ მი ლი ერ ჩი ათ ან სა კუ თა რი თვალ საზ რი სი გა დაჰ ქონ დათ ლი ტე რა
ტუ რის ის ტო რი ა ში. წარ მო იშ ვა ე. წ. “ზე პი რი კრი ტი კაც”, საგ რძნობ ლად 
გან სხვა ვე ბუ ლი ბეჭ დვი თი სიტყ ვი სა გან.

რე ვო ლუ ცი ის 70 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვნილ სა ზე ი მო სხდო მა ზე 
მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვი გა მო ვი და მოხ სე ნე ბით  “ოქ ტომ ბე რი და გარ დაქ მნა: 
რე ვო ლუ ცია გრძელ დე ბა”, რომ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი მთლი ა ნად და ეთ მო 
პარ ტი ის ის ტო რი ის ახ ლე ბურ გა აზ რე ბას. ამ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით გვმარ თებს წა ვი კითხ ოთ ქარ თუ ლი საბ ჭო თა მწერ ლო ბის 
ის ტო რი აც, გან ვი თა რე ბის რთუ ლი და წი ნა აღ მდე გობ რი ვი პრო ცე სი, 
ცალ კე უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი. ლი ტე რა ტორ თა და კრი ტი კოს თა შრო მე ბის 
დი დი ნა წი ლი ცალ მხრი ვად, მწვა ვე პრობ ლე მე ბის იგ ნო რი რე ბით გა ნი
ხი ლავს ლი ტე რა ტუ რის ეტა პებს, ავ ტო რებს, თხზუ ლე ბებს. მარ თა ლი ა, 
ობი ექ ტურ სი ტუ ა ცი ას ვერ უარ ვყოფთ, მაგ რამ მე ტია სუ ბი ექ ტუ რი 
წვლი ლი. არა ერთ ნაშ რომ ში ქარ თუ ლი საბ ჭო თა მწერ ლო ბის ის ტო რია 
წარ მოდ გე ნი ლი ა, რო გორც პარ ტი ის ის ტო რი ის და მა ტე ბა, ინ დი ვი დუ
ა ლურ, სპე ცი ფი კურ ნი შან თვი სე ბა თა გა აზ რე ბის გა რე შე, ცალ კე ულ 
ავ ტორ თა, ნა წარ მო ებ თა, ბი ოგ რა ფი ულ დე ტალ თა იგ ნო რი რე ბით, წი ნას
წა რი სქე მის მი ხედ ვით, რომ ლის დრო საც ლი ტე რა ტუ რა ში ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბად აინ ტე რე სებ დათ ის, რაც მას აქ ცევ და ხე ლოვ ნე ბად.

ამ გვა რი ყალ ბი გა გე ბა გა და ვი და სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ შიც, რა მაც 
მოს წავ ლე ებს კი არ გა უღ ვი ვა, არა მედ გა უქ რო ინ ტე რე სი მხატ ვრუ ლი 
სიტყ ვი სად მი, გახ და სუ ლის კრი ზი სის ერ თერ თი ფაქ ტო რი. ცალ კე ულ 
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ლი ტე რა ტორ თა ცდა გარ და სუ ლი პრო ცე სის, რო გორც ობი ექ ტუ რი რე ა
ლო ბის აღ დგე ნი სა, აღიქ მე ბო და რო გორც კერ ძო პირ თა აზ რი.

“ო ფი ცი ა ლუ რი” ლი ტე რა ტუ რის მცო დე ნო ბა და ლი ტე რა ტუ რის 
თე ო რია მათ არც ახ ლა იზი ა რებს. სა მა გი ე როდ მწერ ლო ბამ ჩა ო ი ცი ლა 
ან ტი ლი ტე რა ტუ რუ ლი სქე მე ბი, გან ყე ნე ბუ ლი, რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბი სა 
და ხე ლოვ ნე ბი სა გან შორს მდგა რი შე ხე დუ ლე ბა ნი. ამი ტომ აღ ნიშ ნავ და 
მ. გორ ბა ჩო ვი: “ლი ტე რა ტუ რა ცვლი ლე ბე ბი სათ ვის ამ ზა დებ და სა ზო გა-
დო ე ბას, მოს ვე ნე ბას არ აძ ლევ და სა ზო გა დო ებ რივ სინ დისს”. ნამ დვი ლი 
მწე რა ლი, ვი საც აღელ ვებს თა ვი სი ერის ბე დი, თა ვი სი ენი სა და ლი ტე
რა ტუ რის მო მა ვა ლი, არ შე იძ ლე ბა არ იყოს “გარ დაქ მნის ქო მა გი”.

დოგ მა ტუ რი და შაბ ლო ნუ რი გა გე ბის გა მო შემ ცირ და და ზოგ ჯერ 
კი დეც გაქ რა ჩვე ნი ლექ სი კი დან ცნე ბე ბი  “ხალ ხუ რო ბა”, “პარ ტი უ-
ლო ბა”, “სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მი”. საქ მეს ვერ შვე ლო და ვერც სო ცი
ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის რო გორც “ღი ა” და “და ხუ რუ ლი” სის ტე მის 
გარ შე მო კა მა თი. მწე რალს ეს პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად აღელ ვებ და. ახა ლი 
მოვ ლე ნე ბის ახ ლე ბუ რი თე ო რი უ ლი გა აზ რე ბა ლა მის აიკ რძა ლა. მი თი 
 არა, სიმ ბო ლო  არა, სტრუქ ტუ რა  არა, ფსი ქო ა ნა ლი ზი  არა, ტერ მი
ნე ბი  არა, რთუ ლი მეტყ ვე ლე ბა  არა, გვაფ რთხი ლებ დნენ ხოლ მე.

გა მო დის, რომ ლი ტე რა ტორს მხო ლოდ პე რიფ რა ზის უფ ლე ბა ჰქონ და, 
მაგ რამ პე რიფ რაზს ხომ ისევ ტექ სტის წა კითხ ვა სჯო ბი ა! ეს კი დევ 
უფ რო აძ ლი ე რებ და მწერ ლის უნ დობ ლო ბას შემ ფა სებ ლი სად მი, რად გან 
მას ში ხე დავ და მხო ლოდ მსჯავ რმდე ბელს და არა თა ნა მო აზ რეს.

რა იყო მი ზე ზი?
ტექ სტის ახ ლე ბუ რი მე თო დე ბით ინ ტერ პრე ტა ცი ას შე საძ ლოა მი ვეყ

ვა ნეთ პი როვ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის პრობ ლე მის სხვაგ ვარ კონ ცეფ ცი
ას თან, რად გან დღე ვან დე ლი ფსი ქი კა სუ ლაც არაა ისე თი, რო გორიც 
იყო 30ი ან თუ 40ი ან წლებ ში! ნი ვე ლი რე ბა, ზო მი ე რე ბა, და შოშ მი ნე ბა, 
“გა თა ნაბ რე ბის” პრინ ცი პი ლი ტე რა ტუ რა შიც გა და დი ო და, ხო ლო დაცხ
რო მა და დამ შვი დე ბა, ერ თი შე ხედ ვით, შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი შეც დო მე
ბის წყა როც იყოს. მაგ რამ ყვე ლა ზე დი დი შეც დო მა არის უმოქ მე დო ბა, 
რაც, ცხა დი ა, სუ ლაც არაა რე ვო ლუ ცი ა. რე ვო ლუ ცია უკი დუ რე სო ბის 
ამ ბო ხე ბა ა. იგი სიმ შვი დი სა და სიწყ ნა რის უარ ყო ფა ა. მათ სა პი რის პი
როდ გვე უბ ნე ბი ან  “რე ვო ლუ ცია გრძელ დე ბა”, “მიმ დი ნა რე ობს ფა სე უ-
ლო ბა თა გა და ფა სე ბა, მა თი შე მოქ მე დე ბი თი გა და აზ რე ბა”. ის ტო რი ა ში 
“თეთ რი ლა ქე ბის” მოს პო ბა, აკ რძა ლულ სა ხელ თა აღ დგე ნა, მი ვიწყ ე
ბულ სა ხელ თა პრო პა გან და მი სი ერ თი ას პექ ტი ა, მაგ რამ სა ჭი როა ამ 
სა ხე ლე ბის ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის კონ ტექ სტში გა აზ რე ბაც, რაც სა
ხელ და ხე ლოდ ვერც მო ხერ ხდე ბა. (მაგ., პო ლი ტი კა ში  ნ. ჟორ და ნი ა, 
ლი ტე რა ტუ რა ში  გრ. რო ბა ქი ძე). 
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კარ გი დად გე ნი ლე ბა ნი ად რეც გა მოჰ ქონ დათ, გან სა კუთ რე ბით ლ. 
ი. ბრეჟ ნე ვის დროს. მაგ რამ ისი ნი ვერ სრულ დე ბო და, რად გან მა თი 
მი ზა ნი იყო სი ნამ დვი ლის კონ სტრუ ი რე ბა, და არა სი ნამ დვი ლი დან 
გა მო სუ ლი პრობ ლე მის პრაქ ტი კუ ლი გა დაწყ ვე ტა. ლა მის და ვიწყ ე ბას 
მის ცე მო და ერ თერ თი მთა ვა რი პრინ ცი პი  “ყო ფი ე რე ბა გან საზღ-
ვრავს ცნო ბი ე რე ბას”. ლი ტე რა ტუ რა შიც მეტ წი ლად ცდი ლობ დნენ 
ცნო ბი ე რე ბით გა ნე საზღ ვრათ ყო ფი ე რე ბა, სა სურ ვე ლი მი ეჩ ნი ათ რე
ა ლო ბად. ეს იყო შეგ ნე ბუ ლი პრაგ მა ტიზ მი, პრაგ მა ტიზ მი არა მხო
ლოდ ყო ფის, არა მედ  აზ როვ ნე ბის სფე რო შიც, რაც ხდე ბო და ღი რე
ბუ ლე ბა თა ყალ ბი კლა სი ფი კა ცი ის სა ფუძ ვე ლი.

ჩვენ მი ვეჩ ვი ეთ ერ თი აზ რის დიქ ტა ტუ რას ლი ტე რა ტუ რა ში. თით ქოს 
არ სე ბობ დეს სა მუ და მოდ დად გე ნი ლი, შე უც ვლე ლი ჭეშ მა რი ტე ბა ნი, 
რო მელ თაც კრი ტი კუ ლი მზე რა არ უნ და მის წვდეს. ამ გვარ ოპო ნენ ტთა 
გა სა გო ნად ამ ბობს მ. გორ ბა ჩო ვი: “ა რა ვის აქვს უფ ლე ბა თქვას, უკა ნას-
კნე ლი ინ სტან ცი ის ჭეშ მა რი ტე ბას მივ წვდი ო”. აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა, 
მა თი და პი რის პი რე ბა და შე ჯა ხე ბა, რაც გან ვი თა რე ბის დი ა ლექ ტი კა ა, 
უარ ყო ფი ლი და დაგ მო ბი ლი იყო. ხო ლო ერ თი აზ რი ყვე ლა სა კითხ ზე 
იმას ნიშ ნავს, რომ არა ვის არა ფე რი აინ ტე რე სებს.

ნი ჰი ლიზ მი, რო მელ საც ვუ კი ჟი ნებ დით ბურ ჟუ ა ზი უ ლი და სავ ლე თის 
მო აზ როვ ნე ებს, ფაქ ტი უ რად ჩვენ შიც გა ბა ტონ და და რაც ყვე ლა ზე 
სა ხი ფა თოა  მა სე ბის შეგ ნე ბა ში. მწერ ლო ბა შიც მოქ მე დებ დნენ პა ტარ 
პა ტა რა “დიქ ტა ტო რე ბი”, რომ ლებ მაც სიტყ ვი ე რად დი ა ხაც უარ ყვეს 
პი როვ ნე ბის კულ ტის თა ნამ დე ვი მან კი ე რე ბა ნი, მაგ რამ საქ მით იმ 
ეპო ქის ინერ ცია გა მო ი ყო ლეს, რო მელ შიც აღი ზარ დნენ.

ზედ მე ტი არ იქ ნე ბა მათ შე ვახ სე ნოთ მ. გორ ბა ჩო ვის სიტყ ვე ბი: “უ კუ-
ვაგ დოთ ძვე ლი ჩვე ვე ბი და მე თო დე ბი”. ერთ დროს კრი ტი კა მბრძა ნებ
ლობ და ლი ტე რა ტუ რა ზე. შემ დეგ თან და თან ვი თა რე ბა შე იც ვა ლა. ახ ლა 
მწერ ლე ბი კარ ნა ხო ბენ კრი ტი კას მი მარ თუ ლე ბას, პო ზი ცი ას. კრი ტი კო-
სი ლა მის ზედ მე ტად იქ ცა ლი ტე რა ტუ რა ში. მას ბრა ლად ედე ბა არა ო
ბი ექ ტუ რო ბა, პა ნე გე რი კი და ღი რე ბუ ლე ბა თა არევ და რე ვა. ზო გი ერ თი 
იქამ დეც მი დის, რომ სა ერ თოდ უარ ყოფს კრი ტი კის არ სე ბო ბას. სუ ბი
ექ ტუ რად შე საძ ლოა ისი ნი მარ თალ ნიც იყ ვნენ და ეს კი დე ვაც ეტყ ო ბა 
მათს ნა წე რებს! მაგ რამ აქ ერ თი ფაქ ტიც უნ და გა ვიხ სე ნოთ: ღი რე ბუ
ლე ბა თა ინ ფლა ცი ა, პა ნე გე რი კი და დი თი რამ ბი თა ვად მწერ ლებ მა და ა
კა ნო ნეს ლი ტე რა ტუ რა ში.

საკ მა რი სია გა დავ ხე დოთ სა ი უ ბი ლეო მი ლოც ვებს. ხო ლო პრო ფე სი
ო ნალ კრი ტი კოსს მწე რა ლი აფა სებს იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ჰოს მთქმე
ლია იგი მას ზე. სა მა გი ე როდ უმ ნიშ ვნე ლო შე ნიშ ვნე ბიც ტრა გე დი ად 
აღიქ მე ბა. მი უ ხე და ვად კრი ტი კი სად მი მრა ვალ გვა რი ძალ და ტა ნე ბი სა, 
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მი უ ხე და ვად მი სი ნაკ ლი სა და შეც დო მე ბი სა, უნ და ვთქვათ, რომ უსა
მარ თლოდ არ დაჩ რდი ლუ ლა არ ცერ თი ნა წარ მო ე ბი (ი გუ ლის ხმე ბა 70
80ი ა ნი წლე ბი), მაგ რამ ასე რო დი იყო 3050ი ან წლებ ში: მაგ., კ. გამ სა-
ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბა ზე და ი ბეჭ და 100ზე მე ტი უარ ყო ფი თი წე რი ლი, 
ხო ლო კ. ლორ თქი ფა ნი ძის პრო ზა ზე  არც ერ თი!

დღეს სი ტუ ა ცია რა დი კა ლუ რად არის შეც ვლი ლი, მაგ რამ ან ტა გო ნიზ მი 
კრი ტი კა სა და მწერ ლო ბას შო რის მა ინც დარ ჩა. ამის გა მო შე ნიშ ნავს მ. 
გორ ბა ჩო ვი: “აყ ვავ და კა ზი ო ნუ რო ბა და ფორ მა ლიზ მი, გაჩ ნდა უკი დუ-
რე სი შე უწყ ნა რებ ლო ბა კრი ტი კი სად მი. მთელ რიგ შემ თხვე ვებ ში 
უსა ზო მო ამ ბი ცი ებ მა თან და თან დათ რგუ ნა რე ა ლის ტუ რი შე ფა სე ბა ნი 
და თვით შე ფა სე ბა ნი”. ამის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ ის 
აუ ტო და ფე, რო მე ლიც მო უწყ ვეს გ. გა ჩე ჩი ლა ძეს. კრი ტი კოს საც აქვს 
შეც დო მის უფ ლე ბა, მით უმე ტეს მა შინ, რო ცა იგი თა ვად ცდი ლობს 
გარ დაქ მნას და ფაქ ტე ბის და მოვ ლე ნე ბის გან ჭვრე ტას.

მწე რა ლი არ არის პო ლი ტი კო სი, მაგ რამ მი სი აზ როვ ნე ბა პო ლი ტი-
კი სა გან გა ნუყ რე ლი ა, თუნ დაც არაც ნო ბი ერ დო ნე ზე. ყო ვე ლი დრო ის 
მწერ ლო ბა ტრი ა ლებს ეროვ ნულ სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა ტი კის წრე ში, 
სულ ერ თი ა, იქ ნე ბა იგი მი მარ თუ ლი მა რა დი უ ლი თე მე ბი სა თუ ყო ფი თი 
მოვ ლე ნე ბის კენ. მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე ო ბამ, ტო ტა ლურ მა ინ ფორ მა
ცი ამ, თერ მო ბირ თვუ ლი ომის საფ რთხემ, ე. ი. აპო კა ლიპ სუ რი წარ ღვნის 
შიშ მა, რო გორც არას დროს, ისე სა ერ თო გა ხა და სხვა დას ხვა რა სე ბის, 
ერე ბის, სო ცი ა ლუ რი სის ტე მე ბის შვილ თა ინ ტე რე სე ბი. ეს კი მო ითხ ოვს 
მეტს შეც ნო ბას, გარ კვე ვას რე ა ლო ბა ში, არა მხო ლოდ მოვ ლე ნე ბის 
ჭვრე ტას ლო კა ლურ გა რე მო ში, არა მედ  ზო გად კა ცობ რი უ ლი თვალ საზ
რი სით. პროგ რე სი ხომ ნიშ ნავს არ სე ბუ ლის შე მოქ მე დე ბით დაძ ლე ვას 
და არა ხე ლა ღე ბით უარ ყო ფას. მწე რა ლი ვერ და ი ქა დის, რომ შეძ ლებს 
თვი სობ რივ გარ დაქ მნას, მაგ რამ სი ახ ლის შეგ რძნე ბა, პროგ რე სის კენ 
ორი ენ ტი რი უეჭ ვე ლად უნ და ჰქონ დეს. სა ჯა რო ო ბა და დე მოკ რა ტიზ მი 
ხომ შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბის დამ კვიდ რე ბის გა რან ტი ა ცა ა.

მ. გორ ბა ჩო ვის მოხ სე ნე ბებ სა და სიტყ ვებ ში წა მოჭ რი ლია არა ერ თი 
იდე ა, რომ ლე ბიც არ ეხე ბა ლი ტე რა ტუ რას, მაგ რამ ეხე ბა სი ნამ დვი ლეს, 
რო მე ლიც ხე ლოვ ნე ბის წყა რო ა. ამი ტომ ისი ნი იძ ლე ვი ან შე მოქ მე
დე ბითს იმ პულ სებს. ისიც უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ სი ახ ლე ნი უცებ ვერ 
იქ ცე ვა მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბად, ვიდ რე ისი ნი არ გახ დე ბი ან სუ ლი სა 
და სის ხლის ნა წი ლი. ამ მხრივ შე და რე ბით კონ სერ ვა ტუ ლია რო გორც 
პო ე ზი ა, ისე პრო ზა. ხე ლო ვა ნი ფო ტოგ რა ფი არ არის, რომ რე ა ლო ბის 
სუ რა თი რამ დე ნი მე წუთ ში მოგ ვა წო დოს. მაგ რამ სხვაა პუბ ლი ცის ტი კა 
და კრი ტი კა (შდრ  ალ მა ნა ხი “კრი ტი კა”, გა ზე თი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლო”).
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და მა ინც  ჩვე ნი პუბ ლი ცის ტუ რი აქ ტი ვო ბა საგ რძნობ ლად ჩა მო უ
ვარ დე ბა სა კავ ში რო პრე სის დო ნეს. წლე ბის მან ძილ ზე ფორ მი რე ბუ ლი 
სქე მე ბის რღვე ვის ში ში ისე დი დი ა, რომ სიტყ ვით მათ ყვე ლა უარ ყოფს, 
მაგ რამ საქ მით ისევ ერ თგუ ლობს. გა ცი ლე ბით ად ვი ლია ცხოვ რე ბი
სე უ ლი მან კი ე რე ბის, სი მა ხინ ჯის, დარ ღვე ვე ბის შემ ჩნე ვა და მათ ზე 
მსჯე ლო ბა, ვიდ რე ანა ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის და ნახ ვა მხატ ვრუ ლი 
აზ როვ ნე ბის სფე რო ში, “სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვა”.

ლი ტე რა ტუ რა ში გა დამ წყვე ტია ტა ლან ტი, რომ ლის საწყ ი სი არაც ნო-
ბი ერ ფსი ქი კა შია მოქ ცე უ ლი, მაგ რამ ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს მწე რა ლი, 
ლი ტე რა ტო რი, მკითხ ვე ლი არ აც ნო ბი ე რებ დნენ შე მოქ მე დე ბით პრო
ცე სებს. თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რა სტი ქი უ რად, ინ ტუ ი ცი უ რად ვერ 
გან ვი თარ დე ბა. რაც დრო გა ვა, მით უფ რო გა იზ რდე ბა ცნო ბი ე რე ბის 
ფუნ ქცი ა, მაგ რამ ერ თია პრო ცე სის იდე უ რი წარ მარ თვა, მე ო რე  ად მი
ნის ტრი რე ბა. მარ ქსსა და ენ გელსს არა ვი თა რი თა ნამ დე ბო ბა არ ჰქო ნი-
ათ, არა ვის ზე ძა ლა არ და უ ტა ნე ბი ათ, მაგ რამ მათ მა იდე ებ მა სწრა ფად 
მო იც ვა ევ რო პა. არც ლი ტე რა ტუ რუ ლი სკო ლე ბის (მაგ., იმ პრე სი ო ნიზ
მის, სიმ ბო ლიზ მის, ფუ ტუ რიზ მის, კუ ბიზ მის) ეს თე ტი კუ რი პრინ ცი პე ბი 
გავ რცე ლე ბუ ლა ვინ მეს ბრძა ნე ბით, ხო ლო არა ერ თი იმ პე რა ტო რის თუ 
პრე ზი დენ ტის სა ხე ლი და საქ მე მა შინ ვე დას რულ და, რო გორც კი ტახ
ტსა და სა ვარ ძელს მოს ცილ დნენ.

ვ. ი. ლე ნინ მა მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რა მი იჩ ნია პარ ტი უ ლი მუ შა
ო ბის ნა წი ლად, მაგ რამ იქ ვე შე ნიშ ნა: “ლი ტე რა ტუ რუ ლი საქ მე ყვე ლა ზე 
ნაკ ლებ ემორ ჩი ლე ბა მე ქა ნი კურ შე თან ხმე ბას, ნი ვე ლი რე ბას, უმ რავ-
ლე სო ბის ბა ტო ნო ბას უმ ცი რე სო ბა ზე. უდა ვო ა, ამ საქ მე ში უეჭ ვე ლად 
სა ჭი როა მე ტი გა სა ქა ნი მი ე ცეს პი რად თა ოს ნო ბას, ინ დი ვი დუ ა ლურ 
მიდ რე კი ლე ბებს, გა სა ქა ნი მი ე ცეს აზ რსა და ფან ტა ზი ას, ფორ მა სა და 
ში ნა არსს. ყო ვე ლი ვე ეს უდა ვო ა, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი ეს მხო ლოდ იმას 
ამ ტკი ცებს, რომ პრო ლე ტა რი ა ტის პარ ტი უ ლი საქ მის ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ნა წი ლი არ შე იძ ლე ბა შაბ ლო ნუ რად გა ვა ი გი ვოთ პრო ლე ტა რი ა ტის 
პარ ტი უ ლი საქ მის სხვა ნა წილ თან”.

ეს პრინ ცი პი და ვიწყ ე ბულ იქ ნა 2050ი ან წლებ ში. ად მი ნის ტრი
რე ბას რეპ რე სი ე ბი მოჰ ყვა, ში შის ატ მოს ფე რო და კა ნონ და. ვინც 
გა ეც ნო ბა იმ დრო ინ დელ პრე სას, შემ ზა რა ვი სუ რა თი გა და ეშ ლე ბა 
თვალ წინ. და ჩვენ კი არ უნ და გვიკ ვირ დეს, რა ტომ დაქ ვე ით და 40
ი ა ნი წლე ბი დან არა ერ თი თვალ სა ჩი ნო ოს ტა ტის ტა ლან ტი, არა მედ 
რაც გა ა კე თეს, ისიც რო გორ შეძ ლეს. ეს მა შინ, რო ცა ახ ლა უბ რა ლო 
შე ნიშ ვნე ბის ატა ნაც გვჭირს!

მ. გორ ბა ჩო ვი მიგ ვი თი თებს, რომ უახ ლო ეს ორ სამ წე ლი წად ში “მარ-
თვის მე ტის მე ტად ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი მბრძა ნებ ლო ბი თი სის ტე მი დან 
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დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მა ზე” უნ და გა და ვი დეთ. ეს მით უმე ტეს შე ე ხე
ბა მწე რალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას. თა ნამ დე ბო ბა თა სიმ რავ ლეს შე მოქ მე დე
ბის თვის ზი ა ნი უფ რო მო აქვს, ვიდ რე სი კე თე. შე მოქ მე დე ბი თი კავ ში რი 
პრო ცესს მა შინ შე იძ ლე ბა წარ მარ თავ დეს, თუ იგი გახ დე ბა “ა ხა ლი იდე-
ე ბის გე ნე რა ტო რი” (ჯ. პა ტი აშ ვი ლი), რო მე ლიც თა ვის თა ვად და მუხ
ტავს ადა მი ა ნებს და მათ სუ ლის კვე თე ბას ერ თი მიზ ნით შე ა კავ ში რებს. 
მხო ლოდ გან ხილ ვა, შეხ ვედ რა, იუ ბი ლე თუ ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო 
ბევრს არა ფერს ნიშ ნავს. ეს მარ ტო ო დენ პრო პა გან და ა. მთა ვა რი არის 
შექ მნა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი დის ციპ ლი ნა. მაგ რამ ხში რად ში ნა გა ნი სი
ცა რი ე ლის თუ კრი ზი სის ხან დაძ ლე ვას, ხა ნაც და ფარ ვას ცდი ლო ბენ 
ან ტი ლი ტე რა ტუ რუ ლი აჟი ო ტა ჟით. იქ ნებ ამ თვალ საზ რი სით სა სურ
ვე ლი აღ მოჩ ნდეს ოცი ა ნი წლე ბის (ნე პის პე რი ო დის) გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა, რო ცა არ სე ბობ და რამ დე ნი მე სა ლი ტე რა ტუ რო ჯგუ ფი და 
ჰქონ დათ თა ვი ან თი პრე სა (ა მის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა კო ო პე რა ტი უ ლი 
გა მომ ცემ ლო ბა).

მაგ რამ ყო ველ გვა რი ძა ლის ხმე ვა ამაო იქ ნე ბა თუ ხელ ნა წე რის წიგ ნად 
ქცე ვას კვლა ვაც წლე ბი დას ჭირ დე ბა, თუ არ მო იხ სნე ბა ტი რა ჟის, მო ცუ
ლო ბის, გა მო ცე მის ლი მი ტი რე ბა. ამ თვალ საზ რი სით ჩვენ ათე ულ 
წლო ბით ჩა მოვ რჩით და სავ ლეთს, რაც ანე ლებს რო გორც მწერ ლო ბის 
პროგ რესს, ისე მკითხ ველ თა ინ ტე რესს. მ. გორ ბა ჩოვ მა ყრი ლო ბა ზე 
აღ ნიშ ნა, რომ უნ და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ყო “წიგ ნის სა გა მომ ცემ ლო და 
სა ჟურ ნა ლო საქ მე”, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით არ სე ბი თი ცვლი ლე ბა ნი არ 
შე იმ ჩნე ვა.

ჩვენ ვდგა ვართ სა უ კუ ნის მი წუ რულ თან. არა ვინ იცის კონ კრე-
ტუ ლად, რო გო რი იქ ნე ბა XXI ას წლე უ ლის ლი ტე რა ტუ რა, მაგ რამ 
რე ვო ლუ ცი უ რი დრო ის მოთხ ოვ ნა ა, იგი იყოს უფ რო მარ თა ლი, 
იდე უ რი, მხატ ვრუ ლი და ხალ ხუ რი, რო მელ შიც გა ერ თი ან დე ბა ფიქ რი, 
გრძნო ბა და სუ ლის ძა ხი ლი.

1987, ნო ემ ბე რი
P. S. და ი წე რა გა ზეთ “კო მუ ნის ტის” რე დაქ ცი ის შეკ ვე თით, 

მაგ რამ რე დაქ ტორ მა (ნ. ფოფ ხა ძე) არ და ბეჭ და.

ქარ თუ ლი ენის მო მავ ლი სათ ვის
ქარ თუ ლი ენის სა თა ვე შო რე ულ ათას წლე უ ლებ ში ა, ხო ლო ჩვენ თვის 

ცნო ბი ლი პირ ვე ლი ეპიგ რა ფი კუ ლი წარ წე რე ბი V სა უ კუ ნეს გა ნე
კუთ ვნე ბა. ამ ენა ზე შექ მნი ლია მდი და რი მხატ ვრუ ლი, რე ლი გი უ რი, 
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სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა. ამი ტომ ქარ თუ ლი ენის მნიშ ვნე ლო ბა 
სცილ დე ბა რეს პუბ ლი კის ფარ გლებს და კა ცობ რი ო ბის სა ერ თო 
კულ ტუ რუ ლი ფონ დის ნა წი ლი ა. რო გორც აღ ნიშ ნა ვენ ხოლ მე, ენა 
არის ეროვ ნუ ლი გო ნის გა მო ხა ტუ ლე ბა, სამ ყა როს მო დე ლი რე ბის 
ერ თი ვა რი ან ტი. არა თუ უძ ვე ლე სი და მდი და რი ენის დაკ ნი ნე ბა და 
და ღუპ ვა, არა მედ ნე ბის მი ე რი მცი რე არე ა ლის მქო ნე ენის გაქ რო ბა 
კა ცობ რი ო ბის და ნაკ ლი სი ა. 

ვცემთ “წი თელ წიგნს”, მეც ნი ე რე ბი სწუ ხან, რომ გა და შენ და არა ერ თი 
ჯი შის ცხო ვე ლი და სა ხე ო ბის მცე ნა რე, მაგ რამ ენის შეზღ უდ ვა ან, მი თუ
მე ტეს და ღუპ ვა ხომ ნამ დვი ლი ტრა გე დი ა ა.

ჩვე უ ლებ რივ მი უ თი თე ბენ ხოლ მე, რომ “ე ნა დე დაა ერი სა”, რომ ენა 
გან საზღ ვრავს ერს. ეს არას წო რი მაქ სი მა ლიზ მი ა, რად გან მთა ვა რია 
ერი, რო მე ლიც ქმნის ენას. ენის გა დაგ ვა რე ბი დან კი არ იწყ ე ბა ერის 
და ცე მა, არა მედ - პი რი ქით. ერის დაქ ვე ი თე ბა და კვდო მა იწ ვევს ენის 
სიკ ვდილ საც, რო გორც ეს მოხ და ძველ სა ბერ ძნეთ ში, რომ ში, ეგ ვიპ ტე
ში, მე სო პო ტა მი ის ქვეყ ნებ ში. ერი რამ დე ნა დაც გო ნი ე რია და ძლი ე რი, 
იმ დე ნად პატ რო ნობს თა ვის ენას, რომ ლი თაც ცხად დე ბა მი სი ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი მი მარ თე ბა სამ ყა როს თან. ამ დე ნად იწ ვევს მო წო ნე ბა სა და 
კმა ყო ფი ლე ბას “ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის” პრო ექ ტის 
გა მოქ ვეყ ნე ბა, რომ ლის მთლი ა ნი რე ა ლი ზე ბა უნ და მოხ დეს 2.000 წლამ
დე, ძი რი თა დი ნა წი ლი სა კი  უახ ლო ეს წლებ ში.

პრო ექ ტის პირ ვე ლი თა ვი ეძღ ვნე ბა ქარ თუ ლი ენის კონ სტი ტუ ცი ურ 
სტა ტუსს, ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ებ რივ ფუნ ქცი ას. 

II თა ვი ქარ თუ ლი ენის მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლის პროგ რა მას გვაც
ნობს (სო ცი ო ლინ გვის ტუ რი, ლექ სი კო ლო გი უ რი და სხვა). რა საკ ვირ ვე
ლი ა, ქარ თულ ენას დი დი ხა ნია სწავ ლო ბენ ქარ თვე ლი, რუ სი და უცხ
ო ე ლი მეც ნი ე რე ბი, შექ მნი ლია არა ერ თი კლა სი კუ რი ნაშ რო მი, მაგ რამ 
ეს ყო ვე ლი ვე იყო ცალ კე ულ და წე სე ბუ ლე ბა თა ან პირ თა ინი ცი ა ტი ვა. 
ამ ჯე რად კი ისა ხე ბა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც თავს მო უყ რის 
ყვე ლა ძა ლას, და ამ კვიდ რებს და გა ნამ ტკი ცებს ქარ თულ ენას რეს პუბ
ლი კის ყვე ლა რე გი ონ ში.

მაგ რამ ენის კონ სტი ტუ ცი უ რი სტა ტუ სის მეც ნი ე რუ ლი გა აზ რე ბის 
სა ფუძ ვე ლი არის მი სი სწავ ლე ბა სკო ლამ დელ და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა შუ
ა ლო სკო ლა ში, უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. ამ პრობ ლე მას ეძღ ვნე ბა III 
თა ვი. შე მუ შა ვე ბუ ლია ერ თი ა ნი გეგ მა მარ თლწე რი სა და მეტყ ვე ლე ბის, 
გრა მა ტი კის სტი ლის ტი კი სა და ლექ სი კო ლო გი ის ძი რი თად სა კითხ
ებ ზე. ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ქარ თუ ლი მეტყ ვე ლე ბის კულ ტუ რის კა თედ რე ბი 
რეს პუბ ლი კის ყვე ლა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. 

გა მო ი ცე მა კლას გა რე შე სა კითხ ა ვი კრე ბუ ლე ბი, პა ლე ოგ რა ფი უ ლი 
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ალ ბო მე ბი, ქარ თუ ლი გრა მა ტი კის ტა ბუ ლე ბი და პლა კა ტე ბი, ქარ თუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის ფო ტო რეპ რო დუქ ცი ე ბი; აღ დგე ბა ზე პი რი 
გა მოც და ქარ თულ ენა სა და ლი ტე რა ტუ რა ში ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე
ტე ბი სათ ვის; არა ქარ თუ ლი ფა კულ ტე ტე ბი სათ ვის შე მო ღე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ქარ თუ ლი ენის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი კურ სი; რეს პუბ ლი კის 
ყვე ლა სკო ლა ში, პროფ ტექ ნი კურ და სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლურ სას წავ ლე
ბელ ში გა იხ სნე ბა ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის კა ბი ნე ტი; და ი წე
რე ბა ახა ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი.

ასე ვე სა ყუ რადღ ე ბოა ის თა ვე ბი (V და IV), რომ ლე ბიც პრე სა სა და 
კავ შირ გაბ მუ ლო ბას ეხე ბა. მაგ რამ თუ რეს პუბ ლი კის პრე სას უშუ ა ლოდ 
ევა ლე ბა ენის დაც ვა და პრო პა გან და (ის კი ამ ფუნ ქცი ას ად რეც ას რუ
ლებ და), სი ახ ლეა VI თა ვი, რო მე ლიც “ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბა სა და 
თვალ სა ჩი ნო ე ბას” ეძღ ვნე ბა. სკო ლებ სა და უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებს, 
ენათ მეც ნი ე რე ბი სა და ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტებს ექ ნე ბათ ქარ თუ
ლე ნო ვა ნი კომ პი უ ტე რე ბი, და იწყ ე ბა ქარ თუ ლი შრიფ ტის წარ მო ე ბა და 
მი სი გა მარ თვა სა ბეჭდ მან ქა ნა ზე, მომ ზად დე ბა სა ქარ თვე ლოს სსრ ატ
ლა სე ბი და ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რუ კე ბი, და ი ბეჭ დე ბა ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი
ლის მი ერ შედ გე ნი ლი ატ ლა სი.

ბო ლო, VII თა ვი წი ნა თა ვე ბის შე ჯა მე ბა ა, შექ მნი ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე
რა ტუ რის ბეჭ დუ რი წარ მოდ გე ნა. შე იძ ლე ბა მი სი ცალ კე გა მო ყო ფა არც 
იყოს მი ზან შე წო ნი ლი, მაგ რამ რეს პუბ ლი კა ში იმ დე ნად გარ თუ ლე ბუ ლია 
წიგ ნის გა მო ცე მა, რომ პრო ექ ტის ავ ტო რე ბი იძუ ლე ბუ ლი გახ დნენ არ სე
ბი თად გა ე მე ო რე ბი ნათ ად რე თქმუ ლი (სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ისე დაც 
ნა თე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, რომ წიგ ნე ბი გა მო სა ცე მად იწე რე ბა!).

გა მო ი ცე მა ქარ თუ ლი ენის აკა დე მი უ რი კურ სი (მრა ვალ ტო მე უ ლი), 
ენ ციკ ლო პე დი უ რი ცნო ბა რი “ქარ თუ ლი ენა”, ტერ მი ნო ლო გი უ რი ლექ სი
კო ნე ბი, სას კო ლო თარ გმნი თი ლექ სი კო ნე ბი, დი ა ლექ ტო ლო გი უ რი 
ლექ სი კო ნე ბი, ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის სა ხელ მძღვა ნე ლო
ე ბი, კლას გა რე შე სა კითხ ა ვი კრე ბუ ლე ბი, ქარ თუ ლი ენის გრა მა ტი კის 
ტა ბუ ლე ბი და პლა კა ტე ბი, ს. ს.ორ ბე ლი ა ნის “სიტყ ვის კო ნა”, პირ თა 
ანო ტი რე ბუ ლი ლექ სი კო ნის რვა ტო მე უ ლი, ქარ თუ ლი ენის ორ თოგ რა ფი
უ ლი ლექ სი კო ნი, უცხო სიტყ ვა თა ლექ სი კო ნი, ქარ თუ ლი ენის გან მარ ტე
ბი თი ლექ სი კო ნის ერ თტო მე უ ლი, ქარ თუ ლი ენის თვით მას წავ ლე ბე ლი, 
ქარ თუ ლი ენის ის ტო რი უ ლი ლექ სი კო ნის ათ ტო მე უ ლი და ა. შ.

რო გორც ვხე დავთ, დიდ ამო ცა ნას სა ხავს პრო ექ ტი. მი სი რე ა ლი ზე
ბი სათ ვის და ძა ბუ ლი შრო მა მო უ წევთ ქარ თველ მეც ნი ე რებს, გა მომ
ცემ ლებს, იმ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და და წე სე ბუ ლე ბებს, რო მელ თაც შეს რუ
ლე ბა და კონ ტრო ლი ევა ლე ბათ. თან და თან იგი ალ ბათ ნა წი ლობ რივ 
შე იც ვლე ბა, შე ივ სე ბა კი დეც (მაგ., არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა. 
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შა ნი ძის, არნ. ჩი ქო ბა ვას, ვ. თო ფუ რი ას, თ. გამ ყრე ლი ძი სა და გ. მა ჭა ვა-
რი ა ნის, უცხ ო ელ ლინ გვის ტთა ნაშ რო მე ბის გა მო ცე მა).

ვფიქ რობთ, პრო ექ ტის ზო გი პუნ ქტი ახ ლა ვე უნ და და ზუს ტდეს, 
ზო გიც და ე მა ტოს:

1. ქარ თუ ლი ენა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენად გა მოცხ ად და ჯერ 
კი დევ მა შინ, რო ცა იგი “დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კად” იწო დე ბო და. 
ეს სტა ტუ სი შე ნარ ჩუ ნე ბულ იქ ნა შემ დე გი დრო ის კონ სტი ტუ ცი ებ ში, 
მაგ რამ ფაქ ტი უ რად კონ სტი ტუ ცი უ რი მოთხ ოვ ნა არ სრულ დე ბო და. 
ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია კონ ტრო ლი, რა თა ქარ თუ ლი ენა იყოს რეს პუბ
ლი კის სა ხელ მწი ფო ენა რე ა ლუ რად და არა ფორ მა ლუ რად. სა ა მი სოდ 
აუ ცი ლე ბე ლია “სა ინ სპექ ციო საბ ჭოს” შექ მნა, რო გორც ეს არის მი თი თე
ბუ ლი (1,2). მაგ რამ თუ იგი იარ სე ბებს “ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენის 
ნორ მა თა დამ დგე ნი მუდ მივ მოქ მე დი სა ხელ მწი ფო კო მი სი ის დაქ ვემ დე
ბა რე ბა ში”  ეს კარ გი ჩა ნა ფიქ რი ფიქ ცი ად იქ ცე ვა.

ჯერ ერ თი, ამ კო მი სი ას არა აქვს ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა (რო გორც სა
ხელ წო დე ბა მიგ ვი თი თებს), რომ კონ ტრო ლი და უ წე სოს სა ხელ მწი ფოს 
ენის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, მე ო რე, კონ ტრო ლი უნ და გა ე წი ოს არა მხო ლოდ 
“სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მა თა დაც ვას” (რო გორც პრო ექ ტი გვე უბ
ნე ბა), არა მედ და პირ ველ ყოვ ლი სა, ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ენად 
დამ კვიდ რე ბას (ეს უნ და და ე მა ტოს). აქე დან გა მომ დი ნა რე  მის პრი ო
რი ტეტს რეს პუბ ლი კის ტე რი ტო რი ა ზე. ამი ტომ კონ ტრო ლის ფუნ ქცია 
უშუ ა ლოდ უნ და და ე ვა ლოს სა ქარ თვე ლოს სსრ უმაღ ლე სი საბ ჭოს პრე
ზი დი უმს და მის სა ვე დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში შე იქ მნას სა ინ სპექ ციო საბ ჭო, 
ხო ლო სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მა თა დამ დგე ნი კო მი სია დარ ჩეს მი
ნის ტრთა საბ ჭოს გამ გებ ლო ბა ში.

2. პრო ექ ტის მი ხედ ვით, რუ სუ ლი, სომ ხუ რი და აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი 
სექ ტო რის აბი ტუ რი ენ ტე ბი სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლად არის მიჩ ნე უ ლი 
“გა სა უბ რე ბის შე მო ღე ბა ქარ თულ ენა სა და ლი ტე რა ტუ რა ში” (III, 15). 
ვფიქ რობთ, ეს პუნ ქტი ეწი ნა აღ მდე გე ბა ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო 
სტა ტუსს. იგუ ლის ხმე ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს მცხოვ რებ მა სხვა ერის 
მო ქა ლა ქემ უნ და იცო დეს ამ რეს პუბ ლი კის სა ხელ მწი ფო ენა რო გორც 
სავ ალ დე ბუ ლო და ეს უნ და აის ხა ოს მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის პროგ რა მა
ში. ამი ტომ “გა სა უბ რე ბა” უნ და შე იც ვა ლოს “გა მოც დით”.

3. გა უ გე ბა რია III თა ვის X მუხ ლი, რო მელ შიც მსჯე ლო ბაა რეს პუბ
ლი კის არა ქარ თულ სკო ლებ ში “ქარ თუ ლი ენის სა ვალ დე ბუ ლო წე სით 
სწავ ლე ბის შე მო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ”. ეს მუხ ლიც ეწი ნა
აღ მდე გე ბა ქარ თუ ლი ენის კონ სტი ტუ ცი ურ სტა ტუსს, რად გან, გა მომ
დი ნა რე I თა ვის I მუხ ლი დან, ქარ თუ ლი ენა უნ და იყოს რეს პუბ ლი კის 
ყვე ლა სკო ლის (მათ შო რის არა ქარ თუ ლი საც) სა ვალ დე ბუ ლო სა გა ნი. 
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აქ ისევ იგ რძნო ბა ძვე ლი დრო ი სა და გან წყო ბი ლე ბის ინერ ცი ა, რო ცა 
ერთს ვა ღი ა რებ დით და მე ო რეს ვა კე თებ დით.

4. პრო ექ ტი გვა უწყ ებს, რომ მომ ზად დე ბა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რუ კე ბი 
(ის ტო რი უ ლი, ფი ზი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, დე მოგ რა ფი უ ლი, ეკო ლო გი
უ რი, ლინ გვის ტუ რი).

რო გორც ცნო ბი ლი გახ და, სსრ კავ შირ ში არ იბეჭ დე ბო და ობი ექ ტუ რი 
მეც ნი ე რუ ლი რუ კე ბი.

ალ ბათ, არც სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა იქ ნე ბო და გა მო ნაკ ლი სი, 
ყო ველ შემ თხვე ვა ში  და ვით აღ მა შე ნებ ლის მი ერ შექ მნი ლი სა ქარ
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო, გა დაშ ლი ლი “ნი კოფ სი ი დან და რუ ბან დამ დე”, 
რუ კა ზე არ ასა ხუ ლა. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი უ ლი საზღ ვა რი ჩრდი ლო
ე თით ის ტო რი ულ რუ კებ ზე წყდე ბა იქ, სა დაც ახ ლა იწყ ე ბა რსფსრ, 
ხო ლო ნი კოფ სია მდე ბა რე ობ და 47 კმზე ტუ აფ სეს ჩრდი ლო და სავ
ლე თით. ამ დე ნად  რუ კე ბი უნ და იყოს ობი ექ ტუ რი და მეც ნი ე რუ ლი, 
ის ტო რი უ ლი რე ა ლო ბის ამ სახ ვე ლი.

5. პრო ექ ტში არა ფე რია ნათ ქვა მი მეგ რულ ჭა ნურ და სვა ნურ ენებ ზე. 
რო გორც ვი ცით, ისი ნი ქარ თულ ენას თან ქმნი ან ქარ თვე ლურ ენა თა 
ჯგუფს. ამი ტომ დი ა ლექ ტე ბის შეს წავ ლა სა და დი ა ლექ ტე ბის ლექ სი
კონ თა გა მო ცე მა ზე არა ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ამ ენობ რი ვი წრის 
კვლე ვას, ქარ თუ ლი ენის ის ტო რი ის ცოდ ნას.

6. პრო ექ ტში დი დი ად გი ლი ეთ მო ბა ქარ თუ ლი ენის მეც ნი ე რულ 
შეს წავ ლას, იმის ჩვე ნე ბას, რაც და სა ხუ ლია ამ სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლამ დე. 
ვფიქ რობთ, დე ტა ლი ზე ბა, ცალ კე უ ლი არაფ რის მთქმე ლი მუხ ლე ბი არ 
იყო სა ჭი რო (მაგ. “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” პო პუ ლა რი ზა ცია და არა სა ერ თოდ 
ქარ თუ ლი კლა სი კი სა, გა მომ ცემ ლო ბა “საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო ში” 
ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის რე დაქ ცი ის შექ მნა, რაც არას წო რი ა, რად გან 
ეც ვლე ბა მხო ლოდ სა ხე ლი, 4 დი ა ლექ ტუ რი ლექ სი კო ნის გა მო ცე მა და 
ა. შ.). გარ და ამი სა, ჩვენ თვის მთა ვა რია და სპე ცი ფი კუ რი ქარ თუ ლი 
ენის სა ხელ მწი ფო ებ რივ ენად დამ კვიდ რე ბა, თო რემ მას მეც ნი ე რუ ლად 
ად რეც სწავ ლობ დნენ, სწავ ლობ დნენ დი დი ლინ გვის ტე ბი. ენის მხო ლოდ 
მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლა, ან მას ზე მთა ვა რი აქ ცენ ტის გა და ტა ნა არ 
არის მარ თე ბუ ლი. ასე ლა თი ნურ საც იკ ვლე ვენ, ძველ ბერ ძნულ საც, 
ძვე ლი აღ მო სავ ლე თის ენებ საც (ალ ბათ უფ რო ამომ წუ რა ვა დაც, ვიდ რე 
ქარ თულს). ამ მხრივ აუ ცი ლე ბე ლია ენის მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლის მე ტი 
ლო გი კუ რი თა ნა ფარ დო ბა კონ სტი ტუ ცი ურ სტა ტუს თან.

7. პრო ექტს აქვს სა მი გრა ფა  “შემ სრუ ლე ბე ლი”, “შეს რუ ლე ბის ვა და”, 
“კონ ტრო ლი”. და სა ხე ლე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სსრ უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
პრე ზი დი უ მი, მი ნის ტრთა საბ ჭო, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა, სა ხალ ხო 
გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო და სხვა. მაგ რამ არ სად იხ სე ნი ე ბა სა ქარ-
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თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტი. ამი ტომ I 
თა ვის პირ ველ სა ვე პუნ ქტში, კონ ტრო ლის გრა ფა ში, უნ და ჩა ი წე როს 
“სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტი”. 
სხვა მხრივ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ნა თე ლი ვერ იქ ნე ბა პარ ტი ის რო ლი ამ 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში არა ერ თი კარ გი დად გე ნი ლე ბა და პროგ რა მა მი უ
ღი ათ. მაგ რამ ისი ნი ნაკ ლე ბად შეს რუ ლე ბუ ლა. ამ ჯე რად მა ინც ვი ქო
ნი ოთ იმე დი, რომ სა ზო გა დო ე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის ენ თუ ზი აზ მი, 
გარ დაქ მნის სუ ლის კვე თე ბა ამ პროგ რა მას დრო უ ლად აქ ცევს რე ა
ლო ბად.

ჟურნ. “სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტი”, 1988, №12.

გა ნახ ლე ბის სტი მუ ლი
დღეს ბევ რი თვლის, რომ დე მოკ რა ტია ზე ვი დან იქ ნა დაშ ვე ბუ ლი. ერ თი 

შე ხედ ვით ეს სწო რი ა, მაგ რამ უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ გარ დაქ მნის 
იდე ე ბი უკ ვე არ სე ბობ და სა ზო გა დო ე ბის ყო ველ ფე ნა ში. მი ხე ილ გორ ბა
ჩო ვი ერ თერთ მოხ სე ნე ბა ში მი უ თი თებ და, რომ მწერ ლო ბის მა ძი ე ბე ლი 
აზ რი ამ ზა დებ და დღე ვან დე ლო ბის სუ ლის კვე თე ბას. მაგ რამ ოფი ცი ო ზი 
ე. წ. უძ რა ო ბის პე რი ოდ ში ან გა რიშს არ უწევ და ხალ ხის გან წყო ბი ლე
ბა სა და მოთხ ოვ ნას.

“ა ხალ მა აზ როვ ნე ბამ” სწო რედ მა სე ბის თვალ საზ რი სი გა ი ზი
ა რა, მის ცა მას ფორ მა და მი მარ თუ ლე ბა. ამ დე ნად ში ში იმი სა, რომ 
“ზე მო დან” დაშ ვე ბუ ლი დე მოკ რა ტია შე იძ ლე ბა ისევ “ზე მო დან ვე” 
გა ა უქ მონ  მცდა რი ა. ეს უფ რო სტა ლი ნის ტუ რი  გან წყო ბი ლე ბის 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. ის დე მოკ რა ტი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ერ თი ხე ლის 
დაკ ვრით მო ის პოს, არც იქ ნე ბა ნამ დვი ლი დე მოკ რა ტი ა. ხომ წარ მო
უდ გე ნე ლი ა, რომ აშ შის პრე ზი დენ ტმა ერ თპირო ვნუ ლად გა მო აცხ
ა დოს დიქ ტა ტუ რა და სა ხელ მწი ფოს ტი რა ნად მო ევ ლი ნოს. იგი შეზღ უ
დუ ლია კა ნო ნე ბით და თუ არ შე ას რუ ლებს, გა დად გო მა მო უ წევს.

გარ დაქ მნის პა თოსს ჯერ ჯე რო ბით ყვე ლა ზე უკეთ ავ ლენს პუბ ლი
ცის ტი კა და კრი ტი კა, ნაკ ლე ბად  პო ე ზია და პრო ზა. გარ დაქ მნა ლი ტე
რა ტუ რა ში ნიშ ნავს არა უსა თუ ოდ მწვა ვე მოვ ლე ნებ ზე წე რას, არა მედ 
- ახა ლი აზ როვ ნე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ქარ თუ ლი მწერ ლო ბაც ამ ზა დებ და გარ დაქ მნის სუ ლის კვე თე ბას, 
რო გორც ეს თე ტი კუ რი, ისე ეროვ ნუ ლი და სო ცი ა ლუ რი თვალ საზ რი სით 
(მ. მა ჭა ვა რი ა ნი, ო. ჭი ლა ძე, გ. ფან ჯი კი ძე, რ. ჯა ფა რი ძე, ო. ჩხე ი ძე, ნ. 
წუ ლე ის კი რი, მ. ლე ბა ნი ძე, ტ. ჭან ტუ რი ა, ჯ. ჩარ კვი ა ნი, რ. ჭე იშ ვი ლი, 
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რ. მიშ ვე ლა ძე...). მაგ რამ არაა სწო რი თით ქოს ბო ლო წლებ ში უფ რო 
საგ რძნო ბი გამ ხდა რი ყოს მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა თო სი. პო ე ზი ა სა და 
პრო ზა ში ეს არ იგ რძნო ბა. პი რი ქით  მათ თით ქოს დათ მეს კი დეც ად რე
უ ლი პო ზი ცი ა. სა მა გი ე როდ მარ თა ლი და მწვა ვე სათ ქმე ლი გა მო ხა ტეს 
პუბ ლი ცის ტი კის ენით. პუბ ლი ცის ტი კის ბუ მიც დრო ის მოთხ ოვ ნა ა, 
მაგ რამ მთა ვა რი არის მა ინც ლი ტე რა ტუ რა.

ეროვ ნუ ლი სა კითხი ყო ველ თვის აღელ ვებ და ქარ თველ ხალხს, 
გან სა კუთ რე ბით, ინ ტე ლი გენ ცი ას, ახალ გაზ რდო ბას. ეს ბუ ნებ რი ვიც 
გახ ლავთ. ქარ თვე ლი ერი სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე იბ რძო და ერ თი ა ნო
ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის, არ სე ბო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. 
მას შემ დეგ, რაც მოხ და 9 აპ რი ლის ტრა გე დი ა, ჩვენს თვალ წინ ყა ლიბ
დე ბა და ვრცელ დე ბა ახა ლი თვალ საზ რი სი, ახა ლი შე ხე დუ ლე ბა ნი. 
იგი უეჭ ვე ლად ჰპო ვებს ასახ ვას ქარ თულ მწერ ლო ბა ში, არა იმ დე ნად 
ასახ ვის, რამ დე ნა დაც  აზ როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის თვალ საზ რი სით. 

9 აპ რი ლის შემ დეგ ძვე ლე ბუ რად წე რა აღარ შე იძ ლე ბა. 
დროა წარ სულს ჩა ვა ბა როთ სიმ ბო ლო ე ბი და ალე გო რი ე ბი, და ვა ნე ბოთ 

დოგ მებს თა ვი, ვწე როთ და უ ფა რა ვად მას ზე, რაც სტკი ვა სა ქარ თვე ლოს, 
სა ით კენ მი დის იგი, რო გო რი ორი ენ ტა ცია იქ ნე ბა სწო რი და მარ თე ბუ ლი.

ახ ლა ბევრს ვლა პა რა კობთ ე. წ. არა ფორ მა ლებ ზე, მათ გა მოს ვლებ ზე, 
მაგ რამ არ ცერ თი მა თი მოთხ ოვ ნა, სიტყ ვა თუ წე რი ლი პრე სას არ 
და უ ბეჭ დავს! პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა ზე, სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ზე კი 
ხმა მაღ ლა გა ვი ძა ხით. არა და ისი ნი  ზოგ ჯერ ნაკ ლე ბი კულ ტუ რით, 
ცოდ ნით, მე ტი ეგ ზალ ტა ცი ით, გა და ჭარ ბე ბით  ამ ბო ბენ იმას ვე, რა საც 
ფიქ რობს ინ ტე ლი გენ ცი ის პროგ რე სუ ლი ნა წი ლი.

არ მი მაჩ ნია სწო რად გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბა, “ე რის 
ტკი ვი ლი” გულ თან პირ ველ მა მწე რალ მა უნ და მი ი ტა ნო სო. ჯერ ერ თი, 
ეს ყვე ლას ეხე ბა, მე ო რე, ეს ხდე ბა მა შინ, რო ცა ერს არ ჰყავს ნამ დვი ლი 
პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლი, ნამ დვი ლი მე თა უ რი, ხო ლო თუ ამას 
აღი ა რებს ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა  ეს უკ ვე სხვა სა კითხ ი ა! მწერ ლის 
სიტყ ვა აყა ლი ბებს ეროვ ნულ იდე ო ლო გი ა საც, მაგ რამ წარ მმარ თვე ლი 
ძა ლა უნ და იყოს ხე ლი სუფ ლე ბა. მას არ უნ და სჭირ დე ბო დეს ეროვ ნულ 
სა კითხ თა გა და საჭ რე ლად ძალ და ტა ნე ბა.

ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის პრო ექ ტზე მე წე რი ლი გა მო
ვაქ ვეყ ნე. ამი ტომ მას აღარ და ვუბ რუნ დე ბი. მინ და მხო ლოდ შევ ნიშ ნო, 
პროგ რა მის დამ ტკი ცე ბას საშ ვე ლი არ და ად გა. არ მინ და ვი ფიქ რო, 
რომ მი სი რე ა ლი ზე ბაც ასე ვე გაძ ნელ დე ბა. ჯერ ჯე რო ბით კი ამ გვა რი 
ეჭ ვი სათ ვის სა ფუძ ვე ლი ნამ დვი ლად არ სე ბობს. ად რეც შევ ნიშ ნე და 
ახ ლაც ვი მე ო რებ  პროგ რა მის არ ცერ თი პუნ ქტის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ან კონ ტროლს თა ვის თავ ზე არ ღე ბუ ლობს სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის-
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ტუ რი პარ ტი ის ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტი. ეს მა შინ, რო ცა სწო რედ იგი 
წარ მარ თავს რეს პუბ ლი კის პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ თუ კულ ტუ რულ 
ცხოვ რე ბას.

ფორ მა ლუ რად მწე რალ თა კავ ში რის თავ მჯდო მა რე სა და მდივ ნებს 
ყო ველ თვის ირ ჩევ დნენ. ფორ მა ლუ რად, რად გან მწერ ლო ბას არა ვინ 
ეკითხ ე ბო და თუ ვინ აერ ჩია ხელ მძღვა ნე ლად. სტა ლი ნის დიქ ტა ტუ
რით გა ტე ხი ლი და შე ში ნე ბუ ლი ხალ ხი სათ ვის სულ ერ თი იყო ვის მოხ
სნიდ ნენ და ვის აარ ჩე ვი ნებ დნენ. ხე ლი სუფ ლე ბის დიქ ტა ტით ისე თე ბიც 
აურ ჩე ვი ათ მწე რალ თა კავ ში რის მდივ ნად, კავ ში რის წევ რიც რომ არა 
ყო ფი ლან (წარ მო იდ გი ნეთ  პარ ტი ის რა ი კო მის მდივ ნად აირ ჩი ონ უპარ
ტი ო). არ ვი ცი, მათ რა შე მა ტეს მწერ ლო ბას, რა სი კე თე მო ი ტა ნეს. იქ ნე
ბა სხვა სამ სა ხუ რი ერ ჩი ათ კი დეც, მაგ რამ ამ ჯე რად ეს რო დია მთა ვა რი. 
მთა ვა რი გახ ლავთ ადა მი ა ნე ბი სა და კა ნო ნე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მა რო ცა 
ხე ლი სუფ ლე ბა თა ვად არ ღვევს თა ვის მი ერ და წე რილ და დამ ტკი ცე
ბულ კა ნო ნებს, შე უძ ლე ბე ლია მა სე ბის აღ ზრდა მათ და მი ერ თგუ ლე ბით.

10 ნო ემ ბრის მწე რალ თა კავ ში რის ხელ მძღვა ნე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი ნამ
დვი ლად იყო დე მოკ რა ტი უ ლი, მაგ რამ ჩვენ ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გან
ვას ხვა ვოთ თა ნამ დე ბო ბა და შე მოქ მე დე ბა. თა ნამ დე ბო ბის მი ხედ ვით 
ნუ გავ ზო მავთ (ახ ლა მა ინც!) პი როვ ნე ბის ღირ სე ბა სა და ხე ლო ვა ნის 
მნიშ ვნე ლო ბას. გა ვიხ სე ნოთ, რომ გ. ტა ბი ძე და კ. გამ სა ხურ დია არა სო
დეს ყო ფი ლან სა ქარ თვე ლოს საბ ჭო თა მწერ ლე ბის კავ ში რის მდივ ნე ბი. 
ეგ კი არა, სსრკ მწე რალ თა I ყრი ლო ბის დე ლე გა ტე ბა დაც არ წარ გზავ
ნეს. ხო ლო ს. თოდ რი ა, ს. წვე რა ვა, მ. ტო რო შე ლი ძე, აკ. თა თა რაშ ვი ლი, 
პ. ჩხიკ ვა ძე, დ. დე მეტ რა ძე და კ. ჩარ კვი ა ნი სხვა დას ხვა დროს ქარ თულ 
მწერ ლო ბას თავ კა ცობ დნენ. 

უნ და ვი ფიქ როთ, რომ მწე რალ თა კავ ში რის ახა ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბი
სათ ვის მთა ვა რი იქ ნე ბა შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის გა აქ ტი ვე ბა და არა 
მხო ლოდ პრაქ ტი კულ ყო ფი თი სა კითხ ე ბი.

ჟურნ. “სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტი”, 1989, №7.

26 მა ი სი

19181921 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს, ტრა დი ცი ი სა მებრ, ისევ მენ შე
ვი კურს ვუ წო დებთ, რაც არას წო რი ა. დროა აღ ვად გი ნოთ ის ტო რი უ ლი 
ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე არა თუ მა ხინ ჯდე ბო და, 
არა მედ  იკ რძა ლე ბო და კი დეც.

1. მენ შე ვი კუ რი სა ხელ წო დე ბის პარ ტია არც სა ქარ თვე ლო ში, არც 
რუ სე თის იმ პე რი ა ში არ არ სე ბუ ლა. იყო ერ თი  რუ სე თის მუ შა თა სო ცი
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ალ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ა, რო მელ საც ში ნა გან უთან ხმო ე ბა თა გა მო 
გა მო ეყ ვნენ ლე ნი ნის თა ნა მო აზ რე ნი და მიმ დევ რე ბი და შექ მნეს რკპ 
(ბ). ძვე ლი სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი პარ ტი ის ლი დე რად აღი ა რებ დნენ 
პლე ხა ნოვს. ოფი ცი ა ლუ რად ისი ნი თა ვი ანთ თავს არ უწო დებ დნენ მენ შე
ვი კებს, გან სხვა ვე ბით ბოლ შე ვი კე ბი სა გან.

ქარ თვე ლი სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი ბო ლომ დე დარ ჩნენ II ინ ტერ ნა ცი
ო ნა ლის ერ თგულ ნი, მარ ქსი სა და ენ გელ სის, კა უც კი სა და პლე ხა ნო ვის 
მიმ დე ვარ ნი. ამ დე ნად, და ვაღ წი ოთ თა ვი ვულ გა რიზ მსა და ვუ წო დოთ 
ნ. ჟორ და ნი ას, კ. ჩხე ი ძეს, ი. წე რე თელს, ე. გე გეჭ კორს, ა. ჩხენ კელს 
არა მა ინ ცდა მა ინც მენ შე ვი კე ბი, არა მედ სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი, არა 
ბურ ჟუ ა ზი ის ლაქ ი ე ბი, არა მედ მარ ქსის ტე ბი, რო მელ თაც მსოფ ლი ო
ში პირ ვე ლებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს სო ცი ა ლის ტუ რი ტი პის დე მოკ რა ტი უ ლი 
რეს პუბ ლი კა და 1921 წლის 21 თე ბერ ვალს მი ი ღეს შე სა ბა მი სი კონ სტი
ტუ ცი ა. პრო ექ ტის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ II ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის 
ლი დე რე ბიც, მათ შო რის  კ. კა უც კი. რო გორც პროფ. გ. მუ ჩა ი ძე შე ნიშ
ნავს, ქარ თვე ლი სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი სწო რად მო იქ ცნენ, რო ცა ნა
ად რე ვად მი იჩ ნი ეს სო ცი ა ლიზ მის მშე ნებ ლო ბა. რუ სეთ ში ბოლ შე ვი კე ბი 
ამ გზას მხო ლოდ 1921 წელს და ად გნენ.

2. 1918 წლის 26 მა ისს სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტი, 
გა მომ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი და სამ ხედ რო სი ტუ ა ცი ი სა გან, მი ი ღო არა 
სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ულ მა პარ ტი ამ, არა მედ 1917 წლის 22 ნო ემ ბერს 
არ ჩე ულ მა ეროვ ნულ მა საბ ჭომ (თავ მჯდო მა რე სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ნ. 
ჟორ და ნი ა, მო ად გი ლე ე ბი სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტი გ. ლას ხიშ ვი ლი, 
სო ცი ალ დე მოკ რა ტი პ. საყ ვა რე ლი ძე, ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი გრ. ვე შა-
პე ლი, მდი ვა ნი  სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ი. ზუ რა ბიშ ვი ლი).

შე სა ვა ლი სიტყ ვის შემ დეგ ნოე ჟორ და ნი ამ წა ი კითხა “სა ქარ თვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტი”. ით ქვა, რომ სა ქარ თვე ლო რუ სეთს შე უ
ერ თდა, რა თა გა რე შე მტერ თა გან თა ვი და ეც ვა, მაგ რამ რე ვო ლუ ცი ის 
შემ დეგ რუ სე თის ჯარ მა და ტო ვა ამი ერ კავ კა სი ა, რო მელ მაც შექ მნა 
და მო უ კი დე ბე ლი ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა. გა რე შე მტერ თა ზე გავ
ლე ნით ესეც და ი შა ლა, ამი ტომ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭო აცხ ა
დებ და და მო უ კი დებ ლო ბას, პო ლი ტი კუ რი ფორ მა  დე მოკ რა ტი უ ლი 
რეს პუბ ლი კა. გა მოცხ ად და, აგ რეთ ვე, ნე იტ რა ლუ რი მუდ მი ვი ნე იტ რა
ლი ტე ტი, მო ქა ლა ქე თა სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი თა ნას წო რო ბა 
 გა ნურ ჩევ ლად ეროვ ნე ბი სა, სარ წმუ ნო ე ბი სა, სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე
ო ბი სა და სქე სი სა. 

დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის მოწ ვე ვამ დე რეს პუბ ლი კის მარ თვა გამ გე
ო ბა და ე ვა ლა ეროვ ნულ საბ ჭოს და დრო ე ბით მთავ რო ბას. მთავ რო ბა 
პა სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბო და საბ ჭოს წი ნა შე (შემ დეგ იგი ვე აქ ტი რუ სულ 
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ენა ზე წა ი კითხა გრ. ვე შა პელ მა).
ნოე ჟორ და ნი ას წი ნა და დე ბით აქტს კენ ჭი უყა რეს და იგი ერ თხმად 

მი ი ღეს. შე იქ მნა დრო ე ბი თი კო ა ლი ცი უ რი მთავ რო ბა რვა მი ნის ტრის 
შემ ადგენ ლო ბით (მათ გან მხო ლოდ ოთხი იყო სო ცი ალ დე მოკ რა ტი). 
თავ მჯდო მა რედ და ი ნიშ ნა ნოე რა მიშ ვი ლი. მაგ რამ მა ლე, 21 ივ ნისს, 
მთავ რო ბის ავ ტო რი ტე ტის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, იგი შეც ვა ლა ნ. ჟორ-
და ნი ამ (ნ. რა მიშ ვილ მა შე ი ნარ ჩუ ნა ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის პოს
ტი), რო მე ლიც 1919 წლის 14 მარტს გახ და “რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი 
წარ მო მად გე ნე ლიც”, ე. ი. მი ე ნი ჭა საპ რე ზი დენ ტო უფ ლე ბა ნი (არ ჩე ვი
სას თა ვი შე ი კა ვეს სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტებ მა და ესე რებ მა).

1918 წლის 29 მა ისს ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რედ აირ ჩი ეს 
კარ ლო ჩხე ი ძე.

ცა რიზ მის დამ ხო ბამ, 1917 წლის 25 ოქ ტომ ბერ მა, ბრეს ტლი ტოვ სკის 
ზავ მა (რომ ლის ძა ლი თაც სა ქარ თვე ლო ჰკარ გავ და ოლ თის სა და 
არ ტა ანს, არ თვინ სა და ბა თუმს), თურ ქე თის შე მოჭ რამ პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბი მი იყ ვა ნა სა ერ თო თვალ საზ რი სამ დე და ფსი ქო ლო გი უ რად 
მო ამ ზა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის (და მო უ კი დებ ლო ბას არ ით ვა ლის
წი ნებ და არ ცერ თი პარ ტი ის პროგ რა მა!).

ამ დე ნად 26 მა ი სი იყო 25 ოქ ტომ ბრის პირ და პი რი შე დე გი, გა მო ხა
ტავ და ქარ თვე ლი ერის ნე ბას, ამას თა ნა ვე  შე ე სა ბა მე ბო და რსფსრის 
15 ნო ემ ბრის დეკ ლა რა ცი ას, ყო ფილ იმ პე რი ა ში შე მა ვალ ერ თა თვით გა
მორ კვე ვის პრინ ციპს.

აქ ვე გა ვიხ სე ნოთ ვ. ი. ლე ნი ნის სიტყ ვე ბი: “ერ თა თვით გა მორ კვე ვის 
უფ ლე ბა ნიშ ნავს მხო ლოდ და მხო ლოდ და მო უ კი დებ ლო ბის უფ ლე-
ბას პო ლი ტი კუ რი გა გე ბით”, “ერ თა თვით გა მორ კვე ვას” მარ ქსის ტე ბის 
პროგ რა მა ში, ის ტო რი ულ -ე კო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, არ შე იძ ლე ბა 
სხვა მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ დეს, თუ არა პო ლი ტი კუ რი თვით გა მორ კვე ვის, 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის, ეროვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
შექ მნის მნიშ ვნე ლო ბა”.

3. 1919 წლის 1416 თე ბერ ვალს გა ი მარ თა დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის 
არ ჩევ ნე ბი. პირ და პი რი, თა ნას წო რი, ფა რუ ლი, სა ყო ველ თაო და პრო პორ
ცი უ ლი სის ტე მით უნ და არ ჩე უ ლი ყო 130 წევ რი. სო ცი ალ დე მოკ რა ტებს 
ხვდათ 109, სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტებს  8, ეროვ ნულ დე მოკ რა ტებს 
 8, სო ცი ა ლისტ რე ვო ლუ ცი ო ნე რებს  5 ად გი ლი. მხო ლოდ ამის შემ დეგ 
შე იქ მნა ერ თპარ ტი უ ლი კა ბი ნე ტი.

ამ რი გად, სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის დამ ფუძ ნე
ბე ლი კრე ბა (ჯერ ეროვ ნუ ლი საბ ჭო, შემ დეგ 1918 წლის სექ ტემ ბრი დან 
1919 წლის მარ ტამ დე  პარ ლა მენ ტი) და მთავ რო ბა მკაც რი კონ ტრო ლის 
პი რო ბებ ში კა ნო ნი ე რად იქ ნა არ ჩე უ ლი ხალ ხის მი ერ.
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რეს პუბ ლი კას ჰქონ და მძი მე ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბა (იმ დროს ბოლ შე ვი კუ რი რუ სე თი უა რეს დღე ში იყო), 
უხ დე ბო და აგ რე სორ თა მო გე რი ე ბა (ო მი თურ ქეთ თან, სომ ხეთ თან, დე ნი
კინ თან, პრო ვო ცი რე ბულ აჯან ყე ბა თა ჩახ შო ბა და სხვა), ჩა მო ყა ლიბ და 
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტრუქ ტუ რა, რაც და მო უ კი დებ
ლო ბას თან ერ თად იყო სა ქარ თვე ლოს უმ თავ რე სი მო ნა პო ვა რი 1918
1921 წლებ ში. და მა ინც  იგი და ემ ხო 1921 წლის თე ბერ ვალ მარ ტში, 
ცხა დია უცხ ო, გა რე ძალ თა მე ო ხე ბით, რად გან ში ნა გა ნად სა ა მი სო 
სი ტუ ა ცია არ იყო.

რო გორც გა ირ კვა, სა ქარ თვე ლო ში არა ვი თა რი აჯან ყე ბა არ მომ ხდა რა. 
რომც მომ ხდა რი ყო, ეს სრუ ლი ა დაც არ იძ ლე ვა სა ფუძ ველს იმი სათ ვის, 
რომ ერ თმა ქვე ყა ნამ მე ო რეს ჯა რე ბი შე უ სი ოს. არც იმი სი აღ ნიშ ვნა 
კმა რა, რომ თით ქოს სა ქარ თვე ლო არ ას რუ ლებ და რუ სე თი სად მი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს. 

საბ ჭო თა რუ სე თის ჯა რე ბი არ მო უწ ვე ვია ხალ ხის მი ერ კა ნო ნი
ე რად არ ჩე ულ მთავ რო ბას, ხო ლო მი სი საზღ ვრე ბის მიღ მა, ხალ ხი
სა გან ფა რუ ლად, რამ დე ნი მე კა ცის მი ერ სა ხელ და ხე ლოდ შედ გე ნი ლი 
“მთავ რო ბა” ფიქ ციაა (ამ გვარ ხერხს ხში რად მი მარ თავ და მოს კო ვი. 
მაგ. 1939 წელს შე იქ მნა “ფი ნე თის დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის” 
მთავ რო ბა ო. კუ უ სი ნე ნის მე თა უ რო ბით, 1979 წელს  ავ ღა ნე თის დე მოკ
რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა ბ. ქარ მა ლის მე თა უ რო ბით და ა. 
შ.). მას არ ჰქონ და არა ვი თა რი უფ ლე ბა სხვა ქვეყ ნის ჯა რებს შე მოძღ
ო ლო და თა ვის ქვე ყა ნა ში. ამი ტომ დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით 21 თე ბერ ვალს ქარ თვე ლი ხალ ხის მო ღა ლა ტე ე ბად გა მოცხ-
ად დნენ - ფი ლი პე მა ხა რა ძე, მა მია ორა ხე ლაშ ვი ლი, ბუ დუ მდი ვა ნი, 
შალ ვა ელი ა ვა, მი ხე ილ ოკუ ჯა ვა, ლა დო დუმ ბა ძე, ომარ ფა ი კი, ამა ი აკ 
ნა ზა რე ტი ა ნი, ალექ სან დრე გე გეჭ კო რი და ბე სო კვირ კვე ლი ა.

ამ სი ას აკ ლია სტა ლი ნი სა და ორ ჯო ნი კი ძის სა ხე ლე ბი, ალ ბათ მა თი 
რო ლის შე სა ხებ იმ დღე ებ ში წარ მოდ გე ნა არც ჰქონ დათ.

1921 წლის თე ბერ ვალ მარ ტში არა მხო ლოდ შე იც ვა ლა ხე ლი სუფ ლე ბა, 
არა მედ შე ი ა რა ღე ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის შე დე გად მოხ და სა ქარ თვე ლოს 
ხელ მე ო რე ანექ სია რსფსრის სა ო კუ პა ციო ჯა რე ბის მი ერ.

1. რო გორც ვთქვით, რეს პუბ ლი კას ჰყავ და კა ნო ნი ე რი მთავ რო ბა, რო
მე ლიც 17 მარტს ემიგ რა ცი ა ში  წა ვი და.

2. 1920 წლის 7 მა ისს, მოს კოვ ში, ლე ნი ნი სა და ჩი ჩე რი ნის რწმუ ნე ბუ
ლე ბით, სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის და ი დო ხელ შეკ რუ ლე ბა (ხე
ლი მო ა წე რეს  დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის წევრმა გრ. ურა ტა ძემ და რსფსრ 
სა გა რეო საქ მე თა სა ხალ ხო კო მის რის მო ად გი ლემ ლ. კა რა ხან მა), რომ
ლის თა ნახ მა დაც ბოლ შე ვი კებ მა ცნეს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ სა ხელ



104

მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბა და გა იც ვა ლა ელ ჩე ბი. 1921 წლის 27 
იან ვარს სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტუ ლი რეს პუბ ლი კა “დე იუ რე დაც” 
ცნო ევ რო პის სა ხელ მწი ფო თა უმაღ ლეს მა საბ ჭოს (სა ქარ თვე ლოს დიპ
ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და 22 სა ხელ მწი ფოს თან).

3. IX და XI არ მი ე ბი, წი თე ლი ჯა რის სხვა ნა წი ლე ბი შე მო იჭ რნენ ომის 
გა მო უცხ ა დებ ლად, “ა ჯან ყე ბულ” მშრო მელ თა დახ მა რე ბის სა ბა ბით  
სომ ხე თი დან და აზერ ბა ი ჯა ნი დან, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ი დან და სო ჭის 
მხრი დან. ამ ტა ი ფუ ნის მო გე რი ე ბა სა ქარ თვე ლოს არ შე ეძ ლო. რეს პუბ-
ლი კა ერთ თვე ში იქ ნა ოკუ პი რე ბუ ლი.

4. სა ქარ თვე ლომ ისევ და კარ გა და მო უ კი დებ ლო ბა (თუმ ცა ბევრს ქა და
გებ დნენ, რომ ეს არ იყო სა ქარ თვე ლოს ხელ მე ო რე დაპყ რო ბა რუ სე თის 
მი ერ და მხო ლოდ ერ თი ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა ლა მე ო რე თი). ეს გა მო ი
ხა ტა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სიმ ბო ლი კი თაც  შე იც ვა ლა დრო შა, გერ ბი და 
ჰიმ ნი, რაც არის სსრკ-ის შე სა ბა მის ატ რი ბუტ თა ვა რი ა ცი ა. და ირ ღვა 
სა ქარ თვე ლოს ის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა, რო მე ლიც სცნო რსფსრმ 
და ერ თა ლი გამ (ა ზერ ბა ი ჯანს გა და ე ცა სა ინ გი ლო, თურ ქეთს  არ თვინ 
არ ტა ა ნი, სომ ხეთს  ლო რე ტა ში რი და სხვა). აფ ხა ზე თი გა მოცხ ად და 
სსრ რეს პუბ ლი კად, შე იქ მნა სამ ხრეთ ოსე თის აო და აჭა რის ავ ტო ნო მი
უ რი რეს პუბ ლი კა. გა უქ მდა საზღ ვრე ბი, და წეს და საბ ჭო თა ფუ ლი, და ი
შა ლა ქარ თუ ლი ჯა რი (აღ დგა 1922 წლი დან) და ა. შ.

5. გა ა ნად გუ რეს ოპო ზი ცი ო ნე რე ბი და აჯან ყე ბუ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
სწო რედ და მო უ კი დებ ლო ბას მო ითხ ოვ დნენ. 1923 წელს აღ მო ა ჩი ნეს 
ინ ტერ პარ ტი უ ლი კო მი ტე ტის სამ ხედ რო შტა ბი, დახ ვრი ტეს 15 კა ცი, 
მათ შო რის  სა მი გე ნე რა ლი. 1924 წლის 29 აგ ვის ტოს გა მოს ვლას 
მოჰ ყვა სას ტი კი ტე რო რი. ხო ლო ე. წ. ნა ცი ო ნალ უკ ლო ნის ტებს, მათ, 
რომ ლე ბიც წი თელ ლაშ ქარს მო უძღ ოდ ნენ, არ აპა ტი ეს ფიქ რი და მო უ კი
დე ბელ საბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო ზე და 1937 წელს დახ ვრი ტეს.

6. ბოლ შე ვი კუ რი მთავ რო ბა, რევ კო მი და XI არ მი ის სარ დლო ბა 
ას რუ ლებ დნენ მოს კო ვის მი თი თე ბებს, ნაკ ლე ბად უწევ დნენ ან გა რიშს 
ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის ეროვ ნულ ინ ტე რე სებს, რა მაც წარ მოშ ვა 
კონ ფლიქ ტი სხვა დას ხვა ფე ნებ თან, გან სა კუთ რე ბით  ინ ტე ლი გენ ცი
ას თან. მი ზე ზი სა ქარ თვე ლოს კომ პარ ტია იყო, რსფსრის ერ თი შე მად
გე ნე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა.

7. სა ქარ თვე ლომ ფორ მა ლუ რად შე ი ნარ ჩუ ნა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
სტრუქ ტუ რა, მაგ რამ ესეც დათ რგუ ნულ იქ ნა, ნაც ვლად დაც ვი სა, 
სტა ლი ნის მი ერ რე ა ლი ზე ბუ ლი სსრკის მო დე ლით. ფაქ ტი უ რად ჩა მო-
ყა ლიბ და საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კა და არა საბ ჭო თა სო ცი-
ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კე ბის კავ ში რი. სტა ლინ მა სი ნამ დვი ლედ აქ ცია 
თა ვი სი ავ ტო ნო მი ზა ცი ის პრინ ცი პი, რა საც უარ ყო ფი თად მო ე კი და 
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ლე ნი ნი (რო გორც ჩანს, იგი ემხრობოდა კონ ფე დე რა ცი ას).
დღეს უკ ვე ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ანექ სი ის სუ ლის ჩამ

დგმელ ნი იყ ვნენ სტა ლი ნი და ორ ჯო ნი კი ძე. მი უ ხე და ვად ლე ნი ნი სა და 
ტროც კის არა ერ თგზი სი უა რი სა, მათ ყალ ბი ინ ფორ მა ცი ე ბით ბოლ შე ვი
კუ რი რუ სე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბას შე უქ მნეს ილუ ზია თით ქოს ქარ თველ 
ხალს სძულ და სა კუ თა რი მთავ რო ბა და ხსნას მო ე ლო და ჩრდი ლო ე
თი დან. მათ არც შემ დეგ გა უთ ვა ლის წი ნე ბი ათ ბე ლა დის მი თი თე ბა ნი, 
რა მაც ისი ნი ლე ნინ თან კონ ფლიქ ტამ დე მი იყ ვა ნა. 

სა ერ თოდ კი საბ ჭო თა რუ სე თი რო გორც პო ლი ტი კუ რი, ისე სამ ხედ რო 
თვალ საზ რი სით გულ მოდ გი ნედ მო ემ ზა და სა ქარ თვე ლოს თან 
ომი სათ ვის. ის ტო რია გან მე ორ და  რო გორც 1801 წელს მე ფის ხე ლი-
სუფ ლე ბამ და არ ღვია გი ორ გი ევ სკის ტრაქ ტა ტი, ისე ამ ჯე რად ბოლ შე ვი-
კებ მა და ი ვიწყ ეს 1920 წლის 7 მა ი სის ხელ შეკ რუ ლე ბა და სა ქარ თვე ლო 
ხელ მე ო რედ და იპყ რეს.

26 მა ი სი დი დი თა რი ღია ქარ თვე ლი ერის ის ტო რი ა ში და მან უნ და 
და ი კა ვოს ჩვენს წარ მოდ გე ნა ში ის ად გი ლი, რაც აქამ დე უსა მარ თლოდ 
ეკა ვა 25 თე ბერ ვალს.

გა ზე თი “თბი ლი სი”, 1989, 17.V.

არ ჩევ ნე ბი დე მოკ რა ტი ულ სა ქარ თვე ლო ში

71 წლის წი ნათ, 1919 წლის 14-16 თე ბერ ვალს, სა ქარ თვე ლოს დე მოკ-
რა ტი ულ რეს პუბ ლი კა ში ჩა ტარ და დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის ფა რუ ლი, 
სა ყო ველ თა ო, პირ და პი რი, თა ნას წო რი და პრო პორ ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბი, 
რაც სა ნი მუ შო იყო არა მხო ლოდ იმ დრო ი სათ ვის. დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას 
უნ და ჰქო ნო და კა ნონ მდებ ლო ბი თი, მმარ თვე ლო ბი თი და სა სა მარ თლოს 
ფუნ ქცი ე ბი, ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა კო მი სი ე ბი, შე ე მუ შა ვე ბი ნა კონ სტი ტუ-
ცი ა, მი ე ღო კა ნო ნე ბი და დე ბუ ლე ბა ნი, და ემ ტკი ცე ბი ნა მთავ რო ბა.

ნ. ჟორ და ნი ას სიტყ ვით, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა არ უნ და ყო ფი ლი ყო 
პარ ლა მენ ტი, არა მედ მას ზე მე ტი. მაგ რამ არ უნ და ქცე უ ლი ყო დიქ ტა
ტო რულ ძა ლად, რო გორც კონ ვენ ტი საფ რან გეთ ში დი დი რე ვო ლუ ცი ის 
დროს.

ერ თის შე ხედ ვით ეგებ უც ნა უ რა დაც მოგ ვეჩ ვე ნოს თუ სად ეცა ლა 
ომის ქარ ცეცხ ლში გახ ვე ულ რეს პუბ ლი კას არ ჩევ ნე ბი სათ ვის. მაგ რამ 
ამ ფაქტს ჰქონ და პრინ ცი პუ ლი პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა: ჯერ ერ თი, 
სა ქარ თვე ლო იყო პირ ვე ლი ქვე ყა ნა მსოფ ლი ო ში, სა დაც გა ი მარ ჯვა 
დე მოკ რა ტი ულ მა სო ცი ა ლიზ მმა და ეს პრაქ ტი კუ ლად უნ და და დას ტუ
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რე ბუ ლი ყო. ამი ტომ უწო დებ დნენ დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას “რე ვო ლუ ცი ის 
გვირ გვინს”; მე ო რე, ბოლ შე ვი კე ბი (რომ ლებ მაც გა რე კეს დამ ფუძ ნე ბე ლი 
კრე ბა გახ სნის მე ო რე დღეს ვე) ამ ტკი ცებ დნენ, სა ქარ თვე ლოს და მო უ
კი დებ ლო ბა ინ ტე ლი გენ ცი ამ გა მო აცხ ა და, თო რემ ხალხს რუ სეთ თან 
დაბ რუ ნე ბა უნ და ო; მე სა მე, პა რი ზის სამ შვი დო ბო კონ გრე სის წინ კა ნო
ნი ე რად უნ და გარ კვე უ ლი ყო ერის ორი ენ ტა ცი ა; მე ოთხ ე, მრა ვალ პარ
ტი ულ (არ სე ბობ და თხუთ მე ტი პარ ტია და პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა) 
და მრა ვა ლე რო ვან სა ხელ მწი ფო ში სა დაო ნა ცი ო ნა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი 
თუ სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბი დე მოკ რა ტი უ ლი გზით მხო ლოდ ასე მოგ ვარ
დე ბო და. და ბო ლოს უნ და აერ ჩი ათ რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა და გა ნე
საზღ ვრათ მმარ თვე ლო ბის ფორ მა.

რეს პუბ ლი კის ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის (ნ. რა მიშ ვი ლი) ცირ კუ
ლა რით ად მი ნის ტრა ცია არ ჩევ ნებ ში არ ჩა ე რე ო და, პარ ტი უ ლი მიზ ნე ბი
სათ ვის ძა ლას არ გა მო ი ყე ნებ და. ამი ტომ მო ნა წი ლე ობ დნენ არ ჩევ ნებ ში 
ცალ კე პარ ტი ის სა ხით სო მე ხი დაშ ნა კე ბი, რუ სი სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი, 
მუს ლი მა ნე ბი, ელი ნე ლე ბი და არა მხო ლოდ ურ თი ერ თმო პი რის პი რე 
ქარ თუ ლი პარ ტი ე ბი (სო ცი ალ დე მოკ რა ტე ბი, ეროვ ნულ დე მოკ რა ტე ბი, 
სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტე ბი, სო ცი ა ლის ტრე ვო ლუ ცი ო ნე რე ბი და 
სხვა). მაგ რამ მათ უნ და სცოდ ნო დათ სა ხელ მწი ფო ენა  ქარ თუ ლი ენა.

პარ ლა მენ ტში დიდ ხანს გრძელ დე ბო და დის კუ სია სა არ ჩევ ნო კა ნო ნის 
ცალ კე ულ მუხ ლებ ზე. დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის დე ბუ ლე ბა მი ი ღეს 1918 
წლის 2 ნო ემ ბერს. 17 დე კემ ბერს პარ ლა მენ ტმა სო ცი ა ლის ტფე დე
რა ლისტ სამ სონ ფირ ცხა ლა ვას მოხ სე ნე ბით და ამ ტკი ცა სა ქა ლა ქო 
არ ჩევ ნე ბის სა ბო ლოო ტექ სტი, ხო ლო 1919 წლის 11 იან ვარს  დამ ფუძ
ნე ბე ლი კრე ბი სა (მომ ხსე ნე ბე ლი ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი შალ ვა ამი რე-
ჯი ბი). და ი ნიშ ნა არ ჩევ ნე ბის დროც  1416 თე ბერ ვა ლი.

დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად ასარ ჩე ვი იყო 130 დე პუ ტა ტი. პარ ტი ებ მა გა მო
აქ ვეყ ნეს თა ვი ან თი 130 კან დი და ტის სი ე ბი. გვა რე ბი ერ თად იბეჭ დე
ბო და ბლან კზე და ამომ რჩე ვე ლი ხმას აძ ლევ და არა პი როვ ნე ბას, არა მედ 
 პარ ტი ას. ამი ტომ პრე სა პრო პა გან დას უწევ და არა კან დი და ტებს, 
არა მედ  პარ ტი ას, ებ რძო და სხვა პარ ტი ებს და არა უეჭ ვე ლად კან დი
და ტებს. ბი უ ლე ტე ნე ბი პარ ტი ის მი ხედ ვით ინომ რე ბო და (მაგ. სო ცი ალ 
დე მოკ რა ტე ბი იყ ვნენ №1, ეროვ ნულ დე მოკ რა ტე ბი №2, სო ცი ა ლის ტ
ფე დე რა ლის ტე ბი №5 და ა. შ.).

დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა სა ერ თო კრე ბა ზე უნ და 
აეხ სნათ ამომ რჩე ველ თათ ვის, პარ ტი ებს გა მო ექ ვეყ ნე ბი ნათ თა ვი ან თი 
პლატ ფორ მა. შე იქ მნა ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სია (თავ მჯდო
მა რე სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ალ. ლომ თა თი ძე). ბი უ ლე ტე ნე ბი ბი ნებ ზე 
არ რიგ დე ბო და. მო ქა ლა ქეს იგი ეძ ლე ო და ხელ ზე, სა არ ჩევ ნო ყუთ თან. 
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პარ ტი ე ბის ბი უ ლე ტე ნე ბი ერ თმა ნე თი სა გან გა ნირ ჩე ო და (მაგ. სო ცი ალ 
დე მოკ რატ თა სია თეთრ ბლან კზე წი თე ლი ასო ე ბით და ი ბეჭ და). ბი უ
ლე ტენს დებ დნენ სპე ცი ა ლურ კონ ვერ ტში და აგ დებ დნენ ყუთ ში.

წი ნას წარ ჩა ტარ და ხმო სან თა აღ წე რა. არა ერ თხელ გა მოცხ ად და, რომ 
ვინც არ იყო ჩა წე რი ლი, მი სუ ლი ყო სა არ ჩევ ნო უბან ში და ჩა წე რი ლი ყო. 
გა ნი საზღ ვრა დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის წევ რის ხელ ფა სი  1.500 მა ნე თი 
თვე ში. დე პუ ტა ტი არ შე იძ ლე ბო და თა ნამ დე ბო ბის პი რი ყო ფი ლი ყო. გა მო
ნაკ ლი სი  მი ნის ტრე ბი, მი ნის ტრე ბის მო ად გი ლე ე ბი, ელ ჩე ბი, სა ხალ ხო 
გვარ დი ის მთა ვა რი შტა ბის წევ რე ბი. მაგ რამ ხელ ფა სი მხო ლოდ ერ თგან 
უნ და აე ღოთ. 

გან ცხა დე ბა თა ნამ დე ბო ბის შე სა ხებ დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას უნ და 
წარ დგე ნო და არ ჩე ვი დან ერთ თვე ში. არ სე ბობ და სა არ ჩევ ნო ოქ მის 
შედ გე ნის წე სი ცალ ცალ კე სა მაზ რო, სოფ ლის სა ზო გა დო ე ბი სა და 
სოფ ლის წვრი ლი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის. ოქ მში უნ და აღე ნიშ ნათ კო მი სი ის 
შე მად გენ ლო ბა, პარ ტი უ ლო ბა, რო დის და იწყო მუ შა ო ბა ხმე ბის და სათ
ვლე ლად, რამ დე ნი ხმა მი ი ღო თი თე ულ მა სი ამ, რამ დე ნი გა ბა თილ და, 
ამომ რჩე ველ თა რიცხ ვი, რამ დენ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, რამ დე ნია 
კა ნო ნი ე რი და ა. შ.

არ ჩევ ნე ბის დე ტა ლუ რი შე დე გე ბი ქა ლა ქე ბი სა და მაზ რე ბის მი ხედ
ვით გა მოქ ვეყ ნდა პრე სა ში. გა მო ით ქვა არა ერ თი შე ნიშ ვნაც, რომ სო ცი
ალ დე მოკ რა ტებს ბევ რი აგი ტა ტო რი ჰყავ დათ და ხალხს თავს მო ახ ვი
ეს თა ვი ან თი ნე ბა სურ ვი ლი, რომ ბევ რი ვერ გა ერ კვა თუ რა ხდე ბო და 
(მაგ. ზუგ დი დის მაზ რა ში), დიდ მა ნა წილ მა კი სა ერ თოდ არ მი ი ღო მო ნა
წი ლე ო ბა (მაგ. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო არ ჩევ ნებ ში, რო მე ლიც ჩა ტარ და 2 
თე ბერ ვალს, მო ნა წი ლე ობ და 37.126 ხმო სა ნი, ნაც ვლად 71.000სა), რომ 
არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა ნა ად რე ვი იყო ან ასეთ პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ა ში 
არ შე იძ ლე ბო და, რომ ცალ კე უ ლი ბი უ ლე ტე ნე ბი არას წო რად შე ივ სო და 
სხვა, მაგრამ გაყალბების გამო ეჭვი არავის გამოუთქვამს.

1919 წლის 12 მარტს სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის პირ ვე ლი სხდო მა გახ სნა ს. ჯიბ ლა ძემ, უხუ
ცეს მა რე ვო ლუ ცი ო ნერ მა. სო ცი ალ დე მოკ რა ტებს ერ გოთ 109 ად გი ლი 
(შემ დეგ, და მა ტე ბით არ ჩევ ნებ ში და კარ გეს 4 ად გი ლი), ეროვ ნულ დე
მოკ რა ტებს  8, ესე რებს  5, სო ცი ა ლის ტფე დე რა ლის ტებს  8. ამის 
შე დე გად შე იქ მნა ერ თპარ ტი უ ლი, სო ცი ალ დე მოკ რა ტი უ ლი მთავ რო
ბის კა ბი ნე ტი (თავ მჯდო მა რე ნოე ჟორ და ნი ა). სო ცი ალ დე მოკ რა ტი ნ. 
ჩხე ი ძე გახ და დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის თავ მჯდო მა რე და “რეს პუბ ლი კის 
უმაღ ლეს წარ მო მად გენ ლა დაც” აირ ჩი ეს სო ცი ალ დე მოკ რა ტი (ნ. ჟორ-
და ნი ა), ხო ლო დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე ე ბად 
გა ვიდ ნენ სხვა პარ ტი ის წევ რე ბიც (მაგ. ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი ექ ვთი მე 
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თა ყა იშ ვი ლი).
ამ რი გად, 1919 წლის 14-16 თე ბერ ვალს სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ 

რეს პუბ ლი კა ში ჩა ტარ და დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი, რო გორც სა მარ-
თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვე ლი.

მას შემ დეგ შვი დი ათე უ ლი წე ლი გა ვი და, ბევრ არ ჩევ ნებ საც მო ვეს
წა რით, მაგ რამ ამ თვალ საზ რი სი თაც წინ წა ვე დით თუ უკან  ეს თა ვად 
მკითხ ველ მა და ამომ რჩე ველ მა გან სა ჯოს.

გა ზე თი “მა მუ ლი”, 1990, №1.

დი დი მწერ ლის სა ი უ ბი ლე ოდ
გარ და გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძი სა, ჯერ ჯე რო ბით XX სა უ კუ ნის არ ცერ თი 

ქარ თვე ლი მწერ ლის სრუ ლი კრე ბუ ლი არ გა მო ცე მუ ლა. ეს ლი ტე რა
ტორ თა მი ზე ზით არ მომ ხდა რა, ყვე ლა ფერს მათ ნუ და ვაბ რა ლებთ. 
ხე ლი სუფ ლე ბას სჭირ დე ბო და მწერ ლო ბის იდე ო ლო გი ის არ ტა ხებ ში 
მოქ ცე ვა. ამი ტომ ბეჭ დავ და მხო ლოდ მას, რაც ხელს აძ ლევ და, ხო ლო 
სრუ ლი და აკა დე მი უ რი გა მო ცე მე ბის დროს აუ ცი ლე ბე ლი გახ დე ბო და 
მრა ვა ლი ან ტი საბ ჭო უ რი და ან ტი კო მუ ნის ტუ რი მა სა ლის გა მომ ზე უ
რე ბა. ლი ტე რა ტო რე ბიც დი დი ხა ლი სით იკ ვლევ დნენ ძველ ან XIX სა უ
კუ ნის ქარ თულ მწერ ლო ბას (გან სა კუთ რე ბით  რო მან ტი კო სებ სა და 
თერ გდა ლე უ ლებს, რა თა ხა ზი გა ეს ვათ რუ სულ კულ ტუ რას თან სი ახ
ლო ვი სათ ვის), ხო ლო XX სა უ კუ ნე ზე მსჯე ლო ბი სას იძუ ლე ბუ ლი იყ ვნენ 
ეროვ ნუ ლი სატ კი ვა რის სა ნაც ვლოდ ეროვ ნუ ლი აღ მაფ რე ნა წარ მო ე
ჩი ნათ.

დღეს ჩვენს წი ნა შე დგას დი დი ამო ცა ნა  შე ვის წავ ლოთ არა მხო ლოდ 
მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა, არა მედ  მწე რალ თა მსოფ ლგან ცდა, ეროვ ნუ ლი 
მრწამ სი, მი მარ თე ბა საბ ჭო თა სის ტე მას თან. ხო ლო ეს ვერ მო ხერ ხდე ბა, 
თუ არ გა მო ი ცა თვალ სა ჩი ნო მწე რალ თა სრუ ლი კრე ბუ ლე ბი, თუ არ 
აღ დგე ბა ტექ სტე ბის პირ ვე ლა დი სა ხე. ამ თვალ საზ რი სით უაღ რე სად 
აქ ტუ ა ლუ რია დი დი ქარ თვე ლი მწერ ლის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
ნა წე რე ბი. არა კმა რა მხო ლოდ რო მა ნე ბი სა და ნო ვე ლე ბის ბეჭ დვა, უნ და 
გა მო ი ცეს ლი ტე რა ტუ რუ ლი და პო ლი ტი კუ რი ეს სე ე ბი, რომ ლე ბიც და ი
წე რა 19161926 წლებ ში. მათ გან ზო გი ერ თი შე ტა ნი ლია რვა ტო მე ულ სა 
და ათ ტო მე ულ ში, მაგ რამ სა თა ნა დო რე დაქ ტი რე ბის შე დე გად (ი სე ვე 
რო გორც “დი ო ნი სოს ღი მი ლი” და “მთვა რის მო ტა ცე ბა”).

გა ი სად, 1991 წლის 15 მა ისს სრულ დე ბა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
და ბა დე ბის 100 წე ლი. ალ ბათ დრო ა, სა ი უ ბი ლე ოდ მა ინც, და იწყ ოს დი დი 
ქარ თვე ლი პრო ზა ი კო სის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი აკა დე მი უ რი კრე ბუ ლის 
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გა მო ცე მა. აქ ხა ზი უნ და გა ეს ვას იმ ფაქტს, რომ კ. გამ სა ხურ დია არის 
არა მხო ლოდ დი დი მწე რა ლი, არა მედ  დი დი ეროვ ნუ ლი მოღ ვა წეც, 
რომ ლის მხატ ვრუ ლი ნა აზ რე ვი არის ქარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი იდე ო ლო
გი ის ერ თი ქვა კუთხ ე დი. მან სა ტა ნურ დრო ში შე ი ნარ ჩუ ნა და გა მო ა ტა რა 
ის იდე ა ლე ბი, რო მელ თა დათ რგუნ ვას სის ხლით, ტყვი ით, თაფ ლით და 
კვე რით ცდი ლობ და საბ ჭო ე თად სა ხეც ვლი ლი რუ სე თის იმ პე რი ა, გა მო ა
ტა რა და გად მოს ცა შთა მო მავ ლო ბას. 

სამ წუ ხა როდ, ჩვენ ჯერ ჯე რო ბით კარ გად არა გვაქვს გაც ნო ბი ე რე
ბუ ლი კ. გამ სა ხურ დი ას ფე ნო მე ნის ნა ცი ო ნა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა და ეს 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ მა შინ, რო ცა გა მო ი ცე მა მწერ ლის ყვე ლა 
რო მა ნი, ნო ვე ლა, ლექ სი, ეს სე, თარ გმა ნი, ეპის ტო ლე...

მაშ ასე, 1. 1991 წელს უნ და აღი ნიშ ნოს კ. გამ სა ხურ დი ას და ბა დე ბის 
100 წე ლი.

2. და იწყ ოს კ. გამ სა ხურ დი ას ნა წე რე ბის აკა დე მი უ რი გა მო ცე მა (20 ან 
25 ტო მად).

გაზ. “თბი ლი სი”, 1990, 15 მა ი სი

უფ ლე ბა, რო მე ლიც აკ რძალ ვად იქ ცა
რო გორც დღეს სა ყო ველ თა ოდ არის ცნო ბი ლი და აღი ა რე ბუ ლიც, 

საბ ჭო თა კონ სტი ტუ ცი ის 72 მუხ ლის თა ნახ მად ყო ველ მო კავ ში რე 
რეს პუბ ლი კას აქვს საბ ჭო თა კავ ში რი დან თა ვი სუ ფა ლი გას ვლის 
უფ ლე ბა. 

იგი გაჩ ნდა სტა ლი ნის ე. წ. ყვე ლა ზე დე მოკ რა ტი ულ კონ სტი ტუ ცი
ა ში 1936 წელს და შეწყ ნა რე ბულ იქ ნა 1977 წლის ძი რი თად კა ნონ შიც. 
არა იმი ტომ, რომ მა თი ავ ტო რე ბი მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კე ბის ბედ ზე 
სწუხ დნენ. უბ რა ლოდ  სა ხელ მწი ფოს კა ნო ნე ბის მი ხედ ვით არა ვინ 
მარ თავ და და რა მნიშ ვნე ლო ბა უნ და ჰქო ნო და თუ სად რა ეწე რა. სა მა
გი ე როდ პრო პა გან დი სათ ვის კარ გი სა შუ ა ლე ბა იყო. მაგ რამ გა ვი და 
დრო, შე იც ვა ლა პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ა. სსრკ ცდი ლობს იქ ცეს სა მარ
თლებ რივ სა ხელ მწი ფოდ. დად გა სა ჯა რო ო ბის ჟა მი, ამოძ რავ დნენ ერე ბი 
და გაჩ ნდა რე ა ლუ რი საფ რთხე საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლი სა, რად გან მას 
აერ თი ა ნებს არა ხალ ხთა ნე ბა და სა მარ თა ლი, არა მედ ძა ლა და დიქ ტა
ტუ რა. ხე ლი სუფ ლე ბა მაც არ და ა ყოვ ნა და მი ი ღო კა ნო ნი, რო მე ლიც 
ფაქ ტი უ რად აუ ფა სუ რებს 72 მუხლს, ეწი ნა აღ მდე გე ბა მის არსს და 
ამ დე ნად  ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი ა. თა ვი სუ ფა ლი გას ვლა შეც ვა ლა 
მრა ვალ სა ფე ხუ რი ან მა სის ტე მამ, ხე ლოვ ნურ მა ბა რი ე რებ მა, რო მელ თა 
დაძ ლე ვას რსფსრც ვერ შეძ ლებს.
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და ვიწყ ოთ რე ფე რენ დუ მით. 
თით ქოს რე ფე რენ დუ მის მოთხ ოვ ნა მარ თე ბუ ლია და კა ნო ნის ავ ტო

რე ბი შე ეჭ ვე ბუ ლან, ორ მა მე სა მედ მა მარ თლაც შე იძ ლე ბა მის ცეს ხმა 
და მო უ კი დებ ლო ბა სო და ხუთ წლი ა ნი, თუ შე იძ ლე ბა ით ქვას, სა გა მოც დო 
ვა დის შემ დეგ და ა წე სეს გან მე ო რე ბი თი რე ფე რენ დუ მი, ვი თომ ცდა ჰუ მა
ნუ რი მო საზ რე ბით, რა თა ყვე ლას ნე ბა იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი (რაც 
შე უძ ლე ბე ლი ა). 

არ სე ბი თად ამ ხნის მან ძილ ზე ისე თი ძირ გა მომ თხრე ლი მუ შა ო ბა 
ჩა ტარ დე ბა, რომ ანარ ქია გა მეფ დე ბა და ხე ლა ხა ლი კენ ჭის ყრი სათ ვის 
არა ვის ეც ლე ბა. მაგ რამ პა რა ლე ლუ რად მოქ მე დებს რეს პუბ ლი კის 
დამ შლე ლი მე ქა ნიზ მიც  ცალ ცალ კე ტარ დე ბა კენ ჭის ყრა ავ ტო ნო მი
უ რი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის. 

პრაქ ტი კუ ლად ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თუ აფ ხა ზეთ ში, აჭა რა სა და ე. 
წ. სამ ხრეთ ოსეთ ში და მო უ კი დებ ლო ბას მხარს არ და უ ჭერს ორი მე სა
მე დი, ისი ნი უნ და ჩა მოს ცილ დნენ სა ქარ თვე ლოს და დარ ჩნენ სსრკ
ის, უფ რო სწო რად  რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში. 3 აპ რი ლის კა ნო ნით 
მათი უფ ლე ბა ნი გა უ ტო ლეს მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კი სას, მა თი შო რის 
წა შა ლეს ზღვა რი. ეს კი ნიშ ნავს რეს პუბ ლი კის რო გორც სუ ვე რე ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფოს (ყო ველ შემ თხვე ვა ში  ასე ით ვლე ბა) უფ ლე ბა თა არა 
გა ფარ თო ე ბას, არა მედ  უფ რო მე ტად შეზღ უდ ვას. მაგ რამ კა ნო ნის 
ავ ტო რებს ესეც ეცო ტა ვათ, იქ ნებ რო მე ლი მე მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კას 
არ აღ მო აჩ ნდეს ავ ტო ნო მი უ რი ერ თე უ ლიო და და უ მა ტეს  ეროვ ნუ ლი 
ჯგუ ფე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში ცალ კე აღი რიცხ ოს 
რე ფე რენ დუ მის შე დე გე ბი ო!

ეს ჩვენ თვის იმას ნიშ ნავს, რომ მარ ნე უ ლი ან ბოგ და ნოვ კა შე იძ ლე ბა 
ჩა მოს ცილ დეს სა ქარ თვე ლოს და დარ ჩეს სსრკის ანუ რუ სე თის შე მად
გენ ლო ბა ში!

კა ნო ნის ავ ტო რე ბი გრძნო ბენ, რომ თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ სწრაფ ვა 
მე ტის მე ტად დი დია (მი თუ მე ტეს, რომ აშ კა რაა  სა ნამ არ და იშ ლე ბა 
სსრკ, ეკო ნო მი კას არა ფე რი ეშ ვე ლე ბა), შე იძ ლე ბა რო მე ლი მე რეს პუბ
ლი კამ და დათ მოს კი დეც თა ვი სი ტე რი ტო რი ის ნა წი ლი. მარ თა ლი ა, 
ამით მო გე ბუ ლი დარ ჩე ბა რუ სე თი, მაგ რამ თურ მე ეს საკ მა რი სი არ 
ყო ფი ლა. 

ამი ტომ ამოქ მედ და მძლავ რი ეკო ნო მი კუ რი ბერ კე ტე ბი, რა თა ქან ცგა
მოც ლილ მა, კონ ტრი ბუ ცი ით გას რე სილ მა რეს პუბ ლი კამ თა ვად ვე 
თქვას უა რი, რა თა აღი ა როს, რომ და მო უ კი დებ ლად არ სე ბო ბა თურ მე 
არ შესძ ლე ბი ა. მაგ რამ იქ ნებ მოხ დეს სას წა უ ლი და ერ მა ბენ ზი ნის 
ნა კა დულს და გა ზის ღრუ ბელს მა ინც თა ვი სუფ ლე ბა არ ჩი ოს (პურს 
ბო ლოს და ბო ლოს რუ სე თიც ყი დუ ლობს). ამი ტომ სა ბო ლოო სიტყ ვა 
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ეკუთ ვნის სა ხალ ხო დე პუ ტატ თა ყრი ლო ბას, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა 
გას ვლა ზე უა რი გითხ რას, რა ღაც პუნ ქტის შე უს რუ ლებ ლო ბა მო ი მი
ზე ზოს (რაც უსა თუ ოდ მო ი ძებ ნე ბა) და მთე ლი ხუთ წლი ა ნი ოც ნე ბა და 
მა რა თო ნი უიღ ბლოდ დას რულ დეს!

ასე რომ რეს პუბ ლი კე ბი სათ ვის თა ვი სუფ ლე ბის კა რი სა ი მე დოდ არის 
გა და რა ზუ ლი, თუმ ცა კონ სტი ტუ ცია ძვე ლე ბუ რად ისევ ღა ღა დებს 
სსრკდან თა ვი სუ ფალ გას ვლას. შე იძ ლე ბა ეს ბევრს პა რა დოქ სა დაც 
მო ეჩ ვე ნოს, მაგ რამ პა რა დოქ სე ბი ჩვე ნი არ სე ბო ბის ნორ მაა და ნუ გა ვი
ო ცებთ.

კა ნო ნი იცავს ცენ ტრის, ე. ი. მოს კო ვის ინ ტე რე სებს და არა რეს პუბ
ლი კე ბი სას, მაგ რამ რეს პუბ ლი კას თუ აქვს რა ი მე პრე ტენ ზია ცენ ტრი
სად მი ან თუ აქვს ამის გა მო ხატ ვის პრაქ ტი კუ ლი უფ ლე ბა, კა ნო ნი არ 
ით ვა ლის წი ნებს. ხო ლო სა ქარ თვე ლოს აქვს ნამ დვი ლი და სა ფუძ ვლი ა ნი 
პრე ტენ ზია ცენ ტრი სად მი, რო გორ შეძ ლებს იგი სა ქარ თვე ლოს და უბ
რუ ნოს ის ოლ ქე ბი, რომ ლე ბიც 1921 წლის ანექ სი ის შე დე გად ჩა მო ა
ცი ლა და გა და უ ნა წი ლა რსფსრს, თურ ქეთს (არ თვი ნის, არ ტა ა ნი სა და 
ოლ თი სის ოკ რუ გე ბი), აზერ ბა ი ჯანს (სა ინ გი ლო), სომ ხეთს (ლო რე ტა
ში რი). 

კა ნო ნი მო ითხ ოვს გა ირ კვეს იმ ტე რი ტო რი ე ბის სტა ტუ სი, რომ ლე ბიც 
გა მა ვალ რეს პუბ ლი კას არ ეკუთ ვნო და სსრკში შეს ვლამ დე, მაგ რამ 
ბე დი იმი სა, რაც ჰქონ და და წა არ თვეს  ცენტრს არ ანაღ ვლებს. და
სა ხე ლე ბუ ლი ოლ ქე ბის სა ქარ თვე ლო სად მი კუთ ვნი ლე ბა ხომ რუ სეთ მა 
სცნო 7 მა ი სის ხელ შეკ რუ ლე ბით. რაც შე ე ხე ბა რე ფე რენ დუმს, იგი უნ და 
ჩა ა ტა როს იმ რეს პუბ ლი კამ, ვინც ნე ბა ყოფ ლო ბით შე უ ერ თდა სსრკს 
და ახ ლა აღარ მოს წონს მას თან ყოფ ნა. სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ-
ლი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბას ან დამ ფუძ ნე ბელ კრე ბას არ მო უწ ვე ვია 
ბოლ შე ვი კუ რი რუ სე თი. დი დი რუ სე თი პა ტა რა სა ქარ თვე ლოს თავს და-
ეს ხა ომის გა მო უცხ ა დებ ლად. ასე თი რამ ჰიტ ლე რულ გერ მა ნი ა საც კი 
არ ჩა უ დე ნი ა. მან სსრკს საბ რძო ლო მოქ მე დე ბის დაწყ ე ბამ დე ერ თი სა
ა თით ად რე მა ინც გა მო უცხ ა და ომი! ომი სა და მშვი დო ბი ა ნო ბის წლებ ში 
25 თე ბერ ვლი დან დღე ვან დლამ დე და ი ღუ პა რეს პუბ ლი კის ასე ულ ათა-
სო ბით მო ქა ლა ქე, და ი ღუ პა იმი ტომ, რომ სა ქარ თვე ლო იყო სსრკ-ის ნა-
წი ლი.

მოს კო ვი ვერც მათ სი ცოცხ ლეს და აბ რუ ნებს და კა ნო ნიც არა ფერს 
ამ ბობს.

გას ვლის პრო ცესს კა ნო ნი ისე გან მარ ტავს, რომ თუ მოს კოვს 
ყვე ლა რეს პუბ ლი კა ჩა მოს ცილ და, მთე ლი სა კავ ში რო ეკო ნო მი კუ რი 
თუ სამ ხედ რო პო ტენ ცი ა ლი რჩე ბა რუ სეთს. ე. წ. სა ერ თო სა კავ ში რო 
ფონ დში ხომ სა ქარ თვე ლო საც შეჰ ქონ და თა ვი სი წვლი ლი, ისე ვე 
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რო გორც უკ რა ი ნას ან თურ ქმე ნეთს. თუ იქ ნებ ყვე ლა რეს პუბ ლი კას 
არ ჩენ და და არ ჩენს რსფსრ. თუ ასე თი რამ მარ თლაც ხდე ბო და ან 
ხდე ბა, დაშ ლის პირ ვე ლი მო სურ ნე მოს კო ვი უნ და იყოს, მი თუ მე ტეს, 
რომ თით ქმის ყვე ლა ეუბ ნე ბა, გვე ყო ფა “ძმუ რი” პა ტი ვის ცე მა ო.

ბო ლოს და ბო ლოს ხომ არ შე იძ ლე ბა უსას რუ ლოდ სხვა ზე ფიქ რობ დე, 
ყვე ლა ზე მე ტად შენ გი ჭირ დეს და მა ინც სხვი სი ბე დი გა დარ დებ დეს! 
ამი ტომ რეს პუბ ლი კას, რო მე ლიც გა დის საბ ჭო თა კავ ში რი დან, უნ და 
მი ე ცეს სა კავ ში რო ფონ დის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, მა გა ლი თად  შე ი ა რა
ღე ბის სფე რო ში. ამ დენ ტან კებს, თვით მფრი ნა ვებს, რა კე ტებს მარ ტო 
რუ სე თი ხომ არ ამ ზა დებ და. მას ში სა ქარ თვე ლო საც უდევს თა ვი სი 
წვლი ლი, ისე ვე რო გორც ყა ზა ხეთს ან ბე ლო რუ სი ას. ამ დე ნად  გა სარ-
კვე ვია “სა ერ თო- სა კავ ში რო სა კუთ რე ბის” ცნე ბა.

ცხა დი ა, ასე თი აზ რი მოს კოვს არ მო ე წო ნე ბა და კა ნო ნიც დუმს.
ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი მოქ მე დე ბით ან კა ნო ნე ბით საბ ჭო თა მო ქა

ლა ქეს ვე რა ვინ გა აკ ვირ ვებს. მაგ რამ 3 აპ რი ლის კა ნო ნი მი ღე ბუ ლია 
მა შინ, რო ცა კურ სი აღე ბუ ლია სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს შექ მნი
სა კენ. მას ხმა მის ცეს იმ დე პუ ტა ტებ მა, რომ ლე ბიც ისევ იმ პე რი ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე ფიქ რო ბენ და არა დე მოკ რა ტი ა სა და ხალ ხე ბის ბედ ნი
ე რე ბა ზე. 

მარ თა ლი ა, რუ სუ ლი პო ლი ტი კა სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე იმ პე რი ა ლის
ტუ რი იყო და მას ახ ლაც ვერ ელე ვა. მაგ რამ მსოფ ლი ო ში ვი თა რე ბა 
რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა. და ირ ღვა და მო ის პო კო ლო ნი უ რი სის ტე მა, 
მთლი ა ნად გან თა ვი სუფ ლდა “შა ვი კონ ტი ნენ ტი”  აფ რი კა. მაგ რამ 
დარ ჩა უკა ნას კნე ლი იმ პე რი უ ლი ცი ტა დე ლი - სსრკ, რო მე ლიც კო ლო
ნი ის სტა ტუს საც კი არ აძ ლევს ია რა ღის ძა ლით შე ერ თე ბულ ქვეყ ნებს, 
რად გან გა ნი ხი ლავს მათ რო გორც თა ვი სი ტე რი ტო რი ის გა ნუ ყო ფელ 
ნა წილს. ინ დო ე თი ან ან გო ლა, ეგ ვიპ ტე ან მო ზამ ბი კი ყვე ლამ იცო და, 
რომ კო ლო ნი ე ბი იყ ვნენ. მაგ რამ სხვაა სა ქარ თვე ლოს მდგო მა რე ო ბა, 
რო მელ საც ოცი ა ნი წლე ბის შემ დეგ აღა რა ვინ იც ნობს მსოფ ლი ო ში და 
მხო ლოდ ახ ლა მი ექ ცა ყუ რადღ ე ბა, მაგ რამ ისიც ცხა დი ა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს მო მა ვალს ახ შობს ახა ლი დრა კო ნუ ლი კა ნო ნი, რო მელ საც 
მა ლე მოჰ ყვე ბა მო რი გი ე. წ. სა მო კავ ში რეო ხელ შეკ რუ ლე ბა.

მას თან შე გუ ე ბა იმას ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლომ სა ბო ლო ოდ 
ხე ლი აი ღოს რე ა ლურ და მო უ კი დებ ლო ბა ზე და მხო ლოდ თე ო რი უ ლი 
მსჯე ლო ბით ან ოც ნე ბით შე იქ ცი ოს თა ვი. ამი ტომ 3 აპ რი ლის კა ნო
ნი სად მი ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცია უნ და გა მო ხა ტოს რეს პუბ ლი კის 
უზე ნა ეს მა საბ ჭომ, რო მელ მაც შარ შან შე ი ტა ნა სავ სე ბით მარ თე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა ში.

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ამ შეს წო რე ბის თა ნახ მად სა ქარ თვე ლო 
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გა სუ ლად ით ვლე ბა საბ ჭო თა კავშ ი რი დან, რო გორც კი მი სი თა ვი
სუ ფა ლი გას ვლის უფ ლე ბას გა ა უქ მე ბენ ან შეზღ უ და ვენ. ასე თი 
შეზღ უდ ვა ანუ ფაქ ტი უ რი გა უქ მე ბა უკ ვე მოხ და და მის და მი წაყ რუ
ე ბა თან ხმო ბას ნიშ ნავს.

მოგ ვწონს თუ არ მოგ ვწონს ეს კა ნო ნი  იგი რე ა ლუ რად არ სე ბობს და 
ცენ ტრი მას ეყ რდნო ბა, რო ცა აყა ლი ბებს თა ვის პო ზი ცი ას ბალ ტი ის პი
რე თის რეს პუბ ლი კე ბი სად მი. ვერც სა ქარ თვე ლო იქ ნე ბა გა მო ნაკ ლი სი. 
ამი ტომ რჩე ბა ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი  შე იკ რი ბოს რეს პუბ ლი კის 
უზე ნა ე სი საბ ჭო, უარ ყოს ეს ან ტი კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნი და ამ უარ ყო-
ფი დან გა მომ დი ნა რე გა მო აცხ ა დოს და მო უ კი დებ ლო ბა. ხო ლო თუ ამი სი 
გა კე თე ბა არ შე უძ ლი ა, მა შინ ის უნ და გა დად გეს...

გაზ. “თბი ლი სი”, 1990, 26 მა ი სი

მშვი დო ბა სა ქარ თვე ლო ში 
– თუ კი დღეს დღე ო ბით ჩვენ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს გან ვი ხი ლავთ, 
რო გორც აუ ცი ლე ბელ, გარ და უ ვალ ერ თგვარ გარ და მა ვალ ეტაპს, 
ხიდს მო ძუ ლე ბულ წარ სულს და სა სურ ველ მო მა ვალს შო რის, მზად ვარ 
ხარ კის გა სა ღე ბად, მაგ რამ მე სხვა რა მის მე ში ნი ა: ცხოვ რე ბის წე სად არ 
გვექ ცეს ეს გა ნუ კითხ ა ო ბა.

სო სო სი გუ ა: ყვე ლა ზე კარ გი დღეს ის იქ ნე ბა, პო ლი ტი კო სო ბას თა ვი 
და ვა ნე ბოთ და ჩვენს პრო ფე სი ას მივ ხე დოთ. კი ბა ტო ნო, პო ლი ტი კას 
საქ მი ა ნო ბა თა გვირ გვი ნად მი იჩ ნევ დნენ ან ტი კურ ეპო ქა ში. მაგ რამ ხომ 
არ შე იძ ლე ბა ყვე ლა ერთ საქ მეს მის დევ დეს. ნა პო ლე ო ნი ხომ ამ ბობ და, 
მძი მე ჟამს ყვე ლამ თა ვის საქ მე უნ და აკე თო სო.

“რეს პუბ ლი კა”:
– მე მგო ნი, ყო ველ ჟამს აგ რე უნ და იყოს.
ს. ს.  უთუ ოდ. ოღონ დაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნი

სათ ვის ისე თი მძი მე პე რი ო დე ბი, რო გო რიც ამ ჟა მად უდ გას ჩვენ 
ქვე ყა ნას. აბა, მა გა ლი თად, მეც ნი ერს რა უნ და, მო შიმ ში ლე თა გვერ დით 
რომ ჯდე ბა. მან თა ვის პრო ფე სი ას მი ხე დოს, გა ნა უმაღ ლეს სას წავ ლებ
ლებ ში ცო ტა პრობ ლე მე ბი ა?!

უპირ ვე ლე სად სა ჭი როა იმ გვა რი პი რო ბე ბი შევ ქმნათ, რომ ადა მი ა ნე ბი 
და ინ ტე რეს დნენ, საქ მეს მო კი დონ ხე ლი. პრობ ლე მე ბი ერ თმა ნეთ თან 
არის გა და ჯაჭ ვუ ლი. მი წის, კერ ძო სა კუთ რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნე ბის 
მი ღე ბაა უპირ ვე ლე სად სა ჭი რო, რად გან ჭეშ მა რი ტი თა ვი სუფ ლე ბა, 
ჩვენ რომ აგ რე მი ვეს წრა ფით, უა მი სოდ ცა რი ელ სიტყ ვად დარ ჩე ბა. 
მეპატ რო ნის უფ ლე ბა უნ და და უბ რუნ დეს ადა მი ა ნებს. ეს რომ იქ ნე ბა, 
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სა ვარ ძელს აღარ ჩა ებღ ა უ ჭე ბა აგ რე თავ გა მო დე ბით, რო გორც აქამ დე 
იყო, მლიქ ვნე ლო ბის, თა ვის დამ ცი რე ბის, ცხრი დან ექვს სა ა თამ დე 
სამ სა ხურ ში 100 მა ნე თის გა მო ჯდო მის აუ ცი ლებ ლო ბა მო ეხ სნე ბა. 

დღეს ვინ არ იცის, რომ ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
სტრუქ ტუ რე ბი იმ გვა რად იყო მოწყ ო ბი ლი, რომ სა ხელ მწი ფოს ხელთ 
სჭე რო და ყვე ლა სა და ვე. პი როვ ნე ბა ვის ახ სოვ და! აი ეს უნ და და ირ ღვეს. 
ადა მი ან მა და იბ რუ ნოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი. ამა ზე უპირ ვე ლე სი რი გის 
ამო ცა ნა პი რა დად მე არ მე გუ ლე ბა. ის პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბიც, დღეს 
სა ქარ თვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რად თუ არა ო ფი ცი ა ლუ რად რომ მოქ მე
დე ბენ, ამ პრინ ცი პე ბი დან უნ და ამო დი ოდ ნენ.

“რეს პუბ ლი კა”:
– პი ტერ ბრუკს უთ ქვამს, ახა ლი ჭეშ მა რი ტე ბა ნი აღ მო ცენ დე ბა 

მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც მსხვრე ვას იწყ ებს ძვე ლი სტე რე ო ტი პე ბი ო. 
ეს ძალ ზე ორი გი ნა ლუ რი ნათ ქვა მი მხო ლოდ თე ატრს რო დი ეხე ბა. სა ზო-
გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა შიც ასე ა. და ამას ჩვენს გარ შე მო 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი ცხად ყოფს. ძვე ლი სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვას, 
რა გინდ პა რა დოქ სუ ლად მო ჩან დეს, ახა ლი სტე რე ო ტი პე ბის აღ მო ცე-
ნე ბა მოს დევს. ეტყ ო ბა ეს ეტა პიც ბუ ნებ რი ვად გა სავ ლე ლი ა, იმა საც 
დრო უნ და, რომ შემ დგომ ეს ახა ლიც უკუ იქ ცეს და მის ად გი ლას უკ ვე 
ჭეშ მა რი ტე ბა აღ მო ცენ დეს, წო ნას წო რო ბა აღ დგეს. ეტყ ო ბა ამი ტო მაც 
მე ბა დე ბა ეს კითხ ვა, ზე მო თაც რომ ვახ სე ნე: არის თუ არა ჩვენ ში პო ტენ-
ცი უ რად წო ნას წო რო ბის აქამ დე უხი ლა ვი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლებ მაც 
მო მა ვალ ში ხე ლი უნ და შე უწყ ონ ახა ლი, მი უ ღე ბე ლი სტე რე ო ტი პე ბის 
მსხვრე ვას, და სა ბო ლოო ან გა რი შით და სა ხუ ლის ბო ლომ დე გან ხორ ცი ე-
ლე ბის მძლავრ სტი მუ ლა ტო რად იქ ცეს.

ს. ს.  სა ნამ ჩვენ სსრ კავ ში რად წო დე ბუ ლი ამ ვე ბერ თე ლა სა ხელ
მწი ფოს ნა წი ლი ვართ, სა ეჭ ვოა არ სე ბი თად რა მე გვეშ ვე ლოს. ჩვენ წინ 
ორი შე საძ ლებ ლო ბაა  ან ავ ყვეთ ამ დრე იფს, ან გა მო ვე ყოთ მთლი ა ნად 
და სა ბო ლო ოდ. გა ნა შე იძ ლე ბა გაშ ლილ ოკე ა ნე ში აბო ბოქ რე ბულ 
ტალ ღებ ზე შეგ დე ბუ ლი ხო მალ დის ერ თმა რო მე ლი მე კა ი უ ტამ სა ნი
მუ შო წეს რი გი და უშ ფოთ ვე ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნოს? ჩვე ნი ქვე ყა ნა ზი არი 
ჭურ ჭლის პრინ ციპ ზეა აგე ბუ ლი  ყვე ლა ნი მეტ ნაკ ლე ბად და ახ ლო ე ბით 
თა ნა ბარ დო ნე ზე უნ და ვი ყოთ.

“რეს პუბ ლი კა”:
– ნა მე ტა ნი პე სი მის ტუ რი პო ლი ტი კუ რი პროგ ნო ზი ა, მაგ რამ რე ა ლო ბა 

იმი თაც არის რე ა ლო ბა, რომ ის ჯი უ ტი ა.
ს. ს.  არა, ამ აზრს პროგ ნო ზის პრე ტენ ზია არა აქვს, მით უმე ტეს, ჩვენ 

კონ კრე ტუ ლად ერთ წე ლი წად ზე  1991 წელ ზე ვლაპა რა კობთ. პროგ ნო ზი 
პო ლი ტი კა ში კი არა, ამინ დშიც ყო ველ თვის რო დი ამარ თლებს, სი ნოპ ტი
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კო სე ბი დღეს ზუს ტად იმა საც ვერ გე უბ ნე ბი ან, ხვალ რო გო რი ამინ დი 
დაგ ვიდ გე ბა.

ხვა ლინ დე ლი კი, ვფიქ რობ, უკე თე სი იქ ნე ბა. ამ წელს ჩვენ კი დევ ერთ 
ნა ბიჯს გა დავ დგამთ და მო უ კი დებ ლო ბის გზა ზე. ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი 
ჯერ ვერ გა უმ ჯო ბეს დე ბა, მაგ რამ ბო ლოს და ბო ლოს არ შე იძ ლე ბა არ 
გვეშ ვე ლოს. მარ ტო ჩვენ თავს კი არ არის ეს. ოც და ა თი ა ნი წლე ბის 
ამე რი კის დი  დი დეპ რე სია გახ სოვთ?

“რეს პუბ ლი კა”:
– იქ პრე ზი დენტ რუზ ველ ტის მე ტის მე ტად გო ნივ რულ მა და პრაქ ტი-

კულ მა ღო ნის ძი ე ბებ მა გა მო იყ ვა ნა ქვეყ ანა კრი ზი სი დან. კრი ტი კო სე ბი 
მა საც არ აკ ლდა. თუმ ცა ქვე ყა ნამ კონ კრე ტუ ლად და ი სა ხა მი ზა ნი და 
ყვე ლა ფე რი გა ა კე თეს ამის მი საღ წე ვად. ჩვენ კი ერ თმა ნეთს ჭა მას 
ვუნ დე ბით და სტრა ტე გი ა სა და ტაქ ტი კის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის ვერ 
ვიც ლით.

ს. ს.  პი როვ ნე ბა საც პრო ცე სი წარ მო შობს. სამ ყა რო ში უსას რუ ლო 
არა ფე რი ა, ხომ არ შე იძ ლე ბა არე უ ლო ბა და უს რუ ლე ბე ლი იყოს. ამი ტომ 
თა ვის დრო ზე თვით ის ტო რია წარ მო შობს ადა მი ანს, ყვე ლა ფერს თა ვის 
ად გილ ზე რომ და ა ყე ნებს.

ესა უბ რა ლი ნა გვი ში ა ნი
გაზ. “რეს პუბ ლი კა”, 1991, 1 იან ვა რი

სა ქარ თვე ლო კი დევ ერ თი არ ჩე ვა ნის წინ

– რო გო რი წი ნამ ძღო ლი სჭირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს მო მავ ლის გზა 
სა ვალ ზე?

– ყვე ლა ქვე ყა ნას სჭირ დე ბა თა ვი სი ხალ ხის ნე ბის  გა მომ ხატ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტი და რამ დე ნა დაც იგი შე იძ ლებს ამას, იმ დე ნად და ა ფა სებს 
ერი და ის ტო რი ა. რა თქმა უნ და, სა ხელ მწი ფოს მე თა უ რი უნ და ფლობ დეს 
მრა ვალ ისეთ კრე ბად ნი შან თვი სე ბას, რომ ლი თაც გა ნირ ჩე ვა სხვე ბი
სა გან. მაგ რამ უმ თავ რე სია ერის თვის თავ გან წირ ვის უნა რი, მის თვის 
სის ხლის გა ღე ბა, სი ცოცხ ლის დათ მო ბა. ამი ტომ არის, რომ ჩვე ნი მეხ სი
ე რე ბა ინა ხავს ბე რი თევ დო რეს სა ხელს, მაგ რამ არ ახ სოვს მრა ვა ლი 
წარ ჩი ნე ბუ ლი ერის თა ვი თუ სპა სა ლა რი. დღეს რო ცა სა ქარ თვე ლოს 
ისევ უდ გას სა ბე დის წე რო ახალ შო ბის ჟა მი, პრე ზი დენ ტი უნ და იყოს 
გმი რი, ბრძე ნი, შე ეძ ლოს ბრძო ლა და მოვ ლე ნა თა გან ჭვრე ტა, ადა მი
ან თა შე კავ ში რე ბა და სე პა რა ტის ტთა დათ რგუნ ვა. სა ხელ მწი ფოს ყვე ლა 
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დრო ში სჭირ დე ბო და დის ციპ ლი ნა და წეს რი გი, ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბა 
კი მუ დამ მეტ თა ვი სუფ ლე ბას მო ითხ ოვ და. იმ დროს, რო ცა სამ შობ ლოს 
მრა ვა ლი საფ რთხე ემუქ რე ბა, რო გორც შიგ ნით, ისე გა რეთ, სწო რედ 
ძლი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბა თუ იხ სნის მას გან საც დე ლი სა გან.

– პრე ზი დენ ტო ბის და სა ხე ლე ბუ ლი კან დი და ტე ბი დან რო მელს უფ რო 
აქვს ეს თვი სე ბე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად?

– სა ქარ თვე ლოს ჰყავს პრე ზი დენ ტო ბის ერ თა დერ თი რე ა ლუ რი 
კან დი და ტი  ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რი, 
დღე ვან დე ლი პრე ზი დენ ტი ბა ტო ნი ზვი ად გამ სა ხურ დი ა. და მჯე რა, 
რომ იგი უთუ ოდ გა ი მარ ჯვებს. ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი, 
ერუ დი ცი ა, ფა ნა ტიზ მიც კი, სამ შობ ლო სად მი თავ გან წირ ვის უნა რი 
ქარ თვე ლი ერის ახალ გზა ზე გას ვლის გა რან ტი ა ა. იგი იქ ნე ბა საბ ჭო თა 
კავ ში რის იმ პე რი ა ში მოქ ცე ულ ქვეყ ნებს შო რის ხალ ხის მი ერ არ ჩე
უ ლი პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი.

– რას უსურ ვებ დით სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენტს?
– ახ ლად არ ჩე ულ პრე ზი დენტს  ბა ტონ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას  

ვუ სურ ვებ თა ვი სი პროგ რა მის სრულ და დრო ულ რე ა ლი ზე ბას. რაც 
შე ე ხე ბა ხალ ხის თა ნად გო მას, იგი მას აქვს და მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო 
ექ ნე ბა. გა ვა დრო და ოპო ზი ცი აც სა ბო ლო ოდ ირ წმუ ნებს, რომ სწო რედ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და ა კის რა გან გე ბამ ქარ თვე ლი ხალ ხის მრა ვალ სა
უ კუ ნო ვა ნი ოც ნე ბის აღ სრუ ლე ბა.

ესა უბ რა ლი ნა გვი ში ა ნი
გაზ. “რეს პუბ ლი კა”, 1991, 25 მა ი სი.

ყვე ლა ფე რი რომ ნა თე ლი იყოს
ჩვენს კო რეს პონ დენტს ესა უბ რე ბა 
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს”

მთა ვა რი რე დაქ ტო რი პრო ფე სო რი სო სო სი გუა

კო რეს პონ დენ ტი: ბა ტო ნო სო სო, ზო გი ერთს შე იძ ლე ბა უჩ ვე უ ლო დაც 
მო ეჩ ვე ნოს, რე დაქ ტო რის ინ ტერ ვიუ თა ვის სა ვე გა ზეთ ში... მაგ რამ 
მი მაჩ ნი ა, რომ ეს სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვი ა. ერ თხელ და სა მუ და მოდ ხომ 
უნ და გა მო ვი დეთ დად გე ნი ლი სტე რე ო ტი პე ბი დან. რაც გუ შინ შე იძ ლე ბა 
უხერ ხუ ლად ჟღერ და, დღეს მი სი თქმა ან გა კე თე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. 
თა ნაც, გუ ლახ დი ლო ბას რა სჯობს... რა სა ჭი რო ა, ყალ ბი თავ მდაბ ლო ბის 
თა მა ში, თუ კი მხო ლოდ საქ მე ზე, გა ზეთ ზე და მის ამო ცა ნებ ზე გვექ ნე ბა 
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მცი რე სა უ ბა რი? ამი ტომ გთხოვთ, ყვე ლა ფე რი რომ ამ თა ვით ვე ნა თე ლი 
იყოს, მკითხ ველს ზო გი რამ გა ვუმ ხი ლოთ “სა რე დაქ ციო სა ი დუმ ლო ე-
ბი დან”. თქვენ ახ ლა ხანს ჩა უ დე ქით სა თა ვე ში “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ-
თვე ლოს”. ვი ცით, კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ გა ზე თის მთე ლი ის ტო რი ა, 
წარ სუ ლი და ის მოღ ვა წე ნიც, რო მელ ნიც წლე ბის მან ძილ ზე მის შე მოქ მე-
დე ბით სა ხეს ქმნიდ ნენ. მაგ რამ ყო ველ ახალ რე დაქ ტორს, და ეს მარ ტო 
ბუ ნებ რი ვი კი არა, აუ ცი ლე ბე ლი ცა ა, გა ზე თი სად მი თა ვი სი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა, თა ვი სი თვალ საზ რი სი აქვს. პირ ველ ყოვ ლი სა, რო გორ წარ მო გიდ-
გე ნი ათ ზო გა დად გა ზე თის მი მარ თუ ლე ბა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ხე?

– მო გეხ სნე ბათ, წელს ნო ემ ბერ ში სრულ დე ბა “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” და არ სე ბის 60 წე ლი. ამ ხნის მან ძილ ზე გა ზე თის ფურ ცლებ ზე 
და ი ბეჭ და მრა ვა ლი შე სა ნიშ ნა ვი ლექ სი და ნო ვე ლა, ეს სე და პუბ ლი
ცის ტუ რი სტა ტი ა, მაგ რამ და ი ბეჭ და არა ერ თი პას კვი ლი და სა ბე დის
წე რო გა ნა ჩე ნიც. ბო ლო წლებ ში დი დად გა ი ზარ და გა ზე თის ტი რა ჟი 
და პო პუ ლა რო ბა. ეს ძი რი თა დად მოხ და პუბ ლი ცის ტი კის მეშ ვე ო ბით, 
დრო ის მოთხ ოვ ნა თა შე სა ბა მი სად. ჩვენ პუბ ლი ცის ტი კას კვლა ვაც შე ვი
ნარ ჩუ ნებთ, მაგ რამ გვინ და “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” იყოს, 
პირ ველ ყოვ ლი სა, მწე რალ თა გა ზე თი, მე ტი ად გი ლი და ეთ მოს ლექსს, 
მოთხ რო ბას, ეს სეს, კრი ტი კულ გან სჯას. გა ზეთ მა უნ და და ამ კვიდ როს 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი სი ახ ლე ნი, მის ცეს გე ზი და მი მარ თუ ლე ბა მა სე ბის 
გე მოვ ნე ბას, გა ა ერ თი ა ნოს ყვე ლა ასა კი სა და თა ო ბის მწერ ლე ბი, მი უ ხე
და ვად მა თი ლი ტე რა ტუ რუ ლი თვალ საზ რი სი სა.

კო რეს პონ დენ ტი: დი ახ, წლე ბის მან ძილ ზე, გა ზე თი ჭეშ მა რი ტად ლი-
ტე რა ტურუ ლი იყო, - თა ვი სი პო ზი ცი ით, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ცხოვ რე ბი სად მი მეტ ნაკ ლე ბად აქ ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბით. გუ ლახ-
დი ლად ვთქვათ, ეს იყო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გა ზე თი. დრო 
და დრო კი გა ზეთ ში იჩ ქმა ლე ბო და ლი ტე რა ტუ რა და წინ უფ რო მე ტად 
იწევ და პუბ ლი ცის ტი კა. ცხა დი ა, პუბ ლი ცის ტი კა გა ზეთს სჭირ დე ბა, 
მაგ რამ ეს, ალ ბათ, სუფ თა ლი ტე რა ტუ რის ხარ ჯზე არ უნ და მოხ დეს. 
გა აგ რძე ლებთ თუ არა, ასე ვთქვათ, ტრა დი ცი ულ, დი დიხ ნი დან მომ დი-
ნა რე და ნა ცად “ლი ტე რა ტუ რულ გზას?”

– პუბ ლი ცის ტი კის წა მო წე ვა სი ტუ ა ცი ამ, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის აღ
მავ ლო ბამ გა ნა პი რო ბა. რე დაქ ცი ამ სწო რად იგ რძნო დრო ის რიტ მი და 
გად მოს ცა პუბ ლი ცის ტი კის ენით. მაგ რამ ლი ტე რა ტუ რა ში მთა ვა რი 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბა ა. ახა ლი ეროვ ნუ ლი იდე ე ბი ჯერ ჯე რო
ბით ვერ მო ექ ცა მხატ ვრუ ლი სიტყ ვის სა მო სელ ში. შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
ინ ფორ მა ცი ის სი ჭარ ბე და მაბ ნე ვე ლიც აღ მოჩნ და. ჩვენ უნ და ვე ცა დოთ, 
რომ ლი ტე რა ტუ რა ში აღ დგეს ძი ე ბის პა თო სი. მწერ ლო ბის მა სებ ში გა
სა ტა ნად, გა ზე თის პო პუ ლა რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, უნ და შევ ძლოთ 



118

მხატ ვრუ ლი აზ რი სა და მებ რძო ლი პუბ ლი ცის ტი კის ბა ლან სი რე ბა, ვაჩ
ვე ნოთ თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლი მო ქა ლა ქე, თა ვი სი იდე ა ლე ბით, სატ კი
ვა რით, ყო ველ დღი უ რი ყო ფი თი რე ა ლი ე ბით.

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას მი ვაქ ცევთ ახალ გაზ რდო ბას, ახა ლი 
ავ ტო რე ბის წა მო წე ვას, რო მელ თა სულს არ შე ხე ბია ე. წ. “სო ცი ა ლის
ტუ რი რე ა ლიზ მის” შხა მი.

კო რეს პო დენ ტი: დღეს სა ზო გა დო ე ბა უაღ რე სად პო ლი ტი ზე ბუ ლი ა. 
პო ლი ტი კას ვერც ჩვენ ავ ცდე ბით და არც უნ და ავ ცდეთ. სა ღი პო ლი-
ტი კი სად მი მხარ და ჭე რა ხომ იგი ვე ეროვ ნუ ლი პრობ ლე მი სად მი მხარ და-
ჭე რა ა. რო გო რი ფორ მით გე სა ხე ბათ პო ლი ტი კის და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
გა ზე თის ურ თი ერ თო ბა?

– ყვე ლა დრო ში დი დი ლი ტე რა ტუ რა პო ლი ტი კი სა გან გა ნუყ რე ლი 
იყო. მაგ რამ ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს მწე რა ლი პო ლი ტი კო სად იქ ცეს. ჩვენ 
ნათ ლად ვხე დავთ, მწე რალ თა ერ თი ნა წი ლის პო ლი ტი კით გა ტა ცე ბამ 
შე ა ნე ლა მა თი მწერ ლუ რი აქ ტი ვო ბა, პო ლი ტი კას კი ვე რა ფე რი შე მა ტა. 
ისიც ცხა დი ა, რომ რო დე საც ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა მა სობ რივ სა ხეს 
იძენ და, აუ ცი ლე ბე ლი იყო ყვე ლა ჩვენ გა ნის მო ნა წი ლე ო ბა.

რო ცა ქვე ყა ნა ზან ზა რებს, ყვე ლა ნი გა რეთ ვი ყუ რე ბით, ხო ლო ხე ლოვ
ნე ბას ქმნის შიგ ნით ჩაბ რუ ნე ბუ ლი მზე რა, ფიქ რი და ოც ნე ბა, ტან ჯვა 
და მარ ტო ო ო ბა. მაგ რამ ქარ თველ მწე რალს არა სო დეს ეცა ლა წმინ და 
ხე ლოვ ნე ბი სათ ვის  ის ჯა რის კა ციც უნ და ყო ფი ლი ყო. ამი ტომ აქ ცი ეს 
დიდ მა მწერ ლებ მა ეროვ ნუ ლი იდე ო ლო გია შე მოქ მე დე ბის სა ფუძ ვლად. 
გა ვიხ სე ნოთ  გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე  “წვე თი სის ხლის არ არის ჩემ ში 
არა ქარ თუ ლი”, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია  “ჩვე ნი სა ქარ თვე ლო ჩვენ 
უნ და გვე კუთ ვნო დეს ან და არა ვის”.

დღეს მთა ვა რია აღ მშე ნებ ლო ბა, შექ მნა და დამ კვიდ რე ბა, ეროვ ნუ ლი 
იდე ე ბის პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზე ბა რო გორც ცხოვ რე ბა ში, ისე ლი ტე
რა ტუ რა ში. გა ზე თი ეც დე ბა, კვლა ვაც გა ა შუ ქოს პო ლი ტი კის, რე ლი
გი ის, ეკო ნო მი კის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის პრობ ლე მე ბი, მაგ რამ 
მწერ ლუ რი თვალ თა ხედ ვით, იმ ეროვ ნუ ლი მრწამ სის დაც ვით, რო მე ლიც 
სა თა ვეს იღებს სა უ კუ ნე თა სიღ რმი დან და რომ ლის გა მომ ხატ ვე ლია 
რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტი, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რი და თა ვად 
მწე რა ლი ბა ტო ნი ზვი ად გამ სა ხურ დი ა.

ვი ნა ი დან “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” არის მწე რალ თა გა ზე თი, 
მწე რალ თა კავ ში რის გა ზე თი, სა ჭი როდ არ მი მაჩ ნია დავ ბეჭ დოთ პო ლი
ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გან ცხა დე ბა ნი, მი მარ თვე ბი, პო ლე მი კუ რი სტა ტი ე ბი.

– კო რეს პონ დენ ტი: და სა მა ლი არ არის, რომ ბო ლო ხანს, გან სა კუთ რე ბით 
მომ რავ ლდა ლექ სის მწე რა ლი. ესეც, ალ ბათ, დრომ მო ი ტა ნა, მაგ რამ 
აშ კა რად და დაბ ლდა მხატ ვრუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი, შემ ცირ და მომ თხოვ-



119

ნე ლო ბა. ქარ თულ ჟურ ნალ -გა ზე თებ ში იბეჭ დე ბა თით ქმის ყვე ლა ფე რი, 
რაც კი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის და არაპ რო ფე სი ო ნა ლე ბის მი ერ იწე რე ბა. 
უფ რო მე ტიც, მომ ძლავ რე ბუ ლი და გა თა მა მე ბუ ლი ავ ტო რე ბი თუ 
წი ნათ სპე კუ ლა ცი ას აქ ტუ ა ლუ რი პარ ტი უ ლი თე მე ბით ეწე ოდ ნენ, დღეს 
ლექ სის გა მოქ ვეყ ნე ბას მხო ლოდ იმ სა ბა ბი თაც კი მო ითხ ო ვენ, რომ 
მას ში ნახ სე ნე ბია სან თე ლი, უფა ლი, მა მუ ლი და სხვა. მათ ავიწყ დე ბათ, 
რომ სწო რედ ამ სა თუთ თე მებ ზე უნ და იწე რე ბო დეს გა ი ო ლე ბუ ლი კი 
არა, ჭეშ მა რი ტი ლექ სი.

ალ ბათ, იდე ა ლუ რი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” ის იქ ნე ბა, რო ცა 
მის ფურ ცლებ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბა ლექ სის, მოთხ რო ბის თუ ეს სე ი სა, პრეს-
ტი ჟულ საქ მედ იქ ცე ვა. აქ და ბეჭ დვა მწერ ლის (გან სა კუთ რე ბით ახალ-
გაზ რდა მწერ ლის) თით ქმის აღი ა რე ბის ტოლ ფა სი უნ და იყოს.

– პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა ერ თის მხრივ, თუ ნი ჭი ერ მწე რალს აძ ლევს 
გა მოვ ლე ნის მაქ სი მა ლურ სა შუ ა ლე ბას, მე ო რეს მხრივ, გზას უხ სნის 
მდა რე ღირ სე ბის ლი ტე რა ტუ რას. ეს სა ერ თო მოვ ლე ნა ყო ფი ლა და 
ვერც ჩვენ გა ვექ ცე ვით. ამ გვა რი მწერ ლო ბის მო ძა ლე ბას არა ფე რი და
უკ ლია ევ რო პუ ლი თუ ამე რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რე ბი სათ ვის. ასე თი ბუ მი, 
ძველ ღი რე ბუ ლე ბა თა დამ ხო ბა, დრო ე ბით არის და მაბ ნე ვე ლი. შემ დეგ 
მდი ნა რე ბა და იწ მინ დე ბა, გა მოჩ ნდე ბი ან გა ნათ ლე ბუ ლი ლი ტე რა ტო
რე ბი და ისი ნი და ამ კვიდ რე ბენ შე დევ რებს ერის მეხ სი ე რე ბა ში. მაგ რამ 
მხო ლოდ თვით დი ნე ბის იმე დად ვერ ვიქ ნე ბით, მო მა ვალს ვერ და ვე ლო
დე ბით, უნ და შე იქ მნას ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ბა ზი სი, შე მოქ მე დე ბი თი ატ
მოს ფე რო ახა ლი ტა ლან ტე ბის მო სავ ლე ნად.

კო რეს პო დენ ტი: ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ცხოვ რე ბა ში თით ქმის ჩაკ ვდა 
კრი ტი კა, დღეს ფაქ ტი უ რად არა ვის მხატ ვრულ უმ წე ო ბას არ ამ ხე ლენ. 
მომ ძლავ რდა პა ნე გი რი კი, და, რაც ყვე ლა ზე უფ რო სა ში ნე ლი ა, და უ-
ფა რა ვი ლან ძღვა- გი ნე ბა, გეს ლი ა ნი, ღვარ ძლი ა ნი, შე უ რაცხ მყო ფე ლი 
ტო ნი. და ირ ღვა კა მა თის ელე მენ ტა რუ ლი ეთი კა, ვი საც რა სურს, იმას 
გი წო დებს და და გაბ რა ლებს. იქ ნებ, ორი ო დე სიტყ ვა გვითხ რათ კრი ტი-
კა ზე და მის ად გილ ზე ჩვე ნი გა ზე თის ფურ ცლებ ზე?

– ჩე მის აზ რით, კრი ტი კა ანე მი უ რი ვერ იქ ნე ბა. ის უნ და იყოს მწვა ვე, 
მკაც რი და პრო ფე სი უ ლი, შე ეძ ლოს აუ დი ტო რი ის გუ ლის ყუ რის მი ზიდ ვა 
და და მორ ჩი ლე ბა. მაგ რამ ცი ლის წა მე ბა და უხამ სო ბა, რაც ხში რად 
მოს დევს ამ გვარ აზარ ტულ მსჯე ლო ბას, ამ ხელს ავ ტო რის ინ ტე ლექ ტუ
ა ლურ სიმ წი რეს. სა ჭი როა დი დი ში ნა გა ნი კულ ტუ რა, რა თა წო ნას წო
რო ბა არ და ირ ღვეს, რა თა გვახ სოვ დეს ადა მი ა ნი და აზ როვ ნე ბის ორი ენ
ტი რი.

უნ და გაგ რძელ დეს თა ნა მედ რო ვე მწერ ლო ბის გა და ფა სე ბა. ეს 
პრო ცე სი მტკივ ნე უ ლი ა, მაგ რამ გარ და უ ვა ლი. ზოგ მა თა ვად თქვა უა რი 
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თა ვი სი ნა წე რე ბის ნა წილ ზე, ზო გიც  ჯი უ ტად ებღ ა უ ჭე ბა ძველ პო ზი
ცი ას. გა მოჩ ნდნენ ახა ლი, აქამ დე მი ვიწყ ე ბუ ლი, აკ რძა ლუ ლი ან უარ ყო
ფი ლი სა ხე ლე ბი. მი უ კერ ძო ებ ლად უნ და გან სხვავ დეს  რა იყო ყალ ბი 
და რა იყო ჭეშ მა რი ტი ჩვენს მწერ ლო ბა ში. უკ ვე და იწყო და ხუ რუ ლი 
არ ქი ვე ბის შეს წავ ლა, რა მაც შე იძ ლე ბა ესა თუ ის ავ ტო რი ჩვენ თვის 
უც ნო ბი კუთხ ით დაგ ვა ნა ხოს. ოღონდ არ არის სა ჭი რო ნიშ ნის მო გე ბა 
და ან გა რიშ სწო რე ბა.

კო რეს პონ დენ ტი: მი უ ხე და ვად სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბი სა, ჩვენს მკითხ ვე ლებს ძალ ზე მცი რე წარ მოდ გე ნას ვუქ მნით თა ნა-
მედ რო ვე უცხ ო ე თის ლი ტე რა ტუ რულ ცხოვ რე ბა ზე, ვერ ვაწ ვდით ახა ლი 
ნა წარ მო ე ბე ბის თარ გმა ნებს. ვერ ვა უწყ ებთ იმ სი ახ ლე ებს, რაც უცხ ო-
ეთ ში ხდე ბა. ხომ არ გეჩ ვე ნე ბათ, აუ ცი ლე ბე ლია უცხ ო ე თის ჟურ ნა ლის-
ტი კას თან კონ ტაქ ტე ბის გაღ რმა ვე ბა, რა თა ქარ თველ მა მკითხ ველ მა 
კარ გად გა ი გოს, რა ხდე ბა იქ, და რაც მთა ვა რი ა, ქარ თუ ლი კულ ტუ რა 
უფ რო ფარ თოდ გა ვი ტა ნოთ სა ქარ თვე ლოს გა რეთ?

– სა ერ თოდ, ყვე ლა გო ნი ე რი ერი გა ივ ლის იმ გზას, რაც გან ვლო და
სავ ლეთ ევ რო პამ. სავ სე ბით ზედ მე ტია ექ სპე რი მენ ტე ბის სე რი ა. ამ
გვარ მა ექ სპე რი მენ ტებ მა, და პი რის პი რე ბამ, ევ რო პუ ლი კულ ტუ რის 
უარ ყო ფამ და ღუპ ვის კა რამ დე მი იყ ვა ნა რუ სე თი. მე თქვენს ყუ რადღ ე
ბას მი ვაქ ცევ ერთ ფაქტს  ათი ა ნი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
მწერ ლო ბა, ცნო ბი ე რად თუ არაც ნო ბი ე რად, უარ ყოფ და რუ სულ გზას. 
თვით ცის ფერ ყან წე ლე ბიც კი გა ნა დი დებ დნენ იმ თა ვის კო ლე გებს, რო
მელ თა შე მოქ მე დე ბა და სავ ლე თის ძი რე ბი დან იკ ვე ბე ბო და. ეს იყო სტი
ქი უ რი სწრაფ ვა თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სა კენ. ევ რო პუ
ლი კულ ტუ რა (ძველ სა ქარ თვე ლოს თან ერ თად) გახ და რუ სუ ლი ექ სპან
სი ის შე მა კა ვე ბე ლი ბა რი ე რი. მე ვერ და ვა სა ხე ლებ ბო ლო ოც წლე უ ლის 
რო მე ლი მე ქარ თველ მწე რალს, რუ სუ ლი პო ე ზი ის ან პრო ზის გავ ლე ნით 
რომ ეწე როს, თუნ დაც კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის მე ხოტ ბე ყო ფი ლი ყო. და 
კი დევ,  სა ლი ტე რა ტუ რო ქარ თუ ლი სწრა ფად ით ვი სებს რო მა ნუ ლი და 
გერ მა ნი კუ ლი ძი რის სიტყ ვებს, მაგ რამ არ ღე ბუ ლობს რუ სულ ლექ სი
კას. ამიტ ომ აქვს პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე მოქ მე დე ბი თი კონ ტაქ
ტე ბის აღ დგე ნას და სავ ლეთ თან, რაც ბოლ შე ვი კებ მა მა უ ზე რით და მახ
ვი ლით გაწყ ვი ტეს.

ქარ თულ კულ ტუ რას უცხ ო ე თი სრუ ლად აღი ა რებს მხო ლოდ მას 
შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს თა ვი სუ ფალ ერ თა შო რის 
ჩად გე ბა. და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს უქონ ლო ბა ტრა გი კუ ლი 
აღ მოჩ ნდა ჩვე ნი დი დი მწერ ლე ბის თვის. მა თი პო პუ ლა რო ბის და ზე გავ
ლე ნის არე მე ტის მე ტად შე იზღ უ და. ეს მა შინ, რო ცა მეც ნი ე რუ ლა დაა 
და სა ბუ თე ბუ ლი ქარ თვე ლუ რი სამ ყა რო სა და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
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გან სა კუთ რე ბუ ლი მი სი ა. გა ზეთ მა ამ თვალ საზ რი სი თაც უნ და გას წი ოს 
პრო პა გან და.

კო რეს პო დენ ტი: ერთ პრაქ ტი კულ სა კითხ ზეც გთხოვთ გვი პა სუ ხოთ, 
რო მელ საც, ერ თი შე ხედ ვით, შე იძ ლე ბა არც ჰქონ დეს კავ ში რი შე მოქ-
მე დე ბას თან. დღე ვან დე ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის, სიძ ვი რი სა 
და ინ ფლა ცი ის გა მო, “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” და წე სე ბუ ლი 
ჰო ნო რა რი (ერ თი ნო მე რი 2000 მა ნე თი) თით ქმის მი ზე რუ ლი გახ და. 
იქ ნებ, შეძ ლოს რე დაქ ცი ამ ამ ჰო ნო რა რის გა ორ მა გე ბა, მით უფ რო, რომ 
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” სა კუ თარ სა მე ურ ნეო ან გა რიშ ზეა და 
დო ტა ცი ას არა ვის გან თხო უ ლობს.

– ესეც სა გუ ლის ხმო ა, მე ვფიქ რობ, რომ ყო ველ შემ თხვე ვა ში, შე მოქ მე
დე ბით მხა რე საც სა სი კე თოდ წა ად გე ბა. რაც შე ე ხე ბა შე საძ ლებ ლო ბას, 
უკ ვე ამ ნომ რი დან ვა ორ მა გებთ ჰო ნო რარს.

კო რეს პონ დენ ტი: და ბო ლოს, ერ თი კითხ ვა: მომ ძლავ რდა ე. წ. “ხვა ვი-
ა ნი წე რა”. არა ვის სურს, ან არ შე უძ ლია პა ტა რა, ლა კო ნუ რი ფორ მით 
ლა მა ზი და დახ ვე წი ლი მა სა ლის წარ მოდ გე ნა. ცო ტა ხომ არ შეგ ვემ ცი-
რე ბი ნა ფარ თო ბი ზო მა ზე მე ტად დი დი წე რი ლე ბი სათ ვის? ცო ტა უფ რო 
მომ ჭირ ნედ ხომ არ გა მო ვი ყე ნოთ გა ზე თის ფურ ცლე ბი? ბო ლოს და 
ბო ლოს, ეს ხომ თვით გა ზე თის ში ნა არ სი სა და ფორ მის მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბას შე უწყ ობს ხელს?

– გე თან ხმე ბით, ვრცე ლი გა მოკ ვლე ვე ბის ბეჭ დვა გა ზეთ ში სა სურ ვე
ლად არ მი მაჩ ნი ა. მი თუ მე ტეს, რომ ვერ ვა შუ ქებთ მწე რალ თა კავ ში რის 
მუ შა ო ბას, მკითხ ვე ლი ვერ იგებს, რა კეთ დე ბა სო ხუმ ში, ბა თუმ ში, ქუ
თა ის ში, ზუგ დიდ ში, თე ლავ ში, გორ ში. მწერ ლებს ვერ ვაწ ვდით მათ თვის 
სა სურ ველ ინ ფორ მა ცი ას თუ რა ხდე ბა რუ სე თის, ევ რო პის, ამე რი კის 
კულ ტუ რულ ცენ ტრებ ში, რა ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბი დაი სა ხა ლი ტე რა ტუ
რამ, რა უარ ყო და ჩა მო ა ცი ლა დრომ.

მხო ლოდ ყვე ლა თა ო ბის მწე რალ თა თა ნად გო მით, ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
ძალ თა მო ბი ლი ზე ბით შეძ ლებს ჩვე ნი გა ზე თი, იყოს თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ-
თვე ლოს ღირ სე უ ლი მე სიტყ ვე.

 “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 28 ივ ნი სი

გა მო ი ცე მა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
თხზუ ლე ბა თა ოც ტო მე უ ლი

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას თხზუ ლე ბა თა პირ ვე ლი კრე ბუ ლის გა მო
ცე მა და გეგ მი ლი იყო 40ი ან წლებ ში (ქარ თულ და რუ სულ ენებ ზე). მა შინ 
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იგი შვიდ ტომს მო ი ცავ და. მაგ რამ პირ ვე ლი ორი ტო მის და ბეჭ დვის შემ დეგ 
შეწყ და. მწერ ლის წი ნა აღ მდეგ მო რი გი ის ტე რი უ ლი კამ პა ნია გა ჩაღ და 
ე. წ. “ჟდა ნოვ შჩი ნის” გა მო, სტა ლი ნის შე ხე დუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

50ი ა ნი წლე ბი დან და იწყო ქარ თუ ლი რვა ტო მე უ ლი სა და რუ სუ ლი 
ექ ვსტო მე უ ლის გა მო ცე მა. ეს ფაქ ტი დი დი მოვ ლე ნა იყო ქარ თუ ლი 
კულ ტუ რი სათ ვის. არ სე ბულ პი რო ბებ ში მე ტის გა კე თე ბა შე უძ ლე ბე ლი 
იყო. 70ი ან წლებ ში და იწყო ქარ თუ ლი ათ ტო მე უ ლი სა და რუ სუ ლი 
რვა ტო მე უ ლის გა მო ცე მა, რო მელ თა დას რუ ლე ბას დი დი მწე რა ლი ვერ 
მო ეს წრო. სამ წუ ხა როდ, კ. გამ სა ხურ დი ას პრო ზის რუ სუ ლი თარ გმა
ნე ბი მე ტის მე ტად ამა ხინ ჯე ბენ ორი გი ნალს და ამ დე ნად აუ ცი ლე ბე ლია 
მწერ ლის ნა წე რე ბის ხე ლახ ლა თარ გმნა რუ სულ და ევ რო პულ ენებ ზე.

ამ ჯე რად დღის წეს რიგ ში დგას კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას თხზუ ლე-
ბა თა ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მა, რაც სრუ ლი ვერ იქ ნე ბა, მაგ რამ ყვე ლა ზე 
სრუ ლად კი წარ მო ა ჩენს დი დი მწერ ლის გა ნუ მე ო რე ბელ სამ ყა როს.

ოც ტო მე ულს გა მოს ცე მენ კო ო პე რა ტი უ ლი ფირ მა “დი დოს ტა ტი” და 
ფირ მა “კონ სტან ტი ნეს” გა მომ ცემ ლო ბა “ქრო ნოგ რა ფი”. სტამ ბას გა და
ე ცა და უკ ვე მთავ რდე ბა პირ ვე ლი ორი ტო მის აწყ ო ბა (ტ. I  ნო ვე ლე ბი, 
ტ. II  “დი ო ნი სოს ღი მი ლი”), რო მელ თაც მა ლე იხი ლავს მკითხ ვე ლი. ასე
ვე უახ ლო ეს ხან ში გა მო ი ცე მა “მთვა რის მო ტა ცე ბა”, რომ ლის მატ რი ცე
ბი ინა ხე ბა წიგ ნის ფაბ რი კა ში.

შე იძ ლე ბა მკითხ ველს გა უკ ვირ დეს, თუ რა ტომ არ იღებს მო ნა წი ლე
ო ბას სა ხელ მწი ფო გა მომ ცემ ლო ბა. უნ და გან ვმარ ტოთ, რომ ქა ღალ დის 
კრი ზი სის დროს, რო ცა გა მომ ცემ ლო ბე ბი ვერ სცე მენ სა ბავ შვო ლი ტე
რა ტუ რას, სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე ლო ებს, ვერ აგ რძე ლე ბენ კლა სი კის 
დაწყ ე ბუ ლი ტო მე უ ლე ბის გა მო ცე მას, უფ რო მი ზან შე წო ნი ლია ეს 
სა პა ტიო მი სია თა ვის თავ ზე აი ღონ კო ო პე რა ტი ვებ მა, რომ ლე ბიც 
რეს პუბ ლი კის გა რე დან შე მო ი ტა ნენ ქა ღალდს, ან სუ ლაც რეს პუბ ლი კის 
გა რეთ და ბეჭ და ვენ ტო მებს. ნა ვა რა უ დე ვია ყო ველ წლი უ რად 4-5 წიგ ნის 
გა მო ცე მა. ოც ტო მე ულ ზე ხელ მო წე რას ავ რცე ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის წიგ ნის მოყ ვა რულ თა სა ზო გა დო ე ბის სა ქა ლა ქო და რა ი
ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, “დი ო ნი სოს ღი მილ სა” და “მთვა რის მო ტა ცე
ბა ში” ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე ტა ნილ იქ ნა გა უ მარ თლე ბე ლი ცვლი ლე
ბა ნი. ამი ტომ აღ დგე ბა ის ტექ სტე ბი, რომ ლე ბიც ავ ტო რის ნე ბას გა მო
ხა ტა ვენ (“დი ო ნი სოს ღი მი ლი”  1933 წლის გა მო ცე მა, “მთვა რის მო ტა
ცე ბა”  1936 წლის გა მო ცე მა). ასე ვე აღ დგე ბა ეს სე ე ბის ცალ კე უ ლი 
პა სა ჟე ბი, რომ ლე ბიც ვერ მოხ ვდა რვა ტო მე ულ სა და ათ ტო მე ულ ში. და ი
ბეჭ დე ბა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნო ბი ნო ვე ლე ბი, ლექ სე ბი, 
ეს სე ე ბი, თარ გმა ნე ბი, ნარ კვე ვე ბი. მთლი ა ნად გა მოქ ვეყ ნდე ბა მო გო
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ნე ბე ბის წიგ ნი “ლან დებ თან ლა ცი ცი”, ვა ი მარ ში გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი 
“კავ კა სია მსოფ ლიო ომ ში” და, რაც გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს, 
 19161926 წლებ ში და წე რი ლი პო ლი ტი კუ რი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი ეს სე
ე ბი, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა არ შე ი ტა ნეს წი ნა ტო მე უ ლებ ში. დედ ნის 
მი ხედ ვით გას წორ დე ბა “და ვით აღ მა შე ნებ ლის” ცალ კე უ ლი უზუს ტო
ბა ნი, კო რექ ტუ რუ ლი შეც დო მე ბი, რაც გა და დის გა მო ცე მი დან გა მო ცე
მა ში. მხო ლოდ ამ გა მო ცე მის შემ დეგ წარ მოს დგე ბა მკითხ ვე ლის წი ნა შე 
ნამ დვი ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ნა წე რე ბი ქარ თულ პრე სა ში იბეჭ დე
ბო და 1909 წლი დან 1975 წლამ დე, თით ქმის ყო ველ ჟურ ნალ სა და 
გა ზეთ ში. მწე რა ლი თა ნამ შრომ ლობ და გერ მა ნულ და რუ სულ პრე სა ში. 
ამი ტომ ჩა სა ტა რე ბე ლია დი დი სა მუ შა ო, რა თა სრუ ლად გა მოვ ლინ დეს 
მწერ ლის ნა წე რე ბი. მარ თა ლი ა, ჩვე ნი გა მო ცე მა არ არის აკა დე მი უ რი 
(ეს მომავ ლის საქ მე ა), მაგ რამ ვეც დე ბით შე და რე ბით მთლი ა ნად წარ მო
ვად გი ნოთ დი დი მწერ ლის შე მოქ მე დე ბა. პირ ველ ნა ბეჭ დი ტექ სტე ბი 
კი დევ იმის თვის არის აუ ცი ლე ბე ლი, რა თა თა ვი დან ავი ცი ლოთ ცენ ზუ
რუ ლი ჩას წო რე ბა ნი. ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა დედ ნე ბი.

გა მო ცე მას ხელ მძღვა ნე ლობს სა რე დაქ ციო კო ლე გია - ზვი ად გამ სა-
ხურ დია (მთა ვა რი რე დაქ ტო რი), რე ვაზ თვა რა ძე, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, 
სო სო სი გუა (პ. მგ. მდი ვა ნი), ნო დარ წუ ლე ის კი რი.

პირ ველ ტომს უძღ ვის ოც ტო მე უ ლის მთა ვა რი რე დაქ ტო რის ბა ტონ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა სიტყ ვა.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 8 ნო ემ ბე რი

მხო ლოდ თან ხმო ბა და წეს რი გი

ჩვენ, ისე ვე რო გორც ყო ვე ლი ქარ თვე ლი, დი დი გუ ლის ტკი ვი ლით 
აღ ვიქ ვამთ რეს პუბ ლი კა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. თბი ლის ში ორ 
სექ ტემ ბერს და იწყო და გრძელ დე ბა არა სან ქცი რე ბუ ლი მი ტინ გე ბი.

ხალ ხმა უნ და გა ი გოს, ვინ არის ინ სპი რა ტო რი იმ ყოვ ლად უად გი ლო 
და უდ როო მი ტინ გი სა, რო მე ლიც ზუს ტად და ამ თხვი ეს მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვან მოვ ლე ნებს  ამე რი კელ კონ გრეს მენ თა ვი ზიტს სა ქარ
თვე ლოს პრე ზი დენ ტთან, სა დაც უნ და გან ხი ლუ ლი ყო სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კის და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბის სა კითხ ი, და სა კავ ში რო 
ყრი ლო ბას, რო მელ ზე ც იმა ვე სა კითხ ებ ზე უნ და ემ სჯე ლათ. ვინც 
და გეგ მა ეს მი ტინ გი, მან კარ გად უწყ ო და თუ ვის წის ქვილ ზე ას ხამ და 
წყალს და რა უკუღ მართ შე დე გებს გა მო ი ღებ და. აკი გა მო ი ღო კი დეც 
 სახ ლი კა ცებ მა ხე ლი აღ მარ თეს ერ თმა ნეთ ზე. ეს და ნა შა უ ლი ა. ამ და ნა
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შა უ ლის ჩამ დე ნი უნ და და ი სა ჯოს, ვინც უნ და იყოს ის. ისიც, ვინც ყვე ლა
ფე რი ეს და იწყო და ისიც, ვინც პრე ზი დენ ტი სად მი “ერ თგუ ლე ბით” 
ისა ხე ლა თა ვი. ეს ის ორ მხრი ვი პრო ვო კა ცი ა ა, რომ ლის რე ჟი სო რიც 
უეჭ ვე ლად ცხრა მთას იქი თა ა. ამის პი რუთ ვნე ლად გა მო საკ ვლე ვად 
უკ ვე და ი ნიშ ნა კომ პე ტენ ტუ რი კო მი სი ა, რო მელ შიც შეყ ვა ნი ლი იქ ნე ბა 
ყვე ლა მხა რის წარ მო მად გე ნე ლი.

ის, ვინც დღეს ცდი ლობს ში ნა უ რი და გა რე შე მტრის კარ ნა ხით სა ქარ
თვე ლო ში გა მო იწ ვი ოს დეს ტა ბი ლი ზა ცი ა, შექ მნას სა მო ქა ლა ქო ომის 
სა შიშ რო ე ბა, რო გორც ხე დავთ, ყვე ლა ფერ ზე მი დის,  პრე ზი დენ ტის 
გა დად გო მა საც კი მო ითხ ოვს! სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 87%ის 
მი ერ არ ჩე ულ პრე ზი დენტს უპი რის პი რებს 0,7%ს და ცდი ლობს გა მო იწ
ვი ოს სრუ ლი ქა ო სი და ანარ ქი ა.

მო ვითხ ოვთ და პი რის პი რე ბულ მხა რე თა სას წრა ფო დი ა ლოგს, რომ ლის 
დრო საც ძი რი თა დი ხა ზი იქ ნე ბა უ რთი ერთ კომ პრო მი სუ ლი პო ზი ცი ა. 
ეს სჭირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს! ეს სა ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი მო ქა ლა ქის მი ზა
ნი ა, სხვა გზა უფ სკრუ ლი სა კენ მი დის.

მო ვუ წო დებთ უკ ლებ ლივ ყვე ლა მო ქა ლა ქეს, ვი საც უყ ვარს ქარ თუ-
ლი მი წა, მხა რი და ვუ ჭი როთ კონ სტი ტუ ცი უ რად არ ჩე ულ სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენტს, კა ნო ნი ე რე ბი სა და წეს რი გის გან მტკი ცე ბას. მხა რი და-
ვუ ჭი როთ თან ხმო ბას, კონ სო ლი და ცი ას, ორი ქარ თვე ლის ერ თი დრო-
შის ქვეშ დგო მას. ნუ გა ვი მე ო რებთ ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის შეც დო მებს! ნუ 
დაგ ვა ვიწყ დე ბა, ჩვენ ორას წლი ა ნი მო ნო ბის და სას რუ ლის ზღურ ბლთან 
ვდგა ვართ.

ღმერ თი იყოს ჩვე ნი მფარ ვე ლი!

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 20 სექ ტემ ბე რი

თით ქოს სა ქარ თვე ლოს მტერს ებ რძოდ ნენ

მო მა ვა ლი ზუს ტად გა არ კვევს თუ რა ხდე ბა დღეს თბი ლის ში. მაგ რამ 
ერ თი რამ ფაქ ტი ა: რეს პუბ ლი კის უზე ნა ეს მა საბ ჭომ მიმ დი ნა რე მოვ ლე
ნე ბი შე ა ფა სა რო გორც სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბის ცდა, კა ნო ნი ე რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის ცდა, ძა ლა დო ბის ზე ი მი. რო გორც ჩანს, ეს 
სუ ლაც არ იყო სტი ქი უ რი პრო ცე სი და მი სი იდე ო ლო გე ბი და ინ სტრუქ
ტო რე ბი მხო ლოდ მოს კოვ ში რო დი ის ხდნენ. სამ წუ ხა როდ, ქარ თველ 
კაცს მუ დამ აკ ლდა სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის გრძნო ბა, ერ თი ლი დე რის 
აღი ა რე ბის უნა რი. ეს იწ ვევ და მუდ მივ ში ნა შუღლს, სა ხელ მწი ფოს 
რღვე ვას, კუთხ ურ მე ტო ქე ო ბას, რა მაც და ღუ პა ძვე ლი სა ქარ თვე ლო. 
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დღე საც ბევ რი გვყავს პირ ვე ლო ბის მა ძი ე ბე ლი, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი
ის სა ხე ლით ია რაღს იღებს და ებ რძვის კა ნო ნი ე რე ბას, წეს რიგს და დის
ციპ ლი ნას.

რო ცა პირ და პი რი შტურ მი სა სურ ველ შე დეგს არ იძ ლე ვა, ოპო ზი
ცი ო ნე რე ბი ცდი ლო ბენ ქა ო სი სა და ანარ ქი ის შექ მნას, სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის დაშ ლას, რი თაც ხე ლი სუფ ლე ბა ფიქ ცი ად იქ ცე ვა. 
ამის ერ თი მა გა ლი თია ის ხმა უ რი, რაც მწე რალ თა კავ ში რის გარ შე მო 
ხდე ბა. ჩვე ნი გა მო ჩე ნი ლი და უჩი ნა რი მწერ ლე ბი აქ ვეყ ნე ბენ კო ლექ
ტი ურ წე რილს, ცალ კე ულ გან ცხა დე ბებს, რომ მოხ და აღ მაშ ფო თე ბე ლი 
ფაქ ტი, რომ 2 ოქ ტომ ბერს მათ და კე ტი ლი დახ ვდათ მწე რალ თა კავ ში რის 
კა რე ბი და კრე ბა ვერ ჩა უ ტა რე ბი ათ! 

ცხა დი ა, უფ რო აღ მაშ ფო თე ბე ლი და სა ში ნე ლი ამ ბა ვიც ბევ რი იცის 
ჩვენ მა კავ შირ მა, რა ზეც ხმას ნაკ ლე ბად იმაღ ლებ დნენ. მაგ რამ ახ ლა ეს 
არ არის მთა ვა რი. მთა ვა რი ის გახ ლავთ, რომ დღეს ყვე ლა მა მა ცი და დე
მოკ რა ტი ის დამ ცვე ლი გახ და, რო გორც ახალ გაზ რდა, ისე დიქ ტა ტუ რის 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი მე აბ ჯრე, ორ დე ნო სა ნი და ლა უ რე ა ტი. ეს აჟი ო ტა ჟი 
ემ სა ხუ რე ბა ერთ მი ზანს: შე არ ყი ონ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის ავ ტო რი ტე ტი 
და მი აღ წი ონ მის გა და ყე ნე ბას, ან და შა ლონ მწე რალ თა კავ ში რი, და არ
სონ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბი თუ გა ერ თი ა ნე ბე ბი. ჩვენ გვახ სოვს 
მსგავ სი უღირ სი კამ პა ნია შო თა ნიშ ნი ა ნი ძის წი ნა აღ მდეგ, რო მელ შიც 
ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ გავ ლე ნი ა ნი მწერ ლე ბი და მა თი მე გო ბა რი 
პარ ტი უ ლი ხელ მძღვა ნე ლე ბი.

მა შინ ეს ხდე ბო და მოს კო ვის მი ერ და ნიშ ნუ ლი ჯ. პა ტი აშ ვი ლის სა ა-
მებ ლად. ახ ლა კი ხდე ბა ხალ ხის მი ერ არ ჩე ული პრე ზი დენ ტის წი ნა აღ
მდეგ, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა აღ მდეგ, რო მელ საც მძი მე ჟამს თა ვი სი 
თა ნად გო მა სა ხალ ხოდ და უ დას ტუ რა მუხ რან მა ჭა ვა რი ან მა. რა თქმა 
უნ და, ოპო ზი ცი ამ ეს არ აპა ტია პო ეტს. ჯერ ტე რო რი გა მო უცხ ა და და 
სახ ლში ჩა კე ტა, შემ დეგ კი პრე სის ფურ ცლებ ზე და იწყო ლაშ ქრო ბა. 
ვინც გა ეც ნო მწე რალ თა კავ ში რის ხელ მძღვა ნე ლო ბის 30 სექ ტემ ბრის 
გან ცხა დე ბას, მას უნ და გა ე გო, რომ მწე რალ თა კავ ში რი კრე ბის გა მო 
არ და ხუ რუ ლა და ხელ მძღვა ნე ლო ბას არც კრე ბა არ და უ ნიშ ნავს. კრე
ბის შე სა ხებ არა ფე რი სცოდ ნი ათ მუხ რან მა ჭა ვა რი ანს, ენ ვერ ნი ჟა რა
ძეს, ხუ ტა ბე რუ ლა ვას. ხო ლო გუ რამ ფან ჯი კი ძე, რო გორც თქვეს, კარ
გა ხა ნია არ ყო ფი ლა სამ სა ხურ ში. შე იძ ლე ბა მას არც სცოდ ნო და თუ რა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნა მი ღე ბუ ლი მწე რალ თა კავ ში რის ხელ მძღვა ნე ლო
ბის მი ერ.

მკითხ ველს მინ და შე ვახ სე ნო, რომ სწო რედ მწე რალ თა კავ შირ ში გა ი
მარ თა 12 სექ ტემ ბერს კრე ბა, რო მელ ზეც სიტყ ვით გა მო ვი და არა ერ თი 
ოპო ზი ცი ო ნე რი: ეს ფაქ ტიც ცხად ყოფს, რომ კა მათ სა და დის კუ სი ას 
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თავს არა ვინ არი დებს.
ასე რომ მწე რალ თა ერ თი ჯგუ ფის შე სა შურ ერ თსუ ლოვ ნე ბას და 

აღ შფო თე ბას ნამ დვი ლი სა ფუძ ვე ლი არ გა აჩ ნი ა. სამ წუ ხა როდ, ასე თი 
ერ თსუ ლოვ ნე ბა და აღ შფო თე ბა სჯობ და გა მო ე ხა ტათ იმ უკა ნო ნო ბა ზე, 
რაც თბი ლის ში ხდე ბა და რა შიც ისე თი შე სა შუ რი ენერ გი ით მო ნა წი ლე-
ო ბენ, თით ქოს სა ქარ თვე ლოს უბო რო ტეს მტერს ებ რძოდ ნენ.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქა რათ ვე ლო” 1991, 11 ოქ ტომ ბე რი.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” მთა ვა რი რე დაქ ტო რის 
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ქარ თველ მწე რალ თა ერ თი ჯგუ ფის (იხ. “ა ხალ გაზ რდა ივე რი ე ლი”, 22. 
X. 91) სა პა სუ ხოდ გვინ და გან ვაცხ ა დოთ, რომ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლო” არ ად გას “ცი ლის მწა მებ ლურ პო ლი ტი კას”, არ შე უდ გე ნია ე. წ. 
და სა ჭერ თა სი ე ბი და არც ცალ მხრი ვად არ გა უ შუ ქე ბია მოვ ლე ნე ბი. 

მკითხ ველს შე ვახ სე ნებთ, რომ სწო რედ ჩვენ დავ ბეჭ დეთ ძი რი თა დად 
ამა ვე ავ ტორ თა საპ რო ტეს ტო კო ლექ ტი უ რი წე რი ლი (ორ ნო მერ ში), ირ. 
აბა ში ძის, რ. ჯა ფა რი ძის, რ. ამა შუ კე ლის, ჯ. ჩარ კვი ა ნის, გ. ფან ჯი კი ძის, 
კ. დევ და რი ა ნის, ნ. აბა ში ძის, ნ. ქუ ჩუ კაშ ვი ლის, ქ. ქუ ჩუ კაშ ვი ლის, ჯ. 
თით მე რი ას და სხვა თა წე რი ლე ბი, რო მელ თა ავ ტო რე ბი მკაც რად აკ რი
ტი კე ბენ მწე რალ თა კავ შირ სა და” ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს”. 

რო გორც ჩანს, კო ლექ ტი უ რი წე რი ლის ავ ტო რებს მ. შა თი რიშ ვი ლის 
ნო ვე ლა “მა უ ზე რიც” არ წა უ კითხ ავთ. ცხა დი ა, გა მო ვაქ ვეყ ნეთ სა პი რის
პი რო ში ნა არ სის სტა ტი ე ბიც, რად გან სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვად მიგ ვაჩ ნია 
აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა: სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ ში რის გა ზე თი 
არ ეკუთ ვნის მხო ლოდ იმ 77 მწე რალს, რო მელ თაც ტრი ბუ ნა და უთ მო 
“ა ხალ გაზ რდა ივე რი ელ მა”.

არ ცერ თი მწერ ლის და ბეჭ დვი სა გან თა ვი არ შეგ ვი კა ვე ბია ჩვენ გან 
გან სხვა ვე ბუ ლი თვალ საზ რი სის გა მო. მო მა ვალ შიც შე ვეც დე ბით რე ა-
ლუ რად ვაჩ ვე ნოთ მწერ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თსა პი რის პი რო 
შე ხე დუ ლე ბა ნი და სუ ლაც არ ვა პი რებთ რო მე ლი მე ჯგუ ფის დიქ ტატს 
და ვე მორ ჩი ლოთ.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 25 ოქ ტომ ბე რი
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ორი დე პე შა

ამ დღე ებ ში ჩვენ მა რე დაქ ცი ამ არა ერ თი დე პე შა და წე რი ლი მი ი ღო  
მკითხ ვე ლე ბი გვი ლო ცავ დნენ გა ზე თის და არ სე ბის სა მოც წლის თავს.

გან სა კუთ რე ბით გაგ ვა ხა რა მწე რალ ილია რუ რუ ას ბა თუ მი დან გა მოგ
ზავ ნილ მა დე პე შამ, რომ ლის ტექ სტი ასე თი ა:

“თბი ლი სი, ლა დო გუ დი აშ ვი ლის მო ე და ნი 2, გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს” მთა ვარ რე დაქ ტორს.

ბა ტო ნო სო სო, სუ ლი თა და გუ ლით გი ლო ცავთ თქვე ნი რე დაქ ცი ის 
მთელ მე გობ რულ კო ლექ ტივს ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის უპირ ვე ლე სი 
ორ გა ნოს, ჭეშ მა რი ტად სა ხალ ხო, ეროვ ნუ ლი გა ზე თის იუ ბი ლეს. 
გი სურ ვებთ ახალ წარ მა ტე ბებს.

თქვე ნი ილია რუ რუ ა”
გან სა კუთ რე ბით იმი ტომ გაგ ვე ხარ და ეს დე პე შა, რომ ბა ტონ მა ილი

ამ, რო გორც თა ვად აღი ა რა სპე ცი ა ლურ წე რილ ში (იხ. “ლიტ. საქ.”, 18 
ოქ ტომ ბე რი), ნაჩ ქა რე ვად და და უკ ვირ ვებ ლად მო ა წე რა ხე ლი მწე რალ
თა კო ლექ ტი ურ გან ცხა დე ბას მწე რალ თა სა სახ ლის და კეტ ვის გა მო (იხ. 
“ლიტ. საქ.”, 4 ოქ ტომ ბე რი). შემ დეგ ჩვე ნი უფ რო სი კო ლე გის მოთხ რო
ბაც გა მო ვაქ ვეყ ნეთ (იხ. “ლიტ. საქ.”, 1 ნო ემ ბე რი).

მაგ რამ ჩვე ნი სი ხა რუ ლი მა ლე გან ცვიფ რე ბამ შეც ვა ლა: 
გა ზეთ “მა მულ ში” წა ვი კითხ ეთ ბა ტონ ილი ას მე ო რე დე პე შა, რომ ლის 

ტექ სტი ასე თი ა:
“თბი ლი სი, რუს თა ვე ლის პროს პექ ტი, რუს თა ვე ლის სა ზო გა დო ე ბა, 

ბა ტონ კო ბა იმე დაშ ვილს, ბა ტონ ვა ჟა გი გაშ ვილს.
იმის გა მო, რომ “მა მუ ლის” ბო ლო ნო მერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ 

ქარ თველ მწე რალ თა გან ცხა დე ბის წი ნას წარ გაც ნო ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა თბი ლი სი დან წა მოს ვლამ დე არ მო მე ცა, გთხოვთ ეს დე პე შა 
გა მო აქ ვეყ ნოთ თქვენს გა ზეთ ში, ვი თარ ცა და დას ტუ რე ბა ჩე მი 
ხელ მო წე რის დარ თვი სა მწერ ლუ რი სინ დი სი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი 
მო ვა ლე ო ბის ამ დო კუ მენ ტზე.

ილია რუ რუ ა”.

სა ინ ტე რე სო ა, რა “დო კუ მენტს” შე უ ერ თა თა ვი სი “მწერ ლუ რი სინ დი სი 
და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი მო ვა ლე ო ბა” მწე რალ მა?

ეს არის მწე რალ თა კო ლექ ტი უ რი გან ცხა დე ბა, და წე რი ლი “მი მო ხილ-
ვე ლის” გახ მა უ რე ბუ ლი სტა ტი ის პა სუ ხად, რო მელ შიც ნათ ქვა მი ა, რომ 
ჩვე ნი გა ზე თის ინი ცი ა ტი ვით “რეპ რე სი რე ბი სათ ვის გა ი წი რა” ბევ რი 
მწე რა ლი, რომ ჩვენ ვა ტა რებთ “ცი ლის მწა მებ ლურ პო ლი ტი კას”, რომ 
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უნ და შე ფას დეს ჩვე ნი, “მწერ ლის ღირ სე ბი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი საქ მი-
ა ნო ბა”, რომ “პა სუ ხი უნ და აგე ბი ნონ “მი მომ ხილ ველს”(!).

ბა ტონ მა ილი ამ ორი ვე დე პე შა ერ თდრო უ ლად გა მო უგ ზავ ნა “ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” და “მა მუ ლის” რე დაქ ცი ებს. ამი ტომ, ცხა დი ა, 
ვერ ვი კითხ ავთ, თუ რო დის იყო გულ წრფე ლი ჩვე ნი უფ რო სი კო ლე გა.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 22 ნო ემ ბე რი

“მძი მე და ყოვ ლად საფ რთხი ლო”...
მკითხ ვე ლე ბის საყ ვა რელ გა ზეთს “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს” 

სა მო ცი წე ლი შე უს რულ და. ამ თა რიღ თან და კავ ში რე ბით შევ ხვდით გა
ზე თის მთა ვარ რე დაქ ტორს, ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტორს, 
კრი ტი კოსს სო სო სი გუ ას:

– ბა ტო ნო სო სო, სა მო ცი წე ლი თქვე ნი გა ზე თი სათ ვის, ბუ ნებ რი ვი ა, 
მხო ლოდ სულ ია- ვარ დე ბით არ იყო მო ფე ნი ლი, მაგ რამ ის კი ცხა დი ა, 
რომ გა ზე თი მუ დამ მხარ ში ედ გა ქარ თულ მწერ ლო ბას, კულ ტუ რას. 
თქვენ რო გორ შე ა ფა სებ დით გან ვლილ გზას?

– ჩვე ნი გა ზე თის ფურ ცლე ბი ასა ხა ვენ წარ სულ მოვ ლე ნებს, წარ მა ტე
ბებ სა და მარცხს, სა სი ხა რუ ლო და სა მარ ცხვი ნო ხა ნას, რეპ რე სი ებს, 
ერ თმა ნე თის გან მა ქი ქე ბელ წე რი ლებს, მამ ხი ლე ბელ პა თოსს. ამ სა ლან
ძღა ვი წე რი ლე ბის ავ ტო რად ბევ რი ჩვე ნი პა ტივ ცე მუ ლი მწე რა ლი 
გვევ ლი ნე ბა, მაგ რამ მე არა ვარ მომ ხრე, რომ და ი მა ლოს ასე თი ფაქ ტე ბი. 
იგი უნ და აი სა ხოს, მაგ რამ ეს ავ ტო რე ბი ჯვარს არ უნ და ვაც ვათ, მით 
უმე ტეს, რომ უკ ვე დი დი დროა გა სუ ლი...

ჩვე ნი გა ზე თის ფურ ცლებ ზე ჯე როვ ნად აი სა ხა ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო
ბის აღ მავ ლო ბის ხა ნა. თვი თონ ის ფაქ ტი, რომ ბო ლო ხა ნებ ში ბა ტო ნი 
ზვი ად გამ სა ხურ დია ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს რედ კო ლე გი ის 
წევ რი იყო, ბევ რის მთქმე ლი ა.

გა ზე თი, ძი რი თა დად, მწე რალ თა კავ ში რის პო ზი ცი ას გა მო ხა ტავს, 
მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ გა ზე თის ფურ ცლებ ზე არ ვი ხი ლოთ 
ოპო ზი ცი უ რად გან წყო ბი ლი მწერ ლე ბის ნა აზ რე ვი. აქ ვე უნ და ვთქვათ, 
რომ პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა ის კი არ არის, ყვე ლამ ბეჭ დოს ის, რაც 
მო ე სურ ვე ბა. ხში რად ავიწყ დე ბათ, რომ ჩვე ნი გა ზე თი პო ლი ტი კუ რი 
ორ გა ნო არ არის და არა ვართ ვალ დე ბუ ლი, სხვა დას ხვა პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ა თა მი მარ თვე ბი ვბეჭ დოთ...

სა ერ თოდ, ჩვენს გა ზეთს მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი პო ზი ცია აქვს და 
გვწამს, რომ პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა არის თა ვი სუფ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე-
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ბას თან მი მარ თე ბით.
– ამ ბო ლო ხა ნებ ში ბევ რმა სა სი ქა დუ ლო მწე რალ მა, სამ წუ ხა როდ, უა-

რი გა ნაცხ ა და აზ რის გა მოთ ქმა ზე ჩვენს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი-
კუ რი ვი თა რე ბის შე სა ხებ. რი თი ახ სნით იმ ფაქტს, რომ ზო გი მა ყუ რებ-
ლის როლს ირ ჩევს?

– ბევ რია მწე რა ლი, რო მელ საც ეში ნი ა, ვა ი თუ სი მარ თლის თქმა შემ დეგ 
სა ნა ნე ბე ლი გა მიხ დე სო. არა და, ხე ლი სუფ ლე ბამ ცალ სა ხად გა მო ხა ტა 
აზ რი იმის შე სა ხებ, რომ არა ვინ და ის ჯე ბა ოპო ზი ცი უ რი აზ რის გა მო, 
თუ ია რაღს არ მოჰ კი დე ბენ ხელს...

ზო გი მწე რა ლი სა ერ თოდ არ ერე ვა პო ლი ტი კა ში და მი აჩ ნი ა, რომ 
მი სი პო ზი ცია კარ გად ჩანს შე მოქ მე დე ბა ში. მა გა ლი თად, ეროვ ნუ ლი 
პო ზი ცია ნათ ლად არის გა მო ხა ტუ ლი ანა კა ლან და ძის, მურ მან ლე ბა
ნი ძის, შო თა ნიშ ნი ა ნი ძის, ოთარ და თა მაზ ჭი ლა ძე ე ბის შე მოქ მე დე ბა ში. 
იმი სათ ვის, რომ პო ლი ტი კა ში არ ერე ვი ან, ისი ნი არ უნ და გავ კიცხ ოთ. 
მაგ რამ სხვაა ჩა საფ რე ბუ ლის, მედ რო ვის რო ლი, რო ცა მწე რა ლი იმის 
მხა რე ზე ა, ვინც გა ი მარ ჯვებს და ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო ვა.

– ბო ლო ხა ნებ ში ბევ რი სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა 
მოხ და, პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში, მაგ რამ ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი არის 
პრე ზი დენ ტის ტე ლე ხი დი, რო მე ლიც პირ და პირ გა დას ცა სა კავ ში რო 
ტე ლე ვი ზი ამ. სა ინ ტე რე სოა თქვე ნი აზ რი ამ ტე ლე ხი დის შე სა ხებ.

– ყვე ლა ვღე ლავ დით ამ ტე ლე ხი დის გა მო, რად გან ეს იყო პირ ვე ლი 
პირ და პი რი შეხ ვედ რა მო წი ნა აღ მდე გეს თან, სა დაც არ იყო გა მო რიცხ
უ ლი არა ვი თა რი პრო ვო კა ცი ა. სა ბედ ნი ე როდ, ყვე ლა ფე რი კარ გად 
დამ თავ რდა. ბა ტონ მა პრე ზი დენ ტმა “გა მოც და” ბრწყინ ვა ლედ ჩა ა ბა რა. 
იგი და მა ჯე რე ბე ლი და უკომ პრო მი სო იყო... ვფიქ რობ, ამ ტე ლე ხიდ მა 
დი დად შე უწყო ხე ლი პრე ზი დენ ტი სად მი კე თილ გან წყო ბის შექ მნას 
სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით.

– ბა ტო ნო სო სო, ახ ლა არა ფე რია გა საკ ვი რი იმა ში, რომ ყვე ლა სა უ-
ბა რი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის შე ფა სე ბით იწყ ე ბა. ამი ტომ ვერც ამ სა უ-
ბარ ში ავუვ ლით გზას ამ თე მას.

– რა თქმა უნ და, იმი ტომ რომ პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა გან საზღ ვრავს 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას და სა ერ თოდ მო მა ვალს. ვფიქ რობ, ახ ლა მთა ვა
რი ა, ვი თა რე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ა. უნ და მივ ყვეთ იმ კურსს, რა საც ხე ლი
სუფ ლე ბა ახორ ცი ე ლებს, კრი ჭა ში ჩად გო მა კარგს არას მოგ ვი ტანს.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კო მუ ნის ტებ მა შე აჩ ვი ეს ხე ლოვ ნე ბის მსა ხურ
თა ერ თი ნა წი ლი მო ფე რე ბას, თავ ზე ხე ლის გა დას მას, წყა ლო ბის უხ
ვად და რი გე ბას. ასე თი “პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი ინ ტე ლი გენ ცი ა” აქ ტი უ რად 
ერე ო და ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მეებ ში და სა მა გი ე რო საც კარ გად იხ ვეჭ და. 
რო გორც ჩანს, ხე ლი სუფ ლე ბის ასეთ მოპყ რო ბას ვერც ახ ლა გა და ეჩ
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ვივ ნენ ასე თი მწერ ლე ბი, მათ სურთ ე. წ. “სა სარ გებ ლო დიქ ტა ტი”. ისი ნი 
წუ ხან, რომ ახ ლა არა ვი თა რი დიქ ტა ტი არ იგ რძნო ბა ხე ლოვ ნე ბა ზე და, 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, პრი ვი ლე გი ე ბიც აღარ არის.

ვფიქ რობ, ოპო ზი ცი ას ნოს ტალ გია არას უშ ვე ლის, არც იმის ხაზ გას
მაა სა ჭი რო, რომ სწო რედ ოპო ზი ცი ა ში მდგო მი ადა მი ა ნე ბი არი ან დე
მოკ რა ტე ბი და ინ ტე ლი გენ ტე ბი, სხვა არა ვინ. ამას მათ მა ინც არა ვინ 
და უ ჯე რებს...

ოპო ზი ცი ას მხო ლოდ ერ თი გზა აქვს  არ ჩევ ნებ ში მი ი ღოს მო ნა წი ლე
ო ბა და თუ და იმ სა ხუ რებს, გა ი მარ ჯვებს...

ახ ლა კი ვი თა რე ბის სტა ბი ლი ზა ცი ი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია წეს რი
გი სა და კა ნო ნის გან მტკი ცე ბა, მთე ლი ძა ლით ამოქ მე დე ბა. კა ნო ნის 
დამ რღვე ვი, ვინც უნ და იყოს იგი, უნ და და ი სა ჯოს.

– რო გორც ცნო ბი ლი ა, გა მო დის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო-
მე უ ლი, რომ ლის რედ კო ლე გი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი მდი ვა ნი თქვენ 
ბრძან დე ბით. დი დია კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პო პუ ლა რო ბა, ამის 
გა მო, ბუ ნებ რი ვი ა, მკითხ ველ თა ინ ტე რე სი. რას გვეტყ ო დით მწერ ლის 
ნა წარ მო ებ თა ამ ახა ლი გა მო ცე მის გა მო?

– რამ დე ნი მე ტო მი უკ ვე აწყ ო ბი ლი ა და მა ლე გა მო ვა. ოც ტო მე ულ
ში შე სუ ლია ისე თი წე რი ლე ბი, ეს სე ე ბი და ლექ სე ბი, რომ ლე ბიც თა ვის 
დრო ზე პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სის გა მო არ შე ი ტა ნეს წი ნა ტო მე
უ ლებ ში. ეს, ძი რი თა დად, 191621 წლე ბის ნა აზ რე ვი ა... მკითხ ვე ლებს 
უნ და ვაც ნო ბოთ, რომ ოც ტო მე უ ლიც ყვე ლა ფერს ვერ იტევს, მაგ რამ 
დღემ დე გა მო ცე მულ თა შო რის ყვე ლა ზე სრუ ლი ა.

– ბა ტო ნო სო სო, სა ბო ლოო კითხ ვა, ტრა დი ცი უ ლად, სა მო მავ ლო 
გეგ მებს შე ე ხე ბა.

– დე კემ ბერ ში გა მო დის ჩე მი ორ ტო მე უ ლის “მარ ტვი ლი და ალამ და რის” 
პირ ვე ლი ტო მი, რო მე ლიც ჩე მი კვლე ვის ძი რი თად სა განს  კონ სტან
ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბას ეძღ ვნე ბა. რაც შე ე ხე ბა კრი ტი კულ 
წე რი ლებს, სამ წუ ხა როდ, მათ თვის ჯერ ჯე რო ბით ნაკ ლე ბად ვიც ლი.

გვინ და, ჩვე ნი გა ზე თი უფ რო სა ინ ტე რე სო და მრა ვალ ფე რო ვა ნი იყოს. 
რაც მთა ვა რი ა, და ი ბეჭ დე ბა ყვე ლა მწერ ლის ნა აზ რე ვი, მი სი მრწამ სის 
მი უ ხე და ვად...

– გა ზე თის რე დაქ ტო რო ბა არა სო დეს ყო ფი ლა ად ვი ლი, ბა ტო ნო სო სო, 
ახ ლა კი - მით უმე ტეს. ამი ტომ მინ და წარ მა ტე ბე ბი გი სურ ვოთ თქვენს 
სა რე დაქ ციო მუ შა ო ბა ში. მო დით ჩვენც და მკითხ ვე ლებ მაც ერ თად გა-
ვიხ სე ნოთ დი დი ილი ას სიტყ ვე ბი:

“გა ზე თის მო ამ ბე ო ბა მძი მე და ყოვ ლად საფ რთხი ლო, პა სუხ სა გე ბი მო-
ვა ლე ო ბაა და ის, ვინც ტყუ ილს, გა ზვია დე ბულს, გან ზრახ შეთხ ზულს ამ-
ბებს იწე რე ბა, დიდს და ნა შა ულს სჩა დის მთე ლის სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. 
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გა ზე თი კერ ძო ან გა რი შე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის ას პა რე ზად ვერ გა და იქ-
ცე ვა. ჯერ პი რა დის ან გა რი შე ბის აყო ლა კერ ძო კა ცის თვი საც კი საძ რა-
ხი სია და მავ ნე ბე ლი, მი სი ღირ სე ბის შემ ბღა ლა ვი და გა ზეთ მა ხომ არა-
სო დეს ახ ლო არ უნ და მი ი კა როს ამის თა ნაა ან გა რი შე ბი და პი რა დო ბა”.

ესა უ ბრა
ირი ნე კუ კა ვა

გაზ. “თბი ლი სი”, 1991, 29 ნო ემ ბე რი

ვის მხა რე საა ვაკ სბერ გი?
რო გორც “Литературная газета” იუწყ ე ბა (იხ. А. Ваксберг, “На чьей 

стороне время”, 21. XI. 1991) ვე ნა ში, პენ კლუ ბის 56ე კონ გრეს ზე, ჩა
მო ყა ლი ბე ბუ ლა ქარ თუ ლი პენ ცენ ტრის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი, 
რომ ლის შე მად გენ ლო ბა ასე თი გახ ლავთ: გრ. აბა ში ძე, ირ. აბა ში ძე, რ. 
ამა შუ კე ლი, ჭ. ამი რე ჯი ბი, თ. ბუ ა ჩი ძე, ა. ვა სა ძე, გ. გე გე ში ძე, ვ. გი გაშ-
ვი ლი, გ. დო ჩა ნაშ ვი ლი, კ. იმე დაშ ვი ლი, ჯ. ქარ ჩხა ძე, თ. კვა ჭან ტი რა ძე, 
დ. მაღ რა ძე, რ. მი მი ნოშ ვი ლი, გ. ფან ჯი კი ძე, მ. ფოცხ იშ ვი ლი, ი. სამ სო-
ნა ძე, ა. სუ ლა კა უ რი, ლ. თა ბუ კაშ ვი ლი, თ. წივ წი ვა ძე, ჯ. ჩარ კვი ა ნი, ნ. 
შა ტა ი ძე.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, თუ ქარ თვე ლი მწე რა ლი რო მე ლი მე სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი გახ დე ბა, ეს სა ა მა ყოა და უნ და მი ვე სალ მოთ, 
მი თუ მე ტეს  თუ მი სი ფი ლი ა ლი ჩა მო ყა ლიბ დე ბა; მაგ რამ გა უ გებ რო ბას 
იწ ვევს რამ დე ნი მე ფაქ ტი:

1. კონ გრეს ზე ქარ თველ მწე რალ თა გა ნაცხ ა დის შე სა ხებ არა ფე რი 
სცოდ ნია სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ ში რის თავ მჯდო მა რეს მუხ რან 
მა ჭა ვა რი ანს.

2. ქარ თველ მწე რალ თა თხოვ ნა პენ კლუბ ში შეს ვლის შე სა ხებ კონ
გრე სი სათ ვის წა რუდ გე ნია რუ სულ ცენტრს და რუ სუ ლი პრე სის მეშ ვე
ო ბით ვე გა ვი გეთ პირ ვე ლად.

3. ყო ვე ლი ქარ თვე ლი კან დი და ტუ რა თურ მე გულ მოდ გი ნედ გა ნუ
ხი ლავს კონ გრესს. ეს ნამ დვი ლად ვერ მო ხერ ხდე ბო და, რად გან ზო გი 
არც მწე რა ლი გახ ლავთ და არც ლი ტე რა ტო რი, ზო გის შე სა ხებ ქარ თველ 
მკითხ ველ საც არა აქვს წარ მოდ გე ნა (თუ სა ჭი რო გახ და ამ სა კითხს 
და ვა ზუს ტებთ).

4. პენ ცენ ტრის ყუ რადღ ე ბის მიღ მა აღ მოჩ ნდნენ ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
ქარ თველ მწე რალ თა შეს ვლის ინი ცი ა ტო რე ბი (მაგ. თა მაზ ჭი ლა ძე და 
ტა რი ელ ჭან ტუ რი ა).

მაგ რამ ყვე ლა გა უ გებ რო ბას ნა თელს ჰფენს კონ გრე სის მი ერ მი ღე
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ბუ ლი რე ზო ლუ ცია (ტექ სტი უეჭ ვე ლად ჩვე ნი მწერ ლე ბის ხე ლით და ი
წე რე ბო და!), რომ ლი და ნაც გა მომ დი ნა რე თურ მე ჩვენ ში არ არ სე ბობს 
სიტყ ვის და შე მოქ მე დე ბის თვით გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, ირ ღვე ვა 
ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბი, “ქარ თუ ლი კულ ტუ რის თვალ სა ჩი ნო მოღ ვა
წე ე ბი” ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მი სი პრე სის მი ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლია 
“ქარ თვე ლი ხალ ხის მტრე ბად”. ამი ტომ პენ კლუ ბი მო უ წო დებს სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას, და იც ვას სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტე ბი და სა ერ თა შო რი სო პე ნის ქარ ტი ა.

იძუ ლე ბუ ლი ვართ, გა ვა კე თოთ რამ დე ნი მე კო მენ ტა რი: 
პენ ცენ ტრის ქარ თუ ლი სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი მთლი ა ნად 

შედ გე ბა ოპო ზი ცი ო ნერ ან ოპო ზი ცი ის თა ნამ გრძნობ მწე რალ თა გან. 
მათ გარ და ხომ არი ან არა ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბის სიტყ ვის ოს ტა ტე ბი 
 შ. ნიშ ნი ა ნი ძე, მ. ლე ბა ნი ძე, მ. მა ჭა ვა რი ა ნი, ო. ჩხე ი ძე, ო. ჭი ლა ძე, თ. 
ჭი ლა ძე, ო. ჭე ლი ძე, ტ. ჭან ტუ რი ა, ნ. წუ ლე ის კი რი, გ. გე გეჭ კო რი, ა. 
კა ლან და ძე, რ. მიშველაძე, ბ. ბა რა ნა უ ლი, ლ. სტუ რუ ა, რ. ჭე იშ ვი ლი...

ამ დე ნად არ არის მარ თა ლი, თით ქოს “ქარ თუ ლი კულ ტუ რის თვალ სა
ჩი ნო მოღ ვა წე ებს” დევ ნი დეს ხე ლი სუფ ლე ბა. კრი ტი კა შე ე ხო, და ეს 
სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი გახ ლავთ, მხო ლოდ იმ მწერ ლებს, რომ ლე ბიც 
მო ნა წი ლე ობ დნენ ხე ლი სუფ ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გო მოძ რა ო ბა ში და 
მის დამ ხო ბას მო ითხ ოვ დნენ. მი უ ხე და ვად ამი სა, ისი ნი პრე სა ში თა ვი-
სუფ ლად იბეჭ დე ბი ან (მათ შო რის - “შავ რაზ მუ ლი”, “ფა შის ტუ რი” 
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” ფურ ცლებ ზეც), ხო ლო ზო გი ერ თე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა ნამ დე ბო ბე ბის პი რე ბიც არი ან (მაგ. ჯ. ჩარ კვი ა ნი, გ. 
ფან ჯი კი ძე). ასე რომ, კრი ტი კას დევ ნად ნუ რა ვინ მი იჩ ნევს. უც ნა უ რი 
ამ ბა ვი ა: მწე რა ლი პრე სა ში თუ მი ტინ გებ ზე გა მო დის პრე ზი დენ ტის 
სას ტი კი კრი ტი კით და ეს არა ვის უკ ვირს. მაგ რამ თუ მას უპა სუ ხე ბენ, 
მა შინ ვე გან გაშს ატეხს, გვიშ ვე ლეთ, რეპ რე სი ე ბი იწყ ე ბა ო! არა და ხომ 
ყვე ლამ ვი ცით, პენ ცენ ტრის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის წევ რთა 
დი დი ნა წი ლი კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის მმარ თვე ლო ბის წლებ ში დე მოკ
რა ტი ის უქონ ლო ბას არ უჩი ო და და თავ საც მშვე ნივ რად გრძნობ და!

ამ დე ნად, ქარ თველ მწე რალ თა ერ თი ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვით მი ღე ბულ 
რე ზო ლუ ცი ას არა ფე რი აქვს სა ერ თო სი მარ თლეს თან და შე მოქ მე დე
ბას თან. სამ წუ ხა როდ, ეს არის კი დევ ერ თი ცდა- გა მო ი ყე ნონ სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცია პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი სათ ვის, ისევ სა ქარ თვე ლოს 
სა ხე ლის გა სა ტე ხად, შეც დო მა ში შე იყ ვა ნონ უცხ ო ე ლი კო ლე გე ბი, რომ 
თით ქოს სა ქარ თვე ლო ში “ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი” მძვინ ვა რებს (ხო ლო 
თუ რე ზო ლუ ცი ის ტექსტს არ ეთან ხმე ბი ან ქარ თვე ლი მწერ ლე ბი, მა შინ 
ალ ბათ ისი ნი გა ა კე თე ბენ სა თა ნა დო გან ცხა დე ბას).

იქ ნებ ისიც ღირ დეს და ფიქ რე ბად, რა ტომ წერს ქარ თველ ოპო ზი ცი-
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ო ნე რებ ზე ასე თი თა ნაგ რძნო ბით, ხო ლო ქარ თულ ეროვ ნულ ხე ლი სუფ-
ლე ბა ზე ასე თი სი ძულ ვი ლით არ კა დი ვაკ სბერ გი - იმ პე რი ის ერ თგუ ლი 
მსა ხუ რი.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 29 ნო ემ ბე რი

დო კუ მენ ტე ბი მეტყ ვე ლე ბენ

რო გორც ჩვენ მა მკითხ ვე ლებ მა იცი ან, “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” წი ნა ნო მერ ში და ი ბეჭ და მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი სა (“ქარ თველთ 
“просьба” და რუსთ გუ ლის ხმი ე რე ბა”) და სო სო სი გუ ას (“ვის მხა რე საა 
ვაკ სბერ გი?”) წე რი ლე ბი, რომ ლებ შიც კრი ტი კუ ლად არის შე ფა სე ბუ ლი 
ქარ თველ მწე რალ თა ერ თი ჯგუ ფის პო ზი ცია და პენ კლუ ბის მი ერ მი ღე
ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ა. ამის გა მო ქარ თუ ლი პენ ცენ ტრის სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტეტ მა გა მოგ ვიგ ზავ ნა სი ნამ დვი ლის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტე ბი, 
რო მელ თაც აქ ვე ვაქ ვეყ ნებთ, მაგ რამ იძუ ლე ბუ ლი ვართ და ვურ თოთ 
კო მენ ტა რე ბი:

“ბა ტო ნო მთა ვა რო რე დაქ ტო რო!
ამ რამ დე ნი მე ხნის წინ ქარ თველ მწე რალ თა ერ თი ნა წი ლის სა ი ნი ცი-

ა ტი ვო ჯგუფ მა ლონ დონ ში მი მარ თვა გა უგ ზავ ნა სა ერ თა შო რი სო პენ -
კლუ ბის პრე ზი დენტს ბა ტონ დ. კონ რადს სა ქარ თვე ლო ში პენ -ცენ ტრის 
შექ მნის თა ო ბა ზე.

სა სი ხა რუ ლო ა, რომ პენ -კლუ ბის მო რიგ მა 56-ე კონ გრეს მა ოპე რა ტი-
უ ლად და ამ ტკი ცა ქარ თუ ლი პენ -ცენ ტრის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი.

ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით “ლი ტე რა ტურ ნაია გა ზე ტამ” თა ვის 
20 ნო ემ ბრის ნო მერ ში გა მო აქ ვეყ ნა ცნო ბა სა კუ თა რი კო მენ ტა რით. ამ 
ცნო ბა სა და კო მენ ტარს მოჰ ყვა მძაფ რი რე აქ ცი ა, რო მე ლიც “ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” 29 ნო ემ ბრის ნო მერ ში აი სა ხა.

გვინ და მო გახ სე ნოთ, რომ ქარ თუ ლი პენ -ცენ ტრის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუფ მა მი მარ თვა გაგ ზავ ნა მხო ლოდ ლონ დონ ში. არა ვი-
თა რი სხვა დო კუ მენ ტი მას არც შე უქ მნია და მით უმე ტეს, არც გა უგ ზავ ნი ა.

ყო ველ გვა რი გა უ გებ რო ბის გა სა ფან ტა ვად, გთხოვთ დაგ ვი ბეჭ დოთ 
რამ დე ნი მე დო კუ მენ ტი რო მე ლიც ნა თელს მოჰ ფენს საქ მის ნამ დვილ არსს”.

ქარ თუ ლი პენ -ცენ ტრის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი”.
კო მენ ტა რი: პენ კლუ ბის და მი სი ქარ თუ ლი ფი ლი ა ლის სა წი ნა აღ მდე გო 

ვის რა უნ და ჰქონ დეს. მხო ლოდ გუ ლის ტი კი ვი ლით იყო ნათ ქვა მი, რომ 
1. ქარ თველ მწე რალ თა გან ცხა დე ბის შე სა ხებ უნ და ეთ ქვათ მწე რალ თა 
კავ ში რის თავ მჯდო მა რი სათ ვის. 2. გა ურ კვე ვე ლი იყო რა ნიშ ნით შე ირ
ჩა სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი, ან მას ში რა ტომ არ აღ მოჩ ნდა ეროვ ნუ
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ლი ხე ლი სუფ ლე ბის არ ცერ თი მხარ დამ ჭე რი. 3. რა ტომ შე ვიტყ ვეთ ეს 
ფაქ ტი პირ ვე ლად რუ სუ ლი პრე სის მეშ ვე ო ბით. 4. და ბო ლოს  “ცნო ბას” 
და “კო მენ ტარს” კი არა ვინ აკ რი ტი კებს, არა მედ  “რე ზო ლუ ცი ას”, რა
ზეც არა ფერს ამ ბობს კო მი ტე ტი. სწო რედ “რე ზო ლუ ცი ა” არის მი მარ-
თუ ლი სა ქარ თვე ლოს და ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც 
დე ზინ ფორ მა ცია და ცი ლის წა მე ბა ა.

რე ზო ლუ ცი ის შე სა ხებ არა ფე რი ვი ცო დითო, თქვეს გ. ფან ჯი კი ძემ და 
ჭ. ამი რე ჯიბ მა. ხო ლო რ. ამა შუ კელ მა, აი, ეს გან ცხა დე ბა მოგ ვი ტა ნა:

“გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტორს ბა ტონ სო სო 
სი გუ ას.

დი ა ხაც, ბევ რი რა მე არ მომ წონს, მაგ რამ გა რეთ არა სო დეს არა ფე რი 
გა მი ტა ნი ა, არც ახ ლა და არც ად რე. ვინც მიც ნობ ს, კარ გად იცის: 
ზურგს უკან ლა პა რა კი არ მჩვე ვია და სამ შობ ლოს მიღ მა მომ ჩი ვან თა 
გვერ დით არა სო დეს ვმდგარ ვარ. მე პენ -კლუ ბის წევ რო ბა ზე მო ვა წე რე 
ხე ლი, რის უფ ლე ბა საც ვე რა ვინ ჩა მო მარ თმევს.

პა ტი ვის ცე მით რე ზო ამა შუ კე ლი”.
სხვე ბის შე სა ხებ ვე რაფ რით გა გა ხა რებთ: ყვე ლას ჰქონ და საკ მაო დრო 

აზ რის გა მო სათ ქმე ლად და რად გან დუ მი ლი არ ჩი ეს, ეტყ ო ბა, ეთან ხმე
ბი ან რე ზო ლუ ცი ას, თუმ ცა რა ტომ არ უნ და ეთან ხმე ბოდ ნენ: რე ზო ლუ-
ცია არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა მი მარ თვას. 

არ ვი ცი, 23ვე ქარ თველ მა მწე რალ მა თუ წა ი კითხა (ან თუ გა ი გო) 
ინ გლი სუ რი ტექ სტი, მაგ რამ ჩვე ნი მკითხ ვე ლე ბის დიდ მა ნა წილ მა 
ნამ დვი ლად არ იცის შექ სპი რი სა და ბა ი რო ნის ენა. ამი ტომ სჯობს მათ 
ქარ თუ ლი თარ გმა ნიც შევ თა ვა ზოთ, რა თა სუ რა თი უფ რო ნა თე ლი 
გახ დეს:

“თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა 
სა ერ თა შო რი სო პენ -კლუ ბის პრე ზი დენტს, 

ბა ტონ დ. კონ რადს
სა ერ თა შო რი სო პენ -კლუ ბის გე ნე რა ლურ მდი ვანს, 

ბა ტონ ა. ბლოკს
19. 10. 1991

გაც ნო ბებთ, რომ ქარ თველ მა მწერ ლებ მა და არ სეს სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტე ტი ეროვ ნუ ლი პენ -ცენ ტრის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. ვთხოვთ კონ-
გრე სის პა ტივ ცე მულ დე ლა გა ტებს მიგ ვი ღონ მწე რალ თა სა ერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ცი ის შე მად გენ ლო ბა ში.

ჩვენ წარ მო ვად გენთ მსოფ ლი ოს ერ თ-ერთ უძ ვე ლეს ლი ტე რა ტუ რას, 
ჩვე ნი პრინ ცი პე ბია ჰუ მა ნიზ მი და ტო ლე რან ტო ბა. დღეს, რო ცა ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბი ხდე ბა, რო ცა ქარ თველ მწე რალ თა 
ერ თგუ ლე ბა დე მოკ რა ტი ის იდე ა ლე ბი სად მი სას ტიკ დევ ნას გა ნიც დის, 
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ჩვენ თვის ერ თობ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვი ყოთ მსოფ ლი ოს მწე რალ თა 
ოჯახ ში, რო მელ საც დი დი სა ერ თა შო რი სო გავ ლე ნა აქვს.

ჩვენ სავ სე ბით ვე თან ხმე ბით პენ -კლუ ბის წეს დე ბას. თავს ვალ დე-
ბუ ლად ვთვლით მივ ყვეთ მის პრინ ცი პებს”.

კო მენ ტა რი: რო გორც ვხე დავთ, სწო რედ მი მარ თვის ტექ სტშია მო ცე
მუ ლი ის იდე ა, რო მე ლიც რე ზო ლუ ცი ად გა ფორ მდა (თუ თბი ლი სი დან 
არ იქ ნა მი წო დე ბუ ლი!): “ქარ თველ მწე რალ თა ერ თგუ ლე ბა დე მოკ რა ტი-
ის იდე ა ლე ბი სად მი სას ტიკ დევ ნას გა ნიც დის”(!). ასე რომ, რამ დე ნიც უნ
და ამ ტკი ცონ, ჩვენ არა ფე რი ვი ცო დი თო, ვერ და ვი ჯე რებთ. სხვა დო კუ
მენ ტე ბი ამ მი მარ თვას ახ ლდა და თუ არა, ეს ჩვენ თვის უც ნო ბი ა. მაგ რამ 
უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ იქ ნე ბო და. მაგ რამ ესეც საკ მა რი სი ა. გვინ და 
შე ვახ სე ნოთ ჩვენს კო ლე გებს, რომ კრი ტი კა “სას ტი კი დევ ნა” არ არის. 

“კო მი ტე ტის” ყვე ლა წევრს აქვს პრე სა, სამ სა ხუ რი (ზოგს - მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბაც), წიგ ნის გა მო ცე მის, კა ნო ნი ე რად 
არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტის და უნ დო ბე ლი კრი ტი კი სა და შე ი ა რა ღე ბულ 
ოპო ზი ცი ა ში ანუ პუტ ჩში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა! ხო ლო ამის გა
მო თუ ვინ მეს გა აკ რი ტი კე ბენ, ნუ გა ი ო ცე ბენ. მო გეხ სე ნე ბათ, კრი ტი კა 
რომ “დევ ნა” იყოს, მა შინ თა მაზ წივ წი ვა ძის მი ერ შე რის ხუ ლი მწერ ლე ბი 
კარ გა ხნის წინ უნ და გა დახ ვე წი ლიყ ვნენ სა ქარ თვე ლო დან, თუ ვე ნა ში 
ვე რა, მოს კოვ ში მა ინც.

რო გორც მო გახ სე ნეთ, ჩვე ნი მწერ ლე ბი მხო ლოდ მი მარ თვის ტექ სტის 
ამა რად არ უნ და დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ. პო ზი ცი ას ისი ნი სხვა ხერ ხე ბი თაც 
გა ი მაგ რებ დნენ. ამას გვა ფიქ რე ბი ნებს ბა ტონ ალექ სანდრ ბლო კის 
სა გუ ლის ხმო წე რი ლი ქარ თვე ლი კო ლე გე ბი სად მი, რომ ლის ორი გი ნალს 
ჩვენ თვის შე ვი ნა ხავთ, ხო ლო თარ გმანს აქ ვე გა გაც ნობთ:

“ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო, - მო ხა რუ ლი ვარ გაც ნო ბოთ, რომ ასამ ბლეა 
კე თი ლი გან წყო ბით შეხ ვდა თქვენს მი მარ თვას და ერ თობ და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი ა, რომ ქარ თუ ლი ცენ ტრი რაც შე იძ ლე ბა მა ლე სცნონ. ასამ ბლე ამ 
კარ გად უწყ ის ქარ თუ ლი კულ ტუ რის მნიშ ვნე ლო ბა, მი სი დი დი წვლი ლი 
მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა ში და აგ რეთ ვე ეს მის ის რთუ ლი სი ტუ ა ცი ა, 
რო მელ შიც სა ქარ თვე ლოს მწერ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ ამ სა ზა რელ დროს, 
წე რის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვი სა და ცენ ზუ რის ყვე ლა ფორ მის მი მართ 
წი ნა აღ მდე გო ბა ში. ამ ბრძო ლა ში, რო მე ლიც პენ -ის ყუ რადღ ე ბის 
ცენ ტრში ა, პენს თქვე ნი მხარ და ჭე რის იმე დი აქვს და გა მოს თქვამს 
იმედს, რომ ამი ე რი დან, შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცე მა თქვე ნი დაც ვი სა.

თუ ამ სფე რო ში რა ი მე პრობ ლე მა გაქვთ, გთხოვთ შეგ ვატყ ო ბი ნოთ 
უშუ ა ლოდ ან რუ სუ ლი ცენ ტრის მეშ ვე ო ბით, რო მელ მაც თქვე ნი კან დი-
და ტუ რა დი დი მჭერ მეტყ ვე ლე ბით გაგ ვაც ნო და გან გვი მარ ტა ის დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა, რო მე ლიც თქვენს მო მა ვალ ცენტრს ენი ჭე ბა.
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სამ წუ ხა როდ, თქვე ნი თხოვ ნა ძა ლი ან გვი ან მი ვი ღეთ და შე უძ ლე ბე ლი 
გახ და მი სი კენ ჭის ყრა ზე და ყე ნე ბა, მაგ რამ სა ერ თა შო რი სო ასამ ბლე ამ 
მთხო ვა თქვენ თვის გად მო მე ცა ჩვე ნი სა უ კე თე სო სურ ვი ლე ბი და 
და მერ წმუ ნე ბი ნეთ, რომ თქვე ნი არ ჩე ვის სა კითხი კე თილ გან წყო ბით 
იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი ჩვენს შემ დეგ შეხ ვედ რა ზე - კონ გრეს ზე, რო მე ლიც 
ჩა ტარ დე ბა ბარ სე ლო ნა ში 20-26 აპ რილს. ამა სო ბა ში, იმე დი მაქვს, 
რომ თქვენ გა ნაგ რძობთ მუ შა ო ბას კო მი ტე ტის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, 
რო მე ლიც იკის რებს პენ -ცენ ტრის და არ სე ბას თან და კავ ში რე ბულ ად მი-
ნის ტრა ცი ულ და სა ორ გა ნი ზა ციო ამო ცა ნებს. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
რომ რუ სე თის ცენ ტრი, რო მელ მაც საკ მაო გა მოც დი ლე ბა შე ი ძი ნა და 
დი დი აქ ტი უ რო ბა გა მო ი ჩი ნა, დახ მა რე ბას გა გი წევთ.

დი დი იმე დი გვაქვს, რომ შეძ ლებთ ბარ სე ლო ნის კონ გრეს ზე დამ კვირ-
ვებ ლის გა მოგ ზავ ნას და აგ რეთ ვე დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ჩვე ნი 
რუ სი მე გობ რე ბი და გეხ მა რე ბი ან იმ სირ თუ ლე ე ბის გა და ლახ ვა ში, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა წა მო იჭ რას თქვე ნი წარ მო მად გენ ლო ბის ორ გა ნი-
ზე ბის საქ მე ში.

თუმ ცა ჯერ ვერ გი ლო ცავთ, მსურს გა მოვ ხა ტო ჩე მი პი რა დი სიმ პა თია 
და, სა ერ თა შო რი სო პრე ზი დენ ტის სიმ პა თია და გი სურ ვოთ ნა ყო ფი ე რი 
მუ შა ო ბა სა ერ თა შო რი სო პენ -ცენ ტრში.

პა ტი ვის ცე მით, ალექ სანდრ ბლო კი,
სა ერ თა შო რი სო მდი ვა ნი”.

კო მენ ტა რი: ბა ტონ ბლო კის წე რი ლი დან ვერ ვი გებთ, რომ თით ქოს 
პენ კლუბს გულ დას მით გა ნე ხი ლოს 23ვე ქარ თვე ლი მწერ ლის კან დი
და ტუ რა. ჩანს, ეს ა. ვაკ სბერ გის ფან ტა ზი ის ნა ყო ფი ყო ფი ლა, რო მე
ლიც იმი ტომ გაგ ვაც ნო, რომ ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მომ ხრე თათ
ვის გუ ლი მო ეკ ლა. ალ. ბლო კი შე ნიშ ნავს, თქვე ნი მი ღე ბის სა კითხს 
აპ რილ ში, ბარ სე ლო ნის კონ გრეს ზე გან ვი ხი ლავ თო. გე ნე რა ლუ რი მდი
ვა ნი გულ წრფე ლად სწუხს ქარ თველ მწე რალ თა აუ ტა ნელ მდგო მა რე ო
ბა ზე (“სა ზა რელ დრო ში” ცხოვ რობ თო!), რად გან დარ წმუ ნე ბუ ლი ვართ, 
არ იცის, პენ -კლუ ბის წევ რო ბის არა ერ თი კან დი და ტი პუტ ჩის დღე ებ ში 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი ოპო ზი ცი ის გვერ დით რომ იდ გა სიტყ ვით და საქ მით! ეს 
რომ სცოდ ნო და, გვჯე რა, ალექ სანდრ ბლო კი ეჭ ვის თვა ლით შე ხე დავ
და რუს თა თხოვ ნას, რო მელ თაც “დი დი მჭევ რმეტყ ვე ლე ბით” და უ ხა სი
ა თე ბი ათ ქარ თვე ლი კო ლე გე ბი. 

გახ სოვს, მკითხ ვე ლო, “სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტი” თავ ში რომ გვარ
წმუ ნებ და, პენ კლუ ბი სათ ვის მი მარ თვის გარ და “ა რა ვი თა რი სხვა დო კუ
მენ ტი” არ გაგ ვიგ ზავ ნი ა ო. თვი თონ რა ტომ გა აგ ზავ ნი და, რო ცა იქ “უფ რო
სი ძმე ბი” იყ ვნენ წარ გზავ ნი ლი და, რო გორც წე სი, ქარ თველთ “просьба”ს 
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კე თილ სინ დი სი ე რად, ჩვე უ ლი გუ ლის ხმი ე რე ბით ას რუ ლებ დნენ!
ახ ლა ერ თიც ვი კითხ ოთ: “უფ რო სი ძმე ბი” ასე ენერ გი უ ლად და ოპე რა-

ტი უ ლად რა ტომ სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის არ იბ რძვი-
ან? ეს კი ვი კითხ ეთ, მაგ რამ სჯობს პა სუხს აღარ მო ვუ ცა დოთ.

ჩვენს ხელთ არის ქარ თველ მწე რალ თა “პენ ცენ ტრის” წეს დე ბაც, 
რომ ლის სა წი ნა აღ მდე გო ვის რა უნ და ჰქონ დეს. მაგ რამ არ ვაქ ვეყ ნებთ 
მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ჯერ უნ და გა ირ კვეს მი მარ თე ბა სა ქარ თვე ლოს 
მწე რალ თა კავ შირ თან (რომ ლის თავ მჯდო მა რე ე ბი დიდ ხანს იყ ვნენ 
ბა ტო ნე ბი ირაკ ლი აბა ში ძე და გრი გოლ აბა ში ძე, მარ თლაც სას ტიკ და 
სა ში ნელ წლებ ში) და უა რი ეთ ქვას პენ კლუ ბის რე ზო ლუ ცი ას, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც ქარ თუ ლი პენ ცენ ტრი უპი რის პირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ ხე ლი სუფ ლე ბას. ასე რომ, მშვე ნივ რად იცის თა ვი სი საქ მე 
არ კა დი ვაკ სბერ გმა, მშვე ნივ რად იცის, ვის რის თვის აქებს...

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 6 დე კემ ბე რი

მწე რალ თა კავ ში რის მო მა ვა ლი

სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ ში რი არც მენ შე ვი კებს და უ არ სე ბი ათ და 
არც ბოლ შე ვი კებს. იგი ჩა მო ყა ლიბ და 1917 წლის ოქ ტომ ბერ ში ცნო ბილ 
ქარ თველ მწე რალ თა ინი ცი ა ტი ვით, რო ცა მთელს იმ პე რი ა ში ანარ ქია 
ბა ტო ნობ და და მწერ ლე ბი სათ ვის არა ვის ეცა ლა. მწე რალ თა კავ ში რი 
არ სე ბი თად იყო სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ფორ მა ლუ რად აერ თი ა ნებ და 
ერ თი პრო ფე სი ის ხალხს (და არა უეჭ ვე ლად თა ნა მო აზ რე ებს). მხო ლოდ 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბამ აქ ცია იგი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რის 
ნა წი ლად, დიქ ტატს დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ად, სა მი ნის ტროს 
ნა ირ სა ხე ო ბად, რო მელ საც მკაც რი იდე ო ლო გი უ რი კონ ტრო ლი და უ
წე სა (გა ვიხ სე ნოთ ზო გი ერ თი ხელ მძღვა ნე ლი  სი ლი ბის ტრო თოდ რი ა, 
სი მონ წვე რა ვა, და ვით დე მეტ რა ძე, კან დიდ ჩარ კვი ა ნი). გა მომ დი ნა რე 
ლე ნი ნუ რი თვალ საზ რი სი დან, ლი ტე რა ტუ რა პარ ტი უ ლი ბრძო ლის 
ნა წი ლი უნ და გამ ხდა რი ყო და გახ და კი დეც. ამი ტომ მფარ ვე ლობ და და 
აფი ნან სებ და ხე ლი სუფ ლე ბა მწე რალ თა კავ შირს, ჟურ ნალ გა ზე თებს, 
უზ რუნ ველ ყო ფდა ერ თგულ პირთ პოს ტე ბით, პრე მი ე ბით, ბი ნე ბით, 
აგა რა კე ბით... სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი იე რარ ქი ის პრინ ცი პი მწერ ლო
ბა ზეც ვრცელ დე ბო და, თუმ ცა წმინ და პარ ტი უ ლ და ყო ფას ყო ველ თვის 
არას წო რად მი იჩ ნევ დნენ თა ვად მწერ ლე ბი. ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ არ ნა
ხუ ლი სი სას ტი კით და ნერ გილ მა მე ქა ნიზ მმა საკ მაო შე დე გი გა მო ი ღო 
და მწე რა ლი ლა მის გა და აჩ ვია მწერ ლო ბა ზე ფიქრს. მწერ ლო ბა გა აზ
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რე ბულ იქ ნა კა რი ე რის სა შუ ა ლე ბად, რად გან ახალ გაზ რდა შე მოქ მე დი
სათ ვის სხვა გზა დახ შუ ლი იყო. ხო ლო ოფი ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რა ში 
მოქ ცე ვა, ად რე თუ გვი ან, მას უეჭ ვე ლად აქ ცევ და პარ ტი უ ლი იდე ე ბის 
უგუ ლო მე საყ ვი რედ.

ახ ლა რომ გა დავ ხე დოთ იმ ავ ტორ თა ნა წე რებს, რომ ლე ბიც ოპო ზი ცი ო
ნე რე ბი გვე გო ნა 7080ი ან წლებ ში, აღ მოჩ ნდე ბა, რომ თურ მე მა თი ნა აზ
რე ვიც გა ბა ტო ნე ბუ ლი იდე ო ლო გი ით ყო ფი ლა დაღ დას მუ ლი. მცი რე ო
დე ნი გა დახ ვე ვა და გაბ რძო ლე ბაც კი გმი რო ბად აღიქ მე ბო და, რა საც 
გა დაგ ვა რე ბამ დე მიჰ ყავ და მარ ქსის ტულ ლე ნი ნუ რი თვალ საზ რი სი. 
მაგ რამ ეს იყო ევო ლუ ცი უ რი პრო ცე სი და დიდ დროს მო ითხ ოვ და. ისიც 
უნ და ვთქვათ, რომ 80-ი ა ნი წლე ბის თვის ქარ თულ მწერ ლო ბა ში უკ ვე 
უკუგ დე ბუ ლი იყო ე. წ. სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მი. მაგ რამ არ სე ბობ და 
ხე ლი სუფ ლე ბის დიქ ტა ტი და მა ინც მის ხელთ იყო მწერ ლო ბის სა და
ვე ნი. პრო ცე სი რე გუ ლირ დე ბო და სამ სა ხუ რის, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო პი რო
ბე ბის და პუბ ლი კა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით. ის, ვინც ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ
მდე გი იყო, კავ ში რის წევ რი ვერ გახ დე ბო და. ხო ლო თუ კავ ში რის წევ რი 
არ იყო მწე რა ლი, იგი წიგნს ვერ გა მოს ცემ და, ვერ მი ი ღებ და ნორ მა ლურ 
ჰო ნო რარს, ბი ნას, მან ქა ნას, ავეჯს, უცხ ო ე თის საგ ზურს და ა. შ. ნე იტ
რა ლი ტე ტი და საშ ვე ბი იყო, მაგ რამ ნე იტ რა ლურ პი როვ ნე ბას ხე ლი სუფ
ლე ბის კარ ნა ხით კავ ში რი გულ გრი ლად ეკი დე ბო და. იგი მა ინც და ჩაგ
რუ ლი რჩე ბო და და იძუ ლე ბუ ლი იყო ჩა ფიქ რე ბო და თა ვის მდგო მა რე
ო ბას, რა საც სა ბო ლო ოდ მა ინც იმ კონ ფორ მიზ მამ დე მიჰ ყავ და, რა საც 
ასე ჰკიცხ ავ და ჭა ბუ კო ბი სას.

ერ თი სიტყ ვით, მწე რალ თა კავ ში რი არ იყო გა მიზ ნუ ლი მწერ ლო ბის 
მხო ლო დ აღ მავ ლო ბი სათ ვის, მაგ რამ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში მი სი გა მო
ყე ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი იყო. და ეს ასე მოხ და კი დეც. სა ყო ველ თაო გა ნუ
კითხ ა ო ბის ჟამს იგი იმე დის კუნ ძუ ლად ჩან და. რომ არ ყო ფი ლი ყო 
მწე რალ თა კავ ში რი, მწე რალ თა მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო უა რე სი 
იქ ნე ბო და. ხე ლი სუფ ლე ბა მათ ერ თგუ ლე ბას მა ინც მოს თხოვ და, სა მა-
გი ე როდ კი ვე რა ფერს მი ი ღებ დნენ. შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ ნამ დვი ლი 
მწე რა ლი ყო ველ გვარ პი რო ბებ ში გა აგ რძე ლებს მუ შა ო ბას, მაგ რამ 
ნამ დვი ლი მწე რა ლი თი თო ო რო ლაა და მა თი შრო მა გმი რო ბას უდ რის. 
გმი რო ბას ყვე ლას ვერ მოს თხოვ. ხო ლო ცხოვ რე ბა ყვე ლას უნ და.

დღეს სხვა სი ტუ ა ცი ა ა. ირ ღვე ვა ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა. და არ
სდა მრა ვა ლი არა სა ხელ მწი ფო გა ზე თი, ჟურ ნა ლი, გა მომ ცემ ლო ბა. პრი-
ვა ტი ზა ცი ა, კერ ძო სა კუთ რე ბა, სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ახალ პერ სპექ-
ტი ვას შლის და ამ დროს ბუ ნებ რი ვად დგე ბა სა ხელ მწი ფო მწე რალ თა 
კავ ში რის სა კითხ ი. დი დი ხე ლოვ ნე ბა ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს სჭირ დე ბა, 
მაგ რამ თუ რო გორ უნ და შე იქ მნას იგი  სა ხელ მწი ფოს საქ მე არ არის. 
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ეს ინ დი ვი დის საქ მეა და მთავ რო ბამ ძა ლი ა ნაც რომ მო ინ დო მოს, ხე
ლო ვანს შე დევრს ვერ შე აქ მნე ვი ნებს, კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე  ვერც 
ხელს შე უშ ლის. ასე რომ, მწე რა ლი თა ვად ხდე ბა თა ვი სი ბე დის გან მგე
ბე ლი. მაგ რამ ეს მა შინ, რო ცა სა ბო ლო ოდ და ირ ღვე ვა სო ცი ა ლის ტუ
რი სტრუქ ტუ რა და მას შეც ვლის ახა ლი სა ზო გა დო ე ბის ნორ მე ბი და 
სტრუქ ტუ რა. დღეს, რო ცა ჩვენ ვცხოვ რობთ გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში, 
აუ ცი ლე ბე ლია შე ნარ ჩუნ დეს მწე რალ თა კავ ში რი. ჯერ ჯე რო ბით სა
ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბის გა რე შე მწერ ლო ბა ვერ იარ სე ბებს, უფ რო სწო
რად  მი სი ნა წი ლი არა თუ სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო პი რო ბე ბის მოგ ვა რე ბას, 
წიგ ნის გა მო ცე მა საც ვერ შეძ ლებს. იქ ნებ ეს ერ თის მხრივ კარ გი იყოს, 
მაგ რამ ნუ ვი ფიქ რებთ, რომ სას ტი კი კონ კუ რენ ცია მხო ლოდ ნი ჭი ე რებს 
გა მო არ ჩევს. შე იძ ლე ბა პი რი ქი თაც მოხ დეს. ამის მა გა ლითს გვაძ ლევს 
ევ რო პა. გა მო ნაკ ლი სი არც ჩვენ ვიქ ნე ბით.

მაგ რამ არ სე ბულ კავ შირს ნამ დვი ლად სჭირ დე ბა გარ დაქ მნა. იგი 
გა მო სუ ლია იდე ო ლო გი უ რი დიქ ტა ტი დან. მწერ ლებს დღეს აერ თი
ა ნებთ არა რო მე ლი მე დოქ ტრი ნა, არა მედ ქარ თუ ლი სიტყ ვის და სა ქარ
თვე ლოს სიყ ვა რუ ლი, რო მე ლიც ყვე ლას თა ვი სე ბუ რად ეს მის, იმ დე ნად 
ზო გა დია და სა ყო ველ თა ო. ამ დე ნად  ერ თი ა ნო ბა მე ტის მე ტად პი რო ბი-
თი ა, რაც ბუ ნებ რი ვად წარ მო შობს სხვა დას ხვა ჯგუ ფებს, ასო ცი ა ცი ებს, 
რო მელ ნიც აარ სე ბენ თა ვი ანთ პრე სას და გა მომ ცემ ლო ბას. ასე რომ, 
მწე რალ თა კავ ში რი უნ და შეც ვა ლოს მწე რალ თა ასო ცი ა ცი ამ, პრო ფე-
სი ულ მა გა ერ თი ა ნე ბამ, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლად ეყო ლე ბა პრე ზი-
დენ ტი, ავ ტო რი ტე ტუ ლი მწე რა ლი, ვის სიტყ ვას, შე მოქ მე დე ბას, პი როვ-
ნე ბას პა ტივს სცემს მთე ლი ერი. დღეს ასე თი პი როვ ნე ბაა მუხ რან მა ჭა-
ვა რი ა ნი. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ სწო რედ მან წა მო იწყო დის კუ სია მწე რალ თა 
კავ ში რის მო მა ვალ ზე. მე ვფიქ რობ, სავ სე ბით ზედ მე ტია მდივ ნე ბი და 
სექ ცი ე ბი. სექ ცი ე ბი უნ და შეც ვა ლოს ასო ცი ა ცი ებ მა. ხო ლო ყო ვე ლი 
ასო ცი ა ცია თა ვად გან საზღ ვრავს თუ რო მე ლი სექ ცია დას ჭირ დე ბა. 
მწე რალ თა ასო ცი ა ცი ა, რო გორც სა პი რის პი რო ჯგუ ფე ბის გა მა ერ თი ა ნე
ბე ლი, გახ დე ბა ლი ტე რა ტუ რის პრო პა გან დის ტი, ავ ტო რის უფ ლე ბა თა 
დამ ცვე ლი, მი უ ხე და ვად მი სი მრწამ სი სა და მნიშ ვნე ლო ბი სა.

ხო ლო მო მა ვალ ში, რო ცა ლი ტე რა ტუ რას სავ სე ბით მო ეხ სნე ბა 
რო გორც სა ხელ მწი ფო დო ტა ცი ა, ისე სა ხელ მწი ფო პრი ვი ლე გი ა, ალ ბათ 
მწე რალ თა კავ ში რიც შეწყ ვეტს არ სე ბო ბას, რად გან ყვე ლა გა მო ძებ ნის 
არ სე ბო ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მომ გე ბი ან ფორ მას და გან სხვა ვე ბულ 
თუ და პი რის პი რე ბულ აზ რთა მქო ნე პი რებ სა და ჯგუ ფებს შე საძ ლოა 
არც ექ ნეთ სურ ვი ლი ერ თად ყოფ ნი სა.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 20 დე კემ ბე რი
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ახ ლა მა ინც სთქვით სი მარ თლე!...

ისევ იღ ვრე ბა ქარ თველ თა სის ხლი, არა სა მა ჩაბ ლო ში, არა იმ პე-
რი ის ჯა რებ თან შე ტა კე ბა ში, არა მედ - აქ ვე, თბი ლის ში, რუს თა ვე ლის 
პროს პექ ტზე. თით ქოს ძა ლა მოგ ვი ჭარ ბდა და ენერ გია არ გვას ვე ნებს. 
ასე თი შე უ პოვ რო ბით პუტ ჩის ტებს სა მა ჩაბ ლო ში რომ ებ რძო ლათ, იქ 
ქარ თველ თა წა მე ბას ბო ლო მო ე ღე ბო და. მაგ რამ ჩვენ ხომ ში ნა უ რებს 
უნ და გა ვუს წო როთ ან გა რი ში, მცი რე წყე ნა თუ გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი 
ვაქ ცი ოთ ტრა გე დი ად, ბნე ლი გან ზრახ ვა დე მოკ რა ტი ი სა და თა ვი სუფ
ლე ბის სა მო სელ ში გა მო ვაწყ ოთ, რა თა ევ რო პას თვა ლი ავუ ბათ.

ჩვენს გა პარ ტა ხე ბულ, სა ცო დავ სამ შობ ლოს თით ქოს გა რე შე მტრე ბი 
აკ ლდა, რომ ახ ლა თა ვი სი შვი ლე ბი არ და მა ტე ბო და!

პრე ზი დენ ტის სა მი ყო ფი ლი მე გო ბა რი და თა ნა მებ რძო ლი, პრე ზი
დენ ტის მი ერ პოს ტე ბი დან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი, იბ რძვის ძა ლა უფ
ლე ბის და საბ რუ ნებ ლად, კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის გა სა ნად გუ რებ ლად, 
სა ქარ თვე ლოს ლი დე რად სამ გზის არ ჩე უ ლი პი როვ ნე ბის და სამ ხო ბად. 

რო გორ სა ზარ ლად ჰგავს ეს ყო ვე ლი ვე 1921 წლის თე ბერ ვალ მარ ტის 
კა ტას ტრო ფას. მა ში ნაც ერ თი იდე ო ლო გი ის ხალ ხი და ე ჯა ხა ერ თმა ნეთს. 
მა ში ნაც და ემ ხო კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბა მოს კო ვის ერ თგუ ლი 
ქარ თვე ლი იდე ო ლო გე ბი სა და კო ორ დი ნა ტო რე ბის მი თი თე ბით. 

ხალ ხმა კა ნო ნი ე რად მე ო რედ აირ ჩია ხე ლი სუფ ლე ბა და თა ვი სი წი ნამ-
ძღო ლი და მე ო რე დაც ტყვი ე ბით, სის ხლით, ნგრე ვით უნ დათ მი სი 
დათ რგუნ ვა - დე მოკ რა ტი ის სა ხე ლით, ბოლ შე ვი კე ბის მსგავ სად, ბოლ შე-
ვი კუ რი მე თო დე ბი თა და დე მა გო გი ით.

რო გორ ჰგავს ნოე ჟორ და ნი ას იძუ ლე ბით წას ვლას პუტ ჩის ტე ბის 
მი ერ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სათ ვის ჩა ფიქ რე ბუ ლი მარ შრუ ტი  ბა თუ მი 
სტამ ბო ლი პა რი ზი!

მაგ რამ გან სხვა ვე ბა მა ინც არ სე ბობს  მა შინ ინ ტერ ვენ ტე ბი რუ სე ბი 
იყ ვნენ, არც სარ და ლი იყო ქარ თვე ლი, მაგ რამ მათ თბი ლი სი არ და უნ
გრე ვი ათ, ქა ლაქ ში შე მო სულთ ხალ ხი არ და უ ხო ცავთ. ახ ლა ქარ თველ 
პუტ ჩის ტთა ჯა რი, ქარ თვე ლი სარ და ლი ან გრევს რუს თა ვე ლის 
პროს პექტს, მთავ რო ბის სა სახ ლეს, ფეხ ქვეშ თე ლავს კა ნო ნი ე რე ბას, 
ხალ ხის ნე ბას. 1921 წელს ადა მი ა ნებს იდე უ რი ფა ნა ტიზ მი მა ინც 
სთი შავ დათ. ახ ლა კი, დარ წმუ ნე ბუ ლი იყა ვით, თენ გიზ სი გუა და თენ გიზ 
კი ტო ვა ნი თა ვი ანთ პოს ტებ ზე რომ დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ, პუტჩს არ მო აწყ
ობ დნენ. წარ მო იდ გი ნეთ რამ დე ნი კა ცია გა და ყე ნე ბუ ლი, ზო გი სა მარ
თლი ა ნად, ზო გი უსა მარ თლოდ და რა მოხ დე ბა, ყო ველ მა მათ გან მა 
ია რაღს რომ და ავ ლოს ხე ლი და პრე ზი დენ ტის და სამ ხო ბად თა ნა მოძ
მე თა სის ხლი და აქ ცი ოს!
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ჩვენ არა გვაქვს სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის გრძნო ბა, რად გან სა უ კუ ნე-
ე ბის მან ძილ ზე და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო არ გვქო ნი ა. ქარ თველს 
არ ვა ღი ა რებთ ლი დე რად თუ მის ზურგს უკან უცხ ო ე თის არ მი ე ბი 
არ დგა ნან. ჩვენ არ გვიცხ ოვ რია დე მოკ რა ტი ულ ქვე ყა ნა ში, არც ის 
გვჯე რა, დე მოკ რა ტი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და დამ კვიდ რე ბას თა ო ბე ბი 
რომ სჭირ დე ბა და არა მხო ლოდ დეკ რე ტე ბი. ამი ტომ ყვე ლა ფერს 
იო ლად ვწყვეტთ. გვე ად ვი ლე ბა ცეცხ ლთან და სიკ ვდილ თან თა მა ში და 
ქი ლი კო ბა სა და ურ თი ერ თშუღ ლში გა დის ეს ცხოვ რე ბა.

ვთქვათ და გა ი მარ ჯვონ პუტ ჩის ტებ მა, შეძ ლონ მთავ რო ბის სა სახ ლის 
აღე ბა. ეს ხომ ისე არ მოხ დე ბა თუ არ ამო ხო ცეს დამ ცვე ლე ბი, დე პუ
ტა ტე ბი, მთავ რო ბის წევ რე ბი, თუ არ გან გმი რეს რეს პუბ ლი კის 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, მა თი ვე თა ნად გო მით არ ჩე უ ლი. რო გორ უნ და 
დამ კვიდ რდნენ ამ სა სახ ლე ში მე ამ ბო ხე ნი, რო გორ შე ხე და ვენ ხალხს ან 
მი ი ღებს ქარ თვე ლი ხალ ხი მათ, ვინც თა ნა მოძ მე თა გვა მე ბის გა დავ ლით, 
სის ხლი ა ნი ხე ლე ბით მის წვდა სა ვარ ძელს?

ამი ტომ მო ვუ წო დებ ჩემს კო ლე გებს, მე გობ რებს, ამ ხა ნა გებს, 
ნაც ნო ბებს: ხმა ამო ი ღეთ, გე ყოთ ში ში და მლიქ ვნე ლო ბა, ახ ლა მა ინც 
სთქვით სი მარ თლე, რაც უნ და მძი მე და სას ტი კი იყოს იგი. ნუ და ემ-
გვა ნე ბით იმ ხალხს, თბი ლი სის რეს ტორ ნებ ში რომ ქე ი ფობ დნენ, რო ცა 
მა თი ძმე ბი და შვი ლე ბი კო ჯორ თან და ტა ბახ მე ლას თან სის ხლი სა გან 
იც ლე ბოდ ნენ...

25 დე კემ ბე რი, 1991 წე ლი.

P. S. წე რი ლი უნ და და ბეჭ დი ლი ყო “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” 27 
დე კემ ბე რის ნო მერ ში, მაგ რამ გა ზე თის გა მო ცე მა შე უძ ლე ბე ლი გახ და.

იქ მნე ბა ახა ლი სა ზო გა დო ე ბა
გვე სა უბ რე ბა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის ვი ცე- პრე-

ზი დენ ტი, გა მომ ცემ ლო ბა “დი დოს ტა ტის” დი რექ ტო რი, პრო ფე სო რი 
სო სო სი გუ ა.

–  რო გორც ვი ცით, თქვე ნი გა მომ ცემ ლო ბა “დი დოს ტა ტი” სცემს კონ-
სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე ულს. ხელ მო წე რა კარ გა ხა ნია ჩა-
ტარ და, წიგ ნი კი არ ჩანს. რა შია საქ მე?

– ოც ტო მე უ ლი მთლი ა ნად და ი ბეჭ დე ბა ქა ლაქ სიმ ფე რო პოლ ში. ხელ
შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, წელს უნ და გა მო ვი დეს სა მი ტო მი. პირ ვე ლი 
და მე ო რე ტო მე ბი უკ ვე მზა და ა, მაგ რამ ჭირს ტრან სპორ ტი რე ბა და 
ამი ტომ გვი ან დე ბა მკითხ ვე ლი სათ ვის მი წო დე ბა. სამ წუ ხა როდ, ძა ლი
ან გაძ ვირ და ქა ღალ დი, სას ტამ ბო ხარ ჯე ბი, გაძ ვირ და შარ შან დელ თან 
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შე და რე ბით 10ჯერ მა ინც. ამი ტომ წიგ ნი ია ფი ვერ იქ ნე ბა. მკითხ ველს 
გვინ და ვა უწყ ოთ, რომ ოც ტო მე უ ლის მთა ვა რი რე დაქ ტო რია ბა ტო ნი 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ა.

– რო გორც “ი ბე რი ა- სპექ ტრი დან” შე ვიტყ ვეთ, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა...

– უფ რო სწო რად  ყა ლიბ დე ბა. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა
დო ე ბა რე გის ტრა ცი ა ში გა ტარ და 6 ივ ნისს. მაგ რამ აქამ დე წეს დე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბაც კი ვერ შევ ძე ლით: გა ზეთ მა “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ
ლი კამ” 40 000 მა ნე თი მოგ ვთხო ვა, მე ო რემ  უა რი გვითხ რა. გა ვუგ
ზავ ნეთ “აღ დგო მის” რე დაქ ცი ას. არ ვი ცით, და ი ბეჭ და თუ არა. ჯერ ჯე
რო ბით არც ოფი სი გაგ ვაჩ ნი ა, დახ მა რე ბი სა გან ყვე ლა თავს იკა ვებს. 
რამ დე ნი მე ორ გა ნი ზა ცი ამ უპ რო ცენ ტო სეს ხზეც უა რი გვითხ რა. არ 
გვაქვს სა შუ ა ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის პრო პა გან დი სა. მაგ რამ მა ლე გა მო ი
ცე მა ჩვე ნი გა ზე თი “სა ქარ თვე ლოს სამ რეკ ლო” (რე დაქ ტო რი ელიზ ბარ 
ჯა ვე ლი ძე) და, ვფიქ რობ, შევ ძლებთ ყუ რადღ ე ბის მიქ ცე ვას. სა ზო გა დო
ე ბის პრე ზი დენ ტია ბა ტო ნი მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი.

– თით ქოს მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით მწე რალ თა 
ახა ლი კავ ში რი უნ და და არ სე ბუ ლი ყო...

– დი ახ. ჩვენ გა მო ვე დით მწე რალ თა კავ ში რი დან, რად გან იმ ხალ ხთან, 
ვინც მხარს უჭერს უკა ნო ნო ბას, ტე რორს, ძა ლა დო ბას, ვი საც ერ თი 
პრო ტეს ტის სიტყ ვა არ წა მოს ცდე ბა მი ტინ გე ბის დახ ვრე ტა ზე, სა მეგ
რე ლოს აწი ო კე ბა ზე “კოლ ხუ რი კოშ კის” დაწ ვა ზე, დიქ ტა ტუ რის აღ დგე
ნა ზე, ძნე ლია რა ი მე სა ერ თო გვქონ დეს. რე გის ტრი რე ბუ ლია ქარ თველ 
მწე რალ თა და ლი ტე რა ტორ თა კავ ში რი, რო მე ლიც ხელ მძღვა ნელს 
ოქ ტომ ბერ ში აირ ჩევს. მაგ რამ მე მგო ნი ა, არც ეს გა ერ თი ა ნე ბა იქ ნე ბა 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი. მწე რალ თა კავ შირს ად რე საგ რძნო ბი პრი ვი ლე გი
ე ბი გა აჩ ნდა (ბი ნა, მან ქა ნა, ავე ჯი და სხვა), რაც სადღ ე ი სოდ გა უქ მე ბუ
ლი ა. ამი ტომ იყო წევ რთა რიცხ ვი შეზღ უ დუ ლი. უფ რო პერ სპექ ტი უ ლი 
იქ ნე ბა ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მელ თაც ექ ნე ბათ სა ერ თო ეს თე ტი
კუ რი პრინ ცი პი, რო გორც ეს ჰქონ დათ “ცის ფერ ყან წე ლებს”.

ერ თმა ცნო ბილ მა კაც მა გა ნაცხ ა და, მწე რალ თა კავ ში რი არამ წერ
ლებ მა და ტო ვე სო. შე გახ სე ნებთ, რომ ამ “ა რამ წე რალ თა” შო რის არი ან 
აკა კი გა წე რე ლი ა, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი და ნო დარ წუ ლე ის კი რი!...

– კავ ში რი კავ ში რად. მაგ რამ მთა ვა რი ხომ მა ინც შე მოქ მე დე ბა ა...
– გე თან ხმე ბით, მწე რალს ვე რა ვი თა რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მა ვერ 

უშ ვე ლის, თუ თა ვად არ გა აჩ ნია ში ნა გა ნი მუხ ტი. თქვენ ხე დავთ თუ 
რო გორ ქვე ით დე ბა ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა. პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ ეს მოხ და 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის აღ მავ ლო ბის პა რა ლე ლუ რად, ხო ლო იან ვარ -
დე კემ ბრის ტრა გე დი ამ სა ბო ლო ოდ დას ცა დამ ბლა. პო ლი ტი კურ მა 
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ვნე ბამ, რო მე ლიც მთელს მწერ ლო ბას და ე უფ ლა, და აჩ ლუნ გა ხე ლოვ ნე ბა.
ეს ერ თი მხრივ. მე ო რე მხრივ  სი ძულ ვი ლი ვერ იქ ნე ბა აღ მაფ რე ნის 

მიმ ცე მი. მაგ რამ ყვე ლა ფე რი წარ მა ვა ლია და არც რეგ რე სი გაგ რძელ
დე ბა უსას რუ ლოდ. და ი წე რე ბა ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის ღირ სე უ ლი ნი
მუ შე ბი. ესაა მხო ლოდ  მა თი ავ ტო რე ბი არ იქ ნე ბი ან ისი ნი, რო მელ თა 
სა ხელს შე ეჩ ვია მკითხ ვე ლის თვა ლი და ყუ რი.

გაზ. “მარ ტვი ლის უწყ ე ბა ნი”, 1992, 12 დე კემ ბე რი

ეს შეც დო მა ა!
ირაკ ლი გო ცი რი ძეს თან სა უ ბარ ში ბა ტო ნი ედუ არდ შე ვარ დნა ძე 

ამ ბობს, თით ქოს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სტა ლი ნუ რი პრე მია 
მი ე ღოს (“ი ბე რი ა სპექ ტრი”, 1992, 23. X).

ეს მარ თა ლი არ არის.
შე იძ ლე ბა ერთ დროს მწე რალს მარ თლაც სურ და, ყო ფი ლი ყო სტა ლი

ნუ რი პრე მი ის ლა უ რე ა ტი, რად გან, პირ ველ ყოვ ლი სა, ეს ნიშ ნავ და ავ ტო
რი სად მი ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ცი ის შეც ვლას.

ვერ ვიტყ ვით, რომ ოფი ცი ო ზი არ სცნობ და კ. გამ სა ხურ დი ას 
ტა ლანტს (1944 წელს აირ ჩი ეს აკა დე მი კო სად, აჯილ დო ებ დნენ ორ დე
ნე ბით, ჰქონ და პუბ ლი კა ცი ის და წიგ ნე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა და 
სხვ.), მაგ რამ არ აფა სებ და ისე, რო გორც სა ჭი რო იყო. ხე ლი სუფ ლე ბა 
ყო ველ თვის უნ დობ ლად და ეჭ ვით ეკი დე ბო და მის ნა აზ რევს და სას ტი
კა დაც აკ რი ტი კებ და. საკ მა რი სია გა ვიხ სე ნოთ რას ამ ბობ დნენ მწერ ლის 
მი სა მარ თით რეს პუბ ლი კის პარ ტი უ ლი ლი დე რე ბი  კა ხი ა ნი, ბე რი ა, 
ჩარ კვი ა ნი, მგე ლა ძე, ბახ ტა ძე, ყუ რუ ლაშ ვი ლი, ორაგ ვე ლი ძე, შა რი ა... 
მო გეხ სე ნე ბათ, კრი ტი კას კო მუ ნის ტე ბი ლი ტე რა ტუ რუ ლი თვალ საზ
რი სით არ უყუ რებ დნენ.

სტა ლი ნის მმარ თვე ლო ბის დროს კ. გამ სა ხურ დი ას შე და რე ბით 
ლმო ბი ე რად ეპყ რო ბოდ ნენ 19341936 და 19381946 წლებ ში “მთვა რის 
მო ტა ცე ბის” ბეჭ დვის დაწყ ე ბი დან ე. წ. “ჟდა ნოვ შჩი ნამ დე”, რომ ლის 
შემ დე გაც შეწყ ვი ტეს მწერ ლის ტო მე უ ლე ბის გა მო ცე მა ქარ თულ და 
რუ სულ ენებ ზე,  დაგ მეს მი სი ნო ვე ლე ბი და რო მა ნე ბი, გა მო იყ ვა ნეს 
მწე რალ თა კავ ში რის პრე ზი დი უ მის შემ ად გენ ლო ბი დან, და უ წუ ნეს ენა, 
მხატ ვრუ ლი კონ ცეფ ცია და ა. შ.

ად რე, ოცი ან წლებ ში, რო ცა იგი აშ კა რა, შე უ რი გე ბე ლი ოპო ზი ცი
ო ნე რი იყო, იჯ და მე ტე ხის ცი ხე ში, ხო ლო 1926 წლის 1 მარტს და ა
პა ტიმ რეს და გა და ა სახ ლეს სო ლოვ კის არ ქი პე ლაგ ზე. 1931 წელს 
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გა რიცხ ეს მწე რალ თა კავ ში რი დან, რომ ლის ერ თერ თი დამ ფუძ ნე
ბე ლი თა ვად იყო და ა. შ.

სტა ლი ნუ რი პრე მია გა ი ცე მო და 19411952 წლებ ში და ბევ რმა 
საბ ჭო თა მწე რალ მა მი ი ღო, ზოგ მა  შვიდ ჯე რაც კი (მაგ., კ. სი მო
ნოვ მა). მათ შო რის უნი ჭო ნიც იყ ვნენ და დი დი მწერ ლე ბიც. მაგ რამ 
იგი შე დევ რე ბი სათ ვის არა ვის ეძ ლე ო და. გა დამ წყვე ტი იყო იდე ო ლო
გი უ რი პო ზი ცი ა, მწერ ლის მი მარ თე ბა ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ხე ლი სუფ
ლე ბის დოგ მე ბი სად მი.

“და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი” მწე რალ მა და ას რუ ლა 1962 წელს, რო ცა უკ ვე 
გა უქ მე ბუ ლი იყო სტა ლი ნუ რი პრე მია და მა ლენ კო ვიც შე რის ხუ ლი 
გახ ლდათ. რო მა ნი რუ სულ მა კრი ტი კამ თა ვი დან ვე ნა ცი ო ნა ლის ტურ 
წიგ ნად მო ნათ ლა. მწერ ლი სად მი უარ ყო ფი თად გა ნეწყ ვნენ ცნო ბი ლი 
ლი ტე რა ტო რე ბი  შკლოვ სკი, ფა დე ე ვი, გოლ ცე ვი, ან ტო ნოვ სკა ი ა. 
სა ერ თო სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, ქარ თვე ლი კო ლე გე ბიც აქ ტი უ
რობ დნენ (ს. ჩი ქო ვა ნი, ს. შან ში აშ ვი ლი, გ. ჯიბ ლა ძე, ბ. ჟღენ ტი, შ. რა დი
ა ნი...) და, ცხა დი ა, ასეთ დროს ვე რა ვინ იფიქ რებ და სტა ლი ნურ პრე მი
ა ზე. უფ რო ად რე, ომის წლებ ში, იყო ცდა “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნის” 
ოფი ცი ა ლუ რი პრო პა გან დი სა. 1940, 1944 და 1945 წლებ ში რამ დე ნი მე 
თვე მწე რა ლი მოს კოვ ში იმ ყო ფე ბო და, შეხ ვდა ბე რი ას, პოს პე ლოვს 
(“პრავ დის” რე დაქ ტო რი), ხრაპ ჩენ კოს (სსრკ ხე ლოვ ნე ბის საქ მე თა კო მი
ტე ტის თავ მჯდო მა რე), ჟდა ნო ვის რო მე ლი ღაც მო ად გი ლეს, მაგ რამ არა 
სტა ლინს, რო გორც აღ ნიშ ნავს ბა ტო ნი ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.

სტა ლი ნუ რი პრე მია მი ე ნი ჭათ გ. ლე ო ნი ძეს (სამ ჯერ), ლ. ქი ა ჩელს, ს. 
ჩი ქო ვანს, ი. გრი შაშ ვილს, ს. შან ში აშ ვილს, ალ. ჭე იშ ვილს, ი. მო საშ ვილს, 
გრ. აბა ში ძეს. მაგ რამ მოხ და ისე, რომ კ. გამ სა ხურ დი ას არ მი უ ღია 
სტა ლი ნუ რი პრე მია (ი სე ვე რო გორც გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს).

იქ ნებ ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს მხედ ვე ლო ბა ში ჰქონ და რუს თა ვე ლის 
პრე მი ა, რო მე ლიც კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პირ ველ თა განს მი ე ნი ჭა 
1965 წელს (რო მა ნი სათ ვის “და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი”). მან ხომ ყვე ლა ზე 
უკეთ იცის, პრე მი ებს სა ხე ლი ჰქონ დათ სხვა დას ხვა, თო რემ ყვე ლა 
მათ განს ანი ჭებ და კომ პარ ტი ის ცე კა და არა პრე მი ე ბის კო მი ტე ტი. 
მაგ რამ ხალ ხი სა და მწერ ლი სათ ვის აქვს მნიშ ვნე ლო ბა  ვინ რი სი ლა უ
რე ა ტია და ვის რის თვის მი ე ნი ჭა პრე მი ა.

გაზ. “ი ბე რი ა- სპექ ტრი”, 1992, 27 ოქ ტომ ბე რი
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სიტყ ვა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
და ბა დე ბის დღე ზე ძველ აბა შა ში

მინ და ყვე ლას მო გი ლო ცოთ ეს შე სა ნიშ ნა ვი დღე. მარ თა ლი ა, სა ქარ
თვე ლოს დღეს არ ეზე ი მე ბა, ჩვენ არ გვაქვს სი ხა რუ ლის წუ თე ბი, მაგ
რამ მა ინც უნ და შევ ხვდეთ ერ თმა ნეთს, მა ინც უნ და ვნა ხოთ ერ თმა
ნე თი. თუნ დაც დღეს რომ შევ ხვდით დი დი კონ სტან ტი ნეს და ბა დე ბის 
დღე ზე, ეს ბევ რის მეტყ ვე ლი ა. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ყვე ლა ჩვენ
გა ნი სათ ვის არის დი დი მწე რა ლი, საყ ვა რე ლი მწე რა ლი, დი დი ეროვ ნუ
ლი მოღ ვა წე. თქვენ იცით, რომ შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს დი დი მწე რა ლი, 
დი დი პო ე ტი, ჰქონ დეს ბევ რი ბრწყინ ვა ლე ნა წარ მო ე ბი და წე რი ლი, მაგ
რამ სხვა არის, რო დე საც მწერ ლის შე მოქ მე დე ბის, ნა აზ რე ვის სა ფუძ ვე
ლი და საწყ ი სი არის თა ვის სამ შობ ლოს ბე დი. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას შე მოქ მე დე ბა ჩვენ კი დევ იმი ტომ გვიყ ვარს, რომ მი სი სა ფუძ ვე ლი 
არის სა ქარ თვე ლოს ბე დი. მი სი და მო უ კი დებ ლო ბა, მი სი თა ვი სუფ ლე ბა. 
თქვენ იცით, რომ ტრა გი კუ ლი იყო ჩვე ნი ერის ათ ვის 1801 წე ლი, 1907, 
1921 წლე ბი. თქვენ იცით ეს თა რი ღე ბი. პირ ვე ლი, რო დე საც სა ქარ თვე
ლო და იპყ რო რუ სეთ მა, მე ო რე, რო დე საც მოკ ლეს ილია ჭავ ჭა ვა ძე. 
თქვენ იცით, რომ ის მოკ ლულ იქ ნა ბოლ შე ვი კე ბის ხე ლით, რომ ლე ბიც 
გა ნა გებ დნენ სა ქარ თვე ლოს 70 წელს და რომ ლებ მაც 1921 წელს და ამ
ხეს სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კა. და აი, კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას წინ იდ გა სა მი უდი დე სი თა რი ღი, სა მი ტრა გი კუ ლი, სა მი 
სა ში ნე ლი თა რი ღი და მთე ლი მი სი ნა აზ რე ვი, ეს იქ ნე ბა რო მა ნე ბი, “დი ო
სი სოს ღი მი ლი” თუ “მთვა რის მო ტა ცე ბა”, “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა” თუ 
“და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი” სწო რედ ამ სა ზა რე ლი ფაქ ტე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა ა.

თქვენ იცით, რომ 1921 წლი დან არც ერთ ქარ თველ პო ლი ტი კურ მოღ
ვა წეს, არც ერთ მწე რალს, ხე ლო ვანს უფ ლე ბა არ ჰქონ და, რომ თა ვი სი 
ნა აზ რე ვი ეთ ქვა პირ და პირ, უშუ ა ლოდ და გულ წრფე ლად. ამი ტომ მან 
ეს ყვე ლა ფე რი გა და ი ტა ნა მხატ ვრულ შე მოქ მე დე ბა ში  რო მა ნებ ში, ეს
სებ ში, გა და ი ტა ნა თა ვის ნო ვე ლებ ში. სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ქარ თვე ლი 
ერის და მო უ კი დებ ლო ბას, თა ვი სუფ ლე ბას. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას ეს რომ არ გა ე კე თე ბი ნა და რო გორც მხოლოდ სიტყ ვის ოს ტა ტი 
დარ ჩე ნი ლი ყო, ის მა ინც იქ ნე ბო და ჩვე ნი საყ ვა რე ლი მწე რა ლი. დღეს, 
რო დე საც სა ქარ თვე ლო კა ტას ტრო ფის პი რა სა ა, კონ სტან ტი ნე გამ სა
ხურ დია კი დევ უფ რო ძვირ ფა სია ჩვენ თვის.

ისიც იცით, რომ მე-20 სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს თვის კონ სტან ტი-
ნე გამ სა ხურ დია არის იგი ვე, რაც იყო მე-19 სა უ კუ ნი სათ ვის ილია 
ჭავ ჭა ვა ძე და კი დევ მინ და გითხ რათ, რომ რა საც ის თე ო რი უ ლად ქა
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და გებ და, პრაქ ტი კუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლა მის მა ვაჟ მა, ეროვ ნულ გან
მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ლი დერ მა, სა ქარ თვე ლოს პირ ველ მა 
პრე ზი დენ ტმა ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ და ამი ტომ არის ჩვენ თვის გა ერ
თი ა ნე ბუ ლი ამ ორი დი დი გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი. თუ სა ქარ თვე ლო ში 
სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში იყო კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, გა ვა 
დრო და რო დე საც ჩვენ აღარ ვიქ ნე ბით, იტყ ვი ან, რომ მე20 სა უ კუ
ნის მი წუ რულს იყო ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, რო მელ მაც შექ მნა თა ვი სუ
ფა ლი, და მო უ კი დე ბე ლი და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლო. მე მინ და 
კი დევ ერ თხელ აღ ვნიშ ნო ამ ორი უდი დე სი პი როვ ნე ბის ღვაწ ლი და 
ამა გი ქარ თვე ლი ერის წი ნა შე. 

გა უ მარ ჯოს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას! გა უ მარ ჯოს ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას!

“სა ქარ თვე ლოს სამ რეკ ლო”, 1993, 4 ივ ნი სი

ბო ი კო ტი თუ არ ჩევ ნე ბი?!
სა ქარ თვე ლო დღე ვან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ კა ტას ტრო ფამ დე მი იყ

ვა ნა. დამ ღუპ ვე ლი აღ მოჩ ნდა დე კემ ბერ ი ან ვრის პუტ ჩი, რომ ლის შე დე
გა დაც გან დევ ნეს პრე ზი დენ ტი და კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბა. ია რა ღით 
მო სულ მა ხალ ხმა გა ა ბა ტო ნა ტე რო რი, ანარ ქი ა, ნი ჰი ლიზ მი, და კარ გა 
აფ ხა ზე თი და სა მა ჩაბ ლო, გა ძარ ცვა სა მეგ რე ლო, გა ა პარ ტა ხა ეკო ნო მი
კა და სამ შობ ლო ისევ რუ სე თის წი აღ ში და აბ რუ ნა.

თუ ეს გე ზი გაგ რძელ და, შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლო რუ სე თის გუ ბერ
ნი ად იქ ცეს, რო გორც ეს იყო 1917 წლამ დე. ე. ი. და ი კარ გოს არა 
მხო ლოდ ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის მო ნა პო ვა რი, 
არა მედ ისიც, რაც მოჰ ყვა რუ სე თის თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ცი ას! ამი ტომ 
არ სე ბობს ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი, სამ შობ ლოს ხსნის ერ თა დერ თი 
გზა  ან ტი ე როვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვლა. ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს 
მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის გზით. ამი ტომ ჩემ თვის მი უ ღე ბე ლია არ ჩევ ნე ბი
სად მი ბო ი კო ტი, გან ზე დგო მა და რა ღაც მის ტი კუ რი ხსნის მო ლო დი ნი.

დღეს ბო ი კო ტი - ეს იგი ვე პო ლი ტი კუ რი თვით მკვლე ლო ბაა და იგი 
ხელს აძ ლევს ედ. შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბას, რო მელ მაც შექ მნა 
არა ერ თი ბა რი ე რი, რა თა პარ ლა მენტს გა რეთ მყოფ მა პარ ტი ებ მა არ ჩევ
ნებ ში ვერ მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა.

ჩვენ ეს ბა რი ე რი უნ და დავ ძლი ოთ, და ვიბ რუ ნოთ ის ტრი ბუ ნა, რო მე ლიც 
წაგ ვარ თვეს. თუ ეს არ მოხ და, კი დევ უფ რო და ე ცე მა ეროვ ნუ ლი სუ ლის
კვე თე ბა, გა უ ფა სურ დე ბა ეროვ ნუ ლი იდე ა ლე ბი და ოთხი წლის შემ დეგ 
პარ ლა მენ ტში არც არა ვინ გვე ყო ლე ბა ასარ ჩე ვი. და თუნ დაც რო მე ლი მე 
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პატ რი ო ტი აირ ჩეს  ის და ღუ პულ ქვე ყა ნას ვე რა ფერს უშ ვე ლის.

გაზ. “სამ რეკ ლო”, 1995, 20-27 სექ ტემ ბე რი

სა ვარ ძე ლი აფ ხა ზე თის სა ნაც ვლოდ

მას შემ დეგ, რაც მოხ და სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბა, აფ ხა ზე თი გან წი
რუ ლი იყო. ად რე თუ გვი ან იქ სე პა რა ტიზ მი ისევ თავს იჩენ და. დღეს 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას შეც დო მად უთ ვლი ან არ ძინ ბას ჩა მოს ვლა ზე თან
ხმო ბას და სა არ ჩევ ნო კა ნონს. მაგ რამ არ ძინ ბას აშ კა რა სე პა რა ტიზ მი 
მთე ლი წლის მან ძილ ზე არ გა მო უ ხა ტავს. ხო ლო ე. წ. აპა რ ტე ი დუ ლი 
სა არ ჩევ ნო კა ნო ნი აუ ცი ლე ბე ლი იყო დრო ის მო სა გე ბად და აფ ხაზ თა 
ამ ბი ცი ის და საცხ რო მად. გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ სა ზო გა დო ე ბა გახ
ლე ჩი ლი იყო. აწი ო კე ბუ ლი სა მეგ რე ლო მხარს არ უჭერ და ედ. შე ვარ
დნა ძეს. სა ხელ მწი ფოს სა თა ვე ში იდ გნენ კრი მი ნა ლი რუ სო ფი ლე ბი. სი
ტუ ა ცი ით ისარ გებ ლეს აფ ხა ზებ მა და გა ნა ხორ ცი ე ლეს ის მოთხ ოვ ნა, 
რაც წინ უძღ ო და 1989 წლის 9 აპ რილს.

ფორ მა ლუ რად ისი ნი აღი ა რებ დნენ კა ნო ნი ერ ხე ლი სუფ ლე ბას და 
არა სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს. მაგ რამ ედ. შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბას არ 
სურ და არა ვი თა რი კომ პრო მი სი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას თან. აფ ხა ზე თის 
გა დარ ჩე ნა შე იძ ლე ბო და მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში თუ მო ხერ ხდე ბო და 
ეროვ ნუ ლი კონ სო ლი და ცი ა. ეს, ცხა დი ა, რუ სე თი სათ ვის მი უ ღე ბე ლი 
იყო. არე ულ ქვე ყა ნას, რო მელ საც არ ჰყავ და ჯა რი, გე ნე რა ლი ტე ტი და 
პატ რი ო ტი ხე ლი სუ ფა ლი, ომის მო გე ბა არ შე ეძ ლო. სა ქარ თვე ლო ში არ 
გა მოცხ ა დე ბუ ლა სა ყო ველ თაო მო ბი ლი ზა ცია და სამ ხედ რო მდგო მა რე
ო ბა. ომი სათ ვის მო უმ ზა დე ბე ლი ქვე ყა ნა ომ ში ჩა ე ბა. ედ. შე ვარ დნა ძე ზე 
უკეთ არა ვინ იც ნობს რუ სეთს. არ შე იძ ლე ბო და მას არ სცოდ ნო და, რომ 
აფ ხა ზე თი სათ ვის ბრძო ლა წა გე ბუ ლი იყო. ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან ყვე ლა
ფე რი ისე და ი გეგ მა, რომ ჩვენ აფ ხა ზე თი დან ბარ ბა რო სუ ლად გა მო ვე
ყა რეთ. არა თუ მაქ სი მუ მი, არ გა კეთ და აუ ცი ლე ბე ლი მი ნი მუ მიც. აფ ხა-
ზეთ ი ქარ თველ ხალხს არ და უ კარ გავს - იგი და კარ გა ხე ლი სუფ ლე ბამ 
და ეს და ა დას ტუ რა მრა ვალ მო ღა ლა ტურ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის მო-
წე რით. ის პატ რი ო ტუ ლი აზ ვირ თე ბა, რაც მოჰ ყვა 14 აგ ვის ტოს, სწრა
ფად ჩაცხ რა, რად გან ხე ლი სუფ ლე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ნა ცი ო ნა ლუ
რი სუ ლის დათ რგუნ ვა. მან ქარ თველ კაცს შე ა ძუ ლა ქარ თვე ლი ჯა რის
კა ცი, გე ნე რა ლი, პო ლი ტი კო სი, ხე ლო ვა ნი, მი ნის ტრი, პარ ლა მენ ტა რი, 
რა თა მას არა ვი თა რი იდე ა ლი არ ჰქონო და. და მარ ცხე ბის შემ დე გაც არ 
გაშ ლი ლა სა ყო ველ თაო მოძ რა ო ბა აფ ხა ზე თის და საბ რუ ნებ ლად. თით
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ქოს ყვე ლა ყვე ლა ფერს შე ე გუ ა. არა და ეს არის ერ თერ თი უდი დე სი 
ტრა გე დია სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში. ედუ არდ შე ვარ დნა ძე რუ სეთ მა 
და ა ყე ნა არ ჩე ვა ნის წი ნა შე  მას ან აფ ხა ზე თი უნ და და ეთ მო, ან ხე ლი
სუფ ლე ბა. სა ხელ მწი ფოს მე თა ურ მა ხე ლი სუფ ლე ბა არ ჩია აფ ხა ზეთს.

ამი ტომ დღეს, ამ ეტაპ ზე აფ ხა ზე თის პრობ ლე მა გა დაწყ დე ბა ისე, 
რო გორც რუ სეთს სურს...

გაზ. “ა ხალ გაზ რდა ივე რი ე ლი”, 1996, აგ ვის ტო.

სა ქარ თვე ლო ში ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბა უახ ლო ეს  
მო მა ვალ ში არ ჩევ ნე ბის გზით ვერ მო ვა

– ბა ტო ნო სო სო, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა ბა ტო ნი 
ზვი ა დის გან დევ ნის შემ დეგ ჩა მო ყა ლიბ და და რამ დე ნა დაც ვი ცი, არა რო-
გორც პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა. სა ზო გა დო ე ბის მი ზა ნი უნ და ყო ფი ლი-
ყო კ. გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის პრო პა გან და. დღეს კი თქვე ნი სა ზო გა-
დო ე ბა წმინ და პო ლი ტი კუ რია და არ ჩევ ნებ შიც კი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას...

– დი ახ, ჩვენ უკ ვე პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცია ვართ, მიზ ნად ვი სა
ხავთ კ. გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის ფარ თო პრო პა გან დას და აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის გა შუ ქე ბა სა 
და მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბას კულ ტუ რულ თუ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. 
თავ და პირ ვე ლად ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის პრე ზი დენ ტი გახ ლდათ შე სა
ნიშ ნა ვი ქარ თვე ლი პო ე ტი ბა ტო ნი მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი. ის სწო რედ იმ 
მო საზ რე ბით, რომ არ უნ დო და არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, გა
დად გა და დღეს ჩვე ნი პრე ზი დენ ტია აკა დე მი კო სი ბა ტო ნი ვახ ტანგ ბო
ჭო რიშ ვი ლი. 199293 წლებ ში ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა ძა ლი ან ძლი ე რი და 
ყვე ლა ზე უფ რო მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი იყო. ჰყავ და 30 ათა სამ დე წევ რი...

- და მი უ ხე და ვად ამი სა, არ ჩევ ნებ ში თქვე ნი მო ნა წი ლე ო ბა არა სა ხარ-
ბი ე ლო შე დე გით დამ თავ რდა...

– სამ წუ ხა როდ, ასე მოხ და. სხვა თა შო რის თავ და პირ ვე ლად ჩვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცია იყო 56 პარტიას შორის მე სა მე ად გილ ზე. სა არ ჩევ ნო 
კო მი სი ის თავ მჯდო მა რემ მოგ ვი ლო ცა კი დეც, უკ ვე გა სუ ლე ბი ხარ თო... 
ორი დღის შემ დეგ კი რა ტომ ღაც შე იც ვა ლა სიტყ უ ა ცი ა, ჯერ მე ოთხე 
ად გილ ზე აღ მოვ ჩნდით, მე რე მე ხუ თე ზე და ბო ლოს მე ექ ვსე ზეც კი... 
სულ რა ღაც რამ დე ნი მე მე ა თე დი დაგ ვაკ ლდა, რომ ის ხუთ პრო ცენ ტი ა ნი 
ბა რი ე რი დაგ ვეძ ლი ა. რაც შე ე ხე ბათ მა ჟო რი ტარ დე პუ ტა ტებს, ჩვე ნე ბი 
რა საკ ვირ ვე ლია ვერ გა ვი დოდ ნენ, რად გან აქ ყვე ლა ფე რი და მო კი დე
ბუ ლი იყო ფულ ზე, ვის მე ტი ჰქონ და. ჩვე ნი დე პუ ტა ტო ბის კა დი და ტებს 
კი სად ჰქონ დათ ამ დე ნი შე საძ ლებ ლო ბა...
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– სხვა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზე რას იტყ ვით?
– დღეს სა ქარ თვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი თით ქმის არ არ სე ბო

ბენ. არი ან პო ლი ტი კუ რი გან წყო ბი ლე ბის ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც თავს 
პარ ტი ებს უწო დე ბენ. შე მად გენ ლო ბა ში კი 56 კა ცი ჰყავთ. მა ინც არ 
უნ დათ სხვას თან გა ერ თი ა ნე ბა. თვით ისეთ ცნო ბილ პარ ტი ებ საც კი, 
რო გო რიც არი ან ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ა, ტრა დი ცი ო ნა ლის
ტე ბი, კოს ტა ვას სა ზო გა დო ე ბა თუ სხვა 100200 წევ რი თუ ეყო ლე ბათ. 
მო გეხ სე ნე ბათ, ე. დ. პ. ახ ლა ორად გა ი ყო, რაც მის კი დევ უფ რო და ქუც
მა ცე ბას შე უწყ ობს ხელს. რაც შე ე ხე ბა მო ქა ლა ქე თა კავ შირს, ის პარ ტია 
არც არის. ის შე მო იკ რი ბა შე ვარ დნა ძის გარ შე მო და იარ სე ბებს მა ნამ, 
სა ნამ ბნი ედუ არ დი იქ ნე ბა პრე ზი დენ ტი. მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი შექ მნი
ლია წმინ და პრაგ მა ტუ ლი თვალ საზ რი სით და არის ფრი ად ეკ ლექ ტუ რი. 
ჩემს ნაც ნობ თა შო რი საც არი ან მი სი წევ რე ბი და ვი ცი, დი დი ნა წი ლი 
არ იზი ა რებს პარ ტი ის იდე ებს, მაგ რამ საქ მის თვის სჭირ დე ბათ და არი
ან იქ. თქვენ მო გეხ სე ნე ბათ, მეც ვი ყა ვი კომ პარ ტი ის წევ რი. სხვე ბიც 
იყ ვნენ, თუმ ცა მი სი იდე ო ლო გია არ გვწამ და, მაგ რამ წინ სვლის პერ
სპექ ტი ვა რომ ყო ფი ლი ყო, პარ ტი უ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლი იყო. ასეა დღეს 
მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევ რთა დი დი ნა წი ლიც. ერ თიც მინ და დავ ძი ნო. 
დღეს სა ქარ თვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ არ სე
ბობს. აქ ყა ლიბ დე ბა ისევ ერ თპარ ტი უ ლი სის ტე მა და ყვე ლა ფე რი და
მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა პირ ვე ლი კა ცის ინ ტე რე სებ ზე. ესაა რე ა ლო ბა და 
ესაა მთა ვა რი.

– სა ზო გა დო ე ბის თვის ცნო ბი ლი ა, რომ 1992 წ. სექ ტემ ბერ ში, 
თქვენ სა ვე სახ ლში წა მე ბით მოკ ლეს თქვე ნი დე და. რა გა არ კვია გა მო ძი-
ე ბამ. ამ მკვლე ლო ბას პო ლი ტი კუ რი სარ ჩუ ლი ხომ არ უდევს?

– ჩემ თვის ძა ლი ან ძნე ლია ამ სა კითხ ზე სა უ ბა რი. საქ მე ის გახ ლავთ, 
რომ გა მო ძი ე ბამ ვე რა ფე რიც ვერ და ად გი ნა, მხო ლოდ ერ თხელ 
და კითხ ეს ორი მე ზო ბე ლი და სულ ეს იყო. ამით და ამ თავ რეს ყვე ლა
ფე რი. იმ დღე ებ ში მე მარ წმუ ნებ დნენ, რომ ეს იყო წმინ და ბან დი ტუ რი 
თავ დას ხმა და მკვლე ლო ბა. მაგ რამ ყვე ლამ იცო და, რომ ჩვენ სახ ლში 
ისე თი არა ფე რი გვქონ და, ბან დი ტე ბი წა სა ღე ბად რომ მო სუ ლიყ ვნენ. 
სხვა თა შო რის, ამ მკვლე ლო ბამ დე ერ თი კვი რით ად რე გა ტე ხეს ჩე მი 
სარ და ფის კა რე ბი. სულ გა დატ რი ა ლე ბუ ლი იყო ყვე ლა ფე რი, მაგ რამ 
წა ღე ბით არა ფე რი წა უ ღი ათ, მათ შო რის მან ქა ნის სა ბუ რა ვე ბიც კი. 
მე ვვა რა უ დობ, ხომ არ ეგო ნათ, რომ სარ დაფ ში ია რა ღი იქ ნე ბო და... 
კი დევ ერ თი მო მენ ტი იყო, მე ვი ყა ვი გა ზეთ “აღ დგო მის” რედ კო ლე
გი ის წევ რი, და ჩემ გან რი გი მწერ ლე ბი სა, ვინც ამ მთავ რო ბას უჭერ და 
მხარს, კა ტე გო რი უ ლად მო ითხ ოვ და გა მოვ სუ ლი ყა ვი “აღ დგო მის” 
რედ კო ლე გი ი დან. გა ზე თი სო ხუმ ში გა მო დი ო და და მა შინ ისე თი დრო 
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იყო, არც ვი ცო დი რე დაქ ცია სად იმ ყო ფე ბო და და კი დეც რომ მო მენ დო
მე ბი ნა გა მოს ვლა, რე დაქ ტორს ფი ზი კუ რად ვერ და ვუ კავ შირ დე ბო დი. 
ჩემს გარ და “აღ დგო მის” რედ კო ლე გი ა ში იყ ვნენ ბა ტო ნე ბი მუხ რან მა ჭა
ვა რი ა ნი და ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, ისი ნი უარს ამ ბობ დნენ რედ კო ლე გი
ი დან გა მოს ვლა ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, მე მკვლე ლო ბი დან 2 დღით ად რე 
პი რო ბა მი ვე ცი მათ, რომ შე ვას რუ ლებ დი, რა საც მო ითხ ოვ დნენ. მაგ რამ 
მკვლე ლო ბა მა ინც მოხ და. კი დევ ერ თი ფაქ ტო რიც მინ და და ვა მა ტო, 
გო ჩა ბა ხია არის დე და ჩე მის შო რე უ ლი ნა თე სა ვი. დე დაც გვა რად ბა ხია 
გახ ლდათ. გო ჩა ბა ხი ამ იმ პე რი ოდ ში მძევ ლე ბად აიყ ვა ნა გვენ ცა ძე და 
კი დევ სხვე ბიც. გო ჩა და ლო თი ქო ბა ლია მა შინ ძა ლი ან პო პუ ლა რუ
ლე ბი იყ ვნენ. ხალ ხი მათ პა ტივს სცემ და. გო ჩა რომ ჩვე ნი ნა თე სა ვი 
იყო, მხედ რი ონ მაც იცო და და სხვებ მაც. შე იძ ლე ბა დე და ჩე მის წა მე ბით 
სიკ ვდილ ში ეს მო მენ ტიც თა მა შობ დეს გარ კვე ულ როლს. და ზუს ტე ბით 
ვე რა ფერს გეტყ ვით. ეს მხო ლოდ ჩე მი ვა რა უ დე ბი ა. გა მო ძი ე ბამ კი უკ ვე 
მო გახ სე ნეთ რაც გა არ კვია და ეს მკვლე ლო ბაც დღემ დე ასე ბუ რუ სით 
მო ცუ ლი დარ ჩა.

– თქვენ ლო თი ქო ბა ლია ახ სე ნეთ. სულ ახ ლა ხან დამ თავ რდა მი სი სა-
სა მარ თლო პრო ცე სი და პრო კუ რორ მა გან სას ჯე ლის სიკ ვდი ლით დას-
ჯა მო ითხ ო ვა. ად ვო კა ტებ მა უკ ვე თქვეს დაც ვი თი სიტყ ვა. ახ ლა ჯე რი 
სა სა მარ თლო ზე ა. რო გორ ფიქ რობთ, სა სა მარ თლო ძა ლა ში და ტო ვებს 
პრო კუ რო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას?...

– ეს უსა თუ ოდ ასე იქ ნე ბა. სა სა მარ თლო ლო თის დახ ვრე ტას მი უს ჯის.
ჰიტ ლერს ჰქონ და ერ თი ასე თი დე ბუ ლე ბა. თა ვის გე ნერ ლებ სა და 

ჯა რის კა ცებს მი მარ თავ და, თქვენ და იპყ ა რით ტე რი ტო რი ე ბი და იუ რის
ტე ბი ყო ველ თვის გა მოჩ ნდე ბი ან, რომ ლე ბიც და ამ ტკი ცე ბენ, რომ ეს 
ასე უნ და ყო ფი ლი ყო ო. სა ქარ თვე ლო ში ყო ველ თვის გა მოჩ ნდე ბი ან 
იუ რის ტე ბი რომ ლე ბიც ამ მი თი თე ბას შე ას რუ ლე ბენ... ასე იყო კო მუ ნის
ტე ბის დროს და ასე იქ ნე ბა მო მა ვალ შიც. ასე უ ლი წლის შემ დეგ ალ ბათ 
ჩვენ თა ნაც შე იც ვლე ბა ცხოვ რე ბა... შე ვარ დნა ძე მი უს ჯის ლო თის 
დახ ვრე ტას. სხვებ საც. მათ შო რის ალ ბათ ჯა ბა იო სე ლი ან საც, მაგ რამ 
დახ ვრე ტით შე იძ ლე ბა არც ერ თი არ დახ ვრი ტოს, ამით გა მოჩ ნდე ბა 
“ჰუ მა ნუ რი სა ხე” ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი სა. მას უნ და, რომ ეროვ ნუ ლი 
მოძ რა ო ბის ორი ვე ფრთა, რო მე ლიც და პი რის პი რე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა, 
მოს ცილ დეს პო ლი ტი კურ არე ნას და სა ხელ მწი ფოს მარ თვა გა აგ რძე ლოს 
იმ ნა წილ მა, რო მე ლიც კო მუ ნის ტუ რი წი ა ღი დან გა მო ვი და...

– ქარ თვე ლი კა ცის ფე ნო მენ ზე რას იტყ ვით. ზუს ტად ხომ არ 
ვა მარ თლებთ კონ სტან ტი ნეს სიტყ ვებს, რომ ოდით გან ჩვენს სიმ ცი რეს 
მივ ტი რო დით, მაგ რამ თუ ვინ მე დი დი კა ცი გა მოგ ვე რე ო და, ყვა ვე ბი ვით 
წა ვე სე ო დით...
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– რო გორც ჩანს, ქარ თველ ში მარ თლაც არის რა ღაც ამ გვა რი. მე 
ვფიქ რობ, ჩვე ნი ხა სი ა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის გა დამ წყვე ტი ის არის, 
რომ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო არ ჰქო ნია მე13 სა უ კუ ნი დან და 
ამი ტომ მი სი ხა სი ა თი ისე ჩა მო ყა ლიბ და, რომ და მო უ კი დებ ლად არც 
ქვეყ ნის მარ თვა შე უძ ლი ა. თუ რა მე და ვიწყ ეთ, აუ ცი ლებ ლად შუღ ლით 
და ურ თი ერ თბრძო ლით უნ და დამ თავ რდეს. ასე ხდე ბო და ყო ველ თვის, 
რი თაც სარ გებ ლობ დნენ სა ქარ თვე ლოს მტრე ბი. 1921 წელს, რო ცა 
ჟორ და ნი ას მთავ რო ბა და ამ ხეს, სა ქარ თვე ლო ში რუ სე თის ჯა რებს 
ქარ თვე ლე ბი შე მო უძღ ვნენ. იგი ვე გან მე ორ და 1991 წელ საც. ალ ბათ 
უნ და გა ვი დეს დი დი დრო, რომ ქარ თველ ადა მი ან ში გაჩ ნდეს და მო უ კი
დებ ლო ბის ნამ დვი ლი შეგ რძნე ბა.

– და დის ხმე ბი, რომ გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრმა თქვენ ბრა ლი დაგ დოთ, 
თით ქოს ერ თ-ერთ მო ნოგ რა ფი ა ში წერ დეთ, რომ კონ სტან ტი ნე გამ სა-
ხურ დია სო მე ხი ა... რა კო მენ ტარს გა უ კე თებ დით ამ ფაქტს?

– ეს საკ მა ოდ ძვე ლი ამ ბა ვი ა. 1981 წ. რო ცა სა დოქ ტო რო დი სერ ტა
ცი ას ვი ცავ დი, რამ დე ნი მე თვით ად რე გავ რცელ და ეს ჭო რი. მი ზა ნი 
შე იძ ლე ბა იყო, დაც ვა ში ხე ლის შეშ ლა ან ბნ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას თან 
ურ თი ერ თო ბის გა ფუ ჭე ბა. მა შინ იგი ცი ხი დან ახა ლი გა მო სუ ლი იყო და 
ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში ერ თად ვმუ შა ობ დით. ეს ფაქ ტი ზვი ად ზე 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, მძი მედ იმოქ მე დებ და და მას შე ეძ ლო რა ი მე ისე თი 
ეთ ქვა, რი თაც დაც ვა ჩა იშ ლე ბო და. მაგ რამ ზვი ა დი არ წა მო ე გო ამ 
ფან დზე. მან მე მკითხ ა, მე არ სად მი ნა ხავს ასე თი რამ, სად გი წე რი ა ო... 
მსგავ სი აზ რი გულ შიც არ გა მივ ლია და თუ ვინ მეს მა ინც ეპა რე ბა ეჭ ვი, 
ოთხ ჯერ არის გა მო ცე მუ ლი ჩე მი მო ნოგ რა ფია და ნა ხონ ყვე ლა გა მო
ცე მა ში... მა შინ ზვი ად მა მთხო ვა და მე წე რა წე რი ლი მათ წარ მო მავ ლო
ბა ზე, რაც და ი ბეჭ და კი დეც. მაგ რამ ამათ ისე თი მე თო დი აქვთ, რომ 
პო ლი ტი კა ყო ველ თვის აგე ბუ ლია დე მა გო გი ა ზე. ახ ლაც ასე ა, კვა ჭან
ტი რა ძეს რო მე ლი ღაც გა ზეთ შიც და უ წე რი ა, სო სო სი გუა ამ საქ მის 
სპე ცი ა ლის ტია და მას უწე რი ა, რომ გამ სა ხურ დია სო მე ხი ა ო. მე ამა ზე 
პა სუ ხი არ გა მი ცი ა, რად გან ეს ისე თი აბ სურ დი ა, რო მელ ზე მსჯე ლო ბაც 
არ შე იძ ლე ბა. კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებ. აქ არის ოთხ ი ვე გა მო ცე მა და 
ვი სა ც ა ინ ტე რე სებს, კი დევ ერ თხელ გა და ა მოწ მოს...

– გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრი რა მო ტი ვით ამ ბობს ამას, თვი თონ იზი ა რებს 
გამ სა ხურ დი ე ბის სომ ხო ბას?

– რა საკ ვირ ვე ლი ა, არა. ის უბ რა ლოდ მე მდებს ბრალს. ზვი ა დი სძულს 
და ამ სი ძულ ვი ლით ყვე ლა ფერს აკე თებს. ზვი ა დი სა ქარ თვე ლო ში 
ედუარდ შე ვარ დნა ძე ზე მე ტად ალ ბათ არა ვის არ სძულს, მაგ რამ კონ
სტან ტი ნე უპა ტივ ცე მუ ლოდ მა საც კი არა სო დეს მო უხ სე ნე ბი ა, პი რი
ქით. არ მეს მის, რა ქარ თვე ლო ბაა “დი დოს ტა ტი სა” და “მთვა რის მო



152

ტა ცე ბის” ავ ტო რი სო მე ხად გა მო აცხ ა დო. თუმ ცა კვა ჭან ტი რა ძი სა გან 
არა ფე რია გა საკ ვი რი. იგი იუ ბი ლეს უხ დის ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის და მა
არ სე ბელს, უდი დეს ქარ თველს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს და პა რა ლე ლუ რად 
ყვე ლა ფერს აკე თებს თურ ქუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის გახ სნი სათ ვის. ის სავ
სე ბით ამარ თლებს თა ვის გვარს და არის პირ და პი რი შთა მო მა ვა ლი იმ 
კვა ჭი კვა ჭან ტი რა ძი სა, რო მელ მაც სი ცოცხ ლე სტამ ბულ ში და ამ თავ რა. 
ამი ტომ აქვს მიდ რე კი ლე ბა გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრსაც თურ ქე ბის კენ!..

– გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრის უფ ლე ბე ბი ჰყოფ ნის ქვე ყა ნა ში თურ ქუ ლი 
უნი ვერ სი ტე ტის გახ სნის სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტას? მის უკან ხე ლი სუფ-
ლე ბა ხომ არ დგას?

– რა თქმა უნ და. ეს ალ ბათ ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რე სებ შიც შე დი
ო და. მაგ რამ ეს ინ ტე რე სი შე ე ჯა ხა რუ სე ბის ინ ტე რესს. სა ქარ თვე ლო 
რუ სე თის გავ ლე ნის სფე როდ ით ვლე ბა და ბუ ნებ რი ვი ა, რუ სეთს არ 
აწყ ობს თურ ქე თის ჩა რე ვა და ამი ტომ აძ ლევს სიგ ნალს, რომ თურ ქუ ლი 
უნი ვერ სი ტე ტი არ უნ და გა იხ სნას. მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს რად გან უკ ვე 
დას ტუ რი აქვს მი ცე მუ ლი თურ ქე თის თვის, ახ ლა უჭირს უა რის თქმა, და 
ამი ტომ ეძე ბენ გზებს. ერ თის მხრივ – მხარს უჭე რენ უნი ვერ სი ტე ტის 
გახ სნას, მე ო რეს მხრივ არა. სა ბო ლოო ჯამ ში, ალ ბათ, არ გა იხ სნე ბა, 
რად გან რუ სეთს ეს არ უნ და.

– თქვენ ზე მოთ აღ ნიშ ნეთ, რომ ერ თი პე რი ო დი თქვენ და ბ-ნი ზვი ა დი 
ერ თად მუ შა ობ დით ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში... რა და მო კი დე ბუ-
ლე ბა გქონ დათ მას თან?

– ბა ტო ნი ზვი ა დი ძა ლი ან რთუ ლი პი როვ ნე ბა გახ ლდათ. ჩვენ კარ გი 
ურ თი ერ თო ბა გვქონ და. რო ცა პრე ზი დენ ტი გახ და, მე მი სი ინი ცი ა ტი
ვით ვი ყა ვი გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი და 
ძა ლი ან ახ ლო ურ თი ერ თო ბა მქონ და ამ დროს. მე ყო ველ თვის მხარს ვუ
ჭერ დი მას და ახ ლაც მი მაჩ ნია, რომ მის მი მართ ჩა დე ნი ლია უმ ძი მე სი 
და ნა შა უ ლი.

– მი სი ოჯა ხის შე სა ხებ რა იცით?
– ძა ლი ან ცო ტა რამ. ცხოვ რო ბენ მოს კოვ ში. არ ვი ცი რა ტომ არ მი დი ან 

უცხ ო ეთ ში.
– ამ ბო ბენ, რომ უნი ვერ სი ტეტ ში 40 საგ ნის ჩა ბა რე ბა მოს თხო ვეს 

პრე ზი დენ ტის ვა ჟებს. მათ ეს გა მოც დე ბი ჩა ა ბა რეს, მაგ რამ მა ინც არ 
ჩა რიცხ ეს. რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა ეს ინ ფორ მა ცია სი ნამ დვი ლეს?

– არ ვი ცი, ეს რამ დე ნად რე ა ლუ რი ა. მე ვი ცი, რომ მათ ჩა ა ბა რეს ლო მო
ნო სო ვის უნი ვერ სი ტეტ ში გან სხვა ვე ბუ ლი გა მოც დე ბი და ჩა ი რიცხ ნენ, 
მაგ რამ რა ღაც ავან ტი უ რა მო უ წყვეს და ორი ვე ნი გა მო რიცხ ეს. ერ თ
ერ თი მძი მე დაც იყო დაჭ რი ლი. სიკ ვდილს ძლივს გა და ურ ჩა.

– სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის საფ ლა ვი ჯერ ჯე რო ბით 
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უცხ ო ეთ ში ა, არ სე ბობს რა ი მე იმე დი მი სი სა ქართ ვე ლო ში გად მოს ვე ნე-
ბი სა? და თუ ეს მო ხერ ხდა, ხე ლი სუფ ლე ბა ხომ არ შე ეც დე ბა ეს გად მოს-
ვნე ბა გა ა უბ რა ლო ოს?

– ხე ლი სუფ ლე ბა რაც უნ და ეცა დოს, ეს მარ ტო მცდე ლო ბა იქ ნე ბა 
და მე ტი არა ფე რი. არ შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი 
უცხ ო ეთ ში იყოს და საფ ლა ვე ბუ ლი. აქ არ არის სა უ ბა რი, კარ გი პრე ზი
დენ ტი იყო თუ ცუ დი. პი რა დი სიმ პა ტია–ან ტი პა ტია აქ სა ზო მად ვერ 
გა მოდ გე ბა. მას ქარ თვე ლი ხალ ხი გად მო ას ვე ნებს და და ა საფ ლა ვებს 
მთაწ მინ და ზე ან კოლ ხუ რი კოშ კის ეზო ში.

– კოლ ხუ რი კოშ კის აღ დგე ნის შე სა ხე ბაც ხომ ვე რა ფერს იტყ ვით?
– კოლ ხუ რი კოშ კის მოვ ლა პატ რო ნო ბა ევა ლე ბა ბა ტონ გუ რამ 

შა რა ძეს. მას ზვი ად მა გროზ ნოს ნო ტა რი უ სით და უმ ტკი ცა ეს უფ ლე ბა. 
ჩვენ ერ თხელ შევ თა ვა ზეთ მას, რომ გა დავ ხუ რავ დით კოშკს. მაგ რამ 
სას ტი კი უა რი გა მოგ ვიცხ ა და. კოშ კის აღ დგე ნა ჩას მუ ლია რუს თა ვე ლის 
პროს პექ ტის აღ დგე ნის პრო ექტ ში ო... სამ წუ ხა როდ, სულ ამით ამო ი
წუ რა ჩვე ნი ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა.

– თქვენ თვით, ალ ბათ, ცნო ბი ლია, რომ ბა ტო ნი კონ სტან ტი ნეს 
“ვი ლი სი”, სა მუ ზე უ მო ექ სპო ნა ტი, არ ცერ თმა მუ ზე უმ მა არ მი ი ღო, 
სა ტა ნის ნივ თი არ გვინ და ო... იქ ნებ კო მენ ტა რი გაგ ვე კე თე ბი ნა?

– სამ წუ ხა როდ, ვე რა ფერს გეტყ ვით. გუ რამ შა რა ძე მაც ზუს ტად ეგ რე 
და წე რა ამას წინ ერ თერთ გა ზეთ ში. შე საძ ლე ბე ლია ასეც მომ ხდა რი ყო. 
ხალ ხი ისეა და ში ნე ბუ ლი, რომ აღა რა ფე რი მიკ ვირს.

– აჭა რის არ ჩევ ნებ ზე რას იტყ ვით?
– იქ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბაც მო ნა წი ლე ობ და, მაგ რამ ვერ გეტყ ვით რა 

მდგო მა რე ო ბა იყო. ჩვენ მხო ლოდ ერ თი მან და ტი მი ვი ღეთ. მე ვთვლი, 
ას ლან აბა ში ძე არის ის პი როვ ნე ბა, რო მელ საც შე უძ ლია ბევ რი რამ გა ა
კე თოს ქარ თვე ლი ხალ ხის სა სი კე თოდ.

– აჭა რი დან აფ ხა ზე თის სა კითხ ზე გა და ვი ნაც ვლოთ...
– მი მაჩ ნი ა, სა ნამ იქ ნე ბა ეს ხე ლი სუფ ლე ბა, აფ ხა ზე თის პრობ ლე მა 

ვერ გა დაწყ დე ბა. ამ ხე ლი სუფ ლე ბამ და იწყო ომი აფ ხა ზეთ ში და ამ 
ხე ლი სუფ ლე ბამ წა ა გო იგი ვე ომი აფ ხა ზეთ ში.

– ბალ ტი ის პი რეთ ში არ ჩევ ნე ბის გზით დაბ რუნ და ეროვ ნუ ლი ხე ლი-
სუფ ლე ბა. რო გორ ფიქ რობთ, ეს ფაქ ტი სა ქარ თვე ლოს თვის შეც ვლის 
რა მეს? და კი დევ ხომ არ თვლით, რომ სა ქარ თვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლია 
არ ჩევ ნე ბის გზით ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის დაბ რუ ნე ბა?

– ბალ ტი ის პი რეთ ში სხვა ნა ი რი მდგო მა რე ო ბა იყო თა ვი დან ვე. იქ 
ლან დსბერ გი სის სა თა ვე ში მოს ვლამ არა მგო ნია სა ქარ თვე ლოს თვის 
რა მე შეც ვა ლოს. რაც შე ე ხე ბა ჩვენ თან არ ჩევ ნე ბის გზით ეროვ ნუ ლი 
მთავ რო ბის დაბ რუ ნე ბას, ეს ყოვ ლად შე უძ ლე ბე ლია ახ ლო მო მა ვალ ში. 
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იმი ტომ, რომ სა ქარ თვე ლომ უდი დე სი კა ტას ტრო ფა გა ნი ცა და, ჯერ 
სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბა, მე რე და იხ ვრი ტა უამ რა ვი მი ტინ გი, ომებ ში 
და ი ხო ცა უამ რა ვი ხალ ხი. აქ არის სა მა ჩაბ ლოს პრობ ლე მაც და ყვე ლა
ფე რი ერ თად იყ რის თავს... სა ქარ თვე ლო ში რომ ყო ფი ლი ყო ნორ მა ლუ რი 
სა არ ჩევ ნო პრო ცე სი, მა შინ შე იძ ლე ბო და რა ღაც სხვა ნა ი რად მოხ დეს.

– მწერ ლო ბა ყო ველ თვის უნ და იყოს ერის სუ ლი ე რი თუ ფი ზი კუ რი 
ტკი ვი ლე ბის გამ ზი ა რე ბე ლი და გა მომ ხატ ვე ლი - მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, 
დღეს ეს არ ჩანს, ისი ნი სდუ მან...

– მარ თლაც, სამ წუ ხა რო ფაქ ტი ა, რომ ჩვე ნი მწერ ლო ბა არ არის ისე თი, 
რო გო რიც იყო ოცი ან წლებ ში. მათ თვის მთა ვა რი აღ მოჩ ნდა არა ერის 
ბე დი, არა მედ სა კუ თა რი პი რა დი მდგო მა რე ო ბა. ამ ხე ლა ტრა გე დი ე ბი 
მოხ და სა ქარ თვე ლო ში. აფ ხა ზე თი და ი კარ გა. მწერ ლო ბას პრო ტეს ტიც 
კი არ გა მო უ ხა ტა ვს. დღე ვან დე ლი მწერ ლო ბა არ არის ერის ტკი ვი ლე ბის 
გა მომ ხატ ვე ლი. დღეს ისი ნი მხარს უჭე რენ ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს, ხვალ 
ის არ იქ ნე ბა? პირ ვე ლე ბი და უწყ ე ბენ ლან ძღვას. სამ წუ ხა როდ, ამის 
ბევ რი მა გა ლი თი გვაქვს.

– მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ ზე რას იტყ ვით?
–  მი მაჩ ნი ა, რომ, მი უ ხე და ვად ამ დე ნი სხვა დას ხვა დო ნი სა და გე მოვ

ნე ბის გა ზე თის არ სე ბო ბი სა, ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა მა ინც ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო ა. რო ცა სა ზო გა დო ე ბა ში პო ლი ტი კუ რი მღელ ვა რე ბა ა, ეს 
ასაზ რდო ებს ჟურ ნა ლის ტი კას, წარ მო შობს ახალ ძა ლებს... ჩვე ნი ჟურ
ნა ლის ტი კა ასე სა ინ ტე რე სო ვფიქ რობ არა სო დეს არ ყო ფი ლა. მე ვი
სურ ვებ დი, თუ მო მა ვალ შიც შედ გე ბო და ჩვე ნი ინ ტერ ვიუ, ვყო ფი ლი ყა
ვით უკე თეს პი რო ბებ ში და უკე თეს მდგო მა რე ო ბა ში შევ ხვედ რო დეთ.

ესა უბ რა სვე ტა ამ ბრო ლა ძე
გაზ. “დრო”, 1996, №№32-33.

უნ და გა მოჩ ნდეს პი როვ ნე ბა
ამ დღე ებ ში კი დევ ერ თი მი ტინ გი გა ი მარ თა. იგი ეძღ ვნე ბო და 

არ ჩევ ნებს აფ ხა ზეთ ში. მაგ რამ ერ თობ ცო ტა ხალ ხი მო ვი და, თუმ ცა 
არც წვიმ და და არც ქა რი ქრო და.

უფ რო მწვა ვე სა კითხი რა უნ და იყოს ქარ თვე ლი ერი სათ ვის, რამ უნ და 
გა ა ერ თი ა ნოს, თუ არა აფ ხა ზეთ ში დაქ ცე ულ მა სის ხლმა.

მაგ რამ ამ დენ მა რბე ვამ, ღა ლატ მა, და მარ ცხე ბამ, ორ გულ თა პარ პაშ მა, 
ან ტი ჰე რო ი კულ მა პრო პა გან დამ და აჩ ლუნ გა ეროვ ნუ ლი გრძნო ბა. 
თა ნაც ყვე ლა ხე დავს, რომ არ ცერ თი მი ტინ გი შე დეგს არ მო ი ტანს.

ხალ ხის ხმას მთავ რო ბა ყურს არ უგ დებს.
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ხე ლი სუფ ლე ბა ფაქ ტი უ რად დუმს. მან და იწყო ომი აფ ხა ზეთ ში და მან ვე 
წა ა გო. ახ ლა ამის თქმა საქ მეს ვერ შვე ლის. რამ დე ნიც უნ და ვე ძე ბოთ 
დამ ნა შა ვე ნი, ეს სავ სე ბით ზედ მე ტი ა, ყვე ლამ ყვე ლა ფე რი იცის. მაგ რამ 
მხო ლოდ სი მარ თლე, ცალ კე ულ პირ თა ანა თე მა, წარ სუ ლის გა შუ ქე ბა 
აფ ხა ზეთს ვერ დაგ ვიბ რუ ნებს. ეს უკ ვე ის ტო რი ის საქ მე ა, ის ტო რი კო
სებ მა უნ და იკ ვლი ონ.

ფაქ ტი ისა ა, რომ მე ოთხე წე ლია აფ ხა ზე თი სა ქარ თვე ლოს ნა წი ლი 
აღარ არის და რაც დრო გა დის, კი დევ უფ რო გვცილ დე ბა.

ჩვენ ვცნობთ თუ არა არ ჩევ ნებს აფ ხა ზეთ ში, ამას რუ სე თი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს. რუ სე თი ნელ -ნე ლა, ჯი უ ტად, თან მიმ დევ რუ ლად 
აკე თებს თა ვის საქ მეს: სა ქარ თვე ლო უნ და იქ ცეს ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ-
ლი კად, თუმ ცა რე ა ლუ რად მას კონ ფე დე რა ცი უ ლი ში ნა არ სი ექ ნე ბა.

ფე დე რა ცი უ ლია გერ მა ნი აც, მაგ რამ იქ ეს ბევრს არა ფერს ნიშ ნავს  
ფე დე რა ცი ის სუ ბი ექ ტე ბი გერ მანუ ლი ერ თე უ ლე ბი ა. ხო ლო ეთ ნი კუ რი 
წმენ დის შე დე გად აფ ხა ზეთ სა და სა მა ჩაბ ლო ში მკვეთ რად შემ ცირ და, 
მი ნი მუ მამ დე და ვი და ქარ თველ თა რიცხ ვი. ასე რომ მო მა ვალ ში, რო ცა 
თით ქოს ფე დე რა ცი უ ლად თავს და ი კა ნო ნე ბენ აფ ხა ზე თი და ე. წ. 
სამ ხრეთ ოსე თი, რო ცა და ი ხო ცა ათე ულ ათა სო ბით და სა კუ თარ კე რას 
მოწყ ვი ტეს ასე ულ ათა სო ბით მო ქა ლა ქე, ძნე ლია ვი ლა პა რა კოთ ერ თი ან 
სა ხელ მწი ფო ზე. კონ ფე დე რა ცია შე იძ ლე ბა სწრა ფად და ირ ღვეს. ჩვენ 
ხომ ჩვენს თავს არ ვე კუთ ვნით.

სა ქარ თვე ლოს ბე დი ისევ მოს კოვ ში წყდე ბა და თუ ფრთხი ლად 
არ ვიქ ნე ბით, ქა ღალ დზე არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო საც დაშ ლის, რო ცა 
სა ჭი როდ ჩათ ვლის.

ნუ რა ვინ ფიქ რობს, რომ სო ხუმს ან ცხინ ვალს ომით და ვიბ რუ ნებთ. 
ომი ახ ლა კი არა, მა ში ნაც არ უნ და დაწყ ე ბუ ლი ყო. ომი სათ ვის სა ქარ
თვე ლო არც არის მზად, თა ნაც, რომც შე ეძ ლოს, რუ სე თი და სა ერ თა შო
რი სო აზ რი ამის სა შუ ა ლე ბას ჩვენს ქვე ყა ნას არ მის ცე მენ. ფაქ ტი ერ თია 
 ჩვენ დავ მარ ცხდით აფ ხა ზეთ თან და ოსებ თან. გა მარ ჯვე ბულ თა უკან 
რუ სე თი დგას, რომ ლის კარ ნა ხი თაც ისი ნი კი დეც იმოქ მე დე ბენ.

რა უნ და გა ა კე თოს სა ქარ თვე ლომ ისე თი, რუ სე თის გუ ლი რომ 
მო ი გოს. და მარ ცხე ბულ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ სნგში შე იყ ვა ნა სა ქარ
თვე ლო, დათ რგუ ნა პატ რი ო ტუ ლი ძა ლე ბი, არ და უშ ვა ეროვ ნუ ლი შე რი
გე ბა, დათ მო აფ ხა ზე თი და სა მა ჩაბ ლო, რუ სე თის ჯარს მის ცა ბა ზე ბი, 
და ან გრია ეკო ნო მი კა! მაგ რამ მოს კოვს ესეც არ აკ მა ყო ფი ლებს. მი სი 
ოც ნე ბაა რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში კონ ფე დე რა ცი უ ლი სა ქარ თვე ლოს 
მოქ ცე ვა. ეს ჯერ ჯე რო ბით უჭირს, რად გან თა ვი სი პრობ ლე მე ბი აქვს. 
ამი ტომ ჭი ა ნურ დე ბა მის მი ერ ვე ინ სპი რი რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის 
მოგ ვა რე ბა მოლ და ვეთ ში, ჩეჩ ნეთ ში, აზერ ბა ი ჯან ში, სა ქარ თვე ლო ში, 
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ყი რიმ ში, ტა ჯი კეთ ში...
სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ უც დია ხალ ხის პო ლი ტი კუ რი 

სუ ლის კვე თე ბის გაღ ვი ვე ბა, პი რი ქით, ყო ველ ნა ი რად და აქ ვე ი თა და 
და აკ ნი ნა იგი. ყვე ლა ფე რი კეთ დე ბა იმი სათ ვის, რომ ხალხს არ ჰყავ დეს 
ეროვ ნუ ლი გმი რი. მას არ უნ და უყ ვარ დეს თა ვი სი პრე ზი დენ ტი, პრე მი-
ერ -მი ნის ტრი, პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე, თავ დაც ვის მი ნის ტრი, 
სუ კის მი ნის ტრი, დე პუ ტა ტი, მწე რა ლი...

უგ მი რო და უი დე ა ლო სა ზო გა დო ე ბის მარ თვა იო ლია  სა ი თაც გინ და, 
იქით წა იყ ვან.

ტა ო- კლარ ჯე თის და კარ გვის შემ დეგ აფ ხა ზე თის კა ტას ტრო ფა არის 
ყვე ლა ზე შემ ზა რა ვი ჩვენს ის ტო რი ა ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, ხე ლი სუფ
ლე ბას არ მი უ მარ თავს მა სობ რი ვი პრო ტეს ტი სათ ვის, არ ყო ფი ლა მო ბი
ლი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნა, პარ ტი ე ბი, პრე სა, ტე ლე ვი ზი ა, 
რომ უცხ ო ე ლებს ეგ რძნოთ ერ თსუ ლოვ ნე ბა და საბ რძო ლო შე მარ თე ბა. 
თით ქოს ყვე ლა შე ე გუა სი ტუ ა ცი ას.

ასე დიპ ლო მა ტი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით ია პო ნი აც უყე ნებს პრე ტენ ზი ას 
რუ სეთს.

ვინც არ იბ რძვის, მას არა ფერს აძ ლე ვენ.
გა ი მარ თა საჩ ვე ნე ბე ლი სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბი, რომ სა ზო გა დო ე ბას 

კი დევ უფ რო უმ წე ოდ ეგ რძნო თა ვი, რო ცა სამ შობ ლოს თვის ბრძო ლა 
ბან დი ტო ბას თან გა ა ი გი ვეს.

დღეს დარ ღვე უ ლია არა მხო ლოდ ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა, არა მედ 
ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბაც. და ეს კეთ დე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მი თი თე ბით, 
სა ტე ლე ვი ზიო პრო პა გან დით, ვულ გა რუ ლი პრე სის მო ძა ლე ბით, ეკო ნო
მი უ რი სი დუხ ჭი რით, რა თა მა ღალ იდე ა ლებ ზე ფიქრს ხალ ხი გა და ეჩ
ვი ოს, ძი რი თა დად კი  ახალ გაზ რდო ბა.

არა ქათ გა მოც ლი ლი და და ქან ცუ ლი, დამ შე უ ლი და და მარ ცხე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა წვა ლობს მხო ლოდ არ სე ბო ბის გა და სარ ჩე ნად.

დღეს ბევ რი ამ ბობს, რომ სა ჭი როა დავ ძლი ოთ სა კუ თა რი თა ვი, მი ვუ
ტე ვოთ ერ თმა ნეთს არა მხო ლოდ შეც დო მა, არა მედ და ნა შა უ ლიც, რომ 
გვაქვს ერ თი ქარ თუ ლი მი წა და ვიბ რძო ლოთ მის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, 
რა თა არ გა დავ შენ დეთ. მაგ რამ ეს რომც მოხ დეს, ვის უნ და გაჰ ყვეს ხალ ხი, 
ვის გარ შე მო გა ერ თი ან დეს. ჩვენ ამ ბი ცი უ რი ხალ ხი ვართ და ისე დაც 
გვი ჭირს გა ერ თი ა ნე ბა, სხვის თვის და ჯე რე ბა, სხვი სი ღირ სე ბის აღი ა რე ბა.

ხო ლო რო ცა ვხე დავთ, რომ დღე ვან დე ლი ხე ლი სუ ფა ლი თავს ისევ 
მოს კო ვის მი ერ და ნიშ ნულ ცე კას მდივ ნად მი იჩ ნევს, რო ცა მას არ სურს 
ან ვერ წარ მო უდ გე ნია ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბის დამ კვიდ რე ბა, შე უძ ლე
ბე ლი ხდე ბა ერის ერ თი მიზ ნით კონ ცენ ტრი რე ბა და მის გარ შე მო შე მოკ
რე ბა.
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მაგ რამ ცხოვ რე ბა გრძელ დე ბა. კრი ზი სი, რო მე ლიც ქვე ყა ნას თავს 
მო ახ ვი ეს მი სი ვე ავ მა შვი ლებ მა, გა ივ ლის. გა მოჩ ნდე ბა ის პი როვ ნე ბაც, 
ვინც შეკ რებს ქარ თველ თა და ფან ტულ ძა ლებს და მიმ ქრალ რწმე ნას 
აა ღორ ძი ნებს.

ნი ჰი ლიზ მი დამ ღუპ ვე ლი ა, ნი ჰი ლიზ მი, რო მელ საც ასე ჯი უ ტად ავ რცე
ლე ბენ, სა სი კე თოს არა ფერს მოგ ვი ტანს. დაქ ცე ულ სა ქარ თვე ლოს ისევ 
სიყ ვა რუ ლი თუ აღად გენს, მი სი მი წის, ის ტო რი ი სა და მის თვის წა მე
ბუ ლი გმი რე ბის სიყ ვა რუ ლი, რო მელ თა სა ხე ლე ბით უნ და შე ვი დეთ XXI 
სა უ კუ ნე ში და არა პო ლი ტი კუ რი ხლარ თე ბი სა და ინ ტრი გე ბის იმე დით.

გაზ. “ა ღორ ძი ნე ბა”, 1996, დე კემ ბე რი.

“სა ნამ რო მის პაპ ზე უფ რო კა თო ლი კე ნი
ვიქ ნე ბით, არა ფე რი გვეშ ვე ლე ბა!”

გა ზეთ “კოლ ხუ რი კოშ კის” რე დაქ ტო რი, ფი ლო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბა თა 
დოქ ტო რი, კრი ტი კო სი სო სო სი გუა 1991 წელს “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ-
თვე ლოს” ედ გა სა თა ვე ში. მას შემ დეგ უახ ლე სი ის ტო რი ის სცე ნა ზე 
არა ერ თი დრა მა ტუ ლი მოქ მე დე ბა გა თა მაშ და. რაც შე ე ხე ბა ჩვენ 
დღე ვან დელ თა ნა მო სა უბ რეს, იგი გა ზე თი დან გა ზე თამ დე თა ვი სი შე უ-
ვა ლი პრინ ცი პუ ლო ბით მო ვი და.

– ბა ტო ნო სო სო! თქვე ნი სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია დი დოს ტატ 
კონ სტან ტი ნეს შეც ნო ბას უტ რი ა ლებს, ახ ლაც კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ-
დი ას სა ზო გა დო ე ბის ვი ცე- პრე ზი დენ ტი ბრძან დე ბით...

– მეშ ვი დე კლას ში ვი ყა ვი, რო ცა “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა” წა ვი კითხ ე. 
მაგ რამ ჩე მი ცნო ბი ე რე ბა რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა არა ამ რო მან მა, 
არა მედ მწერ ლის თხზუ ლე ბე ბის მე6 ტომ მა, რო მელ შიც ეს სე ე ბია 
თავ მოყ რი ლი. მე უკ ვე არც სტა ლი ნი მა ინ ტე რე სებ და და აღარც კო მუ
ნიზ მის “ელ ვა რე მწვერ ვა ლე ბი”. დე ი და ჩე მი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას დას თან  თა თია ხა ინ დრა ვას დე დას თან მე გობ რობ და. იგი კარ გად 
იც ნობ და დიდ მწე რალს და შე საძ ლოა მის მა მო გო ნე ბებ მაც იმოქ მე და 
ჩემ ზე.

– სა დოქ ტო რო ზე მუ შა ო ბი სას კონ სულ ტა ცია თუ მი გი ღი ათ დი დოს-
ტა ტის ვა ჟი სა გან? შემ დგომ ში რო გო რი ურ თი ერ თო ბა გქონ დათ 
ზვი ად თან?

– სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პრო ზის 
სტრუქ ტუ რა” 1978 წელს დავ წე რე. სამ წუ ხა როდ, მა შინ ბა ტო ნი ზვი ა დი 
და პა ტიმ რე ბუ ლი იყო. ასე რომ, იგი გა ეც ნო ჩემს ნაშ რომს, უკ ვე წიგ ნად 
გა მო ცე მულს. მტკივ ნე უ ლად გა ნიც დი და კონ სტან ტი ნეს პერ სო ნაჟ თა 
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ან ტიქ რის ტი ა ნულ პა თოსს, რა საც, პრობ ლე მი დან გა მომ დი ნა რე, დიდ 
ყუ რადღ ე ბას ვაქ ცევ დი. ზვი ა დი და ეს წრო ჩე მი დი სერ ტა ცი ის დაც ვას 
და ჩემ ზე ნაკ ლე ბად რო დი ღე ლავ და. მითხ რა, სიტყ ვით გა მო ვი დო დი, 
მაგ რამ, ვა ი თუ, ხე ლი შე გე შა ლო სო. შეს ვე ნე ბის დროს რჩე ვას მაძ ლევ და, 
რო გორ მე პა სუ ხა ოპო ნენ ტთათ ვის და მახ სე ნებ და, პერ სო ნაჟ თა ან ტიქ
რის ტი ა ნუ ლი ტი რა დე ბი არ გა მე მე ო რე ბი ნა.

შემ დეგ ზვი ა დი ხში რად შე მო დი ო და ჩვე ნი გან ყო ფი ლე ბის ოთახ ში. 
გან სა კუთ რე ბით კმა ყო ფი ლი დარ ჩა ვრცე ლი სტა ტი ით “მარ ტვი ლი 
და ალამ და რი”, რო მელ საც ოთხი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ვუ კითხ ავ დი. 
იგი და ერ თო “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნას”. მაგ რამ წიგ ნი უხა რის ხოდ 
გა მოს ცეს და ზვი ა დი ჩემ ზეც ნაწყ ე ნი დარ ჩა, თუმ ცა არა ფე რი უთ ქვამს. 
სა მა გი ე როდ ჩვენს გან ყო ფი ლე ბა ში აღარ შე მო დი ო და, არც ძვე ლე ბუ რი 
ხა ლი სით მხვდე ბო და.

რო ცა ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის პა რა ლე ლუ რად რა დი ო კო მი
ტეტ ში ვმუ შა ობ დი, ვთხო ვე, რა ი მე მა სა ლა მო ე წო დე ბი ნა. გა უ ხარ და, 
მაგ რამ მითხ რა, ეთერ ში მა ინც არ გა დას ცე მე ნო. მე და ვა ი მე დე, ნუგ ზარ 
ფოფ ხა ძემ უკ ვე იცის და თა ნახ მა ა მეთ ქი. რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ 
მო მი ტა ნა ბოდ ლე რის თარ გმა ნი; რა ტომ ღაც ნუგ ზარ ფოფ ხა ძემ და ი
ჟი ნა, ტექ სტი მსა ხი ობ მა უნ და წა ი კითხ ო სო. ზვი ად მა მთხო ვა, გუ რამ 
სა ღა რა ძეს უთხ ა რი, უარს არ იტყ ვი სო. ასე გა ვი და ეთერ ში 1985 წელს 
ბოდ ლე რის ლექ სე ბი პრო ზად.

რო ცა ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის აღ მავ ლო ბა და იწყ ო, ზვი ა დი უკ ვე 
იშ ვი ა თად მო დი ო და ინ სტი ტუტ ში, ხო ლო პრე ზი დენ ტო ბის დროს 
თით ქმის ყო ველ კვი რე უ ლად ვხვდე ბო დი. არ ყო ფი ლა შემ თხვე ვა, და მე
რე კოს და პრე ზი დენტს მი ღე ბა ზე უა რი ეთ ქვას. სექ ტემ ბრის დღე ე ბის 
შემ დეგ ური გო დაც შევ დი ო დი, თუნ დაც მო საც დელ ში მი ნის ტრე ბი 
მსხდა რიყ ვნენ. მა შინ უკ ვე მზად დე ბო და კონ სტან ტი ნეს ოც ტო მე უ ლი 
და პრე ზი დენტს სურ და, ჩქა რა გა მოგ ვე ცა იგი. ერ თხელ დაღ ლი ლი, 
გა ტე ხი ლი და უხა ლი სო დამ ხვდა. ეს იყო 17 დე კემ ბერს, რო ცა პირ ვე ლი 
ტო მის სა კო რექ ტო რო ფურ ცლე ბი მი ვუ ტა ნე. აუ ცი ლე ბე ლია წა ვი
კითხ ო?  მკითხ ა. შემ დეგ და უ მა ტა  ორ სამ დღე ში მო დი ო. ორ სამ 
დღე ში ომი და იწყო და კო რექ ტუ რის წა სა კითხ ად ვი ღას ეცა ლა.

– რამ დე ნა დაც ჩვენ თვის ცნო ბი ლი ა, თქვენ იყა ვით იმ ოც კა ცი ა ნი 
საბ ჭოს წევ რი, რო მელ მაც ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, ოპო ზი ცი ის გან ეგ ზომ 
შე რის ხულს, დოქ ტო რო ბა მი ა ნი ჭა...

– “ვეფ ხის ტყა ოს ნის სა ხის მეტყ ვე ლე ბა” არის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო 
წიგ ნი, რო მე ლიც და წე რი ლა არა თუ რუს თა ველ ზე, არა მედ, სა ერ თოდ, 
მთელს ქარ თულ მწერ ლო ბა ზე. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა სა და ქარ თულ 
მეც ნი ე რე ბა ში ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ თა ვი სი წა რუშ ლე ლი სიტყ ვა ბო ლო 
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56 წლის მან ძილ ზე თქვა და რა ო დენ ტრა გი კუ ლი ა, რომ ეს დი დი 
ერუ დი ტი და მა მუ ლიშ ვი ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ძალ თა აღ მავ ლო ბის 
ჟამს და ი ღუ პა.

– დღეს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 
უკი დუ რეს სი ღა ტა კე შია ჩა ვარ დნი ლი. მკითხ ველს უთუ ოდ აინ ტე რე სებს 
თქვე ნი თვალ სა წი ე რი დან და ნა ხუ ლი დღე ვან დე ლო ბა.

– ქალ ბა ტო ნო ლე ლა! თქვენ ტე ლე ვი ზი ა ში მუ შა ობ დით და გეხ სო მე ბათ, 
რა ამ ბავს ატეხ დნენ ხოლ მე, თუ რო მე ლი მე სა წარ მო გეგ მავს ვერ შე ას რუ
ლებ და. დღეს მთელს ქვე ყა ნა ში თით ქმის არა ფე რი მოქ მე დებს, მაგ რამ 
ჩვე ნი სა ნა ქე ბო ტე ლე ვი ზია დუმს. ყვე ლა ფე რი იქით კენ მი დის, რომ ხალ ხი 
დარ წმუნ დეს: სა ქარ თვე ლო არის ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ერ თად შექ მნეს 
ქარ თვე ლებ მა, აფ ხა ზებ მა და ოსებ მა, ე. ი. სა ხელ მწი ფო უნ და იქ ცეს 
არა ეროვ ნუ ლო ბის გა მო ხა ტუ ლე ბად, არა მედ გე ოგ რა ფი ულ ტერ მი ნად.

თუნ დაც მარ ტო ხე ლა დე დე ბის სა კითხი ავი ღოთ, თვე ში ექ ვსლა რი
ა ნი დახ მა რე ბა რომ ეძ ლე ო დათ. რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბამ და ი ნა ხა, 
რომ ამ 66 ლა რით აშენ დნენ და ფუ ფუ ნე ბა ში ჩა იხ რჩვნენ, ად გ ნენ და 
1997 წლი დან ეს დახ მა რე ბაც მო უხ სნეს. შეძ რწუ ნე ბუ ლე ბი არი ან ხე ლი
სუფ ლე ბის ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. რა თქმა უნ და, 6 ლა რი სიმ ბო ლუ რი 
თან ხა ა. მაგ რამ, მო გეხ სე ნე ბათ, სიმ ბო ლოს თა ვი სი აზ რი აქვს. იგი 
რა ღაც იმედს ნიშ ნავს, რომ ადა მი ა ნი მთლად მი ტო ვე ბუ ლი არ არის. 
ახ ლან დე ლი სი ტუ ა ცია გვე უბ ნე ბა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ხალხს 
ერ თმა ნე თის არა ფე რი გა ე გე ბა. ისი ნი ერ თმა ნე თის ტკი ვი ლი თა და სი ხა
რუ ლით არ ცხოვ რო ბენ. ამი ტომ სიმ ბო ლოც თა ვი დან მო ი ცი ლეს.

– თა ვის ვრცელ ინ ტერ ვი უ ში აკა კი ასა თი ა ნი ბრძა ნებს, რომ ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენ და მი სი გა რე მოც ვა. უფ რო 
ად რინ დელ ინ ტერ ვი უ ში კი ბრძა ნებ და, ზვი ად გამ სა ხურ დია ჩემ და მი 
კარ გად იყო გან წყო ბი ლი, ვიდ რე ამ ბავს მი უ ტან დნენ, რომ ოპო ზი ცი-
ო ნერ დე პუ ტა ტებს ვე სალ მე ბო დი ო...

– აკა კი ასა თი ა ნი უდა ვოდ ერუ დი რე ბუ ლი, მაგ რამ უპ რინ ცი პო პი როვ
ნე ბა გახ ლავთ. მე იგი მა გო ნებს “და თა თუ თაშ ხი ას” ერთ პერ სო ნაჟს  
ბი კი ყუ ფა რი ას. შე იძ ლე ბა, ბა ძავს კი დეც. მე მი სი სა ო ცა რი ინ ტერ ვი უც 
წა მი კითხ ავს  ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ბა და ლი პრე ზი დენ ტი მსოფ ლი ოს 
არა ჰყავ და ო, მას ვერ შე ედ რე ბო და ვერც ბუ ში, ვერც მი ტე რა ნი და 
ვერც კო ლი ო!

– ბო ლო ხა ნებ ში სა ქარ თვე ლო ში უკი დუ რე სად და იქ საქ სა ოპო ზი-
ცი ურ პარ ტი ა თა საქ მი ა ნო ბა. გა რეგ ნუ ლად ერთ, ეროვ ნულ პლატ ფორ-
მა ზე მდგა რი ძა ლე ბიც კი ერ თმა ნეთს და უ პი რის პირ დნენ.

– სა ქარ თვე ლო ში პარ ტი ე ბი ფაქ ტი უ რად აღარ არ სე ბობს. ლა მის 
ყვე ლა პი როვ ნე ბამ თა ვი სი პარ ტია და გა ზე თი და ა არ სოს. ამ ბი ცი ამ 
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და სი ძულ ვილ მა წა ლე კა სა ზო გა დო ე ბა. ხო ლო ურ თი ერ თსიყ ვა რუ ლის 
გა რე შე არც პარ ტი ე ბი გა ერ თი ან დე ბა და არც ეროვ ნუ ლი სუ ლი 
გან მტკიც დე ბა. ოპო ზი ცი უ რი პრე სა ხალხს აღარ აინ ტე რე სებს, რად გან 
მო ბეზ რდა ერ თი და იმა ვეს მოს მე ნა. ჩა მო ყა ლიბ და მორ ჩი ლი, დე პო ლი
ტი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ საც ნაკ ლე ბად აწუ ხებს ეროვ ნუ ლი 
იდე ა ლე ბი. იგი არ სე ბო ბი სათ ვის იბ რძვის და ყვე ლა სი ტუ ა ცი ას ეგუ ე ბა. 
ალ ბათ, საკ მაო დრომ უნ და გან ვლოს, სა ქარ თვე ლო ში ვი თა რე ბა რომ 
შე იც ვა ლოს. დრო შე სა ბა მის პი როვ ნე ბა საც თა ვად წა მოს წევს.

– დე დის ტრა გე დი ა, ალ ბათ, დღემ დე მო უ შუ შე ბე ლი ჭრი ლო ბაა თქვენ-
თვის. ხომ არა ფე რი და გი ზუს ტე ბი ათ მი სი მკვლე ლო ბის შე სა ხებ?

– თქვენს კითხ ვას თან და კავ ში რე ბით ერ თი ფაქ ტი მინ და გა ვიხ სე
ნო: 1992 წელს მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და მე გა ზეთ 
“აღ დგო მის” რედ კო ლე გი ის წევ რე ბი ვი ყა ვით: სექ ტემ ბრის თვე ში, ე. წ. 
“ი მე დის არ ჩევ ნე ბის” წინ ჩვე ნი ვე რედ კო ლე გი ის ერ თერ თმა წევ რმა 
და მი რე კა და მითხ რა, რედ კო ლე გი ი დან უნ და გა მო ვი დე თო. მე ეს ვუთხ
ა რი ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძეს, რა ზეც უა რი მი ვი ღე. შემ დეგ იმ პი როვ ნე ბამ 
ისევ და მი რე კა  მუხ რან მა ჭა ვა რი ან თან შე ვიკ რი ბოთ და იქ გა დავ წყვი
ტო თო. ამა სო ბა ში ჩე მი სარ და ფი გა ტე ხეს, ყვე ლა ფე რი მი ყარ მო ყა რეს, 
მაგ რამ არა ფე რი წა უ ღი ათ. შემ დეგ ეზო ში ავ ტო მა ტე ბის სრო ლა ატე ხეს 
და ბევრს ეგო ნა, რომ თავს და მეს ხნენ.

მუხ რან მა ჭა ვა რი ან თან თათ ბი რის შემ დეგ გა დაწყ და, რომ არ დაგ ვე
ტო ვე ბი ნა რედ კო ლე გი ა. სა ღა მოს კვლავ შე მეხ მი ა ნა ჩე მი მრჩე ვე ლი, 
შენ თან უნ და მო ვი დე, საქ მე მაქ ვსო. ოთხი სა ა თი ვი სა უბ რეთ. იგი და ჟი
ნე ბით მიმ ტკი ცებ და, მე და შენ გა ვი დეთ რედ კო ლე გი ი დან, თო რემ 
ცუ დად წა გი ვა საქ მეო  არ ვიც ნობ რე დაქ ტორს, არ ვი ცი სა დაა რე დაქ
ცი ა, რო გორ და ვუ კავ შირ დე მეთ ქი? დე პე შა მა ინც უნ და გა აგ ზავ ნო ო. 
მე შევ პირ დი, მაგ რამ დე პე შა არ გა მიგ ზავ ნი ა. ვი ფიქ რე, თუ ასე აუ ცი ლე
ბე ლი ა, რა ტომ თვი თონ არ ეხ მი ა ნე ბა რე დაქ ცი ას მეთ ქი.

ეს იყო შა ბათ სა ღა მოს. ორ შა ბათ სა ღა მოს დე და ჩე მი მოკ ლეს.
ჩე მი კე თი ლის მსურ ვე ლი პი როვ ნე ბა ედი შერ გი ორ გა ძე გახ ლდათ. 

ეტყ ო ბა, მან იცო და, რომ ჩემს გარ შე მო რა ღაც უნ და მომ ხდა რი ყო. არც 
ექ სპერ ტი ზა, არც გა მო ძი ე ბა არა ვის ჩა უ ტა რე ბი ა, თუმ ცა, პრო კუ რა ტუ
რა ში ჩე მი ახ ლობ ლე ბი მუ შა ობ დნენ...

– თქვენ გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი იყა-
ვით. რით გან სხვავ დე ბა თქვე ნე უ ლი და დღე ვან დე ლი “ლი ტე რა ტუ რუ-
ლი სა ქარ თვე ლო?”

– დღე ვან დელ “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს” არ ვიც ნობ. სა მი წე
ლი მა ინც იქ ნე ბა, არ წა მი კითხ ავს. ასე რომ, ზუსტ შე და რე ბას ვერ გა ვა
კე თებ. მე მხარს ვუ ჭერ დი პრე ზი დენ ტსა და ეროვ ნულ ხე ლი სუფ ლე ბას, 
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მაგ რამ, ამას თან ერ თად, ად გილს ვუთ მობ დი ოპო ზი ცი ო ნერ მწერ ლებს, 
ვბეჭ დავ დი მათ ან ტი სამ თავ რო ბო წე რი ლებ საც. ზო გი ერ თი აქ ტი ვის
ტი პუტ ჩის ტი რე დაქ ცი ის თა ნამ შრო მე ლიც იყო! მე ასე მი მაჩ ნდა, რომ 
ოპო ზი ცი ას პრე სის ფურ ცლე ბი უნ და დათ მო ბო და, მაგ რამ არა იმის
თვის, რომ ქვე ყა ნა და ემ ხო!

– და სას რულ, თქვე ნი პროგ ნო ზე ბი ლი ტე რა ტუ რა სა და პო ლი ტი კა ზე...
– თქვენ ხე დავთ, რო გორ და ე ცა ჩვე ნი ლი ტე რა ტუ რა. მწერ ლე ბის 

უმ რავ ლე სო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის უსიტყ ვო მორ ჩი ლი ა. არა და, ჭეშ მა რიტ 
ლი ტე რა ტორს ყო ველ თვის ოპო ზი ცი უ რი სუ ლი ჰქონ და, თვით მძვინ ვა რე 
ბოლ შე ვიზ მის ეპო ქა შიც კი.

დღეს სი მარ თლის მთქმე ლი მხო ლოდ პრე სა ა, მაგ რამ, რამ დე ნა დაც 
ვი ცი, მა ლე პარ ლა მენ ტი მი ი ღებს პრე სის ახალ კა ნონს და თა ვი სუ ფა ლი 
პრე საც გაქ რე ბა. ქარ თველ მკითხ ველს ექ ნე ბა რამ დე ნი მე გა ზე თი, 
ოფი ცი ო ზის ერ თგუ ლი და მა დი დე ბე ლი.

მე ლი ტე რა ტო რი ვარ და ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მა 
არ გა მაჩ ნი ა. ჩვე ნი ბე დი ძვე ლე ბუ რად მოს კოვ ში წყდე ბა. სა ნამ რო მის 
პაპ ზე უფ რო კა თო ლი კე ნი ვიქ ნე ბით, არა ფე რი გვეშ ვე ლე ბა!

ესა უბ რა ლე ლა ბაჩ ლე ლი
გაზ. “ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 1997, 28 იან ვა რი - 3 თე ბერ ვა ლი.

აბა შის გამ გებ ლის აღ სა რე ბა
მკითხ ველს შე იძ ლე ბა ახ სოვ დეს, შარ შან გა ზეთ “გრა ალ ში” ჩვენ 

დავ ბეჭ დეთ აბა შის გამ გე ბელ სო სო ჭან ტუ რი ა ზე ზა ურ თორ დი ა სა და 
მურ მან ბურ სუ ლა ი ას მამ ხი ლე ბე ლი წე რი ლი  “სოფ ლის მა ოხ რე ბე ლი 
გზი რი”. შემ დეგ პო ლე მი კა ში ჩა ე ბა “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კაც”.

ცხა დი ა, ჩვე ნი გა ზე თი არა ვის უხ სე ნე ბი ა, არც ყუ რადღ ე ბა მი უქ ცე ვია 
ოფი ცი ოზს, რო მელ საც წე სად აქვს  ან გა რი ში არ გა უ წი ოს ოპო ზი ცი ას, 
თუნ დაც იგი ას პრო ცენ ტი ან სი მარ თლეს ან თუნ დაც გე ნი ა ლურ აზრს 
სთა ვა ზობ დეს.

ამი ტო მაც არის დაქ ცე უ ლი სა ქარ თვე ლო.
სო სო ჭან ტუ რია და იც ვა ხე ლი სუფ ლე ბამ. მაგ რამ რა ი ონ ში მღელ ვა

რე ბა გრძელ დე ბო და. თბი ლის ში ჩა მო ვი და 30მდე მო ქა ლა ქე. მათ 
ხელ მძღვა ნე ლობ და დე პუ ტა ტი გურ ჯი კა ჭა რა ვა. ისი ნი შეხ ვდნენ პარ ლა
მენ ტა რებს, ჟურ ნა ლის ტებს, მათ შო რის ჩვენს რე დაქ ცი ა საც.

1996 წლის 1416 სექ ტემ ბერს პარ ლა მენ ტმა დე პუ ტატ თა ჯგუ ფი 
ელე ნე თევ დო რა ძის, კა ხი ჯი ქი ას, ხა თუ ნა ხო ფე რი ას, ბე სიკ ლაგ ვი-
ლა ვას შემ დ გენ ლო ბით აბა შა ში მი ავ ლი ნა, რა თა ად გილ ზე შე ეს წავ ლა 
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კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ა.
დე პუ ტა ტე ბი იყ ვნენ ოთხ სო ფელ ში  ონ ტო ფო ში, სე ფი ეთ ში, ძველ 

აბა შა სა და ეწერ ში.
სო სო ჭან ტუ რი ამ გა ნაცხ ა და, რომ ხალ ხთან შეხ ვედ რებს დაეს წრე

ბო და თვი თონ და მი სი ად მი ნის ტრა ცი აც. კო მი სია და ე თან ხმა, მაგ რამ 
სე ფი ეთ ში, ძველ აბა შა სა და ეწერ ში მო ითხ ოვ დნენ, რომ გამ გე ბელს 
დარ ბა ზი და ე ტო ვე ბი ნა. მო ქა ლა ქე თა მოთხ ოვ ნას სო სო ჭან ტუ რი ამ 
ყუ რი არც ამ ჯე რად უგ დო.

კო მი სი ამ აღ ნიშ ნა, რომ რა ი ონ ში ირ ღვე ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, 
სწო რად არ ნა წილ დე ბა მი წა, გავ რცე ლე ბუ ლია ქურ დო ბა და პო ლი ცია 
სა თა ნა დოდ ვერ მოქ მე დებს. უკა ნო ნოდ არი ან სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი
სუფ ლე ბუ ლი ცალ კე უ ლი პი რე ბი, ლტოლ ვი ლებს დარ ღვე ვით ეძ ლე ვათ 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა... ხო ლო გამ გე ბე ლი პა ტივს არ სცემს მო სახ
ლე ო ბას.

კო მი სი ამ თა ვის დას კვნა 16 ოქ ტომ ბერს წა რუდ გი ნა პარ ლა მენ ტის 
თავ მჯდო მა რეს ზუ რაბ ჟვა ნი ას.

ზუ რაბ ჟვა ნი ას მი მარ თა აგ რეთ ვე კო მი სი ის ერ თერ თმა წევ რმა პე ნი
ტენ ცი ა ლუ რი რე ფორ მი სა და მსჯავ რდე ბულ თა სა კითხ ე ბის ქვე კო მი
ტე ტის თავ მჯდო მა რემ ელე ნე თევ დო რა ძემ, რო მელ მაც აღ ნიშ ნა: ასე თი 
უავ ტო რი ტე ტო გამ გებ ლის ყო ლა ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბის დის კრე დი ტა
ცი ააო და ამი ტომ და ა ყე ნა სო სო ჭან ტუ რი ას შეც ვლის სა კითხ ი.

28 ოქ ტომ ბერს აბა შის მო ქა ლა ქე ებს რეს პუბ ლი კის გე ნე რა ლუ რი 
პრო კუ რო რი სად მი გან ცხა დე ბის პა სუ ხი გა მო უგ ზავ ნა სა მეგ რე ლო სა 
და ზე მო სვა ნე თის სამ ხა რეო ში ნა გან საქ მე თა მთა ვა რი სამ მარ თვე ლოს 
უფ როს მა პოლ კოვ ნიკ მა ა. კუ ხა ლაშ ვილ მა.

სა ჩი ვარ ში აღ ძრუ ლი ფაქ ტე ბი და დას ტურ და.
მკითხ ველს ვთა ვა ზობთ ამ პა სუხს:
მო ქა ლა ქე ებს: ვ. ოჩი გა ვას, მცხოვ რე ბი აბა შის რა ი ო ნი სოფ. ძველ 

აბა შა ში, გ. ტო ტო ჩი ას, მცხ. აბა შის რა ი ო ნის სოფ. ეწერ ში; ბ. ქო ბა-
ლა ვას, მცხ. ქ. აბა შა ში.

თქვენს მი ერ სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის სა ხელ ზე 
შე ტა ნი ლი აბა შის რა ი ო ნის მცხოვ რებ თა კო ლექ ტი უ რი გან ცხა დე ბა 
აბა შის რა ი ო ნის გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რე ს. ჭან ტუ რი ა სა და რა ი ო ნის 
წარ მო ე ბა და წე სე ბუ ლე ბა თა ზო გი ერ თი ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ კა ნონ-
სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა თა შე სა ხებ, ჩვენს მი ერ შეს წავ ლილ იქ ნა და 
ჩა ტარ და სა თა ნა დო შე მოწ მე ბე ბი.

დად გე ნილ იქ ნა:
– აბა შის რა ი ო ნის გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რის ს. ჭან ტუ რი ას მი ერ მი სი 

სახ ლის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე შენ დე ბა უნე ბარ თვო კერ ძო საცხ ოვ-
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რე ბე ლი სახ ლი, რომ ლის მშე ნებ ლო ბის დროს ს. ჭან ტუ რი ამ გა უ კე თა 
ორ გა ნი ზა ცია ნა ე სა კა ოს სა შუ ა ლო სკო ლის დარ ბა ზის მი შე ნე ბი დან 6 
ცა ლი სა კედ ლე ბლო კის, სოფ. ნო სირ ში “სა ქო ლიმ პი ად მშე ნის” კომ პლექ-
სი დან 12 ცა ლი სარ თულ შუა გა და ხურ ვის ფი ლე ბი სა და სუ ჯუ ნის 
მე ურ ნე ო ბის სა სე ნა ჟე ნა კე თო ბი დან 11 ცა ლი რკი ნა ბე ტო ნის ხიმინ ჯის 
მოხ სნა სა და აღ ნიშ ნულ მშე ნებ ლო ბა ზე და მონ ტა ჟე ბას.

– 1995 წელს აბა შის რა ი ო ნის გამ გე ო ბი სათ ვის ა/ მან ქა ნა გაზ-31029 
შეს ყიდ ვის დროს გამ გე ო ბის თავ მჯდო მა რის ს. ჭან ტუ რი ას, გამ გე ო ბის 
ბუ ღალ ტრის ნ. ჩარ კვი ა ნის, ბან კის მმარ თვე ლის ფ. შა ლამ ბე რი ძის, მოქ. 
ი. იო ბა ი ა სა და ქუ თა ი სის სა ბა ჟოს თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ დაშ ვე ბუ ლია 
სხვა დას ხვა სა ხის დარ ღვე ვე ბი და და ნა შა უ ლო ბა ნი. სა ხელ მწი ფო 
ბი უ ჯეტს მი ყენ და ზა რა ლი 6477 ლა რის ოდე ნო ბით.

– 1996 წლის II კვარ ტლის ბი უ ჯე ტის გეგ მის შე სას რუ ლებ ლად რა ი ო-
ნის გამ გე ბელ მა ს. ჭან ტუ რი ამ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვით, 
რა ი ო ნის საგ ზაო სამ მარ თვე ლოს აა ღე ბი ნა სეს ხი და ამ სეს ხი დან სა გა-
და სა ხა დო ინ სპექ ცი ას გა და უ რიცხა 6683 ლა რი, რი თაც ბი უ ჯე ტის 
შეს რუ ლე ბა ანა ხა 103,6%, ნაც ვლად ფაქ ტი უ რი 97,6%-ი სა.

– აბა შის გამ გე ო ბის მი ერ ქ. საჩხ ე რეს სატ რაქ ტო რო სა წარ მო “ყვი რი-
ლა დან” 13 ერ თე უ ლი ტრაქ ტო რის მი ღე ბა სა და შემ დგომ ში მა თი სა ექ-
სპლო ა ტა ცი ოდ აგ რო ფირ მა “ბა კურ ზე” გა და ცე მის დროს გა მოვ ლე-
ნი ლია რი გი კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დე ბა ნი.

– სუ ჯუ ნის მე ურ ნე ო ბის ყო ფი ლი დი რექ ტო რი გ. კუ ცი ას და მე ურ-
ნე ო ბის სხვა ხელ მძღვა ნე ლე ბის უმოქ მე დო ბით გა ნი ავ და და მო სახ ლე-
ო ბის მი ერ გა ი ძარ ცვა სა სათ ბუ რე კომ ბი ნა ტის დი დი ნა წი ლი. კუ ცი ამ 
სათ ბუ რის ნარ ღვე ვე ბი დან 40 ტო ნა მი ყი და ბა თუ მის ფირ მას, სა ი და ნაც 
ფუ ლი დღე საც არ შე მო სუ ლა.

– აბა შის ელექ ტრო გა სა ღე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის სამ სა ხუ რის მი ერ 
1995 წლის 1 აპ რი ლი დან 1996 წლის 1 იან ვრამ დე ლტოლ ვილ თათ ვის 
აბო ნენ ტზე გა წე რი ლია 144000 კვტ. სა ა თით მე ტი ელექ ტრო ე ნერ გი ა, 
ვიდ რე 9238 კერ ძო აბო ნენ ტზე, ხო ლო ელექ ტრო ე ნერ გი ის და ნა კარ-
გებ მა სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლო ბის და უ დევ რო ბის გა მო შე ად გი ნა 
ამა ვე პე რი ოდ ში 6529000 კვტ. სა ა თი 156696 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის, 
რაც მი ღე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის 39,6%-ს შე ად გენს.

– აგ რო ფირ მა “მე ქა ნი ზა ტო რის” დი რექ ტო რის დ. მაღ ნა რა ძის გან კარ-
გუ ლე ბით გა დახ ნულ იქ ნა სოფ. ეწე რის გლე ხო ბის მი ერ და თე სი ლი და 
გა თოხ ნი ლი 16 ჰა სი მინ დის ყა ნა.

გან ცხა დე ბა ში აღ ნიშ ნულ ქვე მოთ და სა ხე ლე ბულ სა კითხ ებ ზე 
მოკ ვლე ვას და გა მო ძი ე ბას აწარ მო ე ბენ:

1. აბა ში სა და სამ ტრე დი ის რა ი ო ნებ ში ამე რი კი დან შე მო ზი დუ ლი 140 
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ტო ნა ხორ ბლის და ტა ცე ბის ფაქ ტზე აღ ძრუ ლია ს. ს. საქ მე სამ ტრე დი ის 
სატ რან სპორ ტო პრო კუ რა ტუ რა ში.

2. სე ფი ე თის კოლ მე ურ ნე ო ბის თავ მჯდო მა რის (ვ. ოჩი გა ვას) მი ერ 
სხვა რეს პუბ ლი კე ბი დან 1000 ტ. ხორ ბლის შეს ყიდ ვის ფაქ ტზე - შე მოწ-
მე ბას აწარ მო ებს აბა შის პრო კუ რა ტუ რა.

3. “კოლ ხიდ მშე ნის” აბა შის სამ შე ნებ ლო სამ მარ თვე ლო დან ტექ ნი კის 
და ტა ცე ბის ფაქ ტზე თა ნახ მად აბა შის გამ გე ო ბის წე რი ლი სა, მოკ ვლე ვას 
აწარ მო ებს აბა შის პრკო უ რა ტუ რა.

4. აბა შის “ე თერ ზე თე ბის” ქარ ხა ნა ში ძვი რადღ ი რე ბუ ლი და ნად გა-
რე ბის ჯარ თის სა ხით და ტა ცე ბის ფაქ ტზე აღ ძრუ ლია ს. ს. საქ მე ქ. 
ფო თის ტრან სპორ ტის პრო კუ რა ტუ რა ში.

5. სატყეო მე ურ ნე ო ბა ში რე ვი ზი ას ატა რებს სა მეგ რე ლო- სვა ნე თის 
სამ ხა რეო კონ ტრო ლის პა ლა ტა. რაც შე ე ხე ბა გან ცხა დე ბა ში მოყ ვა ნი ლი 
სხვა ფაქ ტებს, შე მოწ მე ბი სას არ და დას ტურ და.

ჩვენს მი ერ მოკ ვლე უ ლი მა სა ლე ბი გა და ეგ ზავ ნა შემ დგო მი რე ა გი რე-
ბი სათ ვის სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნა ლურ პრო კუ რა ტუ რას.

შ. პ. ს. სა მეგ რე ლო სა და ზე მო სვა ნე თის სამ ხა რეო შ. ს. 
მთა ვა რი სამ მარ თვე ლოს უფ რო სი პო ლი ცი ის პოლ კოვ ნი კი ა. კუ ხა ლაშ ვი ლი

რად გან აბა შის გამ გე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბამ არ გა ან თა ვი სუფ ლა, 
აღ შფო თე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბი ისევ ჩა მო ვიდ ნენ თბი ლის ში, მი ა კითხ ეს 
პარ ლა მენტს, მო ვიდ ნენ ჩვენს რე დაქ ცი ა შიც და გად მოგ ვცეს წე რი ლი.

ჩვენ წე რი ლის და ბეჭ დვის გან თა ვი შე ვი კა ვეთ, რად გან პო ზი ცია 
ერ თხელ უკ ვე გა მოვ ხა ტეთ. მაგ რამ გა დავ წყვი ტეთ აბა შა ში ჩას ვლა, 
რა თა ორი ვე მხა რის თვის მოგ ვეს მი ნა და მი კერ ძო ე ბას ად გი ლი არ 
ჰქო ნო და.

ვე სა უბ რეთ ზა ურ თორ დი ას და ომარ ჭან ტუ რი ას.
მათ კა ტე გო რი უ ლი უა რი გა ნაცხ ა დეს სო სო ჭან ტუ რი ას თან დი ა

ლოგ ზე. იმ დე ნი ცოდ ვა და და ნა შა უ ლი მი ა წე რეს მას.
ჩვენ ორ ჯერ შევ ხვდით სო სო ჭან ტუ რი ას, ვე სა უბ რეთ მას და 

დავ რწმუნ დით, რომ იგი არ ყო ფი ლა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ თო დოქ სი 
წარ მო მად გე ნე ლი და საკ მაო ოპო ზი ცი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბიც გა აჩ ნდა.

სამ წუ ხა როდ, მას შემ დეგ არც “კოლ ხუ რი კოშ კი”, არც “გრა ა ლი” 
არ გა მო სუ ლა. ამი ტომ დაგ ვი ა ნე ბით ვბეჭ დავთ სო სო ჭან ტუ რი ას აღ-
სა რე ბას:

– მე ბევ რი მი ჩი ვის. აქეთ ზვი ა დის ტე ბი, იქეთ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი. რა მო ვუ ხერ ხო, რა გა ვა კე თო. ზა ურ თორ დია გა და მე კი და, 
რა ტომ მომ ხსე ნი ო. იცით თქვენ, კულ ტუ რის სახ ლის დი რექ ტო რი იყო. რა 
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მექ ნა, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას შე სახ ვედ რად მთე ლი კონ ცერ ტი მო ამ ზა და. 
ეს მთელ მა ქვე ყა ნამ იცის. ახ ლა გურ ჯი კა ჭა რა ვას გა მო. გა ზეთ მა “აღ დგო-
მამ “და ბეჭ და, 10 მი ლი ო ნი მა ნე თი მის ცა ლო თი ქო ბა ლი ა სო. ამ გა ზეთს 
მარ ტო ზვი ა დის ტე ბი კი არ კითხ უ ლო ბენ. მე რო გორ შე მეძ ლო და მეც ვა. მე 
შე რი გე ბის მომ ხრე ვარ. დავ ნიშ ნავ, ბა ტო ნო, ამ ზა ურ თორ დი ას კულ ტუ-
რის ცენ ტრის დი რექ ტო რად. არ ვარ წი ნა აღ მდე გი. ან და ეს ჩე მი მოგ ვა რე, 
ომარ ჭან ტუ რი ა. რა ი ონს არ ჰყავს ფეხ ბურ თის გუნ დი და ფე დე რა ცია რო-
გორ ექ ნე ბა. მე კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბას პა ტივს ვცემ. 
დი დი მწე რა ლი იყო კონ სტან ტი ნე. ახ ლა მუ ზე უ მის ახა ლი დი რექ ტო რი დავ-
ნიშ ნეთ, ნა ხეთ თქვენ რო გორ მო ვაწყ ობთ გა ი სად კონ სტან ტი ნო ბას. ერ თად 
აღ ვნიშ ნოთ, ხე ლი სუფ ლე ბამ და ოპო ზი ცი ამ. რომ გა მო ი და რებს ამ მუ ზე უ-
მის მაჩ ვე ნებ ლებს ხე ლახ ლა შევ ღე ბავთ, გზებს შე ვა კე თებთ, მუ ზე უმს უფ-
რო კარ გად მო ვაწყ ობთ. მო დით, ნა ხეთ თუ სიტყ ვა არ შე ვას რუ ლო, კა ცი არ 
ვი ყო. ომარ ჭან ტუ რი ა ზე მე კითხ ე ბო დით. 300 პურს ვაძ ლევ, თო რემ მში ე-
რი მოკ ვდე ბო და. ოფის საც გა მო ვუ ყოფ თქვენს სა ზო გა დო ე ბას. გინ და ომა-
რი დაჯ დეს, გინ და ზა უ რი. მე რე რა, რომ ბი ჭის ქორ წილ ში არ დამ პა ტი ჟა...

ამ ქვე ყა ნას მე ხომ ვერ გა ვას წო რებ. 11 კო ო პე რა ტი ვი მქონ და 1991 
წელს. ბეე ტე რი ვუ ყი დე ზვი ად გამ სა ხურ დი ას. ოსეთ ში ლო თი ქო ბა-
ლი ას გვერ დით ვიბ რძო დი. მე ტი რა მექ ნა. გა დაბ რუნ და ეს ქვე ყა ნა. 
ეს არის ყვე ლა უბე დუ რე ბის სა თა ვე. აბა შა ში 1992 წლის 21 იან ვარს 
პირ ვე ლი შე მო იჭ რა ნო დარ ნა თა ძის “ი მე დი”, 30 კა ცი ვი ღაც კიკ ნა ძის 
მე თა უ რო ბით. ჩა ა ტა რეს აქ ტი ვის კრე ბა. პრე ზი დენ ტი გაქ ცე უ ლი იყო. 
7 თე ბერ ვალს ჩა ტარ და არ ჩევ ნე ბი. მე ამირ ჩი ეს. არა ვის და ვუ ნიშ ნი ვარ. 
არა ვის დევ ნა მე არ და მიწყ ი ა. შე ხე დეთ ამ კა ბი ნეტს, ჩემს მა გი დას, 
რო გორ არის ტყვი ე ბით დაცხ რი ლუ ლი. გო ჩა ბა ხია რომ ცხე ნის წყალ თან 
იდ გა, მის ხალხს მე ვუგ ზავ ნი დი პურ მა რილს. გო ჩას თან ვძმა კა ცობ დი. 
ახ ლაც პა ტივს ვცემ. ეს არ მა პა ტი ეს მხედ რი ო ნე ლებ მა. აქ შე მო მი-
ვარ დნენ. ია ტაკ ზე გავ წე ქი, თო რემ მომ კლავ დნენ, ისე დაცხ რი ლეს 
ყვე ლა ფე რი.

“მხედ რი ონს” ვძულ დი. რამ დე ნი მე ჯერ გა და ვურ ჩი სიკ ვდილს. ჯა ბამ 
და მი ბა რა თა ვის ბუნ კერ ში. ასე ვე ძახ დით მე სა მე სარ თულს. შე ვე დი, 
რას ვხე დავ. ჩუ ღუ რე თის გამ გე ბე ლი უცე მი ათ. კი ბე ებ ზე მო გო რავს. 
თავ ზა რი და მე ცა. უფ რო ცუ დად გავ ხდი ჯა ბას კა ბი ნეტ ში. კუთხ ე ში 
ვი ღა ცა მორფს იკე თებ და, ჯა ბა ვი ღა ცას აგი ნებ და. შემ დეგ მეც 
გამ ლან ძღა. ძლივს გა მოვ ლას ლას დი. დაბ ლა ჩა ვე დი, კი ბე ებ ზე ჩა მოვ-
ჯე ქი. უცებ ვი ღა ცამ ხე ლი მომ კი და. ავი ხე დე, ლა შა თა ბუ კაშ ვი ლი იყო, 
რა და გე მარ თა ო, მკითხ ა. ვუთხ ა რი, ჯა ბა გა და მე კი და- მეთ ქი. წა მო დი, 
მე მო გა რი გე ბო. ავე დით ჯა ბას თან. ლა შამ უთხ რა, კაი კა ცია ჭან ტუ-
რი ა, რას ერ ჩი ო. ჯა ბამ უთხ რა, თუ შე ნი ნაც ნო ბი ა, მეც გა ვუ წევ ან გა-
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რიშ სო. აი ეს მხედ რი ო ნე ლი ჯო ჯუა გყავ დეს მო ად გი ლე დო. შემ დეგ 
ცალ კე მითხ რა, ახ ლა აიყ ვა ნე, მე რე გინ და გა აგ დე ო. ამ ჯო ჯუ ამ 17 
ტო ნა ფქვი ლი წა მო ი ღო ფო თი დან რა ი ო ნი სათ ვის და გზა ში გა ყი და. 
ფუ ლი ჯი ბე ში ჩა ი დო. ჯა ბას კაცს ფულს ვინ წა არ თმევ და? ამ საქ მის 
გა მო მოხ სნეს რე ზო იო ბა ი ა. ეგეც მე მებ რძვის. გინ და ესეც ჩა ი წე რეთ.

ზვი ა დის ტებ მა იცი ან, ია რა ღი მე არ მჭე რი ა. კა ცი არ მო მიკ ლავს. 
აი, ამ ქუ ჩას უჩა კა ჭა რა ვას სა ხე ლი ჰქვი ა. უჩა ჩე მი მე გო ბა რი იყო, 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რის მო ად-
გი ლე. სა ში ნელ წე რი ლებს წერ და ედუ არდ შე ვარ დნა ძე ზე. მა ინც და-
ვარ ქვი მი სი სა ხე ლი ამ ქუ ჩას. გი ვი ძვე ლაია მემ დუ რო და. ეგ მხედ-
რი ო ნელ მა სცე მა. მე რა შუ ა ში ვარ. გა ი გო ეს და აზ რიც შე ეც ვა ლა. 
გურ ჯის მან ქა ნა წა არ თვეს. მე და ვუბ რუ ნე. არა და ნოე კა ჭა რა ვას 
მი პი რის პი რებს. ჯა ბა მე უბ ნე ბო და, გურ ჯი და ნიშ ნე ზა გო ზერ ნოს 
დი რექ ტო რა დო. ვერ გა ვი გე ვის მხა რე საა ეს კა ცი. ლო თის გვარ დი-
ას ფულს აძ ლევ და, ალ ბათ ჯა ბა საც აძ ლევ და ფულს, თო რემ რა ტომ 
მეტყ ო და, და ნიშ ნე ო. ახ ლა ხომ ხე დავთ, რო გორ ამიმ ხედ რა რა ი ო ნი. 
არ და ი ჯე როთ, გურ ჯი კა ჭა რა ვა თქვენ არა ფერ ში წა გად გე ბათ. ტყუ-
ი ლად უჭერ დით მხარს არ ჩევ ნებ ში. ეგ უპ რინ ცი პო კა ცი ა. მო სუ ლი ყა-
ვით ჩემ თან და ად რე ვე გეტყ ო დით. ხალ ხი ამი ჯან ყა.

ზვი ა დის ტებ თან ყო ველ თვის კარ გი ურ თი ერ თო ბა მქონ და. 1993 
წლის 31 აგ ვის ტოს, ბე სა რი ონ გუ გუშ ვი ლი რომ ჩა მო ვი და ზუგ დიდ ში, 
შევ ხვდი მას, გე ლან ტი ას, აბ სან ძეს, ბურ ჭუ ლა ძეს, ზა ურ ქო ბა ლა ი ას, 
მითხ რეს, იმუ შა ვე თუ ჩვენს მხა რეს გად მოხ ვა ლო. მე გა დად გო მა ვარ-
ჩი ე. ზა ურ ქო ბა ლი ამ პან ღუ რი ამომ კრა. ასე უღირ სად მო მექ ცა. შემ დეგ 
სახ ლი გა მიჩხ რი კეს, მაგ რამ არა ფე რი წა უ ღი ათ. წა იყ ვა ნეს მან ქა ნე ბი 
აფ ხა ზეთ ში, მაგ რამ შემ დეგ და მიბ რუ ნეს.

კა ცო, ვახ ტაგ ბო ჭო რიშ ვილს ვინ არ სცემს პა ტივს. ცოლ -შვი ლი გა და-
მირ ჩი ნა. ჩა მო ვალ მე თბი ლის ში, გნა ხავთ ყვე ლას. ელე ნე თევ დო რა ძეს 
არ და უ ჯე როთ, ცილს მწა მებს.

აქ, ჩემს კა ბი ნეტ ში, ამ სკამ ზე იჯ და 1993 წლის 28 ოქ ტომ ბერს ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძე და მის უკან იდ გა 1500 შე ი ა რა ღე ბუ ლი ბან დი ტი. მე აქ და ვი-
ბა დე, აქ გა ვი ზარ დე. მა თი ჯი რი თი, უბე დუ რე ბა, რაც ამ კუთხ ეს და ა-
ტე ხეს, რო გორ შე იძ ლე ბა მომ წონ დეს. მაგ რამ მე ვინ რას მე კითხ ე ბო და. 
ბო ლოს და ბო ლოს მე ხომ აქ იმი ტომ ვარ, რომ რა ღაც სა სი კე თო საქ მე 
გა ვა კე თო, თო რემ 12 ლა რის შემ ყუ რე კი არა ვარ. მყავს 120 კა მე ჩი, 
ძრო ხა, თხა. დღე ში 150 კი ლო ყველს ვღე ბუ ლობ. მაბ რა ლე ბენ, მა მის 
საფ ლავ ზე გა დის, ყვი რის, რას ეღირ სე, მა მა ჩე მო, შე ნი შვი ლი თავ ზე 
აზის რა ი ონ სო. ტყუ ი ლი ა, ბა ტო ნო, ასე თი რამ არ მომ ხდა რა. ეს თორ დი-
ა სა და ბურ სუ ლა ი ას მო ჭო რი ლი ა. არა ვის თან არა ფე რი და პი რის პი რე ბა 
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არ მაქვს. ჰშურთ ჩე მი. კარ გად ვი ცი, რა უბე დუ რე ბაც ტრი ა ლებს სა ქარ-
თვე ლოს თავ ზე და ვი ცი ამის მი ზე ზი. მაგ რამ მე პა ტა რა კა ცი ვარ და 
ვცდი ლობ წეს რი გი და ურ თი ერ თთან ხმო ბა იყოს ამ რა ი ონ ში.

თქვენ მე კითხ ე ბო დით, შარ შან კონ სტან ტი ნო ბის დღეს მუ ზე უმ თან 
რა ტომ ის როდ ნე ნო. მა შინ ექ ვსი პა ტი მა რი გა იქ ცა და მათ დას დევ და 
პო ლი ცი ა. თქვე ნი და ში ნე ბა არა ვის უც დი ა. მე ვი მე ო რებ, მივ ცემ 
თქვენს სა ზო გა დო ე ბას ოფისს, აღ ვად გენ სამ სა ხურ ში გან თა ვი სუფ-
ლე ბულ პი რებს და, თუ გნე ბავთ, მო ად გი ლედ დავ ნიშ ნავ იმას, ვი საც 
თქვენ და მი სა ხე ლებთ. მე ტი მე არა ფე რი შე მიძ ლი ა.

ჩვენ ვუთხ ა რით, რომ ოპო ზი ცი ას გა დავ ცემ დით გამ გებ ლის სიტყ ვებს 
და ვეც დე ბო დით სა და ვო სა კითხ ე ბის მოგ ვა რე ბას. ბო ლოს ვთხო ვეთ, 
რომ დაგ ვხმა რე ბო და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ტო მე ბის რე ა ლი ზა
ცი ა ში, შე ე ძი ნა იგი გამ გე ო ბას სკო ლე ბი სათ ვის, ბიბ ლი ო თე კე ბი სათ ვის, 
ლტოლ ვი ლე ბი სათ ვის.

გამ გე ბე ლი დაგ ვე თან ხმა, ჩვენ ვა მა ყობთ დი დი კონ სტან ტი ნეს სა ხე
ლი თო და დახმარება აღ გვით ქვა.

სო სო ჭან ტუ რი ას სა ჩუქ რად გა და ვე ცით კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
ტო მე ბი და და ვემ შვი დო ბეთ იმ რწმე ნით, რომ აბა შა ში შეწყ დე ბო და 
ოპო ზი ცი ის დევ ნა.

P. S. არც ერ თი თა ვი სი და პი რე ბა არ შე ას რუ ლა სო სო ჭან ტუ რი ამ, რა საც 
მი სი გან თა ვი სუფ ლე ბაც მოჰ ყვა.

გაზ. “კოლ ხუ რი კოშ კი”, 1997, 8-14 მა ი სი

ტე ლე ვი ზია ხე ლი სუფ ლე ბის რუ პო რია

- ბა ტო ნო სო სო, თქვენ არა ერ თი სა ინ ტე რე სო გა მოკ ვლე ვი სა თუ 
წიგ ნის ავ ტო რი ბრძან დე ბით. რა სი ახ ლეს ჰპირ დე ბით მკითხ ველს?

– უნ და გა მო ვი დეს ჩე მი წიგ ნი “მარ ტვი ლი და ალამ და რი” სამ ტო მად. 
ეს არის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი
სად მი მიძღ ვნი ლი მო ნოგ რა ფი ე ბის ციკ ლი. პირ ვე ლი ტო მი, რო მელ შიც 
შე ვი და მის ცხოვ რე ბის გზა, ამ ჟა მად იბეჭ დე ბა, მე ო რე მე სა მე ტო მებ ში 
შე სუ ლი მო ნოგ რა ფი ე ბი ად რეც იყო გა მო ცე მუ ლი და ახ ლა შეს წო რე
ბუ ლი სა ხით ერ თად გა მო ი ცე მა. ეს არის ძი რი თა დი, რა ზეც ამ პე რი
ოდ ში ვმუ შა ობ, რო გორც ლი ტე რა ტო რი.

– თქვენს ერ თ-ერთ გა მოკ ვლე ვა ში, რო მე ლიც და ერ თო კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას რო მანს “და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი”, გაკ ვრით გქონ დათ 
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მი ნიშ ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის პო ლი ტი კურ ხა სი ათ ზე. რას იტყ ო დით 
უფ რო ვრცლად ამის შე სა ხებ?

– არაა აუ ცი ლე ბე ლი, ლი ტე რა ტუ რა იყოს პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი
ი სა. მაგ რამ პა ტა რა ერე ბის ცხოვ რე ბა ისე ტრა გი კუ ლად წა რი მარ თე
ბა ხოლ მე, რომ შე მოქ მე დი ვალ დე ბუ ლი ა, ასა ხოს ერის წი ნა შე მდგა რი 
პრობ ლე მე ბი. რო ცა ქვე ყა ნა ში მდგო მა რე ო ბა მო წეს რი გე ბუ ლი ა, მა შინ 
შე მოქ მე დი ნაკ ლე ბად ერე ვა პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში, მას მე ტი დრო 
რჩე ბა შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის. მაგ რამ ერი, რო მე ლიც 
იბ რძვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის, შე მოქ მედს ასე
თი ფუ ფუ ნე ბის ნე ბას არ აძ ლევს და ისიც თავს ვალ დე ბუ ლად თვლის, 
ჩა ე რი ოს ამ ქვეყ ნის ორომ ტრი ალ ში, რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია. 
მაგ რამ ეროვ ნუ ლი პრობ ლე მა ტი კა არ იძ ლე ვა ხა რის ხის გა რან ტი ას. 
ამი ტომ ხე ლო ვა ნი შე იძ ლე ბა წერ დეს მა რა დი ულ პრობ ლე მებ ზე და 
იყოს ხალ ხის საყ ვა რე ლი შე მოქ მე დი. სა ბედ ნი ე როდ, კონ სტან ტი ნე გამ
სა ხურ დია ის მწე რა ლი ა, რომ ლის შე მოქ მე დე ბა შიც ეროვ ნუ ლი პრობ
ლე მა ტი კა, ხე ლო ვა ნის იდე ა ლე ბი და ავ ტო რის ტა ლან ტი ერ თმა ნეთს 
სა სი კე თოდ შე ერ წყა. დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა ეროვ ნუ ლი 
პრობ ლე მებს მოს წყდა (რამ დე ნი მე მწე რალს, ცხა დი ა, არ ვგუ ლის ხმობ). 
ვერც მა რა დი ულ თე მა ზე შექ მნეს გან სა კუთ რე ბუ ლად ფა სე უ ლი და ამი
ტომ... ნუ გაგ ვიკ ვირ დე ბა, თუ მათ ნა წე რებს არა ვინ არ კითხ უ ლობს. 
ზო გი ე. წ. “წამ ყვა ნი მწერ ლის” წიგ ნი ორა სი ცა ლიც ვერ საღ დე ბა.

– იმა ვე გა მოკ ვლე ვა ში თქვენ ამ ბობთ, რომ რო მა ნის დაწყ ე ბა თურ-
ქთა წი ნა აღ მდეგ უფ ლის წუ ლის ლაშ ქრო ბით და დამ თავ რე ბა ტა ოს კარს 
მომ დგარ თურ ქთა და ვი თის სიკ ვდი ლის წი ნა მო ლან დე ბით არის რო-
გორც რო მა ნის მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რის, ასე ვე ავ ტო რის გაფ რთხი ლე-
ბა - გვახ სოვ დეს მა რა დი უ ლი მტე რი. თქვენ რო გორ ფიქ რობთ, არის თუ 
არა თურ ქე თი დღეს ჩვე ნი მტე რი?

– ეს სტა ტი ა, რო მე ლიც წა ემ ძღვა რა “და ვით აღ მა შე ნებ ლის” პირ ველ 
ტომს, გა მო ხა ტავს ამ რო მა ნის ის ტო რი ულ სი ტუ ა ცი ას. მო გეხ სე ნე ბათ, 
რომ ოს მა ლეთ მა სა ქარ თვე ლოს წაგ ლი ჯა ტე რი ტო რი ის ერ თი მე სა მე
დი, რო მელ საც ჩვენ ვე რა სო დეს ვერ და ვიბ რუ ნებთ. ეს ჩვენ თვის უდი
დე სი ტრა გე დი ა ა. მაგ რამ დღეს სხვა ვი თა რე ბა ა. თუმ ცა, მა ინც უნ და 
გა ვუ წი ოთ ან გა რი ში იმას, რომ რო გორც თურ ქე თი, ისე რუ სე თი, მუ
დამ ეც დე ბი ან, სა ქარ თვე ლო იყო ლი ონ თა ვი ან თი გავ ლე ნის სფე რო ში.

– ბა ტო ნო სო სო, თქვენ ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში ხელ მძღვა-
ნე ლობთ ჟურ ნა ლის ტი კის გან ყო ფი ლე ბას. მი გაჩ ნი ათ თუ არა, რომ 
დღეს სა ქარ თვე ლო ში პრე სა თა ვი სუ ფა ლი ა?

– დღეს სა ქარ თვე ლო ში პრე სა ნამ დვი ლად თა ვი სუ ფა ლი ა. მაგ რამ 
პრე სამ თა ვი სუფ ლე ბა დევ ნი სა და ტან ჯვის ფა სად მო ი პო ვა. მრა ვალ მა 
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გა ზეთ მა შე ას რუ ლა თა ვი სი და დე ბი თი რო ლი ამ თვალ საზ რი სით. მათ
გან მე გა მოვ ყოფ დი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” 198891 წლებ ში 
და “ი ბე რი ა სპექტრს”. მე თვი თონ ვი ყა ვი რამ დე ნი მე გა ზე თის რედ კო
ლე გი ის წევ რი. ვრე დაქ ტო რობ დი რამ დე ნი მე გა ზეთს და ჩემ თვის არა
ვის არაფ რის და ბეჭ დვა არ აუკ რძა ლავს. ისე, ხე ლი სუფ ლე ბას არც ერთ 
ქვეყა ნა ში ოპო ზი ცია გულ ზე არ ეხა ტე ბა და ბუ ნებ რი ვი ა, რომ თა ვის 
მომ ხრე გა ზეთს უკე თეს პი რო ბებს უქ მნის. მაგ რამ ეს არ ით ქმის ტე ლე
ვი ზი ა ზე, რო მე ლიც რჩე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის რუ პო რად და ოპო ზი ცი ურ 
აზრს არ აჭა ჭა ნებს.

– ბა ტო ნო სო სო, ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი თუ სა ზო გა დო მოღ ვა წე 
თავს არი დებს იმას, რომ სა კუ თა რი აზ რი გა მოთ ქვას პრე სის სა შუ ა-
ლე ბით. რამ დე ნად გა მარ თლე ბუ ლად მი გაჩ ნი ათ მა თი ეს პო ზი ცი ა?

– ჩვენ ყვე ლა ნი აღ ვი ზარ დეთ კო მუ ნის ტურ ეპო ქა ში, რო ცა სა კუ თა რი 
აზ რის გა მოთ ქმი სა ყვე ლას ეში ნო და. ეს ში ში რჩე ბა დღე საც ადა მი ან თა 
შეგ ნე ბა ში, რად გან სა კუ თა რი თა ვი სუ ფა ლი აზ რის გა მოთ ქმამ მათ ბევრ 
რა მე ში შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უ შა ლოს. ამი ტომ მლიქ ვნე ლო ბენ, ყვე ლა
ფერ ში ად ვი ლად თან ხმდე ბი ან და საქ მეს უგუ ლოდ აკე თე ბენ. გარ და 
ამი სა, ზო გი ალ ბათ, თავს იმი ტო მაც არი დებს პრე სას, რომ ხე ლი სუფ
ლე ბა არა ვის აზრს ან გა რიშს არ უწევს და აუ ტკი ვა რი თავს ატ კი ვე ბა კი 
არა ვის სურს.

– 6 ნო ემ ბე რის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში თქვენ კენჭს იყ რი დით 
ბლო კი დან “21-ე სა უ კუ ნე”. რო გო რია თქვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ 
არ ჩევ ნე ბი სად მი?

– ბლო კი “21ე სა უ კუ ნე” და ი შა ლა. ჩვენ ამ არ ჩევ ნებ ში მი ვაღ წი ეთ გარ
კვე ულ წარ მა ტე ბებს, მაგ რამ პარ ლა მენ ტში არ შეგ ვიშ ვეს. ეტყ ო ბა, ამ 
ფაქ ტმა მძი მედ იმოქ მე და სა ზო გა დო ე ბა ზე. ე. წ. “ბი ო კო ტის ტე ბი” გვე
უბ ნე ბი ან: ვი ცო დით, პარ ლა მენ ტში ვერ შეხ ვი დო დით და თქვე ნი მონ
დო მე ბა ამაო იქ ნე ბო და ო. მე კი მგო ნი ა, ეს არ ჩევ ნე ბი ეროვ ნულ ძა ლებს 
აძ ლევ და გა მარ ჯვე ბის უკა ნას კნელ შანსს, რაც არ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
და დღეს, რო გორც თქვენ ხე დავთ, ეკო ნო მი კურ სი დუხ ჭი რეს ერ თვის 
ეროვ ნუ ლი იდე ა ლე ბის არარ სე ბო ბა. დათ რგუნ ვი ლია ეროვ ნული შეგ ნე
ბა და ბევ რი ამომ რჩე ვე ლი ისე იგო ნებს აფ ხა ზეთ საც, თით ქოს სხვა ქვეყ
ნის ნა წი ლი იყოს. ხალ ხი სათ ვის დღეს მთა ვა რია ფი ზი კუ რი გა დარ ჩე ნა. 
ამი ტო მაც ეგუ ე ბა არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას და სხვა არა ფე რი აინ ტე რე სებს.

– თქვენ აფ ხა ზე თი ახ სე ნეთ. რო გორ ფიქ რობთ, და ვიბ რუ ნებთ ამ უკა-
ნას კნელ წლებ ში და კარ გულ ტე რი ტო რი ებს?

– დღე ვან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ და კარ გა აფ ხა ზე თი და სა ეჭ ვო ა, იგი 
რუ სეთ მა დაგ ვიბ რუ ნოს. მაგ რამ თუ დაგ ვიბ რუ ნა, მხო ლოდ იმ შემ თხვე
ვა ში, თუ ხე ლი სუფ ლე ბა ბე ლო რუ სი ის მა გა ლითს მი ბა ძავს. მა შინ ხომ 
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აფ ხა ზე თიც და და ნარ ჩე ნი სა ქარ თვე ლოც რუ სე თი სა იქ ნე ბა.

ესა უბ რა ას მათ რუ რუა
გაზ. “მსგეფ სი”, 1997, 2-8 ივ ლი სი.

“ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და ედუ არდ შე ვარ დნა ძის 
მო რი გე ბა...”

– ბა ტო ნო სო სო, სა ინ ტე რე სოა ახ ლა რა სა იქმთ, რას მოღ ვა წე ობთ?
– მე ლი ტე რა ტო რი ვარ და ჩე მი უპირ ვე ლე სი მო წო დე ბა და საქ მი ა ნო

ბა ლი ტე რა ტუ რის შეს წავ ლა ა. მა ლე გა მო ვა ჩე მი წიგ ნი “კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბის გზა”. ეს გახ ლავთ დი დი მწერ ლის ბი ოგ რა
ფი ა. იგი მკითხ ველს მი ე წო დე ბა არა მეც ნი ე რუ ლი გა მოკ ვლე ვის სა
ხით, რაც გან საზღ ვრუ ლია მხო ლოდ ლი ტე რა ტორ თა ვიწ რო წრის თვის, 
არა მედ ლი ტე რა ტუ რულ ე სე ის ტუ რი ფორ მით. ამ სქელ ტა ნი ან წიგ ნში 
ბევ რი ისე თი რამ იქ ნე ბა ასა ხუ ლი, რაც დღემ დე უც ნო ბია სა ზო გა დო
ე ბის თვის. მი თუ მე ტეს, რომ ბი ოგ რა ფი უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბით არ ვართ 
გა ნე ბივ რე ბულ ნი. გარ და გა ლაკ ტი ო ნი სა, თით ქმის არ ვიც ნობთ მე20 
სა უ კუ ნის ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის ცხოვ რე ბას. და ვა სა ხე ლოთ გრი გოლ 
რო ბა ქი ძე, სი მონ ჩი ქო ვა ნი, ტი ცი ან ტა ბი ძე... თუნ დაც ჩვე ნი თა ნა მედ
რო ვე ირაკ ლი აბა ში ძე. ზო გა დად ვი ცით რა ღაც რა ღა ცე ე ბი. ზო გი ერ თი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რიც გახ ლდათ, მაგ რამ ადა მი ა ნი, მი თუ მე ტეს შე მოქ
მე დი, მხო ლოდ თა ნამ დე ბო ბა ხომ არ არის. მას აქვს სა კუ თა რი ცხოვ რე
ბა, პი რა დი ტრა გე დი ა, სი ხა რუ ლი, რწმე ნა... მი თუ მე ტეს, კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ამ ძალ ზე რთულ პე რი ოდ ში იცხ ოვ რა და იმოღ ვა წე ვა.

– დი ახ, ეს გახ ლდათ უმ ძი მე სი ხა ნა.
– და პა ტიმ რე ბე ბის, რეპ რე სი ე ბის, მოკ ლედ, ერი გოლ გო თის გზას ად

გა. მარ ტო გერ მა ნი ა ში ექ ვსი თვე ჰყავ დათ და ჭე რი ლი ბა ტო ნი კონ სტან
ტი ნე. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სამ ჯერ და ა პა ტიმ რეს. ერ თხან თეთრ ზღვა
ზე, სო ლოვ კის არ ქი პე ლაგ ზე იყო გა და სახ ლე ბუ ლი. კვლავ ვი მე ო რებ, 
მკითხ ვე ლის თვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა თუ რო გორ და ი წე რა შე დევ რე ბი, 
მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა სტა ლინ თან, ბე რი ას თან, ცე კას მდივ ნებ თან, გა
მომ ცემ ლებ თან და ა. შ. ეს გახ ლავთ არა ჭორ ზე, არა მედ დო კუ მენ ტა
ცი ა ზე, რე ა ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი.

– ბა ტო ნო სო სო, რო გორ შედ გა თქვე ნი მეც ნი ე რუ ლი ურ თი ერ თო ბა 
და მი ახ ლო ე ბა დი დი მწე რალ თან?

– ორი ვე დი სერ ტა ცია კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა ზე და ვი ცა ვი. პირ
ვე ლი გახ ლდათ წმინ და მეც ნი ე რუ ლი (1974 წ.). ხო ლო 1978 წელს კი და
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ი წე რა დი სერ ტა ცი ა, რო მე ლიც მწერ ლის შე მოქ მე დე ბას, მი სი პრო ზის 
სტრუქ ტუ რას ეხე ბო და.

– ე. ი. ეს არის პე რი ო დი, რო ცა ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ დი სი დენ ტუ რი 
მოღ ვა წე ო ბის შუა გზა ზე იდ გა.

– უფ რო ზუს ტად, დაც ვა შედ გა მი სი პა ტიმ რო ბი დან, გა და სახ ლე ბი
დან დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ. იმ ხა ნებ ში ბა ტო ნი ზვი ა დი ბევრ რა მეს ეჭ ვის 
თვა ლით უც ქერ და, მათ შო რის ჩემს ნაშ რომ საც. რო გორც ადა მი ანს და 
მწერ ლის ვა ჟიშ ვილს თა ვად ფაქ ტი ძალ ზე ახა რებ და და საკ მა ოდ გა
ნიც დი და კი დეც. 16 წე ლი გა ვი და მას შემ დეგ, მაგ რამ კარ გად მახ სოვს, 
რო გორ ნერ გი უ ლობ და. შეს ვე ნე ბი სას თა ვად მე უბ ნე ბო და, მირ ჩევ და 
რო გორ მე პა სუ ხა ოპო ნენ ტე ბის თვის, რო გორ ჯობ და. რო ცა გან ხილ ვა 
ქრის ტი ა ნო ბის სა კითხ ებს ეხე ბო და, ზვი ა დი ძალ ზე იძა ბე ბო და. კარ გად 
მო გეხ სე ნე ბათ, რომ მწე რალს თა ვის შე მოქ მე დე ბა ში მარ თლაც დი დოს
ტა ტუ რად აქვს წა მო წე უ ლი წი ნა პლან ზე ქრის ტი ა ნო ბამ დე ლი, წარ მარ
თუ ლი და მი თო ლო გი უ რი თე მა, თა ვი სი მძაფ რი პა სა ჟე ბი თა და ანა ლი
ტი კუ რი შე ფა სე ბე ბით. შვილს კი სურ და მა მის შე მოქ მე დე ბი თი გზა უფ
რო ქრის ტი ა ნუ ლი დო მი ნან ტიზ მით წარ მო ჩე ნი ლი ყო.

– ბა ტო ნი ზვი ა დი მშვე ნი ე რი ლი ტე რა ტო რი და ბრწყინ ვა ლე ესე ის ტი 
იყო. მაგ რამ, სა ინ ტე რე სო ა, რა ტომ ასე თი ამ რე ზით უყუ რებ და მა მის 
შე მოქ მე დე ბა ში წარ მარ თუ ლი თე მის წა მო ტივ ტი ვე ბას?

– იგი გახ ლდათ სა ოც რად მორ წმუ ნე, ჭეშ მა რი ტი ქრის ტეს მი ე რი და 
ამას თან და კავ ში რე ბით თა ვი სი შე უ ვა ლი მო საზ რე ბა გა აჩ ნდა. თო რემ 
ბა ტო ნი კონ სტან ტი ნე ეყ რდნო ბო და არა ვე ლურ, არა მედ ან ტი კურ წარ
მარ თულ წი აღ სვლებს, რად გან ნა თე ლი ა, რომ ევ რო პუ ლი რე ნე სან სი 
ყო ვე ლი ვე ან ტი კურს  ბერ ძნულ რო მა ულ კულ ტუ რას ეფუძ ნე ბა და 
იმა და ცაა ორი ენ ტი რე ბუ ლი მწერ ლის შე მოქ მე დე ბი თი ნი უ ან სე ბი ბერ
ძნულ რო მა უ ლი წარ მარ თო ბის კენ.

– რო გორც ვი ცი, ბა ტო ნი ზვი ა დი და თქვენ ერ თად მუ შა ობ დით ლი ტე-
რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში. ხომ ვერ გა იხ სე ნებ დით იმ პე რი ოდს?

– 1981 წლის გა ზაფ ხულ ზე ბა ტონ მა ზვი ად მა სა ქარ თვე ლოს მწე რალ
თა კავ ში რის წე რი ლი მის წე რა, სა დაც აღ ნიშ ნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ეწე
ვა კონ სტან ტი ნეს სა ხე ლის პრო ფა ნა ცი ას, რომ თით ქოს გა მო ი ცა წიგ ნი 
მწერ ლის დის კრე დი ტა ცი ის თვის და ნი მუ შად ერთ ვი ღა ცას თან ერ თად 
მეც და მა სა ხე ლა. მაგ რამ დი სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ მან შე იც ვა ლა 
ჩემს მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა.

– ე. ი. გა მო დის, რომ ბო ლოს და ბო ლოს დარ წმუნ და თქვე ნი მეც ნი ე-
რუ ლი ნაშ რო მის სიწ მინ დე ში, და ბუ ნებ რი ვი ა, თქვენს პი როვ ნე ბა შიც?

– ის ჩემს სი მარ თლე ში დი სერ ტა ცი ის დაცვი სას დარ წმუნ და. ჩე მი 
ოპო ნენ ტე ბი გახ ლდათ აკა კი გა წე რე ლი ა, გუ რამ ასა თი ა ნი და ელ გუ ჯა 
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მაღ რა ძე. სამ წუ ხა როდ, ბა ტო ნი გუ რა მი იმ ხა ნად მძი მედ ავად მყო ფობ
და და სიტყ ვით ვერ გა მო ვი და. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია აკა კი გა წე რე ლი ას 
ოპო ნენ ტო ბა  იგი იყო ბა ტო ნი კონ სტან ტი ნეს მე გო ბა რი და ზვი ა დის 
ნათ ლი ა. ბა ტო ნი აკა კი ჩვე ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბის მეტ რი გახ
ლდათ და ზვი ა დიც უზო მო პა ტივს მი ა გებ და. ბა ტო ნი აკა კის ორ სა ა თი
ან მა რე ცენ ზი ამ ზვი ა დი მო ხიბ ლა და მას შემ დეგ ყო ველ თვის პო უ ლობ
და მი ზეზს, რა თა ინ სტი ტუტ ში შე მო ევ ლო ჩვენს ოთახ ში და გაგ ვსა უბ
რე ბო და. მაგ რამ, შემ დგომ გა მომ ცე მელ ლუ კა ხუნ და ძის მეშ ვე ო ბით 
გა მო ვი და “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა” ჩე მი ას გვერ დი ა ნი ბო ლო სიტყ ვა
ო ბით. სამ წუ ხა როდ, წიგ ნი პო ლიგ რა ფი უ ლად უღიმ ღა მო გა მოდ გა და 
ბა ტონ ლუ კას თან ერ თად ზვი ად ი მეც გა მი ნაწყ ენ და. ამი ტომ ერ თი პე
რი ო დი ძალ ზედ გულ გრი ლად გა ნეწყო ჩემ და მი.

– ბა ტო ნო სო სო კარ გად მახ სოვს ზვი ა დის სა სა მარ თლო ზე ჩვენ ერ-
თა დაც მოვ ხვდით. სა ინ ტე რე სოა თქვე ნე უ ლი შე ფა სე ბა.

– ეს იყო სა სა მარ თლო  აბ სურ დი. იმ კრი ტე რი უ მე ბით დღეს ნე ბის
მი ე რი ჩვენ გა ნის თვის შე უძ ლი ათ მკაც რი გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნა. რა საც 
ზვი ა დი იმ დროს აკე თებ და, მონ სტრი სსრკს ძირს ვერ გა მო უთხ რი დი. 
მახ სოვს, გრი გოლ აბა ში ძე ქვე ყა ნას ან გრევ და მწე რალ თა კავ შირ ში  
მე ო რე პრე სა შე უქ მნია ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, რაც ჩვენ არ გვჭირ დე
ბა ო. აბა, რა ტი რა ჟით უნ და გა მო ე ცა ზვი ადს “მე ო რე პრე სა” (ვთქვათ, 
მაქ სი მუმ რამ დე ნი მე ასე უ ლი ცა ლი), რომ ქვე ყა ნა და ენ გრი ა? ამი ტომ 
აღ ვიქ ვი ეს სა სა მარ თლო საბ ჭო უ რი ყო ფის აბ სურ დად.

– იმ გახ მა უ რე ბულ მო ნა ნი ე ბა ზე რას გვეტყ ვით?
– იცით რა, მე არ ვი ცი რო გორ შე თან ხმდნენ ზვი ა დი და მე რა ბი, რად

გან ამას არა აქვს არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა. ჩე მის აზ რით, ზვი ად გამ სა
ხურ დია სავ სე ბით სწო რად მო იქ ცა. ეს იყო უსინ დი სო ხე ლი სუფ ლე ბა, 
ჯა ლა თუ რი სა ხელ მწი ფო  დიქ ტა ტო რულ რე ჟიმ თან კი თა ვის გა დარ
ჩე ნას უნ და ეცა დო, რად გან საქ მე გვაქვს სის ხლსა და და ნა შა ულ ზე შო
ბილ ხე ლი სუფ ლე ბას თან. საბ ჭო თა წყო ბამ რე ვო ლუ ცი ის შე მოქ მე დი 
ტროც კი გა წი რა, სტა ლი ნი ლა მის მო ღა ლა ტედ შე რაცხა. ბო ლოს და ბო
ლოს ზვი ა დი რა ღას წარ მო ად გენ და მის თვის. ამი ტო მაც ნე ბის მი ე რი მე
თო დით ბრძო ლა გა მარ თლე ბუ ლი იყო.

– ბა ტო ნო სო სო, მარ თა ლია თქვენ მეც ნი ე რი და ლი ტე რა ტო რი ბრძან-
დე ბით. მაგ რამ, ასეა თუ ისე, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პრე ზი დენ ტო ბის 
ჟამს მას თან და ახ ლო ე ბუ ლი პი რი იყა ვით. იქ ნებ გა იხ სე ნოთ თქვე ნი მა-
შინ დელ შეხ ვედ რა თა ზო გი ერ თი ნი უ ან სი?

– 1983 წლის შემ დეგ ჩვენს შო რის ჩა მო ვარ დნი ლი გა ურ კვევ ლო ბის 
შე დე გად მე მას თან ნაკ ლე ბად მქონ და ურ თი ერ თო ბა. 1991 წლის ივ ნი
სი დან კი უკ ვე ხში რად ვხვდე ბო დი. იგი თა ვა დაც მი რე კავ და რო გორც 
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სახ ლში, ისე სამ სა ხურ ში. სა ერ თოდ, რო გორც “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა
ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი ჩარ თუ ლი ვი ყა ვი მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში. 
რო ცა ვა ა ნა ლი ზებ ყო ვე ლი ვეს, ჩე მი აზ რით ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ არ სე
ბულ სი ტუ ა ცი ა ში შე უძ ლე ბე ლი შეძ ლო.

 – მა ინც რა ში გა მო ი ხა ტე ბა თქვე ნი ბო ლო ფრა ზის ში ნა არ სი?
– მე არ ვა პი რებ კუ ლუ ა რუ ლი ინ სი ნუ ნა ცი ე ბით მა შინ დე ლი პო ლი ტი

კუ რი ხლარ თე ბის გახ სნას. არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ბა ტო ნი ზვი
ა დი არას დროს ყო ფი ლა თა ნამ დე ბო ბის პი რი. მას არ ჰქონ და სა ხელ
მწი ფო ებ რი ვი მარ თვის გა მოც დი ლე ბა. გარ და ამი სა, იმ დროს სა ო ცა რი 
რამ მოხ და: არ ჩევ ნე ბის შე დე გად და მარ ცხდა კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ა, 
და ინ გრა სსრკ.

თა ვად ლექ სის, წიგ ნის წე რას, გნე ბავთ კი რითხ უ რო ბა საც გა მოც დი
ლე ბა სჭირ დე ბა. კა ცს, რო მე ლიც იბ რძო და სამ შობ ლოს და მო უ კი დებ
ლო ბი სათ ვის და ბოლ შე ვიზ მის წი ნა აღ მდეგ, თა ნაც სა ხელ მწი ფო ხელ
მძღვა ნე ლის წი ნა რე გზის გა უვ ლე ლად, წარ მო უდ გე ნე ლია მე ტი მო ეს
წრო. აი, რა საც გა არ თვა თა ვი და რო გორ გა არ თვა, ეს მიკ ვირს სწო რედ. 
მან შე საძ ლებ ლო ბა თა მაქ სი მუ მი გა მო ავ ლი ნა სა ოც რად მოკ ლე დრო ში.

– ბა ტო ნო სო სო, შე ვა და როთ მა შინ დე ლი და დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბა?
– კი ბა ტო ნო. აი, ედუ არდ შე ვარ დნა ძე, რო მელ საც, გვიყ ვარს თუ არა 

გვიყ ვარს, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მარ თვის უდი დე სი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ
ნი ა. მაგ რამ რა?  ექვსი წლის გან მავ ლო ბა ში იო ტი სო დე ნაც ვე რა ფე რი 
შეძ ლო. სა ქარ თვე ლოს ნგრე ვა მო უვ ლი ნა. სა ო ცა რი ა, პრე ზი დენტ გამ
სა ხურ დი ას ერთ წე ლი წად ში რა უნ და მო ეს წრო? რა თქმა უნ და, იყო 
შეც დო მე ბიც; სხვაგ ვა რად არც ეგე ბის, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ მა შინ, არ
სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა არ არ სე ბობ და.

– მო დით, სი მარ თლე საც შევ ხე დოთ თვა ლებ ში. მა შინ პრე ზი დენ ტმა 
აშ კა რად აით ვალ წუ ნა შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტე ლი გენ ცი ა...

– არც ასეა საქ მე. აი, მა გა ლი თად გუ რამ ფან ჯი კი ძე  იგი ზვი ა დის 
ხსე ნე ბა ზეც კი ფეხ ზე დგე ბო და. თა ვი სი გა ზე თის თით ქმის ყვე ლა ნო
მერ ში გამ სა ხურ დი ა ზე და თი რამ ბებს აქ ვეყ ნებ და, მაგ რამ რო გორც კი 
სი ტუ ა ცია შე იც ვა ლა, პირ ვე ლი გა და უდ გა, რაც სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა: 
იგი ხომ კი ტო ვა ნის მძა ხა ლი იყო! რა თქმა უნ და, პრე ზი დენტს რომ 
გვერ დით ფან ჯი კი ძის მსგავ სნი და ე ყე ნე ბი ნა, ერ თის მხრივ მომ გე ბი ა
ნი იქ ნე ბო და. იმი ტომ, რომ გუ რამ ფან ჯი კი ძე არის ენერ გი უ ლი კა ცი, 
რა ზეც მქონ და კი დეც სა უ ბა რი ბა ტონ ზვი ად თან, ნი ჭი ე რი, კარ გი პუბ
ლი ცის ტი... ის მარ თლაც ბევრ კარგ საქ მეს გა ა კე თებ და, ვთქვათ, ვი
ცე პრე მი ე რის პოს ტზე, იქ ნე ბო და თავ და დე ბუ ლი, ერ თგუ ლი. მაგ რამ 
აქ იყო მე ო რე ფაქ ტო რი, რაც ხელს უშ ლი და პრე ზი დენტს. იგი მთე ლი 
ცხოვ რე ბა კო მუ ნის ტე ბის წი ნა აღ მდეგ იბ რძო და, იმ ხა ნად კი ან ტი კო
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მუ ნის ტუ რი ის ტე რია იყო გა ჩა ღე ბუ ლი. მა თაც ხომ ჰყავ დათ ნი ჭი ე რი 
კად რი, მაგ რამ იმ კა კა ფო ნი ის ჟამს ძნე ლი იყო ყვე ლა კო მუ ნის ტის 
მთავ რო ბა ში მო ზიდ ვა.

– ეს ალ ბათ, მა შინ დე ლი სტრა ტე გია გახ ლდათ, ვფიქ რობ არ ცთუ გო ნი ე რი.
– იგი ვეს ვიტყ ვი ჯან სუღ ჩარ კვი ან ზეც, ვის შე სა ხე ბაც არა ერ თხელ 

გვი სა უბ რი ა. ზვი ადს ჯან სუღ ზე მუ დამ ეღი მე ბო და. ისი ნი თა ვის დრო
ზე კა რის მე ზობ ლე ბი იყ ვნენ. მი სი არც ოპო ზი ცი ო ნე რო ბა სჯე რო და და 
არც პო ე ტო ბა. ამი ტომ ხში რად სი ცილ საც ვერ იკა ვებ და, სე რი ო ზუ ლად 
ვერ აღიქ ვამ და მას ზე სა უ ბარს. დი სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ, კრწა
ნის ში, 300კა ცი ან ბან კეტ ზე ანეკ დო ტიც კი მოყ ვა ჯან სუღ ზე, ყვე ლა 
გვა რი ა ნად აცი ნა. პრე ზი დენ ტო ბის ჟამს წე რი ლი და ბეჭ და ჩარ კვი ან ზე. 
თით ქოს უხერ ხუ ლო ბა შე იქ მნა, რად გან პუბ ლი კა ცი ის ავ ტო რი პრე
ზი დენ ტი გახ ლდათ. სხვა დროს კი მსგავ სი რე ზო ნი არ იქ ნე ბო და. რა 
მოხ და, ჯან სუღ ზე კი არა, თვით კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა ზე ორას ზე 
მე ტი სა ლან ძღა ვი წე რი ლია და ბეჭ დი ლი. ისე, ჩარ კვი ა ნი ნამ დვი ლად არ 
სძულ და ზვი ადს. ამი ტო მაც, ისიც ტრა გე დია იყო, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
კად რე ბი კო მუ ნის ტე ბი სა გან რომ შედ გე ბო და და რის გა მოც გარ კვე უ
ლი ბა რი ე რი შე იქ მნა.

– გრძნობ და კი ყო ვე ლი ვე ამას პრე ზი დენ ტი? 
– რო გორ არ გრძნობ და. ალ ბათ, გახ სოვთ, თვი თონ ზვი ად მა წა მო ა

ყე ნა კონ ვერ გენ ცი ის თე ო რი ა. ეს არის სო ცი ა ლიზ მის კა პი ტა ლიზ მთან 
შეზ რდის, გნე ბავთ გა დას ვლის თე ო რი ა. რომ მე დი ცი ნა, გა ნათ ლე ბა და 
სხვა აუ ცი ლე ბე ლი დარ გე ბი ჯერ უფა სოდ, სა ხელ მწი ფო ხარ ჯზე შე ვი
ნარ ჩუ ნოთ თან და თან კა პი ტა ლიზ მზე გა დას ვლის პე რი ოდ ში. ამის სა წი
ნა აღ მდე გოდ ოპო ზი ცი ამ ერ თი ვაი  უშ ვე ლე ბე ლი ატე ხა  არი ქა, გამ
სა ხურ დია კვლავ წარ სულს უბ რუნ დე ბა ო. თვი თონ ზვი ა დი მშვე ნივ რად 
გრძნობ და, ვინც ჰყავ და გარ შე მო. მაგ რამ ისიც აღუ ნიშ ნავს, რო ცა მი
ჭირ და, ეს ხალ ხი მედ გა გვერ დში და არ შე მიძ ლია უეც რად გავ წყვი ტო 
მათ თან კავ ში რი ო.

– რამ გა ნა პი რო ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას დროს ე. წ. სა ერ თო კავ კა-
სი უ რი სახ ლის შექ მნის იდე ა, რო მელ საც თა ვის დრო ზე აგ რე სი უ ლად 
შეხ ვდა ოპო ზი ცი ა. დღეს კი ისი ნი ათა სი დი თი რამ ბე ბით ამ კო ბენ. და 
კი დევ, რამ შე უ შა ლა ხე ლი მის გან ხორ ცი ე ლე ბას?

– იდეა ღრმა წარ სუ ლი დან მო დის, თვით და ვით აღ მა შე ნებ ლის ეპო ქი
დან. ხო ლო ხე ლის შემ შლე ლი პი რო ბე ბი რუ სეთს, მოს კოვს უკავ შირ დე
ბა. რუ სე თი არა სო დეს, გან სა კუთ რე ბით ამ ეტაპ ზე, ცოცხ ა ლი თა ვით 
არ და უშ ვებს კავ კა სი ის და კარ გვას. მთელ კავ კა სი ას იმ დროს ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა ზე უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ლი დე რი არ ჰყო ლი ა. ეს იდეა კი 
ყვე ლა ზე რე ა ლუ რი გახ ლდათ მოს კო ვის გან თა ვის გა და სარ ჩე ნად. თუმ
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ცა იმას კი არ ნიშ ნავს, რო გორც “სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კამ” და ხა ტა 
სუ რა თი  ზვი ა დი ჩეჩ ნეთს არ თმევს ხელს, მას სა ქარ თვე ლოს კარ ჩა კე
ტი ლო ბა სურ სო. ზვი ა დი იყო ამე რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ა ლის
ტი. მან და ამ თავ რა ინ გლი სუ რი ფა კულ ტე ტი ამე რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ
რის სპე ცი ა ლო ბით, მი სი დი სერ ტა ცია გახ ლდათ “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” 
ინ გლი სუ რი თარ გმა ნი. ასე ვე იცო და გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ ლი  ბო ლოს
და ბო ლოს ფრან გუ ლი დან ბოდ ლე რი აქვს ნა თარ გმნი. ჰო და, სა სა ცი
ლოა ასეთ პი როვ ნე ბას ან ტი და სავ ლუ რო ბა დას წა მო, რო ცა მთე ლი მი სი 
ცხოვ რე ბა და სავ ლურ კულ ტუ რა ზე აი გო. ხო ლო ედუ არდ შე ვარ დნა ძე, 
რო მელ მაც არ ცერ თი ევ რო პუ ლი ენა არ იცის, და სავ ლე თის მე ხოტ ბედ 
წარ მო ა ჩი ნო. ეს ხომ ცნე ბა თა აღ რე ვა ა.

– ისე, სა ინ ტე რე სოა იმ უმ ძი მეს ჟამს ამ ორი პი როვ ნე ბის ალი ან სი 
რომ მომ ხდა რი ყო, რას მო უ ტან და იგი სა ქარ თვე ლოს?

– ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და ედუ არდ შე ვარ დნა ძის მო რი გე ბა და ურ
თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს თვის ბედ ნი ე რე ბა იქ ნე ბო და. 
მაგ რამ, ვაი რომ ამას რუ სე თი არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ და უშ ვებ და. 
ეს რომ მომ ხდა რი ყო, მა შინ კავ კა სია მარ თლაც ჩა მო ცილ დე ბო და რუ
სეთს. მო გეხ სე ნე ბათ, ეს სა ხელ მწი ფო აგე ბუ ლია 500  წლი ან იმ პე რი ულ 
გა მოც დი ლე ბა ზე და რამ დე ნიც უნ და ვე ცა დოთ  მის უშიშ რო ე ბას, აგენ
ტუ რას ვერ მო ვატყ უ ებთ და ვერც ვე რა ფერს გა მო ვა პა რებთ. რა ტომ? 
 ძა ლა არა გვაქვს, არც ფუ ლი, არც კად რი და ჭკუ აც არ გვე ყო იმ იდე ის 
ხორ ცშეს ხმის თვის.

მახ სოვს, ზვი ადს კა ბი ნეტ ში ტე ლე ვი ზო რი ჰქონ და ჩარ თუ ლი. მოს
კო ვი პუტ ჩის დღე ებს მო უ ცავს  ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს აჩ ვე ნე ბენ. მე 
ვუთხ ა რი ზვი ადს, შე ვარ დნა ძე გა მო დის მეთ ქი. ზვი ად მა ყუ რადღ ე ბა 
მი აქ ცი ა, თქმით კი არა ფე რი უთ ქვამს. გახ სოვთ, აგ ვის ტო ში რომ თქვა 
პრე ზი დენ ტმა, ამ კაცს ნა თე სა ვი ან ახ ლო ბე ლი არ ჰყავს? უთხ ა რით, 
კარ გი, მე არ ვუყ ვარ ვარ, სა ქარ თვე ლო მა ინც რამ შე ა ძუ ლა ო. მაგ რამ 
ამ შემ თხვე ვა შიც გა რე მოც ვა თა მა შობ და უარ ყო ფით როლს  მი სიც და 
ედუ არდ შე ვარ დნა ძი საც. იმი ტომ, რომ ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი მოს კო
ვი დან იმარ თე ბო და. ზვი ად მა რამ დე ნი მე ჯერ გა აგ ზავ ნა რუ სე თის სა
ტახ ტო ქა ლაქ ში შე ვარ დნა ძეს თან გი ორ გი ხოშ ტა რი ა. მაგ რამ შე დე გი 
არ მოჰ ყო ლი ა. სექ ტემ ბრი დან კი აშ კა რა და პი რის პი რე ბა მოხ და. ეს იყო 
პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლა, სა ქარ თვე ლოს თვის კი ტრა გი კუ ლი ფურ ცლე ბი.

– და მა ინც, რას სთა ვა ზობ და პრე ზი დენ ტი სსრკ - ას ყო ფილ სა გა რეო 
საქ მე თა მი ნისტრს?

– მე მას თან ამ თე მა ზე კონ კრე ტუ ლი სა უ ბა რი არ მქო ნი ა. მაგ რამ 
რო ცა გროზ ნო ში შევ ხვდი 1992 წლის მა ის ში, მა შინ მითხ რა, არა ფე რი 
მქონ და მი სი სა წი ნა აღ მდე გო თუ ის თა ვის ნიჭ სა და უნარს სა ქარ თვე
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ლოს თვის გა მო ი ყე ნებ და ო. დავ ნიშ ნავ დი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრად 
ან პრე მი ე რა დო  ეს მი სი სიტყ ვე ბი ა. ახ ლაც მიგ ზავ ნის მო ცი ქუ ლებს, 
მოვ რიგ დე თო. არ ვარ წი ნა აღ მდე გი თუ კი კი ტო ვანს, იო სე ლი ანს და სი
გუ ას მო ი ცი ლებ სო.

მარ თლაც,  1993 წლის გა ზაფ ხულ ზე გროზ ნო ში ედ. შე ვარ დნა ძის 
არა პირ და პი რი მი თი თე ბით ორ ჯერ ჩა ვიდ ნენ ავ თან დილ რცხი ლა ძე და 
ნუგ ზარ მო ლო დი ნაშ ვი ლი.

ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს უნ დო და ზვი ად თან შეხ ვედ რა, ნე ბის მი ერ 
დროს, ნე ბის მი ერ ად გი ლას!

ზვი ად მა მო ლა პა რა კე ბის სა ფუძ ვლად ისევ “ტრი უმვი რა ტის” ჩა მო შო
რე ბა და ა სა ხე ლა.

ეს მეც მინ და, მაგ რამ რო გორ შევ ძლო თო, უთ ქვამს ავ თან დილ იო სე ლი ანს.
რო გორც ჩანს, ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნდა ზვი ად 

გამ სა ხურ დი ას თან მო რი გე ბა და რო ცა ეს შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა, 
სექ ტემ ბრის თვე ში გა დად გა კი დეც, რამ დე ნა დაც ვი ცი  სავ სე ბით 
გულ წრფე ლად.

უკ ვე მის შემ ცვლელ საც ეძებ დნენ. მაგ რამ ეს არ იქ ნე ბო და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა. ამას მოს კო ვი არა ვი თან შემ თხვე ვა ში არ და უშ ვებ სო, თქვა 
მა შინ ერ თმა მა ღალ ჩი ნო სან მა, ვინც სრუ ლად იყო საქ მის კურ სში.

ერ თხელ კი დევ ვე სა უბ რე შე ვარ დნა ძის შე სა ხებ, 1993 წლის 25 
სექ ტემ ბერს, ზუგ დიდ ში. ასე მითხ რა, შე ვარ დნა ძეს სურს გა დად გო მა, 
მაგ რამ მი სი ამ ფსო ნე ბი ამას არ და უშ ვე ბენ, რა თა შე ი ნარ ჩუ ნონ ხე ლი
სუფ ლე ბა ო.

– რო გორ ჩანს თქვენ მა შინ დელ პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებ ზე არ ახ დენ-
დით გავ ლე ნას, არა და მი სი თა ნა გუნ დე ლი იყა ვით.

– რა თქმა უნ და  მე უბ რა ლოდ აღ მოვ ჩნდი ამ ორომ ტრი ალ ში, რად
გან ვი ყა ვი ნაშ რო მე ბის ავ ტო რი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა ზე, თა ნაც 
ზვი ად თან ერ თად ვმუ შა ობ დი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში და პლუს 
რო გორც “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი. ბუ ნებ რი
ვი ა, იმ და ძა ბულ ვი თა რე ბა ში მიხ დე ბო და პრე ზი დენ ტთან შეხ ვედ რე ბი. 
კარ გად ვგრძნობ დი, რომ მი სი გა რე მოც ვა მოვ ლე ნე ბის დრა მა ტი ზე ბას 
ცდი ლობ და. მე კი გა ზეთ ში ზო მი ე რი ხა ზი მე ჭი რა და, ალ ბათ, დღე საც, 
რო გორც ექ ვსი წლის უკან, ზუს ტად ისე მო ვიქ ცე ო დი. არ ცერ თი სტა
ტი ის გა მო არ ვგრძნობ სი ნა ნულს, გა მოვ ხა ტავ დი პრე ზი დენ ტი სად მი 
მხარ და ჭე რას და თა ნაც ოპო ზი ცი ი საც ვუთ მობ დი ტრი ბუ ნას. თუმ ცა, 
ვგრძნობ დი, რომ ქვე ყა ნა და ღუპ ვის კენ მი დი ო და. ახ ლაც მი მაჩ ნი ა, რომ 
რაც უნ და ცუ დი პრე ზი დენ ტი ჰყავ დეს ქვე ყა ნას, არ შე იძ ლე ბა მი სი ძა
ლა დო ბით დამ ხო ბა.

– ნუ თუ დღე ვან დელ პრე ზი დენ ტზეც ასე ფიქ რობთ?
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– დი ახ, ედუ არდ შე ვარ დნა ძე მოგ ვწონს თუ არ მოგ ვწონს, არ სე ბობს 
არ ჩევ ნე ბი, რი თაც უნ და მოხ დეს მმარ თვე ლო ბის შეც ვლა. სა ერ თოდ, 
აფ ხა ზე თის ტო ლი ტრა გე დია არც თუ ხში რია სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი
ა ში. რომ არ ყო ფი ლი ყო და პი რის პი რე ბა, მა შინ აფ ხა ზე თის პრობ ლე მა 
მო იხ სე ნე ბო და. რუ სეთ მა მშვე ნივ რად იცო და, რომ ზვი ადს ხალ ხის გან 
უდი დე სი მხარ და ჭე რა გა აჩ ნდა და თუ იგი იქ ნე ბო და ქვეყ ნის სა თა ვე
ში, აფ ხა ზეთს ვერ წაგ ვგლეჯ დნენ. ზვი ა დი უნ და მო ე ნე ლე ბი ნათ, რა თა 
ეროვ ნულ მოძ რა ო ბას ბურ ჯი გა მოც ლო და. მარ თა ლი ა, ჩეჩ ნეთ ში მოკ
ლეს დუ და ე ვი, მაგ რამ ას პა რეზ ზე დად გნენ იან დარ ბი ე ვი, მას ხა დო ვი 
და ა. შ. სა ქარ თვე ლო ში კი ზვი ა დის შემ ცვლე ლი არ გა მოჩ ნდა. ალ ბათ, 
ერ თა დერთ თენ გიზ სი გუ ას შე ეძ ლო ეს, მაგ რამ მან რა დი კა ლუ რი პო ზი
ცია არ ჩია და ის ტო რი ა ში შე ვა, რო გორც ერის მო ღა ლა ტე. ასე ვე ტრა
გი კუ ლი რო ლი ითა მა შა ვახ ტანგ გო გუ ა ძის წე რილ მა, რო მე ლიც მან 22 
თუ 23 სექ ტემ ბერს გა უგ ზავ ნა უზე ნა ეს საბ ჭოს და პირ ვე ლად უწო და 
ზვი ადს დიქ ტა ტო რი ჩა უ შეს კუ, რი თაც ერ თგვა რი პა რო ლი მის ცა ოპო
ზი ცი ას, რომ გას წო რე ბოდ ნენ პრე ზი დენ ტსა და მის ოჯახს. ფაქ ტი ა, 
ზვი ადს მეტს და უთ მობ და რუ სე თი, ვიდ რე და უთ მობს შე ვარ დნა ძეს, 
მის პო ლი ტი კურ აკ ვან ში ნა ლო ლი ა ვებ სა და ამაგ და დე ბულს. ამი ტო მა
ცა ა, რომ იგი, იქ ნებ სურს კი დეც, მაგ რამ ვე რას დროს და უძ ვრე ბა რუ
სულ არ ტა ხებს.

– სა ინ ტე რე სო ა, ლი ტე რა ტორ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის 
თქვე ნე უ ლი შე ფა სე ბა?

– ისევ დი დი კონ სტან ტი ნე თი და ვიწყ ებ. იგი თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის 
საწყ ის ეტაპ ზე, მთე ლი 1012 წლის მან ძილ ზე წერ და უფე რულ ლექ სებ
სა და მოთხ რო ბებს. მა შინ ვე რა ვინ წარ მო იდ გენ და, რომ კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დია აწ ცნო ბი ლი რო მა ნე ბი სა და წიგ ნე ბის ავ ტო რი გახ დე ბო
და. ამი ტომ მას ხში რად ჰქონ და კონ ფლიქ ტი, რო გორც გიმ ნა ზი ის, ისე 
შე მოქ მე დე ბი თი წრის ამ ხა ნა გებ თან. ეს არის ხა ნა, რო ცა მი სი თა ნა ტო
ლე ბი ტი ცი ა ნი, პა ო ლო, გა ლაკ ტი ო ნი უკ ვე ცნო ბი ლი პო ე ტე ბი ა, მას კი 
ღირ სე უ ლი არა ფე რი ჰქონ და შექ მნი ლი და დას ცი ნოდ ნენ კი დეც. ამ ბი
ცია დი დი ჰქონ და. მაგ რამ შე დე გი არ ჩან და, რო ცა გა ლაკ ტი ონს უკ ვე 
გა მო ცე მუ ლი ჰქონ და “არ ტის ტუ ლი ყვა ვი ლე ბი”, რომ ლის მსგავ სი ქარ
თულ ლი რი კა ში არა ფე რი შექ მნი ლა.

ასე ვე და ე მარ თა ზვი ად გამ სა ხურ დი ა საც  წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მას გა მორ ჩე უ ლი არა ფე რი შე უქ მნია ლი ტე რა ტუ რა ში. ბო ლო 67 წლის 
მან ძილ ზე წარ მო ჩინ და იგი, რო გორც ლი ტე რა ტო რი და ესე ის ტი. გან
სა კუთ რე ბუ ლი გა მარ ჯვე ბა მის შე მოქ მე დე ბას კი “ვეფ ხის ტყა ოს ნის სა
ხისმეტყ ვე ლე ბამ” მო უ ტა ნა. მოკ ლედ, 1985 წლამ დე მას გა მორ ჩე უ ლი 
არა ფე რი და უ წე რი ა. იქ ნებ არც უბეჭ დავ დნენ. ვფიქ რობ, რომ დაც ლო
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და, პო ლი ტი კას რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ლი ტე რა ტუ რა შიც კი დევ უფ რო 
მნიშ ვნე ლო ვან ნაშ რო მებს შექ მნი და.

ახ ლა ძნე ლია ამის თქმა, მაგ რამ მე ვფიქ რობ მარ ტაპ რილ ში ზვი ა დი გა
დად გე ბო და. თუმ ცა ფაქ ტი ერ თი ა, პრე ზი დენ ტი ზვი ად გამ სა ხურ დია ხალხს 
გულ წრფე ლად უყ ვარ და, რა საც ვერ ვიტყ ვით ედუ არდ შე ვარ დნა ძე ზე.

ზვი ა დის გზა ქრის ტეს მი ე რი გახ ლდათ. 
ესა უბ რა გი ვი თევ ზა ძე

გაზ. “გა უხ მა უ რე ბე ლი ფაქ ტე ბი”, 
1997, 21-28 ივ ლი სი

ნა ტო ვაჩ ნა ძეც იც ნობ და ბე რი ას,
ამი ტომ დამ სმე ნად გა მო ვაცხ ა დოთ?

– ბა ტო ნო სო სო, რო გორ შე ა ფა სებ დით გა სულ წელს პო ლი ტი კუ რი 
თვალ საზ რი სით?

– ცხოვ რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის დიქ ტატს ნაკ ლე ბად ემორ ჩი ლე ბა. მას 
თა ვი სი უხი ლა ვი და მო უ ხელ თე ბე ლი კა ნო ნე ბი წარ მარ თავს და ვფიქ
რობ, გა სუ ლი წე ლი იყო პროგ რე სის მომ ტა ნი ქარ თვე ლი ხალ ხის თვის. 
რაც შე ე ხე ბა ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დგე ნას, ამ მხრივ არა ფე
რი შეც ვლი ლა. ხორ ცი ელ დე ბა რუ სე თის მი ერ თავ სმოხ ვე ული ფე დე რა
ლიზ მის მო დე ლი, რომ ლის თა ნახ მა დაც სო ხუ მი, ბა თუ მი და ცხინ ვა ლი 
შევ ლენ არა სა ქარ თვე ლოს შემ ად გენ ლო ბა ში, არა მედ თბი ლის თან ერ
თად შექ მნი ან ერ თი ან ქვე ყა ნას. ასე ა, მა გა ლი თად, გერ მა ნი ა ში, შვე ი ცა
რი ა ში... მაგ რამ ეს თე ო რი უ ლად ლა მა ზი მო დე ლი ჩვენ თვის სა სი კე თო 
ვერ იქ ნე ბა. ჩა მო ყა ლიბ დე ბა კონ ფე დე რა ცი უ ლი სა ხელ მწი ფო, რო მელ
საც სა ერ თო საზღ ვრე ბი მხო ლოდ რუ კა ზე ექ ნე ბა. რუ სე თი კი დევ ერ
თხელ შეგ ვარ ყევს და სო ხუმს და ცხინ ვალს შე ეძ ლე ბათ და მო უ კი დე
ბელ სა ხელ მწი ფო ე ბად გას ვლა და მათ აღი ა რე ბენ კი დეც.

ახ ლა ერ თი გა უ გე ბა რი და შემ ზა რა ვი ფაქ ტის გა მო მინ და მო გახ
სე ნოთ — ქარ თველ თა დიდ ნა წილს უკ ვე აღარ აწუ ხებს აფ ხა ზე თი. აფ ხა
ზე თის კა ტას ტრო ფა ერ თერ თი უდი დე სი ტრა გე დიაა ჩვე ნი ერის ის ტო
რი ა ში. მე გა ვი მე ო რე ერ თი ჩე მი კო ლე გის მა გა ლი თი და სტუ დენ ტებს 
ვუთხ ა რი, ჩათ ვლას მოგ ცემთ, თუ მეტყ ვით, რო დის და ე ცა სო ხუ მი
 მეთ ქი. 20 მო მა ვა ლი ჟურ ნა ლის ტის გან ვერც ერ თმა სწო რი პა სუ ხი ვერ 
გამ ცა, ზოგ მათ განს მხო ლოდ სექ ტემ ბე რი ახ სოვ და...

– მა ნა ნა არ ჩვა ძეს ბო ლოდ რო ინ დელ გა აქ ტი უ რე ბას სხვა დას ხვა ინ-
ტერ პრე ტა ცი ას აძ ლე ვენ. თქვე ნი თვალ საზ რი სი რო გო რი ა?

– ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა პო ლი ტი კუ რი აქ ტი უ რო ბით ყო ველ თვის გა მო ირ
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ჩე ო და. მაგ რამ სა ქარ თვე ლო ში ჩა მოს ვლამ დე ამას ნაკ ლე ბად გრძნობ
დნენ. მან სა მარ  თლი ა ნად აღად გი ნა “მრგვა ლი მა გი და”, რად გან ამ სა
ხე ლით მოქ მე დი ჯგუ ფი სექ ტად თუ კას ტად იქ ცა. სა ო ცა რი ა, თენ გიზ 
კი კა ჩე იშ ვი ლი ახ ლა თა ნახ მაა არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე. ხო ლო 1995 
წელს, რო ცა რა ღაც შან სი კი დევ არ სე ბობ და, ყვე ლა სა შუ ა ლე ბას მი
მარ თა “XXI სა უ კუ ნის” დის კრე დი ტი რე ბი სათ ვის და კარ გი სამ სა ხუ რი 
გა უ წია ხე ლი სუფ ლე ბას.

1991 წლის ნო ემ ბერ ში უზე ნა ეს მა საბ ჭომ მი ი ღო კა ნო ნი პრე ზი დენ ტის 
შე სა ხებ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გას ვლის შემ დეგ, თუ რა სტა ტუ სი უნ და 
მი ე ცეს მას, მის ოჯახს. მაგ რამ ამას ახ ლა ვინ გა იხ სე ნებს. რო გორც 
იცით, გა დამ წვა რია “კოლ ხუ რი კოშ კი”. აღ დგე ნა ზე არა ვინ ფიქ რობს. 
ჩვენ ამის გა მო მივ მარ თეთ სა ზო გა დო ე ბას. მი მარ თვა და ბეჭ და რამ დე
ნი მე გა ზეთ მა. მაგ რამ არ გა მოგ ვეხ მა უ რა არ ცერ თი სა ზო გა დო ე ბა და 
პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა.

ასე რომ, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ოჯა ხის დევ ნი ლო ბა გრძელ დე ბა. 
ჩვენ ბევ რი რამ გვა ვიწყ დე ბა და მათ შო რის ისიც, რომ ქალ ბა ტო ნი 
მა ნა ნა არის სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის მე უღ ლე და დი დი 
ქარ თვე ლი მწერ ლის რძა ლი...

– არ სე ბობს ვერ სი ა, რომ გარ კვე უ ლი წრე ე ბი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
უფ როს ვაჟს — კო კო გამ სა ხურ დი ას პრე ზი დენ ტო ბის კან დი და ტად 
ამ ზა დე ბენ. თქვე ნი აზ რით, რამ დე ნად პერ სპექ ტი უ ლი და რე ა ლუ რია ეს 
ვერ სი ა?

– პრე ზი დენტს ხალ ხი ირ ჩევს. ამი ტომ პრე ზი დენ ტად მომ ზა დე ბა, 
ალ ბათ, არა ზუს ტი გა მოთ ქმა ა. მე ვიც ნობ კონ სტან ტი ნე (კო კო) გამ სა
ხურ დი ას ნაშ რო მებს. იგი უაღ რე სად ერუ დი რე ბუ ლი, ნი ჭი ე რი და 
შრო მის მოყ ვა რე მეც ნი ე რი ა. რო გორც იცით, ექ ვსი წე ლია ცხოვ რობს 
ოჯახ თან ერ თად შვე ი ცა რი ა ში. არ ვი ცი, აპი რებს თუ არა პო ლი ტი კურ 
მოღ ვა წე ო ბას, მაგ რამ თუ რო მე ლი მე ჯგუ ფი მას და ა სა ხე ლებს მო მა
ვალ ში პრე ზი დენ ტო ბის კან დი და ტად, მო უ ლოდ ნე ლი რა ტომ უნ და 
იყოს.

– კი ნო რე ჟი სორ მა გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია 
30-ი ა ნი წლე ბის დამ სმე ნად გა მო აცხ ა და.

– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია “მთვა რის მო ტა ცე ბი სა” და “დი დოს ტა
ტის მარ ჯვე ნის” ავ ტო რი ა... იგი ყვე ლა ზე დი დი ქარ თვე ლი პრო ზა ი კო
სი ა. ყვე ლამ იცის, თუ რა პე რი ოდ ში იცხ ოვ რა მან ,რა გზა გა მო ი ა რა. და
ინ ტე რე სე ბულ მკითხ ველს ვთხოვ წა ი კითხ ოს ჩე მი ახ ლად გა მო ცე მუ ლი 
წიგ ნი “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბის გზა”, რა თა მე ტი წარ
მოდ გე ნა იქო ნი ოს მის დრა მა ტულ ბი ოგ რა ფი ა ზე. ხო ლო მქირ და ვი და 
მა გი ნე ბე ლი კონ სტან ტი ნეს არც სი ცოცხ ლე ში აკ ლდა. ბევ რი ბრა ლად 
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სდებს მას, რომ კარ გი ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და ლავ რენ ტი ბე რი ას თან. 
მაგ რამ ჯერ ერ თი, ბე რია საბ ჭო თა სა ხელ მწი ფოს ერ თერ თი ხელ მძღვა
ნე ლი იყო, მე ო რე, მთა ვა რი იყო ის, რომ ბე რი ას ჰქონო და კონ სტან ტი
ნეს თან შეხ ვედ რის სურ ვი ლი. ბე რი ას ნა ტო ვაჩ ნა ძეც კარ გად იც ნობ და 
— ელ დარ და გი ორ გი შენ გე ლა ი ე ბის დე და, მაგ რამ ამის გა მო შე იძ ლე ბა 
ის, ვი საც სი ლა მა ზის ეტა ლო ნად მი იჩ ნევ დნენ, დამ სმე ნად გა მო აცხ ა დო? 

– 1991 წელს თქვენ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი 
იყა ვით... ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, ალ ბათ, ხვდე ბო დით. ბო ლოს რო დის 
ნა ხეთ იგი და რა ზე ისა უბ რეთ?

– მე ხელს ვა წერ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” 25 ნო მერს. რა 
თქმა უნ და, მხარს ვუ ჭერ დი ხალ ხის არ ჩე ულ პრე ზი დენტს, მაგ რამ 
ამას თან ერ თად გა ზე თის ფურ ცლებ ს ვუთ მობ დი მწვა ვე წე რი ლებსაც. 
არა ვის და ბეჭ დვა ზე უა რი არ მით ქვამს იმ მო ტი ვით, რომ ის ოპო ზი
ცი ო ნე რი იყო. მაგ რამ რო ცა ამათ ხე ლი სუფ ლე ბა ჩა იგ დეს, არა თუ ბეჭ
დვის უფ ლე ბა მოგ ვცეს, არა მედ ყვე ლა ნი მოგ ვხსნეს სამ სა ხუ რი დან, 
მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნიც კი. უკ ვე ექ ვი წე ლი გა ვი და, მაგ რამ ჩემს უღირს 
კო ლე გებ ზე არა ფე რი და მი წე რია კრი ტი კუ ლი, თუმ ცა კრი ტი კო სი გახ
ლა ვართ. სა ჭი როდ არ მი მაჩ ნია და პი რის პი რე ბის გამ წვა ვე ბა, თუმ ცა 
სათ ქმე ლი ბევ რი მქონ და და სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნიც...

ბა ტონ ზვი ადს თბი ლის ში ბო ლოს 1991 წლის 17 დე კემ ბერს შევ ხვდი. 
იგი მოწყ ე ნი ლი და დაღ ლი ლი ჩან და. უხა ლი სოდ მე ლა პა რა კა. და ვუ
ტო ვე კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის პირ ვე ლი ტო მის სა კო
რექ ტუ რო ფურ ცლე ბი. რა სა ჭი როა მე გა დავ ხე დოო — მითხ რა, შემ დეგ 
და უ მა ტა: რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ და მი რე კე ო. ასე თი სევ დი ა ნი პრე ზი
დენ ტო ბის პე რი ოდ ში მე იგი არა სო დეს მი ნა ხავს. სჩანს, იცო და, თუ რა 
უნ და მომ ხდა რი ყო და გარ და უ ვალ ტრა გე დი ა ზე ფიქ რი გულს უკ ლავ და...

— ერ თი მწე რა ლი გვიმ ტკი ცებ და, რომ ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის უმ რავ-
ლე სო ბა უწიგ ნუ რია და რომ მათ “ტომ სო ი ე რის თავ გა და სა ვა ლიც” კი 
არა აქვთ წა კითხ უ ლი. თქვენც იგი ვე აზ რი გაქვთ ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის 
შე სა ხებ და სა ერ თო დაც, რო გო რია მა თი რო ლი დე კემ ბერ -ი ან ვრის 
მოვ ლე ნებ ში?

– თქვენ გუ ლის ხმობთ, ნო დარ კო ბე რი ძეს. რო გორც ვთქვი, მე არ მინ
და კო ლე გე ბის გან ქი ქე ბა. ისე, რომ გითხ რათ, ძა ლი ან ზუს ტად ვი ცი, ვის 
რა “დამ სა ხუ რე ბა” მი უძღ ვის სა ქარ თვე ლოს ტრა გე დი ა ში, თუნ დაც იმი
ტომ, რომ მა შინ ვი ყა ვი ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი, 
ვიც ნობ მათ ნა წე რებს, მათ პი როვ ნულ თვი სე ბებს და ხე ლი სუფ ლე ბას
თან და მო კი დე ბუ ლე ბას. ამჯერად ერთ პი როვ ნე ბა ზე მინ და მო გახ სე
ნოთ — ეს გახ ლავთ და ვით მჭედ ლუ რი. მე მას პა ტივს ვცემ დი, რო გორც 
პო ეტს და ლი ტე რა ტორს. ძა ლი ან მინ დო და გად მო მეყ ვა ნა “ლი ტე რა ტუ
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რულ სა ქარ თვე ლო ში”. სექ ტემ ბრის თვე ში გაგ რძე ლე ბით და ვბეჭ დეთ 
მი სი სტა ტია ბე რი ა ზე. 2 ოქ ტომ ბერს ოპო ზი ცი ო ნერ მწერ ლებს უნ დო
დათ “მცი რე პუტ ჩის” გა თა მა შე ბა და მწე რალ თა ხელ მძღვა ნე ლო ბის 
გა და ყე ნე ბა. ეს არ გა მო უ ვი დათ და გა ბო რო ტე ბულ მა “დე მოკ რა ტებ მა” 
გა ზეთ ში საპ რო ტეს ტო წე რი ლი მო მი ტა ნეს. რო გორ არ გვაძ ლევთ ამის 
ნე ბა სო. თუ ეს არ და ი ბეჭ და, არ ვი ცით, რას ვი ზამ თო. ის წე რი ლი იმა ვე 
ნო მერ ში დავ ბეჭ დე. მაგ რამ ამო ვი ღე და ვით მჭედ ლუ რის გვა რი. ამის 
გა მო და ვუ რე კე და ვუთხ ა რი, რა უნ და შენს გვარს ამათ თან, შენ ხომ 
ჩვენ თან გად მო დი ხარ სა მუ შა ოდ მეთ ქი. არ ვი ცი ჩე მი გვა რი მანდ რო
გორ გაჩ ნდა, პრო ვო კა ციაა და ამო ი ღე ო. გა ზე თი რომ გა მო ვი და, ტა რი
ელ ჭან ტუ რი ამ მითხ რა, მჭედ ლუ რის გვა რი სად არი სო. რო ცა ავუხ სე ნი 
საქ მის ვი თა რე ბა, გა ი ცი ნა, ეს ტექ სტი მან და წე რა თა ვის მან ქა ნა ში ჩემს 
თვალ წი ნო.

შემ დეგ და ვით მჭედ ლუ რი ჩე მი რე კო მენ და ცი ით და ნიშ ნა მუხ რან 
მა ჭა ვა რი ან მა “კრი ტი კის” რე დაქ ტო რად. მწე რალ თა კავ ში რის თავ
მჯდო მა რეს რომ უა რი არ ეთ ქვა, და ვა წე რი ნე მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის 
პო ე ზი ა ზე — “სიტყ ვის მახ ვი ლი”. მაგ რამ გა დატ რი ა ლე ბა რომ მოხ და, 
ძლივს მო მე სალ მა. მუხ რანს არც შეხ მი ა ნე ბი ა. ხო ლო “ლი ტე რა ტუ რულ 
სა ქარ თვე ლო ში” სას წრა ფოდ და ბეჭ და ლექ სე ბი პუტ ჩის ტუ რი სუ ლით 
გაჟ ღენ თი ლი, რომ ლე ბიც თით ქოს ნო ემ ბერ სა და დე კემ ბერ ში და წე რა. 
არ ვი ცი, რო დის იყო გულ წრფე ლი, რო ცა ლექ სებს წერ და თუ “სიტყ ვის 
მახ ვილს” აქ ვეყ ნებ და. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ასე თი ორ პი რა და მედ რო ვე 
მწერ ლე ბი დად გნენ მა შინ თენ გიზ სი გუ ას, თენ გიზ კი ტო ვა ნის და ჯა ბა 
იო სე ლი ა ნის გვერ დით, მაგ რამ რო ცა მათ ფე ხი და უც დათ, უსინ დი სოდ 
მი ი ვიწყ ეს.

რო ცა მწერ ლი სა და მოღ ვა წის წი ნა შე დგას ალ ტერ ნა ტი ვა — ზვი ად 
გამ სა ხურ დია თუ ჯა ბა იო სე ლი ა ნი, რო გორ შე იძ ლე ბა აირ ჩიო ჯა ბა და 
ამის თვის ტყვია და უ ში ნო ზვი ადს...

– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მის სა კითხი რა 
სტა დი ა შია?

– გა მო სუ ლია კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის ხუ თი 
ტო მი. ჩა ნა ფიქ რის მი ხედ ვით იგი ოთხ წე ლი წად ში უნ და გა მო ცე მუ
ლი ყო. ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მის სა კითხი მე და ვა ყე ნე და ამის გა მო 
წე რი ლიც დავ ბეჭ დე გა ზეთ “თბი ლის ში” 1990 წელს. იდეა მო ე წო ნა 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, მაგ რამ სხვა დას ხვა მი ზეზ თა გა მო გა მო ცე მის 
დაწყ ე ბა გა ჭი ა ნურ და. პრე ზი დენ ტო ბის პე რი ოდ ში ბა ტო ნი ზვი ა დი 
დი დად იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი გა მო ცე მით და პირ ვე ლი ტო მიც თა ვად 
შე ად გი ნა. გა მოცხ ად და ხელ მო წე რა. მსურ ველ თა რიცხ ვმა თით ქმის 
ასი ათასს მი აღ წი ა, მაგ რამ შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ცხოვ რე ბა ისე წა
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რი მარ თა, რომ წიგ ნი სად მი ინ ტე რე სი გაქ რა. აი, ბო ლო წიგ ნი გა მო
ვე ცით 3 000 ტი რა ჟით და ცხრა თვის მან ძილ ზე მხო ლოდ 700 ცა ლი 
გა ი ყი და! მაგ რამ თურ მე, ეს არ ცთუ ისე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლი ყო ფი
ლა. გა მო ი ცა გა ლაკ ტი ო ნის რჩე უ ლი და უდი დე სი პო ე ტის შე დევ რე
ბის მხო ლოდ ერ თი ცა ლია გა ყი დუ ლი სა მი თვის მან ძილ ზე, რო გორც 
წერს რე ზო მიშ ვე ლა ძე. არა და თბი ლი სის ქუ ჩებს რომ გა ხე დავ, ძვე
ლე ბუ რად დაქ რი ან მან ქა ნე ბი, თა ნაც უკე თე სი მარ კის მან ქა ნე ბი. 
რე ა ლუ რი სუ რა თი ასე თია — სა ზო გა დო ე ბას წიგ ნი არ აინ ტე რე სებს. 
მი ზე ზის სა თა ვე კი ჩვე ნი სი ნამ დვი ლე ა.

– “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის” უახ ლო ე სი გე გე მე ბი?
– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის უახ ლო ეს გეგ მებ ზე 

ვე რა ფერს მო გახ სე ნებთ, რად გან თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლედ კი ვით
ვლე ბი, მაგ რამ სხდო მებს დი დი ხა ნია არ ვეს წრე ბი. თქვენ გახ სოვთ, 
ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის პრე ზი დენ ტი იყო მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, გა მო ჩე
ნი ლი პო ე ტი და მოღ ვა წე. მა შინ მხო ლოდ თბი ლი სის ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
იყო რე გის ტრი რე ბუ ლი 7 000 წევ რი. შემ დეგ ცნო ბილ მოვ ლე ნა თა გა მო 
შე ნელ და სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბა. მაგ რამ მან მა ინც შეძ ლო არ ჩევ
ნებ ში 54 პარ ტი ას შო რის მე ექ ვსე ად გი ლის და კა ვე ბა. ეს მა შინ, რო ცა 
სა ზო გა დო ე ბა შუ ა ზე გა ყო ბო ი კო ტის იდე ამ... გა დად გა მუხ რან მა ჭა
ვა რი ა ნიც, ხო ლო გე ლა სა ლუ აშ ვილ მა ოპორ ტუ ნის ტუ ლად ჩა მო ა ყა ლი
ბა ბლო კი “ზვი ა დის გზა”. ამა ვე დროს გვებ რძო და “მრგვალი მა გი და” 
და პრე საც. შემ დგომ ემიგ რა ცი ა ში წა ვი და ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, შეწყ და 
გა ზეთ “სამ რეკ ლოს” გა მო ცე მა და არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში მე მი ვიჩ ნი ე, 
რომ სა ზო გა დო ე ბას სა თა ვე ში უნ და ჩად გო მო და ბა ტო ნი ვახ ტანგ ბო
ჭო რიშ ვი ლი — ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი და უაღ რე სად გუ ლის ხმი ე რი პი როვ
ნე ბა. მაგ რამ მოხ და პა რა დოქ სი და ბა ტონ მა ვახ ტან გმა გან მტკი ცე ბის 
ნაც ვლად დაშ ლის კენ წა იყ ვა ნა სა ზო გა დო ე ბა. ერ თხანს ასე თი იდე აც 
ჰქონ და — რად გვინ და გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი, შევ ცვა ლოთ, ევ რო პა 
ვერ გაგ ვი გებს და ნა ცი ო ნა ლის ტე ბი ვე გო ნე ბი თო. ასე ვე გა უ გებ რო ბას 
აღ ძრავ და ყო ფილ პუტ ჩის ტებ თან და დღე ვან დელ ოპო ზი ცი ო ნე რებ თან 
გა უ თა ვე ბელი დი ა ლო გე ბი, რაც მო სა ლოდ ნე ლი კრა ხით დას რულ და. მე 
ვი ყა ვი გა ზე თე ბის “გრა ლის” და “კოლ ხუ რი კოშ კის” რე დაქ ტო რი. მაგ
რამ ისი ნი სა თა ნა დოდ ვერ გა მო ხა ტავ დნენ სა ზო გა დო ე ბის პო ზი ცი ას 
და შე ხე დუ ლე ბას. ბა ტონ ვახ ტან გთან სხდო მებ ზე გა მარ თუ ლი პო ლე
მი კა პრე სის ფურ ცლებ ზე არ გა დამ ქონ და, არც სა წი ნა აღ მდე გო პო ზი
ცი ის ჩვე ნე ბა მინ დო და. ერ თი სიტყ ვით, რე გი ო ნე ბი დარ ჩა ყუ რადღ ე ბის 
მიღ მა. სა მეგ რე ლოს რიგ რაი ონ ებში ჩვენ არ ჩევ ნებ ში პირ ვე ლი ად გი
ლი ავი ღეთ. მაგ რამ ამ ორ გა ნი ზა ციის არ ცერთ თავ მჯდო მა რეს ბა ტო ნი 
ვახ ტან გი არ შეხ ვედ რი ა. მას ჰქონ და კე თილ შო ბი ლუ რი იდე ა: მო ეხ დი ნა 
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ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის ძა ლ თა კო ორ დი ნი რე ბა, მაგ რამ ის საყ რდე ნიც 
ჩა მო ე შა ლა, რო მელ ზეც იდ გა.

ესა უბ რა გო ჩა ხა რე ბა ვა
გაზ. “დრო”, 1998, №3

ძნე ლად მო სა ყო ლი ის ტო რია ან 80 წლის ქა ლი 
პო ლი ტი კუ რი სა ბა ბით მოკ ლეს?!

– მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის წევ რი ვი ყა ვი, ყო
ველ თვის მხარს ვუ ჭერ დი სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის იდე ას და, შე
სა ბა მი სად, თა ვი სუ ფა ლი ლი ტე რა ტო რის პრინ ცი პებს ვი ცავ დი. ეროვ
ნულ გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ო ბა შიც ჩა ვე ბი, ოღონდ არა რო გორც 
პო ლი ტი კო სი, არა მედ — რო გორც ლი ტე რა ტო რი.

მა ში ნაც მი მაჩ ნდა და დღე საც მი მაჩ ნი ა, რომ 199192 წლე ბის გა დატ
რი ა ლე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში ერ თერ თი დი დი და მძი მე და ნა შა
უ ლი იყო, რო მელ საც სა ქარ თვე ლოს თვის კა ტას ტრო ფუ ლი შე დე გე ბი 
მოჰ ყვა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს ჩე მი, ასე ვთქვათ, ოპო ზი ცი უ რი და მო კი დე
ბუ ლე ბა დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ.

– უბ რა ლოდ ადა მი ა ნუ რი მრწამ სი...
– ყვე ლა ქარ თვე ლი თა ვი სი ქვეყ ნის მო მა ვალ ზე უნ და ფიქ რობ დეს და 

შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში ზრუ ნავ დეს კი დეც.
– მთარ გმნე ლი, ლი ტე რა ტო რი და კრი ტი კო სი — ამათ გან რო მე ლი 

რო მელს “ჩაგ რავს?”
– სპე ცი ა ლო ბით ლი ტე რა ტო რი ვარ. ამ დე ნად ჩე მი ძი რი თა დი საქ მი ა

ნო ბაც ესა ა. რაც შე ე ხე ბა კრი ტი კულ სტა ტი ებს, 197090 წლებ ში ვაქ ვეყ
ნებ დი. სა ქარ თვე ლო ში ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბის დაწყ ე ბის თა ნა ვე 
მა თი წე რა შევ წყვი ტე. პო ლი ტი კურ მო საზ რე ბებ ზე დაყ რდნო ბით ლი ტე
რა ტუ რის შე ფა სე ბა არას წო რი ა. შე იძ ლე ბა, პო ლი ტი კუ რი მრწამ სით 
ჩემ თვის მი უ ღე ბე ლი ადა მი ა ნი დი დი ხე ლო ვა ნი იყოს ან პი რი ქით, 
პო ლი ტი კის თვალ საზ რი სით თა ნა ვუგ რძნობ დე ისეთ კაცს, რო მე ლიც 
ღი რე ბულს არა ფერს ქმნის. ჩვე ნი ადა მი ა ნუ რი სი სუს ტე ე ბი დან გა მომ
დი ნა რე, სუ ბი ექ ტი ვიზ მი გა დაგ ვძა ლავს ხოლ მე. ამი ტომ ვარ ჩი ე, თა ნა
მედ რო ვე მწერ ლებ ზე სა ერ თოდ არა ფე რი და მე წე რა.

– და ნაკ ლი სის კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით თარ გმნეთ ალექ სანდრ ბლო კის 
რჩე უ ლი?

– ბლო კი ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის მიღ მა იდ გა და თა ნაც, 
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ჩავ თვა ლე, რომ ეს უფ რო სა სარ გებ ლო საქ მე იქ ნე ბო და, ვიდ რე ჩემს 
კო ლე გებ ზე სტა ტი ე ბის ბეჭ დვა.

***
მთქმე ლი გამ გონს ეძებს, წიგ ნი — მკითხ ველს. ორი ვე ად რე სა ტი 

ძნე ლი სა პოვ ნი ა. სამ წუ ხა როდ, დღეს წიგ ნის თვის ძა ლი ან ცო ტა თუ 
იც ლის.

– მი ზე ზი?
– წიგ ნის კითხ ვით, უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბით და ხა რის ხე ბის 

დაც ვით ფუ ლი და მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბა არ მო ი პო ვე ბა. გაჩ ნდა 
ფუ ლის შოვ ნის სხვა წყა რო ე ბი, რომ ლებ საც ერუ დი ცია და გა ნათ ლე ბა 
არ სჭირ დე ბა.

– შე დე გი?
– სა ქარ თვე ლო ში ძა ლი ან მა ლე და იწყ ე ბა კრი ზი სი მეც ნი ე რე ბა ში, 

ხე ლოვ ნე ბა ში და სა ერ თოდ გვე ყო ლე ბი ან ზე და პი რუ ლი ცოდ ნის დი ლე
ტან ტე ბი და არა სპე ცი ა ლის ტე ბი.

კი დევ ერ თი პრობ ლე მა: მა შინ, რო ცა მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის, ილია 
ჭავ ჭა ვა ძის, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის და სხვა 
კლა სი კოს თა ტო მე უ ლე ბის გა მო ცე მა უსახ სრო ბის გა მო შე ჩე რე ბუ ლი ა, 
შე უ ფერ ხებ ლად იბეჭ დე ბა და გა მო დის ბულ ვა რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, 
რო მელ საც მკითხ ვე ლებ შიც “დი დი გა სა ვა ლი” აქვს.

კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დროს წიგ ნის გა მო ცე მა ასე იო ლი არ იყო, 
რად გან ფილ ტრა ცი ი სა და ცენ ზუ რის ათას გვა რი მე ქა ნიზ მი მოქ მე დებ
და. ამას უარ ყო ფით თან ერ თად და დე ბი თი მხა რეც გა აჩ ნდა: შემ თხვე ვი
თი ავ ტო რი წიგნს ვერ გა მოს ცემ და, თუმ ცა, ზო გი ერ თი ამის გა მო ზა
რალ დე ბო და კი დეც.

დღეს პი რი ქით ,ყვე ლა ფე რი ნე ბა დარ თუ ლი ა. ყვე ლა გრა ფო მანს 
შე უძ ლია წიგ ნი გა მო უშ ვას. ჩვე ნი მე ცე ნა ტე ბი და ბიზ ნეს მე ნე ბიც 
სწო რედ ასეთ გა მო ცე მებს აფი ნან სე ბენ. კლა სი კა აღა რა ვის აინ ტე
რე სებს.

– ბა ტო ნო სო სო, დღე ვან დე ლი ახალ გაზ რდო ბა თუ გე ი მე დე ბათ?
– ქვეყ ნის მო მა ვალს ყო ველ თვის ახალ გაზ რდო ბის ორი ოდ პრო ცენ ტი 

ქმნი და. ყვე ლა დრო ში ასე იყო. აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა მო წო დე
ბუ ლია ჩვე უ ლებ რი ვი ცხოვ რე ბის და არა, მა ინ ცდა მა ინც, რა ი მე გან სა
კუთ რე ბუ ლის შექ მნი სათ ვის. ხა რისხი ხომ რა ო დე ნო ბა ში არ მდგო მა
რე ობს. ამი ტომ ასი ახალ გაზ რდი დან ერ თი ო რი თუ მა ინც აღ მოჩ ნდა 
ნი ჭი ე რი, სავ სე ბით საკ მა რი სი ა.

ასე რომ ყვე ლა თა ო ბას თა ვი სი სათ ქმე ლი აქვს.
– რამ დე ნი მე წლის წინ ხმე ბი “ა გორ და”, სო სო სი გუა კონ სტან ტი ნე 
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გამ სა ხურ დი ას ქარ თვე ლო ბას ეჭ ვქვეშ აყე ნებს და სომ ხო ბას სწა მებ სო...
– ასე თი ჭო რე ბი ჯერ კი დევ მა შინ გა ავ რცე ლეს, რო ცა სა დოქ ტო რო 

დი სერ ტა ცი ას ვი ცავ დი. დაც ვას ეს წრე ბო და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, რო
მელ თა ნაც კარ გი ურ თი ერ თო ბა მქონ და და რო მელ ზე რე ა გი რე ბის მოხ
დე ნაც, მი სი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, ძნე ლი არ იყო. მაგ რამ ის პრო
ვო კა ცი ას არ წა მო გე ბი ა. შემ დეგ, 1991 წელს, გა ნა ახ ლეს აღ ნიშ ნუ ლი 
კამ პა ნია ჩემს წი ნა აღ მდეგ და ერ თხელ კი დევ სცა დეს, ამ ცი ლის წა მე ბის 
სა ფუძ ველ ზე კონ ფლიქ ტი გა მო ეწ ვი ათ ჩემ სა და პრე ზი დენტ გამ სა ხურ
დი ას შო რის. რა თქმა უნ და, ეს ცდაც მათ თვის უშე დე გოდ დამ თავ რდა.

ამ პე რი ოდ ში გა ზეთ გა ზეთ “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ
ტო რი ვი ყა ვი. ჭო რე ბის სა პა სუ ხოდ, თა ვად პრე ზი დენ ტის წი ნა და დე ბით, 
დავ წე რე სტა ტია გამ სა ხურ დი ე ბის გვა რის წარ მო შო ბი სა და გე ნე ა ლო
გი ის შე სა ხებ. წე რი ლი მა შინ “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლო ში” და 
შემ დე გაც არა ერ თხელ და ი ბეჭ და.

ბა ტონ სო სო სი გუ ას სა ბო ლოო კო მენ ტა რი ამას თან და კავ ში რე ბით:
– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას გვარს არა ფე რი აქვს სა ერ თო 

სომ ხებ თან. მე არას დროს მსგავ სი არა ფე რი მით ქვამს და და მი წე რი ა. 
და სა ერ თოდ, სა სა ცი ლო ა, რომ ამა ზე ვმსჯე ლობთ.

***
ძნე ლად მო სა ყო ლი ის ტო რია: 1992 წლის სექ ტემ ბერ ში, სო ფელ ში, 

სა კუ თარ სახ ლში მოკ ლეს 80 წლის ქალ ბა ტო ნი — ბა ტონ სო სო სი გუ ას 
დე და.

მი ზე ზი -გა ურ კვე ვე ლი სა ბურ ვე ლით მო ცუ ლი.
– ვფიქ რობ, რომ ეს შუ რის ძი ე ბა იყო...
არ ჩევ ნე ბის წი ნა პე რი ოდ ში “ზვი ა დის ტო ბის” სა ბა ბით ხალხს 

იჭერ დნენ და ერ თი ო რი კვი რით ცი ხე ში ამ ყო ფებ დნენ, რა თა არ ჩევ ნე
ბის თვის ხე ლი არ შე ე შა ლათ. მე გა მაფ რთხი ლეს, სხვა თა შო რის, ხე ლი
სუფ ლე ბას თან და ახ ლო ე ბულ მა პი რებ მა, რომ ჩემს წი ნა აღ მდეგ რა ღა ცა 
მზად დე ბო და...

იმ დღეებში ორი ნიღბიანი გადაჭრილი თოფებით თავს დამესხა და 
ავტომანქანა წამართვა.

აქე დან და ი ბა და ეჭ ვი... თა ნაც, დე და ჩე მის მკვლე ლო ბა იმ მიზ ნით, 
რომ, ვთქვათ, წა ერ თმი ათ მის თვის ფუ ლი ან სიმ დიდ რე, აბ სურ დი ა, 
რად გან ჩვე ნი ოჯა ხი სო ფელ ში ყვე ლა ზე ღა რი ბუ ლად ცხოვ რობ და.

– ბა ტო ნო სო სო, პრე ზი დენ ტის გან კარ გუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში ე. 
წ. “ზვი ა დის ტთა” შე მო რი გე ბის პრო ცე სი და იწყ ო. რო გორც ფიქ რობთ, 
გამ თელ დე ბა “ჩა ტე ხი ლი ხი დი”?

– ომის, ნგრე ვი სა და ურ თი ერ თქიშ პო ბის შემ დეგ სა ზო გა დო ე ბის 
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გამ თლი ა ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა.
1921 წელს, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში ასე თი ვე დი დი ტრა გე დია მოხ და, 

კო მუ ნის ტებს გამ თლი ა ნე ბა ზე არ უფიქ რი ათ. და თუ ედუ არდ შე ვარ
დნა ძის მი ზა ნი მარ თლაც დე მოკ რა ტი უ ლი სა ქარ თვე ლოს აშე ნე ბაა, 
მა შინ მან დათ რგუნ ვა ზე კი არა, ნამ დვილ შე რი გე ბა ზე უნ და იზ რუ ნოს.

სამ წუ ხა როდ, ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ დათ რგუნ ვა და შე მო რი გე ბის 
მორ ჩი ლე ბას თან გა ი გი ვე ბა ხდე ბა.

ესა უბ რა ხა თუ ნა ყვი რა ლაშ ვი ლი
გაზ “მაცნე”, 1998,15-21 აპრილი

P.S. მოგვიანებით დააკავეს დედაჩემის მკვლელობაში ბრალდებული 
ორი ახალგაზრდა – მამუკა ძაგანია და თენგიზ მიქაია. მაგრამ რამდენიმე 
თვის შემდეგ მარტვილის რაიონის პროკურორისა (ვახტანგ სართანია) 
და გამომძიებლის (მევლუდ გოგინავა) წყალობით გაათავისუფლეს. 

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო ზე 
არ დაგ ვპა ტი ჟეს!

პრო ფე სორ სო სო სი გუ ას ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბა სა და 
მოღ ვა წე ო ბა ზე რამ დე ნი მე წე რი ლი აქვს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. ერ თი ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას “სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ერ მი სი ას” ეძღ ვნე ბა, მე ო რეს 
კი ასე ჰქვი ა: “დევ ნი ლი ტრიმ ფა ტო რი”. “დევ ნი ლი ტრი უმ ფა ტო რის” 
აპო ლო გეტს, რო გორც ჩანს, სა ი უ ბი ლეო კო მი სი ის სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტეტ მა ეს საკ მა რი სად არ ჩა უთ ვა ლა და ბა ტო ნი სო სო თსუ- ში 
გა მარ თულ სა მეც ნი ე რო სე სი ა ზე მხო ლოდ და მხო ლოდ ერ თ-ერ თი 
რი გი თი სტუ მა რი გახ ლდათ, ოპე რის სა ხელ მწი ფო თე ატ რში გა მარ თულ 
სხდო მა ზე კი სტუმ რის სტა ტუ სიც არ ხვდა წი ლად, რა მე თუ მო საწ ვე ვი 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სრუ ლე ბი თაც არ 
იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. არც ის იცის, რა პრინ ცი პით და რიგ და მო საწ-
ვე ვე ბი. მაგ რამ თვლის, რომ ამას გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს, 
ვინც ზვი ად გამ სა ხურ დი ას აფა სებს, ისე დაც აღ ნიშ ნავ და ამ თა რიღს.

სა ი უ ბი ლეო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რის ასე თი საქ ცი ე ლის მი ზეზს 
ვხვდე ბი. ქალ ბა ტონ მა მა ნა ნამ ვერ აი ტა ნა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ-
დი ას სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რის, ბა ტონ ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლის 
გან ცხა დე ბა — მა ნა ნა არ ჩვა ძე- გამ სა ხურ დია პო ლი ტი კო სი არ არი სო. 
სო სო სი გუ აც ხომ ამ სა ზო გა დო ე ბის წევ რი ა. თუმ ცა, ეს შემ დეგ იყო. 
კონ ფლიქ ტი მათ შო რის გა ცი ლე ბით ად რე და იწყ ო:
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– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა მა ნა ნა არ ჩვა ძის მი ერ 
აღ დგე ნილ “მრგვალ მა გი და ში” სტუმ რის სტა ტუ სით იმ ყო ფე ბო და 
მცი რე ხანს. შემ დეგ ჩვენს შო რის გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი გა მო იკ
ვე თა. უფ რო კონ კრე ტუ ლად რომ ვთქვათ, “მრგვა ლი მა გი დის” სპი კე რი 
ბი ო კო ტს უცხ ა დებს არ ჩევ ნებს, ბა ტო ნი ვახ ტან გი კი თვლის, რომ ჩვენ 
მას ში მო ნა წი ლე ო ბა უნ და მი ვი ღოთ. ამის შემ დეგ დავ ტო ვეთ “მრგვა ლი 
მა გი და”, მაგ რამ ჩვენს შო რის კონ ფლიქ ტი არ ყო ფი ლა.

– ბა ტო ნო სო სო, რო გო რი ზვი ა დე ლე ბი ხართ, თუ კი არ ჩევ ნებ ში მო ნა-
წი ლე ობთ? ეს იმას ნიშ ნავს, რომ აღი ა რებთ დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას.

– საბ ჭო თა კავ ში რი 70 წლის გან მავ ლო ბა ში არ სე ბობ და. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ძა ლით მო ი პო ვეს ხე ლი სუფ ლე ბა, მსოფ ლი ომ აღი ა რა. ერ თია 
— უკა ნო ნო გზით მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა და მე ო რეა — მი სი ფაქ ტობ
რი ვი არ სე ბო ბა. რე ა ლო ბას ვერ სად გა ექ ცე ვი.

– თქვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ქალ ბა ტონ მა ნა ნას მი მართ...
– ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა უაღ რე სად ერუ დი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ა, სა ო ცა რი 

მეხ სი ე რე ბის მქო ნე და ძალ ზე სა ინ ტე რე სო მო სა უბ რე. რაც შე ე ხე ბა 
პო ლი ტი კო სო ბას, ამას დრო და ვი თა რე ბა გა მო ა ჩენს. მო გეხ სე ნე ბათ, 
მარ ტო ერუ დი ცია და გა ნათ ლე ბა არ არის საკ მა რი სი პო ლი ტი კო სი
სათ ვის. ამ წე ლი წად ნა ხევ რის გა მავ ლო ბა ში, რაც იგი სა ქარ თვე ლო
ში ა, ბევ რი რამ გა ა კე თა. სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად აღად გი ნა მრგვა ლი 
მა გი და, რო მე ლიც თან გიზ კი კა ჩე იშ ვილ მა და შა ლა. ვნა ხოთ, რო გორ 
გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი.

– თქვენ ამ ბობთ, რომ აღად გი ნა “მრგვა ლი მა გი და”. ჩა მოს ვლი სას მან 
მარ თლაც გა ნაცხ ა და, რომ გა ა ერ თი ა ნებ და ზვი ა დის ტუ რი მოძ რა ო ბის 
ყვე ლა ფრთას, მაგ რამ პი რი ქით მოხ და, ისი ნი კი დევ უფ რო და ი შალ ნენ.

– ამა ში უდი დე სი რო ლი მი უძღ ვის არ ჩევ ნე ბი სად მი და მო კი დე ბუ
ლე ბას. პარ ტი ე ბი, რომ ლებ მაც წი ნა არ ჩევ ნებს ბო ი კო ტი გა მო უცხ ა დეს 
(ვგუ ლის ხმობთ კი კა ჩე იშ ვი ლის “მრგვა ლი მა გი დას”, ჯ. გა მა ხა რი ას 
სა ზო გა დო ე ბა “ჭყონ დი დელს”), დღეს აცხ ა დე ბენ, რომ არ ჩევ ნებ ში მო ნა
წი ლე ო ბა სა ჭი რო ა. მათ 4 წე ლი დას ჭირ დათ, რომ ეს ეღი ა რე ბი ნათ, ჩვენ 
კი ამას 4 წლის წინ ვამ ბობ დით.

– დღეს თენ გიზ კი კა ჩე იშ ვი ლი შიმ ში ლობს 1991-92 წლე ბის მოვ ლე-
ნე ბის შე ფა სე ბის მოთხ ოვ ნით. ეთან ხმე ბით ამ მოთხ ოვ ნას?

– თენ გიზ კი კა ჩე იშ ვი ლის შიმ ში ლო ბა ვე რა ფერს შეც ვლის. ამ წლე ბის 
მოვ ლე ნე ბის შე ფა სე ბა გარ და უ ვა ლია და ეს უა მი სო დაც მოხ დე ბა. უნ და 
ვთქვათ, რომ სა ზო გა დო ე ბამ ეს მოვ ლე ნე ბი უკ ვე შე ა ფა სა. უფ რო მე ტიც, 
თა ვად პუტ ჩის ტე ბიც კი გრძნო ბენ სა კუ თარ და ნა შა ულს, თუმ ცა ამას 
ხმა მაღ ლა არ აღი ა რე ბენ.
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– ბა ტო ნი თენ გი ზი ასე ვე ბრძა ნებს, რომ აქამ დე მო ითხ ოვ დნენ კა ნო-
ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ დგე ნას, მაგ რამ მიხ ვდნენ, რომ პრაქ ტი კუ ლად 
ეს შე უძ ლე ბე ლი ა. თქვენ რო გორ ფიქ რობთ?

– კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ დგე ნა რე ა ლუ რი გახ ლდათ, სა ნამ 
ბა ტო ნი ზვი ა დი ცოცხ ა ლი იყო. მი სი სიკ ვდი ლის შემ დეგ კი ყო ვე ლი ვე ეს 
უტო პი ად იქ ცა. გარ და ამი სა, და ი შა ლა უზე ნა ე სი საბ ჭო, ბევ რი პი როვ
ნე ბა მო ღა ლა ტედ არის გა მოცხ ა დე ბუ ლი.

– უზე ნა ე სი საბ ჭო და ი შა ლა ო, — ბრძა ნებთ. მან კი შარ შან მუ შა ო ბა 
გა ნა ახ ლა...

– მე ამ პრო ცესს შო რი დან ვუ ყუ რებ და ამ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით 
ვე რა ფერს მო გახ სე ნებთ, მაგ რამ რამ დე ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლი ა, 
დღეს დღე ო ბით ორი თუ სა მი უზე ნა ე სი საბ ჭო არ სე ბობს.

–  პა რა დოქ სი ა, რომ ორი უზე ნა ე სი საბ ჭო არ სე ბობს, ორი “მრგვა ლი 
მა გი და”, ორი თუ სა მი წმი და ილია მარ თლის სა ზო გა დო ე ბა...

– ეს პარ ტი ე ბი, რომ ლე ბიც თქვენ ჩა მოთ ვა ლეთ, აუ ცი ლებ ლად უნ და 
ყო ფი ლი ყო რე გის ტრი რე ბუ ლი. რე გის ტრი რე ბუ ლი პარ ტია შე იძ ლე ბა 
არ სე ბობ დეს მხო ლოდ ერ თი... ამის მთა ვა რი მი ზე ზი კი მა ინც ისა ა, რომ 
სა ქარ თველ ო ში ყვე ლას ამ ბი ცია აწუ ხებს, ყვე ლას პირ ვე ლო ბა უნ და და 
ამ ამ ბი ცი ე ბის რე ა ლი ზე ბას ცდი ლობს 2 თუ 5კა ცი ან პარ ტი ებ ში.

– თქვენს სა ზო გა დო ე ბა ში რამ დე ნი წევ რი ა?
– 1993 წელს რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 30000 წე რი. ახ ლა გა ცი ლე ბით 

ნაკ ლე ბი ა, მაგ რამ ჩვენ გვაქვს რა ი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ბა თუმ ში, 
ფოთ ში, ზუგ დიდ ში, აბა შა ში, რუს თავ ში...

– ბა თუმ ში მარ თლაც აქ ტი უ რად მიღ ვა წე ობს თქვე ნი სა ზო გა დო ე ბა. 
ხომ არ ნიშ ნავს ეს იმას, რომ თქვენ თვის ზვი ად გამ სა ხურ დია ას ლან 
აბა ში ძემ შეც ვა ლა?

– ზვი ად გამ სა ხურ დია ცოცხ ა ლი აღა რა ა, პო ლი ტი კას კი ცოცხ ა ლი 
ადა მი ა ნი წარ მარ თავს. ას ლან აბა ში ძე ცდი ლობს, გა ა ერ თი ა ნოს და პი
რის პი რე ბუ ლი ძა ლე ბი. აღი ა რებს და პა ტივს სცემს ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას პი როვ ნე ბას და დამ სა ხუ რე ბას. სა ი უ ბი ლე ოდ თა ვი სუფ ლე ბის 
მო ე დანს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი ეწო და. ჩვენ მჭიდ რო ურ თი ერ
თო ბა გვაქვს მას თან და შე საძ ლო ა, არ ჩევ ნებ ში ერ თი ა ნი ბლო კი თაც 
გა მო ვი დეთ.

– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბამ იუ ბი ლე ქუ თა ის ში 
აღ ნიშ ნა. რა ტომ არ აღ ნიშ ნეთ იუ ბი ლე თბი ლის ში, ან, თუნ დაც, 
ბა თუმ ში?

– თბი ლის ში ზვი ად გამ სა ხურ დი ას იუ ბი ლე შე სა ფე რი სად აღი ნიშ ნა. 
მას ჰყავ და ორ გა ნი ზა ტო რი. ამი ტომ ამ დღის ქუ თა ის ში აღ ნიშ ვნა სუ
ლაც არ იყო ური გო. პი რი ქით, ეს ორი ღო ნის ძი ე ბა ავ სებ და ერ თმა ნეთს. 
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იქ იყო ჩვე ნი საზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რე ბა ტო ნი ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ
ვი ლი.

– ფაქ ტი ა, ვერ მო ხერ ხდა, რომ თუნ დაც ერ თი დღით, სა ი უ ბი ლე ოდ, 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ყო ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მიმ დე ვა რი ყვე ლა ძა ლა. თუ 
იყო ვინ მეს გან ამის მცდე ლო ბა? თუნ დაც — თქვენ გან?

– ჩვენ გან იყო, მაგ რამ, სი მარ თლე უნ და ით ქვას, აქ ტი უ რი მცდე ლო ბა 
უნ და ყო ფი ლი ყო.

– ზვი ა დის ტე ბის ერ თი ნა წი ლი თვლის, რომ იუ ბი ლე დარ ბა ზებ ში კი 
არ უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, არა მედ ქუ ჩა ში, რა მე თუ ამ გვა რი ზე ი მი შე უ-
რაცხ ყოფს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხელს...

– იუ ბი ლე უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო ისე, რო გორც ჩა ტარ და. ოპე რა ში 
სწო რედ ასეთ დამ სა ხუ რე ბულ პი როვ ნე ბა თა იუ ბი ლე ე ბი ტარ დე ბა. 
სა ხელ მწი ფომ ამით გა მო ხა ტა თა ვი სი პა ტი ვის ცე მა ამ პი როვ ნე ბი სად მი.

– დი ახ, თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბამ შე უწყო ხე ლი ამ დღის შე სა ფე რი სად 
აღ ნიშ ვნას. უც ნა უ რად არ გეჩ ვე ნე ბათ?

– დი ახ. გეხ სო მე ბათ თა ვად ედუ არდ შე ვარ დნა ძის სიტყ ვე ბი — ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას სა ხელს ვე რა ვინ ამოშ ლის სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ი დან. 
იგი იყო პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი და უნ და მი ვა გოთ შე სა ფე რი სი პა ტი
ვი ო. გეხ სო მე ბათ ისიც, რა თქვა 45 წლის წინ — პო ლი ტი კუ რი ლე ში 
ფი ზი კურ ლე შად იქ ცა ო. კარ გის მა უწყ ე ბე ლია თა ვად ის ფაქ ტი, რომ 
ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ცნო ბი ე რე ბა ში ასე შე იც ვა ლა ზვი ად გამ სა ხურ დი
ა სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა.

– თქვენ გჯე რათ, რომ შე იც ვა ლა?
– მე ფაქ ტე ბით ვმსჯე ლობ. გულ ში რას ფიქ რობს, ძნე ლი სათ ქმე ლი ა.

* * *
ბა ტონ სო სოს დღეს არც მწე რალ თა კავ ში რის სწყა ლობს და არც 

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”. ამის მი ზე ზი, რა ღა თქმა უნ და, 
მი სი ვე პო ზი ცი ა ა. 1992 წელს მწე რალ თა ერ თმა ჯგუფ მა, მათ შო რის — 
სო სო სი გუ ა მაც, და ტო ვა მწე რალ თა კავ ში რი. მა ნამ დე ჩვენ, ყვე ლა ნი, 
სამ ხედ რო საბ ჭომ მოგ ვხსნა თა ნამ დე ბო ბი დან. მათ არც მუხ რან მა ჭა ვა-
რი ა ნი და ინ დეს — გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი პო ე ტი, — აცხ ა დებს იგი.

– მას შემ დეგ მრა ვა ლი რამ შე იც ვა ლა, მათ შო რის — თქვენს აზ როვ-
ნე ბა შიც. დღეს არ გაქვთ ისე თი რა დი კა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ხე ლი-
სუფ ლე ბი სად მი. ხომ არ ყო ფი ლა თქვე ნი მწე რალ თა კავ შირ ში დაბ რუ-
ნე ბის მცდე ლო ბა მა თი ან თქვე ნი ვე მხრი დან?

– არა. იმა თი მხრი დან წი ნა და დე ბა არ ყო ფი ლა. პი რი ქით, შარ შან 
“ლი ტე რა ტუ რულ მა სა ქარ თვე ლომ” სა შინ ლად გამ ლან ძღა, რა ზეც 
პა სუ ხი არ გა მი ცი ა. ეს — ერ თი. მე ო რეც: მწე რალ თა კავ ში რი კო მუ ნის
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ტე ბის მი ერ იყო შექ მნი ლი. მათ სჭირ დე ბო დათ მწე რალ თა ორ გა ნი ზა ცია 
მწერ ლო ბა ზე დიქ ტა ტი სათ ვის. დღეს შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს მწე რალ თა 
კლუ ბი, მწე რალ თა ასო ცი ა ცი ე ბი, მაგ რამ ასე თი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ა, ჩე მი აზ რით, სა ჭი რო არ არის. ამი ტომ ჩე მი იქ დაბ რუ
ნე ბა სრუ ლი ად ზედ მე ტი ა. ასე ვე ფიქ რობს ბა ტო ნი მუხ რა ნიც.

– რა ტომ დუმს ბა ტო ნი მუხ რა ნი?
– რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ მას 70 წე ლი უს რულ დე ბა. მინ და, ვი სარ

გებ ლო შემ თხვე ვით და მი ვუ ლო ცო. იგი დღეს დღე ო ბით ყვე ლა ზე პო პუ
ლა რუ ლი პო ე ტია და, რო გორც პო ე ტი, სუ ლაც არ დუმს. ამ წლებ ში მან 
ლექ სე ბის ორი კრე ბუ ლი გა მოს ცა, სა დაც გა მო ხა ტა თა ვი სი მრწამ სი, 
თა ვი სი პო ზი ცი ა.

– ბა ტო ნი მუხ რა ნი დღეს შე რის ხუ ლია პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის მე უღ-
ლი სა გან...

– მე ვი ცი, რომ ბა ტო ნი მუხ რა ნი იდ გა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გვერ დით, 
იყო მი სი მხარ დამ ჭე რი, პა ტი ვის მცე მე ლი და დღე საც ასე ა.

– სად არის აკა კი ბაქ რა ძე, ნო დარ წუ ლე ის კი რი, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, 
ენ ვერ ნი ჟა რა ძე, სხვა მწერ ლე ბი, ლი ტე რა ტო რე ბი? რა ტომ არი ან 
ჩუ მად?

– დღეს მრა ვა ლი გა ზე თი გა მო დის. მე ვერ გეტყ ვით, მო ნა წი ლე ო ბენ 
თუ არა ისი ნი სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. ფაქ ტი ა, ად რე უფ რო აქ ტი
უ რობ დნენ. მა შინ სხვა პე რი ო დი იყო. ეს იყო მოძ რა ო ბა სა ქარ თვე ლოს 
გა დარ ჩე ნი სათ ვის, დღეს სა ქარ თვე ლოს ისე თი პრობ ლე მე ბი და უგ
როვ და, რომ მწერ ლის სიტყ ვა გა დამ წყვე ტი ვერ იქ ნე ბა. აქ სიტყ ვა უნ და 
თქვას პო ლი ტი კოს მა. ბა ტო ნი აკა კი რომ პო ლი ტი კო სი არ არის, წი ნა 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ შიც გა მოჩ ნდა, აგ რეთ ვე — 1990 წლის არ ჩევ
ნებ ში. მას შე ექ მნა ამ ბი ცი ა, რომ არ ჩევ ნებ ში გა ი მარ ჯვებ და, მაგ რამ... 
იგი პო ლი ტი კო სი არ არის. იგი ლი ტე რა ტო რი ა. არ არის აუ ცი ლე ბე ლი, 
მწე რა ლი პო ლი ტი კა ში წამ ყვა ნი პი როვ ნე ბა იყოს.

– 1991 წელს თქვენ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი 
ბრძან დე ბო დით. იმ დროს ეს გა ზე თი ხე ლი სუფ ლე ბის მძლავრ ტრი ბუ ნად 
იქ ცა. დღეს, რამ დე ნა დაც ვი ცი, გა ზე თი ყო ფი ლი რე დაქ ტო რის მი მართ 
არ ცთუ კე თილ გან წყო ბი ლი ა...

– 1991 წელს “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი გავ ხდი. 
ცხა დი ა, ვი ცავ დი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას კურსს. “ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლო” ლი ტე რა ტუ რუ ლი გა ზე თია და ძი რი თა დად გა მო ხა ტავ და 
ინ ტე ლი გენ ცი ის იმ ნა წი ლის პო ზი ცი ას, რო მე ლიც იცავ და ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბას. თუმ ცა, გა ზეთ ში ყო ველ თვის ვუთ მობ დით 
ად გილს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი შე უ რი გე ბელ 
პი როვ ნე ბებ საც. არ მახ სოვს მწე რა ლი, ვის თვი საც უა რი გვეთ ქვას 
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და ბეჭ დვა ზე იმის გა მო, რომ იყო პუტ ჩის ტე ბის მხარ დამ ჭე რი. 1992 
წლი დან, თქვენც ხე დავთ, რომ არ გამოქვეყნებულა ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას მომ ხრე არ ცერ თი მწერ ლის პუბ ლი კა ცი ა, პი რი ქით! ახ ლა გა და
ხე დეთ 1991 წლის ოქ ტომ ბრის ნომ რებს, იქ ნა ხავთ ჩემს წი ნა აღ მდეგ 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ პუბ ლი კა ცი ას, რო მელ საც მწე რალ თა კავ ში რის 72 
წევ რი აწერს ხელს. დღეს კი ოპო ზი ცი ის თვის “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” კა რი და ხუ რუ ლი ა.

– ბა ტო ნო სო სო, ხომ არ ფიქ რობთ, რომ თქვე ნი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლო”, ლი ტე რა ტუ რუ ლი კრი ტი კის ნაც ვლად, პი რა დი ან გა რიშ-
სწო რე ბის ორ გა ნოდ იქ ცა?

– 1991 წელს ისე თი ვნე ბა თა ღელ ვა იყო სა ქარ თვე ლო ში, რომ წმინ და 
ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის ვე რა ვინ იც ვლი და. მწერ ლე ბი წერ დნენ პო ლი ტი
კა ზე.

– თქვენ თვლით, რომ ვნე ბა თა ღელ ვის პე რი ოდ მა გა ი ა რა და დად გა 
დრო, რო ცა მწე რალ მა პო ლი ტი კა ზე არ უნ და წე როს?

– რაც შე ე ხე ბა ბო ლო წლებ ში მწერ ლო ბის მდგო მა რე ო ბას. მოხ და 
პა რა დოქ სუ ლი ფაქ ტი. ეპო ქა ლუ რი იდე ე ბი და ძვრე ბი ყო ველ თვის ხელს 
უწყ ობს ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბას. მაგ რამ ბო ლო 10 წლის გან მავ
ლო ბა ში მწერ ლო ბამ ვერ შეძ ლო ამ პრო ცე სე ბის ღირ სე უ ლი ასახ ვა. აქ 
იმა ზე არ არის სა უ ბა რი, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მომ ხრე ხარ თუ მო წი ნა აღ
მდე გე. უმ თავ რე სია ერი სა და ლი ტე რა ტუ რის ბე დი. ჩვენ მა მწერ ლო ბამ 
ვერ ასა ხა ეს პრო ცე სი, მარ ტო პუბ ლი ცის ტი კა, მარ ტო ინ ტერ ვიუ ლი ტე
რა ტუ რა არ არის.

P. S. პრო ფე სო რი სო სო სი გუა ამ ჟა მად თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ შიც მოღ ვა წე ობს.

გა სულ წელს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბი დან 
80 წლის იუ ბი ლე აღი ნიშ ნა. ჩუ მად და უხ მა უ როდ ჩა ი ა რა იუ ბი ლემ. ერ-
თ-ერ თი ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნა ბა ტო ნი პრე ზი დენ ტის ვი ზი ტი გახ-
ლდათ უნი ვერ სი ტეტ ში, მაგ რამ... ისე ვე, რო გორც წელს, პრე ზი დენტ 
გამ სა ხურ დი ას სა ი უ ბი ლეო სა ღა მოს, უნი ვერ სი ტე ტის სა ი უ ბი ლეო სა-
ღა მო საც ბევ რი მსურ ვე ლი ვერ და ეს წრო... ერ თი ელე მენ ტა რუ ლი მი-
ზე ზის გა მო — მო საწ ვე ვი არ შეხ ვდა, ან, უბ რა ლოდ, ჯი ბე გაფ ხე კილ 
პრო ფე სო რებს გზის ფუ ლი არ ჰქონ დათ. ასეა თუ ისე, პირ ვე ლი პრე ზი-
დენ ტის მე უღ ლი სა და მწერ ლე ბი სა გან შე რის ხული ბა ტო ნი სო სო თავს 
ყვე ლა ზე მშვი დად, ჯერ ჯე რო ბით, უნი ვერ სი ტეტ ში გრძნობს. კაც მა 
რომ თქვას, გუ ლის და სამ შვი დე ბე ლი აქაც არა ფე რი ა, მაგ რამ...

ესა უბ რა თეა ასა თი ა ნი
გაზ. “ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 1999, 5-11 აპ რი ლი
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1992 წელს პუტ ჩის ტები ხომ ვერ წარ მო იდ გენ დნენ, 
რომ ზვი ა დის და ბა დე ბის 60 წლის თა ვი 

ოპე რის თე ატ რში აღი ნიშ ნე ბო და, 
ხო ლო თა ვად ცი ხე ში აღ მოჩ ნდე ბოდ ნენ!

– ბა ტო ნო სო სო, ახ ლოვ დე ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას იუ ბი ლე. თქვენ 
მი სი თა ნა მებ რძო ლი ბრძან დე ბო დით და სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას, პო ლი ტი კო სი სა და მეც ნი ე რის, თქვე ნე უ ლი შე ფა სე ბა.

– ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, მო გეხ სე ნე ბათ, დი დი ერუ დი ცი ის მრა ვალ
მხრი ვი მოღ ვა წე გახ ლდათ. იგი უაღ რე სად სა ინ ტე რე სოა რო გორც 
მეც ნი ე რი და არა მხო ლოდ რო გორც პო ლი ტი კო სი. წლე ბის მან ძილ ზე 
ხე ლი სუფ ლე ბა მის და მი სი ძულ ვილს ავ რცე ლებ და, არ უბეჭ დავ და 
წიგ ნებს და ხე ლოვ ნუ რად ქმნი და მის გარ შე მო ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
ვა კუ უმს, თით ქოს აი ძუ ლებ და კი დეც, რომ დი სი დენ ტი ყო ფი ლი ყო.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა ზე დი დად იმოქ მე და ე. წ. პე რეს ტრო ი კის 
წლებ მა. იგი რო გორც მეც ნი ე რი ერ თბა შად გარ და იქ მნა. გა ნახ ლე ბამ, 
ეროვ ნუ ლი სუ ლის აღ მავ ლო ბამ იგი შთა გო ნე ბით აღან თო. ცხა დი ა, 
სა ფუძ ვე ლი რომ არ ჰქო ნო და, ეს ვერ მოხ დე ბო და. მაგ რამ სუ ბი ექ ტურ 
მო ნა ცე მებს სჭირ დე ბა ობი ექ ტუ რი გა რე მო, ატ მოს ფე რო. ამი ტომ არის, 
რომ ზვი ა დის, რო გორც მო აზ როვ ნის მკვეთ რი აღ მავ ლო ბა იწყ ე ბა 1985
1986 წლი დან.

რო გორც “სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ე რი მი სი ა”, ისე “ვეფ ხის ტყა ოს ნის 
სა ხის მეტყ ვე ლე ბა” მრა ვალ მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წიგ ნე ბი ა. რუს თვე
ლო ლო გია მთე ლი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე იყო ფი ლო ლო გი უ რი. ეს ხელს 
აძ ლევ და საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას. შალ ვა ნუ ცუ ბი ძის გარ და, თით ქმის 
ყვე ლა მეც ნი ე რი ფი ლო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით სწავ ლობ და “ვეფ ხის
ტყა ო სანს”. ხო ლო ფი ლო ლო გია ნაკ ლე ბად უკავ შირ დე ბა აზ როვ ნე ბას. 
ბი ოგ რა ფი ის, ტექ სტის, ხელ ნა წე რე ბის კვლე ვა აუ ცი ლე ბე ლი ა, მაგ რამ 
მა თი შეს წავ ლით ვერ გა მოჩ ნდე ბა რუს თა ვე ლის სი დი ა დე. ზვი ად გამ სა
ხურ დი ამ წარ მო ა ჩი ნა მო აზ როვ ნე პო ე ტი. ეს წიგ ნი ემო ცი უ რი მგზნე ბა
რე ბით არის და წე რი ლი და მკითხ ველ მა რომც არ გა ი ზი ა როს ავ ტო რის 
თვალ საზ რი სი, მა ინც ზე მოქ მე დებს მას ზე.

ზვი ად გამ სა ხურ დია — პო ლი ტი კო სი სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა. ვინ
მეს მოს წონს თუ არა ფაქ ტია — მი სი ლი დე რო ბით და ა მარ ცხეს კო მუ
ნის ტე ბი მრა ვალ პარ ტი უ ლი არ ჩევ ნებ ში, მან გა მო აცხ ა და სა ქარ თვე
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნა, სამ ხრეთ ოსე თის ავ ტო ნო მი უ რი 
ოლქის გა უქ მე ბა. ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ მო აწყო 1991 წლის 31 მარ ტის 
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რე ფე რენ დუ მი სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა ზე და იყო ქვეყ ნის 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი.

ერ თი წლის მან ძილ ზე იგი სამ ჯერ აირ ჩი ეს ქვეყ ნის ხელ მძღვა ნე ლად. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ერ თი მუ ჭა კრი მი ნა ლე ბი სა და აგენ ტე ბის ხე ლით 
იგი და ამ ხო რუ სე თის იმ პე რი ამ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ზვი ად გამ სა ხურ დია 
გან წი რუ ლი იყო — რუ სე თი ვერ შე უ რიგ დე ბო და მის პრე ზი დენ ტო ბას, 
რად გან ჰყავ და თა ვი სი კან დი და ტი — ედუ არდ შე ვარ დნა ძე. იმ ჟა მად 
რუ სეთს მხარს უჭერ და მთე ლი და სავ ლე თი, რად გან რუ სეთ მა ყვე ლა
ფე რი დას თმო ევ რო პი სა და ამე რი კის სა სარ გებ ლოდ. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში 
მან რამ დე ნი მე თვე მა ინც შეძ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რად გან 
ჰქონ და ხალ ხის უდი დე სი მხარ და ჭე რა, რომ ლის მსგავ სი იშ ვი ა თად თუ 
ჰქო ნია რო მე ლი მე ქარ თველს.

თქვენ გეხ სო მე ბათ, რამ დე ნი მი ტინ გი გა ი მარ თა მი სი სა ხე ლი სა და 
ღირ სე ბის და სა ცა ვად, რამ დენ ჯერ და არ ბი ეს ეს მი ტინ გე ბი, რამ დე ნი 
ხალ ხი და ი ხო ცა. საკ მა რი სია და ვა სა ხე ლოთ 1991 წლის 3 და 7 იან ვა რი, 
2 თე ბერ ვა ლი. ხალხს ხო ცავ და და ხვრეტ და არა რუ სი, არა მედ — 
ქარ თვე ლი!

— “ზვი ა დის ტთა” გარ კვე ულ მა ნა წილ მა თქვენ მო ღა ლა ტედ 
შეგ რაცხ ათ. სა ინ ტე რე სოა თქვე ნი კო მენ ტა რი ამ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით.

— არ ვი ცი ვის გუ ლის ხმობთ, რო მელ მა ნა წილ მა გა მო მაცხ ა და მო ღა
ლა ტედ. თენ გიზ კი კა ჩე იშ ვილს “მრგვალ მა გი დას” ვუ პი რის პირ დე ბო დი, 
რად გან მან მცდა რი გე ზი აი ღო, მაგ რამ მი სი წევ რი არ ვყო ფილ ვარ. 
ასე რომ ვერ ვუ ღა ლა ტებ დი. მე ყო ველ თვის მი მაჩ ნდა, რომ არ სე
ბობ და მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის გზა. ე. წ. ბო ი კო ტის ტე ბი, რომ ლე ბიც 
გვებ რძოდ ნენ და გვლან ძღავ დნენ 1995 წელს, ახ ლა თა ვა დაც არ ჩევ
ნე ბის იდე ას უჭერ და მხარს. მაგ რამ იმ დე ნად და აგ ვი ან დათ, რომ წარ მა
ტე ბას ვერ მი აღ წე ვენ. მათ და კარ გეს სი ტუ ა ცი ის გრძნო ბა, გა რიცხ ეს 
თა ნა მებ რძო ლე ბი და შერ ჩათ მხო ლოდ აკ ვი ა ტე ბუ ლი ამ ბი ცი ე ბი.

გარ და ამი სა, მე ლი ტე რა ტო რი ვარ და სუ ლაც არ მა ინ ტე რე სებს რო მე
ლი მე უმე ცა რი რას ფიქ რობს ჩემ ზე.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა სტუმ რის სტა ტუ სით 
შე დი ო და ქალ ბა ტონ მა ნა ნა არ ჩვა ძე გამ სა ხურ დი ას მი ერ აღ დგე ნილ 
“მრგვალ მა გი და ში”. მაგ რამ არ ჩევ ნე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბის გა მო 
გა მო ვი და. ამ და ცი ლე ბას კონ ფლიქ ტი არ მოჰ ყო ლი ა.

— ახ ლა ბევრს სა უბ რო ბენ “კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ დგე ნის” 
შე სა ხებ. რო გორ გე სა ხე ბათ ეს “აღ დგე ნა”?

— კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლი იყო ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას სი ცოცხ ლე ში. შემ დეგ ამ იდე ამ აქ ტუ ა ლო ბა და კარ გა და 
არა რე ა ლუ რი გახ და.
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რა თქმა უნ და, სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში მოხ და სა ზა რე ლი ფაქ ტი 
— კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა. გან მე ორ და 1921 წე ლი. მაგ რამ 
რუ სეთ მა და რუ სე თის აგენ ტებ მა იმი ტომ კი არ და ამ ხეს ხალ ხის მი ერ 
არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტი, პარ ლა მენ ტი და მთავ რო ბა, რომ შემ დეგ მი სი 
აღ დგე ნა და ეშ ვათ. ხალ ხი ამ დე ნი ბრძო ლით და და მარ ცხე ბით და ი ღა ლა. 
მას აღარ გა აჩ ნია არც ძვე ლე ბუ რი შე მარ თე ბა, არც პატ რი ო ტიზ მი. მო ძა
ლა დე ხე ლი სუფ ლე ბამ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და მარ ცხე ბით დათ რგუ ნა 
ეროვ ნუ ლი სუ ლი. რუ სეთს ის კი არ აინ ტე რე სებ და, რომ სა ქარ თვე ლოს 
უნაკ ლო პრე ზი დენ ტი ჰყო ლო და. მას უნ დო და ის, რა საც დღეს ვხე დავთ 
სა ქარ თვე ლო ში — და ცე მა, ქვეყ ნის დაშ ლა, გა პარ ტა ხე ბა, რწმე ნის 
გა ნად გუ რე ბა.

სამ წუ ხა როდ, დამ ხო ბი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ აღ მოჩ ნდა ბრძო ლი სუ
ნა რი ა ნი. ამ მხრივ იგი ვერ შე ედ რე ბა ნოე ჟორ და ნი ას მთავ რო ბას.

დრომ და ამ ტკი ცა, რომ ზვი ად გამ სა ხურ დია იყო ერის ნამ დვი ლი 
ლი დე რი და არა მხო ლოდ პრე ზი დენ ტი.

ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ ერთ წე ლი წად ში მო ას წრო შე ექ მნა სა ქარ
თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის სა მარ თლებ რი ვი ფუნ და მენ ტი.

1992 წლის მარ ტში პუტ ჩის ტე ბი ხომ ვერ წარ მო იდ გენ დნენ, რომ 
ზვი ა დის და ბა დე ბის 60 წე ლი ოპე რის თე ატ რში აღი ნიშ ნე ბო და, ხო ლო 
თა ვად ცი ხე ში აღ მოჩ ნდე ბოდ ნენ!

— თქვენ, პირ ველ რიგ ში, მეც ნი ე რი ბრძან დე ბით. თუ სა ი დუმ ლო არ 
არის, რა პრობ ლე მებ ზე მუ შა ობთ ამ ჟა მად?

— ახ ლა დროა ისე თი, არა ვის არა ფე რი აინ ტე რე სებს, არც ლი ტე რა
ტუ რა, არც მეც ნი ე რე ბა. ჩვენ ყო ველ თვის ვამ ტკი ცებ დით, მწერ ლო ბა 
ერის სუ ლის კვე თე ბის გა მომ ხატ ვე ლი ა ო. სამ წუ ხა როდ, ამას ვერ 
ვიტყ ვით დღე ვან დე ლი ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის დიდ ნა წილ ზე. მწე რა ლი 
თა ვის ბუ ნე ბით ოპო ზი ცი ო ნე რი ა, რად გან წინ იხე დე ბა და აწ მყო არ 
აკ მა ყო ფი ლებს. ამას იგი არც ვინ მეს სიყ ვა რუ ლით, არც ვინ მეს სი ძულ
ვი ლით არ აკე თებს. მწე რალს უყ ვარს თა ვი სი ხალ ხი, თა ვი სი ქვე ყა ნა, 
თა ვი სი საქ მე და ამი ტომ არის ოპო ზი ცი ო ნე რი. ხო ლო ის, ვინც კმა ყო
ფი ლია და მორ ჩი ლი, სა სი კე თოს ვე რა ფერს გა ა კე თებს.

გა და ხე დეთ დღე ვან დელ “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს”, დღე ვან
დე ლი მწე რალ თა კავ ში რის წევ რე ბის წიგ ნებს და ნა ხავთ, რო გორ 
მშვი დად შეს ცქე რი ან ისი ნი სა ქარ თვე ლოს დაქ ცე ვას და რო გო რი 
ტკბი ლი ხმით ეუბ ნე ბი ან ბანს ქვეყ ნის და მაქ ცე ვარ ძა ლებს...

ამ ჟა მად ვწერ წიგნს — “ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მი”, იბეჭ დე ბა “მარ ტვი ლი 
და ალამ და რის” მე ო რე ტო მი.

ესა უბ რა გ. ს. 
გაზ. “მე სა მე ათას წლე უ ლი”, 1999, 31 მარტი-6 აპ რი ლი
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ავა ღორ ძი ნოთ სა ქარ თვე ლო ერ თად!
მო გეხ სე ნე ბათ, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის სა ფუძ ვე

ლი იყო თა ვი სუ ფალ სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ რი და ოც ნე ბა. მაგ რამ დღეს 
რომ წა მო ა ხე და, ისევ სა მა რე ში ყოფ ნას ირ ჩევ და.

ჩვენ თვალ წინ დატ რი ალ და აფ ხა ზე თის ტრა გე დი ა, რომ ლის მსგავ სი 
იშ ვი ა თია სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, რად გან ყო ველ გვარ მსხვერპლს 
აღე მა ტე ბა ტე რი ტო რი ის და კარ გვა.

რო ცა გან დევ ნეს ნოე ჟორ და ნი ა, სა ქარ თვე ლოს წა არ თვეს არ თვი ნი 
და არ ტა ა ნი, ლო რე და სა ინ გი ლო.

რო ცა გან დევ ნეს ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, ამას მოჰ ყვა სა მა ჩაბ ლო სა და 
აფ ხა ზე თის ტრა გე დი ა, სა მეგ რე ლოს აწი ო კე ბა, ქვეყ ნის გა ჩა ნა გე ბა და 
ეროვ ნუ ლი სუ ლის და ცე მა.

დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ამ ბობს, ეს დრო ე ბი თი მოვ ლე ნაა და ყვე
ლა ფე რი მოგ ვარ დე ბა ო.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, დრო ე ბი თი ა, რად გან ქვე ყა ნად მა რა დი უ ლი არა ფე
რია და ყვე ლა ფე რი იც ვლე ბა. მაგ რამ ხომ იტყ ვის ის ტო რი ა, ვი სი მმარ
თვე ლო ბის დროს მოხ და ეს ყო ვე ლი ვე და რის თვის მოხ და...

ზო გი ამას უცხო ძა ლას აბ რა ლებს, ის კი ავიწყ დე ბა, რომ უცხ ოს იმი
ტომ ჰქვია უცხ ო, რომ იგი შენს საქ მეს არ აკე თებს!

მაგ რამ ცხოვ რე ბა გრძელ დე ბა და ყო ველ თვის უნ და გვახ სოვ დეს 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის სიტყ ვე ბი:

“მო ვიკ ლათ წარ სულ დრო ებ ზე დარ დი,
ჩვენ უნ და ვსდი ოთ ახ ლა სხვა ვარ სკვლავს”...

ხალხს აინ ტე რე სებს დღე ვან დე ლი დღე, პერ სპექ ტი ვის პოვ ნა, გა მო
სა ვა ლის ძი ე ბა. გუ შინ რაც მოხ და, ამას ის ტო რი კო სე ბიც გან სჯი ან. ხო
ლო დღე ვან დე ლო ბა რომ კრი ზი სუ ლია და მე ტის მე ტად სა ვა ლა ლო  ხე
ლი სუფ ლე ბაც აღი ა რებს.

აღი ა რებს, მაგ რამ მა ინც ზრდის ბენ ზი ნი სა და ელექ ტრო ე ნერ გი ის სა
ფა სურს, ხელს უწყ ობს მო ნო პო ლი ზა ცი ას, მა შინ, რო ცა ვე ღარ იძ ლე ვა 
ხელ ფა სებს, სტი პენ დი ებს, პენ სი ებს.

სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს და წე სე ბუ ლე ბა, რომ ლის ვა ლი არ ემარ
თოს სა ხელ მწი ფოს.

თურ მე მარ ტვი ლის რა ი ონ ში 14 თვეა მას წავ ლებ ლებს ხელ ფა სი არ 
აუ ღი ათ!

ცხა დი ა, ასეთ მას წავ ლე ბელს არც ავ ტო რი ტე ტი ექ ნე ბა და არც მუ შა
ო ბის ხა ლი სი. მაგ რამ საქ მე ისა ა, რომ არც ხე ლი სუფ ლე ბას სჭირ დე ბა 
იგი. აცხ ა დე ბენ, სოფ ლის სკო ლა უნ და არ ჩი ნოს თა ვად სო ფელ მა, მის მა 
გამ გე ო ბა მო.
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ამ დროს გა მო დის ტე ლე ვი ზი ის ეკ რან ზე ცნო ბი ლი პო ე ტი და სი ა მა
ყით  ამ ბობს, მე ხომ ქუ ჩა ში გა ვი ზარ დე, ქუ ჩის ბი ჭი ვი ყა ვი ო.

უს მენს ამას სტუ დენ ტი თუ მოს წავ ლე და ფიქ რობს, თუ ეს კა ცი ქუ ჩა
ში გა ი ზარ და, მე რა ღად შე ვაკ ლა ამ წიგ ნებს თა ვი ო.

ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის დი რექ ტო რი აცხ ა დებს, ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
რად გვინ და, რა დროს ვა ჟა ფშა ვე ლას პო ე ზი ა ა, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ
რა აწი უნ და შე იქ მნა სო!

შემ დეგ ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბი იტყ ვის, ქარ თუ ლი გე ნი და ბერ და, მას ახა
ლი სის ხლით გა ნახ ლე ბა სჭირ დე ბა ო.

და ბეჭ დავს ერ თდროს პო პუ ლა რუ ლი პო ე ტი ახალ ლექ სებს და ზედ 
სა მეგ რე ლოს კილ ვას მი ა ყო ლებს  “ვეფ ხის ტყა ო სა ნი” მეგ რუ ლად თარ
გმნეს და მიჯღ არ კმოჯღ არ კეს ქარ თუ ლი ლექ სი ო!

ასე თან და თან ყა ლიბ დე ბა ეროვ ნუ ლი ნი ჰი ლიზ მი. ხო ლო ნი ჰი ლის ტი 
არც ქვე ყა ნას აა შე ნებს და არც და ი ცავს.

ცხა დი ა, ცალ კე უ ლი ნი ჰი ლის ტუ რი აზ რი ყო ველ თვის არ სე ბობ და, 
მაგ რამ რო ცა იგი იქ ცე ვა სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ნა წი ლად  დამ ღუპ
ვე ლი ა.

თქვენ ხე დავთ, რომ ქარ თუ ლი წიგ ნი არ იყი დე ბა.
ჩვენ იძუ ლე ბულ ნი გავ ხდით, შეგ ვეწყ ვი ტა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ

დი ას ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მა, რომ ლის პირ ვე ლი წიგ ნე ბი 60.000 ტი
რა ჟით დავ ბეჭ დეთ.

წარ მო იდ გი ნეთ  რო ცა კონ სტან ტი ნეს წიგ ნე ბი ძლივს იყი დე ბა, ვის 
სჭირ დე ბა თა ნა მედ რო ვის ნა ტან ჯი ლექ სე ბი!

ილია ჭავ ჭა ვა ძემ 1863 წელს გა მოს ცა ჟურ ნა ლი “სა ქარ თვე ლოს მო ამ
ბე”. მი სი ტი რა ჟი იყო 700 ცა ლი. ახ ლა გა და ხე დეთ “მნა თობ სა” და” ცის
კარს”. მა თი ტი რა ჟი 500ს არ სცილ დე ბა. ეს მა შინ, რო ცა ქარ თველ თა 
რიცხ ვი გა სამ მაგ და ამ 140 წლის მან ძილ ზე.

თუ და ინ გრა გა ნათ ლე ბის სის ტე მა, თუ და ი კარ გა ქარ თუ ლი წიგ ნი
სად მი ინ ტე რე სი, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ XXI სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს 
სპე ცი ა ლის ტე ბი არ ეყო ლე ბა. სა მა გი ე როდ ევ რა ზი ის კო რი დორს, მის 
რეს ტორ ნებს, სას ტუმ რო ებ სა და კა ზი ნო ებს ეყო ლე ბა უკე თე სი მომ სა
ხუ რე პერ სო ნა ლი!

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა ყო ველ თვის იმე დით ეკი
დე ბო და და მხარს უჭერ და აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კა ში მიმ დი
ნა რე აღ მშე ნებ ლო  ბას, მის ლი დერს ბა ტონ ას ლან აბა ში ძეს.

ამი სი დას ტუ რია თუნ დაც ჩვე ნი გა ზე თე ბი  “გრა ა ლი”, “კოლ ხუ რი 
კოშ კი” და “XXI სა უ კუ ნე”, რო მელ საც ამ ჟა მად ვცემთ.

დღეს ყვე ლა გო ნი ერ მა ქარ თველ მა იცის, რომ ბა ტონ მა ას ლან აბა
ში ძემ აჭა რას სიმ შვი დე შე უ ნარ ჩუ ნა, და ამ კვიდ რა აღ მშე ნებ ლო ბის სუ
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ლის კვე თე ბა, რომ ლის სა ფუძ ვე ლია წეს რი გი, დის ციპ ლი ნა და სა ზო გა
დო ებ რი ვი თან ხმო ბა, რაც ასე სჭირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს.

“ბა თუმს ქათ ქა თას”,  ამ ბობს ერ თი ძვე ლი სიმ ღე რა.
დღეს მარ თლაც თეთ რად ქათ ქა თებს ახ ლად გა ლა მა ზე ბუ ლი ბა თუ მი.
ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე ჩვენ შეგ ვაჩ ვი ეს ჯერ აბა შის და ფო თის, 

შემ დეგ  სა მეგ რე ლოს, სა მა ჩაბ ლო სა და აფ ხა ზე თის ექ სპე რი მენ ტებს.
მათ შე დე გებს ყვე ლა ნი ვხე დავთ.
მაგ რამ ყვე ლა ექ სპე რი მენ ტი ხომ ტრა გე დი ით არ მთავ რდე ბა, ყვე ლა 

მათ გა ნი ხომ არ არის გათ ვლი ლი სის ტე მის თუ ადა მი ა ნის გამ ძლე ო ბა ზე.
ჩავ თვა ლოთ, რომ აჭა რა ში ჩა ტარ და თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლოს 

აღორ ძი ნე ბის ექ სპე რი მენ ტი და რად გან მან გა ა მარ თლა  გა ვავ რცე
ლოთ მთელ ქვე ყა ნა ში!

ავა ღორ ძი ნოთ სა ქარ თვე ლო ერ თად!

“XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 3-8 ივ ნი სი

პუტ ჩი დან - ეროვ ნულ ნი ჰი ლიზ მამ დე

ცნო ბი ლი ლი ტე რა ტო რი სო სო სი გუა სხვა დას ხვა დროს რე დაქ ტო-
რობ და “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს”, “კოლ ხურ კოშკს”, “გრა ალს”. 
ამ ჟა მად იგი გა ზეთ “XXI სა უ კუ ნის” რე დაქ ტო რი ა. იგი ფი ლო ლო გი ურ 
მეც ნი ე რე ბა თა დიქ ტო რი ა. არის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა-
დო ე ბის ვი ცე- პრე ზი დენ ტი.

ამ ინ ტერ ვი უ თი ბა ტო ნი სო სო ნა თელს ჰფენს წარ სუ ლი სა თუ დღე-
ვან დე ლო ბის ბევრ სა ინ ტე რე სო მო მენტს.

– თქვე ნი რე დაქ ტო რო ბის პე რი ოდ ში “ლი ტე რა ტუ რულ მა სა ქარ თვე-
ლომ” გა მო აქ ვეყ ნა “მი მომ ხილ ვე ლის” ფსევ დო ნი მით წე რი ლი, რო მე-
ლიც მკაც რად აკ რი ტი კებ და ოპო ზი ცი ო ნერ მწერ ლებს. მას დი დი გა-
მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა პრე სა ში. სა ინ ტე რე სო ა, ვინ იყო ავ ტო რი.

– ამ წე რი ლის გა მოქ ვეყ ნე ბას სა ინ ტე რე სო ის ტო რია აქვს და უკავ
შირ დე ბა გა ა ვე ბუ ლი პუტ ჩის ტე ბის ბრძო ლას ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე
ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. რო გორც მო გე სე ნე ბათ, მე მხარს ვუ ჭერ დი 
პრე ზი დენტს.

პუტ ჩის ტებ მა მო ინ დო მეს, მწე რალ თა კავ ში რის ხელ მძღვა ნე ლო ბა 
თა ვი ანთ მხა რე ზე გა და ეყ ვა ნათ. ემუქ რე ბოდ ნენ მუხ რან მა ჭა ვა რი ანს, 
ემუქ რე ბოდ ნენ ფი ზი კუ რი ან გა რიშ სწო რე ბით. იგი იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
სახ ლში ჩა კე ტი ლი ყო. მაგ რამ ესეც არ აკ მა რეს და მო ინ დო მეს მი სი 
გა და ყე ნე ბა. ეს ავ ტო მა ტუ რად გუ ლის ხმობ და ჩემს მოხ სნა საც.
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არ ვი ცი, ვინ იყო ინი ცი ა ტო რი, ყო ველ შემ თხვე ვა ში  გუ რამ ფან ჯი
კი ძის იმე დი ჰქონ დათ.

პუტ ჩის ტე ბის შეთ ქმუ ლე ბა სრუ ლი ად შემ თხვე ვით გა ვი გე ერ თი 
ცნო ბი ლი პო ე ტი სა გან. და ვუ რე კე ენ ვერ ნი ჟა რა ძეს, მწე რალ თა კავ ში რის 
მდი ვანს და გა ვაფ რთხი ლე მო სა ლოდ ნე ლი ინ ცი დენ ტის შე სა ხებ.

მა შინ ტე ლე ვი ზი ა ში იდ გა კი ტო ვა ნის გვარ დია და ფიქ რობ დნენ, 
რომ ხელთ ეგ დოთ მწე რალ თა კავ ში რი და “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოც”.

ენ ვერ ნი ჟა რა ძემ პრე ზი დენ ტთან შე თან ხმე ბით და კე ტა მწე რალ თა 
კავ ში რის შე ნო ბა და რო ცა პუტ ჩის ტე ბი იქ მი ვიდ ნენ, იმედ გაც რუ ე
ბუ ლებ მა აღ შფო თე ბა ვერ და მა ლეს. რომ არა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
მწე რალ თა სახ ლი გა პარ ტახ დე ბო და.

და ვით მჭედ ლუ რი ჩაჯ და თა ვის მან ქა ნა ში და სას წრა ფოდ და წე რა 
საპ რო ტეს ტო წე რი ლი, რო მელ საც ხე ლი მო ა წე რა 70ზე მეტ მა ოპო ზი
ცი ო ნერ მა მწე რალ მა.

ის წე რი ლი ყო ველ გვა რი კა მა თი სა და მო წო ნე ბის გა რე შე დავ ბეჭ დე 
4 ოქ ტომ ბრის ნო მერ ში. მაგ რამ და ვით მჭედ ლურ თან შე თან ხმე ბით 
ამო ვი ღე მი სი გვა რი. მი ზე ზი ისიც იყო, რომ იმა ვე ნო მერ ში იბეჭ დე ბო და 
მჭედ ლუ რის წე რი ლი “ნი ჰი ლიზ მის შე მო ტე ვა”, რო მელ შიც კიცხ ავ და 
პუტ ჩის ტებს მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის სა ხე ლის აუ გად ხსე ნე ბის გა მო! 
აგ რეთ ვე, წე რი ლი ბე რი ა ზე.

გა ვოც დი, ეს კა ცი რო გორ ახერ ხებ და  და ეც ვა მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი 
პუტ ჩის ტე ბი სა გან, თა ნაც მა თი “მა ნი ფეს ტი” და ე წე რა!

ცნო ბი სათ ვის  “ნი ჰი ლიზ მის შე მო ტე ვა”, ისე ვე რო გორც “სიტყ ვის 
მახ ვი ლი” მე და ვა წე რი ნე და ვით მჭედ ლურს, რად გან ჩვენ კარ გი ურ თი
ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა გვქონ და და მინ დო და იგი გა ზე თის რე დაქ ტო რის 
მო ად გი ლედ და მე ნიშ ნა.

მარ თლაც  გა დატ რი ა ლე ბამ დე ოპო ზი ცი ას ჩა მოს ცილ და.
შემ დეგ სწო რედ ჩე მი რე კო მენ და ცი ით და ნიშ ნა იგი მუხ რან მა ჭა ვა რი

ან მა ჟურ ნალ “კრი ტი კის” რე დაქ ტო რად (მა ნამ დე ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
უა რი გა ნაცხ ა და მა მუ კა წიკ ლა ურ მა).

ჩაშ ლი ლი შეთ ქმუ ლე ბის და შეთ ქმულ თა ნა მო აზ რე თა სა პა სუ ხო 
წე რი ლი და წე რა ენ ვერ ნი ჟა რა ძემ და წაგ ვი კითხა ბა ტონ მუხ რან სა 
და მე (შემ დეგ ავ ტო რის და სად გე ნად გუ რამ ფან ჯი კი ძემ კო მი სი აც კი 
გა მოჰ ყო!).

წე რი ლი მარ თლაც მძაფ რი, მაგ რამ სა მარ თლი ა ნი იყო.
გა და ხე დეთ და სა ხე ლე ბულ მწე რალ თა მოღ ვა წე ო ბას ბო ლო წლე ბის 

მან ძილ ზე და თა ვად დარ წმუნ დე ბით.
ისი ნი ხომ ხმას “ი მაღ ლებ დნენ დიქ ტა ტო რულ ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
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მი მარ თუ ლე ბის” წი ნა აღ მდეგ, მო ითხ ოვ დნენ  “შეწყ დეს სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბის დე ზინ ფორ მა ცი ა, და ში ნე ბა, მა სობ რი ვი ფსი ქო ზის გაღ ვი
ვე ბა, სა ქარ თვე ლოს კუთხ ე თა და ტომ თა ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბა ო”, 
თით ქოს ამას მარ თლაც აკე თებ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ
ლე ბა!

ახ ლა, რო ცა ნამ დვი ლად დან გრე უ ლია სა ქარ თვე ლო, “მა ნი ფეს ტზე” 
ხე ლის მომ წერ თა გან (ო რი ო დე მწერ ლის გარ და) ყვე ლა გატ რუ ნუ ლა და 
დუ მილს არ ჩევს.

ენ ვერ ნი ჟა რა ძის წე რი ლი და ი ბეჭ და “მი მომ ხილ ვე ლის” ხელ მო წე რით, 
რა საც მოჰ ყვა მხი ლე ბულ მწე რალ თა ნამ დვი ლი ის ტე რი ა. 

ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის მო სურ ნე თა წე რი ლებს ვბეჭ დავ დი, მაგ რამ 
უფ რო ვბეჭ დავ დი, ცხა დი ა, ხე ლი სუფ ლე ბის მომ ხრე თა სტა ტი ებს, 
ლექ სებ სა და მოთხ რო ბებს.

1991 წელს “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” ავ ტო რებს არ არ ჩევ და 
პო ზი ცი ის მი ხედ ვით და უა რი არ გვით ქვამს არ ცერ თი მწერ ლი სათ ვის 
იმი ტომ, რომ იგი ხე ლი სუფ ლე ბის მო წი ნა აღ მდე გე იყო.

მე მი მაჩ ნი ა, რომ “ლი ტე რა ტუ რულ მა სა ქარ თვე ლომ” 19871991 
წლებ ში გა დამ წყვე ტი რო ლი შე ას რუ ლა თა ვი სუ ფა ლი პრე სის და სამ
კვიდ რებ ლად (ი სე ვე რო გორც 19921993 წლებ ში “ი ბე რი ა სპექ ტრმა”).

ცნო ბი სათ ვის  და ვით მჭედ ლუ რის პო ე ზი ა ზე ყვე ლა ზე კარ გი წე რი ლი 
მე მაქვს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი  “უ კა ნას კნელ სა ღა მო თა სევ და”. ალ ბათ 
უკე თე სი არც მო მა ვალ ში და ი წე რე ბა. მი ზე ზი მარ ტი ვია  არა მგო ნი ა, 
ვინ მე და ინ ტე რეს დეს ამ ერ თდროს ნი ჭი ე რი პო ე ტის ლექ სე ბით...

– რო გორ ფიქ რობთ, პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას წი ნა აღ მდეგ ინ ტე ლი-
გენ ცი ის ერ თი ნა წი ლი გა მო დი ო და თუ მას ჰქონ და რა ღაც ფორ მით სა-
ხელ მწი ფო დო ნე ზე ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ხე?

– ახ ლა ყვე ლა ფე რი ნა თე ლი ა, მაგ რამ იმ დღე ებ ში ძნე ლი იყო გარ კვე
ვა  პრე ზი დენტს მარ თლა ოპო ზი ცია ებ რძო და თუ მოს კო ვი.

გეტყ ვით იმას, რაც ვი ცი. ცხა დი ა, სხვებ მა მე ტი იცი ან, მაგ რამ ხმას 
არ იღე ბენ.

9 სექ ტემ ბერს, დი ლით ოთხ ნიშ ნა ტე ლე ფონ ზე და მი რე კა სუ კის 
თა ნამ შრო მელ მა, რო მე ლიც წლე ბის მან ძილ ზე კუ რი რებ და მწე რალ თა 
კავ შირს.

მითხ რა, რომ ზვი ად გამ სა ხურ დია გან წი რუ ლი ა. არ ღირს მი სი მხარ და
ჭე რა და ამი ტომ გირ ჩევთ, ნე იტ რა ლი ტე ტი და იც ვათ, არ გთხოვთ მის 
კრი ტი კა სო.

მე ვუ პა სუ ხე, რომ პრე ზი დენ ტი რომც გა დად გეს, ხომ გა აგ რძე ლებს 
ბრძო ლას და ეს რო გორ გა მო ვა მეთ ქი.

მან მი პა სუ ხა, რომ ზვი ადს ემ ხრო ბოდ ნენ ისი ნი, ვი საც სა ქარ თვე ლოს 
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და მო უ კი დებ ლო ბა უნ დო და. და მო უ კი დებ ლო ბა ფაქ ტი უ რად მო პო ვე ბუ
ლი ა. ასე რომ, და საყ რდე ნი არ ექ ნე ბა ო.

მე გა ვაგ რძე ლე სა უ ბა რი: ნუ თუ გა მო სა ვა ლი პრე ზი დენტს არა აქ ვს
მეთ ქი.

მან და ბე ჯი თე ბით მი პა სუ ხა  გა დად გო მის მე ტი სხვა გზა არ დარ ჩე
ნი ა, რად გან თა ვი დან ვე არას წო რი კურ სი აი ღო, ოპო ზი ცი ას თან სა ერ თო 
ენა ვერ მო ძებ ნა ო. ცო ტა ხანს გა ი ხან გრძლი ვებს არ სე ბო ბას თუ ხა ბუ
ლი ანს გა უშ ვებს და პარ ლა მენტს და ითხ ოვ სო.

ჩემ თვის სრუ ლი ად ნა თე ლი იყო, რომ სუ კი აღარ ემორ ჩი ლე ბო და 
პრე ზი დენტს. მაგ რამ სა ქარ თვე ლოს სუ კი მოს კოვს ექ ვემ დე ბა რე ბო და 
და ეს აშ კა რას ხდი და, რომ მოს კოვს გა დაწყ ვე ტი ლი ჰქონ და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას თა ვი დან მო შო რე ბა.

რამ დე ნი მე წუ თის შემ დეგ და მი რე კა გუ რამ ფან ჯი კი ძემ, მო დი, რა ღაც 
უნ და გითხ რა ო.

რომ მი ვე დი, კა რი ჩა კე ტა და მითხ რა, რამ და გა ბეჭ დი ნა ნო დარ ჯა ლა
ღო ნი ას ლექ სი ზვი ად ზე ო. გირ ჩევ ნე იტ რა ლი ტე ტი და იც ვა, ნურც აქებ 
და ნურც აძა გე ბო. ზვი ა დი მა ლე გა დად გე ბა ო.

გა რეთ რომ გა მო ვე დი, ერ თი ცნო ბი ლი პო ე ტი შემ ხვდა. და ა ნე ბე 
ზვი ა დის ქე ბას თა ვი, შენ მი სი ოჯა ხის წი ნა შე ვა ლი მოხ დი ლი გაქვს, 
სჯობს ნე იტ რა ლი ტე ტი და იც ვა ო.

სი ტუ ა ცი ის ასე შეც ვლა ჩემ თვის მო უ ლოდ ნე ლი იყო, რად გან რამ დე
ნი მე დღე წა სუ ლი ვი ყა ვი სა მეგ რე ლო ში და არც ვი ცო დი, თუ რა ხდე ბო
და თბი ლის ში.

სხვა თა შო რის, სა ნამ სუ კი დან და მი რე კავ დნენ, დი ლით ჩემს კა ბი ნეტ ში 
შე მო ვი და ჯუმ ბერ თით მე რი ა, გა ზე თის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე.

მას ეჯავ რე ბო და ზვი ა დი და ამას არც მა ლავ და.
მი უ ხე და ვად ამი სა, ჩვენ კარ გი ურ თი ერ თბა გვქონ და. გან სხვა ვე ბუ ლი 

აზ რი ჩემს აღ შფო თე ბას არას დროს არ იწ ვევ და.
ჯუმ ბერს სა უ ბა რი არ და უწყ ი ა, ისე გა მომ წვე ვად შე ა გი ნა ზვი ადს. მე 

ძვე ლი თა ვა ზი ა ნო ბა მო ვი ცი ლე და საკ მა ოდ უხე შად ვუ პა სუ ხე.
ჯუმ ბე რი გა ვი და და მდი ვანს გან ცხა დე ბა შე მო ა ტა ნი ნა  შვე ბუ ლე

ბა ში გას ვლას ითხ ოვ და.
ამ ინ ცი დენ ტის შემ დე გაც მე მას ლო ი ა ლუ რად ვე კი დე ბო დი და ახ ლაც 

ვერ იტყ ვის, რომ თით ქოს ვინ მე ზღუ დავ და ოპო ზი ცი ო ნე რო ბის გა მო. 
ისიც მინ და ვთქვა, რომ თა ვად ჯუმ ბე რიც ცდი ლობ და ოპო ზი ცი ის 
ჩემ და მი და მო კი დე ბუ ლე ბის ნორ მა ლი ზე ბას.

მე ვხე დავ დი, რომ პრე ზი დენ ტის წი ნა აღ მდეგ შეთ ქმუ ლე ბის ფარ თო 
ქსე ლი იყო გაშ ლი ლი. მაგ რამ იმა საც ვგრძნობ დი, რომ მხო ლოდ მი ტინ
გე ბით და ცი ლის მწა მებ ლუ რი პრო პა გან დით ზვი ადს ვერ სძლევ დნენ, 
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რად გან მას გა ცი ლე ბით მე ტი ფა ნა ტი კო სი მხარ დამ ჭე რი ჰყავ და. ხო ლო 
თუ ჩვე ნი ინ ტე ლი გენ ცია ია რაღს აი ღებ და, ეს ნამ დვი ლად არ მე გო ნა.

მე ნე იტ რა ლი ტე ტი არ და მი ცავს, თუმ ცა გა ა ვე ბულ ოპო ზი ცი ო ნე
რებ საც ვუთ მობ დი გა ზე თის ფურ ცლებს. და მი რე კა სუ კის თა ნამ შრო
მელ მა და გა მაფ რთხი ლა: იცო დე, ინა ნებ, მწა რედ ინა ნე ბო...

შემ დეგ ამ პი როვ ნე ბას თან სა უ ბა რი არ მქო ნი ა.
მე ახ ლაც მი მაჩ ნი ა, რომ რო გორც რე დაქ ტო რი, სწო რად ვიქ ცე ო დი 

რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე ოპო ზი ცი ის მი მართ, რად გან ხელს 
ვუწყ ობ დი დი ა ლოგს, სი მარ თლის ჩვე ნე ბას და არა და პი რის პი რე ბას.

ეს გან ვაცხ ა დე კი დეც 25 ოქ ტომ ბრის ნო მერ ში.
– თქვენ ხში რად ხვდე ბო დით პრე ზი დენტს. ხომ არ გა იხ სე ნებ დით რო-

მე ლი მე შეხ ვედ რას?
– დი ახ, ბა ტონ ზვი ად თან ხში რად მივ დი ო დი, მაგ რამ არა პო ლი ტი კის 

გა მო. ჩვე ნი სა უ ბა რი ძი რი თა დად შე ე ხე ბო და გა ზეთ სა და კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მას.

ნო ემ ბრის თვე ში ტე ლეგ რა ფის ერ თი თა ნამ შრო მე ლი დამ ი კავ შირ და 
და მითხ რა, რომ ხში რად რე კა ვენ ქუ თა ის ში რა ღაც ია რა ღის, “ა ლაზ ნის” 
ტი პის რა კე ტე ბის შე მო ტა ნის გა მო ოპო ზი ცი ის თვი სო.

მე ეს მო ვახ სე ნე პრე ზი დენტს. მან ჩა ი წე რა იმ ქა ლის ტე ლე ფო ნის 
ნო მე რი, მო ძებ ნი ან და გა არ კვე ვენ, თუ რა ხდე ბა ო.

ისე, ზვი ა დი არ გა ო ცე ბუ ლა, ამ ფაქტს საკ მა ოდ გულ გრი ლად 
შეხ ვდა.

ერ თი კვი რის შემ დეგ ისევ და რე კა იმ ქალ მა, ჩემ თან არა ვინ მო სუ ლა, 
მაგ რამ და ვად გი ნე ის ნო მე რი, რომ ლი და ნაც სის ტე მა ტუ რად რე კა
ვე ნო.

მე ზვი ადს გა და ვე ცი ოთხ ნიშ ნა ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, რო მე ლიც 
მი ნის ტრთა კა ბი ნეტს ეკუთ ვნო და!

ახ ლა კი გან ცვიფ რდა პრე ზი დენ ტი.
მდი ვანს გა მო უ ძა ხა და უთხ რა, მო ძებ ნე ტე ლე ფო ნე ბის წიგ ნში, ვის 

ეკუთ ვნის ეს ნო მე რი ო.
ტე ლე ფო ნის ტთან არც ამის შემ დეგ მი სუ ლა ვინ მე და არც არა ვის 

და უდ გე ნია იმ პი როვ ნე ბის ვი ნა ო ბა, ვინც გულ მოდ გი ნედ ირ ჯე ბო და 
თბი ლი სის და სან გრე ვად.

მე ვხე დავ დი, რომ მი უ ხე და ვად მა სე ბის მხარ და ჭე რი სა, სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რა ატ რო ფი რე ბუ ლი იყო. ხო ლო რო ცა 13 დე კემ ბერს კა მა
ზე ბით გა და კე ტეს მთავ რო ბის სახ ლის წინ პროს პექ ტი და პრე ზი დენ ტმა 
გა ნაცხ ა და, კი ტო ვან მა რუ სე თის ჯარ თან შეკ რა კავ ში რი ო, ყო ველ წუთს 
ვე ლო დი ხე ლი სუფ ლე ბა ზე თავ დას ხმას...

რაც შე ე ხე ბა გა დატ რი ა ლე ბას, სამ ხედ რო კრი მი ნა ლურს, ალ ბათ 
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მოს კო ვი არ გა ნა ხორ ცი ე ლებ და, საბ ჭო თა კავ ში რი რომ არ დაშ ლი ლი ყო.
ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ მი ტინ გე ბი თაც მო უ გო ოპო ზი ცი ას სექ ტემ ბერ 

ოქ ტომ ბერ ში და სხვაგ ვა რად ვერც ამ ჯე რად და აკ ლებ დნენ ვე რა ფერს.
– მწე რალ თა კავ ში რი რო გორ და ტო ვეთ?
– 1992 წლის 7 თუ 8 იან ვარს “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე

დაქ ტო რო ბი დან გა მა თა ვი სუფ ლა ე. წ. “სამ ხედ რო საბ ჭომ”.
ხო ზე ადე იშ ვი ლი მო ვი და სახ ლში, ტა რი ელ ჭან ტუ რი ამ და მი რე კა, 

სხვებ მაც მითხ რეს, რომ გან თა ვი სუფ ლე ბა მეთხ ო ვა და ისე წავ სუ ლი
ყა ვი, მაგ რამ მე გან ცხა დე ბა არ და მი წე რი ა.

ხელ ფასს მა ი სამ დე მიხ დიდ ნენ, არ ვი ცი  რა ტომ. შე იძ ლე ბა იმი ტომ, 
რომ კარ გა ხანს თა მაზ წივ წი ვა ძე გა ზეთს ხელს აწერ და რო გორც რე დაქ
ტო რის მო ვა ლე ო ბის შემ სრუ ლე ბე ლი.

4 იან ვარს ტე ლე ვი ზი ით გა მო ვი და გუ რამ ფან ჯი კი ძე და გა ნაცხ ა და  
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” ფა შის ტუ რი გა ზე თი ა. ასე თი იგი 1937 
წელ საც კი არ ყო ფი ლა ო!

ვინც შე ა და რებს 1937 და 1991 წლე ბის “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ
თვე ლოს”, გან სხვა ვე ბას ნამ დვი ლად შე ამ ჩნევს, მაგ რამ ამას რა მნიშ ვნე
ლო ბა ჰქონ და!...

პუტ ჩის ტე ბი ყო ველ გვარ ბრალ დე ბას გვი ყე ნებ დნენ.
მა თი იდე ო ლო გე ბის მი თი თე ბებს პრაქ ტი კუ ლად ას რუ ლებ დნენ ავ ტო

მა ტი ა ნი რე ცი დი ვის ტე ბი.
ამ გვარ ქმე დე ბებს ჩემს ცხოვ რე ბა შიც ტრა გი კუ ლი შე დე გი მოჰ ყვა  

წა მე ბით მოკ ლეს დე და ჩე მი...
მწე რალ თა კავ შირ ში ჩვე ნი ყოფ ნა შე უძ ლე ბე ლი გახ და.
კავ ში რი დან გა მოს ვლის ინი ცი ა ტო რი ხუ ტა ბე რუ ლა ვა იყო, ხო ლო 

პუტ ჩის ტი მწერ ლე ბის წიგ ნთა აუ ტო და ფე სი  აღ შფო თე ბუ ლი ხალ ხი...
მწე რალ თა კავ ში რი და ტო ვა 40მდე მწე რალ მა (ზოგ მა შემ დეგ ბო დი ში 

მო ი ხა და, შევ ცდი თო და უკან დაბ რუნ და).
რო ცა ჩემს მოხ სნას ადას ტუ რებ და მწე რალ თა კავ ში რის პრე ზი დი

უ მი, მხო ლოდ ერ თმა და მი ჭი რა მხა რი  ეს გახ ლდათ გი ორ გი ნატ როშ
ვი ლი, რო მე ლიც ოცი წე ლი რე დაქ ტო რობ და “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ
თვე ლოს”.

– რომ არ მო ეხ სე ნით, დარ ჩე ბო დით რე დაქ ტო რად?
– ეგ ჩემ თვის მხო ლოდ სას ჯე ლი იქ ნე ბო და. ხუნ ტა კა ნო ნი ე რი ხე ლი

სუფ ლე ბის მომ ხრე ებს ტყვი ით ახ შობ და, მრა ვა ლა თა სი ან მი ტინ გებს 
ხვრეტ და და მე რო გორ შევ ძლებ დი პო ზი ცი ის დაც ვას...

– იქ ნებ სჯობ და, დარ ჩე ნი ლიყ ავით მწერ ლთა კავ შირ ში, გა გეგ რძე ლე-
ბი ნათ პო ლე მი კა, რა თა ერ წმუ ნათ თქვე ნი სი მარ თლე.

– გა მარ ჯვე ბულ მა პუტ ჩის ტებ მა არ და ინ დეს მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, 
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ჩვენ მოგ ვის მენ დნენ? მათ არ და ინ დეს ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, ვინც სა
ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა მო ა პო ვე ბი ნა, ჩვენ დაგ ვინ დობ დნენ? 
არა და, სწო რედ ის მწერ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ კი ტო ვა ნის, სი გუ ას და იო სე
ლი ა ნის გვერ დით, ად რე რომ ოპო ზი ცი ო ნე რობ დნენ  ვი თომ არ ეთან
ხმე ბოდ ნენ კო მუ ნის ტურ იდე ებს.

სამ წუ ხა რო ა, რომ ისევ შეც და აკა კი ბაქ რა ძე. 
იგი ოპო ზი ცი ო ნე რი იყო და მი ე სალ მა ხუნ ტას. გა მო ვი და 1992 წლის 

იან ვარ ში ტე ლე ვი ზი ით და გა ხა რე ბულ მა თქვა, ხომ არ გა მარ თლდა 
ზვი ა დის სიტყ ვე ბი, ჩე მი გა და ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლო და იშ
ლე ბა ო. ხომ ხე დავთ, აფ ხა ზე თიც ჩვენ თან არის და ცხინ ვალ საც მა ლე 
და ვიბ რუ ნებ თო...

– სა ინ ტე რე სო ა, რა პო ზი ცია გე კა ვათ გუ რამ ფან ჯი კი ძი სა და ჯან-
სუღ ჩარ კვი ა ნის მი მართ. ისი ნი ხომ ოპო ზი ცი ო ნერ მწე რალ თა გან ყვე-
ლა ზე აქ ტი უ რობ დნენ.

– გუ რამ ფან ჯი კი ძის პრო ზა ზე რამ დე ნი მე წე რი ლი მაქვს და ბეჭ დი
ლი. ახ ლაც მი მაჩ ნი ა, რომ იგი კარ გი პრო ზა ი კო სი და ერ თერ თი სა უ კე
თე სო პუბ ლი ცის ტი იყო. მაგ რამ რა ტომ ღაც სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი
დებ ლო ბა ვერ წარ მო ედ გი ნა. გარ და ამი სა, ზვი ადს ვერ იტან და. შემ დეგ 
ისე აღ მოჩ ნდა, რომ მი სი სა მი ვე მძა ხა ლი გე ნე რა ლი ჰყავ და და სა მი ვეს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პოს ტე ბი ეკა ვათ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას დროს (კი ტო
ვანს, თუ შუ რაშ ვილს, ალა სა ნი ას). მაგ რამ სი ტუ ა ცია რომ შე იც ვა ლა და 
კი ტო ვა ნი და თუ შუ რაშ ვი ლიც გა და ა ყე ნეს, ცხა დი ა, ოპო ზი ცი ის ბა ნაკს 
მი ა შუ რა.

თა ვის დრო ზე გუ რამ ფან ჯი კი ძე ჩემ და მი კე თილ გან წყო ბი ლი იყო და 
მეც ვცდი ლობ დი მის და მი და პი რის პი რე ბის შე ნე ლე ბას.

რო ცა პრე ზი დენ ტის მრჩევ ლებ მა (მათ შო რის  გო გი გა ჩე ჩი ლა ძემ) 
ზვი ად თან და მი ბა რეს (თუ და მა ბეზღ ეს), რა თა ფან ჯი კი ძე ზე მკაც რი 
წე რი ლე ბი და მე ბეჭ და, ვთქვი, რომ ეს მხო ლოდ გა ამ წვა ვებ და მწერ ლებს 
შო რის ურ თი ერ თო ბას. მი მა ტა ნი ნეს გუ რა მის მი ერ თი ა ნე თის რა ი ო ნულ 
გა ზეთ ში და ბეჭ დი ლი ზვი ა დის კრი ტი კა (1990 წლი სა).

პრე ზი დენ ტმა ეს წე რი ლი რომ წა ი კითხ ა, თქვა, არ ღირს ამ ფაქ ტზე 
რე ა გი რე ბა ო. შემ დეგ გუ რამ თა ნაც მი ვე დი სახ ლში და ვცდი ლობ დი ხე ლი
სუფ ლე ბას თან მი სი ურ თი ერ თო ბის ნორ მა ლი ზე ბას. გუ რა მიც შე ყოყ
მან და, მე ო რე დღეს მითხ რა, მე რომ ეს ნა ბი ჯი გა დავ დგა, ოპო ზი ცია 
მო ღა ლა ტედ გა მო მაცხ ა დებ სო.

ეს იყო ნო ემ ბრის ბო ლოს.
მა შინ უკ ვე ოპო ზი ცი ას გა მარ ჯვე ბის იმე დი გა და წუ რუ ლი ჰქონ და. 

ბევ რი ად რე სხვა დას ხვა მი ზე ზით გა ნაწყ ე ნე ბუ ლი მწე რა ლი ისევ აპი
რებ და გა ზეთ ში თა ნამ შრომ ლო ბას (მაგ. გრი გოლ აბა ში ძე).
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მაგ რამ საბ ჭო თა კავ ში რი და ი შა ლა და მოს კო ვი მი ტინ გე ბის იმე დით 
ვერ დარ ჩე ბო და  მან ია რაღს მი მარ თა...

ახ ლა რაც შე ე ხე ბა ჯან სუღ ჩარ კვი ანს.
პრე ზი დენტს არა სო დეს უთ ქვამს, რომ მის ოპო ზი ცი ურ მოქ მე დე ბა ზე 

რა ი მე რე ა გი რე ბა მო ეხ დი ნა “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს”.
ვფიქ რობ, რომ იგი ოპო ზი ცი ას თან ხე ლი სუფ ლე ბამ მი იყ ვა ნა. რა კი 

და ი ბეჭ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას კრი ტი კუ ლი წე რი ლი, ყვე ლა ვალ დე
ბუ ლად თვლი და, რომ ჯან სუღ ჩარ კვი ა ნი გა ე კი ლა. არა და, ის წე რი ლი 
ზვი ადს და წე რი ლი ჰქონ და 1516 წლით ად რე!

მე რე დაქ ცი ა ში დამ ხვდა გი ვი კა ბე ლაშ ვი ლის წე რი ლის სა მი ვა რი ან ტი 
 ჯან სუღს ხე ლი სუფ ლე ბა არ ენ დო ბა და ჩემს მამ ხი ლე ბელ გა მოს ვლას 
ყუ რადღ ე ბას რო გორ არ მი აქ ცე ვე ნო.

კა ტე გო რი უ ლი წი ნა აღ მდე გი ვი ყა ვი მა თი გა მოქ ვეყ ნე ბი სა. ეს იცის 
ჯან სუღ ჩარ კვი ან მა. ამის გა მო ვუთხ ა რი პრე ზი დენტს და იგი ყო ველ
გვა რი და სა ბუ თე ბის გა რე შე და მე თან ხმა.

რა თქმა უნ და, რამ დე ნი მე კო რექ ტუ ლი კრი ტი კუ ლი წე რი ლი და 
შე ნიშ ვნა ფან ჯი კი ძე სა და ჩარ კვი ან ზე დავ ბეჭ დეთ.

ქვეყ ნის დამ ხო ბა უნ დო დათ და ორი ო დე რეპ ლი კა ხომ უნ და 
აე ტა ნათ!

მათ შე კითხ ვე ბი თაც მივ მარ თე, რა თა ჩვე ნი გა ზე თის ფურ ცლებ ზეც 
ეთ ქვათ თა ვი ან თი სათ ქმე ლი.

შე კითხ ვებ ზე პა სუ ხი გაგ ვცა ჯან სუღ ჩარ კვი ან მა, გუ რამ ფან ჯი კი ძემ 
 არა, თუმ ცა მი ტინ გებ ზე აცხ ა დებ და, წარ მო გიდ გე ნი ათ რა დღე ში ვარ, 
მწე რალ თა კავ ში რის გა ზეთ ში წე რი ლი ვერ და მი ბეჭ დავ სო!

სექ ტემ ბერ ში, რო ცა ვი თა რე ბა და ი ძა ბა, კარ ბე ლაშ ვი ლი გა აქ ტი ურ და, 
ახ ლა ხომ დარ წმუნ დით, ვის ვებ რძო დი მე ო. მე ზვი ადს ვუ ჭერ მხარ სო.

მხარ და ჭე რა მო ვუ წო ნე, მაგ რამ წე რი ლის და ბეჭ დვა ზე ისევ უა რი 
ვუთხ ა რი. ჯან სუღს მა ნამ დე ნათ ქვა მი ჰქონ და, ახ ლა კი ვი ცი, კარ ბე
ლაშ ვი ლის ყვე ლა ზე ვრცელ წე რილს და ბეჭ დავ თო...

15 ნო ემ ბრის ნო მერ ში გა მო ვაქ ვეყ ნეთ შო თა ნიშ ნი ა ნი ძის ლექ სე ბი, 
შო თა ოპო ზი ცი ას თა ნა უგ რძნობ და, მაგ რამ კონ სტან ტი ნე სა და ზვი ა დის 
პა ტი ვის მცე მე ლი იყო (სხვა თა შო რის, ორი ო დე წლის წი ნათ მითხ რა, 
ზვი ად ზე უკე თე სი პრე ზი დენ ტი მა შინ მსოფ ლი ოს არ ცერთ ქვე ყა ნას არ 
ჰყავ და ო!).

შო თას ერ თერთ ლექ სში ჰქონ და ასე თი სტრი ქო ნე ბი:
“ღირ სი ხარ თუ უღელს და გად გამს
ცხვირ ში რგოლ გაყ რი ლი ბე ლა დი”.

პრე ზი დენ ტის ერ თერთ მრჩე ველს  გი ორ გი გა ჩე ჩი ლა ძეს მო ეჩ ვე ნა, 
რომ ეს ნათ ქვა მი იყო ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი სა მარ თით, თუმ ცა, არ 
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ვი ცი, რა ნიშ ნით ჰგავ და “ცხვირ ში რგოლ გაყ რი ლი ბე ლა დი” ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას!

თურ მე პრე ზი დენ ტიც შე ფიქ რი ან და და გვი ან ღა მით და მე ლა პა რა კა. 
მე მი ვე დი, მი ვი ტა ნე გა ზე თი და ავუხ სე ნი ლექ სის ში ნა არ სი. ზვი ა დი 
შე წუხ და, უხერ ხუ ლო ბა იგ რძნო და სხვა თე მა ზე გა და ი ტა ნა სა უ ბა რი.

ზო გი მრჩე ვე ლი ასე უმ ტკი ცებ და პრე ზი დენტს ერ თგუ ლე ბას. მაგ რამ 
რო ცა მან და ტო ვა სა ქარ თვე ლო, ერ თხე ლაც არ შეხ მი ა ნე ბი ა!

– მე გე თან ხმე ბით, რომ იმ პე რი ოდ ში ბევ რი ცდი ლობ და ვი თა რე ბის 
რო გორც ნორ მა ლი ზე ბას, ისე დრა მა ტი ზე ბას. სა ბო ლო ოდ კი საღ მა აზ-
რმა ვერ გა ი მარ ჯვა და კრემ ლმა თა ვის სა წა დელს მი აღ წი ა. და რაც ყვე-
ლა ზე სა ში ნე ლე ბა ა, ეს ქარ თველ თა ხე ლით გა კეთ და.

– ამი ტო მა ცა ა, რომ არა ვი თა რი ფა სი არა აქვს დღეს ვახ ტანგ გო გუ ა
ძის ან ვა ლე რი კვა რაცხ ე ლი ას სიტყ ვებს, მათ ნათ ქვამ დაგ ვი ა ნე ბულ სი
მარ თლეს. ვახ ტანგ გო გუ ა ძემ უწო და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 1991 წლის 
აგ ვის ტო ში ჩა უ შეს კუ, რაც პა რო ლად აი ტა ცა ოპო ზი ცი ამ, ე.ი. პრე ზი
დენ ტის ოჯახ საც ისე უნ და მოპყ რო ბოდ ნენ, რო გორც ცოლ ქმარ ჩა უ
შეს კუ ებს.

ვახ ტანგ გო გუ ა ძე შიმ ში ლობ და ჯა ბა იო სე ლი ა ნის და სა ცა ვად, რო ცა 
იო სე ლი ა ნი ხე ლი სუფ ლე ბას არ ემორ ჩი ლე ბო და.

ვახ ტანგ გო გუ ა ძე არის სო ჭის მო ღა ლა ტურ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის
მომ წე რი 1993 წლის ივ ლის ში, რა საც მოჰ ყვა აფ ხა ზე თის და კარ გვა.

იმა ვე წლის 20 ოქ ტომ ბერს გა მო ვი და ტე ლე ვი ზი ით და ნაც ვლად მო
რი გე ბი სა, კა ნონ ზო მი ე რად ჩათ ვა ლა რუ სე თის ჯა რის გა მო ყე ნე ბა სა
მეგ რე ლოს და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა აღ მდეგ. შემ დეგ კი ჩაჯ და 
ბალ ტი ნის ტან კში და პირ ვე ლი შე იჭ რა ზუგ დიდ ში!

ასე თი რამ ორ ჯო ნი კი ძე საც არ ჩა უ დე ნი ა!
25 თე ბერ ვალს იგი ბა ქო ში იყო, რო ცა XI არ მია თბი ლის ში შე მო ვი და.
დღეს ვახ ტანგ გო გუ ა ძე გა მოფ ხიზ ლე ბუ ლი ა, ზვი ად საც სხვაგ ვა რად 

აფა სებს, ედუ არდ შე ვარ დნა ძე საც. ეს კარ გი ა, მაგ რამ რა ვუ ყოთ 
წარ სულს? და ნა შა უ ლი ხომ ჩა დე ნი ლი ა. პო ლი ტი კა ხომ მეც ნი ე რე ბა არ 
არის, ერ თგან დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა მე ო რე გან გა მო ას წო რო!

თქვენ შე ამ ჩნევ დით, მე აქ არა ფერს ვამ ბობ კი ტო ვან ზე, სი გუ ა სა 
და იო სე ლი ან ზე. მათ და მი ჩე მი პო ზი ცია ყო ველ თვის გარ კვე უ ლი იყო 
 ისი ნი არი ან სა ხელ მწი ფო დამ ნა შა ვე ნი. და ბე დის ირო ნიაა ის, რომ 
თენ გიზ კი ტო ვა ნი ცი ხე ში იჯ და იმ ნა ბი ჯის გა მო, რო მე ლიც ყვე ლა ზე 
სწო რი იყო მის ცხოვ რე ბა ში!

მაგ რამ ალ ბათ ასე თი სას ჯე ლია ყვე ლა ზე მძი მე!
- და ვუბ რუნ დეთ დღე ვან დე ლო ბას. მო ახ ლოვ და ახა ლი არ ჩევ ნე ბი. 

თქვე ნის აზ რით, 1995 წლის ნო ემ ბრის არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბულ მა მო-
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ქა ლა ქე თა კავ შირ მა და მის მა ხე ლი სუფ ლე ბამ რა პროგ რესს მი აღ წი ეს, 
რა სი კე თე მო უ ტა ნეს სა ქარ თვე ლოს?

 რა ღაც პროგ რე სი ცხოვ რე ბა ში ყო ველ თვის ხდე ბა. ამას არ სჭირ დე
ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რა. გლე ხი რომ კარგ მო სა ვალს მო ი წევს 
ან მწე რა ლი შე დევრს შექ მნის, ეს სრუ ლი ა დაც არაა ხე ლი სუფ ლე ბის 
დამ სა ხუ რე ბა.

ახ ლა, თვალს რომ ვავ ლებთ, თუ რა მოხ და არ ჩევ ნე ბი დან არ ჩევ ნე ბამ
დე, შე იძ ლე ბა გა დაჭ რით ით ქვას  ხე ლი სუფ ლე ბამ გა აგ რძე ლა ხალ ხის 
მოტყ უ ე ბა. იგი ქვე ყა ნას დაჰ პირ და მი ლი ონ სა მუ შაო ად გილს და ისიც 
კი ვერ შე უ ნარ ჩუ ნა, რაც ჰქონ და. ვერ აღად გი ნა ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ
ლი მთლი ა ნო ბა, ვერ მო აგ ვა რა ენერ გე ტი კის პრობ ლე მა, ვერ აღ მოფ
ხვრა არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბა... ევ რო საბ ჭო ში შეს ვლა 
კარ გი ა, მაგ რამ მას ახ ლავს თა ვი სი პრობ ლე მე ბიც (მაგ; უნ და დაბ რუნ
დნენ ე. წ. თურ ქი მეს ხე ბი).

ზვი ა დის ტებ თან მო რი გე ბის სა ნაც ვლოდ ამე რი კის სა ხელ მწი ფო 
დე პარ ტა მენტს ისი ნი ტე რო რის ტე ბად გა მო აცხ ა დე ბი ნეს და სა ა მი სოდ 
ყვე ლა ფე რი გა ა კე თეს, თუმ ცა ევ რო საბ ჭო მო ითხ ოვს პო ლიტ პა ტიმ
რე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბას.

ეკო ნო მი კა კი დევ უფ რო და ე ცა. მცი რე ო დე ნი აღ მავ ლო ბა, რაც შე იმ
ჩნე ო და, გა სუ ლი წლის შე მოდ გო მი დან ახა ლი დაქ ვე ი თე ბით შე იც ვა ლა.

გან მე ორ და გა ლის ტრა გე დი ა. კი დევ ერ თხელ გა მო ა ძე ვეს მრა ვა ლი 
ათა სი ქარ თვე ლი აფ ხა ზე თი დან და აფ ხა ზე თი დაბ რუ ნე ბის სა მა გი ე როდ 
უფ რო დაგ ვშორ და.

სა ქარ თვე ლო ში 1993 წელს დის ლო ცი რე ბუ ლი ყო ფი ლა 4 500 რუ სი 
ჯა რის კა ცი. სადღ ე ი სოდ მა თი რიცხ ვი 11 200 გამ ხდა რა!

რუ სის ჯა რი ტო ვებს ყვე ლა ქვე ყა ნას, სა ქარ თვლე ო ში კი მი სი რიცხ ვი 
ორ მა გი და სამ მა გი ხდე ბა.

სა ქარ თვე ლოს პო ლი ცი ის რიცხ ვი იზ რდე ბა და 80 000 მი აღ წი ა, ჯა რი 
მცირ დე ბა და და დის 20 000 მდე.

სა ინ ტე რე სო შე ფარ დე ბაა  სა ქარ თვე ლოს 4ჯერ მე ტი პო ლი ცი ე ლი 
ჰყავს, ვიდ რე ჯა რის კა ცი!

ეს მა შინ, რო ცა სო ხუ მი და ცხინ ვა ლი აღარ ემორ ჩი ლე ბა და, რომც 
მო ვინ დო მოთ, ვერც ია რა ღით და ვი ცავთ ქვე ყა ნას. ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბის აღ დგე ნას ირა ღით რომ ვერ შევ ძლებთ, ისე დაც ნა თე ლი ა.

გა მო დის, რომ ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბას ქვეყ ნის ინ ტე რე
სე ბის დაც ვა ზე ბევ რად მე ტად აინ ტე რე სებს სა კუ თა რი სკა მის დაც ვა!

სო ცი ა ლის ტურ სა ქარ თვე ლოს ჰყოფ ნი და 22 ათა სი მი ლი ცი ე ლი!
რამ დენ ჯერ მე შემ ცირ და თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს ბი უ ჯე ტი. ალ ბათ 

იმი ტომ, რომ არ მია ბუ ტა ფო რი ად იქ ცა!
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საბ ჭო თა კავ ში რის 15 ყო ფი ლი რეს პუბ ლი კი დან ყვე ლა ზე სუს ტი, 
ყვე ლა ზე ცუ დად შე ი ა რა ღე ბუ ლი ჯა რი ჰყავს სა ქარ თვე ლოს!

ყვე ლა ზე მე ტი რუ სი ჯა რის კა ცი დგას სა ქარ თველ ში!
ისევ რუ სია ჩვე ნი მშვი დო ბის გა რან ტი, რო გორც ორა სი წლის წი ნათ.
- თქვენ რო გორ ფიქ რობთ, რა ტომ ხდე ბა ასე?
 ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა არ დგას ქარ თულ მი წა ზე. იგი ნი ა დაგს ვერ 

გრძნობს ფეხ ქვეშ. ამი ტომ ქა ნა ობს რუ სეთ სა და ამე რი კას შო რის. მან 
ზვი ა დის ტე ბი იმი ტომ კი არ უარ ყო, რომ ისი ნი ხე ლი სუფ ლე ბა ში ეცი
ლე ბი ან  არ უნ დათ ქარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი სუ ლი. თქვენ ხე დავთ, რო
გორ თან და თან შე იც ვა ლა სა ზო გა დო ე ბა, აღარ არ სე ბობს პატ რი ო ტუ
ლი ინ ტე რე სე ბი. სა ო ცა რი ა, სად გაქ რა ის ხალ ხი, 9 აპ რილს რომ იდ გა 
მთავ რო ბის სახ ლის წინ. გა ბა ტონ და ნი ჰი ლიზ მი, ნაც ვლად ჰე რო იზ მი სა.

ესეც ერ თერ თი შე დე გია ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის 
დამ ხო ბი სა, რო მელ საც მოჰ ყვა ეროვ ნუ ლი იდე ა ლე ბის გა უ ფა სუ რე ბა.

ილია ჭავ ჭა ვა ძის “სა ქარ თვე ლოს მო ამ ბე” 500700 ეგ ზემ პლა რი 
იბეჭ დე ბო და. გა ვი და თით ქმის სა უ კუ ნე ნა ხე ვა რი, გა სამ მაგ და ქარ თუ ლი 
მო სახ ლე ო ბა, მაგ რამ დღეს ჟურ ნა ლე ბის ტი რა ჟი 500ს არ სცილ დე ბა.

ხალხს არ აინ ტე რე სებს ლი ტე რა ტუ რა, ხე ლოვ ნე ბა, მეც ნი ე რე ბა.
არც სა ხელ მწი ფოს აინ ტე რე სებს  პრო ფე სორს უხ დის 50 ლარს. 

იხუ რე ბა სკო ლე ბი, რად გან მას წავ ლებ ლებს ხელ ფასს ვე ღარ აძ ლე ვენ.
მა ლე და ი ხუ რე ბა კერ ძო უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი. შემ დეგ სა ხელ

მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ჯე რი დად გე ბა.
შე სა ბა მი სად  XXI სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს სპე ცი ა ლის ტე ბი არ ეყო

ლე ბა. რო გორც ჩანს, ეს არც არის სა ჭი რო  სა ქარ თვე ლო უნ და იყოს 
ევ რა ზი ის კო რი დო რი და არა და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო! 

კო რი დორს კი სჭირ დე ბა მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლი, რეს ტორ ნე ბი, 
სას ტუმ რო ე ბი, კომ ფორ ტი და არა მო აზ როვ ნე ხალ ხი... ამი ტომ სავ სე ბით 
ზედ მე ტია ზვი ა დის ტე ბის თავ გა მო დე ბა. ისი ნი ხომ ტე რი ტო რის ტე ბი 
და ფა შის ტე ბი არი ან! რო გორ შე იძ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა მათ, თუნ დაც 
ფა ნა ტიზმს, არ იყე ნებ დეს, მას რომ ქვეყ ნის მო მა ვა ლი აღელ ვებ დეს.

ქვეყ ნის მო მა ვა ლი ამ ხე ლი სუფ ლე ბას აღელ ვებს იმ დე ნად, რამ დე
ნა დაც უკავ შირ დე ბა მი სი სკა მე ბის არ სე ბო ბას! არა და  იგი არ ჩე უ ლია 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ ოცი პრო ცენ ტის მი ერ!

– ისიც ხომ აშ კა რა ა, რომ, თუმ ცა ნე ლი ტემ პით, ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი-
ლობს ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დგე ნას, თუ ეს ილუ ზი ა ა?

– ყვე ლა ფერ ზე ერ თად ვერ ვი ლა პა რა კებთ. მე იმას ვამ ბობ, რა საც 
ვხე დავ. სო ხუმ თან და ცხინ ვალ თან მო ლა პა რა კე ბებს არა ვი თა რი პროგ
რე სი არ მოჰ ყო ლი ა, ეს ხე ლი სუფ ლე ბას სა გან გა შოდ არ მი აჩ ნი ა: ევ რა
ზი ის კო რი დო რი გა დაჭ რის ამ პრობ ლე მებს, რო ცა ცხინ ვა ლიც და სო
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ხუ მიც მის არე ალ ში მო ექ ცე ვა. ხე ლი სუფ ლე ბის აზ რით, აფ ხა ზე თის კი 
არა, სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა ხდე ბა ნო მი ნა ლუ რი! ამი ტომ მი
დის კონ ფე დე რა ცი ის კენ, თო რემ სა ქარ თვე ლოს ფე დე რა ცი უ ლი ისე დაც 
იყო კო მუ ნის ტე ბის დროს.

აი, ახ ლოვ დე ბა არ ჩევ ნე ბი და ქმნი ან მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის სა ტე
ლი ტურ პარ ტი ებს, ზვი ა დის ტებს ტე რო რის ტის იარ ლიყს არ აცი ლე ბენ, 
თხაზ ვენ უც ნა ურ სა არ ჩევ ნო კა ნონს, ძა ბა ვენ ურ თი ერ თო ბას აჭა რას თან, 
ლა მის მტრის ხა ტი შექ მნან ას ლან აბა ში ძი სა გან და ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბა 
ხალ ხის და საბ ნე ვად და ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.

ამ დე ნი ენერ გია და ინ ტრი გე ბის ხლარ თვის უნა რი რომ სა ქარ თვე ლოს 
სა სი კე თოდ წა რე მარ თათ, ეგებ ბევ რი პრობ ლე მა გა დაჭ რი ლი ყო კი დეც!

– თქვენ ახ სე ნეთ ას ლან აბა ში ძე, რომ არა ფერს იტყ ვით ბა ტო ნი ას-
ლა ნის შე სა ხებ?

– რო ცა გა ზეთ “გრა ა ლის” რე დაქ ტო რი ვი ყა ვი, 1996 წელს, დავ ბეჭ დე 
ნო დარ კო ბე რი ძის ვრცე ლი წე რი ლი “ოთხი დღე ვი თარ ცა ოთხი წა მი”.

ეს ჩე მი პო ზი ცი ის გა მოვ ლე ნაც გახ ლდათ.
ას ლან აბა ში ძე დღეს ერ თა დერ თი რე ა ლუ რი ძა ლა ა, რო მელ საც შე უძ

ლია სა ქარ თვე ლოს მრა ვალ წლი ა ნი დაღ მავ ლო ბის შე ჩე რე ბა და ქვეყ ნის 
აღორ ძი ნე ბა. მას აქვს სა ა მი სო ნი ჭი, გა მოც დი ლე ბა და, რაც ამ ჟა მად 
ყვე ლა ზე მთა ვა რია  სურ ვი ლი.

– სო სო! თქვენ ზო გა დად ისა უბ რეთ, მაგ რამ მინ და მკვეთ რად და ა არ-
ქვათ სა ხე ლი 1991-1992 წლე ბის მოვ ლე ნებს!

– ეს იყო სამ ხედ რო კრი მი ნა ლუ რი გა დატ რი ა ლე ბა, ერ თი მუ ჭა კრი მი
ნა ლე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი.

– კი დევ რის თქმას ინე ბებთ?
– ერის ცხოვ რე ბა ში აღ მაფ რე ნის შემ დეგ დგე ბა დეპ რე სი ის ჟა მი. ეს 

ჟა მი უდ გას სა ქარ თვე ლოს. რაც არ შე იძ ლე ბა დიდ ხანს გაგ რძელ დეს, 
ამას ცხად ყოფს ის ახალ გაზ რდუ ლი მოძ რა ო ბა, რო მე ლიც ეროვ ნუ ლი 
გან ძის უცხ ო ეთ ში გა ტა ნის წი ნა აღ მდე გი ა. შე იძ ლე ბა ისი ნი მარ თლაც 
იშ ვი ა თად და დი ოდ ნენ მუ ზე უ მებ ში. მთა ვა რი ისა ა, რომ ახალ თა ო ბა ში 
ცოცხ ლობს ერის ღირ სე ბის გრძნო ბა, რო მე ლიც ვერ აი ტანს კო რი დო
რად ქცე ულ სა ქარ თვე ლოს.

ოდეს მე, ათა სე უ ლი წლე ბის შემ დეგ, შე იძ ლე ბა მარ თლაც ჩა მო ყა
ლიბ დეს ერ თი ერი და ერ თი ა ნი ენა, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით ამა ზე ფიქ რი 
ფან ტას ტი კის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა.

ესა უბ რა ბე ლა შალ ვაშ ვი ლი 
“გა უხ მა უ რე ბე ლი ფაქ ტე ბი”,
1999, 29 ივ ნი სი - 5 ივ ლი სი
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დიპ ლო მა ტი უ რი მა ნევ რე ბით არა ფე რი გა მო ვა

ორი ძი რი თა დი პარ ტია ქმნის ჩვენს ბლოკს — “XXI სა უ კუ ნე”. ამის 
გარ და, არი ან სხვა პარ ტი ე ბიც და ამი ტომ და ერ ქვა ამ გა ერ თი ა ნე ბას 
ბლო კი. ჩვენ კარ გი ურ თი ერ თო ბა გვაქვს აღორ ძი ნე ბის კავ შირ თან — 
ას ლან აბა ში ძეს თან და სა ზო გა დო ე ბამ იცის, რომ ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბა 
ოფი ცი ა ლუ რად გა ფორ მდა ამ ორი ო დე კვი რის წი ნათ. რაც შე ე ხე ბა კონ
ფე რენ ცი ას, თქვენ ეს წრე ბო დით და თა ვად დარ წმუნ დით, რო გო რი ხალ
ხმრავ ლო ბა იყო და ინ ტე რე სი სუ ფევ და. ეს გახ ლდათ თბი ლი სის ორ გა
ნი ზა ცი ის კონ ფე რენ ცი ა, რეს პუბ ლი კუ რი სა მოგ ვი ა ნე ბით ჩა ტარ დე ბა. 
იმე დი მაქვს, არც რეს პუბ ლი კურ კონ ფე რენ ცი ას მო აკ ლდე ბა ხალ ხის 
ინ ტე რე სი და სიმ რავ ლე. ბა ტონ მა ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვილ მა, თქვენ თვი
თონ მოს მი ნეთ, რომ მოხ სე ნე ბა ში ისა უბ რა იმ ძი რი თად დე ბუ ლე ბებ ზე, 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც ვცდი ლობთ. ყვე ლა ზე დი დი და ნა კარ გი, 
რაც უკა ნას კნელ წლებ ში ვი გე მეთ, ეს არის ჩვე ნი და კარ გუ ლი ტე რი ტო
რი ე ბი. მათ მშვი დო ბი ა ნად არა ვინ და აბ რუ ნებს. XIII სა უ კუ ნი დან, რომ 
გა დავ ხე დოთ ჩვენს ის ტო რი ას, სულ ვკარ გავთ ტე რი ტო რი ებს და სულ 
უფ რო მცირ დე ბა ჩვე ნი მი წე ბი. პავ ლე ინ გო როყ ვა წერს, რომ თა მა რის 
ეპო ქა ში სა ქარ თვე ლო ყო ფი ლა 220 ათას კვად რა ტულ კმზე გა და ჭი
მუ ლი. მენ შე ვი კე ბის დროს 90 ათა სი კვად რა ტუ ლი ყო ფი ლა. რო ცა ნოე 
ჟორ და ნი ას ხე ლი სუფ ლე ბა გან დევ ნეს, სა ქარ თვე ლომ და კარ გა არ თვი
ნი, არ ტა ა ნი, სა ინ გი ლო, ლო რე ტა ში რი. და, სა ბო ლო ოდ, სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კას ჰქონ და 70 ათა სი კვ. კმ. მაგ რამ მოხ და მე ო რე გა დატ
რი ა ლე ბა 92 წლის იან ვარ ში და შე მოგ ვრჩა ის, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ 
შე დის აფ ხა ზე თი და არ შე დის სა მა ჩაბ ლო. მე არ ვი ცი, თბი ლი სის ხე ლი
სუფ ლე ბა რა ტე რი ტო რი ა ზე ვრცელ დე ბა, მაგ რამ აფ ხა ზე თის ტრა გე
დია ერ თი უდი დე სი ტრა გე დიაა სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში. აქამ დე არ 
ყო ფი ლა შემ თხვე ვა, რომ აფ ხა ზე თი ასე მტრუ ლად, ასე რა დი კა ლუ რად 
ყო ფი ლი ყო და პი რის პი რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს თან .და რაც უნ და იმარ
თლოს თა ვი ხე ლი სუფ ლე ბამ, რომ მას არ სურ და და მის უნებ ლი ედ მოხ
და ყვე ლა ფე რი, ფაქ ტი ფაქ ტად რჩე ბა — სა ქარ თვე ლო, ჯერ ჯე რო ბით, 
არ სე ბობს ამ ერ თერ თი უძ ვე ლე სი რე გი ო ნის გა რე შე. მე ო რე სა ში ნე
ლე ბა კი დევ ის არის, რომ 300 ათა სი ქარ თვე ლი, რო მე ლიც იქ ცხოვ
რობ და, გა მო ყა რეს და არა ვი თა რი იმე დი არ არის მა თი დაბ რუ ნე ბი სა. 
ერ თა დერ თი ფაქ ტი მახ სოვს ის ტო რი ი დან, რო ცა შაჰ ა ბას მა ამ დე ნი ვე 
ათა სი ადა მი ა ნი აყა რა და გა ა სახ ლა მშობ ლი უ რი მი წი დან. — ეს მე ო რე 
ფაქ ტი ა, სხვა მსგავ სი ამ ბა ვი მე არ მახ სოვს ის ტო რი ი დან.

— სო სო! რა ეშ ვე ლე ბა ამ ყვე ლა ფერს?



210

— ვფიქ რობ, დიპ ლო მა ტი უ რი მა ნევ რე ბით, მარ ტო მოკ რძა ლე ბუ ლი 
კითხ ვა პა სუ ხით არა ფე რი  გა მო ვა. პირ ველ ყოვ ლი სა, სა ხელ მწი ფოს სა
თა ვე ში უნ და იყოს პატ რი ო ტუ ლად მო აზ როვ ნე ხე ლი სუფ ლე ბა, პატ რი
ო ტუ ლად გან წყო ბი ლი ხალ ხი. იმი ტომ, რომ ადა მი ა ნი მარ თვა საც ის წავ
ლის, პო ლი ტი კა საც და ე უფ ლე ბა, მაგ რამ თუ მას არ გა აჩ ნია პატ რი ო ტუ
ლი სუ ლის კვე თე ბა, მა შინ ის სა ხელ მწი ფო სათ ვის სა სი კე თოს ვე რა ფერს 
გა ა კე თებს. დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა რაც არის, ყვე ლამ იცის. მერ ვე 
წე ლია იგი არ სე ბობს და შე იძ ლე ბა რა ი მე სა სი კე თო გა ა კე თა, მაგ რამ მე 
ვერ ვხე დავ, შე იძ ლე ბა სხვე ბი ხე და ვენ... შე იძ ლე ბა გა ა კე თეს თა ვი ან თი 
ოჯა ხე ბი სათ ვის, თა ვი ან თი კლა ნი სათ ვის. მაგ რამ 50100 წლის შემ დეგ, 
მე არა მგო ნი ა, მათ მოღ ვა წე ო ბა ში ვინ მემ რა ი მე და დე ბი თი და ი ნა ხოს. 
დი დი ხმა უ რია იმა ზე, რომ სა ქარ თვე ლო ევ რო საბ ჭოს წევ რი გახ და, გა
ე როს წევ რი გახ და. მაგ რამ სა ქარ თვე ლო გა ე როს წევ რი გახ და თხუთ მე
ტი რეს პუბ ლი კი დან სულ ბო ლოს. ევ რო საბ ჭო შიც სა ქარ თვე ლო იმი ტომ 
კი არ მი ი ღეს, რომ აქ არის პრე ზი დენ ტი შე ვარ დნა ძე, არა მედ იმი ტომ, 
რომ სა ქარ თვე ლო და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ა. ასე ვე დი დი ხმა უ
რია ნავ თობ სა დე ნის, ევ რა ზი ის კო რი დო რის გა მო. ესეც არ არის ხე ლი
სუფ ლე ბის დამ სა ხუ რე ბა. ეს არის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის დამ სა
ხუ რე ბა. ჩვე ნი ქვე ყა ნა მდე ბა რე ობს ევ რა ზი ის შე სა ყარ თან და ცხა დი ა, 
პრე ზი დენ ტი ვინც უნ და იყოს, ეს მა ინც ასე მოხ დე ბო და. ხო ლო უშუ ა
ლოდ რაც ხე ლი სუფ ლე ბას შე ეძ ლო, ის არ გა კე თე ბუ ლა.

— და არც რა ი მე სი კე თე მო უ ტა ნი ა?
— ავი ღოთ გა ნათ ლე ბა, მეც ნი ე რე ბა, კულ ტუ რა, ეკო ნო მი კა, ადა მი ან

თა ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა, — მე აქ ხე ლი სუფ ლე ბის რა ი მე დამ სა
ხუ რე ბას ვერ ვხე დავ. ცხა დი ა, ცხოვ რე ბა წინ მი დის და რა ღაც სი კე თე 
მა ინც იარ სე ბებს ამ ქვეყ ნად. მე იმას ვამ ბობ, ხე ლი სუფ ლე ბის ინი ცი
ა ტი ვით რა გა კეთ და, თო რემ სო ფელ ში რომ გლე ხი სი მინდს მო ი წევს, 
ძრო ხე ბი ეყო ლე ბა და თა ვის მე ურ ნე ო ბას გა მარ თავს, ეს არ არის ხე
ლი სუფ ლე ბის დამ სა ხუ რე ბა. სტი ქი უ რად რა ღაც კი მოგ ვარ დე ბა, მაგ
რამ მე ვამ ბობ — სა ხელ მწი ფო ებ რივ დო ნე ზე. ამ ხე ლი სუფ ლე ბას კონ
ფლიქ ტი ჰქონ და სა მეგ რე ლოს თან, კონ ფლიქ ტი აქვს აჭა რას თან, მეს
ხეთ ჯა ვა ხე თიც თა ვის თვის არის და ამას არ ქმე ვენ დე მოკ რა ტი ზა ცი ას. 
სა ქარ თვე ლოს ტრა გე დია იყო ის, რომ ქვე ყა ნა და ი ყო სამ თავ რო ე ბად. 
ეს მოხ და შუა სა უ კუ ნე ებ ში. ახ ლა ჩვენ ისევ მი ვუბ რუნ დით ამას. თუ 
ეს აუ ცი ლე ბე ლი ა, მა შინ რა ი ო ნე ბი უნ და გა უქ მდეს. ახ ლა რა ი ო ნე ბიც 
არ სე ბობს და და ყო ფაც, რაც ქვე ყა ნას დე ცენ ტრა ლი ზე ბის საფ რთხეს 
უქმნის და ბუ ნებ რი ვად სე პა რა ტიზმს ბა დებს, რად გან ამ შემ თხვე ვა ში 
მოქ მე დე ბენ სხვა ძა ლე ბიც.

— სო სო! თქვენ სა მეგ რე ლო ახ სე ნეთ. გვითხ ა რით, რომ გა მო იწ ვია 
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სა მეგ რე ლო სად მი ამ გვა რი სი სას ტი კე. მი სი ხუთ გზის გა ლაშ ქრე ბა -ა ოხ-
რე ბა. ამ ყვე ლა ფე რის ხელ მძღვა ნე ლი ცი ხე ში სხვა მი ზე ზით რა ტომ ზის 
და არა ამ და ლაშ ქვრის გა მო?

– თქვენ გახ სოვთ, რომ სა ხა როვ მა სა ქარ თვე ლოს მცი რე იმ პე რია 
უწო და. ეს, რა თქმა უნ და, სა ხა რო ვის იდეა არ იყო; ამ საქ მე ში ჩა რე უ ლი 
იყ ვნენ რუ სე თის სპეც სამ სა ხუ რე ბი, ამ აზრს ამ კვიდ რებ დნენ მთე ლი 
შეგ ნე ბით. კო მუ ნის ტე ბის დროს იმ ფაქტს, რომ სა ქარ თვე ლო ფე დე რა
ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბა იყო, არა ვი თა რი აზ რი არ ჰქონ და. მაგ რამ რა კი ღა 
იშ ლე ბო და საბ ჭო თა კავ ში რი, რუ სებ მა ეს აზ რი გა ნა ვი თა რეს.

— რა ტომ?
— იმი ტომ, რომ რა კი იმ პე რია იყო, ის უნ და ქცე უ ლი ყო რე ა ლუ რი ავ

ტო ნო მი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბად. მაგ რამ რუ სეთს ავ ტო ნო მია ხელს არ აძ
ლევ და. მათ, ფაქ ტი უ რად, სა ქარ თვე ლოს მი უ სა და გეს კონ ფე დე რა ცი ის 
მო დე ლი, რაც ნიშ ნავს არა ცენ ტრი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბას, არა მედ 
თა ნა ბა რუფ ლე ბი ან სუ ბი ექ ტთა ერ თი ა ნო ბას, რო გო რიც არის შვე ი ცა
რი ა, რო მე ლიც თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი სა მი კან ტო ნი სა გან შედ გე ბა. მა
თი აზ რით, ასე ვე უნ და ყო ფი ლი ყო სა ქარ თვე ლო შემ დგა რი — აჭა რა, 
აფ ხა ზე თი, სამ ხრეთ ოსე თი. მათ მო ინ დო მეს, ამ მო დელს და მა ტე ბო და 
სა მეგ რე ლოც. 30ი ან წლებ ში, თქვენ გახ სოვთ, იყო ასე თი აზ რი. მეგ
რულ ენა ზე გა მო ი ცა გა ზე თე ბი, რომ ყო ფი ლი ყო სა მეგ რე ლოს ავ ტო
ნო მი ა. რუ სე თი სულ ამ აზრს გვაჩ ვევ და, სულ ამა ზე იყო ლა პა რა კი. 
199192 წლე ბის გა დატ რი ა ლე ბით ისარ გებ ლეს იმ პე რი ულ მა ძა ლებ მა 
და და იწყო სა მაგ რე ლოს და ლაშ ქვრა, რა თა ხალხს თვი თონ ეთ ქვა, რომ 
ჩვენ გვინ და ვი ყოთ ცალ კე ო. თან ამას ხელს ისიც უწყ ობ და, რომ ზვი ად 
გამ სა ხურ დია წარ მო შო ბით იყო მეგ რე ლი, თუმ ცა სა მეგ რე ლო ში, ცხა
დია, არ უცხ ოვ რი ა.

1992 წელს იან ვარ ში რო დე საც ზვი ად გამ სა ხურ დია იძუ ლე ბუ ლი იყო 
გროზ ნო ში  გა ჩე რე ბუ ლი ყო, მოს კო ვის ტე ლე ვი ზი ამ გა მო აცხ ა და, რომ 
ზვი ად გამ სა ხურ დია აპი რებს აფ ხა ზეთ სა მეგ რე ლოს რეს პუბ ლი კის გა
მოცხ ა დე ბა სო. რა თქმა უნ და, ამ გვა რი იდეა არც ერთ ქარ თველს არ 
ჰქო ნი ა, მაგ რამ ეს იყო რუ სე თი დან თავ სმოხ ვე უ ლი. და ამ გამოგონილი 
იდე ის წი ნა აღ მდეგ გა მო ვიდ ნენ ჯა ბა იო სე ლი ა ნის ბან დე ბი. ასე რომ, 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას თან ბრძო ლის მო ტი ვით ჯა ბა ებ რძო და სა ქარ
თვე ლო სა და სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბას. სა ერ თოდ, ბოლ შე ვი კურ 
მოძ რა ო ბა ში დიდ როლს ას რუ ლებ დნენ ქურ დე ბი და ბან დი ტე ბი, კრი
მი ნა ლუ რი ელე მენ ტე ბი. ბოლ შე ვი კე ბი და კო მუ ნის ტე ბი ყო ველ თვის 
ეყ რდნო ბოდ ნენ ასეთ ბო როტ ძა ლებს და ამ შემ თხვე ვა შიც ასე თი ფაქ
ტი მოხ და. ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა აღ მდეგ არ გა მო ვი და არ ცერ თი 
არა ქარ თვე ლი, არ გა მო ვი და ხალ ხი, არ და იწყო გა ფიც ვე ბი, მი ტინ გე
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ბი. ინ ტე ლი გენ ცი ის ნა წილ მა კი გა მო ხა ტა პრო ტეს ტი, მაგ რამ ია რა ღი 
მხო ლოდ კრი მი ნა ლურ მა ნა წილ მა აი ღო და მა თი მე ო ხე ბით მოხ და ზვი
ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა. სა ერ თოდ, ყვე ლა ბნე ლი 
საქ მე კრი მი ნა ლე ბის ხე ლით კეთ დე ბო და და კეთ დე ბა. თუ დაკ ვირ ვე ბი
ხართ, ახ ლა ყვე ლა პარ ტია აცხ ა დებს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა არ მი უ ღი ა. მაგ რამ კი ტო ვან მა გა ნაცხ ა და, 27-მა პარ ტი ამ 
ხე ლი მო ა წე რა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის ია რა ღით დამ ხო-
ბა ზე ო. ახ ლა ყვე ლა ის პარ ტია ამ ბობს, ჩვენ რა შუ ა ში ვართ, ჩვენ ია რა
ღი არ აგ ვი ღი ა ო. არც ლე ნინს აუ ღია პი რა დად ია რა ღი, არც სტა ლინ სა 
და არც ტროც კის. ყო ველ თვის იდე ო ლო გიაა მთა ვა რი და არა ია რა ღის 
მქო ნე. ია რა ღი ა ნი ყო ველ თვის გა მოჩ ნდე ბა. დი ახ, იდე ო ლო გიაა მთა ვა
რი და ეს მა თი იდე ო ლო გია გა მოჩ ნდა რო გორც ან ტი ქარ თუ ლი და ქვეყ
ნის დამ ქცე ვი. ერ თხელ ვთქვი და ახ ლაც მინ და გა ვიხ სე ნო, გა დატ რი ა
ლე ბის შემ დეგ ტე ლე ვი ზი ით რომ გა მო ვი და აკა კი ბაქ რა ძე და ნიშ ნის მო
გე ბით გვე ლა პა რა კა, ალ ბათ, მო ის მენ დით...

— არა, არ მო მის მე ნი ა, მ ითხ ა რით, რა თქვა?
— აკა კი ბაქ რა ძემ თქვა გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ, რომ აი, პრე ზი დენ

ტი რომ ამ ბობ და, ჩე მი გა და ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლო და იშ
ლე ბა ო, ხომ არა ფე რი მომ ხდა რა ო, — აფ ხა ზე თი თა ვის ად გი ლას არის, 
სა მეგ რე ლოცა თა ვის ად გი ლას არის. ხომ ხე დავთ, პი რი ქით, ჩვენ მო ვი
პო ვეთ წარ მა ტე ბა ო, დე მოკ რა ტი უ ლი რე ვო ლუ ცია მო ვახ დი ნე თო. მაგ
რამ მოვ ლე ნე ბი ერთ დღე ში ხომ არ იც ვლე ბა, არა? არა და, დღეს ჩვენ 
ვიმ კით მომ ხდა რის შე დეგს. უკეთ ვართ და ყვე ლა ფე რი უკეთ არი სო, 
მე მგო ნი, ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში რომ არი ან, იმათ გარ და ვე რა ვინ 
იტყ ვის.

— ამ მომ ხდა რი სა ში ნე ლე ბი სათ ვის ცი ხე ში არ ჩა უს ვამთ და რა ტომ 
და ა პა ტიმ რეს კი ტო ვან -ი ო სე ლი ა ნი სხვა მო ტი ვე ბით?

– ყო ველ გვა რი ცნე ბე ბი აღ რე უ ლი ა; ნგრე ვი სათ ვის მათ ორ დე ნი 
მი ი ღეს. რაც არ ჩა უ დე ნი ათ, იმი სათ ვის და ა პა ტიმ რეს. ეს იმას ნიშ ნავს, 
რომ ადა მი ან მა არ იცის, სად არის სი მარ თლე და სად — ტყუ ილი, 
მე ფობს ნი ჰი ლიზ მი, გა ნუ კითხ ა ო ბამ წა ლე კა ქვე ყა ნა და დღეს ადა მი ანს 
არც აფ ხა ზეთ ზე შეს ტკი ვა გუ ლი, არც კულ ტუ რა უნ და, არც მწერ ლო ბა 
და ხალ ხი უკ ვე გა უცხ ოვ და მა ღა ლი იდე ა ლე ბი სათ ვის.

— სო სო! თქვენ თქვით, რომ გა ფორ მდა ოფი ცი ა ლუ რად თქვე ნი 
კავ ში რი “ა ღორ ძი ნე ბას თან”. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გთხოვთ გვითხ რათ, 
რა აზ რი სა ხართ ას ლან აბა ში ძე ზე, რო მელ ზე დაც ამ დე ნი გან მა ქი ქე-
ბე ლი და სა ზიზღ ა რი რამ იწე რე ბა?

– ას ლან აბა ში ძის გან სა ქი ქებ ლად, ხე ლი სუფ ლე ბას თან ერ თად, 
გა მო დის ზვი ა დის მომ ხრე თა ერ თი ნა წი ლი. მას აბ რა ლე ბენ, რომ თა ვის 
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დრო ზე გვერ დით არ და უდ გა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, რო ცა ჩა მო ვი და, 
მხა რი არ და უ ჭი რა და ა.შ.

მინ და ვთქვა, ამ შემ თხვე ვა ში ემო ცი ე ბი სი მარ თლეს ვერ გა არ კვევს. 
პო ლი ტი კა შორს დგას ემო ცი ე ბი სა გან, პო ლი ტი კა ში შორს მი მა ვა ლი 
მიზ ნე ბია მთა ვა რი და პრაგ მა ტუ ლი მიდ გო მა და არა — დღეს რა 
სჯობს, ან რა იქ ნე ბო და უკე თე სი. ას ლან აბა ში ძემ თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი 
კურ სით, აჭა რა ში მიმ დი ნა რე აღ მშე ნებ ლო ბით, იქ არ სე ბუ ლი ერ თი ა
ნო ბით, სწო რე დაც, გა აგ რძე ლა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას პო ლი ტი კუ რი 
მმარ თვე ლო ბა. თქვენ ვერ და ა სა ხე ლებთ შემ თხვე ვას, რომ აჭა რა ში 
რო მე ლი მე ზვი ა დის მომ ხრე და ე პა ტიმ რე ბი ნოთ, შან ტა ჟი მო ეწყ ოთ, 
მი ტინ გე ბი დარ ბე უ ლი ყო...

— პი რი ქით, მა თი დაც ვის მა გა ლი თებს ხომ არ და ა სა ხე ლებთ?
— დი ახ. რო დე საც 93 წლის ოქ ტომ ბერ ნო ემ ბერ ში სა მეგ რე ლო ში 

ხალხს აპა ტიმ რებ დნენ, მათ მა დიდ მა ნა წილ მა თა ვი აჭა რას შე ა ფა რა. 
თვი თონ ბა ტო ნი ას ლა ნი ყო ველ თვის გა მო ხა ტავ და პა ტი ვის ცე მას ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა სად მი. ის ფაქ ტი, რომ მან ცოტ ნე გამ სა ხურ დია თა ვის თან 
მი იყ ვა ნა სამ სა ხურ ში, ჩე მი ნათ ქვა მის და დას ტუ რე ბა ა. გარ და ამი სა, 
მი სი პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი, ისე ვე რო გორც რეს პუბ ლი კის პარ ლა
მენ ტის დე პუ ტა ცი ა, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას შე ხე დუ ლე ბე ბის ერ თგუ
ლე ბი და მიმ დევ რე ბი არი ან. მას სა ზო გა დო ე ბა ზვი ა დის მომ ხრე ე ბად და 
მო წი ნა აღ მდე გე ბად არა სო დეს და უყ ვი ა; გარ და ამი სა, ჩვენ უნ და გა ვით
ვა ლის წი ნოთ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მა შინ დე ლი სი ტუ ა ცი ა. კი დევ ერ თი: 
და პი რის პი რე ბის შექ მნა აჭა რა ში უფ რო დამ ღუპ ვე ლი იქ ნე ბო და, ვიდ რე 
სა მეგ რე ლო ში, აფ ხა ზეთ სა და თბი ლის ში, — ეს იქ ნე ბო და სა ში ნე ლე ბა. 
თა ვი სი გა წო ნას წო რე ბუ ლი პო ლი ტი კით მან შეძ ლო სა ქარ თვე ლოს თვის 
და ე სა ხა იდე ა ლი, თუ რა გზით და რო გორ უნ და წა ვი დეს ქვე ყა ნა. აღ მშე
ნებ ლო ბა, რაც მან და იწყო ბა თუმ ში და აგ რძე ლებს, სწო რედ ამი სი გა მო
ხა ტუ ლე ბა ა.

— მაშ, რა ტომ იწე რე ბა მას ზე ამ დე ნი ცუ დი?
— ეს იმი ტომ, რომ მან აჩ ვე ნა, რო გო რი უნ და იყოს მო მა ვა ლი სა ქარ

თვე ლო; არა დაშ ლის კენ მი მარ თუ ლი, არა მედ — ერ თი ა ნო ბის კენ, არა 
ნგრე ვის კენ, არა მედ — აღ მშე ნებ ლო ბი სა და აღორ ძი ნე ბი სა კენ. “ა ღორ
ძი ნე ბის კავ ში რი” რომ ჰქვი ა, შემ თხვე ვი თი კი არა ა. აღორ ძი ნე ბა მხო
ლოდ სახ ლე ბის შე ნე ბას კი არ ნიშ ნავს, ეს არის ნა ცი ო ნა ლუ რი სუ ლის 
აღ დგე ნა, კულ ტუ რის აღორ ძი ნე ბა, ქარ თუ ლი ღირ სე ბის, ქარ თუ ლი სა
ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის და ყვე ლა ფე რი — ქარ თუ ლის აღ დგე ნა და აღორ
ძი ნე ბა. აქეთ კენ მი დის ბა ტო ნი ას ლა ნი და ამას პრაქ ტი კუ ლად ახორ
ცი ე ლებს. პო ლი ტი კა ზიგ ზა გე ბი სა გან შედ გე ბა და ალ ბათ, არის ბევ რი 
რამ, რაც მას არ გა მოს დის, იმი ტომ, რომ აჭა რა მთლი ა ნი სა ქარ თვე
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ლოს ერ თი კუთხეა და რაც უნ და მონ დო მე ბუ ლი იყო, იზო ლი რე ბუ ლი 
ვერ იქ ნე ბი მთლი ა ნი პრო ცე სე ბი სა გან. სა ერ თო სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა
ცია მას ზე დაც ახ დენს ზე გავ ლე ნას. და ცხა დი ა, ეს კა ცი რო გორც უძღ
ვე ბა თა ვის კუთხ ეს, ისე წა რუძღ ვე ბო და მთლი ა ნად სა ქარ თვე ლოს...

— სო სო! რას ფიქ რობთ, მურ მან ლე ბა ნი ძის იმ გახ მა უ რე ბუ ლი ლექ სის 
გა მო, გუ ლი ხომ არ დაგ წყვი ტათ?

— სა მეგ რე ლო რო ცა რამ დენ ჯერ მე აა ოხ რეს, აა წი ო კეს, დაწ ვეს, 
მა შინ ხე ლი სუფ ლე ბას ხმა არ ამო უ ღი ა. იმი ტომ, რომ ეს ხე ლი სუფ ლე ბის 
დას ტუ რი თა და ინი ცი ა ტი ვით მოხ და. ახ ლა პო ეტ მა ერ თი ლექ სი რომ 
და ბეჭ და, ისე თი ხმა უ რი ატე ხეს, თით ქოს დი დი და ნა შა უ ლი ჩა ე დი ნოს. 
ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს გან ტე ვე ბის ვა ცად გა მო ი ყე ნოს და მი ე ფე როს 
სა მეგ რე ლოს არ ჩევ ნე ბის წინ, თით ქოს ხე ლი სუფ ლე ბა ისე ზრუ ნავს 
ამ კუთხ ე ზე, რომ პო ეტს ერ თი ლექ სიც კი არ აპა ტი ეს. მურ მან ლე ბა
ნი ძეს კი არა, ყვე ლა ქარ თველ პო ეტს რომ და ე წე რა ასე თი ლექ სე ბი, ეს 
იქ ნე ბო და იმა ზე ნაკ ლე ბი და ნა შა უ ლი, რაც მოხ და სა მეგ რე ლო ში 9293 
წლებ ში. მთა ვა რი ის არის, რაც მა შინ მოხ და და არა ის, რომ პო ეტ მა 
გა მო ხა ტა თა ვი სი თვალ საზ რი სი. მე, რა თქმა უნ და, არ ვი ზი ა რებ 
მურ მან ლე ბა ნი ძის პო ზი ცი ას, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ანა თე მა 
გა მო ვუცხ ა დოთ მას.

ესა უბ რა ბე ლა შალ ვაშ ვი ლი
გაზ. “გაუხმაურებელი ფაქტები”, 

1999, 27 ივლისი-2 აგვისტო

ფა რუ ლი ბი ო კო ტის ტე ბი

ბლო კი “XXI სა უ კუ ნე” ხან გრძლი ვი კონ სულ ტა ცი ე ბის შემ დეგ გახ და 
ერ თერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი მძლავ რი პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბისა — 
“XXI სა უ კუ ნე დე მოკ რა ტია და აღორ ძი ნე ბა”, რომ ლის მი ზა ნია სა პარ
ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის მო პო ვე ბა, რა თა შე ჩერ დეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი
კუ რი, სუ ლი ე რი და ზნე ობ რი ვი დეგ რა და ცი ა, აღ დგეს ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბა. მხო ლოდ პარ ტი ე ბის ასეთ დიდ ალი ანსს შე უძ ლია არ ჩევ
ნებ ში მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის და მარ ცხე ბა, რო მელ მაც გა პარ ტა ხე ბულ 
ქვე ყა ნას ვე რა ფე რი არ გო და სა მო მავ ლო დაც მხო ლოდ და პი რე ბე ბის 
ამა რა სტო ვებს.

მაგ რამ ჩვენს რი გებ ში, ჩვენს წევ რებს შო რი საც გა მოჩ ნდნენ ცალ კეუ
ლი პი როვ ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც ამ გა ერ თი ა ნე ბის წი ნა აღ მდეგ გა მო დი ან 
და არად აგ დე ბენ ბა ტონ ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლის დიდ ღვაწ ლსა და 
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ძა ლის ხმე ვას. ისი ნი მო ითხ ო ვენ, რომ ჩვენ და მო უ კი დებ ლად მი ვი ღოთ 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, რომ არ შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბა ასა თი ან თან 
და გი ორ გა ძეს თან. ესე ნი გუ შინ დე ლი ბო ი კო ტის ტე ბი არი ან, ბლოკ “XXI 
სა უ კუ ნეს” რომ ებ რძოდ ნენ 1995 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში. თა
ვი ან თი ინი ცი ა ტი ვით თუ ხე ლი სუფ ლე ბის დახ მა რე ბით ისი ნი ეწე ოდ ნენ 
ჩვენს სა პი რის პი რო კამ პა ნი ას, ბრა ლად გვდებ დნენ ღა ლატს, ხუთ თეთ
რად ბეჭ დავ დნენ გა ზე თებს.

რომ არა მა თი ასე თი მტრუ ლი პო ზი ცი ა, დღეს ჩვე ნი ბლო კიც უკე თეს 
დღე ში იქ ნე ბო და და, შე საძ ლო ა, ქვე ყა ნაც. ახ ლა მათ ტაქ ტი კა შე იც ვა
ლეს, მაგ რამ ისევ ძვე ლი სტრა ტე გი ით მოქ მე დე ბენ: რო გორ მე “XXI სა-
უ კუ ნე” გა მო თი შონ სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ი დან.

მა ღალ ფარ დო ვა ნი სიტყ ვე ბი საქ მეს ვერ შვე ლის.
ჩვენ უნ და ვი მოქ მე დოთ სი ტუ ა ცი ის შე სა ბა მი სად.
1995 წელს რომ გო ნი ე რე ბა გა მო ე ჩი ნათ, მა შინ მარ თლაც შევ ძლებ დით 

პო ზი ცი ის გან მტკი ცე ბას და არ ჩევ ნებ შიც მე ტი წარ მა ტე ბა გვექ ნე ბო და. 
მაგ რამ ასეთ შემ თხვე ვა შიც ჩვენ მხა რი უნ და დაგ ვე ჭი რა ამ მძლავ რი 
პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბი სათ ვის, რო მე ლიც წინ იხე დე ბა და არა უკან 
— წარ სუ ლი სა კენ.

წინ სა ქარ თვე ლოს ხვა ლინ დე ლი დღე ა.
ხო ლო ფა რუ ლი ბო ი კო ტის ტე ბი, თა ვი ან თი ინი ცი ა ტი ვით თუ ხე ლი სუფ

ლე ბის წა ქე ზე ბით, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ ისევ მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის 
სამ სა ხურ ში დგე ბი ან.

გაზ. “XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 14-20 
ივ ლი სი

შე მოდ გო მის ბუ ზე ბი
რო გორც “ი ბე რი ა სპექ ტრის” ფურ ცლე ბი დან შე ვიტყ ვეთ, თენ გიზ 

კი კა ჩე იშ ვი ლის “მრგვა ლი მა გი და- თა ვი სუ ფალ სა ქარ თვე ლოს” ჩა უ ტა
რე ბია პრეს კონ ფე რენ ცი ა, რო მელ ზეც პარ ტი ა თა ბა თუ მუ რი ალი ან სი 
შე უ ფა სე ბი ათ რო გორც პო ლი ტი კუ რი აჯაფ სან და ლი.

ერთ მათ განს ბა ტო ნი ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლის მი სა მარ თით უთ ქვამს, 
ეგ მსა ხი ო ბი იყო და მსა ხი ო ბად დარ ჩა ო!

შო თა მა ლაშ ხი ას უბე დუ რე ბა ისა ა, რომ მსა ხი ო ბის სა ხე ლი შე უ რაცხ
მყო ფელ ეპი თე ტად მი აჩ ნი ა!

ეს თა ვის თა ვად მეტყ ვე ლებს მის და ბალ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ დო ნე ზე.
“მრგვა ლი მა გი და თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლოს” წევ რე ბი შე მოდ გო მის 

ბუ ზე ბი ვით მწა რედ იკ ბი ნე ბი ან. სა დაც ხე ლი მი უწ ვდე ბათ, ყველ გან 
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უკე თუ რად ახ სე ნე ბენ ბლოკ “XXI სა უ კუ ნის” თავ მჯდო მა რეს ვახ ტანგ 
ბო ჭო რიშ ვილს.

ჩვენ კი მა ინც შევ ნიშ ნავთ, რომ ეს მა შინ დე ლი ბო ი კო ტის ტე ბი და 
რა დი კალ ო პო ზი ცი ო ნე რე ბი დღეს მხარს უბა მენ მათ მი ერ ერთ დროს 
“უ კა ნო ნოდ” გა მოცხ ა დე ბულ ხე ლი სუფ ლე ბას და ედპს როლს ას რუ
ლე ბენ.

ეს ბუ ნებ რი ვი ცაა — ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა ყო ველ
ნა ი რად ხელს უწყ ობს მა ნა ნა არ ჩვა ძე გამ სა ხურ დი ას მი ერ დაშ ლილი  
ორ გა ნი ზა ცი ის რე ა ნი მა ცი ას.

გაზ. “XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 
28. VII-3. VIII.

ის ტე რი ას ტე რო რი მოჰ ყვა
ახ ლოვ დე ბა 31 ოქ ტომ ბე რი და ხე ლი სუფ ლე ბა უფ რო მე ტად ძა ბავს 

სი ტუ ა ცი ას. გა მო დი ან მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევ რე ბი და ხალხს უქა და
გე ბენ, რომ “ა ღორ ძი ნე ბის” სა ხით მო დის შა ვი ძა ლა, რო მე ლიც ქვე ყა ნას 
და ღუპ ვით ემუქ რე ბა!

ისი ნი თა ვი ან თი ძა ლა უფ ლე ბის და კარ გვას სა ქარ თვე ლოს და ღუპ ვად 
მი იჩ ნე ვენ, თით ქოს მათ გარ და არა ვის შე ეძ ლოს ქვეყ ნის მარ თვა!

არა და — ყვე ლა ვხე დავთ, თუ რო გორ მო უ ა რა ედუ არდ შე ვარ დნა ძის 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ხალ ხსა და ქვე ყა ნას.

ის ტე რი ას მოჰ ყვა ტე რაქ ტე ბი “ა ღორ ძი ნე ბის” დე პუ ტა ტო ბის კან დი
დატ თა მი მართ — ქუ თა ის ში დაცხ რი ლეს ბონ დო შა ლი კი ა ნის ავ ტო
მან ქა ნა, ას პინ ძა ში სახ ლში ხელ ყუმ ბა რა შე უგ დეს ნო დარ ზა ზა ძეს, 
თბი ლის ში ცეცხ ლი წა უ კი დეს ნო დარ კო ბე რი ძის ბი ნას. ბი ნა ში შე ეჭ რნენ 
და სცე მეს სან დრო ბრეგ ვა ძის დე და...

ვინ სჩა დის ამ ბო როტ მოქ მე დე ბას — არა ვინ იცის.
ფაქ ტი ერ თია — ან ხე ლი სუფ ლე ბა აქე ზებს ტე რო რის ტებს ან ვერ 

აკონ ტრო ლებს სი ტუ ა ცი ას და არ ძა ლუძს არც და ნა შა უ ლის აღ კვე თა 
და არც გა მო ძი ე ბა.

სის ხლით მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ისევ ძა ლა დო ბით, და ში ნე ბით 
ცდი ლობს ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას.

8 წლის მან ძილ ზე მათ დათ რგუ ნეს ეროვ ნუ ლი სუ ლი. და შა ლეს და გა ა
ღა ტა კეს ქვე ყა ნა, სამ შობ ლო დან გა დახ ვე წეს მი ლი ო ნი მო ქა ლა ქე. და ნა
შა უ ლებ რივ ომებ ში შე ი წი რეს 30 ათა სი ქარ თვე ლი. შთა მო მავ ლო ბას 
და უ ტო ვეს ორი მი ლი არ დი სა გა რეო ვა ლი. პენ სი ო ნე რი სათ ვის კი 12 
ლა რიც ვერ მი უ ცი ათ.
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ასეთ ხე ლი სუფ ლე ბას ხალ ხმა ხმა არ უნ და მის ცეს.
დაქ ცე ულ სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბა სჭირ დე ბა.
მაგ რამ რას მოს თხოვ ხე ლი სუფ ლე ბას, რო ცა ცალ კე უ ლი ჟურ ნა ლის

ტე ბი უა რე სად იქ ცე ვი ან. რა ი მე რომ უთხ რა, გი პა სუ ხე ბენ, ჩვენ თა ვი სუ
ფა ლი პრე სა ვარ თო!

გა დავ შა ლოთ გა ზე თი “კავ კა სი ო ნი” (612 ოქ ტომ ბე რი), რო მე ლიც 
რე დაქ ცი ის სა ხე ლით აქ ვეყ ნებს ცი ნი კურ სტა ტი ას — “პუ ჭურ იბ რა გი-
მო ვი ჩი და მი სი აღორ ძი ნე ბუ ლი კუ ტა ი ე ბი”. თან აცხ ა დე ბენ — “ო ბი ექ
ტურ ნი ვიქ ნე ბი თო”.

ამ “ო ბი ექ ტუ რო ბის” შე დე გად რე დაქ ცია მკითხ ველს აუწყ ებს:
“ბლოკ “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბის სა არ ჩევ ნო სი ა ში 235 წევ რი ა. ვინ 

რო გო რი პო ლი ტი კო სი ა, ამ ჯე რად არ გან ვსჯით. არ გან ვსჯით იმ უბ რა ლო 
მი ზე ზის გა მო, რომ ორას ოც დათხ უთ მე ტი ვე არის უბ რა ლოდ უნა მუ სო”.

აი ასე მი მარ თა ვენ სო ზარ სუ ბე ლი ა ნი, ია ან თა ძე, გი ორ გი გორ გო ძე, 
ნი ნო ზუ რი აშ ვი ლი, მინ დია და ვი თუ რი, და ვით ნი ნი კაშ ვი ლი, ზა ზა 
ფა ჩუ აშ ვი ლი და შა დი მან შა მა ნა ძე და მე რე ვის? — ას ლან აბა ში ძეს, 
ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვილს, მუხ რან მა ჭა ვა რი ანს, აკა კი ასა თი ანს, ვახ ტანგ 
რჩე უ ლიშ ვილს, ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვილს, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძეს, რე ვაზ 
მიშ ვე ლა ძეს, ზუ რაბ ქა ფი ა ნი ძეს, ირაკ ლი გო ცი რი ძეს, არ ჩილ ასა თი ანს, 
ნო დარ კო ბე რი ძეს, ირაკ ლი კენ ჭოშ ვილს...

თურ მე ყვე ლა ნი ესე ნი “უ ნა მუ სო ნი” ყო ფი ლან. ცხა დი ა, და ნარ ჩენ 222 
დე პუ ტა ტო ბის კან დი დატ თან ერ თად!

ხო ლო გა ზეთ “კავ კა სი ო ნის” ანა ლი ტი კო სი და პროგ ნო ზის ტი ია 
ან თა ძე ცით მოვ ლე ნი ლი ან გე ლო სი გვყო ლი ა, რო მელ საც მხო ლოდ 
სი მარ თლე ალა პა რა კებს.

შე ვახ სე ნებ ერთ დროს ჩემს პა ტი ვის მცე მელ იას, რომ “XXI სა უ კუ ნე” 
არ არის ბლოკ “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბის” გა ზე თი. არც დი ლარ 
ივარ და ვა გახ ლავთ ის ავ ტო რი, რომ ლის ნარ კვე ვი გა ზეთ მა არ უნ და 
და ბეჭ დოს. ხო ლო თუ რა ი მე მარ თლაც გულ წრფე ლად არ მო ე წო ნა, 
ედა ვოს იმ ავ ტო რებს, რომ ლებ საც ას წავ ლიდ ნენ უნი ვერ სი ტეტ ში 
კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გი ის ლექ ტო რე ბი.

ისიც გა ით ვა ლის წი ნოს “კავ კა სი ო ნის” რე დაქ ცი ამ — დი ლარ ივარ და ვას 
სა ხე ლი იცის მთელ მა სა ქარ თვე ლომ. ხო ლო მა თი სა რე დაქ ციო საბ ჭოს 
წევ რებს რამ დე ნი მე ასე უ ლი კა ცი თუ იც ნობს.

ეტყ ო ბა, ამ გა ზე თის მუ შა კებ საც კა ტას ტრო ფად მი აჩ ნი ათ თუ “მო ქა ლა
ქე თა კავ შირს” და ა მარ ცხებს “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბა”. მაგ რამ რაც 
უნ და გიყ ვარ დეს ჟვა ნია ან სა ა კაშ ვი ლი, რა ტომ უნ და უწო დო მათ მე ტო
ქე ებს “უ ნა მუ სო”, ხო ლო ას ლან აბა ში ძეს — “პუ ჭურ იბ რა გი მო ვი ჩი”.

ვინ აფა სებს ასე თი ცი ნიზ მით მო წამ ლუ ლი ხალ ხის სიტყ ვას ან რა 
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“ო ბი ექ ტუ რო ბა” ამოძ რა ვებს მათ — სრუ ლი ად აშ კა რა ა.
და ბო ლოს — დი ლარ ივარ და ვა არ არის დე პუ ტა ტო ბის კან დი და ტი 

და რა ღა მას უნ და და ე წე რა “ბლო კის კარ გად გათ ვლი ლი პროგ რა მა”!

“XI სა უ კუ ნე”, 1999, 13-19 ოქ ტომ ბე რი

ხე ლი სუფ ლე ბის ახა ლი მუ ქა რა

ცენ ტრა ლურ მა სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ წი ნას წარ მი ი ღო ზო მე ბი, 
რა თა მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი სათ ვის სა ხი ფა თო მა ჟო რი ტა რე ბი სი ი დან 
ამო ეგ დო.

სა სა მარ თლომ ცსკს და უ ჭი რა მხა რი — არ აღად გი ნა სწო რედ ისი ნი, 
რო მელ თაც გა მარ ჯვე ბა თით ქმის გა რან ტი რე ბუ ლი ჰქონ დათ.

უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ბლოკ “სა ქარ თვე ლოს 
აღორ ძი ნე ბის” კან დი და ტე ბი დან არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბას ვერ მი ი
ღე ბენ — ზვი ად ცეცხ ლა ძე (ო ზურ გე თის სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), მაია რჩე-
უ ლიშ ვი ლი (სამ გო რის სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), ჯე მალ გვა რიშ ვი ლი (ქე დის 
სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), იო სებ ვა ნა ძე (ხუ ლოს სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), თა მაზ ტუ-
ხი აშ ვი ლი (კას პის სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), თე მურ კა პა ნა ძე (ბორ ჯო მის სა
არ ჩევ ნო ოლ ქი), გი ორ გი ლა სუ რაშ ვი ლი (მცხე თის სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), 
ვა ლე რი ან იზო რია (ჩხო როწყ უს სა არ ჩევ ნო ოლ ქი), ნი კო ლოზ შარ ვა ძე, 
ბე ჟან აბე სა ძე, დი მიტ რი ჩხე ი ძე. მათ არ სცოდ ნი ათ სა არ ჩევ ნო ან კე ტის 
შევ სე ბა — ასე თია ცსკს და სა სა მარ თლოს გა ნა ჩე ნი.

ცსკ გან სა კუთ რე ბით მტრუ ლად მო ე კი და მა ჟო რი ტარ კან დი და ტებს, 
რად გან სწო რედ ისი ნი უშ ლიდ ნენ ხელს მო ქა ლა ქე თა კავ შირს. ხო ლო 
პარ ტი უ ლი სი ი დან კან დი და ტე ბის ამო ღე ბას ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის 
სარ გე ბე ლი არ ჰქონ და, რად გან მის ად გილს მომ დევ ნო იკა ვებს.

ცსკ ხე ლი სუფ ლე ბის ტე რო რის ტუ ლი მან ქა ნის შემ ად გე ნელ ნა წი ლად 
იქ ცა, ისე ვე რო გორც სა სა მარ თლო, თუმ ცა იგი თით ქოს და მო უ კი დე ბე ლი ა.

პო ლი ცია კარ გა ხა ნია გვა ში ნებს წეს რი გის დაც ვის მოთხ ოვ ნით. ეს 
მოთხ ოვ ნა იმ დე ნად სას ტი კი აღ მოჩ ნდა, რომ მი ტინ გის გა მარ თვის 
მცდე ლო ბი სათ ვის შე იძ ლე ბა და ა პა ტიმ რონ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის წევ რიც კი.

ეს გა ნაცხ ა და თბი ლი სის პო ლი ცი ის უფ როს მა გე ნე რალ მა სო სო ალა
ვი ძემ და იუ რი დი უ ლად გა ნამ ტკი ცა და და ა დას ტუ რა გე ნე რა ლურ მა 
პრო კუ რორ მა ჯამ ლეთ ბა ბი ლაშ ვილ მა.

ხე ლი სუფ ლე ბა უკი დუ რეს ზო მებს მი მარ თავს, რა თა გა ყალ ბე ბით, 
და ში ნე ბით, და პა ტიმ რე ბით, ტე რო რით მო ი პო ვოს გა მარ ჯვე ბა.

რო გორც ჩანს, მის დიქ ტატს მას მე დი ი დან მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
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გა ზე თი და ტე ლე ვი ზი ის პირ ვე ლი არ ხი ღა ემორ ჩი ლე ბა.
ამი ტომ მთა ვარ იმე დად და საყ რდე ნად მი იჩ ნე ვენ პო ლი ცი ა სა და 

პრო კუ რა ტუ რას, რა თა ძა ლა დო ბის გზით შე ი ნარ ჩუ ნონ სის ხლით მო პო
ვე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა.

და მარ ცხე ბას ედუ არდ შე ვარ დნა ძე გა დატ რი ა ლე ბად მი იჩ ნევს და ახა-
ლი სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბით აფ რთხი ლებს მო სახ ლე ო ბას.

არა და არ ჩევ ნე ბი ხომ ხალ ხის ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და პრე ზი დენტს 
რა ტომ უნ და აში ნებ დეს სხვა პარ ტი ის გა მარ ჯვე ბა!

პრე ზი დენ ტი ხომ, მი სი ვე კონ სტი ტუ ცი ის თა ნახ მად, არც უნ და იყოს 
რო მე ლი მე პარ ტი ის თავ მჯდო მა რე!

“XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 19-26 ოქ ტომ ბე რი

მოზაიკა:
1. პრო ვო კა ცია

ამას წი ნათ ტე ლე ვი ზი ის სამ თავ რო ბო არ ხმა მკითხ ვე ლებს აუწყ ა, 
აღორ ძი ნე ბის კავ ში რის მარ ნე უ ლის ორ გა ნი ზა ცი ამ მო ქა ლა ქე თა კავ ში
რი სა კენ გა და ი ნაც ვა ლა ო.

ტყუ ილს არც ამ ჯე რად აღ მო აჩ ნდა გრძე ლი ფე ხე ბი.
თურ მე ეს მო რი გი პრო ვო კა ცია ყო ფი ლა.
რე დაქ ცი ა ში მო ვიდ ნენ აღორ ძი ნე ბის მარ ნე უ ლის ორ გა ნი ზა ცი ის თავ

მჯდო მა რე კო ბა დარ ბა ი ძე და მო ად გი ლე აკიფ ჰა სა ნო ვი, რო მე ლიც 
უზე ნა ე სი საბ ჭოს ყო ფი ლი დე პუ ტა ტია და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ
ლო ბის აქ ტზე ხე ლის მომ წე რი.

მათ გა ნაცხ ა დეს, რომ აღორ ძი ნე ბის რი გე ბი არ ცერთ წევრს არ და უ
ტო ვე ბი ა, ეს ყო ფი ლა ისე თივე ჭო რი, რო გორც შე მოდ გო მა ზე ნათ ქვა მი, 
აღორ ძი ნე ბის ახალ გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის 4.500 წევ რი გა და ვი და 
მო ქა ლა ქე თა კავ შირ ში ო.

ედუ არდ შე ვარ დნა ძი სა და მი სი პარ ტი ი სად მი თა ნად გო მა გა ნუცხ ა დე
ბია ოთარ მა მე დოვს — საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტატს სა ხალ ხო პარ ტი ი დან.

მე ტი არა ფე რი მომ ხდა რა.
ამა ზეა ნათ ქვა მი, მე ლას რაც ესიზ მრე ბო და, ის ეჩ ვე ნე ბო და ო.

2. თბი ლი სის დან გრე ვი სათ ვის — ჯილ დო ხუ თი მი ლი ო ნი ლა რი!

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, არ რიგ დე ბა ხელ ფა სე ბი და პენ სი ე ბი. რაც 
და წე სე ბუ ლი ა, ისიც პუ რის ფუ ლად თუ ეყო ფა ოჯახს. წლე ბის მან ძილ
ზე არ სრულ დე ბა ბი უ ჯე ტი.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ვა ჟა ლორ თქი ფა ნი ძემ სა ო ცა რი გუ ლუხ ვო ბა გა
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მო ი ჩი ნა  და თბი ლი სის და მან გრე ველ თენ გიზ კი ტო ვანს და მის ვე ტე რან 
გვარ დი ე ლებს გრან ტის სა ხით ხუ თი მი ლი ო ნი ლა რი გა მო უ ყო!

ცხა დი ა, ბა ტო ნი ვა ჟა ედუ არდ შე ვარ დნა ძის თან ხმო ბის გა რე შე ამას 
ვერ იზამ და.

ისი ნი ხომ ხუ თი წე ლი ერ თად ის ხდნენ ცი ხე ში, არა მხო ლოდ სა ხელ
მწი ფო (ა ნუ სამ ხედ რო) საბ ჭო ში! ასე რომ, კი ტო ვანს ჯილ დო ერ გო 
ქვეყ ნის დაქ ცე ვი სა და გა უ გე ბა რი მი ზე ზით ცი ხე ში გა ტა რე ბუ ლი ხუთ
წლე დი სათ ვის.

3. კი კა ჩე იშ ვი ლი ვერ ის ვე ნებს

რამ დე ნი მე თვის წი ნათ თენ გიზ კი კა ჩე იშ ვი ლი ოც ნე ბობ და, უმ რავ ლე
სო ბა ში მო ვალთ და ქვეყ ნის ბედს წაღ მა შე ვატ რი ა ლებ თო.

მაგ რამ მხო ლოდ 0,27 პრო ცენ ტი ერ გო და პარ ლა მენ ტის მიღ მა დარ
ჩა. ვე რა ფე რი შე დე გი მო უ ტა ნა მო ქა ლა ქე თა კავ შირ თან ფა რულ მა ალი
ან სმა, მო ძა ლა დე ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა შე დამ სა ხუ რე ბამ, ძველ თა ნა მო
აზ რე თა და წი ო კე ბამ.

გვე გო ნა, დაცხ რე ბო და ბა ტო ნი თენ გი ზი და მეც ნი ე რე ბი სათ ვის მო
იც ლი და.

არ გა მარ თლდა ჩვე ნი ვა რა უ დი.
ისევ გა მო ი ხე და ჩირ გვი დან და ძვე ლე ბუ რი რი ხით დას ცხო, შე ვარ

დნა ძე შე უც ვლე ლი ა, ეგ თუ არა, აბა სხვა ვინ უნ და იყოს სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტი ო.

დას ცხო და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სუ რათს თვა ლი მო ა რი და, ად რე 
რომ გულ ზე ეკი და.

სა არ ჩევ ნო კა ნო ნის წი ნა აღ მდეგ 20ზე მე ტი არა სა პარ ლა მენ ტო პარ
ტია გა ერ თი ან და. თენ გი ზი ამ სა კითხ შიც ორი გი ნა ლურ ბი ლიკს და ად
გა:

კა ნო ნი შე საც ვლე ლი ა, მაგ რამ ოპო ზი ცი ურ ალი ან სთან მე რა მე საქ
მე ბა ო, “მარ ტო კამ უნ და ვიბ რძო ლო, მთელ მა ჯა რე გამ მნახ ო სო”, გა ახ
სენ და ვა ჟა ფშა ვე ლა.

ხო ლო თუ რო გორ იბ რძო ლა, მთელ მა ქვე ყა ნამ ნა ხა!
ვი მე ო რებთ, არ ჩევ ნებ ში მი ი ღო 0,27 პრო ცენ ტი ანუ მხა რი და უ ჭი რა 

5000მა ამომ რჩე ველ მა!
ისე 500ს მა ინც 5000 სჯო ბი ა...

“XXI სა უ კუ ნე”, 1999, ნო ემ ბე რი
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14 ნო ემ ბერს ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ 
ერ თხელ და არ ბია სა მეგ რე ლო

ია რა ღით და სის ხლის ღვრით მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ისევ ძა ლა
დო ბით, ტე რო რით და რეპ რე სი ე ბით აგ რძე ლებს მოღ ვა წე ო ბას.

ამი სი ნა თე ლი მა გა ლი თია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბიც.
ჩვენ ვთვლი დით, რომ გა ყალ ბე ბის შე დე გად მო ი გო ედუ არდ შე ვარ

დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბამ 1992 და 1995 წლე ბის არ ჩევ ნე ბი. მაგ რამ 
ახ ლა მოხ და წარ მო უდ გე ნე ლი რამ: არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სი იქ ცა ომად, 
რო მელ საც წარ მარ თავ დნენ პო ლი ცია და გამ გებ ლე ბი. ისი ნი გან სა კუთ
რე ბუ ლი სი სას ტი კით მო იქ ცნენ სა მაგ რე ლოს რა ი ო ნებ ში.

ხე ლი სუფ ლე ბამ ვერ აი ტა ნა ის ფაქ ტი, რომ ზუგ დიდ ში გა ი მარ ჯვა 
სო ცი ა ლის ტმა თენ გიზ ჯგუ ში ამ. ამი ტომ მი ი ღეს სა გან გე ბო ზო მე ბი და 
არც გა ყალ ბე ბა იკ მა რეს.

აბა შა ში მო სა ხ ლეო ბამ შიმ ში ლო ბა გა მო აცხ ა და და ვით ხოშ ტა რი ას 
მხარ და სა ჭე რად, რო მელ საც არ ჩევ ნე ბი დან სა მი დღის შემ დეგ გა უ ყალ
ბეს შე დე გე ბი და შე ად გი ნეს ახა ლი ოქ მე ბი.

ხე ლი სუფ ლე ბის კან დი და ტი იყო ყო ფი ლი გამ გე ბე ლი სო სო ჭან ტუ რი ა. 
მი სი ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნდა ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ცი ა. გა მო ი ძა ხეს სპეც ნა წი ლე ბი სე ნა კი დან. ისი ნიც ხელ ჯო ხე ბით 
და ფა რე ბით გა ემ ზად ნენ მო შიმ ში ლე თა და მო მი ტინ გე თა და სარ ბე ვად. 
მაგ რამ იქ აღ მოჩ ნდნენ პარ ლა მენ ტის ახ ლად არ ჩე უ ლი წევ რე ბი — ვახ-
ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი, სო სო სი გუა და ან ზორ აბ რა ლა ვა და ამი ტომ თა
ვი შე ი კა ვეს — წეს რი გის და სა ცა ვად ჩა მო ვე დი თო, გა ნაცხ ა დეს. მაგ რამ 
არ ცხრე ბო და ერ თდროს წყნა რი და მშვი დი გამ გე ბე ლი ლა სა რე იშ ვი-
ლი, არ ჩევ ნებს მე ვა ტა რებ ამ რა ი ონ ში, მე ვა გებ პა სუხს ყვე ლა ფერ ზე ო, 
გაჰ ყვი რო და იგი.

პო ლი ცი ი სა და სპეც ნა წი ლის იმე დით სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ მი ი ღო 
ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის სა სურ ვე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

ფოთ ში გა და ის რო ლეს მოქ კავ ში რის მძი მე არ ტი ლე რია — ჩა ვიდ ნენ 
ნი კო ლე კიშ ვი ლი, ალექ სან დრე კარ ტო ზი ა, ბად რი ხა ტი ძე. არ ჩევ ნე ბის 
დღეს გა ჩაღ და ცე მა ტყე პა, დაწ ვეს სა არ ჩევ ნო ყუ თე ბი.

პეტ რე ბე რა ი ას გა სა მარ ჯვებ ლად იღ წვოდ ნენ და ვით თევ ზა ძე და კა-
ხა თარ გა მა ძე. აბა მე ლია ასეთ ლო მებ თან რას გახ დე ბო და! თუმ ცა პირ
ველ ტურ ში ათა სი ხმით უს წრებ და მე ტო ქეს!

წა ლენ ჯი ხა ში სა არ ჩევ ნო პრო ცესს ხელ მძღვა ნე ლობ და გამ გე ბე ლი 
და თო ქან თა რი ა. იგი ყვე ლა ხერხს მი მარ თავ და, რა თა აღორ ძი ნე ბის 
კან დი და ტი გი ორ გი ცა ნა ვა და მარ ცხე ბუ ლი ყო.
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14 იან ვარს სო ფე ლი ობუ ჯი პო ლი ცი ის მი ერ იყო ოკუ პი რე ბუ ლი. 
არ ჩევ ნე ბი 16 სა ათ ზეც არ იყო დაწყ ე ბუ ლი. მთე ლი სო ფე ლი მხარს 
უჭერ და გი ორ გი ცა ნა ვას. მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბა რომ და ცე მუ ლი ყო, 
პო ლი ცი ამ ას პა რეზ ზე ნა გა ზე ბი გა მო იყ ვა ნა. ერ თმა მათ გან მა დაკ ბი ნა 
დე პუ ტა ტო ბის კან დი და ტიც.

ხალ ხი მა ინც არ მი ემ ხრო მო ქა ლა ქე თა კავ შირს. მა შინ ად გნენ და სა
ერ თოდ გა ა უქ მეს ობუჯ ში არ ჩევ ნე ბი და გა მარ ჯვე ბა მი უ ლო ცეს ვა ლე-
რი ჭან ტუ რი ას — მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევრს.

ხობ ში მან ქა ნებს აკა ვებ დნენ, ხალხს აში ნებ დნენ. არ ჩევ ნებს ატა რებ და 
ია რა ღი ა ნი ხალ ხი. პო ლი ცი ის სპეც ნა წი ლის წევ რე ბი მი ა მაგ რეს ყვე ლა 
უბანს, რა თა გა ყალ ბე ბა იო ლად მო ეხ დი ნათ.

მარ ტვი ლში მე ო რე დაც ჩა ი შა ლა არ ჩევ ნე ბი, რად გან ისევ ლე ი ბო რის
ტი ფრი დონ ინ ჯია იგებ და.

ხალ ხმა აქაც ზურ გი აქ ცია მო ქა ლა ქე თა კავ შირს.
დამ ფრთხა ლი კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე კო ტე კო ტია თავს აფა რებ და 

პო ლი ცი ის შე ნო ბას.
არა და რო მან მე ლი ა, და ვით ხოშ ტა რია და ფრი დონ ინ ჯია ხომ გუ შინ 

ამ ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის იღ წვოდ ნენ, მათ თვის იბ რძოდ ნენ!
ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ ერ თხელ წა არ თვა სა მეგ რე ლოს მო სახ ლე ო ბას 

თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის ნე ბა.

“XXI სა უ კუ ნე”, 1999, 17-23 ნო ემ ბე რი

მო ქა ლა ქე თა კავ შირ ში დი დი სი ა მოვ ნე ბით 
შე ვი ტან დით გან ხეთ ქი ლე ბას

- ბა ტო ნო სო სო, ას ლან აბა ში ძე პრინ ცი პუ ლად მო ითხ ოვს, რომ ვი ცე-
 სპი კე რის თა ნამ დე ბო ბა “ა ღორ ძი ნე ბი დან” ვახ ტანგ რჩე უ ლიშ ვილ მა 
და ი კა ვოს, რა ზეც მმარ თვე ლი პარ ტია პრინ ცი პუ ლად არ თან ხმდე ბა. 
ასეთ მა კა ტე გო რი უ ლო ბამ ხომ შე იძ ლე ბა, უფ რო გა აღ რმა ვოს და პი-
რის პი რე ბა, მით უმე ტეს, თქვენს ბლოკ ში რჩე უ ლიშ ვი ლის გარ და სხვა 
კან დი და ტუ რე ბიც არ სე ბო ბენ.

 ბლოკ “ა ღორ ძი ნე ბის” პო ლიტ საბ ჭომ გა დაწყ ვი ტა, გა მარ ჯვე ბის 
შემ თხვე ვა ში ვახ ტანგ რჩე უ ლიშ ვი ლი ყო ფი ლი ყო პარ ლა მენ ტის 
თავ მჯდო მა რე, მაგ რამ რო ცა უმ ცი რე სო ბა ში აღ მოვ ჩნდით, ბუ ნებ რი
ვი ა, მას ვი ცე სპი კე რის თა ნამ დე ბო ბა უნ და და ე კა ვე ბი ნა. 

თქვენ კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ, რომ რჩე უ ლიშ ვილს მო ქა ლა ქე თა კავ
შირ თან და პი რის პი რე ბა ჰქონ და რო გორც პარ ლა მენ ტში, ასე ვე პარ ლა
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მენ ტის გა რე თაც. გახ სოვთ ალ ბათ მი სი გა მოს ვლა გორ ში, მი სი მი მარ
თვა პრე ზი დენ ტი სად მი და მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი სად მი. აქე დან გა მომ
დი ნა რე, ცხა დი ა, მმარ თვე ლი პარ ტია წი ნა აღ მდე გი იქ ნე ბა რჩე უ ლიშ ვი
ლი სა.

მმარ თველ მა პარ ტი ამ დღეს უმ ცი რე სო ბი სა და უმ რავ ლე სო ბის ორი 
მო ად გი ლე თვი თონ შე ი თავ სა. შე დე გად მათ ჰყავთ ოთხი მო ად გი ლე, 
ოპო ზი ცი ის თვის კი ად გი ლი აღარ დარ ჩა.  მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი ყო
ველ ნა ი რად შე ე ცა და, რა თა ჩვენს ბლოკს რჩე უ ლიშ ვი ლის კან დი და ტუ
რა მო ეხ სნა. ამი ტო მაც გა მო საც დე ლად რჩე უ ლიშ ვილს ორ კვი რი ა ნი 
ვა და მის ცეს. ეს იმი ტომ, რომ ამ დრო ში გა მოჩ ნდე ბა, რჩე უ ლიშ ვი ლის 
და პი რის პი რე ბა მმარ თვე ლი პარ ტი ი სად მი შე ნელ დე ბა თუ უფ რო გა მო
აშ კა რავ დე ბა. მო მა ვალ კვი რა ში იქ ნე ბა სე სია და, ვნა ხოთ, რას იზამს 
უმ რავ ლე სო ბა.

- ბა ტო ნო სო სო, კი დევ ვი მე ო რებ, რჩე უ ლიშ ვი ლის გარ და ვი ცე- სპი-
კე რის პოს ტზე “ა ღორ ძი ნე ბას” სხვა კან დი და ტუ რე ბიც ჰყავს და, ხომ 
შე იძ ლე ბა, რომ რჩე უ ლიშ ვი ლის კან დი და ტუ რამ კონ ფრონ ტა ცია არ 
გა აღ რმა ვოს?

 რო დე საც მმარ თველ მა პარ ტი ამ რჩე უ ლიშ ვილ ზე უა რი გა ნაცხ ა და, 
მა შინ რჩე უ ლიშ ვილ მა ვი ცე სპი კე რის თა ნამ დე ბო ბა ზე ნა ნა დევ და რი
ა ნი და ა სა ხე ლა. მაგ რამ შემ დეგ ბლოკ მა იმ სჯე ლა და გა დაწყ ვი ტა, რომ 
ამ პოს ტზე ჯე მალ გო გი ტი ძის კან დი და ტუ რა უფ რო სა სურ ვე ლი იქ ნე
ბო და. მო ქა ლა ქე თა კავ შირ მაც გა ნაცხ ა და, რომ ის მხარს და უ ჭერ და 
გო გი ტი ძეს, თუმ ცა, რო გორც ჩანს, ბა ტონ მა ას ლან მა თა ვი სი პო ზი ცია 
არ შეც ვა ლა რჩე უ ლიშ ვილ თან და კავ ში რე ბით.

- სხვა თა შო რის, გო გი ტი ძეც არა ნაკ ლე ბი რა დი კა ლუ რი გან ცხა დე-
ბე ბით გა მო დი ო და მოქ კავ ში რის წი ნა აღ მდეგ.

 დი ახ, მარ თა ლი ბრძან დე ბით, მაგ რამ თა ვის დრო ზე ვახ ტანგ რჩე უ
ლიშ ვი ლი მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევ რი გახ ლდათ და ვი ცე სპი კე რიც 
199495 წლებ ში. მმარ თველ მა პარ ტი ამ რჩე უ ლიშ ვილს სწო რედ მის გან 
გან დგო მა და სწო რი პო ზი ცი ის და კა ვე ბა არ აპა ტი ა. ყვე ლა ზე კარ გად 
რჩე უ ლიშ ვილ მა იცის, თუ რას წარ მო ად გენს მმარ თვე ლი პარ ტია და 
რო გო რი მო ქა ლა ქე ე ბი არი ან მი სი ლი დე რე ბი.

- ე.ი. მოქ კავ ში რის და მო კი დე ბუ ლე ბა ყო ფი ლი თა ნა პარ ტი ე ლე ბი სად მი 
გო რი დან კი არ იწყ ე ბა, არა მედ უფ რო შო რი დან, არა?

— დი ახ, ასე ა. რაც შე ე ხე ბა ჯე მალ გო გი ტი ძეს, ის ყო ველ თვის ოპო ზი
ცი ა ში იყო და დღე საც ოპო ზი ცი ა ში იმ ყო ფე ბა მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი
სად მი.

მმარ თვე ლი პარ ტი ის გან ცხა დე ბა, რომ თით ქოს ჩვენს ბლოკს 
აჭა რი დან ორი ად გი ლი ექ ნე ბა, არ არის სწო რი, იმი ტომ, რომ ის ერ თი 
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ად გი ლი, რო მე ლიც ჯა ფა რი ძემ და ი კა ვა, ბლოკს კონ სტი ტუ ცი უ რად 
ისე დაც ეკუთ ვნო და. მე ო რე ად გი ლი კი აჭა რი სა არ იქ ნე ბა, რად გან 
ბლო კი “ა ღორ ძი ნე ბა” არ გახ ლავთ აჭა რის ბლო კი. აქ სხვა დას ხვა 
პარ ტიაა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი და თუ ას ლან აბა ში ძე უდ გას სა თა ვე ში, ეს 
არა ფერს ნიშ ნავს. ასე შალ ვა ნა თე ლაშ ვი ლიც არ არის თბი ლი სე ლი და 
სხვა რო მე ლი მე ბლო კის წარ მო მად გე ნე ლიც შე იძ ლე ბა, რომ არ იყოს 
თბი ლი სე ლი. ასე რომ ამ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში ლა პა რა კია არა 
აჭა რა ზე, არა მედ უმ ცი რე სო ბა ზე, რო მელ საც თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი 
უნ და ჰყავ დეს სპი კე რატ ში.

– სხვა თა შო რის, ზუ რაბ ქა ფი ა ნი ძე ზეც ამ ბო ბენ, ვი ცე- სპი კე რო ბა 
უნ და ო.

 მე არ გა მი გია ასე თი რამ. ბა ტო ნი ზუ რა ბი შე სა ნიშ ნა ვი მსა ხი ო ბია და 
მას თა ნამ დე ბო ბი სა კენ ლტოლ ვა არა სო დეს ჰქო ნი ა.

- თქვე ნი პარ ტი ის ლი დერ მა ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვილ მა არ ჩევ ნე ბის 
შემ დეგ გა ნაცხ ა და, რომ თუ მმარ თვე ლი პარ ტია არ მი ი ღებს “ა ღორ ძი-
ნე ბის “წი ნა და დე ბას, ამ შემ თხვე ვა ში ბლო კი და ტო ვებს პარ ლა მენტს. 
რჩე უ ლიშ ვი ლის სა კითხი უკ ვე არ მი ი ღო და შე საძ ლო ა, კი დევ სხვა 
ბევ რი სა კითხ იც არ მი ი ღოს. თუ ასე მოხ და, მარ თლა და ტო ვებთ 
პარ ლა მენტს?

 თქვენ მო გეხ სე ნე ბათ, თუ რა მა სობ რი ვი გა ყალ ბე ბით, ტე რო რით 
და და ში ნე ბით მო ი პო ვა მო ქა ლა ქე თა კავ შირ მა უმ რავ ლე სო ბა. იგი ვე 
დის კრი მი ნა ცია გრძელ დე ბა პარ ლა მენ ტშიც, რად გან უმ ცი რე სო ბის 
მო ად გი ლის ად გი ლიც მათ მი ი სა კუთ რეს. თექ ვსმე ტი კო მი ტე ტი დან 
თექ ვსმე ტი ვე თავ მჯდო მა რე მა თი ა. გარ და ამი სა, პირ ვე ლი მო ად გი ლე
ე ბიც მა თი ა. აი, რო გო რი დის კრი მი ნა ცი ა ა! თექ ვსმე ტი კო მი ტე ტი დან 
მმარ თველ პარ ტი ას ორი ჩვენ თვის რომ და ეთ მო, ამით მა თი პო ზი ცი ე ბი 
არ შე ირ ყე ო და. კარ გით, თუ თავ მჯდო მა რე ო ბას არ თმო ბენ, პირ ვე ლი 
მო ად გი ლის ად გი ლი მა ინც დათ მონ. კო მი ტეტ შიც მხო ლოდ ხუ თი 
წევ რის ყო ლის უფ ლე ბა გვაქვს. ე.ი. ყველ გან უმ რავ ლე სო ბას ქმნი ან და 
ფაქ ტი უ რად ერ თპარ ტი უ ლი პარ ლა მენ ტი გვაქვს. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
ჩვე ნი ბლო კი არ აპი რებს პარ ლა მენ ტის და ტო ვე ბას და ყვე ლა ნა ი რად 
შე ვეც დე ბით მათ თან კონ სტრუქ ცი ულ თა ნამ შრომ ლო ბას. შემ დეგ რა 
მოხ დე ბა, ვე რა ფერს გეტყ ვით.

- თუ მმარ თვე ლი პარ ტია არა ფერს გით მობთ და არც და გით მობთ, 
მა შინ რო გორ ღა ითა ნამ შრომ ლებთ კონ სტრუქ ცი უ ლად, ან რა აზ რი 
ჰქონ და ასეთ პარ ლა მენ ტში მოხ ვედ რას?

 ჩვე ნი 60 კა ცით სა ზო გა დო ე ბას ვაჩ ვე ნებთ, თუ რას წარ მო ად გე ნენ 
მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევ რე ბი. ამას და ვა ნა ხებთ ტრი ბუ ნით, პრე სით, 
ხალ ხთან შეხ ვედ რე ბით, და ვა ნა ხებთ, რომ მათ ში არა ფე რი შეც ვლი ლა. 
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მო ქა ლა ქე თა კავ შირს ქვეყ ნის ხსნა და გა დარ ჩე ნა რომ შეს ძლე ბო და, 
ამას ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ა კე თებ და. ისი ნი უკ ვე რვა წე ლია ქვე
ყა ნას მარ თა ვენ. ამ ხნის მან ძილ ზე არც ერ თი კარ დი ნა ლუ რი სა კითხი 
არ მო უგ ვა რე ბი ათ და, დარ წმუ ნე ბუ ლი ბრძან დე ბო დეთ, რომ ვერც მო
მა ვალ ში მო აგ ვა რე ბენ. რაც შე ე ხე ბა ჩვენს ბლოკს, მას კონ კრე ტუ ლი 
პროგ რა მა აქვს და პირ ველ რიგ ში ის პარ ლა მენ ტში მო დი ო და, რა თა 
ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის მო დე ლი შე ექ მნა.

199192 წლე ბის მოვ ლე ნე ბი მათ ერ თხელ უკ ვე შე ა ფა სეს და სა ხალ
ხო დე მოკ რა ტი უ ლი რე ვო ლუ ცია უწო დეს. ახ ლა ამას აღარ იმე ო რე ბენ. 
მაგ რამ იმა ვე გზით მი დი ან, რო მელ საც გა დატ რი ა ლე ბის შე დე გად და
ად გნენ.

- რო გორც გა ვი გე, თქვენ პარ ლა მენ ტში ვე რა ფერს მი აღ წევთ, სა მა გი-
ე როდ ლაკ მუ სის როლს შე ას რუ ლებთ.

 ძი რი თა დად შე მო ვი ფარ გლე ბით პრო პა გან დით, მხი ლე ბით და 
ჩვე ნე ბით, რა თა სა ზო გა დო ე ბამ იწა მოს, რომ მათ ტყუ ი ლად მის ცეს 
ხმა. მარ თა ლი ა, იყო დი დი გა ყალ ბე ბა, და ში ნე ბა, ძა ლა დო ბა, მაგ რამ 
სა ზო გა დო ე ბის საკ მა ოდ დიდ მა ნა წილ მა მა ინც მო ქა ლა ქე თა კავ შირს 
მის ცა ხმა. მე პირ ველ რიგ ში თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბას ვგუ ლის ხმობ და 
არა ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას.

ამის ერ თერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი ის არის, რომ მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი 
აქვთ ტე ლე ვი ზია და პრე სა. გა ზე თე ბის უმ რავ ლე სო ბა, მარ თა ლი ა, 
ოპო ზი ცი უ რი ა, მაგ რამ ვერც ტი რა ჟით და ვერც პო პუ ლა რო ბით სა ზო გა
დო ებ რივ აზრს ვერ ქმნი ან. ცალ კე ულ რე გი ო ნებ ში გა ზე თე ბი სა ერ თოდ 
არ ჩა დის. აი, თქვენს გა ზეთს რამ დე ნი აქვს ტი რა ჟი?

– ...?
 პრე სა ძი რი თა დად თბი ლის ში და კი დევ რამ დე ნი მე ქა ლაქ ში 

ტრი ა ლებს. თუმ ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შექ მნა მა ინც ტე ლე ვი ზი ით 
ხდე ბა. პირ ვე ლი არ ხი კი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ არის მო ნო პო ლი ზე
ბუ ლი. შე ვარ დნა ძის წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნია ყვე ლა რე გი ონ ში გა და ი ცე
მო და. ამ შემ თხვე ვა ში ხე ლი სუფ ლე ბა, რა თქმა უნ და, ას ლან აბა ში ძეს 
არ და უთ მობ და.

- თქვენ თქვით, რომ არ ჩევ ნე ბი გა ყალ ბე ბი თა და ძა ლა დო ბით ჩა ტარ და. 
თუ ასე ა, და სავ ლეთ მა რა ტომ აღი ა რა?

 ედუ არდ შე ვარ დნა ძე ის პი როვ ნე ბა ა, რო მელ მაც საბ ჭო თა კავ ში რის 
სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრო ბის დროს მსოფ ლი ო ში მარ თლა მნიშ ვნე ლო
ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში რა მდგო მა რე ო ბა იქ ნე ბა, 
და სავ ლე თის თვის სუ ლერ თი ა.

- სხვა თა შო რის, ერ თ-ერ თმა პო ლი ტი კოს მა გა ნაცხ ა და, რომ თქვენ მა 
ბლოკ მა ვერ გა მო ი ყე ნა ის ფაქ ტი, რომ აჭა რა რე გი ო ნულ ან სამ ბლე ა შია 
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გა ერ თი ა ნე ბუ ლი, რომ ამით შე გეძ ლოთ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბი-
სათ ვის და გე ნახ ვე ბი ნათ, რომ მოქ კავ ში რის ალ ტერ ნა ტი ვა იყა ვით.

 შე იძ ლე ბა მარ თლა იყო ცალ კე უ ლი შეც დო მე ბი, მაგ რამ უნ და გა ვით
ვა ლის წი ნოთ ის, რომ ბლო კის ფორ მი რე ბა არ ჩევ ნე ბამ დე სა მი თვით 
ად რე მოხ და. სა მი თვე კი ძა ლი ან მცი რე ა, რომ სა ერ თა შო რი სო ას პა
რეზ ზე ჩვე ნი ბლო კის პრო პა გან და მომ ხდა რი ყო. ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს 
კი მსოფ ლიო დი დი ხა ნია იც ნობს.

- მე მინ და, ისევ ვი ცე- სპი კე რო ბის თე მას და ვუბ რუნ დე. თუ მმარ თველ მა 
პარ ტი ამ თა ვი სი კან დი და ტუ რა და გა ნიშ ნი ნათ ვი ცე- სპი კე რად, ეს იმას 
ხომ არ ნიშ ნავს, რომ იგი “ჩორტს” ჩა აგ დებს თქვენს ბლოკ ში?

 ცხა დი ა, მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი ყვე ლა ნა ი რად ეც დე ბა ჩვენს რი გებ ში 
გან ხეთ ქი ლე ბის შე ტა ნას. ჩვენც რომ შეგ ვეძ ლოს, სი ა მოვ ნე ბით ვეც დე
ბო დით მო ქა ლა ქე თა კავ შირ ში გან ხეთ ქი ლე ბის შე ტა ნას. ვახ ტანგ 
რჩე უ ლიშ ვი ლი იქ ნე ბა თუ ჯე მალ გო გი ტი ძე ვი ცე სპი კე რად, ეს ჩვენ ში 
გან ხეთ ქი ლე ბას ვერ შე ი ტანს.

- თქვენ ყო ველ თვის აცხ ა დებ დით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მხო ლოდ 
არ ჩევ ნე ბის გზით მოხ ვი დო დით...

 ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა სის ხლის ღვრით არის მო სუ ლი 
და ასე თი ხე ლი სუფ ლე ბა არ ჩევ ნე ბით პო ზი ცი ებს არ დათ მობს. ჩვენ 
რომ მოგ ვე გო, ამ არ ჩევ ნე ბის შე დე გებს მა ინც გა ა უქ მებ დნენ. თქვენ 
გახ სოვთ, რომ 24 ოქ ტომ ბერს და ა პა ტიმ რეს პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც 
თით ქოს კომ პი უ ტერ ში შეს ვლით ხმე ბის გა ყალ ბე ბას აპი რებ და. ეს შე მო
ნა ხუ ლი იყო იმის თვის, რომ თუ გა მარ ჯვე ბას მო ვი პო ვებ დით, იტყ ოდ ნენ 
 აი, ამ კაც მა შე დე გე ბი გა ა ყალ ბა ო. ასე რომ, ამათ გა მარ ჯვე ბი სათ ვის 
ყვე ლა მე თო დი გამ ზა დე ბუ ლი ჰქონ დათ.

– გა მო სა ვა ლი რა ღა ში დარ ჩა?
 ხალ ხმა უფ რო მე ტი აქ ტი ვო ბა უნ და გა მო ი ჩი ნოს და არ ენ დოს ამათ 

ცრუ და პი რე ბებს. თუ იქ ნე ბა სრუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ბი ლი ზე ბა, 
მა შინ გა ყალ ბე ბაც ძნე ლი იქ ნე ბა. ამ ქვეყ ნად უც ვლე ლი არა ფე რი ა, მო ქა
ლა ქე თა კავ ში რი კი არა, ბო ლოს და ბო ლოს, კო მუ ნის ტუ რი პარ ტია და ი
შა ლა. ასე რომ, მო მა ვალს მა ინც იმე დით უნ და შევ ხე დოთ.

ესა უბ რა მა მუ კა ბა კაშ ვი ლი,
“ა ხა ლი თა ო ბა”, 1999, 1 დე კემ ბე რი.

ჩვენ ისევ ზვი ა დის ტე ბი ვართ!
გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის შემ დეგ ზვი ა დის ტე ბი 

პირ ვე ლად მო ვიდ ნენ ხე ლი სუფ ლე ბა ში, მარ თა ლი ა, ძალ ზე დი დი უმ ცი-
რე სო ბით, მაგ რამ... რო გორც კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო-
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ე ბის თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე, ბა ტო ნი სო სო სი გუა ბრძა ნებს, მათ 
გა მო ჩე ნას პარ ლა მენ ტში აგ რე სი უ ლად არა ვინ შეხ ვედ რი ა. პი რი ქით, 
ზო გი ერ თმა მოქ კავ ში რელ მა მი უ ლო ცა კი დეც, ბა ტო ნი ჯან სუღ ჩარ კვი-
ა ნის თვა ლებ ში კი ცრემ ლი კი ა ფობ და...

– ბა ტო ნო სო სო, კარ გია დე პუ ტა ტო ბა?
 ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ ორი სხდო მა ჩა ვა ტა რეთ, ფრაქ ცი ას ოთა ხიც 

არა აქვს. ასე რომ, თავს ჯერ ჯე რო ბით სტუმ რად ვგრძნობ.
- ზვი ა დის ტე ბი გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის შემ დეგ 

პირ ვე ლად მო ვიდ ნენ ხე ლი სუფ ლე ბა ში. გულ წრფე ლად მითხ ა რით, 
თქვენს სა ზო გა დო ე ბას და მო უ კი დებ ლად, “ა ღორ ძი ნე ბას თან” ალი ან სის 
გა რე შე რომ მი ე ღო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, მოხ ვდე ბო დით პარ ლა-
მენ ტში?

 ჩვენს ბლოკ ში 4 პარ ტი ი დან გა ვი დო და მხო ლოდ “ა ღორ ძი ნე ბა”. ვერც 
ჩვენ, ვერც სო ცი ა ლის ტე ბი, ვერც ტრა დი ცი ო ნა ლის ტე ბი ვერ მოვ ხვდე
ბო დით პარ ლა მენ ტში. იმი ტომ კი არა, რომ იყო ტო ტა ლუ რი გა ყალ ბე ბა, 
უბ რა ლოდ, ისე დაც ვერ დავ ძლევ დით 7პრო ცენ ტი ან ბა რი ერს.

- გა მო დის, რომ ეს ერ თი ა ნო ბა პარ ლა მენ ტში სკა მე ბის მო სა პო ვებ ლად 
გჭირ დე ბო დათ?

 ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნა არ არის თვით მი ზა ნი. ეს არის სა შუ ა ლე ბა 
შე ნი იდე ე ბის რე ა ლი ზა ცი ის თვის. თუ პო ლი ტი კო სი არ არის ხე ლი სუფ ლე
ბა ში, მი სი იდე ე ბი პუბ ლი ცის ტი კად რჩე ბა, მას ხალ ხი, მა სა ვერ აჰ ყვე ბა. 
ისე კი, ჩვე ნი იდე ე ბის რე ა ლი ზე ბა ახ ლაც მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ არის 
შე საძ ლე ბე ლი, რად გან უმ ცი რე სო ბა ში ვართ.

- ასე რომ, შე საძ ლე ბე ლი ა, წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა ახ დეს და პარ ლა მენ-
ტში სკა მე ბის მო სა პო ვებ ლად შე კო წი წე ბუ ლი პარ ტი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა 
მა ლე და ი შა ლოს? ბზა რი ხომ უკ ვე გაჩ ნდა...

– რას გუ ლის ხმობთ?
– რჩე უ ლიშ ვილ -ა ბა ში ძის ამ ბავს.
 არა. ეს მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის აგო რე ბუ ლი ჭო რი ა, რო მე ლიც გა ავ

რცე ლეს ჟურ ნა ლის ტებ მა. არა ვი თა რი და პი რის პი რე ბა აბა ში ძე სა და 
რჩე უ ლიშ ვილს შო რის არ არის. პი რი ქით, ბა ტონ ას ლანს სურს, რომ 
ვი ცე სპი კე რი იყოს ვახ ტანგ რჩე უ ლიშ ვი ლი. თუმ ცა, მო ქა ლა ქე თა 
კავ ში რი კა ტე გო რი უ ლი წი ნა აღ მდე გია ამ პი როვ ნე ბი სა. მარ თა ლი ა, 
მე ხუ თე ვი ცე სპი კე რის პოს ტი და უ მა ტეს უმ ცი რე სო ბის თვის, სი ნამ დვი
ლე ში კი სუ ლაც არ სურთ, რომ ვი ცე სპი კე რი ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გე
ნე ლი იყოს. თუ ეს და პი რის პი რე ბა გაგ რძელ და, ალ ბათ, ბა ტო ნი ას ლა ნი 
შეც ვლის კან დი დატს.

- რას გვეტყ ვით “ა ღორ ძი ნე ბის” მი ერ გა ნა წი ლე ბულ სხვა პოს ტებ ზე? 
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კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი თუ იყ ვნენ ამ სი ა ში?
 კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა და არ სე ბის დღი დან ვე 

რეპ რე სი რე ბუ ლი იყო. ჩაგ ვრა გაგ რძელ და ჩვე ნი ბლო კის ფორ მი რე ბის 
დრო საც. მა გა ლი თად, სა არ ჩევ ნო სი ის პირ ველ ასე ულ ში ჩვენ შეგ ვხვდა 
10 ად გი ლი. რო ცა ტრა დი ცი ო ნა ლის ტებს  20, ხო ლო სო ცი ა ლის ტებს  
25 ად გი ლი. მაგ რამ უნ და ით ქვას, რომ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რად ჩვე ნი ბლო
კი ყვე ლა ზე ძლი ე რი ა, რად გან აქ არი ან ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი, მუხ რან 
მა ჭა ვა რი ა ნი, რე ზო მიშ ვე ლა ძე და სხვე ბი.

– ბა ტო ნო სო სო, თქვენ ისევ ზვი ა დის ტე ბი ხართ?
– დი ახ, ისევ ზვი ა დის ტე ბი ვართ, რად გან მი მაჩ ნი ა, რომ ზვი ად გამ სა

ხურ დი ას დროს არ ყო ფი ლა ასე თი ნგრე ვა და უბე დუ რე ბა. ის ხალ ხიც 
კი გა ნუდ გა დღეს ხე ლი სუფ ლე ბას, ვინც გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა. 
აფ ხა ზე თის და კარ გვა ზე დი დი უბე დუ რე ბა სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ად გე
ნე ლი ა.

– თუ გაქვთ რა ი მე გეგ მა, რო მე ლიც აფ ხა ზე თის სა კითხს გა დაჭ რის?
 და კარ გვა იყო ად ვი ლი, თო რემ დაბ რუ ნე ბა ძა ლი ან ძნე ლი ა. მე ერ თი 

რამ ვი ცი  ის ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მელ მაც და იწყო აფ ხა ზეთ ში ომი, ამ 
სა კითხს ვერ მო აგ ვა რებს თუნ დაც იმი ტომ, რომ აფ ხა ზუ რი მხა რე არ 
ენ დო ბა. ეს შე უძ ლია ას ლან აბა ში ძეს, რად გან არ მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა 
ამ ავან ტუ რა ში.

- რა ხან სა უ ბა რი შე ვარ დნა ძი სა და აბა ში ძის ნდო ბის ფაქ ტორ ზე ჩა მო-
ვარ და, იქ ნებ თვლით, რომ ეს არ ჩევ ნე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, იყო ბრძო ლა 
ედუ არდ შე ვარ დნა ძე სა და ას ლან აბა ში ძეს შო რის და შე ვარ დნა ძემ გა ი-
მარ ჯვა?

 შე ვარ დნა ძეს მხა რი და უ ჭი რა ძი რი თა დად თბი ლის მა და ქვეყ ნის 
არა ქარ თულ მა მო სახ ლე ო ბამ. ეს ნა წი ლი ყო ველ თვის ქვეყ ნის 
მმარ თველს უჭერს მხარს. ერ თი მხრივ, ეს კარ გი ა, რად გან ისი ნი არ 
ქმნი ან კონ ფლიქ ტებს. ასე თი მძი მე და უსა მარ თლო არ ჩევ ნე ბი სა ქარ
თვე ლო ში ჯერ არ ჩა ტა რე ბუ ლა. მი უ ხე და ვად ამი სა, უნ და ვი ყოთ ობი ექ
ტურ ნი და ვთქვათ, რომ მოქ კავ შირს მხა რი და უ ჭი რა მო სახ ლე ო ბის 
საგ რძნობ მა ნა წილ მა. რა ტომ? ეს ჩემ თვის გა უ გე ბა რი ა.

- იქ ნებ სწო რედ იმი ტომ, რომ ეს შე ვარ დნა ძი სა და აბა ში ძის ორ თაბ-
რძო ლა იყო. არც ისაა და სა მა ლი, რომ მო სახ ლე ო ბას “ა ღორ ძი ნე ბის” 
ში ში უფ რო აქვს, ვიდ რე - ნდო ბა.

 მოქ კავ შირ მა და ნერ გა ეს ში ში. შე ვარ დნა ძემ გა ნაცხ ა და, რომ 
მზად დე ბა სა პარ ლა მენ ტო გა დატ რი ა ლე ბა. გა დატ რი ა ლე ბის ხალხს 
ეში ნი ა. ამას და უ მა ტეს მე ო რე თე ზი სი  მო დის შა ვი, ბნე ლი ძა ლა. ხალ ხმა 
იფიქ რა, თუ კი ეს ბნე ლი ძა ლა ამ ზა დებს გა დატ რი ა ლე ბას, წარ მო იდ
გი ნეთ, რა მოხ დე ბა ო. მოქ კავ შირს პრო პა გან დის უზარ მა ზა რი სა შუ ა ლე
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ბე ბი ჰქონ და  ცენ ტრა ლუ რი ტე ლე ვი ზია მის ხელ ში ა. ეს ბევრს ნიშ ნავს.
- ასეთ ვი თა რე ბა ში აქვს თუ არა აზ რი პრე ზი დენ ტის პოს ტზე სხვა 

კან დი და ტის წა მო ყე ნე ბას?
 ბრძო ლას ყო ველ თვის აქვს აზ რი. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ხე ლი სუფ ლე ბა 

ყო ველ ნა ი რად ეც დე ბა ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, მაგ რამ აუ ცი
ლე ბე ლია მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა, რად გან ეს არის პრო პა გან დი სა და 
მხი ლე ბის სა შუ ა ლე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა ფერს გა ა კე თებს, რა თა 
და მარ ცხე ბის შემ თხვე ვა შიც კი მო სახ ლე ო ბას წა რუდ გი ნოს გა მარ ჯვე
ბუ ლი ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.

- ბა ტო ნი შე ვარ დნა ძე აცხ ა დებს, რომ 2005 წლამ დე იგი იქ ნე ბა სა ქარ-
თვე ლოს პრე ზი დენ ტი, შემ დეგ კი თა ვად და ა სა ხე ლებს კან დი დატს.

 ეს შე უძ ლე ბე ლი ა. პრე ზი დენტს ირ ჩევს ხალ ხი. ეს პოს ტი მემ კვიდ
რე ო ბით არ გა და დის. ელ ცი ნი რომ ამ ბობს, პუ ტი ნია ჩე მი მემ კვიდ რე ო, 
ხალ ხმა თუ არ და უ ჭი რა მხა რი, პრე ზი დენ ტი ვერ გახ დე ბა.

- ზუ რაბ ჟვა ნი ას ხომ მი ე ცით ხმა?
 ზუ რაბ ჟვა ნი ას კან დი და ტუ რის თვის პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რის 

პოს ტზე ჩვენ არ დაგ ვი ჭე რია მხა რი.
- თქვენ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მოღ ვა წე ო ბის თვის რამ დე ნი მე ნაშ რო მი 

გაქვთ მიძღ ვნი ლი. ხომ არ აპი რებთ, აპო ლო გია მი უძღ ვნათ ას ლან აბა ში-
ძე საც?

 არა, მე ლი ტე რა ტო რი ვარ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ლი ტე რა ტუ რულ 
მემ კვიდ რე ო ბას მი ვუძღ ვე ნი ნაშ რო მე ბი. თუ ას ლან აბა ში ძე რა ი მე 
ლი ტე რა ტუ რულ ნა წარ მო ებს შექ მნის  შე იძ ლე ბა. ჯერ ჯე რო ბით ჩა ფიქ
რე ბუ ლი არა მაქვს.

- ბა ტო ნო სო სო, წინ სა პარ ლა მენ ტო მუ შა ო ბის 4 წე ლი ა. რო გორ წარ მო-
გიდ გე ნი ათ თქვე ნი მუ შა ო ბა პარ ლა მენ ტში? უმ რავ ლე სო ბას აქვს ხმე ბის 
ის რა ო დე ნო ბა, რომ, რაც მო ე სურ ვე ბა, გა ა კე თოს, თა ნაც, არ ცერ თი 
დი დი თუ მცი რე თა ნამ დე ბო ბა უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებს არ 
შეხ ვდათ.

 ჩვე ნი მუ შა ო ბა ძა ლი ან მძი მე იქ ნე ბა, მაგ რამ პარ ლა მენ ტი არის 
ტრი ბუ ნა, სა დაც ჩვენს მო საზ რე ბებს მი ვაწ ვდით ხალხს. ჯერ ჯე რო
ბით სხდო მე ბის ტრან სლა ცია ხდე ბა და, იმე დი ა, ხალხი გა არ ჩევს მტყუ
ან მარ თალს. გარ და ამი სა, მოქ კავ ში რიც არ არის ერ თგვა რო ვა ნი. თუ 
ზო გი ერ თი მოქ კავ ში რე ლი ძა ლი ან რე აქ ცი უ ლია და ყვე ლაფ რის ხელ ში 
ჩაგ დე ბი სა კენ მი ის წრაფ ვის, მე ო რე ნა წილ ში ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბი 
არი ან, რო მელ თაც აწუ ხებთ სამ შობ ლოს ბე დი. არც ის არის გა მო რიცხ-
უ ლი, რომ ეს უმ რავ ლე სო ბა თან და თან და ცო ტავ დეს.

ესაუბრა თეა ასათიანი
გაზ. “ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 1999, 6-12 დე კემ ბე რი.



230

თუ ამას ქვეყ ნის მარ თვა ჰქვი ა, მა შინ ყვე ლას 
შეს ძლე ბია პრე ზი დენ ტო ბა

ძვირ ფა სო მკითხ ვე ლო, რუბ რი კით “სა ხე თა იმ პე რი ა” გთა ვა ზობთ ინ-

ტერ ვი უს თსუ უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ თან, პარ ლა მენ ტარ სო სო სი-
გუ ას თან.
სო სო სი გუა და ი ბა და 1949 წელს მარ ტვი ლის რა ი ონ ში, და ამ თავ რა თსუ 
ფი ლო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი, 1981 წ. და იც ვა სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ა, 
არის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ლი ტე რა-
ტუ რის ინ სტი ტუ ტის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე. 1999 წლის 31 ოქ ტომ ბრის 
არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ბლოკ “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბის” პარ ტი უ ლი 
სი ით გახ და პარ ლა მენ ტის დე პუ ტა ტი. პარ ლა მენ ტში მოს ვლამ დე მან 
რთუ ლი სამ წერ ლო გზა გან ვლო... გა მო ცე მუ ლი აქვს 15 წიგ ნი ქარ თულ 
და რუ სულ ენებ ზე.
1975-91 წლებ ში იყო მწე რალ თა კავ ში რის წევ რი, 1991 წ. გახ და “ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” მთა ვა რი რე დაქ ტო რი. გა დატ რი ა ლე ბის 
შემ დეგ სამ ხედ რო საბ ჭომ გა ა თა ვი სუფ ლა. ამას მოჰ ყვა ის, რომ 
მწე რალ თა ჯგუფ მა მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით და ტო ვა 
მწე რალ თა კავ ში რი.

- რამ დე ნი მე სიტყ ვით თქვე ნი ოჯა ხის შე სა ხებ...
 მყავს მეუღლე და ორი შვი ლი  ქა ლიშ ვი ლი და ვა ჟი. ორი ვე ჯერ ჯე

რო ბით და სა ო ჯა ხე ბე ლი ა.
- ბა ტო ნო სო სო, თქვენ ამ მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის დე პუ ტა ტი 

ბრძან დე ბით. რამ გა ნა პი რო ბა თქვე ნი პო ლი ტი კა ში მოს ვლა?
 მე ლი ტე რა ტო რი ვარ. ძი რი თა დი ჩე მი პრო ფე სია ლი ტე რა ტუ რის 

კვლე ვა ა. მაგ რამ მი მაჩ ნი ა, რომ არ შე იძ ლე ბა იზო ლი რე ბუ ლი იყო იმ 
პრო ცე სი სა გან, რო მე ლიც ჩვენს გარ შე მო ხდე ბა. ამი ტომ მეც აღ მოვ ჩნდი 
იმ პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლი, რაც ბო ლო ათ წე ლი წად ში გან ვი თარ და 
ქვე ყა ნა ში. დი სერ ტა ცი ე ბი და ცუ ლი მაქვს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
შე მოქ მე დე ბა ზე, ვმუ შა ობ დი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში, სა დაც მუ შა
ობ და ზვი ად გამ სა ხურ დი აც. მე ბა ტონ ზვი ად თან და ახ ლო ე ბუ ლი ვი ყა ვი 
და რო ცა ის პრე ზი დენ ტი გახ და, მი სი დას ტუ რით “ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რად და ვი ნიშ ნე. რო ცა ცნო ბი ლი პრო ცე სე ბი 
გან ვი თარ და და სა ქარ თვე ლო ში სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბა და იწყ ო, მე 
მხარს ვუ ჭერ დი კა ნო ნი ერ ხე ლი სუფ ლე ბას და პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას, მაგ რამ ეს მხარ და ჭე რა იყო არა იმ გა გე ბით, რომ დათ რგუ ნუ
ლი ყო ოპო ზი ცი ა, არა მედ მომ ხდა რი ყო შე რი გე ბა და თუ და ი ნიშ ნე ბო და 
ახა ლი არ ჩევ ნე ბი, ვი საც აირ ჩევ და ქარ თვე ლი ხალ ხი, მის თვის დაგ ვე
ჭი რა მხა რი.
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ვინც თვალს გა და ავ ლებს 1991 წლის “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ
თვე ლოს”, რო ცა მე ვი ყა ვი რე დაქ ტო რი, ნა ხავს, რომ იქ და ბეჭ დი ლია 
ოპო ზი ცი ის წე რი ლე ბი, მათ შო რის ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და უზე ნა ე სი 
საბ ჭოს წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლიც. მა შინ და ი ბეჭ და ცნო ბი ლი მწერ ლის 
ნო დარ კო ბე რი ძის წიგ ნის რეკ ლა მა. ბა ტო ნი ნო და რი მა შინ ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის ოპო ზი ცია იყო, თუმ ცა არა რა დი კა ლუ რი, 
არა მედ კონ სტრუქ ცი უ ლი მო წი ნა აღ მდე გე. და სწო რედ 1991 წლის 
დე კემ ბერ ში, რო ცა ვი თა რე ბა ძალ ზე და ი ძა ბა, და ი ბეჭ და ნო დარ კო ბე
რი ძის წიგ ნის “რომ გა ი მარ ჯვო, ერე ტი კო სი უნ და იყო” რეკ ლა მა. ასე ვე 
იბეჭ დე ბო და სხვა მწერ ლე ბიც, რომ ლე ბიც არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ოპო ზი ცი ას წარ მო ად გენ დნენ.

თუმ ცა იყო შე ი ა რა ღე ბუ ლი ოპო ზი ციაც და ინ ტე ლი გენ ცი ის 
ნა წი ლი მი ეტ მას ნა ამ ოპო ზი ცი ას, რაც ქვეყ ნის თვის კა ტას ტრო ფით 
დამ თავ რდა. რომ შე ვა და როთ 1999 წე ლი 1991 წელს, ჩვენ მა შინ გა ცი
ლე ბით უკე თე სად ვი ყა ვით. სა ქარ თვე ლო იყო ერ თი ა ნი, არც სა მა ჩაბ ლო 
იყო და კარ გუ ლი და არც აფ ხა ზე თი, არც ეკო ნო მი კა იყო გა ჩა ნა გე
ბუ ლი, რაც ბო ლო წლებს მოჰ ყვა. გა დატ რი ა ლე ბამ და უ დო სა ფუძ ვე ლი 
ყო ველ გვარ უკა ნო ნო ბას, უზ ნე ო ბას, ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის რღვე ვას 
და ეროვ ნუ ლი სუ ლის გა ნად გუ რე ბას. ამა ზე გვაფ რთხი ლებ და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა. 1991 წლის ოქ ტომ ბერ ში ის გა მო ვი და უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
სხდო მა ზე და გა ა კე თა სწო რედ ასე თი პროგ ნო ზი, რაც ოპო ზი ცი ას სა სა
ცი ლოდ არ ეყო. შემ დეგ კი, რო ცა გა დატ რი ა ლე ბა მოხ და, ოპო ზი ცია 
ამ ბობ და: რომ მო ი შო რეს სა ტა ნა, სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნო ბა არ დარ ღვე
უ ლა და უფ რო უკე თე სად ვართ, რად გან დე მოკ რა ტია და ვამ კვიდ რე თო. 
მაგ რამ რა მოჰ ყვა ასე თი დე მოკ რა ტი ის დამ კვიდ რე ბას დი დი ანა ლი ზი 
არ სჭირ დე ბა.

- ბა ტო ნო სო სო, მა ინც რა იყო ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა?

 სა ერ თოდ, შეც დო მებ ზე იო ლია ლა პა რა კი. ბევ რი ამ ბობს, რომ ზვი
ად გამ სა ხურ დია დი სი დენ ტი იყო, მარ თა ლია, ხალ ხი დიდ პა ტივს სცემ
და, მაგ რამ ის არ იყო მმარ თვე ლიო. ზვი ად გამ სა ხურ დია ქვე ყა ნას მარ
თავ და მხო ლოდ ერ თი წე ლი, ედუ არდ შე ვარ დნა ძე  8 წე ლი ა. მას აქვს 
უზარ მა ზა რი გა მოც დი ლე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, შე ვარ დნა ძემ ვერ შეძ
ლო ქვეყ ნის მარ თვა. თუ ამას ქვეყ ნის მარ თვა ჰქვი ა, რაც ბო ლო 8 წლის 
მან ძილ ზე ხდე ბა, მა შინ ნე ბის მი ერ ჩვენ განს შესძ ლე ბია პრე ზი დენ ტო
ბა... მა შინ იყო სრუ ლი ქა ო სი, ირ ღვე ო და იმ პე რი ა, არ არ სე ბობ და სა
ქარ თვე ლოს სტა ტუ სი. რა თქმა უნ და, გა ცი ლე ბით რთუ ლი იყო მა შინ 
ქვეყ ნის მარ თვა, რად გან არა ვინ იცო და რა კურ სი უნ და აე ღო ქვე ყა ნას 
და რო გო რი რე აქ ცია ექ ნე ბო და მოს კოვს. დღეს სა ქარ თვე ლოს კურ სი 
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აღე ბუ ლი აქვს, სცნო მთელ მა მსოფ ლი ომ, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, 
ქვე ყა ნა მა ინც ქა ო სურ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბა. დარ ღვე უ ლია ტე რი
ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა. აფ ხა ზე თის და კარ გვა სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა
ში ერ თერ თი უდი დე სი ტრა გე დი ა ა, რომ ლის მსგავ სი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
მხო ლოდ ტა ო კლარ ჯე თის და კარ გვა ა. რო დე საც გა ვა ასი ო რა სი წე
ლი, ხომ იტყ ვი ან, რო დის მოხ და ეს? მოხ და ედუ არდ შე ვარ დნა ძის მმარ-
თვე ლო ბის დროს და პა სუხს აგებს ქვეყ ნის მთა ვარ სარ და ლი, რო გორც 
აგებ და პა სუხს ჰიტ ლე რი და სტა ლი ნი მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს,

- თქვენ ამ ჟა მად სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში მოღ ვა წე ობთ, რის გა კე-
თე ბას აპი რებთ?

 “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბა” პარ ლა მენ ტში თა ვი სი პროგ რა მით 
მო ვი და. ეს ეხე ბა ეკო ნო მი კას, კულ ტუ რას, ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ულ 
მოწყ ო ბას.

- რო გორ გგო ნი ათ, ამ მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტი მის ცემს სა მარ თლებ რივ 
შე ფა სე ბას 1991-1992 წლე ბის მოვ ლე ნებს?

 ამის შე სა ხებ ერ თხანს იყო სა უ ბა რი. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ პარ ლა მენ ტში 
60 კა ცი ვართ, უმ ცი რე სო ბა. რო ცა უმ რავ ლე სო ბას არ გუ მენ ტე ბი შე მო
ე ლე ვა და სა კა მა თო აღა რა ფე რი ექ ნე ბა, სა კითხს მა შინ ვე კენ ჭის ყრა ზე 
გა ი ტა ნენ. მათ კი ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით შე უძ ლი ათ გა მარ ჯვე ბა. ჩვენ 
ამ სა კითხს და ვა ყე ნებთ. ეს “ა ღორ ძი ნე ბის” პროგ რა მა ში წე რი ა, მაგ რამ 
რა პო ზი ცი ას და ი კა ვებს უმ რავ ლე სო ბა, ჯერ ჯე რო ბით გა ურ კვე ვე ლი ა.

ამ გა დატ რი ა ლე ბას მოჰ ყვა უამ რა ვი მსხვერ პლი, პო ლიტ პა ტიმ რე ბი, 
ემიგ რან ტე ბი, რეპ რე სი რე ბუ ლი ოჯა ხე ბი. 37 წელს, რო ცა საბ ჭო თა კავ
შირ ში დი დი ტე რო რი მძვინ ვა რებ და და შემ დეგ, 50ი ან წლებ ში მოხ და 
და ღუ პუ ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ეს რე ა ბი ლი ტა ცია შე ე ხო არა მხო ლოდ 
და ღუ პუ ლებს და გარ დაც ვლი ლებს, არა მედ მათ ოჯა ხებს, რომ ლე ბიც 
უკა ნო ნოდ იყ ვნენ რეპ რე სი რე ბულ ნი. რამ დე ნი ოჯა ხია დღეს სა ქარ თვე
ლო ში ასე უკა ნო ნოდ რეპ რე სი რე ბუ ლი? რა თქმა უნ და, ეს არ იყო 37 
წლის მას შტა ბის სა ში ნე ლე ბა, მაგ რამ ტრა გე დია ტრა გე დი ა ა. მით უფ
რო, ამ გა დატ რი ა ლე ბას მოჰ ყვა აფ ხა ზე თის და კარ გვა, სა მეგ რე ლოს 
მრა ვალ გზის დარ ბე ვა, სა მო ქა ლა ქო ომი, რო ცა შე საძ ლე ბე ლი იყო ეს 
ყვე ლა ფე რი არ ჩევ ნე ბის გზით მოგ ვა რე ბუ ლი ყო. თუ ქარ თვე ლი ხალ ხი 
არ აირ ჩევ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და აირ ჩევ და ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს, 
მოხ დე ბო და ერ თი ხე ლი სუფ ლე ბის ჩვე უ ლებ რი ვი შეც ვლა მე ო რე თი. 
ამე რი კა ში რამ დე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა შე იც ვა ლა, მაგ რამ ამას ერ თხე ლაც 
არ მოჰ ყო ლია სა მო ქა ლა ქო ომი.

- ლო მო ნო სო ვი ამ ბობ და: “შეც დო მის შემ ჩნე ვა იო ლი ა, შე უმ ჩნევ ლად 
უკე თე სის შექ მნა - ძალ ზე ძნე ლი”, თქვენც ეთან ხმე ბით?

– დი ახ, რა საკ ვირ ვე ლი ა.
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– ბა ტო ნო სო სო, რო გორ გგო ნი ათ, რის კი ა ნი ადა მი ა ნი ბრძან დე ბით?
 ვერ გეტყ ვით. მე ლი ტე რა ტო რი ვარ და ლი ტე რა ტორს არ მო ეთხ ო

ვე ბა იმ დე ნად დი დი რის კი...
– მაგ რამ თქვენ ამა ვე დროს პო ლი ტი კა შიც ხართ.
 კი, მაგ რამ მე მა ინც ლი ტე რა ტო რი ვარ. ლი ტე რა ტო რი და მწე რა ლი იმ 

სატ კი ვა რით უნ და იყოს დატ ვირ თუ ლი, რაც თა ვის ხალხს, ერს აწუ ხებს. 
ჩვენ რომ ვი ყოთ მო წეს რი გე ბუ ლი ქვეყ ნის შვი ლე ბი, ვთქვათ საფ რან
გე თის, ინ გლი სის, ან აშშს, მა შინ სხვა საქ მე ა. ამ ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს 
არ სჭირ დე ბათ, რომ მა თი მწერ ლე ბი იმა ვე დროს პო ლი ტი კა შიც იყ ვნენ 
ჩარ თუ ლი. ჩვენ კი, დღე ვან დელ სი ტუ ა ცი ა ში იძუ ლე ბუ ლი ვართ გა ვაგ
რძე ლოთ ის ტრა დი ცი ე ბი, რაც ილია ჭავ ჭა ვა ძი დან მო დის. გარ და იმი სა 
რომ ხარ მეც ნი ე რი, მწე რა ლი, პრო ფე სი ო ნა ლი შენს დარ გში, ამა ვე 
დროს უნ და მო ნა წი ლე ობ დე სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში.

– შე ა ფა სეთ სა კუ თა რი თა ვი 5-ბა ლი ა ნი სის ტე მით?
– სა მი ან ზე შე ვა ფა სებ დი ჩემს თავს (ი ცი ნის).
– რა ტომ?
– იმი ტომ რომ... მე ტის გა კე თე ბა, ალ ბათ, შე მეძ ლო.
- რო გორ ფიქ რობთ, შე გიძ ლი ათ სა კუ თარ თავ ში უარ ყო ფი თი თვი სე-

ბე ბის და ნახ ვა?
 ამა ზე ძნე ლია მსჯე ლო ბა, ალ ბათ იმი ტომ, რომ ყვე ლა ადა მი ანს მი აჩ

ნი ა, კარ გად იქ ცე ვა და უნაკ ლო ა. არის მო მენ ტე ბი, რო ცა სი ნა ნუ ლის 
გრძნო ბა გაქვს, თუმ ცა ეს გრძნო ბა, ალ ბათ, ყვე ლა ადა მი ანს გა აჩ ნი ა.

– და დე ბით თვი სე ბებ ზე რას იტყ ვით?
– ამა ზე სხვამ უნ და იმ სჯე ლოს.
– ბევ რი მტე რი გყავთ?
 თი თო ო რო ლა მტე რი ყვე ლას ჰყავს. ბოლ შე ვი კუ რი გა გე ბის კლა

სობ რი ვი მტრე ბი არა. თუმც, ჩემს ცხოვ რე ბა ში მოხ და ტრა გე დი ა: გა
დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ დე და ჩე მი წა მე ბით მოკ ლეს. რა თქმა უნ და, მე 
მარ წმუ ნებ დნენ, რომ ეს არ მომ ხდა რა პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვით, მაგ რამ 
ყვე ლაფ რი დან აშ კა რად ჩან და, რომ სწო რედ პო ლი ტი კუ რი მო საზ რე
ბით მოხ და ეს. ამის გა მო არც გა მო ძი ე ბა ჩა ტა რე ბუ ლა და არც არა ვის 
შე უ წუ ხე ბია თა ვი.

- არ სე ბობს ასე თი გა მოთ ქმა, რომ ყო ველ გვა რი თა ვი სუფ ლე ბა 
აჩ რდი ლია პრე სის თა ვი სუფ ლე ბის გა რე შე, ეთან ხმე ბით?

 პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა არის თა ვი სუფ ლე ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ნა წი ლი. “ლი ტე რა ტუ რულ მა სა ქარ თვე ლომ” დი დი რო ლი შე ას
რუ ლა თა ვი სუ ფა ლი პრე სის დამ კვიდ რე ბა ში. მე ვგუ ლის ხმობ ელიზ ბარ 
ჯა ვე ლი ძეს, რო მე ლიც რე დაქ ტო რობ და 1987 წლი დან 1991 წლის 
და საწყ ი სამ დე “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს”. თა ვი სუფ ლე ბა არის 
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გარ კვე უ ლი შეზღ უდ ვაც, რად გან აბ სტრაქ ტუ ლად გა გე ბუ ლი თა ვი სუფ
ლე ბა ადა მი ა ნუ რი თა ვი სუფ ლე ბა არ არის. 

დღეს გა ზე თე ბის ტი რა ჟი რამ დე ნი მე ათა სი ა. გა ზე თებს აღარ შე უძ
ლი ათ ის რო ლი შე ას რუ ლონ, რაც ად რე ჰქონ დათ, აი, მა გა ლი თად, 
რო ცა მე ვი ყა ვი “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი, მი სი 
ტი რა ჟი 170 ათა სი იყო. ეს იყო 16გვერ დიანი გა ზე თი, და თა ნაც მა შინ 
არ იყო მრა ვა ლი გა მო ცე მა. ამ 170ა თა სი ა ნი ტი რა ჟის გა ზეთს შე უძ ლია 
ერ თგვა რი დი რი ჟო რის რო ლი ეთა მა შა და ზე გავ ლე ნა მო ეხ დი ნა სა ზო გა
დო ებ რივ ცნო ბი ე რე ბა ზე.

- რა საც თა ვის დრო ზე “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო” ახერ ხებ და 
კი დეც.

 რა თქმა უნ და. ალ ბათ, ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი გა ზე თი “ლი ტე რა ტუ
რუ ლი სა ქარ თვე ლო” იყო. ად რე “კო მუ ნის ტი” და შემ დეგ “სა ქარ თვე ლოს 
რეს პუბ ლი კა” მა ინც ოფი ცი ო ზის თვალ საზ რისს გა მო ხა ტავ დნენ და 
მათ და მი ინ ტე რე სი უფ რო ნაკ ლე ბი იყო. თუმ ცა მე ვთვლი, რომ დღე ვან
დე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი გა ცი ლე ბით უკე თე სი ჟურ ნა ლის ტე ბი არი ან და 
პრე საც უფ რო სა ინ ტე რე სო ა, ვიდ რე 80ი ან წლებ ში იყო. მაგ რამ მი სი 
რო ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი თვალ საზ რი სით მე ტის მე ტად მცი რე ა.

- და საშ ვე ბი ა, რომ პო ლი ტი კოს მა მიზ ნის მი საღ წე ვად ყვე ლა სა შუ ა-
ლე ბა გა მო ი ყე ნოს?

 ცნო ბი ლი ფრა ზა ა, რომ “მი ზა ნი ამარ თლებს სა შუ ა ლე ბას”, მაგ რამ 
ასე რომ იფიქ როს ყვე ლამ, მა შინ სრუ ლი ანარ ქია იქ ნე ბა. თუმ ცა, რო ცა 
არის დი დი პი როვ ნე ბა და ამ დიდ პი როვ ნე ბას აქვს დი დი მიზ ნე ბი, ამ 
დროს ხდე ბა ხოლ მე ამ გვა რი დარ ღვე ვე ბი. მაგ რამ ყვე ლა ადა მი ან მა ასე 
რომ იფიქ როს, მა შინ და ი ღუ პე ბა სა ზო გა დო ე ბა.

– ბა ტო ნო სო სო, თქვე ნი აზ რით, ქა ლე ბი კარ გი პო ლი ტი კო სე ბი 
არი ან?

– ვის გუ ლის ხმობთ, ქარ თველ ქა ლებს?
– დი ახ.
 არ ვი ცი. სა ერ თოდ მი მაჩ ნი ა, რომ რო გორც ხე ლოვ ნე ბა, მეც ნი ე რე ბა, 

ისე პო ლი ტი კაც, ძი რი თა დად, მა მა კა ცე ბის მოღ ვა წე ო ბის სფე რო ა. 
თუმ ცა არ სე ბობს თი თო ო რო ლა გა მო ნაკ ლი სიც.

– ბევ რი მე გო ბა რი გყავთ?
– ჩე მი პრო ფე სი ი დან გა მომ დი ნა რე, აგ რეთ ვე იმ გა რე მო დან, 

რო მელ შიც მე მიხ დე ბა მოღ ვა წე ო ბა, ბევ რი მე გო ბა რი მყავს.
– რო გო რია დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი სუფ რა?
 სუფ რაც ისე იც ვლის თა ვის წე სებს, რო გორც ცხოვ რე ბა. არ ვი ცი 

რამ დე ნად სწო რი ა, მაგ რამ ამ ბო ბენ, რომ სადღ ეგ რძე ლო ე ბი ბო ლო სა უ
კუ ნე ებ ში შე მო ვი და ო. ზოგ ჯერ ვფიქ რობ, რომ მო სა ბეზ რე ბე ლია გა უ
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თა ვე ბე ლი სადღ ეგ რძე ლო ე ბი და ყვე ლას “მჭევ რმეტყ ვე ლად” ქცე ვა. 
ჩემ თვის ცო ტა წარ მო უდ გე ნე ლი ა, ქა ლე ბი რო გორ იტა ნენ და უს მე ნენ 
ამას?

– რამ დე ნი მე ლიტ რი ღვი ნის და ლე ვა შე გიძ ლი ათ სუფ რას თან?
 არ ვი ცი, სა შუ ა ლოდ დავ ლევ... რაც ინ ტე ლი გენტს მო ეთხ ო ვე ბა, იმის 

პი რო ბა ზე.
– მუ სი კა ლუ რი გა ნათ ლე ბა გაქვთ?
– არა.
– თქვე ნი და მო კი ლე ბუ ლე ბა ცეცხ ლსას როლ ია რაღ თან?
 პარ ლა მენ ტა რებს უფ ლე ბა გვაქვს ვა ტა როთ ცეცხ ლსას რო ლი 

ია რა ღი.
– იყე ნებთ ამ უფ ლე ბას?
– მე ია რა ღი სად მი ინ ტე რე სი არას დროს მქო ნი ა, ინ ტე რე სი არც ახ ლა 

მაქვს.
– ესე იგი ია რა ღი არა გაქვთ?
– არა.
– თქვე ნი თვა ლით და ნა ხუ ლი 21-ე სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლო, რო გო რი 

იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო მე სა მე ათას წლე ულ ში?
 მი მაჩ ნი ა, რომ მი უ ხე და ვად “მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის” ხე ლის შემ

შლე ლი პი რო ბე ბი სა, სა ქარ თვე ლო, მა ინც იქ ნე ბა და მო უ კი დე ბე ლი, თა ვი
სუ ფა ლი, შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ექ ნე ბა ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა. საქ მე ის 
კი არ არის, ქვეყ ნის სა თა ვე ში რო გო რი ხე ლი სუფ ლე ბა ა, მხო ლოდ ეს არ 
წყვეტს სა კითხს. სა კითხს წყვეტს თვი თონ ხალ ხი. ხე ლი სუფ ლე ბა ად რე 
თუ გვი ან შე იც ვლე ბა, რად გან უც ვლე ლი არა ფე რი ა. ხალ ხიც სტი ქი
უ რად შექ მნის ამ პი რო ბებს, რაც მათ სჭირ დე ბათ. ცხოვ რე ბა ჩვენ გან 
და მო უ კი დებ ლად მა ინც თა ვი სას გა ი ტანს. სა ქარ თვე ლო რა ღა გა მო
ნაკ ლი სი უნ და იყოს, რომ ქარ თველ მა კაც მა ვერ შეძ ლოს ნორ მა ლუ რი 
ცხოვ რე ბა და ქვეყ ნის ნორ მა ლუ რი მოწყ ო ბა. ეს არ მოხ დე ბა რამ დე ნი მე 
წელ ში, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი რომ კარ გად იქ ნე ბა, მჯე რა.

– გმად ლობთ სა უბ რის თვის.
ესა უბ რა ნა ნა თა მა რაშ ვი ლი
გაზ. “მე სა მე ათას წლე უ ლი”,

2000, 12-18 იან ვა რი.

სამ ხედ რო ხუნ ტამ ორი თე ბერ ვლის მი ტინ გის დარ-
ბე ვის დროს ათი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა

- ბა ტო ნო სო სო, თქვენ ცნო ბი ლი კრი ტი კო სი ბრძან დე ბით. სა ინ ტე რე-
სო ა, რო გორ მოხ ვე დით პო ლი ტი კა ში?
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 ჩე მი პრო ფე სია ახ ლაც არ მი მი ტო ვე ბი ა, ახ ლაც ვაგ რძე ლებ მუ შა
ო ბას. ამის დას ტუ რია ბო ლო ხა ნებ ში ჩემს მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის 
რა ო დე ნო ბა. ხო ლო რაც შე ე ხე ბა პო ლი ტი კას, მი მაჩ ნდა და მი მაჩ ნი ა, 
რომ პო ლი ტი კა გა ნუყ რე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ო ბი სა გან. 
ამი ტო მაც სუ ლაც არაა უბ რა ლო ახი რე ბა, ლი ტე რა ტო რი იყოს პო ლი
ტი კუ რი სუ ლის კვე თე ბის გა მომ ხატ ვე ლი. ჩე მი პო ლი ტი კა ში მოხ ვედ რა 
გა ნა პი რო ბა მე ო რე ფაქ ტორ მაც: მე აღ მოვ ჩნდი, ასე ვთქვათ, რეპ რე სი
რე ბულ თა შო რის 1991 წლის გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ. მე ბო ლომ დე 
დავ რჩი იმ ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თგუ ლი. და იწყო გა უ თა ვე ბე ლი რეპ რე სი
ე ბი ჩემს წი ნა აღ მდეგ ათას ნა ი რი ფორ მით. ერ თერ თი ასე თი აგ რე სი ის 
მსხვერ პლი გახ და დე და ჩე მი, რო მე ლიც მოკ ლუ ლი იქ ნა წა მე ბით.

- ახ ლა რო გორ ურ თი ერ თო ბა ში ხართ დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე-
ბას თან?

ამ ხე ლი სუფ ლე ბას თან, რო მელ საც ჯერ კარ გი არა ფე რი გა უ კე თე ბი ა, 
ვერ ვიქ ნე ბი კე თილ მე გობ რულ ურ თი ერ თო ბა ში.

– თქვენ თუ იც ნობთ იმ პი როვ ნე ბებს, ვინც დე დათ ქვე ნი აწა მა?
 არ ვი ცი, რად გან გა მო ძი ე ბუ ლი არ ყო ფი ლა, თუმ ცა ამის შე სა ხებ 

მქონ და სა უ ბა რი ყი ფი ან თან, რო მე ლიც გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის 
მო ად გი ლე იყო. ხე ლი სუფ ლე ბას ამ საქ მის გა მო ძი ე ბა არც უც დი ა.

- ბა ტო ნო სო სო, “ა ლი ა ში” და ი ბეჭ და წე რი ლი, სა დაც მოყ ვა ნი ლია ჯა ბა 
იო სე ლი ა ნის სიტყ ვე ბი. მის თვის ბა ტონ ას ლანს 400 ავ ტო მა ტი მო უშ ვე-
ლე ბი ა, თენ გიზ კი ტო ვა ნი კი ამ ფაქტს ადას ტუ რებს. თქვე ნის აზ რით, 
რამ დე ნად მარ თა ლია ეს ინ ფორ მა ცი ა?

 მე კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტის შე სა ხებ, ცხა დი ა, ვე რა ფერს გეტყ ვით. 
მაგ რამ მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ ას ლან აბა ში ძე ყო ველ თვის დიდ პა ტი ვის
ცე მას გა მო ხა ტავ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი მართ. 1992 წლის მარ ტში 
გა და ი ცა დი ა ლო გი ტე ლე ვი ზი ით ბა ტონ ას ლან თან, სა დაც მას და უს ვეს 
შე კითხ ვა, რო გორ აფა სებ და იგი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას. მან აღ ნიშ ნა 
ზვი ა დის დი დი დამ სა ხუ რე ბე ბი და თა ვი სი სიმ პა თია მის მი მართ. ეს იყო 
დრო, რო ცა გა აფ თრდა კამ პა ნი ა, რო ცა ზვი ად გამ სა ხურ დია გა მოყ ვა
ნი ლი იქ ნა ქვეყ ნის და მან გრევ ლად. ას ლან აბა ში ძის ნათ ქვამ მა ხე ლი სუ
ფალ თა შო რის დი დი გა უ გებ რო ბა გამოიწვია.

- სა ქარ თვე ლოს ახ ლან დე ლი პრე ზი დენ ტი აპი რებს მე სა მედ იყა როს 
კენ ჭი არ ჩევ ნებ ში. რო გორ კო მენ ტარს გა უ კე თებთ ამ ფაქტს, რამ დე ნად 
მი სა ღე ბი იქ ნე ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა?

 აშშს ჰყავს პრე ზი დენ ტი უკ ვე მე სა მე სა უ კუ ნე ა, ყვე ლა პრე ზი დენ ტი 
არ ჩე უ ლი იყო მხო ლოდ ორი ვა დით, ანუ 8 წლით და არა 10 წლით. ერ თა
დერ თი გა მო ნაკ ლი სი დაშ ვე ბულ იქ ნა პრე ზი დენტ რუზ ველ ტის მი მართ 
და მხო ლოდ იმი ტომ, რომ იყო მე ო რე მსოფ ლიო ომი, არ ჩევ ნე ბის თვის 
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მსოფ ლიო ომ ში ჩარ თულ ქვე ყა ნას არ ეცა ლა. სა ქარ თვე ლო ფაქ ტი უ რად 
ომის სი ტუ ა ცი ა ში ა, მაგ რამ რო გო რი მთა ვარ სარ და ლიც არის ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძე, კარ გად აჩ ვე ნა აფ ხა ზე თის ომ მა. ამი ტომ, ცხა დი ა, არა ვი
თა რი აუ ცი ლებ ლო ბა არ არის იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი
ა ში შე ვი დეს ცვლი ლე ბა იმ პრე ზი დენ ტის მი მართ, რო მელ მაც სა ქარ
თვე ლოს და მარ ცხე ბა გა მო უ წე რა. თუ აშშმ ამ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში 
არ ჩათ ვა ლა სა ჭი როდ კონ სტი ტუ ცი ა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, ჩვენ რა 
ისე თი გან სა კუთ რე ბუ ლი ხალ ხი ვართ, რომ ოთხი წლის წინ მი ღე ბულ 
კონ სტი ტუ ცი ა ში დღეს ვე შე ვი ტა ნოთ ცვლი ლე ბე ბი.

- სპე ცი ა ლუ რად ხომ არ იქ ნა შერ ჩე უ ლი 9 აპ რი ლი არ ჩევ ნე ბის 
თა რი ღად, იგი სიმ ბო ლუ რად ხომ არა ფერს უკავ შირ დე ბა?

 სიმ ბო ლუ რი ა, რად გან ფიქ რო ბენ, რომ ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვი ლი წა მო
ა ყე ნებს თა ვის კან დი და ტუ რას და 9 აპ რი ლის გა მო და იწყ ე ბა პრო პა
გან და, ეს ყო ვე ლი ვე პა ტი აშ ვილ მა ჩა ი დი ნაო. მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ 
2 თე ბერ ვალს თბი ლის ში და იხ ვრი ტა დე მონ სტრა ცი ა, სა დაც მო იკ ლა 10 
ადა მი ა ნი და და იჭ რა 100ზე მე ტი.

– ვინ დახ ვრი ტა ეს დე მონ სტრა ცი ა?
 სამ ხედ რო საბ ჭომ, იმ ხუნ ტამ, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ 

თენ გიზ სი გუ ა, თენ გიზ კი ტო ვა ნი და ჯა ბა იო სე ლი ა ნი.
– სად იმარ თე ბო და ეს დე მონ სტრა ცი ა?
 ცირ კის შე ნო ბას თან და მარ ჯა ნიშ ვი ლის მო ე დან ზე. უფ რო ად რე, 

2 იან ვარ საც მოხ და ტრა გე დი ა, ქარ თვე ლებ მა და ხო ცეს ერ თმა ნე თი. 
მაგ რამ ამა საც არ მის ცე მია არა ვი თა რი შე ფა სე ბა, ვი თომც არა ფე რი 
მომ ხდა რა, სის ხლის სა მარ თლის საქ მეც არ აღ ძრუ ლა. რო ცა რუ სებ მა 
და ხო ცეს ქარ თვე ლე ბი, 20 ადა მი ა ნი და ი ღუ პა, ამის გა მო კი შე იძ რა 
მთე ლი მსოფ ლი ო.

- ამ და ღუ პუ ლე ბის შე სა ხებ ჩვენ მხო ლოდ სა ხე ლე ბი ვი ცით, თქვენ თუ 
გაქვთ ინ ფორ მა ცია მათ შე სა ხებ.

 დი ახ, ჩვენ მა თი მი სა მარ თე ბიც კი ვი ცით. პირ ვე ლი ტყვი ით მოკ ლუ ლი 
იქ ნა 15 წლის ზუ რაბ ჯა ვა ხიშ ვი ლი, რო მელ საც სა ქარ თვე ლოს დრო შა 
მიჰ ქონ და.

- მარ ტო ამ დე მონ სტრა ცი ის დახ ვრე ტა ხომ არ არის ამ ხე ლი სუფ-
ლე ბის სინ დის ზე, თუ უნ და მი ე ცეს რა ი მე შე ფა სე ბა იმ დამ სჯე ლო ბით 
ოპე რა ცი ა საც, რო მე ლიც სა მეგ რე ლო ში ჩა ტარ და და ეჭ ვი არა ა, მა შინ 
მოხ და დე დათ ქვე ნის მკვლე ლო ბაც?

 ყვე ლა ფერს ამას ჯა ბა იო სე ლი ა ნი მარ ტო ვერ გა ა კე თებ და, მას 
ჰყავ და თა ნამ ზრახ ვე ლე ბიც. ამ ხე ლი სუფ ლე ბას რომ ჩა მო ვუთ ვა ლოთ, 
რა და ნა შა უ ლიც აქვს ჩა დე ნი ლი, შორს წა ვალთ.

- ბა ტო ნო სო სო, თენ გიზ კი ტო ვა ნი, ასე ვთქვათ, შე იბ რა ლეს და ცი ხი-
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დან გა ა თა ვი სუფ ლეს. იგი ვე ლა პა რა კია ჯა ბა იო სე ლი ა ნის შე სა ხე ბაც. 
რო გორ ფიქ რობთ, რამ დე ნად სა მარ თლი ა ნი იქ ნე ბა მი სი გა თა ვი სუფ ლე-
ბა. ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მნე ბა რომ ხალხს ეჯავ რე ბო და იგი, ახ ლა კი 
მის მი მართ სიბ რა ლუ ლის გრძნო ბა გა უჩ ნდათ.

 მი მაჩ ნი ა, რომ ჯა ბა იო სე ლი ა ნი და თენ გიზ კი ტო ვა ნი და ა პა ტიმ რეს 
იმ საქ მის გა მო, რა შიც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მი უძღ ვით წვლი ლი, ე.ი, და ა
პა ტიმ რეს აბ სურ დუ ლი მო ტი ვე ბით. მა თი მთა ვა რი და ნა შა უ ლი არის 
1991 წელს ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა, რის თვი საც პა სუ ხი არა ვის მო უთხ
ო ვი ა.

- თქვენს მოგ ვა რე ზე რას გვეტყ ო დით?
 თენ გიზ სი გუა არის სა ქარ თვე ლოს ნო მერ პირ ვე ლი დამ ნა შა ვე, ამ 

გა დატ რი ა ლე ბის მო თა ვე და ორ გა ნი ზა ტო რი. მან და უ დო სა ფუძ ვე ლი 
სა ქარ თვე ლოს დაქ ცე ვას.

- მა შინ რო გორ მოხ და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მცდე ლო ბა, სი გუ ა სათ ვის 
ბრა ლი და ე დოთ, უშე დე გო აღ მოჩ ნდა.

 თა ვი სი და ნა შა უ ლი სი გუ ას არ და უ მა ლავს. სა ქარ თვე ლოს თვის ის 
კი არ არის ტრა გე დი ა, რომ 7 მლნ. გა იფ ლან გა, არა მედ ის, რაც მოხ და: 
და ე ცა აფ ხა ზე თი, გა იხ ლი ჩა მთე ლი სა ქარ თვე ლო.

– მო ი ძებ ნე ბა კი ისე თი კა ცი, რო მე ლიც ეროვ ნულ სულს გა მო აღ-
ვი ძებს?

 ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მსგავ სნი იშ ვი ა თად იბა დე ბი ან. მე არ მე გუ ლე ბა 
სა ქარ თვე ლო ში კა ცი, რო მელ საც ესო დენ დი დი გავ ლე ნა ჰქონ ოდეს 
ხალ ხზე, რო გორც ზვი ად გამ სა ხურ დი ას. ცხოვ რე ბა გრძელ დე ბა, პო ლი
ტი კას წარ მარ თა ვენ ცოცხ ა ლი ადა მი ა ნე ბი. ჩვენ ვამ ბობთ, რომ ამ 
ხარ ვე ზის შევ სე ბა შე უძ ლია ას ლან აბა ში ძეს, თუნ დაც იმი ტომ, რომ 
ას ლან აბა ში ძეს ამის ძა ლა გა აჩ ნი ა.

ესა უბ რნენ მა ნა ნა სუ ხიშ ვი ლი და ჟა ნა ასა ნი ძე
გაზ. “ა ლი ო ნი”, 2000, 15-21 იან ვა რი

სიტყვა პარ ლა მენ ტის 22 თე ბერ ვლის 
სხდო მა ზე

(ფი ნან სთა მი ნის ტრის და ვით ონოფ რიშ ვი ლის მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი 2000 წლის ბი უ ჯე ტის კა ნონ პრო ექ ტის გან ხილ ვა ზე)

ბა ტო ნო და ვით!
მე მინ და თქვე ნი ყუ რადღ ე ბა გა ვამახ ვი ლო ერთ სა კითხ ზე.
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, შა ვი ზღვის პრობ ლე მე ბის სა ხელ მწი ფო 

სა კო ორ დი ნა ციო სამ სა ხუ რი უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია ფუნ ქცი ო ნი რებს. 
სამ სა ხურ მა ჩვე ნი ქვეყ ნის მეც ნი ერ სპე ცი ა ლის ტებ თან ერ თად შე ი მუ
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შა ვა შა ვი ზღვის რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბი სა და რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის 
სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
შე უ თან ხმა შა ვიზღ ვის პი რა ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებს.

1997 წელს პროგ რა მა ტა სის მა ამ პრობ ლე მა ზე გა მო ყო 0,5 მლნ ეკი უ. 
1998 წელს ბა თუმ ში ჩა ტარ და სა ერ თა შო რი სო თათ ბი რი შა ვიზღ ვის პი
რა და მსოფ ლიოს წამ ყვა ნი სა მეც ნი ე რო სამ რეწ ვე ლო ცენ ტრე ბის მო ნა
წი ლე ო ბით, სა დაც ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი იყო შა ვი ზღვის ენერ
გო რე სურ სებ სა და კერ ძოდ, შავ ზღვა ში არ სე ბულ გო გირ დწყალ ბად ზე 
რო გორც ენერ გი ის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა რო ზე.

ასე თი დი დი და ინ ტე რე სე ბა გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან, რომ შა ვი ზღვა 
უნი კა ლუ რია თა ვი სი მდე ბა რე ო ბი თა და ქი მი უ რი შე მად გენ ლო ბით. 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დი დი რე ზერ ვუ ა რი ა, რომ ლის წყლის 93% 
უჭი რავს გო გირ დწყალ ბა დი ან ფე ნას, ე.ი. ზღვის ზე და პი რი დან 80120 
მეტ რის ქვე ვით უსი ცოცხ ლო არე ა, რაც გავ ლე ნას ახ დენს მას ში მიმ დი
ნა რე პრო ცე სებ სა და ქი მი ურ შე მად გენ ლო ბა ზე.

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მეც ნი ერ თა გა მოთ ვლით შა ვი ზღვის ფე ნო მე ნის 
— გო გირ დწყალ ბა დის რა ო დე ნო ბა 78 მლრდ ტო ნას აღ წევს. გო გირ
დწყალ ბა დის მხო ლოდ ყო ველ წლი უ რი ნა მა ტი საკ მა რი სია 80 მლრდ კვ. 
სთ ენერ გი ის მი სა ღე ბად. მი სი ზღვი დან მო პო ვე ბის ტექ ნი კუ რი გა დაწყ
ვე ტა შე საძ ლე ბე ლი ა. ხო ლო მოთხ ოვ ნა ეკო ლო გი უ რად სუფ თა საწ ვავ ზე 
— წყალ ბად ზე სწრა ფად იზ რდე ბა.

აშშს, გერ მა ნი ა სა და ია პო ნი ას გან ზრა ხუ ლი აქვთ 2004 წლი დან მი სი 
გა მო ყე ნე ბა ტრან სპორ ტში, რაც გა მო იწ ვევს ატ მოს ფე რო ში მავ ნე ნივ თი
ე რე ბების, მათ შო რის — ნახ ში რორ ჟან გის მნიშ ვნე ლო ვან შემ ცი რე ბას.

სა ქარ თვე ლო შე იძ ლე ბა გახ დეს მსოფ ლი ო ში წყალ ბა დის ერ თერ თი 
სე რი ო ზუ ლი მწარ მო ე ბე ლი.

მი უ ხე და ვად ამი სა, სამ სა ხურს პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა, კერ ძოდ — გა ჭი
ა ნურ და სტა ტუ სის გან საზღ ვრა, რის გა მოც შე ჩერ და რო გორც “და იბ
ლერ ბენ ცის”, ისე სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გრან ტის 
მი ღე ბა.

დღეს კი სამ სა ხუ რი ამო ღე ბუ ლია 2000 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის 
პრო ექ ტი დან.

ფრაქ ცია “XXI სა უ კუ ნის” სა ხე ლით შე მო მაქვს წი ნა და დე ბა: 2000 
წლის ბი უ ჯეტ ში აღ დგეს აღ ნიშ ნუ ლი სამ სა ხუ რის და ფი ნან სე ბა, გა ნი
საზღ ვროს ამ სამ სა ხუ რის სტა ტუ სი და დე ბუ ლე ბა.
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უნი ვერ სი ტეტ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
კა ბი ნე ტი გა იხ სნე ბა

“გან გე ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი მი სია და ა კის რა ორ პი როვ ნე ბას - გა-
ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე სა და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას. მათ იცხ ოვ რეს უჩ-
ვე უ ლოდ კოშ მა რულ დრო ში, რაც სულ თან შე ჯა ხე ბით, გუ ლის, გო ნე ბის 
და ნერ ვე ბის გავ ლით ხე ლოვ ნე ბად გარ და ი სა ხა, მაგ რამ თუ გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძე არ ყო ფი ლა იდე ო ლო გი და თე ო რე ტი კო სი, კონ სტან ტი ნე გამ-
სა ხურ დი ამ გა ი აზ რა სიტყ ვის მის ტე რია და სა ქარ თვე ლოს ტან ჯუ ლი 
ბე დი”, - წერს სო სო სი გუა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბი სა 
და შე მოქ მე დე ბის ამ სახ ველი სტა ტი ე ბი სა და მო ნოგ რა ფი ე ბის ციკ ლში 
“მარ ტვი ლი და ალამ და რი”, რო მე ლიც დი დი მწერ ლის ბი ოგ რა ფი ის 
კვლე ვის პირ ვე ლი ცდა ა.

ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლია ბა ტო ნი სო სო სი გუ ას ღვაწ ლი, ვინც წლე ბის 
მან ძილ ზე იკ ვლევს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ-
მე დე ბას. და აი, ახ ლა ხან მი სი დი დი მონ დო მე ბით ერთ საშ ვი ლიშ ვი ლო 
საქ მეს ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი - ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მა ლე გა იხ სნე ბა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
კა ბი ნე ტი.

ბა ტონ სო სოს თან სა უ ბა რიც ქარ თვე ლი ერის თვის ამ მე ტად მნიშ ვნე-
ლო ვან მა ფაქ ტმა გა ნა პი რო ბა.

 უკ ვე არ სე ბობს რექ ტო რის ბა ტონ რო ინ მეტ რე ვე ლის ბრძა ნე ბა და 
მა ლე რუს თა ვე ლის, ილი ას, აკა კის, ვა ჟას, გა ლაკ ტი ო ნის კა ბი ნე ტებს 
ა.წ. 26 მა ისს შე ე მა ტე ბა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტიც,  ასე 
და იწყო სა უ ბა რი ბა ტონ მა სო სომ,  კა ბი ნე ტის გახ სნის იდეა ერ თმა ნე
თის გან და მო უ კი დებ ლად გვქონ და გა მო ჩე ნილ მწე რალ სა და მეც ნი ერს 
რე ვაზ მიშ ვე ლა ძეს და მე. ყო ვე ლი შემ თხვე ვის თვის, ჩვენ პარ ლა მენ
ტი დან გა ვა კე თეთ ოფი ცი ა ლუ რი მი მარ თვა რექ ტო რი სად მი. მი მარ თვას 
ხელს ვა წერთ: ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი, თა მაზ გამ ყრე ლი ძე, ნო დარ 
ამაღ ლო ბე ლი, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, რე ვაზ მიშ ვე
ლა ძე, და ვით მაღ რა ძე და მე.

არც პარ ლა მენ ტში, არც უნი ვერ სი ტეტ ში ამ სა კითხ ის გა მო არა ვინ 
შე ყოყ მა ნე ბუ ლა.

შევ ხვდით ბა ტონ რო ინ მეტ რე ველს და მა ნაც დი დად მო ი წო ნა ჩვე ნი 
ჩა ნა ფიქ რი. გა იხ სე ნა რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო ფაქ ტი დი დი მწერ ლის 
ცხოვ რე ბი დან.

ასე ვე ყუ რადღ ე ბით მო ე კი და კა ბი ნე ტის გახ სნის იდე ას ფი ლო ლო
გე ბის დე კა ნი ამი რან გო მარ თე ლი, ფა კულ ტე ტის სა მეც ნი ე რო საბ ჭო. 
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მაგ რამ მე არ შე მიძ ლია ხა ზი არ გა ვუს ვა რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის ენ თუ ზი
აზ მსა და მონ დო მე ბას.

ბა ტო ნი რე ზო ყო ველ თვის იყო კონ სტან ტი ნეს შე მოქ მე დე ბის თაყ ვა
ნის მცე მე ლი. დი დი ხა ნია ვიც ნობ მას (რე ზო ჩე მი ლექ ტო რი იყო), 
მაგ რამ ჩემ თვი საც კი მო უ ლოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა მი სი სა ო ცა რი თა ნად
გო მა, გუ ლის ხმი ე რე ბა და დი დი მხარ და ჭე რა.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ერ თხანს უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი 
იყო. იგი გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს თან ერ თად XX სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი 
მწერ ლო ბის უდი დე სი წარ მო მად გე ნე ლია და ამი ტომ უნი ვერ სი ტეტ ში 
უნ და არ სე ბობ დეს მი სი შე მოქ მე დე ბის კვლე ვის ცენ ტრი.

- თქვენ უშუ ა ლოდ ხელ მძღვა ნე ლობთ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მას. აქე დან მხო ლოდ 5 ტო მი გა მო ი ცა, შემ დეგ 
ეს საქ მე შეწყ და. რა ტომ?

 კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის გა მო ცე მას 1991 წელს 
შე ვუ დე ქით. მთა ვა რი რე დაქ ტო რი ბა ტო ნი ზვი ად გამ სა ხურ დია იყო. მან 
და წე რა პირ ვე ლი ტო მის წი ნა სიტყ ვა. მან ვე შე ად გი ნა პირ ვე ლი ტო მი. მე 
და ვუ მა ტე ერ თი მოთხ რო ბა, რო მე ლიც მას გა მორ ჩე ნო და.

ზვი ად გამ სა ხურ დია დი დად იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი ტო მე უ ლე ბის 
დრო უ ლი გა მო ცე მით. ტი რა ჟი გა ნი საზღ ვრა 60 ათა სით, თუმ ცა 
მსურ ვე ლი 100 ათა სი მა ინც იყო. 

პირ ვე ლი სა მი ტო მი დავ ბეჭ დეთ სიმ ფე რო პოლ ში, მე ოთხე და მე ხუ თე 
 თბი ლის ში, თა ნაც მხო ლოდ 3 000 ტი რა ჟით.

1992 წლი დან და იწყო ქარ თუ ლი სუ ლის და ცე მა, ქვეყ ნის გა ჩა ნა გე ბა 
და შე სა ბა მი სად წიგ ნი სად მი ინ ტე რე სი და ი კარ გა: ხალ ხი 12 ლა რი ან 
პენ სი ას ვერ იღებს და აბა, წიგნს რო გორ იყი დის. ვი საც ფუ ლი აქვს, 
წიგ ნი არ აინ ტე რე სებს, ვი საც წიგ ნი უნ და, ფუ ლი არ გა აჩ ნი ა. გარ და 
ამი სა, საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და წიგ ნის თვით ღი რე ბუ ლე ბა.

– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბა სა თა ნა დოდ შე უს წავ ლე-
ლი ა, თქვე ნ, რო გორც მი სი მკვლე ვა რი, რას მი იჩ ნევთ ამ ძვირ ფა სი მემ-
კვიდ რე ო ბი დან უპირ ვე ლეს წარ მო ჩე ნის ღირ სად?

– კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბა ზე მრა ვა ლი კარ გი ეს სე, 
სტა ტია და მო ნოგ რა ფიაა და წე რი ლი. XX სა უ კუ ნის ქარ თველ მწე რალ
თა გან ყვე ლა ზე უკეთ გა ლაკ ტი ო ნი სა და კონ სტან ტი ნეს შე მოქ მე დე ბაა 
შეს წავ ლი ლი, მაგ რამ ცხა დი ა, არ კმა რა, რაც გა კეთ და.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბა ზე და წე რი ლია აუ რაცხ
ე ლი შე უ რაცხ მყო ფე ლი წე რი ლიც. მათ რომ გა ეც ნოთ, შეძ რწუნ დე ბით. 
რაც ყვე ლა ზე სამ წუ ხა რო და გულ სატ კე ნი ა, მა თი ავტო რე ბი არი ან არა 
მხო ლოდ პარ ტი უ ლი მუ შა კე ბი ან ლი ტე რა ტუ რას მიტ მას ნი ლი კრი ტი კო
სე ბი, არა მედ  ქარ თვე ლი ხალ ხის სა თაყ ვა ნო მოღ ვა წე ე ბი, მა გა ლი თად, 
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გი ორ გი ლე ო ნი ძე, ტი ცი ან ტა ბი ძე, ნი კო მუს ხე ლიშ ვი ლი, სი მონ ჩი ქო ვა ნი.
დღეს ჩვენ უნ და შე ვის წავ ლოთ კონ სტან ტი ნეს მხატ ვრუ ლი ნა აზ რე ვი, 

მი სი რო მა ნე ბი, ნო ვე ლე ბი თუ ეს სე ე ბი ყო ველ გვა რი მი კერ ძო ე ბის, იდე ო
ლო გი უ რი კო ნი უნ ქტუ რის გა რე შე, ვაჩ ვე ნოთ მი სი დი დი შე მოქ მე დე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სა და ქარ თვე ლი ერი სათ ვის.

მაგ რამ მარ ტო შეს წავ ლა არა ფერს ცვლის, თუ შეს წავ ლის შე დე გე ბი 
არ გა იც ნო სა ზო გა დო ე ბამ.

მე რამ დე ნი მე მო ნოგ რა ფია მაქვს და წე რი ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას შე მოქ მე დე ბა ზე. გა მო ვე ცი პირ ვე ლი ტო მი, მომ ზა დე ბუ ლი მაქვს 
მე ო რე და მე სა მე ტო მე ბი, მაგ რამ ალ ბათ საკ მაო ხა ნი გა ივ ლის, ვიდ რე 
მათ გა მო ცე მას შევ ძლებ.

– რით იყო გა მოწ ვე უ ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტის 
არარ სე ბო ბა უნი ვერ სი ტეტ ში?

 კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას ბი ოგ რა ფია მე ტის მე ტად დრა მა ტუ ლი ა. 
მთელ მა მის მა ცხოვ რე ბამ საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას თან აშ კა რა თუ 
ფა რულ პო ლე მი კა ში გან ვლო; ბოლ შე ვი კებ მა 1922 წელს და ა პა ტიმ რეს 
და მე ტე ხის ცი ხე ში ჩას ვეს. გან მე ო რე ბით 1924 წლის სექ ტემ ბერ ში და ა
პა ტიმ რეს და ისევ მე ტე ხის ცი ხე ში ჩას ვეს, მაგ რამ ამ ჯე რა დაც მა ლე 
გა ან თა ვი სუფ ლეს.

1926 წლის 1 მარტს კი დევ ერ თხელ და ა პა ტიმ რეს და გა და ა სახ ლეს 
თეთრ ზღვა ში მდე ბა რე სო ლოვ კის არ ქი პე ლაგ ზე, სა დაც დაჰ ყო 1927 
წლის დე კემ ბრამ დე; ვა და ზე ად რე გა ა თა ვი სუფ ლეს ჯან მრთე ლო ბის 
მკვეთ რი გა უ ა რე სე ბის გა მო.

1938 წლის 2 ოქ ტომ ბერს ში ნა გან საქ მე თა სა ხალ ხო კო მი სარ მა სერ გო 
გოგ ლი ძემ სსრკ ში ნა გან საქ მე თა კო მი სარს ნი კო ლაი ეჟოვს გა უგ ზავ ნა 
მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თი № 44.298.

გოგ ლი ძე ითხ ოვ და რამ დე ნი მე ცნო ბი ლი მოღ ვა წის, მათ შო რის 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას და პა ტიმ რე ბის სან ქცი ას.

მწე რალს იგი ფა შის ტსა და ჯა შუშს უწო დებ და. “მოხ სე ნე ბი თი 
ბა რა თის” მსვლე ლო ბა შე ა ჩე რა ლავ რენ ტი ბე რი ამ, რო მე ლიც მა შინ 
ეჟო ვის პირ ვე ლი მო ად გი ლე იყო.

იგი სტა ლინს არ მი უ ღია და ასე გა დარ ჩა კონ სტან ტი ნე, თუმ ცა აქ 
სხვა მრა ვა ლი ფაქ ტო რიც მოქ მე დებ და.

1948 წელს სტა ლინს გაგ რა ში ჩა ა კითხ ეს ჩარ კვი ან მა და რა ფა ვამ და 
ითხ ო ვეს კონ სტან ტი ნეს და პა ტიმ რე ბის სან ქცი ა, რად გან მწე რალს 
რამ დე ნი მე ცნო ბი ლი მოღ ვა წის ჩვე ნე ბით ბრალ დე ბო და ფა შის ტუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა, რომ თით ქოს თუ სა ქარ თვე ლო და მო უ კი
დებ ლო ბას მი აღ წევ და, კონ სტან ტი ნე სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი 
უნ და ყო ფი ლი ყო!..



243

სტა ლინ მა სან ქცი ის გან თა ვი შე ი კა ვა, მაგ რამ ნე ბა დარ თო, მწე რა ლი 
სას ტი კად გა ნე ქი ქე ბი ნათ და მი სი წიგ ნე ბის გა მო ცე მა შე ეწყ ვი ტათ.

ამის შემ დეგ გა ა ნად გუ რეს “და ვით აღ მა შე ნებ ლის” მე სა მე წიგ ნი.
1954 წელს სუკ ის თავ მჯდო მა რემ ალექ სი ინა ურ მა მოს კოვს გა უგ

ზავ ნა მა სა ლე ბი კონ სტან ტი ნე ზე, რომ თით ქოს იგი 1913 წლი დან იყო 
გერ მა ნი ის აგენ ტი, ან ტი საბ ჭო თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ მძღვა ნელ თა
გა ნი, რომ ახ ლაც და კავ ში რე ბუ ლია ინ გლი სის დაზ ვერ ვას თა ნო. მას 
საბ ჭო თა ხალ ხის უბო რო ტე სი მტე რი ბე რია მფარ ვე ლობ და, თო რემ 
აქამ დე უნ და დაგ ვე პა ტიმ რე ბი ნა ო.

მოს კო ვი არ და ე თან ხმა სა ქარ თვე ლოს სუკ ის წი ნა და დე ბას.
კონ სტან ტი ნეს და უნ დობ ლად აკ რი ტი კებ დნენ არა მხო ლოდ კო ლე

გე ბი, არა მედ  რეს პუბ ლი კის პარ ტი უ ლი ლი დე რე ბი  კა ხი ა ნი, ბე რი ა, 
ჩარ კვი ა ნი, მგე ლა ძე, მა ხა რა ძე და სხვე ბი.

მხო ლოდ 1958 წელს მო ეხ სნა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას გერ მა ნი ის 
ჯა შუ შის ბრალ დე ბა!

შემ დეგ, მო გეხ სე ნე ბათ, ას პა რეზ ზე გა მო ვი და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა.
ყვე ლამ ვი ცით, რა ტრა გე დია დატ რი ალ და სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 

პრე ზი დენ ტის თავ ზე.
ბუ ნებ რი ვი ა, ასეთ გა რე მო ში დი დი მწერ ლის კა ბი ნეტს ვე რა ვინ 

გახ სნი და უნი ვერ სი ტეტ ში. მარ თა ლი ა, ყო ველ თვის აცხ ა დებ დნენ, რომ 
კონ სტან ტი ნე დი დი მწე რა ლია და ზვი ა დის გა მო მას არა ვინ აკ რი ტი
კებ და, მაგ რამ ეს ფაქ ტი არა პირ და პირ მა ინც მოქ მე დებ და კონ სტან
ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლის პრო პა გან და ზე.

დღეს ხე ლი სუფ ლე ბა ცვლის და მო კი დე ბუ ლე ბას ზვი ად გამ სა ხურ
დი ა სა და მი სი თა ნა მებ რძო ლე ბის მი მართ; მი ხა რი ა, რომ ბა ტონ რო ინ 
მეტ რე ვე ლის ინ ტუ ი ცია უაღ რე სად ზუს ტი აღ მოჩ ნდა.

ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის ერ თ-ერთ გა მო ხა ტუ ლე ბად უნ და ჩავ თვა ლოთ 
უნი ვერ სი ტეტ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტის გახ სნა.

ესა უბ რა თა მარ შა იშ მე ლაშ ვი ლი, 
გაზ. “არ გო”, 2000, 25 აპ რი ლი - 1 მა ი სი

ერი, ეროვ ნე ბა, რეკ ვი ზი ტი...

- ეროვ ნუ ლო ბის რეკ ვი ზი ტის ჩა წე რის მო წი ნა აღ მდე გე თა ერ თ-ერ თი 
არ გუ მენ ტი ისა ა, რომ ამ გვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მა ტე ბი თი სტი მუ ლი 
იქ ნე ბა სე პა რა ტის ტუ ლად გან წყო ბი ლი ძა ლე ბი სათ ვის. რას იტყ ვით ამ 
არ გუ მენ ტის შე სა ხებ?

– ვფიქ რობ, პი რი ქით უფ რო მოხ დე ბა.
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არ ცერთ აფ ხაზს, სო მეხს თუ აზერ ბა ი ჯა ნელს არ სურს მათ დო კუ მენ
ტებ ში არ იყოს ფიქ სი რე ბუ ლი ეროვ ნე ბა. მე ვგუ ლის ხმობ და ბა დე ბის 
და პი რა დო ბის მოწ მო ბებს. პას პორ ტი სხვა ა. მო გეხ სე ნე ბათ, საბ ჭო თა 
კავ შირ ში მხო ლოდ 1967 წელს და იწყო მთლი ა ნი პას პორ ტი ზა ცი ა. 
საბ ჭო თა პას პორ ტი იგი ვე იყო, რაც ჩვე ნი პი რა დო ბის მოწ მო ბა ა: ამ 
დო კუ მენ ტით უცხ ო ეთ ში არა ვინ მი გი ღებ და.

ახ ლა, რო ცა რუ სეთ მა გა მო აცხ ა და, რომ ის, ვი საც საბ ჭო თა პას პორ ტი 
აქვს, რუ სე თის მო ქა ლა ქე ა ო, იგი ვე აფ ხა ზი, სო მე ხი თუ აზერ ბა ი ჯა ნე ლი 
სა ერ თოდ უარს იტყ ვის ქარ თულ დო კუ მენ ტებ ზე, სა დაც იგ ნო რი რე ბუ ლი 
იქ ნე ბა მი სი ეროვ ნე ბა. ამი ტომ ეროვ ნე ბის ფორ მა ლუ რი წაშ ლა უფ რო 
გა აღ ვი ვებს უნ დობ ლო ბას, სა სურ ველ შე დეგს კი ვე რა ფერს მი ვი ღებთ. 
სა ქარ თვე ლო რომ იყოს ძლი ე რი ქვე ყა ნა, მა შინ სხვაგ ვა რად იქ ნე ბო და 
საქ მე. მაგ რამ დღეს უნ და შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ეროვ ნუ ლო ბის რეკ ვი ზი ტი, 
რა თა საქ მით ვაჩ ვე ნოთ მსოფ ლი ოს, რომ ჩვენ არა ვის და ჩაგ ვრას, თუ 
ასი მი ლი რე ბას არ ვა პი რებთ, რომ გვინ და აქ მცხოვ რებ მა ყვე ლა ერის 
შვილ მა აა შე ნოს ერ თი ა ნი და თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო.

- ეთან ხმე ბით თუ არა აზრს, რომ ადა მი ა ნის ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბა 
არ გა ნი საზღ ვრე ბა პი რა დო ბის მოწ მო ბა ში ეროვ ნე ბის მი თი თე ბით?

– ცხა დი ა, ეროვ ნე ბა დო კუ მენ ტით არ გა ნი საზღ ვრე ბა, კა ცობ რი ო ბა 
მეტ რი კის გა რე შეც მშვე ნივ რად არ სე ბობ და და ქარ თვე ლი თუ არა ბი 
ერ თმა ნეთ ში არა ვის ერე ო და. წარ მო შო ბით ქარ თვე ლი იყო ბუ ლატ 
ოკუ ჯა ვა, მაგ რამ თა ვი სი ცნო ბი ე რე ბით ეკუთ ვნის რუ სულ კულ ტუ რას. 
წარ მო შო ბით გერ მა ნე ლი იყო ალექ სანდრ ბლო კი (მხო ლოდ დე და და 
ერ თი ბე ბია ჰყავ და რუ სი), მაგ რამ ვინ იტყ ვის, რომ იგი რუ სი არ იყო ო. 
ფრან გულ ლი ტე რა ტუ რას ქმნი და არა ერ თი უცხ ო ე ლი, რო მელ თა წარ მო
მავ ლო ბა მხო ლოდ სპე ცი ა ლის ტებს თუ ახ სოვთ., ამი ტომ, თა ნა მედ რო ვე 
ინ ტეგ რა ცი ის პი რო ბებ ში გა დამ წყვე ტი ხდე ბა ენის ფაქ ტო რი. ის, ვინც 
კარ გავს მშობ ლი ურ ენას, კარ გავს ეროვ ნე ბა საც. მხო ლოდ გე ნე ტი კა არ 
გან საზღ ვრავს ეროვ ნულ ცნო ბი ე რე ბას, რად გან კულ ტუ რა, გა ნათ ლე ბა, 
ურ თი ერ თო ბა ნი, აზ როვ ნე ბა, ცნო ბი ე რე ბა ვლინ დე ბა ენით, ცოცხ ლობს 
ენა ში და ასე გა და ე ცე მა სა ზო გა დო ე ბას. ხო ლო გე ნე ტი კუ რი წარ მო მავ
ლო ბა მას აღ ბეჭ დავს გარ კვე უ ლი სპე ცი ფი კით.

- რას იტყ ვით იმ აზ რის შე სა ხებ, რომ ეროვ ნულ რეკ ვი ზიტ ზე უა რის 
თქმა ხელს შე უწყ ობს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი კონ სო ლი და ცი ის საქ მეს?

 ეროვ ნულ რეკ ვი ზიტ ზე უა რის თქმა ინ ტეგ რი რე ბას ხელს უწყ ობს 
ძლი ერ სა ხელ მწი ფო ში, სუს ტში  შუღლს გა აღ ვი ვებს. დღეს ქარ თუ ლი 
ნა ცი ო ნა ლუ რი ცნო ბი ე რე ბის დაშ ლას ეს წრაფ ვის თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბა. 
კო მუ ნის ტურ პე რი ოდ ში უფ რო გამ ძაფ რე ბუ ლი იყო ეროვ ნუ ლი თვით შეგ
ნე ბა. ამ ჟა მად ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა ხერ ხით ცდი ლობს ეროვ ნუ ლი 
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სუ ლის დათ რგუნ ვას და, ჩვენ და სა ვა ლა ლოდ, მი ზან საც აღ წევს, რა თა 
მსოფ ლი ოს თვალ ში ჩან დეს საზღ ვარ მორ ღვე უ ლი, ფსი ქი კა შერ ყე უ ლი, 
დამ შე უ ლი და უსუ სუ რი სა ქარ თვე ლო. ასე თი ქვე ყა ნა ნამ დვი ლად ვერ 
იარ სე ბებს, ვერც “მცი რე იმ პე რი ა” იქ ნე ბა. იგი იარ სე ბებს არა ში ნა
გა ნი აუ ცი ლებ ლო ბით, არა მედ მხო ლოდ მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბის 
კე თი ლი და გულ მოწყ ა ლე ნე ბით. მაგ რამ რო გორც ჩვენ თვი საა სა ინ
ტე რე სო რო მე ლი მე დი დი თუ პა ტა რა ქვეყ ნის ის ტო რია და კულ ტუ რა, 
ისე უნ და შევ ძლოთ მი ვიქ ცი ოთ სხვა თა ყუ რადღ ე ბა ის ტო რი ით, ხე ლოვ
ნე ბით, ლი ტე რა ტუ რით, ადათ წე სე ბით და არა მხო ლოდ გე ოგ რა ფი უ ლი 
მდე ბა რე ო ბით.

- რო გორ ფიქ რობთ, ერ თი კონ კრე ტუ ლი სა კითხ ის გა მოა ეს და პი რის-
პი რე ბა, თუ იგი უფ რო ღრმაა და აქ ორი ცნო ბი ე რე ბა უპი რის პირ დე ბა 
ერ თმა ნეთს?

 ნა წი ლობ რივ უკ ვე გი პა სუ ხეთ იმ კითხ ვა ზეც. უნ და და გე თან ხმოთ, 
რომ ამ სა კითხ შიც ორი ცნო ბი ე რე ბა უპი რის პირ დე ბა ერ თმა ნეთს, 
მაგ რამ სხვას ნუ რა ფერს და ვაბ რა ლებთ. ყვე ლა დრო ში დი დი ქვე ყა ნა 
არა მხო ლოდ მახ ვი ლით, არა მედ კულ ტუ რი თაც მო დი ო და და იმორ ჩი
ლებ და სუსტ ქვეყ ნებს. მაგ რამ ხე ლი სუფ ლე ბა და მო აზ როვ ნე ხალ ხი 
იცავ და სამ შობ ლოს და ეროვ ნულ ინ დი ვი დუ ა ლო ბას. სად ჩანს, რომ 
დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა არის ქარ თვე ლი ხალ ხის, სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბის სუ ლის კვე თე ბის გა მომ ხატ ვე ლი? ამი ტომ ეროვ ნუ ლი 
რეკ ვი ზი ტის ამო ღე ბის მი ზა ნია უნი ფი კა ცი ა, ნა ცი ო ნა ლურ მრწამ სზე 
ხე ლის აღე ბა და არა სა ხელ მწი ფოს გაძ ლი ე რე ბა. სა ხელ მწი ფო სა და 
ხალ ხი სათ ვის ხომ ისე დაც არა ფე რი კეთ დე ბა. დღეს ხე ლი სუფ ლე ბამ 
შექ მნა ისე თი სი ტუ ა ცი ა, რო ცა ხალ ხი ფიქ რობს არა სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
აღ მშე ნებ ლო ბა ზე, არა მედ ფი ზი კურ გა დარ ჩე ნა ზე.

ჩვენს თვალ წინ მოხ და უდი დე სი კა ტას ტრო ფა  და ი კარ გა აფ ხა ზე თი. 
მსგავ სი რამ ერ თა დერ თი იყო ჩვენს ის ტო რი ა ში  ტა ო კლარ ჯე თის 
და კარ გვა. ეს მოხ და დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ზე ზით, მი სი და ნა
შა უ ლებ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და პო ლი ტი კის შე დე გად. უკ ვე შვი დი 
წე ლია გა სუ ლი, მაგ რამ სა სი კე თო ნა ბი ჯი არ გა დად გმუ ლა. ეროვ ნუ ლი 
სუ ლის დათ რგუნ ვა, თუნ დაც ეროვ ნუ ლი რეკ ვი ზი ტის ამო ღე ბა, სა ჭი როა 
იმი სათ ვის, რომ ჩვენ არ ვი ფიქ როთ აფ ხა ზეთ ზე, რომ იგი ისე ვე იქ ცეს 
ის ტო რი ულ მო გო ნე ბად, რო გორც ტა ო კლარ ჯე თი.

– ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი უნ დობ ლო ბის პრობ ლე მაც ხომ არ გა მოჩ ნდა 
ამ დის კუ სი ის ჭრილ ში?

– ხალ ხი უნ დობ ლო ბას უცხ ა დებს არა მხო ლოდ დღე ვან დელ ხე ლი
სუფ ლე ბას, არა მხო ლოდ მო ქა ლა ქე თა კავ შირს, სა ერ თოდ პარ ტი ებს, 
რად გან ვერ ხე დავს იმედ სა და გა მო სა ვალს.
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ეს არის ამ ხე ლი სუფ ლე ბის მრა ვა ლი წლის მოღ ვა წე ო ბის ერ თერ თი 
შე დე გი.

ამი ტომ ყო ვე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ყო ვე ლი კა ნო ნი უნ დობ ლო ბას აღ
ძრავს სა ზო გა დო ე ბა ში. ხო ლო ეროვ ნუ ლი რეკ ვი ზი ტის ამო ღე ბას სავ
სე ბით ბუ ნებ რი ვად შე ებ რძოლ ნენ ცალ კე უ ლი პი რე ბი, რად გან ფარ თო 
მა სე ბი გულ გრი ლად და უნ დობ ლად უყუ რე ბენ ხე ლი სუფ ლე ბის და უს
რუ ლე ბელ ექ სპე რი მენ ტებს.

გაზ. “ა ხა ლი ერა”, 7 ივ ლი სი, 2000.

სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი ამ ბო ხე ბა 
არა სო დეს მომ ხდა რა

 ამ ბობს პარ ლა მენ ტის წევ რი, პრო ფე სო რი სო სო სი გუა
- ბა ტო ნო სო სო, ამ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა, მნიშ ვნე ლო ბა არც 

ჰქონ დეს იმის გარ კვე ვას, აკა კი ელი ა ვა პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რა იყო თუ 
ტე რო რის ტი. სა ზო გა დო ე ბა ში მი სი პი როვ ნე ბის შე სა ხებ ერ თგვა რო ვა ნი 
აზ რი არას დროს ყო ფი ლა. თა ვად მი სი სიკ ვდი ლის ფაქ ტიც აღ ძრავს 
ეჭვს, თუმ ცა ძა ლოვ ნე ბი ცალ სა ხად აცხ ა დე ბენ, რომ ამ კონ კრე ტუ ლი 
ვი თა რე ბი დან ერ თ-ერ თი გა მო სა ვა ლი იყო მი სი ფი ზი კუ რი ლიკ ვი და ცი ა, 
მაგ რამ, იქ ნებ აკა კი ელი ა ვა არც ისე სა ში ში იყო...

 მე აკა კი ელი ა ვას არ ვიც ნობ დი. მის შე სა ხებ ვი ცი ის ინ ფორ მა ცი ა, 
რაც ტე ლე ვი ზი ით გა და ი ცე მა და რაც პრე სა ში ქვეყ ნდე ბა. მო გეხ სე ნე
ბათ, ის თა ვის დრო ზე ლო თი ქო ბა ლი ას შე ი ა რა ღე ბულ ფორ მი რე ბებ ში 
მო ნა წი ლე ობ და, შემ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შრომ ლობ და, ორი 
წლის წი ნათ გა და უდ გა ხე ლი სუფ ლე ბას, შემ დეგ ისევ შე მო ი რი გეს... 
ამი ტო მაც აღ ძრავ და ეჭვს სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ფე ნა ში  ზო გი 
აგენ ტად მი იჩ ნევ და, ზო გი  თავ გა მო დე ბულ პატ რი ო ტად. ჩე მი აზ რით, 
აკა კი ელი ა ვას ასე თი დაბ ნე უ ლო ბა გა მომ დი ნა რე ობ და არა მი სი არა
გულ წრფე ლო ბი დან, არა მედ სი ტუ ა ცი ი დან, რო მელ შიც აღ მოჩ ნდა. მას 
უყ ვარ და თა ვი სი ქვე ყა ნა, მაგ რამ მი სი მოქ მე დე ბა რე ა ლო ბას არ შე ე სა
ბა მე ბო და. რო გორც ჩანს, არ ჰყოფ ნი და სი ტუ ა ცი ის შე ფა სე ბის ალ ღო 
და სამ ხედ რო ნი ჭი. ის ერ თგვა რი დონ კი ხო ტი იყო ჩვენს სა ზო გა დო ე
ბა ში. მი სი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი გუ ლუბ რყვი ლო და უტო პი უ რი 
იყო. ამი ტომ ნაკ ლე ბად ჰყავ და მა სებ ში მხარ დამ ჭე რი.

ყო ვე ლი ქარ თვე ლის სიკ ვდი ლი უბე დუ რე ბა და ტრა გე დი ა ა. ასე მხე
ცუ რად ადა მი ა ნი სად მი მოპყ რო ბა კი, რა თქმა უნ და, იწ ვევს სიბ რა
ლუ ლი სა და სი ნა ნუ ლის გრძნო ბას. კად რე ბი, რომ ლე ბიც ტე ლე ვი ზი ით 
ვნა ხეთ, შემ ზა რა ვი ა, ვი ნა ი დან აკა კი ელი ა ვა და გო ჩა გვი ლა ვა მოკ ლეს 
ღა ლა ტით. შე პირ დნენ, რომ სამ ტრე დი ამ დე მი ა ცი ლებ დნენ და ეს რო
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ლეს მა შინ, რო ცა შე ნო ბი დან გა მო ვიდ ნენ და მან ქა ნას მი უ ახ ლოვ დნენ. 
ძა ლო ვან სტრუქ ტუ რებს თუ ეს უნ დო დათ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 
ხალ ხი პრე ზი დენ ტის გან შეწყ ა ლე ბუ ლი იყო, რა თქმა უნ და, სის ხლის
ღვრის გა რე შეც შე ეძ ლოთ და კა ვე ბა. ფაქ ტი ა, აქ არა ვი თა რი და ძა ბუ ლი 
სი ტუ ა ცია არ იგ რძნო ბო და და არც ის ჩან და, თით ქოს აკა კი ელი ა ვას 
ჰყავ და ვინ მე აყ ვა ნი ლი.

– აკა კი ელი ა ვას სა ხელს სა მეგ რე ლო ში მო სა ლოდ ნელ დეს ტა ბი ლი ზა-
ცი ას უკავ ში რებ დნენ. ალ ბათ, ჯერ ჯე რო ბით, ძნე ლია გა ე ცეს პა სუ ხი 
კითხ ვას - ამ მხა რე ში მა სობ რი ვი არე უ ლო ბის თვის ცოცხ ა ლი ელი ა ვა 
უფ რო იყო სა ში ში, თუ მი სი გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტი და აჩ ქა რებს და 
გა ამ წვა ვებს მოვ ლე ნე ბის ამ კუთხ ით გან ვი თა რე ბას?

– აკა კი ელი ა ვა არ იყო ისე თი პო ლი ტი კუ რი ლი დე რი, რომ მა სე ბი გაჰ
ყო ლო და. არც პრე სა ში, არც ცალ კე მის მი მართ არ იგ რძნო ბო და მხარ
და ჭე რა. კო რეს პონ დენ ტე ბი მას ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ დნენ დონ კი ხო ტუ
რი მოქ მე დე ბე ბის გა მო, რო გორც სენ სა ცი ას, რომ გა ზე თი გა ყი დუ ლი ყო 
და ტე ლე გა და ცე მებს მა ყუ რე ბე ლი ჰყო ლო და. რო გორც პო ლი ტი კუ რი 
ლი დე რი, ის არას დროს ჩან და. ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ არ ჩევ ნე ბი, მაგ რამ მას 
ჩვენ თან მო ნა წი ლე ო ბა არ მი უ ღი ა. სიტყ ვი ე რად ამ ბობ და, რომ, თით
ქოს, გვეხ მა რე ბო და, მაგ რამ რე ა ლუ რად მას არა ნა ი რი დახ მა რე ბა არ 
შე მო უ თა ვა ზე ბი ა. მას თან სა უ ბა რიც კი არ გვქო ნი ა. მე რამ დენ ჯერ მე 
ვი ყა ვი სა მეგ რე ლო ში, მაგ რამ არც მას და არც ჩვენ, შეხ ვედ რის სურ
ვი ლი არ გა მოგ ვით ქვამს. აკა კი ელი ა ვა არც მა შინ გა მო ჩე ნი ლა, რო ცა 
ზუგ დიდ სა და სე ნაკ ში პენ სი ე ბის გა მო აქ ცი ე ბი ტარ დე ბო და. ასე რომ 
არც სო ცი ა ლუ რი და არც პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით ის ლი დე რი არ 
ყო ფი ლა.

– თქვე ნი სა უბ რი დან გა მომ დი ნა რე, მი სი სიკ ვდი ლი შექ მნილ სი ტუ ა-
ცი ას არც გა ამ წვა ვებს და არც შე ა ნე ლებს?

– დი ახ, ვი ნა ი დან ის პრობ ლე მა, რაც ჩვენ გვაქვს, აკა კი ელი ა ვას არ 
გა მო უწ ვე ვია და ამი ტო მაც აკა კი ელი ა ვას სიკ ვდი ლით ის არ შე იც ვლე ბა. 
მო გეხ სე ნე ბათ, თით ქოს, ზუგ დიდ სა და სე ნაკ ში და ი კარ გა უზარ მა ზა რი 
თან ხა გად მო რიცხ უ ლი სა პენ სიო ფონ დი დან. არ არის გა მო რიცხ უ ლი, 
რომ ამ ფუ ლის გაფ ლან გვა აკა კი ელი ა ვა სა და მის თა ნამ ზრახ ვე ლებს 
დაბ რალ დეს...

– ბა ტო ნო სო სო, არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცია ვა დამ დე ლი სა პარ ლა-
მენ ტო არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის მოთხ ოვ ნით გა მო დის. თა ნაც მა თი სურ ვი-
ლი ა, რომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბამ მი ი ღოს. ყო ვე ლი ვე ეს 
რამ დე ნად ახ ლოა რე ა ლო ბას თან!

– სა ერ თოდ, ყვე ლა წა გე ბუ ლი, ანუ არ ჩევ ნებ ში და მარ ცხე ბუ ლი 
პარ ტია ახა ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას მო ითხ ოვს. ჩვე ნი კონ სტი ტუ ცი ის 
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მი ხედ ვით, პრე ზი დენტს არა აქვს, პარ ლა მენ ტის დათხ ოვ ნის უფ ლე ბა 
და არც ის არის კონ სტი ტუ ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი, რომ შე იძ ლე ბა ვა დამ
დე ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა. და ვუშ ვათ, შე იც ვა ლა კონ სტი ტუ ცია 
და პარ ლა მენ ტმა სა კუ თა რი თა ვი თვი თონ გა მო აცხ ა და დაშ ლი ლად. 
ხე ლა ხა ლი არ ჩევ ნე ბის შე დე გად ძალ თა თა ნა ფარ დო ბა დი დად არ შე იც
ვლე ბა. ძი რი თა დად, პარ ლა მენ ტში ორი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცია 
გა ვა,  მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი და აღორ ძი ნე ბის ბლო კი. ილუ ზიაა ის, 
რომ ორ მოც და ათ კა ცი ა ნი თუ ოც კა ცი ა ნი პარ ტი ე ბი გა მარ ჯვე ბის მო პო
ვე ბას შეძ ლე ბენ.

– ბა ტო ნო სო სო, დღეს ბევრს სა უბ რო ბენ ხე ლი სუფ ლე ბა ში ზნე ობ-
რი ვი და პა ტი ო სა ნი ხალ ხის მოს ვლის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, სა კონ სტი-
ტუ ციო ცვლი ლე ბა ზე, კერ ძოდ, მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის შე მო ღე ბა ზე. 
გი ორ გი თარ გა მა ძემ ისიც კი გა ნაცხ ა და, რომ აუ ცი ლებ ლად და ა ყე ნებს 
დე პუ ტატ თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბის სა კითხს, რო გორც კი კონ სტი-
ტუ ცი ა ზე გა ი მარ თე ბა მსჯე ლო ბა. ნუ თუ ეს არის გა მო სა ვა ლი შექ მნი ლი 
მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან? გა ნა შე საძ ლე ბე ლი ა, 
რომ დღეს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის წი აღ ში არა კო რუმ პი რე ბუ ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბა წარ მო იშ ვას?!

– ერ თერ თი გა მო სა ვა ლი, ალ ბათ, არის ის, რომ აღ დგეს მი ნის ტრთა 
კა ბი ნე ტი და სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას ჰყავ დეს პრე მი ერ 
მი ნის ტრი. ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა რომ სრუ ლი კა ტას ტრო
ფე ბის გზით მი დის, ეს მა ინც მმარ თველს ბრალ დე ბა. რო დე საც პრე მი
ერ მი ნის ტრი გვე ყო ლე ბა, სურს თუ არა ეს პრე ზი დენტს, უფ ლე ბა მო სი
ლე ბა მა ინც გა და ნა წი ლე ბუ ლი იქ ნე ბა.

პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე, პრე მი ერ მი ნის ტრი და პრე ზი დენ ტი 
მო ახ დე ნენ ძალ თა და ბა ლან სე ბას. ერ თი კა ცი, რაც უნ და გო ნი ე რი 
იყოს იგი, ქვე ყა ნას ვერ იხ სნის. მე ო რეც, ჩე მი აზ რით, რო ცა ჩა მო ყა
ლიბ დე ბა მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტი, უნ და შე იქ მნას ეროვ ნუ ლი თან ხმო-
ბის მთავ რო ბა. სა ქარ თვე ლოს არ უნ და მარ თავ დეს მხო ლოდ მო ქა
ლა ქე თა კავ ში რი.

– ბო ლოდ რო ინ დე ლი მოვ ლე ნე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა იმის სა ფუძ ველს თუ 
იძ ლე ვა, რომ შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი სა და პრე-
ზი დენ ტის გა მიჯ ვნა, რა თქმა უნ და, ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბის სა ფუძ-
ველ ზე?

– და პი რის პი რე ბა ზე ვე რა ფერს მო გახ სე ნებთ. გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის 
თქმა და პი რის პი რე ბას არ ნიშ ნავს. ყვე ლა ხე დავს, რა კა ტას ტრო ფულ 
მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდა ქვე ყა ნა  ეკო ნო მი კუ რად, სო ცი ა ლუ რად და 
ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, ყვე ლა სპექ ტრში სა ში
ნე ლი ვი თა რე ბა ა. ამი ტომ, თუ ადა მი ა ნი გო ნივ რულ იდე ას წა მო ა ყე ნებს, 
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რა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ის “მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი დან” მო დის, “ა ღორ ძი ნე
ბი დან” თუ რო მე ლი მე სხვა პარ ტი ი დან? ჩვენ უნ და სა ქარ თვე ლოს გა დარ
ჩე ნა ზე ვი ფიქ როთ. თუ გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი წარ მო იშ ვე ბა რო მე ლი მე 
პარ ტი უ ლი ლი დე რის მხრი დან, ეს კა ტას ტრო ფად არ უნ და მი ვი ღოთ. 
პარ ლა მენ ტი კა მა თის თვის, დე ბა ტის თვის, აზ რთა ურ თი ერ თგა ზი ა
რე ბის თვის არ სე ბობს. ამი ტომ მე ყო ვე ლი ვე ამას და პი რის პი რე ბას კი 
არ ვუ წო დებ, არა მედ გზის ძი ე ბას, რო მე ლიც ზოგ ჯერ შე იძ ლე ბა არც 
ემ თხვე ო დეს პრე ზი დენ ტის მი ერ არ ჩე ულ კურსს.

– იმის სა შიშ რო ე ბა თუ არის, გა მოს ვლე ბი, რო მე ლიც სო ცი ა ლურ 
მოთხ ოვ ნებს გუ ლის ხმობს, უახ ლო ეს ხან ში პო ლი ტი კურ მოთხ ოვ ნებ ში 
გა და ი ზარ დოს?

– სა ქარ თვე ლო ის გა მო ნაკ ლი სი ა, სა დაც სო ცი ა ლუ რი ამ ბო ხე ბა თით
ქმის არას დროს მომ ხდა რა. ყო ვე ლი აჯან ყე ბა ჩვენ ში პო ლი ტი კურ და 
ეროვ ნულ ნი ა დაგ ზე ხდე ბო და და არა სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბის გა მო, 
გან სხვა ვე ბით რუ სე თის, საფ რან გე თის თუ სხვა ქვეყ ნე ბის ის ტო რი ი
სა გან, სა დაც უმ წეო მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ვარ დნი ლი ხალ ხი ებ რძო და ხე
ლი სუფ ლე ბას. ეს, ალ ბათ, პირ ვე ლი უკ მა ყო ფი ლე ბა ა, რაც ხალ ხმა სო
ცი ა ლუ რი სა კითხ ის გა მო მმარ თვე ლი ძა ლის წი ნა აღ მდეგ გა მო ავ ლი ნა. 
ჯერ ჯე რო ბით ძა ლი ან ძნე ლია მოვ ლე ნა თა გან ჭვრე ტა.

– ამას სა თა ვი სოდ ხომ არ გა მო ი ყე ნებს არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ა?
– ჯერ ჯე რო ბით, ვხე დავთ, რომ ვერ იყე ნებს. ფაქ ტი ა, აქ ცი ე ბი 

ტარ დე ბა, მაგ რამ ამ აქ ცი ებს არამ ცთუ ხელ მძღვა ნე ლობს რო მე ლი მე 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლა, არა მედ არც მო ნა წი ლე ობს მას ში.

ესა უბ რა ნა თია მორ ჩა ძე
გაზ. “თბი ლი სი”, 2000, 15 ივ ლი სი.

ვინ ვინ არის?!
რუბ რი კის სტუ მა რია პარ ლა მენ ტის წევ რი ბლოკ 

“სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბი დან”, პრო ფე სო რი სო სო სი გუ ა.
– ბა ტო ნო სო სო! თქვე ნი თი თო ე უ ლი სიტყ ვა იწე რე ბა და, ამ დე ნად, 

თქვენ სა ვე ნათ ქვამ ზე პა სუხს აგებთ მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და ის ტო-
რი ის წი ნა შე.

– თა ვის გულ ში, ალ ბათ, ყვე ლა მარ თა ლი ა, მაგ რამ, მარ თლაც, 
ის ტო რია გან სჯის, ვინ არის მარ თა ლი და რა სა კითხ ში. შე ვეც დე ბი, 
რა საც რო გორც ვფიქ რობ, ისე გი პა სუ ხოთ.

სიც რუ ის დე ტექ ტო რი ჩარ თუ ლია და ბა ტო ნი სო სო სი გუა შე ერ თე-
ბუ ლია ხუ თი მი ლი ო ნი მკითხ ვე ლის ცნო ბი ე რე ბას თან.

– ვინ არის ზუ რაბ ჟვა ნი ა?
– ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ღირ სე უ ლი მო წა ფე, რო მე ლიც ბო ლო დროს 
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ცდი ლობს და მო უ კი დე ბე ლი გზის მო სინ ჯვას. ფრთხი ლი და ზო მი ე რი 
პო ლი ტი კო სი ა.

– ვინ არის მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი?
– და უცხ რო მე ლი, თა მა მი ახალ გაზ რდა, სი მარ თლის ძი ე ბამ იგი ლა მის 

იმ ფრაქ ცი ის ოპო ზი ცი ო ნე რად აქ ცი ოს, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობს.
– ვინ არის მი ხე ილ მა ჭა ვა რი ა ნი?
– ენერ გი უ ლი ახალ გაზ რდა კა ცი, რო მე ლიც, ვფიქ რობ, შეძ ლებს 

ქვეყ ნი სათ ვის სა სარ გებ ლო საქ მის კე თე ბას. ახ ლა კი ძალ ზე მძი მე და ვა
ლე ბას არის შე ჭი დე ბუ ლი.

– ვინ არის ელ დარ შენ გე ლა ი ა?
– შე სა ნიშ ნა ვი კი ნო რე ჟი სო რი, რომ ლის სა ხელს პო ლი ტი კურ მა მოღ ვა

წე ო ბამ ზი ა ნის მე ტი ვე რა ფე რი მო უ ტა ნა, ვერც მო უ ტან და.
– ვინ არის ჯე მალ გო გი ტი ძე?
– შე სა ნიშ ნა ვი პი როვ ნე ბა, ნამ დვი ლი ინ ტე ლი გენ ტი რო გორც გა რეგ

ნო ბით, ისე  აზ როვ ნე ბით. უაღ რე სად გუ ლის ხმი ე რი და კო ლე გი ა ლუ რი 
ადა მი ა ნი.

– ვინ არის ვა ლე რი გელ ბა ხი ა ნი?
– კარ გი ადა მი ა ნი, კარ გი იუ რის ტი, რო მელ საც ახა სი ა თებს ზუს ტი 

მსჯე ლო ბა, მარ თა ლი, სა ინ ტე რე სო და, იმა ვე დროს, რე ა ლის ტუ რი 
აზ როვ ნე ბა.

– ვინ არია გია არ სე ნიშ ვი ლი?
– ბა ტო ნი გია სწრა ფად ჩა ერ თო სა ქარ თვე ლოს “მცი რე იმ პე რი ის” 

დაშ ლის საქ მე ში, რომ ლის გეგ მაც ეკუთ ვნის მოს კოვს და და სავ ლე თის 
დას ტუ რით ახორ ცი ე ლებს ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.

– ვინ არის ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვი ლი?
– ბა ტონ ჯუმ ბერს ხში რად შე ახ სე ნე ბენ ხოლ მე 9 აპ რილს. არა და, 

ბო ლო წლე ბის სა ქარ თვე ლო ში ათას გზის დი დი ტრა გე დი ე ბი დატ რი
ალ და, მაგ რამ არც არა ვინ გა დამ დგა რა და არც თა ვი უგ რძვნია დამ ნა
შა ვედ.

– ვინ არის მა მუ კა გი ორ გა ძე?
– კარ გი ორა ტო რი, დი დი პა თო სის ოპო ზი ცი ო ნე რი, რომ ლის მრის ხა ნე 

გა მოს ვლებ საც, ჯერ ჯე რო ბით, რე ა ლუ რი შე დე გე ბი არ მოჰ ყო ლი ა. 
– ვინ არის კა ხა თარ გა მა ძე?
– ღირ სე უ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი, რო მელ მაც კარ გად იცის, რა უნ და 

აკე თოს.
– ვინ არის გი ორ გი თარ გა მა ძე?
– ახალ გაზ რდა კა ცი, რო მე ლიც დინ ჯი და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი აზ როვ

ნე ბით დამ სა ხუ რე ბუ ლად სწრა ფად დამ კვიდ რდა ქარ თულ პო ლი ტი კა ში.
– ვინ არის ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე?
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– ჭეშ მა რი ტად მა მა მი სის შვი ლი.
– ვინ არის გუ რამ შა რა ძე?
– მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო წიგ ნის ავ ტო რი, უაღ რე სად შრო მის მოყ ვა რე. 

ბო ლო წლებ ში მი სი გა მოს ვლე ბი პო ლი ტი კუ რად ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რი 
გახ და.

– ვინ არის აკა კი ასა თი ა ნი?
– მი სი მოღ ვა წე ო ბის მწვერ ვა ლი 1991 წე ლი იყო. შემ დეგ მი სი სა ხე ლი 

გა ფერ მკრთალ და. ბო ლო დროს მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის აღ დგე ნის იდეა 
წა მო ა ყე ნა. ვფიქ რობ, ეს იდეა მხარ და ჭე რას იმ სა ხუ რებს.

– ვინ არის ირი ნა სა რიშ ვი ლი?
– ედუ არდ შე ვარ დნა ძის მი ერ და ნიშ ნუ ლი რეკ ლა მი რე ბუ ლი პო ლი ტი

კო სი. მი სი ეჭ ვე ბი და პროგ ნო ზე ბი მეტ წი ლად არ მარ თლდე ბა ხოლ მე.
– ვინ არის ირაკ ლი წე რე თე ლი?
– დი დად პო პუ ლა რუ ლი იყო მა შინ, რო ცა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 

გვერ დით იდ გა. დღეს სა ზო გა დო ე ბა მი სი პატ რი ო ტუ ლი პა თო სის 
მი მართ ერ თობ გულ გრი ლი ა.

– ვინ არის ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი?
– გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რი, გულ კე თი ლი პი როვ ნე ბა, დი დე

ბუ ლი მო ქარ თუ ლე, ოპო ზი ცი ო ნე რი, რო მელ საც პრაქ ტი კუ ლი შე დე
გე ბი აინ ტე რე სებს და არა  ხე ლი სუფ ლე ბის აბ სტრაქ ტუ ლი კრი ტი კა.

– ვინ არის ნა ნა დევ და რი ა ნი?
– კარ გი პი როვ ნე ბა, შე სა ნიშ ნა ვი პო ლი ტი კო სი, ნამ დვი ლი სა ხალ ხო 

დამ ცვე ლი.
– ვინ არის მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი?
– დი დი ქარ თვე ლი პო ე ტი, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მშვე ნე ბა, ვინც “ა რა

მარ ტო ტკბილ ხმა თათ ვის გა მოგ ზავ ნა ქვეყ ნად ცა მა”.
– ვინ არის ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე?
– გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რი და პუბ ლი ცის ტი, თავ და დე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი 

მოღ ვა წე. მის სა ხელს, პირ ველ რიგ ში, თა ვი სუ ფა ლი ქარ თუ ლი პრე სის 
დამ კვიდ რე ბა უკავ შირ დე ბა.

– ვინ არის გუ რამ პეტ რი აშ ვი ლი?
– სი მარ თლი სათ ვის სამ შობ ლო დან დევ ნი ლი, გა მორ ჩე უ ლი მწე რა ლი 

და პუბ ლი ცის ტი.
– ვინ არის ვახ ტანგ გო გუ ა ძე?
– პო ლი ტი კო სი არ არის. თურ მე შე ვარ დნა ძეს ეს უთ ქვამს მის თვის.

რო ცა მის წი ნა შე არ ჩე ვა ნი დად გა  ვის თვის და ე ჭი რა მხა რი  ზვი ა დი სა 
თუ ჯა ბას თვის, მან ჯა ბა მი იჩ ნია სა ქარ თვე ლოს მხსნე ლად, ხო ლო 
ზვი ა დი  ჩა უ შეს კუდ!

– ვინ არის ვა ლე რი კვა რაცხ ე ლი ა?
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– ერუ დი რე ბუ ლი პი როვ ნე ბა, კარ გი ჟურ ნა ლის ტი, პო ლი ტი კა არც 
მი სი საქ მე იყო. სწო რედ პო ლი ტი კუ რი ალ ღოს უქონ ლო ბამ მო აქ ცია 
ეს პატ რი ო ტი კა ცი სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტე თა რიცხ ვში. მი სი სტა ტი ე
ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია დი დი გუ ლის ტკი ვი ლი თა და სი მარ თლით და წე
რი ლი შე ვარ დნა ძის კრი ტი კა  გა ლის ხელ მე ო რე ტრა გე დი ის გა მო.

– ვინ არის შალ ვა ნა თე ლაშ ვი ლი?
– ხე ლი სუფ ლე ბას თან პო ლე მი კა ში იგი მძაფრ პო ლი ტი კო სად ჩა მო ყა

ლიბ და და იმ პო ზი ცი ა ზე გა და ვი და, რო მელ საც ად რე ებ რძო და.
– ვინ არის ვალ ტერ შურ ღა ი ა?
– სამ შობ ლო სათ ვის წა მე ბუ ლი, კე თილ შო ბი ლი პი როვ ნე ბა, ყო ფი ლი 

პო ლიტ პა ტი მა რი.
– ვინ არის ჯე მალ გა მა ხა რი ა?
– პრაქ ტი კუ ლი მოღ ვა წე, მებ რძო ლი პო ლი ტი კო სი, თა ნა ავ ტო რი ჩი ნე

ბუ ლი წიგ ნი სა აფ ხა ზე თის ის ტო რი ა ზე.
– ვინ არის ნო დარ ნა თა ძე?
– კარ გი მეც ნი ე რი, პატ რი ო ტი, რო მე ლიც ვერ შე ე გუა ზვი ა დის ლი დე

რო ბას და სწო რი ორი ენ ტი რი და კარ გა. დღეს იგი პო ლი ტო ლო გია და 
არა პო ლი ტი კო სი.

– ვინ არის ნო დარ ლო მო უ რი?
– იგი ისევ ძველ, პუტ ჩის ტურ პო ზი ცი ას იცავს და ხელს უშ ლის 

ეროვ ნუ ლი ერ თი ა ნო ბის პრო ცესს.
– ვინ არის თენ გიზ სი გუ ა?
– სა ხელ მწი ფო დამ ნა შა ვე, რო მელ მაც თა ვი სი ნი ჭი და ენერ გია სა ქარ

თვე ლოს დაქ ცე ვას მო ახ მა რა. დღეს არ ცერთ პო ლი ტი კურ პარ ტი ას არ 
სურს მას თან ურ თი ერ თო ბა და მხო ლოდ ჟურ ნა ლის ტე ბი უხან გრძლი
ვე ბენ სა ზო გა დო ებ რივ სი ცოცხ ლეს.

– ვინ არის თენ გიზ კი ტო ვა ნი?
– სა ხელ მწი ფო დამ ნა შა ვე, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე გა მო ი ყე ნეს და 

შემ დეგ თა ვი დან მო ი შო რეს. ახ ლა წერს ზვი ად გამ სა ხურ დი ა ზე  ვერ 
ვე გუ ე ბი მის სიკ ვდილ სო, სი ნა ნულს ვგრძნობ რომ აღარ არი სო, ქვეყ ნი
სათ ვის თავ და დე ბუ ლი იყო ო! დრო ზე უგ რძვნია და ნა შა უ ლი, არა?

– ვინ არის ჯა ბა იო სე ლი ა ნი?
– ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სი ძულ ვილ მა იგი ჯა ლა თად აქ ცი ა.
– ვინ არის ას ლან აბა ში ძე?
– აღ მშე ნე ბე ლი, პატ რი ო ტი, დი დი გვა რის ღირ სე უ ლი შვი ლი, და მო უ

კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ერ თი ყვე ლა ზე ნა თე ლი ფი გუ რა.
– ვინ არის ზვი ად გამ სა ხურ დი ა?
– სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის სიმ ბო ლო. მან შექ მნა და მო უ კი

დე ბე ლი ქვეყ ნის ფუნ და მენ ტი. ამი ტომ ყვე ლა, ვინც მას შე ებ რძო ლა, 
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ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ, სამ შობ ლოს ინ ტე რე სებ თან და პი რის პი რე ბუ ლი 
აღ მოჩ ნდა.

– ვინ არის ედუ არდ შე ვარ დნა ძე?
– და მარ ცხე ბუ ლი დიპ ლო მა ტი, რო მელ მაც ყვე ლა მო ლა პა რა კე ბა კა პი

ტუ ლა ცი ით და ას რუ ლა; და მარ ცხე ბუ ლი მთა ვარ სარ და ლი, რო მელ მაც 
და კარ გა სა მა ჩაბ ლო და აფ ხა ზე თი; და მარ ცხე ბუ ლი პო ლი ტი კო სი, 
რომ ლის მოღ ვა წე ო ბა კა ტას ტრო ფუ ლი აღ მოჩ ნდა საბ ჭო თა კავ ში რი სა 
თუ სა ქარ თვე ლო სათ ვის.

– ვინ ხართ თქვენ?
– ერ თი ქარ თვე ლი ლი ტე რა ტო რი, რო მელ საც სამ შობ ლოს  ბე დი 

აღელ ვებს.
ესა უბ რა ბე ლა შალ ვაშ ვი ლი

გაზ. “ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 2000, 7-13 აგ ვის ტო.

ყვე ლა ფე რი პრე ზი დენ ტის სა ხელს 
უკავ შირ დე ბა

– ბა ტო ნო სო სო, ვსარ გებ ლობ იმით, რომ თქვე ნი ყო ფი ლი შე გირ დი 
ვარ. შე გა წუ ხებთ იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც თქვე ნი აზ რი არა მარ ტო ჩვე ნი 
გა ზე თის თვის, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის თვი საც მე ტად სა ინ ტე რე სო ა, 
მით უმე ტეს, იმა საც მი ვაქ ციე ყუ რადღ ე ბა, რომ ხში რად არ ჩან ხართ 
პრე სის ფურ ცლებ ზე. რა ტომ ვერ ხვდე ბით ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ტე რე სის 
სფე რო ში?

– ჟურ ნა ლის ტებს სა ერ თოდ აინ ტე რე სებთ სენ სა ცი უ რი ფაქ ტე ბი, 
იმი ტომ, რომ გა ზე თი წა ი კითხ ოს მკითხ ველ მა და გა ი ყი დოს. სენ სა ცია 
კი ყო ველ თვის უკავ შირ დე ბა იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კურ 
ორომ ტრი ალ ში აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი და მოვ ლე ნა თა ეპი ცენ ტრში 
იმ ყო ფე ბი ან. მე კი ძი რი თა დად ლი ტე რა ტო რი ვარ.

– ამ შემ თხვე ვა ში თავს უფ ლე ბას მივ ცემ, შე გე კა მა თოთ. პარ ლა მენ-
ტა რი რომ ბრძან დე ბით, ეს უკ ვე ნიშ ნავს პო ლი ტი კა ში აქ ტი უ რო ბას. 
თქვენ, ალ ბათ, იმის თქმა გინ დო დათ, რომ დი დი ვნე ბა თა ღელ ვე ბი 
რო ცა ხდე ბა პარ ლა მენ ტში, იქ არა ხართ აქ ტი უ რი, და რა ტომ არა ხართ 
აქ ტი უ რი?

– პარ ლა მენ ტში გა მოს ვლი სას პირ ვე ლი სიტყ ვა ეკუთ ვნით ფრაქ ცი ის 
თავ მჯდო მა რეს და კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რეს. რეგ ლა მენ ტის წე სით, 
ისი ნი ყო ველ თვის უნ და გა მო ვიდ ნენ. ფრაქ ცი ის თავ მჯდო მა რე ვალ დე
ბუ ლია სიტყ ვით გა მო ვი დეს, სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად. ამის შემ დეგ რჩე ბა 
ად გი ლი რი გი თი დე პუ ტა ტე ბი სათ ვი,ს რომ ლე ბიც უფ რო იფარ გლე ბი ან 
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რეპ ლი კე ბით, ზოგ ჯერ მძაფ რი რეპ ლი კე ბი თაც. მე რად გან ლი ტე რა
ტო რი ვარ, ძნე ლია ისეთ უხერ ხულ ბა ტა ლი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, რო მე ლიც 
წარ მო იშ ვე ბა ზოგ ჯერ პარ ლა მენ ტში. ალ ბათ, ესეც გა ნა პი რო ბებს ჩემს 
ასეთ მოკ რძა ლე ბულ ყოფ ნას. მე ყო ველ თვის ვცდი ლობ ვი ყო ობი ექ
ტუ რი. აი, თქვენ თუ და აკ ვირ დე ბით, პარ ლა მენ ტის სხდო მა ზე გა მოს
ვლი სას ჟვა ნი ამ და სა ა კაშ ვილ მა ბევ რი რამ სა ინ ტე რე სო თქვეს. მაგ რამ 
ამ სა კითხ ებ ზე ჩვენ გა ცი ლე ბით ად რე ვმსჯე ლობ დით. ისი ნი გვეჩხ უ ბე
ბოდ ნენ, უარ ყოფ დნენ და ზოგ ჯერ გან ხილ ვის ღირ სა დაც არ თვლიდ ნენ 
იმ წი ნა და დე ბებს, რომ ლე ბიც ახ ლა მათ აი ტა ცეს და მი აჩ ნი ათ, რომ ეს 
იდე ე ბი იხ სნის სა ქარ თვე ლოს.

– თქვენ რო გორ ფიქ რობთ, ეს იდე ე ბი მარ თლაც იხ სნის სა ქარ-
თვე ლოს?

– მი მაჩ ნი ა, რომ ის სა კითხ ე ბი, რომ ლე ბიც წა მო ყე ნე ბულ იქ ნა, ყო ველ 
შემ თხვე ვა ში, ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რია და აუ ცი ლე ბე ლია მხარ და ჭე რა.

– თქვენ, რო გორც რი გი თი დე პუ ტა ტი, მხარს უჭერთ?
– მე მხარს ვუ ჭერ დეპ რი ვა ტი ზა ცი ას და სხვა რიგ სა კითხ ებს. ყვე ლას 

გვახ სოვს ის პე რი ო დი, რო ცა 1 დო ლა რი ღირ და 2 მი ლი ო ნი კუ პო ნი და 
10, 20, 30 დო ლა რად იყი დეს უზარ მა ზა რი სა წარ მო ე ბი. ეს ხალ ხი არაფ
რი დან დი დი ქო ნე ბის და კა პი ტა ლის მფლო ბე ლი შე იქ მნა. გახ სოვთ, რომ 
კრე დი ტი გაჰ ქონ დათ, 1 დო ლა რის კურ სი 1000 კუ პო ნი ღირ და. ერთ 
კვი რა ში კი ათ მა გად უფა სურ დე ბო და. ასე რომ, მოხ და სა ხელ მწი ფო 
ქო ნე ბის ნე ბა დარ თუ ლი და ლე გა ლუ რი გა ნი ა ვე ბა. ოპო ზი ცია მა ში ნაც 
ამის წი ნა აღ მდე გი იყო, თუნ დაც ბა ტო ნი ნო დარ ნა თა ძე. მაგ რამ ოპო
ზი ცი ის აზ რი მათ არას დროს არ აინ ტე რე სებ დათ. ახ ლა შე ატყ ვეს, რომ 
სა ხელ მწი ფო მი დის არა კა ტას ტრო ფის კენ, არა მედ უკ ვე უფ სკრულ შია 
გა და ჩე ხი ლი. ყვე ლა ფერს ისი ნი ამ ფაქტს უკავ ში რე ბენ და სავ სე ბით 
სწო რად. ჩვენ ვუ კავ ში რებთ პრე ზი დენ ტის სა ხელს, რად გან ამ 9 წლის 
მან ძილ ზე რა ი მე პო ზი ტი უ რი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩვე ნი ერის ცხოვ რე
ბა ში არ მომ ხდა რა. რა თქმა უნ და, ყვე ლა ფე რი პრე ზი დენ ტის სა ხელს 
უკავ შირ დე ბა, რო მელ მაც და კარ გა აფ ხა ზე თი, გა ა ჩა ნა გა ეკო ნო მი კა, 
გა და კი და სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ფე ნე ბი ერ თმა ნეთს და სა სარ გებ
ლო და სა სი კე თო ვე რა ფე რი ვერ გა ა კე თა. ამას ისი ნიც ხე და ვენ. ად რე 
თუ ეგო ნათ, რომ პრე ზი დენ ტი მა ინც იპო ვი და გა მო სა ვალს, ახ ლა დარ
წმუნ დნენ, რომ იგი ვე რა ფერ საც ვერ პო უ ლობს და არც აინ ტე რე სებს. 
ეს არის ახა ლი თა ო ბა, რო მელ საც უნ და დამ კვიდ რე ბა პო ლი ტი კა ში და 
სრუ ლე ბი თაც არ უნ დათ მა თი სა ხე ლი და ღუპ ვას და ნგრე ვას უკავ შირ
დე ბო დეს მთე ლი სი ცოცხ ლე.

– არა მარ ტო სი ცოცხ ლე...
– ისი ნი ფიქ რო ბენ, რომ პრე ზი დენ ტი ყო ველ თვის ხომ არ იქ ნე ბა, წა ვა 
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პო ლი ტი კუ რი არე ნი დან. მაგ რამ მათ არ უნ დათ საფ ლავ ში ჩაჰ ყვნენ 
პრე ზი დენტს, ან და ტო ვონ პო ლი ტი კუ რი სარ ბი ე ლი, მხო ლოდ იმი ტომ, 
რომ ერ თგუ ლე ბენ მას.

– პრე ზი დენტს რო გო რი რე აქ ცია ჰქონ და ამას თან და კავ ში რე ბით?
– პრე ზი დენ ტის რე აქ ცია გახ ლავთ ის, რომ და იწყო პარ ლა მენ ტის 

დის კრე დი ტა ცი ა.
– რა ში გა მო ი ხა ტე ბა?
– და იწყო მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის ფრაქ ცი ის დაშ ლა. ჩა მო ყა ლიბ და 

ერ თი ჯგუ ფი გა ჩე ჩი ლა ძე გამ ყრე ლი ძი სა. მე რე სხვაც გა მო ე ყო ფა.
სა ბო ლოო ჯამ ში, ფაქ ტობ რი ვად, სა ა კაშ ვი ლი აღ მოჩ ნდე ბა უმ ცი რე სო
ბა ში და იქ ნე ბა ერ თი რი გი თი ფრაქ ცი ის თავ მჯდო მა რე. გარ და ამი სა, 
ახ ლა არის აზ რი, რომ პარ ლა მენ ტარ თა რა ო დე ნო ბა უნ და შემ ცირ დეს 
100 კა ცამ დე, რომ პარ ლა მენ ტარს იმუ ნი ტე ტი უნ და მო ეხ სნას. ავ რცე
ლე ბენ ჭო რებს, რომ პარ ლა მენ ტა რე ბი არა ფერს არ აკე თე ბენ და 
პარ ლა მენ ტი, უბ რა ლოდ, სა ლაყ ბო ა, რა თა ავ ტო რი ტე ტი და უ კარ გონ. 
პარ ლა მენტს ვერ აკ რძა ლა ვენ და ვერ დაშ ლი ან, მაგ რამ კი ცდი ლო ბენ, 
რომ ავ ტო რი ტე ტი მორ ყე უ ლი ჰქონ დეს და ყვე ლა ფერს გა ნა გებ დეს პრე ზი
დენ ტი, კან ცე ლა რია და პრე ზი დენ ტის მი ერ და ნიშ ნუ ლი მი ნის ტრე ბი.

– ბა ტო ნო სო სო, რო გორ ფიქ რობთ, რი თი დამ თავ რდე ბა ეს ყვე ლა-
ფე რი - ლო ზუნ გე ბად დარ ჩე ბა თუ რა მე შე იც ვლე ბა?

– არ არის გა მო რიცხ უ ლი, რომ დარ ჩეს ლო ზუნ გად. იმი ტომ, რომ 
პარ ლა მენ ტმა შე იძ ლე ბა მი ი ღოს ძა ლი ან კარ გი კა ნო ნი, ძა ლი ან კარ გი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მაგ რამ ცხოვ რე ბა ში ის უნ და გა ა ტა როს აღ მას რუ ლე
ბელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ. აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა კი მთლი ა ნად 
ემორ ჩი ლე ბა პრე ზი დენტს. არა ერ თი სწო რი და კარ გი დად გე ნი ლე ბა, 
პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი, არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია ამ ხე ლი სუფ
ლე ბას: თუნ დაც აფ ხა ზე თის სა კითხ ზე რამ დე ნი დად გე ნი ლე ბაა მი ღე
ბუ ლი. ამას წი ნათ პარ ლა მენ ტმა გა მოს ცა დო კუ მენ ტე ბის კრე ბუ ლი, 
სა დაც აღ ნუს ხუ ლია რა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რა დად გე ნი ლე ბე ბია მი ღე
ბუ ლი ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. მაგ რამ ისი ნი არც ერ თი არ გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლა. ასე რომ, პარ ლა მენ ტმა შე იძ ლე ბა ძა ლი ან კარ გი კა ნო ნი 
შე ი მუ შა ოს, მაგ რამ თუ ის ცხოვ რე ბა ში არ გა ტარ და, დარ ჩე ბა თე ო
რი ულ ლო ზუნ გად და უბ რა ლოდ, პუბ ლი ცის ტურ გა მოს ვლად, ისე თი ვე 
გა მოს ვლად, რო გო რიც ეს ჩვე ნი სა უ ბა რი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
მარ თა ლი იყოს, მაგ რამ არა ვი თა რი ძა ლა არ ექ ნე ბა.

ესა უბ რა იზოლ და ცირ და ვა
გაზ. “სა ქარ თვე ლო”, 29 სექ ტემ ბე რი - 5 ოქ ტომ ბე რი, 2000 წ.
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რა ტომ და უ წე რა სო სო სი გუ ამ 
12 სტუ დენტს ორი ა ნი

ას ტრო ლო გი უ რი პროგ ნო ზე ბი ზოგ ჯერ სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ ეს 
უფ რო მარ ჩი ე ლო ბას ჰგავს, რო მე ლიც ხან ახ დე ბა ხოლ მე და ხან არა. 
ამას ჰგავს ას ტრო ლო გი აც. თუმ ცა სი მარ თლის ნა წი ლი შე იძ ლე ბა 
მას ში მარ თლა იყოს, იმი ტომ, რომ ვარ სკვლა ვე ბის გან ლა გე ბა მა ინც 
მოქ მე დებს ადა მი ა ნის პი როვ ნე ბა ზე და მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე.

ჩე მი სტუ დენ ტო ბის დროს, მახ სოვს გა მო ვი და აკა კი შა ნი ძის მი ერ გა მო
ცე მუ ლი ტექ სტი, სა დაც დე ტა ლუ რად იყო ახ სნი ლი ზო დი ა ქოს ნიშ ნე ბი. 
ახ ლა კი იმ დე ნი ას ტრო ლო გი უ რი წიგ ნი გა მო დის, რომ აღა რა ვის აინ ტე
რე სებს ისი ნი. ამას თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ, ას ტრო ლო გია მორ წმუ ნე ო
ბა ში არ შე დის, პი რი ქით, მკრე ხე ლო ბად ით ვლე ბა.

– თქვენს მე უღ ლეს თუ სჯე რა ას ტრო ლო გი უ რი პროგ ნო ზე ბი სა?
– არც ის აქ ცევს მა ინ ცდა მა ინც დიდ ყუ რადღ ე ბას. 
- თქვენ და თქვე ნი მე უღ ლე ორი ვე ლი ტე რა ტო რე ბი ხართ. დი დი ხნის 

და ო ჯა ხე ბუ ლე ბი იყა ვით, რომ თქვე ნი მე უღ ლე სტუ დენ ტი იყო. მა შინ 
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი ბრძან დე ბო დით. ალ ბათ 
ეხ მა რე ბო დით სწავ ლის პრო ცეს ში, გა მოც დე ბის დროს.

 არა, დახ მა რე ბით არა ფერ ში დავ ხმა რე ბი ვარ, ჩვენ ისე დაც ლი ტე რა
ტუ რულ გა რე მო ში ვცხოვ რობ დით. ასე რომ, არც გა მოც დე ბის ჩა ბა რე
ბა ში დავ ხმა რე ბი ვარ და არც საგ ნე ბის მომ ზა დე ბა ში.

– ხომ არ გა იხ სე ნებ დით, რო გორ გა ი ცა ნით ერ თმა ნე თი?
 ძა ლი ან ად რე გა ვი ცა ნი. ერთ სკო ლა ში დავ დი ო დით. უკ ვე 27 წე ლი ა, 

რაც ერ თად ვართ.
– რო გო რი შეყ ვა რე ბუ ლო ბის პე რი ო დი გქონ დათ?
– მას შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და და ძნე ლი ა, რა ი მე გა იხ სე ნო 

(ი ცი ნის).
– რა ტომ, ეს პე რი ო დი ადა მი ანს გან სა კუთ რე ბუ ლად ახ სენ დე ბათ.
 არა ფე რი ისე თი გა მორ ჩე უ ლი არ ყო ფი ლა .ა და მი ა ნებს უფ რო კუ რი ო

ზე ბი და ფა თე რა კე ბი ამახ სოვ რდე ბათ.
– კარ გი, მა შინ კუ რი ო ზი გა იხ სე ნეთ.
 მო გეხ სე ნე ბათ, რომ იყო ასე თი ხე ლო ვან თა ოჯა ხი  ლა დო ავა ლი ა ნი 

და ნა თე ლა იან ქოშ ვი ლი. ერ თხელ მე და ჩე მი მე გობ რე ბი სა ხე ლოს ნო ში 
მიგ ვიწ ვი ეს. იმ დროს მწე რალ თა კავ შირ ში ყვე ლას ერ თნა ი რი ლა ბა დე ბი 
ჰქონ და ნა ყი დი. რო დე საც სახ ლში წას ვლა და ვა პი რეთ, თურ მე სხვი სი 
ლა ბა და ჩა მიც ვამს. ლა დო კი ბე ზე და მე წია და მითხ რა, ეს ჩე მი ლა ბა დაა 
და და მიბ რუ ნე ო.
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– თქვენ და თენ გიზ სი გუ ას ნა თე სა ო ბა ხომ არ გა კავ ში რებთ?
 წარ მო შო ბით ერ თი სოფ ლი დან ვართ, მე ტი არა ფე რი. არც კი შევ ხვედ

რი ვარ.
რო ცა “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი ვი ყა ვი, ერ თი 

ორ ჯერ და ვუ რე კე, იმ დროს პრე მი ერ მი ნის ტრი იყო. მაგ რამ ვერც ერ
თხელ ვერ და ვი ჭი რე, ერ თხელ ფოთ ში იყო წა სუ ლი, მე ო რედ კი სხდო
მას მარ თავ და. ასე რომ, ჩემ და სა ბედ ნი ე როდ, მას თან სა ტე ლე ფო ნო 
სა უ ბა რიც კი არ მქო ნი ა.

- მარ თა ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდა პრო ფე სო რი 
იყა ვით?

 არ ვი ცი, ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდა ვი ყა ვი თუ არა, მაგ რამ, გეტყ ვით, 
რომ 25 წლის გახ ლდით, რო ცა სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია და ვი ცა ვი, 
სა დოქ ტო რო კი  32 წლი სამ. ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდე ბი მა ინც მა თე მა ტი
კო სე ბი არი ან.

– სტუ დენ ტებ თან რო გო რი და მო კი დე ბუ ლე ბა გქონ დათ?
 კარ გი და მო კი დე ბუ ლე ბა მქონ და და მაქვს, იმი ტომ, რომ გა მოც

დებ ზე და ჩათ ვლებ ზე ძა ლი ან ლო ი ა ლუ რი ვარ. სტუ დენ ტე ბი თა ვი ანთ 
შე ხე დუ ლე ბებს ალ ბათ მა ინც ამ პრო ცე სით საზღ ვრა ვენ. არ შე იძ ლე ბა, 
30 სტუ დენ ტი დან ყვე ლა სპე ცი ა ლის ტი გა მო ვი დეს და ყვე ლა წიგ ნზე 
იყოს გა და ყო ლი ლი. მთა ვა რი ა, კარ გი მო ქა ლა ქე ე ბი იყ ვნენ. იქი დან ორი
 სა მი თუ მა ინც გა მო ვა კარ გი სპე ცი ა ლის ტი, ესეც საკ მა რი სი იქ ნე ბა.

ერ თა დერ თი შემ თხვე ვა იყო, რო ცა ჟურ ნა ლის ტი კის ფა კულ ტეტ ზე 
კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ვი ყა ვი და 12 ორი ა ნი დავ წე რე გა მოც და ზე. 
ასე თი რამ ჟურ ნა ლის ტი კის ფა კულ ტეტ ზე თურ მე არას დროს მომ ხდა
რა. მაგ რამ იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდი, რად გან ჟურ ნა ლისტს, რო მელ მაც არ 
იცის, ილია ჭავ ჭა ვა ძე რო მელ სა უ კუ ნე ში ცხოვ რობ და ან ვინ იყო “ი ვე
რი ის” რე დაქ ტო რი, არ შე იძ ლე ბა, “კარ გი” და უ წე რო. ეს კი არა, ერთ 
სტუ დენტს ვუთხ ა რი, სა მი გა ზე თი და მი სა ხე ლე მეთ ქი და ვერ გამ ცა 
პა სუ ხი.

- ამი ტომ ამ ბო ბენ ხოლ მე, რომ ად რინ დე ლი თა ო ბა უფ რო გა ნათ ლე-
ბუ ლი იყო, ვიდ რე დღე ვან დე ლი.

 ენე ბის ცოდ ნის თვალ საზ რი სით, რა თქმა უნ და, დღე ვან დე ლი თა ო ბა 
სჯო ბი ა. ჩემს დროს ვინ მეს ერ თი უცხო ენა რომ სცოდ ნო და, სენ სა ცი ად 
ით ვლე ბო და. დღეს კი ინ გლი სუ რის ცოდ ნა ჩვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა ა. აი, 
მა გა ლი თად, ჩემ მა ქა ლიშ ვილ მა სა მი ენა იცის  ინ გლი სუ რი, იტა ლი უ რი 
და რუ სუ ლი. მაგ რამ სპე ცი ა ლო ბის მხრივ, ჩემს დროს უფ რო მომ ზა დე
ბუ ლე ბი იყ ვნენ. იმი ტომ, რომ ჩვე ნი სივ რცე ჩა კე ტი ლი იყო, არ გვქონ და 
გარ თო ბის სა შუ ა ლე ბა, ფუ ლის შოვ ნის პრობ ლე მაც არ არ სე ბობ და. ეს 
კი იძ ლე ო და იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ ახალ გაზ რდა თა ვი სი საქ მის პრო ფე
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სი ო ნა ლი გამ ხდა რი ყო.
- თქვე ნი მე უღ ლის გან ვი ცი, რომ თქვე ნი ქა ლიშ ვი ლი რამ დე ნი მე თვე 

იტა ლი ა ში იმ ყო ფე ბო და. ქარ თვე ლი კა ცის მენ ტა ლი ტე ტის მი ხედ ვით 
თუ ვიმ სჯე ლებთ, ცო ტა უც ნა უ რი ა, რომ თქვე ნი თა ო ბის ადა მი ა ნი 
ქა ლიშ ვილს ამ ხე ლა მან ძილ ზე მარ ტოს უშ ვებ დეს.

 არა, დი დი ხნით არ ყო ფი ლა, სამი თვით იყო. გარ და ამი სა, დღეს 
ერ თი ქვეყ ნის მე ო რეს თან და კავ ში რე ბა პრობ ლე მას აღარ წარ მო
ად გენს. ეს კი და შო რე ბის ბა რი ერს ამ ცი რებს. ეს ისე აღიქ მე ბა, თით ქოს 
მე ო რე ქუ ჩა ზე ცხოვ რობ დეს.

– შვი ლე ბი და ო ჯა ხე ბუ ლე ბი არი ან?
– გო გო გათხ ო ვი ლი ა, ბი ჭი უცო ლო ა.
– რო გო რი სი მამ რი ხართ?
– მე ჯერ ახალ ბე და სი მამ რი ვარ. ასე რომ, ვერ გეტყ ვით, ახალ ამ პლუ

ა ში რო გო რი ვარ.
– სი ძეს ნარდს ეთა მა შე ბით ხოლ მე?
– ჯერ არ დაგ ვიწყ ი ა, იმი ტომ, რომ ზაფ ხუ ლი იყო. ნარ დი უფ რო 

ზამ თარს შეშ ვე ნის.
– თქვენ ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში მუ შა ობთ, სა დაც ზვი ად გამ სა-

ხურ დია მუ შა ობ და. რო გო რი ურ თი ერ თო ბა გქონ დათ მას თან?
– მას თან მხო ლოდ საქ მი ა ნი და კო ლე გი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა მქონ

და. და ახ ლო ე ბუ ლი არ ვყო ფილ ვარ, რო გორც დღეს ყვე ლა აცხ ა დებს, 
კლა სე ლე ბი და მე გობ რე ბი ვი ყა ვი თო. მა შინ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ას შე მოქ მე დე ბა ზე ვმუ შა ობ დი, სა დოქ ტო როც მას ეძღ ვნე ბა. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ხში რად მიხ დე ბო და ზვი ად თან ურ თი ერ თო ბა, მაგ რამ კი
დევ ვამ ბობ, ამას არ ჰქო ნია მე გობ რო ბის ხა სი ა თი. ასე იყო, ვიდ რე პრე
ზი დენ ტი გახ დე ბო და, მე რე კი ხში რად ვხვდე ბო დი  კვი რა ში ორ ჯერ მი
წევ და მას თან მის ვლა, ოღონდ ისევ და ისევ ლი ტე რა ტუ რულ სა კითხ ებ
ზე  ერ თი, რომ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი ვი ყა ვი 
და მე ო რე  კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 20 ტო მე უ ლის გა მომ ცე მე ლი. 
ბო ლოს თბი ლის ში მას 17 დე კემ ბერს შევ ხვდი. მახ სოვს, ძა ლი ან გა ტე
ხი ლი და მოწყ ე ნი ლი ჩან და, არა და, სხვა დროს ყო ველ თვის მხი ა რუ ლი 
და მო ბი ლი ზე ბუ ლი იყო. მა შინ ვიგ რძე ნი, რომ ძა ლი ან პე სი მის ტუ რად 
უყუ რებ და თა ვი სი და ქვეყ ნის მო მა ვალს.

– გამ სა ხურ დი ას დროს რა ტომ არ იყა რეთ კენ ჭი?
– მა შინ დელ პარ ლა მენ ტში მწერ ლე ბი საკ მა ოდ იყ ვნენ: გუ რამ პეტ რი

აშ ვი ლი, ქალ ბა ტო ნი ირი ნა, გუ რამ კან კა ვა, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი... 
იმ პე რი ოდ ში პა ტა რა გა უ გებ რო ბა მოხ და  სი ე ბი დგე ბო და ბა ტონ 
ზვი ად თან და გარ კვე უ ლი რო ლი ჩვე ნი ინ სტი ტუ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა 
ითა მა შეს. ამი ტო მაც იყო, რომ თვე ე ბის მან ძილ ზე ზვი ად გამ სა ხურ დი
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ას თან კონ ტაქ ტი არ მქო ნი ა.
– სი ებ ში არ შე გიყ ვა ნეს, არა?
– არა, ამა ზე სა ერ თოდ არ ყო ფი ლა ლა პა რა კი. იმ დროს პო ლი ტი კურ 

ორომ ტრი ალ ში ჩაბ მუ ლი არ ვი ყა ვი. ერ თხელ თე მურ ქო რი ძე შემ ხვდა 
და მითხ რა, ზვი ად თან რა ტომ აღარ მო დი ხარ, შენ თან საქ მე აქ ვსო. რა
ტომ ღაც ვერ მი ვე დი. შემ დეგ ის იყო, ერთ სტა ტი ა ში ვახ სე ნე კონ სტან
ტი ნე გამ სა ხურ დი ას რო მა ნი “ბე ლა დი”, რო მე ლიც სტა ლინს ეძღ ვნე ბა. 
ამის გა მო ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის ერთმა თა ნამ შრომ ელ მა ვრცე
ლი წე რი ლი და ბეჭ და გა ზეთ “თბი ლის ში”, რომ მე თითქოს კონ სტან ტი
ნე გამ სა ხურ დი ას სტა ლი ნის ქე ბას ვუ წუ ნებ დი. არა და, კარ გად მო გეხ
სე ნე ბათ, 1990 წელს რო გო რი ან ტი კო მუ ნის ტუ რი ის ტე რია იყო. ჩემ მა 
თა ნამ შრომ ლებ მა ჩე მი წე რი ლი ხელ ზე და იხ ვი ეს, თით ქოს მე გამ სა ხურ
დი ას წი ნა აღ მდეგ გა მოვ დი ო დი. ამის შემ დეგ ზვი ადს შევ ხვდი “კოლ ხურ 
კოშ კში”, იგი ძა ლი ან ნაწყ ე ნი იყო  ეს წე რი ლი რამ და გა წე რი ნა ო. მე 
ვუთხ ა რი, გი ორ გი ლე ო ნი ძე მაც და წე რა “ბავ შვო ბა და ყრმო ბა” მეთ ქი. 
კი, მარ თა ლი ა, მაგ რამ ეს ხალ ხი სხვა ნა ი რად იგებ სო. ამის შემ დეგ იყო, 
რომ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რად დამ ნიშ ნა.

– ფიქ რობ დით, რომ ოდეს მე პო ლი ტი კო სი გახ დე ბო დით?
– პო ლი ტი კო სი არც ახ ლა ვარ. მე ლი ტე რა ტო რი ვარ, რო მელ საც 

ის სა კითხ ე ბი აწუ ხებს, რაც ყვე ლას. წმინ და წყლის პო ლი ტი კო სი 
ვე რას დროს ვიქ ნე ბი, მაგ რამ თვი თონ ლი ტე რა ტუ რა ყო ველ თვის პო ლი
ტი კას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ჩვენ რომ მო წეს რი გე ბუ ლი ქვეყ ნის 
შვი ლე ბი ვი ყოთ, მეც ნი ე რი, ხე ლო ვა ნი, მწე რა ლი პარ ლა მენ ტში აღარ 
იქ ნე ბო და. მაგ რამ ისე თი ანარ ქი ა ა, რომ ყვე ლა ჩვენ გა ნი მო ვა ლე ა, ერის 
ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი იყოს.

– გამ სა ხურ დი ას პე რი ოდს შე ვე ხეთ და იმ დროს მი ტინ გებ ზე თქვე ნი 
მე უღ ლე მხვდე ბო და ხოლ მე. ალ ბათ იგი დღე საც ჩარ თუ ლია პო ლი-
ტი კურ მოვ ლე ნებ ში და ოჯახ ში ბევრს სა უბ რობთ პო ლი ტი კა ზე.

– კი, ჩე მი მე უღ ლე და დი ო და მი ტინ გებ ზე. ქალ თა 80 პრო ცენ ტი ხომ 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უჭერ და მხარს. თუმ ცა მე თვი თონ არ ვმო ნა წი ლე
ობ დი. ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გან დევ ნის შემ დე გაც იშ ვი ა თად თუ დავ დი
ო დი მი ტინ გებ ზე.

რაც შე ე ხე ბა რჩე ვებს, იმ ოჯახ ში, სა დაც ყველა პო ლი ტი კა შია 
ჩარ თუ ლი, ყო ველ თვის მიმ დი ნა რე ობს პო ლი ტი კა ზე დის კუ სი ე ბი.

– რჩე ვებს თუ გაძ ლევ დათ პარ ლა მენ ტში სიტყ ვით გა მოს ვლის წინ?
– ქა ლის რჩე ვე ბი მა ინ ცდა მა ინც სა სურ ვე ლი არ არის. ისე, მოს მე ნით, 

უნ და მო ის მი ნო.
– ქა ლის რჩე ვე ბი კაცს ღუ პავს, არა?
– ღუ პავს თუ არა, მა ინც ასე ვამ ბობთ ხოლ მე.
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– მაგ რამ ზოგ ჯერ ისეთ ჭკვი ა ნურ რა მეს იტყ ვის, რაც კაცს სა ერ თოდ 
არ გა ახ სენ დე ბა.

– რა თქმა უნ და, ოჯახ ში ათა სი რამ ხდე ბა და იმ ათა სი დან ერ თი მა
ინც ახ დე ბა. მა შინ იტყ ვის ხოლ მე ქა ლი: აი, მე ხომ ვამ ბობ დი, ხომ გა
მარ თლდა ო. მაგ რამ 99 პრო ცენ ტი რომ არ გა მარ თლდა, ის აღა რა ვის 
ახ სოვს.

– ლი ტე რა ტო რი კა ცი ბრძან დე ბით და ალ ბათ სუფ რას თან მოლ ხე ნაც 
გეყ ვა რე ბათ.

– თავს ვა რი დებ მეთ ქი, ვერ გეტყ ვით. დღე საც 2 სა ათ ზე თა მაზ ვა
შა ძის ოჯახ ში მივ დი ვართ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, 
ან ზორ აბ რა ლა ვა და მე. მო გეხ სე ნე ბათ, რომ 1991 წელს ვა შა ძე თბი
ლი სის მე რი იყო. მე რე 7 წე ლი სა ქარ თვე ლო დან იყო გან დევ ნი ლი და 
სა ბერ ძნეთ ში ცხოვ რობ და. ასე რომ, ხში რად მი წევს სუფ რას თან ყოფნა 
და ლექ სე ბიც თქმაც.

– ალ ბათ კარ გი თა მა დაც ხართ.
– თა მა დო ბით ნამ დვი ლად არ გა მო ვირ ჩე ვი, იმი ტომ რომ ჩვენს წრე ში 

ისე დაც კარ გი თა მა და გვყავს  მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ზუ რაბ ქა ფი ა ნი
ძე...

– თქვენს მე უღ ლეს უკითხ ავ დით ლექ სებს?
– კი, ალ ბათ, ზოგ ჯერ.
– დღეს ვინ იქ ნე ბა თა მა და, ალ ბათ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, არა?
– ვერ გეტყ ვით, თა მაზ ვა შა ძე ვის და ნიშ ნავს თა მა დად. სუფ რა ზე მუხ

რან მა ჭა ვა რი ა ნი თა მა დად რომ არ და ნიშ ნოს, ალ ბათ ნაწყ ე ნი იქ ნე ბა. 
თა მაზ ვა შა ძეს და მუხ რან მა ჭა ვა რი ანს 7 წე ლია ერ თმა ნე თი არ უნა
ხავთ. თა მა ზი სულ ერ თი თვე ა, რაც ჩა მო ვი და, ბა ტო ნი მუხ რა ნიც ახ ლა 
დაბ რუნ და საჩხ ე რი დან და დღეს ნა ხა ვენ ერ თმა ნეთს.

ესა უბ რა მა მუ კა ბა კაშ ვი ლი
გაზ. “ა ხა ლი თა ო ბა”, 2000, 22 ოქ ტომ ბე რი

ისევ და ისევ სკა მე ბის თვის ბრძო ლა
- ბა ტო ნო სო სო, დი დი და პი რის პი რე ბაა დღეს ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ 

ძა ლებ ში - აქეთ მხედ რი ონ მა წა მოჰ ყო თა ვი ხე ლახ ლა, “ა ხა ლი მოძ რა-
ო ბაც” ბევრს იღებს თა ვის თავ ზე, იქით ირი ნა სა რიშ ვი ლი გა აქ ტი-
ურ და...

– ეს სკა მე ბი სათ ვის ბრძო ლა ა, მე ტი არა ფე რი.
- სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი მა ლე 2001 წლის ბი უ ჯეტს და ამ-

ტკი ცებს...
 ეს არის ბი უ ჯე ტი ქვე ყა ნა ში კო რუფ ცი ის და კა ნო ნე ბი სა. ჩვენ ამ ნა ირ 
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ბი უ ჯეტს მხარს ვერ და ვუ ჭერთ.
– პან კი სის ხე ო ბა ში დი დი და ძა ბუ ლო ბა ა.
 ურ თუ ლე სი მდგო მა რე ო ბა ა. ეს მე სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის ამ 

ავ ბე დით ხა ნას მა გო ნებს, ლე კი ა ნო ბა რომ ერ ქვა... არა და, დუმ და 
ხე ლი სუფ ლე ბა, უმოქ მე დობ დნენ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი, ხმას 
არ იღებ დნენ, ჩქმა ლავ დნენ სხვა დას ხვა და ნა შა ულს და აი, შე დე გიც... 
სამ წუ ხა რო ისა ა, რომ სა ხელ მწი ფო საზღ ვრე ბი და უც ვე ლი ა, ჯა რი 
შიმ ში ლობს...

- რო გორ შე იძ ლე ბა რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის ასე თუ ისე, ნორ მა ლი-
ზა ცი ა?

 მინ სკის სა მი ტის შემ დეგ, 5 დე კემ ბრი დან ძა ლა ში შე ვი და სა ვი ზო 
რე ჟი მი. სა ქარ თვე ლოს და რუ სე თის პრე ზი დენ ტე ბის შეხ ვედ რა ზე ჩვე ნი 
ქვეყ ნის სა სარ გებ ლოდ არა ფე რი გა დაწყ ვე ტი ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი.

ჩე მი აზ რით, სა ნამ ეს ხე ლი სუფ ლე ბა გვე ყო ლე ბა, ამ ურ თი ერ თო ბა შიც 
რა ი მე წინ სვლა არაა მო სა ლოდ ნე ლი.

– ენერ გოკ რი ზი სი სულ უფ რო ძა ბავს ქვე ყა ნა ში მდგო მა რე ო ბას...
– ეს ზამ თა რი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სათ ვის უმ ძი მე სი 

ელექ ტროკ რი ზი სის პე რი ო დი, რა შიც უპირ ვე ლე სად ხე ლი სუფ ლე ბაა 
დამ ნა შა ვე. ამ დე ნი სეს ხი, დახ მა რე ბა, ასო ბით მი ლი ო ნი გა ხარ ჯუ ლი 
დო ლა რი,  სწო რედ ენერ გო სის ტე მის მო წეს რი გე ბა ზე და ამ ნა ი რი 
უწეს რი გო ბა?! ყვე ლა ფე რი გა იფ ლან გა. ეს ი ცო და ხე ლი სუფ ლე ბამ, 
მაგ რამ მას, რომ იტყ ვი ან, ქვეყ ნი სა და ხალ ხის კე თილ დღე ო ბი სათ ვის 
არა სცხე ლა.

– აკი კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ვიბ რძვი თო?!
 ხალხს ატყ უ ე ბენ. კო რუფ ცია კი ძლი ერ დე ბა... იმი ტომ, რომ კო რუფ

ცია გახ ლავთ ხე ლი სუფ ლე ბის და საყ რდე ნი და შე იძ ლე ბა სა კუ თარ და
საყ რდენს ებ რძო ლო!

- რას ეტყ ვით თქვენს ამომ რჩე ველს, რო მე ლიც დღეს შიმ ში ლობს, სი-
ცი ვი სა გან იტან ჯე ბა... არა აქვს სა მუ შა ო, ხელ ფა სი, პენ სი ა.

 ამ ხე ლი სუფ ლე ბის შემ ყუ რე მე მათ ვე რა ფერს სა სი კე თოს ვერ ვპირ
დე ბი. ცხოვ რე ბა უფ რო უა რეს დე ბა... ახ ლოვ დე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი. თუ იგი დე მოკ რა ტი უ ლად ჩა ტარ დე ბა, ხალ
ხი ნამ დვი ლად აირ ჩევს თა ვის ხე ლი სუფ ლე ბას. მხო ლოდ მე რე შე იძ ლე
ბა ფიქ რი მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბა ზე.

ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე
გაზ. “ა ჭა რა”, 2000, 7 დე კემ ბე რი
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დღეს სა ხელ მწი ფო ეროვ ნუ ლი სუ ლის 
და სან გრე ვად არის მო მარ თუ ლი

– ბა ტო ნო სო სო, მოკ ლედ, რა არის ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბა?
 მოკ ლედ, ძნე ლია გან საზღ ვროთ, თუ რა არის ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე

რე ბა. იგი მო ი ცავს მთელს ჩვენს ფსი ქი კას, კულ ტუ რას, წი ნა პარ თა გა
მოც დი ლე ბას, ზნე ობ რივ სამ ყა როს და სწო რედ ეს არის ის ინ დი ვი დუ
ა ლო ბა, რაც გა მო არ ჩევს ერ თი ერის შვილს მე ო რე ერის შვი ლის გან და 
რი თაც ხა სი ათ დე ბა ადა მი ა ნი, რო გორც და მო უ კი დებ ლად მო აზ როვ ნე 
პი როვ ნე ბა. თუ ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბა წა იშ ლე ბა და ჩა მო ყა ლიბ დე ბა 
აბ სტრაქ ტუ ლი, ზო გად სა კა ცობ რიო აზ როვ ნე ბა, მა შინ ადა მი ა ნი და
კარ გავს იმ ის ტო რი ას, რომ ლი და ნაც მოვ დი ვართ. თვით ის ადა მი ა ნე
ბი, რომ ლე ბიც აცხ ა დე ბენ, რომ სა ჭი როა ეროვ ნუ ლი კარ ჩა კე ტი ლო ბის 
დაძ ლე ვა, სა ბო ლოო ჯამ ში მა ინც მი დი ან ერთ ენას თან, ერთ ეროვ ნე
ბას თან, რად გან უე როვ ნე ბო ადა მი ა ნი არ არ სე ბობს, ისე ვე რო გორც 
ძაღ ლი არ არ სე ბობს თა ვი სი ჯი შის გა რე შე. ჩვენ კონ კრე ტულ ენა ზე 
ვმეტყ ვე ლებთ, სულ ერ თი ა, ეს ქარ თუ ლი იქ ნე ბა, ინ გლი სუ რი თუ რუ
სუ ლი. ამ შემ თხვე ვა ში ე.წ. დღე ვან დე ლი კოს მო პო ლი ტე ბი გვა ი ძუ ლე
ბენ დავ კარ გოთ ენა, ეროვ ნე ბა და ნა ცი ო ნა ლო ბა, რი თაც მოვ დი ვართ 
სა უ კუ ნე თა წი ა ღი დან.

- ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის და კარ გვა მხო ლოდ კოს მო პო ლი ტე ბის 
მი ზა ნი ა, თუ ამას სხვაც ლა მობს?

 ეს კოს მო პო ლი ტე ბი ჩვენ ში არი ან, მაგ რამ მა თი სა თა ვე კოს მო პო
ლი ტუ რი არ არის, რად გან მათ იდე ას და იდე ო ლო გი ას დი დი სა ხელ
მწი ფო ე ბი მარ თა ვენ. რო ცა საბ ჭო თა კავ ში რი არ სე ბობ და, რუ სე თის 
მი ზა ნი იყო ყვე ლა ადა მი ანს რუ სულ ენა ზე ემეტყ ვე ლა. ეს ნიშ ნავ და 
რუ სულ მა სა ში გათ ქვე ფას, დღეს კი მო წო ლაა ამე რი კუ ლი კულ ტუ რის 
და ცნო ბი ე რე ბი სა. ამ ჩვე ნი კოს მო პო ლი ტე ბის უკან ამე რი კუ ლი სა ხელ
მწი ფოს იდე ო ლო გე ბი დგა ნან, რომ ლე ბიც ინ გლი სუ რე ნო ვან კულ ტუ
რა ში გათ ქვე ფას გვა ი ძუ ლე ბენ.

- ახა ლი მსოფ ლიო წეს რი გის მეს ვე ურ თათ ვის რამ დე ნად მომ გე ბი ა ნი 
უნ და იყოს მოვ ლე ნა თა ამ გვა რი გან ვი თა რე ბა?

 “ა ხა ლი მსოფ ლიო წეს რი გი” არის დი დი სა ხელ მწი ფოს მი ერ შეთხ ზუ ლი 
მი თი. ამე რი კას არას დროს არ უც დი ა, რომ თა ვი სი საზღ ვრე ბი გა ე უქ მე
ბი ნა და შე ერ თე ბო და ვთქვათ, მექ სი კას ან კა ნა დას. მათ ძა ლი ან კარ გად 
აქვთ თა ვი ან თი სა ხელ მწი ფო მო წეს რი გე ბუ ლი. ისი ნი კულ ტუ რით არა 
მარ ტო ჩვენ გვაწ ვე ბი ან, არა მედ ევ რო პის სა ხელ მწი ფო ებ საც.

- ბა ტო ნო სო სო, მა შინ რო დე საც სამ ყა როს სი ლა მა ზე სწო რედ მრა ვალ-
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ფე როვ ნე ბა ში ა, რა ტომ ხდე ბა ეროვ ნუ ლო ბა ზე ამ გვა რი ზე წო ლა?
 თქვენ მო გეხ სე ნე ბათ, რომ ძველ დრო ში იმ პე რი ე ბი იქ მნე ბო და 

და პყრობ ათა ხარ ჯზე. ვთქვათ რო მის იმ პე რი ა, არაბ თა იმ პე რი ა... ეს 
დაპყ რო ბე ბი ხდე ბო და ადა მი ან თა მოს პო ბით, ქა ლა ქე ბის ნგრე ვით, 
მაგ რამ ემ სა ხუ რე ბო და ერთ მი ზანს: ყვე ლა ერს თა ვი სი ეროვ ნე ბის, 
სარ წმუ ნო ე ბის და ენის გავ რცო ბა უნ დო და. XX სა უ კუ ნე ში ამ ფორ მამ 
ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სა ხე მი ი ღო. დღეს სა ხელ მწი ფო ე ბის დაპყ რო ბა არ 
ხდე ბა ია რა ღით. დღეს სა ხელ მწი ფო ე ბის დაპყ რო ბა კულ ტუ რის მეშ ვე
ო ბით ხდე ბა. ამ კულ ტუ რას სხვა დას ხვა სა ხე აქვს, რო მე ლიც ვლინ დე ბა 
მუ სი კა ში, რე ლი გი ურ სექ ტებ ში, პო ლი ტო ლო გი ურ თე ო რი ებ ში, ეკო ნო მი
კა ში, კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ში და ამ ფორ მით ხდე ბა სა ხელ მწიფ ოე ბის ანექ სი ა. 
ამი ტომ აშშს რომ უთხ რა, ინ გლი სუ რი ენის მა გივ რად იმეტყ ვე ლეთ 
ფრან გუ ლად ან გერ მა ნუ ლა დო, გი ჟად გა მოგაცხ ა დე ბენ, მაგ რამ ჩვენ 
რომ მი ვა ტო ვოთ ქარ თუ ლი და ვი მეტყ ვე ლოთ ინ გლი სუ რით, ამას 
მოგ ვი წო ნე ბენ. აქაც ვლინ დე ბა ფა რუ ლი, იმ პე რი ა ლის ტუ რი ექ სპან სი ის 
სურ ვი ლი. ჩე მი აზ რით, ეს ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა ა. უბ რა ლოდ, ჩვენ უნ და 
შევ ძლოთ ამ ტო ტა ლუ რი მო წო ლის შე ჩე რე ბა და მხო ლოდ ის და დე ბი თი 
ავი ღოთ, რაც ევ რო პულ და ამე რი კულ კულ ტუ რას გა აჩ ნია და არა ისე, 
რომ რაც გაგ ვაჩ ნია ისიც დავ კარ გოთ და შე ვუ ერ თდეთ მრა ვალ მი ლი ო
ნი ან და სავ ლეთ ევ რო პის ერებს. ჩვენ ჩვე ნი ინ დი ვი დუ ა ლო ბით, ჩვე ნი 
ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბით, კულ ტუ რით და ის ტო რი ით ვართ სა ინ ტე
რე სო ნი, ხო ლო თუ უე როვ ნო და უე ნო მა სად დავ რჩე ბით, ყო ველ გვარ 
ინ ტე რესს დავ კარ გავთ კულ ტუ რუ ლი კა ცობ რი ო ბის თვალ ში.

-  რა ტომ უწყ ობს ხელს ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის დაქ ვე ი თე ბა- გა დაგ-
ვა რე ბას მოქ მე დი ხე ლი სუფ ლე ბა?

 ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბას არ აინ ტე რე სებს და ვერ წარ მო უდ გე ნია და
მო უ კი დე ბე ლი ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო. მათ ეს დრო ე ბით მოვ ლე ნად მი
აჩ ნი ათ. ამი ტომ ყვე ლა ფე რი კეთ დე ბა, რა თა ქარ თუ ლი კულ ტუ რა, ეკო
ნო მი კა, ცნო ბი ე რე ბა, ზნე ობ რი ო ბა იყოს დეგ რა დი რე ბუ ლი და სა ბო ლო
ოდ გავ ხდეთ რუ სე თის იმ პე რი ის ნა წი ლი. ეს ყვე ლა ას პექ ტში იგ რძნო ბა. 
არ ცერთ დარ გში ჩვენ წინ სვლა არ გვაქვს, არ გვაქვს აღ მშე ნებ ლო ბა. 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მან ქა ნა მი მარ თუ ლია ეროვ ნუ ლი სუ ლის და სან
გრე ვად. გა დატ რი ა ლე ბა, რო მე ლიც 9 წლის წი ნათ მოხ და, სწო რედ ქარ
თუ ლი ეროვ ნუ ლი სუ ლის დათ რგუნ ვი სა კენ იყო მი მარ თუ ლი, ხო ლო 
დათ რგუ ნუ ლი ეროვ ნუ ლი სუ ლი ად ვი ლად და ე მორ ჩი ლე ბა ყვე ლა ფერს 
და ად ვი ლად მოხ დე ბა მი სი გათ ქვე ფა სხვა ერის ცნო ბი ე რე ბა ში. ეს 
კურ სი აღე ბუ ლი აქვს ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბას. ამ ხე ლი სუ ფალ თა გან ზო
გი ამას შე უგ ნებ ლად ატა რებს, ზო გი სავ სე ბით გა აზ რე ბუ ლად. თქვენ 
და აკ ვირ დით ერთ ფაქტს: ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
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რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სა ქარ თვე ლოს და ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ-
რი ო ბის წი ნა აღ მდეგ, ზუს ტად სრულ დე ბა, ხო ლო ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
რო მელ საც მო ვი წო ნებთ ჩვენ და რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო სათ ვის სა სარ-
გებ ლოდ მიგ ვაჩ ნი ა, არას დროს სრულ დე ბა. 9 წე ლი ა, რაც ასე გრძელ
დე ბა და ასე გაგ რძელ დე ბა მო მა ვალ შიც.

- რამ დე ნად ძა ლუძს “ე როვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის გა დარ ჩე ნის” სა ზო გა-
დო ე ბას ამ პრო ცე სის შე ჩე რე ბა?

 ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა ვერ შე ა ჩე რებს, რად გან ამ პრო ცესს სა ხე ლი
სუფ ლო სტრუქ ტუ რე ბი წარ მარ თა ვენ. ჩვენ ჰუ მა ნი ტა რე ბი ვართ, ჩვენ 
მხო ლოდ სიტყ ვით მხი ლე ბა და წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვა შეგ ვიძ ლია თუ, 
რა თქმა უნ და, შე ის მე ნენ. ამ პრო ცე სის შე ჩე რე ბა მა ინც არ შეგ ვიძ ლი ა. 
ეს პირ ველ რიგ ში ევა ლე ბა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რას. სა ხელ მწი ფო ში, 
რო მე ლიც თავს აცხ ა დებს და მო უ კი დებ ლად, არც უნ და არ სე ბობ დეს 
ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის დამ ცვე ლი სა ზო გა დო ე ბა. ეს ფუნ ქცია სა ხელ
მწი ფოს, პარ ლა მენტს, პრე ზი დენტს და მი ნის ტრებს აკის რი ათ და არა 
მწე რალს ან ლი ტე რა ტორს. რო ცა ვამ ბობთ, რომ ილია ჭავ ჭა ვა ძე სა ქარ
თვე ლოს “უგ ვირ გვი ნო მე ფე” და ერის ლი დე რი იყო ო, ამას იმი ტომ 
ვამ ბობთ, რომ მა შინ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა არ არ სე ბობ და. 
ილია იძუ ლე ბუ ლი იყო ეს სა კითხ ე ბი შე ე თავ სე ბი ნა, თო რემ რო გორ 
შე იძ ლე ბა მწე რა ლი ერის ლი დე რი იყოს?! რო ცა ქვე ყა ნა და მო უ კი დე
ბე ლი ა, ერის ლი დე რი პრე ზი დენ ტი ა, ხო ლო რო ცა და მო უ კი დე ბე ლი არ 
არის, მა შინ მას ან მწე რა ლი უძღ ვე ბა ან ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე
ბე ლი მოძ რა ო ბის მოღ ვა წე, ან რე ვო ლუ ცი ო ნე რი. ერის ნე ბის უმაღ ლე სი 
გა მომ ხატ ვე ლი პრე ზი დენ ტი ა, რო გორ შე იძ ლე ბა ნიქ სონს, კარ ტერს ან 
რო მე ლი მე ამე რი კელ პრე ზი დენტს ამე რი კის თვის სა ზი ა ნო საქ მე გა ე
კე თე ბი ნა ან ვინ მეს ეთ ქვა, ამე რი კე ლი ერის ლი დე რი ჰე მინ გუ ე ი ა ო. 
ამი ტომ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბა გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ სა ქარ
თვე ლოს ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბა არ ჰყავს.

- დღეს, რო დე საც სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა უკი დუ რე სად დამ ძიმ და, 
რო გორ ფიქ რობთ, სა ზო გა დო ებ რი ო ბას შეს წევს კი დევ იმის ძა ლა, რომ 
ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის და სა ცა ვად ხმა აღი მაღ ლოს?

 სა ერ თოდ, ყვე ლა ქვე ყა ნა ში მო სახ ლე ო ბის მო აზ როვ ნე ნა წი ლი 1%ს 
არ სცილ დე ბა, ის 1% გა ა მარ ჯვე ბი ნებს ერს ან და ღუ პავს. და ნარ ჩე ნი 
99% მას მიჰ ყვე ბა, ისე რო გორც ყოჩს ცხვრის ფა რა. ეს ბუ ნებ რი ვი 
მოვ ლე ნა ა. არ შე იძ ლე ბა 100% ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რად მო აზ როვ ნე არ სე ბა 
იყოს. ღმერ თმა ნუ ჰქნას! 99% წმინ და ფი ზი კუ რი ძა ლა ა, რო მე ლიც 
შეგ ნე ბუ ლად თუ შე უგ ნებ ლად მის დევს ამ 1%ის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
ძა ლას, რო მელ თა გან მცი რე ნა წი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ა. ის 1% 
თუ შე იგ ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო სა ნა ხევ როდ და ღუპ ულია და სა ჭი როა 
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ახა ლი გზე ბის ძი ე ბა, მა შინ გვეშ ვე ლე ბა., ხო ლო თუ ასე გაგ რძელ და, 
დეგ რა და ცი ის პრო ცე სი შე უქ ცე ვა დი გახ დე ბა. დღეს ამ 1%ის უმ რავ
ლე სო ბა მხარს უჭერს პრე ზი დენ ტის ან ტი ე როვ ნულ კურსს, რად გან ამ 
მხარ და ჭე რით ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში რჩე ბი ან და თუ კურ სი შე იც
ვლე ბა, სა თა ვე ში სხვა ხალ ხი მო ვა, რო მე ლიც ნა ცი ო ნა ლუ რი ცნო ბი ე
რე ბის გა მომ ხატ ვე ლი იქ ნე ბა და ან ტი ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბის მ ტა რე
ბე ლი გამ გე ბე ლი, პარ ლა მენ ტა რი, ან მი ნის ტრი აღარ იქ ნე ბა სა ჭი რო. 
ამი ტომ ისი ნი ხე ლოვ ნუ რად ქმნი ან ასეთ ატ მოს ფე როს, რა თა კო რუმ
პი რე ბუ ლი და დამ ნა შა ვე ელე მენ ტე ბი სა გან იყოს და კომ პლექ ტე ბუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბა.

- და ბო ლოს, დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი კურ სის მა ტა რე ბე ლი ხე ლი-
სუფ ლე ბის ზე ო ბი სას, არის თუ არა პროგ ნო ზი რე ბა დი ეროვ ნუ ლი 
ცნო ბი ე რე ბის გა დარ ჩე ნა?

 მე ძა ლი ან პე სი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი და ჯერ ჯე რო ბით ვერ 
ვხე დავ ისეთ ძლი ერ ძა ლას, რო მე ლიც ამას მო ა ხერ ხებს. არ სე ბო ბენ 
ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნე ბი, ჯგუ ფე ბი, მაგ რამ ისე თი ძა ლა, რო მე ლიც და უ
პი რის პირ დე ბა დღე ვან დელ ან ტი ე როვ ნულ კურსს, ჯერ ჯე რო ბით არ 
მე გუ ლე ბა.

ესა უბ რა ნი ნო ჩხა ი ძე
“მე ოთხ ე”, 26 იან ვა რი - 2 თე ბერ ვა ლი, 2001

და კარ გუ ლია ტე რი ტო რი ე ბი, დან გრე უ ლია 
ეკო ნო მი კა, ქვე ყა ნა ინ ფორ მა ცი ულ ვა კუ უმ შია

- ბა ტო ნო სო სო, სო ცი ა ლუ რი აფეთ ქე ბის ყვე ლა პი რო ბაა შექ მნი ლი 
ქვე ყა ნა ში. ეტყ ო ბა, ხე ლი სუფ ლე ბას ეს აში ნებს, არა და, საქ მის გა მო-
სას წო რებ ლად თითს თით ზე არ აკა რებს. რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ-
ლე ნე ბი?

 დღეს ყვე ლა სფე რო ში კრი ზი სი ა. და კარ გუ ლია ტე რი ტო რი ე ბი, 
დან გრე უ ლია ეკო ნო მი კა, დათ რგუნ ვი ლია ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბა. 
ხალხს არა აქვს შუ ქი, ხელ ფა სე ბი, პენ სია და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია 
 იმე დი. მაგ რამ ამ ხე ლი სუფ ლე ბამ ცხრა წლის მან ძილ ზე ჩა უკ ლა სა ზო
გა დო ე ბას მებ რძო ლი სუ ლი. უშუ ქო ბის გა მო მო სახ ლე ო ბა მოკ ლე ბუ ლია 
ტე ლე გა და ცე მებს. გა ზე თე ბის ტი რა ჟი მე ტის მე ტად მცი რეა და რაც 
გა მო დის, ისიც მხო ლოდ რამ დე ნი მე ქა ლაქ ში ვრცელ დე ბა. ასე რომ, 
ქვე ყა ნა ინ ფორ მა ცი უ ლა დაც დაშ ლი ლი ა.

- ძა ლი ან შორს ხომ არ წა ვე დით და სავ ლუ რი პო ლი ტი კი სა კენ, მა შინ 
რო ცა რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა სულ უფ რო არა ნორ მა ლურ ხა სი ათს 
იღებს. ისე ხომ არ გვჭირს, რო გორც ან და ზა ში ა: მა მა და ვიწყ ნო და და 
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მა მი ნაც ვალს ლო ცუ ლობ და ო.
 რუ სე თი ჩვე ნი დი დი მე ზო ბე ლია და, სუ ლერ თი ა, ვინც უნ და დაგ ვეხ

მა როს, ვინც უნ და დაგ ვი ჭი როს მხა რი, მას თან ურ თი ე რ თო ბის ნორ მა
ლი ზე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. მაგ რამ ეს არ მოხ დე ბა, სა ნამ ქვე ყა ნას მარ თავს 
ახ ლან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა.

- რო გორც ამ ბო ბენ, ჯამ ლეტ ბა ბი ლაშ ვილს კი დევ ერ თი ვა დით სურს 
გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რო ბა, პარ ლა მენ ტში კი მი სი მო სა ლოდ ნე ლი 
იმ პიჩ მენ ტის თა ო ბა ზე ლა პა რა კო ბენ.

 ვფიქ რობ, პარ ლა მენ ტი ხე ლახ ლა და ამ ტკი ცებს ბა ბი ლაშ ვი ლის კან დი
და ტუ რას. იგი არის არა კა ნო ნის, არა მედ  შე ვარ დნა ძის ერ თგუ ლი 
პრო კუ რო რი.

- თვლით, რომ ბლო კი “სა ქარ თვე ლოს აღორ ძი ნე ბა” მტკი ცე დაა 
შეკ რუ ლი?

 ჩვენს ბლოკს აქვს დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, მას ჰყავს თვალ სა
ჩი ნო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პი როვ ნე ბე ბი, მაგ რამ მა თი შე საძ ლებ ლო ბა 
რე ა ლუ რად არ გა მოვ ლე ნი ლა. ალ ბათ, სა ა მი სო სი ტუ ა ცია ჯერ არ 
დამ დგა რა. ცალ კე უ ლი გა დამ რბე ნე ბი ყვე ლა პარ ტი ა შია და არც “ა ღორ
ძი ნე ბა ა” გა მო ნაკ ლი სი. ასეთ პი რებს აფა სე ბენ დღე ვან დელ ხე ლი სუფ
ლე ბა ში, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბა ში არა ვი თა რი რე ზო ნან სი არა აქვთ.

- რა ტომ გახ და ასე აქ ტუ ა ლუ რი თენ გიზ ასა ნი ძის გა თა ვი სუფ ლე ბის 
სა კითხი და რა ტომ აჰ ყავთ იგი პო ლი ტი კის რან გში?

 თენ გიზ ასა ნი ძის სა კითხ ით თბი ლი სი მა შინ და ინ ტე რეს დე ბა ხოლ მე, 
რო ცა რა ღაც პრობ ლე მა წარ მო ექ მნე ბა ბა თუმს. ალ ბათ ახ ლაც ასე ხდე ბა.

- ხომ არ ფიქ რობთ, რომ ხალ ხი და ხე ლი სუფ ლე ბა დას ცილ და ერ თმა ნეთს?
 ხალ ხი და ხე ლი სუფ ლე ბა ერ თმა ნეთს დას ცილ და მა შინ, რო ცა სა ქარ

თვე ლო ში მოხ და კრი მი ნა ლუ რი გა დატ რი ა ლე ბა.
- აქვს მა ინც რა მე და დე ბი თი ამ ხე ლი სუფ ლე ბას?
 მი ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა, რად გან გა მა დი დე ბე ლი შუ შა თან არა 

მაქვს...
ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე

“ა ჭა რა”, 2001, იან ვა რი

გა ნახ ლე ბის სურ ვი ლი
– რო გორ აფა სებთ დღეს ქვე ყა ნა ში შექ მნილ პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბას?
– ქვე ყა ნა ში დღეს კა ტას ტრო ფუ ლი მდგო მა რე ო ბა ა, ყვე ლა სფე რო ში 

კრი ზი სი ა. რო გორც ჩანს, ასე სჭირ დე ბა ხე ლი სუფ ლე ბას, რა თა 
დაშ ლი ლი, და უძ ლუ რე ბუ ლი, დათ რგუნუ ლი სა ქარ თვე ლო ისევ რუ სე თის 
იმ პე რი ას ჩა ა ბა როს. ხო ლო თა ვად სა ჩუქ რად მი ი ღოს ან შე ი ნარ ჩუ ნოს 
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ქვეყ ნის დაქ ცე ვით, და მო ნე ბით მი ღე ბუ ლი დი ვი დენ დე ბი.
ხალ ხი აი ტანს შიმ შილს, სი ცი ვეს, სიბ ნე ლეს, რო ცა სწამს, რომ ხე ლი

სუფ ლე ბა მარ თლაც იბ რძვის აფ ხა ზე თის და საბ რუ ნებ ლად, ეკო ნო მი კის 
აღორ ძი ნე ბი სათ ვის, კულ ტუ რის გა და სარ ჩე ნად. მაგ რამ დღეს ხალ ხსა 
და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის უფ სკრუ ლია და ამ უფ სკრუ ლის გაღ რმა ვე ბაა 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ზა ნი, ნე ბით თუ უნებ ლი ეთ, და არა მი სი აღ მოფ ხვრა, 
გა და ლახ ვა.

ერეკ ლე მე ო რე კრწა ნი სის ბრძო ლა ში და მარ ცხდა, მაგ რამ ამის გა მო 
ხალხს მის თვის ბრალ დე ბა არ წა უ ყე ნე ბი ა, რად გან მე ტი არ შე ეძ ლო.
მაგ რამ რო ცა შენ იწყ ებ ომს და ამ ომ ში 50ჯერ ნაკ ლებ მო წი ნა აღ მდე
გეს თან მარ ცხდე ბი, ეს უკ ვე სხვა სა კითხ ი ა. აქ, ბუ ნებ რი ვი ა, დგე ბა 
პასუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხ ი.

- თქვე ნი აზ რით, რამ დე ნად რე ა ლუ რია და პი რის პი რე ბა პარ ლა მენ ტსა 
და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის?

 პარ ლა მენ ტსა და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის ცალ კე
უ ლი და პი რის პი რე ბა ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს, რად გან ძა ლა უფ
ლე ბის სხვა დას ხვა შტოს წარ მო ად გე ნენ. მაგ რამ არ არ სე ბობს და პი რის
პი რე ბა ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი კურ სის, იდე ო ლო გი ის გა მო.

მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის ცალ კე უ ლი წევ რე ბი შე იძ ლე ბა უფ რო რე ა
ლუ რად მსჯე ლო ბენ, შე იძ ლე ბა უფ რო მწვა ვედ გა ნიც დი ან სა ქარ თვე ლოს 
ტრა გი კულ ყო ფას, ვიდ რე თუნ დაც პრე ზი დენ ტი. მაგ რამ სა ერ თო 
ჯამ ში ისი ნი ერ თად არი ან, რად გან მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი და მი სი 
სა პარ ლა მენ ტო ფრაქ ცია შე ვარ დნა ძის გა რე შე ძა ლას და კარ გავს, შე იძ
ლე ბა მო მა ვალ არ ჩევ ნებ ში პარ ლა მენ ტის მიღ მაც კი დარ ჩეს. ამი ტომ 
ჯერ ჯე რო ბით მათ თვის ერ თი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა.

- რო გორ შე ა ფა სებ დით ბლოკ “ა ღორ ძი ნე ბა ში” მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს 
და სა ერ თოდ, რამ დე ნად ქმე დი თია დღეს ოპო ზი ცი ა?

– ბლო კი “ა ღორ ძი ნე ბა”, მო გეხ სე ნე ბათ, რამ დე ნი მე პარ ტი ი სა გან 
შედ გე ბა და ეს უკ ვე თა ვის თა ვად ნიშ ნავს გან სხვა ვე ბულ პო ზი ცი ებს.

ვფიქ რობ, ოპო ზი ცი ის პო ტენ ცი ა ლი არ არის საკ მა რი სად გა მოვ ლე ნი ლი.
ოპო ზი ცი ას პირ ველ რიგ ში უნ და ამოძ რა ვებ დეს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 

თვალ საზ რი სი, რაც შე იძ ლე ბა ეფექ ტუ რი არ ჩან დეს მა ყუ რებ ლი სათ
ვის. ყო ველ თვის აღ მოჩ ნდე ბი ან ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
ამ ბი ცი ებს ვერ იო კე ბენ, მაგ რამ, ალ ბათ ესეც სა ჭი რო ა, რა თა გქონ დეს 
უკე თე სო ბის კენ სწრაფ ვის ძა ლა და გა ნახ ლე ბის სურ ვი ლი.

მთლი ა ნო ბა ში, ჩვე ნი ბლო კი ინარ ჩუ ნებს ოპო ზი ცი ურ თვალ საზ რისს 
და მხარს არ უჭერს ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ 
კურსს, რო მელ საც ქვე ყა ნა კა ტას ტრო ფამ დე მიჰ ყავს.

– რო გორ აფა სებთ ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის კო მი სი ის მუ შა ო ბას დღეს. 
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რო გორ, რა გზით უნ და გაგ რძელ დეს პრო ცე სი.
 ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის კო მი სია ჯერ ჯე რო ბით არის პო ლიტ პა ტი

მარ თა გა მოშ ვე ბის კო მი სია და ამ ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბაც უჭირს. მი სი 
მას შტა ბი თა ვი დან ვე შეზღ უ დუ ლი იყო, რად გან სა თა ვე ში ჩა უ ყე ნეს 
ვა სილ მაღ ლა ფე რი ძე. მას კი, თა ვი სი მდგო მა რე ო ბი სა გა მო, მხო ლოდ 
რე კო მენ და ცი ე ბის მი ცე მა შე ეძ ლო ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის, რო მე ლიც ან 
გა ით ვა ლის წი ნეს, ან  არა.

სა ქარ თვე ლოს 9 წე ლია მარ თავს ედუ არდ შე ვარ დნა ძე და მი სი დას
ტუ რის გა რე შე ქვე ყა ნა ში ვერ ცერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი ვერ 
გა დაწყ დე ბა. რაც უნ და პა რა დოქ სუ ლი იყოს, ამი ტომ გა დაწყ ვი ტა 
ჩვენ მა ფრაქ ცი ამ, რომ კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ყო ფი ლი ყო თა ვად 
პრე ზი დენ ტი!

ხე ლი სუ ფალს, რო მელ საც უნ და ქვეყ ნის აღ მშე ნებ ლო ბა და და მო უ კი
დებ ლო ბა, არ შე იძ ლე ბა არ აღელ ვებ დეს ერის მრა ვალ წლი ა ნი გახ ლე ჩა 
და ში და და პი რის პი რე ბა. მან კი პრობ ლე მის გა დაჭ რა დროს მი ან დო.

ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბა მხო ლოდ პა ტიმ რე ბის გა მოშ ვე ბა არ არის, ის 
მო ი ცავს სა კითხ თა მთელ წრეს და სა ბო ლო ოდ გუ ლის ხმობს ეროვ ნუ ლი 
თან ხმო ბი სა და ერ თი ა ნო ბის მთავ რო ბის შექ მნას.

ად რე თუ გვი ან ეს მა ინც მოხ დე ბა, თუ სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუ ფალ 
ქვეყ ნად ყოფ ნა უწე რი ა, მაგ რამ მა შინ პრე ზი დენ ტი სხვა იქ ნე ბა, 
მმარ თვე ლი გუნ დი შე იც ვლე ბა.

– დღეს ხე ლი სუფ ლე ბა ქარ თუ ლი კულ ტურის, ლი ტე რა ტუ რის გა დარ-
ჩე ნა ზე სა უბ რობს, რე ა ლუ რად კი თე ატ რე ბი, კი ნო დარ ბა ზე ბი იხუ რე ბა, 
მათ მა გი ერ კა ზი ნო ე ბი იხ სნე ბა. ამ დარ გის მუ შა კე ბი თვე ო ბით ვერ 
იღე ბენ მი ზე რულ ხელ ფას საც კი. რამ დე ნად შე იძ ლე ბა ამ მდგო მა რე-
ო ბის გა მოს წო რე ბა და თქვენ თუ გიც დი ათ, რო გორც ლი ტე რა ტორს, 
სა პარ ლა მენ ტო ტრი ბუ ნი დან გა გე მახ ვი ლე ბი ნათ ამ პრობ ლე მა ზე 
ყუ რადღ ე ბა?

 დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას კულ ტუ რა კი არა, ქვეყ ნის ბე დი არ 
აინ ტე რე სებს. ლი ტე რა ტუ რა, ხე ლოვ ნე ბა, მეც ნი ე რე ბა ქმნის ერის ნა ცი
ო ნა ლურ სა ხეს. ჩვენ თან ყვე ლა ფე რი წარ მარ თუ ლია ნა ცი ო ნა ლო ბის 
და სათ რგუ ნა ვად და ასეთ დროს თავს ვინ აიტ კი ვებს კულ ტუ რა ზე, 
კი ნო სა და თე ატ რზე ზრუნ ვით.

ხე დავთ რომ ტე ლე და რა დი ო არ ხე ბი, გარ და “რუს თა ვი 2”ი სა, არ 
აშუ ქე ბენ სა ქარ თვე ლოს ტრა გი კულ პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ მდგო
მა რე ო ბას. სა ნაც ვლოდ სა ე თე რო დრო მი აქვს ცეკ ვას, სიმ ღე რას, უცხ ო
ურ კი ნო ფილ მებს, რეკ ლა მას, ოხუნ ჯო ბას, უხამს იუ მორს. ეს იმის თვის 
ხდე ბა, რომ ადა მი ან მა არ იფიქ როს რე ა ლურ პრობ ლე მა ზე, არ ჰქონ დეს 
მებ რძო ლი და ჰე რო ი კუ ლი სუ ლი.
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ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბას კურ სი აქვს აღე ბუ ლი არა უცხ ო ე თის ელი ტა რულ, 
არა მედ მა სობ რივ კულ ტუ რა ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ გარ თო ბას, სი ა მოვ
ნე ბას, მდა ბალ გრძნო ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბას გუ ლის ხმობს.

ახ ლა არ ვი ცი, მაგ რამ ად რე კულ ტუ რის გა დარ ჩე ნის კო მი ტეტს ხელ
მძღვა ნე ლობ და ედუ არდ შე ვარ დნა ძე და სწო რედ მა შინ გა ნად გურ და 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რა!

მინ და ერ თიც შევ ნიშ ნო  ქარ თველ მა მწერ ლებ მა და ხე ლოვ ნე ბის სხვა 
დარ გის მუ შა კებ მა, გან სხვა ვე ბით 1918 წლი სა გან, ვერ აღიქ ვეს, სა თა
ნა დო ძა ლით ვერ გა მო ხა ტეს ის გრან დი ო ზუ ლი პრო ცე სი, რაც ჩვენს 
თვალ წინ მოხ და. ეს გახ ლდათ საბ ჭო თა იმ პე რი ის დამ ხო ბა და სა ქარ
თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბა.

ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ოპო ზი
ცი ო ნე რობ და, მაგ რამ რო გორც კი დად გა თა ვი სუფ ლე ბის ჟა მი, შიშ მა 
აი ტა ნა. მო ნო ბა ში გა ლა ღე ბუ ლებს ისევ ბორ კი ლე ბი მო ე ნატ რათ, ვერ 
შეძ ლეს ცხოვ რე ბა მარ თლაც თა ვი სუ ფალ და და მო უ კი დე ბელ სა ქარ
თვე ლო ში.

გაზ. “ა ხა ლი ერა”, 2 თე ბერ ვა ლი, 2001

“სა ქარ თვე ლო ბა რა ბას გზას მიჰ ყვე ბა და იგი 
ქრის ტეს გზა ჰგო ნი ა”

– ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში დაგ რო ვი ლი პრობ ლე მე ბი ახალ 
თა ო ბას ექ ნე ბა გა და საწყ ვე ტი, იქ ნებ ამა ზე გვე სა უბ რა...

– სა ერ თოდ, უფ რო სი თა ო ბა ახალ გაზ რდო ბის მი მართ ყო ველ თვის 
სკეპ ტი კუ რად იყო გან წყო ბი ლი. ალ ბათ, მეც ასე ვარ. რად გან ვფიქ რობ, 
რომ მათ აკ ლი ათ სამ შობ ლოს გრძნო ბა, არ აინ ტე რე სებთ წიგ ნი, 
კარ გა ვენ ძველ ტრა დი ცი ებს...

მაგ რამ კონ ფლიქ ტი მა მებ სა და შვი ლებს შო რის არის სწო რედ ის 
აუ ცი ლე ბე ლი ძა ლა, რაც სა ჭი როა გან ვი თა რე ბი სა და პროგ რე სი სათ ვის, 
რად გან ახალს მო აქვს სი ახ ლე და აგ რძე ლებს ცხოვ რე ბას, ამ კვიდ რებს 
უცხოურ იდე ა ლებს. ეს ჩვენ გვეჩ ვე ნე ბა, რომ ქვე ყა ნა იღუ პე ბა, თო რემ 
ახალ გაზ რდე ბი პერ სპექ ტი ვა საც ხე და ვენ და გა მო სა ვალ საც.

შე გახ სე ნებთ 3000 წლის წი ნათ ნათ ქვამს: ეს რა ახალ გაზ რდო ბა 
მო დის, არც ჩვე ნი სწამთ, არც ჩვე ნი ადათ წე სე ბი სა, ქვეყ ნის აღ სას
რუ ლი მო ახ ლო ე ბუ ლი ა!

რო გორც ვხე დავთ, ის “აღ სას რუ ლი” არ დამ დგა რა.
– მაგ რამ ჩვე ნი დღე ვან დე ლი ახალ გაზ რდო ბა ერ თობ ფლეგ მა ტუ რი ა...
 ეს დრო ე ბი თი ა! ახალ გაზ რდო ბას, რო გორც წე სი, ყო ველ თვის გა მო
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უჩ ნდე ბა ლი დე რე ბი ყვე ლა სფე რო ში, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრა ვენ 
მის სა ხეს. ალ ბათ ეს იქ ნე ბა არა უმე ტეს ერ თი პრო ცენ ტი სა. ჩვენ კი 
გან ვსჯით იმ 99 პრო ცენ ტის მი ხედ ვით, რო მე ლიც ყო ველ დრო ში 
უბ რა ლო მა სა იყო. მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით მარ თლაც ვერ ვხე დავთ მათ 
გა მოკ ვე თილ ფი გუ რებს.

რო გორც ძვე ლი ბერ ძნე ბი ამ ბობ დნენ, მა სე ბის ხა სი ათს, ინ ტე რე სებს 
და მზე რის მი მარ თუ ლე ბას დი დად გან საზღ ვრავს პირ ვე ლი კა ცი, 
რომ ლის თვი სე ბე ბი გა და ე ცე მა სა ზო გა დო ე ბას.

-თქვე ნი ოპ ტი მიზ მის მი უ ხე და ვად, ფაქ ტი ჯი უ ტი ა: ახალ გაზ რდო ბა 
თავ გზა აბ ნე უ ლი ა, რის მი ზე ზიც, ვფიქ რობ, ის არის, რომ დღეს სა ქარ-
თვე ლოს იდე ო ლო გია არა აქვს.

 გე თან ხმე ბით, დღეს ტე ლე ვი ზია უარ ყო ფით მა გა ლი თებს აძ ლევს 
ახალ გაზ რდებს. ყო ველ პროგ რესს თა ვი სი ნაკ ლიც ახ ლავს და არც ტე
ლე ვი ზიაა გა მო ნაკ ლი სი. ცხა დი ა, მო ზარ დე ბის ფსი ქი კა ზე მოქ მე დებს 
პორ ნოგ რა ფი უ ლი და სა ში ნე ლე ბა თა ფილ მე ბი. სა ბედ ნი ე როდ, ეს გავ
ლე ნა ვრცელ დე ბა ახალ გაზ რდო ბის ერთ ნა წილ ზე, მის ინ სტინ ქტებ ზე.

- სა შუ ა ლო სკო ლებ ში რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, ისე რო გორც 
ყვე ლა დარ გში, თა ვად რომ ვერ გა არ თვეს თა ვი გა ნათ ლე ბის სა მი ნის-
ტროს თა ნამ შრომ ლებ მა, და სავ ლე ლი კო ლე გე ბიც წა მო იშ ვე ლეს. თქვე-
ნი კო მენ ტა რი, ბა ტო ნო სო სო...

 აქაც ისე თი ვე მძი მე მდგო მა რე ო ბა ა რო გორც ყველ გან. მას წავ
ლე ბელს ყო ველ თვის უჭირ და! ახ ლა ლა მის სუნ თქვის სა შუ ა ლე ბაც 
წა არ თვან. პე და გოგს, რო მელ საც თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში არ ეძ ლე ვა 
მის თვის გან კუთ ვნი ლი უმ ნიშ ვნე ლო თან ხაც კი, არც ავ ტო რი ტე ტი 
ექ ნე ბა და არც  მუ შა ო ბის ხა ლი სი.

ახ ლა ბევრს ლა პა რა კო ბენ სკო ლე ბის ავ ტო ნო მი ა ზე, ანუ ნე ბის მი
ე რი სკო ლის დი რექ ცი ას უფ ლე ბა ექ ნე ბა, თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ 
მარ თოს სკო ლა. თუ ასე ავ ტო ნო მი უ რი გახ და ყვე ლა ფე რი, სა ხელ მწი ფო 
აღარ იარ სე ბებს, ან და, რო გორ შე იძ ლე ბა, სკო ლა იყოს ავ ტო ნო მი უ რი, 
რო ცა იგი ფუნ ქცი ო ნი რებს სა ერ თო პროგ რა მე ბი სა და სა ხელ მძღვა ნე
ლო ე ბის სა ფუძ ველ ზე.

ისე, თუ უხელ ფა სო ბა იგუ ლის ხმე ბა, ისი ნი მარ თლაც ავ ტო ნო მი ურ ნი 
არი ან!

– თქვე ნი აზ რი ფა სი ა ნი სას წავ ლებ ლე ბის არ სე ბო ბა ზე.
 ფა სი ა ნი სას წავ ლებ ლე ბი უნ და არ სე ბობ დეს, მაგ რამ ორი პი რო ბით: 

მას უნ და ჰქონ დეს მა ტე რი ა ლურ ტექ ნი კუ რი ბა ზა და ჰყავ დეს სა კუ
თა რი კად რე ბი. ნათხ ო ვა რი სა შუ ა ლე ბე ბი თა და ლექ ტო რე ბით არ სე
ბუ ლი “უ ნი ვერ სი ტე ტე ბი” მხო ლოდ ცოდ ნის გა უ ფა სუ რე ბას უწყ ო ბენ 
ხელს.
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ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ეთ: დღეს სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ფერს “ა კა დე მი ას” 
და “უ ნი ვერ სი ტეტს” არ ქმე ვენ. მი ზა ნი ნა თე ლია  უნ და მოხ დეს გა ნათ
ლე ბი სა და კულ ტუ რის დის კრე დი ტა ცი ა. სა ქარ თვე ლომ უნ და იფიქ როს 
მხო ლოდ მი წი ერ პრობ ლე მებ ზე. ქარ თვე ლი ხალ ხი უნ და გა და იქ ცეს 
სხვა თა მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლად. დღეს სა ქარ თვე ლოს მუ შა ხელ ზე მე ტი 
ამ “ა კა დე მი ე ბის” “ა კა დე მი კო სე ბი” და “უ ნი ვერ სი ტე ტე ბის” “პრო ფე სო
რე ბი” ჰყავს.

– ახალ გაზ რდო ბის გა მო თაყ ვა ნე ბის არა ნაკ ლე ბი სა შუ ა ლე ბაა ეს გა უ-
თა ვე ბე ლი ტე ლე სე რი ა ლე ბი... თქვე ნი შე ფა სე ბით...

 ხში რად მით ქვამს და ვი მე ო რებ: პორ ნოგ რა ფი უ ლი ფილ მე ბი თა ვი სი 
არ სით ამო რა ლუ რი ა! სე რი ა ლე ბიც და ახ ლო ე ბით ასე თია  ისი ნიც 
ნა წი ლია იმ პროგ რა მე ბი სა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქარ თვე ლე ბი უნ და 
გა და ეჩ ვი ონ აზ როვ ნე ბას, ფიქრს, სწრაფ ვას სრულ ყო ფი ლე ბი სა კენ, 
გა და ეჩ ვი ონ ფიქრს სამ შობ ლო ზე.

თქვენ შე იძ ლე ბა იფიქ როთ, რომ ეს და სავ ლე თის აქ ტი ვო ბა ა! მაგ რამ 
და ვუკ ვირ დეთ: ევ რო პამ და ამე რი კამ შექ მნეს უდი დე სი კულ ტუ რა 
ყვე ლა სფე რო ში. ჩვენ ამ ევ რო პის კენ უნ და ვის წრაფ ვო დეთ და არა 
ერ ზაც კულ ტუ რის კენ.

მაგ რამ საქ მე ის არის, რომ უი დე ო ლო გიო ქვე ყა ნა ში მძლავ რობს 
ზნე ობ რი ვი გამ ყინ ვა რე ბა, არ სე ბობს ნო ყი ე რი ნი ა და გი და და ინ ტე რე სე
ბუ ლი პი რე ბი სა ზო გა დო ე ბას შეგ ნე ბუ ლად აწ ვდი ან სუ რო გა ტებს, რა თა 
იგი გა და აგ ვა რონ.

სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ბა რა ბას გზა მიჰ ყვე ბა და იგი ქრის ტეს 
გზა ჰგო ნი ა.

ესა უბ რა ზა ი რა ბი ლი ხო ძე
გაზ. “ე პო ქა”, 4-7 მა ი სი, 2001

ოპო ზი ციის ტრი უმ ფი
გუ შინ დელ მა სხდო მამ კი დევ ერ თხელ და ამ ტკი ცა, თუ რა ო დენ მაღ ლა 

დგას ოპო ზი ცია მო ქა ლა ქე თა კავ შირ ზე. ოპო ზი ცი ის ლი დე რე ბის გა მოს
ვლე ბი სი მარ თლით, აზ როვ ნე ბის სიღ რმით, თუნ დაც ორა ტო რუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბით გა ცი ლე ბით სა ინ ტე რე სო იყო, ვიდ რე ჟვა ნი ას, ადა მი ას 
თუ ლო მი ნა ძის გა მოს ვლე ბი. რო გორც ეტყ ო ბა, მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის 
შე მო ღე ბა მა ინ ცდა მა ინც არც შე ვარ დნა ძეს უნ და და არც ჟვა ნი ას. შე ვარ
დნა ძეს იმი ტომ არ უნ და, რომ უფ ლე ბა თა გარ კვე ულ ნა წილს კარ გავს. 
ჟვა ნი ას იმი ტომ, რომ ვერ მი ი ღებს იმ დენ ძა ლა უფ ლე ბას, რამ დე ნიც 
სურს. ასეთ შემ თხვე ვა ში კი კონ სტი ტუ ცი ის კი დევ ერ თხელ და წე რა 
აზრს მოკ ლე ბუ ლი ა, რაც შე სა ნიშ ნა ვად გა მოჩ ნდა ოპო ზი ცის ლი დე
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რე ბის გა მოს ვლა ში. გუ შინ დელ მა დღემ და ა დას ტუ რა ხე ლი სუფ ლე ბის 
სრუ ლი უმ წე ო ბა, ოპო ზი ცი ის სი მარ თლე და ხედ ვის მას შტა ბი. ეს მარ ტო 
ჩე მი აზ რი არ გახ ლავთ, ჰკითხ ეთ ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს და ამა ვე აზრს 
გა მოთ ქვა მენ. ჟვა ნი ას სიტყვა იყო ერ თერ თი ყვე ლა ზე უფე რუ ლი მის 
გა მოს ვლა თა შო რის. მან ვერც ოპო ზი ცი ის მი ერ წა მოჭ რილ პრობ ლე მებს 
გას ცა პა სუ ხი და ახა ლიც ვე რა ფე რი თქვა.

ერ თი სიტყ ვით, ეს სხდო მა ოპო ზი ცი ის ტრი უმ ფი გახ ლდათ.
“ა ხა ლი ერა”, 2001, 15 მა ი სი

“ყვე ლა სფე რო ში, ყვე ლა დარ გში 
გა ნუ კითხ ა ო ბა ა”...

– ბა ტო ნო სო სო, რას მო უ ტანს ქვე ყა ნას ოპო ზი ცი უ რი ძა ლე ბის გა ერ-
თი ა ნე ბა?

– ოპო ზი ცი ის გა ერ თი ა ნე ბა მი სა სალ მე ბე ლი ა. ტე ლე ვი ზი ით ნა ხავ დით 
ოპო ზი ცი ის ლი დე რე ბის გა მოს ვლას. რო გო რი არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ა, 
რო გო რი და მა ჯე რე ბე ლი მა თი მო საზ რე ბე ბი და რო გორ უსუ სუ რად 
გა მო ი ყუ რე ბოდ ნენ მოქ კავ ში რე ლე ბი და მა თი ხელ მძღვა ნე ლო ბა. მარ თა
ლი ა, უმ რავ ლე სო ბა მათ აქვთ, მაგ რამ სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი
სათ ვის არ ჰყოფ ნით...

– ზვი ა დის ტე ბი ხომ აფა სე ბენ ამ გა ერ თი ა ნე ბას?
– ზვი ა დის ტე ბიც მი ე სალ მე ბი ან ოპო ზი ცი ო ნერ თა გა ერ თი ა ნე ბას. 

ბო ლოს და ბო ლოს ოპო ზი ცია თუ არ შე იკ რა, ცალ ცალ კე ვე რა ფერს 
გავ ხდე ბით.

მთავ რო ბის გა ერ თი ა ნე ბულ სხდო მა ზე უჩ ვე უ ლოდ მწვა ვე სა უ ბა რი 
იყო ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის თა ო ბა ზე, იმა ზე, რომ კონ ტრა ბან დამ 
ლა მის წა ლე კა ქვე ყა ნა.

– თქვე ნი აზ რით, რა ეშ ვე ლე ბა ყო ვე ლი ვე ამას?
– ყვე ლაფ რის სა თა ვე ისევ და ისევ ხე ლი სუფ ლე ბის კო რუმ პი რე ბუ

ლო ბა ში ა. თა ვა დაც აცხ ა დე ბენ, რომ სა ქონ ლის დი დი ნა წი ლი კონ ტრა
ბან დით შე მო დის, სა ბა ჟოს გვერ დის ავ ლით, და უ ბეგ რა ვად.

ვინ აკე თებს ამას? ისევ მა ღალ ჩი ნოს ნე ბი, რომ ლე ბიც კონ ტრა ბან დას 
მფარ ვე ლო ბენ. ამი ტო მა ცაა ასე უმ ძი მე სი მდგო მა რე ო ბა.

– ქსნის კო ლო ნი ა ში მომ ხდარ დიდ უბე დუ რე ბას რო გორ შე ა ფა სებთ?
– სის ხლი ა ნი მკვლე ლო ბე ბი სას ჯე ლის მოხ დის ად გილ ზე! ამა ზე 

უბე დუ რე ბა და სირ ცხვი ლიც რა უნ და იყოს?!
რას იზამ, ყვე ლა სფე რო ში, ყვე ლა დარ გში გა ნუ კითხ ა ო ბა ა, ქა ო სი და 

ანარ ქი ა. ფაქ ტობ რი ვად, ქვე ყა ნა, სა ხელ მწი ფო უმარ თა ვი ა. ყველ გან 
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ერ თმა ნეთ ზე უა რე სი ამ ბე ბი ხდე ბა...
– მოს კოვ ში აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ხე ლოვ ნე ბის 

ოს ტატ თა გა მოს ვლებს დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა, ხე ლოვ ნე ბის 
ტრი უმ ფა დაც კი მო ნათ ლეს ეს დღე ე ბი. მაგ რამ დე და ქა ლა ქის პრე სამ 
და ტე ლე ვი ზი ამ ძა ლი ან იძუნ წეს ამ მოვ ლე ნის გა შუ ქე ბა ში... თქვენც 
თუ ასე მი გაჩ ნი ათ, რა ტომ მოხ და ეს?

– თბი ლის ში ამის თა ო ბა ზე არა ვის არა ფე რი გა უ გი ა.  21 მა ი სის “ა ლი ო
ნამ დე” ტე ლე ვი ზი ას, არც პირ ველ არხს და არც “რუს თა ვი2”ს, პრე სას 
არა ვი თა რი ინ ფორ მა ცია არ მი უ ცი ა. ბა ტონ მა თა მაზ ვა შა ძემ და მი რე კა 
ბა თუ მი დან და მის გან გა ვი გე აჭა რის ხე ლოვ ნე ბის ოს ტატ თა მარ თლაც 
დი დი წარ მა ტე ბის ამ ბა ვი.

ვფიქ რობ, ვი ღა ცა გან ზრახ აკე თებს, ჩვე ნი გა ზე თე ბი მთელ გვერ დებს 
უძღ ვნი ან ჭო რებს და ყურ მოკ რულ მა სა ლებს. სა სი კე თო საქ მე ებ ზე 
კი დუ მილს ამ ჯო ბი ნე ბენ. ეს შეგ ნე ბუ ლი ბლო კა და ა, სხვას ვე რა ფერს 
და ვარ ქმევ...

ქვე ყა ნას რუ სეთ თან გარ თუ ლე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს და თუ მი სი 
ნორ მა ლი ზე ბა სურს, იმა ზე უკე თე სი რა უნ და ინატ რო, რაც ამ დღე ებ ში 
აჭა რის ხე ლოვ ნე ბის ოს ტატ თა გა მოს ვლებს მოჰ ყვა, ორ ქვე ყა ნას შო რის 
ხე ლა ხა ლი დათ ბო ბი სა და ვი თა რე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ი სათ ვის?

ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე
“ა ჭა რა”, 2001, 23 მა ი სი

ლი ტე რა ტუ რა და არა დოქ ტრი ნა
ქარ თუ ლი პრე სის მრა ვალ ფე რო ვან სპექტრს, რო ცა თბი ლისს მი ტინ

გე ბის ტალ ღამ გა და უ ა რა, კი დევ ერ თი გა მო ცე მა შე ე მა ტა  ეს გახ ლავთ 
“100 მწერ ლის გა ზე თი”.

შე იძ ლე ბა იკითხ ოს მკითხ ველ მა, რამ დე ნად იყო სა ჭი რო იგი?
რო გორც ვხე დავთ, გა მო დის უამ რა ვი პო ლი ტი კუ რი გა ზე თი, 

ქვეყ ნდე ბა არა ერ თი სა ინ ტე რე სო, აქ ტუ ა ლუ რი სტა ტია, ჩვე ნი სი ნამ
დვი ლის მწვა ვე პრობ ლე მებს რომ ეხე ბა. მაგ რამ სულ რამ დე ნი მე გა მო
ცე მა ეთ მო ბა ლი ტე რა ტუ რას. ჩვე ნი მი ზა ნია სი ნამ დვი ლე ავ სა ხოთ არა 
ჟურ ნა ლის ტის, არა მედ მწერ ლის თვა ლით, მივ ცეთ ას პა რე ზი მწერ ლებს, 
ლი ტე რა ტო რებს, კრი ტი კო სებს, რო მელ თაც აწუ ხებთ ქვეყ ნის ბე დი და 
ლი ტე რა ტუ რის მდგო მა რე ო ბა.

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, მწერ ლო ბას არ გა აჩ ნია ის ავ ტო რი ტე ტი, 
რაც ახ ლო წარ სულ ში ჰქონ და. დრომ ბევ რი რამ გა და ა ფა სა და არა ერთ 
მე ხოტ ბეს გა მო უ ტა ნა ულ მო ბე ლი გა ნა ჩე ნი. ჩვე ნი ის ტო რი ის ბო ბო ქარ 
პე რი ოდ ში ბევ რმა დუ მი ლი არ ჩი ა. ზო გი ერის სუ ლის კვე თე ბა საც და უ
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პი რის პირ და, შე დე გად კი ის მი ვი ღეთ, რომ მკითხ ველ მა და კარ გა ინ ტე-
რე სი მწერ ლო ბი სად მი, რად გან მას ში ვერ ჰპო ვა ქო მა გი, მა გა ლი თი და 
ნი მუ ში.

მწე რა ლი თა ვის შე მოქ მე დე ბით, პირ და პირ თუ სიმ ბო ლუ რად, ემ სა
ხუ რე ბა ხალ ხსა და ქვე ყა ნას. ამი სათ ვის არ სჭირ დე ბა კონ კრე ტუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი დოქ ტრი ნა, რად გან, რო გორც შე ნიშ ნავ და მარ კე სი, ჩვე
ნი თავ გან წი რ ვის სა გა ნი უნ და იყოს სამ შობ ლო და არა ხე ლი სუფ ლე ბა. 
მხო ლოდ ქარ თვე ლი ხალ ხი, ქარ თუ ლი ენა არის ქარ თვე ლი მწერ ლის
თვის მა რა დი უ ლი ფე ნო მე ნი. ხო ლო თუ ხე ლი სუფ ლე ბა თრგუ ნავს ერის 
სულს და ამას გუნ დრუკს უკ მევს მწე რა ლი, ეს უკ ვე ტრა გე დიაა და ასე
თი ხე ლო ვა ნი ხალ ხის სიყ ვა რულს ვერ მო ი პო ვებს.

ყვე ლა მმარ თვე ლი ფას დე ბა არა იმით, თუ რო გორ შე ი ნარ ჩუ ნა სა ვარ
ძე ლი, არა მედ  რა გა ა კე თა ქვეყ ნი სა და ხალ ხი სათ ვის.

მწერ ლი სათ ვის არ შე იძ ლე ბა მთა ვა რი იყოს პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ
რი სი.

მწერ ლის თვის მთა ვა რია ლი ტე რა ტუ რა, ლი ტე რა ტუ რუ ლი ინ ტე რე სი, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ერის ჭირ ვა რამს, დღე ვან დელ დღე ს, სევ დას და 
ნაღ ველს, სი ხა რულს და აღ მაფ რე ნას. თუ კი გაგ ვაჩ ნია ასე თი გრძნო ბა.

ჩვენ და მარ ცხე ბუ ლი ქვე ყა ნა ვართ, რო მე ლიც ცხოვ რობს გა მარ ჯვე-
ბუ ლის იდე ო ლო გი ით, თით ქოს არა ფე რი გან სა კუთ რე ბუ ლი არ მომ ხდა
რა. არა და  ჩვენს თვალ წინ ხე ლი სუფ ლე ბის მო ღა ლა ტუ რი პო ლი ტი კით 
და ი კარ გა აფ ხა ზე თი, რომ ლის მსგავ სი კა ტას ტრო ფა მხო ლოდ ერ თხელ 
იყო სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, რო ცა ტა ო კლარ ჯე თი გა და ვი და თურ
ქე თის ხელ ში.

რო გორც XX სა უ კუ ნე ში ქარ თველ მა ხალ ხმა, მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი 
მსხვერ პლი სა და და ცე მი სა, შექ მნა დი დი ლი ტე რა ტუ რა, ისე იტყ ვის იგი 
ამ ას წლე ულ შიც თა ვის სათ ქმელს. მო დით, ამ ურ თუ ლე სი მი სი ის აღ
სას რუ ლებ ლად გა ვუ წო დოთ ერ თმა ნეთს ხე ლი, რად გან ლი ტე რა ტუ რა 
წინ მიჰ ყავთ დი დი იდე ით ან თე ბულ და არა გეს ლით მოშ ხა მულ ადა მი-
ა ნებს.

“100 მწერ ლის გა ზე თი”, 2001, 8-14 ნო ემ ბე რი

პრე ზი დენ ტი - კი ო, მე რი - არაო
– სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა გა ნაცხ ა და, რომ გამ გებ ლე ბი უნ და 

და ი ნიშ ნო ნო. თქვე ნი კო მენ ტა რი.
– შე ვარ დნა ძე არ ენ დო ბა ხალ ხის მი ერ არ ჩე ულ პი როვ ნე ბას, რად

გან იცის, რომ იგი არ იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის წევ რი. მარ თა ლი ა, 
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ევ რო საბ ჭო მო ითხ ოვს, რომ გამ გებ ლე ბი და მე რე ბი არ ჩე ულ ნი უნ და 
იქ ნენ, მაგ რამ შე ვარ დნა ძემ ასე თი “გა მო სა ვა ლი” მო ნა ხა: საკ რე ბუ ლო 
რომ აირ ჩევს, აქე დან ერ თერთს დავ ნიშ ნა ვო. ცხა დი ა, 20 თუ 25 დე პუ
ტა ტი დან ორი მა ინც ხომ იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი დან. პრე ზი დენ
ტმა ასე თი გან ცხა დე ბაც გა ა კე თა: ჩვენ ჯერ მზად არა ვართ იმი სათ ვის, 
რომ ქა ლა ქე ბი და რა ი ო ნე ბი არ ჩე ულ მა პი რებ მა მარ თო ნო! გა უ გე ბა რი ა, 
თუ პარ ლა მენ ტი სა და პრე ზი დენ ტის არ ჩე ვა შე იძ ლე ბა, მე რი სა და გამ
გებ ლის თა ნამ დე ბო ბა რა ტომ არის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი?

– ოპო ზი ცი ის აზრს, რა თქმა უნ და, არ გა ი ზი ა რებს უმ რავ ლე სო ბა...
 უმ რავ ლე სო ბის უმ რავ ლე სი ნა წი ლი ბრმად მიჰ ყვე ბა პრე ზი დენ ტი სა 

და პარ ლა მენ ტის მი თი თე ბებს. ამი ტომ, ცხა დი ა, ისი ნი ჩვენს აზრს ოფი
ცი ა ლუ რად არ იზი ა რე ბენ, თუმ ცა პი რად სა უ ბარ ში გვე თან ხმე ბი ან კი დეც.

- პარ ლა მენ ტმა ბა ტონ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უკ ვე მო უხ სნა “ბრალ დე-
ბე ბი”. რა ბრალ დე ბებ ზეა ლა პა რა კი?

 მო გეხ სე ნე ბათ, დღე ვან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, 
სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, რო მელ მაც გა მო აცხ ა და და მო უ
კი დებ ლო ბის აღ დგე ნა, მი იჩ ნია მო ღა ლა ტედ, ბან დე ბის მე თა უ რად და 
აღ ძრა სის ხლის სა მარ თლის საქ მე მი სი და მი სი თა ნა მებ რძო ლე ბის წი
ნა აღ მდეგ!

ქარ თველ მა ხალ ხმა დი დი ხა ნია აღი ა რა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
ღვაწ ლი ქვეყ ნის წი ნა შე და პარ ლა მენ ტი დღეს რას იტყ ვის, ამას არ სე
ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს. მაგ რამ ჩვენ მა ინც უნ და მი ვე სალ მოთ ამ 
ნა ბიჯს, რად გან ეს უკ ვე ავ ტო მა ტუ რად ნიშ ნავს სა კუ თა რი და ნა შა უ ლის 
აღი ა რე ბასაც!

ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე
“ა ჭა რა”, 22 ივ ნი სი, 2001

პარ ლა მენ ტის მოწ მო ბა № 02/035
და ბა დე ბის თა რი ღი: 16 ივ ნი სი, 1949 წე ლი;
საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლი: თბი ლი სი, სა ბურ თა ლო;
გა ნათ ლე ბა: თსუ (ფი ლო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი);
პრო ფე სი ა: ფი ლო ლო გი, ლი ტე რა ტო რი, ფი ლო ლო გი ურ მეც ნი ე რე-

ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი.
პარ ლა მენ ტში არის პირ ვე ლად;
საპროცედურო საკითხთა და  მთი ა ნი რე გი ო ნე ბი სა და გან სახ ლე ბის 

კო მი ტე ტების წევ რი;
ჰყავს მე უღ ლე ხა თუ ნა ქა ჯაია (ფი ლო ლო გი) და ორი შვი ლი.
პარ ლა მენ ტი: ჩვენ ისეთ ქვე ყა ნა ში ვცხოვრობთ, სა დაც ყვე ლა
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ფე რი რთუ ლი ა. იმი ტომ, რომ პარ ლა მენ ტა რი თა ვის ფუნ ქცი ას ვერ 
ას რუ ლებს. იმ იმედს, რა საც ხალ ხი ჩვენ ზე ამ ყა რებს, ვერ ვუ მარ თლებთ 
და მა თი გუ ლის დაწყ ვე ტა პარ ლა მენ ტზეც და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი
სუფ ლე ბა ზეც ბუ ნებ რი ვი ა. ჩვენ არ გვაქვს მე ტის ძა ლა და სა შუ ა ლე ბა. 
მე, პი რა დად, ოპო ზი ცი ურ ბლოკს მი ვე კუთ ვნე ბი. ჩვენ ვართ 60 კა ცი. 
პარ ლა მენ ტში, მო გეხ სე ნე ბათ, ყვე ლა ფე რი წყდე ბა ხმა თა უმ რავ ლე
სო ბით და კენ ჭის ყრით. მაგ რამ თუნ დაც პარ ლა მენ ტმა მი ი ღოს იდე ა
ლუ რი კა ნო ნე ბი, თუ ის რე ა ლუ რად არ აღ სრულ და, უბ რა ლო კე თილ 
სურ ვი ლად და გან ცხა დე ბად დარ ჩე ბა.

დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი: სა ქარ თვე ლო ში დღეს 
ყვე ლა ფერს წყვეტს ერ თი პი როვ ნე ბა, ეს არის ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.

და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მოთ ქმი სად მი: “პო ლი ტი კა ბინ ძუ რი საქ მე ა”. 
დღეს ბევ რი ამ ბობს, რომ პო ლი ტი კა არ არის ბინ ძუ რი საქ მე, რომ ის 
უნ და კეთ დე ბო დეს სუფ თა ხე ლე ბით, წმინ და გუ ლით, მაგ რამ ეს იდე
ა ლის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა. რე ა ლუ რად პო ლი ტი კო სე ბი მი მარ თავ
დნენ ყვე ლა ხერხს თა ვი სი მიზ ნის აღ სას რუ ლებ ლად. თუმ ცა ყო ველ
თვის აცხ ა დებ დნენ, რომ აკე თებ დნენ მხო ლოდ სი კე თეს და მოქ მე დებ
დნენ კე თი ლი გან ზრახ ვით. სა ერ თოდ, პო ლი ტი კა ში მთა ვა რია იმ დე ნად 
არა ის, თუ რა სა შუ ა ლე ბე ბით კეთ დე ბა, არა მედ  შე დე გი რა არის. არც 
ისაა მთა ვა რი, რა ღაც ქმე დე ბა რა მი ზანს ისა ხავს. რა შე დეგს მო ი ტანს 
იგი, ეს არის მთა ვა რი.

წარ მო სახ ვი თი ფილ მი პარ ლა მენ ტზე: გა და ღე ბა არ არის სა ჭი რო. 
თვი თონ პარ ლა მენ ტიც იძ ლე ვა მშვე ნი ერ სი უ ჟე ტებს: ხან “ბორ ჯომს” 
შე ას ხა მენ ერ თმა ნეთს, ხან  მუშ ტი კრივს გა მარ თა ვენ. აი, ეს ნა წი ლე ბი 
რომ ამოვ კრი ბოთ, მშვე ნი ე რი სი უ ჟე ტი იქ ნე ბა.

იუ მო რი: იუ მო რი დრა მა ტუ ლი სი ტუ ა ცი ის გან მუხ ტვის სა შუ ა ლე ბაა და 
ვი საც ეს ეხერ ხე ბა, იო ლად აღ წევს კი დე ვაც თავს სტრე სულ სი ტუ ა ცი ებს.

არა ორ დი ნა ლუ რი შემ თხვე ვა პარ ლა მენ ტში: სა პარ ლა მენ ტო მოღ ვა
წე ო ბის დი დი სტა ჟი არ გა მაჩ ნია და ასე, რომ არა ორ დი ნა ლურ საც 
ვე რა ფერს გა ვიხ სე ნებ.

თქვენ და პო ლი ცი ა: 1993 წლის 26 მა ი სი იყო. წი ნა ღა მეს პო ლი ცია 
გა მოცხ ად და ჩემ თან და მთხო ვეს, წავ ყო ლო დი სა ბურ თა ლოს რა ი ო ნის 
გან ყო ფი ლე ბა ში (მა შინ ჩვენ, ოპო ზი ცი ო ნე რებს, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
მომ ხრე ებს გვდევ ნიდ ნენ). უა რი ვუთხ ა რი და არ წავ ყე ვი. მე ო რე დღეს, 
რო ცა სახ ლი დან გა მო ვე დი, თურ მე სა დარ ბა ზოს თან იყ ვნენ ჩა საფ რე
ბუ ლე ბი და: “ახ ლა ხომ დღე ა, ახ ლა მა ინც უნ და წა ვი დე თო”. წავ ყე ვი, ჩა
მი ტა რეს ახ სნა გან მარ ტე ბი თი სა უ ბა რი, რომ კარ გია ეს ხე ლი სუფ ლე ბა, 
რომ ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი ოპო ზი ცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა არის და ნა
შა უ ლი... მე, რა თქმა უნ და, ჩემს აზ რზე დავ რჩი და ბო ლოს დამ თავ რდა 
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ჩვე ნი სამ სა ა თი ა ნი სა უ ბა რი იმით, რომ სახ ლში ისეთ თა ვი ან თი მან ქა
ნით წა მო მიყ ვა ნეს!

საყ ვა რე ლი ჟარ გო ნი: ჟარ გო ნით სა უ ბა რი არ მიყ ვარს.
კონ ფლიქ ტე ბი: ვცდი ლობ, არ შე იქ მნას კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ა, 

თო რემ რო ცა კონ ფლიქ ტი შე იქ მნე ბა, მე რე უკ ვე მხო ლოდ შენ ზე არ 
არის და მო კი დე ბუ ლი. ამი ტომ ყვე ლა ზე იო ლი გა მო სა ვა ლი ა, მა ნამ დე 
აა რი დო თა ვი ასეთ სი ტუ ა ცი ას.

ჭო რი: ჭო რი არა სა სი ა მოვ ნო ა, თუმ ცა იგი ადა მი ანს აინ ტე რე სებს. 
ჩემ ზეც ბევ რი ჭო რი გავ რცე ლე ბუ ლა...

ეჭ ვი: ეჭ ვი ყვე ლას უჩ ნდე ბა რა ღაც სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ისე 
სჯობს, რომ ეჭვს ადა მი ა ნი სა ერ თოდ არ ჩა უღ რმავ დეს.

ფუ ლი: ფუ ლი ყვე ლა სათ ვის არ სე ბო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ა. მაგ რამ გა ტა
ცე ბა და ჩათ რე ვა იცის. ამი ტომ სჯო ბი ა, ადა მი ანს ბევ რი ფუ ლი არ 
ჰქონ დეს.

კრი ტი კა: წლე ბის მან ძილ ზე ლი ტე რა ტუ რის კრი ტი კო სი ვი ყა ვი. 
ხში რად მიხ დე ბო და დრა მა ტულ სი ტუ ა ცი ებ ში ყოფ ნა. ამი ტომ შეჩ ვე
უ ლი ვარ ჩემ და მი კრი ტი კულ და მო კი დე ბუ ლე ბას, რა საც ვერ ვიტყ ვი 
ჩემს ად რე სა ტებ ზე. ჩე მი კო ლე გე ბი ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლად რე ა გი რე ბენ 
ყო ველ გვარ კრი ტი კულ შე ნიშ ვნა ზე. მე თვი თონ კრი ტი კი სად მი ასე თი 
უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ მაქვს.

მე გობ რე ბი: ბევ რი მე გო ბა რი მყავს. მაგ რამ ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე 
ისი ნი იც ვლე ბი ან (მე არ ვგუ ლის ხმობ მათ შეც ვლას სპე ცი ა ლო ბის 
და პრო ფე სი ის მი ხედ ვით). საქ მე, რო მელ საც ჩვენ ვე წე ვით, ბუ ნებ რი
ვი ა, ცვლის ადა მი ან თა და მო კი დე ბუ ლე ბას და შე სა ბა მი სად იც ვლე ბა 
მე გო ბარ თა კონ ტი გენ ტიც. უც ვლე ლი ამ ქვეყ ნად არა ფე რია და ბო ლო 
წლებ მა გა და ა ფა სა ჩე მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ბევ რი ახ ლობ ლის მი მართ.

სიყ ვა რუ ლი: სკო ლა ში ყვე ლა ყო ფი ლა შეყ ვა რე ბუ ლი და მეც ვი ყა ვი. 
ცო ლი ად რე შე ვირ თე. არ სე ბობს ერ თი ნახ ვით შეყ ვა რე ბა, არ სე ბობს 
შეჩ ვე ვაც, რო მე ლიც გა და დის სიყ ვა რულ ში, მაგ რამ მუდ მი ვი ამ ქვეყ ნად 
არა ფე რი ა. არ არის გა საკ ვი რი, რომ ძლი ე რი სიყ ვა რუ ლი, რო მე ლიც 
ადა მი ანს აქვს, წლე ბის შემ დეგ შე იც ვა ლოს.

შვი ლე ბი: შვი ლე ბის მი მართ მკაც რი ვი ყა ვი. იმი ტომ, რომ ერ თმა ნეთს 
შო რის ჩხუ ბობ დნენ: ორი შვი ლი მყავს: თა მა რი და არ ჩი ლი. ორი ვე ნი 
პრო ფე სი ით ფი ლო ლო გე ბი არი ან, და ამ თავ რეს თსუ ის ფი ლო ლო გი ის 
ფა კულ ტე ტი.

თა მა რი 23 წლი სა ა, არ ჩი ლი 25ის.
თა მა რი გათხ ო ვი ლი ა. სი ძე ბე სიკ კო კაია ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის

ტრო ში მუ შა ობს, ოფი ცე რი გახ ლავთ.
მშობ ლე ბი: მშობ ლე ბი კარ გა ხა ნი ა, არ მყავს. მა მა ჯერ კი დევ მა შინ 



278

გარ და მეც ვა ლა, რო ცა სკო ლა ში დავ დი ო დი. დე და ამ რვა წლის წი ნათ 
მოკ ლეს ბან დი ტებ მა. მარ ტვი ლის რა ი ონ ში ცხოვ რობ და, ღა მე შე უ
ვარ დნენ და წა მე ბით მოკ ლეს.

მა მა  ილია სი გუ ა, დე და  მა რი ამ ბა ხი ა.
რაც ასაკ ში შე დის ადა მი ა ნი, ყვე ლა ფე რი, რაც წარ სულს ეკუთ ვნის, 

უფ რო ლა მა ზად ჩანს და მშობ ლე ბის სიმ კაც რეც გვა ვიწყ დე ბა.
რის კი: ცხოვ რე ბა რის კი ა ნი ნა ბი ჯე ბის გან შედ გე ბა.
ალ ბათ, ყვე ლა ზე რის კი ა ნი ნა ბი ჯი იყო 10ი ო დე წლის წი ნათ, რო

ცა სა ქარ თვე ლო ში მოხ და გა დატ რი ა ლე ბა და მე მხა რი არ და ვუ ჭი რე 
იმ ხალხს, ვინც გა მო დი ო და პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა
აღ მდეგ. მა შინ “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” რე დაქ ტო რი ვი ყა ვი 
და ვემ ხრო ბო დი ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, თუმ ცა ოპო ზი ცია მთა ვა ზობ და 
შე მე კა ვე ბი ნა თა ვი. მე დი სერ ტა ცი ა, რო გორც სა კან დი და ტო, ასე ვე სა
დოქ ტო რო და ცუ ლი მაქვს გამ სა ხურ დი ას ნა წარ მო ე ბებ ზე. ვმუ შა ობ დი 
ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში, სა დაც მუ შა ობ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა, 
და, უბ რა ლოდ, გარ და იმი სა, რომ იგი მარ თა ლი იყო, მე ადა მი ა ნუ რი 
თვალ საზ რი სი თაც არ მქონ და უფ ლე ბა სხვაგ ვა რი მოქ ცე ვის. ოპო ზი
ცია კი მო ითხ ოვ და, რომ ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და მეც ვა. ალ ბათ ეს 
იყო რის კი ა ნი ნა ბი ჯი. მე რე და მე მუქ რნენ, რომ მე ამას მწა რედ ვი ნა ნებ
დი. მაგ რამ დღე საც მჯე რა, რომ მა შინ სწო რად მო ვი ქე ცი.

კრა ხი, მარ ცხი კა რი ე რა ში: პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცი ე ბი არ მა წუ ხებს. მე 
ლი ტე რა ტო რი ვარ, ამი ტომ კა რი ე რუ ლი სწრაფ ვე ბი არც მქო ნი ა.

უცხ ო ე თი: რო ცა კო მუ ნის ტურ ეპო ქა ში ვცხოვ რობ დით, უცხ ო ე თი 
უფ რო რო მან ტი ულ გა რე მოდ გვე სა ხე ბო და. ალ ბათ, ის უცხ ო ე თიც 
შე იც ვა ლა, ის არ არის, რაც იყო 30 წლის და 20 წლის წი ნათ. იქაც 
ხდე ბა გა და ფა სე ბე ბი, მაგ რამ ჩვე ნი ორი ენ ტი რი ყო ველ თვის უნ და იყოს 
ევ რო პა და ევ რო პუ ლი კულ ტუ რა, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ცი ვი ლი ზა
ცი ის ფუ ძე ა. მას თა ვი სი სი მა ხინ ჯეც ახ ლავს, მაგ რამ მე ვგუ ლის ხმობ 
იმას, რაც მას ში არის მთა ვა რი და ძი რი თა დი: ევ რო პუ ლი კულ ტუ რა, 
რომ ლის კე ნაც ყო ველ თვის ის წრა ფო და სა ქარ თვე ლო და კვლა ვაც უნ და 
ის წრა ფოს.

თა ვი სუ ფა ლი მე დი ა: ჩვე ნი ჟურ ნა ლის ტი კა უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო ა. 
ასე თი სა ინ ტე რე სო ის იყო მხო ლოდ 191721 წლებ ში. დღეს, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ პრე სა მეტ ნაკ ლე ბად არის თა ვი სუ ფა ლი.

საყ ვა რე ლი ფილ მი: ერ თის გა მო ყო ფა ძა ლი ან გა მი ჭირ დე ბა.
საყ ვა რე ლი კერ ძი: მწვა დი, სა ცი ვი, რაც კარ გად მომ ზა დე ბუ ლია ყვე

ლა ფე რი კარ გი ა. მე არა სო დეს არა ფე რი მო მიმ ზა დე ბი ა, მარ ტო ჩა ის 
ადუ ღე ბა ვი ცი!

საყ ვა რე ლი სას მე ლი: კა ხუ რი ღვი ნო.
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კუ რი ო ზი სიმ თვრა ლე ში: ერ თხელ თა ნამ შრომ ლის ოჯახ ში იყო სუფ რა. 
დავ ლიე კა ხუ რი ღვი ნო. რო ცა წა მო ვე დით, მე ო რე თა ნამ შრო მელ მა 
მითხ რა, ეხ ლა ჩემ თან შე ვი დეთ და დავ ლი ო თო. გა მო ი ტა ნეს არა ყი, 
მაგ რამ ეს არა ყი აღ მოჩ ნდა თით ქმის სპირ ტი. ერ თი ჭი ქა რომ დავ ლი ე, 
კარ გად ვი ყა ვი, მე ო რე ჭი ქა რომ დავ ლიე – არა ფე რი არ მახ სოვ და... 
უხერ ხუ ლი ა, ისე არა სო დეს არ უნ და და ლი ო, რომ შე ნი ამ ხა ნა გე ბი ვერ 
იც ნო.

ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო მო გო ნე ბა: რო ცა პირ ვე ლი და მე ო რე შვი ლი 
შე მე ძი ნა.

წიგ ნი დან: ინ გა ქვარ ცხა ვა, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი 1999-2003(4),
  2004.

დარ ბა ზი ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნულ მწე რალ თა 
გა ერ თი ა ნე ბაა

გვე სა უბ რე ბა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი, მწე რა ლი, “100 
მწერ ლის გა ზე თის” მთა ვა რი რე დაქ ტო რი სო სო სი გუა

– ბა ტო ნო სო სო, რამ გა ნა პი რო ბა “100 მწერ ლის გა ზე თის” 
გა მოს ვლა?

– მო გეხ სე ნე ბათ, რომ 29 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა კავ
ში რის წევ რთა უმე ტე სო ბის ხელ დას მით ჩა ტარ და კრე ბა, რო მელ მაც 
და ა არ სა სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა დარ ბა ზი, თავ მჯდო მა რედ აირ ჩი ეს 
რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე. დარ ბა ზი, ჩე მი აზ რით, არის ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნულ 
მწე რალ თა გა ერ თი ა ნე ბა და მიზ ნად ისა ხავს მხარ ში და უდ გეს ყვე ლა 
ეროვ ნუ ლი საქ მის კე თე ბას, პირ ველ რიგ ში, აჭა რას, მის ხელ მძღვა ნე
ლო ბას და, ბუ ნებ რი ვი ა, სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს. რაც შე ე ხე ბა ჩვენს 
გა ზეთს, სა ხელ წო დე ბა “100 მწერ ლის გა ზე თი”, რა თქმა უნ და, პი რო
ბი თი სა თა უ რი ა. უკ ვე 200 მწე რალს ვა ერ თი ა ნებთ ჩვენს რი გებ ში და 
შე ვეც დე ბით ვი ა როთ ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და მე მედ აბა ში ძის გზით.

ჩვე ნი გა ზე თი ემ სა ხუ რე ბა ლი ტე რა ტუ რას. დღეს სა ქარ თვე ლო ში 
გა მო დის უამ რა ვი გა ზე თი. ამ დენ პო ლი ტი კურ ორომ ტრი ალ ში ხალხს 
ლა მის და ა ვიწყ დეს ლი ტე რა ტუ რა. ჩვენ გვინ და, რომ მი ვუბ რუნ დეთ 
ისევ ლი ტე რა ტუ რას, მაგ რამ არ მო ვიკ ვე თოთ დღე ვან დე ლი პრობ ლე
მე ბი სა გა ნაც. გვინ და, რომ დღე ვან დე ლი სა ქარ თვე ლო, ჩვე ნი პრობ ლე
მე ბი მკითხ ველს და ვა ნა ხოთ მწერ ლის თვა ლით. პუბ ლი ცის ტმა, ნო ვე
ლის ტმა, პო ეტ მა ეროვ ნუ ლი თვალ საზ რი სით ასა ხოს დღე ვან დე ლო ბა.

– სა დაც ქა რიშ ხა ლი ა, იქ დგას დღეს მწე რა ლი?
– სამ წუ ხა როდ, მწე რალ თა დი დი ნა წი ლი გა ნუდ გა ერის სატ კი ვარს, 
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გა ნუდ გა თა ვის მკითხ ველს და ხალხს. ჩვენ გვინ და, რომ შე მობ რუნ დეს 
მწე რა ლი თა ვი სი ერის, თა ვი სი სამ შობ ლო სა კენ. ეს ყვე ლას არ ეხე ბა, 
მაგ რამ ბევ რმა მწე რალ მა დღეს ავ ტო რი ტე ტი და კარ გა.

– ამ ბო ბენ, ახა ლი მწე რალ თა კავ ში რი ყა ლიბ დე ბა ო...
– ჯერ ჯე რო ბით ვერ ვიტყ ვი, მაგ რამ ალ ბათ ძვე ლი ხელ მძღვა ნე ლო

ბა უნ და შე იც ვა ლოს, რო მელ მაც არა ფე რი გა ა კე თა წლე ბის მან ძილ ზე 
მწერ ლო ბი სა და ქვეყ ნი სათ ვის.

– ბა ტო ნო სო სო, რო გორც მწე რალს, პარ ლა მენ ტარს, რო გორ გე სა-
ხე ბათ ქვეყ ნის მო მა ვა ლი?

– უპირ ვე ლე სად ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა უნ და აღ სდგეს. 
თუ პრე ზი დენ ტი აფ ხა ზეთ თან ურ თი ერ თო ბის მოგ ვა რე ბის სა კითხს ჩა
ა ბა რებს ას ლან აბა ში ძეს არა სიტყ ვით, არა მედ ოფი ცი ა ლუ რად და ეს 
სტა ტუ სი დო კუ მენ ტუ რად გა ფორ მდე ბა, ბა ტო ნი ას ლა ნი ბევრ რა მეს 
შეძ ლებს, თუ ისევ არ და იწყო ხე ლის შეშ ლა.

ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე
“ა ჭა რა”, 2001, 21 ნო ემ ბე რი 

პა სუ ხი გა ზეთ “ა ჭა რის” რე დაქ ცი ის კითხ ვებ ზე
1. დღეს სა ქარ თვე ლოს მრა ვა ლი უბე დუ რე ბა სჭირს და ყვე ლა მათ გა ნის 

სა თა ვეა ის ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ მო ვი და 
ქვეყ ნის სა თა ვე ში და დღემ დე ასე უნი ა თოდ მარ თავს.

ეროვ ნუ ლი გრძნო ბის დათ რგუნ ვა და ნა ცი ო ნა ლუ რი სუ ლის ჩაკ ვლა 
იყო გა დატ რი ა ლე ბის ერ თერ თი მი ზა ნიც, რად გან ადა მი ა ნი, ვი საც არ 
უყ ვარს თა ვი სი მი წა წყა ლი, ნა თე სა ვი თუ მე გო ბა რი  იო ლი სა მარ თა
ვი ა. მას სი ცოცხ ლის მე ტი არა ფე რი აქვს და სა კარ გი.

არა ვი თა რი მსოფ ლიო მო ქა ლა ქე არ არ სე ბობს. ყვე ლა ადა მი ა ნი წარ მო
იშ ვა კონ კრე ტუ ლი გვა რი დან, კონ კრე ტუ ლი ეროვ ნე ბი დან. აბა ნა ხეთ 
ამე რი კუ ლი კი ნო ფილ მე ბი, წა ი კითხ ეთ მა თი ლი ტე რა ტუ რა და ნა ხეთ 
თუ მათ არ უყ ვართ თა ვი ან თი ამე რი კა.

ჩვენ ში ხე ლი სუფ ლე ბის წყა ლო ბით მო დუ რი გახ და არა და სავ ლე თის 
ნამ დვი ლი სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბა ნი, არა მედ - ფსევ დო- კულ ტუ რა.

ცხა დი ა, ყვე ლა ქვე ყა ნა ში წარ მარ თვე ლია და კულ ტუ რას, მეც ნი ე
რე ბას თუ პო ლი ტი კას ქმნის მო სახ ლე ო ბის ერ თი პრო ცენ ტი, და ნარ
ჩე ნი აღ მას რუ ლე ბე ლი და ამ თვი სე ბე ლია. მაგ რამ ჩვენ ში ყვე ლა ფე რი 
კეთ დე ბა, რა თა ეს ერ თი პრო ცენ ტი გა ნად გურ დეს.

გა მარ ჯვე ბულ დიდ ერებს არ სჭირ დე ბათ პატ რი ო ტიზ მის ყო ველ 
ნა ბიჯ ზე გა მოვ ლე ნა. სხვაა იმ ქვეყ ნის მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც გუ შინ 
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გა მო ვი და ას პა რეზ ზე და ჯერ წე სი ე რად ფეხ ზე ვერც დამ დგა რა. 
სწო რედ ჩვენ გვჭირ დე ბა ჭარ ბი პატ რი ო ტიზ მი, აღ მშე ნებ ლო ბის რო მან
ტი კა, გა ნახ ლე ბის პა თო სი. ხვალ რა იქ ნე ბა უკე თე სი  ამას მო მა ვა ლი 
გა დაწყ ვეტს.

2. ჩვენ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ ხალხს ახა ლი წე ლი ახა ლი სეს ხით  ახა ლი 
ვა ლით მი უ ლო ცა და ახა რა, ახ ლა კი შეგ ვიძ ლია გავ ცეთ ხელ ფა სე ბი და 
პენ სი ე ბი ო!

ასე თი სეს ხი ხომ სარ გებ ლის მომ ტა ნი ვერ იქ ნე ბა, უკ ვა ლოდ და ი კარ
გე ბა და მძი მე ტვირ თად დაგ ვაწ ვე ბა, თუ ჩვენ არა – ჩვენს შვი ლებ სა და 
შვი ლიშ ვი ლებს მა ინც.

ბევ რი თავს ინუ გე შებს, ეს სეს ხი თით ქმის სა ჩუ ქა რი ა, ვა ლის გა დახ და 
ხომ 3040 წლის შემ დეგ მოხ დე ბა ო. მა შინ ბევ რი ჩვენ გა ნი აღარ იქ ნე ბა, 
მაგ რამ ხომ იქ ნე ბი ან ჩვე ნი შთა მო მავ ლე ბი.

და ვით აღ მა შე ნე ბელ მა შთა მო მავ ლო ბას და უ ტო ვა დი დი და ძლი ე რი 
სა ქარ თვე ლო, დღე ვან დელ მა პრე ზი დენ ტმა კი ჯერ ჯე რო ბით ნგრე ვის, 
რღვე ვი სა და გა ჩა ნა გე ბის მე ტი ვე რა ფე რი შეძ ლო. არა და, 10 წე ლია 
მარ თავს და მო უ კი დე ბელ ქვე ყა ნას.

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, რო მელ საც თით ქოს ნი მუ შად 
მი იჩ ნევს ბა ტო ნი ედუ არ დი, 8 წე ლი არის პრე ზი დენ ტო ბის მაქ სი მა
ლუ რი ვა და. თუ რა მე შე გიძ ლი ა, ამ რვა წლის მან ძილ ზე უნ და ნა ხოს 
ერ მა და ბერ მა.

3. ბა ტო ნი ას ლან აბა ში ძის პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რა სრუ ლი ად გან სა
კუთ რე ბუ ლი მოვ ლე ნაა ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში. ეს არა ერ თხელ 
გა მოჩ ნდა. მაგ რამ ჩვენ ყო ველ თვის გვდევ და სა ში ნე ლი ადა მი ა ნუ რი 
სიმ დაბ ლე  შუ რი, რა საც გან მარ ტა ვენ რო გორც მწუ ხა რე ბას სხვი სა 
სი კე თე სა ზე და. ამი ტომ იყო, რომ ზო გი ერთს არ უნ დო და ზვი ად გამ სა
ხურ დი ას მი ერ გან თა ვი სუფ ლე ბე ლი სა ქარ თვე ლო. ამი ტომ არ უნ და 
დღეს ზო გი ერთს ას ლან აბა ში ძის მი ერ დაბ რუ ნე ბუ ლი აფ ხა ზე თი, ის 
აფ ხა ზე თი, რო მე ლიც შე ე წი რა სის ხლი ა ნი ხე ლი სუფ ლე ბის სა ვარ ძელ თა 
გა მაგ რე ბას და არც არის გა მო რიცხ უ ლი, რომ მას ისევ შე უ შა ლონ ხე ლი 
იმ ძა ლებ მა, რო მელ თაც აქვთ ერ თი პრინ ცი პი  “უ ჩე მოდ ვინ იმ ღე რე თა”.

4. არა მგო ნი ა, რომ ედუ არდ შე ვარ დნა ძის რე ი ტინ გი მა ღა ლი იყოს. 
თუ ეს ნამ დვი ლად ასე ა, ეს უბე დუ რე ბა ა. რო გორ შე იძ ლე ბა ხალხს 
უხა რო დეს შიმ ში ლი, სი ცი ვე, უშუ ქო ბა, უი მე დო ბა, სიკ ვდი ლი და გა და
შე ნე ბა. პრო პა გან და ხომ ყო ველ მცი რე წარ მა ტე ბას მი ა წერს ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძეს. ასე ვე მას უნ და მი ე წე როს ქვეყ ნის თავ ზე და ტე ხი ლი 
დი დი ტრა გე დი ე ბიც  აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს და კარ გვა, ში ნა ქა
ო სი, ეკო ნო მი კის გა ჩა ნა გე ბა, ეროვ ნუ ლი სუ ლის დათ რგუნ ვა.

ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ნამ დვი ლი რე ი ტინ გი გარ კვე უ ლია არა შეკ ვე-
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თი ლი სო ცი ო ლო გი უ რი გა მო კითხ ვე ბით, არა მედ - ქვეყ ნის სა ერ თო 
მდგო მა რე ო ბი თა და გა ნუწყ ვე ტე ლი დაღ მას ვლით.

5. დი ტერ ბო დე ნი  ას რუ ლებს იმ ორ გა ნი ზა ცი ის მი თი თე ბებს, 
რო მელ საც წარ მო ად გენს. იგი რომც შე იც ვა ლოს, სხვაც ასე თი ვე იქ ნე ბა. 
მთა ვა რი პრობ ლე მაა რუ სე თი, რო მელ საც ან გა რიშს უწევს გა ე რო. 
რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბის გა რე შე არა თუ აფ ხა ზე თის 
დაბ რუ ნე ბა, სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბაც ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა.

6. ბა ტონ ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვილს მო სახ ლე ო ბა ში, გან სა კუთ რე ბით 
თბი ლი სის გა რეთ, დი დი მხარ და ჭე რა აქვს. რაც შე ე ხე ბა ალექ სან დრე 
ჭა ჭი ას, იგი კარ გი ანა ლი ტი კო სი ა, მაგ რამ ერ თხანს, არ ჩევ ნე ბის წინ, 
და იბ ნა და ფაქ ტი უ რად ჩა მოს ცილ და პო ლი ტი კურ პრო ცესს. მე და ვეს
წა რი “ერ თო ბის” ყრი ლო ბას, რო მე ლიც ფი ლარ მო ნი ა ში გა ი მარ თა. იქ 
ხალ ხიც საკ მა ოდ იყო, ბევ რი მარ თა ლი სიტყ ვაც ით ქვა, მაგ რამ შემ დეგ 
თუ რა იქ ნე ბა  მო მა ვა ლი გვიჩ ვე ნებს. ჩე მის აზ რით, სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა 
თუ “ერ თო ბა” “ა ღორ ძი ნე ბის” ბლო კის სუ ბი ექ ტი გახ დე ბა.

7. მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი ახალ გაზ რდა კა ცი ა. მას აქვს კარ გი გა ნათ ლე ბა 
და საკ მაო პა თო სიც. იგი აცხ ა დებს, რომ იწყ ებს ახალ ნა ცი ო ნა ლურ 
მოძ რა ო ბას, რაც დეკ ლა რა ცი ე ბით არ ხდე ბა ხოლ მე. პი რა დად ჩემ თვის 
გა უ გე ბა რია მი სი და პი რის პი რე ბა ბა ტონ ას ლან აბა ში ძეს თან და “ა ღორ
ძი ნე ბის” ბლოკ თან. მას უნ და ერ თბა შად და ი ვიწყ ოს ყვე ლამ მი სი თავ და
დე ბუ ლი გარ ჯა მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი სათ ვის და წარ სუ ლის გახ სე ნე ბა 
აღი ზი ა ნებს. თუ მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი არ შეც ვლის მი მარ თე ბებს, მა შინ 
მას ისევ შე ვარ დნა ძეს თან დაბ რუ ნე ბა მო უ წევს, ან  აქ ტი უ რი პო ლი ტი
კი დან ჩა მო ცი ლე ბა, რად გან და მო უ კი დებ ლად არა მგო ნი ა, დიდ წარ მა
ტე ბას მი აღ წი ოს.

ამი სი ბევ რი მა გა ლი თი ვი ცით და ეს მა საც მო ეხ სე ნე ბა.
9.I. 2002 წე ლი

ქარ თუ ლი სიტყ ვის გაძ ლი ე რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, 
ვიდ რე ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო არ გან მტკიც დე ბა

ყვე ლა სათ ვის აშ კა რა ა, რომ ქარ თუ ლი ენა მა ხინ ჯდე ბა პრე სა ში, ტე
ლე ვი ზი ით თუ ზე პირ მეტყ ვე ლე ბა ში. კაც მა რომ თქვას, 10-15 წლის 
წინ ქარ თუ ლი ენა უფ რო და ცუ ლი გახ ლდათ და მეტყ ვე ლე ბაც უფ რო 
მო წეს რი გე ბუ ლი იყო. ამას თან და კავ ში რე ბით უნ და აღი ნიშ ნო, რომ 
ლო ზუნ გი  “ე ნა დე დაა ერი სა” გახ ლავთ არას წო რი, რო გორ შე იძ ლე ბა 
ენა ერის დე და იყოს? პი რი ქით, ერია ენის დე და და სა ნამ ერი იქ ნე ბა 
მტკი ცე, ენაც მტკი ცე იქ ნე ბა. დღეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, რო დე
საც ბზა რი გა უჩ ნდა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას, დარ ღვე უ
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ლია ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა, გა ჩა ნა გე ბუ ლია ეკო ნო მი კა, 
ხო ლო ქარ თვე ლი კა ცის ცნო ბი ე რე ბა არე უ ლი ა, ასა ხუ ლია ქარ თულ 
ენა ში. რო დე საც სა ხელ მწი ფო ძლი ე რი ა, მის ენას არა ნა ი რი საფ რთხე 
არ ემუქ რე ბა. ასე იყო ძველ სა ბერ ძნეთ ში, რომ ში თუ სხვა გან. ჩვე ნი 
დე ფორ მი რე ბუ ლი ცხოვ რე ბა, სამ წუ ხა როდ, ჩვენს მეტყ ვე ლე ბა შიც აი
სა ხა. ქარ თუ ლი სიტყ ვის გაძ ლი ე რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, ვიდ რე ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწი ფო არ გან მტკიც დე ბა.

რაც შე ე ხე ბა ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ფუნ ქცი ას  კონ სტი ტუ ცი ა
ში გვი წე რი ა, რომ ქარ თუ ლი არის სა ხელ მწი ფო ენა. ასე გვე წე რა, სხვა თა 
შო რის, კო მუ ნის ტე ბის დრო ინ დელ კონ სტი ტუ ცი ა ში და ასე წე რია დღე
საც. ამ ჟა მად, მო გეხ სე ნე ბათ, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში შე მო სუ ლია 
კა ნონ პრო ექ ტი ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ფუნ ქცი ის შე სა ხებ, მაგ რამ 
იგი შე ი ცავს ისეთ ხარ ვე ზებს, რომ შე იძ ლე ბა სა ბე დის წე როც კი აღ მოჩ
ნდეს არა მხო ლოდ ქარ თუ ლი ენის, არა მედ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ
რი ო ბის თვი საც. სამ წუ ხა როდ, ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის არ არის 
ცნო ბი ლი კა ნონ პრო ექ ტის ში ნა არ სი და ამი ტო მაც ჰგო ნი ათ, რომ ჩვენ 
სა ხელ მწი ფო ენის პრო ექ ტის წი ნა აღ მდეგ გა მოვ დი ვართ და არ გვინ
და, რომ ქარ თულს სა ხელ მწი ფო ენის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭოს. არა და, ჩვე
ნი სურ ვი ლი ა, რომ ქარ თულს არა ფორ მა ლუ რად, არა მედ რე ა ლუ რად 
ჰქონ დეს სა ხელ მწი ფო ენის სტა ტუ სი. კა ნონ პრო ექ ტში, რა თქმა უნ და, 
აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ ქარ თუ ლი უნ და იყოს სა ხელ მწი ფო ენა, მაგ რამ იქ
ვეა ქვე პუნ ქტე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თულს ამ ფუნ ქცი ას არ თმევს. მა გა ლი
თად, აფ ხა ზეთ ში ქარ თუ ლი ენის გარ და, სა ხელ მწი ფო ენად ცხად დე ბა 
აფ ხა ზუ რი. ეს მო საზ რე ბა, ერ თი მხრივ, ბუ ნებ რი ვი ა, რად გან აფ ხა ზეთს 
ავ ტო ნო მია ჰქონ და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ეს 
იმა საც ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფო ენა აფ ხა ზეთ ში იქ ნე ბა მხო ლოდ აფ
ხა ზური. ქარ თულს სა მეტყ ვე ლო ენის ფუნ ქცი აც კი არ დარ ჩე ბა. გარ და 
ამი სა, სა ქარ თვე ლო ში არის რამ დე ნი მე რე გი ო ნი, სა დაც კომ პაქ ტუ რად 
არი ან და სახ ლე ბულ ნი არა ქარ თვე ლე ბი. კა ნონ პრო ექ ტით ასეთ რა ი ო
ნებ ში მცხოვ რებ ხალხს ეძ ლე ვა უფ ლე ბა, რომ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ
ლე ბე ბი ფუნ ქცი ო ნი რებ დეს მათ ენა ზე. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ იქ, სა დაც 
ცხოვ რო ბენ აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი, გა ბა ტონ დე ბა აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი და სა
ბო ლო ოდ გა მო ი დევ ნე ბა ქარ თუ ლი; იქ, სა დაც ცხოვ რო ბენ სომ ხე ბი, გა
ბა ტონ დე ბა სომ ხუ რი. იქ, სა დაც ცხოვ რო ბენ ოსე ბი, გა ბა ტონ დე ბა ოსუ
რი და ა.შ. ანუ ქა ღალ დზე გვექ ნე ბა მხო ლოდ და წე რი ლი, რომ სა ხელ მწი
ფო ენა არის ქარ თუ ლი, მაგ რამ რე ა ლუ რად ეს ასე არ იქ ნე ბა. ამი ტომ 
დე პუ ტატ თა ერ თი ნა წი ლის აზ რით, სა ხელ მწი ფო ენის კა ნონ პრო ექ ტის 
მი ღე ბა დღეს არ არის სა სურ ვე ლი და მეც მხარს ვუ ჭერ მათ. იმი ტომ, 
რომ არ სე ბუ ლი სა ხით აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ პრო ექ ტის მი ღე ბა დამ ღუპ ვე
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ლი ა, რად გან ჩვენ არ გვაქვს მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბის სა შუ ა ლე ბა და არც 
იმის იმე დი, რომ ამ კა ნონ პრო ექტს არ გა მო უჩ ნდე ბა მომ ხრე ე ბი პარ ლა
მენ ტში და არ და ამ ტკი ცე ბენ მას. ჩვენ და სამ წუ ხა როდ, შე საძ ლოა ასე
თი კა ნონ პრო ექ ტი კა ნო ნად გვექ ცეს. უმ ჯო ბე სია სა ერ თოდ შე ვი კა ვოთ 
თა ვი მი სი გან ხილ ვი სა გა ნაც კი. მით უფ რო, რომ კონ სტი ტუ ცი ით უკ ვე 
გან საზღ ვრუ ლი ა, რომ სა ხელ მწი ფო ენა არის ქარ თუ ლი და მის დე ტა
ლი ზა ცი ა სა და კა ნო ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბას ამ ჟა მად სჯობს მო ვე რი დოთ. 
გა ვა 510 წე ლი, ალ ბათ, შე იც ვლე ბა სა ქარ თვე ლო ში ვი თა რე ბა და უმ
ჯო ბე სია მა შინ მი ვი ღოთ სრულ ყო ფი ლი კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თულ 
ენა სა და ქარ თველ ერს ზი ანს ვე ღარ მო უ ტანს. შო რი დან მა ყუ რე ბელს, 
არ არის გა მო რიცხ უ ლი, ეგებ მო ეჩ ვე ნოს, რომ ჩვენ ქარ თუ ლი ენის სა
ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მოვ დი ვართ. ხა ზი უნ და გა ვუს ვა, 
რომ ჩვენ ქარ თუ ლი ენის ყალ ბად გა გე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის წი-
ნა აღ მდეგ ნი ვართ; ჩვენ გვინ და, რომ ქარ თუ ლი ენა რე ა ლუ რად იყოს 
სა ხელ მწი ფო ენა, ისე ვე რო გორც გვინ და რომ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო 
რე ა ლუ რად იყოს ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო და არა მხო ლოდ ერ ქვას სა
ქარ თვე ლო, ხო ლო თა ვი სი ში ნა არ სით იყოს არა ქარ თუ ლი. გაჩ ნდა ახა-
ლი ტერ მი ნი - არა “ქარ თვე ლი ხალ ხი”, არა მედ - “სა ქარ თვე ლოს ხალ ხი”. 
თით ქოს სა ქარ თვე ლო არის სხვა დას ხვა ერე ბის კონ გლო მე რა ტი და იგი 
არ ყო ფი ლა ქარ თვე ლი ერის მი ერ სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში შექ მნი
ლი და და ცუ ლი. აი, სწო რედ ამ გვა რად ყალ ბად გა გე ბუ ლი კა ნო ნე ბი სა 
და ლო ზუნ გე ბის წი ნა აღ მდეგ ნი ვართ ჩვენ.

ესა უბ რა ნი ნო ბა რა მი ძე
“ა ხა ლი ერა”, 2002, 17 მა ი სი

მწერ ლო ბას პირ ველ რიგ ში
 ეს თე ტი კუ რი ფუნ ქცია აქვს

- ბა ტო ნო სო სო, ჩვე ნი სა უ ბა რი, ბუ ნებ რი ვი ა, შე ე ხე ბა თა ნა მედ რო ვე 
(უ ახ ლეს) ქარ თულ მწერ ლო ბას, რამ დე ნა დაც სწო რედ ეს არის თქვე ნი 
საქ მი ა ნო ბის სფე რო. ამი ტომ, უწი ნა რე სად მინ და გკითხ ოთ, რო გორ 
გან საზღ ვრავ დით თა ვად ცნე ბას თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რი სა და 
არ სე ბობს თუ არა თქვენ თვის გარ კვე უ ლი მიჯ ნა ქარ თუ ლი ლი ტე რა-
ტუ რის ის ტო რი ა ში, რომ ლის შემ დე გაც გა ნი ხი ლავთ თა ნა მედ რო ვე 
მწერ ლო ბის ფე ნო მენს. აქ ვე და ვა ზუს ტებ დი, რომ ამ გვა რი მიჯ ნა შე იძ-
ლე ბა იყოს რო გორც ქრო ნო ლო გი უ რი, ისე დრო ში ნაკ ლე ბად გან საზღ-
ვრუ ლი - ვთქვათ, გარ კვე უ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ცე სის ჩა სახ ვა და 
გან ვი თა რე ბა, ან, სუ ლაც რო მე ლი მე ბეჭ დუ რი სა ლი ტე რა ტუ რო გა მო-
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ცე მის გა მოს ვლა.
 ქრო ნო ლო გი ას მკითხ ვე ლი სათ ვის არა ვი თა რი მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს. 

მას ჩვენ, ლი ტე რა ტო რე ბი, ვი გო ნებთ, რა თა შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი 
ლო გი კურ სქე მა ში მო ვაქ ცი ოთ და უფ რო სრუ ლად გა ვი აზ როთ, მაგ რამ 
ქრო ნო ლო გი ი სათ ვის ამო სა ვა ლი უნ და იყოს თა ვად ლი ტე რა ტუ რა, მი სი 
მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ცვლი ლე ბა ნი.

XX სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რას, რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ეგ ნა ტე ნი ნოშ
ვი ლით იწყ ებ დნენ, იმი ტომ რომ მარ ქსის პირ ვე ლი მიმ დე ვა რი იყო და 
და წე რა ფრაგ მენ ტი “მუ შა თა თავ შე სა ფა რი”. არა და, თა ვი სი სტი ლით, 
თე მა ტი კით, პრობ ლე მე ბით ილია ჭავ ჭა ვა ძის “კა კო ყა ჩა ღი სა” და 
“გლა ხის ნა ამ ბო ბის” ტენ დენ ცი ებს აგ რძე ლებ და, ე.ი. XIX სა უ კუ ნის 
მწე რა ლი იყო.

XX სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა იწყ ე ბა მო დერ ნიზ მით, მო დერ
ნიზ მის იდე ო ლო გი ი თა და პრაქ ტი კით, იმ პრე სი ო ნიზ მი თა და სიმ ბო
ლიზ მით.

წი წა მურ თან რომ მოკ ლეს ილი ა,
მა შინ ეპო ქა გა თავ და დი დი,

წერ და გა ლაკ ტი ო ნი. ამა ვე აზ რი სა იყ ვნენ გრი გოლ რო ბა ქი ძე და 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა.

რაც შე ე ხე ბა სა უ კუ ნის მი წუ რულს, ჩვე ნ უდი დე სი გარ და ტე ხის, ტრი
უმ ფი სა და ტრა გე დი ის მოწ მე ნი და მო ნა წი ლე ნი გავ ხდით. მაგ რამ, რა
ტომ ღაც, ამ პრო ცეს მა ვერ გა მო იწ ვია მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის გა ნახ
ლე ბა, პი რი ქით  დათ რგუ ნა კი დეც. ცხა დი ა, ეს არ ეხე ბა უფ როს თა ო
ბას, რო მელ საც ნათ ქვა მი ჰქონ და თა ვი სი სიტყ ვა და ვერ შე იც ვლი და 
შე მოქ მე დე ბით ბუ ნე ბას. ახალ გაზ რდო ბის ერ თმა, პრო პა გან დის მი ერ 
რეკ ლა მი რე ბულ მა ნა წილ მა ლი ტე რა ტუ რულ სი ახ ლედ მი იჩ ნია პო რო
ნოგ რა ფი ა, ჟარ გო ნი, ეროვ ნულ სიწ მინ დე თა ხელ ყო ფა. დღეს ავან გარ-
დიზ მად საღ დე ბა ნე ო ნა ტუ რა ლიზ მი, თუმ ცა ყვე ლა ფერს წყვეტს არა 
სტი ლი და კონ ცეფ ცი ა, არა მედ  ტა ლან ტის ძა ლა, რო მე ლიც შე უძ ლე
ბელს შე საძ ლებ ლად აქ ცევს.

- რამ დე ნა დაც თქვენ უშუა ლოდ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ-
მე დე ბის მკვლე ვა რი ბრძან დე ბით, უფ რო და ზუს ტე ბით ხომ ვერ 
გვეტყ ო დით, რა ად გილს ანი ჭებთ ამ მწე რალს XX სა უ კუ ნის 20-ი ა ნი 
წლე ბის სა ლი ტე რა ტუ რო პრო ცეს ში? ვფიქ რობ, იმ ხა ნებ ში ეს სა კითხი 
მარ თლაც იდ გა - კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა სა და სხვა ქარ თველ 
მწე რალ თა შო რის მარ თლაც იყო ერ თგვა რი პა ექ რო ბა იმა ზე, თუ ვინ 
უნ და ეღი ა რე ბი ნათ, რო გორც ტო ნის მიმ ცე მი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და, 
რაც უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რო გორც თა ნად რო უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის 
(მო დერ ნის ტუ ლი თე მე ბის) შე მომ ტა ნი, ვის და ე კის რე ბო და კულ ტუ-
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რუ ლი მი სია ქარ თუ ლი მწერ ლო ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე.
 კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია მთე ლი ათ წლე უ ლის მან ძილ ზე ერ თი 

რი გით, უფე რულ პო ე ტად რჩე ბო და, ვიდ რე არ მოხ და თე ბერ ვლის 
რე ვო ლუ ცია რუ სე თის იმ პე რი ა ში. ამის შემ დეგ ხდე ბა მი სი აზ როვ ნე ბის 
გარ დაქ მნა და იგი ეროვ ნულ მა მუხ ტმა ნამ დვილ შე მოქ მე დად აქ ცი ა. 
ხო ლო 1921 წლის კა ტას ტრო ფამ გა უმ ძაფ რა სი ნამ დვი ლის აღ ქმა, 
სი ძულ ვი ლი რუ სე თი სა და სიყ ვა რუ ლი ევ რო პი სად მი. კო ლე გებს გა უ
ჭირ დათ, ეღი ა რე ბი ნათ მი სი უე ცა რი ფე რის ცვა ლე ბა, მი სი ტა ლან ტის 
წა მო წე ვა და ამი ტომ ჰქონ და მათ თან ცხა რე პო ლე მი კა.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია პირ ველ რიგ ში და უ პი რის პირ და გრი გოლ 
რო ბა ქი ძეს, რო მე ლიც იყო ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მის პირ ვე ლი იდე ო
ლო გი, ამ ხი ლა მი სი რუ სო ფი ლო ბა. 20ი ან წლებ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა
ხურ დი ამ შექ მნა თა ვი სი თე ო რი უ ლი სის ტე მა, მხატ ვრუ ლი კონ ცეფ ცი ა, 
სტი ლი და ეს ყვე ლა ზე ნათ ლად გა მო ი ხა ტა “დი ო ნი სოს ღი მილ ში” (1925). 
ამ რო მა ნის და ბეჭ დვის შემ დეგ იგი აღი ა რეს “ცის ფერ ყან წე ლებ მაც”. 
ხო ლო გრი გოლ რო ბა ქი ძის “გვე ლის პე რან გი” (1926) არის “დი ო ნი სოს 
ღი მილ თან” გა ჯიბ რე ბა, ამ რო მა ნის პე სი მის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მის 
დაძ ლე ვა, მი სი შეც ვლა ოპ ტი მის ტუ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მით.

მო გეხ სე ნე ბათ, გრი გოლ რო ბა ქი ძე არა რა ო ბად მი იჩ ნევ და “დი დოს
ტა ტის მარ ჯვე ნა საც” კი, მაგ რამ აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი დარ ჩა “და ვით 
აღ მა შე ნებ ლის” პირ ვე ლი წიგ ნით და ეს წე რი ლო ბი თაც გა მო ხა ტა.

ოცი ა ნი წლე ბის ცენ ტრა ლუ რი ფი გუ რა გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე ა. მაგ რამ 
იგი არ ყო ფი ლა იდე ო ლო გი, დი დი მას შტა ბის ერუ დი ტი. ხო ლო კონ სტან
ტი ნე გამ სა ხურ დია თა ვი სი მოხ სე ნე ბე ბით, ეს სე ე ბით, ნო ვე ლე ბით, 
თარ გმა ნე ბით და ბო ლოს  “დი ო ნი სოს ღი მი ლით” პრო ზის ახალ 
იდე ებს, წე რი სა და აზ როვ ნე ბის ახალ ეს თე ტი კურ კულ ტუ რას ამ კვიდ
რებ და. მაგ რამ თა ვად პრო ცეს ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა ვერ მო ას წრო, 
რად გან ლი ტე რა ტუ რა წა ლე კეს “რაპ პე ლებ მა”, რომ ლებ მაც კონ სტან
ტი ნე ოდი ო ზურ ფი გუ რად გა მო აცხ ა დეს და მას ტე რო რი და უ ნიშ ნეს. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია მა ში ნაც პო პუ ლა რუ ლი 
მწე რა ლი იყო.

თქვენ ასა ხე ლებთ 20ი ან წლებს, მაგ რამ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ 
თა ვი სი სა უ კე თე სო რო მა ნე ბი  “მთვა რის მო ტა ცე ბა” და “დი დოს ტა ტის 
მარ ჯვე ნა”, ნო ვე ლა “ხო გა ის მინ დი ა” 30ი ან წლებ ში და წე რა, თარ გმნა 
დან ტეს “ღვთა ებ რი ვი კო მე დი ა”. ამ წლებ ში იგი თავს არი დებ და თე ო
რი ულ აქ ტი ვო ბას, მხარს უჭერ და ხე ლი სუფ ლე ბის კურსს. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, არა ერ თი მი სი ნა წარ მო ე ბი, თვით “ბე ლა დიც” კი, არ აღ მოჩ ნდა 
სო ცი ა ლიზ მის ჰიმ ნი.

“მთვა რის მო ტა ცე ბა ში” ნაჩ ვე ნე ბი ა, თუ რო გორ ანად გუ რებს ბოლ შე ვი
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კუ რი ბარ ბა რო სუ ლი ძა ლა, რომ ლის სიმ ბო ლოა მა მიმ კვლე ლი არ ზა ყან 
ზვამ ბა ი ა, კულ ტუ რას, ქარ თულ ტრა დი ცი ებს, ეროვ ნულ სულს. ხო ლო 
“დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა ში” აი რეკ ლა 1937 წე ლი, რო ცა ხე ლი სუ ფა ლი 
ტრა გე დი ას უმ ზა დებ და ხე ლო ვანს.

- ცხა დი ა, აქ ვე მინ და გკითხ ოთ, თქვე ნი აზ რით, რა ად გი ლი ენი ჭე-
ბა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას დღე ვან დელ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო 
პრო ცეს ში (ვგუ ლის ხმობ უშუ ა ლოდ მწერ ლო ბა სა და ლი ტე რა ტუ რის-
მცოდ ნე ო ბას) და, მე ო რე მხრივ, მკითხ ვე ლი სა ზო გა დო ე ბის თვალ ში. რა 
თქმა უნ და, ეს არის კლა სი კო სი, მაგ რამ სწო რედ კლა სი კად აღი ა რე ბულ 
მწერ ლო ბას თან მი მარ თე ბა ხში რად არა ერ თგვა რო ვა ნი ა.

 კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ის მწე რა ლი ა, რომ ლის მი მართ ინ ტე
რე სი არ და კარ გუ ლა, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის წლებ ში ახა ლი კუთხ ით 
გა მოჩ ნდა მი სი დი დი შე მოქ მე დე ბა. შე იძ ლე ბა ამას ხელს უწყ ობ და 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ფაქ ტო რიც. დრომ გა ა მარ თლა მი სი ეს თე ტი ციზ
მი ცა და ნა ცი ო ნა ლიზ მიც, სიყ ვა რუ ლი ძვე ლი სა ქარ თვე ლო სა და თა ნა
მედ რო ვე ევ რო პი სად მი. მაგ რამ დღეს დი დი ხე ლო ვა ნი არ შე იძ ლე ბა 
დიდ ხანს იყოს პრო ცე სის დი რი ჟო რი, იმ დე ნად ძლი ე რია გლო ბა ლი ზა
ცი ის პრო ცე სი, იმ დე ნი სი ახ ლე ნი ჩნდე ბა ლი ტე რა ტუ რის ჰო რი ზონ ტზე. 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია გა მო ვი და მო დერ ნიზ მი დან. იმ პრე სი ო
ნიზ მი, სიმ ბო ლიზ მი და ექ სპრე სი ო ნიზ მი იყო მი სი შთა გო ნე ბა, რად გან 
მი სი კრე დოს ფორ მი რე ბა მოხ და ოცი ან წლებ ში.

დღეს ლი ტე რა ტუ რას სხვაგ ვა რი ხედ ვა გა აჩ ნი ა, სხვა ინ ტე რე სე ბი 
ეძა ლე ბა. ეს ბუ ნებ რი ვი პრო ცე სი ა. ყვე ლა ვამ ბობთ, რომ რუს თა ვე ლი 
უდი დე სი პო ე ტი ა, მაგ რამ დღეს მას არა ვინ ბა ძავს. ლი ტე რა ტუ რა ში 
სი ახ ლე შე იძ ლე ბა არ იყოს დი დი მას შტა ბი სა, მაგ რამ სწო რედ სი ახ ლე 
იძ ლე ვა თხზვის იმ პულსს. ამი ტომ არ უნ და გაგ ვიკ ვირ დეს, რომ კონ სტან
ტი ნეს სა ხე ლიც ნელ ნე ლა გა და დის ის ტო რი ა ში.

- რამ დე ნა დაც ჩვე ნი სა უ ბა რი უკ ვე შე ე ხო ჩვენს თა ნად რო ულ ლი ტე-
რა ტუ რულ სი ტუ ა ცი ას, რო გორ გან საზღ ვრავ დით უკა ნას კნე ლი ათ წლე-
უ ლის სა ლი ტე რა ტუ რო პრო ცესს. ეს ეტა პი აღ სა ნიშ ნა ვია ის ტო რი ულ -
პო ლი ტი კუ რი, იდე ო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბით, რაც თა ვის 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ზე.

 მე მო გახ სე ნეთ უკ ვე, რომ 90ი ა ნი წლე ბის ქარ თულ მა მწერ ლო ბამ 
სა თა ნა დო სის რუ ლით ვერ ასა ხა ის პრო ცე სი, რაც სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი
ნა რე ობ და. არა ერ თი კარ გი მწე რა ლი, რო მე ლიც თით ქოს ებ რძო და კო მუ
ნის ტურ იდე ო ლო გი ას, ქარ თულ სუ ლის კვე თე ბას გა მო ხა ტავ და და ამას 
მეტ წი ლად აკე თებ და სიმ ბო ლი კე ბით, ალე გო რი ე ბით, პა რა ბო ლე ბით  
და იბ ნა, თით ქოს ნოს ტალ გი ა მაც კი შე იპყ რო საბ ჭო ურ პე რი ოდ ზე. მათ 
შე ე შინ დათ თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო სი. ამას თუ რა მოჰ ყვა  კარ გად 
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იცით  ისი ნი იქ ცნენ სა ქარ თვე ლოს და მამ ხო ბელ ძალ თა რუ პო რე ბად.
ცხა დი ა, იქ მნე ბო და ღირ სე უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბიც, რო გორც პო ე ზი ა ში, 

ისე პრო ზა ში (მათ გან მინ და გა მოვ ყო ოთარ ჩხე ი ძის “არ ტის ტუ ლი 
გა დატ რი ა ლე ბა” და რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის “ა სი ახა ლი ნო ვე ლა”). მაგ რამ 
მა თი რიცხ ვი გა ცი ლე ბით მცი რე ა, ვიდ რე ეს იყო ად რე.

მე დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი ინ ტე რე სით წა ი კითხ
ა ვენ 90ი ა ნი წლე ბის იმ ლი ტე რა ტუ რას, რო მე ლიც შექ მნეს ოპო ზი ცი
ო ნერ მა მწერ ლებ მა, და არა მო ღა ლა ტე ხე ლი სუფ ლე ბის მა დი დე ბელ 
დი თი რამ ბებს.

ჩვენ მა დრომ კი დევ ერ თხელ გვიჩ ვე ნა, რომ ნამ დვი ლი შე მოქ მე დი 
თა ვი სი ბუ ნე ბით ოპო ზი ცი ო ნე რი ა, რად გან იგი ეძებს ახალს და ებ რძვის 
გა ბა ტო ნე ბულ თვალ საზ რისს. ხო ლო ეს გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ 
საგ რძნო ბია მა შინ, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბა უპი რის პირ დე ბა თა ვის 
ხალხს.

იყო დრო, რო ცა მთე ლი მწერ ლო ბა გა ნა დი დებ და სტა ლი ნი სა და 
ბე რი ას სა ხე ლებს. ცხა დი ა, ყვე ლა არ იქ ნე ბო და გულ წრფე ლი, მაგ რამ 
ყვე ლას აი ძუ ლებ დნენ, რა თა ასე მოქ ცე უ ლი ყო.

არა მგო ნი ა, დღეს მწე რალს ვინ მე აი ძუ ლებ დეს, მო ი წო ნოს ეროვ ნუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბა, აფ ხა ზე თის და კარ გვა, ის ძარ ცვა რბე ვა, რაც 
გა და ი ტა ნა ქვე ყა ნამ, ეკო ნო მი კუ რი და ცე მა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და 
ზნე ობ რი ვი კრი ზი სი, ეროვ ნუ ლი გრძნო ბის დაქ ვე ი თე ბა.

- თქვე ნი აზ რით, არის თუ არა გარ კვე უ ლი ანა ლო გია XX სა უ კუ ნის 
და საწყ ი სი სა და და სას რუ ლის ლი ტე რა ტუ რულ ტენ დენ ცი ა თა და 
ზო გა დად, სა ლი ტე რა ტუ რო სი ტუ ა ცი ა თა შო რის და რა კონ ტექ სტში შე იძ-
ლე ბა იყოს აღ ქმუ ლი ჩვე ნი თა ნად რო უ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო პრო ცე სი 
- ვგუ ლის ხმობ მის მი მარ თე ბას, ერ თი მხრივ, ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
ტრა დი ცი ებ თან და, მე ო რე მხრივ, მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის არე ალ თან.

 ანა ლო გი ას ვერ ვხე დავ, რად გან გა სუ ლი სა უ კუ ნის და საწყ ის ში გავ
რცელ და და მა ლე გა ბა ტონ და მო დერ ნიზ მი, რო მელ მაც მარ თლაც შექ
მნა ახა ლი “ქარ თუ ლი სუ ლის რე ნენ სან სი”. ამ ჟა მად კი ავან გარ დიზ მის 
სა ხე ლით მკვიდ რდე ბა ნე ო ნა ტუ რა ლიზ მი, რო მე ლიც ხე ლოვ ნე ბას აღარ 
აღიქ ვამს ღვთა ებ რივ ტაძ რად. იგი სი ნამ დვი ლეს ასა ხავს ჟარ გო ნის 
ენით, ეძებს ყო ფით მა სა ლას, აინ ტე რე სებს პა თო ლო გი ა, სექ სი, ან ტი ჰე
რო ი კა, ან ტი ეს თე ტიზ მი. მო გეხ სე ნე ბათ, ავან გარ დიზ მი არის ან ტი მო
დერ ნიზ მი. მაგ რამ დღე ვან დე ლი ლი ტე რა ტუ რა არ გახ ლავთ ავან გარ
დის ტუ ლი. ვი მე ო რებ  მას უნ და ვუ წო დოთ ნე ო ნა ტუ რა ლიზ მი. მე ვგუ
ლის ხმობ ახა ლი თა ო ბის შე მოქ მე დე ბას. შე იძ ლე ბა უკ ვე კონ სერ ვა ტო რი 
ვი ყო და ვე ღარ აღ ვიქ ვამ დე სი ახ ლეს და მერ ჩი ოს ჩე მი სი ჭა ბუ კის თა
ნამ გზავ რი ავ ტო რე ბი. ცხა დი ა, ლი ტე რა ტუ რა მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი 
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ფე ნო მე ნია და ახალ გაზ რდამ არ უნ და წე როს ისე, რო გორც წერ დნენ 
მა მე ბი. სხვაგ ვა რად პროგ რე სი ვერ იქ ნე ბა. მაგ რამ მა ინც...

სამ წუ ხა როდ, ახა ლი თა ო ბის პო ე ტებ სა და პრო ზა ი კო სებს შო რის მე 
ვერ ვხე დავ ისეთ ოს ტა ტებს, რო მელ თაც მი იქ ცი ეს სა ზო გა დო ე ბის, 
მკითხ ვე ლის ყუ რადღ ე ბა. შე იძ ლე ბა ეს დრო ის ბრა ლიც იყოს. მოქ მე დებს 
ტი რა ჟის სიმ ცი რე, პრო პა გან დის სი ნაკ ლე ბე, მა სე ბის დუხ ჭი რი მდგო მა
რე ო ბა. ამი ტომ ცალ კე უ ლი ნი ჭი ე რი ავ ტო რე ბი, რო მელ თა შე მოქ მე
დე ბით გზას ინ ტე რე სით ვა დევ ნებ თვალს, იჩაგ რე ბი ან და მათ სიტყ ვას 
არ ეძ ლე ვა ის რე ზო ნან სი, რა საც იმ სა ხუ რე ბენ. მე ვგუ ლის ხმობ არა 
ნე ო ნა ტუ რა ლის ტებს, არა მედ მათ, რომ ლე ბიც აგ რძე ლე ბენ ქარ თულ 
ეს თე ტიზმს, ქარ თულ ეროვ ნულ სუ ლის კვე თე ბას.

- არ შე იძ ლე ბა არ შე ვე ხოთ მწე რალ თა გა ერ თი ა ნე ბას, რო გორც ლი ტე-
რა ტუ რულ და სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნას, და ფუძ ნე ბულს გარ კვე ულ იდე ურ 
მხატ ვრულ, პი როვ ნულ პრინ ციპ თა ერ თი ა ნო ბა ზე. მსგავ სი გა ერ თი ა ნე-
ბე ბის შექ მნის ტენ დენ ცი ე ბი გან სა კუთ რე ბით მძლავ რი იყო სწო რედ 
XX სა უ კუ ნის 10-20-ი ან წლებ ში, ცხა დი ა, ევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
ზე გავ ლე ნით. შემ დგომ ში საბ ჭო უ რი იდე ო ლო გი ის მოთხ ოვ ნით დად გა 
მწე რალ თა ერთ ორ გა ნი ზა ცი ად გა ერ თი ა ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, მაგ რამ 
90-ი ან წლებ ში რო გორც კი ეს მოთხ ოვ ნა მო იხ სნა, კვლავ გაჩ ნდა უფ რო 
ლო კა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი - იქ ნე ბა ეს “ო ტა რი დი”, “ა რი ლი”, “ალ ტერ-
ნა ტი ვა”, “XX სა უ კუ ნე”. ბო ლო ხანს შექ მნი ლი “ქარ თველ მწე რალ თა 
დარ ბა ზი”, ასე ვე უფ რო მცი რე, ნაკ ლებ სტა ბი ლუ რი, მაგ რამ უშუ ა ლოდ 
მხატ ვრულ -შე მოქ მე დე ბი თი პრინ ცი პე ბი, შექ მნი ლი ახალ გაზ რდუ ლი 
ჯგუ ფე ბი - შე მიძ ლია გა ვიხ სე ნო, ვთქვათ, “რე აქ ტი უ ლი კლუ ბი”, 
“ქრო ნო ფა გე ბი”, თუმ ცა, აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში, ისე ვე 
რო გორც თა ვად მწე რალ თა მხრი დან, იგ რძნო ბა ერ თგვა რი ნოს ტალ გია 
ერ თი ა ნო ბი სად მი - მო ვიყ ვან, თუნ დაც, უშუ ა ლოდ ლი ტე რა ტუ რულ 
მა გა ლითს, ალ მა ნახ “ფო რუ მის” გა მო ცე მას და თავს ავა რი დებ უფ რო 
მწვა ვე გან ცხა დე ბებ სა და პო ლე მი კა ზე სა უ ბარს.

რო გორ და ა ხა სი ა თებ დით დღეს ლი ტე რა ტუ რუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სა 
თუ დაჯ გუ ფე ბე ბის არ სე ბო ბის პრინ ცი პებს და, ზო გა დად, რო გორ 
გან საზღ ვრავ დით მსგავს გა ერ თი ა ნე ბებს, რო გორც ლი ტე რა ტუ რულ 
და სო ცი ა ლურ ფე ნო მენს?

 ათი ა ნი წლე ბის სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა ერ თა დერ თი სა ლი ტე რა
ტუ რო გა ერ თი ა ნე ბა  “ცის ფე რი ყან წე ბი”, რო მე ლიც ძი რი თა დად სიმ ბო
ლის ტუ რი იყო. ოცი ან წლებ ში, მის სა პი რის პი როდ, წარ მო იშ ვა მე ო რე 
გა ერ თი ა ნე ბა  “H2SO4”. იგი ავან გარ დიზ მის პრინ ცი პებს ეფუძ ნე
ბო და და იყე ნებ და ფუტ ურიზ მის, და და იზ მი სა და კონ სტრუქ ტი ვიზ მის 
იდე ებს.
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ამ ორი გა ერ თი ა ნე ბის მე ტი სა ლი ტე რა ტუ რო ჯგუ ფი სა ქარ თვე ლო ში 
არ არ სე ბუ ლა. სხვებს აერ თი ა ნებ დათ თუ სთი შავ დათ პო ლი ტი კუ რი 
თვალ საზ რი სი.

გე თან ხმე ბით, დღეს სხვაგ ვა რი მდგო მა რე ო ბაა და ამი ტო მაც გაჩ ნდა 
არა ერ თი სა ხელ წო დე ბის ჯგუ ფი. რამ დე ნად ფა სე უ ლია მა თი მხატ ვრუ ლი 
ნა აზ რე ვი  ეს სხვა სა კითხ ი ა. მაგ რამ სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვია და აუ ცი ლე
ბე ლი მო ნა თე სა ვე ხედ ვის მწე რალ თა მი ერ თა ვი ან თი ჯგუ ფე ბის ჩა მო
ყა ლი ბე ბა. ასე უფ რო გა მო იკ ვე თე ბა ინ დი ვი დი, მი სი აღ ქმა, სტი ლი, 
ასე უფ რო დამ კვიდ რდე ბა მკითხ ვე ლის ცნო ბი ე რე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს 
მწე რალ თა დარ ბა ზი, რო მე ლიც ამას წი ნათ ჩა მო ყა ლიბ და, ეს თე ტი კუ რი 
ნიშ ნით არ შექ მნი ლა  მი სი სა ფუძ ვე ლი ეროვ ნუ ლი პო ზი ცი ა ა, ნა ცი ო ნა
ლუ რი მრწამ სი, მხატ ვრუ ლი სიტყ ვით ბრძო ლა ქვეყ ნის გა და სარ ჩე ნად.

ცხა დი ა, უკე თე სი იქ ნე ბა თუ მწერ ლო ბა გა ერ თი ან დე ბა. მაგ რამ ეს 
მე ტის მე ტად ძნე ლია ხე ლი სუფ ლე ბის დიქ ტა ტის გა რე შე, რად გან თა ვი-
სუფ ლე ბა დაშ ლა საც ნიშ ნავს. მა ინც, მე მგო ნი ა, რად გან ქარ თველ 
მწერ ლებს აკავ ში რებთ ქარ თუ ლი სიტყ ვა, ქარ თუ ლი სიტყ ვი სად მი 
სამ სა ხუ რი, უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს ქარ თველ მწე რალ თა კონ ფე დე რა-
ცი ა, რაც ცალ კე ულ ჯგუ ფებს, რომ ლე ბიც თქვენ ჩა მოთ ვა ლეთ, სიმ ბო
ლუ რად მა ინც გა ა ერ თი ა ნებს, სიმ ბო ლუ რად. რად გან მწე რალს ვე რა ვინ 
ას წავ ლის თუ რო გორ წე როს ან რა თე მა აირ ჩი ოს. კონ ფე დე რა ცია 
იქ ნე ბა თა ვი სუ ფალ, და მო უ კი დე ბელ ასო ცი ა ცი ა თა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 
კავ ში რი, რო მე ლიც მო ემ სა ხუ რე ბა მწერ ლო ბის პრო პა გან დას. იგი 
შეც ვლის საბ ჭო თა მწერ ლე ბის კავ ში რის სტრუქ ტუ რას. ამის შე სა ხებ 
ჩვე ნი “100 მწერ ლის გა ზე თის” ფურ ცლებ ზე სის ტე მა ტუ რად ქვეყ ნდე ბა 
მწერ ლე ბის მო საზ რე ბა ნი და წი ნა და დე ბა ნი.

სხვა თა შო რის, რე ფორ მი რე ბის გა მო 1991 წლის 20 დე კემ ბერს 
“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” ფურ ცლებ ზე მე დავ ბეჭ დე წე რი ლი 
 “მწე რალ თა კავ ში რის მო მა ვა ლი”, რომ ლის წა სა კითხ ად მა შინ არა ვის 
ეცა ლა.

- რო გორ და ა ხა სი ა თებ დით ლი ტე რა ტუ რის სო ცი ა ლურ ფუნ ქცი ას? 
ის ტო რი ულ სპექ ტრში ეს ფუნ ქცი ა, ვგო ნებ, საკ მა ოდ ნათ ლად არის 
გან საზღ ვრუ ლი. ამი ტომ ჩე მი კითხ ვა უფ რო მე ტად ეხე ბა ჩვენს თა ნა-
მედ რო ვე რე ა ლო ბას.

 მწერ ლო ბას პირ ველ რიგ ში ეს თე ტი კუ რი ფუნ ქცია აქვს: თუ ნა წარ მო
ე ბი მხატ ვრუ ლად სუს ტი ა, მი სი პრობ ლე მა ტი კა არა ვის აინ ტე რე სებს, 
მაგ რამ ეს თე ტი კუ რი ძა ლა მა შინ და ე უფ ლე ბა მა სებს, რო ცა იგი მო ი ცავს 
ეროვ ნულ და სო ცი ა ლურ სატ კი ვარს, რო ცა მწე რა ლი არ იქ ნე ბა მა სებ ზე 
მაღ ლა მდგო მი ან გან ზე მდგა რი ეს თე ტი. ასე თი აბ სტრაქ ტუ ლი ეს თე
ტიზ მი და საშ ვე ბია მა შინ, რო ცა იგი გე ნი ა ლო ბამ დეა ასუ ლი. მაგ რამ 
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პა ტა რა და ტრა გი კუ ლი ერის შვი ლებს ასე თი ფუ ფუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბა 
არ ცა აქვთ.

1992 წლის მარ ტში მეც სხვებ თან ერ თად დავ ტო ვე მწე რალ თა კავ ში რი, 
რად გან მწე რალ თა უმ რავ ლე სო ბამ მხა რი და უ ჭი რა ქვეყ ნის დაქ ცე ვას. 
მათ შო რის იყ ვნენ ისი ნიც, ად რე, კო მუ ნის ტურ პე რი ოდ ში, რომ ოპო ზი
ცი ო ნე რად და ნა ცი ო ნა ლის ტად გვაჩ ვე ნებ დნენ თავს. მაგ რამ, რო გორც 
გა მოჩ ნდა, ეს იყო ნე ბა დარ თუ ლი ოპო ზი ცი ო ნე რო ბა და ნა ცი ო ნა ლიზ მი. 
ესეც გახ ლავთ მი ზე ზი იმი სა, რომ დღეს ლი ტე რა ტუ რი სად მი ინ ტე რე სი 
საგ რძნობ ლად შე ნელ და. ამი ტომ მი მაჩ ნი ა, რომ მწე რალ მა თა ვი სი 
სიტყ ვა უნ და ჩა ა ყე ნოს ლი ტე რა ტუ რის, ქვეყ ნის და არა კონ ფორ მიზ მის 
სამ სა ხურ ში.

ესა უბ რა ბე ლა წი ფუ რია
გაზ. “ჩვე ნი მწერ ლო ბა”, 2002, 8-15 მარტი. 

მტე რო ბა ენის...

– სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი-
სათ ვის მსოფ ლიო ბან კის მი ერ გა მო ყო ფი ლი 60 მი ლი ო ნის პრო ექტს, 
რო მე ლიც არა ნაკ ლებ დამ ღუპ ვე ლია ქარ თუ ლი გა ნათ ლე ბი სათ ვის, 
მწვა ნე შუ ქი მის ცა. იმე დი გაქვთ, რომ მის ლო გი კურ გაგ რძე ლე ბას 
“სას კო ლო რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ას” არ და უ ჭერს მხარს? ბრძო ლა 
ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბის წი ნა აღ მდეგ, რა თა მსოფ ლი ოს მო ქა ლა ქე ე ბად 
ვიქ ცეთ.

– გა ნათ ლე ბის რე ფორ მა, ჩე მი აზ რით, რამ დე ნი მე წლის წინ და იწყო 
და იგი იმა ში გა მო ი ხა ტე ბო და, რომ მას წავ ლებ ლებს არ ეძ ლე ო დათ ისე
დაც სიმ ბო ლუ რი ხელ ფა სე ბი, რად გან ეგო ნათ, რომ მას წავ ლე ბე ლი, რო
მე ლიც 12 წე ლი წადს არ მი ი ღებ და ხელ ფასს, აღარ მი ვი დო და სკო ლა ში 
და სკო ლე ბიც თა ვის თა ვად და ი ხუ რე ბო და, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, დაბ რალ
დე ბო და მას წავ ლე ბელს და რე ფორ მის ინი ცი ა ტო რე ბი პა სუ ხის მგებ ლო
ბა საც აი ცი ლებ დნენ თა ვი დან. მაგ რამ ეს ასე არ მოხ და, რად გან ადა
მი ა ნი, რო მე ლიც 1020 წე ლია მუ შა ობს მას წავ ლებ ლად, შეყ ვა რე ბუ ლია 
უკ ვე თა ვის პრო ფე სი ა ზე და ასე ად ვი ლად ვერ დათ მობს მას. სკო ლა 
ყვე ლა პრო ფე სი ო ნა ლი პე და გო გის სი ცოცხ ლის ნა წი ლი ა. ერ თი სიტყ
ვით, სკო ლე ბი ამ მე თო დით ვერ და ხუ რეს და მი უ ხე და ვად მცდე ლო ბე
ბი სა, ქარ თუ ლი სკო ლა არ და ინ გრა... ახ ლა სხვა მი მარ თუ ლე ბი დან შე უ
ტი ეს  ისე თი პროგ რა მე ბის შე მო ტა ნა უნ დათ, რომ ლე ბიც ქარ თულ ინ
ტე რესს არ მო ემ სა ხუ რე ბა. თუ პროგ რა მი დან ამო ი ღე ბენ სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ას, მშობ ლი ურ ლი ტე რა ტუ რას, სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი ას, 
ჩვენ ვიქ ცე ვით ამორ ფულ მა სად, რო მე ლიც რა ღაც აბ სტრაქ ტულ იდე
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ა ლებს მო ემ სა ხუ რე ბა. რა თქმა უნ და, უნ და ვის წავ ლოთ მსოფ ლიო ის
ტო რი ა, მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რა და გე ოგ რა ფი აც, მაგ რამ აქ ჩვენ ჩვე ნი 
არე ა ლი გვა ინ ტე რე სებს, ისე ვე, რო გორც რუსს აინ ტე რე სებს რუ სუ ლი 
კულ ტუ რა, გერ მა ნელს  გერ მა ნუ ლი და ა.შ. ჩვენ არ ვართ დი დი ერი და 
ბუ ნებ რი ვი ა, არ გვაქვს ძვე ლი რო მა ე ლე ბის მსგავ სი ის ტო რი ა. მაგ რამ 
რაც გვაქვს, ჩვე ნია და გვიყ ვარს ისე ვე, რო გორც თი თო ე ულ ჩვენ განს 
უყ ვარს თა ვი სი დე და. მშო ბელს იმით კი არ ვზო მავთ, ლა მა ზი ა, გა ნათ
ლე ბუ ლია თუ ჭკვი ა ნი, ერ თა დერ თი სა ზო მი ის გახ ლავთ, რომ ის ჩვე ნი 
მშო ბე ლი ა. ასე თი ვე და მო კი დე ბუ ლე ბა გვაქვს მშობ ლი უ რი ენი სად მი, 
კულ ტუ რი სა თუ ის ტო რი ი სად მი. ამ ის ტო რი ას ვე რა ვინ შეგ ვიც ვლის, 
ასე მოვ დი ვართ სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში. ამი ტომ ეს არის ბრძო ლა 
ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბი სა თუ ქარ თუ ლი ეროვ ნე ბის წი ნა აღ მდეგ. მო
გეხ სე ნე ბათ, რომ პას პორ ტე ბი დან და პი რა დო ბის მოწ მო ბე ბი დან უკ
ვე ამო ღე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი რეკ ვი ზი ტი. ყო ვე ლი ვე ამის მი ზა ნი კი ის 
გახ ლავთ, რომ არ ჩა მო ყა ლიბ დეს ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო, რომ არა ვინ 
იფიქ როს აფ ხა ზეთ ზე, სა მა ჩაბ ლო ზე, რად გან ჩვენ ხომ ისე დაც მსოფ
ლიო მო ქა ლა ქე ე ბი ვიქ ნე ბით. ყვე ლა ტკი ვი ლი უნ და მი ნელ დეს და რა
ი მე კა ტას ტრო ფა რომ მოხ დეს, ეს აღარ იყოს მტკივ ნე უ ლი ერ ის თვის. 
მა გა ლი თად, თუ რუ სი მო ინ დო მებს, სა ქარ თვე ლო ისევ უნ და დაბ რუნ
დეს რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში, მაგ რამ ამან არა ვი თა რი გა უ გებ რო ბა 
არ უნ და გა მო იწ ვი ოს. მე არ ვი ცი, ვინ არი ან ამ გვა რი რე კო მენ და ცი ე ბის 
მო კარ ნა ხე ნი, მაგ რამ არა მგო ნი ა, ასეთ ტო ტა ლურ ზე წო ლას გა ნიც
დიდ ნენ ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის სხვა რეს პუბ ლი კე ბი. სამ წუ ხა როდ, 
ეს ხდე ბა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში... 

- და რა არის, თქვე ნი აზ რით, იმის მი ზე ზი, რომ ჩვე ნი ქვე ყა ნა მუდ მი ვად 
იმ ყო ფე ბა სა ექ სპე რი მენ ტო ობი ექ ტის როლ ში და მა ინ ცდა მა ინც ჩვენ ში 
რა ტომ უნ და და ი ნერ გოს სა ერ თა შო რი სო ნო ვა ცი ე ბი?

– ამას ჯერ კი დევ ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ცე კას I მდივ ნო ბი სას შეგ ვაჩ
ვი ეს. მა ში ნაც ექ სპე რი მენ ტე ბის ქვე ყა ნა იყო სა ქარ თვე ლო; თბი ლი სი 
კი - ხალ ხთა ლა ბო რა ტო რი ა, სა დაც 100ზე მე ტი ეროვ ნე ბის ადა მი ა
ნი ცხოვ რობ და და ეს ძვირ ფას მო ნა პოვ რად ით ვლე ბო და. არა და, იმა ზე 
ტრა გი კუ ლი რა უნ და იყოს, რომ შენს ქა ლაქ ში 100 ეროვ ნე ბის ადა მი ა
ნი ცხოვ რობ დეს, რად გან ეს ის ტო რი უ ლი ბე დუ კუღ მარ თო ბის შე დე გი ა. 
სომ ხე ბი თავს დამ ტყდა რი უბე დუ რე ბის გა მო იძუ ლე ბულ ნი გახ დნენ, 
სა ქარ თვე ლოს თვის შე ე ფა რე ბი ნათ თა ვი, თო რემ, რა თქმა უნ და, მათ 
სომ ხეთ ში ცხოვ რე ბა ერ ჩი ათ. 1921 წელს, რო დე საც ნოე ჟორ და ნი ას 
მთავ რო ბა ევ რო პა ში გა იქ ცა, რა, მათ პა რიზ ში უნ დო დათ ცხოვ რე ბა? 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, არა. ამი ტომ ეს დი დი სი ა მა ყით და სი ა მოვ ნე ბით კი არ 
უნ და აღ ვნიშ ნოთ, არა მედ რო გორც ის ტო რი უ ლი კა ტაკ ლიზ მე ბის შე
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დე გი. თუმ ცა ეს იმა ს არ ნიშ ნავს, რომ სხვა ეროვ ნე ბე ბი გავ ყა როთ სა
ქარ თვე ლო დან. სა უ ბე დუ როდ, ჩვენს პრე ზი დენტს არა აქვს ეროვ ნუ ლი 
ცნო ბი ე რე ბის გამ ძაფ რე ბუ ლი ალ ღო, მის თვის მთა ვა რი ძა ლა უფ ლე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბაა და არა ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს აშე ნე ბა. ხე დავთ, რომ 
10 წე ლი ა, ამ თვალ საზ რი სით პროგ რე სი არ შე იმ ჩნე ვა. თუ გლეხს ძრო
ხა ჰყავს და სი მინ დის კარ გი მო სა ვა ლი მო ი წი ა, ეს არ გახ ლავთ სა ხელ
მწი ფოს დამ სა ხუ რე ბა. ადა მი ა ნი ყო ველ თვის ახერ ხებ და თა ვი სი პი რა დი 
ცხოვ რე ბის ასე თუ ისე მოწყ ო ბას, მე ვლა პა რა კობ სა ხელ მწი ფო დო ნე
ზე ქვეყ ნის აღ მშე ნებ ლო ბა ზე: ჩვენ ვერ ვგრძნობთ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი
ფოს არ სე ბო ბას, ვერც იმას, რომ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს მე ქა ნიზ მი 
იცავ დეს ქარ თვე ლის ღირ სე ბას და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მის მო მა ვალს.

- რო გორ ფიქ რობთ, პარ ლა მენ ტი, ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, არც ამ შემ თხვე-
ვა ში გა ეც ნო ბა, რას აძ ლევს რა ტი ფი კა ცი ას და ჩვენ ერ თა დერ თი გა დარ-
ჩე ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის - წარ სუ ლის გა რე შეც დავ რჩე ბით?

 არ არის გა მო რიცხ უ ლი, რად გან ხში რად დე პუ ტა ტე ბი გა მოთ ქვა მენ 
აღ შფო თე ბას  მაგ რამ კენ ჭის ყრის შე დე გე ბით აღ მოჩ ნდე ბა, რომ კა
ნო ნი გა ვი და. ერ თა დერ თი კა ნო ნი ჩა ვარ და  კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო ენის 
სტა ტუ სის შე სა ხებ, რო მე ლიც უამ რა ვი კუ რი ო ზე ბი სა გან შედ გე ბო და, 
მა გა ლი თად, პრე ამ ბუ ლა ში ეწე რა, ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო კა ნო ნი 
არ მოქ მე დებს იმ კუთხ ე ებ ში, სა დაც კუთხ უ რი, ანუ არა სამ წერ ლო ბო 
ქარ თუ ლით მეტყ ვე ლე ბენ  ე.ი. სა მეგ რე ლო სა და სვა ნეთ ში. აფ ხა ზეთ ში 
კონ სტი ტუ ცი ით ისე დაც დაშ ვე ბუ ლია აფ ხა ზუ რი ენის მოქ მე დე ბა. არა
ქარ თვე ლე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რა ი ო ნებ ში საკ რე ბუ ლოს 
აქვს უფ ლე ბა, აირ ჩი ოს ნე ბის მი ე რი ენა, ანუ გა მო დის, რომ ქარ თუ ლად 
იმეტყ ვე ლე ბენ მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მე კუთხ ე ში. მაგ რამ ძა
ლი ა ნაც რომ მოს თხო ვო კა ხელ ან იმე რელ გლეხს, მან ქარ თუ ლის გარ
და სხვა ენა არ იცის; ამის გარ და, ამ კა ნო ნით სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა
ქეს აქვს უფ ლე ბა, იმ ენა ზე გა ა ფორ მოს ხელ შეკ რუ ლე ბა სხვა ქვე ყა ნას
თან, რო გორ ზეც თა ვად მო ი სურ ვებს, ანუ სო მეხ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია 
სომ ხურ ენა ზე გა ა ფორ მოს ხელ შეკ რუ ლე ბა სომ ხეთ თან და ა.შ. ერ თი 
სიტყ ვით, ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო სტა ტუ სი ამ კა ნონ ში არ ჩანს. 
სა ბედ ნი ე როდ, კა ნო ნის კენ ჭის ყრაც კი არ ჩა ტა რე ბუ ლა, იმი ტომ, რომ 
თა ვა დაც მიხ ვდნენ მი სი შე მომ ტა ნე ბი, რომ გა იხ სნა კა ნო ნის არ სი: ის 
მი მარ თუ ლი იყო ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბი სა და ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო
ებ რი ო ბის წი ნა აღ მდეგ. მე არ ვარ იუ რის ტი და ამი ტომ პარ ლა მენ ტის 
მი ერ უკ ვე მი ღე ბულ თუ აწი მი სა ღებ ყვე ლა კა ნონს ვერ შე ვა ფა სებ, 
მაგ რამ რამ დე ნა დაც მეს მის, ყველ გა ნაა ჩა დე ბუ ლი ისე თი მუხ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც ან გრევს ქარ თულ სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას. რა თქმა უნ და, ეს 
ყვე ლა ფე რი სა თა ვი დან მო დის, თუმ ცა მა ინც ვფიქ რობ, რომ პარ ლა მენ
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ტში არის გო ნი ე რი ნა წი ლი, რო მე ლიც წინ აღუდ გე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და 
ცნო ბი ე რე ბის დაშ ლას.

ესა უბ რა ნი ნო ხა ჩი ძე
ჟურნ. “თბი ლი სე ლე ბი”, 2002, № 24

ისევ რუ სე თის მუ ქა რა
მას შემ დეგ, რაც რუ სე თის პრე ზი დენ ტი გახ და ვლა დი მერ პუ ტი ნი, 

მოს კო ვი და უ ფა რა ვი აგ რე სი ის გზას და ად გა სა ქარ თვე ლოს მი მართ: 
აფ ხა ზეთ სა და სა მა ჩაბ ლო ში ბო ლო არ უჩანს კონ ფლიქ ტის მო წეს რი
გე ბას. რუ სეთს არ გაჰ ყავს ჯა რი სა ქარ თვე ლო დან. შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა 
სა ვი ზო რე ჟი მი, მაგ რამ არა აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს მი მართ. იქ 
მცხოვ რებ ლებს ურიგ დე ბათ რუ სუ ლი პას პორ ტე ბი, რი თაც მზად დე ბა 
იუ რი დი უ ლი ბა ზი სი ამ ორი კუთხ ის სა ქარ თვე ლო სა გან სა ბო ლო ოდ 
ჩა მო სა ცი ლებ ლად. იბომ ბე ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა, შე მოჰ ყავთ 
დე სან ტი. მაგ რამ რუ სე თის აგ რე სი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა პიკს აღ წევს 
პან კი სის ხე ო ბის გა მო, რომ იქ არი ან ჩე ჩე ნი “ტე რო რის ტე ბი” და თუ 
სა ქარ თვე ლო მათ არ გა ა ნე იტ რა ლებს, მათ ბან დებს ჩვენ და ვარ ბევთ და 
დევ ნა საც გა ვაგ რძე ლებ თო, ე.ი. მთე ლი სა ქარ თვე ლო შე იძ ლე ბა ანექ სი
რე ბულ იქ ნეს ამ სა ბა ბით.

ფაქ ტი უ რად რუ სეთ მა, მის მა პრე ზი დენ ტმა, სა ქარ თვე ლოს ომი გა მო-
უცხ ა და.

ცხა დი ა, ამის ერ თერ თი მი ზე ზი ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბაც გახ ლავთ, 
რო მელ მაც თა ვი სი მხდა ლი და არა თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კით გა ამ
წვა ვა რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა. ჯერ იძახ და ჩვე ნი პრე ზი დენ ტი, ბო ე
ვი კებს პან კის ში რა უნ და თო. შემ დეგ აღი ა რა მა თი არ სე ბო ბა, გა და იყ
ვა ნა აფ ხა ზეთ ში, იქ ვი თომ აბ რძო ლა, მე რე ისევ პან კის ში და აბ რუ ნა. 
ახ ლა სპე ცო პე რა ცია წა მო იწყო და გა ირ კვა, რომ პან კის ში ვი თომ 
არა ვინ ყო ფი ლა!

რუ სე თი ასე თავ ხე დუ რად არ ექ ცე ვა არ ცერ თი ქვეყ ნის პრე ზი დენტს, 
რო გორც შე ვარ დნა ძეს. არ ცერ თი ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი არ არის ესო-
დენ ლო ი ა ლუ რი რუ სე თის მი მართ, რო გორც შე ვარ დნა ძე, რო მე ლიც 
თით ქმის სა ო მა რი მოქ მე დე ბის დროს იტე რას მო რიგ სა ჩუ ქარს უმ ზა
დებს და არ ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის პრინ ცი პულ დად
გე ნი ლე ბას.

პრე ზი დენ ტი ნა ბიჯ ნა ბიჯ, მე თო დუ რად ყვე ლა ფერს თმობს და ლა მის 
თბი ლი სიც ჩა ა ბა როს რუ სეთს. ამას ხე დავს მოს კო ვი და ამი ტო მაც არა 
აქვს საზღ ვა რი მის აგ რე სი ას.
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ჩვენ ვრჩე ბით ამე რი კი სა და ევ რო პის მო ი მე დე და რომ არა ისი ნი, ჩვე ნი 
პრე ზი დენ ტი სა ქარ თვე ლოს რუ სე თის ერ თერთ გუ ბერ ნი ად აქ ცევ და.

სა ო ცა რია ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ფე რის ცვა ლე ბა. ორი ო დე დღის 
წინ იგი შე ში ნე ბუ ლი და დამ ფრთხა ლი ვი ხი ლეთ ტე ლე ეკ რან ზე. დღეს 
კი ოხუნ ჯობს და იცი ნის, თით ქოს ქვე ყა ნას არა ფე რი საფ რთხე არ 
ემუქ რე ბა. პან კი სის სა კითხი რომც მოგ ვარ დეს, ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ცია 
შე იქ მნე ბა კო დორ შიც. ხო ლო აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლო სათ ვის სად 
გვცა ლი ა! რო გორც კი მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში წარ მა ტე ბას მი აღ წევს 
ას ლან აბა ში ძე, შე ვარ დნა ძე მი სი გა და ყე ნე ბის სა კითხს აყე ნებს.

ასე თი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში ჩვენ ვერც და კარ გულ ტე რი ტო რი ებს 
და ვიბ რუ ნებთ და ვერც რუ სე თის აგ რე სი ას ავი ცი ლებთ.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2002, 19-25 სექ ტემ ბე რი

მო ხე ტი ა ლე ცრუ- ფორ ვარ დი
სულ გვე გო ნა, რომ ჩვენ თან იყო, ისე გულ ღი ად, გუ ლის ტკი ვი ლით, 

ზოგ ჯერ აღ შფო თე ბი თაც კი გვე სა უბ რე ბო და თა მაზ წივ წი ვა ძის წრე გა
და სულ მა და სა და ბილ წსიტყ ვა ო ბა ზე.

სადღა იყო მის თვის ჩვე უ ლი ბუ ტა ფო რი ა, პუდ რი და პა რი კი!
მაგ რამ მოვ ტყუვ დით. თურ მე სწო რედ ეს გულ ღი ა ო ბა ყო ფილა 

ნი ღა ბი, ხო ლო პუდ რი და პა რი კი უკ ვე შე ხორ ცე ბია მის სა ხეს.
შეც დო მა არ უნ და დაგ ვეშ ვა!
ჩვენ ხომ კარ გად ვი ცო დით, რომ ეს ის კა ცი ა, რო მელ მაც გან საც დელ ში 

მყოფ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მხო ლოდ ერ თხელ მი ა კითხა და მა ში ნაც 
დამ ხმა რე ძა ლის მა გივ რად დო დო ნა კი ზი რია ჩა უყ ვა ნა ბუნ კერ ში!

ამის შემ დეგ არც ზვი ად სა და არც ზვი ა დის ტებს სა თო ფე ზე არ გაჰ კა
რე ბი ა!

მაგ რამ ზვი ადს ახ სოვ და თა ვი სი მრჩე ვე ლი და რომ ვერ იხი ლა, ასე 
ჩა წე რა “სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის მო ღა ლა ტე თა 
კარ ტო თე კა ში”;

გი ორ გი გა ჩე ჩი ლა ძე - ლი ტე რა ტო რი, პრე ზი დენ ტის მრჩე ვე ლი, 
პუტ ჩის დაწყ ე ბის თა ნა ვე გა და ვი და ხუნ ტის მხა რეს.

მაგ რამ პუტ ჩის ტებ მა არ მი ი ღეს ცა რი ე ლი ხე ლე ბით მი სუ ლი ენ თუ ზი
ას ტი, რო მე ლიც არც ცი ხე ში მჯდა რა და არც ია რა ღი აე ღო ხელთ.

შემ დეგ ბა კურ გუ ლუ ას მი ე კედ ლა, რე ფორ მა ტო რი და ირ ქვა და ყო ფი ლი 
პუტ ჩის ტე ბის რჩე ვით ეროვ ნუ ლი შე რი გე ბის ქა და გად და ვარ და, თუმ ცა 
მი სი ბუნ დო ვა ნი ლექ ცი ე ბი დან აზ რი ვე რა ვინ გა მო ი ტა ნა.

ასე უქ მად და ხე ტი ა ლობს ეს თვით მარ ქვია პო ლი ტო ლო გი ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა დან ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ დე, რე ვაზ მიშ ვე ლა ძი დან თა მაზ 
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წივ წი ვა ძემ დე და სულ ჰგო ნი ა, ერ თხე ლაც იქ ნე ბა და გა ი ღე ბა კან ცე ლა
რი ის მე11 სარ თუ ლის ფან ჯა რა და გად მოს ძა ხე ბენ:

– ბი ჭო გო გი ა, მო დი, შე ნი რჩე ვა გვჭირ დე ბა, თო რემ და ი ღუ პა ქვე ყა ნა ო!
ამ იმე დით გა უყ ვე ბა გზას რუს თა ვე ლი დან ასა თი ა ნამ დე, ისე რომ 

ერ თხე ლაც არ მო ა გონ დე ბა ძი რუ ლას პი რას მოს მე ნი ლი  თუ თევ ზა ო ბა 
გე ნატ რე ბა, არც ფე ხის დას ვე ლე ბა უნ და და ი ზა რო, თო რემ მშრალ ზე 
დარ ჩე ბი ო!

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2002, 3-9 ოქ ტომ ბე რი

ორი ბა ნა კი - ორი პო ზი ცია

უკ ვე თით ქმის ერ თი წე ლი ა, რაც და იწყო პო ლე მი კა “ა სი მწერ ლის 
გა ზეთ სა” და “ლი ტე რა ტუ რულ სა ქარ თვე ლოს” შო რის. და ი წე რა 
არა ერ თი მძაფ რი, მამ ხი ლე ბე ლი სტა ტი ა. სამ წუ ხა როდ, “ლი ტე რა ტუ
რულ მა სა ქარ თვე ლომ” ანუ მის მა რე დაქ ტორ მა თა მაზ წივ წი ვა ძემ 
პო ლე მი კა იუ კად რი სა და სა კითხ ის გან სჯას ქი ლი კი არ ჩი ა.

შე იძ ლე ბა მკითხ ველს უკ ვირ დეს, ბო ლოს და ბო ლოს დამ თავ რდე ბა 
თუ არა ეს პა ექ რო ბა? შე იძ ლე ბა ზოგს ეგო ნოს კი დეც, რომ ეს არის ორი 
პი როვ ნე ბის  თა მაზ წივ წი ვა ძი სა და რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის ურ თი ერ თშუღ
ლი. მაგ რამ ვინც კარ გად გა ეც ნო ბა ორი ვე გა ზეთს, მათ ში და ბეჭ დილ 
მა სა ლებს, ნა თე ლი უნ და გახ დეს, რომ ეს არის ორი პო ზი ცი ის და პი რის-
პი რე ბა.

სამ წუ ხა როდ, თა მაზ წივ წი ვა ძე ყო ველ თვის ხე ლი სუფ ლე ბის მსა ხუ რი 
იყო. რო ცა სა ჭი რო იყო, აქებ და სი გუ ას, კი ტო ვან სა და იო სე ლი ანს, 
აბი აბ რუ ებ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და მის თა ნა მო აზ რე ებს. ცხა დი ა, 
მი სი აღ ტა ცე ბი სა და მუდ მი ვი გან დი დე ბის ობი ექ ტი იყო ედუ არდ შე ვარ
დნა ძე, რო მელ ზეც არა სო დეს აუ გი არ დას ცდე ნია და მის მოღ ვა წე ო ბა ში 
ოდ ნა ვი ხინ ჯიც კი არ შე უ ნიშ ნავს.

სა ო ცა რი ფაქ ტი ა!
შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ მა კე დო ნე ლის, ნა პო ლე ო ნის, სტა ლი ნის შეც დო

მებ სა და და ნა შა ულ ზეც კი, მაგ რამ შე ვარ დნა ძე უც დო მე ლი ყო ფი ლა! 
მაგ რამ რა ვუ ყოთ ჩვენ თვალ წინ დატ რი ა ლე ბულ ტრა გე დი ებს  კა ნო ნი
ე რი ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბას, სა მეგ რე ლოს მრა ვალ გზის აწი ო კე ბას, 
აფ ხა ზე თი სა და სა მა ჩაბ ლოს და კარ გვას, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გა ჩა ნა
გე ბა სა და მუდ მივ ში ნა ქა ოსს.

ამათ ავ ტორს და შე მოქ მედს აქებს და ხოტ ბას აღუვ ლენს თა მაზ 
წივ წი ვა ძე, ამა ვე აზ რი საა მწე რალ თა ე.წ. სა ერ თო ეროვ ნუ ლი კავ ში რის 
წევ რე ბის ერ თი ნა წი ლი.
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ნუ თუ არა ფერს ეუბ ნე ბა მათ ის ფაქ ტი, რომ 11 ოქ ტომ ბერს პარ ლა
მენ ტში მო სულ პრე ზი დენტს ზურ გი აქ ცი ეს მის მა დაზ რდილ დაფ რთი ა
ნე ბულ მა პო ლი ტი კო სებ მა ისე, რომ მი სი მოს მე ნაც კი არ ისურ ვეს!

თა მაზ წივ წი ვა ძის არას წორ, ქვეყ ნის დამ ღუპ ველ პო ზი ცი ას, უპი რის
პირ დე ბა რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე, რო გორც მწე რა ლი, პუბ ლი ცის ტი, პარ ლა
მენ ტა რი და მწე რალ თა დარ ბა ზის თავ მჯდო მა რე სხვა თა ნა მო აზ რე ებ
თან ერ თად. დღეს დი დი ხა ლი სით იხ სე ნებს “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლო”, რომ რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე ოდეს ღაც ოპო ზი ცი ა ში ედ გა ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბას. ოპო ზი ცი ო ნე რო ბის უფ ლე ბა ყვე ლას 
აქვს, მაგ რამ არა ქვეყ ნის დამ ხო ბი სა! და რო გორც კი ნა თე ლი გახ და, 
რომ ედუ არდ შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბას არც ქვეყ ნის აღ შე ნე ბა და 
არც გამ თლი ა ნე ბა მიზ ნად არც ჰქონ და და სა ხუ ლი, მა შინ ვე ოპო ზი ცი ა
ში გა და ვი და. ამა ვე სუ ლის კვე თე ბის არი ან მწე რალ თა დარ ბა ზის წევ რე
ბიც, რომ ლე ბიც ლი ტე რა ტუ რას მიზ ნად ერის სამ სა ხურს უსა ხა ვენ და 
არა ვულ გა რო ბას, ქვეყ ნის დაქ ცე ვით ტკბო ბა სა და ხე ლის მოთ ბო ბას.

სრუ ლი ად აშ კა რა ა, რომ ამ ორი პო ზი ცი ის გა მოკ ვე თამ წარ მოშ ვა 
მწე რალ თა ორი ბა ნა კიც. მარ თა ლი ა, ყვე ლა მწე რალს ვერ მოვ თხოვთ 
ეროვ ნუ ლი სუ ლის გა მოვ ლე ნას, მაგ რამ სა კუ თა რი ხალ ხის წი ნა აღ მდეგ 
ნამ დვი ლად არ უნ და გა მო დი ო დეს, რო გორც ეს მოხ და თერ თმე ტი წლის 
წი ნათ.

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვართ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას მოს წონს მწე რალ თა 
შო რის და პი რის პი რე ბა. მოს წონს და კი დევ უფ რო აღ ვი ვებს, რად გან 
ეს არის ში ნა ქა ო სი სა და ქვეყ ნის დაშ ლა და ნა წევ რე ბის შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლი. მაგ რამ ჩვენ უნ და გვე ყოს გო ნი ე რე ბა, რა თა შევ წყვი ტოთ 
ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბა. შე იძ ლე ბა ყვე ლამ გა მო ხა ტოს თა ვი სი 
თვალ საზ რი სი, თა ვი სი პო ზი ცი ა, ოღონდ ეს უნ და მოხ დეს ურ თი ერ
თსი ძულ ვი ლის გა რე შე, არა ლან ძღვი სა და გი ნე ბის სა შუ ა ლე ბით, 
რად გან გი ნე ბით და ლან ძღვით არც ლი ტე რა ტუ რა ში, არც პო ლი ტი კა ში 
არა ფე რი მტკიც დე ბა.

სად არის გა მო სა ვა ლი? დღეს ისეა მწერ ლო ბა დაქ საქ სუ ლი და ურ თი
ერ თშუღ ლით გა დაღ ლი ლი, რომ ვერც ერ თი მხა რე ვერ შეძ ლებს მათ 
გა ერ თი ა ნე ბას. თა ნაც, თუ მოხ და გა ერ თი ა ნე ბა, ეს არ უნ და იყოს 
ძვე ლი სა ხი სა. ამი ტომ, უნ და შე იქ მნას ქარ თველ მწე რალ თა კონ ფე დე-
რა ცი ა, რო მელ შიც თა ვი სი სუ ვე რე ნუ ლი უფ ლე ბე ბით შევ ლენ რო გორც 
მწე რალ თა კავ ში რი და მწე რალ თა დარ ბა ზი, ისე მწე რალ თა და ლი ტე რა
ტუ რის მცოდ ნე თა კავ ში რი. აგ რეთ ვე სხვა გა ერ თი ა ნე ბე ბი.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2002, 17-23 ოქ ტომ ბე რი
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სა ნამ შე ვარ დნა ძე იქ ნე ბა ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი 
- ას ლან აბა ში ძე თბი ლის ში არ უნ და ჩა ვი დეს

- ბა ტო ნო სო სო, იყო თუ არა სა ბი უ ჯე ტო შე ნა ტა ნე ბის თა ო ბა ზე 
ხე ლოვ ნუ რად წა მო წე უ ლი აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის გა მო-
ყო ფის თე მა ხე ლი სუფ ლე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი აქ ცი ა?

 ნამ დვი ლად. იგი წა მოჭ რა პრე ზი დენ ტმა. ასე აკე თებს ხოლ მე, რო ცა 
ბა ტონ ას ლან აბა ში ძის დის კრე დი ტა ცია მო უნ დე ბა. ამ ჯე რად აფ ხა
ზე თის პრობ ლე მას და უ კავ ში რა ეს. რო გორც კი ბა ტონ ას ლან აბა ში ძის 
მეშ ვე ო ბით სი ნათ ლე გა მოჩ ნდა იქ, ატყ და მი სი სა წი ნა აღ მდე გო კამ პა
ნი ა, მაგ რამ ვინც ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მე თა უ რის ამას წი ნან დელ 
ინ ტერ ვი უს გა ეც ნო, ყვე ლა ფერ ში გა ერ კვე ო და...

- დღეს აჭა რა ში ყვე ლა გულ დაწყ ვე ტი ლია იმით, რომ პრე ზი დენ ტმა 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ხელ მძღვა ნე ლო ბას დე და სამ შობ ლო დან 
გან დგო მა და აბ რა ლა.

 აბა, რა იქ ნე ბა. ამა ზე რო გორ შე იძ ლე ბა ლა პა რა კობ დე. ამ კაცს რე
ა ლუ რი აღ ქმა აქვს დარ ღვე უ ლი. აჭა რა ში ყვე ლა ზე უკე თე სად კეთ დე ბა 
ქარ თუ ლი საქ მე. ყვე ლა გა მოს ვლა ას ლან აბა ში ძი სა მი მარ თუ ლია ერ
თი ა ნი სა ქარ თვე ლო სა კენ. შე ვარ დნა ძის და მან გრე ველ პო ლი ტი კას თუ 
არ ეთან ხმე ბა, ეს აუ ცი ლე ბე ლიც არის.

- ბა ტო ნო სო სო, რამ დე ნად გა მარ თლე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი ბლო კა და 
აჭა რის მი მართ?

 ეს შე ვარ დნა ძის პო ზი ცი ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. და ა ვიწყ და, რომ 
ბა ტონ მა ას ლან აბა ში ძემ იგი არა ერ თხელ გა და არ ჩი ნა  შე უ ნარ ჩუ ნა 
ფაქ ტობ რი ვად, ხე ლი სუფ ლე ბა. მა გა ლი თად, აი, შარ შან, რო ცა უაღ რე
სად გამ წვა ვე ბუ ლი იყო სი ტუ ა ცია და პრე ზი დენ ტი ჩა ვი და ბა თუმ ში. 
ბა ტონ ას ლან აბა ში ძის თა ნად გო მა რომ არა, შე ვარ დნა ძე იძუ ლე ბუ ლი 
იქ ნე ბო და, და ე ტო ვე ბი ნა პრე ზი დენ ტის პოს ტი და, ალ ბათ, სა ქარ თვე
ლოც. დღეს თით ქოს არა ფე რი არ ახ სოვს. მეც ვეს წრე ბო დი ბა თუმ ში 
მის გა მოს ვლას, სა დაც ნი მუ შად და სა ხა აჭა რა, ბა ტო ნი ას ლან აბა ში ძის 
მოღ ვა წე ო ბა. ახ ლა?!

სა ერ თოდ, ბლო კა და სა კუ თა რი ქვეყ ნის ამა თუ იმ ნა წი ლის წი ნა
აღ მდეგ ყოვ ლად გა უ მარ თლე ბე ლი ა. გა ნა შე იძ ლე ბა ეს, რო ცა აფ ხა
ზეთ თან შე რი გე ბა ზეა ლა პა რა კი, რო ცა ქვეყ ნის შე მად გენ ლო ბა ში გინ და 
და აბ რუ ნო იგი და... ბლო კა და ში ახ რჩობ?!

- რო გორ შე ა ფა სებთ თბი ლის ში “მებ რძოლ თა კავ ში რის” ამას წი-
ნან დელ ფო რუმს?

 ჩვენს ხე ლი სუფ ლე ბას არც ძა ლის გა მო ყე ნე ბის უნა რი აქვს და არც 
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დიპ ლო მა ტი უ რი ალ ღო. “მე ო მარ თა კავ შირ ში” თა მაზ ნა და რე იშ ვი ლის 
მე გობ რე ბი ა, რომ ლებ მაც თა ვი გა მო ი ჩი ნეს ქვე ყა ნა ში უკა ნო ნო მოქ მე
დე ბით, მუ შა ო ბენ კონ ტრა ბან და ზე და ვი თომ მე ომ რე ბი არი ან. “მე ო
მარ თა კავ ში რი” დას ჭირ და შე ვარ დნა ძეს იმი სათ ვის, რომ და ე პი რის პი
რე ბი ნა ბა ტონ ას ლან აბა ში ძი სათ ვის.

- ბა ტონ ას ლან აბა ში ძის თბი ლის ში ჩა მოს ვლის და ჟი ნე ბუ ლი 
მოთხ ოვ ნის თა ო ბა ზე რას იტყ ვით?

 მე დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ბა ტო ნი ას ლა ნის ჩა მოს ვლა თბი ლის ში 
ამ ჯე რად, ამ სი ტუ ა ცი ა ში შე უძ ლე ბე ლი ა. სა ნამ ედუ არდ შე ვარ დნა ძე 
იქ ნე ბა ქვეყ ნის სა თა ვე ში, ას ლან აბა ში ძე თბი ლის ში არც უნ და ჩა მო
ვი დეს. ეს კი დევ ერ თხელ იმ პრო ტეს ტის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, რო მე ლიც 
გა მო უცხ ა და ბა ტონ მა ას ლან აბა ში ძემ მო ძა ლა დე ხე ლი სუფ ლე ბას, 
კა ნო ნი ე რი პრე ზი დენ ტი რომ გან დევ ნა და თბი ლი სი და ან გრი ა.

ესა უბ რა შაქ რო რო მა ნა ძე
“აჭარა”, 2002, 29 ოქტომბერი

გრან ტის მო ი მე დე ბი უ ჯე ტი არა სო დეს 
შეს რულ დე ბა

მო მა ვა ლი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ჯერ არ დაწყ ე ბუ ლა. მაგ რამ, რო გორც 
ჩე მი მცი რე გა მოც დი ლე ბა მარ წმუ ნებს, ამ ბი უ ჯეტ საც მი ვი ღებთ. არც 
ამ ჯე რად შეს რულ დე ბა ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი და და იწყ ე ბა სა უ ბა რი 
ბი უ ჯე ტის სეკ ვეს ტრზე. მე რაც დე პუ ტა ტი ვარ, მე ოთხ ედ ვმო ნა წი ლე
ობ ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ში და არც ერ თხელ ის არ შეს რუ ლე ბუ ლა. გა
მო ით ქმე ბა შე ნიშ ვნე ბი, სურ ვი ლე ბი, არა ვინ ის ჯე ბა, საყ ვე დურ საც კი 
არა ვინ იღებს და ასე ერ თი და იგი ვე მე ორ დე ბა ყო ველ წელს. უმი ზე
ზოდ არა ფე რი ხდე ბა, ეკო ნო მის ტე ბი უფ რო ზუს ტად გან საზღ ვრა ვენ 
მას, თით ქოს ყო ველ თვის სი მარ თლეს ამ ბო ბენ. მაგ რამ სამ წუ ხა როდ, 
მათ მი ერ შედ გე ნი ლი ბი უ ჯე ტი ბო ლოს მა ინც ვერ ამარ თლებს. ჩე მი 
აზ რით, ამის ერ თერ თი მი ზე ზი ბი უ ჯეტ ში წი ნას წარ შე ტა ნი ლი, ჩვე ნი 
ქვეყ ნის თვის მო მა ვალ ში გა მო სა ყო ფი გრან ტე ბი ა. მაგ რამ, გრან ტე ბი 
გა მო ი ყო ფა თუ არა, ეს ოც ნე ბის სფე როს უფ რო მი ე კუთ ვნე ბა, ვიდ რე 
რე ა ლურს. რო ცა ბი უ ჯეტ ში გრან ტია ჩარ თუ ლი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
მი ი ღო და შე იძ ლე ბა  არა, ცუ დი ა, ის ვერ შეს რულ დე ბა. სხვის იმედ
ზე ყოფ ნა ძნე ლი გახ ლავთ. სა ქარ თვე ლო ში არ ნა ხულ მას შტაბს მი აღ წია 
კო რუფ ცი ამ, კონ ტრა ბან დამ და სხვა ასეთ მა პრობ ლე მებ მა. ამ ბო ბენ, 
ბენ ზი ნის 6070% და უ ბეგ რა ვად იყი დე ბა ო. ასე ვეა სხვა სფე რო შიც. თუ 
ორი მე სა მე დი და უ ბეგ რა ვი ა, ცხა დი ა, ასე თი მწი რი ბი უ ჯე ტიც ვერ შეს
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რულ დე ბა, რო გო რიც ჩვენ გაგ ვაჩ ნი ა. ზუს ტად ვერ ვიტყ ვი, რო გო რაა 
სახ სრე ბი გა და ნა წი ლე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, მაგ რამ 
ზოგ ჯერ ისე თი და სა ხე ლე ბა მოგ ხვდე ბა თვალ ში, ღი მილს ვერ შე ი კა
ვებ: სულ ხან სა ბას სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტეტს ფი ლი ა ლი ჰქო ნია ცა
გერ ში და ეს ფი ლი ა ლი ფი ნან სდე ბა! ჩემ თვის გა უ გე ბა რი ა: რო ცა ამ დე ნი 
უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი გვაქვს და ყვე ლას აფი ნან სებს სა ხელ მწი ფო, 
რა ღა სა ჭი როა მი სი არ სე ბო ბა? ხდე ბა სა წი ნა აღ მდე გოც: თით ქოს სა
ხელ მწი ფო ა, მაგ რამ არ ფი ნან სდე ბა, თუნ დაც მხატ ვარ თა კავ ში რი და 
სხვა შე მოქ მე დე ბი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სა ერ თოდ, თუ შე მოქ მე დე ბი თი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ფი ნან სდე ბა, ყვე ლა უნ და და ფი ნან სდეს თუ არა და 
 არც ერ თი. ზო გი ერ თმა რა ტომ უნ და იგ რძნოს თა ვი და ჩაგ რუ ლად? 
კარ გი ა, რომ მწე რალ თა კავ შირ ზე ზრუ ნავს სა ხელ მწი ფო, მაგ რამ სა
ქარ თვე ლო ში ხომ მწე რალ თა რამ დე ნი მე კავ ში რი არ სე ბობს და ყვე ლა 
მწე რა ლი, მეც ნი ე რი თუ მო ქა ლა ქე თა ნა ბარ პი რო ბებ ში უნ და იყოს ჩა
ყე ნე ბუ ლი. კი, ბა ტო ნო, ყვე ლა ქვე ყა ნა ში შე მოქ მე დე ბი თი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი თა ვად ირ ჩე ნენ თავს, მაგ რამ ჩვენ ხომ აგერ გუ შინ დავ შორ დით 
კო მუ ნის ტურ სის ტე მას და ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჯერ ჯე რო ბით და მო
უ კი დებ ლად ვერ იარ სე ბე ბენ. ერ თი შე ხედ ვით, პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო 
 თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო ავი ღოთ. მე ჩვენ გა ზეთ ში  “XXI სა უ კუ ნე” 
 სა მი წლის წინ დავ ბეჭ დე მო ნა ცე მე ბი, თუ რო გორ ფი ნან სდე ბა სა ქარ
თვე ლოს, სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო ე ბი, 
კერ ძოდ, ჯა რი. სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით, ხუთ ჯერ მე ტი და ფი ნან
სე ბა ჰქონ დათ სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის არ მი ებს და ასეა დღე საც. 
ჩვე ნი თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო, რაც ყვე ლა ზე სა ვა ლა ლო ა, ბი უ ჯეტ ში 
რა ცაა გა მო ყო ფი ლი, იმა საც ვერ იღებს. ასეთ შემ თხვე ვა ში ჩვე ნი არ
მია არის ბუ ტა ფო რი ა: არც სა თა ნა დო წვრთნა, არც სა თა ნა დო ტექ ნი კა 
და არც ბრძო ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. ეს მა შინ, რო ცა და კარ გუ ლია სა ქარ თვე
ლოს ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კუთხ ე. ჩვენ მარ ტო სა აღ ლუ მო არ მია გვყავ
დეს, უხერ ხუ ლი ა. ამი ტო მაც არის, რომ პარ ლა მენ ტი გა მუდ მე ბით ითხ
ოვს, გა ი ზარ დოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს და ფი ნან სე ბა. გა ი ზარ დოს, 
თუ სა ი დან  ეს მე ო რე სა კითხ ი ა. თა ნაც რა კრი მი ნო გე ნურ სი ტუ ა ცი ა ში 
გვიხ დე ბა ყოფ ნა, ცხოვ რე ბა. თუნ დაც კა ხი ასა თი ა ნის მკვლე ლო ბა და 
რუს თავ ში მძევ ლე ბის აყ ვა ნა გა ვიხ სე ნოთ. ასეთ ვი თა რე ბა ში ძნე ლია 
ბი უ ჯეტ სა და მის შეს რუ ლე ბა ზე ფიქ რი. სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნა ზე, არ
სე ბო ბა ზე ვიზ რუ ნოთ თუ ქვეყ ნის აყ ვა ვე ბა ზე. ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტს, რა
გინდ კარ გა დაც იყოს შედ გე ნი ლი, შეს რუ ლე ბა სჭირ დე ბა. თე ო რე ტი კო
სებ მა პერ სპექ ტი ვა ში ძა ლი ან სწო რად და ზუს ტა დაც რომ გა ა ნა წი ლონ, 
თუ არ შეს რულ და, რა აზ რი აქვს. არ შეს რუ ლე ბუ ლა და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლოს არც ერ თი წლის ბი უ ჯე ტი. რამ დე ნა დაც ვი ცი, ორი წლის 
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წინ ამე რი კამ ბი უ ჯე ტი 250 მი ლი არ დის გა და ჭარ ბე ბით შე ას რუ ლა, შარ
შან  150 მი ლი არ დის. სა ქარ თვე ლოს 300400 მი ლი ო ნი ა ნი ბი უ ჯე ტი 
არა სო დეს შეს რუ ლე ბუ ლა. თვით ეს ფაქ ტი, ჩვე ნი ეკო ნო მი კუ რი ჩა მორ
ჩე ნა მძი მე ტვირ თად აწევს სა ზო გა დო ე ბას, ხელს აძ ლევს დამ ნა შა ვე თა 
სამ ყა როს და გა უ საძ ლისს ხდის ქარ თვე ლი კა ცის ყო ველ დღი ურ ყო ფას.

“პარ ლა მენ ტის უწყ ე ბა ნი”, 2002, № 11-12

სიტყ ვა 
ელიზ ბარ ერის თა ვის ძეგ ლის გახ სნა ზე გორ ში
მე გობ რე ბო, თი თო ე ულ ჩვენ თა განს ახ სოვს, რო გორ იყო სა ქარ თვე

ლო და ფა რუ ლი ქვეყ ნის მო ღა ლა ტე თა თუ დამ პყრობ თა ძეგ ლე ბით (ლე
ნი ნი, ორ ჯო ნი კი ძე, კი რო ვი)...

იშ ვი ა თად თუ და იდ გმე ბო და პატ რი ო ტი სა და მა მუ ლიშ ვი ლის ძეგ ლი. 
დღეს კი მომ სწრე ნი ვართ იმი სა, რომ სა ზო გა დო ე ბის მი ერ კი დევ ერ თი, 
სამ შობ ლო სათ ვის თავ და დე ბუ ლი პი როვ ნე ბა რო გორ იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი 
და წარ მოდ გე ნი ლი.

ელიზ ბარ ერის თავს იც ნობ და ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბა, მის შე სა ხებ 
იცოდ ნენ მკვლე ვა რებ მა. მაგ რამ ხალ ხის თვის ეს ღირ სე უ ლი მა მუ ლიშ
ვი ლი უც ნო ბი იყო ისე ვე, რო გორც ალექ სან დრე ბა ტო ნიშ ვი ლი, ქა ქუ ცა 
ჩო ლო ყაშ ვი ლი.

მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ 1832 წლის შეთ ქმულ თა გან რუ სე თის იმ პე
რი ამ მხო ლოდ ელიზ ბარ ერის თავს გა მო უ ტა ნა სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნი. 
მად ლო ბა ღმერთს, იგი არ აღ სრუ ლე ბუ ლა, მაგ რამ თვი თონ ფაქ ტი ხომ 
ნიშ ნავს იმას, თუ რო გო რი შე უ რი გე ბე ლი იყო ელიზ ბა რის მი მართ რუ
სე თის იმ პე რი ა.

და დღეს, რო ცა ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნა შე ასე დი დე ბუ ლად წარ მოჩ ნდა 
ეს სა ხე ლი, რო გორც ერ თერ თმა ქარ თველ მა, მად ლო ბა მინ და ვუთხ რა 
ამ იდე ის ავ ტო რებს, აღ მსრუ ლებ ლებს, მათ, ვინც ეს სა ხე ლი და უბ რუ ნა 
ერს.

გაზ. “ჩვე ნი მწერ ლო ბა”, 2003, 24-30 იან ვა რი .

სო სო სი გუ ას შა ვი სია
რუბ რი კის მომ დევ ნო სტუ მა რია პარ ლა მენ ტა რი სო სო სი გუ ა, 

რო მე ლიც და უ ფა რა ვად სა უბ რობს იმ პი როვ ნე ბებ ზე, რო მელ თაც 
უდი დე სი წვლი ლი მი უძღ ვით სა ქარ თვე ლოს გა პარ ტა ხე ბა ში.

№ 1. სა ზო გა დო ე ბა
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დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო, პირ ველ რიგ ში, პა სუ ხი სა ზო გა
დო ე ბას მო ეთხ ო ვე ბა, რო მე ლიც მზად არ აღ მოჩ ნდა და მო უ კი დებ ლო ბი
სათ ვის. ძმა თამ კვლე ლი ომი დან დაწყ ე ბუ ლი, დღემ დე არას წორ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბებს ვი ღებთ. უმიზ ნოდ და უმი სა მარ თოდ ვხარ ჯავთ ენერ გი ას 
მა შინ, რო ცა თი თო ე ულ ჩვენ განს შე უძ ლია ქვე ყა ნა ში მდგო მა რე ო ბის 
შეც ვლა, მაგ რამ ამის თვის თავ გან წირ ვაა სა ჭი რო, რაც დღეს არ შეგ ვიძ ლი ა.

№ 2. სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბის მთა ვა რი გმი რე ბი
სა ქარ თვე ლოს ნგრე ვა ში დი დი რო ლი ითა მა შეს სა ხელ მწი ფო გა დატ

რი ა ლე ბის მთა ვარ მა გმი რებ მა  თენ გიზ სი გუ ამ, თენ გიზ კი ტო ვან მა 
და ჯა ბა იო სე ლი ან მა. მათ კი სერ ზეა იმ ახალ გაზ რდე ბის სის ხლი, 
რომ ლე ბიც სა მო ქა ლა ქო ომის დროს და ი ღუპ ნენ. სწო რედ მათ და უ დეს 
სა თა ვე სა ქარ თვე ლოს უბე დუ რე ბას. ამ ადა მი ა ნებ მა ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას, სა ქარ თვე ლო სა და სა კუ თარ ღირ სე ბას უღა ლა ტეს, სა მა გი ე როდ, 
რუ სე თის ინ ტე რე სე ბი გა ა ტა რეს სა ქარ თვე ლო ში.

№ 3. პრე ზი დენ ტი, რო მელ მაც მი ზან მი მარ თუ ლად და ან გრია სა ქარ-
თვე ლო

შავ სი ა ში ღირ სე ულ ად გილს და ი კა ვებს ედუ არდ შე ვარ დნა ძე, რო
მე ლიც მთე ლი თა ვი სი მოღ ვა წე ო ბის მან ძილ ზე რუ სე თის პო ლი ტი კას 
ატა რებ და სა ქარ თვე ლო ში. პრინ ციპ ში, ეს ბუ ნებ რი ვიც არის, რად გან 
იგი 30 წლის გან მავ ლო ბა ში სამ ჯერ დას ვა რუ სეთ მა სა ქარ თვე ლოს ხე
ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში  ჯერ 1972 წელს, მე ო რედ  1992ში, მე სა მედ 
კი  1993 წელს, რო ცა ბალ ტი ნის ტან კე ბი შე მო იყ ვა ნა ზუგ დიდ ში. ამი
ტო მაც იგი რუ სეთ თან ყვე ლა ნა ირ დათ მო ბა ზე მი დის  ყუ რადღ ე ბას 
არ აქ ცევს იმას, რომ სო ხუმ ში რკი ნიგ ზის ხა ზი გა იხ სნა და აფ ხა ზე თის 
მო სახ ლე ო ბის ნა წილს რუ სუ ლი პას პორ ტე ბი და უ რი გეს. უფ რო მე ტიც, 
მან, ხე ლი სუფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, ლან გრით მი არ თვა დიდ იმ
პე რი ას აფ ხა ზე თი. სა ქარ თვე ლო ში შე ვარ დნა ძის ჩა მოს ვლის ერ თერ თი 
მი ზა ნი ქარ თველ ერ ში ნა ცი ო ნა ლუ რი სუ ლის ჩაკ ვლა ა, რა თა ხალ ხმა 
თა ვი სი პი რით თქვას  ამას ჯობ და, რუ სეთ თან ერ თად ვყო ფი ლი ყა ვით, 
საჭ მელ სას მე ლი მა ინც გვექ ნე ბო და ო. ამი ტომ გა ნიც დის სა ქარ თვე
ლოს სა ში ნაო პო ლი ტი კა კა ტას ტრო ფას.

№ 4. დამ ნა შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი
შავ სი ა ში მოხ ვდე ბა ყვე ლა ის ადა მი ა ნი, ვინც უკა ნას კნე ლი 10 წლის 

მან ძილ ზე შე ვარ დნა ძის გვერ დით იდ გა და მის გეგ მებს ახორ ცი ე ლებ და. 
დამ ნა შა ვე ნი არი ან ის მი ნის ტრე ბი თუ გამ გებ ლე ბი, რომ ლებ საც შე ვარ
დნა ძის მმარ თვე ლო ბის დროს მო უ წი ათ მოღ ვა წე ო ბა, რად გან ესა თუ 
ის პი რი ინიშ ნე ბო და არა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის, არა მედ პი რა დი ერ თგუ
ლე ბის მი ხედ ვით. გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ნიშ ვნის ღირ სია სა მი ორ გა
ნი ზა ცია  “მხედ რი ო ნი”, “მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი” და ედპ, რო მელ თა 
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წევ რებ საც უამ რა ვი ხალ ხის ცოდ ვა აწევთ კი სერ ზე. დი ახ “მხედ რი
ონ თან” ერ თად ედპც იბ რძო და ია რა ღით ხელ ში ეროვ ნუ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. ეს პარ ტი აც, ისე ვე რო გორც “მო ქა ლა ქე თა 
კავ ში რი”, დღემ დე შე ვარ დნა ძის მი თი თე ბე ბის უსიტყ ვო შემ სრუ ლე ბე
ლი ა, რის თვი საც არ ცთუ შო რე ულ მო მა ვალ ში მო ეთხ ო ვე ბა პა სუ ხი.

№ 5. ცრუ ბიზ ნეს მე ნე ბი
ქვე ყა ნა ში შექ მნილ მდგო მა რე ო ბა ზე გარ კვე უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 

ეკის რე ბათ ე.წ. ბიზ ნეს მე ნებს. არც ერ თი მათ გა ნის ბიზ ნე სი არ იქ ნე
ბო და წარ მა ტე ბუ ლი, ხე ლი სუფ ლე ბას თან ლო ი ა ლუ რი და მო კი დე ბუ
ლე ბა რომ არ ჰქონ დეთ. უფ რო მე ტიც, თე მურ ჭყო ნი ას და სხვებს პრე ზი
დენ ტმა გა უ მარ თა ხე ლი. ეს ადა მი ა ნე ბი მი სი წყა ლო ბით გამ დიდ რდნენ. 
ასე რომ იმ ბიზ ნეს მენ თა ნა წი ლი, რო მე ლიც პრე ზი დენ ტის წი ნა აღ მდეგ 
გა მო დის, ცრუ ოპო ზი ცი ო ნე რე ბი არი ან. დღეს მოღ ვა წე ბიზ ნეს მენ თა 
უმ რავ ლე სო ბამ სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლი ქა ო სით ისარ გებ ლა და 
ხალ ხის ხარ ჯზე გამ დიდ რდა.

№ 6. “წი თე ლი” ინ ტე ლი გენ ცია
შავ სი ა ში მოხ ვდე ბა ე.წ. წი თე ლი ინ ტე ლი გენ ცი ა, რო მელ მაც სა ზო გა

დო ე ბა იდე ო ლო გი უ რად და ა მუ შა ვა და მი სი ცნო ბი ე რე ბა შე ვარ დნა ძის 
სა სარ გებ ლოდ მო მარ თა. ასე თი ადა მი ა ნე ბი კი, მო გეხ სე ნე ბათ საკ მა ოდ 
ბევ რი ა. ჭა ბუა ამი რე ჯი ბი დან და ოთარ მეღ ვი ნე თუ ხუ ცე სი დან დაწყ ე
ბუ ლი, გი გა ლორ თქი ფა ნი ძი თა და იზა ორ ჯო ნი კი ძით დამ თავ რე ბუ ლი, 
ყვე ლამ შეს ცო და ქვეყ ნის წი ნა შე. სამ წუ ხა რო ა, რომ ეს პი როვ ნე ბე ბი 
დღემ დე გვარ წმუ ნე ბენ, ყვე ლა ფე რი კარ გად არის, უბ რა ლოდ, ამას 
თქვენ ვერ ხე დავ თო.

პა სუხს ვა გებ თი თო ე ულ სიტყ ვა ზე მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და ის ტო
რი ის წი ნა შე: სო სო სი გუა

რუბ რი კას უძღ ვე ბა ნა ტო ფოცხ იშ ვი ლი
გაზ. “ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 2003, 13-19 იან ვა რი

ენა, ერი, რწმე ნა
11 წე ლია დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა მარ თავს ქვე ყა ნას.
11 წე ლია იგი მი ზან მი მარ თუ ლად ან გრევს ილია ჭავ ჭა ვა ძის მცნე ბას 

 “ე ნა, მა მუ ლი, სარ წმუ ნო ე ბა”, რაც ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის 
ქვა კუთხ ე დი ა.

ასე იქ ცე ოდ ნენ ბოლ შე ვი კე ბი და ასე მოქ მე დე ბენ მა თი შვი ლე ბი და 
შვი ლიშ ვი ლე ბიც.

ხში რად ამ ბო ბენ, რომ ეს ხე ლი სუფ ლე ბა სუს ტია და უნი ა თო, ისიც 
ვერ მო უ ხერ ხე ბი ა, ხალხს ხელ ფა სი და პენ სია მის ცე სო.
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მაგ რამ საქ მე ის გახ ლავთ, რომ ძა ლა დო ბით მო სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ზა ნი არ გახ ლავთ ქვეყ ნის გაძ ლი ე რე ბა ან ეროვ ნუ ლი სუ ლის გან მტკი
ცე ბა.

ყვე ლა ნი ვხე დავთ, რომ არ ცერ თი სა სი კე თო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ 
სრულ დე ბა, მაგ რამ ზუს ტად ხორ ცი ელ დე ბა ქვეყ ნის და მაქ ცე ვარ თა 
ყო ვე ლი იდე ა, რა საც და ბე ჩა ვე ბუ ლი და გულ გა ტე ხი ლი ხალ ხი დუ მი ლით 
ხვდე ბა.

1012 წლის წი ნან დე ლი ეი ფო რია შეც ვა ლა ღრმა დეპ რე სი ამ, რად გან, 
რო გორც ამ ბობ დნენ ძვე ლი ბერ ძნე ბი, რაც არის პირ ვე ლი პი რი, 
ისე თი ვეა ხალ ხიც.

ხე ლი სუფ ლე ბის მა ქე ბარ ნი ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ქარ თულ ენას 
სა ხელ მწი ფო სტა ტუ სი 25 წლის წი ნათ შე უ ნარ ჩუ ნა ედუ არდ შე ვარ
დნა ძემ.

თუ ეს მარ თა ლი ა, დღეს რა უშ ლის ხელს პრე ზი დენტს, რომ ქვე ყა ნამ 
მი ი ღოს ნორ მა ლუ რი კა ნო ნი ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო სტა ტუს ზე!

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ფრაქ ცია “XXI სა უ კუ ნის” ინი ცი ა ტი ვით 
ჩა ვარ და პარ ლა მენ ტში ის კა ნო ნი, რო მე ლიც ფაქ ტი უ რად აუქ მებ და 
ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას და ამ კვიდ რებ და ენი სა და 
ეროვ ნუ ლი შეგ ნე ბის რღვე ვის პრო ცესს.

ეს კა ნო ნი კი პრე ზი დენ ტის მი ერ იყო ხელ დას ხმუ ლი.
“ე ნა დე დაა ერი სა”,  ქა და გებს ჩვე ნი ტე ლე ვი ზია და ამას იმე ო რებს, 

რაც უნ და პა რა დოქ სუ ლი იყოს, ქარ თუ ლი ენის პა ლა ტის თავ მჯდო
მა რე, სპე ცი ა ლო ბით ენათ მეც ნი ე რი.

ენა კი არ არის ერის დე და, არა მედ - ერია ენის დე და, მი სი შე მოქ მე დი 
და დამ ცვე ლი. სა ნამ ძლი ე რია ერი, არ მოკ ვდე ბა მი სი ენა.

რო გორ შე იძ ლე ბა დღეს და ე ცეს ან გა დაგ ვარ დეს ინ გლი სუ რი, ეს პა
ნუ რი ან გერ მა ნუ ლი ენა!

რო ცა და ემ ხო რო მის იმ პე რი ა, ლა თი ნუ რი იქ ცა მწიგ ნო ბარ თა ენად. 
ამ ენა ზე კი ხალ ხი აღარ მეტყ ვე ლებ და.

რო ცა გა ნად გურ და ელა და, მოკ ვდა ძვე ლი ბერ ძნუ ლი ენა.
ასე ვე და ე მარ თა ეგ ვიპ ტურს, ძველ სომ ხურს, ალ ბა ნურს, ბი ზან

ტი ურს, რომ არა ფე რი ვთქვათ სხვა ერებ სა და ენებ ზე, თუნ დაც წი ნა ა
ზი ა ში მო სახ ლე ხალ ხებ ზე.

ენა არის ეროვ ნუ ლი გო ნის გა მო ხა ტუ ლე ბა და ამი ტო მაც ჩვე ნი ხე ლი
სუფ ლე ბა ხელს უწყ ობს არა მის გან მტკი ცე ბას, არა მედ  დაქ ვე ი თე ბა სა 
და დაკ ნი ნე ბას, სა მოქ მე დო არე ა ლის შეზღ უდ ვას.

მეც ნი ე რებ მა და მწერ ლებ მა ბოლ შე ვი კუ რი ტი რა ნი ის ჟამ საც კი 
შეძ ლეს და ეც ვათ და და ეხ ვე წათ “ე ნა ჩვე ნი ქარ თუ ლი”, მაგ რამ იგი 
ლა მის ჟარ გო ნად იქ ცა და კა ნონ გა რე შე გა მოცხ ად დეს და მო უ კი დე ბელ 
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სა ქარ თვე ლო ში!
ეს ერ თი მხრივ.
მე ო რე მხრივ  სა ქარ თვე ლო ში ქარ თუ ლი ენის დაც ვას ნა ცი ო ნა

ლიზ მად ნათ ლა ვენ, ერ თის მა გივ რად ფაქ ტი უ რად გვთა ვა ზო ბენ რამ დე
ნი მე სა ხელ მწი ფო ენას.

რამ დე ნი წე ლია იბ რძვი ან რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე და 
გუ რამ შა რა ძე, რა თა და ბა დე ბის მოწ მო ბა ში მა ინც იყოს ჩა წე რი ლი, რომ 
ჩვენ ქარ თვე ლი ვართ.

პრე ზი დენტს წლი დან წლამ დე გა და აქვს ამ სა კითხ ის გან ხილ ვა და, 
რო გორც რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე შე ნიშ ნავს, წლე ბის მან ძილ ზე იბა დე ბი ან 
ბავ შვე ბი, რო მელ თაც არც ეროვ ნე ბა აქვთ და არც მა მის სა ხე ლი.

ზო გი ცი ნი კუ რად აცხ ა დებს, არც და ვით აღ მა შე ნე ბელს და არც 
რუს თა ველს არ სად ეწე რათ, რომ ისი ნი ქარ თვე ლე ბი იყ ვნე ნო!..

თით ქოს მა შინ არ სე ბუ ლი ყო პას პორ ტი ან და ბა დე ბის მოწ მო ბა!
რო გორც გახ სოვთ, ბრეჟ ნე ვის ეპო ქა ში მკვიდ რდე ბო და “საბ ჭო თა 

ხალ ხის” ცნე ბა.
ახ ლაც, ხე ლი სუფ ლე ბის გულ მოდ გი ნე ბით, ასე იც ვლე ბა “ქარ თვე ლი 

ხალ ხი” “სა ქარ თვე ლოს ხალ ხით”.
ჩვენ ისიც გვახ სოვს, რომ სა ქარ თვე ლოს უწო დებ დნენ ლა ბო რა ტო რი-

ა სა და ექ სპე რი მენ ტე ბის ქვე ყა ნას.
ეს ექ სპე რი მენ ტე ბი მე ტი ინ ტენ სი ვო ბით გრძელ დე ბა და მა თი მი ზა ნია 

ეროვ ნუ ლი სუ ლი სა გან დაც ლა.
არ ცერ თი ექ სპე რი მენ ტი სა ქარ თვე ლოს სა სი კე თოდ არ დაწყ ე ბუ ლა 

და არ წარ მარ თუ ლა.
ენი სა და ერის დათ რგუნ ვის პა რა ლე ლუ რად ირ ღვე ვა და იშ ლე ბა 

მარ თლმა დი დებ ლო ბის ტრა დი ცი ე ბი, ქრის ტი ა ნუ ლი მრწამ სი, რომ ლის 
დაც ვას შე ე წი რა ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის თვა ლის ჩი ნი და სი ცოცხ ლე.

ასე რომ, თან მიმ დევ რუ ლად ინ გრე ვა და უფა სურ დე ბა ილია ჭავ ჭა ვა
ძის ან დერ ძი  “ე ნა, მა მუ ლი, სარ წმუ ნო ე ბა”.

და ბე ჩა ვე ბუ ლი ხალ ხი კი დუმს და ეს დუ მი ლი ხე ლი სუფ ლე ბას თან
ხმო ბის ნიშ ნად მი აჩ ნი ა.

თქვენ, ვინც კითხ უ ლობთ ამ გა ზეთს, რო მელ თაც გიყ ვართ სა ქარ
თვე ლო, ჩვე ნი ის ტო რი ა, ენა და მა მუ ლი, ხე დავთ, რო გორ ვებ რძვით 
ხე ლი სუფ ლე ბის ძალ მომ რე ო ბას, რად გან, რო გორც ამ ბობ და ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ა, ეროვ ნე ბა არა აქვს მხო ლოდ ცხო ველს.

XXI სა უ კუ ნე ში ჩვენ არ გვინ და ცხო ვე ლად ქცე ვა!

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2003, 13-19 მარ ტი
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ეკუთ ვნო და თუ არა რე ზო ამა შუ კელს და 
გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილს რუს თა ვე ლის პრე მი ა?!
1965 წელს და არ სე ბუ ლი რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის პრე მი ა, რო მე ლიც 

კულ ტუ რა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის თვის გა და ე ცე მა სა ზო გა დო მოღ ვა წე-
ებს, პირ ვე ლად ოთხ მა პი როვ ნე ბამ მი ი ღო: კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია 
- “და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი”, ირაკ ლი აბა ში ძე - “პა ლეს ტი ნა, პა ლეს ტი ნა...”, 
ლა დო გუ დი აშ ვი ლი - მხატ ვრო ბა; ელ გუ ჯა ამა შუ კე ლი - ქარ თლის დე-
დის ქან და კე ბა... იმ წელს არა ვის გა უპ რო ტეს ტე ბია ჟი უ რის ეს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა, დღეს კი... 2003 წლის პრე მი ე ბის გა და ცე მა ზე კან დი და ტე-
ბად ოთხი პი როვ ნე ბა – რე ზო ამა შუ კე ლი, ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი, გუ რამ დო-
ჩა ნაშ ვი ლი და იზა ორ ჯო ნი კი ძე იყო და სა ხე ლე ბუ ლი. ჟი უ რის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით რუს თა ვე ლის პრე მია მხო ლოდ რე ზო ამა შუ კელ მა და გუ რამ 
დო ჩა ნაშ ვილ მა მი ი ღო. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით სა ზო გა დო ე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა უკ მა ყო ფი ლო დარ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი რე ზო 
ამა შუ კელ ზე გა კეთ და. სა ზო გა დო ე ბას ჯერ კი დევ ახ სოვს ამა შუ კე ლის 
პი როვ ნუ ლი და პი რის პი რე ბა სა ქარ თვე ლოს პირ ველ პრე ზი დენ ტთან და 
მი სი და უ ფა რა ვი აგ რე სია ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მი მართ. ამ გვა რად, 
პო ლი ტი ზი რე ბულ სა ზო გა დო ე ბას არც პრე ზი დენ ტის კლა სე ლის, გუ-
რამ დო ჩა ნაშ ვი ლის პო ზი ცი ე ბი და ვიწყ ე ბია. რას ფიქ რობს ამ სა კითხ-
თან და კავ ში რე ბით კრი ტი კო სი და პარ ლა მენ ტა რი სო სო სი გუა და რამ-
დე ნად ობი ექ ტუ რი იყო ჟი უ რის ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა?!

– ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა მი ჭირ დე ბა იმის თქმა, თუ რამ დე ნად ობი ექ
ტუ რი იყო რუს თა ვე ლის პრე მი ის მი ნი ჭე ბა გუ რამ დო ჩა ნაშ ვი ლი სა და 
რე ზო ამა შუ კე ლის თვის.

სხვა თა შო რის, ახალ გაზ რდო ბა ში პირ ვე ლი წე რი ლი რე ზო ამა შუ
კე ლის პო ე ზი ა ზე მაქვს და ბეჭ დი ლი “ცის კარ ში”, გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილ ზე 
კი არა ფე რი და მი წე რი ა. რო გორც პო ე ტი, რე ზო ამა შუ კე ლი კარ გი პო ე
ტი ა. მე არ ვამ ბობ, რომ იგი პირ ვე ლი ა, მაგ რამ კარ გი ლექ სე ბი აქვს.

ჯერ გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილ ზე მო გახ სე ნებთ. დო ჩა ნაშ ვი ლი გან სა კუთ
რე ბით პო პუ ლა რუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო სპექ ტაკ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით 
გახ და, მაგ რამ 80ი ა ნი წლე ბის შემ დეგ მან უარ ყო ის ხა ზი, რომ ლი თაც 
პო პუ ლა რუ ლი გახ და ხალ ხში და მი მარ თა ენობ რივ ექ სპე რი მენ ტებს, 
გა მო გო ნილ სიტყ ვებს, სა დაც შეგ ნე ბუ ლად იმ სხვრე ვა სინ ტაქ სი, ფუ ძე, 
ქარ თუ ლი ლექ სი კა და გა მო გო ნი ლი ფრა ზე ბით იგე ბა ნა წარ მო ე ბი. 
მე ო რეს მხრივ, გა რე მო, რო მელ ზეც ის წერს, ყო ველ თვის გა მო გო ნი
ლი ა, აბ სტრაქ ტუ ლი და არა ქარ თუ ლი. გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილ მა ავან გარ
დიზ მის პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, ან ტი ეს თე ტიზ მით აა გო თა ვი სი 



307

მეტყ ვე ლე ბა.
– რო მელ მაც საკ მა ოდ მო ხიბ ლა მკითხ ვე ლი...
– მკითხ ვე ლის ერ თი ნა წი ლი... ბო ლო წლებ ში ტო ტა ლუ რი შე ტე ვა 

მიმ დი ნა რე ობს ქარ თუ ლი ფსი ქი კის, ხა სი ა თის, ცნო ბი ე რე ბი სა და 
მეტყ ვე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. თქვენც კარ გად ხე დავთ, რომ ტე ლე ვი ზი ა ში 
შეგ ნე ბუ ლად უთ მო ბენ ად გილს ისეთ ადა მი ა ნებს რომ ლე ბიც გა მო დი ან 
ყო ველ გვა რი ეროვ ნუ ლის წი ნა აღ მდეგ და ასეთ დროს, ცნო ბი ლი და 
კარ გი მწე რა ლი გუ რამ დო ჩა ნაშ ვი ლი ამ ტი პის ადა მი ა ნე ბის თვის ახ ლო
ბე ლი ხდე ბა, რო გორც კარ გი საპ რო პა გან დო მწე რა ლი. ამ თვალ საზ
რი სით, მხარს ვერ და ვუ ჭერ გუ რამ დო ჩა ნაშ ვი ლის პო ზი ცი ას ქარ თულ 
ენას თან და კავ ში რე ბით.

– ამ გვა რი დას კვნის შემ დეგ, რო გორ ფიქ რობთ, ეკუთ ვნო და თუ არა 
დო ჩა ნაშ ვილს რუს თა ვე ლის პრე მი ა?

– გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილს, რო გორც მწე რალს, ეკუთ ვნის რუს თა ვე ლის 
პრე მი ა, თუმ ცა, კონ კრე ტუ ლად ვერ გეტყ ვით – რა ში. მე, ბო ლო წლებ ში 
და წე რი ლი მი სი ნა წარ მო ე ბე ბი არ წა მი კითხ ავს და ვერც წა ვი კითხ ავ. 
გა მი ჭირ დე ბა. მეც და სა ზო გა დო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა მის ნა წე რებს ვერ 
ვკითხ უ ლობთ, ვი ნა ი დან მას ში არ არის არც ეროვ ნუ ლი სატ კი ვა რი, არც 
ეს თე ტიზ მი და არც დი დი გე მოვ ნე ბა. ეს ძი რი თა დად ან ტი ეს თე ტიზ მზე 
აგე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ა.

– რაც შე ე ხე ბა რე ზო ამა შუ კელს...
– რო გორც გითხ ა რით, პირ ვე ლი წე რი ლი რე ზო ამა შუ კელ ზე მაქვს 

და წე რი ლი, მე რე კი მას ზე არა ფე რი და მი წე რი ა. კარ გი ლექ სე ბი აქვს 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 6070ი ან წლებ ში. ამის შემ დეგ გა მორ ჩე უ ლი ლექ სე
ბი არ და უ წე რია და სა ერ თოდ, პო ე ტე ბი ძი რი თა დად ახალ გაზ რდო ბის 
წლებ ში წე რენ. პო ე ტი ასაკ ში რომ შე დის, ლექ სებს კი წერს, მაგ რამ სა
უ კე თე სო ლექ სე ბი მა ინც ახალ გაზ რდო ბის წლებ ში აქვს შექ მნი ლი. გი
ორ გი ლე ო ნი ძეს აქვს ასე თი ფრა ზა: “სი ჭა ბუ კე და ლექ სი ერ თი ა, ერთ 
ჩუ ქურ თმა ში გა მოყ ვა ნი ლი”. ქარ თვე ლი პო ე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ახალ
გაზ რდო ბის წლებ ში ქმნი და შე დევ რებს. ამ შემ თხვე ვა ში არც რე ზო ამა
შუ კე ლია გა მო ნაკ ლი სი. რაც შე ე ხე ბა მის პო ზი ცი ებს, რაც მან 90ი ან 
წლებ ში გა მო ავ ლი ნა ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მი მართ, ჩემ თვის მი უ ღე ბე
ლი ა. ზოგ ჯერ ხდე ბა ხოლ მე, რომ ამ გვა რი პო ზი ცი ის მი უ ხე და ვა დაც შე
იძ ლე ბა შე დევ რე ბი შე იქ მნას, მაგ რამ ამა შუ კელს შე დევ რე ბი ამ თვალ
საზ რი სით არ შე უქ მნი ა.

– სა მა გი ე როდ შე ვარ დნა ძი სე ულ პო ლი ტი კა ში კარ გად გა მო ი ჩი ნა 
თა ვი...

– იცით, მწე რალს მარ ტო პო ზი ცი ის მი ხედ ვით ვერ შე ა ფა სებ. კი დევ 
ვი მე ო რებ, სტა ლინ ზე, რო მე ლიც ტი რა ნი იყო, შე დევ რე ბია და წე რი ლი. 
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პო ე ზი ა ში სი მარ თლე და ობი ექ ტუ რო ბა არ არის მთა ვა რი...
– მაგ რამ ამ დო ნის პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის უკან 

არის მო ტო ვე ბუ ლი ამა შუ კე ლის პო ე ზია და ყვე ლას კარ გად ახ სოვს 
ამ პო ე ტის ის ფრა ზა, რო დე საც მან რუს თა ვე ლის პროს პექ ტზე მდგარ 
მო მი ტინ გე ებს სუ ნი ა ნი პრო ვინ ცი ე ლე ბი უწო და...

– მკითხ ველს მარ ტო ნა წარ მო ე ბი არ აინ ტე რე სებს, მას ავ ტო რიც 
აინ ტე რე სებს და სურს, რო გო რიც ჩანს ნა წარ მო ებ ში, ისე თი ადა მი ა ნიც 
იყოს, ანუ სურს მთლი ან პი როვ ნე ბას ხე დავ დეს, რო გორც თუნ დაც 
მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი ა, რომ ლის პო ე ზი ის უკა ნაც დგას პი როვ ნე ბა. 
ხო ლო რო ცა გაბ ზა რუ ლია პი როვ ნე ბა და შე მოქ მე დე ბა, სა ზო გა დო ე ბა 
მას უნ დობ ლად უყუ რებს.

– და მწერ ლის შე მოქ მე დე ბას გა დას წო ნის მი სი პი როვ ნუ ლი პო ზი-
ცი ე ბი...

– დი ახ, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში მწე რა ლი ისე თი მას შტა ბის მოვ
ლე ნა უნ და იყოს, რო მელ საც სა ზო გა დო ე ბა ამ პო ზი ცი ას აპა ტი ებს. 
სა შუ ა ლო პო ეტ თან მი მარ თე ბა ში სა ზო გა დო ე ბა ძა ლი ან მკაც რია და 
მის გან იმ პო ზი ცი ის დაც ვას მო ითხ ოვს, რომ ლი თაც ხალ ხი ცხოვ
რობს.

– თქვენ თვის, რო გორც კრი ტი კო სის თვის და პარ ლა მენ ტა რის თვის, 
რუს თა ვე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტებ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს 
თუ არა წო ნა დო ბა და ავ ტო რი ტე ტი სა ზო გა დო ე ბის თვალ ში?

– ეს უკ ვე მე ტის მე ტად პი რო ბი თი ა. მა გა ლი თად, რუს თა ვე ლის პრე
მი ა ზე წარ დგე ნი ლი იყო თვალ სა ჩი ნო პო ე ტი ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი და სამ
წუ ხა რო ა, რომ მან ვერ მი ი ღო პრე მი ა, ჟი ური მ ასე გა დაწყ ვი ტა და ასე 
შე ა ფა სა. ხში რად რუს თა ვე ლის კი არა, ნო ბე ლის პრე მია გა ნა წი ლე ბუ ლა 
არას წო რად. მა გა ლი თად, ნო ბე ლის პრე მია არ მის ცეს ლევ ტოლ სტო ის 
და XX სა უ კუ ნის ბევრ უდი დეს მწე რალს.

– რუს თა ვე ლის პრე მი ა ზე წარ დგე ნი ლი ოთხ ი ვე კან დი და ტის - რე ზო 
ამა შუ კე ლის, გუ რამ დო ჩა ნაშ ვი ლის, ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი სა და იზა ორ-
ჯო ნი კი ძის პო ლი ტი კურ წარ სულს თუ გა დავ ხე დავთ, და ვი ნა ხავთ, რომ 
ოთხ ი ვეს, უხე შად რომ ვთქვათ, “ან ტიზ ვი ა დის ტუ რი” პო ზი ცი ე ბით იც-
ნობს სა ზო გა დო ე ბა. რა აზ რის ხართ ამას თან და კავ ში რე ბით?

– უნ და გითხ რათ რომ ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რუს თა ვე ლის პრე მია 
არც ერთ ოპო ზი ცი ო ნერ მწე რალს არ მი უ ღია და მე ეჭ ვე ბა, რო დეს მე 
ოპო ზი ცი ო ნერ მწე რალს მის ცენ.

– ფიქ რობთ, რომ არა ო ბი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო?
– ვერ გეტყ ვით, რომ არა ო ბი ექ ტუ რი იყო. მა გა ლი თად, ბე სიკ ხა რა ნა

უ ლი არც პო ლი ტი კა ში გა რე უ ლა და არც ტრი ბუ ნით გა მო სუ ლა. არა და, 
სა ზო გა დო ე ბა სწო რედ ასე ეც ნო ბა მწე რალ სა და პო ეტს, თუმ ცა, ერ თ
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ერ თი თვალ სა ჩი ნო პო ე ტი ა, რო მელ მაც დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 70
ი ა ნი წლე ბის ქარ თულ პო ე ზი ა ზე.

– თქვენ რომ იმ კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე იყოთ, რო მე ლიც აღ ნიშ ნულ 
პრე მი ებს ანა წი ლებს, ვის მის ცემ დით ამ პრე მი ას?

– მე ამ ოთხი კან დი და ტუ რი დან ბე სიკ ხა რა ნა ულს და გუ რამ დო ჩა
ნაშ ვილს მივ ცემ დი.

– ბო ლო დროს ხში რად ის მის კრი ტი კა ტა რი ელ ჭან ტუ რი ას მი სა მარ-
თი თაც. ამ ბო ბენ, რომ რუს თა ვე ლის პრე მი ის მი ღე ბა ზე “ჩაწყ ო ბე ბი” 
საკ მა ოდ მა ღალ ეშე ლო ნებ ში მიმ დი ნა რე ობს და მას ში ჭან ტუ რი აც აქ ტი-
უ რად მოქ მე დებ სო...

 ტა რი ელ ჭან ტუ რი ას ძა ლი ან კარ გად ვიც ნობ. ის ბრწყინ ვა ლე პო ე
ტი ა. ვერ გეტყ ვით ამ კო მი სი ა ში რა მე ქა ნიზ მი მოქ მე დებს. კენ ჭის ყრა 
ფა რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს და არც ის ვი ცი, რა ზე გავ ლე ნას მო ახ დენ და 
მას ზე ტა რი ელ ჭან ტუ რი ა, თუმ ცა ვი ცი, რომ ტა რი ელს გუ ლი დაწყ და, 
ბე სიკ ხა რა ნა ულ მა რომ ვერ მი ი ღო პრე მი ა. რუს თა ვე ლის პრე მია უკ
ვდა ვე ბის გა რან ტია არ არის, თუმ ცა ეს სა ხელ მწი ფო პრე მი ა ა, რო მე
ლიც გა მო ხა ტავს კულ ტუ რა ში შე ტა ნილ წვლილს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
თვალ საზ რი სით. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა პრე მია მა ინც უფა სურ
დე ბა. მა გა ლი თად, სტა ლი ნუ რი პრე მია შვიდ ჯერ ჰქონ და მი ღე ბუ ლი 
კონ სტან ტი ნე სი მო ნოვს, სა ქარ თვე ლო ში ხუთ გზის ლა უ რე ა ტი იყო აკა
კი ხო რა ვა, ეს პრე მია სამ ჯერ მი ი ღო გი ორ გი ლე ო ნი ძემ. გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძეს კი არც ერ თხელ არ მი უ ღია პრე მი ა. თუმ ცა მას კო მუ ნის ტებ ზე 
მთე ლი ციკ ლე ბი და ტო მე ბი აქვს და წე რი ლი. ასეა რუს თა ვე ლის პრე მი
აც. ორ მო ცი წლის გან მავ ლო ბა ში არ შე იძ ლე ბა ყო ველ თვის ვარ სკვლა
ვებს მი ე ღოს. გა ვა ორა სი წე ლი და აღა რა ვის ემახ სოვ რე ბა ეს პრე მი ე ბი, 
სა მა გი ე როდ დარ ჩე ბა ლექ სე ბი, პო ე მე ბი, მოთხ რო ბე ბი და  მათ ღირ სე
ბა ზე არც ჩაწყ ო ბა იმოქ მე დებს და არც ნა თე სა ო ბა.

ესა უბ რა ნი ნო ჩხა ი ძე
გაზ. “ა ლი ო ნი”, 2003, 31 მარ ტი

25 წლის შემ დეგ
25 წე ლი გა ვი და მას შემ დეგ, რაც ქარ თვე ლი ახალ გაზ რდო ბა რუს თა

ვე ლის პროს პექ ტზე გა მო ვი და და ამ თავ გან წირ ვის წყა ლო ბით რეს პუბ
ლი კის კონ სტი ტუ ცი ა ში დარ ჩა ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო სტა ტუ სი.

ცხა დი ა, წარ მა ტე ბა ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ მი ი წე რა, თუმ ცა ამ მოძ რა
ო ბის არა ერ თი აქ ტი ვის ტი ცი ხე ში ჩას ვა, ხო ლო თვით ქარ თუ ლის სა ხელ
მწი ფო ენად ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის არა ფე რი გა ა კე თა. ხე ლი სუფ ლე ბის 
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სა მუ შაო ენად ისევ რუ სუ ლი რჩე ბო და, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტა ცია 
კვლავ რუ სულ ენა ზე დგე ბო და.

მას შემ დეგ ბევ რი რამ შე იც ვა ლა. და ინ გრა საბ ჭო თა კავ ში რი, სა ქარ
თვე ლო და მო უ კი დე ბე ლი ქვე ყა ნა გახ და. ახალ, ნა ხე ვარ კონ სტი ტუ ცი
ა ში ისევ დარ ჩა მუხ ლი ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო სტა ტუს ზე. მაგ რამ 
თუ რო გორ უნ და ამოქ მედ დეს  ძვე ლე ბუ რად გა ურ კვე ვე ლი ა.

იმარ თე ბა თათ ბი რე ბი, კონ სულ ტა ცი ე ბი ეუ თოს წარ მო მად გენ
ლებ თან, ეუ თოს გე ნე რა ლურ კო მის რებ თან ეროვ ნულ უმ ცი რე სო
ბა თა სა კითხ ებ ში. და ი წე რა კა ნონ პრო ექ ტიც, რო მე ლიც ფაქ ტი უ რად 
აუქ მებ და ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას. ამი ტომ ჩა ვარ და იგი 
პარ ლა მენ ტის სხდო მა ზე.

მას შემ დეგ კარ გა ხა ნი გა ვი და. მაგ რამ შეს წო რე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტი 
არ ჩანს. ზო გი ამ ბობს კი დეც, რომ სჯობს კონ სტი ტუ ცი ის ეს მუხ ლი 
დარ ჩეს დეკ ლა რა ცი ის დო ნე ზე, არ ამუ შავ დეს, ვიდ რე მი ვი ღოთ ან ტი
ქარ თუ ლი კა ნო ნი ო.

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ სა ხელ
მწი ფო ენის ცნე ბა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი არ არის.

სა მი სა ხელ მწი ფო ენა აქვს შვე ი ცა რი ას, ორი  ბე ლო რუ სი ას, კა ნა დას, 
კვიპ როსს, ირ ლან დი ას, ყა ზა ხეთს, ნორ ვე გი ას, ხო ლო აშშს, უნ გრეთ სა 
და შვე ცი ას სა ერ თოდ არა აქვთ ფიქ სი რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ანუ ოფი ცი
ა ლუ რი ენა.

ბევ რი სა ხელ მწი ფო, რო მელ საც აქვს ერ თი სა ხელ მწი ფო ენა, სპე ცი
ფი კუ რი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სხვა ენებს ანი ჭებს სპე ცი ა ლურ 
სტა ტუსს ანუ პა რა ლე ლუ რად ოფი ცი ა ლურ ენად აცხ ა დებს ამა თუ იმ 
რე გი ონ ში იქ მცხოვ რებ თა ენას. ასეა რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში, სა დაც 
სა ხელ მწი ფო ენაა რუ სუ ლი, მაგ რამ შვიდ ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კას 
აქვს თა ვი სი სა ხელ მწი ფო ენაც და ჰყავს თა ვი სი პრე ზი დენ ტი.

საფ რან გე თი, რო მელ შიც უამ რა ვი არაფ რან გი ცხოვ რობს, სცნობს 
მხო ლოდ ერთ  ფრან გულ ენას და არ ცერ თი ეთ ნი კუ რი ჯგე ფი სათ ვის 
არ უშ ვებს სპე ცი ა ლურ სტა ტუს საც კი.

სა ხელ მწი ფო ერ თი ა ნი ვერ იქ ნე ბა მხო ლოდ ტე რი ტო რი უ ლი ან ეკო ნო
მი კუ რი ურ თი ერ თო ბის ნიშ ნით, რად გან ეს კავ ში რი ხორ ცი ელ დე ბა ენის 
მეშ ვე ო ბით.

ამი ტომ იძენს დიდ მნიშ ვნე ლო ბას სა ხელ მწი ფო ენის ცნე ბა, რო გორც 
ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მა ადა მი ა ნი სათ ვის.

ენა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ნა წი ლია და მი სი აკ რძალ ვა ან გავ რცე
ლე ბის არე ა ლის ხე ლოვ ნუ რი შეზღ უდ ვა და უშ ვე ბე ლი ა.

ისე ვე რო გორც ყვე ლა ადა მი ა ნი თა ნას წო რი ა, მი უ ხე და ვად რა სი სა, 
კა ნის ფე რი სა, სქე სი სა, პო ლი ტი კუ რი მრწამ სი სა, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ა
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ლუ რი წარ მო შო ბი სა, ქო ნებ რი ვი ცენ ზი სა, და ბა დე ბის ად გი ლი სა, თა ნას
წო რია ენობ რი ვა დაც, მი უ ხე და ვად მი სი ძალ მო სი ლე ბი სა.

სა ხელ მწი ფოს ხელ ში ენა არის ის აუ ცი ლე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტი, 
რომ ლი თაც იგი ახ დენს მარ თვას, ად მი ნის ტრა ცი ის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, 
კავ შირ მი მარ თე ბას.

თუ სა ხელ მწი ფო ერ თი ა ნი ა, მი სი პარ ლა მენ ტი, მთავ რო ბა, პრო კუ
რა ტუ რა, სა სა მარ თლო, ჯან დაც ვა, პო ლი ცი ა, ჯა რი თუ გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა უნ და მეტყ ვე ლებ დეს ერთ ენა ზე, სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ
ლე ბე ბიც და ი დოს ამ ენა ზე.

ეს სა კითხი არაა სა და ვო რუ სე თი სა, გერ მა ნი ი სა, საფ რან გე თი სა თუ 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვის.

მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოა ექ სპე რი მენ ტე ბის არე ნა და აქ უნ და მოხ დეს 
ის, რაც არ სად მომ ხდა რა!

აშშს ოფი ცი ა ლურ ენად არ გა მო უცხ ა დე ბია ინ გლი სუ რი. მაგ რამ აბა 
წარ მო ვიდ გი ნოთ მი სი 50 შტა ტი დან თუნ დაც ერ თი, სა დაც სა სა მარ თლო 
გა ი მარ თე ბა ფრან გულ, ეს პა ნურ ან გერ მა ნულ ენა ზე, სა დაც იგ ნო რი რე
ბუ ლი იქ ნე ბა ინ გლი სუ რი  შექ სპი რი სა და ჯორჯ ვა შინ გტო ნის ენა!

გა მომ დი ნა რე ეუ თოს ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კი დან, სა ქარ თვე ლო ში 
ქარ თუ ლი ენის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის და კა ნო ნე ბას ხელს არა ფე რი უშ ლის, 
გარ და ხე ლი სუფ ლე ბი სა. აფ ხა ზურს მი ე ნი ჭე ბა სპე ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი, 
ე.ი. აფ ხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე სა ხელ მწი ფო ენე ბად გა მოცხ ად დე ბა 
ქარ თუ ლი და აფ ხა ზუ რი.

ხო ლო სხვა ენებს ვერ მი ე ცე მა სპე ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი.
ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ შიც ქარ თუ ლი 

იქ ნე ბა მმარ თვე ლო ბის ენა. მაგ რამ სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში სა ხელ
მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს თარ ჯიმ ნის სა კითხ ი, რო გორც ეს არის 
მი ღე ბუ ლი ეუ თოს ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში.

მაგ რამ დღე ვან დელ პრე ზი დენტს სა ეჭ ვოდ ეჩ ვე ნე ბა და მო უ კი დე
ბე ლი სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი, მი სი ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბა და 
ამი ტო მაც, 25 წლის შემ დე გაც აუ ცი ლებ ლად არ მი აჩ ნი ა, რომ და ა კა
ნო ნოს და გან საზღ ვროს ქარ თუ ლი ენის პრი მა ტი სა ქარ თვე ლო ში, მი სი 
რე ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტა ტუ სი.

ექ სპე რი მენ ტი გრძელ დე ბა!
“მწერ ლის გა ზე თი”, 2003, 10-16 აპ რი ლი

ვის რას ჩა მო ვარ თმევ დი
დღეს სა ქარ თვე ლოს პრინ ცი პუ ლი და მი ზან და სა ხუ ლი ადა მი ა ნის 

ხე ლი ესა ჭი რო ე ბა, - მი იჩ ნევს ფრაქ ცია “XXI საუკუნის” წევ რი სო სო 
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სი გუა და დას ძენს, რომ პარ ლა მენ ტში “ა ღორ ძი ნე ბის” უმ რავ ლე სო ბით 
მოს ვლა და სა ქარ თვე ლოს მთელ ტე რი ტო რი ა ზე აჭა რის აღ მშე ნებ-
ლო ბის მო დე ლის გავ რცე ლე ბა ქვე ყა ნას უდი დეს სი კე თეს მო უ ტანს.

ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს  სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი პა სუ ხის მგე
ბე ლია ყო ვე ლი ვე ზე, რაც მის ქვე ყა ნა ში ხდე ბა. ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი 
სუ ლის ჩახ შო ბის, ქვეყ ნის დაქ საქ სვის, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
დარ ღვე ვი სა და მო სახ ლე ო ბის გა ღა ტა კე ბის თვის დი დი პო ლი ტი კო სის 
ტი ტულ სა და ქვეყ ნის მარ თვის უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნს  ბა ტო ნი მუხ რა ნის აზ რსა და თი თო ე ულ სიტყ
ვას დი დი ყუ რადღ ე ბით უს მენ და ქარ თვე ლი ერი. ამი ტომ მას დუ მი ლის 
უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

ვახ ტანგ რჩე უ ლიშ ვილს –  “მო ქა ლა ქე თა კავ შირ თან” დაძ მო ბი ლე ბის 
ანუ იმ სა ნაგ ვე ში დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი, სა ი და ნაც პო
ლი ტი კა ში მო ვი და.

თენ გიზ სი გუ ას  მი სი მე თა უ რო ბით წა მოწყ ე ბულ სა მო ქა ლა ქო ომს 
გა ვახ სე ნებ დი და თა ვი სუფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

თენ გიზ კი ტო ვანს  თენ გიზ სი გუ ას დიდ სარ დალს, მუდ მი ვად 
მომ ღი მარს, რო მე ლიც კარ გა ხა ნია თა ვი სი ოც ნე ბის ქა ლაქ ში  მოს კოვ ში 
ცხოვ რობს, თბი ლი სის დან გრე ვის თვის ქარ თვე ლო ბის უფ ლე ბას ჩა მო
ვარ თმევ დი და ყვე ლა ფერ ზე პა სუხს ვა გე ბი ნებ დი.

ვახ ტანგ გო გუ ა ძეს  ვფიქ რობ, ბა ტო ნი ვახ ტან გი ში ნა გა ნად დი დი 
პატ რი ო ტი და გულ წრფე ლი პი როვ ნე ბა ა, მაგ რამ უსა ფუძ ვლო პო ლი
ტი კურ მა ამ ბი ცი ებ მა უმ ძი მე სი შეც დო მე ბი და აშ ვე ბი ნა. მას იმ პე რი ა
ლი ას ტუ რი რუ სე თის ად ვო კა ტო ბის სურ ვილ სა და უფ ლე ბას ჩა მო ვარ
თმევ დი.

ელ დარ შენ გე ლა ი ას  არა ერ თი კი ნო შე დევ რის ავ ტორს, ჭეშ მა რი ტად 
ნი ჭი ერ რე ჟი სორს, რო მე ლიც კარ გა ხა ნია ას ცდა თა ვის ნამ დვილ მო წო
დე ბას, პო ლი ტი კურ ბაკ ქა ნა ლი ა ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვილს ჩა მო ვარ
თმევ დი.

აკა კი ასა თი ანს  პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ო ბის მან ძილ ზე მან უღა ლა ტა 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ა საც, ედუ არდ შე ვარ დნა ძე საც და ას ლან აბა ში
ძე საც. მას, უპირ ვე ლე სად, ორ გუ ლო ბის უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვილს  ვფიქ რობ, რომ პა ტი აშ ვი ლი დი დი გულ შე მატ კი
ვა რი და სა ქარ თვე ლოს მო მა ვალ ზე მზრუნ ვე ლი პატ რი ო ტი ქარ თვე ლი ა. 
ხალ ხის მი ერ და ფა სე ბულ და აღი ა რე ბულ ამ პო ლი ტი კოსს შე ვარ დნა ძის 
აღ ზრდი ლებ თან და ახ ლო ე ბის სურ ვილს ჩა მო ვარ თმევ დი.

გუ რამ აბ სან ძეს  ერ თგუ ლე ბი სა და სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლის თვის 
მხო ლოდ ტყვია და ცი ხე ერ გო. ამი ტომ გუ რამს ილუ ზი ე ბის ტყვე ო ბა ში 
ყოფ ნის უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.



313

ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას  სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მა უმ
ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში ა. ამა ზე კი პა სუ ხის მგე ბე ლი, უპირ ვე ლე სად, გა
ნათ ლე ბის მი ნის ტრი ა. ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას სა ქარ თვე ლოს ის ტო
რი ის თვის, ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის, სა ერ თოდ, ქარ
თუ ლი ეროვ ნუ ლი მო ნა პოვ რი სათ ვის უცხო თვა ლით შე ხედ ვის უფ ლე
ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

ას ლან აბა ში ძეს  აჭა რა ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია ნათ ლად მიგ ვა ნიშ
ნებს იმა ზე, რომ ას ლან აბა ში ძე აღ მშე ნე ბე ლი და სა კუ თარ ხალ ხზე მო
ა მა გე პი როვ ნე ბა ა. დი დი გვა რის ღირ სე ულ შვილს აჭა რის გა დარ ჩე ნი სა 
და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის დაც ვი სათ ვის პა ტი ვის ცე მით ერ თხელ კი დევ 
ჩა მო ვარ თმევ დი ხელს.

სო სო სი გუ ას  ჩემს თავს ზედ მეტ ოპ ტი მიზმს და პარ ლა მენ ტში 
დუ მი ლის უფ ლე ბას ჩა მო ვარ თმევ დი.

მო ამ ზა და თეა ლობ ჟა ნი ძემ
“ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 2003, 21-27 აპ რი ლი

რო მელს და არ ქმე ვენ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
სა ხელს - აე რო პორტს თუ თა ვი სუფ ლე ბის

მო ე დანს?
სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის სა ხე ლის უკ ვდავ სა ყო ფად გა

სულ წელს პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა, რომ ლის ერ თერ თი 
პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებ და თბი ლი სის ერ თერ თი მთა ვა რი ქუ ჩი სათ ვის 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლის მი ნი ჭე ბას. ჩვენ წარ ვად გი ნეთ პრო ექ
ტი, მაგ რამ შემ დეგ მი ზეზ თა გა მო ეს პრო ექ ტი ვერ გან ხორ ცი ელ და, 
რად გან, რამ დე ნა დაც ჩემ თვის ცნო ბი ლი ა, მის ოჯახს გა აჩ ნდა გან სხვა
ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა. მათ სურ დათ, რომ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი 
დარ ქმე ო და თბი ლი სის აე რო პორტს. პრო ექ ტის მი ხედ ვით კი ეს სა ხე
ლი დღე ვან დე ლი მე რაბ კოს ტა ვას ქუ ჩის ერ თერ თი ნა წი ლი სათ ვის იყო 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. დღეს ყო ფი ლი პე კი ნის ქუჩა კონ სტან ტი ნე გამ
სა ხურ დი ას სა ხელს ატა რებს, ხო ლო მის პა რა ლე ლურ ნა წილს, გმირ თა 
მო ედ ნი დან სა ა კა ძის მო ედ ნამ დე, უნ და დარ ქმე ო და ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას სა ხე ლი.

- “ლე ი ბო რის ტუ ლი პარ ტი ა” 9 აპ რილს ახა ლი ინი ცი ა ტი ვით გა მო ვი-
და, კერ ძოდ, თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დანს ეწო დოს სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 
პრე ზი დენ ტის სა ხე ლი...

 სხვა თა შო რის, ეს იდეა ახა ლი არ გახ ლავთ. რამ დე ნა დაც ვი ცი, 
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ქალ ბა ტონ მა ნა ნა საც ჰქონ და ასე თი მო საზ რე ბა, რომ თა ვი სუფ ლე ბის 
მო ე დანს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი დარ ქმე ო და.

- რა ქრო ნო ლო გი უ რი სა ხეც ვლი ლე ბა გა ნი ცა და სა ხელ წო დე ბის 
თვალ საზ რი სით თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან მა დღემ დე. რამ დე ნა დაც ვი ცი, 
მი სი ამ ჟა მინ დე ლი სა ხე ლი ამ ად გილს ერთ დრო საც ერ ქვა...

 თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან მა მრა ვალ ჯერ გა მო იც ვა ლა სა ხელ წო დე ბა. 
ჯერ იყო პას კე ვიჩ ე რე ვან სკის, შემ დეგ ერევ ნის მო ე დნა დ იქცა. ამის 
შემ დეგ მენ შე ვი კებ მა თა ვი სუფ ლე ბის მო ე და ნი შე არ ქვეს. კო მუ ნის ტე
ბის მოს ვლის შემ დგომ კი, რო მელ თაც სიტყ ვა თა ვი სუფ ლე ბა ცხა დი ა, 
არ მოს წონ დათ, იგი შეც ვა ლეს ამი ერ კავ კა სი ის მო ედ ნით. შემ დეგ იყო 
ბე რი ას, ლე ნი ნი მო ე და ნი და თუ კი ამ ჯე რად მას სა ქარ თვე ლოს პირ ვე
ლი პრე ზი დენ ტის სა ხელს მი ა ნი ჭე ბენ, ეს, ვფიქ რობ, ყვე ლა სათ ვის უნ და 
იყოს მი სა ღე ბი.

- რამ დე ნად მარ თე ბუ ლად მი გაჩ ნი ათ ამ ინი ცი ა ტი ვის რე ა ლუ რად 
გან ხორ ცი ე ლე ბა? ეს, ალ ბათ, იმ აზ რსაც ით ვა ლის წი ნებს, რომ 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბა სწო რედ ამ ად გილს უკავ შირ დე ბა...

 რა თქმა უნ და. აბ სო ლუ ტუ რად სწო რი მო საზ რე ბა ა, თუმ ცა ამას თა
ნა ვე მე იმის მომ ხრეც არა ვარ, რომ ყვე ლა ფერს მი სი სა ხე ლი ეწო დოს. 
მაგ რამ არის რამ დე ნი მე მთა ვა რი ქუ ჩა თუ მო ე და ნი, რო მე ლიც მის 
სა ხელს უნ და ატა რებ დეს. მე იმის მომ ხრეც ვარ, რომ თბი ლი სის ერ თ
ერთ ქუ ჩას ეწო დოს ნოე ჟორ და ნი ას სა ხე ლი, რად გან XX სა უ კუ ნე ში 
ჯერ 1918 წელს ნოე ჟორ და ნი ამ გა მო აცხ ა და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი
დებ ლო ბა, 1991 წელს კი ეს და მო უ კი დებ ლო ბა აღად გი ნა ზვი ად გამ სა
ხურ დი ამ. ამი ტომ ის ფაქ ტი, რომ შე იძ ლე ბა ვი ღა ცას არ მოს წონს ნოე 
ჟორ და ნია ან არ უყ ვარს გამ სა ხურ დი ა, არ არის გან მსაზღ ვრე ლი ის ტო
რი უ ლი სი ნამ დვი ლი სა, რად გან შე ფა სე ბა უნ და მოხ დეს იმის მი ხედ ვით, 
თუ რა ღვაწ ლი მი უძღ ვის ამა თუ იმ პი როვ ნე ბას ქვეყ ნის წი ნა შე და არა 
 პი რა დი სიმ პა თი ის სა ფუძ ველ ზე.

- რო გორ ფიქ რობთ, რამ დე ნად მი სა ღე ბი იქ ნე ბა ეს წი ნა და დე ბა 
დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის?

 არა მგო ნია ეს წი ნა და დე ბა მი ი ღოს ხე ლი სუფ ლე ბამ, რად გან ქა ლა ქის 
ცენ ტრში, სა დაც გახ მი ან დე ბა ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი, ხე ლი სუფ
ლე ბი სათ ვის მო სა წო ნი არ იქ ნე ბა. ჩემ თვის ის აზ რიც მი სა ღე ბი ა, რომ 
აე რო პორტს ეწო დოს მი სი სა ხე ლი, რად გან სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო სულ 
უცხ ოს პირ ვე ლად ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი გმი რის, დი სი დენ ტი სა და 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის სა ხე ლი უნ და ხვდე ბო დეს. ეს სიმ ბო ლუ რა დაც 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ა, თუმ ცა შე საძ ლოა დღე ვან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ 
იმა ზეც იზ რუ ნოს, რომ მას ედუ არდ შე ვარ დნა ძის სა ხე ლი უწო დოს.

– რა ტომ ცდი ლობს შე ვარ დნა ძე თა ვის პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის 
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იგ ნო რი რე ბას?
– ედუ არდ შე ვარ დნა ძე ცდი ლობს, თა ვის გარ შე მო შექ მნას პო ლი ტი

კუ რი უდაბ ნო, სა დაც არ იქ ნე ბი ან მი სი კონ კუ რენ ტე ბი არც თა ნა მედ
რო ვე და არც  მო მავ ლის თვალ საზ რი სით. ამის შე დე გია სწო რედ ის, 
რომ მან თა ვი სი ორი პო ლი ტი კუ რი კონ კუ რენ ტი  ას ლან აბა ში ძე და 
ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვი ლი ჩა მო ა შო რა ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას. თუ კი 
ას ლან აბა ში ძე თბი ლის ში არ ჩა მო დის, ამის პი რო ბას სწო რედ შე ვარ
დნა ძე ქმნის და ხომ არ ფიქ რობთ, რომ ამას ის გა ნიც დის? არა. მას არ 
აწყ ობს ოპო ზი ცი ო ნე რი კონ კუ რენ ტე ბი. თუნ დაც მათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რო ლი შე ას რუ ლონ ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბა ში. ამი ტომ ეყ რდნო ბა ის იმ 
პარ ტი ულ კად რებს, რომ ლე ბიც თა ვის დრო ზე გა მო ზარ და. ეს იქ ნე ბა 
ვი ტა ლი ხა ზა რა ძე, ვახ ტანგ რჩე უ ლიშ ვი ლი თუ სხვა ნი და სხვა ნი.

- ბა ტო ნო სო სო, ხომ არ დად გა დრო, და ის ვას სა კითხი ზვი ად გამ სა-
ხურ დი ას ნეშ თის სა ქარ თვე ლო ში გად მოს ვე ნე ბი სა?

 რა საკ ვირ ვე ლი ა. ქვეყ ნის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი უნ და და ი მარ ხოს 
თა ვის ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ სა ნამ ედუ არდ შე ვარ დნა ძე იქ ნე ბა ქვეყ ნის 
მმარ თვე ლო ბა ში, ეს სა კითხი არ დად გე ბა. რამ დე ნა დაც ვი ცი, თვი თონ 
ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნაც ჯერ ჯე რო ბით წი ნა აღ მდე გია ზვი ად გამ სა ხურ
დი ას ნეშ თის გად მოს ვე ნე ბი სა, მაგ რამ მო მა ვა ლი გა დაწყ ვეტს თუ სად 
დაკ რძა ლა ვენ პირ ველ პრე ზი დენტს. აქ ორი არ ჩე ვა ნი არ სე ბობს, ეს 
უნ და იყოს ან კოლ ხურ კოშ კში, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას საფ ლა ვის 
გვერ დით, ან მთაწ მინ და ზე.

ყვე ლა ფერს კი დრო გა მო ავ ლენს, რად გან რაც დრო გა დის, ის უმ ნიშ
ვნე ლო, წვრილ მა ნი შეც დო მე ბი, რო მე ლიც ზვი ად გამ სა ხურ დი ას თა ვის 
დრო ზე არ აპა ტი ეს და დღეს კი მი სი სა ხე ლით მა ნი პუ ლი რებს ბევ რი 
პო ლი ტი კო სი, და ვიწყ ე ბას მი ე ცე მა. უც დო მე ლი არა ვინ არის. ედუ არდ 
შე ვარ დნა ძემ თორ მე ტი წე ლი ქვეყ ნის მარ თვას ვერ გა არ თვა თა ვი და 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მოს თხო ვეს ერთ წელ ში მო ეხ დი ნა სა ოც რე ბა? 
დღეს უკ ვე ყვე ლა ხე დავს ვინ ვინ არის. ამი ტომ შთა მო მავ ლო ბის 
თვალ ში ზვი ად გამ სა ხურ დია დარ ჩე ბა რო გორც შა რა ვან დმო სი ლი 
გმი რი და პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი სა ქარ თვე ლო სი.

ესა უბ რა ირ მა ახა ლაია
“ა ლი ო ნი”, 2003, 12-15 აპ რი ლი.

“მთვა რის მო ტა ცე ბა” 
ქარ თვე ლი ერის ტრა გე დი ას ასა ხავს

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ ერ თი თავ სა ტე ხი დაგ ვი ტო ვა, რაც მის 
და ბა დე ბის წელს ეხე ბა: ერ თი მო ნა ცე მით, ორი წლის წი ნათ შე უს რულ-
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და 110 წე ლი, მე ო რე მო ნა ცე მით - წლე ულს, 31 მა ისს აბა შა ში, მწერ ლის 
სახ ლ-მუ ზე უმ ში, იუ ბი ლეს აღ ნიშ ნა ვენ. პრე ზი დენ ტის ფონ დი დან სახ-
ლ-მუ ზე უ მის რეს ტრავ რა ცი ი სათ ვის გა მო ი ყო 30 ათა სი ლა რი და არის 
ერ თი სამ ზა დი სი. სა ი უ ბი ლეო კო მი სი ას ხელ მძღვა ნე ლობს რა ი ო ნის 
გამ გე ბე ლი სო სო ჭან ტუ რი ა. ჩვენ კი გა ვე სა უბ რეთ ლი ტე რა ტორს, უნი-
ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორს, პარ ლა მენ ტარ სო სო სი გუ ას. იგი მწერ ლის 
შე მოქ მე დე ბი სა და ცხოვ რე ბის მკვლე ვა რი ა. მან თა ვი სი ნაშ რო მე ბი სამ 
ტო მად გა მოს ცა. “მარ ტვი ლი და ალამ და რი” - ასე ჰქვია სამ ტო მე ულს. 

– “პირ ვე ლი ტო მი ბი ოგ რა ფი ა ა, მე ო რე  პრო ზის სტრუქ ტუ რას ეხე
ბა, მე სა მე  თე ო რი უ ლი სის ტე მა ა. სა მეც ნი ე რო წიგ ნი ა, მაგ რამ წე რი
სას ვცდი ლობ დი, ესე ის ტუ რი სტი ლით მე წე რა და არა ფი ლო ლო გი უ რი 
ტერ მი ნე ბით, მეც ნი ე რუ ლი ენით, ძნე ლად ასახ სნე ლი რომ არის. თუ 
მწერ ლო ბა ზე წერ, შენც უნ და ენა თე სა ვე ბო დე მწერ ლო ბას”,  აღ ნიშ
ნავს ბა ტო ნი სო სო.

- წე რი სას კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას გავ ლე ნას ხომ არ გა ნიც დი დით?
 არა. სხვა თა შო რის, ახალ გაზ რდო ბი სას გავ ლე ნა მეტყ ო ბო და ერ თი 

მხრივ სტრუქ ტუ რა ლიზ მის (ცნე ბი თი, ტერ მი ნო ლო გი უ რი სტი ლი ) 
და მე ო რე მხრივ  გრი გოლ რო ბა ქი ძის, თუმ ცა იგი ჩე მი საყ ვა რე ლი 
მწე რა ლი არ ყო ფი ლა.

– თა ვად მწერ ლო ბა ზე (ვგუ ლის ხმობ პრო ზას) მი სი შე მოქ მე დე ბა 
ლი რი კულ პო ე ტუ რი ნა კა დის შე მოჭ რა ში აი სა ხა. ახ ლა ლი ტე რა ტუ
რა ში არც ლი რი კა აინ ტე რე სებთ, არც ეთი კა, არც ამ ბა ვი. თა ნა მედ
რო ვე ლი ტე რა ტუ რა, სამ წუ ხა როდ, არის ან ტი ლი ტე რა ტუ რა, იგი ან
ტი ეს თე ტიზ მზეა აგე ბუ ლი. ახ ლა მხო ლოდ იმი ტომ წე რენ, რომ ხალ ხი 
გა ა ო ცონ. 70ი ან წლებ ში გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ტერ მი ნე ბი: ელი ტა
რუ ლი და მა სობ რი ვი კულ ტუ რა. ჩვე ნი ლი ტე რა ტუ რა ყო ველ თვის 
იყო ელი ტა რულ კულ ტუ რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მაგ რამ ახ ლა ელი
ტა რუ ლო ბა უარ ყვეს და ყველ გან მა სობ რი ვი კულ ტუ რაა გავ რცე ლე
ბუ ლი. ეს არის მომ ხმა რებ ლუ რი ლი ტე რა ტუ რა, მა სობ რი ვი გე მოვ ნე
ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი. ამ გვა რი ლი ტე რა ტუ რა 
წინ ვერ წა იყ ვანს აზ როვ ნე ბას.

- თქვენ გან სა კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა გაქვთ კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ა სად მი, შემ თხვე ვით, იმი ტომ ხომ არა, რომ ერ თი კუთხ ი-
დან ხართ?

 არა მგო ნი ა, რად გან ჩე მი ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი მწე რა ლი გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძე ა. იგი, რუს თა ვე ლის შემ დეგ, ქარ თულ კულ ტუ რა ში ყვე ლა ზე 
დიდ მოვ ლე ნად მი მაჩ ნი ა.

- რო გორ ფიქ რობთ, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას რო მე ლი ნა წარ მო-
ე ბი უნ და ის წავ ლე ბო დეს სკო ლა ში?
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 ჩე მი აზ რით, მი სი ყვე ლა ზე კარ გი რო მა ნია “მთვა რის მო ტა ცე ბა”. 
“დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა” ძა ლი ან კარ გი რო მა ნი ა, მაგ რამ ქარ თვე ლი 
ერის ტრა გე დია გად მო ცე მუ ლია “მთვა რის მო ტა ცე ბა ში”.

- ისე, ძნე ლია ის ტო რი უ ლი რო მა ნის ტყვე ო ბი დან თა ვის დახ სნა, 
ხში რად გი ჭირთ ზღვა რის გავ ლე ბა გა მო ნა გონ სა და რე ა ლურს შო რის.

 ერთ ლი ტე რა ტორს აქვს ასე თი გა მოთ ქმა, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დი ამ ისეთ ნა ი რად და ხა ტა ძვე ლი სა ქარ თვე ლო, რომ თით ქოს სხვაგ ვა რი 
გა აზ რე ბა არც შე იძ ლე ბაო. მარ თლაც, თით ქოს არ სე ბობ და შო რე ნა, 
თით ქოს ასე თი იყო გი ორ გი მე ფე, და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, არა და, მათ ზე 
ძა ლი ან მწი რი ცნო ბე ბი მოგ ვე პო ვე ბა. რას იზამ, რო მა ნი სხვაგ ვა რად 
ვერ და ი წე რე ბა. ევ რო პე ლი მწერ ლე ბის საქ მე გა ცი ლე ბით მო წეს რი გე
ბუ ლი ა, იქ ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლე ბი არ სე ბობს, ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლე ბის 
არ სე ბო ბა სიმ ტკი ცეს აძ ლევს ამ ბავს.

– მწე რა ლი სადღ აც ამ ბობს, რომ არ მოს წონს, რო ცა ცნო ბი ლი პი როვ-
ნე ბე ბის ბი ოგ რა ფი ის შეს წავ ლას იწყ ე ბენ.

 ერ თგან უწე რი ა, ჩვე ნი სიკ ვდი ლის შემ დეგ ჩვე ნი ნა წე რე ბი რჩე ბა, 
და ნარ ჩე ნი ქვი შა ზე გარ დავ ლი ლი ქა რის ნაკ ვა ლე ვი ა ო. მაგ რამ აქ 
მე ო რე სა კითხ ი ცა ა: კონ სტან ტი ნე რამ დენ ჯერ მე იყო და ჭე რი ლი, იჯ და 
მე ტე ხის ცი ხე ში, გა და სახ ლე ბუ ლი იყო თეთრ ზღვა ში “სო ლოვ კის” არ ქი
პე ლაგ ზე, სდევ ნიდ ნენ, ორ ჯერ დაწ ვეს მი სი წიგ ნე ბი, იყო გა უ თა ვე ბე ლი 
კრი ტი კის ქვეშ და რა გა საკ ვი რი ა, რომ ყო ვე ლი ვე ამის გახ სე ნე ბა მა ინ
ცდა მა ინც არ სი ა მოვ ნებ და, ან ვის ესი ა მოვ ნე ბა. მას გან სა კუთ რე ბით 
რუ სე ბი ვერ ჰგუ ობ დნენ. მთე ლი რუ სუ ლი კრი ტი კა, პრე სა კონ სტან
ტი ნეს წი ნა აღ მდე გი იყო, რო გორც ნა ცი ო ნა ლის ტი სა და შო ვი ნის ტი სა.

- ხომ არ იცით, რა ტომ და არ ქვა თა ვის ვაჟს ზვი ა დი?
 “დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა ში” ერ თი პერ სო ნა ჟია  ზვი ად ერის თა ვი. 

რო მა ნის შუ ამ დე იყო მი სუ ლი, ვა ჟი რომ შე ე ძი ნა და ამი ტომ და არ ქვა 
სპა სა ლა რის სა ხე ლი. ზვი ად და დი ა ნი ის ტო რი უ ლი პი როვ ნე ბა იყო, 
მაგ რამ კონ სტან ტი ნემ შე მო ი ტა ნა ეს სა ხე ლი ლი ტე რა ტუ რა ში, ისე ვე 
რო გორც შო რე ნა, გვან ცა, თა რა ში.

- თქვენ, რო გორც კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის 
და ცხოვ რე ბის შემ სწავ ლელს, მის შე სა ხებ ბევ რის თვის და ფა რუ ლი 
ფაქ ტე ბი გე ცო დი ნე ბათ. გუ ლი ხომ არ აგ ცრუ ე ბი ათ მის პი როვ ნე ბა ზე, 
არ ყო ფი ლა ამის მი ზე ზი?

 დი დი ადა მი ა ნის ბი ოგ რა ფი ა ში ყო ველ თვის არის ისე თი მო მენ ტე
ბი, რო მელ თა პრო პა გან და არ არის აუ ცი ლე ბე ლი. ამ ქვეყ ნად არც 
არის სა ინ ტე რე სო იდე ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი. ადა მი ა ნი უნ და იყოს ისე
თი, რო გო რიც გი ორ გი მე ფე ა, ზოგ ჯერ კე თი ლი, ზოგ ჯერ ბო რო ტი, 
ხან და მარ ცხდე ბა, ხან გა ი მარ ჯვებს. ცხოვ რე ბა ასე თია თა ვის თა ვად, 
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ამი ტო მაა შე და რე ბით ნაკ ლე ბად სა ინ ტე რე სო კონ სტან ტი ნეს მი ერ 
და ნა ხუ ლი და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი.

ესა უბ რა მაია კო ბა ხი ძე
“დი ლის გა ზე თი”, 2003, 31 მა ი სი

ჩაშ ლი ლი იუ ბი ლე
31 მა ისს აბა შა ში თბი ლი სი დან წა ვე დით მწე რალ თა ერ თი ჯგუ ფი  მე, 

რე ზო მიშ ვე ლა ძე, დი ლარ ივარ და ვა, ნო მა დი ბარ თა ი ა, თა მაზ წივ წი ვა
ძე. ქუ თა ი სი დან ჩა ვიდ ნენ ოტია იო სე ლი ა ნი, ავ თან დილ ნი კო ლე იშ ვი
ლი, ბა თუ მი დან  პრო ფე სო რი იუ რი ბი ბი ლე იშ ვი ლი. იუ ბი ლე ზე იმ ყო
ფე ბოდ ნენ ბა ტო ნე ბი: ბონ დო ჯი ქი ა, ნუგ ზარ ნა და რა ი ა, ბა კურ გუ ლუ ა, 
შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტე ლი გენ ცი ი სა და მეც ნი ე რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
სა ი უ ბი ლეო სა ღა მოს ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყ ვნენ აბა შის გამ გე ბე ლი სო სო 
ჭან ტუ რია და აბა შის მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტი კა ლან და ძე. 

სამ წუ ხა როდ, ასეთ მა ღალ დო ნე ზე ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ღა მო ჩა ი შა ლა 
და ამ დე ნი სა პა ტიო სტუ მა რი უკან ისე გა მობ რუნ და, რომ საყ ვა რელ 
მწე რალს შე სა ფე რი სი პა ტი ვი ვერ მი ა გო.

– მა ინც, რა მოხ და, ბა ტო ნო სო სო?
– სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო 1 სა ათ ზე უნ და დაწყ ე ბუ ლი ყო. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ წვი მი ა ნი ამინ დი იყო, იუ ბი ლეს აღ სა ნიშ ნა ვად შეკ რე ბი ლი 
ხალ ხი ოდ ნა ვა დაც არ შეთხ ე ლე ბუ ლა. და ახ ლო ე ბით ერ თი სა ა თის 
შემ დეგ გა მოჩ ნდა ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა არ ჩვა ძე 50მდე თან მხლე ბი პი რით. 
მათ თან ერ თად იყო გი ორ გი გამ სა ხურ დი აც. გი ორ გიმ ყვე ლა გა დაგ
ვკოც ნა, მოგ ვი კითხ ა. ქალ ბა ტო ნი მა ნა ნა კი არა ვის მი სალ მე ბი ა, მი სი 
მომ ხრე ე ბი ტრი ბუ ნა ზე ამო ვიდ ნენ და მიკ რო ფონს ალ ყა შე მო არ ტყეს. 
ჩვენ უკან და ვი ხი ეთ, აბა, ჩხუბს ხომ არ და ვუწყ ებ დით? სა ღა მო აბა შის 
გამ გე ბელ მა გახ სნა და სიტყ ვა მა ნა ნა არ ჩვა ძე გამ სა ხურ დი ას გა დას ცა. 
მან კი არა ბა ტონ კონ სტან ტი ნე ზე, არა მედ თა ვის პო ლი ტი კურ შე ხე
დუ ლე ბებ ზე ისა უბ რა. შემ დეგ გი ორ გი გამ სა ხურ დია გა მო ვი და, დე და
მი სის სა ხე ლიც კი არ უხ სე ნე ბი ა, მაგ რამ თქვა, რომ დი დი მწერ ლის 
სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო ზე რა დი კა ლუ რი გა მოს ვლე ბი სა ჭი რო არ იყო. ამის 
შემ დეგ მიკ რო ფო ნი მა ნა ნა არ ჩვა ძის გუნ დის წევ რმა ტა რი ელ ფუტ კა
რა ძემ ჩა იგ დო ხელ ში. ჩვენ კი სიტყ ვაც არ გვათ ქმე ვი ნეს. კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბი სათ ვის 3ტო მი ა ნი მო ნოგ რა ფია მაქვს 
მიძღ ვნი ლი, ვფიქ რობ, ერ თი ო რი სიტყ ვის თქმა მეც მე კუთ ვნო და.

ფაქ ტობ რი ვად, იუ ბი ლე ჩა ი შა ლა. დი დი მწერ ლის იუ ბი ლე ზე რომ 
მწე რალს, მეც ნი ერს, პო ლი ტი კოსს სიტყ ვით გა მოს ვლის სა შუ ა ლე ბა არ 
ექ ნე ბა, რა ღა იუ ბი ლე ა?
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კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია არა მარ ტო მის ოჯახს, არა მედ მთელ 
სა ქარ თვე ლოს ეკუთ ვნის, ყვე ლა ჩვენ გა ნი მი სი შე მოქ მე დე ბის სუ ლი
ე რი მემ კვიდ რეა და ამი ტო მაც ვალ დე ბუ ლი ვი ყა ვით, პა ტი ვი მიგ ვე გო 
მის თვის, თო რემ იუ ბი ლეს ჩა ტა რე ბა არ ჩა ტა რე ბით კონ სტან ტი ნეს 
სა ხელს არა ფე რი და აკ ლდე ბა!

“ა სა ვალ -და სა ვა ლი”, 2003, 9-15 ივ ნი სი

პარ ლა მენ ტში პრო ფე სი ო ნა ლე ბი უნ და იყ ვნენ 
და არა მო ხა ლი სე ე ბი

სო სო სი გუა იმ დე პუ ტატ თა რიცხვს გა ნე კუთ ვნე ბა, რო მე ლიც ხში რი 
გა მოს ვლე ბით და პო ლი ტი კურ ბა ტა ლი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბით არ აწყ ენ და 
თავს სა ზო გა დო ე ბას. ამ გა რე მო ე ბას იგი მარ ტი ვად ხსნის და აცხ ა დებს, 
რომ ადა მი ან მა უნ და ილა პა რა კოს მხო ლოდ იმა ზე და აკე თოს მხო ლოდ 
ის, რა შიც თავს პრო ფე სი ო ნა ლად მი იჩ ნევს. თუ რა სა კითხ ებ ში მი იჩ-
ნევს იგი სა კუ თარ თავს პრო ფე სი ო ნა ლად და რა აზ რი ჰქონ და ოთხი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მის პარ ლა მენ ტში ყოფ ნას, ამა ზე სო სო სი გუა თვი-
თონ მოგ ვახ სე ნებ ს:

– ოთხი წე ლი იწუ რე ბა, რაც დე პუ ტა ტე ბი ვართ. რო ცა ვიხ სე ნებთ გან
ვლილ პე რი ოდს, ბუ ნებ რი ვი ა, არ ვართ კმა ყო ფი ლი არც ჩვე ნი და არც 
სა ერ თოდ პარ ლა მენ ტის მუ შა ო ბით. მაგ რამ, ალ ბათ, ეს იმის გა მო ხა ტუ
ლე ბაა, რაც ხდე ბა ქვე ყა ნა ში. იმ სა ხელ მწი ფო ში, სა დაც ხალხს პენ სია 
აქვს 14 ლა რი და ხელ ფა სი დრო უ ლად ვერ გა უ ცი ა, ძნე ლი ა, პარ ლა
მენ ტი იყოს სა ნი მუ შო და მო წეს რი გე ბუ ლი. რა იმე დი თაც შე მო ვე დით, 
რა თქმა უნ და, ვერ გან ხორ ცი ელ და. მი უ ხე და ვად ამი სა, პო ზი ტი უ რის 
და ნახ ვაც შე იძ ლე ბა. ჩვე ნი ფრაქ ცი ის ინი ცი ა ტი ვით შე იქ მნა და პარ ლა
მენ ტმა მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა, რომ ლი თაც სა მო ქა ლა ქო ომის დროს და
პა ტიმ რე ბუ ლი პო ლიტ პა ტიმ რე ბი გა თა ვი სუფ ლდნენ. მა შინ გა თა ვი სუფ
ლდა 200მდე პო ლიტ პა ტი მა რი. და იწყო ეროვ ნუ ლი შე რი გე ბის პრო ცე
სი, პარ ლა მენ ტში შე იქ მნა ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის კო მი სი ა. ჩვე ნი ფრაქ
ცია ამ პრო ცე სებ ში აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და. რაც შე ე ხე ბა კო მი სი ის 
თავ მჯდო მა რეს, არ შე იძ ლე ბო და ის სხვა ფრაქ ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი 
ყო ფი ლი ყო, გარ და მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი სა. მო გეხ სე ნე ბათ, ყვე ლა ფერ
ში დო მი ნან ტი სწო რედ ეს პო ლი ტი კუ რი ძა ლა იყო. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
მა ინც მო ხერ ხდა ამ გვა რი ნა ბი ჯის გა დად გმა და ეს მო ქა ლა ქე თა კავ ში
რის მხრი და ნაც კე თი ლი ნე ბის გა მო ხატ ვა იყო.

– თუმ ცა, თან ხმო ბის კო მი სი ის მუ შა ო ბა არც ისე ნა ყო ფი ე რი იყო. 
მას საქ მი ა ნო ბა ზე კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბაც არ სე ბობს, ისიც 



320

ფაქ ტი ა, რომ ეროვ ნუ ლი შე რი გე ბის პრო ცე სი დას რუ ლე ბუ ლად ახ ლაც 
არ შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ.

– კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა იყო, იმი ტომ რომ, რო ცა დად გა 
პა ტიმ რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის სა კითხ ი, გა თა ვი სუფ ლდა ბევ რი ისე თი 
პირიც, რო მელ საც არა ვი თა რი კავ ში რი არ ჰქონ და ეროვ ნულ მოძ რა ო
ბას თან და ამ და პი რის პი რე ბას თან.

სრუ ლი ად უცხო ადა მი ა ნე ბიც აღ მოჩ ნდნენ გა თა ვი სუფ ლე ბულ თა 
შო რის. ახ ლა ამა ზე მსჯე ლო ბა შორს წაგ ვიყ ვანს, ეს ძვე ლი ამ ბა ვი ა. 
მთა ვა რი ა, რომ პო ლიტ პა ტიმ რე ბის დი დი ნა წი ლი გა თა ვი სუფ ლდა. 
მათ მი მართ წა ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა ბრალ დე ბა ის იყო, რომ თით ქოს ისი ნი 
მო ღა ლა ტე ე ბი იყ ვნენ, ქვე ყა ნას ებ რძოდ ნენ. არა და, იცავ დნენ კა ნო
ნი ერ ხე ლი სუფ ლე ბას. არ სურ დათ დატ რი ა ლე ბუ ლი ყო ის ტრა გე დი ა, 
რო მე ლიც მა შინ მოხ და და რომ ლის შე დე გებს ახ ლაც გან ვიც დით.

– ახ ლა შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ პო ლიტ პა ტი მა რი არ არ სე ბობს სა ქარ-
თვე ლო ში?

– ეს ძა ლი ან რთუ ლი სა კითხ ი ა. ზო გი მი იჩ ნევს, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
დღე საც არი ან პო ლიტ პა ტიმ რე ბი, მა გა ლი თად, ლო თი ქო ბა ლია ისევ 
ცი ხე ში ზის. მაგ რამ არა იმ მო ტი ვით, რომ ის იყო გვარ დი ის სარ და ლი, 
არა მედ იმ ბრალ დე ბით, რომ თით ქოს მან მოკ ლა ჟურ ნა ლის ტი ბოლ ქვა
ძე. მე რამ დე ნა დაც ვი ცი, მას ამ ჟურ ნა ლის ტის დახ ვრე ტა ში არა ვი თა რი 
წვლი ლი არ მი უძღ ვის. სა ერ თოდ, გვარ დი ის სარ და ლი არც მო ნა წი ლე
ობს ასეთ ფაქ ტებ ში. თუ დახ ვრე ტა დას ჭირ დე ბო და, ეყო ლე ბო და ამის 
შემ სრუ ლებ ლე ბი, თვი თონ რომ არ მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა. აბ სურ დი ა, 
თავ დაც ვის მი ნისტრს და აბ რა ლო, უშუ ა ლოდ ეს რო ლე კაცს და მო კა
ლი ო. ლო თის პო ლიტ პა ტიმ რის იარ ლი ყი რომ ჩა მო ა ცი ლონ, იმი ტომ 
წა უ ყე ნეს ეს ბრალ დე ბა და ახ ლა კრი მი ნა ლის სტა ტუ სით ზის ცი ხე ში 
და არა რო გორც პო ლი ტი კა ში მო ნა წი ლე სარ და ლი. კი დევ არ სე ბობს 
რამ დე ნი მე ასე თი პა ტი მა რი. მაგ რამ ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გუ რამ 
აბ სან ძის, ვა ლე რი გა ბე ლი ას, ზვი ად ძი ძი გუ რის და სხვე ბის გა თა ვი სუფ
ლე ბაც ჩვე ნი პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბა იყო. ამ პრო ცე სებ ში ჩვე ნი ფრაქ ცია შე და რე ბით რა დი კა ლუ რი 
ჩან და. მაგ რამ, სა ერ თოდ, პარ ლა მენ ტში ძი რი თა დად უმ რავ ლე სო ბის 
სიტყ ვას ჰქონ და ძა ლა. ჩვე ნი ფრაქ ცი ის და სა ერ თოდ, მთე ლი “ა ღორ
ძი ნე ბის” წი ნა და დე ბე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში არ გა სუ ლა. რამ დე ნი მე ხნის 
წი ნათ და ის ვა თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის სა კითხ ი, რო მე ლიც 
პარ ლა მენ ტში ამ ჯე რა დაც ვერ გა ვი და. იყო სხვა პრო ექ ტე ბიც, რომ
ლებ თან და კავ ში რე ბი თაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ვერ მი ვი ღეთ.

– პი რა დად თქვენ თუ გა მო გი ყე ნე ბი ათ სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვის 
უფ ლე ბა?



321

– მე პი რა დად არ გა მო მი ყე ნე ბია სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ
ლე ბა. ვერც იმას გეტყ ვით, მა ინ ცდა მა ინც დი დი აქ ტი ვო ბით გა მო ვირ
ჩე ო დი მეთ ქი. წი ნა და დე ბის დას მა, პირ ველ რიგ ში, ეკუთ ვნის პარ ტი ის, 
ფრაქ ცი ის, ან კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რეს. არის რამ დე ნი მე დე პუ ტა ტი, 
რო მე ლიც ძა ლი ან აქ ტი უ რობს. მე სპე ცი ა ლო ბით ვარ ლი ტე რა ტო რი და 
შე იძ ლე ბა ჩე მი პრო ფე სი აც მზღუ დავს, გარ კვე ულ წი ლად. სა ერ თოდ, 
ფუნ და მენ ტუ რი ცოდ ნის მომ ხრე ვარ. ამი ტომ, იმ სა კითხ ზე, რო მე ლიც 
ნაკლებად იცი, არ უნ და და იწყო ლი დე რო ბა და იდე ე ბის წა მო ყე ნე ბა. ეს 
იწ ვევს დი ლე ტან ტო ბას. პარ ლა მენტს ძი რი თა დად უნ და ქმნიდ ნენ ეკო
ნო მის ტე ბი და იუ რის ტე ბი.

– მა შინ რა ტომ გა დაწყ ვი ტეთ დე პუ ტა ტო ბა?
– მე პო ლი ტი კო სი არა ვარ. ჩემ თვის მთა ვა რია ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე

თე ბის დაც ვა. ხე დავთ, რომ ამ პარ ლა მენ ტში ვერ მო ხერ ხდა სა ხელ მწი ფო 
ენის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა. რო გო რი კონ ფლიქ ტე ბი მოყ ვა ეროვ ნე ბის 
რეკ ვი ზი ტის აღ დგე ნას პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტებ ში. 
ამ სა კითხ ებ ზე ფიქ რი არის წმინ და ეროვ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვა 
და არა პო ლი ტი კუ რი თა მა შე ბი, რომ ლის გა ნაც შორს ვდგა ვარ. კო დექ
სე ბის გან ხილ ვა შიც არ ვმო ნა წი ლე ობ დი. მი მაჩ ნი ა, რომ რა შიც ადა მი
ა ნი ნაკ ლე ბად ერ კვე ვა, არც უნ და მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა. თუმ ცა, არი ან 
დე პუ ტა ტე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა სა კითხ ზე თა ნა ბა რი ხა ლი სით ლა პა რა
კო ბენ. ლა პა რა კი ყვე ლა ფერ ზე შე იძ ლე ბა, მაგ რამ არ შე იძ ლე ბა ყვე ლა
ფერ ში პრო ფე სი ო ნა ლი იყო. ხე ლი სუფ ლე ბის კრი ტი კა ყვე ლას შე უძ ლი ა, 
მაგ რამ რო ცა პარ ლა მენ ტა რი ამას ამ ბობს, პა რა ლე ლუ რად უნ და მიგ ვი
თი თოს გა მო სა ვალ ზეც. ყვე ლამ იცის, რომ ცუ დად ვცხოვ რობთ, მა შინ 
ყვე ლას შეს ძლე ბია დე პუ ტა ტო ბა. მთა ვა რია შექ მნი ლი ვი თა რე ბი დან 
გა მო სავ ლის ძებ ნა. პარ ლა მენ ტში უნ და იყ ვნენ სა კითხ ის მცოდ ნე ადა მი
ა ნე ბი და არა მო ხა ლი სე ე ბი. ყვე ლა იმ სა კითხ ზე უნ და გა მოთ ქვამ დეს 
აზრს, რა შიც მი იჩ ნევს თავს კომ პე ტენ ტუ რად. მა შინ კა ნო ნიც დახ ვე
წი ლი იქ ნე ბა. ახ ლა ვი ღებთ კა ნო ნებს. გა ვა რამ დე ნი მე წე ლი და აღ მოჩ
ნდე ბა, რომ იგი არ მუ შა ობს.

– მო მა ვა ლი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის რას აპი რებთ?
– მხო ლოდ ჩე მი სურ ვი ლი არ კმა რა. ამ პე რი ოდ ში, გარ და დე პუ ტა ტო

ბი სა, ვაგ რძე ლებ დი ლი ტე რა ტუ რულ მუ შა ო ბას. გა მო ვი და ჩე მი სამ ტო
მე უ ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა ზე  “მარ ტვი ლი და ალამ და რი” და 
“ქარ თუ ლი მო დერ ნიზ მი”. რაც შე ე ხე ბა დე პუ ტა ტო ბას, ჯერ ისევ ვრჩე ბი 
ბლოკ “ა ღორ ძი ნე ბის” წევ რად, და ნარ ჩე ნი ხალ ხის გა და საწყ ვე ტი ა.

ესა უბ რა მაია შო ნია
“დი ლის გა ზე თი”, 2003, 23 ივ ნი სი 
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ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზა ცია
გა ვი და კი დევ ოთხი წე ლი და მო ახ ლოვ და ახა ლი არ ჩევ ნე ბი, გა მო

ცოცხ ლდნენ პარ ტი ე ბი, გაჩ ნდა მო რი გი და პი რე ბე ბი  ზო გი ყალ ბი, 
ზო გი ნამ დვი ლი. მაგ რამ ეს ეი ფო რია ხალ ხის გულს ბევრს არა ფერს 
ეუბ ნე ბა, რად გან სა ქარ თვე ლო ში არა ერ თი არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და, გა მარ
ჯვე ბულ მა ძა ლებ მა კი არა თუ ვერ შეძ ლეს სო ხუ მი სა და ცხინ ვა ლის 
დაბ რუ ნე ბა, არა მედ  კი დევ უფ რო და შორ დნენ ამ უმ თავ რეს მი ზანს.

ვერ რიგ დე ბა ხელ ფა სე ბი, 14ლა რი ა ნი სიმ ბო ლუ რი პენ სი ე ბი, იზ რდე ბა 
კრი მი ნა ლუ რი სამ ყა როს გავ ლე ნა ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, გრძელ დე ბა ში ნა
შუღ ლი და ამ დროს ხე ლი სუფ ლე ბა აცხ ა დებს ტო ტა ლურ მო ბი ლი ზა
ცი ას, რა თა უზო მოდ და ცე მუ ლი რე ი ტინ გი რო გორ მე აი მაღ ლოს.

გვახ სენ დე ბა რო მა ე ლე ბის გან წი რუ ლი მო წო დე ბა  “ჰა ნი ბა ლი კარ თა ნა ა!”
ფაქ ტი უ რად მთე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა გა და კეთ და 

ერთ უზარ მა ზარ სა არ ჩევ ნო შტა ბად, რო მელ საც ქმნი ან  პრე ზი დენ ტი, 
რწმუ ნე ბუ ლე ბი, გამ გებ ლე ბი, მე რე ბი.

ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მელ მაც და კარ გა პო ლი ტი კოს თა ბირ თვი, ცდი ლობს 
თა ვი სი ფა რუ ლი თუ გან მდგა რი მო კავ ში რე ე ბის შე მოკ რე ბას.

“ძე შეც თო მილ ნიც” ხა ლი სით ბრუნ დე ბი ან “მა მას თან”.
ჩა მო ყა ლიბ და ახა ლი ბუ ტა ფო რი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი  აბ რე შუ მის 

გზა, მეგ ზე ვე თა თუ მერ ძე ვე თა კავ ში რი, მე ო მარ თა ლი გა, ქურ თე ბის 
თუ აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის ასო ცი ა ცი ე ბი, რა თა ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ 
ერ თხელ გა აბ რუ ოს მო სახ ლე ო ბა.

ასე მონ დო მე ბით რომ აფ ხა ზეთ ზე ეზ რუ ნათ, არც ეს კუთხე და ი კარ გე
ბო და და არც სა ში ნე ლი ტრა გე დია დატ რი ალ დე ბო და.

მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის მი ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლი ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი
ზა ცი ა, ყალ ბი თა მა სუ ქე ბის ფრი ა ლი და მი ტინ გე ბის აკ რძალ ვა მოგ ვა
გო ნებს კო მუ ნის ტუ რი პე რი ო დის ერ თპარ ტი ულ არ ჩევ ნებს. ამ ჯე რა დაც 
ხე ლი სუფ ლე ბას არა ვის თან საქ მი ა ნი დი ა ლო გი არ სურს  იგი მხო ლოდ 
მორ ჩი ლე ბას მო ითხ ოვს.

ხო ლო პო ლი ტი კოს თა ის ბირ თვი, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე თა კავ შირს 
გა მო ე ყო და ცალ კე პარ ტი ე ბად გა ფორ მდა, თა ვი სი რა დი კა ლუ რი 
ლო ზუნ გე ბით ლა მის დი სი დენ ტე ბად მოგ ვევ ლი ნონ, მათ სწრა ფად 
იც ვა ლეს ფე რი. მაგ რამ არა ვინ იცის, ეს ფე რის ცვა ლე ბა სე ზო ნუ რი ა, 
რო გორც კურ დღლი სა, თუ სა ბო ლო ო.

დე და ქა ლაქ ში თა ნა მედ რო ვე ხუნ ვე ი ბი ნე ბიც გა მოჩ ნდნენ, მა თი 
ლო ზუნ გია “კმა რა”. ამ სიტყ ვით ცდი ლო ბენ ააჭ რე ლონ თბი ლი სი, 
რო მელ საც ფე რი და სა ხე ისე დაც კარ გა ხა ნია და კარ გუ ლი აქვს.
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რა თქმა უნ და, ვე თან ხმე ბით, რომ კმა რა ხე ლი სუ ფალ თა თვით ნე ბო ბა 
და ქვეყ ნის ძარ ცვა, მაგ რამ ამ ლო ზუნ გის მიღ მა ხომ ის ხალ ხი დგას, 
რო მე ლიც თავ და უ ზო გა ვად იღ ვწო და, შთა გო ნე ბის ცეცხ ლით იწ ვო და, 
რა თა გვქო ნო და ისე თი სა ქარ თვე ლო, რო გო რიც დღეს არის!

მა თი იდე ა ლი აღ სრუ ლე ბუ ლია და რა ტომ ეჩ ვე ნე ბათ ეს ფაქ ტი უც ნა
უ რად!

ჩვე ნი მო ტორ ტმა ნე სი ნამ დვი ლის ფონ ზე ისევ აღორ ძი ნე ბის კავ ში რი 
აგ რძე ლებს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აღ მშე ნებ ლო ბის კურსს, რო მე ლიც 
თა ვი დან ვე აი ღო ბა ტონ მა ას ლან აბა ში ძემ და წლე ბის მან ძილ ზე 
მრა ვალ ქა რიშ ხალ ში გა მო ა ტა რა, რო გორც ოდი სევ სმა თა ვი სი ხო მალ დი 
სცი ლა სა და ქა რიბ დას შო რის.

აღორ ძი ნე ბის კავ ში რის ლი დერ მა საქ მით უჩ ვე ნა ქვეყ ნის მტერ სა და 
მოყ ვა რე საც, თუ რო გორ უნ და შე ვი ნარ ჩუ ნოთ და აღ ვა შე ნოთ და მო უ კი
დე ბე ლი სა ქარ თვე ლო.

მას ედა ვე ბი ან რო გორც დღე ვან დე ლი, ისე გუ შინ დე ლი მოქ კავ ში რე
ლე ბი, რო გორც მე მარ ცხე ნე ე ბი, ისე მე მარ ჯვე ნე ე ბი, მაგ რამ ვი საც 
და ნახ ვა უნ და, ის ხე დავს, თუ რა ხდე ბა, ერ თი მხრივ  აჭა რა ში და, 
მე ო რე მხრივ  სა ქარ თვე ლოს სხვა კუთხ ე ებ ში.

თუ გა ი მარ ჯვებს აღორ ძი ნე ბის კავ ში რი, სრუ ლი ად ნა თე ლია თუ 
რო გო რი იქ ნე ბა ქვეყ ნის მო მა ვა ლი, რად გან ყვე ლა ვხე დავთ აჭა რის 
მა გა ლითს!

თუ გა ი მარ ჯვებს მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი, მა ში ნაც ვი ცით თუ რო გო რი 
იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო, რად გან ყვე ლას თვალ წი ნაა მო ქა ლა ქე თა კავ ში
რი სა და მი სი ლი დე რის 11წლი ა ნი მუ შა ო ბის შე დე გე ბი  დამ ხო ბი ლი იდე ა
ლე ბი, და კარ გუ ლი მი წე ბი, უშუ ქო ბა, უმუ შევ რო ბა, ბან დი ტე ბის თა რე ში!..

თუ გა ი მარ ჯვებს ე.წ. სა ერ თო სა ხალ ხო მოძ რა ო ბა, არა ვინ იცის, რა 
სა ხე მი ე ცე მა ქვე ყა ნას, რო მელ მაც მრა ვა ლი ტრა გი კუ ლი ექ სპე რი მენ ტი 
გა და ი ტა ნა ამ სა ში ნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში!

ჩვენ არ გვინ და სა ქარ თვე ლო დარ ჩეს მა რა დი ულ ლა ბო რა ტო რი ად და 
ექ სპე რი მენ ტე ბის პო ლი გო ნად. ექ სპე რი მენ ტე ბი სა, რო მელ თა სა ბო ლოო 
მი ზა ნია ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბის, ენის, რწმე ნი სა და სა ხელ მწი ფო ებ რი
ო ბის მოს პო ბა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2003, 19-25 ივ ნი სი

ლი დე რი

“ჩვენ არ ვან გრევთ, არა მედ ვა შე ნებთ, ვა ღორ ძი ნებთ აჭა რას - ესე 
იგი, სა ქარ თვე ლოს!” - ეს სიტყ ვე ბი აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ-
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ლი კის ლი დერს, ბა ტონ ას ლან აბა ში ძეს ეკუთ ვნის. რა გა ნა პი რო ბებს 
მის პო პუ ლა რო ბას და წარ მა ტე ბას პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზე, რო გო რა 
მი სი პი როვ ნუ ლი პორ ტრე ტი?

“ა ლი ო ნი” პარ ლა მენ ტარ სო სო სი გუ ას ესა უბ რა.
- ბა ტო ნო სო სო, რა გა ნა პი რო ბებს ას ლან აბა ში ძის წარ მა ტე ბას სა ზო-

გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზე?
– პირ ველ რიგ ში მე მინ და გა მოვ ხა ტო ღრმა სამ ძი მა რი ბა ტო ნი 

ას ლა ნის მი მართ, რო მელ საც გარ და ეც ვა ლა მე უღ ლე, შე სა ნიშ ნა ვი 
პი როვ ნე ბა ქალ ბა ტო ნი მა გუ ლი გო გი ტი ძე. ის იყო ქველ მოქ მე დი, 
უამ რა ვი სა სი კე თო საქ მის ინი ცი ა ტო რი, მას დი დი პა ტი ვის ცე მით იხ სე
ნი ებ დნენ რო გორც აჭა რა ში, ისე მთელს სა ქარ თვე ლო ში. შე უძ ლე ბე ლია 
ნე ბის მი ე რი ქარ თვე ლის გუ ლი არ და ამ ძი მოს ამ ფაქ ტმა.

რაც შე ე ხე ბა ბა ტონ ას ლანს, იგი 12 წე ლია მარ თავს აჭა რას და ამ 
წლე ბის მან ძილ ზე საგ რძნობ ლად შე იც ვა ლა ბა თუ მი და მთლი ა ნად 
აჭა რაც. ბა თუ მი გახ და ევ რო პუ ლი ტი პის ქა ლა ქი. არ ვი ცი, გი ნა ხავთ 
თუ არა ჩაქ ვის სას ტუმ რო კომ პლექ სის ოთხი კორ პუ სი, მი სი მო ედ ნე ბი, 
სა ცუ რაო აუ ზე ბი. ეს არის ის ევ რო პე იზ მი, რომ ლის კე ნაც მთელ ი სა ქარ
თვე ლო ის წრაფ ვის. თუმ ცა, რა ტომ ღაც მას რუ სო ფი ლო ბას აბ რა ლე ბენ. 
რუ სე თი ჩვე ნი მე ზო ბე ლი ა, დი დი კულ ტუ რის ქვე ყა ნა ა, ბევ რი ზი ა ნი 
მო უ ტა ნია ჩვენ თვის, მაგ რამ პო ლი ტი კო სის სიბ რძნე ისა ა, ლა ვი რე ბას 
ახერ ხებ დეს. მი სი ბრძნუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გი ა, რომ დღეს აჭა რა არის 
სა უ კე თე სო რე გი ო ნი სა ქარ თვე ლო ში და ბა ტონ ას ლანს კარ გი და მო კი
დე ბუ ლე ბა აქვს ევ რო პის სა ხელ მწი ფო ებ თან, თურ ქეთ თან, ყვე ლა ზე 
ცუ დი და მო კი დე ბუ ლე ბა კი სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან.

– რა ტომ იწ ვევს მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი 
კურ სი ცენ ტრის უკ მა ყო ფი ლე ბას?

– ამ ხე ლი სუფ ლე ბამ და ამ ხო და სა ქარ თვე ლო დან გა ა ძე ვა კა ნო ნი ე რად 
არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტი. და კარ გა სო ხუ მი და ცხინ ვა ლი. ხალ ხი ჩა აგ დო 
უკი დუ რეს სი ღა ტა კე ში. ამ სა ში ნელ ფაქ ტებს არა სო დეს შე გუ ე ბია 
ას ლან აბა ში ძე და სა აშ კა რა ო ზე გა მოჰ ქონ და ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის რო გორც უნი ა თო ბა, ისე მო ღა ლა ტე ო ბა. ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბა კი მო ითხ ოვს, რომ ბა ტონ მა ას ლან მა მო ი წო ნოს ეს კურ სი. 
ბუ ნებ რი ვი ა, მე მედ აბა ში ძის შვი ლიშ ვი ლი, აღ მშე ნე ბე ლი სუ ლის პი რუთ
ვნე ლი ადა მი ა ნი, რო მელ საც სი კე თის გარ და არა ფე რი გა უ კე თე ბია 
სამ შობ ლოს თვის, ვერ იქ ნე ბა ასე თი ხე ლი სუფ ლე ბის მე ხოტ ბე. აქ არის 
კონ ფლიქ ტის სა თა ვეც.

– ერ თი ა, ჭვრეტ დე, აღიქ ვამ დე ამ რე ა ლო ბას, მაგ რამ იო ლი ალ ბათ არ 
იქ ნე ბა ამ ნგრე ვის სა წი ნა აღ მდე გო აღ მშე ნებ ლო ბი თი პო ლი ტი კის გა ტა-
რე ბა...
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– სწო რედ ამი ტომ აქვს ბა ტონ ას ლანს დის ტან ცი უ რი და მო კი დე ბუ
ლე ბა ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან. ხო ლო თბი ლის ში რომ არ ჩა მო
სუ ლა 12 წლის მან ძილ ზე, ეს არის პრო ტეს ტის ფორ მა, მაგ რამ ბა ტო ნი 
ას ლა ნი იცავს სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნო ბას და თა ვის თა ვა დო ბას. ამი ტომ 
მი სი დის ტან ცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა არის მხო ლოდ ამ კუთხ ის გა დარ
ჩე ნის სა შუ ა ლე ბა, რა საც ზო გი ერ თე ბი სე პა რა ტიზ მად უთ ვლი ან. მას არ 
სურს მო ნა წი ლე ობ დეს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა შა უ ლებ რივ 
მოქ მე დე ბა ში. დღეს ვინც ჩა დის ბა თუმ ში, ყვე ლა ხე დავს, რომ იქ მარ ტო 
ლა მა ზი სახ ლე ბი კი არ შენ დე ბა, არა მედ ჰყვა ვის ქარ თუ ლი კულ ტუ რაც, 
რო მე ლიც ქარ თუ ლი სუ ლი ე რე ბის სა ფუძ ვე ლი ა.

– რამ დე ნი მე სიტყ ვით რო გორ და ა ხა სი ა თებ დით მის პორ ტრეტს?
– ვინც მას შეხ ვედ რი ა, მას თან უსა უბ რი ა, უეჭ ვე ლად და მერ წმუ ნე ბა, 

რო გო რი ტო ლე რან ტუ ლი, თა ვა ზი ა ნი და ყუ რადღ ე ბი ა ნი ადა მი ა ნია იგი. 
ამ ფაქტს აღ ნიშ ნა ვენ ხოლ მე ზოგ ჯერ თბი ლი სი დან ჩა სუ ლი “ო პო ზი
ცი ო ნე რე ბიც”, რო მელ თაც სხვა დას ხვა დროს გა უკ რი ტი კე ბი ათ იგი. 
მაგ რამ ად გილ ზე ხე და ვენ სულ სხვა პი როვ ნე ბას, არა ისეთს, რო გო რი 
ხა ტიც სურთ და ამ კვიდ რონ აჭა რი სად მი ნე გა ტი უ რად გან წყო ბილ მა 
ნე გა ტი ურ მა პი რებ მა.

– ეს ძა ლე ბი მთლი ა ნად აჭა რის მი მართ არი ან გან წყო ბილ ნი ასე, თუ 
მხო ლოდ ას ლან აბა ში ძის მი მართ?

– ეს ნე გა ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა მი მარ თუ ლია არა აჭა რის, არა მედ 
ბა ტო ნი ას ლა ნის წი ნა აღ მდეგ, რად გან მან არ მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა ამ 
ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა შა უ ლებ რივ მოქ მე დე ბა ში. მას სურს ერ თი ა ნი, 
ძლი ე რი, აყ ვა ვე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო და არა დაშ ლი ლი და გა ჩა ნა გე
ბუ ლი.

– რო გორ ფიქ რობთ, თუ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში ას ლან აბა ში ძე 
გა ი მარ ჯვებს, ასე თი ვე წარ მა ტე ბით შეძ ლებს იმ პო ლი ტი კურ -ე კო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას მთლი ა ნად სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, რო გორც აჭა რა ში ახერ ხებს ამას?

– და ვიწყ ებ იქი დან, რომ თუ “ა ღორ ძი ნე ბა” გა ი მარ ჯვებს სა პარ ლა
მენ ტო არ ჩევ ნებ ში, მა შინ აქაც გან ხორ ცი ელ დე ბა ის მო დე ლი, რა საც 
ვხე დავთ აჭა რა ში. მო გეხ სე ნე ბათ, აჭა რა პა ტა რა კუთხ ე ა. იგი ემორ ჩი
ლე ბა თბი ლის ში მი ღე ბულ კა ნო ნებს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და არ შე უძ ლია 
ეკო ნო მი კურ სფე რო შიც კი იყოს სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბე ლი. ბა ტო ნი 
ას ლა ნი თა ვად რომ იყოს ქარ თუ ლი პო ლი ტი კის წარ მმარ თვე ლი, მა შინ 
უფ რო სრულ ყო ფი ლად, მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით გა მოვ ლინ დე
ბო და მი სი ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი ნი ჭი და აღ მშე ნებ ლო ბი თი პა თო სი.

– თქვენ თა ვად რა ტომ მოხ ვე დით “ა ღორ ძი ნე ბა ში”?
– ბა ტო ნი ას ლან აბა ში ძე ყო ველ თვის გმობ და სა ხელ მწი ფო გა დატ
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რი ა ლე ბას და მუ დამ პა ტი ვის ცე მით ახ სე ნებ და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას. 
ამი ტო მაც ჩვენც, “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა”, 
ვცდი ლობ დით მას თან ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას, რა საც თა ვა დაც 
თა ნაგ რძნო ბით შეხ ვდა. ამის შე დე გი იყო ის, რომ 1999 წლის არ ჩევ ნებ მა 
“კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა” შე ვი და ბლოკ “ა ღორ ძი
ნე ბა ში”. სხვა დას ხვა დროს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რე ე ბი 
იყ ვნენ ცნო ბი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე ნი: მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ვახ ტანგ 
ბო ჭო რიშ ვი ლი. ამ ჯე რა დაც ჩვენ ვდგა ვართ ბა ტო ნი ას ლა ნის გვერ დით 
და გვჯე რა, რომ დღე ვან დელ სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ მი სი პო ლი ტი
კუ რი კურ სია სწო რი და ქვეყ ნის კრი ზი სი დან გა მომ ყვა ნი.

ესა უბ რა ნი ნო ჯა ფა რი ძე
“ა ლი ო ნი”, 2003, 2-4 ივ ლი სი

რა ტომ ვერ თან ხმდე ბოდ ნენ სა კა ნონ მდებ ლო 
და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა 

ერ თმა ნეთ თან
პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა იწუ რე ბა. წი ნა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ-

ნე ბის პე რი ო დი მრა ვალ მო უ ლოდ ნე ლო ბებს ავ ლენს.
და მა ინც, რა ხდე ბო და გან ვლი ლი ოთხი წლის მან ძილ ზე პარ ლა მენ ტში. 

პარ ლა მენ ტა რი სო სო სი გუა ბევ რი მი სი კო ლე გე ბის გან გან სხვა ვე ბით 
საკ მა ოდ პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბით ეკი დე ბო და საქ მეს, თუმ ცა 
რამ დე ნად შე დე გი ა ნად მიმ დი ნა რე ობ და უშუ ა ლოდ პარ ლა მენ ტის მუ შა-
ო ბა, ამის შე სა ხებ თა ვად ბა ტო ნი სო სო გვე სა უბ რე ბა.

– ბა ტო ნო სო სო, პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თით ქმის ამო წუ რუ-
ლი ა. რო გო რია თქვე ნე უ ლი შე ფა სე ბა ამ მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის საქ მი-
ა ნო ბის შე სა ხებ?

– პარ ლა მენ ტმა ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დად გე ნი ლე ბა მი ი ღო, თუმ ცა 
მა თი უმე ტე სი ნა წი ლი რე ა ლუ რად არ გა ტა რე ბუ ლა. რა საკ ვირ ვე ლი ა, 
თა ვი დან ჩვენ მე ტი იმე დე ბი გვქონ და და მე ტი სურ ვი ლი, მაგ რამ რაც 
გა კეთ და, ვფიქ რობ, უმ ნიშ ვნე ლო არ უნ და იყოს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბი
სათ ვის. სამ წუ ხა როდ, პარ ლა მენ ტის შრო მის შე დეგს ნაკ ლე ბად ხე დავს 
სა ზო გა დო ე ბა, რად გან აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ვერ 
ხერ ხდე ბა მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა. ამი ტომ ხალხს 
ექ მნე ბა ისე თი აზ რი, რომ თით ქოს პარ ლა მენ ტი მარ ტო ხმა უ რობს და 
მის მუ შა ო ბას არ ჰქონ დეს სა სურ ვე ლი შე დე გი.

– რა ტომ ვერ თან ხმდე ბი ან აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა კა ნონ მდებ ლო 
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ხე ლი სუფ ლე ბა ერ თმა ნეთ თან?
– ამას მრა ვა ლი ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს. ერთ კონ კრე ტულ მა გა ლითს 

გეტყ ვით. რო დე საც პარ ლა მენ ტში 2003 წლის ბი უ ჯე ტი შე მო ვი და, ჩვენ მა 
ფრაქ ცი ამ და პი რა დად მე ხმა არ მი ვე ცით ამ კა ნონ პრო ექტს. მა შინ 
ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა გვარ წმუ ნებ და, რომ ეს იყო რე ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი 
და მი სი უგუ ლე ბელ ყო ფა ნიშ ნავ და იმას, რომ ჩვენ ხელს ვუშ ლი დით 
ქვეყ ნის წინ სვლას, რომ არ გვსურ და მე ტი და ფი ნან სე ბა ყო ფი ლი ყო 
სხვა დას ხვა პრო ექ ტებ ზე. მა შინ ჩვენ ვთვლი დით, რომ ეს არ იყო რე ა
ლუ რი ბი უ ჯე ტი და წი ნა აღ მდეგ ნი წა ვე დით. გა ირ კვა, რომ მარ თალ ნი 
აღ მოვ ჩნდით. ახ ლა მო ითხ ო ვენ, რომ ხმა მივ ცეთ სეკ ვესტრს. აი, ასეთ 
შე უ თან ხმებ ლო ბა სა და შე უ სა ბა მო ბას აქვს ად გი ლი.

– ეს ხომ არ არის იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ პარ ლა მენ ტის ფუნ ქცია 
გარ კვე ულ წი ლად შეზღ უ დუ ლი ა?

– ეს ამ ტკი ცებს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დი თუ უ ნა რო ბას, 
რომ ის არ ას რუ ლებს ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს, თო რემ პარ ლა მენ ტი რა 
შუ ა ში ა? არა და, რა ტომ ღაც სწო რედ პარ ლა მენ ტზე მო დის ძი რი თა დი 
ბრალ დე ბა. ხდე ბა ასე თი კუ რი ო ზიც. ადა მი ა ნი ვერ იღებს პენ სი ას და 
მი ტინგს აწყ ობს პარ ლა მენ ტის წინ. პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო კა ნო ნი, რომ 
პენ სი ო ნერს თოთხ მე ტი ლა რი ჰქო ნო და, თუ იმ თან ხას შე სა ბა მი სი სა მი
ნის ტრო დრო უ ლად ვერ უხ დის, რა შუ ა შია აქ პარ ლა მენ ტი?

– კონ კრე ტუ ლად თქვე ნი ფრაქ ცი ის ინი ცი ა ტი ვით რა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კითხი და ის ვა პარ ლა მენ ტში?

– ჩვე ნი ფრაქ ცი ის ინი ცი ა ტი ვით 2000 წლის აპ რილ ში მი ღე ბულ 
იქ ნა დად გე ნი ლე ბა დევ ნი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მომ ხრე თა გა თა ვი სუფ
ლე ბის შე სა ხებ. მა შინ ორას ზე მე ტი პო ლიტ პა ტი მა რი გა ა თა ვი სუფ ლეს, 
რა საც სა ზო გა დო ე ბა საკ მა ოდ და დე ბი თად შე ხვდა. ეს ხალ ხი ჩა ე ბა 
პრაქ ტი კულ ცხოვ რე ბა ში, ზო გიც პო ლი ტი კურ მოღ ვა წე ო ბას და უბ
რუნ და. მე მი მაჩ ნია, რომ ეროვ ნუ ლი შე რი გე ბი სა და თან ხმო ბის გზა ზე 
ეს მარ თლაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რი იყო, რა საც ხმა მის ცა 
მო ქა ლა ქე თა კავ შირ მაც კი, ანუ იმ ხალ ხმა, რო მელ ნიც თა ვის დრო ზე 
ებ რძოდ ნენ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბას.

– მაგ რამ, ამას თა ნა ვე ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კა ნონ პრო ექ ტი 
ჩა ვარ და...

– სამ წუ ხა როდ, იყო კა ნონ პრო ექ ტე ბი, რო მელ შიც ვმო ნა წი ლე ობ დით 
და მხარს ვუ ჭერ დით, მაგ რამ ვერ გა ვი და, ვგუ ლის ხმობ თა ვი სუ ფა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის სა კითხს, რომ ლის კა ნონ პრო ექ ტიც შე მო ი ტა ნა 
“ა ღორ ძი ნე ბამ”. ამ კა ნონ პრო ექტს სულ რამ დე ნი მე ხმა და აკ ლდა. ასე ვე 
იყო სხვა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კა ნონ პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც მი უ ხე
და ვად ჩვე ნი ძა ლის ხმე ვი სა, ვერ გა ვი და.
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– თუმ ცა, მი ღე ბულ კა ნონ პრო ექ ტთა უმე ტე სი ნა წი ლი არ შეს რუ ლე-
ბუ ლა, მა თი უმ რავ ლე სო ბა, რამ დე ნა დაც აღ ნიშ ნა ვენ, თით ქმის 99% 
შე უს რუ ლე ბა დი ა...

– არა, ამ ხე ლა მაჩ ვე ნე ბელს ვერ ვიტყ ვი, მაგ რამ საკ მაო ნა წი ლი შე უს
რუ ლე ბე ლი ა. კერ ძოდ, 20 აპ რი ლის დად გე ნი ლე ბა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
შეს რულ და, რად გან ზო გი ერ თი პო ლიტ პა ტი მა რი ისევ ცი ხე ში ა. მას 
შემ დეგ სა მი წე ლი გა ვი და, მაგ რამ ისი ნი არ გა უ თა ვი სუფ ლე ბი ათ.

– რო გორც პარ ლა მენ ტარ მა, რი სი დამ ტკი ცე ბა შეს ძე ლით ამ ოთხი 
წლის მან ძილ ზე?

– შე საძ ლოა პარ ლა მენ ტში დი დი აქ ტი ვო ბით არ გა მო ვირ ჩე ო დი, 
მაგ რამ რო გორც პუბ ლი ცის ტი და ჟურ ნა ლის ტი, ხში რად ვა ფიქ სი რებ დი 
ჩემს პო ზი ცი ას. დე პუ ტა ტო ბის პე რი ოდ ში ჩე მი ოთხ მოც და ა თამ დე 
ინ ტერ ვიუა და ბეჭ დი ლი, სა დაც ჩემს პო ზი ცი ას გა მოვ ხა ტავ დი მიმ დი
ნა რე მოვ ლე ნე ბის მი მართ.

– ბა ტო ნო სო სო, რო გორც ჩანს, სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წი ნა პე რი-
ო დებ ში პო ლი ტი კუ რი სა ხე ე ბი პო ზი ცი ე ბის არამ დგრა დო ბას ავ ლე ნენ. 
ბევ რი მათ გა ნი მათ თვის უჩ ვე უ ლო გა რე მოც ვა ში აღ მოჩ ნდა. რო გო რია 
ამ მხრივ თქვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა?

– შე ხე დუ ლე ბე ბის ცვა ლე ბა დო ბა პო ლი ტი კა ში ბუ ნებ რი ვი პრო ცე
სი ა. მაგ რამ ხალ ხი ამას კარ გად არ უყუ რებს და ცუ დად ეგუ ე ბა მსგავს 
მოვ ლე ნებს. ამ გა დას ვლა გად მოს ვლა ში და გა რე მოც ვის ხშირ ცვა ლე ბა
დო ბა ში ყო ველ თვის ღა ლატს ხე დავს და ასე თი პო ლი ტი კო სის მი მართ 
სა ზო გა დო ე ბა ნე გა ტი უ რად არის გან წყო ბი ლი. ამი ტო მაც ნაკ ლე ბი 
ავ ტო რი ტე ტი აქვთ, რად გან მა თი აღარ სჯე რათ: რო ცა კა ცი დღეს ერთს 
იტყ ვის, ხვალ კი ად ვი ლად გა და ვა სხვა პო ზი ცი ა ზე, იმ კა ცის ნდო ბა 
ძა ლი ან ძნე ლი ა.

– პი რა დად თქვე ნი ფრაქ ცი ის წევ რე ბი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში 
ისევ “ა ღორ ძი ნე ბას თან” ერ თად ღე ბუ ლობთ მო ნა წი ლე ო ბას?

– ჩვენ ისევ ვრჩე ბით ბა ტო ნი ას ლან აბა ში ძის კურ სის ერ თგულ ნი და 
მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს არის ერ თა დერ თი სწო რი გზა. ჩვენ გა ვერ თი ან დით 
“ა ღორ ძი ნე ბა ში” და არ ჩე ვანს ხალ ხი გა ა კე თებს, თუმ ცა უკ ვე გარ კვე
უ ლი წი ნა პი რო ბა შექ მნი ლია იმი სა რომ არ ჩევ ნე ბი გა ყალ ბდეს. რა 
დო ზით მოხ დე ბა ეს პრო ცე სი, ვერ გეტყ ვით.

ესა უბ რა ირ მა ახა ლაია
“ა ლი ო ნი”, 17-18 სექ ტემ ბე რი, 2003
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არ ჩევ ნე ბის წინ
ახ ლოვ დე ბა პარ ლა მენ ტის ახა ლი არ ჩევ ნე ბი.
ხე ლი სუფ ლე ბა ამ მნიშ ვნე ლო ვან თა რიღს ხელ ცა რი ე ლი ხვდე ბა. და პი

რე ბე ბი და პი რე ბე ბად დარ ჩა. მათ გან მე ო რე ბა საც არა ვინ აპი რებს 
ანუ ხალ ხის მოტყ უ ე ბაც კი აღარ მი აჩ ნი ათ სა ჭი როდ! ძვე ლი ეი ფო რია 
წარ სულს ჩა ბარ და. ყვე ლა ხე დავს, არა თუ მი ლი ო ნი სა მუ შაო ად გი ლი 
და 250 ლა რი ა ნი სა შუ ა ლო ხელ ფა სი, ხე ლი სუფ ლე ბა 14 ლა რი ან პენ სი
ა საც ვერ არი გებს. დე და ქა ლა ქი დარ ჩა გა ზის, შუ ქი სა და მო მავ ლის 
იმე დის გა რე შე.

ვი ღას ახ სოვს ილია ჭავ ჭა ვა ძის ან დერ ძი  “ე ნა, მა მუ ლი, სარ წმუ ნო ე ბა”.
პარ ლა მენ ტმა ვერ მი ი ღო კა ნო ნი ქარ თუ ლი ენის სა ხელ მწი ფო 

სტა ტუ სის შე სა ხებ, ვერ მი ი ღო, რად გან შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კა ნო ნის 
მი ღე ბით ქარ თუ ლი ენა დაჰ კარ გავ და სწო რედ სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
მნიშ ვნე ლო ბას.

ყვე ლა ვხე დავთ, რო გორ წა ლე კა დე და ქა ლა ქი ინ გლი სუ რე ნო ვან მა 
აბ რებ მა. პრე სა ში, რა დი ო ში, ტე ლე ვი ზი ა ში, ყო ველ დღი ურ მეტყ ვე
ლე ბა ში იჭ რე ბა ინ გლი სუ რი სიტყ ვე ბი, მა ში ნაც კი, რო ცა მშვე ნი ე რი 
ქარ თუ ლი შე სატყ ვი სი გაგ ვაჩ ნი ა.

ასე მოხ და XIX სა უ კუ ნის და საწყ ის შიც, რო ცა არის ტოკ რა ტია რუ სუ ლი 
ენის ცოდ ნით თავს იწო ნებ და და ქარ თულ სიტყ ვებს ცვლი და რუ სუ ლი 
სიტყ ვე ბით. მხო ლოდ თავ და დე ბულ მა მუ ლიშ ვილ თა წყა ლო ბით და იბ
რუ ნა ქარ თულ მა ენამ თა ვი სი ფუნ ქცი ე ბი. ყვე ლას ახ სოვს, მი უ ხე და ვად 
მოს კო ვის ძა ლა დო ბი სა, რო გორ უფ რთხილ დე ბო და ქარ თუ ლი სა ზო გა
დო ებ რი ო ბა ქარ თულ მეტყ ვე ლე ბას.

დღეს კი  ვა ის გა ვე ყა რეთ და ვუ ის შე ვე ყა რეთ!
ახ ლა ყვე ლა თავ მომ წო ნე ობს ინ გლი სუ რის ცოდ ნით და ეს ხში რად 

ხდე ბა ქარ თუ ლის ხარ ჯზე. ალ ბათ, ესეც დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა ა. მაგ რამ 
თუ ხმა არა ვინ ამო ი ღო, დრო ე ბი თი ფაქ ტი მუდ მივ უბე დუ რე ბად 
გვექ ცე ვა.

ქარ თუ ლის იგ ნო რი რე ბა საფ რთხეს უქ მნის ქარ თულ კულ ტუ რას, ლი-
ტე რა ტუ რა სა და მეც ნი ე რე ბას. სრუ ლი ად აშ კა რაა ლი ტე რა ტუ რის, მეც
ნი ე რე ბის დე კა დან სი. ჩვენ ნე ბა ყოფ ლო ბით ვაცხ ა დებთ კა პი ტუ ლა ცი ას 
ევ რო პულ ა მე რი კუ ლი კულ ტუ რე ბის ექ სპან სი ის წი ნა შე, რაც აი სა ხე ბა 
ჩვე ნი ცხოვ რე ბის წეს ზე, ზნეობაზე, ტრა დი ცი ებ ზე, თუნ დაც  სარ წმუ
ნო ე ბა ზე.

ჯერ იე ღო ვე ლე ბის შე მო ტე ვა არ არის მო გე რი ე ბუ ლი, რო ცა ხე ლი
სუფ ლე ბა ცდი ლობს კა თო ლი ციზმს გა უხ სნას გზა. ქარ თვე ლი ხალ ხი 
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შე ე წი რა მარ თლმა დი დებ ლო ბის დაც ვას და ასეთ დროს კა თო ლი ციზ მის 
მი ღე ბა და აღი ა რე ბა არ არის მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი ტო ლე რან ტო ბა. 
ეს გახ ლავთ ნა წი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მრწამ სი სა, რო მე ლიც ყო ვე ლი ვე 
ეროვ ნუ ლის წი ნა აღ მდე გაა მი მარ თუ ლი.

ცალ კე უ ლი ქარ თვე ლი მოღ ვა წე ნი იყ ვნენ კა თო ლი კე ე ბი, ზოგ ჯერ 
მე ფე ე ბიც კი იძუ ლე ბუ ლი იყ ვნენ, მაჰ მა დის სჯუ ლი მი ე ღოთ. მაგ რამ 
ეს იყო იძუ ლე ბის შე დე გი, რო ცა სხვა გა მო სა ვა ლი არ არ სე ბობ და. 
არ ცერთ გო ნი ერ ქარ თველს ნე ბა ყოფ ლო ბით არ უა რუყ ვია მარ თლმა
დი დებ ლო ბა. დღეს კი სრუ ლი ად შეგ ნე ბუ ლად, ყო ველ გვა რი მი ზე ზის 
გა რე შე, ხელს ვი ღებთ მარ თლმა დი დებ ლო ბა ზე და ამას ვხსნით ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა ქარ ტი ით.

მაგ რამ ამა ვე უფ ლე ბით სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქე უნ და 
ცხოვ რობ დეს სა კუ თარ მი წა ზე, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის მოქ მე დე ბით 
ასე და ქუც მაც და და და ი შა ლა, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კის 
შე დე გად დაგ ვა ტო ვე ბი ნეს?

ერის ცხოვ რე ბა ში ტე რი ტო რი ის და კარ გვა არის ყვე ლა ზე დი დი ტრა გე-
დი ა. შე იძ ლე ბა წა ა გო ომი, გაწყ დეს მო სახ ლე ო ბის თუნ დაც ნა ხე ვა რი, 
მაგ რამ ეს და ნა კარ გი ვერ შე ედ რე ბა ტე რი ტო რი ის და კარ გვას.

სამ ცხე სა ა თა ბა გოს და კარ გვის შემ დეგ ჩვენს ის ტო რი ას არ ახ სოვს 
მსგავ სი კა ტას ტრო ფა, რაც მოხ და აფ ხა ზეთ ში.

არც 1801 წელს, არც 1921 წელს, არც პირ ველ და მე ო რე მსოფ ლიო 
ომებს ამ სა ში ნე ლე ბას თან შე და რე ბით ასე თი და ნაკ ლი სი არ მო უ ტა
ნი ა.

ჩვენს თვალ წინ დატ რი ალ და აპო კა ლიფ სუ რი კოშ მა რი და უბე დუ
რე ბის არ ცერ თი შე მომ ქმე დი არ დას ჯი ლა, არა თუ დას ჯი ლა  და ა ჯილ
დო ვეს და აღა ზე ვეს კი დეც!

და მარ ცხე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ისე ცხოვ რობს, თით ქოს დი დი არა ფე რი 
მომ ხდა რა. ხე ლი სუფ ლე ბა კი მუდ მი ვად არ თობს და ატყ უ ებს მო სახ ლე
ო ბას სა მი ტე ბით, თათ ბი რე ბით, ევ რო სა სა მარ თლო თი, ბუ ტა ფო რი უ ლი 
იუ ბი ლე ე ბით.

რო ცა ას ლან აბა ში ძემ წა მო ა ყე ნა აფ ხა ზე თის პრობ ლე მის მო წეს
რი გე ბის რე ა ლუ რი პროგ რა მა, ხე ლი სუფ ლე ბა რის ხვით და მუ ქა რით 
შეხ ვდა. მას შემ დეგ ერ თი წე ლი გა ვი და, მაგ რამ არა თუ წინ წა ვი წი ეთ 
 უკან წა ვე დით და აფ ხა ზებ მაც გუ ლი უფ რო მო ი ცეს. ყი რი მის სა მიტ ზე 
ახ ლა ხან, აფ ხა ზე თის სა კითხ ის დღის წეს რიგ ში შე ტა ნაც არ სურ დათ, 
ბო ლოს “მო ი ღეს მოწყ ა ლე ბა” და გა მო ი ტა ნეს ნო ბა თი  არაფ რის
მთქმე ლი დად გე ნი ლე ბა.

ქვე ყა ნა ვერ უძ ლებს ამ დე ნი ზიგ ზა გე ბით სი ა რულს და ცრუ და პი
რე ბებს.
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ხე ლი სუფ ლე ბამ მო ა ხერ ხა ის, რომ ხალხს ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით 
იმე დი გა და უ წუ რა და დეპ რე სი ა ში ჩა აგ დო, ჩა უკ ლა სი ცოცხ ლის და 
მო მავ ლის რწმე ნა.

მო ქა ლა ქე თა კავ ში რი, რო მე ლიც პრე ზი დენ ტის პარ ტია იყო, გა კოტ რდა 
და და ი შა ლა. ახ ლა “შვი ლე ბი” ებ რძვი ან “მა მას” და ტახ ტი დან ჩა მოგ-
დე ბას უპი რე ბენ. ამ ორომ ტრი ალ ში, პარ ტი ე ბის დამ ხო ბი სა და შო ბის 
ჟამს, რო ცა ვა ი პო ლი ტი კო სე ბი წა რა მა რა იც ვლი ან პლატ ფორ მას, 
გა დარ ბი ან ერ თი პარ ტი ი დან მე ო რე ში, ღა ლა ტო ბენ პრინ ცი პებ სა და 
ეროვ ნულ იდე ა ლებს, უც ვლე ლი რჩე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი აღორ ძი ნე ბის 
კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი კურ სი, რაც გუ ლის ხმობს ქვეყ ნის აღ მშე ნებ
ლო ბას, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დგე ნას, კულ ტუ რის აღ მას
ვლა სა და ეროვ ნუ ლი სუ ლის გან მტკი ცე ბას.

ეს გზა ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას გზა ა, ყვე ლა იმ 
მა მუ ლიშ ვი ლის გზა ა, ვი საც ქვეყ ნის და ხალ ხის ბე დი აწუ ხებ და.

“მწერ ლის გა ზე თი”,
 2003, 25 სექ ტემ ბე რი - 1 ოქ ტომ ბე რი

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა 
“ა ღორ ძი ნე ბის” ინ ტე რე სებს შე ე წი რა

დე პუ ტა ტი სო სო სი გუ ა, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის 
თავმჯდომარის მოადგილე, “ა ღორ ძი ნე ბის” სა არ ჩევ ნო სი ა ში აღარ 
მოხ ვდა. სხვა თა შო რის, იმ გუნ დი დან, რო მე ლიც გამ სა ხურ დი ე ბი სად მი 
(მა მა- შვი ლის) სიმ პა თი ებ ში შე იმ ჩნე ო და, ას ლან აბა ში ძის ნდო ბა და 
მო მა ვალ პარ ლა მენ ტში მო სახ ვედ რი “ვი ზა” მხო ლოდ ელიზ ბარ ჯა ვე-
ლი ძემ, ან ზორ აბ რა ლა ვამ, რე ვაზ მიშ ვე ლა ძემ და ჯე მარ გა მა ხა რი ამ 
მი ი ღეს. რო გორც ჩანს, მათ სი ა ში მო სახ ვედ რად კონ სტან ტი ნე გამ სა-
ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის და ტო ვე ბა მო უხ დათ, რად გან პარ ტია ამას 
პრინ ცი პუ ლად მო ითხ ოვ და. ბა ტო ნი სო სო და ნა ნე ბით ლა პა რა კობს 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბის ლიკ ვი და ცი ა ზე.

- ბა ტო ნო სო სო, რა ტომ არ აღ მოჩ ნდით “ა ღორ ძი ნე ბის” სა არ ჩევ ნო 
სი ა ში?

 პარ ლა მენ ტში დი დი აქ ტი უ რო ბით არ გა მო ვირ ჩე ო დი. მაგ რამ 
აღ მოჩ ნდა, რომ არც აქ ტი უ რო ბას აქ ცე ვენ ზოგ ჯერ მა ინც და მა ინც დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას. მო გეხ სე ნე ბათ, “ა ღორ ძი ნე ბის” სი ის მიღ მა დარ ჩნენ 
ვა ლე რი გელ ბა ხი ა ნი, ნო დარ ჯა ვა ხიშ ვი ლი, გი ორ გი თარ გა მა ძე, სხვე ბი 
და სხვე ბი. თუ პარ ლა მენ ტში არა, საკ მა ოდ ვაქ ტი უ რობ დი ტელევიზიასა 
და პრე სა ში. მაგ რამ, ეტყ ო ბა, არც ამას აქვს მნიშ ვნე ლო ბა. 1999 წლის 
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არ ჩევ ნებ ში “ა ღორ ძი ნე ბა” ბლო კუ რი პრინ ცი პით და კომ პლექ ტდა. 
მოხ და ისე, რომ მე რე ეს ბლო კი და ი შა ლა, “სო ცი ა ლის ტე ბი”, “ტრა დი
ცი ო ნა ლის ტე ბი”, ჯუმ ბერ პა ტი აშ ვი ლი ცალ ცალ კე წა ვიდ ნენ. ზოგ მა 
თვი თონ თქვა უა რი, ზოგს “ა ღორ ძი ნე ბის” ხელ მძღვა ნე ლო ბამ უთხ რა 
უა რი და ამის შე დე გად დარ ჩა დე პუ ტატ თა მცი რე ჯგუ ფი, მათ შო რის, 
ჩვენც. მა შინ თუ ბლო კუ რი პრინ ცი პით იყო სია შედ გე ნი ლი, ამ ჟა მად 
იგი შეც ვა ლა რე გი ო ნა ლიზ მის პრინ ციპ მა. “ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნის” 
წევ რებს შე მოგ ვთა ვა ზეს, თუ გინ დათ “ა ღორ ძი ნე ბის” სი ით მი ი ღოთ 
არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, მა შინ უა რი თქვით იმ სა ზო გა დო ე ბა ზე, 
რო მელ საც წარ მო ად გენ თო. ეს არის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
სა ზო გა დო ე ბა და “ჭყონ დი დე ლი”. ესე იგი, უნ და შექ მნი ლი ყო ერ თი ა ნი 
პარ ტი უ ლი სი ა, რად გან რე გი ო ნა ლიზ მი შე მო ვი და. ეს გუ ლის ხმობ და 
იმას, რომ სხვა დას ხვა რე გი ონს თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი უნ და შე ეყ
ვა ნა სი ა ში. აი, ამ პრინ ცი პით, თბი ლისს თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი უნ და 
ჰყო ლო და. ამი ტო მაც ჩვენ გან მხო ლოდ რამ დე ნი მე კა ცი აღ მოჩ ნდა 
სი ა ში. ესე ნი არი ან ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, ან ზორ აბ რა ლა ვა, რე ვაზ მიშ ვე
ლა ძე და ჯე მალ გა მა ხა რი ა.

– და ნარ ჩე ნე ბი, მა გა ლი თად, თქვენც, არ მოხ ვდით?
 არი ან სხვე ბი სი ა ში, მაგ რამ ისი ნი ოც და ათს ზე ვით არი ან და მე ეჭ

ვე ბა გავიდნენ.
– თქვენ ასეთ ცუდ პროგ ნოზს აკე თებთ?
– წი ნა არ ჩევ ნე ბის დროს, რო ცა მთე ლი პო ლი ტე ლი ტა თავ მოყ

რი ლი იყო “ა ღორ ძი ნე ბა ში” და იყო ორი ძი რი თა დი სუ ბი ექ ტი –  
“ა ღორ ძი ნე ბა” და “მოქ კავ ში რი”, მა ში ნაც კი, პრო პორ ცი უ ლი სი ით 
მხო ლოდ 51 ად გი ლი გვერ გო. ახ ლა, რო ცა ამ დე ნი პარ ტია არ სე ბობს, 
რო ცა “ა ღორ ძი ნე ბაც” დაშ ლი ლი ა, სა ეჭ ვო ა, მას ისე თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ჰქონ დეს, რო გო რიც 1999 წელს. ად გი ლი ისევ იმ დე ნი ა, რო გორც მა შინ, 
არა და,  მსურ ვე ლი სა კ მა ოდ ბევ რი ა.

– თქვენ არ გიც დი ათ “ა ღორ ძი ნე ბა ში” თუ არა, სხვა პარ ტი ის სი ა ში 
მა ინც მოხ ვედ რი ლი ყა ვით?

– ა რა. თა ვის დრო ზე პო ლი ტი კა ში და ამ ორომ ტრი ალ ში აღ მოვ ჩნდი 
ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბი დან. მე ყო ველ თვის ვი ყა ვი ლი ტე რა ტო რი და იმ 
პო ლი ტი კურ თუ სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე სებს ვა ფა სებ დი ლი ტე რა ტო
რის და არა პო ლი ტი კო სის თვა ლით. პო ლი ტი კო სო ბა ზე პრე ტენ ზია 
არას დროს მქო ნი ა. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, უკე თე სი ლი ტე რა ტო რი ვარ, 
ვიდ რე გავ ხდე ბო დი პო ლი ტი კო სი.

– თუ ყვე ლამ ასე იფიქ რა, პრო ფე სი ო ნა ლებს ვგუ ლის ხმობ, გაგ ვევ-
სე ბა პარ ლა მენ ტი კრი მი ნა ლე ბი თა და არაპ რო ფე სი ო ნა ლე ბით, დი ლე-
ტან ტი პო ლი ტი კო სე ბით. ისე თი პი რი უჩანს, გო ნივ რუ ლო ბის დე ფი ცი ტი 
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იქ ნე ბა მო მა ვალ პარ ლა მენ ტში.
– მარ თალს ბრძა ნებთ. მაგ რამ რაც ამ ოთხ წელ ში ვნა ხე, მივ ხვდი, 

გო ნივ რუ ლო ბა არც აქ იყო აუ ცი ლე ბე ლი. მარ თა ლი ა, არ ვაქ ტი უ რობ დი, 
მაგ რამ ვატყ ობ დი, არც სხვი სი სურ ვი ლი ყო ფი ლა, ჩე მი სათ ქმე ლი 
მეთ ქვა და აქ ტი უ რი გავ მხდა რი ყა ვი. არ აინ ტე რე სებ დათ და მეც ვცა დე 
ჩემს სფე რო ში გა მეგ რძე ლე ბი ნა მუ შა ო ბა, ვიდ რე პო ლი ტი კურ დე ბა
ტებ ში ჩავ რთუ ლი ყა ვი.

– რას აპი რებთ?
– უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ვარ, ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუტ ში 

ჟურ ნა ლის ტი კის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე. გარ და ამი სა, ვრე დაქ ტო რობ 
გა ზეთს, ისევ გა ვაგ რძე ლებ ჩემს საქ მეს. კი დევ ვი მე ო რებ, პო ლი ტი
კა ში მო ვე დი ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბი დან. ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სა და 
მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის თან ხმო ბით და ვი ნიშ ნე “ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ
თვე ლოს” რე დაქ ტო რად. მე რე რა იყო და რო გორ, თქვენც ხომ იცით. 
ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა, რომ ლის 
თავ მჯდო მა რე ჯერ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი იყო, მე რე ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ
ვი ლი, მე კი  მა თი მო ად გი ლე. რად გან ახ ლა ამ ორ გა ნი ზა ცი ის ლიკ ვი და
ცი ის გა მოცხ ა დე ბა უნ დათ და, ფაქ ტობ რი ვად, მოხ და კი დეც, ჩემ თვის 
გა უ გე ბა რია ბევ რი რამ.

– ამა ნაც ხომ არ გა ნა პი რო ბა უსი ა მოვ ნე ბე ბი, რაც შემ დგომ მუხ რან 
მა ჭა ვა რი ან თან მი მარ თე ბა ში მოხ და? ლიკ ვი და ცი ას რო გორ და თან ხმდა 
ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე?

– რო გორც ვი ცი, ელიზ ბა რიც წი ნა აღ მდე გი იყო. მაგ რამ არ ვი ცი, 
შემ დეგ რა მოხ და. ისე აეწყ ო, ჩვენ რომ ჩა ვა ტა რეთ კონ ფე რენ
ცი ა, ავირ ჩი ეთ ხელ მძღვა ნე ლო ბა, მე ო რე დღეს გა მოცხ ად და, რომ 
ორ გა ნი ზა ცია გა უქ მე ბუ ლი ა! გვითხ რეს, თქვენ უნ და შე მოხ ვი დეთ  
“ა ღორ ძი ნე ბის” სი ა ში პი როვ ნუ ლად და არა ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლი თო.

– ვინ გა ა უქ მა? ვი სი ინი ცი ა ტი ვა იყო? ესე იგი, დღეს ეს ორ გა ნი ზა ცია 
აღარ არ სე ბობს?

– ჩვენ არ ვიქ ნე ბით, მაგ რამ კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ხე ლი 
იარ სე ბებს და იქ ნე ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი აც, რო გორც არ სე ბობს 
დან ტეს სა ზო გა დო ე ბა, დი უ მას სა ზო გა დო ე ბა, გო ე თეს სა ზო გა დო ე ბა, 
რო მელ საც ფი ლი ა ლი სა ქარ თვე ლო შიც აქვს. რო გორ შე იძ ლე ბა, ჩვენ 
კონ სტან ტი ნეს სა ზო გა დო ე ბას ვა უქ მებ დეთ?

– ალ ბათ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ას ლან აბა ში ძემ მი ი ღო?!
– ვი ცი, რომ ბა ტონ მა ას ლან მა გა ნაცხ ა და, სა ზო გა დო ე ბა დარ ჩეს, 

მაგ რამ არ ჩევ ნე ბის დროს კენ ჭი იყა რეთ “ა ღორ ძი ნე ბის” პარ ტი ის 
სი ი თო. რო დე საც ჩვენ ან კე ტა შე ვავ სეთ, მოგ ვთხო ვეს, დაგ ვე ტო ვე ბი ნა 
ორ გა ნი ზა ცია და შევ სუ ლი ყა ვით “ა ღორ ძი ნე ბა ში”. მე ასე თი წმინ და 
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პარ ტი უ ლი მუ შა ო ბა არა სო დეს მა ინ ტე რე სებ და.
სხვა თა შო რის, სა არ ჩევ ნოდ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის გა უქ მე ბა ისევ “ა ღორ

ძი ნე ბას” და უ კარ გავს ამომ რჩე ველს, მით უმე ტეს, სა მეგ რე ლო ში, 
სა დაც მათ საკ მა ოდ აქ ტი უ რი მხარ დამ ჭე რი ჰყავ დათ. დღეს პო ლი ტი
კუ რი პარ ტი ე ბი და ლი დე რე ბი გამ სა ხურ დი ე ბის სა ხე ლი სად მი პა ტი ვის
ცე მით თავს იწო ნე ბენ (მეგ რულ ელექ ტო რატ ში მით უმე ტეს) და გამ სა
ხურ დი ას სა ქარ თვე ლო ში გად მოს ვე ნე ბა ზეც კი ალა პა რაკ დნენ...

არ ვი ცი, რა ხდე ბა. თუ გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბი დან ყვე ლა გა ვა, 
რა იქ ნე ბა, არ ვი ცი. მად ლო ბის მე ტი არა ფე რი მეთ ქმის იმის თვის, რაც 
აქამ დე ყუ რადღ ე ბა ყო ფი ლა ბა ტო ნი ას ლა ნის მხრი დან. 1995 წელს გამ
სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა და მო უ კი დებ ლად მო ნა წი ლე ობ და არ ჩევ ნებ
ში და და ვი კა ვეთ მე ექ ვსე ად გი ლი 56 პარ ტი ას შო რის! 4 პარ ტია შე ვი და 
პარ ლა მენ ტში, ჩვენ დაგ ვტო ვეს. მა შინ ჩვენ მა სა ზო გა დო ე ბამ პირ ვე
ლი ად გი ლი და ი კა ვა ფოთ ში, წა ლენ ჯი ხა ში ,ა ბა შა ში, მარ ტვილ ში, ჩხო
როწყ უ ში. ასე თი პა რა დოქ სე ბიც ხდე ბო და: “ა ღორ ძი ნე ბა” სა მეგ რე ლო
ში მო სახ ლე ო ბას რომ ხვდე ბო და, ჩვენ თვის არა ვის უთ ქვამს, წა მო დით, 
თქვენც შეხ ვდით ხალ ხსო. მე მარ ტვი ლი დან ვარ, რო ცა მარ ტვილ ში 
წა ვი და “ა ღორ ძი ნე ბის” ჯგუ ფი, იქაც კი არ წა მიყ ვა ნეს, თუმ ცა ჩემ გან 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 2.000 ტო მი სა ჩუქ რად სი ხა რუ ლით მი ი
ღეს! ეტყ ო ბა, აღარ ვჭირ დე ბით.

– რას აპი რებთ, იზ რუ ნებთ იმა ზე, რომ სა ზო გა დო ე ბა არ გა უქ მდეს და 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა არ შეწყ ვი ტოს?

– ვე რა. დღეს ყვე ლა ფე რი და მო კი დე ბუ ლია ფი ნან სებ ზე. იმას, რომ 
სი ღა ტა კე ში არ სე ბობ დეს კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა, 
სჯობს, სა ერ თოდ არ არ სე ბობ დეს. იმე დი მაქვს, მო ვა თა ო ბა, ვინც მას 
აღად გენს და გამ სა ხურ დი ას სა ხელს პა ტივს ღირ სე უ ლად მი ა გებს. თუ 
ფუ ლი არა გაქვს, ვერ შე მო იკ რებ ხალხს. ამი ტომ არის, რომ ეროვ ნუ
ლი პარ ტი ე ბი, დაკ ნინ და, რად გან დღეს ის პარ ტი ე ბი ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ, 
რომ ლე ბიც ბიზ ნე სით არ სე ბო ბენ. კოს ტა ვას სა ზო გა დო ე ბა, რუს თა ვე
ლის სა ზო გა დო ე ბა... ნა ხეთ, რა დღე ში არი ან. ისი ნი შე ა ვიწ რო ვეს სწო
რედ ბიზ ნე სი დან მო სულ მა ადა მი ა ნებ მა და ბიზ ნე სით და ფუძ ნე ბულ მა 
პარ ტი ებ მა.

– ბო ლო ხანს პარ ლა მენ ტში ხში რად გხე დავთ. ვა დის ამო წურ ვამ დე 
ივ ლით თუ მარ თლა რა მე საქ მე ე ბი გაქვთ?

– მე ხომ გა ზე თის რე დაქ ტო რიც ვარ. ჯერ ჯე რო ბით, ჩვენ სხვა ოფი სი 
არ გვაქვს და ამი ტომ, ვიდ რე დრო დაგ ვრჩა, ვივ ლით. 23 ნო ემ ბრამ დე 
დრო გვაქვს, მაგ რამ მარ თლა 23ს ხომ არ და ვუც დით?

ესა უბ რა თა მარ ბო დო კია
“დი ლის გა ზე თი”, 2003, 11 ოქ ტომ ბე რი
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სიტყ ვა მი ტინ გზე პარ ლა მენ ტის წინ
(2003, 23 ნო ემ ბე რი)

დღეს ჩვენ ვდგა ვართ ამ მო ე დან ზე, რო მელ საც ახ სოვს ბევ რი მწა რე 
დღე და ბევ რი სი ხა რუ ლი. ახ სოვს ცხრა აპ რი ლის ტრა გე დია და სა ქარ
თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის გა მოცხ ა დე ბა, მაგ რამ ახ სოვს ძმა თამ კვლე ლი 
ომიც, რო ცა ქარ თვე ლე ბი ერ თმა ნეთს ტყვი ას ეს როდ ნენ.

მაგ რამ დღეს სხვა დრო ა, დღეს 23 ნო ემ ბე რი ა, წმინ და გი ორ გის 
ხსე ნე ბის დღე ა.

და რო გორც წმინ და გი ორ გიმ, ისე ჩვენც უნ და მოვ სპოთ ეს 
დრა კო ნი.

დღეს დრა კო ნის დამ ხო ბის დღე ა!
ჩვენ გა ვი მარ ჯვებთ, ჩვენ ერ თად გა ვი მარ ჯვებთ!

სა ხალ ხო რე ვო ლუ ცია ეს იყო
23 ნო ემ ბრის ე.წ. ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ ქარ თულ სა ზო-

გა დო ებ რი ო ბა სა და პო ლი ტი კურ სპექ ტრში ჯე რაც არ ჩამ ცხრა ლა ვნე ბა-
თა ღელ ვა. “ა ხალ მა ეპო ქამ” რამ დე ნი მე კითხ ვით მი მარ თა ამ მოვ ლე-
ნე ბის უშუა ლო მო ნა წი ლე ებს:

1. ნო ემ ბრის მოვ ლე ნე ბი “ნა ცი ო ნა ლებ მა” და “დე მოკ რა ტებ მა” შე ა-
ფა სეს, რო გორც ხა ვერ დო ვა ნი გა დატ რი ა ლე ბა - “ვარ დე ბის რე ვო ლუ-
ცი ა”. ყო ფი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა კი, ბუ ნებ რი ვი ა, სულ სხვა გან წყო ბა ზეა 
და რა დი კა ლუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე ბუ ლე ბე ბის არის მომ ხდარ ზე. 
მა გა ლი თად, პრე ზი დენ ტი შე ვარ დნა ძე მი იჩ ნევს, რომ 23 ნო ემ ბერს 
მოხ და ჩვე უ ლებ რი ვი, “ბა ნა ლუ რი პუტ ჩი”. თქვენ რო მელ შე ფა სე ბას 
იზი ა რებთ?

2. თქვე ნი აზ რით, რა ობი ექ ტურ მა გა რე მო ე ბებ მა გა ნა პი რო ბა შე ვარ-
დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა კავ ში რის სრუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი კრა ხი?

3. სა ქარ თვე ლომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში უმ ძი მე სი თორ მე ტი 
წე ლი წა დი გა მო ი ა რა. ქვეყ ნის სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბას დღემ დე ემუქ რე ბა 
საფ რთხე. იზი ა რე ბენ თუ არა პა სუ ხის მგებ ლო ბას მა შინ დე ლი ოპო ზი-
ცი ის ის წარ მო მად გენ ლე ბი, რო მელ თაც დიდ ხანს საკ ვან ძო თა ნამ დე ბო-
ბე ბი ეკა ვათ ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ახ ლა კი თვი თონ მარ თა ვენ ქვე ყა ნას?

1. ეს იყო სა ხალ ხო რე ვო ლუ ცია  ხალ ხის სუ ლის კვე თე ბის გა მომ
ხატ ვე ლი მოძ რა ო ბა. იმ ხალ ხის, რო მე ლიც წლე ბის მან ძილ ზე უცხ ა
დებ და პრო ტესტს ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს. უბ რა ლოდ, აქამ დე ცალ კე ულ 
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გა მოს ვლებს და საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებს არ ჰქონ და ერ თი ა ნი, ორ გა
ნი ზე ბუ ლი სა ხე. ამ ჯე რად კი სა ერ თო სა ხალ ხო მღელ ვა რე ბამ მა სობ
რი ვი სა ხე მი ი ღო და სა ზო გა დო ე ბის აღ შფო თე ბამ შე დე გი გა მო ი ღო 
 პრო ცე სე ბი შე ვარ დნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბის გა და ყე ნე ბით დას რულ და. 
მე ამას სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ვაცხ ა დებ, რად გან, თუ გახ სოვთ, 
რა ხდე ბო და 1991 წელს და რო გორ მო ა ხერ ხეს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
ხე ლი სუფ ლე ბის სის ხლი ა ნი გზით გა და ყე ნე ბა. იმა საც მო გახ სე ნებთ, 
რომ მა შინ გამ სა ხურ დი ას და სა ცა ვად მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით 
მრა ვა ლა თა სი ა ნი მი ტინ გე ბი იმარ თე ბო და და ამ მი ტინ გე ბის დახ ვრე ტა 
ხდე ბო და, გამ სა ხურ დი ას ხალ ხი იცავ და, ახ ლა კი შე ვარ დნა ძის და სა
ცა ვად არ ცერ თი მი ტინ გი არ გა მარ თუ ლა. ცალ კე უ ლი და ინ ტე რე სე
ბუ ლი პი როვ ნე ბე ბი კი ყო ველ თვის და ი ცა ვენ ამა თუ იმ ხე ლი სუფ ლე ბას 
და მის ნარჩენებს.

2. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ ვერ ჩა
მო ა ყა ლი ბა სა ხელ მწი ფო, და კარ გა ტე რი ტო რი ე ბი და თა ვი სი უნი ა
თო პო ლი ტი კის წყა ლო ბით ვე ღარ და იბ რუ ნა აფ ხა ზე თი და სა მა ჩაბ
ლო, ვერ მო ა წეს რი გა ეკო ნო მი კა, ვერ შე უქ მნა ხალხს ნორ მა ლუ რი 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი პი რო ბე ბი. მე არ ვსა უბ რობ ცალ კე ულ წარ მა ტე
ბულ ბიზ ნეს მენ სა თუ ცალ კე ულ გამ დიდ რე ბულ ოჯახ ზე. ასე თი რამ 
ყო ველ თვის მოხ დე ბა და რო გორც სა სი კე თო პრო ცე სე ბი, ქვე ყა ნა ში 
ხე ლი სუფ ლე ბის გან და მო უ კი დებ ლად, სტი ქი უ რა დაც გან ვი თარ დე ბა. 
ფაქ ტი ა, რომ სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ხელ ფა სი 14 ლარს ვერ 
გას ცდა, მა შინ, რო დე საც აზერ ბა ი ჯან ში მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი 60 
ლა რი ა, ხო ლო რუ სეთ ში მი ნი მა ლუ რი პენ სია  6070 დო ლა რი. სა ქარ
თვე ლო ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის 15 რეს პუბ ლი კას შო რის მე15 
ად გილ ზე ა. ჩვენ თან ყვე ლა ზე უმ ძი მე სი პი რო ბე ბია შექ მნი ლი, დარ
ღვე უ ლია სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მთლი ა ნო ბა, გახ ლე ჩი ლია სა ზო გა დო
ე ბა, ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ქა ო სია გა მე ფე ბუ ლი და ყო ვე ლი ვე ამას 
არ ჩევ ნე ბის ტო ტა ლუ რი გა ყალ ბე ბაც და ერ თო. სწო რედ ყო ვე ლი ვე 
ამან გა მო იწ ვია სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თლი ა ნი აღ შფო თე ბა და შე ვარ
დნა ძე მოქ კავ ში რის სრუ ლი პო ლი ტი კუ რი კრა ხი.

3. ერ თის მხრივ, მარ თე ბუ ლი ბრალ დე ბა ა. ეს პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ალ
ბათ, ნა წი ლობ რივ, დღე ვან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბა მაც უნ და გა ი ზი ა როს. 
მაგ რამ უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ შე ვარ დნა ძე ერ თპი როვ ნუ ლად 
მარ თავ და ქვე ყა ნას. თვით პარ ლა მენ ტის დღის წეს რიგ საც კი შე ვარ
დნა ძეს უთან მებ დნენ. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი საკ ვან ძო თა ნამ დე ბო ბა ზე 
დარ ჩე ბო და მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ შე ვარ დნა ძის მი თი თე ბებს 
შე ას რუ ლებ და და მი სი რე ჟი მის ყურ მოჭ რი ლი ყმა იქ ნე ბო და. ქვე ყა ნა
ში მთელ პო ლი ტი კა სა და სრულ უზურ პა ტო რულ, დიქ ტა ტო რულ მმარ
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თვე ლო ბას ერ თი კა ცი ახორ ცი ე ლებ და და ძი რი თა დი პა სუ ხის მგებ ლო
ბაც მან უნ და იკის როს.

“ა ხა ლი ეპო ქა”, 2003, 12-18 დე კემ ბე რი

ვინ არია პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცია აჭა რა ში და 
რით შე ა ში ნეს ამე რი კე ლებ მა ას ლან აბა ში ძე?
აჭა რა - სა ქარ თვე ლოს ერ თა დერ თი კუთხ ე, რო მელ საც 1991-92 

წლე ბის მოვ ლე ნე ბი არ შე ხე ბი ა, “ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ის” შემ დეგ 
მე ტის მე ტად აი რი ა. თა ვის დრო ზე “მხედ რი ონს” გა დარ ჩე ნილ რე გი ონს 
“კმა რა” შე ე სი ა...

სი ტუ ა ცი ას ისიც არ თუ ლებს, რომ ამე რი კის ელ ჩი და “დე მოკ რა ტი ის 
აკ ვნად” წო დე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი 
დი დი ხა ნი ა, თითს უქ ნე ვენ “ა ჭა რის ლომს”.

მწე რა ლი, პარ ლა მენ ტა რი, ფრაქ ცია “ა ღორ ძი ნე ბის” ყო ფი ლი წევ რი 
სო სო სი გუ ა: 

– აჭა რა ში სი ტუ ა ცია თა ვად ას ლან აბა ში ძემ და მის მა პო ლი ტი კურ მა 
კურ სმა არი ა. თუმ ცა, შე უძ ლე ბე ლი ა, არ აღ ვნიშ ნოთ, რომ აჭა რის ავ
ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მე თა ურ მა უაღ რე სად პო ზი ტი უ რი რო ლი შე
ას რუ ლა სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, რო ცა ზო მი ერ დის ტან ცი ას იჭერ
და მო ძა ლა დე ხე ლი სუფ ლე ბას თან. მან არ მის ცა “მხედ რი ონს” აჭა რა ში 
შეს ვლის სა შუ ა ლე ბა. 

სამ წუ ხა როდ, შემ დეგ მი სი ურ თი ერ თო ბა ცენ ტრთან ედუ არდ შე ვარ
დნა ძეს თან ალი ან სში გა და ი ზარ და. “ა ჭა რის ლო მი” მთლი ა ნად და მო კი
დე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა შე ვარ დნა ძე ზე და ეს ყვე ლა ზე ნათ ლად გა მოჩ ნდა 
ნო ემ ბრის თვე ში. 

რო გორც კი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი ხე ლი სუფ ლე ბი დან წა ვი და, 
ას ლან აბა ში ძეც გან წი რუ ლი აღ მოჩ ნდა. დღეს იგი სა კუ თა რი ხე ლი სუფ
ლე ბის გა და სარ ჩე ნად ბაღ ვა შე ბი სა და ათა ბა გე ბის გზას და ად გა. დადის 
ერევანში, ბაქოში, მოსკოვში, რათა რაღაც ძალა დაუპირისპიროს 
რევოლუციურ ტრიუმვირატს.

რაც შე ე ხე ბა ამე რი კის ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებს, რი ჩარდ 
მა ილ სი სა და ბრი უს ჯექ სო ნის ვი ზი ტებს, სა უბ რის ძი რი თა დი თე მა 
არ ჩევ ნე ბი იყო. მათ ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ხელ მძღვა ნელს 
გა ნუცხ ა დეს, რომ უნ და იმოქ მე დოს კონ სტი ტუ ცი ის ფარ გლებ ში, არ 
უნ და და ად გეს სე პა რა ტიზ მის გზას.

გაზ. “რა ო- რა ო?” 2004, 19-25 იან ვა რი
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ორი ვე მხა რემ უნ და დათ მოს
ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ნა ბი ჯი წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის კონ ტექ სტი დან ამო ვარ დნი ლი 
(თუ ამოგ დე ბუ ლი) ექ სპრე ზი დენ ტის მომ ხრე ე ბის შე მო რი გე ბის პრო-
ცე სის დაწყ ე ბა ა. გამ სა ხურ დი ას ნეშ ტის სა ქარ თვე ლო ში ჩა მოს ვე ნე ბა-
ზე და მი სი პა ტი ვით დაკ რძალ ვა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე მი ღე ბუ ლი ა. 
პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბაც და იწყ ო. თუმ ცა ეს ყვე ლა ფე რი 
ახ ლა უკ ვე მე ო რე და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რის პრო ტესტს იწ ვევს. ეროვ ნუ-
ლი თან ხმო ბის მომ ხრე ნი ორი ვე მხა რეს სა კუ თარ ტკი ვი ლებ ზე ამაღ ლე-
ბის კენ მო უ წო დე ბენ.

მათ შო რი საა აქამ დე ბა რი კა დე ბის ზვი ა დის ტურ მხა რეს მდგა რი დე-
პუ ტა ტი სო სო სი გუ ა. 

ძა ლი ან ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი. ამის სა ფუძ ველს მაძ ლევს 
ის, რომ პრე ზი დენ ტი არის მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი და რომ იგი ასე რა დი
კა ლუ რად და უ პი რის პირ და ედუ არდ შე ვარ დნა ძეს, მის ხე ლი სუფ ლე ბას 
და მის მმარ თვე ლო ბას. იგ რძნო ბა მხარ და ჭე რა იმ ადა მი ა ნე ბის მი მართ, 
რომ ლე ბიც ის ჯე ბოდ ნენ სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლის თვის. არ იყო ლა პა
რა კი მხო ლოდ გამ სა ხურ დი ას მხარ და ჭე რა ზე, არა მედ სა ხელ მწი ფოს 
პო ლი ტი კუ რი კურ სის არ ჩე ვა ზე. მომ ხდა რი მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ სა ით 
წა ვი და ქვე ყა ნა, ამას ყვე ლა ნი კარ გად ვხე დავთ. ამ 12 წლის გან მავ
ლო ბა ში ხალ ხის თვის არა ფე რი სა სი კე თო არ გა კე თე ბუ ლა. და ი კარ გა 
ტე რი ტო რი ე ბი, გა ჩა ნაგ და ეკო ნო მი კა, გა ბა ტონ და სრუ ლი ეროვ ნუ ლი 
ნი ჰი ლიზ მი და და ე ცა ეროვ ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი. ქა შუ ე თის ეკ ლე სი ა ში 
პრე ზი დენ ტის გა ნაცხ ა დი ძა ლი ან სიმ ბო ლუ რი იყო. ისიც აღი ნიშ ნა, რომ 
სწო რედ ქა შუ ე თის ეკ ლე სი ი დან ეს როდ ნენ მთავ რო ბის სა სახ ლეს. სიმ ბო
ლუ რი იყო, რომ სწო რედ იქ და ე დო სა ფუძ ვე ლი ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის 
პრო ცე სის დაწყ ე ბას და არა სი ონ ში, ან სვე ტიცხ ო ველ ში. ამით ძა ლი ან 
სა მარ თლი ა ნი პო ზი ცია გა მო ი ხა ტა პრე ზი დენ ტის და სა ქარ თვე ლოს 
კა თა ლი კოს პატ რი არ ქის მხრი დან. მი მაჩ ნი ა, რომ დაწყ ე ბუ ლი პრო ცე სი 
შე დეგს აუ ცი ლებ ლად გა მო ი ღებს. მო გეხ სე ნე ბათ, სა მო ქა ლა ქო და პი
რის პი რე ბის შე დე გად და ი ხო ცა უამ რა ვი ადა მი ა ნი, აწი ოკ და უამ რა ვი 
ოჯა ხი. ამან, ბუ ნებ რი ვი ა, წარ მოშ ვა სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა. 
ამის შე დე გად მი ვი ღეთ ქა ო სი, ნი ჰი ლიზ მი, ყვე ლა ფერი ქარ თუ ლის 
მი მართ აგ დე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის მიღ წე ვის 
გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში რა ი მე სა სი კე თო გა კეთ დეს. 12 წე ლია 
ად გი ლი დან ვერ და ვი ძა რით, რა გახ და ასე თი. 14 ლა რი აქვს პენ სია 
ადა მი ანს და მი ტინ გე ბი იმარ თე ბა არა იმის გა მო რომ 14 ლა რი ცო ტა ა, 
არა მედ იმის გა მო, რომ ეს თან ხა მა ინც მის ცენ! ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბა 
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ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბი სათ ვის არის აუ ცი ლე ბე ლი. კა მა თი პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ებს შო რის ყო ველ თვის იქ ნე ბა, ეს ბუ ნებ რი ვი ა. მაგ რამ ძმებს 
შო რის იმა ზე არა ვინ უნ და იდა ვოს, თუ ვის უფ რო უყ ვარს დე და. ეს 
ეხე ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას, ეროვ ნულ ღი რე ბუ
ლე ბებს, მარ თლმა დი დებ ლო ბას. ამ სა კითხ ებ ზე არა ვინ უნ და იდა ვოს. 
მაგ რამ ეკო ნო მი კა რო გორ გან ვი თარ დეს, კულ ტუ რა რო გორ აღ დგეს, 
ამა ზე იარ სე ბებს გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი.

- თქვენ ძა ლი ან ოპ ტი მის ტუ რად ხართ გან წყო ბი ლი. მაგ რამ ხომ არ 
გეჩ ვე ნე ბათ, რომ თან ხმო ბის მიღ წე ვა მა ინც ძნე ლი იქ ნე ბა, თუნ დაც იმ 
ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ თა ვად ზვი ა დის ტურ ძა ლებს შო რის 
არის გან ხეთ ქი ლე ბა. რო მელ მათ განს უნ და შე უ თან ხმდეს ახა ლი ხე ლი-
სუფ ლე ბა?

 ამ შემ თხვე ვა ში სა უ ბა რია ხალ ხზე, სა ზო გა დო ე ბა ზე და არა ერ თი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მე ო რეს თან შე რი გე ბა ზე.

- საქ მე იმა ში ა, რომ თა ვად ეს ხალ ხიც და ნა წევ რე ბუ ლია, პო ლი ტი-
კუ რი ჯგუ ფე ბის მსგავ სად არის დაშ ლი ლი. ყვე ლა ზვი ა დის ტურ დაჯ გუ-
ფე ბას ხომ ჰყავს თა ვის მომ ხრე?

 აქ სა უ ბა რია ძი რი თად ძა ლას თან. შე თან ხმე ბა მათ შო რის მოხ დე ბა 
და ამა ში იგუ ლის ხმე ბა სა ზო გა დო ე ბაც.

- თუმ ცა მა ინც ხომ არ დარ ჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი, რო მელ საც 
ყო ველ თვის ექ ნე ბა პრო ტეს ტის გრძნო ბა?

 ყო ველ თვის დარ ჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი, რო მე ლიც უკ მა ყო
ფი ლო იქ ნე ბა. არც სა ა კაშ ვი ლი და არც გამ სა ხურ დია 100 პრო ცენ ტით 
არა ვის აურ ჩე ვია და ეს არც არის აუ ცი ლე ბე ლი. აქ სა უ ბა რია სა ზო გა
დო ე ბის ძი რი თად ნა წილ ზე. კა მა თის სურ ვი ლი და ეჭ ვი თუ ვინ მეს გა უჩ
ნდე ბა, ამის თვის ყო ველ თვის იქ ნე ბა სა ფუძ ვე ლი.

- სა ზო გა დო ე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლის პრო ტესტს უკ ვე იწ ვევს ის, 
რომ შე საძ ლო ა, მოხ დეს ლო თი ქო ბა ლი ას გა თა ვი სუფ ლე ბა?

 ლო თი ქო ბა ლი ას აბ რა ლე ბენ, რომ მან მოკ ლა ჟურ ნა ლის ტი. მაგ რამ 
წარ მო ვიდ გი ნოთ მე ო რე მხა რეც. მე პი რა დად სა ში ნე ლი წა მე ბით 
მო მიკ ლეს დე და სა მო ქა ლა ქო ომის პე რი ოდ ში, მკვლე ლი დღე საც 
და დის თა ვი სუფ ლად და პო ლი ცია ვი თომ ეძებს მას. არა და, ჩვენ თვის 
მი სი სა ხე ლიც ცნო ბი ლია და გვა რიც. ამ ჟა მად გაქ ცე უ ლი ა. ასე რამ დე ნი 
ოჯა ხია აწი ო კე ბუ ლი. მარ ტო დარ ჩელ ში 27 ოჯა ხია გა დამ წვა რი. ისი ნი 
არ იძა ხი ან, ნუ მოხ დე ბა ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბა ო. ორი ვე მხა რემ უნ და 
დავ თმოთ. სხვაგ ვა რად შე რი გე ბა არ მოხ დე ბა. ჩვენ უნ და ავ მაღ ლდეთ 
ჩვენს ტკი ვი ლებ ზე სამ შობ ლოს ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბა მხო ლოდ პო ლიტ პა ტიმ რე ბის გა მოშ ვე ბას არ 
ნიშ ნავს. თან ხმო ბა ნიშ ნავს ყვე ლა მხა რის ჩარ თვას ქვეყ ნის აღ მშე ნებ
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ლო ბის საქ მე ში.
-ალ ბათ, ცალ კე სა კითხია ექ სპრე ზი დენ ტის ქვრივ თან მა ნა ნა არ ჩვა ძე-

 გამ სა ხურ დი ას თან თან ხმო ბის მიღ წე ვა და ექ სპრე ზი დენ ტის ნეშ ტის 
სა ქარ თვე ლო ში გად მოს ვე ნე ბა. მა ნა ნა არ ჩვა ძე- გამ სა ხურ დი ამ უკ ვე 
წა უ ყე ნა ახალ მთავ რო ბას რამ დე ნი მე მოთხ ოვ ნა, მათ შო რის 1991-92 
წლე ბის მოვ ლე ნე ბის ინი ცი ა ტორ თა დას ჯა და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
მკვლე ლე ბის და მკვლე ლო ბის გა მო აშ კა რა ვე ბა. არის თუ არა მზად 
ამის თვის დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა?

 მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა გა ნაცხ ა და, რომ ზვი ად გამ სა ხურ დია და იკ
რძა ლე ბა პრე ზი დენ ტის პა ტი ვით. ეს თა ვის თავ ში უკ ვე მო ი ცავს გამ სა
ხურ დი ას მი მართ წა ყე ნე ბუ ლი სამ შობ ლოს ღა ლა ტის აბ სურ დუ ლი 
ბრალ დე ბის მოხ სნას. შემ დეგ რო გორ წა რი მარ თე ბა ძი ე ბა და გა დატ
რი ა ლე ბის მო ნა წი ლე ე ბი და ის ჯე ბი ან თუ არა  ეს სხვა სა კითხ ი ა. 
პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე
ბუ ლი ბუ რუ სიც უნ და გაქ რეს. უნ და გა ირ კვეს სა მო ქა ლა ქო ომის ორ გა ნი
ზა ტორ თა ვი ნა ო ბა, მათ შო რის პირ ველ რიგ ში და ვა სა ხე ლებ დი: თენ გიზ 
სი გუ ას და თენ გიზ კი ტო ვანს, რო მელ თაც წა მო იწყ ეს ეს ომი და არა იმ 
ახალ გაზ რდებს, რომ ლებ მაც არც იცოდ ნენ, რას აკე თებ დნენ. თუ მათ 
ჰქონ დათ რუ სე თის გან და ვა ლე ბა, ესეც გა ნაცხ ა დონ. 12 წლის შემ დეგ. 
მა ინც ხომ უნ და გა ი გოს სა ზო გა დო ე ბამ, რა მოხ და,. გამ სა ხურ დი ას, რა 
თქმა უნ და, ჰქონ და შეც დო მე ბი. მაგ რამ სამ შობ ლოს თვის არ უღა ლა
ტი ა. თენ გიზ კი ტო ვა ნის და თენ გიზ სი გუ ას საქ ცი ე ლი კი ნამ დვი ლად 
სამ შობ ლოს ღა ლა ტი იყო. რაც შე ე ხე ბა ჯა ბა იო სე ლი ანს, ის ამ დროს 
ცი ხე ში იჯ და და უშუა ლოდ მას არ და უწყია აჯან ყე ბა.

– გარ დაც ვლილ ზე ცუდს არ ლა პა რა კო ბენ.
– ეს ცხოვ რე ბა ში, პო ლი ტი კა ში გარ დაც ვლილ ზეც უნ და ვი ლა პა

რა კოთ. ეს ის ტო რი ა ა. შემ დგომ ჯა ბა იო სე ლი ან მაც არა ნაკ ლე ბი 
წვლი ლი შე ი ტა ნა ქვეყ ნის გა ნად გუ რე ბა ში, ახალ გაზ რდე ბის გარ ყვნა სა 
და სა მეგ რე ლოს აწი ო კე ბა ში. მაგ რამ პრო ცე სი სი გუ ამ და კი ტო ვან მა 
და იწყ ეს. სა ბო ლოო ჯამ ში კი ისი ნი ქმნი ან სა ხელ მწი ფო დამ ნა შა ვე თა 
ტრი უმ ვი რატს.

ესა უბ რა მაია შო ნია
“დი ლის გა ზე თი”, 2004, 28 იან ვა რი

ას ლან აბა ში ძე უნ და მიხ ვდეს, რომ ვეღარ 
მარ თავს ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კას

– რო გო რი პროგ ნო ზი გაქვთ მო მა ვა ლი პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო-
ბას თან და კავ ში რე ბით?
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– 28 მარ ტის არ ჩევ ნებ ში აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით გა ი მარ
ჯვე ბენ “ნა ცი ო ნა ლე ბი”, რო გორც თა ვის დრო ზე გა ი მარ ჯვა “მრგვალ მა 
მა გი დამ” ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხელ მძღვა ნე ლო ბით. თუ გა ვიხ სე ნებთ 
19181921 წლე ბის დე მოკ რა ტი ულ სა ქარ თვე ლოს, მა ში ნაც ნოე ჟორ და
ნი ას პარ ტი ამ 130 ად გი ლი დან 109 ად გი ლი აი ღო. კა ნონ ზო მი ე რი ა, რომ 
ეს ჯგუ ფი მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბით მო ვა პარ ლა მენ ტში. რო ცა ლი დე რი ეყ რდნო ბა ხალ ხის 
უფარ თო ეს ფე ნებს, ის ყო ველ თვის გა მარ ჯვე ბუ ლი იქ ნე ბა. რაც შე ე ხე ბა 
ოპო ზი ცი ას, მი სი პერ სპექ ტი ვე ბი ძა ლი ან მძი მე ა. იმი ტომ, რომ ოპო ზი
ცი ამ ვერ შეძ ლო გა ერ თი ა ნე ბა.

– რა ტომ ვერ შეძ ლო ოპო ზი ცი ამ გა ერ თი ა ნე ბა?
– ეს ქარ თუ ლი ამ ბი ცი ე ბის ბრა ლი ა, რო ცა ყვე ლას ლი დე რო ბა უნ და. 

“ა ღორ ძი ნე ბას თან” და კავ ში რე ბით ვიტყ ვი, რომ ამ პარ ტი ამ თვი თონ 
გა ირ თუ ლა მდგო მა რე ო ბა. ბა თუმ ში შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ა, თბი ლის ში 
მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბი “ა ღორ ძი ნე ბის” სა სარ გებ ლოდ არ მეტყ ვე ლებს, 
ამი ტომ სა ეჭ ვო ა, რომ მან 7პრო ცენ ტი ა ნი ბა რი ე რი გა და ლა ხოს. 
ცენ ტრთან და პი რის პი რე ბით, მი ტინ გე ბის დარ ბე ვით, ძა ლა დო ბით, 
“ა ღორ ძი ნე ბა” წარ მა ტე ბას ვერ მო ი პო ვებს.

– 7-პრო ცენ ტი ა ნი სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რის და წე ვა ზე რა ტომ არ წა ვი და 
ხე ლი სუფ ლე ბა?

– სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რის და წე ვას კონ სტი ტუ ცი ა ში ცვლი ლე ბა, ე.ი. 157 
ხმა სჭირ დე ბა.

– პარ ლა მენ ტმა ცო ტა ხნის წინ კონ სტი ტუ ცი ა ში შეს წო რე ბე ბი უპ-
რობ ლე მოდ შე ი ტა ნა...

– გე თან ხმე ბით, მა შინ სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბა პარ ლა მენ ტში 
მოგ როვ და. მაგ რამ ცვლი ლე ბე ბი მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის შე მო ღე ბას შე
ე ხე ბო და. ამას ბევ რი მომ ხრე ჰყავ და, იმი ტომ, რომ ეს თე მა დი დი ხა ნია 
იხი ლე ბა და დღის წეს რიგ ში დგას. სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რის და წე ვას დე პუ
ტა ტე ბის ასე თი მხარ და ჭე რა არ მოჰ ყვე ბო და. იმი ტომ, რომ დღეს პარ
ლა მენ ტში აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა მხარს ხე ლი სუფ ლე ბას უჭერს. 
ის, ვინც ად რე შე ვარ დნა ძეს თან იდ გა, დღეს ემ ხრო ბა მი ხე ილ სა ა კაშ
ვილს. ამი ტომ პარ ლა მენ ტი დი დი ხა ლი სით არ შეხ ვდე ბო და 7პრო ცენ
ტი ა ნი სა არ ჩევ ნო ზღვა რის და წე ვას.

თვი თონ ხე ლი სუფ ლე ბა, რა თქმა უნ და, წი ნა აღ მდე გი არ არის, რომ 
მო მა ვალ პარ ლა მენ ტში ოპო ზი ცია იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. პი რი ქით, 
ხე ლი სუფ ლე ბას სჭირ დე ბა კი დეც გარ კვე უ ლი დო ზით ოპო ზი ცია პარ ლა
მენ ტში. ოპო ზი ცი ას თა ვის დრო ზე მე ტი აქ ტი უ რო ბა უნ და გა მო ე ჩი ნა, 
თუ სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რის და წე ვა სურ და.

დღეს სა ქარ თვე ლო ში, გა მარ ჯვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის გარ და, 
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რე ა ლუ რად ორი თუ სა მი პა ტა რა პარ ტი ა ა. ამ პარ ტი ე ბის ლი დე რე ბი, 
ფაქ ტი უ რად, უჯა რო გე ნერ ლე ბი არი ან. ისე თი სი ტუ ა ციაა შექ მნი ლი, 
რომ ყვე ლას გე ნერ ლო ბა უნ და, ჯარ ზე კი არა ვინ ფიქ რობს. მთე ლი 
ოპო ზი ცია რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ყო, მა შინ მარ თლაც სა ინ ტე რე სო არ ჩევ
ნე ბი და პარ ლა მენ ტი გვექ ნე ბო და.

– ოპო ზი ცი ად ვინ მი გაჩ ნი ათ?
ოპო ზი ცი ო ნე რე ბად მი მაჩ ნია აკა კი ასა თი ა ნი, შალ ვა ნა თე ლაშ ვი ლი 

და თუნ დაც ას ლან აბა ში ძე. ოპო ზი ცია არ სე ბობს, მაგ რამ აშ კა რად 
წამ გე ბი ან მდგო მა რე ო ბა ში ა. ეს ობი ექ ტუ რი სი ტუ ა ცი ი და ნაც გა მომ დი
ნა რე ობს და ოპო ზი ცი ო ნე რი ლი დე რე ბის სუ ბი ექ ტუ რო ბი და ნაც.

– აჭა რა ში რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი? შე იძ ლე ბა, რომ იქ ში ნა-
გა ნი ჯა რი შე ვი დეს?

– არას წო რად მი მაჩ ნია აჭა რა ში ჯა რის შეყ ვა ნა. თუ ეს მოხ და, შე იძ
ლე ბა აფ ხა ზე თის მოვ ლე ნე ბი გა მე ორ დეს. აჭა რის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ 
შე იძ ლე ბა ეს ფაქ ტი პრო ვო კა ცი ის თვის გა მო ი ყე ნოს, რა საც უმარ თა ვი 
პრო ცე სე ბი და სის ხლის ღვრა მოჰ ყვე ბა. პრე ზი დენ ტმა სა ა კაშ ვილ მა 
აღ ნიშ ნა, რომ პრო ცე სე ბი თვი თონ აჭა რის შიგ ნით, არ ჩევ ნე ბის გზით 
უნ და და რე გუ ლირ დეს.

– ას ლან აბა ში ძე და თან ხმდე ბა რიგ გა რე შე არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას?
– ის იძუ ლე ბუ ლი გახ დე ბა, ამა ზე წა ვი დეს. ისე, არც შე ვარ დნა ძეს არ 

უნ დო და ხე ლი სუფ ლე ბის დათ მო ბა. ად რე თუ გვი ან, ას ლან აბა ში ძე მიხ-
ვდე ბა, რომ ვეღარ მარ თავს ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კას. სხვა პრობ
ლე მებს და ე მა ტე ბა “საზღ ვაო ბან კის” პრობ ლე მა, გე მე ბის, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხი და ეს პრობ ლე მე ბი მას გა მო უ ვალ მდგო მა
რე ო ბას შე უქ მნის.

შე მაშ ფო თე ბე ლი ა, რომ აჭა რა ში და არ ბი ეს ქრის ტი ან დე მოკ რა ტი უ
ლი კავ ში რის ოფი სი, სას ტი კად გა უს წორ დნენ ამ პარ ტი ის აქ ტი ვისტს. 
ამ პარ ტი ის ლი დე რი, ვა ჟა ლორ თქი ფა ნი ძე, რე ვო ლუ ცი ო ნერ თა გვერ
დით არ იდ გა და ახ ლა ასე თი ან გა რიშ სწო რე ბა სავ სე ბით გა უ გე ბა რი ა. 
შე იძ ლე ბა აქ პი რა დი და ინ ტე რე სე ბაც იყოს. რამ დე ნა დაც ვი ცი, ჯე მალ 
გო გი ტი ძეს არ ჰქონ და კარ გი და მო კი დე ბუ ლე ბა ვა ჟა ლორ თქი ფა ნი ძეს
თან. ძნე ლია თქმა, რა და რო გორ მოხ და. მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ ამაზ რზე
ნი რამ მოხ და. მით უმე ტეს, რომ ლორ თქი ფა ნი ძეს და მის პარ ტი ას არ 
ჰქონ და რა დი კა ლუ რი და პი რის პი რე ბა აჭა რის ხე ლი სუფ ლე ბას თან. თუ 
აჭა რის ხე ლი სუფ ლე ბა ზო მი ერ “ქრის ტი ან დე მოკ რა ტებს” ასე მხე ცუ
რად გა უს წორ და, მა შინ რა დი კა ლუ რად და პი რის პი რე ბულ ოპო ზი ცი ო
ნე რებს რო გორ ღა მო ექ ცე ვა?

ას ლან აბა ში ძის რე ჟი მი დიდ ხანს ვერ გაძ ლებს. ამი ტომ უკე თე სი იქ
ნე ბა, აჭა რის ლი დე რი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა ზე წა ვი დეს. რო ცა რე გი ონ
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ში და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა იზ რდე ბა, ად რე თუ გვი ან შე დეგს გა მო ი ღებს.
ესა უბ რა მა რი კა მჭედ ლიშ ვი ლი

“ა ხა ლი თა ო ბა”, 2004, 24 თე ბერ ვა ლი

მე ვეს წრე ბო დი
მე ვეს წრე ბო დი პრე ზი დენ ტის დაკ რძალ ვას გროზ ნო ში და რო გორც 

იქ ამ ბობ დნენ, ქალ ბა ტონ მა მა ნა ნამ უნ დობ ლო ბა გა მო უცხ ა და შე ვარ
დნა ძის მი ერ და ნიშ ნულ ექ სპერ ტი ზას. ვფიქ რობ, ჩეჩ ნე თის ხე ლი სუფ
ლე ბის მი ერ და ნიშ ნუ ლი ექ სპერ ტი ზაც ტენ დენ ცი უ რი იქ ნე ბო და. ამ 
სი ტუ ა ცი ა ში ყვე ლა ზე მარ თე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის ნდო ბა 
უნ და ყო ფი ლი ყო. მაგ რამ, რო გორც ჩანს, ეს არც დევ ნილ ხე ლი სუფ
ლე ბას და არც შე ვარ დნა ძეს არ უნ დო დათ.

ჩვე ნი ფრაქ ცი ის თავ მჯდო მა რე ცხო ნე ბუ ლი ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი 
მხარს უჭერ და ვერ სი ას, რომ ბა ტო ნი ზვი ად გამ სა ხურ დია მო წამ ლუ ლი 
იყო, თუმ ცა სიკ ვდი ლის მი ზე ზი ეს არ ყო ფი ლა.

ვფიქ რობ, გა მო რიცხ უ ლი არ არის, პრეზი დენტს მარ თლაც მო ეკ ლა თა ვი.
ქვე ყა ნა ში შექ მნილ მა ქა ოს მა, გა ნუწყ ვე ტე ლი ღა ლა ტი სა და სი ბინ

ძუ რის ატ მოს ფე რომ იგი სრულ სა სო წარ კვე თი ლე ბამ დე მი იყ ვა ნა. ადა მი
ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ტრი უმ ფით ხვდე ბოდ ნენ მას, გა დამ წყვეტ მო მენ ტში 
გვერ დით აღარ და უდ გნენ. რა ტომ არ ვით ვა ლის წი ნებთ ამას და რა ტომ 
მიგ ვაჩ ნია პრე ზი დენ ტის ეს ნა ბი ჯი შე უ რაცხ მყო ფე ლად?..

გა ცი ლე ბით არა ბუ ნებ რი ვი და წარ მო უდ გე ნე ლი არ იქ ნე ბო და, რომ 
ასე თი კა ტას ტრო ფის შემ დეგ ზვი ად გამ სა ხურ დია ემიგ რა ცი ა ში წა სუ
ლი ყო და მშვი დად ეცხ ოვ რა?..

გაზ. “რა ო- რა ო?”, 2004, 23-29 თე ბერ ვა ლი

შა ვი კა ტა

მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ შავ მა კა ტამ ჟვა ნი ა სა ა კაშ ვილ სა და ბურ ჯა
ნა ძეს შო რის გა ირ ბი ნოს. ამის გა მომ წვე ვი რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი 
არ სე ბობს. ქალ ბა ტო ნი ნი ნო, რო გორც პრე ზი დენ ტის მო ვა ლე ო ბის 
ყო ფი ლი შემ სრუ ლე ბე ლი, ძნე ლად შე ე გუ ე ბა სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი 
რო ლის დაკ ნი ნე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ერთ დროს ზუ რაბ ჟვა ნია 
მას თა მარ მე ფე საც კი ადა რებ და, დღეს მათ შო რის უთან ხმო ე ბის 
არ სე ბო ბა უკ ვე ცალ სა ხა ა. ქალ ბა ტო ნი ნი ნოს პო ლი ტი კუ რი ფუნ ქცია 
ეჭ ვქვეშ დგე ბა. ახალ პარ ლა მენ ტში მო დი ან ადა მი ა ნე ბი, ვინც, ფაქ ტობ
რი ვად, მი სი გუნ დის წევ რად არ მო ი აზ რე ბა. ამ დე ნად, სა თუო ხდე ბა 
პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რის პოს ტზე ბურ ჯა ნა ძის ყოფ ნა არ ყოფ ნის 
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სა კითხ იც. არ სე ბობს სა ფუძ ვე ლი ვი ფიქ როთ, რომ ამ პოს ტზე გა ნი ხი
ლე ბა მაია ნა დი რა ძის კან დი და ტუ რაც. იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ პარ ლა
მენ ტის თავ მჯდო მა რის თა ნამ დე ბო ბა ზე ბურ ჯა ნა ძეს აირ ჩე ვენ, ად ვი ლი 
შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ უკ ვე შე მოდ გო მა ზე დღის წეს რიგ ში მი სი შეც ვლის 
სა კითხი დად გეს.

გარ კვე უ ლი დრო ის შემ დეგ შა ვი კა ტა ჟვა ნი ა სა და სა ა კაშ ვილს 
შო რი საც გა ირ ბენს. თუმ ცა იდე ა ლისტ სა ა კაშ ვილს პრაგ მა ტი კო სი და 
მი სი იდე ე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ჟვა ნია ჯერ ჯე რო ბით სჭირ დე ბა.

მო ამ ზა და თეა ლობ ჟა ნი ძემ
გაზ, “რა ო- რა ო” 2004, 22-28 მარ ტი

დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას მწერ ლო ბა 
არ სჭირ დე ბა

დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა, ისე ვე რო გორც ბოლ შე ვი კუ რი, 
ცდი ლობს ნა ცი ო ნა ლუ რი სუ ლი დათ რგუ ნოს. ამი ტომ ან გრევს უნი ვერ
სი ტეტს, მწე რალ თა კავ შირს, სკო ლას, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ას, პრო პა
გან დას უწევს ერ ზაც კულ ტუ რას, გა მო გო ნილ ინ ტე ლექ ტუ ა ლებს.

ჯერ მწერ ლებს შე უწყ ვი ტეს 22 ლა რის დახ მა რე ბა, შემ დეგ შე ნო ბის 
დაც ლაც მოს თხო ვეს.

შე იძ ლე ბა უჭირ დეს სა ხელ მწი ფოს და მან ვერ გა მოს ცეს წიგ ნი, 
ჟურ ნა ლი და გა ზე თი, ვერ და ეხ მა როს მწე რალს. მაგ რამ ის, რაც გა აჩ
ნი ა, რა ტომ უნ და წა არ თვას. სა მა გი ე როს რას სთა ვა ზობს? ცხა დი ა, 
არა ფერს. ალ ბათ ამ ჯე რა დაც ამე რი კას ვბა ძავთ. მაგ რამ იქ ხომ სხვა 
ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ა ა.

მთავ რო ბას მწერ ლო ბა დახ მა რე ბის ღირ სად არ მი აჩ ნი ა, არც ახ სე ნებს 
დი დი მწერ ლე ბის სა ხე ლებს, თით ქოს არც არ სე ბუ ლან. ამი ტომ მინ და 
გა ვახ სე ნო მარ ტინ ჰა ი დე გე რის სიტყ ვე ბი: და ღუ პუ ლია ის ქვე ყა ნა, 
რო მელ საც თა ვის უდი დეს შვი ლე ბად ბოქ სი ო რე ბი და ფეხ ბურ თე ლე ბი 
ჰყავს გა მოცხ ა დე ბუ ლი ო.

მარ თა ლი ა, ჰა ი დე გე რი გერ მა ნე ლია და არა ამე რი კე ლი, მაგ რამ არა 
მგო ნი ა, ამე რი კის კონ ტი ნენტს უფ რო დი დი ფი ლო სო ფო სი ჰყავ დეს.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 16-31 ოქ ტომ ბე რი, 2004
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უნი ვერ სი ტეტ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას 
კა ბი ნეტს ხუ რა ვენ

უნი ვერ სი ტე ტის ეზო ში, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ძეგ ლის პირ და პირ, 
პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა მი ტინ გე ბი იმარ თე ბა. მაგ რამ ამ მოძ რა-
ო ბამ სა ყო ველ თაო ხა სი ა თი ვერ მი ი ღო. მათ ხომ აღა რა ფე რი აქვთ და სა-
კარ გი. უბ რა ლოდ, ადა მი ა ნე ბი უსუ სურ ნი აღ მოჩ ნდნენ ტო ტა ლუ რი 
ძა ლა დო ბის წი ნა შე. ვე რა ვინ შე ა ჩე რა ეს პრო ცე სი: სხვა დას ხვა უწყ ე ბე-
ბი დან ქუ ჩა ში გა მოყ რი ლი, ულუკ მა პუ როდ დარ ჩე ნი ლი ინ ტე ლი გენ ცია 
და მა თი სრუ ლი ად გა უ გე ბა რი ჩა ნაც ვლე ბა სხვა კად რე ბით... ფიქ ტი-
ურ მა ტენ დე რებ მა და ეგ ზით პო ლებ მა, სა უბ რებ მა რა ღაც რე ი ტინ გებ სა 
და ძი რე ულ გარ დაქ მნებ ზე დი დი ხა ნია უკ ვე ტრა გი კო მი კუ რი სა ხე 
მი ი ღო...

და მა ინც, უკ ვე დას მულ კითხ ვას ვუბ რუნ დე ბი: ვინ უნ და ჩა ა ტა როს 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა ატეს ტა ცი ა?

ამის შე სა ხებ ჩვენ არა ფე რი ვი ცით,  ამ ბობს პრო ფე სო რი სო სო სი გუ ა, 
რო მელ მაც ეს -ე საა მი ტინ გზე სიტყ ვით გა მოს ვლა და ას რუ ლა  ყვე ლა
ფე რი ხდე ბა ჩვენს გა რე შე, ჩვენ თან შე უ თან ხმებ ლად. თა ნამ შრო მელ თა 
გა თა ვი სუფ ლე ბას “დი დი სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს” გა უქ მე ბა უძღ ო და წინ.

თვით ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ, რო მელ საც გულ ზე არ ეხა ტე ბო და 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას კი ია რა ღით ებ რძო და 
და და ამ ხო კი დეც, მა ნაც კი იცო და, რომ კონ სტან ტი ნე დი დი მწერ ალია 
და მი სი კა ბი ნე ტი უნ და არ სე ბობ დეს უნი ვერ სი ტეტ ში. ახალ მა ხე ლი
სუფ ლე ბამ კი გა ა უქ მა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, ივა ნე ჯა ვა ხიშ
ვი ლის, აკა კი წე რეთ ლის, აკა კი შა ნი ძის, ვა ჟა ფშა ვე ლას, გა ლაკ ტი ო ნის 
და თვით რუს თა ვე ლის კა ბი ნე ტიც კი.

მო ტი ვა ცია ასე თი ა: უნი ვერ სი ტეტ ში არ უნ და წარ მო ებ დეს სა მეც ნი ე რო
 კვლე ვი თი მუ შა ო ბა. მა თი ლო გი კით, ალ ბათ, არც მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე
მი ა ში, რად გან იქ 56 ინ სტი ტუ ტი დან 11ს ტო ვებენ. 45 პრო ცენ ტი შე ნო ბე
ბი სა უნ და გა ი ყი დოს, თა ნამ შრო მელ თა 60 პრო ცენ ტი გა თა ვი სუფ ლდეს.

რო გორც ჩანს, ჩვე ნი ხე ლი სუფ ლე ბა არ ცნობს ქარ თულ მეც ნი ე რულ 
სკო ლებს. ფიქ რო ბენ, რომ მეც ნი ე რე ბი მხო ლოდ ამე რი კა ში არი ან. 
ისი ნი უნ და ვთარ გმნოთ და გა დავ ცეთ ქარ თულ ენა ზე. მა ლე, ალ ბათ 
თარ გმა ნიც აღარ იქ ნე ბა სა ჭი რო...

ცნო ბი ლი ა, რომ მეც ნი ე რე ბა ხელ შეწყ ო ბის გა რე შე ვერ ვი თარ დე ბა. 
პო ეტს ყველ გან და ყო ველ თვის შე უძ ლია და წე როს ლექ სი, მეც ნი ერს კი 
მუ შა ო ბის თვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი სჭირ დე ბა.

პა რა დოქ სია  კო მუ ნის ტე ბის დროს ჩვენ ში მეც ნი ე რე ბის მრა ვალ 



346

დარგს ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი.
ე.წ. “ე როვ ნულ ხე ლი სუფ ლე ბას” კი ყვე ლაფ რის დან გრე ვა სურს.
...
მი ტინ გმა ვა რა ზის ხევ ში გა და ი ნაც ვლა, ვა რა ზის ხევ ში გზის გა და-

კეტ ვა გა მაფ რთხი ლე ბე ლი აქ ცია გახ ლდათ... და სწო რედ აქ გან ვი-
თარ და ყვე ლა ზე მთა ვა რი და მტკივ ნე უ ლი: ხევ ში ჩა სულ მა ნამ დვილ მა 
ქარ თულ მა ინ ტე ლი გენ ცი ამ - უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ -მას წავ-
ლებ ლებ მა, დი დი წვა ლე ბით, ძლივს, სი ცოცხ ლის რის კის ფა სად, შე ა-
ჩე რეს ავ ტო მან ქა ნე ბის ნა კა დი. გან სა კუთ რე ბით “ჯი პე ბი” პირ და პირ 
და ჯი ქურ მო დი ოდ ნენ, თით ქოს ვე რა ვის ხე დავ დნენ და მზად იყ ვნენ 
ამ უსა სოო მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ვარ დნილ ხალ ხზე გა და სავ ლე ლად - 
მან ქა ნე ბის გაბ მუ ლი სიგ ნა ლი და მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი უშ ვე რი გი ნე ბა 
სწავ ლულ თა მი სა მარ თით - ეს იყო ზუს ტი გახ მო ვა ნე ბა იმ რე ა ლო ბი სა, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში თან და თან კვდე ბა ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი თვი სე ბა: 
თა ნად გო მი სა და თა ნაგ რძნო ბის უნა რი და რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ებ რძვის 
თა ვის ხალხს.

“სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა”, 2005, 2 ივ ლი სი

რა ტომ დუმს სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კა? 

– რით არის დღეს გა მოწ ვე უ ლი კრი ტი კის დე ფი ცი ტი, ახ დენს თუ არა 
კრი ტი კა ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცეს ზე ჯე რო ვან გავ ლე ნას?

– დღეს, თა ნა მედ რო ვე სი ტუ ა ცი ა ში, არც ხე ლი სუფ ლე ბას სჭირ დე ბა 
კრი ტი კა და არც მწერ ლო ბას. იმი ტომ, რომ მწერ ლო ბა რო გორც ერ თი 
მთლი ა ნი სის ტე მა, არ არ სე ბობს, დაშ ლი ლი ა. ყვე ლა ცალ ცალ კე ა. ზოგს 
აქვს სა კუ თა რი პრე სა, ზოგს  არა, ზო გი სცემს წიგნს, ზო გი არც წერს 
წიგნს. ამი ტომ ის ამ ბი ცი ე ბი, რაც მწერ ლებს ჰქონ დათ, ამ მცი რე ტი რა
ჟი ა ნი წიგ ნე ბი თა და პა ტარ პა ტა რა გა ზე თე ბით არის დაკ მა ყო ფი ლე ბუ
ლი. ისი ნი ერ თმა ნეთს აქე ბენ, გა ნა დი დე ბენ, იქ კრი ტი კის შე ტა ნა, მა თი 
მოთხ რო ბის თუ ლექ სის და წუ ნე ბა გა მო იწ ვევს მხო ლოდ დი სო ნანსს. ეს 
თით ქოს ყო ფით დო ნე ზე, მაგ რამ რე ა ლუ რად კრი ტი კა, ჩე მი აზ რით, უნ
და იყოს სა ლი ტე რა ტუ რო აზ როვ ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა, რო მე ლიც იქ ნე
ბა არა მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლად დღე ვან დელ ნა წარ მო ებ ზე და წე რი ლი, 
არა მედ წარ სულ ზე, ლი ტე რა ტუ რა ზე, ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცე სებ ზე, 
რა იქ ნე ბა უკ ვე სა ინ ტე რე სო თვი თონ სა ზო გა დო ე ბის თვის, სა დაც არის 
ის აზ როვ ნე ბის დო კუ მენ ტი და არა მხო ლოდ ერ თი ლექ სის, ნო ვე ლის 
ან მოთხ რო ბის გან ხილ ვა. მე ვგუ ლის ხმობ, რომ კრი ტი კა არ უნ და გა ვი
გოთ, რო გორც რე ცენ ზი ა, რო გორც გაკ რი ტი კე ბა, რო გორც სა ინ ფორ



347

მა ციო მი მო ხილ ვა; ის უნ და მიგ ვა ნიშ ნებ დეს, თუ სა ით კენ მი დის ქარ
თუ ლი მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა, დღე ვან დელ პრო ცეს თან მი მარ თე ბა ში, 
რო გო რია თა ნა მედ რო ვე ხე ლო ვა ნის ცნო ბი ე რე ბა და რა პრობ ლე მე ბი 
უდ გას არა კონ კრე ტულ ხე ლო ვანს, არა მედ ზო გა დად ხე ლოვ ნე ბას. შე
იძ ლე ბა რო მე ლი მე პი როვ ნე ბას რა ი მე პრობ ლე მა ჰქონ დეს, ეს ნაკ ლე
ბად სა ინ ტე რე სო ა. მე ვგუ ლის ხმობ, თვი თონ პრო ცესს რა პრობ ლე მე
ბი უდ გას, თუ სა ით მი დის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, ქარ თუ ლი ლექ სი, 
სჭირ დე ბა თუ არა დღეს ქარ თველ ხალხს, სჭირ დე ბა თუ არა ხე ლი სუფ
ლე ბას, და რა გვე ლო დე ბა ჩვენ... ვუ ყუ რებთ, ჩვენს თვალ წინ რო გორ 
კვდე ბა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა და თუ ვა კე თებთ რა მეს მი სი აღორ
ძი ნე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბის თვის. მე არ ვგუ ლის ხმობ ად მი ნის ტრა ცი ულ 
მე თო დებს, მე ვგუ ლის ხმობ ში ნა გან იმ პულ სებს, რაც ხე ლო ვანს უნ და 
გა აჩ ნდეს. და ასე ვე უნ და იყოს სა ზო გა დო ე ბა ში მოთხ ოვ ნი ლე ბა, რომ 
მას სჭირ დე ბა თა ვი სი ნა ცი ო ნა ლუ რი, თა ვი სი ეროვ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ
რა, რო გორც მე ო ბი სა და თვით მყო ფა დო ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა... ხო ლო 
თუ ერს არ სჭირ დე ბა ეს, ერ ში ჩამ კვდა რია ყო ვე ლი სურ ვი ლი, ეს ად რე 
თუ გვი ან გა და ვა თვი თონ ხე ლო ვან ში, ხე ლოვ ნე ბა ში და ლი ტე რა ტუ რის 
დე ფი ცი ტი წარ მო ი შო ბა... მე ვფიქ რობ, რომ ეროვ ნულ მა აღ მავ ლო ბამ, 
რო მე ლიც იყო ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში, ვერ გა მო იწ ვია ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
აღ მავ ლო ბა, ეროვ ნულ პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ რად ვერ 
გან ვი თარ და მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა; რა თქმა უნ და, და ი წე რა ცალ კე
უ ლი სა ინ ტე რე სო ლექ სი, მოთხ რო ბა, რო მა ნიც ამ მოვ ლე ნა ზე, მაგ რამ 
ასე თი მას შტა ბე ბის მწერ ლე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვნენ გა ლაკ ტი ო ნი, “ცის
ფერ ყან წე ლე ბი”. კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 
გრი გოლ რო ბა ქი ძე, არ მოჰ ყო ლია ამ ახალ მოძ რა ო ბას.

იაფ ფა სი ა ნი ექ სპე რი მენ ტე ბი და ვარ ქვათ ამას თუ სენ სა ცი უ რი, 
რო მელ საც მი მარ თა ვენ ჩვე ნი ახალ გაზ რდე ბი, მე არ მი მაჩ ნია ლი ტე
რა ტუ რის წინ სვლის წი ნა პი რო ბად. ეს არის დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა, ისე ვე 
რო გორც მე ო ცე სა უ კუ ნის ოცი ან წლებ ში ფუ ტუ რის ტე ბის ხმა უ რი.

ასე რომ, ჩვენს სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კა საც უდ გას ის კრი ტი კულ 
კრი ზი სუ ლი რთუ ლი პე რი ო დი, რაც სა ერ თოდ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას 
და ჩვენს აზ როვ ნე ბას: რო დე საც ერი და მარ ცხე ბუ ლი ა, ის ქმნის დიდ 
სუ ლი ერ კულ ტუ რას (ა სე იყო მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლო ში, 
მე20 სა უ კუ ნის 2030ი ან წლებ ში). მაგ რამ ამ ჯე რად, სამ წუ ხა როდ, 
ასე თი ვი თა რე ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა და ვერ ვხე დავ ვე რა ვი თარ სიმ პტომს 
იმი სა, რომ გავ ხდე ბით ახა ლი აღ მავ ლო ბის მოწ მე ნი. თო მას მა ნი ამ ბობს 
თა ვის ერ თერთ წე რილ ში, რო ცა გერ მა ნია იყო და მარ ცხე ბუ ლი: “დღეს 
არის წიგ ნის არ ნა ხუ ლი ზე ი მი”... იმი ტომ რომ ერი, რო მე ლიც და მარ ცხდა 
პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში, თავს და მარ ცხე ბუ ლად არ გრძნობ და და ამ 
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ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლით ქმნი და მო მავ ლის პი რო ბას...
თუ ეს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი საყ რდე ნი მოვ შა ლეთ, მა შინ მო მა ვა ლი თა ო

ბე ბის ორი ენ ტი რი რა იქ ნე ბა? შე იძ ლე ბა ბევ რი ჯი ხუ რი, მა გის ტრა ლი 
გა იხ სნას, იყოს კა ზი ნო, ბა რი და ეს სა ზო გა დო ე ბაც იარ სე ბებს, მაგ რამ 
არ გვექ ნე ბა დი დი ქარ თუ ლი კულ ტუ რა, რომ ლის ნა წი ლი ა, რომ ლის 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, კერ ძოდ, სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კაც.

– ამ ბო ბენ, რომ კრი ტი კის დე ფი ცი ტი თვით ლი ტე რა ტუ რა ში გა მო ი ხა-
ტა ო. თქვენ მი გაჩ ნი ათ, რომ ახალ გაზ რდა მწერ ლე ბის შე მოქ მე დე ბა ში 
არის კრი ტი კუ ლი მიდ გო მა?

– ლი ტე რა ტუ რა ში რომ გა მო ი ხა ტოს, ეს კარ გი იქ ნე ბა. ისევ გა ვი მე
ო რებ თო მას მა ნის მა გა ლითს, რო მე ლიც ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ტი პის 
პრო ზა ი კო სი ა, რო მელ საც შე მოჰ ქონ და სწო რედ სა აზ როვ ნო პრო ცე
სე ბი რო მან ში. ამ გვარ სა აზ როვ ნოდ ლი ტე რა ტუ რის ქცე ვას დღეს ვერ 
ვხე დავთ, და ვერ ვიტყ ვი, რომ ახალ გაზ რდა მწერ ლე ბის შე მოქ მე დე ბას 
კრი ტი ციზ მი ახა სი ა თებდეს.

ამას წი ნათ მო მიხ და ახალ გაზ რდა პო ე ტე ბი სა და პრო ზა ი კო სე ბის შე
მოქ მე დე ბის გაც ნო ბა (მწე რალ თა კავ შირ ში ვცემთ გა ზეთს და მა სა ლე
ბი მჭირ დე ბო და). სამ წუ ხა როდ, ეს არის ეროვ ნუ ლი გრძნო ბე ბი სა და 
პრობ ლე მე ბის გან, ფი ლო სო ფი უ რი გრძნო ბე ბი სა და პრობ ლე მე ბი სა გან, 
ადა მი ა ნუ რი გრძნო ბე ბი სა და პრობ ლე მე ბი სა გან დაც ლი ლი ლი ტე რა
ტუ რა, რო მე ლიც სი ცა რი ე ლეს ივ სე ბს პორ ნოგ რა ფი ით, პა თო ლო გი ით, 
ბილ წსიტყ ვა ო ბით.

ეს არის უსამ შობ ლო ახალ გაზ რდე ბის ლი ტე რა ტუ რა.
შე იძ ლე ბა კოს მო პო ლი ტუ რი გან ცდე ბი შე იქ მნას, მაგ რამ პორ ნოგ რა

ფი ის სტი ლი ზე ბით, პა თო ლო გი ის სტი ლი ზე ბით, უც ნა უ რო ბე ბის სტი
ლი ზე ბით, ჩვე ნი ერის სა თაყ ვა ნე ბელ არ სე ბა თა შე უ რაცხ ყო ფით ლი ტე
რა ტუ რა არ შე იქ მნე ბა. მე არ ვფიქ რობ, რომ ყვე ლა ადა მი ანს ის ტო რი
უ ლი პი რე ბის მი მართ სტან დარ ტუ ლი აღ მაფ რე ნა ჰქონ დეს და და მო
კი დე ბუ ლე ბა. ზოგს შე იძ ლე ბა ვა ჟა ფშა ვე ლა მოს წონ დეს, ზოგს კი დევ 
 ბა რა თაშ ვი ლი; ეს არ არის სა ო ცა რი; ჩვენ ერ თნა ი რი კრი ტე რი უ მე ბით 
ვერ ვი სარ გებ ლებთ, მაგ რამ ერის სა თაყ ვა ნე ბე ლი პი როვ ნე ბების სა
სა ცი ლოდ აგ დე ბის უფ ლე ბა არა ვის არა აქვს; რო ცა ძველ ფე ტი შებს 
ან გრე ვენ, სა მა გი ე როდ უნ და შე მოგ ვთა ვა ზონ ახა ლი ფე ტი შე ბი; ასეა 
წე სი. თო რემ თქმას რა უნ და. რო ცა მწე რა ლია დი დი შე მოქ მე დი, ის თა
ვი სი მოქ მე დე ბით, აზ როვ ნე ბით გა და ლა ხავს თა ო ბა თა ინერ ცი ას და 
თა ვი სი ძა ლი თა და მხატ ვრუ ლი ენერ გი ით ხდე ბა ძვე ლის უარ მყო ფე ლი 
და კრი ტი კო სი (რო გორც ერთ დროს გა ლაკ ტი ონ მა გა და ა ფა სა მეცხ რა
მე ტე სა უ კუ ნის პო ე ზი ის სუ ლი ე რი მემ კვიდ რე ო ბა, რომ ამის შემ დეგ არ 
შე იძ ლე ბო და ძვე ლე ბუ რად წე რა). აი, ეს არის ნამ დვი ლი კრი ტი ციზ მი, 
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ისე ლო ზუნ გე ბის დო ნე ზე უარ ყო ფა კი არა ფერს არ ნიშ ნავს.
- კრი ტი კა რა ტომ დუმს იმ პრო ცე სებ ზე, რაც ლი ტე რა ტუ რა ში მიმ დი-

ნა რე ობს?
 დუმს იმი ტომ, რომ თვი თონ ამ პრო ცეს ში ვერ პო ვებს სუ ლი ერ 

მა სა ლას. ეს შე იძ ლე ბა უფ რო იყოს სო ცი ო ლო გი უ რი გან ხილ ვის სა გა ნი. 
ის რაც დღეს ხდე ბა ლი ტე რა ტუ რა ში, შეიძლება სა ინ ტე რე სო იყოს სო ცი
ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით, ვიდ რე ეს თე ტი კუ რით. იმი ტომ რომ დღეს 
ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა არ იქ მნე ბა და რა ღა ცა მა ინც ხომ ხდე ბა... ამ 
რა ღა ცას კი სჭირ დე ბა სო ცი ო ლო გი უ რი გან ხილ ვა პო ლი ტი კურ პრო ცე
სებ თან და დღე ვან დელ ვი თა რე ბას თან მი მარ თე ბა ში. ეს შე იძ ლე ბა 
კრი ტი კას გა უ ჭირ დეს. აქ უფ რო მას შტა ბუ რი ხედ ვაა სა ჭი რო, ვიდ რე 
ვთქვათ პო ე ტი კის ან პრო ზის კა ნო ნე ბის გა აზ რე ბა. ცალ კე უ ლი პო ე ტი 
რომ უნი ჭო ა, ეს ერის თვის არ არის ტრა გე დი ა. ტრა გე დი ა ა, რო ცა 
კვდე ბა ხე ლოვ ნე ბა, რო ცა ხე ლოვ ნე ბას უდ გას უმ ძი მე სი პე რი ო დი. ამის 
მი ზე ზე ბის ძი ე ბა და წარ მოდ გე ნა სა ზო გა დო ე ბის თვის ძა ლი ან სა ინ ტე
რე სო იქ ნე ბა, რად გან ასე თი კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა 
სა სარ გებ ლო იმ პულ სის მომ ცე მიც აღ მოჩ ნდეს, თუ ჩვენ წარ მო ვად გენთ 
იმ სუ რათს, რაც დღე ვან დე ლო ბამ მო ი ტა ნა და ასე ცუ დად აი სა ხა ლი ტე
რა ტუ რა ში, მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბა ში.

– თქვენ მი გაჩ ნი ათ მი ზან შე წო ნი ლად, რომ ბო ლო დროს ასე ძა ლუ მად 
იგ რძნო ბა რო მა ნე ბის მოზღ ვა ვე ბა ჟურ ნა ლებ სა და ტე ლე მა რა თო ნებ ში?

– ხე ლი სუფ ლე ბა ამით სპე ცი ა ლუ რად ხელს უწყ ობს ფსევ დო ლი ტე
რა ტუ რის დამ კვიდ რე ბას, გა მა სობ რი ო ბას, იმ აზ რის და ნერ გვას, რომ 
ყვე ლას შე უძ ლია რო მა ნის წე რა.

ესა უბ რა მი მო ზა კვირ კვია
ჟ. “სამ ყა რო”, 2005, № 4.

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტი 
და ან გრი ეს

უნი ვერ სი ტეტ ში და ან გრი ეს ილი ას, აკა კი სა და კონ სტან ტი ნე გამ სა
ხურ დი ას კა ბი ნე ტე ბი, ამ ად გილ ზე სამ ლოც ვე ლო უნ და გან თავ სდეს, 
რო გორც ად რე იყო ო.

გა მაფ რთხი ლა დე კა ნის მო ად გი ლემ, სკა მე ბი, მა გი დე ბი, სა ექ სპო ზი
ციო სუ რა თე ბი დრო ზე უნ და გა ი ტა ნო თო. ჩვენ კა ბი ნეტს კი არ ვა უქ
მებთ, ად გილს ვუც ვლი თო, დრო ე ბით ეს ნივ თე ბი სად მე შე ი ნა ხე თო.

იგი ვე მითხ რა მო მა რა გე ბის უფ როს მა.
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გა მოჰ ყვეს მუ შე ბი, შო ფე რი, მან ქა ნა და ის ნივ თე ბი გა და მა ტა ნი ნეს, 
რომ ლე ბიც შე ძე ნი ლი იყო ჩე მი სახ სრე ბით.

რამ დე ნა დაც ვი ცი, კა ბი ნე ტის გა უქ მე ბა ზე ბრძა ნე ბა არც იყო და წე
რი ლი. საპ რო პა გან დოდ სჭირ დე ბო დათ, ჭო რებს ავ რცე ლე ბენ თით ქოს 
კა ბი ნე ტე ბი და უნ გრე ვი ა თო. არა და ხელ ფა სი ხომ უკ ვე ერ თი წლის 
წი ნათ შე უწყ ვი ტეს ყვე ლა თა ნამ შრო მელს, გა მო აცხ ა დეს, რომ უნი ვერ
სი ტე ტი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბაა და არა სა მეც ნი ე რო!

კა ბი ნე ტე ბის ლიკ ვი და ცი ა სა და დან გრე ვა ზე არ ცერთ სტუ დენტს, 
არ ცერთ კონ კურ სში გა მარ ჯვე ბულ პრო ფე სორ მას წავ ლე ბელს 
პრო ტეს ტი არ გა მო უ ხა ტავს.

2006, ოქ ტომ ბე რი

ვინც ქარ თულ მწერ ლო ბას ებ რძვის, 
ის სა ქარ თვე ლოს ებ რძვის

მწე რალ თა უმ რავ ლე სო ბას იმე დი გა და წუ რუ ლი აქ ვს,რომ უზე ნა-
ე სი სა სა მარ თლო მათ სა სარ გებ ლოდ გა დაწყ ვეტს მა ჩაბ ლის № 13-ში 
მდე ბა რე შე ნო ბის ბედს. 530 მწე რა ლი აპი რებს სადღ ე ღა მი სო მო რი გე-
ო ბა და ა წე სოს შე ნო ბას თან და კი დევ ერ თხელ გა ი მე ო როს კონ სტან-
ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, ტი ცი ან ტა ბი ძის თუ პა ო ლო იაშ ვი ლის მა გა ლი თი 
შე ნო ბის დაც ვი სა. “ა ხალ თა ო ბას თან” სა უბ რი სას მწე რალ თა კავ ში რის 
წევ რებ მა კი დევ ერ თხელ და ა ფიქ სი რეს სა კუ თა რი აზ რი:

– ხე ლი სუფ ლე ბას არ უნ და მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა, მწე რალ თა 
კავ ში რი, უნი ვერ სი ტე ტი და ალ ბათ სხვა შე მოქ მე დე ბი თი ორ გა ნი ზა ცი
ე ბიც ასე თი ვე დღე ში ა. ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო ხატ ვაა 
მწერ ლე ბის თვის მწე რალ თა სა სახ ლის ჩა მორ თმე ვა. ეს შე ნო ბა ქარ თველ 
მწერ ლებს 1921 წლი დან ეკუთ ვნის. აქ მოღ ვა წე ობ დნენ გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძე, ტი ცი ან ტა ბი ძე, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, ყვე ლა ცნო ბი ლი 
ქარ თვე ლი ხე ლო ვა ნი და ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მწე რა ლი. მაგ რამ დღე ვან
დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის არა ფერს ნიშ ნავს არც მეც ნი ე რე ბა, არც 
მწერ ლო ბა, არც ხე ლოვ ნე ბა. თუმ ცა იძა ხის, რომ ყვე ლა ფერს აკე თებს 
ხე ლოვ ნე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის პროგ რე სი სათ ვის. ამას ვერ ხვდე ბი ან 
მწერ ლე ბი, თო რემ ჩვენ გა და ყო ლილ ნი ვართ მათ ზე ზრუნ ვა სა და 
ამაგ სო,  ამ ბობს ხე ლი სუფ ლე ბა. თუ შე ნო ბას წა გარ თმე ვენ, წიგნს არ 
გა მო გი ცე მენ, ტე ლე ვი ზი ა ში არ გა მო გიშ ვე ბენ, გა ზეთს და გი ხუ რა ვენ 
 მთე ლი რე დაქ ცი ე ბი ოფი სის გა რე შე რჩე ბა, რა ღა დარ ჩე ბა. დარ ჩე ბა 
თი თო ო რო ლა, ხე ლი სუფ ლე ბის გან მარ თუ ლი მწე რა ლი, რო მელ საც 
არ სჭირ დე ბა არც ქარ თუ ლი სუ ლი ე რე ბა, არც ქარ თუ ლი კულ ტუ რა. 
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ასე ყო ველ თვის არ სე ბობ და სა ქართ ვე ლო ში წიგ ნი, იქ ნე ბო და ის ხან 
სპარ სუ ლი, ხან არა ბუ ლი, ხან რუ სუ ლი, ქარ თუ ლი კი იყო და ჩაგ რუ ლი. 
კარ გია არ სე ბობ დეს სხვაც, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო ში პრი ო რი ტე ტი უნ და 
მი ე ნი ჭოს ქარ თულ სიტყ ვას, ქარ თულ კულ ტუ რას, მეც ნი ე რე ბას.

პი რა დად მე ძალ ზე პე სი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი, რად გან დღეს 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში არი ან ნა ცი ო ნა ლე ბის მან ტი ით შე მო სი ლი ორ ჯო ნი კი
ძე ე ბი, ნა ცი ო ნა ლე ბის ნიღ ბით მო სუ ლი ან ტი ნა ცი ო ნა ლე ბი. ეს რე ა ლო ბაა 
და ოპ ტი მის ტუ რი დას კვნის სა ფუძ ველს არ მაძ ლევს. არ სე ბობს გან კარ
გუ ლე ბა, რომ უნი ვერ სი ტე ტებ ში, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა ში, ყვე ლა 
უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში და კვლე ვით და წე სე ბუ ლე ბა ში პენ სი ა ზე 
უნ და გა უშ ვან 50 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბი. მათ და უ ნიშ ნა ვენ 
3 წლის ვა დით ხელ ფა სის 80%ს. ეს და ახ ლო ე ბით 90 ლა რია პრო ფე სო
რის თვის, დო ცენ ტის თვის  70 ლა რი და ასე შემ დეგ. სა მი წლის შემ დეგ 
სა ერ თო პენ სი ა ზე იქ ნე ბი ან, თუ ეკუთ ვნით სა ერ თოდ. 50 წლის კაცს 28 
ლა რი ან პენ სი ა საც არ და უ ნიშ ნა ვენ. უნ და უცა დოს 65 წელს. მა ნამ დე 
ზო გი მოკ ვდე ბა, ზო გი სამ სა ხურს იშო ვის, ზოგს სი დედ რი ჰყავს, ზოგს 
რძა ლი ჰყავს და მა თი დახ მა რე ბით, წვა ლე ბით იარ სე ბებს, ალ ბათ. ეს 
არის ლახ ვრის ჩა ცე მა ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბი სათ ვის. 
თი თო ო რო ლა ტა ლან ტი, რა თქმა უნ და, ყო ველ თვის იარ სე ბებს. ვა ჟა
 ფშა ვე ლას, ილია ჭავ ჭა ვა ძე სა და აკა კი წე რე თელს რუ სე თის ხე ლი სუფ
ლე ბა არ ეხ მა რე ბო და, მაგ რამ მათ მა ინც შექ მნეს დი დი ქარ თუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა. ასე ვე თი თო ო რო ლა ქარ თვე ლი მწე რა ლი ყო ველ თვის 
იარ სე ბებს მწე რალ თა კავ ში რი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რის 
გა რე შეც. მაგ რამ ეს არ იქ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის ღირ სე ბა და დამ სა ხუ
რე ბა. ეს ფაქ ტი ჩვენ ხე ლი სუფ ლე ბას შავ ლა ქად და აჩ ნდე ბა ხან გრძლი ვი 
თუ ხან მოკ ლე არ სე ბო ბის მან ძილ ზე.

ესა უბ რა მე რი ნა მო რა ძე
“ა ხა ლი თა ო ბა”, 2006, 20 იან ვა რი

ევ რო პე იზ მი თუ ამე რი კა ნიზ მი?
 გლო ბა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მა კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე ყო ველ თვის 

იდ გა: უძ ვე ლეს დრო ში მას ჰქონ და რე ლი გი უ რი ბრძო ლე ბის სა ხე. მა გა
ლი თად, ქრის ტი ა ნო ბა თა ვი დან იყო კოს მო პო ლი ტუ რი რე ლი გი ა. მაგ რამ, 
შემ დეგ, თან და თან მას ყველ გან მი ე ცა ნა ცი ო ნა ლუ რი, ეროვ ნუ ლი სა ხე. 
მაგ რამ პირ ველ ხა ნებ ში ქრის ტი ა ნო ბაც, მაჰ მა დი ა ნო ბაც, სხვა რე ლი გი
ე ბიც იყო კოს მო პო ლი ტუ რი; ე.ი. ყვე ლას თვის უნ და წა ერ თმი ათ ნა ცი ო
ნა ლუ რი მრწამ სი და ნა ცი ო ნა ლუ რი ტრა დი ცი ე ბი და უნ და ყო ფი ლი ყო 
ერ თი სა ერ თო გლო ბა ლუ რი რე ლი გი ა. ეს ხორ ცი ელ დე ბო და დაპყ რო
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ბი თი ომე ბი თაც, კულ ტუ რი თაც და აი, ჩვენ ვდგა ვართ გლო ბა ლი ზა
ცი ის ახა ლი ვა რი ან ტის წი ნა შე.

– რა ვა რი ან ტია ეს?
 ეს ვა რი ან ტი არის ამე რი კა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც ეძა ხი ან “ევ რო

პე იზმს”, მაგ რამ ეს ევ რო პე იზ მი არ გახ ლავთ. ევ რო პე იზ მის კენ, ევ რო
პის კენ სა ქარ თვე ლო ყო ველ თვის ილ ტვო და, ქარ თუ ლი კულ ტუ რა 
ყო ველ თვის იყო ევ რო პუ ლი, რო გორც ქრის ტი ა ნუ ლი. მაგ რამ ამე რი კა
ნი ზა ცია და ამე რი კუ ლი სხვა მოვ ლე ნა ა, რო მე ლიც ჩვე ნი სა ზო გა დო ე
ბის თვის ჯერ ჯე რო ბით უცხ ო ა. ქარ თველ ხალხს ყო ველ თვის ჰქონ და 
შე გუ ე ბის უნა რი, სხვა თა გა მოც დი ლე ბის, სხვა თა ტრა დი ცი ე ბის გა თა ვი
სე ბა. ასე იყო, მა გა ლი თად, რო ცა სა ქარ თვე ლოს თა ვის მსოფ ლმხედ ვე
ლო ბას, თა ვის ტრა დი ცი ებს თავს ახ ვევ და ბი ზან ტი ა, შემ დეგ არა ბუ ლი 
სამ ყა რო, შემ დეგ სპარ სე თი. ჩვე ნი პო ე ტე ბი ბა ძავ დნენ სპარ სულ ლი ტე
რა ტუ რას. შემ დეგ XIX სა უ კუ ნი დან და იწყო ევ რო პე იზ მი. რუ სუ ლის 
გავ ლე ნა ჩვენს ლი ტე რა ტუ რა ზე ძა ლი ან სუს ტად იგ რძნო ბა, მაგ რამ 
ევ რო პე იზ მის კენ სწრაფ ვა ყო ველ თვის იყო გა მო ხა ტუ ლი და თვით ჩვე ნი 
მეც ნი ე რე ბიც, კო მუ ნის ტურ პე რი ოდ შიც კი წერ დნენ გა მოკ ვლე ვებს 
ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ევ რო პულ კულ ტუ რას თან მი მარ თე ბა ზე.

ამე რი კა ნიზ მი, რო გორც ვთქვით, არის ახა ლი მოვ ლე ნა. ამე რი კა ნიზ მი 
ხორ ცი ელ დე ბა არა მხო ლოდ კულ ტუ რა ში, არა მედ ეკო ნო მი კა ში, ტრა დი
ცი ებ ში, ზნე ო ბა ში, სა ხელ მწი ფო ებ რივ ღი რე ბუ ლე ბებ ში და მას აქვს 
მარ თლაც გლო ბა ლუ რი სა ხე. ამი ტო მაც არის მე ტის მე ტად მტკივ ნე უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. რომ გა ვა 2030 წე ლი, ჩვენ არ ვი ცით, რო გორ 
წა რი მარ თე ბა ეს პრო ცე სი, ალ ბათ უკ ვე ეს იქ ნე ბა ათ ვი სე ბუ ლი და 
გა ქარ თუ ლე ბუ ლი. მე იმე დი მაქვს, რომ ეს ასე მოხ დე ბა.

1920ი ან წლებ ში ბოლ შე ვი კე ბი ტო ტა ლუ რად ან გრევ დნენ ქარ თულ 
რწმე ნას, ქარ თულ ტრა დი ცი ებს, ეროვ ნულ და სუ ლი ერ ფა სე უ ლო ბებს. 
მაგ რამ ბო ლოს მა ინც მო ხერ ხდა ისე, რომ ეს კო მუ ნის ტუ რი, კოს მო პო
ლი ტუ რი, დღე ვან დე ლი ტერ მი ნით რომ ვთქვათ, გლო ბა ლუ რი პრე ტენ
ზი ის მქო ნე იდე ო ლო გია გახ და ქარ თუ ლი სუ ლი ე რე ბის გა მომ ხატ ვე ლიც 
კი. გარ კვე ულ პე რი ოდ ში, ვთქვათ 6070ი ან წლებ ში, რო ცა კო მუ ნის ტე
ბი უკ ვე გა და ჯიშ დნენ და არც იყ ვნენ კო მუ ნის ტე ბი. აი, ასე მოხ დე ბა 
ალ ბათ. ამი ტო მაც პირ ველ ხა ნებ ში ჩვენ ვე ჯა ხე ბით ამ უცხო ძა ლას, 
რო მე ლიც ცდი ლობს ჩვე ნი სუ ლი ე რე ბის გა დაგ ვა რე ბას, შერ ყვნას. ეს 
ხორ ცი ელ დე ბა, ვთქვათ, გამ ძაფ რე ბუ ლი შე ტე ვით უნი ვერ სი ტეტ ზე, 
მწე რალ თა კავ შირ ზე, მას მე დი ა ზე, მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა ზე და ა.შ.

შემ დეგ ალ ბათ ეს პრო ცე სი და იწ მინ დე ბა, თვი თო ნაც გონს მო ე გე ბი ან 
და ჩვენც შევ ძლებთ იმუ ნი ტე ტის გა მო მუ შა ვე ბას და თა ვის დაც ვას, 
მი ი ღებს უფ რო ნორ მა ლურ სა ხეს. დღეს ეს ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლი ა, მით 
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უმე ტეს, რომ სუ ლი ე რე ბის წი ნა აღ მდეგ და კულ ტუ რის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა უკავ შირ დე ბა სო ცი ა ლურ პრობ ლე მას, რო ცა სა ზო გა დო ე ბას 
არ შე უძ ლია არ სე ბო ბა და მო უ კი დებ ლად. ჩვენ არ ვართ დი დი ქვე ყა ნა, 
არ ვართ ძლი ე რი ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნა, რომ ადა მი ან მა შეძ ლოს თა ვის 
რჩე ნა და მით უმე ტეს კულ ტუ რამ, მეც ნი ე რე ბამ, ხე ლოვ ნე ბამ იარ სე ბოს 
სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბის გა რე შე. ჩვენ რომ ვი ყოთ 50100 მლნ. ალ ბათ, 
მა შინ შევ ძლებ დით. რა საკ ვირ ვე ლი ა, მე ვე თან ხმე ბი იმ აზრს, რომ არ 
შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ჰყავ დეს 500 ლი ტე რა ტო რი და 1000 მწე რა ლი 
 და ა.შ. მაგ რამ ისევ ვი მე ო რებ  ეს პრო ცე სი, ე.ი. ადა მი ა ნე ბის თა ვი დან 
მო შო რე ბის პრო ცე სი უკავ შირ დე ბა სო ცი ა ლურ სა კითხს. ამი ტომ ხდე ბა 
მე ტის მე ტად მტკივ ნე უ ლი.

- თვი თონ ეს გლო ბა ლი ზა ცია ჩვენს კულ ტუ რა ზე რო გორ აი სა ხე ბა, რა 
პრო ცე სე ბი წა ვა, აი, ვთქვათ, თუ აი სა ხა უარ ყო ფი თი კუთხ ით.

 გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო გორც ვთქვით, ყო ველ დრო ში არ სე ბობ და და 
ეს აუ ცი ლე ბე ლიც არის ერ თი მხრივ. იმი ტომ, რომ არ შე იძ ლე ბა ერე
ბი, ენე ბი, კულ ტუ რე ბი იყოს კარ ჩა კე ტი ლი. აუ ცი ლე ბე ლი ა, მაგ რამ 
ყვე ლა ფერს აქვს თა ვი სი ზღვა რი. გლო ბა ლი ზა ცია უნ და წა რი მარ თოს 
არა ერის სა ზი ა ნოდ, არა მედ ერის სა სი კე თოდ. გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მო
ხა ტუ ლე ბა იყო ჩვენს ლი ტე რა ტუ რა ში რო მან ტიზ მი, მო დერ ნიზ მი, სიმ
ბო ლიზ მი, ასე ვე ფუტ ურიზ მი და სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბი. იმი ტომ, რომ 
რაც უცხ ო ეთ ში კარ გი გა კე თე ბუ ლა, ის რომ ჩვენ გად მოგ ვე ტა ნა და 
აგ ვეთ ვი სე ბი ნა. რა თქმა უნ და, ამ პრო ცეს ში ძნე ლია წო ნას წო რო ბის 
დაც ვა, ზოგ ჯერ ეს ვლინ დე ბა ეპი გო ნო ბა ში, ზოგ ჯერ ვლინ დე ბა სა კუ
თა რი ტრა დი ცი ე ბის უარ ყო ფა ში, მაგ რამ ძლი ე რი ტა ლან ტი და ძლი ე
რი პი როვ ნე ბა ან თუნ დაც ძლი ე რი ერი ყო ველ თვის შეძ ლებს სა კუ თა რი 
სა ხის გა მოკ ვე თას და სა კუ თა რი საქ მის სა სი კე თოდ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სის წარ მარ თვას. კარ ჩა კე ტი ლე ბი ვი ყოთ სა ერ თა შო რი სო პრო
ცე სე ბის გან – ეს შე უძ ლე ბე ლი ა, იმი ტომ რომ, რაც დრო გა ვა უფ რო და 
უფ რო და ახ ლოვ დე ბა ენე ბი, უფ რო და უფ რო და ახ ლოვ დე ბა ერე ბი და 
კულ ტუ რე ბი და ეს აუ ცი ლე ბე ლიც არის. მაგ რამ თუ ყვე ლა ფე რი დავ
კარ გეთ ჩვე ნი სა კუ თა რი და უა რი ვთქვით 1500 წლი ან ქარ თულ ლი ტე
რა ტუ რა ზე, ქარ თულ ტრა დი ცი ებ ზე, ჩვენს რე ლი გი ურ მრწამ სზე, მა შინ 
რა ვყო ფილ ვართ. ენა საც დავ კარ გავთ და სა ერ თოდ გაქრე ბა ქარ თუ ლი 
ფე ნო მე ნი და ჩვე ნი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა იქ ცე ვა ფიქ ცი ად. აი ამი ტომ 
არის საფ რთხი ლო გლო ბა ლი ზა ცი ას თან მი მარ თე ბა და აუ ცი ლე ბე ლიც. 
ადა მი ანს რომ ცი ვა, ცეცხ ლი სა ჭი რო ა. მაგ რამ ცეცხ ლი ზო მი ე რად უნ
და გა მო ი ყე ნო და თა ვი არ და იწ ვა. 

ესა უბ რა მი მო ზა კვირ კვია
ჟ. “სამ ყა რო”, 2006, № 1.
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პრაქ ტი კუ ლი ალ ღო და უნა რი პირ ვე ლა დია
- რას ფიქ რობთ სწავ ლე ბის ახალ მე თოდ ზე და რამ დე ნად შე უწყ ობს 

ხელს ჟურ ნა ლის ტებს, ჩა მო ყა ლიბ დნენ პრო ფე სი ო ნა ლე ბად?
– სი ახ ლე ყვე ლა დარ გში აუ ცი ლე ბე ლია და მით უმე ტეს, ჟურ ნა ლის ტი

კა ში. ჟურ ნა ლის ტი ყვე ლა ზე მე ტა დაა ჩარ თუ ლი სა ზო გა დო ებ რივ პო ლი
ტი კურ პრო ცე სებ ში და ის უნ და იყოს სი ახ ლის პირ ვე ლი ამ თვი სე ბე ლი. 
შე სა ბა მი სად, კვა ლი ფი ცი უ რი ჟურ ნა ლის ტი რომ მომ ზად დეს, სა ჭი როა 
ახა ლი, თა ნა მედ რო ვე სწავ ლე ბის ფორ მე ბი. სწო რედ ამას ნერ გავს 
სდა სუს ხელ მძღვა ნე ლო ბა: დე კა ნიც და ლექ ტო რიც ცდი ლო ბენ გა ნა
ხორ ცი ე ლონ ის სი ახ ლე, რაც ცხოვ რე ბამ მო ი ტა ნა.

– სხვა სფე რო ე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ჟურ ნა ლის ტი კა არ ექ ვემ დე ბა-
რე ბა სწავ ლე ბის სტან დარ ტულ ფორ მებს, ის მუდ მი ვად ვი თარ დე ბა... 
თქვე ნი შე ფა სე ბით, რო გორ უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს და გან ვი თარ დეს 
ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა?

– ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა ტრა დი ცი უ ლად და კავ ში რე ბუ ლი იყო 
ქარ თვე ლი ერის ბედ თან, ქარ თვე ლი ხალ ხის სატ კი ვარ თან. ამი ტომ 
პრე სის წი ნა შე დას მუ ლი ამო ცა ნაც სხვა დას ხვა დროს სხვა დას ხვა 
იყო. დღეს ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნა შე სხვა პრობ ლე მე ბი დგას და ამი
ტომ ჟურ ნა ლის ტი ვერ იქ ნე ბა იზო ლი რე ბუ ლი იმ სა ზო გა დო ებ რივ 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი სა გან, რომ ლე ბიც ჩვენ ში მიმ დი ნა რე ობს. 
მარ თა ლი ა, ჟურ ნა ლის ტი კას “მე4 ხე ლი სუფ ლე ბას” უწო დე ბენ, მაგ
რამ ჟურ ნა ლის ტი მა ინც არ არის და მო უ კი დე ბე ლი. ეს გან საზღ ვრე
ბა უფ რო მე ტა ფო რუ ლი ა. ჟურ ნა ლის ტმა უნ და იზ რუ ნოს სწო რედ იმ 
პრო ცე სე ბის მაქ სი მა ლუ რად გა მოვ ლე ნი სა და სა ზო გა დო ე ბის თვის 
მი წო დე ბი სათ ვის, რაც ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში მიმ დი ნა რე ობს. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ჟურ ნა ლის ტი კა ყა ლიბ დე ბა და ვი თარ დე ბა მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის შე სა ბა მი სად.

– რო გორ ფიქ რობთ, რამ დე ნად კარ გად მო ერ გო ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტი 
ჟურ ნა ლის ტი კის სფე რო ში გა ტა რე ბულ სწავ ლე ბის ახალ მე თო დებს, სტუ-
დენ ტე ბის თვი საც და ლექ ტო რე ბი სათ ვი საც რთუ ლი იყო ადაპ ტი რე ბა?

– ფსი ქო ლო გი უ რი ბა რი ე რი არ სე ბობს, უპირ ვე ლე სად, უფ რო სი თა
ო ბის თვის, ამ შემ თხვე ვა ში ლექ ტო რე ბის თვის. სტუ დენ ტი კი ახალ გაზ
რდაა და ის ყო ველ თვის ეს წრაფ ვის სი ახ ლეს. თა ვი სი ბუ ნე ბით ახალ
გაზ რდა სი ახ ლის მა ძი ე ბე ლი ა. ამი ტომ სტუ დენ ტებს ეს მტკივ ნე უ ლად 
არ აღუქ ვამთ. უფ რო სი თა ო ბის თვის, რო მე ლიც შეჩ ვე უ ლია სხვა სტან
დარ ტებს, სხვა კრი ტე რი უ მებს, ძნე ლი აღ მოჩ ნდა გა და ი ა რა ღე ბა. სდა
სუ ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ლექ ცი ე ბის კითხ ვა არც ისე დი დი 
ხნის წინ და ვიწყ ე, ვხე დავ, რომ სწავ ლე ბის პრო ცე სი მა ღალ დო ნე ზე 
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მიმ დი ნა რე ობს. გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა სტუ დენ ტე ბის აქ ტი ვო ბა, 
რაც მე სხვა უნი ვერ სი ტე ტებ ში არ შე მი ნიშ ნავს.

– სწავ ლე ბის მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, პრაქ ტი კულ 
გა მოც დი ლე ბას უფ რო მეტ უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ, ვიდ რე თე ო რი ულ 
ცოდ ნას. თქვენ რო გორ ფიქ რობთ, ჩვენ თვის, ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის 
რო მე ლი უფ რო აუ ცი ლე ბე ლი ა.

– ჟურ ნა ლის ტი, უპირ ვე ლე სად, არის პრაქ ტი კო სი. რა თქმა უნ და, ეს 
არ გა მო რიცხ ავს თე ო რი ულ ცოდ ნას. კარ გი ა, თუ ჟურ ნა ლისტს ეცო დი
ნე ბა ჟურ ნა ლის ტი კის ის ტო რი ა, ჟან რთა კლა სი ფი კა ცი ა, პუბ ლი ცის
ტუ რი ფორ მე ბი და სხვა, მაგ რამ ეს მთა ვა რი არა ა. ისე თი ცნო ბი ლი 
პუბ ლი ცის ტი და ჟურ ნა ლის ტიც კი, რო გო რიც გუ რამ ფან ჯი კი ძე იყო, 
სა ერ თოდ არ ყო ფი ლა ჟურ ნა ლის ტი კის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტი. მან 
მე ტა ლურ გი ის ფა კულ ტე ტი და ამ თავ რა. ასე რომ, მთა ვა რი პრაქ ტი კაა 
და მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მი სი დახ ვე წა. პრაქ ტი კუ ლი ალ ღო და უნა რი 
პირ ვე ლა დია მე დი ა ში, ხო ლო ყვე ლა ზე მთა ვა რი ნი ჭი ა.

– რამ დე ნად აძ ლევს სდა სუ- ში და ნერ გი ლი სწავ ლე ბის მე თო დი ჟურ ნა-
ლის ტი კის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს პრო ფე სი ო ნა ლე ბად ჩა მო ყა ლი-
ბე ბის შანსს?

– სდა სუ ში ჟურ ნა ლის ტის სფე რო ში სა უ კე თე სო პი რო ბე ბია შექ მნი ლი. 
სტუ დენ ტე ბის და ინ ტე რე სე ბა იმ დე ნად დი დი ა, რომ ეს მათ ვე უწყ ობს 
ხელს პრო ფე სი ო ნა ლე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. მარ ტო ერ თი მხა რის ენ თუ
ზი აზ მი ვერ იქ ნე ბა გა დამ წყვე ტი. აქ ორი ვე მხა რე ერ თმა ნეთს ერ წყმის 
და ვფიქ რობ, რომ სდა სუს კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი იქ ნე ბი ან კვა ლი ფი
ცი უ რი ჟურ ნა ლის ტე ბი ბეჭ დურ მე დი ა ში, რა დი ო სა და ტე ლე ვი ზი ა ში.

– თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ე ბაც უფ რო 
მომ თხოვ ნი გახ და ჟურ ნა ლის ტე ბი სად მი. ეს მო ითხ ოვს ჟურ ნა ლის-
ტი კის კი დევ უფ რო გან ვი თა რე ბას. სა ჭი როა თუ არა ამი სათ ვის ახა ლი 
სა ლექ ციო კურ სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და სრუ ლი ად ახა ლი პროგ რა მის 
მომ ზა დე ბა?

– მე ვერ ვიტყ ვი, რომ ეს არის რექ ტო რა ტის ან დე კა ნა ტის კომ პე ტენ
ცი ა, მაგ რამ მი მაჩ ნი ა, თა ნა მედ რო ვე ჟურ ნა ლის ტმა უნ და იცო დეს ერ თ
ერ თი ევ რო პუ ლი ენა, ამ შემ თხვე ვა ში, უფ რო ინ გლი სუ რი ენა. აუ ცი ლე
ბე ლია კომ პი უ ტე რის ცოდ ნაც. სა ჭი როდ მი მაჩ ნია ამ ორი საგ ნის უფ რო 
გაღ რმა ვე ბუ ლად სწავ ლე ბა.

- თქვენ რო გორც დი დი პრაქ ტი კი სა და გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ჟურ ნა-
ლის ტი, რას გვირ ჩევ დით ახალ ბე და ჟურ ნა ლის ტებს?

 ჟურ ნა ლის ტის ოს ტა ტო ბა, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი მუ შა ო ბის პრო ცეს ში 
იხ ვე წე ბა. ამი ტომ თქვენ, სტუ დენ ტებ მა რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ენერ გი უ
ლო ბით და მუ ყა ი თო ბით უნ და იმუ შა ოთ პრე სა ში, რა დი ო სა და ტე ლე ვი
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ზი ა ში. მხო ლოდ მუ შა ო ბის პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს პი როვ
ნე ბა პრო ფე სი ო ნალ ჟურ ნა ლის ტად.

ესა უბ რა ქე თი ბოლ ქვა ძე
გაზ. “სდა სუ”, 2006, აპ რი ლი

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა ჩე მი ინი ცი ა ტი ვით ჩა მო-

ყა ლიბ და. იგი იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრომ რე გის ტრა ცი ა ში გა ა ტა რა 1992 
წლის 5 ივ ნისს.

თავ და პირ ვე ლად ფუნ ქცი ო ნი რებ და რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცი ა, რომ ლის მი ზა ნი ფორ მა ლუ რად იყო კონ სტან ტი ნე გამ სა
ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის პრო პა გან და და ამ თვალ საზ რი სით თა ნა მედ
რო ვე მოვ ლე ნე ბის გა შუ ქე ბა, ფაქ ტი უ რად კი  დევ ნი ლი პრე ზი დენ ტის 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მხარ დამ ჭე რი სა ხალ ხო ფრონ ტის ორ გა ნი ზე ბა.

ამ სა კითხ ებ ზე 1992 წლის 7 მა ისს გროზ ნო ში შე ვუ თან ხმდი პრე ზი-
დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, რო მელ მაც ეს წე რი ლო ბი თაც დაგ ვი დას
ტუ რა. სა ზო გა დო ე ბა გმობ და სამ ხედ რო გა დატ რი ა ლე ბას, რო მე ლიც 
რუ სე თის მხარ და ჭე რით მოხ და 1991 წლის დე კემ ბერ სა და 1992 წლის 
იან ვარ ში, წი ნა აღ მდე გი იყო რო გორც სა მო ქა ლა ქო ომი სა, ისე აფ ხა
ზეთ ში ომის პრო ვო ცი რე ბი სა. მო ითხ ოვ და სა და ვო სა კითხ ე ბის მშვი
დო ბი ა ნი გზით გა დაჭ რას, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის აღ
დგე ნას, ამ ხელ და ხუნ ტის მოწყ ო ბილ ბარ ბა რო სულ აქ ცი ებს რო გორც 
თბი ლის ში, ისე სა მეგ რე ლო სა და აფ ხა ზეთ ში; აკ რი ტი კებ და მო ძა ლა დე 
ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ღუპ ველ პო ლი ტი კას, ებ რძო და “მხედ რი ო ნის” ბან
დი ტურ გა ერ თი ა ნე ბას.

სა ზო გა დო ე ბამ მთელს სა ქარ თვე ლო ში სწრა ფად ჩა მო ა ყა ლი ბა სა ქა
ლა ქო და რა ი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

1993 წლის მა ის ში გა ი მარ თა პირ ვე ლი ყრი ლო ბაც.
ვცემ დით გა ზე თებს რო გორც თბი ლის ში, ისე რა ი ო ნებ ში., მაგ. 

“საქართველოს სამრეკლო” თბილისში, “ზა რე ბი გრი გალ ში”  სამ ტრე
დი ა ში, “წა ლენ ჯი ხის ზა რე ბი”  წა ლენ ჯი ხა ში და ა.შ.

ჩვენ არ შევ დი ო დით “მრგვალ მა გი და ში”, მაგ რამ რო გორც გა ზეთ 
“აღ დგო მის” რედ კო ლე გი ის წევ რე ბი, მას თან კო ორ დი ნი რე ბუ ლად 
ვმოქ მე დებ დით.

გან სა კუთ რე ბით პო პუ ლა რუ ლი იყო გა ზე თი “სა ქარ თვე ლოს სამ რეკ-
ლო” (რე დაქ ტო რი ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე), რო მე ლიც მე გა ვა ტა რე რე გის
ტრა ცი ა ში.
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მრა ვა ლა თა სი ა ნი ტი რა ჟით გა მო ი ცა კ. გამ სა ხურ დი ას ოც ტო მე უ ლის 
ხუ თი ტო მი (გა მომ ცემ ლო ბა “დი დოს ტა ტი”, დი რექ ტო რი სო სო სი გუ ა).

გარ და პრე ზი დენ ტის მხარ და ჭე რი სა, სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბა სა 
და პო პუ ლა რო ბას ხელს უწყ ობ და ის ფაქ ტი, რომ მას ხელ მძღვა ნე ლობ
და მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი.

19921993 წლებ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა იყო 
სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე ძლი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ა, ფაქ ტი უ რად წამ ყვა ნი 
ეროვ ნუ ლი ძა ლა, რომ ლის წევ რთა რიცხ მა 30.000-ს მი აღ წი ა, თუმ ცა 
პუტ ჩში მო ნა წი ლე პარ ტი ე ბი არ გვცნობ დნენ.

მხო ლოდ თბი ლის ში სა ზო გა დო ე ბას ჰყავ და 7 ათა სი რე გის ტრი რე
ბუ ლი წევ რი, რო მე ლიც სა წევ როს იხ დი და.

მაგ რამ 1993 წლის ოქ ტომ ბრი დან ხე ლი სუფ ლე ბამ და არ ბია რა ი ო ნუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, და ხუ რა გა ზე თე ბი, და ა პა ტიმ რა ცალ კე უ ლი წევ რე ბი.

სხვა დას ხვა პე რი ოდ ში ემიგ რა ცი ა ში წა ვი და სა ზო გა დო ე ბის სა მი ვი
ცე პრე ზი დენ ტი  თა მაზ ვა შა ძე, ენ ვერ ნი ჟა რა ძე, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე.

თბი ლის ში ვრჩე ბო დით მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი და მე. ამის გა მო 1995 
წელს სა ზო გა დო ე ბას და ე მა ტა ვი ცე პრე ზი დენ ტი ან ზორ აბ რა ლა ვა და 
პო ლი ტი კუ რი მდი ვა ნი ბი ძი ნა გი ორ გო ბი ა ნი.

1995 წლის აგ ვის ტო ში სა ზო გა დო ე ბამ სტა ტუ სი შე იც ვა ლა  იქ ცა 
პო ლი ტი კურ მოძ რა ო ბად.

ჩვენ გა დავ წყვი ტეთ, მი უ ხე და ვად “მრგვა ლი მა გი დის” პრო ტეს ტი სა, 
არ ჩევ ნებ ში მიგ ვე ღო მო ნა წი ლე ო ბა.

ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობ და ჩვე ნი რი გე ბის გახ ლე ჩას. ამი ტომ ფა რუ
ლად ჩვენს პო ზი ცი ა საც მხარს უჭერ და და ბო ი კო ტის ტებ საც აქე ზებ
და. ჩვენ გან წა ვი და და დაგ ვი პი რის პირ და გე ლა სა ლუ აშ ვი ლის “ზვი ა-
დის გზა”.

დაგ ვი პი რის პირ და ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის რუს თა ვის ორ გა ნი ზა ცი აც, 
ცალ კე ულ წევ რებ საც ყოყ მა ნი და ეტყ ოთ. ბევ რმა მათ გან მა ორ გა ნი ზა
ცია და ტო ვა.

მათ გა და ი ბი რეს მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნიც.
1995 წლის ოქ ტომ ბერ ში, არ ჩევ ნე ბის წინ, მი უ ხე და ვად ჩვე ნი და პი რა-

დად ჩე მი დი დი მცდე ლო ბი სა, იგი გა დად გა.
ამ ფაქ ტმა საგ რძნო ბი ზი ა ნი მოგ ვი ტა ნა.
იძუ ლე ბუ ლი გავ ხდით შეგ ვექ მნა ბლო კი “XXI სა უ კუ ნე” (თავ მჯდო მა-

რე ირაკ ლი გო ცი რი ძე, “ი ბე რი ა სპექ ტრის” მთა ვა რი რე დაქ ტო რი), თუმ
ცა მთა ვა რი ძა ლა ისევ ჩვენ ვი ყა ვით.

სა ზო გა დო ე ბას აღარ ჰქონ და სა კუ თა რი გა ზე თი, მაგ რამ ამ ფუნ ქცი ას 
ას რუ ლებ და “სამ რეკ ლო” (მთა ვა რი რე დაქ ტო რი ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე).

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 1995 წლის 5 ნო ემ ბრის არ ჩევ ნებ ში 54 
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პარ ტი ა სა და ბლოკს შო რის, მი უ ხე და ვად ხე ლი სუფ ლე ბის ზე წო ლი სა, 
ბო ი კო ტის ტე ბის ვა ი კრი ტი კი სა, ფალ სი ფი ცი რე ბი სა, მრა ვა ლი წევ რის 
პა ტიმ რო ბი სა და ემიგ რა ცი ა ში ყოფ ნი სა, ოფი ცი ა ლუ რად და ვი კა ვეთ მე-
ექ ვსე ად გი ლი, რაც მთე ლი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი სათ ვის სრუ ლი მო უ
ლოდ ნე ლო ბა აღ მოჩ ნდა.

პირ ვე ლი ად გი ლი და ვი კა ვეთ ფოთ ში, წა ლენ ჯი ხა ში, ჩხო როწყ უ ში, 
აბა შა ში, მარ ტვილ ში, ხო ლო თბი ლის ში მე სა მე ად გილ ზე გა ვე დით.

1996 წლის ივ ნის ში, ჩე მი წი ნა და დე ბით, სა ზო გა დო ე ბის მო რიგ ყრი
ლო ბა ზე პრე ზი დენ ტად ავირ ჩი ეთ ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი.

სა ზო გა დო ე ბა 19961997 წლებ ში სცემ და გა ზე თებს  “გრა ალ სა” და 
“კოლ ხურ კოშკს” (მთა ვა რი რე დაქ ტო რი სო სო სი გუ ა).

19992000 წლებ ში მა თი ად გი ლი და ი კა ვა “XXI სა უ კუ ნემ” (დამ ფუძ ნე-
ბე ლი ან ზორ აბ რა ლა ვა, მთა ვა რი რე დაქ ტო რი სო სო სი გუ ა).

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა სა და ზვი ად გამ სა ხურ დი ას იდე ე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სა ზო გა დო ე ბა კვლავ მო ითხ ოვ და ქვეყ ნის ტე რი ტო რი
ული მთლი ა ნო ბის აღ დგე ნას, ნე იტ რა ლი ტეტს, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბას, რე ა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის დამ კვიდ რე ბას, მო ითხ ოვ და 
ედ. შე ვარ დნა ძის გა დად გო მას, დსთდან გა მოს ვლას, სა ო კუ პა ციო ჯა
რე ბის გაყ ვა ნას, ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და სუ ლი ე რე ბის გან მტკი ცე ბას.

1999 წლის 2 ნო ემ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში კონ სტან ტი ნე 
გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა გა მო დი ო და ბლოკ “სა ქარ თვე ლოს აღორ-
ძი ნე ბის” სი ით და გა იყ ვა ნა სა მი დე პუ ტა ტი (ვ. ბო ჭო რიშ ვი ლი, ა. აბ რა-
ლა ვა, ს. სი გუ ა).

ასე ვე დე პუ ტა ტე ბი გახ დნენ მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი და ელიზ ბარ ჯა ვე-
ლი ძე, რომ ლე ბიც კენჭს იყ რიდ ნენ “ა ღორ ძი ნე ბის” სი ით.

ჩა მო ყა ლიბ და სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი უ რი ფრაქ ცია “XXI სა უ კუ ნე”; 
ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი (თავ მჯდო მა რე), ან ზორ აბ რა ლა ვა, ჯე მალ გა-
მა ხა რი ა, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე, რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე, 
სო სო სი გუ ა, ზუ რაბ ქა ფი ა ნი ძე, ელ დარ ნა დი რა ძე, ნო დარ მო დე ბა ძე.

ამ ფრაქ ცი ის ინი ცი ა ტი ვით 2000 წლის 20 მარტს პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო 
დად გე ნი ლე ბა, რო მელ მაც დაგ მო სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბა და გა ა-
თა ვი სუფ ლა ზ. გამ სა ხურ დი ას მომ ხრე პო ლიტ პა ტიმ რე ბი.

2002 წლის მარ ტში, ჩვე ნი ვე ფრაქ ცი ის ინი ცი ა ტი ვით, პარ ლა მენ ტმა 
მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა ზ. გამ სა ხურ დი ას ხსოვ ნის უკ ვდავ ყო ფის შე სა ხებ, 
რა საც მოჰ ყვა პრე ზი დენტ ედ. შე ვარ დნა ძის შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბუ ლე ბა.

2002 წლის სექ ტემ ბერ ში გარ და იც ვა ლა ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი, 
დრო ე ბით სა ზო გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რე გახ და ისევ მუხ რან მა ჭა ვა რი-
ა ნი, ხო ლო ფრაქ ცი ას სა თა ვე ში ჩა უდ გა ელიზ ბარ ჯა ვე ლი ძე.

ამის შემ დეგ ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რში სა ზო გა დო ე ბის ხალ ხმრა
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ვა ლი ყრი ლო ბაც გაი მარ თა, რო მელ მაც აირ ჩია ხელ მძღვა ნე ლო ბა.
კ. გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბას ეწო და “XXI სა უ კუ ნე”, ფრაქ ცი ის სა

ხე ლი. მაგ რამ მე ო რე დღეს გა უქ მე ბუ ლად გა მოცხ ად და!
არა და  ყრი ლო ბა სწო რედ “ა ღორ ძი ნე ბის” ინი ცი ა ტი ვით, მო ნა წი ლე

ო ბი თა და ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით გა ი მარ თა!
2007, მა ი სი

კა ტას ტრო ფა
სა კუ თარ თა ვის და სამ შობ ლოს ახალ შერ ცხვე ნის 
ტან ჯუ ლი ფიქ რით სა მუ და მოდ მო ვი ქან ცე ბი.

ტი ცი ან ტა ბი ძე, 1918, აპ რი ლი
ხვალ რა იქ ნე ბა, არ ვი ცი, დღეს კი ვხე დავ, რომ სა ქარ თვე ლო სას

ტი კად და მარ ცხდა და მთავ რო ბა მშვე ნივ რად გა დარ ჩა. ისე ვზე ი მობთ, 
თით ქოს სო ხუ მი და ცხინ ვა ლი არ დაგ ვე კარ გოს. გა მო დის ში ნა გან საქ
მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლე და აცხ ა დებს: ჩვენ მო ვი გე თო, ჩვენ რუ სებს 
ვა ჯო ბე თო!

რამ დე ნი მე სა ათ ში კი პრე ზი დენ ტი სამ დღი ან გლო ვას აცხ ა დებს და 
მომ ხდარ ფაქტს კა ტას ტრო ფას უწო დებს!

ევ რო პის ხელ მძღვა ნელ თა ხში რი ვი ზი ტე ბი, რუ სე თის აგ რე სი ის 
დაგ მო ბა და ჩვენ და მი თა ნად გო მა, ჩვე ნი გამ ხნე ვე ბა კარ გია და იმე დის 
მომ ცე მი. მაგ რამ ეს ყო ვე ლი ვე თან და თან პა ნაშ ვიდს და ემ სგავ სა, რო ცა 
ჭი რი სუ ფალს გულს უმაგ რე ბენ, მა ტე რი ა ლუ რა დაც ეხ მა რე ბი ან, მაგ რამ 
მიც ვა ლე ბულს ვე რა ვინ გა უ ცოცხ ლებს.

ხვალ რა იქ ნე ბა არ ვი ცი. დღეს კი ისე ჩანს, რომ რუ სეთ მა და ამე რი კამ, 
რო გორც 1555 წელს ოს მა ლეთ მა და სპარ სეთ მა, სა ქარ თვე ლო გა იყ ვეს.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2008, 1-15 სექ ტემ ბე რი



360

IV. კრიტიკა

კრი ტი კის მი სია
(პა სუ ხი ალ მა ნახ “კრი ტი კის” შე კითხ ვებ ზე)

12. ტრა დი ცი უ ლად კრი ტი კას მრა ვალ ბრალ დე ბას უყე ნე ბენ, ერ თე
ულ თა ცოდ ვა სა და და ნა შა ულს არ ცთუ იშ ვი ა თად მთელს დარ გზე 
ავ რცე ლე ბენ. მაგ რამ მე მა ინც მგო ნი ა: 7080ი ა ნი წლე ბის ქარ თულ მა 
კრი ტი კამ ძი რი თა დად სწო რად შე ა ფა სა მიმ დი ნა რე ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
პრო ცე სი, ცალ კე უ ლი ავ ტო რე ბი და ნა წე რე ბი. თუმ ცა გა მო უ ცე მე ლი 
და აქე დან გა მომ დი ნა რე შე უ ფა სე ბე ლი დარ ჩა არა ერ თი ავ ტო რი 
(საკ მა რი სია და ვა სა ხე ლოთ ზ. გამ სა ხურ დია და მ. კოს ტა ვა). მაგ რამ 
ამის მთა ვა რი მი ზე ზი იყო კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ან ტი ლი ტე რა ტუ
რუ ლი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც თრგუ ნავ და მთელს სა ზო გა დო ე ბას. მე არ 
ვთვლი, რომ შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი და ი კარ გა. და ი კარ გა ის კრი ტე რი
უ მი, რო მელ საც ნერ გავ და პარ ტი ის დიქ ტა ტით ე. წ. სო ცი ა ლის ტუ რი 
რე ა ლიზ მი. სა ნაც ვლოდ ჩა მო ყა ლიბ და ახა ლი თვალ საზ რი სი და პო ზი
ცი ა. სა ერ თოდ მწერ ლო ბა ში სუ ბი ექ ტი ვიზმს ვე რა ვინ გა მო რიცხ ავს. 
არა თუ თა ნა მედ რო ვე თა შე ფა სე ბი სას ჭირს ვი ყოთ მი უდ გო მე ლი და მი უ
კერ ძო ე ბე ლი, არა მედ  კლა სი კო სებ საც სხვა დას ხვაგ ვა რად აღ ვიქ ვამთ 
და ვი აზ რებთ. ერ თი კრი ტე რი უ მი, ერ თი სტი ლი, ერ თი კონ ცეფ ცია  ეს 
ისევ ნაც ნო ბი იდე ო ლო გი ის ინერ ცი ა ა.

ლი ტე რა ტუ რაც ემორ ჩი ლე ბა ფა სე უ ლო ბა თა მუდ მი ვი გა და ფა სე ბის 
პრო ცესს და მას მხო ლოდ დი დი მწერ ლე ბი უძ ლე ბენ, რად გან მა თი 
უნი ვერ სა ლუ რი ბუ ნე ბა, რო გორც ზედ რო უ ლი მოვ ლე ნა, მრა ვალ ნა
ი რად აიხ სნე ბა და პა სუ ხობს ახალ ა ხალ გე მოვ ნე ბას და კონ ცეფ ცი ას. 
რუს თა ვე ლი და გუ რა მიშ ვი ლი, ბა რა თაშ ვი ლი და ვა ჟა ფშა ვე ლა, გა ლაკ
ტი ონ ტა ბი ძე და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ყო ველ თვის თა ნა მედ რო ვე 
და ნა ცი ო ნა ლუ რი მწერ ლე ბი იქ ნე ბი ან, რაც უნ და შე იც ვა ლოს კრი ტე
რი უ მე ბი  სუ ლერ თი ა, ვიქ ნე ბით რე ა ლის ტი თუ მო დერ ნის ტი, მა ტე რი ა
ლის ტი თუ იდე ა ლის ტი, სტრუქ ტუ რა ლის ტი თუ ფსი ქო ა ნა ლი ტი კო სი...

ერთ ფაქტს უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღ ე ბა: 7080ი ან წლებ ში ოფი ცი ო
ზი ძი რი თა დად კრი ტი კო სებს აკ რი ტი კებ და და არა პრო ზა ი კო სებ სა და 
პო ე ტებს (რო გორც ეს ად რე სჩვე ო და). მთა ვა რი ის გახ ლდათ, რომ კრი
ტი კამ გა აც ნო ბი ე რა ის იმ პულ სე ბი, გან წყო ბი ლე ბა და თვალ თა ხედ ვა, 
რა საც ურ ჩი მწერ ლე ბი ავ ლენ დნენ. კრი ტი კა უკ ვე აღარ იყო პარ ტი უ
ლი დოგ მე ბის ერ თგუ ლი. მან ფაქ ტი უ რად უარ ყო სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა
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ლიზ მი, თუმ ცა სა ა მი სო დეკ ლა რა ცი ით არ გა მო სუ ლა.
რა საკ ვირ ვე ლი ა, თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნი თა ვი სი დრო ის შვი ლია და 

ყვე ლა ნი მეტ წი ლად ან გა რიშს ვუ წევ დით მრის ხა ნე რე ა ლო ბას. სა ბო
ლოო შე დე გი კი მა ინც ის გახ ლდათ, რომ 70ი ა ნი წლე ბი დან ქარ თულ 
მწერ ლო ბა ში უკ ვე აღარ არ სე ბობ და ე. წ. სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მი, 
თუმ ცა ამი სი გაცხ ა დე ბა არ შე იძ ლე ბო და. ის მწერ ლე ბიც, რომ ლე ბიც 
პარ ტი ულ თე მებ ზე წერ დნენ, არ ღვევ დნენ ოფი ცი ა ლურ დოგ მებს (მაგ. 
შ. ნიშ ნი ა ნი ძე). თით ქმის აღა რა ვინ მსჯე ლობ და ე. წ. ახალ ადა მი ან ზე, 
სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის მე თოდ სა და სტილ ზე, და დე ბით გმირ
ზე, პარ ტი უ ლო ბა სა და კლა სობ რი ო ბა ზე. მაგ რამ ლი ტე რა ტუ რა ში იყო 
პრობ ლე მე ბი, რომ ლებ ზეც წე რა ჭირ და, ზოგ ჯერ შე უძ ლე ბე ლიც იყო. 
ეს ძი რი თა დად ეხე ბა XX სა უ კუ ნის მო დერ ნის ტულ და ავან გარ დის ტულ 
მწერ ლო ბას, მა თი იდე ე ბის, სტი ლი სა და გან წყო ბი ლე ბე ბის გა აზ რე ბას, 
ნა ცი ო ნა ლურ სა კითხ ებს.

ძვე ლი თა ო ბის ლი ტე რა ტო რე ბი (არ ვი ცი, რამ დე ნად გულ წრფე ლად) 
იცავ დნენ მარ ქსის ტულ ლე ნი ნურ ეს თე ტი კას. ისი ნი ოფი ცი ო ზის პო ზი
ცი ას გა მო ხა ტავ დნენ, თუმ ცა ისე იქ ცე ოდ ნენ, თით ქოს ლი ტე რა ტუ რი
სათ ვის შეს ტკი ო დათ გუ ლი. მაგ რამ მე მინ და შე გახ სე ნოთ, რომ კო მუ
ნის ტუ რი იდე ო ლო გი ით შე ჯავ შნულ კრი ტი კო სებს არ წა მო უ ყე ნე ბი ათ 
ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის სა სარ გებ ლო არ ცერ თი იდე ა, არ და უ წე რი ათ 
არ ცერ თი წიგ ნი, რო მელ საც მკითხ ვე ლი ეყო ლე ბო და თუნ დაც ფა ნა
ტი კოს პარ ტი უ ლებს შო რის, სუ ლერ თია  რა პოს ტი და რა წო დე ბაც 
ექ ნე ბო დათ მათ ავ ტო რებს.

ასე რომ ჩვენ ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გან ვას ხვა ვოთ ოფი ცი ა ლურ 
პარ ტი უ ლი და სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კა. არც წო დე ბე ბი, თა ნამ დე ბო
ბე ბი და პრე მი ე ბი გვე უბ ნე ბი ან რა ი მე სა ხე ი როს. პი რი ქით  ყო ვე ლი 
მათ გა ნი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის იქ ცა ქრთა მის ფორ მად, რო მ ლი თაც იგი 
გა მო არ ჩევ და ერ თგულ პი რებს, აქებ და და ახა ლი სებ და მათ. ამ გვა რი 
იე რარ ქია იყო ის კი ბე, რომ ლი თაც უნ და მის წვდე ნო და რი გი თი პარ ტი
უ ლი უმაღ ლეს ამ ქვეყ ნი ურ სი კე თეს. მა ტე რი ა ლისტს სხვა და ნარ ჩე ნი 
არც სჭირ დე ბო და.

3. მე მგო ნი ა, მწერ ლო ბას ჩე მი არ ცერ თი წიგ ნი არ შე უმ ჩნე ვი ა. პრე
სა ში ცნო ბაც კი არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა ზოგ მათ გან ზე (მაგ. “აღ თქმუ ლი 
ქვეყ ნის ძი ე ბა”, “სიტყ ვა, რო გორც ბე დის წე რა”). უნ და ვთქვა, რომ ამით 
დი დად არ შევ წუ ხე ბულ ვარ. ჩემ თვის კარ გად იყო ცნო ბი ლი პრო პა გან
დის მე ქა ნიზ მი, ამ გვა რი პრო პა გან დის ეფე მე რუ ლი შე დე გი. სა მა გი ე
როდ სა ლან ძღა ვი წე რი ლე ბი და რეპ ლი კე ბი ხში რად ქვეყ ნდე ბო და. ხო
ლო შალ ვა ჩი ჩუ ამ მო ნოგ რა ფი აც და ბეჭ და! შე და რე ბით მე ტი ყუ რადღ
ე ბა ხვდა წი ლად მო ნოგ რა ფი ას “კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას პრო ზის 
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სტრუქ ტუ რა”, თუმ ცა დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ეს წიგ ნი ცო ტას თუ ექ ნე ბა 
წა კითხ უ ლი. მა ინც მას მო წო ნე ბით შეხ ვდნენ მკითხ ვე ლე ბი ცა და ლი ტე
რა ტო რე ბიც. საკ მა რი სია ით ქვას, რომ ამ წიგ ნის რე ცენ ზენ ტე ბი იყ ვნენ 
აკა კი გა წე რე ლია და ელ გუ ჯა მაღრა ძე. მაგ რამ მკითხ ველს ყვე ლა ზე 
მე ტად და ა მახ სოვ რდა და ვით თევ ზა ძის რე ცენ ზი ე ბი. მათ კარ გად იც
ნობ და ოფი ცი ა ლუ რი ინ სტან ცი აც. დ. თევ ზა ძე ბრა ლად მდებ და, რომ 
მე გა და ვუხ ვიე მაქ სის ტულ ლე ნი ნურ ეს თე ტი კას, მო ვიშ ვე ლიე ფსი ქო ა
ნა ლი ზი, კო მუ ნის ტი გა მო ვაცხ ა დე კა ე ნად და ა. შ. მაგ რამ დ. თევ ზა ძის 
ე. წ. მამ ხი ლე ბე ლი რე ცენ ზი ე ბი ხე ლი სუფ ლე ბა საც ნაკ ლე ბად აინ ტე რე
სებ და და მას ხა ლი სით მი მარ თავ და მხო ლოდ მა შინ, რო ცა ჩემს წი ნა აღ
მდეგ მო რი გი კამ პა ნია იწყ ე ბო და.

მი უ ხე და ვად ამი სა, მა ინც ვუ მად ლი დ. თევ ზა ძეს  მან მე კომ კავ ში რის 
პრე მი ის ლა უ რე ა ტო ბას გა და მარ ჩი ნა!..

სა ერ თოდ კო მუ ნის ტურ იდე ო ლო გი ას არ სჭირ დე ბო და ლი ტე რა ტუ
რის მცოდ ნე ო ბა, ისე ვე რო გორც ფი ლო სო ფია და ფსი ქო ლო გი ა, რად გან 
ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა ზე მსჯე ლო ბა, ფსი ქი კის მო დე ლი რე ბა შე უძ ლე ბე ლი 
იყო დოგ მე ბის ტყვე ო ბა ში. სა მა გი ე როდ იგი ყო ველ თვის ყუ რადღ ე ბით 
ეპყ რო ბო და ენათ მეც ნი ე რე ბას და ფი ლო ლო გი ას. ისი ნი ხომ ფაქ ტებს 
ეყ რდნო ბი ან და არ უწევთ სუ ლი სა და სუ ლი ერ ფა სე უ ლო ბა თა კვლე ვა. 
ფი ლო ლო გი იქ ცა ლი ტე რა ტო რის სი ნო ნი მად და ფი ლო ლო გი უ რი გა მოკ-
ვლე ვე ბის კრე ბულს და ერ ქვა ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა. ამი ტომ იყო, 
რომ ჩვე ნი აკა დე მია კარს ყო ველ თვის ფარ თოდ უღებ და ენათ მეც ნი ე
რებ სა და ფი ლო ლო გებს, მაგ რამ ლი ტე რა ტო რებს არ სწყა ლობ და. მაგ. 
აკა დე მი კო სი ვერ გახ და აკა კი გა წე რე ლი ა, წარ დგე ნი ლიც არ ყო ფი ლან 
გე რონ ტი ქი ქო ძე და მი ხე ილ კვე სე ლა ვა. ხო ლო რუ სეთ ში აკა დე მი ის 
მიღ მა დარ ჩნენ ბახ ტი ნი და ლო სე ვი! XX სა უ კუ ნის მწერ ლო ბის სფე რო ში 
ლი ტე რა ტორს და უ პი რის პი რეს მარ ქსის ტუ ლად მო ქა და გე პუბ ლი ცის ტი. 
აქ ფი ლო ლო გი უ რი ძი ე ბაც შე უძ ლე ბე ლი იყო, რად გან და ხუ რუ ლია არ ქი
ვე ბი და არც მა სა ლე ბის  გა მომ ზე უ რე ბა სი ა მოვ ნებ და ვინ მეს.

ერ თერ თი კითხ ვის პა სუ ხად მინ და ვთქვა, რომ ჩე მი წე რი ლე ბი ბევრ 
მწე რალს მა ინც წა კითხ უ ლი ექ ნე ბა, თუნ დაც იმი ტომ, რომ ვის ზეც 
ვწერ დი, ის მა ინც კითხ უ ლობ და, ზო გი  საკ მა ოდ გულ დას მით და იჭ ვნე
უ ლა დაც!

4. მე მუ დამ სხვებ ზე ვწერ დი . ამი ტომ მოძ ნელ დე ბა სა კუ თარ თავ ზე 
სა უ ბა რი. არც ის არის იო ლი, გა ნაცხ ა დო ეს კონ ცეფ ცი ა, ეს დე ბუ ლე ბა, 
მე რომ წა მო ვა ყე ნე, უყუ რადღ ე ბოდ დარ ჩა ო. მი ზე ზი ხომ, პირ ველ ყოვ
ლი სა, სა კუ თარ თავ ში უნ და ვე ძი ოთ. მაგ რამ ჩვენ ვი ცით “ყუ რადღ ე
ბის” მიპყ რო ბა რო გორ ხდე ბო და კო მუ ნის ტურ სა ხელ მწი ფო ში, სა დაც 
ყვე ლა ფე რი ლი მი ტი რე ბუ ლი, და გეგ მი ლი და იე რარ ქი ას დაქ ვემ დე ბა რე
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ბუ ლი იყო. ამი ტომ, ერ თი მხრივ თუ მარ თლაც უხერ ხუ ლია მსჯე ლო ბა 
სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებ ზე, მე ო რე მხრივ  ისი ნი თუ გა რეგ ნუ ლად ნე იტ
რა ლუ რი იყო იდე ო ლო გი ი სად მი, მა სობ რივ სა შუ ა ლე ბა თა ყუ რადღ ე ბის 
მიღ მა რჩე ბო და. ხო ლო მა სობ რივ სა შუ ა ლე ბებს გა ნა გებ და პარ ტი ის ცე
კა, უფ რო ზუს ტად  ცე კას პირ ვე ლი მდი ვა ნი  მოს კო ვის თვა ლი და ყუ
რი. მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ოფი ცი ო ზი აქებ და საბ ჭო ურ თვალ საზ რისს, 
თუნ დაც სუს ტად და უნი ჭოდ გა მოთ ქმულს, და ლან ძღავ და ან ტი საბ ჭო
ურ თვალ საზ რისს, თუნ დაც გე ნი ა ლუ რი ყო ფი ლი ყო იგი. ხო ლო ამ ორი 
ცნე ბის არ სი ძი რი თა დად მა ინც და იყ ვა ნე ბა რუ სულ სა და ან ტი რუ სულ
ზე (“საბ ჭო უ რი” ევ ფე მის ტუ რი გა მოთ ქმაა და ნიშ ნავს რუ სე თის იმ პე
რი ა ლიზმს). აქე დან გა მომ დი ნა რე ხე ლი სუფ ლე ბა პრო პა გან დას უწევ და 
ისეთ იდე ა სა და შე ხე დუ ლე ბას, რო მე ლიც მოს კოვს მო ე წო ნე ბო და, რაც 
რუ სუ ლი იმ პე რი ა ლიზ მი სათ ვის სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და. ამი ტომ იდე
ო ლო გი ას არ სჭირ დე ბო და ჩემს მი ერ გან ხი ლუ ლი ში ნა გა ნი მო ნო ლო
გი, მი თო სი და მი თის ქმნა დო ბა, ფორ მე ბის სა ხეც ვლი ლე ბა, მი მარ თე ბა 
მო დერ ნიზ მთან და ავან გარ დიზ მთან, ან თუნ დაც 1020ი ა ნი წლე ბის 
ტრა დი ცი ე ბის აღ დგე ნა და კვლე ვა, არა რე ა ლის ტუ რი სკო ლე ბის დაც ვა, 
ნა ცი ო ნა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გახ სე ნე ბა. ხო ლო სა ხი ფა თოდ მი იჩ ნე ო და 
ნიც შე და ფრო ი დი, სი ცოცხ ლის ფი ლო სო ფია და ეგ ზის ტენ ცი ა ლიზ მი, 
რუ სეთ თან კავ ში რის უგუ ლე ბელ ყო ფა და სა ნაც ვლოდ ევ რო პუ ლი კულ
ტუ რით გა ტა ცე ბა, რად გან სა ქარ თვე ლოს თვის ევ რო პუ ლი კულ ტუ რა 
იყო რუ სუ ლი ექ სპან სი ის შე მა ჩე რე ბე ლი ბა რი ე რი.

აქ ვე მინ და შევ ნიშ ნო, რომ მე არ მე გუ ლე ბა 70-ი ან 80-ი ა ნი წლე ბის 
ახალ გაზ რდა ქარ თვე ლი მწე რა ლი, ვის თვი საც იდე ა ლი ყო ფი ლი ყო 
რო მე ლი მე რუ სი პო ე ტი ან პრო ზა ი კო სი ან ვი საც თუნ დაც რუ სუ ლი 
მწერ ლო ბის გავ ლე ნა გა ნე ცა და. ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში 
სწრა ფად მკვიდ რდე ბა ევ რო პუ ლი სიტყ ვე ბი, მაგ რამ რუ სულს ჯი უ ტად 
გა ურ ბის. თვით სიტყ ვა “სა როჩ კაც” კი, რომ ლის ნამ დვი ლი შე სატყ ვი სი 
ვერ მო ი ძებ ნა, ქარ თულ მა ენამ არ მი ი ღო.

ის ნა ცი ო ნა ლუ რი იდე ე ბი, რომ ლე ბიც დღეს წარ მარ თა ვენ სა ქარ
თვე ლოს ცხოვ რე ბას, ლი ტე რა ტუ რამ შე მო ი ნა ხა და მის პრო პა გან და სა 
და გან ვი თა რე ბა ში 70ი ა ნი წლე ბი დან კრი ტი კა მაც შე ი ტა ნა საგ რძნო ბი 
წვლი ლი. სა ერ თოდ იდე ე ბი კულ ტუ რა ში ისა ხე ბა, ხო ლო პო ლი ტი კა მას 
აქ ცევს მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლე ბად. მაგ რამ დღეს ერთ ფაქ ტსაც უნ და 
მი ექ ცეს ყუ რადღ ე ბა  თით ქმის ყვე ლა პო ლი ტი კამ გა ი ტა ცა. თუ ერ თი 
ო რი წლის წინ ეს სა ჭი რო და აუ ცი ლე ბე ლი იყო, მო მავ ლი სათ ვის მავ ნე
ბე ლიც იქ ნე ბა. სა ქარ თვე ლოს მარ ტო პო ლი ტი კო სე ბი არ სჭირ დე ბა. 
არა და სწო რედ ფსევ დო  პო ლი ტი კოს თა მი ზე ზი თაა ამ დე ნი პარ ტია და 
სა ზო გა დო ე ბა აღ მო ცე ნე ბუ ლი. ისევ ნა პო ლე ო ნის დე ვიზს შე გახ სე ნებთ: 
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მძი მე ჟამს ყვე ლამ თა ვი სი საქ მე უნ და აკე თოს.
არ კმა რა ლი ტე რა ტუ რა სა და კრი ტი კა ში ნე იტ რა ლუ რი თე მე ბის და

მუ შა ვე ბა ან მარ ქსიზ მლე ნი ნიზ მის მხო ლოდ უკუგ დე ბა. უნ და და ფუძ
ნდეს ახა ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი აზ როვ ნე ბა, რო მე ლიც და ემ ყა რე ბა, ერ თი 
მხრივ  ქარ თულ საწყ ი სებს, მე ო რე მხრივ  ევ რო პულ და ამე რი კულ 
კულ ტუ რას. პო ლი ტი კუ რი ბუ მი კულ ტუ რა საც უნ და და ე უფ ლოს და 
ისე ვე რო გორც 10ი ან წლებ ში, და იწყ ოს ქარ თუ ლი სუ ლის ახა ლი რე
ნე სან სი. გა სა გე ბი ა, რომ აქ სურ ვი ლი ბევრს არა ფერს ნიშ ნავს, მაგ რამ 
უნ და მომ ზად დეს სი ტუ ა ცია ახალ ძალ თა მო სავ ლე ნად.

“კრი ტი კა”, 1991, №3.

აზ რი და გან ცდა
ნო დარ ჯა ლა ღო ნი ას წიგ ნი “გზე ბი და დღე ე ბი” იხ სნე ბა ლექ სით  

“ყვა ვი ლე ბის მი წა”. თით ქოს იგი ამ თე მა ზე და წე რი ლი მო რი გი ლექ სი ა. 
“ი ყი დეთ მი წა, ყვა ვი ლის მი წა”, ის მის თბი ლი სის ქუ ჩებ ში უწყი ნა რი ხმა. 
მაგ რამ ეს სიტყ ვე ბი პო ეტ ზე მა გი უ რი ძა ლით მოქ მე დებს, რად გან ასო
ცი ა ცი უ რად აღ ვი ძებს წარ სუ ლის დღე ებს, ის ტო რი ულ ქარ ტე ხი ლებს, 
სის ხლის წვი მე ბის ხა ნას, ქარ თუ ლი მი წი სათ ვის და ცე მულ თა აჩ რდი
ლებს. ერ თის შე ხედ ვით უმ ნიშ ვნე ლო ყო ველ დღი უ რი ფრა ზა იქ ცე ვა 
მთე ლი ის ტო რი ის გა სა ღე ბად, რად გან სამ შობ ლო პირ ველ რიგ ში ის მი
წა ა, რო მელ ზეც წი ნაპ რე ბი ცხოვ რობ დნენ და ქმნიდ ნენ ეროვ ნუ ლი ყო
ფის სა ხეს. ეს მა თი ძვ ლე ბი იქ ცა მი წად და ამი ტომ გახ და მშობ ლი უ რი. 
ამ დე ნად არის იგი “სამ შობ ლოც, ცრემ ლიც, საფ ლა ვიც, კუ ბოც”.

ასე ჩნდე ბა ნ. ჯა ლა ღო ნი ას პო ე ზი ის ლა იტ მო ტი ვი  ქარ თუ ლი მი წა, 
მი წის პრობ ლე მა, რო მე ლიც ორი ას პექ ტით გა ი შა ლა  ერ თი ის ტო რი ა ა, 
მე ო რე  სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლოს ბე დი. ის ტო რია ქარ თვე ლი პო ე ტი სათ
ვის მუდ მი ვი სევ დის სა ვა ნე ა. მაგ რამ იგი ენერ გი ა საც იძ ლე ვა, ძალა სა 
და მხნე ო ბას გვმა ტებს. ჰე რო ი კუ ლია რო გორც დიდ გო რი, ისე მა რაბ და. 
პო ე ტი ხან სა გან გე ბოდ, ხა ნაც პა რა ლე ლე ბი სა და ალუ ზი ე ბის მეშ ვე ო
ბით ხში რად უბ რუნ დე ბა შო რე ულ დღე ებს, ან იმ საგ ნებ სა და სა ხე ლებს, 
რომ ლებ მაც ჩვე ნამ დე მო აღ წი ეს: ეს იქ ნე ბა სა მა სი არაგ ვე ლი თუ ვა ზის 
სა მა სი ჯი ში, გე ლა თი თუ თა ღი წრო მის, ხო რუ მი თუ ოდო ი ა, ამი რა ნის 
მი თი თუ ცრემ ლის ტბა. ეროვ ნუ ლი სუ ლის უდ რე კო ბის აპო ლო გიაა 
“ქე ბა ქარ თუ ლი ვა ზი სა”, ვა ზი აჩე ხი ლი და ნა წა მე ბი, ქცე უ ლი ჩუ ქურ
თმად, ლექ სად, სიმ ღე რად. მაგ რამ გან სა კუთ რე ბულ სევ დას ჰგვრის 
“ძვე ლი ტა ოს” თუ ლა ზე თის გახ სე ნე ბა, იმ მი წის მო ლან დე ბა, რო მე ლიც 
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დღე ვან დე ლი სა ქარ თვე ლოს მიღ მა დარ ჩა. მი სი შვი ლე ბი “თურ ქულ სა-
ხელს ატა რე ბენ” და “სა ქარ თვე ლოს სა ხელს” ფი ცა ვენ. დუმს სტამ ბო
ლის პორ ტში შე სუ ლი გე მი “სა ქარ თვე ლო”, მას თან მი ახ ლო ე ბაც ჭირს: 
“გე მი მა ინც და ა ნა ხეთ მშო ბელ მი წას მო ნატ რუ ლებს”. პო ეტ მა კარ გად 
იცის, რომ წა გე ბულ ომებ ზე, გა დამ წვარ ქა ლა ქებ ზე, წარ ტყვევ ნილ ქალ 
ვა ჟებ ზე უფ რო მძი მეა მშობ ლი უ რი მი წის და კარ გვა, მი სი დაშ ლა და 
და ნა წი ლე ბა. ამი ტომ ფიქ რი ისევ სამ ხრე თის საზღ ვრი სა კენ მი ი წევს, 
რომ ლის მიღ მა ისევ გრძელ დე ბა ნის ლშე ბურ ვი ლი ქარ თუ ლი მი წა: “გა-
ნა უცხო ცა დაგ ყუ რებს, წი ნაპ რე ბის ძვე ლებ ზე დგა ხარ, თავ ზე ჩად რი 
და გა ხუ რეს, სამ შობ ლო რომ არ გე ნა ხა”. იქ, დე კემ ბრის სუს ხი ან ღა მეს, 
ისევ სო სოს არ ქმე ვენ ახალ და ბა დე ბულს და ამ სა ხელს ხავ სი ვით ეჭი
დე ბი ან. ოდეს ღაც ქარ თვე ლე ბი ოს მა ლებს ჯი ზი ეს უხ დიდ ნენ და ასე 
ყი დუ ლობ დნენ თა ვი სუფ ლე ბას. მაგ რამ მარ თე ბუ ლად დაგ მო ბი ლია 
ასე თი წე სი, რად გან “ეს ცა, ეს მი წა და დღე უკ ლებ ლივ შე ნი კი არა, 
მა ინც სხვი სი ა, სამ შობ ლო სა და თა ვი სუფ ლე ბის გა და სა ხა დი მხო ლოდ 
სის ხლი ა”.

ამ რი გად, პო ე ტი მი დის ერ თა დერთ დას კვნამ დე, რომ სამ შობ ლო და 
თა ვი სუფ ლე ბა შე იძ ლე ბა მო ი პო ვო მხო ლოდ სის ხლით და არა ფუ ლით, 
ხა რა ჯით, პა ტი ო სა ნი შრო მით ან მჩაგ ვრე ლი სად მი ერ თგუ ლე ბით. ნუ
გე შად ის ღა რჩე ბა, რომ გა იღ ვი ძა აჭა რი სა და მეს ხეთ ჯა ვა ხე თის მი წამ. 
ამი ტომ აქა უ რი ძაღ ლის წკავ წკა ვი ურ ჩევ ნია ნამ დვილ სიმ ღე რას, ხო
ლო მამ ლის ყი ვი ლი  “ვე ნის ტყის ზღა პარს”, რად გან ის, რა საც თურ ქუ
ლი ჩად რი ფა რავ და, ისევ ქარ თუ ლი ელ ფე რით შე ი მო სა (“გა ცოცხ ლე-
ბუ ლი სო ფე ლი”).

ის ტო რი აც, ტე რი ტო რი ის მთლი ა ნო ბაც, სა ჭი როა იმი სათ ვის, რომ 
გამ რავ ლდეს და გაძ ლი ერ დეს ქარ თვე ლი ერი. ამი ტომ არი ან ლექ სის 
პერ სო ნა ჟე ბი ნო რა პაქ სა ძე  ზარ ზმე ლი გმი რი დე და, თი ნა თინ ხარ ძი ა
ნი  თოთხ მე ტი შვი ლის დე და, ლონ და ზა რან დია  ოცი შვი ლის დე და. სა
მი ვე ნი სხვა დას ხვა კუთხ ის შვი ლე ბი არი ან, რო მელ თაც ნ. ჯა ლა ღო ნი ამ 
ცალ ცალ კე ლექ სე ბის მთე ლი ციკ ლი უძღ ვნა, რად გან მხო ლოდ ძვე ლი 
ტკი ვი ლე ბის გახ სე ნე ბა ან ის ტო რი ით ტრა ბა ხი საქ მეს ვერ შვე ლის. მთა
ვა რია ის მა ინც გაგ რძელ დეს და გაძ ლი ერ დეს, რაც წარ ღვნებს გა და
ურ ჩა. პო ე ტი თა ვის ოც ნე ბა ში კი დევ ერ თხელ ამ თლი ა ნებს ოდეს ღაც 
და ცი ლე ბულ კუთხ ე ებს, მათ ია რებს ესალ ბუ ნე ბა, და კარ გუ ლი და სა
კარ გა ვად არ ემე ტე ბა და უკე თეს დღე თა იმე დით ცოცხ ლობს. ამიტო მ 
ეჩ ვე ნე ბა, რომ რკი ნიგ ზის ხა ზი  “თბი ლი სი ა ხალ ქა ლა ქი” დე დის გა მოწ
ვდი ლი ხე ლე ბი ა, რა თა გულ ში ჩა იკ რას მეს ხე თი და ჯა ვა ხე თი. პო ეტს 
არც სა ინ გი ლო ავიწყ დე ბა, არც თა მა დის ქა რაგ მუ ლი ნათ ქვა მი, რა თა 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს სა დი დე ბე ლი სიტყ ვა თქვას.
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დგე ბა თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის პრობ ლე მა, მას შემ დეგ, რაც 
მი სი საწყ ი სე ბი გა აზ რე ბულ იქ ნა. რას ვა კე თებთ, სა ით კენ მივ დი ვართ, 
რო გო რია ჩვე ნი იდე ა ლე ბი  აი პო ე ტის ფიქ რის სა გა ნი. აქ ორი ტალ ღა 
ეჯა ხე ბა ერ თმა ნეთს  ნა თე ლი და ბნე ლი, რო გორც კე თი ლი სა და 
ბო რო ტის მა რა დი პა რა დიგ მა. მაგ რამ ვიდ რე უარ ყო ფა და იწყ ე ბო დეს, 
სა ჭი როა იდე ა ლე ბის დაც ვა და წარ მო ჩე ნა. მხო ლოდ უკუგ დე ბა იო ლი ა, 
ძნე ლია ორი ენ ტი რის პოვ ნა, კონ კრე ტუ ლი სი კე თის მიგ ნე ბა, რო მე ლიც 
მოძ მი სათ ვის იქ ნე ბა ნი მუ ში, ნორ მა და მა გა ლი თი. ამი ტომ მი აპყ რო 
მზე რა კო მუ ნის ტის სა ხეს.

კო მუ ნის ტის ცნე ბა ში მო აქ ცია ის იდე ა ლე ბი, რო მელ თა მო სა პო ვებ
ლად კა ცობ რი ო ბას მრა ვა ლი სა უ კუ ნე დას ჭირ და. ნ. ჯა ლა ღო ნია ამეტყ
ვე ლებს ძველ ბოლ შე ვიკს (“რწმე ნის ორ დე ნის კა ვა ლე რი”). ასე იმი ტომ 
მო იქ ცა, რომ დღე ვან დე ლო ბას ჰე რო ი კუ ლი სუ ლის კვე თე ბის, სიწ მინ
დის, სი მარ თლის მა გა ლი თი ჰქო ნო და. მაგ რამ ის მან კი ე რე ბა ნიც მხი
ლე ბუ ლი ა, რაც დრომ მო ი ყო ლა, რო ცა “სკა მის ჭია და ოთა ხის ვირ თხა 
ხალ ხის სა ხე ლით” ალა პა რაკ და, რო ცა პარ ტი ის სა ხე ლი დრო შად კი 
არა, კი ბედ დას ჭირ დათ. ერ თმა ნეთს შე ერ წყა დი თი რა ბი და მხი ლე ბა, 
რა თა უარ სა ყო ფი და იძ ლი ოს, ხო ლო შე სა ქე ბი  და ი დაფ ნოს. ხო ლო ეს 
ყო ვე ლი ვე პო ე ტის ეროვ ნუ ლი თვალ საზ რი სის ნა წი ლი ა. რად გან დღე
ვან დე ლო ბის მე სა ჭე კო მუ ნის ტი ა. იგი უნ და იყოს კრის ტა ლუ რი პი როვ
ნე ბა , ადა მი ა ნურ ძალ თა და ღირ სე ბა თა სა ზო მი, რა თა ის, რაც დრო ის 
გრი გალს გა და ურ ჩა, ჩვენს თვალ წინ არ გა ნი ავ დეს.

ამ დე ნად  მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აქ ტი ვო ბა, სო ცი ა ლუ რი პა თო სი ემორ-
ჩი ლე ბა ეროვ ნულ მი ზანს, ოც ნე ბას სა ქარ თვე ლო ზე. თვით ბა მის მშე
ნებ ლო ბაც, რო მელ შიც თა ვად მო ნა წი ლე ობ და პო ე ტი, ქარ თუ ლი სუ ლის 
ძლი ე რე ბის გა მოვ ლე ნა ა. შო რე ულ ტა ი გა ში შრო მო ბენ ქარ თვე ლე ბი. ეს 
მა თი ადა მი ა ნო ბის, პი როვ ნულ თვი სე ბა თა გა მოც და ა, რი თაც იფან ტე ბა 
ყალ ბი ლე გენ და დაფ ნის, ყვა ვი ლის და სინ დი სის გამ ყიდ ვე ლებ ზე. პო ე
ტი ერ თმა ნეთს უპი რის პი რებს გორ კის ქუ ჩა ზე მდგარ სპე კუ ლანტს და 
ბა მის მა მაც მშე ნე ბელს, რო მელ საც დრო შა სა ვით უჭი რავს “მაღ ლა მა-
მუ ლის დი დი გან ძი - ღირ სე ბა”. ნი ას ნა პირ ზე, შო რე ულ ციმ ბირ ში, სხვა 
ერის შვი ლებ თან ერ თად, სას ტიკ ყინ ვა ში ,უჩ ვე უ ლო გა რე მო ში, იღ წვი ან 
ქარ თვე ლე ბი და თა ვი ანთ რა ინ დო ბას, ვაჟ კა ცურ სულს, ჰე რო ი კულ შე
მარ თე ბას კი დევ ერ თხელ ამ ტკი ცე ბენ. ამ დე ნად არის ბა მის ეპო პე აც 
ეროვ ნუ ლი მრწამ სის ნა წი ლი (ამ ციკ ლი დან გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე
სოა “დაგ ვი ა ნე ბუ ლი ლექ სი” და “ბა ლა და ბა მელ თა ცო ლებ ზე”). მაგ რამ 
არა თუ ბა მი, ფეხ ბურ თიც ის სფე რო ა, სა დაც ქარ თუ ლი სუ ლის ძა ლა უნ
და გა მოჩ ნდეს. იგი სპორ ტად ანუ გარ თო ბად და სა ნა ხა ო ბად არ აღიქ
მე ბა: “მე არც თქვე ნი ბურ თი და მე არც თქვე ნი მედ ლე ბი არ მა ღელ ვებს 
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სულ. მაგ რამ ეს თქვენ აქე ზებთ, ეს თქვენ ეი მე დე ბით და აფ ხიზ ლებთ 
სულს”.

ამი ტომ ბუ ნებ რი ვი ა, რომ პო ე ტი ხში რად ეკა მა თე ბა და ედა ვე ბა თა ნა
მო კალ მეთ, რად გან “სა ქარ თვე ლო ში პო ე ტი უნ და ჰგავ დეს ჯა რის კაცს 
ან გუთ ნის დე დას”. იგი გა ნას ხვა ვებს ორ გვარ პო ე ზი ას  ერ თია უტი
ლი ტა რუ ლი, გა მო ყე ნე ბი თი, მო ქა ლა ქე ობ რივ პუბ ლი ცის ტუ რი, მე ო რე 
 ეს თე ტი კურ  ფი ლო სო ფი უ რი, გან ყე ნე ბუ ლი. ხო ლო თა ვის თავს მი ა
კუთ ვნებს იმათ, რომ ლე ბიც პო ე ზი ის ყო ველ დღი უ რო ბას, სო ცი ა ლო ბას 
იცა ვენ, მის გა მო ყე ნე ბით ფუნ ქცი ას ქა და გე ბენ. ეს მარ თლაც ასე ა. ნ. 
ჯა ლა ღო ნია თა ვი სი ლექ სე ბით იმ სა კითხ ებს დას ტრი ა ლებს, იმ კითხ
ვებს პა სუ ხობს, რომ ლე ბიც დღე ვან დელ მო ქა ლა ქეს აღელ ვე ბენ. მაგ
რამ ერ თი კო რექ ტი ვით  ეს ყო ვე ლი ვე ემორ ჩი ლე ბა ეროვ ნულ თვალ-
საზ რისს, ერის, მშობ ლი უ რი მი წის პრობ ლე მას.

რო გორც ვხე დავთ, ეროვ ნუ ლი მრწამ სი, მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა რო ლი, 
პუბ ლი ცის ტუ რი პა თო სი ნო დარ ჯა ლა ღო ნი ას ლექ სე ბის ძი რი თა დი 
თვი სე ბა ა. მაგ რამ, ამას თან ერ თად, იგი გვთა ვა ზობს გან სჯი თი ხა სი ა
თის ნა წარ მო ე ბებს. ცხოვ რე ბი სე უ ლი წვრილ მა ნე ბი, ყო ფი თი დე ტა ლე ბი 
იძ ლე ვა გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას, ანუ ავ ტო რი ცდი ლობს არა პო ე ტუ
რი, ინერ ტუ ლი მა სა ლის დრა მა ტი ზე ბას, მათ გან აზ რობ რი ვი დას კვნის 
გა მო ტა ნას (“Cтарые вещи”, “ვი სი სუ ლი გსურთ”, “გუ ლი”, “ფიქ რე ბი 
სამ გლო ვი ა რო გან ცხა დე ბებ ზე”, “ქა ღალ დის ბა ლა და”, “შიმ ში ლის ვე-
ტე რა ნე ბი”, “შიმ ში ლი”, “მეს ხის ფინ ტი”).

გან სჯის საწყ ი სია კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტი, თით ქოს უმ ნიშ ვნე ლო 
დე ტა ლი, რაც სა თა ურ ში ვე აღი ნიშ ნე ბა ხოლ მე. იგი იქ ცე ვა აზ როვ ნე ბის 
იმ პულ სად, შთა გო ნე ბის წყა როდ, ლექ სის სი უ ჟე ტად. სა ერ თოდ უნ და 
აღი ნიშ ნოს ერ თი თა ვი სე ბუ რე ბა: ნ. ჯა ლა ღო ნია აზ რის პო ე ტი ა, მი სი 
ლექ სი ემორ ჩი ლე ბა აზ რობ რივ დი ნა მი კას. ამი ტომ ხში რად მეტყ ვე ლებს 
ხა ტო ვა ნი სა ხე ე ბით, რომ ლე ბიც აფო რიზ მებს მოგ ვა გო ნე ბენ (“მო გო-
ნე ბებ ში გა ნა ვის ვე ნებ, მო გო ნე ბე ბიც ია რა ღი ა”, “სულ ჯო ხის ქვეშ 
მო ნად ყოფ ნას, ჩანს, სიკ ვდი ლი გი ჯობს ცა ში”, “დე დის საფ ლა ვის 
ბორ ცვი იქ ნე ბა ყვე ლა მთა ზე მა ღა ლი”, “დათ ვლი ლია წლე ბიც მა თი, 
ვინც წარ სუ ლით ცოცხ ლობს მარ ტო”, “თუმ ცა სამ შობ ლო გა უ ყი დი ათ, 
არ შე იძ ლე ბა სამ შობ ლოს ყიდ ვა”). ხო ლო კომ პო ზი ცია მუ დამ ლო გი კუ
რი ა, მტკი ცე და მწყობ რი, არა ასო ცი ა ცი ებ ზე აგე ბუ ლი, არა მედ  სი უ
ჟე ტის, ამ ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ამ მხრივ ნ. ჯა ლა ღო ნი ას ლექ სებს ნო ვე
ლი სე ბუ რი სტრუქ ტუ რა აქვთ. ოღონდ აზ რის პირ ვე ლა დო ბა უერ თდე ბა 
პუბ ლი ცის ტურ პა თოსს.

ამ დე ნად  პო ე ტის მი ზა ნი არაა ფაქ ტის ან ში ნა სამ ყა როს ინ ტე ლექ
ტუ ა ლუ რი გან სჯა, ფი ლო სო ფი უ რი ჭვრე ტა. იგი ყველ გან ეძებს მო ქა
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ლა ქე ობ რი ვად სა ინ ტე რე სო სათ ქმელს. პო ე ტი თა ვის თავ ზე ნაკ ლე ბად 
სა უბ რობს, უფ რო გა რე გა ნი მა სა ლაა ქცე უ ლი შთა გო ნე ბად. შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, წი ნას წარ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი სქე მა, გარ კვე უ ლი თვალ საზ რი
სი, რო მე ლიც სტრი ქო ნე ბად შემ დეგ გა და აქვს, რო ცა საგ ნე ბი სა ა მი სოდ 
გა ნაწყ ო ბენ. ამი ტომ მი სი ლექ სი ხში რად აწე უ ლი ტო ნა ლო ბი სა ა, რი ტო
რი კუ ლი, მაგ რამ სა და და გა სა გე ბი. რი ტო რი კა მეტ წი ლად მა ღალ ფარ
დოვ ნე ბას უერ თდე ბა ხოლ მე. მა ღალ ფარ დოვ ნე ბას ნ. ჯა ლა ღო ნი ას არც 
ცალ კე უ ლი ლექ სე ბია მოკ ლე ბუ ლი, მაგ რამ სი უ ჟე ტი, იდეა და სა ხე თა 
სის ტე მა ყო ველ თვის ნა თე ლი ა, ზოგ ჯერ ზედ მე ტად გამ ჭვირ ვა ლეც. აქ 
ემო ცი ას, გრძნო ბას იწ ვევს ფაქ ტის გა აზ რი ა ნე ბა და მო ქა ლა ქე ობ რი
ვი გა მიზ ვნა. არ სე ბობს სხვაგ ვა რი პო ზი ცი აც: გან ცდი დან, გრძნო ბი
დან შო ბი ლი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო ე ზი ა. ნ. ჯა ლა ღო ნია კარ გად ფლობს 
პო ე ტუ რი რი ტო რი კის ხერხს. მაგ რამ მა ინც ითი შე ბა ხოლ მე აზ რი და 
გან ცდა, რაც, არ ცთუ იშ ვი ა თად, და უძ ლე ვე ლი ბა რი ე რი ა. გრძნო ბის, 
გან ცდის მე ო რა დო ბა კი იწ ვევს ინ ტო ნა ცი ურ ერ თფე როვ ნე ბას. რი ტო
რი კუ ლი პა თო სი, რაც უნ და კარ გად იყოს მორ გე ბუ ლი სათ ქმელს, ხან
გრძლი ვად მა ინც დამ ღლე ლი ა. იგი ცნო ბი ე რე ბის, გო ნე ბის კუთ ვნი ლე
ბა ა, და არა სუ ლი სა, მა რად იდუ მა ლი და მი უწ ვდო მე ლი ფსი ქი კი სა. ნ. 
ჯა ლა ღო ნია პრინ ცი პუ ლი დამ ცვე ლია ამ გვა რი პო ზი ცი ი სა, რა მაც მის 
სტრი ქო ნებს მო აკ ლო სით ბო, სი ნა ზე და სი ნა ტი ფე  ლი რი კის უპირ ვე
ლე სი თვი სე ბა ნი, რომ ლე ბიც ფა რუ ლად იმორ ჩი ლე ბენ აუ დი ტო რი ას, 
გა უც ნო ბი ე რებ ლად ეუფ ლე ბი ან მათ გულ სა და ფიქ რებს.

მაგ რამ ნ. ჯა ლა ღო ნია ავ ტო რია რამ დე ნი მე ლექ სი სა, რომ ლებ შიც 
სწო რედ გან ცდა იწ ვევს ლი რიზმს (“დღეს სი ცოცხ ლე შე ნი”, “გიმ ზერ, 
გი ყუ რებ და მე ვღონ დე ბი”). ლი რიზ მი ყო ველ თვის სა სო წარ კვე თი ლი 
გან წყო ბი ლე ბის შე დე გი ა, მარ ტო ო ო ბა ში შო ბი ლი  იმე დის და კარ გვის 
შემ დეგ ან კი დევ  და კარ გვის მო ლო დინ ში. ამი ტომ არის მე ლან ქო ლი
ის გან გა ნუყ რე ლი, უფ რო სწო რად  მე ლან ქო ლი უ რი გან წყო ბი ლე ბის 
ნა ყო ფი. ამ ჯე რად პო ეტს გულს უკ ლავს უნა პი რო დრო ის მი მოქ ცე ვა, 
გარ და უ ვა ლი ფე რის ცვა ლე ბა, რაც აჭ კნობს სი ლა მა ზეს: “შე მორ ჩე ბი 
მარ ტო შენს დარ დსა და გზებს, დღეს ვი ღა ცის ხა ტო! დღეს ვი ღა ცის 
მზევ!”, “მე შე ნი სა ხის ეშ ხი მი ნა ხავს, შე ნი სი ბე რე არ და მა ნა ხო”...

ამ რი გად, ერ თი მხრივ  ფაქ ტის გა აზ რე ბამ მიგ ვიყ ვა ნა რი ტო რი
კამ დე, მე ო რე მხრივ, ფაქ ტის გან ცდამ  ლი რიზ მამ დე. პირ ვე ლის სა ფუძ
ვე ლია პა თე ტი კა და დი თი რამ ბი, მე ო რი სა  სევ და, სა წუთ როს ამა ო ე ბა. 
ისიც უნ და შევ ნიშ ნოთ, პო ე ტი ნაკ ლე ბად გვაც ნობს თა ვის სუ ლი ერ 
ცხოვ რე ბას, პი რა დულ სამ ყა როს. იგი კარ გად ხა ტავს სა ზო გა დო ე ბი
სად მი მი მარ თე ბას, ეროვ ნულ მრწამ სსა და იდე ა ლებს, მაგ რამ თით ქოს 
დრო არ რჩე ბა სა კუ თა რი პი როვ ნე ბის წარ მო სა ჩე ნად. მი სი მზე რა 
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მი მარ თუ ლია შიგ ნი დან გა რეთ  დაკ ვირ ვე ბი სა და გან სჯი სათ ვის, რა თა 
ასე აღიძ რას ემო ცი ა. ამი ტო მა ა, რომ უფ რო გო ნე ბით ვკითხ უ ლობთ ამ 
ლექ სებს, თუმ ცა პრობ ლე მა ტი კა ეროვ ნუ ლი დრა მის ნა წი ლია და თა ვის
თა ვა დაც, პო ე ზი ის გა რე შეც, ქარ თვე ლის გულს ხვდე ბა. უნ და გა ვით ვა
ლის წი ნოთ, რომ ნ. ჯა ლა ღო ნია შორს დგას წმინ და, ელი ტა რუ ლი პო ე
ზი ი სა გან. მას კარ გად ახ სოვს აკა კის შე გო ნე ბა, რომ პო ე ტი “გა რე მო-
ე ბის საყ ვი რი ა” და ეს სა გან გე ბოდ აგ ვიხ სნა კი დეც (“პა სუ ხი ლექ სად”). 
თა ვა დაც ამ ჩნევს, რომ ეს არის მი სი ლექ სის ძა ლაც და სი სუს ტეც. 
მაგ რამ იმა საც ამ ბობს, რომ “გზის ერ თგუ ლე ბას ცო ტა იჩე მებს”.

ნო დარ ჯა ლა ღო ნია ერ თი იმ ცო ტა თა გა ნი ა.

“კრი ტი კა”

1988,№2

უკა ნას კნელ სა ღა მო თა სევ და

“ხვალ რა იქ ნე ბა, რა იქ ნე ბა ხვალ?” ასე მთავ რდე ბა და ვით მჭედ ლუ რის 
ლექ სე ბის წიგ ნი  “თოვ ლის დღე სას წა უ ლი”. ეს არის კითხ ვა, რო მე ლიც 
თა ნაბ რად აწუ ხებს რო გორც შე მოქ მედს, ისე უბ რა ლო მო ქა ლა ქეს. 
მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით მძი მეა შე მოქ მე დის ხვედ რი, რად გან იგი 
თით ქოს სიბ ნე ლე ში ხე ლის ცე ცე ბით მი დის. ოც ნე ბა და შე დე გი მე ტის
მე ტად სცილ დე ბი ან ერ თმა ნეთს და არა ვინ უწყ ის რო დის დგე ბა ცად 
ამაღ ლე ბის თუ მი წა ზე დაშ ვე ბის ჟა მი. რე ა ლუ რია და ნამ დვი ლი მხო ლოდ 
ის, რაც შე იქ მნა, რაც მო ე ლის გან სჯა სა და შე ფა სე ბას, რო გორც პი როვ
ნუ ლი სწრაფ ვის ფუნ და მენ ტი.

და ვით მჭედ ლუ რის პირ ველ სა ვე წიგ ნში  “პი რიმ ზი თი” გა მოჩ ნდა 
მშობ ლი უ რი ლან დშაფ ტე ბი, სა მო ქა ლა ქო მო ტი ვე ბი. ეს კრე ბუ ლი სა ინ
ტე რე სოა რო გორც პირ ველ მო ნა ხა ზი, მო მა ვა ლი გზის კონ ტუ რე ბი, 
რო მელ საც სჭირ დე ბო და პო ე ზი ად ქცე ვა. ყუ რადღ ე ბას იქ ცევ და ცალ კე
უ ლი სა ხე ე ბი (“მაგ რამ ვით სიტყ ვა უნე ბუ რად წა მოც დე ნი ლი, გაღ მა 
პირ მზით ში ნა ად რე ვად აყ ვავ და შინ დი”). მაგ რამ მეტ წი ლად საგ რძნო ბი 
იყო ტრა დი ცი უ ლი სიტყ ვის ინერ ცი ა. გავ ლე ნე ბიც თავს იჩენ და (“შენ 
სის ხლო ჩე მო”...). ნაკ ლე ბად ვლინ დე ბო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხედ ვა. 
მაგ რამ დ. მჭედ ლურს, რო გორც პო ეტს, აღ მო აჩ ნდა მტკი ცე ნე ბის
ყო ფა, სწრაფ ვის ჟი ნი, რა თა და ეძ ლია სა კუ თა რი სი სუს ტე ნი. ამი ტომ 
თან და თან გახ და არა თა ვი სი გან ცდე ბის სტი ქი უ რი მიმ ყო ლი, არა მედ 
 წარ მმარ თვე ლი.

“დამ შვი დო ბე ბა საგ ვა რე უ ლო სახ ლთან”  ასე ეწო და მე ო რე წიგნს, 
რო მე ლიც უთუ ოდ შე მობ რუ ნე ბის და საწყ ი სი გახ და. სა თა უ რიც მრა ვა
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ლის მთქმელ მე ტა ფო რად ჟღერ და. პო ე ტი გა მო ეთხ ო ვა “საგ ვა რე უ ლო 
სახლს”, აგ რეთ ვე  იმ პო ე ზი ას, რო მელ ზეც აღი ზარ და. მას თა ვი სი გზა 
უნ და გა ე კა ფა, ეთ ქვა ის, რაც მხო ლოდ მას აწ ვა ლებ და. ასეთ სწრაფ ვას 
ახ ლდა ერ თგვა რი რის კფაქ ტო რიც (“სახ ლი დან გას ვლა თავ გან წირ ვის 
და საწყ ი სი ა”). ტრა დი ცი უ ლი ლექ სის გვერ დით აღ მო ცენ და ვერ ლიბ რი, 
რაც არ ყო ფი ლა მხო ლოდ მო დის მი ყო ლა. იგი, ისე ვე რო გორც ფშავ 
ხევ სუ რე თი დან მო სუ ლი არა ერ თი თა ნა მო კალ მე, ლექ სის ამ ფორ მამ 
გა ი ტა ცა, ვით მშობ ლი უ რი სა და მახ ლობ ლის უარ ყო ფის ანუ თვით დად
გე ნის სიმ ბო ლომ. ვერ ვიტყ ვით, რომ დ. მჭედ ლურ მა ამ სფე რო ში 
გან სა კუთ რე ბულ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა. მაგ რამ იგი კა ტა ლი ზა ტო რი 
აღ მოჩ ნდა, რო მელ მაც გა ამ კვეთ რა ფე რა დე ბის ხილ ვის უნა რი, სიტყ ვი სა 
და საგ ნის გრძნო ბა. “და უს რუ ლე ბელ მდი ნა რე ბა ში მეც ჩე მი გზა მაქვს 
და სას წა უ ლი”, აცხ ა დებ და პო ე ტი. მან ისიც იგ რძნო, რომ მო დერ ნი და 
სხვა რო მე ლი მე “უ ახ ლე სი იზ მი” გულს მა ინც ეუცხ ო ე ბო და. ხან მოკ ლე 
გან დგო მი სა და ამ ბო ხის შემ დეგ ისევ მი უბ რუნ და მშობ ლი ურ საგ ნებს, 
სა ხე ლებს, სიტყ ვებს, უარ ყო ანაზ დე უ ლად შე მოჭ რი ლი “ვოლ ფრა მის 
მზე” და “ნე ო ნის მთვა რე”.

“მო ნატ რე ბა”  ასე და ერ ქვა მომ დევ ნო წიგნს, რო მე ლიც გარ და სულ 
დღე თა რეს ტავ რა ცი ის ცდა ა, მახ ლო ბე ლი, პირ ველ ხი ლუ ლი ნივ თე ბის 
აჟ ღე რე ბაა იმ ლექ სით, რო მელ ზეც აღი ზარ და. ჯერ ჯე რო ბით ამ ტენ დენ
ცი ის ყვე ლა ზე ნა თე ლი გა მოვ ლე ნაა “თოვ ლის დღე სას წა უ ლი”  ბო ლო 
წიგ ნი, აგ რეთ ვე ის ლექ სე ბი, რომ ლე ბიც ხში რად იბეჭ დე ბა პრე სის 
ფურ ცლებ ზე.

და ვით მჭედ ლუ რი ნე ბის ყო ფით, შრო მით, კრი ტი კუ ლი თვალ თა ხედ ვით 
ძლევ და სიძ ნე ლე ებს, აგ ნებ და სა კუ თარ ხმას. ასე თი ძა ლის ხმე ვის 
შე დე გად უფ რო მკვეთ რდე ბა პო ე ტის თვალ თა ხედ ვა, ქრე ბა სტე რე ო ტი
პუ ლი კონ სტრუქ ცი ე ბი, ძლი ერ დე ბა მა სა ლი სად მი პრო ფე სი უ ლი მი მარ
თე ბა. არი ან პო ე ტე ბი (მათ შო რის  ზო გი ბრწყინ ვა ლეც), რომ ლე ბიც 
უეც რად იფეთ ქე ბენ, ად რე ულ წლებ ში ვე ავ ლე ნენ ძა ლა სა და უნარს, 
შემ დეგ კი ინერ ცი ით მი დი ან ან სუ ლაც ტო ვე ბენ არე ნას. ისი ნი ინ ტუ ი
ცი ის ტყვე ნი არი ან და ამი ტომ ყუ რადღ ე ბას არ აქ ცე ვენ ნე ბის ყო ფა სა და 
შრო მას, ძალ თა რა ცი ო ნა ლურ გა ნა წი ლე ბას, რო მელ თაც ტა ლან ტთან 
თით ქოს არა ფე რი კავ ში რი აქვთ. ხო ლო “დის ციპ ლი ნი რე ბუ ლი” პო ე
ტე ბი არა მხო ლოდ თან და თან ხდე ბი ან სა ინ ტე რე სო ნი, არა მედ ლექ სის 
თხზვის უნარ საც დიდ ხანს ინარ ჩუ ნე ბენ. მათ გან ყო ველ თვის მო სა ლოდ
ნე ლია ახა ლი წარ მა ტე ბა, თუმც არა უჩ ვე უ ლო და თავ ბრუ დამ ხვე ვი.

და ვით მჭედ ლუ რი ის პო ე ტი ა, რო მელ მაც სტი ქი ას და ურ თო ცოდ ნა, 
გარ ჯა და ნე ბის ყო ფა. იქ ნებ ამი ტო მაც შე ა და რა თა ვი სი თა ვი “ძვე ლი 
დრო ის ფე ო დალს”, რო მელ მაც და ი მორ ჩი ლა მე ო რე “მე”, ყმად აქ ცი ა, 
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რა თა ასე მო ი ცი ლოს “სა ში ნე ლი სიზ მრე ბი”, “გულ ში დაგ რო ვი ლი 
შხა მი”. ამ მხრივ იგი სა მა გა ლი თოც არის ახალ თა ო ბი სათ ვის, რომ ლის 
დი დი ნა წი ლი თავს ერ თი ქარ თუ ლი ან და ზით ინუ გე შებს და ამ გვა რად 
ამარ თლებს ინერ ტუ ლო ბა სა და უმოქ მე დე ბას. “არ ცა გა ა ჩუ მო ჩან გი, 
არ ცა გა ა ჩუ მო სუ ლი, უნ და აბ ჯრო სა ნი სჩან დე, სჩან დე ია რა ღით 
სრუ ლი”  მი მარ თავს პო ე ტი თა ნა მედ რო ვეს. ეს უფ რო სა კუ თა რი მოქ მე
დე ბი დან, ცხოვ რე ბის პრაქ ტი კი დან გა მო ტა ნი ლი დას კვნა ა. ამი ტომ 
გას დევს ამ სიტყ ვებს გულ წრფე ლი პა თო სი და მარ თა ლი პა თე ტი კა. მათ 
მიღ მა დგას პი როვ ნე ბა  გუ შა გი ვით “ოთხ ივ მხრის კენ მომ ზი რა ლი”, 
წყნა რი და უხ მა უ რო, რო გორც პი ლიგ რი მი, რო მელ საც უხ მობს “გაღ მა 
ნა პი რი” და რო მელ მაც თა ვი სი დრე ი ფი ასე გან მარ ტა: “ჩვენ ვიზ რდე-
ბო დით, რო გორც ფო თო ლი, სულ ში სხვა დას ხვა ქარს ვაგ რო ვებ დით, 
სხვა დას ხვა მხრის და სხვა დას ხვა მთე ბის წყლებს მივ ტო პავ დით და 
გა მო ვე დით”. მაგ რამ ეს ფო თო ლი, ეს ქა რი, მხა რე და მთე ბი ქარ თუ ლი ა, 
მშობ ლი უ რი და ძვირ ფა სი, რო გორც “საგ ვა რე უ ლო სახ ლი”, რო მელ საც 
ერ თხანს და ემ შვი დო ბა, რა თა ახა ლი ხილ ვის უნა რით, ცოდ ნით და 
ძა ლით აღ ვსი ლი კვლავ დაბ რუ ნე ბო და. “ვი ღა ცა დაგ ხვდა, ხე ლი გკრა 
და ისევ უკან და გაბ რუ ნა, უკან უკან, მშობ ლი უ რი ნა პი რე ბის კენ”,  
ეუბ ნე ბა პო ე ტი თა ვის თავს. ეს “ვი ღა ცა ათას სა გან ში ჩაწ ნი ლი სიყ ვა რუ-
ლი ა”, პი როვ ნე ბას რომ აერ თებს იმ მი წა სა და ჰა ერ თან, ცეცხ ლთან და 
წყალ თან, რომ ლებ მაც წარ მოშ ვეს იგი.

თით ქოს დრო დად რო სიტყ ვე ბიც იღ ლე ბი ან, ძვე ლე ბუ რი ძა ლით ვე ღარ 
ჟღე რენ და მათ ში რაც უნ და ძლი ე რი გან ცდა მო ექ ცეს, გუ ლის ყურს ვერ 
მი ი ზი და ვენ. სიტყ ვე ბი სცილ დე ბი ან საგ ნებს, რო გორც შე მოდ გო მის 
ფოთ ლე ბი ხეს და ჰა ერ ში ფარ ფა ტე ბენ. მაგ რამ სი ცოცხ ლის სტი ქი უ რი 
წეს რი გი გულს და გო ნე ბას ისევ მი აბ რუ ნებს ყო ფი ე რე ბის დრა მა ტიზ
მი სა კენ და თა ვად ამეტყ ვე ლებს სიყ ვა რუ ლის ძა ლა სა და უსაზღ ვრო
ე ბას, გარ და სულ დღე ებ სა და მო ახ ლო ე ბულ სიკ ვდილს, თეთრ თოვ ლსა 
და მწვა ნე აპ რილს. ასე იწყ ე ბა სიტყ ვე ბის გა მოფ ხიზ ლე ბა ანუ აღ ვსე ბა 
შმა გი და მღვრიე ცხოვ რე ბის ძა ლით. ამი ტომ უარ ყოფს ახალ თა ო ბა 
ფორ მის კულტს, რა ცი ო ნა ლურ, ცნო ბი ე რე ბის პო ე ზი ას და უბ რუნ დე ბა 
ყო ფი ე რე ბის ღელ ვას, უშუ ა ლო და მწვა ვე გან ცდებს.

დრომ ჩვენს თვალ წინ გა ა ხუ ნა ლი რი კუ ლი აღ ქმი სა თუ დრა მა ტუ ლი 
გან ცდის ფა სი. აუ დი ტო რია სი ცილ სა და გარ თო ბას მი ე ძა ლა, აღარ 
უნ და სის ხლი ა ნი ამ ბე ბის მოს მე ნა, აღარ აღელ ვებს ჰე რო ი კა, გან სა კუთ
რე ბუ ლი იდეა ან პერ სო ნა. კონ ფორ მის ტუ ლი ცხოვ რე ბის ინერ ცი ით 
ტა ლან ტის გან მსაზღ ვრე ლად ლა მის იქ ცეს იუ მო რი. ეს მა შინ, რო ცა 
დი დი ხე ლოვ ნე ბის სა თა ვე დრა მა ტიზ მი ა, ათას პრიზ მა ში გავ ლი ლი და 
არეკ ლი ლი. ახალ თა ო ბის პო ე ტებ მა ისევ გა ამ ძაფ რეს სი ნამ დვი ლი სად მი 
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მი მარ თე ბა, უარ ყვეს თა მა ში და გართ ო ბა, სიმ სუ ბუ ქე და ირო ნი ა.
და ვით მჭედ ლუ რის ლექ სე ბის მთა ვა რი თვი სე ბაა ლი რიზ მი, მოვ ლე

ნე ბის დრა მა ტუ ლი აღ ქმა, რაც ვლინ დე ბა სევ დით და მე ლან ქო ლი ით. 
ერ თის  შე ხედ ვით შე საძ ლოა მოგ ვეჩ ვე ნოს, რომ იგი პა თე ტი კო სი ა, 
ტრი ბუ ნა ზე რომ უნ და იდ გეს და ხმა მაღ ლა ლექ სებს კითხ უ ლობ დეს. 
მაგ რამ რო ცა გა ვეც ნო ბით მის სა უ კე თე სო სტრი ქო ნებს, აშ კა რა გახ დე
ბა, რომ დრა მა ტუ ლი გან ცდა არის პო ე ტის ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა. 
სევ და ის უძი რო ჭა ა, რო მე ლიც მა რა დი სო ბის უფ სკრულს უერ თდე ბა 
და იძ ლე ვა ფიქ რის, გან სჯის, მო გო ნე ბის ულევ ძა ლას, ხო ლო ნაღ ვლი
ა ნი გან წყო ბი ლე ბის აღ მძვრე ლია პი როვ ნე ბის მარ ტო ო ბი სა გან თა ვის 
დაღ წე ვის სურ ვი ლი. პა თე ტი კაც ხერ ხი და სა შუ ა ლე ბა ა, რა თა ადა მი ა
ნი კო მუ ნი კა ბე ლუ რი იყოს, ჰპო ვოს სევ დის მო ზი ა რე, რად გან “მარ ტო 
და ხე ტი ა ლობს და მუნ ჯე ბულ ბა გით”. პო ე ტი “ა ღა რა ვის არ სჭირ დე ბა 
სრუ ლი ად”. იგი ხომ ნე ბი ე რი ცხოვ რე ბი სა გან გან მდგა რი მე ოც ნე ბე ა, 
მჭვრე ტე ლი და დამ კვირ ვე ბე ლი, რო მელ საც თა მა ში არ ძა ლუძს. ამი
ტომ პრაქ ტი კო სი “ცხოვ რე ბის კა ცი” მას არ ღე ბუ ლობს, მტრუ ლა დაც 
ეკი დე ბა. იგი უცხო და უც ნა უ რი ა, სხვა თა არ ხე ი ნი ძი ლი სა და მყუდ
რო ე ბის დამ რღვე ვი. ყვე ლა ზე გუ ლის მომ კვლე ლი მა ინც ის არის, რომ 
“შენ მა ძმებ მაც უკ ლებ ლივ შე იც ვა ლეს სის ხლი”.

“მე წუ ხელ სვე ლი ბა ლა ხი ვლო კე, ეგებ კვლავ წვი მა მო ვი დეს ხვა ლაც”, 
 წერს ერ თგან პო ე ტი, მე ო რე გან წუხს გან შო რე ბა ზე, რო მელ საც 
მწვა ვედ გა ნიც დის თა ვად. ხო ლო ბუ ნე ბა ცი ვია და უგ რძნო ბე ლი. იგი 
თით ქოს არ ეთან ხმე ბა პი როვ ნე ბის გან წყო ბი ლე ბას, თუმ ცა მი სებრ 
მოწყ ე ნი ლი კი არის:

ისე დაგ შორ დი, რო გორც შორ დე ბა
მდი ნა რე მთებს და ხე ებს ფო თო ლი -
წვიმ და და სვე ლი ჭა ლე ბის გას წვრივ
გულ გრი ლად იწ ვა ნის ლის კო ტო რი.

იღ ვი ძე ბენ სუ ლის ჭრი ლო ბე ბი, რო მელ თა გან ცდა გა და დის ლექ სი დან 
ლექ სში. სევ დის პირ ველ საწყ ი სი ჩვენ თვის უც ნო ბი ა, მაგ რამ გვეძ ლე ვა 
შე დე გი, რო მე ლიც ინა ხავს იდუ მალ შიფრს, ხში რად თა ვად ავ ტო რი
სათ ვის ბუნ დო ვან სა და ამო უხ სნელს, რაც თხზვის ახალ სტი მუ ლა დაც 
იქ ცე ვა ხოლ მე. მაგ რამ არ ქარ ვდე ბა მარ ტო ო ბის ნაღ ვე ლი და იგი მა ინც 
საგ რძნო ბი ა. ადა მი ა ნებს ძნე ლად ეს მით ერ თმა ნე თი სა. ყვე ლა თა ვის 
ილუ ზი ურ კოშ კში გა მო კე ტი ლა:

ვინც ოდეს მე ინატ რე -
მან არას დროს გი ნატ რა,
ჩაქ რა თოვ ლის სი ნათ ლე,
ღა მის ქარ მა მი ნამ ქრა.

მარ ტო ო ბის სევ და თან და თან ცვლის პი როვ ნე ბას, ფსი ქი კა სა და ხა
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სი ათს. იგი ნერ ვი უ ლად და მძაფ რად რე ა გი რებს ყო ველ წვრილ მან ზე. 
მო ქან ცუ ლი სუ ლი სხვის თვის უჩი ნარ სა და უმ ნიშ ვნე ლოს ტრა გი კუ ლად 
აღიქ ვამს (“და სულ მარ ტო ვართ, რო გორც ფო თო ლი, ტყი დან გაქ ცე ულ 
ხე ზე რომ შერ ჩა”). აქე დან ჩნდე ბა თვით გა მე ტე ბის სურ ვი ლი, სა კუ თა რი 
ხვედ რის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბის შეგ რძნე ბა, ში შის გან ცდა. თით ქოს ყვე
ლა ფე რი უნ და დამ თავ რდეს, და ეს ვას წერ ტი ლი, თით ქოს ამ ქვეყ ნი უ რი 
არ სე ბო ბის და ი სი დგე ბა. სტრი ქო ნებ ში ჩნდე ბა სიკ ვდი ლის აჩ რდი ლი, 
რო გორც გა ყი ნუ ლი დრო ის ემ ბლე მა. გარ ჯამ, შრო მამ და ძა ლის ხმე ვამ 
უქ მად ჩა ი ა რა, მა ინც “სუყ ვე ლა ფე რი მორ ჩა, დამ თავ რდა”. პო ე ტი ჰგავს 
“უ კა ნას კნელ მე ცი ხოვ ნეს”, “უ კა ნას კნელ მგზავრს”, “უ კა ნას კნელ ცოდ-
ვილს”, ტყე მღე რის “უ კა ნას კნელ ჰანგს”, ქარს მი აქვს “უ კა ნას კნე ლი 
ფო თო ლი”, დგე ბა “უ კა ნას კნე ლი სა ღა მო”, ხო ლო “თოვ ლი ბო ლო კონ-
ცერ ტზე ბო ლო სო ლოს ას რუ ლებს”...

სევ დი ა ნი გან წყო ბი ლე ბის მაც ნედ ჩნდე ბი ან სიტყ ვე ბი  ღრუ ბე ლი, 
წვი მა, ნის ლი, თოვ ლი. მათ გან გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი
ჭე ბა თოვლს (წიგ ნის სა თა უ რიც გა ვიხ სე ნოთ  “თოვ ლის დღე სას წა უ-
ლი”). იგი ამ ჟღავ ნებს პი როვ ნე ბის სუ ლი ერ ვი თა რე ბას. მაგ რამ ძველ 
ტკი ვი ლებ საც ჰფა რავს. იგი იმა საც მიგ ვა ნიშ ნებს, თუ რო გორ დას ძლია 
ნაღ ვე ლი, რო გორ იქ ცა ძა ლად, რო მე ლიც სხვას სი ხა რულ სა და შვე ბას 
მი ა ნი ჭებს. სა კუ თა რი სუ ლი დან ავარ დნილ ცეცხ ლის ალ ზე სხვე ბი გაივ
ლი ან, მათ გულ საც მო ე დე ბა სით ბო, პი როვ ნე ბის ტან ჯვამ და წვა ლე ბამ 
რომ წარ მოშ ვა. ასე ჩად გა “თოვ ლის ან გე ლო სი” ავ ტორ სა და მკითხ
ველს შო რის. თოვ ლი გან წმენ დის სი ხა რუ ლი ცა ა, ცას თან ზი ა რე ბა და 
გა ყუ ჩე ბა, სიმ შვი დე და სიწყ ნა რე. ის კი დევ იმი ტომ ახა რებს სულს, 
რომ “ო ბო ლი ვით მარ ტო სუ ლი ა” და რო ცა მხატ ვა რი ხა ტავს, მხო ლოდ 
თოვ ლი თუ “მო ი კითხ ავს”. თეთ რი ფან ტე ლი ნელ ნე ლა იქ ცე ვა სუ ლის 
სიმ ბო ლოდ თუ გაგ რძე ლე ბად. ამი ტომ, რო ცა მას ტლან ქად თე ლა ვენ 
“სის ხლგა მოც ვლი ლი ძმე ბი”, ერ თა დერ თი სიტყ ვა შე არ ხევს ღა მის უკუ
ნეთს: “მიშ ვე ლეთ”!..

მარ ტო ო ბი სა და უკა ნას კნე ლო ბის გან ცდამ წარ მოშ ვა თოვ ლის ეს თე-
ტი კა. იგი არ გახ ლავთ ლი ტე რა ტუ რუ ლი რე მი ნის ცენ ცი ა. მას მშობ ლი
უ რი მთა გო რე ბი იწ ვე ვენ, ის ლექ სე ბიც, რო მელ თა ჰან გი და კი ლო 
სის ხლის და რად წი ნა პარ თა გან გად მო ე ცა. ფიქ რი, ეჭ ვი, მო გო ნე ბა 
და სი ნა ნუ ლი ერ თის მხრივ ლი რიზ მად გარ და ი სა ხა, მე ო რეს მხრივ  
ტრა გიზ მად.

რო გორც ვხე დავთ, პო ე ტის სევ და, რო მელ მაც მარ ტო ო ბის გან ცდა 
გა უძ ლი ე რა, არ არის ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი. იგი კომ პლექ სუ რი ბუ ნე
ბი საა და რამ დე ნი მე ნა კა დი სა გან შედ გე ბა. პირ ვე ლი: ცა რი ელ დე ბა 
სო ფე ლი, ხალ ხი ტო ვებს მშობ ლი ურ მთა გო რებს, რაც გა უ კაც რი ე ლე ბის 
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სიგ ნა ლად აღიქ მე ბა. რჩე ბა იგი ვე გა რე მო, ათას წლე ულ თა თვა ლე ბით 
რომ იმ ზი რე ბა. მაგ რამ ადა მი ა ნის გა რე შე ყვე ლა ფე რი მკვდა რი ა. ხო ლო 
ადა მი ან თა წრე უნ და იყოს მშობ ლი უ რი, ნა თე სა უ რი, რო მელ თა ნაც 
აერ თებს სუ ლის ის ტო რი უ ლი მეხ სი ე რე ბა. მაგ რამ ველ ზე ბა ლა ხი წევს 
“ბო ლო მოკ ლულ მე ო მა რი ვით”. მზე რას ბნე ლი ღრუ ბე ლი ვით აწყ დე ბა 
ნა სოფ ლა რი თუ უკაც რი ე ლი სო ფე ლი. სევ დით თით ქოს ტყეც და ბე
რე ბუ ლა. “საგ ვა რე უ ლო სახ ლიც” დარ ღვე უ ლა. შვი ლე ბი სხვა დას ხვა 
მხა რეს და ფან ტუ ლან. დარ ჩე ნი ლა მარ ტო ო დენ “საგ ვა რე უ ლო სა საფ-
ლა ო”. აღა რა ვინ ხმა უ რობს “ბე ბერ, ნამ კვდრევ სახ ლში”. ათოვს დე დის 
საფ ლავს. მი ტო ვე ბუ ლია ძვე ლი ოც ნე ბა და სიყ ვა რუ ლი: “გა დათ ქე-
რი ლი მარ ტის წვი მე ბით შენ ბა ლა ხი ვით მინ დორ ში გნა ხეს”, ხო ლო 
პო ე ტი დარ ჩე ნი ლია მარ ტო  “სა ღა მო სა ვით ცი ვი და სვე ლი”. ალ ბათ 
რო გორც მეხ სი ე რე ბის სამ ყა როს “უ კა ნას კნე ლი მცვე ლი”, “შე ში ნე ბუ ლი 
ცხოვ რე ბის” ელ დით შემ კრთა ლი.

ასე თი გან ცდა მძაფ რია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც პო ე ტის ლექ სი კა, ან ტუ
რა ჟი, დე ტა ლე ბი სულს იდ გამს პირ ველ ხი ლუ ლი  ფშა უ რი სუ რა თე ბით. 
მაგ რამ ეს ყო ვე ლი მო გო ნე ბას ღა შე მორ ჩა. ქა რე ბის ხვი ვი ლი მთა ზე, 
მგლე ბის გან დაკ ბე ნი ლი ღა მის ფარ და გი, ღორ ღი ა ნი გზე ბი გულს კვლავ 
ენატ რე ბა. აქ ცაც “სხვა ნა ი რი ა”, ფიქ რებ ში ისევ მო ის მის “ფერ და კარ-
გუ ლი არაგ ვის ხვე ლა”, ღამ ღა მო ბით “წვი მის ღრუ ბე ლი ესიზ მრე ბა”, 
ხსოვ ნა ში ისევ ქრის ჩრდი ლო ე თის ციკ ლო ნი. გუ შინ დე ლის მო გო ნე ბა 
და დღე ვან დე ლის ხილ ვა სა სო წარ კვეთ ვედ რე ბად ხმი ან დე ბა: “ე გებ არ 
გაც ვდეს, ეგებ არ გაც ვდეს, ეგებ არ გაც ვდეს შე ნი ხა ტე ბა”. გუ ლის მომ
კვლე ლი სევ დის წი აღ ში მა ინც ციმ ცი მებს იმე დის სხი ვი:

თოვ ლით და ფე რი ლე ბო, ძალ ზე საყ ვარ ლე ბო,
ცამ დის აღე რი ლე ბო, სა ქარ თვე ლოს მთე ბო,
დი დი ზამ თა რი ა, დიდ თოვ ლო ბის ჟა მი,
ცი ვი გა ფა რი ათ თოვ ლის მო სას ხა მი.
მაგ რამ სიზ მა რი ვით გა ნელ დე ბა თო ვა,
მა ლე წე ლი წა დის მომ დევ ნო დროც მო ვა.

მე ო რე: ძვე ლი ყო ფის რო მან ტი კას შე ნაც ვლე ბია “აწ გარ დაც ვლი-
ლი უწე სო ბა ტო ნის წე სი ე რი მო ნა თა ქა ლაქ ი”, სა დაც სტი ქი ის ად გილს 
იჭერს გო ნე ბა: “ქი მი უ რი ზამ ბა ხე ბი ვით უნაკ ლოდ არის დამ ზა დე ბუ ლი 
ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ყვე ლა დე ტა ლი”. ასე ჩნდე ბა სადღ ე ი სო ვა რი ა ცია 
ნაც ნო ბი ან ტი ნო მი ი სა  ინ დუს ტრია  პრი მი ტი ვი. და ვით მჭედლუ რი 
არ არის პო ე ტი - ურ ბა ნის ტი, ურ ბა ნუ ლი ყო ფის, ინ დუს ტრი უ ლი სა-
ზო გა დო ე ბის მხატ ვა რი. იგი ბუ ნე ბის შვი ლი ა, ტრა დი ცი უ ლი ეტი კე ტის 
ერ თგუ ლი, რო მელ საც ძვე ლი ცხოვ რე ბა და გა რე მო და ე კარ გა, ხო ლო 
ახალს ვერ შე ე გუ ა. შე იძ ლე ბა ასე თი და პი რის პი რე ბა სტე რე ო ტი პუ ლიც 
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იყოს. მაგ რამ მთა ვა რია რო გორ გა ნიც დის პო ე ტი, რად გან საგ ვა რე უ
ლო სახ ლი, სის ხლის მის ტე რია და წი ნა პარ თა აჩ რდი ლე ბი ყვე ლა დრო ის 
ადა მი ანს აღელ ვებს, რო გორც მა რად თა ნა მედ რო ვე ატა ვიზ მი.

მე სა მე: გაბ ზა რუ ლი სამ ყა რო სათ ვის, რო მელ საც მო ქა ლა ქე ობ რი ვი 
კრი ტე რი უ მე ბი აღ რე ვი ა, პო ე ტი ზედ მე ტი აღ მოჩ ნდა. თით ქოს იგი უნ და 
ყო ფი ლი ყო სუ ლის მკურ ნა ლი, მის თვის მი ეგ დოთ ყუ რი, რად გან ამ ბობს 
იმ სათ ქმელს, რა საც ყვე ლა ნი გრძნო ბენ, მაგ რამ გან სიტყ ვე ბის უნა რი 
არ გა აჩ ნი ათ. კონ ფორ მის ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ საც დაჰ კარ გვია 
ჭეშ მა რი ტი სუ ლი ე რი ორი ენ ტი რი, მას მტრუ ლად ხვდე ბა, აღი ზი ა ნებს 
მი სი არ სე ბო ბა: “ვი ღა ცამ თი თი მო მა ღი რა, ჩა ი ცი ნა - აი პო ე ტი! და იმის 
შემ დეგ ჩემს ფი ა ლას მუ დამ რა ღაც მწა რით ავ სე ბენ”. “პურ სა და სა ნა-
ხა ო ბას” და ხა რბე ბუ ლს პო ე ტი, რო გორც ით ქვა “არ სჭირ დე ბა სრუ ლი-
ად”. ამი ტომ აგო ნებს თა ვი სი თა ვი “მო ბა ლა ხე ხარს”, რო მე ლიც “უფ-
სკრუ ლის პი რას” ძოვს და მა ლე ყელს გა მო ღად რა ვენ.

ასე იქ ცე ვა შე მოქ მე დი გარ კვე უ ლი წრი სათ ვის ზედ მეტ ადა მი ა ნად. 
მან თა ვი სი პი რა დი და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი სევ და  ნაღ ვე ლი მარ ტო ო ბი სა 
და მი უ საფ რო ბის გრძნო ბა გა მოთ ქვა ტრა გი კუ ლი ნო ტე ბით და თოვ
ლის თეთრ სა მო სელ ში გახ ვი ა. მაგ რამ წუ ხილს არ და ნებ და, გა მო ავ ლი
ნა, აღ მოთ ქვა და მის გან გან თა ვი სუფ ლდა, შეძ ლო სუ ლი ე რი ღელ ვის 
და მორ ჩი ლე ბა ანუ პო ე ზი ად ქცე ვა. ამი ტომ წერს პო ე ტი: “უნ და შე ვი-
დეთ შე უც ნო ბელ ში, ვით წი ნა პა რი ჩვე ნი შე ვი და”, “უნ და ააჟ ღე რო სი მი, 
სუ ლი ააყ ვი რო სიმ წრით, იდ გე აბ ჯრით შე მო სი ლი, მხა რი მხარ ზე გქონ-
დეს მიჯ რით”. ამ ორი ტი რა დით გა ერ თი ან და ფიქ რი და ამ ბო ხი, ჭვრე ტა 
და მოქ მე დე ბა, რო გორც სუ ლი ე რი მღელ ვა რე ბის გან გან მუხ ტვის შე დე
გი. უფ რო ზუს ტად  ყვე ლა ზე დი დი სიბ რძნე არის ამ ბო ხი, მა რა დი უ ლი 
გა ნახ ლე ბის ჟი ნი.

ალ ბათ პო ე ტის სევ და სა და მე ლან ქო ლი ას ექ ნე ბო და უფ რო ღრმა 
პი როვ ნუ ლი მი ზე ზიც. მაგ რამ პირ ველ საწყ ი სი თვალს მი ე ფა რა, სა ხე 
იმ დე ნად იც ვა ლა, შე საძ ლოა თა ვად ავ ტორ საც უჭირ დეს მი სი გან სჯა, 
რა ცი ო ნა ლუ რი შე ფა სე ბა. მაგ რამ აღ მო ა ცე ნა ახა ლი მო ტი ვე ბი, 
რომ ლე ბიც იშ ლე ბი ან სუ ლის სწრაფ ვის მი მარ თუ ლე ბით და იქ ცე ვი ან 
თხზვის, ქმნის იმ პულ სე ბად.

ასე თია და ვით მჭედ ლუ რის პო ე ზი ის მო დე ლი. იგი სტი ქი უ რად იკ ვე
თე ბა, მთლი ან დე ბა მის სა უ კე თე სო სტრი ქო ნებ ში, რად გან ის, რა ზეც 
წერს პო ე ტი მთე ლი გზნე ბით, რაც გულს უკ ლავს და აწყ ვეტს ნერ ვებს 
ან სი ცოცხ ლის სხივს ფენს, რაც ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი და მახ ლო ბე ლი ა, 
თავად პი როვ ნე ბის სიტყ ვად გარ დმოვ ლე ნა და მას ში გაცხ ა დე ბა ა. 
ბუ ნებ რი ვი ა, მათ გვერ დით დგას არა ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ლექ სი. მაგ რამ 
ჩვენ ვე ძებთ შთა გო ნე ბის იმ წმინ და ცეცხლს, რო მე ლიც მოძ მეს უნ და 
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გა დაე ცეს, რო გორც რწმე ნა და სი ხა რუ ლი:
და ისევ შენ თვის ვაღ ვი ძებ ცის კარს,
და ნის ლიც შენ თვის მო ვი და ცი დან,
მე ისევ დღე საც თხუთ მე ტი წლის ვარ,
რო გორც ვი ყა ვი ოცი წლის წი ნათ.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1986, 5 სექტემბერი

ორი მოთხ რო ბის ერ თი კონ ცეფ ცია

“ცის კარ მა” 1985 წელს და ბეჭ და ორი მოთხ რო ბა  “ჟა მი” და “მე ოთხე 
სიმ ფო ნი ა”. პირ ვე ლი ეკუთ ვნის გუ რამ გე გე ში ძეს, მე ო რე  რე ზო ჭე-
იშ ვილს. პირ ველს აქვს მი ნა წე რი  “ის ტო რი უ ლი მოთხ რო ბა”, მე ო რე 
თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბას ასა ხავს. მკითხ ველს მო ეხ სე ნე ბა, რომ ორი
ვე პრო ზა ი კო სი ფრი ად გან სხვა ვე ბუ ლი მსოფ ლგან ცდი სა და სტი ლის 
მწე რა ლი ა. მაგ რამ ამ ჯე რად ერ თნა ი რი კონ ცეფ ცია შე მოგ ვთა ვა ზეს, 
რაც სი ნამ დვი ლის და პი როვ ნე ბის ბუ ნე ბის რე ა ლის ტურ მა გა აზ რე ბამ 
გა მო იწ ვი ა. მათ თვა ლი მი აპყ რეს ადა მი ა ნურ ნაკ ლო ვა ნე ბა თა მარა დი უ
ლო ბას, მათ უწყ ვეტ არ სე ბო ბას.

რე ზო ჭე იშ ვი ლი აგ რძე ლებს მკითხ ვე ლი სათ ვის ნაც ნობ სტი ლურ 
სამ ყა როს, ოღონდ ამ ჯე რა დაც ახალ სა ხე ლებს ეძებს. მას პერ სო ნა ჟე ბი 
თათ ქა რი ძე თა, ქა მუ შა ძე თა, სა მა ნიშ ვილ თა შთა მო მა ვალ ნი არი ან. მარ თა
ლი ა, ისი ნი აზ ნა უ რე ბი არ გახ ლავთ, მაგ რამ ამას რა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს 
 კუ დაბ ზი კო ბა, სი ყალ ბე, პირ მოთ ნე ო ბა, ტრა ბა ხი ისე ვე ახა სი ა თებთ, 
რო გორც მათ წი ნაპ რებს. მწე რა ლი აჩ ვე ნებს თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბის 
სუ რა თებს, შე ლა მა ზე ბი სა და პო ე ტი ზე ბის გა რე შე, ზოგ ჯერ ნა ტუ რა
ლის ტუ რა დაც. შე მო აქვს ირო ნია და იუ მო რი, რა თა მა თი მეშ ვე ო ბით 
გვაგ რძნო ბი ნოს ამ ტრა გი კო მი კუ რი სი ნამ დვი ლის არ სი, რო მელ საც 
იდე ა ლე ბი კარ გა ხა ნია არ გა აჩ ნი ა. ამი ტომ ირ ღვე ვა მეტყ ვე ლე ბაც. 
პერ სო ნა ჟე ბი ლა პა რა კო ბენ ჟარ გო ნით, უსა ხუ რი ენით. მაგ რამ ირო ნი ის 
ხერ ხით მწე რა ლი ზუსტ მი სა მართს უძებ ნის ან ტიგ მირ თა უთავ ბო ლო 
ლა პა რაკს. მეტყ ვე ლე ბა შიც ცნა ურ დე ბა მა თი უაზ რო, სი ყალ ბე ზე 
აგე ბუ ლი ცხოვ რე ბა.

“მე ოთხე სიმ ფო ნი ის” სი უ ჟე ტუ რი სა ფუძ ვე ლია ორი ხა ზი  სა ა ვად
მყო ფო სი და მი სა ღე ბი გა მოც დე ბი სა. მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი, შო ფე რი 
ჟო რი ა, კვდე ბა სა ა ვად მყო ფო ში. ამა ვე დროს უმაღ ლეს ში ეწყ ო ბა მი სი 
ქა ლიშ ვი ლი ნარ გი ზა. ეს ორი მო ტი ვი ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა. მაგ რამ 
მკითხ ვე ლი შე ამ ჩნევს, რომ სა ა ვად მყო ფოს გა რეთ უფ რო სა ში ნე ლი 
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სე ნი მძვინ ვა რებს, რო მელ საც უჩინ რად გა მო უხ რავს ხალ ხის გუ ლი. 
ყველ გან შემ თხვე ვი თი ხალ ხია თავ მოყ რი ლი, ად გილ და კარ გუ ლი, სხვის 
ნაც ვლად მო მუ შა ვე. ექი მი ექიმს არ ჰგავს, ლექ ტო რი  ლექ ტორს, აბი
ტუ რი ენ ტი  აბი ტუ რი ენტს. სა საფ ლა ოს ად მი ნის ტრა ტო რი ფრან გუ ლი 
ენის სპე ცი ა ლის ტი ა. მი სა ღებ გა მოც დებს იბა რებს კა ცი, რომ ლის დახ
მა რე ბით ჭი რი სუფ ლე ბი პო უ ლო ბენ კაცს, მიც ვა ლე ბუ ლის გან ბან ვა და 
გა პარ სვა რომ შე უძ ლი ა. აუ ტა ნე ლია ჟო რი ას ცხოვ რე ბაც, რა მაც იგი 
და ას ნე უ ლა და სი ცოცხ ლე უფ რო გა უმ წა რა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, სწო
რედ ეს კა ცია და დე ბი თი პერ სო ნა ჟი ამ გა და ჯი შე ბულ ადა მი ან თა მა სა
ში. ისი ნი თით ქოს ცუ დად არც იქ ცე ვი ან, ცხოვ რო ბენ, ისე ვე რო გორც 
სხვე ბი. მაგ რამ კარ გად რომ ჩა ვუკ ვირ დეთ, ყვე ლა ფერს ყალ ბი სუ ლი 
უდ გას. ეს სი ყალ ბე კი მწე რალს არ გა მო უ გო ნი ა, იგი ცხოვ რე ბი დან შე
მო ვი და მოთხ რო ბა ში. ჩვენ მას იმ დე ნად შე ვეჩ ვი ეთ, რომ ეგებ არც მი
ვაქ ცი ოთ ყუ რადღ ე ბა. მაგ რამ ეს უფ რო სა ში ნე ლე ბა ა. სა ში ნე ლე ბაა რო
ცა სა ზო გა დო ე ბა და ა ვა დე ბუ ლი ა, მაგ რამ ეს არა ვის უკ ვირს. აი, მო დის 
მწე რა ლი და გვიჩ ვე ნებს სარ კეს, რა თა ჩვე ნი და მა ხინ ჯე ბუ ლი სა ხე ე ბი 
და ვი ნა ხოთ, ხო ლო სა ხე თა მიღ მა უფ რო სა ზა რე ლი სუ ლი შე ვიგ რძნოთ.

ალიო ღვამ ბე რი ძეს შემ თხვე ვით გა ახ სენ დე ბა დე დის საფ ლა ვი, იმ დე
დი სა, რო მე ლიც მის მშო ბი ა რო ბას გა დაჰ ყვა; მე ო რე მთვრალ თა ნა მე
ი ნა ხე ებ თან ერ თად ღა მით ეძებს მა მის საფ ლავს, ვერ იპო ვის და თავს 
და იმ შვი დებს, ამ სიბ ნე ლე ში რას მიხ ვდე ბი ა ნო. მაგ რამ ბე სომ დი ლით 
ნა ხა, რომ თურ მე სხვის საფ ლავ ზე ღრე ობ დნენ მთე ლი ღა მე.

მოკ ვდა ჟო რი ა. გაჩ ნდა ახა ლი პრობ ლე მა  მიც ვა ლე ბუ ლი უნ და და ი
მარ ხოს. მაგ რამ სა დაა ად გი ლი. ად გილს შოვ ნა უნ და. სი ცოცხ ლე ხომ 
აუ ტა ნე ლი ა, კი დევ უფ რო ტრა გი კო მი კუ რი ყო ფი ლა სიკ ვდი ლი, რო ცა 
ადა მი ანს მი წაც სა ნატ რე ლი და სა ყი დე ლი გა უხ დე ბა. არა ვის სჭირ დე ბა 
ცოდ ნა და პა ტი ოს ნე ბა. ყველ გან ბა ტო ნობს ფუ ლი. ფუ ლის დე მო ნუ რი 
ძა ლა გა ნა გებს ადა მი ან თა ცნო ბი ე რე ბას, სა ზო გა დო ე ბას, სი ცოცხ ლის 
წეს რიგს. 

ადა მი ა ნე ბი ერ თმა ნეთს არ ინ დო ბენ, უსინ დი სოდ ცრუ ო ბენ, ქრთამს 
იღე ბენ, მრუ შო ბენ, ერ თმა ნე თის გან ვერ გა ურ ჩე ვი ათ უცხო და მახ
ლო ბე ლი, მტე რი და მოყ ვა რე, უფ რო სწო რად  არც ამ გარ ჩე ვას აქვს 
მნიშ ვნე ლო ბა. ისი ნი არც წი ნაპ რებს ინ დო ბენ. რეს ტორ ნის დი რექ ტო რი 
დე დას აგი ნებს “შუ შა ნი კის წა მე ბის” ავ ტორს, კომ ბი ნა ტო რი კო ნა ქვა
რი ა ნი ილია ჭავ ჭა ვა ძეს ლან ძღავს. მაგ რამ კი დევ უფ რო სა ზა რე ლი ისა
ა, რომ ამ ხალ ხი სათ ვის ერთ დო ნე ზე დგა ნან ილია ჭავ ჭა ვა ძე და ვი ღაც 
ქურ დი ცე ზარ კვინ ტრა ძე. ჟო რი ას ქე ლე ხი დან მობ რუ ნე ბუ ლი რამ დე
ნი მე კა ცი ჯერ ქე ი ფობს კო ნა ქვა რი ან თან, შემ დეგ ის რომ წა ვა, აგი ნე
ბენ და ლან ძღა ვენ. მთა ვა რი ბრალ დე ბა ისა ა, რომ კო ნას სწო რად ვერ 
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შე უ ფა სე ბია ილია ჭავ ჭა ვა ძე და ცე ზარ კვინ ტრა ძე. ასე რომ ეს ხალ ხი 
ისე თი ვეა (და იქ ნებ უა რე სიც), რაც ქვა რი ა ნი. თუმ ცა მათ სრუ ლა დაც 
არ ერ ცხვი ნე ბათ იქ ვე წი ნაპ რე ბის სადღ ეგ რძე ლო და ლი ონ. აღა რა ვის 
ახ სოვს მიც ვა ლე ბუ ლი, არა თუ ჟო რი ა, სა კუ თა რი მშობ ლე ბიც. ყველ გან 
სი ყალ ბე, სიც რუე და თვალ თმაქ ცო ბა გა ბა ტო ნე ბუ ლა, რა თა ადა მი ა ნე
ბი რა მეს გა მორ ჩნენ ამ ცხოვ რე ბას.

მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის მო ტი ვი უნებ ლი ეთ გვახ სე ნებს და ვით კლდი
აშ ვი ლის მა ჭან კლებს. დ. კლდი აშ ვი ლის პერ სო ნაჟ თა და რად და დი ან 
მშობ ლე ბი, ხავსს ეჭი დე ბი ან, რა თა შვი ლე ბი უმაღ ლეს ში მო აწყ ონ, ეძე
ბენ პატ რონს, გავ ლე ნი ან პირს. თურ მე წლე ბის მან ძილ ზე თა ვი სი ცოდ
ნით ვი ღაც ხერ კე ლეშ ვი ლი ჩა რიცხ უ ლა და ეს მთელ მა ქა ლაქ მა იცის, 
მო აქვთ იმის მა გა ლი თად, რომ მი სა ღებ გა მოც დებ ზე ცოდ ნა არ იკარ
გე ბა! ეს ერ თი კი ჩა რიცხ უ ლა. მაგ რამ ათა სი რომ ისე, ყალ თა ბან დუ რად 
გამ ძვრა ლა, ეგ თით ქოს არა ფე რი.

მოთხ რო ბას აქვს ორი ძლი ე რი სიმ ბო ლი კა: იწყ ე ბა ასე: მკი ლი ღა მით 
ხმელ ფი ცარს ხრავს, ფი ცარ ში ცხოვ რობს, იქ ვე მრავ ლდე ბა და 
კვდე ბა. ამის შემ დეგ იწყ ე ბა ქა ლა ქის ცხოვ რე ბის სუ რა თე ბი. ეს ადა მი
ა ნე ბიც მკი ლე ბი ვით სა ცო და ვად ცხოვ რო ბენ, ნამ დვი ლი სი ნათ ლე ვერ 
უხი ლავთ, ხრა ვენ ხმელ ფი ცარს, ანუ სას ტიკ ცხოვ რე ბას, ამ მწი თუ რი 
ულ ვა შა ჭი ის და რად ცოცხ ლო ბენ, უღ ლდე ბი ან, ნა ყო ფი ერ დე ბი ან. 
მაგ რამ ესე ცა ა, რომ სა ცო და ვი მკი ლე ბი ცხოვ რო ბენ ბი ო ლო გი უ რი 
აუ ცი ლებ ლო ბის ძა ლით. ხო ლო ადა მი ა ნე ბი, თა ვი ან თი უსინ დი სო ბის, 
სიც რუ ის, უგუ ლო ბის, უზ ნე ო ბის წყა ლო ბით მათ ზე დაბ ლაც კი დგა ნან. 
მაგ რამ მკი ლის სიმ ბო ლი კა კი დევ იმას გვე უბ ნე ბა, რომ არ სე ბი თად 
ადა მი ან თა ცხოვ რე ბას აზ რი დაჰ კარ გვი ა, ამაოა მა თი ფარ თი ფურ თი.

მოთხ რო ბის ფი ნა ლიც ვნა ხოთ: ნამ თვრა ლე ვი ბე სო ია ძე ჩაჯ და მან ქა
ნა ში, ქა ლაქს გას ცილ და და თით ქმის მდი ნა რე ვე რეს სა თა ვემ დე მი ვი და. 
აქ ხა კის ფე რი აღარ ადევთ ხე ებ სა და წყალს. ადა მი ა ნი გრძნობს თა ვის 
არა რა ო ბას და უმ წე ო ბას. ამი ტომ თა ვი სი თა ვი მკი ლი ჰგო ნი ა: “ხომ 
ვთქვი, მკი ლი ვარ -მეთ ქი. მაქვს ცოდ ნა მკი ლი სა, გა ნათ ლე ბა მკი ლი სა, 
შეც ნო ბის უნა რი მკი ლი სა, პერ სპექ ტი ვა მკი ლი სა: მო მეც ბა რემ ძა ლი 
მკი ლი სა, იმე დი მკი ლი სა და წა ი ღე ჭკუა ჩე მი, დარ დი ჩე მი, სი კე თე ჩე მი 
და სიყ ვა რუ ლი ჩე მი”.

გა მო სა ვა ლი ისევ აპო კა ლიფ სი ა, რომ ლის სტრი ქო ნე ბი ჩა ერ თვის 
თხრო ბას. ასე თი ხალ ხი, ასე თი სა ზო გა დო ებ რი ვი წრე უნ და აღი გა ვოს 
პი რი სა გან მი წი სა (შდრ - ნ. წუ ლე ის კი რის “და ვით აღ მა შე ნებ ლის ქვა”, 
ო. ჩხე ი ძის და გ. ფან ჯი კი ძის რო მა ნე ბი, რ. მიშ ვე ლა ძის ნო ვე ლე ბი), ამის 
შე დე გად “მახ სოვ რო ბის ტვინს გა და ცილ დე ბა აბ ლა ბუ და, აეხ დე ბა ფარ-
და სიბ ნე ლეს და ნე ტარ იქ ნე ბი ან ისი ნი თუ ჩვენ, ვინც ვი ცო დით, რომ 
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არა ფე რი ვი ცო დით, თუ შენც”...
“მე ოთხე სიმ ფო ნი ა” უაღ რე სად სას ტი კი დი აგ ნო ზი ა, დას მუ ლი თა ნა

მედ რო ვე ცხოვ რე ბის მი მართ. ამ მოთხ რო ბის პერ სო ნა ჟე ბი დეგ რა დი რე
ბუ ლი, გა დაგ ვა რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი არი ან.

გა საკ ვი რი კი ა, რო გორ მი აღ წი ეს იმას, რაც არი ან, რაც გა აჩ ნი ათ. 
მაგ რამ იმა საც ვხე დავთ, რომ მა თი და მათ შთა მო მა ვალ თა პერ სპექ ტი
ვა კი დევ უფ რო ბნე ლი ა. ამი ტომ მო ე ლის მწე რა ლი მე ო რედ მოს ვლას, 
ქრის ტეს ახ ლად გა მოცხ ა დე ბას, რაც წა რეცხ ავს ამ სა ზა რელ ცხოვ რე-
ბას.

“მე ოთხე სიმ ფო ნი ა” პე სი მის ტუ რი ნა წარ მო ე ბი ა, მხო ლოდ გა რეგ ნუ
ლად მოგ ვეჩ ვე ნე ბა, რომ იუ მო რით გან ზა ვე ბუ ლი თხზუ ლე ბა ა. იუ მო რი 
სა ფარ ვე ლი ა, რომ ლის შიგ ნით მოქ ცე უ ლა დრა მა ტუ ლი და ტრა გი კუ
ლი გან წყო ბი ლე ბა. მაგ რამ ავ ტო რი ჰი პერ ბო ლი ზე ბას არ მი მარ თავს. 
იგი რე ა ლის ტი მხატ ვა რია (ზოგ ჯერ  ნა ტუ რა ლის ტიც). ამ დე ნად არის 
მოთხ რო ბის კონ ცეფ ცია უაღ რე სად და მა ფიქ რე ბე ლი, ამას თა ნა ვე  გა-
ნახ ლე ბი სა და გა ჯან სა ღე ბი სა კენ მომ წო დე ბე ლი.

რო გორც ით ქვა, “მე ოთხე სიმ ფო ნი ი სა გან” გან სხვა ვე ბით “ჟა მი” ის
ტო რი უ ლი მოთხ რო ბა ა. მოქ მე დე ბის დროა და ახ ლო ე ბით XIII სა უ კუ ნის 
მე ო რე ნა ხე ვა რი, მონ ღო ლე ბის სა ქარ თვე ლო ში ბა ტო ნო ბის პე რი ო დი, 
ყო ველ შემ თხვე ვა ში  ალა მუ თის ცი ხე უკ ვე აღე ბუ ლი ა, რომ ლის კედ
ლებ თან მო უკ ლავთ მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის ბი ძა  ბო ცო. “ჟა მი” სიმ ბო-
ლუ რი სა თა უ რი ა. იგი მხო ლოდ შა ვი ჭი რის ეპი დე მი ას რო დი ნიშ ნავს 
(რო გორც სა ა ვად მყო ფო “მე ოთხე სი მოფ ნი ა ში”), არა მედ  პირ ველ 
ყოვ ლი სა, სუ ლი ერ გა დაგ ვა რე ბას, დეგ რა და ცი ას, ადა მი ა ნურ ნი შან 
თვი სე ბა თა აღ რე ვას. შე იძ ლე ბა გა პი რუტყ ვე ბა არც იყო ზუს ტი სიტყ
ვა, რად გან პი რუტყ ვი და ნა შა ულ სა და ბო რო ტე ბას არ სჩა დის. მთე ლი 
მოთხ რო ბა შა ვი, უხამ სი, მღვრიე ცხოვ რე ბის ჩვე ნე ბა ა, რაც ერ თის 
მხრივ გაგ ვახ სე ნებს ო. ჭი ლა ძის რო მანს “ყო ველ მან ჩემ მან მპოვ ნელ
მან”. მონ ღოლ თა ბა ტო ნო ბას და უ ჩი ა ვე ბია ხალ ხი, და უ თე სავს შუ რი, 
ღვარ ძლი და უნ დობ ლო ბა, ძმა ძმას არ ინ დობს, შვი ლი მა მას. მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟი არის ბე რი, რო მე ლიც გვი ხა სი ა თებს თა ვის თავს, წარ მოგ
ვიდ გენს სა კუ თარ პორ ტრეტს: “ფე ხებ დაკ ვან ჭუ ლი, და კოჭ ლე ბუ ლი, 
მუ ცელ გა მო ბე რი ლი, თმა გაც ვე ნი ლი კა ცი”.

ასე ვე და მა ხინ ჯე ბუ ლია ადა მი ან თა ფსი ქი კაც. ბერს ჰყო ლია ნა
ხე ვარ ძმა გი ორ გი. დე და მი სი მე ო რედ გათხ ო ვი ლა. ერ თხელ გი ორ
გი და მა მი ნაც ვა ლი წა ლა პა რაკ დნენ, რაც ჩხუ ბით დამ თა ვრ და. გი
ორ გის მის ცეს მა მი სე უ ლი ცი ხე კოშ კი. ამ დროს გა ი გო ბერ მა, რომ 
იგი თურ მე არ ჰყვა რე ბია ნა ხე ვარ ძმას, სა ოც რად დას წყდა ყმაწ ვილს 
გუ ლი. გი ორ გი ყა ჩა ღობს, ყა ჩა ღო ბით ირ ჩენს თავს. იგი გულ მხე ცი 
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ადა მი ა ნი ა, რო მელ მაც არა თუ მოკ ლა მა მი ნაც ვა ლი, სა კუ თა რი დე
დაც არ და ინ დო და იგი ცი ნი კუ რი, ამაზ რზე ნი სიტყ ვე ბით გა ყი და 
ტყვე თა ბა ზარ ზე. ადა მი ა ნის და ცე მა უფ რო შორს ვერ წა ვა. ეს უფ რო 
შე მაძ რწუ ნე ბე ლი ა, ვიდ რე ბარ ბა რო სო ბი სა კენ უკუქ ცე ვა, ვე ლუ რი 
ინ სტინ ქტე ბის ამო ხეთ ქვა და გა ბა ტო ნე ბა, რაც მა მის მკვლე ლო ბას 
უკავ შირ დე ბა ხოლ მე. არც მო ნას ტრის ყო ფი ლი მო წა ფეა უწყ ი ნა რი 
ადა მი ა ნი, არც ის იმ სა ხუ რებს თა ნაგ რძნო ბა სა და სიყ ვა რულს. თა ვი
დან ვე აწ ვა ლებს “ა რას რულ ფა სოვ ნე ბის კომ პლექ სი”, რომ ლის სა თა
ვეა რო გორც მშობ ლე ბი სად მი უნ დობ ლო ბა, ისე სა კუ თა რი უმ წე ო ბა, 
ამ უმ წე ო ბის მწვა ვე გან ცდა. ერ თა დერ თი, რი სი უნა რიც მას ჰქონ და, 
იყო ხმა ლა ო ბა. მაგ რამ მოხ და ისე, რომ იგი და ა მარ ცხა ახ ლად მო
სულ მა ყმაწ ვილ მა  შა დი მან მა.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ბე რი ხან ჯალს გვერ დი დან არ იშო რებს. იგი 
მო ივ ლის მრა ვალ ქვე ყა ნას, და აგ რო ვებს გან საზღ ვრულ ცოდ ნას, 
წერს ცოდ ვი ა ნი ეპო ქის მა ტი ა ნეს. მაგ რამ თა ვა დაც ისე ვე ბნე ლია და 
სას ტი კი, რო გორც დრო ე ბა გა ვიხ სე ნოთ რო გორ ნა ხეს ტყე ში ბერ მა 
და ახ ლად გაც ნო ბილ მა მხატ ვარ მა გა უ პა ტი უ რე ბუ ლი გო გო. ბერ მა 
იქ ვე მოკ ლა ასუ ლი, აწ იგი ადა მი ა ნად მა ინც ვერ ივარ გებ სო. მხატ ვა რი 
შე შინ და და ტყეს მის ცა თა ვი. შემ დეგ ბერს შუბ ლი გა უ ტე ხეს, ხან ჯა ლი 
და ხელ ნა წე რი წა არ თვეს ყა ჩა ღებ მა, რომ ლებ მაც ტყე ში გო გო გა ა უ
პა ტი უ რეს. ბო ლოს ბერს ძმაც შე მო აკ ვდა. გი ორ გის ფაქ ტი უ რად არც 
უც დია თა ვის დაც ვა. თით ქოს ამ ჯე რად სა მარ თლი ა ნად იქ ცე ვა იგი, 
რად გან მა მის მკვლე ლი და დე დის გამ ყიდ ვე ლი სიკ ვდი ლის მეტს რა ღას 
იმ სა ხუ რებს. მაგ რამ ბერს ამოძ რა ვებს პი რა დი შუ რის ძი ე ბის პა თო სი, 
რომ იგი გი ორ გის არ უყ ვარ და, არ მო ექ ცა რო გორც ძმას.

ასე თია მთა ვა რი გმი რე ბი. მაგ რამ არც რი გი თი პერ სო ნა ჟე ბი იწ ვე ვენ 
შებ რა ლე ბას. რო გორც ბო ლოს ირ კვე ვა, ყვე ლა ნი გამ ცემ ნი და მო ღა
ლა ტე ნი არი ან. მაგ რამ ღა ლა ტის ფა სი ყო ველ თვის ერ თნა ი რი რო დი ა. 
ყვე ლა ზე სა ში ნე ლია ადა მი ა ნო ბი სად მი ღა ლა ტი. ასე, მა გა ლი თად, ბერ
მა მოკ ლა ჩა ფა რი ქა ლის გა მო. მოხ და სა ოც რე ბა და სწო რედ ამ ქალ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ა ბეზღა თა ვი სი ქო მა გი. თა ნაც მა ბეზღ ა რი ისე 
მხი ა რუ ლად ლა პა რა კობ და, თით ქოს ბერს მის თვის არ გა მო ე დოს თა ვი. 
მო წამ ლუ ლია ადა მი ან თა ფსი ქი კა, დარ ღვე უ ლია ურ თი ერ თდა მო კი დე
ბუ ლე ბა ნი. უცხ ო თა გავ ლე ნას, მათს ბა ტო ნო ბას ხალ ხი სა ზა რელ ჯო-
გად უქ ცე ვი ა, თით ქოს მათ ში ცო ფის ეპი დე მია გავ რცე ლე ბუ ლა. აქ არა
ვი ნაა მარ თა ლი. ყვე ლა მტყუ ა ნია და დამ ნა შა ვე. ბე რი ამას გრძნობს. 
მაგ რამ თავს ვერ აღ წევს, რად გან თა ვა დაც ამ სა ზო გა დო ე ბის შვი ლი ა, 
რო მელ შიც და ი ბა და და აღი ზარ და! ჭი რი ყვე ლა ფერს მოს დე ბი ა, ქა
ლაქს, სო ფელს, სულს, მი წას და წყალს. ეს კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს 
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ბე რის სა ცო დავ ყო ფას. მან ეპო ქის მწუ ხა რე მა ტი ა ნის წე რა და იწყ ო, 
მაგ რამ ესეც წა არ თვეს. მი სი ბო ლო იმე დია გა და ვი დეს “გაღ მა მხა რეს”, 
რაც “ე ლინ თა ქვეყ ნად” მი აჩ ნი ა. მაგ რამ შე იძ ლე ბა ჰა დე სიც ვუ წო დოთ. 
ასეთ ასო ცი ა ცი ას აღ ძრავს მდი ნა რე, მე ნა ვე, შო რე უ ლი გა ღმა ნა პი რი. 
თით ქოს ბე რი თავს და აღ წევს ამ ცოდ ვის სა უფ ლოს. მაგ რამ მას და ა
ვიწყ და, რომ ამ ქვე ყა ნა ში ყვე ლა გამ ცე მი და მა ბეზღ ა რაა  ტან ჯუ ლი 
ქა ლიც, ყა ჩა ღიც, მე  ნა ვეც. იგი და ი ჭი რეს და ხა რო ში ჩა აგ დეს. ბრალ
დე ბად კი წა უ ყე ნეს ყვე ლა ფე რი, რაც გა უ კე თე ბია  ავიც და კარ გიც. 
თურ მე მის ცხოვ რე ბას გულ და გულ სწავ ლობ დნენ, მის ქცე ვას უთ ვალ
თვა ლებ დნენ. მას შემ დეგ, რაც ძმა მოკ ლა და თა ვად “გაღ მა ნა პი რის
კენ” გა ე შუ რა, იგი და ი ჭი რეს და ყვე ლა ბრალ დე ბა ერ თბა შად წა რუდ გი
ნეს. ისიც უნ და ვთქვათ, რომ მო მაკ ვდავ გი ორ გის ერ თი სი კე თე მა ინც 
აღ მო აჩ ნდა  მან აპა ტია ძმას და ნა შა უ ლი. ვინ იცის, იქ ნებ თა ვა დაც 
გრძნობ და  რომ არ იყო ნა თე ლი მზის შე ხედ ვის ღირ სი და გან გე ბამ 
გა ნა ჩე ნი ძმის ხე ლით აღას რუ ლა, რა თა კი დევ უფ რო და ტან ჯუ ლი ყო. 
ბერს სიკ ვდი ლი მი ე სა ჯა და იგი უფ სკრულ ში გა და ჩე ხეს. მოკ ვდა ისე ვე 
წყნა რად, რო გო რა დაც აპი რებ და ცხოვ რე ბას. მაგ რამ “ჟა მი ა ნი” ეპო ქა 
გრი გა ლი ვით ატ რი ა ლებს ადა მი ა ნებს, არ თმევს პი როვ ნულ ღირ სე ბას 
და აქ ცევს ეგო ის ტურ ლტოლ ვა თა, მდა ბალ ინ სტინ ქტთა მო ნად. თით
ქოს მო ნას ტერ ში მა ინც უნ და სუ ფევ დეს სათ ნო ე ბა, მაგ რამ აქაც აღ
რე უ ლია ყვე ლა ფე რი. აღა რა ვის ახ სოვს ლოც ვა და ღმერ თი. მო წა ფე ე ბი 
უფ რო სე ბის მსა ხუ რე ბად უქ ცე ვი ათ, მათ თვის წვა ლო ბენ, შრო მო ბენ, 
აგ რო ვე ბენ სარ ჩოს. უცხო ძა ლა დას წო ლია ქვე ყა ნას და ხალ ხი არა რა ო-
ბად ქმნი ლა. არ სად ჩანს იმე დის სხი ვი. ყვე ლა ფე რი ლპო ბას, გახ რწნას 
და გა დაგ ვა რე ბას და მორ ჩი ლე ბი ა.

ცხა დი ა, “მე ოთხე სიმ ფო ნი ა” არაა ასე სას ტი კად და წე რი ლი. მაგ რამ 
არ სი ერ თია  სა ზო გა დო ე ბა ინერ ტუ ლო ბას შე უპყ რია და არ სე ბო ბის 
გა და სარ ჩე ნად ადა მი ა ნურ იდე ალ თა და თვი სე ბა თა ღა ლა ტი მი უჩ ნე-
ვი ა. დრო იც ვა ლა. სის ხლი აღარ იქ ცე ვა, ადა მი ა ნებს ნაკ ლე ბად ხო ცა
ვენ. მაგ რამ გა რეგ ნუ ლი სა მო სე ლის, მო ოქ რო ვი ლი ზე და პი რის იქეთ 
ილან დე ბა სი ყალ ბე, გახ რწნა, გა დაგ ვა რე ბა. ადა მი ა ნო ბის ცნე ბა თით-
ქოს იმი ტომ არ სე ბობს, რომ მოჩ ვე ნე ბი თად იგი გა აღ მერ თონ, საქ მით 
და ცხოვ რე ბის წე სით კი ყო ველ დღე დარ ღვი ონ, ე. ი. ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლა და ნა შა უ ლებ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა (“აქ ლე მის ქურ დი და ნემ სის ქურ
დი ორი ვე ქურ დი ა”, ამ ბობს ქარ თუ ლი ან და ზა). ადა მი ა ნე ბი მი ნე ბე ბი ან 
უკუღ მართ კა რუ სელს. აქაც არ გა მოკ რთის იმე დის სხი ვი. საფ ლა ვიც 
კი სა ნატ რე ლი გამ ხდა რა. ამი ტომ ჩნდე ბა აპო კა ლიფ სის იდე ა, რო გორც 
ერ თა დერ თი მხსნე ლი ძა ლა.

აქ ერ თი ანა ლო გი აც გა ვიხ სე ნოთ  ჩვენ ხში რად ვამ ბობთ, რომ ქარ
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თველ თათ ვის სიმ თვრა ლი სად მი მიდ რე კი ლე ბა ყო ველ თვის უცხო იყო. 
მაგ რამ მო ვი გო ნოთ “ი ვე რი ა”, რო მე ლიც შეშ ფო თე ბით აღ ნიშ ნავ და ლო
თო ბის გავ რცე ლე ბას, რო გორც ქარ თუ ლი ხა სი ა თი სათ ვის შე უ თავ სე
ბელ სა და ახ ლად გა ჩე ნილ სენს. ახ ლა გა დავ შა ლოთ ს. ს. ორ ბე ლი ა ნის 
წიგ ნი “სწავ ლა ნი”, რომ ლის ერთ ქა და გე ბას ასე თი სა თა უ რი აქვს  “მემ-
თვრა ლე თათ ვის”. ავ ტო რი კიცხ ავს ღვი ნის მოტ რფი ა ლე ებს. დრო  XVIII 
სა უ კუ ნის და საწყ ი სი. უფ რო შორ საც გა და ვი ხე დოთ: იო ა ნე ბოლ ნელს 
აქვს ერ თი ასე თი ქა და გე ბა  “ღვი ნის მსმელ თა და მემ თვრა ლე თათ ვის”. 
დრო  X სა უ კუ ნე. ამ რი გად XX, XIX, XVIII და X სა უ კუ ნე ებ ში თა ნა ბა რი 
სი სას ტი კით ებ რძოდ ნენ და გმობ დნენ ლო თო ბას (ცხა დი ა, არა მხო ლოდ 
სა ქარ თვე ლო ში). მაგ რამ ამით ალ კო ჰო ლი სად მი სიყ ვა რუ ლი არ აღ კვე
თი ლა, პი რი ქით  გაძ ლი ერ და კი დეც. ეს ორი მცი რე ფაქ ტიც გვი დას ტუ
რებს, რომ ადა მის მოდ გმას, ძი რი თად მა სას სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე, 
ქრის ტი ა ნო ბის გან მტკი ცე ბის შემ დეგ, არც გა უ კე თე სე ბა დას ტყო ბია 
და არც გა უ ა რე სე ბა. მხო ლოდ ფორ მე ბი და იხ ვე წა. ქრის ტი ა ნულ მა რე
ლი გი ამ (ი სე ვე რო გორც სხვა რე ლი გი ებ მა) ჩა მო ა ყა ლი ბა ინ დი ვი დის 
ჰუ მა ნუ რი სა ხე და ეს პირ ველ რიგ ში მოხ და იმ ტან ჯულ თა მე ო ხე ბით, 
რო მელ თაც თა ვი ან თი სი ცოცხ ლის ფა სად წინ მიჰ ყავ დათ ადა მი ა ნუ რი 
აზ რი, იქ ნე ბა ეს პო ლი ტი კის, ზნე ო ბის, რე ლი გი ის, ხე ლოვ ნე ბის თუ მეც
ნი ე რე ბის სფე რო. მა სა სარ გებ ლობს სხვა თა მიღ წე ვე ბით, მაგ რამ ის ჭა
ო ბი ა, რო მე ლიც მი წის ბნე ლი გუ ლის კენ იწოვს ცის კენ მაც ქე რალს ან 
ყო ვე ლი ვე იმას, რაც ტი ტა ნუ რი ძა ლის ხმე ვი თაა შექ მნი ლი. ადა მი ა ნუ რ 
ყო ფა სა და ცნო ბი ე რე ბას თუ არ ეყო ლა სას ტი კი მწყემ სი, უმაღ ლე სი 
ერ თი, იგი უეჭ ვე ლად გა იხ რწნე ბა და გა და ჯიშ დე ბა. ასე ჩნდე ბა ერ თი სა 
და სიმ რავ ლის პრობ ლე მა ყო ველ დრო ში და მას ამ წვა ვებს ატ მოს ფე რო, 
შექ მნი ლი პო ლი ტი კუ რი თუ სო ცი ა ლუ რი სი ტუ ა ცი ა. ასე თი მო დე ლი მუ
დამ მყა რი ა, მაგ რამ იც ვლე ბა გა მოვ ლე ნის ფორ მა და აღ ქმის უნა რი. 
სა ჭი როა მა ღა ლი სუ ლის გა ნუწყ ვე ტე ლი ბრძო ლა მა ტე რი ას თან, რა თა 
ადა მი ა ნუ რი აზ რის პროგ რე სი არ ჩა ი შა ლოს.

და ვუბ რუნ დეთ გუ რამ გე გე ში ძი სა და რე ზო ჭე იშ ვი ლის მოთხ რო
ბებს. სა ზო გა დო ე ბის და ცე მის სა თა ვე ერ თგან უცხო ძა ლა ა, მე ო რე-
გან სი ყალ ბე ზე აგე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა ნი. მაგ რამ აქ ადა მი ა ნე ბის 
ბუ ნე ბაც უნ და ვი გუ ლის ხმოთ, რო მე ლიც და საყ რდენს აძ ლევს არა სა
ხი ერს, ეშ მა კე ულს თუ შე ექ მნა სი ტუ ა ცი ა. იგი ნაკ ლუ ლი არ სე ბაა და 
თუ არ გა მოჩ ნდნენ იდე ის ფა ნა ტი კო სე ბი, ჯვარ ცმუ ლე ბი, რომ ლე ბიც 
თა ვი ან თი წა მე ბი თა და სის ხლით გა მო ის ყი დი ან სხვა თა შე ცო დე ბას, 
მა შინ სა ყო ველ თაო წყვდი ა დი გა მეფ დე ბა,  სას ტი კი და სა ზა რე ლი. 
ამი ტომ ორი ვე მოთხ რო ბა ჩვენ წი ნა შე წა მოჭ რის გმი რის, ლი დე რის 
პრობ ლე მას, რო მე ლიც იქ ნე ბა ახა ლი დრო ის ქრის ტე და ზა რა ტუს ტრა.
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ამ რწმე ნი თ იწე რე ბო და “ჟა მი” და “მე ოთხე სიმ ფო ნი ა”.

“კრი ტი კა”,  1989, №3

ადა მი ა ნი და ექ სპე რი მენ ტი

“ა ხა ლი კო ლო ნი ის” რა ი ონს ამას წი ნათ სა ხე ლი გა მო უც ვა ლეს და 
“დე მოკ რა ტი ის” რა ი ო ნი და არ ქვეს. მე ვფიქ რობ, კარ გა დაც მო იქ ცნენ. 
“ა ხა ლი კო ლო ნი ის” რა ი ო ნი ქა ლა ქის ერთ სა გა რე უბ ნო რა ი ონს მა შინ 
უწო დეს, რო ცა ორ მო ცი წლის წი ნათ ამ შე მო გა რენ ში უბ ნის სი ა მა ყე 
- შრო მა- გას წო რე ბის კო ლო ნია გა შენ და. კო ლო ნია ახ ლაც ას რუ ლებს 
თა ვი სი სა პა ტი ო ფუნ ქცი ას, მაგ რამ რა ი ო ნის სა ხელ წო დე ბა ცო ტა მო-
ძვე ლე ბუ ლად ჟღერ და და ად მი ნის ტრა ცი ულ ქვე ტექსტს ინარ ჩუ ნებ და. 
“დე მოკ რა ტი ის რა ი ო ნი” ფო ნე ტი კუ რა დაც მშვე ნი ე რია და თა ნა მედ რო-
ვე ო ბა საც ეხ მი ა ნე ბა”.

ასე იწყ ე ბა რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის ნო ვე ლე ბის წიგ ნი  “ელ და” და მკითხ
ვე ლი თა ვი დან ვე ექ ცე ვა მწვა ვე ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოვ ლე ნე ბის ორ ბი ტა
ში. იქ ნებ ამ სიტყ ვებ ში სიმ ბო ლუ რი სუ რა თიც ჩან დეს. მაგ რამ მწე რალს 
სიმ ბო ლო და ალე გო რია ნაკ ლე ბად აინ ტე რე სებს. იგი, პირ ველ ყოვ ლი
სა, ჩვე ნი სი ნამ დვი ლის, თანა მედ რო ვე მო ქა ლა ქე თა ფსი ქი კი სა და ხა სი
ა თის მხატ ვა რი ა, იმ შუქ ჩრდი ლე ბის ამ სახ ვე ლი, რაც ცხოვ რე ბამ მო
ი ტა ნა. იმ დროს, რო დე საც ერ თნი სიმ ბო ლურ ა ლე გო რი უ ლი პრო ზის 
სპექ ტრში ჭვრეტ დნენ მოვ ლე ნებს, რა თა ასე გა მო ეთქვათ სი მარ თლე, 
მე ო რე ნი  გა ნა დი დებ დნენ დაშ ლი სა და გა დაგ ვა რე ბის ატ მოს ფე როს, 
რევაზ მიშ ვე ლა ძე რამ დე ნი მე თა ნა მო კალ მეს თან ერ თად მკაც რი რე ა
ლო ბის პი რის პირ იდ გა. დღე ვან დე ლო ბის მხატ ვრუ ლი გა აზ რე ბა, მი სი 
საწყ ი სე ბის ამოც ნო ბა მწერ ლის უმ თავ რე სი მი ზა ნი იყო. ახალ წიგ ნებ-
შიც – “ელ და” და “სიზ მარს აყო ლილ ნი” გად მოშ ლი ლია გუ შინ დე ლი და 
დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი ყო ფის სევ დი ა ნი ფურ ცლე ბი. მწე რა ლი რე
ცეპტს არ გვთა ვა ზობს, არ გვე უბ ნე ბა სა ით წა ვი დეთ (თუმ ცა ეს კითხ ვა 
ყო ველ თვის წა მო იჭ რე ბა). მაგ რამ გვარ წმუ ნებს, რომ ასე ცხოვ რე ბა არ 
შე იძ ლე ბა. ამ დე ნად გან გვაწყ ობს სა მოქ მე დოდ, გვაძ ლევს სტი მულ სა 
და ენერ გი ას, გვა ი ძუ ლებს ვი ფიქ როთ უკე თეს დრო ზე, რო მე ლიც თა-
ვის თა ვად არას დროს მო ვა.

დრო ის პა რა დოქ სი: რ. მიშ ვე ლა ძე  ლი ტე რა ტო რი იცავ და იმ თე ო რი
ულ პოს ტუ ლა ტებს, რო მელ თაც არ ღვევ და რ. მიშ ვე ლა ძე  მხატ ვა რი. ის 
მწერ ლე ბიც, რომ ლე ბიც 60ი ან წლებ ში ქმნიდ ნენ ე. წ. მამ ხი ლებ ლურ 
ლი ტე რა ტუ რას, თან და თან პრო პა გან დის ტყვე ნი აღ მოჩ ნდნენ, და ი ჯე
რეს, რომ ყო ვე ლი ვე ადა მი ა ნის სა სი კე თოდ გარ და იქ მნა. არ სე ბი თად 
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კომ ფორ მიზ მმა გა ი მარ ჯვა. თუმ ცა კრი ტი კუ ლი პა თო სი მწერ ლო ბა ში 
არა სო დეს გამ ქრა ლა, მაგ რამ მთა ვა რი იყო ამ პა თო სის ლი ტე რა ტუ რად 
ქცე ვა. სხვა მხრივ ხელთ შეგ ვრჩე ბა პუბ ლი ცის ტი კა. ლი ტე რა ტუ რის მი
ზა ნი არ არის საზ ო გა დო ებ რივ მან კი ე რე ბა თა, სო ცი ა ლურ სი მა ხინ ჯე თა 
ჩვე  ნე ბა. მი სი იდე ა ლია ადა მი ა ნი, მი სი ზნე ობ რივ -მო რა ლუ რი, ან თრო-
პო ლო გი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა. მაგ რამ მა სა ლად შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს ნე
ბის მი ე რი გმი რი და ეპო ქა. მწე რა ლი მო ქა ლა ქე თა ფიქრისა და ოცნების 
მხატვარია და სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მას თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა 
აღელ ვებს, ის დრო, რო მელ შიც ცხოვ რობს. შე მოქ მე დი ეკო ნო მი კურ 
ან ეროვ ნულ პრობ ლე მებს ვერ გა დაწყ ვეტს, მაგ რამ თა ვი სი სიტყ ვით 
აჩ ქა რებს ახალ შე ხე დუ ლე ბა თა გა მოვ ლე ნას, იძ ლე ვა სტი მულს მა თი 
რე ა ლი ზე ბი სათ ვის. იგი იქ ცე ვა ენერ გი ად, რო მე ლიც გა და ე ცე მა მა სებს 
და მათ ამოძ რა ვებს. ამი ტომ არის ესო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ენერ გი ის 
მი მარ თუ ლე ბა. 

მ. გორ ბა ჩო ვი შე ნიშ ნავ და რომ მწერ ლო ბა, მი სი სა უ კე თე სო ნა წი ლი, 
არ ას ვე ნებ და სა ზო გა დო ებ რივ აზრს და აყა ლი ბებ და დღე ვან დე ლი 
გარ დაქ მნის სუ ლის კვე თე ბას.

რევაზ მიშ ვე ლა ძე არ მი მარ თავს გან სა კუთ რე ბულ პი როვ ნე ბა თა ბი
ოგ რა ფი ას ან მო დელს. იგი არ ჩევს მა სის უბ რა ლო, რი გით წევრს, რო
მელ საც აქვს ჩვე უ ლებ რი ვი სამ სა ხუ რი, გა ნათ ლე ბა და ინ ტე რე სე ბი 
(“ჩემ ნა ი რე ბი იკარ გე ბი ან უკ ვა ლოდ, თო რემ დი დი პი როვ ნე ბე ბის ისე-
დაც ყვე ლამ ყვე ლა ფე რი იცის”,  ამ ბობს ერ მა ლო კვა შა ლი). მაგ რამ 
მი სი ფსი ქი კა ზი ა რი ჭურ ჭლის და რად ატა რებს სა ზო გა დო ე ბის მთელს 
ღირ სე ბა ნაკ ლო ვა ნე ბას. მათ გვა რე ბი ც უბრა ლო და არაფ რის მთქმე
ლი აქვთ  თაგ ვი აშ ვი ლი, ცქვი ტი ნი ძე, გრძე ლი ძე, ლომ სა ძე, კვი ჟი ნა-
ძე, გე გუ ჩა ძე, მურ ღუ ლი ა, მა ხა თა ძე, კიკ ნა ძე, ტო გო ნი ძე... სა ხე ლე ბიც 
ანა ლო გი უ რი - შაქ რო, გერ ვა სი, სან დრო, ბუ თა, ნა ტა შა, ლე ო, ჭო ლა, 
კარ ლო, ვარ დე ნი, პეტ რე, პორ ფი ლე, ე. ი. არ იწ ვე ვენ ის ტო რი ულ ჰე
რო ი კულ ასო ცი ა ცი ებს, თავ ზე არ ად გათ რო მან ტი კუ ლი შა რა ვან დე
დი, არც გა რეგ ნო ბით გა მო ირ ჩე ვი ან. ცხოვ რო ბენ მარ ტი ვად, ზედ მე ტი 
ქო ნე ბის, იდე ე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის გა რე შე. ავ ტო რი თა ვი დან ვე ხაზს 
უს ვამს მათ მი წი ერ ბუ ნე ბას, ჩვე უ ლებ რივ ხა სი ათს, რაც სა ფუძ ვლად 
ედე ბა ნო ვე ლის კონ ფლიქ ტურ ხაზს. მაგ რამ ბევ რი სა ერ თო სა ტკი ვა
რი და სა წუ ხა რიც ჰქო ნი ათ. ისი ნი არ ელ ტვი ან გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას, 
მო მე ტე ბუ ლად გა ნიც დი ან დრო ის ყოვ ლის წამ ლე კავ მდი ნა რე ბას. უფ
რო მე ტად წვა ლო ბენ და იტან ჯე ბი ან, თუმ ცა ამი სი გან სჯის ან მი ზე ზის 
პოვ ნის სურ ვი ლი არა აქვთ. თით ქოს ყვე ლა ფე რი თა ვი დან ვე გა დაწყ ვი
ტა ბრმა ბე დის წე რამ, რომ ლის შეც ვლა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამი ტომ მთე ლი 
სიმ წვა ვით დგე ბა სა ზო გა დო ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის პრობ-
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ლე მაც. პი როვ ნე ბა ხომ მი სი ნა წი ლი ა. მწე რა ლი სხვა დას ხვა რა კურ სით, 
სხვა დას ხვა სი უ ჟე ტის სა ფუძ ველ ზე, ნა ირ გვა რი ვა რი ა ცი ით უბ რუნ დე
ბა ამ სა კითხ თა წრეს, რა თა უფ რო სრუ ლად ჩაწ ვდეს სა ზო გა დო ე ბის 
გულ სა და პი როვ ნე ბის ბედს. იგი ჩვენს წი ნა შე ფურ ცლავს ნაც ნო ბი და  
უც ნო ბი ცხოვ რე ბის სუ რა თებს, რომ ლე ბი და ნაც ტან ჯულ ადა მი ან თა 
კვნე სა მოგ ვეს მის. ისი ნი ხში რა დაც იცი ნი ან და თით ქოს უდარ დე ლად 
ცხოვ რო ბენ. მაგ რამ ეს უფ რო უმ წეო და უი ლა ჯო კა ცის სი ცი ლი ა, რო
მელ მაც იცის, რომ მთას ვერ დაძ რავს. ში ნა გა ნად ადა მი ა ნე ბი გა ტე ხი
ლი, ცხოვ რე ბას თან ბრძო ლა ში წა გე ბუ ლი არი ან, მაგ რამ თავს მა ინც არ 
უტყ დე ბი ან და ცდი ლო ბენ ღირ სე ბა შე ი ნარ ჩუ ნონ.

რ. მიშ ვე ლა ძე ხში რად მი მარ თავს მის ტი ფი ცი რე ბის ხერხს. თით ქოს 
არარ სე ბულ გა რე მო ში ხდე ბა მოქ მე დე ბა, ქა ლაქს, ქვე ყა ნას თუ და ბას 
უჩ ვე უ ლო სა ხე ლე ბი ჰქვი ათ  რი ა, კურ კან ტი ა, იპი ა, და ბა ზო ნი, და ბა უ-
ნი, ქა ქუ ჩე თი, ზან ზა რე თი, უტა უ ტა, მუ ჟუ ჟი ა, ყვა ვე თი, კა თაყ ვავ კა ვი, 
საჩ ქე ფე ლა. ცხა დი ა, ასე თი გე ოგ რა ფი უ ლი პუნ ქტე ბი არ არ სე ბო ბენ. 
ისი ნი ავ ტო რის ფან ტა ზი ამ შეთხ ზა. მაგ რამ მათ ში ქარ თვე ლე ბი ცხოვ
რო ბენ  პი მენ როხ ვა, ჩი ჩი გვი ლა ვა, ალექ სი და რა ბი ძე... ის მის კითხ ვა: 
რის თვის სჭირ დე ბა ავ ტორს ამ გვა რი  ხერ ხი? ამ ფაქტს მრა ვალ გვა რი 
ახ სნა აქვს. პირ ვე ლი და მთა ვა რი ის არის, რომ ამ ყა ი დის ნო ვე ლე ბი იმ 
დროს და ი წე რა, რო ცა მწვა ვე ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოვ ლე ნე ბის ასახ ვა იკ
რძა ლე ბო და. მწე რალს შე ეძ ლო მოქ მე დე ბა გა და ე ტა ნა კა პი ტა ლის ტურ 
სამ ყა რო ში, ის ტო რი ულ წარ სულ ში და ა. შ. მაგ რამ ყვე ლა ზე მომ გე ბი ა
ნი იყო აბ სტრაქ ტუ ლი გა რე მოს შეთხ ზვა, რო მე ლიც ფორ მა ლუ რად არ 
არ სე ბობ და, თუმ ცა ნამ დვი ლო ბა ეჭვს არ იწ ვევ და. ამი ტომ მწე რა ლი ამ 
თით ქოს და გა მო გო ნილ სივ რცეს ავ სებ და მშობ ლი უ რი დე ტა ლე ბით, სა
ხე ლე ბით, რე ა ლი ე ბით, რა თა მკითხ ველს სათ ქმე ლი იო ლად გა ე გო.

რო გორც ვთქვით, ამ გვა რი პრინ ცი პი მე თო და დაც ჩა მო ყა ლიბ და 
ჩვენს მწერ ლო ბა ში. მაგ რამ გა რე მოს თან ერ თად პრობ ლე მე ბის, პერ სო
ნა ჟე ბის, მო ტი ვე ბის აბ სტრა გი რე ბა უკ ვე ზედ მე ტად აცი ლებ და ნა წარ
მო ებს ეროვ ნუ ლი სამ ყა როს გან. ამი ტომ რ. მიშ ვე ლა ძემ შე ი ნარ ჩუ ნა 
რე ა ლის ტუ რი თხრო ბის სტი ლი და მას მი ნი მა ლუ რად და ურ თო პი რო
ბი თო ბა (“ო რა გუ ლი”, “კა ტას ტრო ფა”, “და უ ო კე ბე ლი”, “ბირ ჟა”, “ა ვი 
კვამ ლი”, “ღა ლა ტი”, “საჩ ქე ფე ლას სტუმ რე ბი”, “გი გი ლო”, “გუ მა ნი”, 
“ხათ რი ა ნი კა ცი”). ამ ციკ ლის ნო ვე ლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვით 
გა მოჩ ნდა პი როვ ნე ბი სა და მმარ თვე ლო ბის პრობ ლე მა. მა სის რი გი თი 
წევ რი, რო მელ საც მხო ლოდ სა არ სე ბო მოთხ ოვ ნი ლე ბა ნი აქვს, მმარ თვე
ლო ბის მი ერ შეზღ უ დუ ლია და ლა მის სუ ლი ამო არ თვას.

მთელს ქა ლაქ ში და დის ფან ტას ტთა კლუ ბის წევ რი პარ მენ კოტ რი კა
ძე და დი დად უკ ვირს, რომ ყვე ლა უარს ეუბ ნე ბა თევ ზის შეწ ვა ზე. პარ
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მე ნი თავ სა და ოჯახს არ ჩენს იმ ხელ ფა სით, რო მე ლიც ეძ ლე ვა რო გორც 
დამ კრძა ლა ვი ბი უ როს უმ ცროს მო რი გეს. იგი ბავ შვო ბი დან ვე წყნა რი 
და გულ ჩახ ვე უ ლი ადა მი ა ნი ყო ფი ლა. ვინ იცის, იქ ნებ იმი ტო მაც გახ
და ფან ტას ტი და მე საფ ლა ვე, რომ, ერ თი მხრივ, ცხოვ რე ბა გა ე ლა მა
ზე ბი ნა, მე ო რეს მხრივ  მის ამა ო ე ბას შე გუ ე ბო და. თით ქოს ერ თმა ნეთს 
ეწი ნა აღ მდე გე ბა ეს ორი თვალ საზ რი სი. მაგ რამ ამ გვარ და პი რის პი რე
ბა თა სა ფუძ ველს ცხოვ რე ბა იძ ლე ვა, ის რე ა ლო ბა, რომ ლის არ სე ბო ბა 
მშვე ნივ რად იცის პარ მენ მა. ქა ლაქ რი ა ში მივ ლი ნე ბით ჩა სუ ლი მე ოც
ნე ბე ამ ჩნევს, რომ სე მი ნა რის მო ნა წი ლე ნი არა ბუ ნებ რი ვად ლა პა რა კო
ბენ რო გორც კი ტრი ბუ ნას თან დად გე ბი ან, ე. ი. მა თი გა ო რე ბა სრუ ლად 
აშ კა რაა (ეს ეხე ბა რ. მიშ ვე ლა ძის ყვე ლა ე. წ. ოფი ცი ა ლურ პი რებს). 
მაგ რამ პარ მე ნი ცხოვ რე ბით მა ინც კმა ყო ფი ლი ა: “ოქ რო სა ვით მთავ-
რო ბა გვყავს. ვინ მო გის მენ და, ვინ გაც ლი და, ან ვინ მო გით მენ და ამ-
დენ ბჟუ ტურს”. გუ ლუბ რყვი ლო ფან ტას ტი ფიქ რობს, რომ ეს მო ლაყ
ბე ხალ ხი მთავ რო ბას ატყ უ ებს. ხო ლო იმას არ უკ ვირ დე ბა რა კავშ ი რია 
მმარ თვე ლო ბა სა და პი როვ ნე ბის ცნო ბი ე რე ბას შო რის. პარ მე ნი არ არის 
ფიქ რი სა და პრობ ლე მე ბის კა ცი. ერ თა დერ თი, რა მაც გა ა ნერ ვი უ ლა და 
სიმ შვი დე და უ კარ გა, ის იყო, რომ ქუ ჩა ში ნა ყი დი ორა გუ ლი ვე რა ვის შე
აწ ვე ვი ნა. კა ფე ში უა რი უთხ რეს. “მარ ცხე ნა სა ქო ნე ლი ა ო”, რეს ტო რან
შიც ვე რა ფერს გახ და: სა სა დი ლო და კე ტი ლი აღ მოჩ ნდა, სას ტუმ როს 
სამ ზა რე უ ლო არც ჰქონ და. შე იძ ლე ბა ორა გუ ლი არც ეყი და პარ მენს, 
მაგ რამ ქა ლაქ რი ას კა ფე სა სა დი ლო ე ბი ერ თფე რო ვან და, ეტყ ო ბა, უგე
მურ კერ ძებს სთა ვა ზობ დნენ კლი ენ ტებს. პარ მე ნის “ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი” 
 სხვებ ზე უკეთ ესა დი ლა, წამ გე ბი ა ნი აღ მოჩ ნდა. ქა ლა ქი ერ თი ა ნი, კო-
ლექ ტი უ რი რიტ მით ცხოვ რობს და მას უნ და და ე მორ ჩი ლო, მაგ რამ გა
მო სა ვა ლი ისევ “ინ დი ვი დუ ა ლიზ მში” ყო ფი ლა: ახ ლად გაც ნო ბილ ქალს 
აჩუ ქა პარ მენ მა ორა გუ ლე ბი და ის ღა მეც მას თან დარ ჩა (“ო რა გუ ლი”).

მე ან თა სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმ ში მო ნა წი ლე ო ბენ სამ სო ნი, გე რა
სი მე და ქსე ნი ა. შინ დაბ რუ ნე ბი სას თვით მფრი ნა ვი წყნარ ოკა ნე ში ჩა
ვარ და, ერ თი და ი ღუ პა, ორი გა დარ ჩა. ჯო ჯო ხე თუ რი წვა ლე ბის შემ დეგ 
ნა პირს გა აღ წია მგზავ რე ბის მცი რე ნა წილ მა. სიკ ვდილს გა დარ ჩე ნი ლი 
ქსე ნია სა კონ სუ ლო ში რე კავს, მაგ რამ აქ ყურ მილს იღებს ბი უ როკ რა ტი, 
რო მელ საც სუ ლაც არ ენაღ ვლე ბა თვით მფრი ნა ვის კა ტას ტრო ფა და 
თა ნა მე მა მუ ლე თა ბე დი. მო რი გემ ინ სტრუქ ცია არ და არ ღვია და სა სო
წარ კვე თილ ქალს არ მის ცა სა ელ ჩოს თა ნამ შრომ ლის ნო მე რი. ფორ მა
ლუ რად ყვე ლა ფე რი რიგ ზე ა. მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ არა ვის აინ ტე რე სებს 
ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე. იგი მხო ლოდ უბ რა ლო ჭან ჭი კია უზარ მა ზა რი 
მან ქა ნი სა, რო მე ლიც კი არ იღუ პე ბა, არა მედ  იც ვლე ბა. 

ამ მო რი გის სა პი რის პი როა გერ მა ნე ლი მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც ოკე ა ნის 
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ტალ ღებ ზე მო ტივ ტი ვე მგზავ რებს გეზს აძ ლევს და უხ სნის რო გორ მო
იქ ცნენ. საბ ჭო თა მო ქა ლა ქე ებს ყვე ლა თა ნაგ რძნო ბით ეპყ რო ბა, გარ და 
იმ ხალ ხი სა, რო მელ თაც ევა ლე ბათ მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. ფორ მა
ლუ რი წე სე ბი, უსულ გუ ლო კა ნო ნე ბი, რო ბო ტად ქცე უ ლი ადა მი ა ნე ბი  
აი ვის ეჯა ხე ბა ის, ვინც სტი ქი ა მაც გას წი რა (“კა ტას ტრო ფა”). მწე რა ლი 
კო მენ ტა ტო რი არ გახ ლავთ. იგი მხატ ვა რი ა. იმი სი ამ სახ ვე ლი, რაც არ
სე ბობს. დას კვნას თა ვად მკითხ ვე ლი გა მო ი ტანს, თა ვად უნდა შე უ ფარ
დოს ნა ხუ ლი და გან ცდი ლი სი ნამ დვი ლის სუ რა თებს. სა მი მე გო ბა რი 
მი ემ გზავ რე ბა კა თაყ ვავ კავ ში, სა დაც თურ მე გოჭ ქათ მე უ ლი ნა ხე ვარ 
ფა სად იყი დე ბა. ეს სა მოც და ო რი წლის ამ ბა ვი ა, რო ცა ქვე ყა ნას პუ რი 
და ხორ ცი ცო ტა შე მო აკ ლდა. ცხა დი ა, სა მი ვე ნი თა ვი ან თი ხარ ჯით გა
ემ გზავ რნენ, თა ვი ან თი ფუ ლით ივაჭ რეს. მაგ რამ თურ მე რეს პუბ ლი კა ში 
კა რან ტი ნი ყო ფი ლა გა მოცხ ა დე ბუ ლი (ნამ დვი ლი მი ზე ზი: სხვა რეს პუბ
ლი კი დან არ შე მო ეყ ვა ნათ პი რუტყ ვი და ფრინ ვე ლი). ამი ტომ თით ქმის 
ყო ველ მო სახ ვევ ზე ავ ტო ინ სპექ ცია იდ გა და ქრთა მად იღებ და გოჭ სა 
და ქა თამს. ინ სპექ ტო რებს სუ ლაც არ აწუ ხებ დათ, მარ თლა ინ ფექ ციაა 
გავ რცე ლე ბუ ლი თუ არა რეს პუბ ლი კა ში. თბი ლის ში ჩა მო სულ მე გობ
რებს სა მი თავ წაწყ ვე ტი ლი დე და ლი და ერ თი ჩერქე ზუ ლი ხა ლე ბი ა ნი 
გო ჭი შერ ჩათ და იმა ნაც გაქ ცე ვით უშ ვე ლა თავს. 

ამ რი გად, პი როვ ნე ბის ნე ბა- სურ ვი ლი ისევ ბი უ როკ რა ტი ულ აპა რატს 
ეჯა ხე ბა, რომ ლის სა ხე ლი ამ ჟა მად კო რუფ ცი ა ა. ქრთა მის ფა სად ყვე
ლა ფე რი ნე ბა დარ თუ ლი ა, არა და ისე სუნ თქვაც აკ რძა ლუ ლი ა. ერ თი სა
კითხია  იყო თუ არა კა რან ტი ნი სა ჭი რო, მე ო რე  რად გან მი სი აუ ცი
ლებ ლო ბა დად გინ და, კი დეც უნ და შეს რუ ლე ბუ ლი ყო. მაგ რამ ფაქ ტი უ
რად მას არა ვინ იცავს და შე მო სავ ლის წყა როდ იქ ცე ვა. ყვე ლა ზე სამ წუ
ხა რო ის არის, რომ ეს ფაქ ტი არ ცერთ მათ განს არ უკ ვირს. ცხოვ რე ბის 
წე სის შე მად გე ნელ ნა წი ლად მი აჩ ნი ათ და მხო ლოდ ღი მი ლით იხ სე ნებს 
გარ და სულ წლებს გრი შა ასა თი ა ნი (“და უ ო კე ბე ლი”).

მის ტი ფი ცი რე ბის ხა ზი გრძელ დე ბა  სხვა ნო ვე ლებ შიც. მაგ რამ 
პი როვ ნე ბი სა და მმარ თვე ლო ბის პრობ ლე მა მთელს პრო ზა შია გაშ
ლი ლი. ძვე ლად მას პი როვ ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის კონ ფლიქტს 
ეძახ დნენ. ამ ჟა მად კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბი ნაკ ლე ბად იქ მნე ბა. 
პი როვ ნე ბა თა ვი დან ვე არის დათ რგუნ ვი ლი, შე ში ნე ბუ ლი და შე გუ ე-
ბუ ლი. მან არ იცის თა ვი სი რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა. იგი ინ სტინ ქტუ
რად გრძნობს, რომ რა ღაც უხი ლა ვი ძა ლა ნერ ვებს აწყ ვეტს. მაგ რამ 
არ ცდი ლობს მოვ ლე ნებს შო რის კავ ში რი ეძი ოს და პირ ველ საწყ ისს 
მის წვდეს. იქ ნებ იმი ტო მაც, რომ უბ რა ლო, რი გი თი მო ქა ლა ქე ა, არ 
იტა ცებს პო ლი ტი კა ან ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან სჯა. მაგ რამ პი როვ ნე
ბის უმ წე ო ბა ყო ველ თვის აშ კა რა ა. მი სი ბედ ნი ე რე ბა ის ღა ა, რომ არ 
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ჩაუფიქ რდეს თა ვის არ სე ბო ბას.
სრუ ლი ად არაფ რის  გა მო ის ჯე ბი ან ერ ვან დი ქერ ქა ძე  დი რი ჟორ 

კონ სულ ტან ტი და ავ ტო ინ სპექ ტო რი კო ბა რა მი ნაშ ვი ლი (“მა ეს ტრო”). 
მი ზე ზი ის იყო, რომ ერთ დი ლას ინ სპექ ტორ მა დი რი ჟო რის მან ქა ნას 
ნო მე რი მო უხ სნა, წე სის მი ხედ ვით ან ერ თი იქ ნე ბა მარ თა ლი ან მე ო რე. 
ორი ვე და ი სა ჯა. ასე დად გინ და სა მარ თა ლი. ცხა დი ა, ამ გვა რი სა მარ თა-
ლი ადა მი ან თა უნ დობ ლო ბას იწ ვევს. ამას არა ვი თა რი მნიშ ვნე ლო ბა არა 
აქვს. მთა ვა რი ისა ა, რომ მმარ თვე ლო ბა მოქ მე დებს და ძა ლას აჩენს. ამ 
მმარ თვე ლო ბას რ. მიშ ვე ლა ძის პრო ზა ში მრა ვა ლი ხე ლი და სა ხე აქვს. 
იგი ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბის მო სა წეს რი გებ ლად, გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად შე იქ მნა, მაგ რამ იმ დე ნად და მა ხინ ჯდა, რომ ბო რო ტე ბის სა თა ვედ 
იქცა. ხო ლო ეს დღეს ან გუ შინ არ მომ ხდა რა.

მო ხუ ცი პორ ფი ლე ცოლს უყ ვე ბა ძველ ამ ბავს თუ რო გორ გა ა კუ ლა
კეს და და ი ჭი რეს მი ნა გო ქვაჭ რე ლი ძე (“უ წე ვო ბუ ხა რი”). რეპ რე სი ებ
მა მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი შე ი წი რა. აქ ახა ლი არა ფე რია და თით ქოს 
მწე რალს სათ ქმე ლიც ნაკ ლე ბად აქვს. მაგ რამ ამ ჯე რად მთა ვა რია არა 
ფაქ ტი, არა მედ ფაქ ტის ზნე ობ რი ვი მხა რე. სა ერ თოდ მწერ ლო ბა უპი რა
ტე სად და ჩაგ რუ ლის გა მო სარ ჩლე ბა ა, ოღონდ გა აჩ ნია რო გორ. თით ქოს 
არც კო მუჯ რუ დის მდი ვა ნი პორ ფი ლე, არც მი ლი ცი ის უფ რო სი ჩაკ ვე
ტა ძე დამ ნა შა ვე ნი არ არი ან. ჩაკ ვე ტა ძე ეუბ ნე ბა მი ნა გოს, მე ზობ ლებ
მა მი ჩივ ლეს და რა მექ ნა ო. შენ სარ ჩო სა ბა დე ბე ლი გა დამ ალე და ხვალ 
დი ლით შე ნი ფე ხით ჩა მო დი რა ი ცენ ტრში ო. რა ღაც ძა ლა აი ძუ ლებთ 
ბრალ მდებ ლებს სას ტი კი და გულ ქვა იყვნენ ადა მი ან თა მი მართ. ისიც 
აშ კა რა ა, რომ სადღ აც, სუ ლის სიღ რმე ში კი დევ ციმ ცი მებს კაც თმოყ ვა
რე ო ბის სხი ვი. მაგ რამ ყვე ლას სა კუ თა რი თა ვი ურ ჩევ ნია სხვი სას. შიმ
ში ლი სა და სი ცი ვი სა გან დას ჯი ლებს ისევ “სოფ ლის წურ ბე ლა” მი ნა გო 
იხ სნის, მო ი ტანს ჭა დებს, მო ხარ შულ დე დალს, ღვი ნოს, ცეცხლს გა ა
ჩა ღებს და მატყ ლის სა ბან საც და ტო ვებს. ამ სუ რა თის მი ხედ ვით “კუ-
ლა კი” (რომ ლის და ნა შა უ ლი ისა ა, რომ დურ გლებს გა მო აც ვლე ვი ნა სახ
ლის კარ ფან ჯა რა) ღირ სე უ ლად იქ ცე ვა, ხო ლო ჩაკ ვე ტა ძე და პორ ფი
ლე უსინ დი სოდ შე ექ ცე ვი ან პურ მა რილს. ამ ამ ბავს პორ ფი ლე იხ სე ნებს 
30 წლის შემ დეგ, არც იცის მი ნა გო ჩა მო ვი და თუ არა, ცოცხ ა ლია თუ 
მოკ ვდა. იგი მო ნა ნიე კა ცი ა, თუმ ცა მო ნა ნი ე ბის სურ ვი ლი მე ტის მე ტად 
გვი ან ეს ტუმ რა. რო გორც ვთქვით, ჩაკ ვე ტა ძე დას მე ნის სა ფუძ ველ ზე 
მოქ მე დებ და. რამ დე ნად სწო რი იყო ეს დას მე ნა, ამით არ და ინ ტე რე სე
ბუ ლა. ალ ბათ იმი ტომ, ზედ მე ტი ჩხრეკ ა რომ და ეწყ ო. თვი თო ნაც ზედ 
მი ა ყო ლებ დნენ. მა შა სა და მე, მოქ მე დებს მრის ხა ნე მე ქა ნიზ მი, რომ ლის 
არ სში გარ კვე ვა პა ტა რა ადა მი ა ნებს არ შე უძ ლი ათ. იქ ნებ მი ნა გო ამას 
გუ მა ნით გრძნობს. ამი ტომ ექ ცე ვა ესო დენ პა ტი ვის ცე მით იმ ხალხს, 
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რო მელ მაც მას სა სიკ ვდი ლო გა ნაჩე ნი გა მო უ ტა ნა. მათ მიღ მა დგას სას
ტი კი და ულ მო ბე ლი ძა ლა, რო მე ლიც ადა მი ან თა ბე დით ერ თო ბა. პი
როვ ნე ბის დე ფორ მა ცია ად რე ვე დაწყ ე ბუ ლა და იგი დაწყ ე ბუ ლა (თუ 
გაგ რძე ლე ბუ ლა) მმარ თვე ლო ბის მი ერ.

ახ ლა დღე ვან დე ლო ბას გა დავ ხე დოთ. 
შვე ი ცა რი ი დან ბრუნ დე ბა ემიგ რან ტი კარ ლო ლომ თა ძე. რო გორც 

გა მოც დილ ფერ მერს, დო ბე რა ზენის ფერ მის გა მ გე ო ბა შეს თა ვა ზეს. 
კარ ლომ მუ შა ო ბა ენერ გი უ ლად და იწყ ო. მაგ რამ ვე რა ფერს გახ და. თა
ვის შე წუ ხე ბა არა ვის უნ და, ქურ დო ბა სა და გაქ ცე ვა ზე უჭი რავთ თვა
ლი. თით ქოს ყვე ლა ეთან ხმე ბა, თავს უქ ნევს, საქ მეს კი მა ინც არა ვინ 
აკე თებს. ლო ზუნ გე ბის ინ დუს ტრია ფერ მა შიც გა ბა ტო ნე ბუ ლა, რაც 
წვე ლა დო ბას ოდ ნა ვა დაც ვერ შვე ლის. მთა ვა რია არა საქ მე, არა მედ  
მოჩ ვე ნე ბი თო ბა, თა მა ში, რომ თით ქოს საქ მეს აკე თებენ. ამის თვის არ
სე ბობს სოც შე ჯიბ რე ბა, ლო ზუნ გე ბი, მოჰ ყავთ სტა ჟი ო რე ბი, სტუმ რე
ბი, იცა ვენ დი სერ ტა ცი ებს. კარ ლომ ფერ მის გამ გე ო ბას თა ვი და ა ნე ბა: 
“თქვენ აქ სხვა ნა ი რი ფერ მა გქო ნი ათ, და ვი ბე ნი, დას წყევ ლოს ეშ მაკ-
მა”... გა მო დის, რომ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და კე თილ სინ დი სი ე რე ბა არა-
ვის სჭირ დე ბა, ისიც არა ვის სჭირ დე ბა, მარ თლა შე ას რუ ლებს გეგ მას 
თუ არა. მთა ვა რი ყო ფი ლა ფორ მა ლუ რი ატ რი ბუ ტე ბის დაც ვა (“ფერ მის 
გამ გე კარ ლო”). ამის შე დე გი ა, რომ რე ა ლუ რად არ არ სე ბობს (თუმ ცა 
ქა ღალ დზე საკ მა ოდ უხ ვა დაც არის) ყვე ლი და ხორ ცი. ამი ტომ ვერ სა
დი ლობს ქა ლაქ რი ას კა ფე ებ ში პარ მენ კოტ რი კა ძე და მი სებრ წე სი ე რი, 
გუ ლუბ რყვი ლო ხალ ხი.

არც ქა ლაქს ად გას უკე თე სი დღე. საქ მის ხალ ხი აქაც ნაკ ლე ბად 
ყო ფი ლა, თუმ ცა თათ ბი რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი საკ მა ოდ მო მრავ ლე
ბუ ლან (“ა ვი კვამ ლი”).  პა ტა რა ქა ლაქ ში შხამს აბო ლებს მად ნის გა მამ დიდ
რე ბე ლი ქარ ხა ნა და მცე ნა რე საც კი წამ ლავს. ერთ დიდ კაცს, ამ ქა ლა ქის 
სა ცო და ო ბის შემ ხედ ვა რეს, დაც და, და ვეხ მა როთ ად გი ლობ რივ მო სახ
ლე ო ბა სო. მარ თლაც  ჩა  მოი ტა ნეს ოთხი ია პო ნუ რი კვამ ლსა ფილ ტრი 
და ნად გა რი. მა თი და მონ ტა ჟე ბა ვე რა ვინ შეძ ლო და ისევ ია პო ნე ლებს 
უხ მეს, რო მელ თაც თა ვი ან თი ლექ სი კა გა ამ დიდ რეს ახა ლი სიტყ ვით  
“ტატ ბი რი”. უცხ ო ე ლი ინ ჟინ რე ბის და ნა ბა რე ბი არა ვინ შე ას რუ ლა, არც 
ინ სტრუქ ცია და იც ვეს და რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ ისევ მო იწყ ი ნა და ბა
ზო ნის ფა უ ნამ. რო გორც ვხე დავთ, ნე ბით თუ უნებ ლი ეთ მმარ თვე ლო ბა 
შე ე ცა და ხალ ხის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. მაგ რამ არა ვის ძა ლუძს 
უახ ლეს ტექ ნო ლო გი ა ში გარ კვე ვა. ყვე ლა ძვე ლი ინერ ცი ით ცხოვ რობს, 
თუმ ცა დრო შე იც ვა ლა და ამ ახალ დროს თუ მომ ზა დე ბე ლი არ შეხ ვდი, 
კა ტას ტრო ფა გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა. ადა მი ა ნებს და ე კარ გათ რო გორც 
გან სჯის, ისე საქ მის კე თე ბის უნა რი. მათ თა ვი ან თვი საც ეზა რე ბათ 
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თა ვის შე წუ ხე ბა. ხალხს ძვალ რბილ ში გას ჯდო მია “სულ ერ თი ას” 
პრინ ცი პი. თუმ ცა გა რეგ ნუ ლად ისევ წეს რიგს იცა ვენ და თათ ბი რებ საც 
ძვე ლე ბუ რი რი ხით ატა რე ბენ. თით ქოს ჩვე ნი დღე ე ბის თვის და წე რა 
ილი ამ: “ერ თმა ნე თის მტრო ბით ჩვენს სახლს ცეცხ ლი ჩვენ ვე წა ვუ-
კი დეთ, - რა ვა კე თეთ? რას ვშვრე ბო დით? - ჭკვი ა ნუ რად იმ ცეცხ ლის 
წინ ვის ხედ ით და ხელს ვით ბობ დით”.

თა ნა მედ რო ვე ადა მი ანს იუ მო რი და ირო ნია შერ ჩე ნია საბ რძოლ ველ 
იარა ღად, რა თა ასე შე ხე დოს რღვე ვი სა და გა დაგ ვა რე ბის კარ ნა ვალს. 
მი სი აზ რი არა ვის აინ ტე რე სებს. ტა შე ბი სა და ლო ზუნ გე ბის ინ დუს ტრია 
ვერ ჰგუ ობს და არ ღე ბუ ლობს გულ წრფელ ხმას. სა ჭი როა მხო ლოდ 
ფორ მის დაც ვა, ბი უ როკ რა ტი უ ლი წეს რი გი, საქ მის კე თე ბის ილუ ზია  
ეს იცის ყვე ლა ინ სტან ცი ამ. მაგ რამ სტა ლი ნის მი ერ და ნერ გი ლი ში ში იმ
დე ნად ძლი ე რი ა, რომ იგი წელ თა მდი ნა რე ბამ ვერ გა ა ქარ ვა. ადა მი ან მა 
ინი ცი ა ტი ვა დაჰ კარ გა, აპა თი უ რად გა ნეწყო სა ზო გა დო ებ რი ვი მოვ ლე-
ნე ბი სა და საქ მე ე ბი სად მი. მაგ რამ დრო დად რო მა ინც გა მოჩ ნდება ვინ
მე, რო მე ლიც წლე ბის მან ძილ ზე გულ ში და გუ ბულ ბოღ მას ამო ან თხევს. 
ისი ნი ინ დი ვი დუ ა ლის ტე ბი არი ან, არც იდეა აქვთ, არც მი ზა ნი. მაგ
რამ უსა მარ თლო ბა და გა ჭირ ვე ბა სი მარ თლეს ათ ქმე ვი ნე ბენ. შემ დეგ 
ნა ნო ბენ კი დეც. მაგ რამ ნათ ქვა მი და მოს მე ნი ლი მეხ სი ე რე ბი დან ვერ 
ამო იშლე ბა (“ამ რე ვი”). ამ გვა რი მე ამ ბო ხე ნი თან და თან აყა ლ ი ბე ბენ სა
ზო გა დო ებ რივ აზრს, თრგუ ნა ვენ ტო ტა ლურ შიშს და სწო რედ მა თი ინ-
სტინ ქტუ რი სი მა მა ცე იქ ცე ვა დღე ვან დე ლი გარ დაქ მნის წი ნა პი რო ბად. 
გამ წა რე ბუ ლი მიკ რო ფო ნის ხე ლო სა ნი მო უ ლოდ ნე ლად გა მო ვა კრე ბის 
წი ნა შე და სი მარ თლეს პირ ში მი ახ ლის ხელ მძღვა ნე ლებ სა და დარ ბაზ ში 
მსხდომთ. ამ გვა რი გმი რი უბ რა ლოდ ამ რე ვი ა, პო ლი ტი კუ რად არა სა ი
მე დო და ამი ტო მაც ერ თი სა ა თის შემ დეგ გა მომ ძი ე ბელ თან იჯ და. შე
იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, რომ იგი პა ტი ო სა ნი კა ცი ა. მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, რომ 
ისიც ისე თი ა, რო გორც სხვა. თურ მე ად რე ყალბ დიპ ლო მებს ამ ზა დებ
და. ერ თი ასე თი დიპ ლო მი გა უ კე თე ბია სწო რედ ამ გა მომ ძი ებ ლის თვის, 
რომ ლის კა ბი ნეტ შიც აღ მოჩ ნდა. ასე რომ ერ თმა ნე თის პი რის პირ დად გა 
ორი დამ ნა შა ვე და სი მარ თლე უნ და გა ა ჩი ნონ. ჩაფ რა ძემ აპა ტია ახა ლი 
და ნა შა უ ლი ამ რევს და ამით დამ თავ რდა კრე ბა ზე ინ ცინ დენ ტის ამ ბა ვი. 

რო გორც ვხე დავთ, ავ ტო რი ხა ტავს და ნა შა უ ლებ რივ სამ ყა როს. მაგ რამ 
მი სი წევ რე ბი დამ ნა შა ვე ე ბი არი ან გა რე ძა ლის და წო ლით, რო მელ საც 
სა კუ თარ მონ დო მე ბა საც შე აშ ვე ლე ბენ და ამით კი დევ უფ რო უზ ნე ო ნი 
ხდე ბი ან. აქ გმი რო ბას შემ თხვე ვი თი ხა სი ა თი აქვს, ხო ლო ყალ თა ბან დო-
ბა ს და და ნა შა ულს - კა ნონ ზო მი ე რი. სა სო წარ კვე თი ლი ადა მი ა ნი ბა რონ 
მი უნ ჰა უ ზე ნი ვით ტყუ ი ლე ბით იქ ცევს თავს, ოღონდ ეს ტყუ ი ლი ჰი პერ
ტრო ფი რე ბუ ლი მე სია  ნის ტუ რი ოც ნე ბაა (“შვე დე თის მე ფე დი დო სი”).
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ერ თი შე ხედ ვით, სი კე თე გა კეთ და. გა იხ სნა ომის ვე ტე რან თა მა ღა
ზი ა, გა მორ ჩე უ ლად და ფას და სამ შობ ლო სათ ვის თავ და დე ბუ ლი ხალ ხის 
ღვაწ ლი. მაგ რამ თურ მე ყო ვე ლი კარ გი ჩა ნა ფიქ რი შე იძ ლე ბა ახალ 
ბო რო ტე ბად მოგ ვევ ლი ნოს თუ მთე ლი გა რე მო არ გარ და იქ მნა. ოა ზი
სე ბი კი დევ უფ რო გვიჩ ვე ნე ბენ უდაბ ნოს მცხუნ ვა რე ბას. 

ეპი ფა ნე ლომ სა ძეც ვე ტე რან თა მა ღა ზი ა ში მი იჩ ქა რის (“თე ბერ ვა ლი”), 
ხან თა ვის საქ მე ზე, ხან რო მე ლი მე მე ზო ბელს ხათრს ვერ გა უ ტეხს და 
უკან ბრუნ დე ბა მე სა მედ, მე ოთხ ედ. წე სი ე რი კა ცი ეპი ფა ნე ლომ სა ძე, 
რო მელ საც მე ვა ლის და ნახ ვი საც ერი დე ბა, ვა ი თუ უხერ ხუ ლო ბა ვაგ
რძნო ბი ნო ო, უნებ ლი ეთ კა ნო ნის დამ რღვე ვი ხდე ბა. “ომ ში ახ ლა ვარ, 
ბა ტო ნო მე”, სი მარ თლე წა მოც დე ბა გამ წა რე ბულ პოდ პოლ კოვ ნიკს. მო
ხუც მა შე უ რაცხ ყო ფა ვერ გა და ი ტა ნა და იმა ვე ღა მეს გარ და იც ვა ლა. 
ცხა დი ა, ეპი ფა ნე გულ კე თი ლი და მარ თა ლი კა ცი ა. ამი ტო მაც იღუ პე ბა. 
მან იცის, თუ რო გორ უჭირს თა ვის მე ზო ბელს, ახ ლო ბელს. ცდი ლობს 
მის დახ მა რე ბას, ამის ნე ბა კი არა აქვს. სა ქო ნე ლი, რო მელ საც მა ღა
ზია ღე ბუ ლობს, ეკუთ ვნის მხო ლოდ გარ კვე ულ პი რებ ს. ამგვა რი გან
ცალ კე ვე ბა, დი ფე რენ ცი ა ცია წარ მო შობს სპე კუ ლა ცი ის ახალ ფორ მებს. 
ცხოვ რე ბა, ნორ მა ლუ რი არ სე ბო ბა ყვე ლას უნ და. მიზ ნის მი საღ წე ვად 
ადა მი ა ნე ბი ნა ირ გვარ სა შუ ა ლე ბას მი მარ თა ვენ მარ ქსიზ მის ფორ მუ ლა 
 “ყო ფი ე რე ბა გან საზღ ვრავს ცნო ბი ე რე ბას” და ი ვიწყ ეს მემ კვიდ რე ებ
მა. მო ინ დო მეს ცნო ბი ე რე ბით ყო ფი ე რე ბის გან საზღ ვრა, ე. ი. ძალ და-
ტა ნე ბა ადა მი ან ზე. ადა მი ა ნი ბი ო სო ცი ა ლუ რი არ სე ბა ა. მაგ რამ პირ ველ 
რიგ ში ემორ ჩი ლე ბა ბი ო ლო გი ურ აუ ცი ლებ ლო ბას, სი ცოცხ ლის კა ნონს. 
სუ ლი ერ ღი რე ბუ ლე ბა თა პრო პა გან და მა ში ნაა ეფექ ტუ რი, რო ცა აქვს 
მა ტე რი ა ლუ რი საწყ ი სი. რო გორც პი როვ ნე ბას ქმნის სუ ლი სა და ხორ
ცის ერ თო ბა, ასე ვე მი სი მარ თვა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ მა ტე რი ა ლურ 
და ზნე ობ რივ ღი რე ბუ ლე ბა თა ბა ლან სი რე ბით და არა  შიშ ვე ლი პრო პა
გან დით, მო წო დე ბი თა და ჩა გო ნე ბით. მწერ ლის აზ რით, ამი ტო მაც არის 
ადა მი ა ნი სუს ტი არ სე ბა. მაგ რამ იგი გე ნე ტი კუ რად დამ ნა შა ვე რო დი 
იბა დე ბა. ქურ დად, მექ რთა მედ, ყალ თა ბან დად, ნარ კო მა ნად, კა რი ე რის-
ტად, მკვლე ლად მას აქ ცევს უკუღ მარ თი სო ცი ა ლუ რი ატ მოს ფე რო, ან-
ტი ჰუ მა ნუ რი დოქ ტრი ნე ბი, რომ ლებ ზეც მთე ლი თა ო ბე ბი აღი ზარ დნენ.

რ. მიშ ვე ლა ძე აკ ვირ დე ბა ჩვე ნი ცხოვ რე ბის სხვა დას ხვა სფე როს და 
თით ქმის ყვე ლგან წარ მო უდ გე ბა ადა მი ა ნუ რ ღი რე ბუ ლე ბა თა დე ფორ
მა ცი ის, გა დაგ ვა რე ბის სუ რა თი. ეს ხომ თა ვის თა ვად არის სა ვა ლა ლო. 
მაგ რამ კი დევ უფ რო აუ ტა ნე ლი ა, რო ცა ეს არა ვის უკ ვირს და ლა მის 
ცხოვ რე ბის ნორ მად გა მო აცხ ა დონ. 

უპა უ პა ში და იწ ვა კულ ტუ რის სა სახ ლე. და ი ჭი რეს დი რექ ტო რი, ღა მის 
და რა ჯი და მნე, ცხა დი ა, ყო ველ გვა რი სა ფუძ ვლის გა რე შე. გა მო ძი ე ბამ 



392

ნამ დვი ლად და მნა შა ვეს თუ ხან ძრის მი ზეზს ვერ მი აგ ნო. ვი ღაც მა ინც 
უნ და დას ჯი ლი ყო. ეს იყო სა ჭი რო პრო პა გან დის ტუ ლი ეფექ ტი სათ ვის, 
რა თა, ჯერ ერ თი  ამაღ ლე ბუ ლი ყო ში ნა გან საქ მე თა ორ გა ნო ე ბის ავ ტო
რი ტე ტი, მე ო რე  და ე ში ნე ბი ნათ ნამ დვი ლი ბო როტ მოქ მედ ნი, რომ 
თით ქოს ხე ლი სუფ ლე ბის თვალს არა ფე რი გა მო ე პა რე ბა. ძვე ლი, სტა ლი
ნუ რი რეპ რე სი ე ბის დრო წა სუ ლი ა. ამი ტომ არ სი კი დარ ჩა, მაგ რამ მე თო
დე ბი ლი ბე რა ლუ რი გახ და. გა მომ ძი ე ბე ლი გო გი მარ შა ნია შე ად გენს 
თა ვის სქე მას, რომ ლის თა ნახ მა დაც სა მი ვე და კა ვე ბულ მა პირ მა უნ და 
თავს იდონ და ნა შა უ ლი. სა მა გი ე როდ მხო ლოდ ხუ თი წლით ჩას ვა მენ 
ცი ხეში. თით ქოს ასე თი ვა რი ან ტი ყვე ლას ხელს აძ ლევს. ნამ დვი ლი 
მი ზე ზი არა ვის სჭირ დე ბა, არც არა ვის აინ ტე რე სებს, მთა ვა რია 
მუნ დი რის ღირ სე ბის დაც ვა, ფორ მა ლის ტუ რი სი ზუს ტე, ფორ მა ლის-
ტუ რი კე თილ სინ დი სი ე რე ბა.

ცხა დი ა, სა მარ თლებ რივ სა ხელ მწი ფო ში ამ გვა რი გა რი გე ბა ნი არ უნ და 
ხდე ბო დეს. მაგ რამ ეს ვა რა უ დე ბის სფე რო ა. რე ა ლუ რად კი გრძელ დე ბა 
სტა ლი ნიზ მის ინერ ცი ა, ოღონდ გა ცი ლე ბით ჰუ მა ნუ რი მე თო დე ბით: 
ად რე თუ უდა ნა შა უ ლოდ ხვრეტ დნენ, ახ ლა უდა ნა შა უ ლოდ მხო ლოდ 
ხუ თი წლით სვა მენ ცი ხე ში! პროგ რე სი არის. მაგ რამ მა ინც  არა საკ მა
რი სი. თუმ ცა ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც მრა ვა ლი გა ჭირ ვე ბა გა და უ ტა ნი ათ 
და უა რე სიც ბევ რი რამ უნა ხავთ, მა ინ ცდა მა ინც ბედს არ ემ დუ რი ან.  
მცი რე ო დენ პრო ტეს ტსღა გა მოთ ქვა მენ და გულ მოდ გი ნედ იზე პი რე ბენ 
თა ვი ანთ რო ლებს ადა მი ა ნუ რი ცხოვ რე ბის ტრა გი კო მე დი ა ში (“ელ და”). 

რო გორც გვახ სოვს, ად რე ერ თად მოქ მე დებ დნენ ქურ დე ბი და მი ლი ცი-
ე ლე ბი პა ტი ო სა ნი ადა მი ა ნე ბის გა სა ძარ ცვა ვად (“ი ლა ჯი”). ახ ლა უდა ნა
შა უ ლოს ისე სჯი ან, რომ დას ჯი ლი კმა ყო ფი ლიც კი რჩე ბა. ცხა დი ა, ეს 
ყო ვე ლი ვე არა თუ კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებს ეწი ნა აღ მდე გე ბა, არა მედ 
მძი მე და ნა შა უ ლი ცა ა. ფორ მა ლუ რი კა ნო ნის გვერ დით მოქ მე დებს რე ა-
ლუ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი კა ნო ნი. ერ თი მე ო რეს გა მო რიცხ ავს.

მწე რალ რ. მიშ ვე ლა ძის ერ თერ თი ამო ცა ნა ამ ნამ დვი ლი ცხოვ რე ბის 
ამოც ნო ბა ა. მას ზე არ და წე რი ლა სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვე ბი, არ 
შე უს წავ ლი ათ ეკო ნო მი კუ რი თუ პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით. მაგ რამ 
მწერ ლო ბამ ად რე ვე იგ რძნო სუ ლის კრი ზი სი, ღი რე ბუ ლე ბა თა დე ვალ ვა-
ცი ა. “წინ მივ დი ვართ უკან -უ კან” - კარ გა ხნის წი ნათ ასე თი ფორ მუ ლით 
გა მო ხა ტა ტა რი ელ ჭან ტუ რი ამ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის მოჩ ვე ნე ბე ბითი 
ტრი უმ ფი. ის, რაც ად რე დოქ ტრი ნე ბის სა ხით არ სე ბობ და, თან და თან 
 პრო პა გან დით, რეპ რე სი ე ბით, ძალ მომ რე ო ბით, აღ ზრდით, ენ თუ ზი
ას ტე ბი სა და ში შით შეპყ რო ბილ თა გო ნე ბი თა და ხე ლე ბით, რე ა ლო ბად 
იქ ცა. შემ დეგ ისიც გა ირ კვა, რომ ჩვენ თურ მე მთე ლი სა უ კუ ნე თა ნა
მედ რო ვე პროგ რესს, კულ ტუ რა სა და ცი ვი ლი ზა ცი ას გა ვურ ბო დით. და 
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ხში რად ვებ რძო დით კი დეც. სტა ლი ნის ერ თერ თი უდი დე სი შეც დო მა 
ის იყო, რომ მან ქვე ყა ნა მოს წყვი ტა ევ რო პას, რომ ლის კე ნაც ფან ჯა
რა გაჭ რა პეტ რე პირ ველ მა. ევრო პულ კულ ტუ რა სა და ცივი ლი ზა ცი ა ში 
შე ჯამ და ის ტო რი ის  გა მოც დი ლე ბა. იგი არის თა ნა მედ რო ვე პროგ რე სის 
ფუ ძე და მის გან გან დგო მა, მი სი უარ ყო ფა სა ბე დის წე რო პრო ვინ ცი უ
ლი ამ ბო ხი და ტრა ბა ხი ა. ამი ტო მაც მოჰ ყვა უდი დეს ექ სპე რი მენტს სის-
ხლის ზღვა, ტო ტა ლუ რი ნგრე ვა, რბე ვა, რღვე ვა...

თით ქოს ადა მი ა ნი თა ვის თვის ცხოვ რობს, არა ფე რი ესაქ მე ბა მმარ
თვე ლო ბას თან, ბი უ როკ რა ტი ულ აპა რატ თან. მაგ რამ ყვე ლა ფე რი ისეა 
ჩა ფიქ რე ბუ ლი და მოწყ ო ბი ლი, რომ პი როვ ნე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა, 
თა ვისთა ვა დო ბა ფიქ ცი ა ა. უბე დუ რე ბა კი დევ ის არის, რომ ამ გვარ გა
რე მო ში კე თი ლი აზ რიც შე იძ ლე ბა ახალ ბო რო ტე ბად იქ ცეს. ცხოვ რობს 
ქა ლაქ ქა რა თე ლეთ ში ალექ სი და რა ბა ძე  ჭრა კერ ვის კურ სე ბის პე და
გო გი, ხათ რი ა ნი და წე სი ე რი კა ცი (“ხათ რი ა ნი კა ცი”). და ი ნა ხა, რომ მე
ზობ ლის ვა ჟი  ჩი ჩი გ ვი ლა ვა, იდ გა სა შუ რა აბ რა მი ძის ჭიშ კარ თან და 
ამა ოდ უხ მობ და. ჩი ჩი იუ რის ტი ა, მი ლი ცი ა ში მუ შა ობს ღა მის ინ სპექ ტო
რად. თურ მე თა ვი სი გა სა ჭი რი ჰქო ნია და მი ტომ მი სუ ლა სა შუ რას თან. 
მაგ რამ მე ზო ბე ლი შინ რომ არ დახ ვდა, ახ ლა ლექ სო ბი ძი ას თხო ვა დახ
მა რე ბა, პა ტა რა აქ ტი უნ და შე ვად გი ნო, თო რემ უსაქ მუ რი ვეგო ნე ბით 
და მომ ხსნი ა ნო. და იბ რა ლა ალექ სიმ, რომ ვი თომ ღა მის ორის ნა ხე ვარ
ზე შარ დავ და წუ ლუ კი ძის სკვერ ში. ჩი ჩი და პირ და, ეს ფაქ ტი ისე, ოქ მის
თვის მინ და და არა ვინ წა ი კითხ ავ სო. ხათ რი ვერ გა უ ტე ხა ალექ სიმ მე
ლენ ტის ვაჟს და მას შემ დეგ და იწყო კა ცის წა მე ბა. ყვე ლა თათ ბირ ზე და 
სხდო მა ზე მომ ხსე ნებ ლე ბი აღ ტკი ნე ბით ლა პა რა კო ბენ არ ნა ხულ წარ მა
ტე ბებ ზე. ხო ლო რო ცა ნაკ ლზე მო ი სურ ვე ბენ მსჯე ლო ბას, მა გა ლი თად 
მო აქვთ ალექ სი დარ აბა ძის უღირ სი საქ ცი ე ლი. ასე უნე ბუ რად მო ეშ ხა
მა სი ცოცხ ლე წე სი ერ მო ქა ლა ქეს. გა მო დის, რომ ქა ლაქ სა და რა ი ონ ში 
ყვე ლგან წეს რი გი სუ ფევს. მხო ლოდ ერ თი  ალექ სი არ ღვევს ამ ნა ნატრ 
იდი ლი ას. ხალ ხსაც სჯე რა მომ ხსე ნებ ლე ბი სა და ჰკიცხ ა ვენ ქა ლა ქის შე
მარ ცხვე ნელს. იქ ნებ არცა სჯე რა, მაგ რამ ხალ ხში ჩა ნერ გი ლია დიქ ტა-
ტო რის კომ პლექ სი და მას სია მოვ ნებს, რომ სხვას სჯი ან (შდრ  ნო ვე ლა 
“კაკ ტუ სი”).

ირ ღვე ვა და ნა შა უ ლი სა და სას ჯე ლის დი ა ლექ ტი კა. ადა მი ა ნის ცნო ბი
ე რე ბას რყვნის ერ თის მხრივ ის, რომ დამ ნა შა ვე არ ის ჯე ბა, მე ო რეს 
მხრივ ის, რომ კა ცი ის ჯე ბა, მაგ რამ არა ვინ იცის რის თვის. აუ რაცხ ელ 
ასეთ ფაქტს იც ნობს ჩვე ნი უახ ლე სი ის ტო რი ა, გან სა კუთ რე ბით “დი დი 
ტე რო რის” წლებ ში. ისი ნი და ი ლე ქა მა სე ბი სა და ხე ლი სუ ფალ თა ფსი ქი
კა ში. იქ ცა და უ წე რელ კა ნონ თა მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად. სა მარ თლებ
რი ვი პრინ ცი პე ბი დარ ჩა კონ სტი ტუ ცი ი სა და კო დექ სე ბის ფურ ცლებ ზე 
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(მცდა რი დე ბუ ლე ბა ნი მათ შიც საკ მა ოდ აღ მოჩ ნდა).
ახალ გაზ რდა ჟურ ნა ლის ტი ირაკ ლი მურ ღუ ლია და წერს ნარ კვევს 

სა ცუ რაო აუ ზის ექიმ რაჟ დენ ჩა ჩუ ა ზე (“და ვი და რა ბა”). სი კე თის მე ტი 
გულ ში არა ფე რი ედო კო რეს პონ დენტს. მაგ რამ ყვე ლა ფე რი უკუღ მა წა
რი მარ თა. ჯერ ერ თი, ექი მის ნდო ბა ვერ მო ი პო ვა. რაჟ დენ მა სუ ლი ამო
არ თვა გა უ თა ვე ბელი კო რექ ტი რე ბე ბით, შემ დეგ  მა სა ლა რე დაქ ტორს 
არ მო ეწო ნა და ბო ლოს  ამ ფაქტს გა დაჰ ყვა ექი მი: მო ეჩ ვე ნა, რომ ნარ
კვე ვი არ და ბეჭ დეს რა ღაც ძვე ლი და ნა შა უ ლის გა მო. აქ ისევ იღ ვი ძებს 
ფსი ქი კა ში მთვლე მა რე დი დი რეპ რე სი ე ბის დი დი ში ში. მათ თურ მე უკ
ვა ლოდ არ ჩა უვ ლი ათ. ადა მი ა ნი იჭ ვნე უ ლი გახ და და ყო ველ უმ ნიშ ვნე
ლო შემ თხვე ვას თუ ფა თე რაკს თა ვის წარ სულის რა ღაც ფაქ ტებს უკავ
ში რებს. მი სი არ სე ბო ბა არა ვის ახ სოვს. რომც ახ სოვ დეთ  რა მნიშ ვნე
ლო ბა აქვს. სა მა გი ე როდ პი როვ ნე ბის ფსი ქი კას ტრავ მა შე მორ ჩა. ჩანს, 
ექი მი ძვე ლი ში ში სა გან სა ბო ლოო გან თა ვი სუფ ლე ბას, სრულ ფა სო ვან 
მო ქა ლა ქედ აღი ა რებას ამ ნარ კვევს უკავ ში რებ და. ასე გახ და ახალ გაზ
რდა ჟურ ნა ლის ტი ექი მის სიკ ვდი ლის უნებ ლიე მი ზე ზი: ერ ვან დი ქერ
ქა ძე საც მხო ლოდ სი კე თე ეწა და, მაგ რამ არ გა მო უ ვი და (“მა ეს ტრო”). 
ასე ვე და ე მარ თათ შავ ლე გო სა და ქი ო ნი ას (“საჩ ქე ფე ლას სტუმ რე ბი”). 
ზედ მე ტმა პა ტი ვის ცე მამ პეტ რეს აწყ ი ნა და რო ყიო სი მარ თლე ათ ქმე
ვი ნა (ეს ნო ვე ლა არის ორი გი ნა ლუ რი პა სუ ხიც და ვა რი ა ცი აც ვ. ას ტა-
ფი ე ვის ნა რეკ ვევ ზე  “ცი მო რის ჭე რა სა ქარ თვე ლო ში”). მწე რა ლი აქაც 
მის ტი ფი ცი რე ბის  ხერხს მი მარ თავს, თხზავს ახალ ტო პო ნი მებს  “საჩ-
ქე ფე ლა”, “ყვან ცა ლა უ რი”, “მი მი ნოს წყა რო”, “ო კონ კი ლე”, “ვი რი ხი და”, 
“ო ფურ ჩხე თი”, რა თა ერ თი ფაქ ტი ტი პი ურ მოვ ლე ნად აქ ცი ოს.

რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის მრა ვალ ნო ვე ლას ცხოვ რე ბი სე უ ლი, რე ა ლუ რად 
მომ ხდა რი ამ ბა ვი უდევს სა ფუძ ვლად. მწე რა ლი, რო გორც რე ჟი სო რი, 
გან ლა გებს ფაქ ტებს, თით ქოს უც ვლის სა ხე სა და ფორ მას, არ სე ბი თად 
კი მათ აძ ლევს მეტ სიმ კვეთ რეს, და ფა რულს  წარ მო ა ჩენს, ზედ მეტ სა 
და უსარ გებ ლოს  უკუ აგ დებს. ავ ტო რი მათ თით ქოს არც იგო ნებს. 
იგი თარ გმნის ცხოვ რე ბის ხმა ურ სა და მძვინ ვა რე ბას პრო ზის ენა ზე, 
აჩ ვე ნებს ადა მი ან თა ტრა გი კო მი კურ ყო ფას, მათ უმ წე ო ბა სა და უბ რა
ლო ე ბას, სათ ნო ე ბა სა და ვე რა გო ბას. ზო გი ნო ვე ლის საწყ ი სია გახ მა უ
რე ბუ ლი ის ტო რი ა, პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვი თუ ცნო ბილ პი როვ ნე ბა თა 
ბი ოგ რა ფი ა. ამ ხერხს მწე რა ლი ად რე ვე იყე ნებ და. მაგ რამ რო გორც 
ით ქვა, იძ უ ლე ბუ ლი იყო მის ტი ფი ცი რე ბის თვის მი ე მარ თა. ბო ლო ხანს 
მის მა სიტყ ვამ მე ტი სიმ ძაფ რე, პირ და პი რო ბა და ელას ტი უ რო ბა შე ი
ძი ნა. პი რო ბი თო ბა ნა წი ლობ რივ ისევ დარ ჩა. მაგ რამ ეს აუ ცი ლე ბე ლიც 
არის. მწე რა ლი მხატ ვა რია და არა პრო პა გან დის ტი ან აგი ტა ტო რი, რაც 
უნ და თა მა მი და კრი ტი კუ ლი აზ რი სა იყოს ოფი ცი ოზ ზე. ამ თვალ საზ
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რი სით ჩი ნე ბუ ლა დაა და წე რი ლი ნო ვე ლა “ფრთე ბი”, ან და გა ვიხ სე ნოთ 
“ჩი ტე ბის დარ დი”.

დო ცენ ტი კა პია შერ ვა ში ძე ეს წრე ბა სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმს, 
მიძღ ვნილს მცი რე რიცხ ო ვა ნი ერე ბის მო მავ ლი სად მი. მომ ხსე ნებ ლთა 
დი დი ნა წი ლი რა ტომ ღაც, დი დი ერის შვი ლე ბი არი ან. მაგ რამ რი ხი თა 
და სევ დით ლა პა რა კო ბენ გა და შე ნე ბულ ხალ ხებ ზე, დან გრე ულ ქა ლა
ქებ ზე, და ფერ ფლილ ეტ რა ტებ ზე. სი ტუ ა ცია წყნა რი ა, თით ქოს ვალს 
იხ დი ან პა ტა რა ერე ბის წი ნა შე. გუ ლით არა ვინ ლა პა რა კობს. მაგ რამ, 
აი, ტრი ბუ ნა სთან დად გა ჩვან ჩუ რი ე ლი მეც ნი ე რი ჩვან ჩო ქა მა, რო მე
ლიც ასა ბუ თებს, რომ პა ტა რა ერი უნ და შე ერ წყას დიდ ერს. მა შინ კი 
ადუღ და კა პია შერ ვა ში ძე, მეც ნი ე რი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი სიცხ ა რით 
ალა პა რაკ და. პა რა დოქ სი ის იყო, რომ პა ტა რა ერის შვი ლი სუჩ კის სო
სი სე ლი და ე თან ხმა ჩვან ჩო ქა მას და თა ვი სი ერის გაქ რო ბა სავ სე ბით ბუ
ნებ რივ ფაქ ტად მიიჩ ნი ა. ისევ ადუღ და კა პია და ტრი ბუ ნას თან მი იჭ რა. 
მათ დის კუ სი ას შე დე გად ის მოჰ ყვა, რომ იმ ღა მეს სას ტუმ როს ნო მერ ში 
თა ვი ჩა მო იხ რჩო სუჩ კის სო სი სელ მა. ნო ვე ლა ში მწვა ვედ არის დას მუ
ლი პა ტა რა ერე ბის, მა თი ენის მდგო მა რე ო ბა. დი დი ერი დი დი კულ ტუ
რით, ცივ ილი ზა ცი ით, ხან უნებ ლი ეთ, ხან ძა ლით ასი მი ლა ცი ის გზა ზე 
აყე ნებს პა ტა რა ერებს. ბევრს ეს პრო ცე სი ბუ ნებ რი ვად და უმ ტკივ ნე უ
ლოდ მი აჩ ნი ა. და მა ხა სი ა თე ბე ლია შემ დე გი დი ა ლო გი:

“ორ ბიბ ლი თელს შო რის ჩამ დგა რი შე ზარ ხო შე ბუ ლი, შავ სა ტი ნი ა ნი 
რქე სი ე თე ლი გულ ზე მჯიღს იცემ და და ცრემ ლმო რე უ ლი ლუღ ლუ-
ღებ და: “მაშ ჩე მი ენა უნ და გა და შენ დეს? ასე თი მდი და რი ენა? ჯერ 
მარ ტო ყი ნუ ლის სა ხე ლი ორ მოც ნა ი რად გა მო ით ქმის”. “სწო რედ 
მა გი ტომ უნ და გა და შენ დეს” - ეუბ ნე ბო და მა ღა ლი ბიბ ლი ო თე ლი - რა 
სა ჭი როა ყი ნუ ლის თვის ორ მო ცი სიტყ ვა”.

ის ტო რი ის უსა მარ თლო, ძა ლა ზე დამ ყა რე ბუ ლი გა ნა ჩე ნი სპობს  
ერებს, ენებს, კულ ტუ რებს, ან თი შავს და აქუც მა ცებს მათ, რაც გა
დაგ ვა რე ბის და საწყ ი სი ა. ზოგ ჯერ ისიც ხდე ბა, რომ სა უ კუ ნე თა შემ დეგ 
წი ნა პარ თა ქვე ყა ნას უბ რუნ დე ბი ან შთა მო მავ ლე ბი. მაგ რამ მათ შო რის 
გამ თიშ ვე ლი არის დრო. მათ უკ ვე ერ თმა ნე თის არ გა ე გე ბათ, თუმ ცა 
ისევ ერთ ენა ზე ლა პა რა კო ბენ. ეს კი დევ ერ თი ტრა გე დი ა ა. ფე რე ი იდ
ნე ლი ქარ თვე ლე ბის გუ ლის ტკი ვილს, გა უცხ ო ე ბა სა და იმე დის გა ც რუე
ბას ჰყვე ბა სულ ხან მი ქე ლა ძე (“წა ვა?”). ცხა დი ხდე ბა, ამ გა უცხ ო ე ბის 
მი ზე ზი მხო ლოდ დრო არ ყო ფი ლა. მას ის უკუღმ არ თო ბა ნიც დარ თვი ა, 
რო მელ ნიც ჩვენც გვა წა მე ბენ. მაგ რამ ჩვენ თუ თით ქოს ვეჩ ვე ვით, ფე
რე იდ ნე ლის თვის სავ სე ბით აუ ტა ნე ლი ა:

“სა მა სი წე ლი დი დი დრო ა. ჩონ ფე რე ი დან ში სხვა წე სით ცხოვ რობს, 
აქა ურ სხვა მო სუ ლა. ჩონ გა ჭირ ვე ბა და შიმ ში ლი ბევ რი ნა ნა ხი არის .
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მაგ რამ აქ, ფე რე ი დან ში, თუ ერ თი ქა თა მი არის შენ თა ნა, ვი ცის, რომ ის 
ერ თი ქა თა მი შე ნი არის. უნ და დაკ ლავ, უნ და გა პუ ტავ და ისემც გა უშ-
ვი. იქ, ფე რე ი დან ში თუ მუ შო ა ობ, იცი, შენ თვის მუ შა ობ, აქ სხვა ნა ი რი 
ცხოვ რე ბა არის, რამ დე ნი ხან სად მუ შა ობს, რა ტომ მუ შა ობ, რამ თე ლი 
სა ა თი მუ შა ობ, არ ვი ცის. ერ თი ცხვა რი ჩო ნი ა, არ არის ჩო ნი, არ ვი ცის. 
ტყუ ი ლე ბი კი დომ ბევ რი არის. მა ღა ზია ნო ქა რი დი დი ლურ სმა ნი გუ-
შინ არ მოგ ვცის. მი ვე დი, ნა ხამ, ლურ სმა ნი და მა ლუ ლი არის ვამ ბობს: 
ზედ მე ტი ფას ში გავ ჰყი დო, ნო ქა რი. მე საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე ვუთხ ა-
რი. იმან ამ ბობს, მე რა ვუ ყო, იმან თა ვი სი თა ვის უფ რო სი არის. მაშ ვინ 
არის ნო ქა რის უფ რო სი?”

სა უ კუ ნე თა წყვდი ად ში ის ერი გა აგ რძე ლებს არ სე ბო ბას, რო მელ მაც 
იცის თა ვი სი ის ტო რი ა, წარ მო მავ ლო ბა, შო რე უ ლი ძი რე ბი. ეს არის 
ფუნ და მენ ტი, რომ ლის შეგ ნე ბა ერ თი იდე ო ლო გი ით კრავს ერთ ენა ზე 
მო ლა პა რა კე ხალხს. ჭურ ჭუ რი ა ში 2.300 წლის შემ დე გაც ახ სოვთ რო
გორ სპობ და და ანად გუ რებ და მათ ქვე ყა ნას ზან ზა რე თი (“შემ ცდა რი ა”). 
მაგ რამ თურ მე მტე რიც სა ჭი რო ყო ფი ლა. მტრის არ სე ბო ბა ძა ლებს ააქ-
ტი ვებს და სა მოქ მე დოდ გა ნგაწყ ობს, თა ვი სუფ ლე ბას მო გა ნატ რებს. 
ეს კარ გად იცის ზან ზა რე თელ მა სტუ მარ მა. სწო რედ ამი ტომ და ჩი ავ და 
ოდეს ღაც დი დი იმ პე რია და თა ვის თა ვად გაქ რო ბამ დე მი ვი და. ხო ლო 
ჭურ ჭუ რი ამ გა უძ ლო შე მო სე ვებს და ყო ვე ლი მო ძა ლა დი სა გან გან თა ვი
სუფ ლე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად მე მო რი ა ლი აა გო, რა თა ხსოვ ნა ში დარ ჩე ნი
ლი ყო ის ტო რი ის სას ტი კი გაკ ვე თი ლე ბი.

რო გორც ვხე დავთ, რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის პრო ზის ერ თერ თი გან საზღ
ვრე ლი თვი სე ბაა კრი ტი ციზ მი. ეს შთა გო ნე ბაც არის, რა თა მმარ თვე ლო
ბის, პი როვ ნე ბის, საზო გა დო ე ბის დეგ რა დი რე ბის მთლი ა ნი პა ნო რა მა 
გად მო ი შა ლოს, აჩ ვე ნოს ტო ტა ლური, სო ცი ა ლური ექ სპე რი მენ ტის ფა-
სი. ავ ტო რი “ჯერ კი დევ” არ სე ბულ ნაკ ლო ვა ნე ბებს, “წარ სუ ლის მავ ნე 
გად მო ნაშ თებს” ან “ა ლაგ -ა ლაგ” თავ ჩე ნილ მან კიე რე ბებს რო დი ეძებს. 
მას აინ ტე რე სებს ტრი ა და  პი როვ ნე ბა, საზო გა დო ე ბა, მმარ თვე ლო ბა, 
რად გან ისი ნი უერ თმა ნე თოდ არ არ სე ბო ბენ. ეს სის ტე მა მთლი ა ნად და
ა ვა დე ბუ ლი ყო ფი ლა. ტა შის გრი ალ ში, პრო ცენ ტო მა ნი ა ში, “პო ტი ომ კი-
ნის სოფ ლე ბის” პა რად ში თურ მე დარ ღვე უ ლა ადა მი ა ნუ რი ზნე ო ბა და 
იდე ა ლე ბი. ჩვენ მდი ნა რ ე ბის სა პი რის პი როდ გვივ ლია და ამი ტომ ცივი
ლი ზა ცი ა სა და კულ ტუ რას დავ ცი ლე ბულ ვართ კი დეც. მხო ლოდ თი თო
ო რო ლა ადა მი ა ნი გა დარ ჩე ნია გა დაგ ვა რე ბის წარ ღვნას. ამი ტომ უპი-
რის პირ დე ბა პი როვ ნე ბა სა ზო გა დო ე ბა სა და მმარ თვე ლო ბას. მაგ რამ 
ესეც ნაკ ლე ბად ხდე ბა. მეტ წილ მას მორ ჩი ლე ბა შთა ა გო ნეს და თუმ ცა 
ხე დავს (ზოგ ჯერ ვერც ხე დავს) სა ზა რელ რე ა ლო ბას, ბრძო ლის თა ვი 
არა აქვს. ისე დაც იცის, ყო ვე ლი გარ ჯა ამა ო ა. მხო ლოდ გამ წა რე ბა ათ
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ქმე ვი ნებს კაცს სი მარ თლეს და ესეც სა ნა ნებ ლად და ურ ჩე ბა. “ოქ რო სა-
ვით მთავ რო ბა გვყავს”, კმა ყო ფი ლია მივ ლი ნე ბით ქა ლაქ რი ა ში ჩა სუ ლი 
ფან ტას ტი პარ მენ კოტ რი კა ძე. ვერ სად რომ ვერ ისა დი ლა და ორა გუ
ლიც ვერ შე აწ ვე ვი ნა, ბევ რი ფიქ რის თვის არ მი უ ცია თა ვი. მწერ ლის პო
ზი ცია ცალ კე ულ ფრა ზებ შიც ნათ ლად ჩანს: “სამ შა ბა თი იყო, დამ კვრე-
ლუ რი შრო მის სამ შა ბა თი”, “მიღ წე უ ლი ზღვა რი რო დი ა”, “ინ დუს ტრი ის 
გი გან ტი, ხუთ წლე დის მშვე ნე ბა”, “ბო ლავ და ქარ ხა ნა მთე ლი სა ხე ლო ვა-
ნი ხუთ წლე დე ბის გან მავ ლო ბა ში”, “ა ლაგ -ა ლაგ ას ფა ლტა ნი ნა ხევ რად 
სამ ხედ რო გზა”, “დარ ბაზ ში ომა ხი ა ნი, ჯან მრთე ლი საბ ჭო უ რი სი ცი ლი 
გა ის მა”, “გამზ რდე ლი მი ლი ცი ა”...

სო ცი ა ლუ რი ქა ო სი და ანარ ქია მხო ლოდ პი როვ ნე ბა თა უბე დუ რე ბა 
რო დი არის. იგი შლის ერის სხე ულ საც. ლო ზუნ გე ბი საქ მეს ვერ შვე ლი
ან. ვერც ტრა ბა ხი, ვერც ის ტო რი ის  გა ი დე ა ლე ბა ცხოვ რე ბას წინ ვერ 
წას წევს. ამას ვე ერ თვის “ნერ ვუ ლი დრო და ტო ტა ლუ რი სიჩ ქა რე”, ცივ
ილი ზა ცი ის შე მო ტე ვა, ეკო ლო გი უ რი დის ტრო ფი ა, ბუ ნე ბი სად მი მიმ
ძლავ რე ბით სა სი ცოცხ ლო წეს რი გის დარ ღვე ვა. რ. მიშ ვე ლა ძის მი ერ 
და ხა ტუ ლი სამ ყა რო გა რეგ ნუ ლად არის სი ცოცხ ლით სავ სე და მხი ა რუ-
ლი. ში ნა გა ნად იგი მე ტის მე ტად პირ ქუ შია და სნე უ ლი. ტრა გი კუ ლი ბე-
დის ადა მი ა ნე ბი კო მი კო სის რო ლებს თა მა შო ბენ, რა თა ასე და ი ვიწყ ონ 
ყო ველ დღი უ რო ბის კოშ მა რი ან და არც იფიქ რონ უკე თეს ცხოვ რე ბა ზე. 
ერ თი პერ სო ნა ჟი შე ნიშ ნავს კი დეც: “ხალ ხი ნერ ვი უ ლი გახ და ამ ბო ლო 
დროს”. ნერ ვი უ ლო ბი სა და ნევ როზ თა გან დრო ე ბი თი გან მუხ ტვის სა უ
კე თე სო სა შუ ა ლე ბა იუ მო რი და უდარ დე ლი ცხოვ რე ბა ა. ხო ლო მი ზე ზი 
არის მმარ თვე ლო ბის მი ერ (და მმარ თვე ლო ბი სად მი ყრუ თუ ინ სტიქ ტუ
რი პრო ტეს ტის შე დე გად) წლე ბის მან ძილ ზე შექ მნი ლი უც ნა უ რი გა რე
მო, სა დაც ზო ო ვეტ დამ თავ რე ბუ ლი არ ქივ ში მუ შა ობს, წელს ამო ღე ბულ 
ორ მო ებ ში ნერ გებს გა ი სად ჩაყ რი ან, თათ ბი რებ ზე მეტ წი ლად სძი ნავთ, 
მაგ რამ ტა შის მხნედ დაკ ვრას ახერ ხე ბენ. მი ტინგს ნიშ ნა ვენ, მაგ რამ მო
ნა წი ლე ნი არა ვის აინ ტე რე სებს. სა ხელ მწი ფოს მე თა უ რის წიგ ნებს სხვა 
წერს. ფერ მა ში ყვე ლას ყვე ლა ფე რი ევა ლე ბა, გარ და სა ქონ ლის მოვ
ლა პატ რო ნო ბი სა, ჩონ ჩხად ქცე ულ კედ ლებს პლა კა ტე ბით ფა რა ვენ, 
აგა რა კი ფუ ფუ ნე ბად მი აჩ ნი ათ და სა ბა ღე სა ბოს ტნე ნაკ ვე თად ნათ ლა
ვენ, თავ მჯდო მა რეს კა ბი ნე ტის რამ დე ნი მე კა რი აქვს, მთხოვ ნე ლებს 
რომ იო ლად და უს ხლტეს, საქ მე რომ გა ფუჭ დე ბა, გა მოს წო რე ბის სა
ნაც ვლოდ თათ ბი რებს აწყ ო ბენ, უცხ ო ეთ ში რომ კაცს თვით მფრი ნავ ზე 
და აგ ვი ან დე ბა, სამ შობ ლოს მო ღა ლა ტედ აცხ ა დე ბენ, ტე ლე ხი დი სათ ვის 
ექ ვსი თვე ემ ზა დე ბი ან, კა ცი სამ სა ხურ ში მი ვა და ეუბ ნე ბი ან, ნუ წუხ დე
ბი, გა გა თა ვი სუფ ლე თო, სას ტუმ რო ე ბი შენ დე ბა შვიდ თერ თმეტ კა ცი ა
ნი ნომ რე ბით, ამ ზა დე ბენ და ყი დი ან ყალბ დიპ ლო მებს, ქურ დე ბი, მი ლი
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ცი ე ლე ბი და უდა ნა შა უ ლო დამ ნა შა ვე ნი ერ თმა ნეთ თან გა რი გე ბებს დე
ბენ, იმარ თე ბა პომ პე ზუ რი პა რა დე ბი, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი მექ რთა მე
ნი არი ან, “სამ სა ხურ ში ჯდო მა არა ვის უნ და”, კო ო პე რა ტი ვე ბი ჯერ არ 
გახ სნი ლა და უკ ვე და ხურ ვა ზე ფიქ რო ბენ...

ასე თი გა რე მო ნამ დვილ გმი რებს არ იც ნობს. ამი ტომ მათ იგო ნე ბენ. 
ამა ოდ ჰგო ნია ვარ დენ მა მა კა იშ ვილს, რომ კა ცი გაა დარ ჩი ნა. თურ
მე თა ვად მსხვერ პლი ჩა უ ვარ და ელ მა ვალს, ოღონდ ისე, რომ თა ვი არ 
წა ე გო (“დი ო გე ნი”); არც ჟურ ნა ლისტ ჭო ლას, არც ეკ ვი ლიბ რისტ ჯონ
დოს არ იც ნობს პრო ვინ ცი ა ლუ რი ქა ლა ქი. ისევ ერ თმა უნ და გა უ კე თოს 
მე ო რეს სა ხე ლი. ასეთ ხე ლოვ ნურ გმი რებს, შეთხ ზულ ავ ტო რი ტე ტებს 
ზოგ ჯერ სი კე თეც მო აქვთ (“პრო ვინ ცი ა”). მაგ რამ ისი ნი მა ინც ყალ ბი ა. 
სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბა ნი, მა ღა ლი იდე ა ლე ბი მე ტის მე ტად პა თე ტი კუ
რი სიტყ ვე ბი ა. სა ზო გა დო ე ბას თა ვი სი მი წი ე რი საზ რუ ნა ვი სათ ვის ვერ 
მო უვ ლი ა. ისიც ჰგავს თა ვის ხელ მძღვა ნე ლო ბას და ინერ ცი ით თუ ცდი
ლობს გა რეგ ნუ ლი ეტი კე ტის დაც ვას. არ არის გა საკ ვი რი, რომ ვა სილ 
ჯუფ თა ძეს ლა მის ყო ველ გვა რი სნე უ ლე ბის საწყ ი სი აღ მო აჩ ნდა (“სნე უ-
ლი”). გა მო ნაკ ლი სი არც სხვა პერ სო ნა ჟე ბი უნ და იყ ვნენ.

დღე ვან დე ლი პი როვ ნე ბის, სა ზო გა დო ე ბის, მმარ თვე ლო ბის  გა დაგ ვა
რე ბის სა თა ვე ახ ლო წარ სუ ლი ა. კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში მუ დამ ერ
თმა ნეთს ებ რძვის ორი ძა ლა  პროგ რე სუ ლი და რეგ რე სუ ლი. ზოგ ჯერ 
ისიც ხდე ბა, რომ რეგ რე სი პროგ რე სის სა ხე ლით გა მო დის. არ სე ბი თად 
კი ბარ ბა რო სუ ლი, ან ტი ჰუ მა ნუ რი მოვ ლე ნა ა. შემ დეგ რე ა ლო ბის ეს მო
დე ლი, მი მარ თუ ლი ადა მი ა ნურ გრძნო ბა თა და შე ხე დუ ლე ბა თა და სათ
რგუ ნად, აბ სტრაქ ტულ იდე ალ თა და სა ცა ვად, შერ ბილ დე ბა, სი ნამ დვი
ლეს და უ ახ ლოვ დე ბა, თუმ ცა არ სი არ შე იც ვლე ბა.

სტა ლი ნი და სტა ლი ნიზ მი  ამ პრობ ლე მა ზე მსჯე ლო ბა მხო ლოდ მო
და რო დი ა. იგი უაღ რე სად აქ ტუ ა ლუ რიც არის. რ. მიშ ვე ლა ძე მას კი დევ 
იმი ტომ მიმარ თავს, რომ აჩ ვე ნოს დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ე ბის, მმარ
თვე ლო ბის, პი როვ ნე ბის დე ფორ მი რე ბის საწყ ი სი. თუ პირ ვე ლი სად
მი ინარ ჩუ ნებს თა ნაგ რძნო ბას, მე ო რის მი მართ ან ტი პა თი უ რად არის 
გან წყო ბი ლი და აჩ ვე ნებს ამ ჯო ჯო ხე თუ რი მოძღ ვრე ბი სა და სის ტე მის 
სა ხეს. ცხა დი ა, რომ სტა ლი ნიზ მის მთა ვა რი შე მოქ მე დი სტა ლი ნი იყო, 
მაგ რამ მას მთლი ა ნად ვერ ელე ვა, რო გორც დიდ პი როვ ნე ბა სა და ქარ-
თველს. ისიც გვინ და და ვუ მა ტოთ, რომ მხატ ვა რი- მიშ ვე ლა ძე ორი ვე 
მათ განს ან ტი ჰუ მა ნურ მოვ ლე ნად თვლის, ხო ლო მო აზ როვ ნე- მიშ ვე ლა-
ძე სტა ლი ნის გა მარ თლე ბას ცდი ლობს, ნა წი ლობ რივ მა ინც.

ეპი ფა ნე ბი ძი ა, სი ცოცხ ლის მიმ წუ ხრზე მდგა რი, გან სჯის ცხოვ რე
ბას (“წი ნა კა ცი”). იგი ფაქ ტებს არ იხ სე ნებს, გვი ზი ა რებს თა ვის ფიქ
რებს. ეს არის გულ გა ტე ხი ლი კა ცის მო ნო ლო გი, რო მე ლიც მთა ბა რის 
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გას წო რე ბას ლა მობ და, შე უძ ლე ბელს ელ ტვო და და სჯე რო და, რომ მი სი 
თა ო ბა სა სუ ფე ველს ამ ქვეყ ნად გად მო ი ტან და. მოგ ვი ა ნე ბით თა ვა დაც 
მიხ ვდა, რომ შეც დო მა მოს ვლი ათ. ამან და აბ ნია და ამი ტო მაც ეცი ნე ბა, 
რომ ჭკუ ის სა კითხ ად მო სულ ახალ გაზ რდას ესა უბ რე ბა. “სა კუ თარ ხე-
ლით ამოვ ითხრი ორი ვე თვა ლებს, ამ დენ მა ბრძო ლამ უშე დე გოდ თუ ჩა-
ი ა რა”, წერ და ალიო მირ ცხუ ლა ვა. უმიზ ნოდ დაღ ვრი ლი სის ხლის კოშ მა
რი შთა მო მავ ლო ბამ უფ რო იგ რძნო. ამას ზო გი ძვე ლი კად რიც მიხ ვდა, 
მაგ რამ დეპ რე სია სუ ლაც არ და უფ ლე ბი ათ. ამი ტომ ყვე ბი ან მშვი დად 
და სი ნა ნუ ლით გარ და სულ დღე ებ ზე (ე პი ფა ნე, პორ ფი ლე...). ეპი ფა ნეს 
შე უ მუ შა ვე ბია ცხოვ რე ბის ახა ლი ფი ლო სო ფი ა, რომ ლის არ სია სა კუ თა-
რი თა ვის გა დარ ჩე ნის ინ სტინ ქტი, უი მე დო ბა და გულ გრი ლო ბა. მი სი 
სიტყ ვე ბი სი ნამ დვი ლე ზე გუ ლაყ რი ლი კა ცის ღა ღა დი ა. ცხოვ რე ბა იმ 
გზით არ წა ვი და, სა ით კე ნაც ექა ჩე ბოდ ნენ ეპი ფა ნეს ნა ი რი ფა ნა ტი კო
სე ბი. კო ლექ ტი ვიზ მი სა და ალ ტრუ იზ მის მე ხოტ ბე ეგო ის ტი და მი ზან-
ტრო პი გამ ხდა რა. ალ ბათ იმი ტომ, რომ “ა ხა ლი ადა მი ა ნის აღ ზრდა” ანუ 
ფსი ქი კი სა და ცნო ბი ე რე ბის გა და კე თე ბა წარ მა ტე ბით ვერ დამ თავ რდა.

ახ ლა ვნა ხოთ რას ამ ბობს იგი, ვი საც ეპო ქის სის ხლი ან მა მან ქა ნამ 
ზედ გა და უ რა. მრა ვალ ჭირ გა და ნა ხა დი გრი გოლ ბაქ რა ძე ლო ცავს იმ 
ხალხს, რო მელ მაც მო ინ დო მა ძველ და ახალ სიმ რუ დე თა გას წო რე ბა 
(“უ ფან დუ როდ სამ ღე რი”). შე იც ვლე ბო და ამინ დი თუ არა, წა ავ ლებ დნენ 
გრი გოლს ხელს და ცი ხე ებ სა და ბა ნა კებ ში აგ ზავ ნიდ ნენ. ცხოვ რე ბა ზე 
მა ინც გუ ლი არ აი ყა რა, უი მე დო ბას არ მი ე ცა, რო გორც ეპი ფა ნე. მი
სი ტრა გე დია ქარ თვე ლი გლეხ კა ცის ის ტო რი აც არის, რო მელ საც არც 
ახალ დრო ში ეღირ სა მშვი დი ცხოვ რე ბა. რო ცა ეგო ნა, რომ სა მოთხ ე
ში მოვ ხვდი ო, სწო რედ მა შინ გა ნუმ ზა და ჯო ჯო ხე თი დრომ თუ თა ვის
მა ახი რე ბამ. მრა ვალ სი მარ თლეს ამ ბობს მო ხუ ცი დეს პოტ სტა ლინ ზე, 
ბა ქია ხრუშ ჩოვ სა და ბრეჟ ნევ ზე, ექ სპე რი მენ ტებ სა და ხე ლის მო ცარ ვა
ზე, ყო ყო ჩო ბა სა და ტრა ბახ ზე (“დი ლას ამე რი კას და იქეთ გერ მა ნი ას 
ვუღ რენ დით, უნ და და გა სა მა რო თო და სა ღა მოს ყელ გაწ ვდი ლი ვეხ ვე წე-
ბო დით, პუ რის ფქვი ლი და გა ყი ნუ ლი ქა თა მი მოგ ვყი დე, ეს ოხე რი, უა-
მინ დო ბამ შეგ ვი შა ლა ხე ლი ო”), აწე წი ლი და მოშ ლი ლი ქვე ყა ნა გად მო
ე ცა ახალ თა ო ბას. მაგ რამ ხუთ გზის ნა პა ტიმ რა ლი მო ხუ ცი არ კარ გავს 
იმედს, რომ ეგებ აწი მა ინც ეშ ვე ლოს მუ შაკს. სტა ლი ნის სა ხელს მა ინც 
ვერ ელე ვა გრი გო ლი. ეს კარ გად თვი თო ნაც ვერ აუხ სნი ა, იმ დე ნად გა
უც ნო ბი ე რე ბე ლია მი სი სიყ ვა რუ ლი “ხალ ხთა მა მი სად მი”. აქ სტა ლი ნის 
ქარ თვე ლო ბაც იგუ ლის ხმე ბა. ეს თვალ საზ რი სი ხალ ხის დი დი ნა წი ლის 
გან წყო ბი ლე ბაც არის, რო მე ლიც გა ნა დი დებს სტა ლინს, თით ქოს იგი არ 
იყოს სის ტე მის შემ ქმნე ლი და რეპ რე სი ე ბის ავ ტო რი!

ერ მა ლო კვა შა ლი ძველ ქვე ყა ნას ეურ ჩე ბო და. იყო სო ცი ალ დე მოკ რა
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ტი. მენ შე ვი კე ბი ბოლ შე ვი კე ბის აგენ ტო ბას სწა მებ დნენ, ბოლ შე ვი კე ბი 
 იმ პე რი ა ლიზ მის ჯა შუ შო ბას. რე ვო ლუ ცი ის თვის თავს დებ და, მაგ რამ 
გა მარ ჯვე ბულ მა რე ვო ლუ ცი ამ ჯერ ევ რო პა ში გა ა სახ ლა, შემ დეგ  თა
ვის მშობ ლი ურ სო ფელ ში, ბო ლოს  ყა ზა ხეთ ში (“ბე ღუ რა გე მის ან ძა-
ზე”). ვერ მო ეს წრო ბედ ნი ერ ცხოვ რე ბას ერ მა ლო, ისე გახ და ასი წლი სა. 
არც მუ შა ფირ ცხა ლა იშ ვილს დასდ გო მია უკე თე სი დღე. 37ში გა დარ
ჩა. მაგ რამ 40ში და ა პა ტიმ რეს ბე რი ა ზე ჭო რის  გავ რცე ლე ბის  გა მო და 
კა ლი მა ში ამო ა ყო ფი ნეს თა ვი (“დო ლა ბი”). ძვე ლი ში ში ისე და ლე ქი ლა 
ფსი ქი კა ში, რომ ადა მი ა ნი გა და ეჩ ვია მარ თალ სიტყ ვას. და ირ ღვა ისე
დაც სუს ტი კავ ში რი სიტყ ვა სა, ფიქ რსა და მოქ მე დე ბას შო რის; ამი ტომ 
მეტყ ვე ლებს ზო გა დი, პრე სის შაბ ლო ნით, კარ გად იცის, რომ სუ ლაც არ 
სჯე რა და არ აწუ ხებს ის, რა საც ლა პა რა კობს. შიშ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა პი
როვ ნე ბა, გაჰ ყო იგი ფორ მა ლურ და ნამ დვილ არ სე ბად. მი სი გამ თე ლე
ბა მე ტის მე ტად ძნე ლი ხდე ბა (“მე სა მე სტუ დი ის ნო ვე ლა”).

დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ე ბის მან კი ე რე ბა თა საჩ ვე ნებ ლად უხვ სა აზ
როვ ნო მა სა ლას იძ ლე ვა 30ი ა ნი წლე ბის “დი დი ტე რო რი” მწე რალს აინ
ტე რე სებს არა იმ დე ნად ის ტო რი უ ლი სა ხე ლე ბი, რამ დე ნა დაც  ის ტო
რი უ ლი ფო ნი. იგი მსჯე ლობს დრო ის სუ ლის კვე თე ბა ზე, სა ყო ველ თაო 
გან წყო ბი ლე ბა სა და მდგო მა რე ო ბა ზე, მო ქა ლა ქე თა ბედ ზე. რო გორც 
ით ქვა, ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქე ჭან ჭი კი იყო. ამ გვარ ჭან ჭიკ თა და დე-
ტალ თა კომ ბი ნა ცია ქმნის მან ქა ნას, გარ კვე ულ კონ სტრუქ ცი ას. მაგ რამ 
თუ მან ქა ნის არ ცერ თი ნა წი ლი არ ფა სობს, რომ მან ქა ნაც გა მო უ სა დე
გა რი ყო ფი ლა. იგი რჩე ბა რო გორც გრან დი ო ზუ ლი ურ ჩხუ ლი, ფა ნა ტი
კოს თა მი ერ კაც თა სა წა მებ ლად მო გო ნი ლი, რა თქმა უნ და  სი კე თის 
სა ხე ლით (ამ ჟა მად მი უ თი თე ბენ, რომ ტე რო რი და იწყო 1918 წლის 5 
იან ვრი დან და იგი მეტ ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბი თა და მე ტა მორ ფო ზე ბით 
ბო ლო დრომ დე გრძელ დე ბო და!).

გი გი ლო ცხა და ძეს იბა რე ბენ ქა ლა ქის აღ მას კომ ში მა მის რე ა ბი ლი
ტა ცი ის გა მო (“გი გი ლო”). მი ლი ო ნე ბი ელოდ ნენ ამ დღეს. თუ უდა ნა შა
უ ლოდ დაღ ვრი ლი სის ხლი და ჯო ჯო ხე თუ რი წა მე ბა არ მო ე კითხ ე ბო
და არა ვის, დას ჯილ ნი და დას ჯილ თა ახ ლობ ლე ბის წრე გა მარ თლე ბას 
მა ინც ეღირ სე ბოდ ნენ. მაგ რამ გი გი ლოს სხვაგ ვა რი აზ რი აქვს. მას არ 
უნ და მა მის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, რად გან მა მა გმი რად წარ მო უდ გე ნი ა, ვი
საც ჰქონ და თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა და ამი ტომ და ი სა ჯა. ახ ლა ირ კვე ვა, 
რომ მა მა სრუ ლი ად უდა ნა შა უ ლოდ გა უ წი რავთ, ე. ი. კა ცი, რო მე ლიც 
ყმაწ ვი ლის იდე ა ლი იყო, არა რა ო ბა ყო ფი ლა. გი გი ლოს მტყუ ა ნი სა და 
მარ თა ლის დად გე ნა აღარ აინ ტე რე სებს. ამი სი დრო წა ვი და. მთა ვა რი ის 
არის, რომ მა მა შვი ლი სათ ვის გმი რი ა, ვინც უსა მარ თლო ბას წინ აღუდ
გა და სიკ ვდილს არ შე უ შინ და. არა და, რო გორც ჩანს, ამ გვა რი გმი რე ბი 
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თით ქმის არ ჰყავ და 19371938 წ. წ. კა ტას ტრო ფას. მი ლი ო ნე ბი იხ ვრი
ტე ბოდ ნენ ან მი დი ოდ ნენ ციმ ბი რის სუს ხსა და შუა აზი ის პა პა ნა ქე ბა
ში ერ თი ძა ხი ლით  “გა უ მარ ჯოს სტა ლინს”! თვით ე. წ. “ბლო კე ბის” 
ლი დე რე ბიც გა ნა დი დებ დნენ “სა ა მუ რი ცხოვ რე ბის” ოქ რომ ჭედ ელს. ნ. 
ბუ ხა რი ნის უკა ნას კნე ლი სიტყ ვე ბი ა: “კო ბა, რის თვის დაგ ჭირ და ჩე მი 
სიკ ვდი ლი”... ბუ ნებ რი ვია ასეთ დროს გი გი ლოს სურ ვი ლი  გმი რი მა მის 
სა ხე ჰყავ დეს ოც ნე ბა ში.

კო კი ჯგე ბი ას აზ რით, დღე ვან დე ლო ბის წი ნა შე დგას ერ თა დერ თი არ
ჩე ვა ნი: “კა ნო ნი უნ და შეც ვა ლო. კა ნო ნი უნ და და წე რო და მომ ცე ხელ ში. 
ნე ლა, გა უ ბე და ვად, პწკე ნა- პწკე ნით კი არა, ერ თბა შად უნ და გა და აგ დო, 
რაც არ გა მოდ გა, რა მაც არ გა ა მარ თლა და ახალ საქ მეს უნ და ეწი ო” 
(“მე სა მე სტუ დი ის ნო ვე ლა”). მხო ლოდ ამის შემ დეგ შე იძ ლე ბა ნევ რო-
ზუ ლი და უი დე ა ლო სა ზო გა დო ე ბის გა ჯან სა ღე ბა, და ბალ ვნე ბა თა გან 
გან წმენ და, მიბ რუ ნე ბა ყო ფი ე რე ბის სა სი ცოცხ ლო ძი რებ თან. ეს აუ
ცი ლებ ლო ბად აქ ცევს პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სა მარ თლებ რივ რე-
ფორ მებს ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც უმაღ ლე სი დე მოკ რა ტი ი სა და სი კე თის 
აპოს ტო ლად იწო დე ბო და!

ისე ნუ წარ მო ვიდ გენთ, თით ქოს რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე საშ ველს ვერ ხე
დავ დეს. მწე რა ლი ეძი ებს და პო უ ლობს კი დეც ადა მი ა ნურ სი კე თეს, მა
ღა ლი ზნე ო ბი სა და მო რა ლის გმი რებს (“სა ჩი ხე ლი დე ვე ბი”, “კერ პი”: 
“შუ ქი”, “ხი ფა თი”, “ხათ რი ა ნი კა ცი”, “ჩი ტე ბის დარ დი”, “ი სი ნი”). ესაა 
ოღონდ  მათ ამარ ცხებს სას ტი კი და ულ მო ბე ლი ცხოვ რე ბა. მაგ რამ 
მთა ვა რი ა, რომ ისი ნი არ სე ბო ბენ. ეს არის იმე დი. ამ იმე დით ჩა დის სა მა
რე ში ოთხ მოც და ა თი წლის  გრიგ ოლ ბაქ რა ძე (“უ ფან დუ როდ სამ ღე რი”).

რ. მიშ ვე ლა ძის პრო ზას დიდ სი მარ თლეს ანი ჭებს არა მხოლ ოდ ყო
ფითი დე ტა ლე ბის  ხატ ვა, ცხოვ რე ბი სე უ ლი კონ ფლიქ ტე ბი სა და დის
ჰარ მო ნი ის ჩვე ნე ბა, არა მედ პო ლი ტი კუ რად აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბის გა
აზ რე ბაც. ჩვენ არ ვართ მიჩ ვე უ ლი სა ხელ მწი ფოს ბედ ზე, პო ლი ტი კურ 
მოღ ვა წე თა პი როვ ნე ბებ ზე მსჯე ლო ბას. გან სა კუთ რე ბით ცოცხ ლე ბი სა 
გვე რი დე ბა. პო ლიტ ბი უ როს წევ რი თუ მი ნის ტრი უნ და მო იხ სნას ან მოკ
ვდეს, რომ მას ზე სი მარ თლე ით ქვას. მწე რა ლიც იძუ ლე ბუ ლია გა მო გო
ნილ გა რე მო ში იტ რი ა ლოს, რა თა ასე მა ინც გა მო ხა ტოს თა ვი სი თვალ
საზ რი სი. ამი ტომ  გა დავ ყა ვართ რე ვაზ მიშ ვე ლა ძეს ტრო პი კულ კუნ
ძულ ზე, პა ტა რა სა ხელ მწი ფო იპი ა ში. წლე ბის მან ძილ ზე ჩვე ნი მკითხ
ვე ლი მშვე ნივ რად შე ეჩ ვია რე ბუ სულ მსჯე ლო ბას, სი მარ თლის ძი ე ბას 
სტრი ქონ თა მიღ მა. მას არც ამ ნო ვე ლის ნამ დვი ლი შიფ რის წა კითხ ვა 
გას ჭირ ვე ბი ა. ნო ვე ლა ში ალე გო რი უ ლად აი სა ხა ლ. ბრეჟ ნე ვის სი ცოცხ
ლის უკა ნას კნე ლი დღე ე ბი. ცხა დი ა, ავ ტორს სუ ლაც არ აინ ტე რე სებს 
დო კუ მენ ტუ რი სი ზუს ტე. მის თვის მთა ვა რია არ სის გად მო ცე მა. ჩვენს 
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თვალ წინ ნათ ლად დგე ბა მუ მი ად ქცე უ ლი გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი, რომ
ლის უნა რი სა ოლ ქო კო მი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლი სათ ვის თუ იქ ნე ბო და 
საკ მა რი სი (ფ. ბურ ლაც კი). ნო ვე ლა რამ დე ნი მე წლის წი ნათ და ი წე რა. 
მაგ რამ მის ტი ფი ცი რე ბას მხო ლოდ ამი ტომ რო დი მი მარ თა მწე რალ მა. 
მას ფაქ ტი უ რად უნ დო და და ე ხა ტა უნი ა თო ლი დე რის ტი პი (“ფრთე ბი”).

ზოგ ჯერ რ. მიშ ვე ლა ძე თავს არი დებს გან ზო გა დე ბას, მხატ ვრულ სა
მო სელს და უშუ ა ლოდ პუბ ლი ცის ტუ რი პა თო სით გად მოგ ვცემს სათ
ქმელს. პო ლი ტი კა, ეპო ქის სუ ლი ტო ტა ლუ რად მოქ მე დებს ადა მი ანთა 
ბედ სა და ფსი ქი კა ზე, მათ შო რის  პენ სი ო ნე რებ ზეც. სხე დან ისი ნი 
პარ კში და მსჯე ლო ბენ საქ ვეყ ნო საქ მე ებ ზე (“პარ კში”). ყო ფი ლი ხელ
მძღვა ნე ლე ბი მხო ლოდ ახ ლა გრძნო ბენ, რომ ხალ ხი სათ ვის თურ მე და
პი რე ბე ბის მე ტი არა ფე რი მი უ ცი ათ. დროს მათ ზეც უმოქ მედ ნია და პენ
სი ო ნე რე ბი რე ა ლის ტე ბი გამ ხდა რან, ღრუბ ლე ბი დან ძირს დაშ ვე ბუ ლან 
და სა ჯა რო ო ბას, დე მოკ რა ტიზმს ამ კვიდ რე ბენ თა ვი ანთ პარ კში, ად რე 
რომ ასე შე უბ რა ლებ ლად სპობ დნენ: “ა სი წლის წი ნათ და წე რილ წიგ-
ნებ ში სადღ ე ი სო გაკ ვე თი ლებს ვე ძებთ”, “რა ჭკვი ა ნიც უნ და ყო ფი ლი-
ყო კა ცი, ასი წლის წინ დღე ვან დე ლი ცხოვ რე ბის რე ცეპტს ვერ გა მო გი-
წერ და”, “გა ვა ღი ზი ა ნეთ ნა ხე ვა რი მსოფ ლიო ამ მო უ თა ვე ბე ლი სო ცი ა-
ლიზ მით”... მაგ რამ, მწერ ლის თქმით, ეს პენ სი ო ნე რე ბი ხომ ის ხალ ხი ა, 
რო მე ლიც სის ხლით და მახ ვი ლით ამ კვიდ რებ და ტი რა ნულ რე ჟიმს. ამას 
თა ვა დაც გრძნო ბენ და ერი დე ბათ მას ზე სა უ ბა რი. მაგ რამ სწო რედ ამის 
გა მო ეკარ გე ბა ფა სი ამ გვარ მო ნა ნი ე ბა სა და თვით გვე მას. მარ თლაც და, 
გა ნა შე იძ ლე ბა “შენს შეც დო მე ბი ან ქიჩ მაჩს მთე ლი თა ო ბე ბის ცხოვ რე-
ბა გა და ა ყო ლო?” 

ამ ნო ვე ლა შიც იხ სე ნი ე ბა სტა ლი ნი, იხ სე ნი ე ბა თა ნაგ რძნო ბით. ალ
ტერ ნა ტი ვა ასე თი ა: ან ყვე ლა ლი დე რი ბოლ შე ვი კი ვა ღი ა როთ დამ ნა შა-
ვედ, ვინც სტა ლი ნის გვერ დით იდ გა, ან და სტა ლი ნი სად მი ლმო ბი ე რე ბა 
გა მო ვი ჩი ნოთ. უახ ლო ე სი პუბ ლი კა ცი ე ბი გ ვარ წმუ ნე ბენ, რომ მარ თე ბუ
ლია პირ ვე ლი თვალ საზ რი სი. მაგ რამ მა შინ ეჭ ვქვეშ დგე ბა საზ ო გა დო-
ე ბის სო ცი ა ლის ტუ რი ბუ ნე ბა და ოქ ტომ ბრის რე ვო ლუ ცი ის აუ ცი ლებ-
ლო ბა. ასე რომ პენ სი ო ნერ თა უწყ ი ნარ დი ა ლოგს სა უ კუ ნის კითხ ვამ დე 
მივ ყა ვართ, რაც უფ რო საგ რძნო ბია ნო ვე ლა “სა პა რა დო დოვ ლათ ში”. 
ქარ ხნის საწყ ო ბი დან გა მო ი ტა ნეს მარ სიზ მლე ნი ნიზ მის კლა სი კო სე ბის, 
ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი მდივ ნე ბის, პო ლიტ ბი უ როს ყო ფი ლი წევ რე ბის 
ბი უს ტე ბი, პორ ტრე ტე ბი და სა ბარ გო მან ქა ნით “სა მე ულ მა” (ა სო ცი ა
ცია  37ის “სა მე უ ლე ბი”) სადღ აც წა ი ღო. მუ შებს გუ ლი არ დასწყ ვე ტი
ათ (“მე შენ გეტყ ვი, იყი დის ვინ მე”...).

რე ვაზ მიშ ვე ლა ძე რე ა ლის ტი მხატ ვა რი ა. რე ა ლიზ მი ბევ რმა ფო
ტოგ რა ფი უ ლი სი ზუს ტით გა ი გო და მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნა პი რო ბი
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თო ბის ზღვარ ი. რ. მიშ ვე ლა ძე იცავს დე ტა ლე ბის, მოქ მე დე ბის სი ზუს
ტეს, დრო ი სა და ად გი ლის კო ლო რიტს, სი უ ჟეტ სა და იდე ას უფარ დებს 
ცხოვ რე ბას, მაგ რამ მათ ავ სებს წარ მო სახ ვით, გა მო ნა გო ნით. ამი ტომ 
მოქ მე დე ბა ხდე ბა არა მხო ლოდ ხი ლულ ქვე ყა ნა ზედ, არა მედ  სა მოთხ
ე შიც (“შენ რას წა ი ღებ”). ზოგ ჯერ მკვდრებ საც აცოცხ ლე ბენ (“მიც ვა-
ლე ბულ თა გამ ცოცხ ლე ბე ლი”) ან ილუ ზი ურ სამ ყა რო ში მოვ ხვდე ბით, 
რომ ლის ტო პო ნი მე ბი მწერ ლის ფან ტა ზი ამ შეთხ ზა. ხა ნაც უჩ ვე უ ლო 
ამ ბებ სა და სი ტუ ა ცი ებს ვეც ნო ბით. მათ ერ თი ნი შან თვი სე ბა აერ თი ა
ნებთ  სა ინ ტე რე სოა და რე ა ლო ბად აღიქ მე ბა. მწე რა ლი წერს ყო ფი თი 
დი ა ლო გე ბით, სხარ ტი ენით, რა თა მკითხ ვე ლის მეხ სი ე რე ბა არ გა დატ
ვირ თოს, აღ ქმა არ გა აძ ნე ლოს.

ამ ბავს თა ვის თა ვა დი ინ ტე რე სიც ახ ლავს. მაგ რამ მწე რა ლი მას შლის 
დე ტა ლე ბად, სა ხე ე ბად. პერ სო ნა ჟე ბი და გა რე მო გრა ფი კუ ლად იხა
ტე ბა. რ. მიშ ვე ლა ძე სიტყ ვას ეკო ნო მი უ რად ეკი დე ბა. არ მსჯე ლობს 
ვრცე ლი მო ნო ლო გე ბით, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი წი აღ სვლე ბით. მის თვის 
მთა ვა რია სათ ქმე ლის მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რი მი ტა ნა მკითხ ვე ლის 
გუ ლამ დე. მიზ ნის მი საღ წე ვად ყვე ლა ხე ლო ვა ნი თა ვი სე ბურ ხერხს მი
მარ თავს, მის თვის ბუ ნებ რივ სა და მახ ლო ბელს. ზო გი სათ ვის სწო რედ 
რთუ ლი და მძი მე მსჯე ლო ბა არის თვით გა მო ხატ ვის არ სი და სტი მუ ლი. 
რ. მიშ ვე ლა ძი სათ ვის რე ა ლიზ მი არის აზ როვ ნე ბის სტი ლი და ფორ მა. 
ამი ტომ არ ღე ბუ ლობს მო დერ ნის ტუ ლი ან ავან გარ დის ტუ ლი ხე ლოვ
ნე ბის კონ ცეფ ცი ას. ეს სრუ ლი ა დაც არ უშ ლის ხელს იყოს თა ნა მედ რო
ვე აზ როვ ნე ბის მწე რა ლი. ამ სფე რო ში უმ თავ რე სი ხდე ბა რე ა ლის ტუ რი 
თვალ საზ რი სის, სტი ლი სა და წარ მო სახ ვის დღე ვან დე ლო ბის სუ ლით 
აღ ვსე ბა, შე ფარ დე ბა ახა ლი დრო ის წყევ ლა- კრულ ვი ან სა კითხ ავ თან. 
ხო ლო ახალ მა დრომ ტრა გიზ მის სა ნაც ვლოდ წა მოს წია კო მიზ მი. ადა
მი ანს აღარ სურს ტრა გე დი ის ნახ ვა, სის ხლის ღვრა და პე რო ი კუ ლი 
თავ გან წირ ვა. მას კომ ფორ ტი ხიბ ლავს, გარ თო ბას ელ ტვის, იზი დავს 
ამ ქვეყ ნი უ რი სი ა მე ნი. ბე დის წე რა ზე აგე ბუ ლი ტრა გი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბა 
დღე ვან დელ მო ქა ლა ქეს ნაკ ლე ბად აღელ ვებს. მას უნ და თა ვად იყოს 
მოვ ლე ნა თა გამ გე ბე ლი. 

ამ მოთხ ოვ ნი ლე ბას იწ ვევს მრა ვა ლი ფაქ ტო რი. ერ თერ თია უნ დობ
ლო ბა, ჭარბი ინ ტე ლექ ტუ ა ლიზ მი, ისე ვე რო გორც ჰე რო ი კის გა უ ფა
სუ რე ბა. ჩვე უ ლებ რი ვი, რი გი თი მო ქა ლა ქე, მა სის უბ რა ლო წევ რი ვერ 
იქ ნე ბა ღვთა ებ რივ იდე ალ თა მტვირ თვე ლი. მას მცი რე რამ ყოფ ნის, 
მცი რე რამ აფო რი ა ქებს. კო მიზ მსაც უფ რო იგებს და გრძნობს, ვიდ რე 
ტრა გიზმს. რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის ყო ველ ნო ვე ლას გას დევს ხან ძლი ე რი, 
ხა ნაც მსუ ბუ ქი იუ მო რი. იგი ხან ცალ კე ულ ფრა ზე ბად ვლინ დე ბა, მეტ
წილ კი სი ტუ ა ცი ას მო სავს. მაგ რამ იუ მო რი თვით მი ზა ნი არ არის. მის 
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მიღ მა ბორ გავს დრა მა ტუ ლი ცხოვ რე ბა, ტრა გი კუ ლი მოვ ლე ნე ბით აღ-
სავ სე, რო მელ თაც გა ურ ბის თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქე. მან ისე დაც ბევ-
რი სის ხლი და ცრემ ლი დაღ ვა რა. გა რეგ ნუ ლად რ. მიშ ვე ლა ძის პრო ზა ში 
მძლავ რობს იუ მო რი, ხო ლო ში ნა გა ნად რე ა ლო ბის ყოვ ლის წამ ლე კა ვი, 
ყოვ ლის მომ სპო ბი ძა ლა ტრი ა ლებს. არ სე ბი თად რ. მიშ ვე ლა ძის გმი რე-
ბი ტრა გი კუ ლი პი როვ ნე ბა ნი არი ან. ზო გი ამას თა ვა დაც გრძნობს (“რო-
მელ გარ თო ბა ზე მე ლა პა რა კე ბი, იქ ცე ვა ქვე ყა ნა”, ამ ბობს კო კი ჯგე ბი ა). 
უფ რო კი სხვაგ ვა რად სჯი ან, თით ქოს უდარ დე ლად და მხი ა რუ ლად 
ცხოვ რო ბენ, თა ვი ღირ სე უ ლად უჭი რავთ, მოს წრე ბუ ლი სიტყ ვით, ღი
მი ლით, მო გო ნი ლი მხნე ო ბით ეურ ჩე ბი ან სა წუთ როს. ისი ნი თა ნაგ რძნო
ბა სა და პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რე ბენ, მაგ რამ ცხოვ რე ბის გი ლი ო ტი ნა 
დღეს თუ არა ხვალ მათ კი სერ ზეც და უშ ვებს და ნას.

ამ თვალ საზ რი სით რ. მიშ ვე ლა ძი სათ ვის კლა სი კი დან გან სა კუთ რე ბით 
მახ ლო ბე ლია დ. კლდი აშ ვი ლი. თა ნა მედ რო ვე თა გან  რ. ჭე იშ ვი ლი. მაგ
რამ მწე რა ლი ლი რიზ მსაც კარ გად ფლობს, რაც მხო ლოდ პერ სო ნაჟ თა 
ბუ ნე ბის ხატ ვი სას რო დი იგ რძნო ბა. მწე რა ლი თხრო ბას უერ თებს სა სა
უბ რო მეტყ ვე ლე ბას, ჟურ ნა ლიზ მის ენას, დი ა ლექ ტიზ მსა თუ ჟარ გონს, 
რი თაც იუ მო რი და ლი რიზ მი ერ თმა ნეთს აწო ნასწო რე ბენ.

რე ვაზ მიშ ვე ლა ძის ზო გი ერ თი ნო ვე ლა წმინ და ფსი ქო ლო გი უ რი ბუ
ნე ბი სა ა. სა ერ თოდ მწე რა ლი სი უ ჟეტს, ხა სი ათს, დე ტა ლებს აგებს ფსი
ქო ლო გი ურ მო ნა ცემ თა შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის ში ნა სამ ყა როს გათ
ვა ლის წი ნე ბით. ეს რე ა ლიზ მი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ა. არა რე ა ლის ტურ 
ხე ლოვ ნე ბა ში ჭარბ ად გილს იჭერს ან ტიფსიქო ლო გი უ რი ან ქვეფ სი ქი
კუ რი მო ტი ვე ბი, რა ცი ო ნა ლის ტუ რი მო დე ლე ბი, რა დრო საც ფსი ქი კის 
ნი უ ან სებ ზე კი არ გა ით ვლე ბა მოვ ლე ნე ბი, არა მედ  ფსი ქი კა ემორ ჩი
ლე ბა აზ რის დი ნა მი კას. რ. მიშ ვე ლა ძე სო ცი ა ლუ რ ურ თი ერ თო ბა თა, 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი ტრა გი კო მე დი ის მხატ ვა რი ა, ერის დღე ვან დე ლო ბის 
ერ თი ჩი ნე ბუ ლი მე მა ტი ა ნე, მაგ რამ წმინ და ფსი ქო ლო გი ურ ნო ვე ლებ-
საც წერს. გა ვიხ სე ნოთ “კითხ ვა- ძა ხი ლის ნი შა ნი”: 

აი ჩე მა უჩა ჭუმ ბუ რი ძემ, მე ზობ ლის ოჯა ხის მდგმუ რი ღა მე სხვენ ზე 
ამო დის და ჭე რი დან მით ვალ თვა ლებ სო. უბ ნის რწმუ ნე ბულ მა შე ა მოწ
მა, მაგ რამ სა ეჭ ვო ვე რა ფე რი შე ნიშ ნა. მე ო რე დაც მი ვი და რწმუ ნებუ ლი, 
უჩა ისევ გი ჩი ვი სო. და წე რა მდგმურ მა ხელ წე რი ლი, მსგავ სი  არა ფე რი 
ჩა მი დე ნი ა ო. შემ დეგ ვერ და ე ძი ნა, ცდუ ნე ბას აჰ ყვა და სხვენ ზე მარ თლა 
აძ ვრა, რა თა მე სი ა სა ვით გა მოცხ ა დე ბო და ჭუმ ბუ რი ძეს. იქ ვე და ა კა ვეს 
კი დეც. გა მარ თლდა მე ზო ბე ლი, გამ ტყუნ და მდგმუ რი: ან და გა ვიხ სე ნოთ 
რა ფა ელ ზუმ ბა ძე, ჭირ ვე უ ლი საქ მრო, რო მელ საც თით ქოს უნ და და ო
ჯა ხე ბა. მაგ რამ საქ მე საქ მე ზე რომ მიდ გე ბა, გა საქ ცევს ეძებს (“მზე”), 
კა ცი უხ სნის ახ ლად გაც ნო ბილ სა ცო ლეს, რომ იგი არაა ოჯა ხი სათ ვის 
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გა ჩე ნი ლი, რომ სჯო ბია ქალ მა ამი ტო მაც და ი წუ ნოს. მაგ რამ ხერ ხმა არ 
გაჭ რა. ქალ მა და მე გო ბარ მა მო ატყ უ ეს რა ფა ე ლი და ისიც იძუ ლე ბუ
ლი გახ და გა ნა ჩენს შე რი გე ბო და. ასე ვე სა ინ ტე რე სო დაა მო ტი ვი რე ბუ
ლი ადა მი ა ნის ინ სტინ ქტუ რი ლტოლ ვა ბუ ნე ბი სად მი, მი წის გრძნო ბა, ეს 
ატა ვიზ მი, რო მე ლიც ვერც ცი ვი ლი ზა ცი ამ, ვერც ტი რა ნულ ბი უ როკ რა
ტი ულ მა მმარ თვე ლო ბამ ვერ დათ რგუ ნა (“ცვრი ან ბალ ხზე”). მწე რა ლი 
ერთ თით ქოს უმ ნიშ ვნე ლო ფაქტს აქ ცევს ტრა გე დი ის საწყ ი სად (მაგ. 
კორ კი მე ლის ამ ბა ვი. ნო ვე ლა “კი ა ზო”).

რ. მიშ ვე ლა ძის ნო ვე ლებ ში კრი ტი კუ ლი თვა ლის არის და ნა ხუ ლი ჩვე-
ნი სა ზო გა დო ე ბა, რა თა ერ მა იგ რძნოს გა ნახ ლე ბი სა და გარ დაქ მნის 
აუ ცი ლებ ლო ბა, რა თა მკითხ ვე ლი გა ერ კვეს თა ვის ყო ფა ში, გა აც ნო ბი
ე როს ის, რა საც ინ სტინ ქტუ რად გრძნობს. ეს ყო ვე ლი ვე ხომ ძი რი თა
დად უბ რა ლო ადა მი ა ნე ბის ფსი ქი კა სა და ცხოვ რე ბა ში ხდე ბა. მაგ რამ 
ისე ნუ წარ მო ვიდ გენთ, თით ქოს მწერ ლის ინ ტე რე სი მხო ლოდ სო ცი ა-
ლუ რი, ეროვ ნუ ლი ან პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბის სფე რო იყოს. მარ თა
ლი ა, მან გა აგ რძე ლა ლი ტე რა ტუ რის პო ლი ტი ზებ ის პრინ ცი პი, მაგ რამ 
გა აგ რძე ლა რე ა ლის ტუ რი თვალ თა ხედ ვით. ხო ლო ის, რა საც ჩვენ ვე ძახ
დით პო ლი ტი კურ და მო ქა ლა ქე ობ რივ ლი ტე რა ტუ რას  ძი რი თა დად იყო 
ერ ზაც ლი ტე რა ტუ რა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ხალ ტუ რა. ამას თან ერ თად 
მწე რალს აინ ტე რე სებს ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა დოქტ რი ნე ბის  გა რე შეც. 
მათ ზე ხომ ისე დაც მოქ მე დებს ეპო ქის ატ მოს ფე რო და სუ ლაც არ არის 
სა ჭი რო ყო ველ თვის ჩვე ნე ბა თუ სა ი დან უბე რავს ქა რი. ამი ტომ ფსი
ქო ლო გი უ რი ციკ ლის ნო ვე ლებ ში მწე რა ლი გვაც ნობს ადა მი ა ნის მხო
ლოდ სუ ლი ერ ცვა ლე ბა დო ბას, ში ნა გან ღელ ვას, ტკი ვილს, იმედ სა და 
ოც ნე ბას. მაგ რამ აქაც თუ მოვ ლე ნა თა მი ზეზს ჩავ ყვე ბით, აღ მო ვა ჩენთ, 
რომ ისევ დგე ბა პი როვ ნე ბი სა და მმარ თვე ლო ბის პა რა დოქ სუ ლი პრობ-
ლე მა, პი როვ ნე ბი სა და მმარ თვე ლო ბის ან ტა გო ნიზ მი. ეს ნო ტა ჟღერს 
გა რეგ ნუ ლად უწყ ი ნარ, ყო ფით დე ტა ლებ ზე აგე ბულ ფსი ქო ლო გი ურ 
ნო ვე ლებ შიც (მაგ. “და ვი და რა ბა”, “ფუ ღუ”, “შუ ქი”, “ურ ვა”, “ღა ლა ტი”, 
“კერ პი”).ხო ლო სო ცი ა ლურ და ეროვ ნულ მა სა ლა ში ქვე ტექ სტად ფსი
ქო ლო გიზ მია ქცე უ ლი. რო ცა იდეა და პო ზი ცია თვალ ნათ ლი ვი ა, მას 
სჭირ დე ბა მხატ ვრულ რე ა ლო ბად ქცე ვა. ასე მო ნაც ვლე ობს მწერ ლის 
კონ ცეფ ცი ა ში რე ა ლო ბის არ სი და ფსი ქო ლო გიზ მი, პი როვ ნე ბი სა და 
მმარ თვე ლო ბის პრობ ლე მა.

დღეს ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ენის ფე ნო მენს. ვ. ბარ ნო ვი, გრ. 
გრო ბა ქი ძე, მ. ჯავა ხიშ ვი ლი, კ. გამ სა ხურ დია მას მხატ ვრუ ლი თხზვის 
ერთ უმ თავ რეს პრობ ლე მად თვლიდ ნენ. ერ თი შე ხედ ვით, რ. მიშ ვე ლა
ძის სტი ლი, თე მა ტი კა, მა სა ლა არ სა ჭი რო ებს ენი სად მი ფა ქიზ მი მარ
თე ბას. მაგ რამ მწე რალს სწო რედ სიტყ ვის ში ნა ე ნერ გი ის წვდო მა სწა
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დი ა. იგი არ მი მარ თავს გა რეგ ნულ ეფექ ტებს, არც ენის ქმნა დო ბას 
ცდი ლობს, თით ქოს და უ დევ რა დაც წერს. ეს ილუ ზიაა მხო ლოდ. რ. მიშ
ვე ლა ძე ქმნის ბუ ნებ რი ვი მეტყ ვე ლე ბის სტილს, სა დაც მძაფ რი სი ტუ
ა ცი ა, ხა ტო ვა ნი გა მოთ ქმე ბი, იმე რუ ლი დი ა ლექ ტიზმე ბი და მეგ რუ ლი 
სიტყ ვე ბი, საგ ნის ნა თე ლი ხა ტი მიგ ვიყ ვანს ემო ცი ას თან. მწერ ლი სათ
ვის ენა გა მო სახ ვის სა შუ ა ლე ბა ა. მშრა ლი, ჟურ ნა ლის ტუ რი სტი ლი ან 
ფსევ დო ე პი კუ რი მეტყ ვე ლე ბა არ შე ე ფე რე ბა ნო ვე ლე ბის ექ სპან სი ურ 
პერ სო ნა ჟებს. ისიც სა გუ ლის ხმო ა, რომ იგი თა ნაბ რად კარ გად ფლობს 
რო გორც დი ა ლო გის, ისე მო ნო ლო გის ხე ლოვ ნე ბას. დი ა ლო გი ხალ ხუ რი 
მეტყ ვე ლე ბის ლექ სი კი თა და ინ ტო ნა ცი ი თაა შე ფე რი ლი. ხო ლო მო ნო
ლო გი პი როვ ნე ბის აღ სა რე ბა ა, სა კუ თა რი თავ გა და სავ ლის, წუ ხი ლი სა 
და ოც ნე ბის გად მო ცე მა. მაგ რამ ისიც უნ და გა ვიხ სე ნოთ, რომ ნა ირ გვა
რი პრო ფე სი ის, გა ნათ ლე ბი სა და ბი ოგ რა ფი ის პერ სო ნა ჟე ბი მეტყ ვე ლე
ბენ პირ ვე ლი პი რით. ეს უფ რო არ თუ ლებს ავ ტო რის ამო ცა ნას. მაგ რამ, 
ამას თან ერ თად, მხატ ვრუ ლი სამ ყა რო მო მე ტე ბუ ლად სა ინ ტე რე სო და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა.

ეს ყო ვე ლი ვე მო აზ რე ბუ ლია ნო ვე ლის სტრუქ ტუ რა ში. ნო ვე ლა ერთ 
სი უ ჟეტ ზე აგე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი ა, რო მელ საც მწე რა ლი ტვირ თავს პერ
სო ნა ჟის ბი ოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტე ბით, დე ტა ლე ბით, ერ თბა შად წარ მოგ
ვიდ გენს სო ცი ა ლურ წრეს ან ფსი ქო ლო გი ურ გა რე მოს. წარ მარ თვე ლი 
არის ამ ბა ვი, რომ ლის საწყ ი სი ტრა გი კო მი კუ რი ანეკ დო ტი ა. რ. მი შ ვე-
ლა ძე ემ ყა რე ბა კლა სი კუ რი ნო ვე ლის პო ე ტი კას, რო მელ საც მო უ ლოდ-
ნე ლი ფი ნა ლი აქვს. ფი ნა ლი ერთ მთლი ა ნო ბად კრავს თხრო ბას, გვირ
გვი ნად ად გას მოვ ლე ნე ბის მდი ნა რე ბას. ცხა დი ა, ეს არ ით ქმის ყო ველ 
ნა წარ მო ებ ზე. რ. მიშ ვე ლა ძე მრავა ლი ნო ვე ლის ავ ტო რია და ისი ნიც 
მეტ ნაკ ლე ბი ღირ სე ბი სა ა. მაგ რამ მწე რალ ზე ჩვენ ვმსჯე ლობთ სა უ კე
თე სო ნი მუ შე ბით, რომ ლებ შიც ყვე ლა ზე ნათ ლად ჩანს ტა ლან ტი, წარ
მო სახ ვის უნა რი, გე მოვ ნე ბა, მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა თო სი. რ. მიშ ვე ლა ძე 
არა ერ თი ასე თი ჩი ნე ბუ ლი ნო ვე ლის ავ ტო რი ა.

მან შეძ ლო ტო ტა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი ექ სპე რი მენ ტე ბით გა ტან ჯულ 
თუ დე ფორ მი რე ბულ, რეპ რე სი რე ბულ თუ გა ლა ღე ბულ გმი რე ბი სა და 
ან ტიგ მი რე ბი სათ ვის მო ე ძებ ნა გან სხვა ვე ბუ ლი ბუ ნე ბა და ბე დი, მო ე ცა 
არა ერ თი მო დე ლის ვა რი ა ცი ა, არა მედ წა მო ეჭ რა ნი ჰი ლიზ მით, ნევ რო-
ზით, კო რუფ ცი ით, უღ მერ თო ბით შეპყ რო ბი ლი სა ზო გა დო ებ რი ო ბის 
მღელ ვა რე სუ რა თი, რო მელ საც ერ თა დერთ იმე დად დარ ჩე ნია ეროვ ნუ-
ლი სუ ლის გა ნახ ლე ბა და გან მტკი ცე ბა.

“ცის კა რი”, 1989, №12
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 ფიქ რი და მუ სი კა

“აქ ვე ა, დახ ლზე, თო მას ელი ო ტის “უ ნა ყო ფო მი წა”, დახ ლქვეშ X-ის 
წიგ ნებს მა ლა ვენ”,  წერ და კარ გა ხნის წი ნათ გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი, 
“ი ახ სა რი სა” და “ბზა რის” ავ ტო რი. ვინ არის ეს X, არ ვი ცით. მაგ რამ 
მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს, რად გან იაფ ფა სი ა ნი ერ ზაც ლი ტე რა ტუ რის ერ
თი წევ რი ა, ვინც აკ მა ყო ფი ლებს მა სის გე მოვ ნე ბას და ყო ველ დღი ურ 
მოთხ ოვ ნი ლე ბას. ხო ლო თო მას ელი ოტს თით ქმის არა ვინ კითხ უ ლობს. 
რო ცა ასე თი ალ ტერ ნა ტი ვა ჩნდე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში, ის სა ზო გა დო ე ბა 
და ღუპ ვი სა კენ მი ე ქა ნე ბა, რად გან სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბა ნი არე ვი ა. 
თით ქოს პო ე ტი იმი ტომ მო ავ ლი ნა გან გე ბამ ამ ქვეყ ნად, რომ ხალ ხის 
გუ ლის ტი კი ვი ლი გა მო ავ ლი ნოს. მაგ რამ დრომ შეც ვა ლა ეს თვალ საზ
რი სი  უგ მი რო და უი დე ა ლო ქვე ყა ნას არ სჭირ დე ბა ნამ დვი ლი პო ე ზი ა, 
ვერ გა ი გებს და ვერ და ა ფა სებს. ალ ბათ კი დევ იმი ტომ, რომ “ვულ კან ზე 
ვცხოვ რობთ, მაგ რამ ვის ეს მის”. ეტყ ო ბა, მა სა ინ სტინ ქტუ რად კი დე ვაც 
გრძნობ და ამას, ამი ტომ ელ ტვო და გარ თო ბა სა და მსუ ბუქ ცხოვ რე ბას, 
ვიდ რე სუ ლი ერ მარ ტვი ლო ბას.

“მე კი ჯი უ ტად, უფ რო ჯი უ ტად ვფიქ რობ მა მულ ზე, მტერ ზე, აკ ვან-
ზე”,  წერს პო ე ტი. ეს ცნე ბე ბიც დრომ და ა ხურ და ვა და მათ ზე ფიქ რით 
გულ მოკ ლუ ლი პი როვ ნე ბა დონ კი ხო ტის თუ ჰამ ლე ტის მიმ დე ვა რი ხდე
ბა, მათ ნიღ ბებს ირ გებს. დრომ ეს ნიღ ბე ბიც და ა ხურ და ვა. ცი ნიზ მმა 
და ირო ნი ამ, ფუ ლის კულ ტმა და მოხ ვე ჭის ჟინ მა ჰე რო ი კი სათ ვის ად გი
ლი აღარ და ტო ვა. ძვე ლი, მა რა დი უ ლი იდე ა ლე ბი და ვიწყ ე ბას მი ე ცა. ამ 
დროს ისევ კლო უ ნის ნი ღა ბი თუ უშ ვე ლის პო ეტს, რა თა ასე მა ინც მო
ი პო ვოს შვე ბა და შე ი ნარ ჩუ ნოს ფხი ზე ლი თვალ საზ რი სი  “ერ თი ღა მის 
თა ვი სუფ ლე ბა”. იმე დად რჩე ბა გან დგო მა, რა თა ნათ ლად გა მოჩ ნდეს რა 
ხდე ბა გარ შე მო.

ასე შენ დე ბა “ფიქ რის სახ ლი”.
სუ ლი ე რე ბი სა გან დაც ლილ გა რე მო ში კედ ლე ბი კი შორ დე ბა მი წას, 

მაგ რამ ცას ვერ უახ ლოვ დე ბა. მხო ლოდ კა ლა მი  “წი ნაპ რის შუ ბის შთა-
მო მა ვა ლი” ყვე ლა ფერს იწერს და აღ ნუს ხავს მათ თვის, ვინც ჯერ არ 
და ბა დე ბუ ლა, რად გან მკითხ ველს, კონ კრე ტულ ად რე სატს არ გუ ლის
ხმობს. “რას გვპირ დე ბა დღე ხვა ლინ დე ლი”, “რას გვპირ დე ბა ეს გა ზაფ-
ხუ ლი”,  ეჭ ვი ღრღნის პო ე ტის გულს და ეს ეჭ ვი აძ ლევს ძა ლას, გაძ ლე
ბის უნარს, შე მოქ მე დე ბის სტი მულს.

ასე ცხოვ რობ და იგი წლე ბის მან ძილ ზე.
“მო უც ლე ლო ბის ბორ კი ლი გვა დევს”, “გა ურ კვე ვე ლი ბუ რუ სის ტყვე 

ვარ”, “ში შია ახ ლა ჩვე ნი ბა ტო ნი”, “ში შის ში შით ჩვენ ფიქ რში ვცხოვ-
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რობთ, ფიქ რია ჩვე ნი დი დი ქვე ყა ნა, რად გან ფიქრს ში შის არ ეში ნი ა”, 
გვე უბ ნე ბა პო ე ტი. ეს სიტყ ვა სიგ ნა ლე ბი იწ ვე ვენ ასო ცი ა ცი ებს, აღ
გვიდ გე ნენ ახ ლო წარ სულს, ყვე ლა სათ ვის ნაც ნობ ყრუ ატ მოს ფე როს, 
რო მელ საც კარ გად მო ერ გე ბა პო ე ტის მე ტა ფო რა  “ა ხა ლი მი თის მშე-
ნებ ლო ბის ჩვენ ვარ მოწ მე ნი”. “ა ხა ლი მი თის მშე ნებ ლო ბა” ეს იგი ვე კო
მუ ნიზ მის მშე ნებ ლო ბა ა, რომ ლის ვით ომც და მოწ მე ნი კი არა, მო ნა წი
ლე ნიც მეტ ნაკ ლე ბად ვი ყა ვით. მაგ რამ ახ ლა ჩვენს თვალ წინ ინ გრე ვა 
ბა ბი ლო ნის გო დო ლი და იფან ტე ბა კო მუ ნიზ მის შხა მი ა ნი ნის ლი, მთე ლი 
თა ო ბე ბი და სა ხელ მწი ფო ე ბი რომ შე ი წი რა. გა მარ თლდა ფა რუ ლი “მო-
უ ლოდ ნე ლის მო ლო დი ნი”. და რო გორც “სა საფ ლაო იზ რდე ბა ხსოვ ნა, 
ხსოვ ნა ჩავ ლი ლი, არ სე ბუ ლი წარ სუ ლი წლე ბის”.

ეს სტრი ქო ნე ბი იწე რე ბო და ეგ რეთ წო დე ბულ უძ რა ო ბის წლებ ში და 
პო ე ტის კე თილ შო ბი ლე ბი სა და ფხი ზე ლი ალ ღოს დას ტუ რი ა.

და მა ინც  გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი არ არის სო ცი ა ლუ რი ტო ნა ლო ბის პო
ე ტი. ალ ბათ იმი ტო მაც, რომ ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე სო ცი ა ლუ რი მო
ტი ვე ბი და ე. წ. აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ტი კა სპე კუ ლა ცი ის საგ ნად იქ ცა. პო
ე ტე ბი ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ თუ ვინ უფ რო მარ ჯვედ იც რუ ებ და. 
ეს იყო ორ მა გი მო რა ლის ბა ტო ნო ბის პე რი ო დი. ბევრს მშვე ნივ რად ეს
მო და, რომ სი ყალ ბის აპო ლო გე ტი იყო, ზო გი  ნი ჭი ე რი, ბევ რი  უნი ჭო. 
მაგ რამ სხვა გა მო სა ვალს ხე ლო ვა ნი ვერ  ხე დავ და, რა თა პარ ტი ი სა და 
ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი აღ ვლე ნი ლი დი თი რამ ბე ბის გვერ დით ეთ ქვა მწვა
ვე და სა ჭი რო სიტყ ვაც  პატ რი ო ტუ ლი და ნა ცი ო ნა ლუ რი. ახ ლა რო ცა 
თვალს ვავ ლებთ კო მუ ნის ტუ რი მი თო სის მძვინ ვა რე ბის წლებს, ცხა დი 
ხდე ბა, რომ ორ მაგ მო რალს გა მარ თლე ბა ჰქონ და. მაგ რამ იყ ვნენ პო
ე ტე ბიც, რომ ლე ბიც ნე იტ რა ლი ტეტს არ ჩევ დნენ, ცხოვ რობ დნენ თა ვი
ან თი ში ნა სამ ყა რო თი, სუ ლი ე რი ტკი ვი ლე ბის პო ე ტი ზე ბით, ჭვრე ტით, 
გან ყე ნე ბუ ლი თე მა ტი კის აჟ ღე რე ბით და თით ქოს კონ კრეტ უ ლი სივ რცე 
 დრო ის მიღ მა იდ გნენ. მაგ რამ რო გორც გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის ლი რი კაც 
გვიჩ ვე ნებს, მძაფ რად საგ რძნო ბი ყო ფი ლა ყალ ბი სი ნამ დვი ლის უარ ყო
ფის პა თო სი, პო ლე მი კა ფსევ დო იდე ა ლებ თან, ჭეშ მა რი ტი სი ლა მა ზის, 
სი კე თი სა და მშვე ნი ე რე ბის დაც ვის სუ ლის კვე თე ბა. ოღონდ არა სიტყ
ვი ე რად და დეკ ლა რა ცი უ ლად, არა მედ  პო ზი ცი ით, ხე ლოვ ნე ბი სად მი 
და მო კი დე ბუ ლე ბით, ეს თე ტი კით, სა ლექ სო ფორ მე ბით. და ეს არის არ
სე ბი თი, თუმ ცა ცალ კე უ ლი პა რო ლე ბიც, რო გორც ვნა ხეთ, თავს არა
ერ თხელ შეგ ვახ სე ნე ბენ, რა თა მკითხ ვე ლის აზრს სწო რი გე ზი მის ცენ.

გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი მი უბ რუნ და სიმ ბო ლიზ მის ეს თე ტი კა სა და პო ე-
ტი კას. ეს იყო არა ტრა დი ცი ის რეს ტავ რი რე ბა, არა მედ ათ ვი სე ბა ახალ 
დრო სა და სივ რცე ში. ის ტო რი ა ში ყო ვე ლი ვე მე ორ დე ბა, იღუ პე ბა და 
კვლავ აღ დგე ბა, ოღონდ ახა ლი ფე რი თა და სა მო სე ლით. სიტყ ვის გა
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ნახ ლე ბის მის ტე რია ყვე ლა შე მოქ მედს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად წარ მო უდ
გე ბა. გა ნახ ლე ბა, პირ ველ ყოვ ლი სა, ში ნა გა ნი მოთხ ოვ ნი ლე ბა ა, თვით
დად გე ნის პრო ცე სი. მაგ რამ სხვა მი ზა ნიც გა აჩ ნი ა, რად გან პო ე ზია პო
ლი ვა ლენ ტუ რი ცნე ბაა და მრა ვა ლუც ნო ბი ან გან ტო ლე ბას ჰგავს. გი ვი 
ალ ხა ზიშ ვი ლი სიმ ბო ლის ტუ რი ეს თე ტი კით და უ პი რის პირ და ე. წ. სო ცი
ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის სქე მე ბით გა მო ფი ტულ პო ე ზი ას. შე იძ ლე ბა ეს 
არაც ნო ბი ე რა დაც მოხ და, რად გან პო ე ტი სტი ქი უ რად ეძებს იმ პულ სსა 
და შთა გო ნე ბას და ის ყო ველ თვის კონ კრე ტუ ლი სა გა ნი ან მოვ ლე ნა 
რო დი ა. ზოგ ჯერ ლექ სის საწყ ი სი გა ტა ნი ლია ლექ სი დან ან იმ დე ნად 
იქ სე ლე ბა ასო ცი ა ცი ე ბი და სიტყ ვას ეხ ვე ვა ბუნ დო ვა ნე ბის სა მო სე ლი, 
რომ მკითხ ველს გა და ე ცე მა სრუ ლი ად ახა ლი გან წყო ბი ლე ბა  თხზვის 
პრო ცეს ში წარ მოქ მნი ლი.

გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის ლი რი კის სპე ცი ფი კუ რი თვი სე ბაა ფიქ რი და მუ-
სი კა და ამ მხრი ვაც ენა თე სა ვე ბა სიმ ბო ლის ტებს. ყუ რადღ ე ბა მი ვაქ
ცი ოთ იმ ფაქ ტსაც, რომ “რვა ელე გი ის” ავ ტო რი ფე ტის, სო ლო ვი ო ვის, 
ბლო კის მთარ გმნე ლი ა. ალ ბათ აქ სუ ლი ე რი სი ახ ლო ვეც იგუ ლის ხმე ბა. 
პო ე ტი გვაც ნობს თა ვის ში ნა სამ ყა როს, ში ნა გან ცხოვ რე ბას, ფიქ რობს 
და ფიქ რის ენით გვი ზი ა რებს თა ვის შთა ბეჭ დი ლე ბებს. ეს ხერ ხი გავ
რცე ლე ბუ ლია ჩვენს პო ე ზი ა ში. მაგ რამ პო ე ტი აქაც პო უ ლობს ახალ 
რა კურსს  მან თა ვი სი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი აღ ქმი სა და გან წყო ბი ლე
ბე ბი სათ ვის მი მარ თა მუ სი კას. ეს მა შინ, რო ცა ლექ სის მე ლო დი უ რო ბა 
ლა მის ანაქ რო ნიზ მად იქ ცეს და პო ე ზია ყრუ მუ სი კოსს და ემ სგავ სოს. 
ჭარ ბმა ინ ტე ლექ ტუ ა ლიზ მმა, გან სჯამ და ანა ლიზ მა პო ე ტე ბი მუ სი კის 
ჰარ მო ნი ას ჩა მო ა ცი ლა. გი ვი ალ ხა ზიშ ვილ მა ეს აღიქ ვა რო გორც ნაკ ლი. 
ამი ტომ აღად გი ნა ლექ სში მუ სი კის პრი მა ტი, რო ცა მე ლო დი ად ქცე უ ლი 
გან წყო ბი ლე ბა, ბგე რე ბის ევ ფო ნი უ რი და ეს თე ტი კუ რი გა და ნა წი ლე ბა 
აწეს რი გე ბენ აზ რის მდი ნა რე ბას. ეგებ არც ლექ სე ბის სა თაუ რე ბის გახ
სე ნე ბაც იყოს ზედ მე ტი  “ვი ო ლი ნო - ზღაპ რის და საწყ ი სი”, “ჰო ბო ის 
სო ლო”, “დი დი ოქ ტა ვა”, “პა ტა რა ოქ ტა ვა”, “პირ ვე ლი ოქ ტა ვა”, “ი სევ 
ოქ ტა ვა”, “ბზა რი (უ კა ნას კნე ლი სა მი დღე მე ვი ო ლი ნე სი მო ნის ცხოვ რე-
ბი დან)”, “სა მი ელე გი ა”, “რვა ელე გი ა”...

ბგე რა თა ქა ო სი მო წეს რი გე ბის შემ დეგ თა ვად ვე იქ ცე ვა აზ რად ან კი
დევ  არაც ნო ბი ე რი ფსი ქი კის სიღ რმი დან ასო ცი ა ცი უ რად ამო ზი დავს ბავ
შვო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბებს, გა და ვიწყ ე ბულ ფაქ ტებს, გა დამ ქრალ საგ ნებს:

“კენ წე რო ებ მა სა ღა მო იგ რძნეს,
ჩა მა ვა ლი მზის დას რულ და რკა ლი
და ჭილ ყვა ვე ბით ამ ღვრე ულ სივ რცეს
თან და თა ნო ბით ეჩ ვე ვა თვა ლი...
გა სუ ლი წე ლი მო ვა თა ვი დან
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იგი ვე ფიქ რით, სულ სხვა სა ხე ლით,
ჟა მი, რო მე ლიც შენ თვის  გა ვი და,
შე ე ყი ნე ბა თვა ლებს გა ხე ლილს”.

გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი სათ ვის მუ სი კა არის ფიქ რის გაშ ლის სა შუ ა ლე ბა. 
სა ერ თოდ ინ ტე ლექ ტუ ა ლიზ მი ვერ ჰგუ ობს მე ლო დი ი სა და კე ით ლხმო
ვა ნე ბი სად მი მიდ რე კი ლე ბას. მაგ რამ პო ე ტი ცდი ლობს ტრა დი ცი ის შე
ნარ ჩუ ნე ბას და მას თან სი ახ ლე თა შე თავ სე ბას, რა თა რთუ ლი აღ ქმა 
მკითხ ვე ლი სათ ვის იო ლი აღ საქ მე ლი აღ მოჩ ნდეს. ამი ტომ ასო ცი ა ცი
ე ბი, ფიქ რე ბის მდი ნა რე ბა იცი ლებს ბუნ დო ვა ნე ბას, იძენს სი ნათ ლეს. 
სიტყ ვა ხდე ბა გამ ჭვირ ვა ლე და მა ში ნაც ავ ლენს მუ სი კა ლურ ნა კადს, 
რო ცა მი მარ თავს ვერ ლიბრს. ეს ვერ ლიბ რი სათ ვის მომ გე ბი ა ნიც არის. 
ასე შე იძ ლე ბა რიტ მუ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რა საც, ჩვე უ ლებ რივ, ქმნი ან 
კლა სი კუ რი ლექ სის ატ რი ბუ ტე ბი  რით მა, ტა ე პი, სტრო ფი:

“ღა მის ქვე ყა ნა,
ღა მის ცა ზე ან გე ლო ზე ბი,
ვარ სკვლა ვებს რომ ამო ქარ გა ვენ,
ბავ შვის ტი რი ლი, მდუ მა რე ბა ში რომ და იღ ვრე ბა,
რო გორც სევ დი ან ფლე ი ტის სო ლო -
ის ჩვე ნი ხმა ა, ყვე ლას ხმაა შე ერ თე ბუ ლი,
გა დარ ჩე ნი ლი უმან კო ე ბის წი ა ღი დან ამომ დი ნა რე”.

ფიქ რი სა და მუ სი კის შე ერ თე ბის სა ფუძ ვე ლია ეს თე ტიზ მი, უფ რო 
სწო რად  სიტყ ვის გრძნო ბა საგ ნობ რივ სა ხეს ჰპო ვებს ასო ცი ა ცი ე ბის 
მუ სი კა ლურ მდი ნა რე ბა ში. პო ე ტი სა გან გე ბოდ არ ჩევს სიტყ ვებს, მათ 
კე თილ ხმო ვა ნე ბას, შე ხა მე ბის წესს, ცდი ლობს ამაღ ლე ბულ გან წყო ბი
ლე ბა თა ფიქ სი რე ბას, რო მე ლიც სცილ დე ბა ყო ველ დღი უ რო ბას, ყო ველ
დღი უ რო ბის ფუს ფუს სა და მტვერს:

“შენ სკენ მა ხე დებს ვი ო ლი ნოს შო რე უ ლი ხმა,
შენ სკენ, ვინც თა ვად მი გა ტო ვე და უარ გყა ვი...
ხე ლის გუ ლე ბი ავი ფა რე დაღ ლილ თვა ლებ ზე
და სიბ ნე ლი დან შე ნი სა ხე კვლავ ამო ცურ და,
ხე ლი გუ ლებ ზე შე ნი ღი მი ლი ამო ი ქარ გა”.

ხო ლო ეს ყო ველ დღი რო ბა საბ ჭო თა სი ნამ დვი ლე ა, უსუ ლო და უღ მერ
თო, ყალ ბი და ბო რო ტი, რომ ლი სად მი ყრუ პრო ტეს ტი, რომ ლი სად მი 
გან დგო მა არის გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის პო ე ზია და ეს პა თო სი ნათ ლად გა
მოვ ლინ და ცხრა აპ რილს და ხო ცი ლე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ლექ სით. ყო
ველ დღი უ რო ბით დაფ ლე თი ლი სუ ლი ვერ იც ლის ფიქ რი სა და მუ სი კი
სათ ვის, არა და სწო რედ ესე ნია “თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ მი მა ვა ლი გზე ბი”. 
რო გორც ვხე დავთ, პო ე ტი სათ ვის ფიქ რი და მუ სი კა არა მხო ლოდ აზ
როვ ნე ბის მო დუ სი ა, შე მოქ მე დე ბის გან მსაზღ ვრე ლი სპე ცი ფი კა ა, არა
მედ  თა ვი სუფ ლე ბის სი ნო ნი მიც. იქ ნებ ამი ტო მაც ენატ რე ბა ზე ცი სა კენ 
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სწრაფ ვა (“დარ დი: ცა ში გსურ და წას ვლა, ჯერ ჯე რო ბით ვერ წახ ვე დი”).
გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის ლი რი კას წლე ბის მან ძილ ზე მკვეთ რი სა ხეც ვლი

ლე ბა არ გა ნუც დი ა. პო ეტ მა ად რე ვე მი აგ ნო მის თვის მახ ლო ბელ და ფა
სე ულ სა ლექ სო ფორ მებს, ად რე ვე გა მო ი მუ შა ვა სი ნამ დვი ლის ეს თე ტი
კუ რი და ოდ ნავ აბ სტრაქ ტუ ლი, გან ყე ნე ბუ ლი ხედ ვა. ალ ბათ იმი ტომ, 
რომ აბ სტრაქ ცია ეს თე ტიზ მის ნა წი ლი ა, ხო ლო ყო ველ დღი უ რი მოვ ლე
ნე ბი  უხე ში და ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ ლი. პო ე ტი აკონ კრე ტებს სა ხე ლებ სა 
და მი სა მარ თებს, არც ის ტო რი ა ში გა და დის. იგი შეგ ნე ბუ ლად ცდი ლობს 
მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი როს გე ოგ რა ფი უ ლი, ის ტო რი უ ლი თუ ლი ტე რა ტუ
რუ ლი სა ხე ლე ბი. სა მა გი ე როდ  გა ამ ძაფ როს ში ნა გა ნი ხილ ვა, გად მოგ
ვცეს ში ნა გა ნი ცხოვ რე ბა, ალუ ზი ე ბით, ნა ხე ვარ ტო ნე ბით, ასო ცი ა ცი
ე ბით წარ მოგ ვიდ გი ნოს თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქის ფიქ რე ბი, აწე წი ლი 
ფსი ქი კა, მდგო მა რე ო ბა და იდე ა ლე ბი. პო ე ტის გან წყო ბი ლე ბას მე ლან
ქო ლი აც სდევს, ჩუ მი და ფა რუ ლი სევ და. იგი არაც ნო ბი ე რად არ სე ბობს, 
ლა მის გე ნე ტუ რა დაც გად მო ე ცეს პო ეტს, რო გორც ქარ თვე ლო ბის არ
სის თა ნამ დე ვი ცნე ბა, მი სი არ სე ბო ბის ხვედ რი. და ეს სევ და იმ დე ნად 
ბუ ნებ რი ვი ა, სუ ლერ თია რა და ერ ქმე ვა მას  ბუნ დო ვა ნი სიზ მა რი თუ 
და კარ გუ ლი ბავ შვო ბა:

“ჩე მი ბავ შვო ბა - ჰერ ბა რი უ მი, 
ხმე ლი ფო თო ლი, ყვი თე ლი ხმე ლი,
შე ნა ხუ ლია წიგ ნში სა თუ თად -
ფერ გა და სუ ლი ყო ვე ლი წე ლი,
შენ, მხო ლოდ შენ თუ შე ა ფე რა დებ,
მტრე დის  ფრთა სა ვით ფა ქი ზი ხე ლით”.

სა ერ თოდ ქარ თუ ლი პო ე ზი ის თვი სე ბაა აბ სტრა გი რე ბა, მოვ ლე ნე ბის 
ამაღ ლე ბუ ლი წარ მო სახ ვა. მას უფ რო ზე ცა აინ ტე რე სებს, ვიდ რე მი წა, 
უფ რო ზო გა დი ა, ვიდ რე კონ კრე ტუ ლი, პა თე ტი კას ელ ტვის და ქუ ჩის 
ხმა ურს გა ურ ბის. იქ ნებ ეს აღ მო სავ ლუ რი წარ მო მავ ლო ბით აიხ სნას. 
მაგ რამ სწო რედ ეს თვი სე ბა შე ერ წყა სიმ ბო ლიზ მის ეს თე ტი კას და გი
ვი ალ ხა ზიშ ვილ მაც მი ი ღო ამ გვა რი ტრა დი ცი ა, რო გორც ეს ტა ფე ტა. 
შე იძ ლე ბა დღე ვან დე ლო ბი სათ ვის ჭარ ბი ეს თე ტიზ მი, სიტყ ვის კულ ტი 
და გე მოვ ნე ბის დე მონ სტრი რე ბა მა ღალ ფარ დოვ ნე ბად ჩან დეს. მაგ რამ 
პო ე ტი არ ცდი ლობს მა სის თვალ საზ რი სის მი ყო ლას. იგი ქმნის და მო ე
ლის მკითხ ველს, რო მე ლიც მი ვა მას თან. ხო ლო ის ბა რი ე რი, რა საც წარ
მო შობს სა ლექ სო კულ ტუ რა, დაძ ლი ოს პრო ფე სი ო ნა ლის გე მოვ ნე ბამ. 
ეს ან ტა გო ნიზ მი არა ხა ლი ა, ძვე ლი ა, რა საც მოს დევს მა სი სა გან გა უცხ
ო ე ბა. გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის ლი რი კის სა თა ვე წმინ და ხე ლოვ ნე ბა ა, რო
მე ლიც უარ ყოფს პატ რი ო ტი კის, სო ცი ა ლუ რი და პარ ტი უ ლი თე მე ბის 
ექ სპლო ა ტა ცი ას. ეს ავ ტო რის პო ზი ციაა და, შე საძ ლო ა, ბევ რი არც და
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ე თან ხმოს. მაგ რამ ისიც ნა თე ლი ა, რომ გზა, რო მე ლიც პო ეტ მა აირ ჩი ა, 
მე ტის მე ტად რთუ ლია და ძნე ლი. აქ მა სობ რივ პო პუ ლა რო ბა ზე ფიქ რი 
ზედ მე ტი ა. სა მა გი ე როდ იგი გათ ვლი ლია ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ელი ტის იმ 
ნა წილ ზე, ვის თვი საც ფა სობს სიტყ ვის კულ ტუ რა, ეს თე ტიზ მი, ადა მი ა
ნის სუ ლი ე რი მი მოქ ცე ვის ნი უ ან სე ბი:

“შენს ფან ჯა რა ში,
რო გორც ჩარ ჩო ში ჩას მუ ლი ხა ტი,
წმინ და გი ორ გის ეკ ლე სია ისე მო ჩან და
და რო ცა ზა რებს რეკ და მნა თე
და რო ცა სივ რცე იტ ბო რე ბო და ვერ ცხლის ფერ ხმე ბით - 
მე სა მე ფან ჯრის თვალ სა წი ერს შე ა ნა თებ და
სა უ კუ ნე თა გაქ ვა ვე ბუ ლი ცრემ ლე ბის შუ ქი -
ტაძ რის ნან გრე ვი”.

დრო, რო მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ, ადა მი ა ნებს ნი ვე ლი რე ბით ემუქ
რე ბა. პო ე ზი ა შიც ვრცელ დე ბა სა ერ თო სტი ლი. მაგ რამ შე მოქ მე დი, რო
გორც ყო ვე ლი ადა მი ა ნი, ცდი ლობს თა ვი სი ინ დი ვი დუ ა ლო ბის გა დარ
ჩე ნას, მა სი სა გან გა მო ყო ფას, რა თა ასე აღი ბეჭ დოს მკითხ ვე ლის მეხ სი
ე რე ბა ში. გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი სარ გებ ლობს ზო გა დი, თუ შე იძ ლე ბა ით
ქვას, ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი სქე მე ბით, მაგ რამ მათ ავ სებს პი როვ ნუ ლი 
ხედ ვით, ტკი ვი ლით, ფიქ რი თა და აღ მაფ რე ნით. ამი ტომ მი სი ლი რი კა 
თვით მყო ფა დია და ორი გი ნა ლუ რი, ოღონდ არა გა მომ წვე ვი, ერ თი შე
ხედ ვით, ერ თი წა კითხ ვით რომ ყუ რადღ ე ბა მი ი ზი დოს. იგი თხო უ ლობს 
ჩაკ ვირ ვე ბას, გაც ნო ბა სა და გა აზ რე ბას. ექ სტრა ვა გან ტუ რი ან მჩა ტე 
ლი რი კა სხვა დას ხვა ფე ნებ ში სწრა ფად ჰპო ვებს აღი ა რე ბას, მი თუ მე
ტეს თუ ავ ტო რი ნი ჭი ე რი ა. ხო ლო გა რეგ ნუ ლი ეფექ ტე ბი სა გან, სამ
კა უ ლე ბი სა გან გან ძარ ცუ ლი ლექ სი, რო მელ საც ამა ვე დროს სი ახ ლის 
პა თო სი ახ ლავს, სა ჭი რო ებს მკითხ ვე ლის მოთ მი ნე ბას, სტი ლუ რი პო
ლი ფო ნი ის აღი ა რე ბას, რაც ჩვენ, ერ თი აზ რის დიქ ტა ტუ რის ქვე ყა ნა ში 
აღ ზრდილთ, მე ტის მე ტად გვი ჭირს.

გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი ურ ბა ნის ტუ ლი ლან დშაფ ტე ბის მხატ ვა რი ა. “მე შე-
ვეჩ ვიე მტვერ სა და ხმა ურს და ქა ლა ქის შავ -ყვი თელ ჰა ერს”, წერს პო
ე ტი. მაგ რამ ეს სიტყ ვა უფ რო ეკუთ ვნის იმ კაცს, ვინც კი არ და ი ბა და 
პოს ტინ დუს ტრი ა ლურ სამ ყა რო ში, არა მედ მი ვი და მას თან. ხო ლო გი ვი 
ალ ხა ზიშ ვი ლი თა ვი სი ხედ ვი თა და მსოფ ლგან ცდით არის ურ ბა ნის ტი. 
ეს ვლინ დე ბა, აგ რეთ ვე, ლექ სი კით, მა სა ლით, ტრო პუ ლი აზ როვ ნე ბით, 
რაც უფ რო იო ლი აღ საქ მე ლია კონ ტრას ტულ ფონ ზე.

ამ მხრივ გვმარ თებს გა ვიხ სე ნოთ “ი ახ სა რი”  ლი რი კუ ლი პო ე მა. წარ
მარ თუ ლი, დე ვებ თან და ქა ჯებ თან მებ რძო ლი ღვთა ე ბა შე მო დის დაკ
ლაკ ნილ შუქ ში. პო ეტს იგი ახ სენ დე ბა, რო ცა ფან ჯა რას აღებს და ქა ლა ქის 
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ხმა უ რი ოთახ ში შე მო იჭ რე ბა. ასო ცი ა ცია ტრი ა ლებს იახ სა რის ირ გვლივ 
და ეს თე მა აერ თი ა ნებს ფიქ რე ბის ნა კადს, რო მე ლიც გად მო ი ცე მა სხვა
დას ხვა სა ლექ სო სა ზო მე ბი თა და გან წყო ბი ლე ბე ბით. ქა ლაქ ში მცხოვ რე
ბი პო ე ტის ოც ნე ბა გა და დის შო რე ულ დრო ში და დღე ვან დელ პატ რი არ
ქა ლო ბის ნაკ რძალ ში. ურ ბა ნიზ მი და არ ქა ი კა, მან ქა ნა და ცხე ნი, ხე ლოვ
ნუ რი შუ ქი და სის ხლის ტბა, აი ასე თი ან ტი ნო მი ე ბი ქმნი ან ამ უფა ბუ ლო 
პო ე მის თა ვი სუ ფალ სტრუქ ტუ რას. პო ე ტის მი ზა ნია ძვე ლი რო მან ტი კა 
შე უ ფარ დოს ახალ დროს, ხე ლოვ ნურ და ტექ ნი კურ ურ თი ერ თო ბა თა 
ჯა მად ქცე უ ლი გა რე მო შე ავ სოს უშუ ა ლო ბი თა და სი ცოცხ ლის სხი ვით. 
ამი ტომ თუ ჩვე უ ლებ რივ ურ ბა ნიზ მი ბა დებს რა ცი ო ნა ლურ, გან სჯი სა 
და შეც ნო ბის პო ე ზი ას, გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი რო მან ტი კო სი ა, ოღონდ მი
სი რო მან ტი კა ზო მი ე რია და შე გუ ე ბუ ლი დრო ის სუ ლის კვე თე ბას თან:

“შო რი დან, ძლი ერ შო რი დან ის მის,
რო გორ ქვი თი ნებს ჩე მი ბერ დე და”.
“და გუბ და ზე ცა მო მაკ ვდა ვი ცხე ნის თვა ლებ ში”.
“უც ნა უ რია შე ნი ტკი ვი ლი,
ის ჰგავს კე დელ ზე ამო სულ ბა ლახს...
შენ უნ და გქონ დეს ბა ლა ხის სი ჯი უ ტე, -
აგე, რამ დე ნი სა უ კუ ნე ა,
თი ბა ვენ და მა ინც ამო დის”.

ახალ მა დრომ რო მან ტიზ მის წილ მო ი ტა ნა ავან გარ დუ ლი რა ცი ო
ნა ლიზ მი, რომ ლის ორი ენ ტი რია არა ფსი ქი კა, არა მედ  ცნო ბი ე რე ბა, 
– ა რა გუ ლი, არა მედ  გო ნე ბა. მაგ რამ გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი უარ ყოფს 
ინ ტე ლექ ტის პრი მატს, პო ე ზი ის ქცე ვას რე ბუ სად ან თა მა შად. იგი 
ტრა დი ცი ად ქცე უ ლი სი ლა მა ზის, დახ ვე წი ლი ფორ მი სა და რთუ ლი 
ასო ცი ა ცი უ რი ხედ ვის ერ თგუ ლი ა. სა ერ თოდ ასო ცი ა ცი ა, სა გან თა 
სიმ რავ ლე და სიმ ჭიდ რო ვე მუ სი კა ლურ სტრი ქო ნებს ძნე ლად აღ საქ
მელს ხდის მა სი სათ ვის. მაგ რამ პო ე ზი ის მოყ ვა რუ ლი სწო რედ სიღ
რმე სა და სირ თუ ლეს ეძებს სიტყ ვა თა ტევ რში, რად გან მჩა ტე და 
მსუ ბუ ქი ლექ სი იო ლად გვახ სომ დე ბა, მაგ რამ სწრა ფად ვე გვა ვიწყ
დე ბა და გვბეზ რდე ბა. რთუ ლი პო ე ზია ყო ველ თვის ავ ლენს უხი ლავ 
ნი უ ან სებს, რო მელ თა აღ რიცხ ვა და ამო წურ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამი
ტომ იტა ცებს გი ვი ალ ხა ზიშ ვილს რთუ ლად გა აზ რე ბუ ლი სი ნამ დვი
ლის მო დე ლი, ოღონდ, რო გორც ით ქვა, მას შემ დეგ, რაც ოც ნე ბით 
მო წეს რიგ და და მი ე ცა ეს თე ტი კუ რი სა ხე:

“გა ყო ფი ლია ჩვე ნი არ სე ბო ბა
ცხოვ რე ბად და სი ცოცხ ლედ,
დღედ და ღა მედ, ცხა დად თუ სიზ მრად
და მი ვა ბი ჯებთ ძილ ღვი ძი ლის იის ფერ ზღვას თან.
დღი სით იმა ვე ად გილ ზე ვდგა ვართ,
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რო ცა სიზ მარ ში გა და ვივ ლით ცხრა მთას
და თუ სიზ მარ ში მო ვა დენთ ზღარ თანს,
გაგ ვეღ ვი ძე ბა და გვი ხა რი ა,
რომ სიზ მარ ში მი ვიც ვა ლეთ
და არა ცხად ში”.

მაგ რამ ცხოვ რე ბა თა ვი სას მო ითხ ოვს. მას უფ რო ფხი ზე ლი რე ა ლის
ტე ბი სჭირ დე ბა, თუნ დაც იმი ტომ, რომ გა დარ ჩეს რო მან ტიზ მის ცის
ფე რი ყვა ვი ლი. ამი ტომ სა კუ თა რი თა ვის გაფ რთხი ლე ბად ჟღერს პო ე
ტის ლო ზუნ გი  “რო მან ტი კო სო, და ხე დე მი წას”. თუმ ცა ამ მი წა ზე დგას 
“ნე იტ რო ნის სა უ კუ ნე”, იყი დე ბა “დი ე ტუ რი ლექ სე ბის წიგ ნი”, “სიყ ვა-
რუ ლის ან ტიკ ვა რი - ჩაწყ ვე ტი ლი რკი ნის სა წო ლი”, ციმ ცი მებს ცრემ
ლი  “ჭეშ მა რი ტე ბის ანა რეკ ლი”, ბა ტო ნობს ნაც რის ფე რი და ნა ცა რი. 
მაგ რამ აქ ვე ან თია იმე დის სან თლე ბიც და ეს იმე დი არის ხვა ლინ დე ლი 
დღე სა ქარ თვე ლო სი:

“ჩვენ ჩა ვიშ ლე ბით, მაგ რამ ხომ მოვ ლენ,
ხომ და იწყ ე ბენ მე რე თა ვი დან...
ახალ შო ბილ თა თვა ლე ბის ხომ ლი
ამოგ ვას ხი ვებს მი წის ღა მი დან”.

ცხრა აპ რი ლის შემ დეგ ბევ რი რამ შე იც ვა ლა ჩვენს ცხოვ რე ბა ში. 
ის, რა საც ად რე ვმა ლავ დით და არ ვამ ჟღავ ნებ დით, ახ ლა იქ ცა წამ
ყვან მო ტი ვად. პო ე ზი ი სათ ვის აქ საფ რთხეც იმა ლე ბა: არ წარ მო იშ
ვას ახა ლი პრო პა გან დის ტუ ლი ბუ მი, შიშ ვე ლი აგი ტა ცი ა, ქა და გე ბა 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი უმ წე ო ბის ხარ ჯზე. გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი აქაც არ
ჩევს ზო მი ე რე ბას. ლექ სე ბის ციკ ლი, რო მე ლიც მან “ცის კარ ში” გა მო
აქ ვეყ ნა, მრა ვალ მხრივ სა ყუ რადღ ე ბო ა. პო ე ტის სათ ქმელს ისევ ახ
ლავს ღრმა და გა უ ნე ლე ბე ლი სევ და (“ვერ ვე გუ ე ბი დღე სას წა უ ლებს, 
მღლის ლხი ნი ან და ძლი ერ მა ნაღ ვლი ა ნებს”), გარ და სუ ლი ყალ ბი 
დღე ე ბის მწვა ვე გან ცდა (“მე მრცხვე ნია უზ რუნ ვე ლი დღე ე ბის გა-
მო”) და თავ გან წირ ვის პა თო სი (“მე ვერ მო ვიც ლი სი ხა რუ ლის თვის, 
მე არ მიყ ვარს ბედ ნი ე რე ბა, მე მრცხვე ნია ბედ ნი ე რე ბის”). მაგ რამ ეს 
ყო ვე ლი ვე პო ე ზი ის ენით არის ამეტყ ვე ლე ბუ ლი, მთა ვა რი იდეა  ქვე
ტექ სტად ქცე უ ლი. ამი ტომ მხო ლოდ წა მი ე რად გა ი ელ ვე ბენ კონ კრე
ტუ ლი რე ა ლი ე ბი:

“ის, ვი საც ახ სოვს ალე სი ლი ნიჩ ბე ბის ბრწყინ ვა,
ის, ვი საც ახ სოვს ტან კე ბი და წყე უ ლი შხა მი,
ვერ მა ლავს გულ ში ჩა გუ ე ბე ბულ ცრემ ლე ბის წვი მას,
ვერ მა ლავს თვა ლებს ამო ქო ლილს აპ რი ლის ღა მით”.

კონ კრე ტუ ლი რე ა ლი ე ბი პო ეტს აძ ლე ვენ იმ პულსს, გან წყო ბი ლე ბას, 
შთა გო ნე ბას, რო მელ თა გან სჯა იქ ცე ვა ლექ სად (“რვა ელე გი ა”). ხო
ლო პირ ველ საწყ ი სი ლა მის თვალს მი ე ფა როს, რად გან პო ე ზი ი სათ ვის 
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მთა ვა რია არა ფაქ ტი, არა მედ  ფაქ ტის გა აზ რე ბა, გან ცდის ხა რის ხი. 
და ნარ ჩე ნი პუბ ლი ცის ტი კა ა, რო მელ საც უცხ ო ობს გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლის 
პო ე ზი ის სტი ლი. “რვა ელე გი ა” ნაღ ვლი ა ნი პო ე მა ა, მიძღ ვნი ლი ცხრა აპ
რი ლის ტრა გე დი ი სად მი, თუმ ცა არ სე ბი თად მას ში მთე ლი გა სუ ლი წლის 
ფე რის ცვა ლე ბა აი რეკ ლა (“გა და ვი ღა ლე გზე ბის ძი ე ბით, გუნ დრუ კის 
კმე ვით, სი მარ თლის მალ ვით”, “თით ქოს ჰა ე რიც აღ სავ სეა გეს ლით, სი-
ა ვით”, “შენც, მგლო ვი ა რე ხალ ხის ცრემ ლი შენც მო გე რე ვა”, “სვე ლი 
ფეს ვე ბი შეგ ვხვდე ბი ან სა მა რის კარ თან”).

ჩანს, რომ პო ე მა მოგ ვი ა ნე ბით და ი წე რა, ისე ხში რად იხ სე ნი ე ბა შე მოდ-
გო მა  დაღ ლი ლო ბი სა და მწუ ხა რე ბის მაც ნე. იგი შე ე სა ბა მე ბა პო ე ტის 
გან წყო ბი ლე ბას, ვის თვი საც სევ და ის უძი რო ჭა ა, რო მე ლიც გა მუდ მე
ბით აწ ვდის ლექ სის მა სა ლას. ქარ თვე ლი პო ე ტი სათ ვის სევ და არ სე ბო-
ბის ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ა, ასე ვე - მი სი ანა ლი ზი, გან სჯა და შე ფა-
სე ბა. რო გორც ით ქვა, იგი შე ე სა სა ბა მე ბა ჩვენს ის ტო რი ულ ხვედ რსაც. 
მე ლან ქო ლია  ეს და კარ გულ ზე ფიქ რი სა და ჩუ მი გლო ვის ახ მი ა ნე ბაა ან 
კი დევ  არ სე ბუ ლის შეც ნო ბა:

“მწამს თვა ლე ბი დან გა მომ ზი რალ მდუ მა რე კვნე სას,
შემ კრთა ლი ვუმ ზერ უცოდ ველ თა უმან კო სწრაფ ვას,
რად გან ამ ქვეყ ნად კვლავ მძინ ვა რებს ღვარ ძლი და გეს ლი
და ყვე ლა ჩვენ განს სას წა უ ლით უმ ზა დებს საფ ლავს”.

... “აქ ვე ა, დახ ლზე, თო მას ელი ო ტის “უ ნა ყო ფო მი წა”, დახ ლქვეშ X-ის 
წიგ ნებს მა ლა ვენ”, წერ და კარ გა ხნის წი ნათ გი ვი ალ ხა ზიშ ვი ლი. მას 
შემ დეგ და იმ სხვა ძვე ლი სტე რე ო ტი პე ბი , ამოძ რავ და მი ძი ნე ბუ ლი სის
ხლი. მაგ რამ ბინ დი ისევ ფა რავს მთა სა და ბარს და ელე გი ე ბით დაღ ლი
ლი პო ე ტის ოც ნე ბაა  “გა იხ სენ, ცა ო, გან ბა ნი ლო უცოდ ველთ სის ხლით, 
გა მოგ ვი ჩი ნე გზა, რო მე ლიც არ მო ჩანს დღე საც”.

“ცის კა რი”, 1990, №11
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ტრა გი კუ ლი ათ წლე უ ლი
“სა ქარ თვე ლოც უდაბ ნო იქ ნე ბო და,
სის ხლით რო არ გა ჯე რე ბუ ლი ყო”.

ოთარ ჩხე ი ძე

“მე ვკითხ უ ლობ დი “ქარ თლის ცხოვ რე ბას”
წუ ხე ლის დიდ ხანს, გა თე ნე ბამ დი,
რო გორ გჩე ხავ დნენ, ჩე მო ქა ლა ქო,
სის ხლით მო ედ ნებს რო გორ ღე ბავ დი”.

ასე წერ და გი ორ გი ლე ო ნი ძე 30ი ან წლებ ში, რო ცა ეგო ნა, რომ აღარ 
მობ რუნ დე ბო და სის ხლი ა ნი, კოშ მა რუ ლი ჟა მი და თით ქოს სა ქარ თვე
ლოს ეღირ სა მშვი დო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა.

ცხა დი ა, ეს იყო მხო ლოდ ილუ ზი ა, ან უბ რა ლოდ თა ვის მოტყ უ ე ბა.,
თურ მე ქვე ყა ნას ჯო ჯო ხე თის გარ სე ბი კი დევ უნ და გა ევ ლო, არა ვინ 

უწყ ის  რამ დე ნი, ცხრა თუ ცხრა ჯერ ცხრა.
და, აი, ჩვენს თვალ წინ სა ქარ თვე ლოს კი დევ ერ თხელ და უდ გა ბორ

კილ თა მსხვრე ვი სა და აღ ზე ვე ბის, ში ნა ო მი სა და და ცე მის ჟა მი.
ეს მე ო ცე სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლია და ამ ეპო ქის მხატ ვა რია ოთარ ჩხე-

ი ძე, რო მელ საც 19932002 წლებ ში და წე რა და და ბეჭ და ოთხი ვრცე ლი 
რო მა ნი  “არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”, “თეთ რი დათ ვი”, “ბერ მუ დის 
სამ კუთხ ე დი” და “2001 წე ლი”.

გან ცვიფ რე ბა მიპყ რობს, რო ცა ვკითხ უ ლობ ამ წიგ ნებს, აღ სავ სეს დი
დი ეროვ ნუ ლი გრძნო ბით, მწერ ლუ რი სი ახ ლით, ტრა გი კულ მოვ ლე ნა
თა უჩ ვე უ ლო აღ ქმი თა და ჭვრე ტით.

თით ქოს მა თი ავ ტო რი იყოს არა 80ს გა და ცი ლე ბუ ლი, მხცო ვა ნი, 
სიტყ ვას თან და უკუღ მართ დროს თან ბრძო ლით და მაშ ვრა ლი მწე რა ლი, 
არა მედ ახალ გაზ რდა კა ცი, რო მელ საც მხო ლოდ სი ახ ლე სწყუ რი ა.

ოთარ ჩხე ი ძე მა გა ლითს აძ ლევს ახალ თა ო ბას თა ვი სი აზ როვ ნე ბით, 
სტი ლით, მოვ ლე ნა თა ეროვ ნულ -პო ლი ტი კუ რი ხედ ვით. მაგ რამ მწე-
რალ მა თა ვი სი სტი ლიც გა ნა ახ ლა, რო ცა ბო ბო ქა რი ცხოვ რე ბა შე მო უშ-
ვა პრო ზა ში, რო ცა ჭარ ბად შე მო ი ტა ნა დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა.

სა ო ცა რია ავ ტო რის მეხ სი ე რე ბაც, ის ტო რი უ ლი რე ა ლი ე ბის აღ ნუს
ხვი სა და გან სჯის უნა რი (ქურ დი ღო როც კი არ არის და ვიწყ ე ბუ ლი!), 
მათ თან გა მო გო ნილ პერ სო ნაჟ თა ბე დის და კავ ში რე ბა.

შე იძ ლე ბა ბევ რი რამ აღარც გვახ სოვ დეს და მხო ლოდ მო მა ვალ ში 
აღად გი ნოს ის ტო რი კო სის კა ლამ მა. ამი ტომ უნ და წა ი კითხ ონ ოთარ 
ჩხე ი ძის რო მა ნე ბი სხვა დას ხვა დარ გის სპე ცი ა ლის ტებ მა, სხვა დას ხვა 
ფე ნის მკითხ ვე ლებ მა, წა ი კითხ ონ და შე ი მეც ნონ, მი უ ხე და ვად სპე ცი
ფი კუ რი სტი ლი სა, რად გან “ბო რი ა ყის” ავ ტო რი თა ვი სი სტი ლი თაც სა
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ინ ტე რე სოა და აქ ტუ ა ლუ რი, არა მხო ლოდ პრობ ლე მე ბით ან თხზვის 
ოს ტა ტო ბით.

***
ძვე ლი თა ო ბა, რომ ლის იდე ა ლე ბი დრომ არ გა ა მარ თლა, კო მუ ნის ტე

ბის დი თი რამ ბე ბით ამ თავ რებ და ცხოვ რე ბას. მო დი ო და ახა ლი ძა ლა, 
აღ ზრდი ლი ბოლ შე ვიზ მის წი აღ ში, რო მე ლიც ძირს უთხ რი და თა ვის სის
ხლი ან მე ურ ვე ებს.

ოთარ ჩხე ი ძე იყო პირ ვე ლი ჩვენს მწერ ლო ბა ში, რო მელ მაც უარ ყო 
ერ თი მხრივ  სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის პრინ ცი პე ბი, მე ო რე მხრივ 
 იდე ო ლო გი უ რი დოგ მე ბი, არა თე ო რი უ ლად, არა მედ შე მოქ მე დე ბი თი 
პრაქ ტი კით, მხატ ვრუ ლი სიტყ ვით.

მან და იწყო გა ნახ ლე ბის პრო ცე სი, რო მე ლიც ასე წარ მა ტე ბით გა ი შა
ლა 60ი ა ნი წლე ბი დან და მო იც ვა ლი ტე რა ტუ რის ყო ვე ლი სფე რო.

ამ თვალ საზ რი სით ოთარ ჩხე ი ძე მოგ ვა გო ნებს ვა სილ ბარ ნოვს, რო მე
ლიც წინ უს წრებ და ახალ გაზ რდა მო დერ ნის ტებს, შემ დეგ კი მათ პა რა
ლე ლუ რად ქმნი და ახალ პრო ზას.

სუს ხი ან თოვ ლქვეშ გა ზაფ ხუ ლი იწყ ებ და სუნ თქვას.

***
ოთარ ჩხე ი ძის ოთხი ახა ლი რო მა ნი აცოცხ ლებს იმ კოშ მა რულ, ტრა

გი კულ და აბ სურ დულ ათ წლე ულს, რო მელ შიც ვცხოვ რობ დით. ეს ათ
წლე უ ლი კი მოვ ლე ნა თა სი უხ ვით ას წლე ულს უდ რის.

“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა” რო მა ნია 19911992 წლე ბის სამ ხედ
რო კრი მი ნა ლურ პუტ ჩზე, რო მელ საც მოჰ ყვა და მარ ცხე ბა თა მთე ლი 
სე რი ა, მძი მე ეროვ ნუ ლი დეპ რე სი ა.

ავ ტო რი არ დამ დგა რა არც და მარ ცხე ბუ ლის, არც გა მარ ჯვე ბუ ლის 
მხა რე ზე. მან აჩ ვე ნა სი მარ თლე და ასა ხა სამ შობ ლოს ინ ტე რე სე ბი, თუმ
ცა მწერ ლის პო ზი ცია ნა თე ლი ა, რაც “არ სე ნას ლექ სის” პე რიფ რა ზით 
ათ ქმე ვი ნა მეს ტვი რემ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას რუს თხელ მწი ფის მი მართ:

“შე ნი ყმო ბა არ მინ დო და, მე სხვა ცო დო არ მა დევ სა”.
ამ თე მის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის თე მის გაგ

რძე ლე ბაა “თეთ რი დათ ვი”, რო მელ შიც მთა ვა რია აფ ხა ზე თის ტრა
გე დი ა. ამ ჯე რა დაც ავ ტო რის ძი ე ბას მივ ყა ვართ “რუსთ ხელ მწი ფის” 
ინ ტრი გებ თან და ძალ მომ რე ო ბას თან, რაც თეთ რი დათ ვით არის სიმ
ბო ლი ზე ბუ ლი.

აქ უფ რო სას ტი კი ხდე ბა დრო ის ქარ ბორ ბა ლა და პერ სო ნა ჟე ბი თით
ქოს ლან დებს ემ სგავ სე ბი ან, რომ ლე ბიც წა მი ე რად ჩნდე ბი ან და ქრე ბი
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ან ამ ქა ოს ში. მთა ვარ პერ სო ნაჟ ბა ა დურ რი კო თელ საც ნაკ ლე ბად ვხე
დავთ. ყვე ლა ფერს ბუ რუ სი ჰფა რავს.

სა ხელ მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბა სა და აფ ხა ზე თის ტრა გე დი ას, რომ ლის 
მსგავ სი იშ ვი ა თია ჩვენს ის ტო რი ა ში, მოჰ ყვა ნგრე ვა და რღვე ვა, სუ ლი
ე რი და ეკო ნო მი კუ რი დომ ხა ლი, სა სო წარ კვე თა, რაც ამ ჯე რად “ბერ მუ-
დის სამ კუთხ ე დით” არის სიმ ბო ლი ზე ბუ ლი.

ცი ვი ქა რი ისევ მოჰ ქრის ჩრდი ლო ე თი დან და ახ ლა თეთ რი დათ ვის 
ტო რი პან კი სის თავ ზე აღ მარ თუ ლა. ეს არის რო მან “2001 წლის” მთა ვა
რი თე მა. მაგ რამ ისი ცაა ნაჩ ვე ნე ბი, თუ რო გორ ხრავს და სპობს ქვე ყა
ნას ში ნა გა ნი კრი ზი სი, რო გორ “ბნე ლა სა ქარ თვე ლო ში”.

ასე რომ, ოთხ ი ვე რო მა ნი ერ თი ეპო პე ა ა, ტრა გი კულ აბ სურ დუ ლი 
ეპო ქის მა ტი ა ნე, და ხა ტუ ლი ნა ირ გვა რი ხერ ხე ბით, ამეტყ ვე ლე ბუ ლი ის
ტო რი უ ლი თუ გა მო გო ნი ლი სა ხე ე ბით.

რო გორც წერ და ლეო ქი ა ჩე ლი  ეპო ქე ბი იმ ზი რე ბი ან ადა მი ან თა თვა
ლე ბით.

***
“ოჰ, ღმერ თო ჩე მო, სულ ძი ლი, ძი ლი,
როს ღა გვე ღირ სოს ჩვენ გაღ ვი ძე ბა”.

ეს ილია ჭავ ჭა ვა ძე ა, 60ი ა ნი წლე ბი სა, რო მელ საც მემ კვიდ რე ო ბით 
ერ გო სევ და ქარ თლის ჭირ სა და ქარ თლის ბედ ზე.

მაგ რამ გა ვა სა უ კუ ნე ნა ხე ვა რი და ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი იტყ ვის  დაღ ლი
ლი ხარ, სა ქარ თვე ლო, და ი ძი ნე, სა ქარ თვე ლო ო.

ეს ორი სხვა დას ხვა პო ზი ცი ა ა. ერ თი აქ ტი ვო ბა სა და თა ვი სუფ ლე ბას 
ქა და გებს, მე ო რე დუ მილ სა და მორ ჩი ლე ბას არ ჩევს.

ერ თი გა დარ ჩე ნა ა, მე ო რე  და ღუპ ვა.
ასე იყო 20ი ან წლებ შიც, რო ცა და უ დე გა რი ლურ ჯა ცხე ნე ბის გვერ

დით ბე დის მორ ჩი ლი ვი რე ბიც გა მოჩ ნდნენ ქარ თულ პო ე ზი ა ში.
ოთარ ჩხე ი ძე სა ქარ თვე ლოს გა დარ ჩე ნი სა და თა ვი სუფ ლე ბის ქა და გი 

იყო რო გორც გამ ყინ ვა რე ბის ჟამს, ისე ამ ტრა გი კულ და ქა ო სურ წლებ ში.

***
“ბო რი ა ყის” ავ ტო რი XX სა უ კუ ნის სა ქარ თვე ლოს მე მა ტი ა ნე ცა ა, თუ 

რა გა დახ და სამ შობ ლოს 1921 წლის შემ დეგ.
ად რე მწე რალს აინ ტე რე სებ და არა სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი მოვ ლე

ნე ბი, ის ტო რი უ ლი ფაქ ტე ბი და პი რე ბი, არა მედ ქარ თუ ლი სუ ლი და ის 
ქა რიშ ხა ლი, რო მე ლიც მოს პო ბით ემუქ რე ბო და ქვე ყა ნას.

ჟა მი იც ვა ლა და მწერ ლის გმი რე ბი გახ დნენ სწო რედ ის ტო რი უ ლი ფაქ
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ტე ბი, ის ტო რი უ ლი პრო ცე სე ბი, რად გან “მშვე ნი ე რე ბა არის ერი”, რო
გორც შე ნიშ ნავს ოთარ ჩხე ი ძის ერ თი ჭა ბუ კი პერ სო ნა ჟი (“ლან დე ბი”).

მე მა ტი ა ნეც მრა ვალ გვა რი ა, პო ე ტი იქ ნე ბა იგი, პრო ზა ი კო სი თუ ის
ტო რი კო სი. ზოგს გარ და სუ ლი დღე ე ბი იზი დავს, მოვ ლე ნებს ემიჯ ნე ბა, 
ან თა ვად არის მო ნა წი ლე. ზო გიც პრო ცეს ში არ ერე ვა, გა რე დან აკ ვირ
დე ბა, მაგ რამ სწრა ფად რე ა გი რებს და ცდი ლობს გან საზღ ვროს მი სი 
სა ხე, სუ ლერ თი ა, იქ ნე ბა იგი ოპო ზი ცი ო ნე რი თუ ხე ლი სუფ ლე ბის მე
ხოტ ბე.

მწე რა ლი პრო ცე სის წარ მმარ თვე ლი, კა ლა პო ტის მიმ ცე მი ვერ იქ ნე ბა, 
მაგ რამ ადა მი ანს სჭირ დე ბა პა სუ ხი დღე ვან დელ მტან ჯველ კითხ ვებ ზე, 
თო რემ დღეს ვის აღელ ვებს კო ლექ ტი ვი ზა ცი ის პრობ ლე მა ან სო ცი ა
ლიზ მის იდე ე ბი.

ერთ დროს ფრიდ რიხ ნიც შემ წა მოს წია “დის ტან ცი ის პა თო სი”, რაც 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ 20ი ან წლე ბის ქარ თულ სი ნამ დვი ლეს მო
არ გო, რად გან სი მარ თლის თქმა აკ რძა ლუ ლი იყო.

ეს თე ო რია იყო ერ თერ თი ჯე ბი რი, რაც და უხ ვედ რა მწე რალ მა წი
თელ ტა ი ფუნს, თუმ ცა იგი პრაქ ტი კუ ლად არც გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა.

დღეს სხვა ვი თა რე ბაა და ოთარ ჩხე ი ძეს სწო რედ მღელ ვა რე ეპო ქა, 
სამ შობ ლოს ბე დის წე რა აძ ლევს სათ ქმელს და სტი მულს, რა თა და ხა
ტოს ერის სო ცი ა ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი პორ ტრე ტი.

***
სა ქარ თვე ლო ში ერ თი ასე თი პა რა დოქ სიც მოხ და:
საბ ჭო თა ეპო ქის ჩუ მი ოპო ზი ცი უ რი მწერ ლე ბი გა მო გო ნილ გა რე მოს 

ეფა რე ბოდ ნენ, სიმ ბო ლო ებ სა და ალე გო რი ებს თხზავ დნენ, თით ქოს არ
ღვევ დნენ ოფი ცი ო ზის ეს თე ტი კურ ნორ მებს, თით ქოს ნა ცი ო ნა ლურ 
ტკი ვილს ესალ ბუ ნე ბოდ ნენ.

მკითხ ველს ეგო ნა, რომ შე ფა რულ პრო ტესტს ჰკე ტავ და კო მუ ნის ტუ
რი წნე ხი, თო რემ მა თი ფან ტა ზია ქვე ყა ნას წა ლე კავ და, მაგ რამ რო ცა 
და ირ ღვა წი თე ლი იმ პე რი ა, გან ზე გად გნენ და დუ მი ლი არ ჩი ეს, ან კი
დევ  ძვე ლი დრო ის ნოს ტალ გია მო ე ძა ლათ.

ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მა მოძ რა ო ბამ თით ქოს დამ ბლა დას-
ცა ქარ თულ მწერ ლო ბას.

შე მოქ მედს არ ევა ლე ბა მი ტინ გებ ზე ან ბა რი კა დებ ზე ბრძო ლა.
არც ხე ლი სუფ ლე ბის, თუნ დაც ეროვ ნუ ლის, ხოტ ბა ევა ლე ბა. მან 

სიტყ ვა თა მო ზა ი კად უნ და აქ ცი ოს სუ ლის ძა ხი ლი და დრო ის ქა რიშ
ხა ლი. ქარ თველ მწე რალ თა დიდ მა ნა წილ მა კი ვე რა ფე რი თქვა, ან თუ 
თქვა  ერ თობ უმ წე ოდ და უნი ა თოდ, სა კუ თა რი ხალ ხის წი ნა აღ მდეგ.
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ოთარ ჩხე ი ძე იმ გა მო ნაკ ლის თა გა ნი ა, რო მე ლიც არა თუ გა ჩუმ და, ახა
ლი რკა ლიც შე მო ხა ზა და პრო ზა სწო რედ ერის ტკი ვი ლებ ზე და ა ფუძ ნა.

ასე შექ მნა ეს ოთხი რო მა ნი, რო მელ თა გან “არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა-
ლე ბა” ქარ თუ ლი პრო ზის თვალ სა ჩი ნო მიღ წე ვა ა, XX სა უ კუ ნის ერ თერ
თი სა უ კე თე სო ქარ თუ ლი რო მა ნი, არა მხო ლოდ ავ ტო რის მო ქა ლა ქე ობ
რი ვი სი მა მა ცის მა გა ლი თი.

***
ოთარ ჩხე ი ძის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი გა მო გო ნი ლი პი რე ბი ა. მაგ რამ 

უკავ შირ დე ბი ან ის ტო რი ულ და რე ა ლუ რად არ სე ბულ ფი გუ რებს, მოქ
მე დე ბენ მათ წრე ში, გა ნავ რცო ბენ მათ თვალ საზ რისს, ან ეურ ჩე ბი ან და 
ებ რძვი ან.

გდი დის (ზუგ დი დის) თე ატ რის მსა ხი ო ბი ლუო მხარს უჭერს “მრგვალ 
მა გი დას”. ამი ტომ ჩა მო დის თბი ლის ში. ზოგ ჯერ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას 
მი ტინ გი მიჰ ყავს სა სახ ლის წინ, სა დაც სკა მის ფე ხი ჩა არ ტყეს ოპო ზი
ცი ო ნე რებ მა. კმა ყო ფილ პრე ზი დენტს ერ თხელ ხე ლიც კი ჩა მო ურ თმე
ვია (“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”)!

ლუ ოს შო რე უ ლი ნა თე სა ვი ბა ა დურ რი კო თე ლი მო ნა წი ლე ო ბის გან დევ
ნილი პრე ზი დენ ტის და სა ცავ მი ტინ გებ ში, სა დაც სას ტი კად სცე მენ. აფ
ხა ზე თის ომ ში, ისე ვე რო გორც სხვა მრა ვა ლი, გე ნე რა ლი გახ და. მის წი ნა
შე ამ ბობს მო ნო ლოგს და მარ ცხე ბუ ლი პრე ზი დენ ტი (“თეთ რი დათ ვი”).

პი როვ ნე ბა რე ბუ სი, რუ სუ ლად გაზ რდი ლი, მოს კო ვი დან ჩა მო სუ ლი 
გი ზო კორ ძე ლი, ხან მა ნა ნა არ ჩვა ძეს თა ნა ა, ხან  ვა ჟა ადა მი ა სა და პან-
ტე ლე ი მონ გი ორ გა ძის მი ტინ გებ ში მო ნა წი ლე ობს. შემ დეგ კი ყველ გა ნაა 
 ისევ მი ტინ გებ ზე, სა ხელ მწი ფო კან ცე ლა რი ა ში, აე რო პორ ტში, ამე რი
კის ელ ჩთან. ას ლან აბა ში ძეს თან უთან ხმო ე ბა აქვს  თხი ლის ბიზ ნე სი 
უნ და ჩა ე შა ლა (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

ფირ მის პრე ზი დენ ტი უშან გი, რო მელ საც ვიც ნობთ “ვე ნე ცი უ რი ჭა ღი-
დან” და “თეთ რი დათ ვი დან”, პან კი სის ხე ო ბის ხლარ თებ შია გახ ვე უ ლი 
და მრა ვალ თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კოსს უკავ შირ დე ბა (“2001 წე ლი”).

მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი ის ტო რი უ ლი რე ა ლი ე ბის მო ნა წი ლე ნიც არი ან 
 ეს იქ ნე ბა 9 აპ რი ლი, გაგ რი სა და სო ხუ მის და ცე მა, ჭუ ბე რის კოშ მა რი, 
თბი ლი სის ომი თუ კო მერ ცი უ ლი ბა ლა გა ნი, რო ცა, მწერ ლის სიტყ ვე ბით 
რომ ვთქვათ, პარ ლა მენ ტი ქუ ჩად იქ ცა, ქუ ჩა კი პარ ლა მენტს და ემ სგავ სა.

მე ო რე მხრივ, პერ სო ნა ჟებს თა ვი ან თი ცხოვ რება აქვთ, არ ცთუ ამაღ
ლე ბუ ლი, ჩვე უ ლებ რი ვი, მი წი ე რი, რო მელ შიც ერო ტი კულ ეპი ზო დებს 
საგ რძნო ბი ად გი ლი უკა ვი ა, მაგ რამ ქა ლებ თან ურ თი ერ თო ბას არა აქვს 
სა ბე დის წე რო ხა სი ა თი. ეს ხან მოკ ლე ურ თი ერ თო ბა ა, მოკ ლე ბუ ლი ძლი
ერ გრძნო ბას, ასე რომ შეგ ვა ჩვია კლა სი კურ მა ლი ტე რა ტუ რამ.
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მი ზე ზი ისი ცა ა, რომ პერ სო ნა ჟე ბი გა დას ცდნენ სი ჭა ბუ კის ასაკს. მაგ. 
ლუ ოს ჰყავს ცოლ შვი ლი. იგი 25 წლის წი ნათ წა სუ ლა გდიდ ში და იქ დამ
კვიდ რე ბუ ლა. დე და ქა ლაქ ში რომ დაბ რუნ დე ბა, ხვდე ბა თა ნა მედ რო ვე 
მე ნა დას – მო ჭიკ ჭი კე თე ას, რო მე ლიც ზვი ა დის დამ ხო ბა ზე ოც ნე ბობს; 
გი ზო კორ ძე ლი  უნი ვერ სი ტე ტის სა პა ტიო დოქ ტო რი და რამ დე ნი მე 
აკა დე მი ის წევ რი, რო მან ტი კუ ლი და ერო ტი კუ ლი ავან ტი უ რე ბის მოყ
ვა რუ ლი ცა ა; უშან გის ცო ლი გარ დაც ვლი ლი ჰყავს, შვი ლე ბი  და ბი ნა
ვე ბუ ლი, თა ვად ფუნ დუ კი მო უწყ ვია გომ ბორ ზე  “სპორ ტი გა და არ ჩენს 
სა ქარ თვე ლოს”.

გა მო გო ნი ლი პერ სო ნა ჟე ბი ამ ორომ ტრი ალ ში სტი ქი უ რად არი ან ჩარ
თუ ლი. მთვა რე უ ლი ვით და ხე ტი ა ლო ბენ, ეძე ბენ ვნე ბას, სი ხა რულ სა და 
ფა თე რაკს. მათ უც ნა უ რი დრო მარ თავს და მი ა ქა ნებს მდი ნა რის ერ თი 
ნა პი რი დან მე ო რი სა კენ.

რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი პერ სო ნა ჟე ბი თა ვი ან თი გვარ სა ხე ლით შე მო
დი ან ტექ სტში. მხო ლოდ რამ დე ნი მეა და ქა რაგ მე ბუ ლი, თუმ ცა პრო ტო
ტი პი იო ლად შე იც ნო ბა (მაგ., გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრი კვა ჭი, მწე რალ თა 
თავ მჯდო მა რე წი ვა). გე ოგ რა ფი უ ლი პუნ ქტე ბიც ზუს ტად სა ხელ დე ბა. 
მხო ლოდ ერ თია სა ხეც ვლი ლი  გდი დი (ზუგ დი დი). დან გრე უ ლი, დაქ ცე
უ ლი სამ შობ ლოს სუ რა თე ბი კი ასე თი ა: “ფე რო ინ გრე ო და, მე ტა ლურ გი-
უ ლი ქარ ხა ნა ინ გრე ო და, ზეს ტა ფო ნი არ და ინ გრე ო და., რუს თა ვი ეგებ 
რო დან გრე უ ლი ყო, გა მო კე ტი ლი ყო კა რი რუს თა ვი სა, ოდეს ღაც ჰო გა-
მო კე ტი ლი ყო. აღარც რო ეპის კო პო სი რუს თა ვი სა, აღარც რო რუს თვე-
ლი მბრძა ნებ ლე ბი ო, ოდენ გველ თა და ღრი ან კალ თა რო დარ ჩე ნო დათ 
ნან გრევ ნი პა ლატ თა, დარ ჩე ნო დათ და დარ ჩე ბო დათ., ჯარ თად იყი დე-
ბო და რუს თა ვი. ჯარ თი აქ უნ და შე მო სუ ლი ყო, აქ უნ და გა და ედ ნოთ 
ჯარ თი. ჯარ თად იყი დე ბო და ზეს ტა ფო ნი ცა, ჭი ა თუ რა ცა, ღვი ნის ქარ-
ხნე ბი ცა გურ ჯა ა ნი სა თუ თე ლა ვი სა ო, მე წი ლეს აქე და ნაც ერ გე ბო და 
რა ღა თქმა უნ და ის შო რე უ ლი ჰო შო რე უ ლი, ეს დღე ვან დე ლი რა ღად 
უნ და და მე კარ გა ო, ნი შანს მო უ გებ და კე თი ლის მყო ფე ლი: დღე ვან დე ლი 
კვერ ცხი ცაო და ქა თა მი ცა ხვა ლინ დე ლი ო. იც ვლე ბო და, იყი დე ბო და, არ 
იყო მშვე ლე ლი, ჭკუა არა რა, ვერ იტყ ო დი: ჭკუა იყო, ვე ღა რა ჭრი და, 
ზე ვით ნაბ რძა ნე ბი, ქვე ვით იფ შხვნე ბო და, ქვე ვით ნაქ მნა რი იხ სნე ბოდ-
ნენ და ინიშ ნე ბოდ ნენ: სულ ზე ვი თა ცა, ცო ტა ქვე ვი თა ცა, სულ ქვე ვით 
ვი ღა უნ და მო ეხ სნათ? პენ სი ო ნე რე ბი? მშრო მე ლე ბი? მოხ სნი ლიყ ვნენ. 
ის იყო, არც აშ რო მებ დნენ, აღარც აძ ლევ დნენ არა ფერს და ხ მა რე-
ბასა ო? შემ ცი რე ბუ ლი ყო., სუ ლაც შე გიწყ ვეტ თო, სა ვა ლუ ტო ფონ დმა, 
მსოფ ლიო ბან კმა, გე ყო ფათ ეს გარ და მავ ლო ბა ო: ამოქ მედ დი თო, ამოძ-
რავ დი თო, თქვე ნი თა ვიო მარ თლა თქვე ნად რო გე ყუდ ნო დეთ თქვე ნი ვე 
შრო მით უნ და გე ყუდ ნო დე თო, ილი ა სა გან ეს და ეს წავ ლათ: გვე ყუდ ნო-
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დე სო, ის არ ახ სოვ დათ: უნ და ვიშ რო მოთ, უნ და გავ ნათ ლდე თო,. ილი ა! 
იტყ ოდ ნენ ჟრუ ა ტე ლი თა, შრო მა არა ო, გა ნათ ლე ბა არა ო.

დიპ ლო მი?
ჰქონ და ზოგს ორო რი ცა,
გა ნათ ლე ბა - არა.
ვერ გას ძღო ლო და ვე რა ვინ ვე რა ფერ სა. ფუ ლი უნ დო და ხე ლი სუფ ლე-

ბა სა. იყი დე ბო და, იყი დე ბო და ქარ ხნე ბი, ფაბ რი კე ბი, სა რე ლეო ხა ზე ბი, 
ლი ან და გე ბი, ვა გო ნე ბი, ელ მავ ლე ბი, თვით მფრი ნა ვე ბი, ნავ თსად გუ რე ბი, 
გე მე ბი. იკარ გე ბო და შე მო სა ვა ლი. სად მი დი ო და, არა ვინ იცო და, ზოგ ჯერ 
არ ცრა შე მო დი ო და. ეძებ დნენ, ეძებ დნენ. მი სა მარ თე ბი ირე ო და, ის ბან კი 
აღარ იყო, ის შემ კვე თე ლე ბი აღარ სად ჩან დნენ (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).
 ეს არის გო დე ბა ქარ თლის ბედ ზე, რომ ლის კა ე შა ნი საფ ლავ ში ჩაჰ ყვათ 
ჩვენს წი ნაპ რებს.

გრი გოლ ორ ბე ლი ანს ეკუთ ვნის სა ში ნე ლი სიტყვა  “ი ყი დე ბა სა ქარ-
თვე ლო”.

30 წლის შემ დეგ ამას ვე იტყ ვის ნი კო ლორ თქი ფა ნი ძე.
ჟა მი იც ვლე ბა, მაგ რამ იო სებ გრი შაშ ვი ლი მა ინც ამ ბობს:

“ა ი, ქარ თლის ხმა სად იყი დე ბა,
ჯა ვა ხიშ ვი ლო და ინ გო როყ ვა”.

ჟა მი კი დევ შე იც ვა ლა, უკე თე სო ბას პი რი მა ინც არ უჩანს და ამი ტომ წერს 
ოთარ ჩხე ი ძე, რომ დან გრე უ ლია სა ქარ თვე ლო, ხო ლო რაც ნგრე ვას გა
და ურ ჩა, “ი ყი დე ბა და იყი დე ბა” (“2001 წე ლი”, “ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).
 სად არის საშ ვე ლი, ვინ არის დამ ნა შა ვე?

ალ ბათ ყვე ლა ხელს გა იშ ვერს რუ სე თი სა კენ, რო მე ლიც არის ყვე ლა 
ჩვე ნი უბე დუ რე ბის სა თა ვე. ამი ტომ შეხ ვდნენ ერ თმა ნეთს მოს კოვ ში, 
ზუ რაბ წე რეთ ლის ატე ლი ე ში, ქარ თვე ლი მე ამ ბო ხე კი ტო ვა ნი და რუ სის 
გე ნე რა ლი გრა ჩო ვი. მე ამ ბო ხეს გა დას ცეს ია რა ღი და პე ჩო რის დი ვი ზი
ის ჯა რის კა ცე ბი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის და სამ ხო ბად, თქვენ უკე
თეს ცხოვ რე ბას და უკე თეს ხე ლი სუ ფალს იმ სა ხუ რებ თო (“არ ტის ტუ ლი 
გა დატ რი ა ლე ბა”).

მაგ რამ მხო ლოდ გა რე ფაქ ტო რე ბი არ ყო ფი ლა გა დამ წყვე ტი.
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უთ ქვამს სიკ ვდი ლის წინ  ქარ თვე ლი ხალ ხი და

მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის მზად არ აღ მოჩ ნდა ო.
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მი ტინ გებს ათე ულ ათა სო ბით კა ცი ეს წრე ბო და 

თბი ლის სა და ზუგ დიდ ში, ბევ რი და ი ღუ პა კი დეც. მაგ რამ რო ცა გა უ
ჭირ და, მის გვერ დით არა ვინ აღ მოჩ ნდა.

რო მან ტი კუ ლი ეი ფო რია შეც ვა ლა სას ტიკ მა სი ნამ დვი ლემ.
რუ სეთ მა, ამე რი კის დას ტუ რით, კრი მი ნა ლუ რი ბან დე ბი დაძ რა პრე

ზი დენ ტის წი ნა აღ მდეგ. კა ცი, რო მე ლიც იყო ინ გლი სუ რი ენი სა და ამე
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რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ა ლის ტი, ევ რო ა მე რი კის მო ძუ ლედ და 
აზი ელ დიქ ტა ტო რად გა მო აცხ ა დეს, ხო ლო რუ სე თის მი ერ აღ ზრდი ლი 
და რუ სი ფი კა ტო რი შე ვარ დნა ძე  ახა ლი ევ რო პე იზ მის მედ რო შედ!

ოთარ ჩხე ი ძე არ გახ ლავთ რო მე ლი მე პერ სო ნის, მათ შო რის  ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას აპო ლო გე ტი. ზოგ ჯერ მი სი ხედ ვა ირო ნი უ ლიც კი არის 
პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის მი მართ. მაგ რამ სწო რად მი აჩ ნია მი სი თვალ
საზ რი სი, პო ზი ცია და მოქ მე დე ბის ფორ მა.

ეს ყვე ლა ზე ნათ ლად ჩანს მას შემ დეგ, რაც აღ წე რი ლია პუტ ჩის დღე
ე ბი, რო ცა პრე ზი დენტს გა და უდ გნენ ძვე ლი თა ნა მო აზ რე ნი, მის მი ერ 
გა მო გო ნი ლი ფი გუ რე ბი:

“თით ქოს რო მი ი ლუ ლე ბა ბა ტო ნი პრე ზი დენ ტი, თით ქო სა, თით ქო-
სა. ქუ თუ თო ე ბი ჩა მო ვარ დნი ა. აი წევს, და ი წევს. აი წევს. ჩა მო ვარ დე ბა: 
ამათ რა ღა უნ დათ, რას აე შალ ნენ ეს თა ვი სი დაზ რდი ლი ყმაწ ვი ლე ბი, 
არა ფე რი რო ამათ არ გა ე გე ბო დათ. დეკ ლა რა ცი ე ბიც რო ამან გა ა გე-
ბი ნა, პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ცა, ერი ცა და პი როვ ნე ბა ცა, ერის თა-
ვი სუფ ლე ბა ცა; იმ პე რი აც ამან შე აგ ნე ბი ნა, ანექ სი ა ცა, ოკუ პა ცი ა ცა, 
და მო უ კი დებ ლო ბაც ჩა უ დო თავ ში ა; მი ტინ გებ საც ამან შე აჩ ვია, ლა პა-
რაკ სა ცა, შე უ პოვ რო ბაც ჩა უ ნერ გა ამა ნა, ჩა უ ნერ გა და ჩა უ ნერ გა თა ვის 
სა ჭი რო და; ჭა ო ბი დან ამო იყ ვა ნა და დას ხა ქვეყ ნის მმარ თვე ლე ბა და; 
თი თო კათხა ლუდს თუ ვინ მე და ა ლე ვი ნებ და, ბედ ნი ე რი ეგო ნათ თა ვი, 
ჟი პი ტა ურ საც თუ ვინ მე მი უდ გამ და, გა დი ოდ ნენ მეცხ რე ცა ზე და; კო ნი-
ა კის გე მო ამან გა ა გე ბი ნა, შამ პა ნუ რის გე მოც გა ა გე ბი ნა, - ვი თომ არა-
ფე რი ო; ახ ლაც ახა ლი კოს ტუ მე ბი ჩა აც ვა, შეკ ვან ძა ას წავ ლა ჰალ სტუ-
ხე ბი სა, ამა ნა, ამა ნა, ყვე ლა ფე რი ამა ნა და თა ვი სი ხე ლი თაც შუკ ვან ძა 
თით ქმის ყვე ლა სა, პირ ველ სე სი ა ზე რო მიჰ ყავ და უზე ნა ე სი საბ ჭო სი; 
საბ ჭო შიც ჰო ამან ვე გა იყ ვა ნა; უმად ლიდ ნენ კი დე ვა ცა, ეთაყ ვა ნე ბოდ-
ნენ კი დე ვა ცა, გა და ე ფა რე ბოდ ნენ კი დე ვა ცა, თუ თავს და ეს ხმოდ ნენ 
რა ღა თქმა უნ და, გა და ე ფა რე ბოდ ნენ და გა დაჰ ფა რე ბი ან კი დე ვა ცა. რა 
იყო! ჩა ე ცი ნე ბა გუ ნე ბა ში ა., აი წევს ქუ თუ თო ე ბი. ჩა მო ვარ დე ბა. თურ მე 
ნუ იტყ ვი ჭკუ ა ში რა უდევთ და რას ელო დე ბი ან!..” (“არ ტის ტუ ლი გა-
დატ რი ა ლე ბა”).

კი დევ ერ თხელ გან მე ორ და წარ მარ თუ ლი წე სი და ბიბ ლი უ რი შე გო ნე
ბა  შვი ლე ბი აღ დგნენ მა მის წი ნა აღ მდეგ.

მწერ ლის დას კვნა:
“არც მოს წრე ბია უფ რო შემ ზა რა ვი სი ა ვე თბი ლის სა, დე კემ ბერ -ი ან-

ვრის ამ ბე ბი რო გახ ლდა” (ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).
ეს ყო ვე ლი ვე კი გა კეთ და რუ სუ ლი გეგ მით და ქარ თუ ლი ხე ლე ბით, 

ტრი უმ ვი რა ტის ანუ ოთარ ჩხე ი ძის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ტრი უმ ვი-
რე ბის მი ერ, კრი მი ნა ლებ სა და “ინ ტე ლი გენ ტურ ბრბოს” რომ მო უძღ
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ოდ ნენ სამ შობ ლოს და საქ ცე ვად.
ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ან ტი თე ზა არის ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.
მწე რალს თხრო ბა ში ეპი ზო დუ რად შე მოჰ ყავს იგი. უფ რო კი ხა ტავს 

იმ გა რე მოს, იმ ატ მოს ფე როს, რო მე ლიც შექ მნა მე ო რე პრე ზი დენ ტმა; 
იმ რღვე ვის პრო ცესს, რაც მოჰ ყვა მის მმარ თვე ლო ბას, მის მი ერ თბი
ლი სის აე რო პორ ტში გა მოცხ ა დე ბულ პირ ველ სა ვე ფრა ზას  მი ვე სალ მე-
ბი ინ ტე ლი გენ ცი ას, ია რა ღი რომ აი ღო ხელ ში ტი რა ნი ის და სამ ხო ბა დო 
(“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

თუ შევ კრებთ რო მა ნებ ში გა ფან ტულ ცალ კე ულ მახ ვილ, ირო ნი ულ 
გა მოთ ქმებს, ჩვენს წი ნა შე წარ მოს დგე ბა შე ვარ დნა ძის ნამ დვი ლი ხა სი
ა თი და პორ ტრე ტი:

“ჩვენ მად ლო ბე ლი ვართ გვარ დი ის რო ლი სა ო. თა ვი დან აგ ვა ცი ლა აგ-
რე სი უ ლი ნა ცი ო ნა ლიზ მი ო” (“თეთ რი დათ ვი”).

“ჯა შუ შე ბი პარ ლა მენ ტშიც არი ან”. ცხა რობ და ცხა რე პარ ლა მენ ტა რი. 
“სა ხელ მწი ფოს მე თა ურ მა ეს უნ და იცო დეს “..”ვი ცი”, მი უ გებ და სა ხელ-
მწი ფოს მე თა უ რი... პი რა და დაც ვიც ნობ... მეტ საც გეტყ ვით: მთავ რო ბა-
შიც არი ან. ვი ცი” (იქ ვე).

“გუ და უ თი რო გა დაგ ვევ ლო, ამას ჰო მოჰ ყვე ბო და გე ნო ცი დი აფ ხა ზე-
თი სა ო” (იქ ვე).

პა სუ ხი ელ ცი ნი სად მი, რო ცა ზვი ად გამ სა ხურ დია თბი ლის ზე წა მო ვი და:
“ჩვენ ყვე ლაფ რის თან ხმო ბას ვაცხ ა დებთ” (იქ ვე). 

 “ცხა რობდა პრე ზი დენ ტი. გა დას ვამ და. და, გად მოს ვამ და მი ნის ტრებ სა. 
აა მაღ ლებ და და და ამ დაბ ლებ და. ძა ლი ა ნაც არა ო. დამ სა ხუ რე ბა ჰქონ-
დათ, პუ რის ჭა მა უნ დო დათ” (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

“დრო ე ბი თი იყო რო ყვე ლა ფე რი, ხე ლი სუ ფალ ნიც რო დრო ე ბით ნი 
გახ ლდნენ, იც ვლე ბოდ ნენ და იც ვლე ბოდ ნენ მი ნის ტრე ბი, აღ ზევ დე-
ბოდ ნენ და ცვი ვოდ ნენ პან ტა პუნ ტით. მუდ მი ვად ქმნი ლი ყო მხო ლოდ 
ერ თი: პრე ზი დენ ტი ქმნი ლი ყო მხო ლოდღა მუდ მი ვა და. ისიც ისე რო სა-
ხე ლებს იც ვლი და, წო დე ბებს იც ვლი და, ბო ლოს ღა და ერ ქმია პრე ზი დენ-
ტი” (იქ ვე).

“ბა ღაფ ში: სი ნამ დვი ლე ის არის: აფ ხა ზე თი და სა ქარ თვე ლო და მო-
უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი ა. ეს შე თან ხმე ბუ ლი ა. შე ვარ დნა ძეს თან 
არის შე თან ხმე ბუ ლი. სხვა და ნარ ჩე ნი მხო ლოდ ბლე ფი ა” (იქ ვე).

“ეს უბე დუ რე ბა ა. ამ ტკი ცებ და პრე ზი დენ ტი. დროა ბო ლო მო ე ღოს 
უბე დუ რე ბა სა სა ქარ თვე ლო ში. დრო ა” (“2001 წე ლი”).

XX სა უ კუ ნის და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლოს სა მი მმარ თვე ლი ჰყავ და 
 ნოე ჟორ და ნი ა, ზვი ად გამ სა ხურ დია და ედუ არდ შე ვარ დნა ძე.

სა მი ვე და ამ ხეს.
დაგ ვრჩა ნა ქა რა ლი, ნა ქო რა ლი, გაგ ლე ჯი ლი და გა მოგ ლე ჯი ლი სა-
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ქარ თვე ლო, ისევ გი ორ გი ლე ო ნი ძის სიტყ ვა რომ მო ვიშ ვე ლი ოთ.
ედუ არდ შე ვარ დნა ძის პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბო და არა 

ქვეყ ნის გაძ ლი ე რე ბას, არა მედ ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, დამ ღუპ
ვე ლი აღ მოჩ ნდა სა ქარ თვე ლოს თვის, რა საც მიხ ვდნენ მი სი გაზ რდი ლე
ბი, მიხ ვდნენ და ისევ აღ დგნენ შვი ლე ბი მა მის წი ნა აღ მდეგ, აღ დგნენ და 
და ამ ხეს კი დეც.

პრე ზი დენ ტი კი  “ქი ლი კობ და. იცი ნო და პრე ზი დენ ტი. ას დევ დნენ 
ყვე ლა ნი” (“2001 წე ლი”), რად გან რო გორც იტყ ოდ ნენ ძვე ლი ბერ ძნე ბი 
ქვე ყა ნას რო გო რი პირ ვე ლი პი რი ჰყავს, ისე თი ვე არი ან ხელ ქვე ით ნიც.

“ერს თუ და ღუ პავს, ცი ნიზ მი და ღუ პავს”,  ამ ბობს ოთარ ჩხე ი ძის ერ
თი პერ სო ნა ჟი (“ლან დე ბი”).

ცი ნიზ მი და ნი ჰი ლიზ მი, ინ ტრი გა და დე მა გო გია - აი ედუ არდ შე ვარ-
დნა ძის პო ლი ტი კის წყა რო ე ბი და შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი. სა ბო ლო ოდ 
კი იგი დარ ჩე ბა ის ტო რი ა ში, რო გორც და მარ ცხე ბუ ლი დიპ ლო მა ტი, რო-
მელ მაც ყვე ლა მო ლა პა რა კე ბა კა პი ტუ ლა ცი ით და ას რუ ლა, და მარ ცხე-
ბუ ლი მთა ვარ სარ და ლი, რო მელ მაც და კარ გა აფ ხა ზე თი და სა მა ჩაბ ლო, 
და მარ ცხე ბუ ლი პო ლი ტი კო სი, რომ ლის მრა ვალ წლი ა ნი კა რი ე რა კა ტას-
ტრო ფუ ლი აღ მოჩ ნდა საბ ჭო თა კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლო სათ ვის.

***
“თეთ რი დათ ვი” რე ა ლის ტუ რი ლი ტე რა ტუ რის რო მა ნი ა, მარ თა ლი, 

პი რუთ ვნე ლი, და უთ მო ბე ლი რე ა ლიზ მი სა”,  შე ნიშ ნავს ოთარ ჩხე ი ძე.
ლი ტე რა ტუ რის სა ფუძ ვე ლი რე ა ლიზ მი ა.
ეს არის ის მი წა, რო მელ საც ფეხს მაგ რად დაჰ კრავს მწე რა ლი, რომ 

ოც ნე ბით ცა ში აიჭ რას, მაგ რამ ყო ველ დროს შე აქვს კო რექ ტი ვი რე ა
ლიზ მის ცნე ბა ში, ისე ვე რო გორც პი როვ ნე ბის ფსი ქი კა სა და ხა სი ათ ში.

ყვე ლა ფე რი გა ნახ ლე ბის მუდ მივ პრო ცესს ემორ ჩი ლე ბა.
რე ა ლიზ მიც ვერ ეგუ ე ბა ლი ტე რა ტორ თა მი ერ და წე სე ბულ სა მა ნებს,
ახა ლი დრო ის მდი ნა რე ბა რე ა ლიზ მის ველ ზეც ახალ კა ლა პოტს 

ჰკვეთს.
ოთარ ჩხე ი ძის რე ა ლიზ მიც დი დად გან სხვავ დე ბა იმ ავ ტორ თა მრწამ

სი სა და ხედ ვი სა გან, რო მელ თაც შეს ჩვე ვია ჩვე ნი მკითხ ვე ლი. ეს, პირ
ველ ყოვ ლი სა გუ ლის ხმობს ყოვ ლის მომ ცველ ეპი კურ თხრო ბას, ტრა გი
კუ ლი ფი ნა ლით, პერ სო ნა ჟის და ღუპ ვით.

ოთარ ჩხე ი ძე ახ სე ნებს, მაგ რამ დე ტა ლუ რად არ აღ წერს მთა ვარ დრა
მა ტულ აზ რებს. მას აინ ტე რე სებს არა კულ მი ნა ცი ის ჩვე ნე ბა, არა მედ 
ფაქ ტის ფიქ სი რე ბა, მი სი გან სჯა, მის გარ შე მო ასო ცი ა ცი უ რი ქსე ლის 
თხზვა.
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მაგ., გი ზო კორ ძე ლის ფოლ კსვა გენ მა მო რე ბით დატ ვირ თულ მან ქა
ნას ვერ გა და ას წრო და გა ის რი სა. ავ ტო რი: “ალ ბათ არ ისურ ვებ აღ წე-
რას იმი სა თუ რო გორ გა იჭყ ლი ტა ადა მი ა ნი, რო გორ გა ის რი სა, რო გორ 
გა ნი ა დაგ და, რო გორ აი ლუფ ხა ერ თმა ნეთ ში ა შუ შა ი, რკი ნა ი, თუნუ-
ქი, ძვა ლი, ხორ ცი, ზე თი, ბენ ზი ნი, სის ხლი, სის ხლი, სის ხლი სის ხლში” 
(“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

ზოგ ჯერ ტექ სტი დან მთა ვა რი პერ სო ნა ჟიც იკარ გე ბა და მი სი არ სე
ბო ბა მხო ლოდ იგუ ლის ხმე ბა (მაგ. ბა ა დურ რი კო თე ლი “თეთ რი დათ-
ვი დან”) ან გა და დი ან რო მა ნი დან რო მან ში (მაგ. ლუო “არ ტის ტუ ლი 
გა დატ რი ა ლე ბი დან” “თეთრ დათ ვში”, უშან გი “ვე ნე ცი უ რი ჭა ღი დან” 
“თეთრ დათ ვსა” და “2001 წელ ში”).

ზო გი პერ სო ნა ჟე ბი ნა თე სა ვე ბიც არი ან (მაგ. ლუ ო სა და ბა ა დუ რის ბე
ბი ე ბი დე ბი ყო ფი ლან).

“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბის” ავ ტორს რე ა ლიზ მის სივ რცე ში უხ ვად 
შე მო აქვს ავან გარ დის ტუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მი ერ აპ რო ბი რე ბუ ლი ხერ
ხე ბი  ირო ნია და გრო ტეს კი, შარ ჟი და სა ტი რა, ცნო ბი ე რე ბის ნა კა დი, 
რო ცა ფიქ რე ბი თით ქოს სტი ქი უ რად, თა ვი სუფ ლად მოძ რა ო ბენ.

ოთარ ჩხე ი ძი სათ ვის მი უ ღე ბე ლია გა უ ცი ნა რი პრო ზა, პა თე ტი კა და 
მხო ლოდ ტრა გიზ მი.

ასე ხდე ბა დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბის დე ჰე რო ი ზე ბა. ამ პრო ცესს არ ცა 
ჰყავს ტრა დი ცი უ ლი გმი რე ბი, რომ ლე ბიც ავ ტო რის ორე უ ლე ბად იქ ცე-
ვი ან ხოლ მე. ისი ნი მხო ლოდ პერ სო ნა ჟე ბი არი ან, პრო ცე სის მო ნა წი ლე-
ე ბი, არა წარ მმარ თველ ნი.

უა რი ყო ფა პო ე ტუ რი პრო ზის ატ რი ბუ ტი კა  პა თე ტი კა და მე ლო დი კა, 
შე და რე ბა და მე ტა ფო რა. ჩვენ ვხე დავთ პერ სო ნა ჟის არა პორ ტრეტს, 
არა მედ მოძ რა ო ბას. ამი ტომ ერ თი მხრივ ხდე ბა თხრო ბის გა მი წი ე რე ბა 
და ნა წი ლობ რივ  ნა ტუ რა ლი ზე ბა, მე ო რე მხრივ  ბუ ნებ რი ო ბის, უშუ ა
ლო ბის სტი ლი ზე ბა.

არც გა რე მო და არც სი ტუ ა ცია არის ტრა დი ცი უ ლი, ეპი კუ რი სი დინ
ჯით და ხა ტუ ლი. მას ცვლის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი დი ნა მი უ რო ბა, რო ცა 
ყვე ლა ფე რი ღე ლავს, მოძ რა ობს და ნი აღ ვა რი ვით მი ე დი ნე ბა, რო ცა ყო
ვე ლი დე ტა ლი და ნი უ ან სი თხრო ბის სტი ქი ას ემორ ჩი ლე ბა, სა გან გე ბო 
დახ ვე წი სა და გა ლა მა ზე ბის გა რე შე.

სიმ ბო ლი კაც ირო ნი ულ ელ ფერს იღებს თა ნა მედ რო ვე ბა ლა გა ნის 
ფონ ზე (მაგ. მი ლი ონ 800 000 წლის დმა ნი სე ლი წი ნა პა რი, აბ რე შუ მის 
გზა).

მწე რა ლი ირო ნი უ ლი ხედ ვით, ეფექ ტუ რი დე ტა ლე ბით, ჭარ ბი და ხა სი
ა თე ბის გა რე შე წარ მოგ ვიდ გენს პერ სო ნა ჟებს. თით ქოს სხვა თა შო რის 
გვაწ ვდის სპე ცი ფი კურ ნიშ ნებს, მაგ რამ ისე მოხ დე ნი ლად, რომ წა რუშ
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ლე ლად რჩე ბა მეხ სი ე რე ბა ში.
გა ვიხ სე ნოთ მკითხ ვე ლი სათ ვის ნაც ნო ბი სა ხე ლე ბი, რა თა მსჯე ლო ბა 

უფ რო ცხა დი გახ დეს:
მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი: “ყვე ლას მო ეხ სე ნე ბა თუ რო გორ აწყ დე ბა პრე ზი-

დენ ტის კან ცე ლა რი ა სა. სა ა კაშ ვი ლი ისევ აწყ დე ბა. ისევ ისე. თავ გა მე-
ტე ბით. აწყ დე ბა. და აწყ დე ბა. ურა ხუ ნებს და ურა ხუ ნებს ან გა ან გრევს 
და შე ვარ დე ბა და და ე უფ ლე ბა. და ე წა ფე ბა ანუ მწყურ ვა ლი. და ე წა ფე ბა. 
და ე წა ფე ბა ან და ე ცე მა ეზო ში ვე. კან ცე ლა რი ი სა. გულ შე მოყ რი ლი. რეტ-
დას ხმუ ლი” (“2001 წე ლი”).

ვი ტა ლი ხა ზა რა ძე: “მე ვარ ცის ფე რი”?! ბრდღვი ნავ და. ხა ზა რა ძე. წა-
მო ჭარ ხლე ბუ ლი. “ახ ლა ვე მო მიყ ვა ნე ცო ლი შე ნი!.. ჩქა რა მო მიყ ვა ნე!.. 
მე შენ გაჩ ვე ნებ თუ რა ცის ფე რი ვარ!.. აქ ვე გაჩ ვე ნებ!.. ჩქა რა!.. ჩქა რა!.. 
ჩქა რა მო მიყ ვა ნე. იმა ნაც მო იყ ვა ნოს თა ვი სი ცო ლი” (იქ ვე);

ვახ ტანგ ბო ჭო რიშ ვი ლი: “მა გა თი ენა მა გათ ზე უკე თე სად ვი ცო დი, მა-
გა თი ლი ტე რა ტუ რა მა გათ ზე უკე თე სად ვი ცო დი. მა გა თი ის ტო რია მა-
გათ ზე უკე თე სად ვი ცო დი. მე ვინ დამ ჩაგ რავ და! ერთს მეტყ ოდ ნენ, ათს 
ვეტყ ო დი, ვინ დამ ჩაგ რავ და” (იქ ვე).

ას ლან აბა ში ძე: “კლინ ტონს მი ახ ლო ვე ბო და ას ლან აბა ში ძე ი. ხი დი გა-
ე დო. ხი დე ბის ოს ტა ტი ბრძან დე ბო და. 140 თუ აჭა რა ში ო, ერ თიც პირ და-
პირ კლინ ტონ თან გა ე დო”. (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

ედუ არდ შე ვარ დნა ძე:” არ უს მენ და შე ვარ დნა ძე. სხვა ნი ტყუ ი ლად არ 
აჰ ყვე ბოდ ნენ. არას არ უს მენ და. ფა ცა ცი ა სა და ხმა საც თუ დაჰ ყრი და 
გულ მო სუ ლი. შე ვარ დნა ძე: აღარ წა ვა ლო. პირ ვე ლი თვი თონ და ერ ჭო-
ბო და ყვე ლა შეკ რე ბა ზე პრე ზი დენ ტე ბი სა დსთ-სი, სა დაც არ უნ და მო-
ეწ ვი ა. სა მი ტი მოს კოვ სა” (“2001 წე ლი”).

ზვი ად გამ სა ხურ დი ა: “მა მა რო კონ სტან ტი ნე ჰყავ და, კოლ ხუ რი კოშ კი 
რო ედ გა, შურ დათ, ფარ შა ვან გი რო და დი ო და ეზო ში, შურ დათ, შვლის 
ნუკ რიც შურ დათ ცხა დი ა, მა ინც ვე რაფ რით და ი ჯე რებ დნენ, პრე ზი დენ-
ტად რო მო ევ ლი ნე ბო დათ ეს ბი ჭი, ვე რის აღ მარ თებ ზე რო არ ბი- ჩარ ბო-
და. ვერც და ი ჯე რებ დნენ, არც უნ დო დათ, რო და ე ჯე რათ: ისევ ზვი ა დას 
უწო დებ დნენ, პრე ზი დენტს – არა” (“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”);

ირი ნა სა რიშ ვი ლი: “თით ქოს ყო რა ნი წა მომ ჯდა რა ო, - შა ვი შა ვი ერ-
თი ა ნა და, დას ჩხა ვის მწა რე და, შემ ზა რა ვა და, მაც ნეი შა ვი” (“თეთ რი 
დათ ვი”);

გია ჭან ტუ რი ა: “გად მო კი დუ ლი ყო ალექ სი ძის თე ატ რთა ნა, ჭან ტუ რი-
ა ი, ისიც აგ რეთ ვე მიკ რო ფო ნი თა, აგ რეთ ვე ყან წი ვით რო ეჭი რა ხელ ში ა, 
ოღონდ ისე რო: თით ქოს და აი ფრჩხილ ზე უნ და და ი ბერ ტყო სო – (“არ-
ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”);

ვახ ტანგ გო გუ ა ძე: “მე თქვენ რო გორ მი ყუ რებთ?! ხუ თას კა ცი ა ნი 
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სუფ რის თა მა და ვყო ფილ ვარ გუ რი ა ში სახ ლის გა და ხურ ვა ზე. თქვენ რა 
გგო ნი ათ! თქვენ რა ხართ? ორა სოც და ხუ თი და ნა ხე ვა რიც არ ეს წრე-
ბით!.. ვერ მო გივ ლით?! მო გივ ლით! ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ ახ ლა, ჩა მოვ ყა-
ლიბ დეთ!.. (“თეთ რი დათ ვი”).

თა მაზ კვა ჭან ტი რა ძე: “კვა ჭი. კვა ჭის კვა ჭი. კვა ჭი ფრჩხი ლა დაც რო 
აღარ ეყო ფო და. არც ეურ ჩე ბოდ ნენ. დამ სა ხუ რე ბა მი უძღ ო და ახალ თა 
წი ნა შე. აბა!.. ვის მი უძღ ო და ღვაწ ლი ასე თი?!.. პრე ზი დენ ტო ბას ეცი ლე-
ბო და გამ სა ხურ დი ას. ეცი ლე ბო და. იკ ვე ხი და. გა მარ ჯვე ბას იმე დოვ ნებ-
და. იმე დოვ ნებ დნენ. აუხ დათ ასე: 7 ხმა მი ი ღო, 7-ად 7. გა მარ ჯვე ბაც 
ასე თი უნ და” (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

ნო დარ ნა თა ძე: “იქ მო ითხ ო ვეთ, ზღვა ზე მო ითხ ო ვე თო - ურ ჩია პრე-
ზი დენ ტმა, - მა ინც იქ.... მი ზან ში სრო ლა სა სწავ ლობთ, გვარ დი ე ლე ბის 
ფორ მას ეტო ლე ბით, და ძუნ ძუ ლებთ შვე ი კი ვი თა ო.

“ვინ არის შვე ი კი?!” იჭე ქებს დე პუ ტა ტი ნა თა ძე, - იჭე ქებს, იჭე ქებს, 
ვე ღარ იტყ ო დი: და ი ჭიჭყ ი ნებ სო... იჭე ქებს.

“ჩე ხი მწერ ლის ია როს ლავ ჰა შე კის გმი რი”, მი უ გებს პრე ზი დენ ტი, 
მშვი დად მი უ გებს, ანუ უფ რო ისე: ვი თომ და რა ო, გა მოც და ზე ო.

“მარ თა ლი ა!” უდას ტუ რებს პრო ფე სო რი ნა თა ძე ი, კმა ყო ფი ლია პრო-
ფე სო რი” (“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”).

ასე თი ვე სის ხარ ტით, ასე თი ვე დო კუ მენ ტე ბის სი ზუს ტით არი ან და ხა
ტუ ლი თენ გიზ სი გუ ა, თენ გიზ კი ტო ვა ნი, ჯა ბა იო სე ლი ა ნი, ელ ცი ნი, კუ-
ლახ მე დო ვი, გრა ჩო ვი, აკა კი ელი ა ვა, ვა ლე რი კვა რაცხ ე ლი ა, ჯე მალ გო-
გი ტი ძე, გი ორ გა ძე, ნი კო ჭავ ჭა ვა ძე, კა ხა თარ გა მა ძე, ლო თი ქო ბა ლი ა, 
ჯან სუღ ჩარ კვი ა ნი და სხვა მრა ვა ლი ის ტო რი უ ლი თუ რე ა ლუ რად არ
სე ბუ ლი პი როვ ნე ბა. მათ ერ თვის გა მო გო ნილ პერ სო ნაჟ თა მთე ლი მა სა.

თხრო ბი სა და პერ სო ნაჟ თა ჩვე ნე ბის მთა ვა რი ხერ ხია ირო ნი ა, რო მე
ლიც გა და დის სა ტი რა სა და გრო ტეს კში. ირო ნი უ ლი მზე რით არი ან და
ხა ტუ ლი რო გორც პერ სო ნა ჟე ბი, ისე მღვრიე პრო ცე სი. ასე თი დე ჰე რო
ი ზე ბით სი ნამ დვი ლე ბა ლა განს ემ სგავ სე ბა.

აი, ბო ბოყ ვათ ში ხვდე ბა ედუ არდ შე ვარ დნა ძე ას ლან აბა ში ძეს (“ბერ-
მუ დის სამ კუთხ ე დი”). მათ შეხ ვედ რას ეს წრე ბა მეს ტვი რე, რო მე ლიც 
ცეკ ვავს და სტვირს დამ ღერს “გან და გა ნას” მო ტივ ზე ორი პო ლი ტი კო
სის კუპ ლე ტებს.

მეს ტვი რეს თან ერ თად წრე ში ცეკ ვა ვენ პრე ზი დენ ტი და თავ მჯდო მა-
რე. მათ გა ლექ სილ დი ა ლოგს არ სცილ დე ბა ერ თი სიტყ ვა  “გან და გა ნა”, 
რო მე ლიც ერ თი მხრივ არის მუ სი კა ლუ რი ინ ტო ნა ცი ა, მე ო რე მხრივ  
პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ა. კო მუ ნის ტე ბის მი ერ მო ხა ზუ ლი “ბე დის წე რის 
სამ კუთხ ე დი”  სო ხუ მი ცხინ ვა ლი ბა თუ მი ახალ ბორ კი ლად ექ ცა სა
ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბას;
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ელე ნე თევ დო რა ძე აფ რთხობს კა ხა თარ გა მა ძეს, პან კი სელ მა მარ
გოშ ვილ მა კა სე ტა მომ ცა ო, ყვე ლა ფე რი გა ვი გე ამ კა სე ტი თო, თუმ ცა 
რა ნა ხა  არ უთ ქვამს. მი ნის ტრი მა ინც გა ფიცხ დე ბა, კა სე ტის ხსე ნე ბა 
წო ნას წო რო ბას აკარ გვი ნებს. კა სე ტა კი ჰქუხს პარ ლა მენ ტში, ტე ლე
ვი ზი ა ში, რა დი ო ში, პრე სა ში. მაგ რამ ბო ლოს ირ კვე ვა, რომ ქალ ბა ტონ 
ელე ნეს კა სე ტა სტრას ბურ გში ისე დარ ჩე ნი ა, რომ ნა ნა ხი არ ცა ჰქო ნია 
(“2001 წე ლი”)!

“ა ი, სე ი რი ჯერ არ ნა ხუ ლი”, რო გორც იტყ ო და პო ე ტი.
ირო ნი უ ლია ცალ კე ულ პერ სო ნაჟ თა სა ხე ლე ბიც. მაგ. ტუ რი კა, მუ რი-

კა და შუ რი კა, ნუ ნუ, რო მელ საც ეს სა ხე ლი მა შინ ჰქვი ა, რო ცა მი ნი აც
ვი ა, ხო ლო რუ სუ და ნი, რო ცა მაქ სის ატა რებს (“2001 წე ლი”), ცუ ცა თუ 
ცა ცი, მსხვი ლი აბა ში ძე, წი ვა (წივ წი ვა ძე), კვა ჭი (კვა ჭან ტი რა ძე), ლუო 
(ლუ არ სა ბი) და სხვ.

ჩვენს თვალ წინ ჩა ივ ლი ან “და ფ ხა ვე ბუ ლი პან ტე ლე ი მო ნი ჩე ბი”, “მოკ-
ვი ჟი ნე ბუ ლი ას ლა ნი ჩე ბი”, “ნა თე ლაშ ვი ლი ჩე ბი”, “რჩე უ ლიშ ვი ლი ჩე ბი”, 
“ჭა ჭი ა- პა ტი აშ ვი ლი ჩე ბი”, ე.ი. ყვე ლა მათ განს აერ თი ა ნებს რუ სუ ლი 
ორი ენ ტა ცი ა.

ირო ნი უ ლია პერ სო ნაჟ თა მეტყ ვე ლე ბაც. მაგ. რო გორ იმუქ რე ბა პო
ლი ცი ის მი ნის ტრი თარ გა მა ძე: “მე არა ვი სი არ მე ში ნი ა ნო. მე რკი ნა ვა-
რო. მე ქვა ვა რო., კა ჟი ვარ გა უ ტე ხე ლი ო. ვე რა ვინ მე ვერ და მამ სხვრევ-
სო., თვი თონ შე მო მეს მსხვრე ვი ან ყვე ლა ნი მე ო. გაცხ ა რე ბუ ლი ყო. არ 
მე ში ნი ა ნო და გაცხ ა რე ბუ ლი ყო” (“2001 წე ლი”).

ამ ქა დი ლი დან ორი კვი რის თავ ზე მი ნის ტრი მოხ სნეს.
რკი ნის კა ცი ჩუ მად წა ვი და, პრო ტეს ტი სა და ხმა უ რის გა რე შე (გან

სხვა ვე ბით ზე ი კი ძი სა გან), თით ქოს ცვი ლის კა ცი ყო ფი ლი ყო.
ირო ნი უ ლია არ სე ნას ლექ სის პა რო დი რე ბა, სა ბას იგა ვე ბის პე რიფ რა

ზი, სულ ხან სა ბა ო ლო გის არა კე ბი, ალე გო რი უ ლი აზ რი რომ გა აჩ ნი ათ.
ოთარ ჩხე ი ძე მეტ წი ლად იყე ნებს ავან გარ დის ტუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 

ხერ ხებს. ამას თა ნა ვე, ცალ კე უ ლი ეპი ზო დე ბი სა და მა სა ლის მი ხედ ვით 
მი მარ თავს მო დერ ნის ტუ ლი მწერ ლო ბის დრა მა ტულ ეს თე ტი კას და ყო
ველ თვის ეფექ ტუ რად (ხო ლო ტრა დი ცი უ ლი ეპი კუ რი თხრო ბი სათ ვის 
ად გი ლი აღარც რჩე ბა).

მაგ., შა ვით მო სი ლი ლუ ო, რო მელ საც პუტ ჩის ტებ მა ვა ჟი მო უკ ლეს 
აღა ი ან ში; ზვი ა დის მო ნო ლო გი ბა ა დუ რის წი ნა შე; გაგ რი სა და სო ხუ მის 
და ცე მის სუ რა თე ბი; ბა ა დუ რი ჭუ ბე რის გზა ზე (“თეთ რი დათ ვი”); ზამ
თრის თბი ლი სი, გო ჩა ესე ბუ ას ის ტო რია (“ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი”).

სიმ ბო ლი კე ბიც გა ვიხ სე ნოთ  ზღვა “არ ტის ტულ გა დატ რი ა ლე ბა ში”, 
რუ სე თი  თეთ რი დათ ვი, ქარ თუ ლი დომ ხა ლი  ბერ მუ დის სამ კუთხ ე დი 
და სხვ.
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“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბის” შემ დეგ ნელ დე ბა დრა მა ტუ ლი ინ ტო
ნა ცი ე ბი და ოთარ ჩხე ი ძის პრო ზა ში ტო ტა ლუ რად ბა ტონ დე ბა ირო ნია 
და სა ტი რა, რაც პრო ტეს ტი და სკეპ ტი ციზ მია მო ძა ლა დე ხე ლი სუფ ლე-
ბი სად მი.

აი, რო გო რი ლი რი კუ ლი მღელ ვა რე ბა ახ ლავს სტრი ქო ნებს, რო ცა 
ირო ნია უკან იხევს:

“სი ო ნი ალ ყა ში მოქ ცე უ ლი ყო თუ ცი ხეს შე ა და რებ, 
მის ცუ რავ და მღელ ვა რე ზღვა შია თუ გემს შე ა და რებ,
არა და ტა ძა რი გახ ლდა, ბევ რჯერ დარ ბე უ ლი ტა ძა რი”
(“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”).

ან რო გო რი დრა მა ტუ ლია მწერ ლის სიტყ ვა, რო ცა კი დევ ერ თხელ 
დაბ ნელ და სამ შობ ლოს ზე ცა:

“უბ ნე ბი გა ი ყო. ქუ ჩე ბი გა ი ყო. ოჯა ხე ბი გა ი ყო თუ გა ი პო. გა ი პო ყვე-
ლა და ყვე ლა ფე რი. პი როვ ნე ბა გა ი პო. გა ი პო. დარ ბის გახ ლე ჩი ლი და 
და ე ძებს ნა წი ლი ნა წილ სა. თით ქოს იპოვ ნის და შე ე წე ბე ბა ისე ვე თით-
ქო სა ო. მარ თლაც თით ქო სა ო. მა ლე რომ მიჰ ხვდე ბა: უცხო რა არის და 
აეხ ლი ჩე ბა ასე ვე მა ლე ო; აეხ ლი ჩე ბა და დარ ბის ისე ვე დარ ბის და დაძ-
რწის, და წან წა ლებს, და ე ხე ტე ბა. ვერ უპოვ ნია ნა წილს ნა წი ლი, თა ვი სი 
ნა წი ლი რა ღა თქმა უნ და. ალ ყა ვიწ როვ დე ბა. ზღვა და იძ რა, მო ტა ნე ბუ-
ლა სა სახ ლეს თა ნა. სა ნა პი რო ზე ტან კე ბი გრუ ხუ ნე ბენ. ეს ოპო ზი ცი ა ა. 
მთავ რო ბა იკე ტე ბა სა სახ ლე ში ა: ტან კე ბით იკე ტე ბა, ბე ტე ე რე ბი თა, ქვე-
მე ხე ბი თა, ქვი შის ტომ რე ბი თა, სნა ი პე რე ბი თა, თავ და დე ბუ ლი მო ი ე რი-
შე ე ბი თა” (“არ ტის ტუ ლი გა დატ რი ა ლე ბა”)...

ასე რომ მწერ ლის თვა ლით და ნა ხულ ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში ერ თმა ნეთს 
ენაც ვლე ბა იუ მო რი და ნაღ ვე ლი, ნამ დვი ლი და გა მო ნა გო ნი, ირო ნია და 
დრა მა ტიზ მი, ერ თგუ ლე ბა და ღა ლა ტი, ფარ სი და სი მარ თლე, შარ ჟი თუ 
ტრა გე დი ა. მაგ რამ ოთარ ჩხე ი ძის მზე რა მეტ წილ ირო ნი უ ლი ა, რად გან 
ამ დომ ხალ ში, ამ ბა ლა გან ში, სუ ლი ერ ღი რე ბუ ლე ბა თა დამ ხო ბის ჟამს, 
ნაკ ლე ბად გა მოკ რთის რწმე ნი სა და გმი რო ბის მა გა ლი თე ბი, მო მა ვალ 
თა ო ბას ლე გენ დად რომ გა და ე ცე მა. 

***
“სა ქარ თვე ლოს მთებ ში გა გა ჩი ნა ზე ნამ,
ხმა თა ხა ვერ დე ბის და ღმერ თე ბის ენავ”.

ეს კი ლა დო ასა თი ა ნი ა, პო ე ტი ტრა გი კო სი, ჭლექ თან მებ რძო ლი კა ცი.
სიტყ ვის კულ ტი, ლი რიზ მი, რიტ მი, მე ლო დი კა იზი დავთ პო ე ზი ი დან 

მო სულ პრო ზა ი კო სებს. მაგ რამ სხვა ა, რო ცა მწე რა ლი ქმნის თა ვის 
ენას, ახალ სა აზ როვ ნო მო დელს, რაც თუ თვით მი ზა ნი ა, მნიშ ვნე ლო ბას 
ჰკარ გავს.
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მო დერ ნის ტებ მა ენა გა ა ფე ტი შეს, ავან გარ დის ტებ მა - და ამ სხვრი ეს. 
ერ თგან სა ფუძ ვე ლია პა თე ტი კა, მე ო რე გან - ირო ნი ა.

ენას მხო ლოდ სა კო მუ ნი კა ციო ან ექ სპრე სი უ ლი ფუნ ქცია რო დი გა აჩ
ნი ა. ის არის მა სა ლა და ეროვ ნუ ლი გო ნის გა მოვ ლე ნაც, სამ ყა როს აღ
ქმი სა და მსოფ ლჭვრე ტის ხა ტი.

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა მეტყ ვე ლო მო დე ლი შექ მნეს ვა ჟა- ფშა ვე ლამ, ვა-
სილ ბარ ნოვ მა, გრი გოლ რო ბა ქი ძემ, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ამ.

ახალ დრო ში ასე ვე მო იქ ცა ოთარ ჩხე ი ძე. მაგ რამ მი სი სა ფუძ ვე
ლი იყო არა მშობ ლი უ რი არ ქა ი კა ან დი ა ლექ ტი, არა მედ  თა ნა მედ-
რო ვე ენის სინ ტაქ სუ რი მო დე ლი რე ბა, რო ცა სი ნო ნიმ თა ტალ ღუ რი 
მოძ რა ო ბა და ემ ფა ტი კუ რი ას სტი ლი ზე ბა მეტყ ვე ლე ბას უჩ ვე უ ლო 
ელ ფერს აძ ლევ და.

ოთარ ჩხე ი ძის ენას თა ვი დან უნ დობ ლად შეხ ვდნენ, რად გან კო ლექ-
ტი ვი მუ დამ კრძა ლავს ენობ რივ გა დახ რას და შე მოქ მედს აი ძუ ლებს ნი
ვე ლი რე ბას, სტან დარ ტი სად მი მორ ჩი ლე ბას.

შემ დეგ ლი ტე რა ტო რებ მა მი ი ღეს ეს ფაქ ტი, თუმ ცა ავ ტო რი სათ ვის 
მა ინც წამ გე ბი ა ნად თვლიდ ნენ.

თა ვად ავ ტო რი კი სცვლი და თა ვის მეტყ ვე ლე ბას, გა ნავ რცობ და მას, 
აქ ცევ და ფიქ რის ენად, ში ნა გან მო ნო ლო გად, ცნო ბი ე რე ბის ნა კა დად.

სწო რედ “ცნო ბი ე რე ბის ნა კა დის” რო მა ნე ბია ეს ოთხი წიგ ნი, რო მელ
თაც ვე ხე ბით. სპე ცი ფი კურ სა ხეს იღებს აბ ზა ცი, რო მე ლიც ზოგ ჯერ 
რამ დე ნი მე გვერდს იკა ვებს, პუნ ქტუ ა ცი ა, სინ ტაქ სუ რი კონ სტრუქ ცი ა, 
იკარ გე ბა შე მას მე ნე ლი, ლა იტ მო ტი ვუ რად მე ორ დე ბა ერ თი სიტყ ვა, რა
თა ყუ რადღ ე ბა მას ზე იყოს მო ბი ლი ზე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად თხრო ბის 
სტი ლი ხდე ბა და ძა ბუ ლი, ნერ ვი უ ლი.

წი ნა და დე ბე ბიც ისე ვე იმ სხვრე ვა, რო გორც ასა ხუ ლი ეპო ქა.
მე ვფიქ რობ, ამ რო მა ნებ ში კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოა ოთარ ჩხე ი ძის 

ენობ რი ვი მო დე ლი, მრა ვალ ნი უ ან სი ა ნი და მრა ვალ ფე რი. ცნო ბი ე რე ბის 
მდი ნა რე ბაში თავს იყ რის უამ რა ვი ფაქ ტი, პო ლი ტი კა და ცხოვ რე ბა, ლი
ტე რა ტუ რა და ფსი ქო ლო გია. თით ქოს ავ ტო რი თა ვა დაც ემორ ჩი ლე ბა 
ამ ნა კადს. ის მხო ლოდ ფიქ სა ტო რი ა, ქა ღალ დზე გა დამ ტა ნი ფიქ რთა 
ქა რიშ ხლი სა. იგი არც გა ლა მა ზე ბას ცდი ლობს, არც ხე ლოვ ნურ გარ თუ
ლე ბას  ენის სტი ქია მბრძა ნებ ლობს მწე რალ ზე. ასო ცი ა ცი ა თა თა მა ში 
ერ თმა ნეთს უკავ ში რებს სხვა დას ხვა ფაქ ტებს, რო მელ თა ლო გი კუ რი 
ერ თო ბა წა მი ე რად ჩნდე ბა და ქრე ბა:

“ჰგლეჯს. გაც ვი ვი ან. და უ შე ნენ შუ შის კედ ლებ სა. ცი ხეს რად უნ და 
რკი ნის კა რე ბი ო. უწყ რე ბოდ ნენ ნი კო ლოზ II-სა 905-ე ლე ბი, - მას უნ და 
ჰქონ დეს შუ შა ბან დე ბი ო. და უწ მენ დნენ შუ შა ბან დებ სა, და უ შენ დნენ და 
და უ შენ დნენ ფი ლარ მო ნი ის შუ შა ბან დებ სა. რკი ნის კედ ლე ბი აჯო ბებ და 
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რა ღა თქმა უნ და. შორ სმჭვრე ტე ლო ბა არა ჰყოფ ნი დათ არ ქი ტექ ტო რებ-
სა. არა. არა.

კა ხი კავ სა ძე ბუქ ნას გა ნაგ რძობს. მო მაკ ვდა ვი გე დის გარ შე მო. ბუქ-
ნის და გაჰ კი ვის “ა სა!.. ასა!..” ბუქ ნი ან ბავ შვე ბი ცა, ისე ვე ბუქ ნი ან და 
გაჰ კი ვი ან ისე ვე “ა სა!.. ასა!..” გაჰ კი ვი ან ისევ და მო მე ტე ბუ ლად. მეტ ნი 
რო არი ან, ფიცხ ელ ნი რო არი ან უფ რო და აწყ ვე ტილ ნი უფ რო მე ტა და, 
კა ხი ზე მე ტა და რა ღა თქმა უნ და, ბა ბუ ა ზე მე ტა და რა ღა თქმა უნ და. 
ბუქ ნი ან და ბუქ ნი ან. და აწყ დე ბა ქა რი ცა გა რე და ნა, იჭ რე ბა ად ვი ლა-
და დარ ბა ზებ ში ა, შუ შებ შე მოფ ლე თილ დარ ბა ზებ ში ა. იჭ რე ბა. და თა-
რე შობს. მტვე რი შე მო აქვს და მტვე რი გა აქვს. კო რი ან ტე ლი ა. ღრუბ-
ლე ბა დაც შე იკ ვრის. გაწ ვე ბა ჭერ ზე და. გა იგ რაგ ნე ბა. ქა რი გა დაჰ ყრის 
და შე მოჰ ყრის ისე ვა, ქა რი. ქა რი. ქა რი მტკვრი სა ი. მტკვა რი. მდი ნა რე 
რო გორც ფა ლო სი რო გაყ რი ლა დე და ქა ლაქ ში ო. პო ე ზი ა. მე ტა ფო რა. 
პო ე ტი უც ნა უ რი ა. რას იზამ, ასე ა, უც ნა უ რი ა!.. პო ე ზი ა ა!.. შენ პო ე ზია 
და არ ქვი და ცე კას მდი ვან მა ჰყა რა ცეცხ ლი. რა ღა ოლიმ პო და რა ღა 
ცე კა ო, რა ღა ზევ სი და რა ღა მდი ვა ნი ო: მდი ნა რეს ფა ლო სი რო გორ და-
არ ქვი, ცრემ ლი შარდს რო გორ შე ა და რე ო. ჰქუხ და. გრგვი ნავ და. გრგვი-
ნავ და დარ ბა ზი ცა, სამ თავ რო ბო დარ ბა ზი, დი დი დარ ბა ზი, შეკ რე ბი ლო-
ბას მწე რალ თა ყრი ლო ბა დარ ქმე ო და. მწერ ლო ბა თუმ ცა გამ რავ ლე ბუ-
ლი ყო, ამ დე ნი მა ინც არ გა მო ვი დო და. წი ნა რი გე ბი გა ე ტე ნა პარ ტი ულ 
ელი ტა სა, უკა ნა რი გე ბი: თა ნამ შრო მელ თა სუ კი სა სა. შუ ა ში მწერ ლე ბი 
მო ბუ ზუ ლიყ ვნენ. რამ დე ნი მე სცე ნა ზე დაც და ეს ვათ, მამ ლა ყინ წე ბი, ან-
თუ ყვე რუ ლე ბი, გა მორ ჩე ულ ნი მწე რალ თა გა ნა. მწე რალ თა ყრი ლო ბა 
დარ ქმე ო და, ჰქუხ და. გრგვი ნავ და. სჭექ და. ელავ და. პო ეტს გმი რის სა-
ხე ლი ერ ქვა სა ხე ლი რა ო, - თვი თონ ისიც ვერ გა უძ ლებ და. ანა ლი ზე ბი 
ჩა ე ტა რე ბი ნათ ქი მი კო სებ სა, ფორ მუ ლე ბი შე ედ გი ნათ, პო ეტს შე და რე-
ბად გა მოს დგო მო და, - გა და რე უ ლი ყო ცე კას მდი ვა ნი, პარ ტი უ ლი ელი-
ტა გა და რე უ ლი ყო, გა და რე უ ლიყ ვნენ ყვინ ჩი ლე ბი ცა: ოჰ. ოჰ. ოჰ. თა ვი 
მოგ ვჭრა და ეს არი სო. გა და რე უ ლიყ ვნენ. გა და რე უ ლიყ ვნენ. ცხე ლო და. 
შე ხუ თუ ლი ყო დარ ბა ზე ბი. ის სიცხ ე ო. ეს ყინ ვა ო. ბუ ნე ბა მაც სხვა რა 
იღო ნოს, იქმს თუ რაც იცის, რაც მო ეგ ვა რე ბა, ცხე ლო და. ჰყი ნავს. გუ-
ლი გა ყი ნუ ლა, გუ ლი უბე დუ რი ტვი ნიც გა ყი ნუ ლა, ენაც გა ყი ნუ ლა გუ-
ლი რა ხან რომ გა ყი ნუ ლა ო. თუმ ცა ყან ყა ლებს ენა მა ინ ცა, ყან ყა ლებს, 
ედე ბა თუ მი ედ მო ე დე ბა, აღ მო იტყ ვის თუ აღ მო ის ვრის გა ყი ნულ სიტყ-
ვებ სა. გახ სე ნე ბი სა ა. გარ და სუ ლი სი ა მა ყი სა. მა ინც სი ა მა ყედ წარ მო ა ჩე-
ნენ: დნეპ რზე უბ რძო ლი ათ თუ ვოლ გა ზე უბ რძო ლი ათ, - დონ სა თუ დუ-
ნა ი ზე, ვის ლა ზე თუ ოდერ ზე, პრუტ სა თუ მუ რეშ ზე, ნე ვა სა თუ ნე მან ზე, 
ტი სა სა თუ დრი ნა ზე, პო სა, არ ნო სა თუ ტიბ რზე თუ და კი დევ თუ ვინ 
უწყ ის სა და ო, სად ჯან და ბა სა თუ სად დო ზა ნა ში ო, ვე ღარც იხ სე ნე ბენ 
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და ტრა ბა ხო ბენ მა ინ ცა. ვე ღარც იხ სე ნე ბენ და სა მა მუ ლო ომიც და ურ-
ქმე ვი ათ. ფსო უ ზე რომ იბ რძოდ ნენ, ისი ნი ამათ რიგს არც ეკა რე ბი ან. 
სა ა მი სო კა ნო ნი არც გა მო სუ ლა. პარ ლა მენ ტში ერ თმა ნეთ სა სჭა მენ, ვი-
სა სცა ლი ან ამათ თვი სა. “ვე ტე რა ნებ მა აღიდ გი ნეს ძვე ლი კა ნო ნე ბი”

(“თეთ რი დათ ვი”).
დი ა ლო გე ბიც ფიქ რთა ტალ ღა ში ისა ხე ბა, რომ ლის სიღ რმი დან ლან

დე ბი ვით ამო დი ან ნა ირ გვა რი პერ სო ნა ჟე ბი. თით ქოს ისი ნიც ერ თი ენით 
 ავ ტო რის ენით მეტყ ვე ლე ბენ. მხო ლოდ ცალ კე უ ლი რე მარ კე ბი მიგ ვა
ნიშ ნე ბენ ინ დი ვი დუ ა ლურ ხა სი ა თებ სა და სა ხე ებ ზე. მაგ. აკ ვი ა ტე ბუ ლი 
“გეს მის?” (ზვი ად გამ სა ხურ დი ა), “ერ თი წუ თით!.. ერ თი წუ თით!..” (ა კა-
კი ასა თი ა ნი), “ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ”, “დავ კვა ლი ან დეთ” (ვახ ტანგ გო გუ ა-
ძე), “ის ტო რი უ ლი შეხ ვედ რა”, “ა ხა ლი ეტა პი” (ე დუ არდ შე ვარ დნა ძე).

ვა სილ ბარ ნო ვი ძველ ქარ თუ ლი ლექ სი კი თა და სტი ლი ზე ბუ ლი სინ
ტაქ სით პო ე ტუ რო ბას ელ ტვო და; გრი გოლ რო ბა ქი ძე სიტყ ვას იკ ვლევ
და, პირ ვე ლად მნიშ ვნე ლო ბა თა ამოხ სნას ცდი ლობ და; საკ რა ლუ რი არ
სის ამოც ნო ბა ეწა და; კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია ენის ეს თე ტი ზე ბას 
ახ დენ და, სიტყ ვის მე ლო დი კას და ლი რიზმს ავ ლენ და. ოთარ ჩხე ი ძი-
სათ ვის ენის თხზვა არის სტრუქ ტუ რი სა და კომ პო ზი ცი ის ფორ მი რე ბის 
სა შუ ა ლე ბაც. თით ქოს იგი უარ ყოფს სიტყ ვის დახ ვე წას და მო წეს რი გე
ბულ თხრო ბას. მაგ რამ ცნო ბი ე რე ბის ნა კა დით, ასო ცი ა ცი ე ბით, სიტყ
ვა თა სტი ქი უ რი მდი ნა რე ბით, ხან მი სი მი ყო ლით, ხა ნაც  კონ ტრო ლით 
თხზავს ინ დი ვი დუ ა ლურ სამ ყა როს, რო მელ საც ახ ლავს პო ე ტუ რო ბის 
სხვა ხა რის ხი, უჩ ვე უ ლო რო მან ტი კა.

ერ თი მხრივ, თხრო ბას მწე რა ლი ბუ ნებ რი ო ბას უნარ ჩუ ნებს, მე ო რე 
მხრივ  სპე ცი ფი კუ რი ენობ რი ვი მო დე ლით ქმნის ბა რი ერს მა სობ რი ვი 
მკითხ ვე ლი სათ ვის.

ამი ტომ ოთარ ჩხე ი ძის ახალ რო მა ნებ ში ნელ დე ბა რე ა ლის ტუ რი საწყ-
ი სი და ძლი ერ დე ბა ავან გარ დის ტუ ლი ფორ მე ბი, რო მელ თა გა თა ვი სე
ბას სჭირ დე ბა გა აზ რე ბა, შეჩ ვე ვა, ვარ ჯი ში და მომ ზა დე ბა. ეს კი ინ ტე
ლექ ტუ ა ლუ რი, ე.წ. რთუ ლი, ძნე ლი ლი ტე რა ტუ რის თვი სე ბა ა. მაგ რამ 
ოთარ ჩხე ი ძი სათ ვის მი უ ღე ბე ლია ავან გარ დის ტე ბი სათ ვის ნიშ ნე უ ლი 
აპო ლი ტი კუ რო ბა, ჭუჭყ ის კულ ტი, პორ ნოგ რა ფია და პა თო ლო გი ა: ინ
ტე რე სი ავან გარ დის ტუ ლი ფორ მე ბი სა და ხერ ხე ბი სად მი ნიშ ნავს ტრა-
დი ცი უ ლი თვალ სა წი ე რის გა ფარ თო ე ბას, რე ა ლის ტუ რი საწყ ი სის ახალ 
მო დე ლი რე ბას, დრო ის მი ერ მო ტა ნილ სი ახ ლე თა გა ქარ თუ ლე ბას.

სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად მო იქ ცა მწე რა ლი, რო ცა თა ვი სი სამ ყა რო შე
ავ სო დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლით, ის ტო რი უ ლი და რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი 
სა ხე ე ბით. ასე თი ხერ ხით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სტი ლი და ხედ ვა მახ ლო
ბე ლი გა ხა და არა მხო ლოდ ლი ტე რა ტორ თათ ვის, არა მედ მა სობ რი ვი 
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მკითხ ვე ლის თვი საც.
ასე შექ მნა დი დი პა ნო XX სა უ კუ ნის დამ ლე ვი სა.
მას აკ ლია მხო ლოდ ერ თი თა რი ღი  23 ნო ემ ბე რი, რომ ლი თაც დას-

რულ და XX სა უ კუ ნე სა ქარ თვე ლო ში და მე მჯე რა  დრა კო ნის დამ ხო ბა
საც გვაჩ ვე ნებს ჩვე ნი მწერ ლო ბის პატ რი არ ქი.

“ჩვე ნი მწერ ლო ბა”, 2004, 23-29 იან ვა რი

აწ მყო დან მო მავ ლი სა კენ
თანამედროვე ქართული ახალგაზრდული პოეზია, წინასიტყვა, ერევანი,1988, 

მთარგმნელი გაგიკ დავთიანი

70-ი ა ნი წლე ბის ქარ თულ მა პო ე ზი ამ ვერ ლიბ რის ნიშ ნით ჩა ი ა რა. 
ახალ თა ო ბის პო ე ტებ მა გა ა ფე ტი შეს თა ვი სუ ფა ლი ლექ სი, აქ ცი ეს გა მო
ხატ ვის ლა მის ერ თა დერთ სა შუ ა ლე ბად /ბ. ხა რა ნა უ ლი, ლ. სტუ რუ ა, მ. 
წიკ ლა უ რი, ჯ. ფხო ვე ლი, რ. კა ლან დი ა, გ. ალ ხა ზიშ ვი ლი, თ. ბე ქიშ ვი ლი, 
გ. პეტ რი აშ ვი ლი/, რა საც მოჰ ყვა მწვა ვე დის კუ სი ე ბი, აზ რთა სხვა დას
ხვა ო ბა, ერ თის მხრივ  უნე ბუ რი ნი ჰი ლიზ მი კლა სი კი სად მი, მე ო რეს 
მხრივ  კონ სერ ვა ტი უ ლი ტრა დი ცი ო ნა ლიზ მი. თით ქოს ყვე ლა აღი ა
რებ და, რომ იდე ა ლუ რი იყო ამ ორ და პი რის პი რე ბას შო რის სა შუ ა ლო 
ხა ზი, მაგ რამ პრაქ ტი კუ ლად ასე რო დი მოხ და. ვერ ლიბ რის ტებ მა საგ
რძნო ბი ზე გავ ლე ნა იქო ნი ეს იმ ახალ გაზ რდებ ზე, რომ ლე ბიც პირ ველ 
სტრი ქო ნებს წერ დნენ. მათ კლა სი კურ სა ლექ სო ფორ მას თან ერ თად 
უკუ აგ დეს რო მან ტი კუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა, პა თე ტი კა, ჭარ ბი ემო ცი ე ბი, 
სა მა გი ე როდ შე მოგ ვთა ვა ზეს მე ტი რა ცი ო ნა ლიზ მი. მაგ რამ ყო ველ სი
ახ ლეს ახ ლავს უკი დუ რე სო ბაც  და გაჩ ნდა ვერ ლიბ რის “რო ბო ტი ზა ცი-
ის”, “ფაბ რი კუ ლი წარ მო ე ბის” საფ რთხეც. მი უ ხე და ვად ამი სა, აზ რი სა 
და გან წყო ბი ლე ბის თვალ საზ რი სით ახალ თა ო ბის პო ე ტებს გა ცი ლე ბით 
მე ტი ჰქონ დათ სა ერ თო ტრა დი ცი ებ თან, ვიდ რე თუნ დაც ოცი ა ნი წლე
ბის ქარ თველ ავან გარ დის ტებს.

80ი ან წლებ ში ვი თა რე ბა შე იც ვა ლა. ახალ თა ო ბა, რო მე ლიც თავ და
პირ ვე ლად ვერ ლიბ რის მიმ დე ვა რი იყო და მი სი სუ ლის კვე თე ბით აღი
ზარ და, თან და თან გახ და უარ მყო ფე ლი უახ ლე სი ტრა დი ცი ი სა. ო. ჭი-
ლა ძის ინ ტე ლექ ტუ ა ლიზ მი, ტ. ჭან ტუ რი ას ირო ნი ულ -პა რო დი უ ლი ლი-
რი კა, ბ. ხა რა ნა უ ლის ვერ ლიბ რი მა თი შე მოქ მე დე ბი სათ ვის უცხო აღ
მოჩ ნდა, თუმ ცა თავ და პირ ვე ლად ისი ნი სწო რედ ვერ ლიბ რმა და რთულ
მა ასო ცი ა ცი ებ მა გა ი ტა ცა (დ. მჭედ ლუ რი, დ. ბე დი ა ნი ძე, ბ. და ნე ლი ა...). 
სა მა გი ე როდ არ სე ბი თი, მთა ვა რი გახ და დრა მა ტუ ლი სიტყ ვა, სი ცოცხ-
ლის უშუ ა ლო გან ცდა, მღელ ვა რე სუ ლი ე რი ცხოვ რე ბა. ხო ლო შთა მა
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გო ნე ბე ლი აღ მოჩ ნდნენ პო ე ტე ბი, რომ ლე ბიც სულ ცო ტა ხნის წი ნათ 
შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ზე ნაკ ლე ბი ზე გავ ლე ნა ჰქონ დათ (ტ. ტა ბი ძე, ტ. 
ტრა ნე ლი, გ. ლე ო ნი ძე). თუმ ცა ისევ დარ ჩა გ. ტა ბი ძის და ს. ჩი ქო ვა ნის 
ტრა დი ცი ე ბი. ახალ თა ო ბის პო ე ტებს უფ რო ში ნა გა ნი, სუ ლი ე რი სი ნამ
დვი ლე აღელ ვებ დათ. მაგ რამ ჭვრე ტა, ანა ლი ზი, გან სჯა შეც ვა ლა აღ
სა რე ბამ, მოვ ლე ნა თა რო მან ტი კულ მა და დრა მა ტულ მა აღ ქმამ. თა ვად 
პი როვ ნე ბა, მი სი დღე ვან დე ლი სუ ლი და ვნე ბე ბი კვლავ დარ ჩა ყუ რადღ
ე ბის ცენ ტრში. ეს არ სის თვალ საზ რი სით. ხო ლო ფორ მის მი ხედ ვით 
ისევ აღორ ძინ და ტრა დი ცი უ ლი ლექ სი, რო მელ საც აკ ლია რა ფი ნი რე ბა, 
სიმ ბო ლის ტთათ ვის ნიშ ნე უ ლი სი ზუს ტე. ერ თი სიტყ ვით, ფორ მა ლიზ
მად ქცე უ ლი ფორ მის კულ ტი შეც ვა ლა ში ნა გა ნი გან წყო ბი ლე ბის მდი
ნა რე ბამ, რო მე ლიც თით ქოს სტი ქი უ რად, ბუ ნებ რი ვი გრძნო ბე ბი სა და 
ალ ღოს მიდევ ნე ბით თხზავს ლექსს.

ამ ორი ენ ტა ცი ის ყვე ლა ზე მკვეთ რი მე სიტყ ვე ნი არი ან ვახ ტანგ ხარ-
ჩი ლა ვა, და ვით მჭედ ლუ რი, მა ნა ნა ჩი ტიშ ვი ლი და ვა ჟა ხორ ნა უ ლი. მათ 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ეს სუ ლის ბი ოგ რა ფი ას, წარ მო
მავ ლო ბას, მშობ ლი უ რი კუთხ ის სუ რა თებს. მაგ რამ არა იმ პრე სი ო ნის
ტუ ლი თვალ თა ხედ ვით, არა მედ  სიღ რმი სე უ ლი საწყ ი სით. ისი ნი თით
ქოს არ ტის ტიზ მსაც უარ ყო ფენ და ცდი ლო ბენ პი როვ ნუ ლი ტან ჯვა, 
სევ და და სი ხა რუ ლი ამოთ ქვან ისე, რომ არ იფიქ რონ ფორ მა ზე. ეს 
ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი ნა კა დია ახალ თა ო ბის პო ე ზი ა ში, ამა ვე დროს 
 გარ კვე უ ლი სი ახ ლით აღ ბეჭ დი ლი. თუ ვ. ხარ ჩი ლა ვა და დ. მჭედ ლუ
რი დრა მა ტუ ლი ტო ნა ლო ბის პო ე ტე ბი არი ან, მ. ჩი ტიშ ვი ლი და ვ. ხორ
ნა უ ლი უფ რო მზე სა და სინა თლეს, ნა თელ და წყნარ გან წყო ბი ლე ბებს 
ელ ტვი ან.

ვახ ტანგ ხარ ჩი ლა ვა ტრა დი ცი ო ნა ლის ტი პო ე ტი ა. იგი არ ცდი ლობს 
სა ლექ სო სტუქ ტუ რის გა და ხა ლი სე ბას ან  ექ სპე რი მენტს მხატ ვრუ ლი 
აზ როვ ნე ბის სფე რო ში, რად გან მი სი სტრი ქო ნე ბი აღი ა რე ბენ გრძნო ბად 
აზრს, დრა მა ტულ სუ ლის კვე თე ბას. მან შე ამ ცი რა არა მხო ლოდ ლექ სის 
ფორ მა ლუ რი ატ რი ბუ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბა, არა მედ თვით გა რე მომ ცვე
ლი სი ნამ დვი ლი საც. სა მა გი ე როდ გაგ ვაც ნო თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქის 
ში ნა გა ნი ღელ ვა, წუ ხი ლი და ოც ნე ბა. იგი თა მა ში სა და გარ თო ბის უარ-
მყო ფე ლია პო ე ზი ა ში, რად გან მას, რა ზეც წერს, თით ქოს სა ბე დის წე რო 
მნიშ ვნე ლო ბაც ენი ჭე ბა. მი სი ლექ სის სი მი და ჭი მუ ლია და გვეჩ ვე ნე ბა, 
რომ ეს ე საა უნ და გაწყ დეს. ვახ ტანგ ხარ ჩი ლა ვა ის პო ე ტი ა, რო მე ლიც 
ავ ლენს სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბა თა მაქ სი მუმს. მის მა ლექ სებ მა მძლავ
რი სტი მუ ლი მის ცა ახალ თა ო ბას, რა თა ე.წ. ცნო ბი ე რე ბის პო ე ზია შეც
ვლი ლი ყო ე.წ. ყო ფი ე რე ბის პო ე ზი ით. შე იძ ლე ბა ეს თა ვად დრო ის მოთხ
ოვ ნაც იყოს, რად გან ცხოვ რე ბის და რად ხე ლოვ ნე ბა შიც სტი ქი უ რად იშ
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ლე ბა ძვე ლი წეს რი გი. სუ ლი მუ დამ ელ ტვის თა ვი სუფ ლე ბას, გა და ვიწყ
ე ბულ საგ ნებ სა და სა ხე ებს, რაც მო უ ლოდ ნელ სი ახ ლედ აღიქ მე ბა ხოლ
მე. ვახ ტანგ ხარ ჩი ლა ვას პო ე ზი ის ღირ სე ბაც არის არა ავან გარ დუ ლი 
გა ტა ცე ბა, არა მედ ღრმა ტრა დი ცი ო ნა ლიზ მი, იმი სი უბ რა ლოდ, სა დად 
და გუ ლით გა მოთ ქმა, რაც ყვე ლა დრო ის ადა მი ანს აწუ ხებს, რი თაც ირ
ღვე ვა გო ნე ბის პრი მა ტი, პო ე ზი ის კას ტუ რი გა გე ბა.

და ვით მჭედ ლურ მა ვერ ლიბ რით და წე რი ლი ლექ სე ბის მთე ლი წიგ ნი 
გა მოს ცა. მაგ რამ ოთხ მო ცი ან წლებ ში ისევ მი უბ რუნ და ტრა დი ცი ებს, 
“საგ ვა რე უ ლო სახლს”, რო მელ საც ერთ დროს და ემ შვი დო ბა. თან და თან 
იგი გა ნე რი და რო გორც ექ სპე რი მენტს, ისე აკა დე მი ურ სიტყ ვას, ამეტყ
ველ და ცხოვ რე ბის უსას რუ ლო ბა ზე, სა კუ თარ მარ ტო ო ბა ზე, ადა მი ა ნის 
ბედ სა და და ნიშ ნუ ლე ბა ზე. მი სი სტრი ქო ნე ბი სევ და სა და წუ ხილ საც 
საკ მა ოდ ატა რე ბენ, რაც ყო ვე ლი ადა მი ა ნის თა ნამ დე ვი ა. შე იძ ლე ბა ით
ქვას, მარ ტო ო ბის დრა მა ტი ზე ბა მი სი მთა ვა რი თე მა ა. მაგ რამ მის გან 
თა ვის დაღ წე ვა საც ცდი ლობს  ხან პა თე ტი კუ რი, ხა ნაც ლი რი კუ ლი 
ლექ სე ბით. მარ ტო ო ბა ერ თის მხრივ პო ე ტი ზე ბუ ლი ა, მე ო რეს მხრივ  
უარ ყო ფი ლი, მაგ რამ არა დეკ ლა რაციულად, არა მედ  ში ნა გა ნი ტკი
ვი ლე ბით, ხან სა ხედ რის სიმ ბო ლი კით, ხა ნაც  “უ კა ნას კნე ლო ბის” მო
ტი ვით. არ სე ბი თად მთე ლი მი სი ლი რი კა ფიქ რე ბის დღი უ რი ა, ოღონდ 
ანა ლი ზი სა და რეფ ლექ სი ის გა რე შე. იგი არის არა ფაქ ტე ბის რე გის
ტრა ტო რი, არა მედ  მათ მი ერ მოგ ვრი ლი გან ცდე ბის მხატ ვა რი. ამი ტომ 
ტკი ვი ლის თუ ოც ნე ბის მი ზე ზი ნაკ ლე ბად ჩანს. ჩვენ შე დე გი გვეძ ლე ვა, 
რო მე ლიც პი როვ ნუ ლი სა მო სე ლით შე ი მო სა.

მა ნა ნა ჩი ტიშ ვი ლი, ისე ვე რო გორც ვახ ტანგ ხარ ჩი ლა ვა და და ვით 
მჭედ ლუ რი, რო მან ტი კუ ლი გან წყო ბი ლე ბის პო ე ტი ა. მაგ რამ სათ ქმელს 
მა ინც კონ კრე ტუ ლი დე ტა ლე ბით წარ მოგ ვიდ გენს. ამი ტომ რჩე ბა მეხ
სი ე რე ბა ში ლექ სად ქცე უ ლი ხმე ლი ბა ლა ხი და მო ფა თუ რე წვი მა, იფან
ზე აკ რუ ლი სუ რო და ქვი შის ფე რი კლდე, ქარ თლის სე რე ბი და ქსნის 
ცი ხე. მ. ჩი ტიშ ვი ლი უფ რო გვთა ვა ზობს გან წყო ბი ლე ბა თა ჩა ნა ხა ტებს, 
შთა ბეჭ დი ლე ბებს, ვიდ რე გან ცდის ან საგ ნის ძა ლა სა და ღირ სე ბას. ამ
დე ნად  პო ე ტის ხედ ვა ხში რად იმ პრე სი ო ნის ტუ ლი ა, ხო ლო აღ ქმა  მუ
სი კა ლუ რი.

მათ გან საგ რძნობ ლად გან სხვავ დე ბა ვა ჟა ხორ ნა უ ლი, რო მე ლიც 
მკითხ ველს სთა ვა ზობს ლი რი კულ დაკ ვირ ვე ბებს, სი ნამ დვი ლის ფრაგ
მენ ტულ სუ რა თებს, ენ დო ბა მი ნიშ ნე ბა თა ენას, აჩ ვე ნებს მთე ლის დე-
ტალს, რა თა და ნარ ჩე ნი მკითხ ველ მა წარ მო სა ხოს. იგი წყნა რი, მშვი
დი, უხ მა უ რო გან წყო ბი ლე ბის პო ე ტია და ამ მხრი ვაც ნაკ ლე ბად ჰგავს 
თა ნა ტო ლებს, რომ ლებ მაც მძაფ რი სიტყ ვა წინ წა მოს წი ეს. ვა ჟა ხორ
ნა უ ლი უფ რო წერს ჩუმ ადა მი ა ნურ სი კე თე ზე, გუ ლის დაწყ ვე ტა სა და 
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სი ნა ნულ ზე, მსუ ბუქ სევ და სა და სი ხა რულ ზე, გა ურ ბის ტრა გიზ მსა და 
მწვა ვე გან ცდებს. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ისი ნი იგუ ლის ხმე ბა ლექ სის ქვე
ტექ სტში, რო გორც შთა გო ნე ბის საწყ ი სი, ან იქ ნებ თხზვის, დახ ვე წის 
ჟამს თან და თან შერ ბილ და პირ ვე ლა დი სიმ ძაფ რე.

ახალ მა ორი ენ ტა ცი ამ ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა (ბ. არა ბუ ლი, დ. 
თე დო რა ძე, ლ. თო თა ძე, ლ. გუ ლი საშ ვი ლი, მ. გო ნაშ ვი ლი, შ. შა მა ნა ძე, 
დ. მაღ რა ძე, ლ. ნა და რე იშ ვი ლი). ლექ სის სიღ რმი სე უ ლი საწყ ი სი ნიშ ნავს 
მთლი ა ნი პი როვ ნე ბის გარ და სახ ვას, მი სი მთა ვა რი მიდ რე კი ლე ბის ჩვე
ნე ბას  აი ოთხ მო ცი ა ნი წლე ბის ახალ გაზ რდუ ლი ქარ თუ ლი პო ე ზი ის 
მთა ვა რი ლა იტ მო ტი ვი, ხო ლო პერ სო ნა ჟი  მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც ფიქ
რობს, აზ როვ ნებს, გან სჯის, წუხს, ოც ნე ბობს ყო ველ დღი უ რი, ჩვე უ
ლებ რი ვი გრძნო ბე ბით, იმ პე რა ტი ვე ბი სა და გან სა კუთ რე ბუ ლი იდე ე ბის 
გა რე შე. ამ მხრივ მათ თვის მახ ლო ბე ლი აღ მოჩ ნდა უბ რა ლო ადა მი ა ნის 
კონ ცეფ ცი ა, რაც ზო გი ერ თმა ვერ ლიბ რის ტმა ად რე ვე გა ი აზ რა. მაგ რამ 
თუ ის ჩვე უ ლებ რი ვი ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და, ახ ლა და ერ თო სიმ წვა ვე, 
დრო ის ულ მობ ლო ბის შეგ რძნე ბა, ტრა გიზ მამ დე მი სუ ლი გან ცდა, რო
მე ლიც გვა ფიქ რებს ადა მი ა ნის ბედ ზე. ესეც იმი სი ნი შა ნი ა, რომ დგე ბა 
ახა ლი ფე რის ცვა ლე ბის ჟა მი, ანუ გრძელ დე ბა ღი რე ბუ ლე ბა თა მა რა დი
უ ლი შექ მნა და გა და ფა სე ბა.

ახალ თა ო ბის პო ე ზი ა ში არ სე ბობს სხვა ნა კა დიც. იგი აგ რძე ლებს წი ნა 
ათ წლე უ ლის ტრა დი ცი ას, მი მარ თავს თა ვი სუ ფალ ლექსს (გ. სუ ლა კა უ-
რი, თ. ბა ძა ღუ ა). მაგ რამ არა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან სჯი სა და შეც ნო
ბი სათ ვის. თით ქოს იშ ლე ბა ზღვა რი რით მი ან და ურით მო სტრი ქო ნებს 
შო რის, ისე თი მოქ ნი ლო ბა ენი ჭე ბა რიტმს, რიტ მულ მეტყ ვე ლე ბას, რო
მე ლიც იქ ცე ვა ლექ სის მთა ვარ ნერ ვად. ზოგ ჯერ ისევ გრძელ დე ბა ექ
სპე რი მენ ტი ფორ მის სფე რო ში, რაც წა რი მარ თა რო გორც ვერ ლიბ რის 
და მუ შა ვე ბის (გ.ოდი შა რი ა), ისე ვე ე.წ. ორ კეს ტრუ ლი ლექ სა ლო ბის), 
ცალ კე უ ლი ფუ ტუ რის ტულ და და ის ტუ რი იდე ის რეს ტავ რა ცი ის ხა ზით 
(მ. ქურ დი ა ნი).

ერ თი გა რე მო ე ბაც იქ ცე ვა ყუ რადღ ე ბას. ისი ნიც, რომ ლე ბიც წლე ბის 
მან ძილ ზე თხზავ დნენ ე.წ. რთულ, ძნე ლად აღ საქ მელ ლექ სებს, მის დევ
დნენ ვერ ლიბრს, ისევ მი უბ რუნ დნენ ნა თელ, ლი რი კულ სა ხე ებს (დ. ბე-
დი ა ნი ძე, ბ. და ნე ლი ა). ეტყ ო ბა, სა ერ თო ატ მოს ფე როს გავ ლე ნა მათ ზეც 
გავ რცელ და. ის, რაც სხვებ მა ად რე ვე იგ რძნეს, მა თაც გა ი აზ რეს. მრა
ვალ ფე როვ ნე ბას თა ვად ბუ ნე ბა, მი სი უხი ლა ვი, მაგ რამ ყოვ ლის წამ ლე
კა ვი ნე ბა გვკარ ნა ხობს. იგი უჩინ რად მბრძა ნებ ლობს თი თო ე ულ ჩვენ
თა გან ზე და მას ყვე ლა ზე ად რე და უკეთ აღ ბეჭ დავს იგი, ვინც ყვე ლა ზე 
ნი ჭი ე რი ა.

სრულ ყო ფი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის კენ სტი ქი ურ მა სწრაფ ვამ წარ
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მოშ ვა ვერ ლიბ რი, მაგ რამ შემ დეგ ამა ვე ძა ლამ უარ ყო იგი, შეც ვა ლა ერ
თი ტრა დი ცია მე ო რე თი, უფ რო სწო რად  სცა და სტი ლუ რი პო ლი ფო
ნი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა. მაგ რამ ეს ყო ვე ლი ვე ეხე ბა სტრუქ ტუ რას. მთა ვა რი 
გახ ლავთ ხა რის ხი, რად გან ყო ვე ლი მე ტა ფო რა, შე და რე ბა, მე თო დი თუ 
აფო რიზ მი ემ სა ხუ რე ბა ერ თა დერთ მი ზანს  და ი წე როს სრულ ყო ფი ლი 
ქმნი ლე ბა, რაც იქ ნე ბა სუ ლის დო კუ მენ ტი. ხო ლო ის, რაც ღრმად პი
როვ ნუ ლი ა, ღრმად ჰუ მა ნუ რი ა, თა ვის თა ვად იქ ნე ბა ეპო ქის სარ კეც, 
რად გან ყვე ლა ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი ზო მე ბა ადა მი ა ნო ბის ცნე ბით.

იქ ნებ მიღ წე ულ ზე მსჯე ლო ბა ნა ად რე ვიც იყოს. მაგ რამ მკითხ ველს 
სტრუქ ტუ რა, ფორ მა და ექ სპე რი მენ ტი არ აინ ტე რე სებს, არც სჭირ
დე ბა. მას უნ და გრძნო ბა დი აზ რი, რო მე ლიც მის გულ სა და ფიქ რებს 
შე ე ხე ბა, რაც შე უც ვ ლის გან წყო ბი ლე ბას, გა ამ ხნე ვებს, აა ღელ ვებს, შე
აყ ვა რებს. და ნარ ჩე ნი ყო ვე ლი ვე ში ნა ლა ბო რა ტო რი ა ა. ამ თვალ საზ რი
სით ახალ თა ო ბის პო ე ზი ას აკ ლია პრო პა გან და, რა თა რჩე უ ლი ნი მუ შე ბი 
მი ვი დეს ფარ თო მა სებ თან. მოხ და ისე, რომ მას ტვირ თად და აწ ვა უახ
ლო ეს წი ნა მორ ბედ თა სა ხე ლე ბი. ისიც უნ და ით ქვას, რომ ლექ სი თით
ქოს აღარც შე ე სა ბა მე ბა დღე ვან დე ლი მო ქა ლა ქის სუ ლი ერ მოთხ ოვ ნი
ლე ბას. ცხოვ რე ბის რიტ მი და სტი ლი, მას შტა ბი, ნა ირ გვა რი გა სარ თო ბი 
მკითხ ველს აცი ლებს წიგ ნი სა და მით უმე ტეს  ლექ სი სა გან. 

ლექ სი 60ი ან წლებ ში ტრი ბუ ნი დან ჩა მო ვი და და ფიქ რთა გაგ რძე
ლე ბად იქ ცა, თვა ლით სა კითხ ა ვი გახ და. მაგ რამ შემ დეგ მან მო ინ დო
მა თა ვად ყო ფი ლი ყო გა სარ თო ბი, ოღონდ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი (ი რო ნი
ულ პა რო დი უ ლი პო ე ზი ა), ან ცხოვ რე ბი სე უ ლი სატ კი ვა რის ჩვე ნე ბით 
ისევ მი ე ზი და აუ დი ტო რია (მ. მა ჭა ვა რი ა ნი, მ. ლე ბა ნი ძე), პა თე ტი კით, 
ჰე რო იზ მით გა მო ეფ ხიზ ლე ბი ნა ობი ვა ტე ლუ რი სა ზო გა დო ე ბა (შ. ნიშ ნი-
ა ნი ძე) ,შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ადა მი ა ნუ რი სით ბო და სი ნა ზე (გ. გე გეჭ კო რი, ა. 
კა ლან და ძე, ჯ. ჩარ კვი ა ნი, ტ. ჭან ტუ რი ა).

პა რა ლე ლუ რად ვერ ლიბ რის ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ თა ვად ვე უარ ყო 
კო მუ ნი კა ბე ლო ბა, უარ ყო პრინ ცი პი, რომ ხე ლო ვა ნი იო ლი გა სა გე ბი 
იყოს. მათ თვით დაც ვის სტი ქი ის კარ ნა ხით მო ინ დო მეს არა ობი ვა ტელ
თა, პრაქ ტი კოს თა, მომ ხმა რე ბელ თა გარ დაქ მნა, არა მედ  მათ გან გან
დგო მა თუ ამაღ ლე ბა. ახალ თა ო ბის პო ე ტებ მა იგ რძნეს, რომ ასეთ მა 
პო ზი ცი ამ შე დე გი ვერ გა მო ი ღო და მკითხ ვე ლი კი დევ უფ რო და აკ ლდა 
პო ე ზი ას. ამი ტომ მათ ორი ენ ტი რი აი ღეს ბუ ნებ რი ვი გრძნო ბე ბი სა და 
ნა თე ლი სტი ლი სა კენ. მთა ვა რი, რო გორც ით ქვა, მა ინც ხა რის ხი ა, ღი რე
ბუ ლე ბა იმი სა, რაც შე იქ მნა. პო ე ზი ას არ სჭირ დე ბა ათ წლე დე ბი, რა თა 
თან და თან გა მო იკ ვე თოს. იგი სტი ქი უ რად პო უ ლობს ახალ სა ხე სა და ყა
ლიბს, რო მელ საც, ცხა დი ა, უძღ ვის რთუ ლი, მძი მე და მტან ჯვე ლი სუ
ლი ე რი მი მოქ ცე ვა. მაგ რამ ეს ყო ვე ლი ვე მკითხ ვე ლი სათ ვის უც ნო ბი ა. 
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ის ელო დე ბა და ღე ბუ ლობს შე დეგს. შე იძ ლე ბა პო ე ტი სა ინ ტე რე სო იყოს 
მთლი ა ნი შე მოქ მე დე ბით, მაგ რამ ცალ კე უ ლი გა მოკ ვე თი ლი ქმნი ლე ბა
ნი ნაკ ლე ბად ჰქონ დეს და პი რი ქით  ზოგ ჯერ სწო რედ ცალ კე ულ ნა
წარ მო ე ბებ შია კონ დენ სი რე ბუ ლი ენერ გი ა, ხო ლო რო ცა ამა ვე ავ ტო რის 
წიგ ნებს ვკითხ უ ლობთ, უკ მა რო ბის გრძნო ბა გვიპყ რობს. ახალ გაზ რდა 
პო ე ტი გვახ სომ დე ბა ცალ კე უ ლი ლექ სე ბით, რად გან მი სი მხატ ვრუ ლი 
თვალ თა ხედ ვა ეს ე საა იქ მნე ბა. მაგ რამ, რო გორც ით ქვა, ორი ენ ტი რი, 
საგ ნებ თან მი მარ თე ბა, გა მო ხატ ვის ძა ლა უკ ვე საგ რძნო ბი ა, ისე ვე რო
გორც ცალ კე უ ლი ფა სე უ ლი ლი რი კუ ლი ქმნი ლე ბა ნი.

კრე ბუ ლი, რო მელ საც სო მე ხი მკითხ ვე ლი გა ეც ნო ბა, მო ი ცავს იმ პო
ეტ თა ლექ სებ საც, რომ ლებ მაც კარ გა ხა ნია მკითხ ველ თა ყუ რადღ ე ბა 
მი იქ ცი ეს და მხო ლოდ პი რო ბი თად თუ ვუ წო დებთ ახალ გაზ რდებს, ერ
თგვა რი ინერ ცი ით (რ. კა ლან დი ა, მ. ხე თა გუ რი, ე. ნი ჟა რა ძე, ნ. ნე კე რიშ-
ვი ლი, დ. ჭუმ ბუ რი ძე, ვ. ჩხიკ ვა ძე, ე. და ვი თა ძე), თუმ ცა მა თი პირ ვე ლი 
წიგ ნე ბი 1015 წლის წი ნათ და ი ბეჭ და. მათ მი ერ პო ე ზი ა ში გან ვლი ლი 
გზა სა ინ ტე რე სოა და რთუ ლი. მა თი ინ ტე რე სე ბი მხო ლოდ ლექ სე ბით 
არ შე მო ფარ გლუ ლა. ერ თმა რო მა ნი გა მო აქ ვეყ ნა (ვ. ჩხიკ ვა ძე). მე ო რემ 
 სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბა შე უ თავ სა პო ე ზი ას (დ. ჭუმ ბუ რი ძე), მე სა მე და 
მე ოთხ ემ  სა ჟურ ნა ლო სა გა მომ ცემ ლო მუ შა ო ბა (ე. ნი ჟა რა ძე, ე. და ვი-
თა ძე).

რო გორც ვხე დავთ, ქარ თულ ახალ გაზ რდულ პო ე ზი ა ში გა მო ი ყო ფა 
არა ერ თი გან სხვა ვე ბუ ლი თვალ საზ რი სი, სტი ლუ რი ხა ზი, რო მელ თა 
შე ჯა ხე ბა თა ვის თა ვა დაც იძ ლე ვა წინ სვლის სტი მულს. ლი ტე რა ტუ რას 
სჭირ დე ბა ყო ველ გვა რი ფა სე უ ლი უკი დუ რე სო ბა, რა თა ასე თი მრა ვალ
ხმი ა ნო ბით, ძალ თა წი ნა აღ მდე გო ბით იყოს აწ მყო დან მო მავ ლის კენ მი
მარ თუ ლი.

 ერ თი ა ნი ძა ლის ხმე ვით
თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიის წინასიტყვა,

ერევანი, 2.007, მთარგმნელი გაგიკ დავთიანი

ახალ გაზ რდა ქარ თვე ლი პო ე ტე ბის ან თო ლო გია ერე ვან ში 1988 წელს 
გა მო ი ცა (მთარ გმნე ლი გა გიკ დავ თი ა ნი).

მას შემ დეგ კარ გა ხან მა გან ვლო. ბევ რი რამ რა დი კა ლუ რად შე იც ვა
ლა ჩვენს ცხოვ რე ბა ში. რო გორც სა ქარ თვე ლო, ისე სომ ხე თი და მო უ
კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი გახ დნენ. თა ო ბა თა ოც ნე ბის აღ სრულე ბამ 
ახა ლი, მწვა ვე პრობ ლე მე ბიც უხ ვად წა მოჭ რა და ეს აი სა ხა პო ე ზი ა ში, 
რო მე ლიც ერის ყვე ლა ზე მგრძნო ბი ა რე ნერ ვი ა.
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ამ ოც წლე ულ ში ჩვენს მწერ ლო ბას გა მო აკ ლდნენ  ირაკ ლი აბა ში ძე, 
გრი გოლ აბა ში ძე, შო თა ნიშ ნი ა ნი ძე, მურ მან ლე ბა ნი ძე, მო რის ფოცხ იშ-
ვი ლი, გი ვი გე გეჭ კო რი, ზა ურ ბოლ ქვა ძე...

თა ო ბა თა ცვლა მტკივ ნე უ ლი პრო ცე სი ა, არა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ 
მკითხ ვე ლი ეთხ ო ვე ბა ძვირ ფას სა ხე ებს, არა მედ იმი ტო მაც, რომ მათ 
ად გილს იკა ვებს უცხო სი ახ ლე, რაც შე იძ ლე ბა სუ ლაც არ აღ მოჩ ნდეს 
სა სი კე თო და სა სი ხა რუ ლო.

ასე, მაგ., ჩვენს პო ე ზი ა ში გავ რცე ლე ბუ ლი ირო ნი ულ პა რო დი უ ლი ნა
კა დი, რომ ლის მთა ვა რი მე სიტყ ვე იყო ტა რი ელ ჭან ტუ რი ა, უკი დუ რე
სო ბამ დე მი იყ ვა ნა ახალ თა ო ბის ერ თმა ნა წილ მა, რო მელ თა ნა წე რებ ში 
გა ბა ტონ და პორ ნოგ რა ფია და პა თო ლო გი ა.

ამ გვა რი ან ტი ლექ სის ნი მუ შე ბი ამ წიგ ნში წარ მოდ გე ნი ლი არ არის.
ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში მოხ და ასე თი პა რა დოქ სიც:
რო ცა და იწყო საბ ჭო ე თის დაშ ლის პრო ცე სი და ფა რუ ლად არ სე ბულ მა 

თა ვი სუფ ლე ბამ ფრთე ბი გა შა ლა, პო ე ტე ბი თით ქოს და იბ ნენ. მათ ვერ 
აღიქ ვეს თუ რა ეპო ქა ლუ რი რღვე ვა მოხ და, იმ დე ნად თვა ლის მომ ჭრე ლი 
იყო თა ვი სუფ ლე ბის მზე.

შე სუს ტდა პატ რი ო ტი კა, ჭვრე ტა და გან სჯა, ფორ მის ძი ე ბა და სიტყ
ვის მგრძნო ბე ლო ბა. პატ რი ო ტი კას შერ ჩნენ უფ რო ის პო ე ტე ბი, რომ
ლე ბიც ში და და პი რის პი რე ბის დროს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მხა რეს იყ
ვნენ (მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნი, თი ნა თინ მღვდლი აშ ვი ლი, ნო დარ ჯა ლა ღო-
ნი ა, ნო მა დი ბარ თა ი ა, დი ლარ ივარ და ვა, ბე ლა შალ ვაშ ვი ლი).

მათ ტრა დი ცი უ ლი ხოტ ბა და დი თი რა ბი შეც ვა ლეს ბრძო ლი სა და 
თავ გან წირ ვის სუ ლის კვე თე ბით, რა საც უცხ ო ობ დნენ გლო ბა ლი ზა ცი ის 
იდე ებს ადევ ნე ბუ ლი ავ ტო რე ბი:

ისი ნი თით ქოს და ღა ლა მუდ მივ მა ჰე რო ი კამ, გმი რულ მა სულ მა და 
ყო ველ დღი ურ ბა ნა ლო ბა ში ჩა ი ძირ ნენ ან და ცე მის ეს თე ტი კა არ ჩი ეს.

მაგ რამ ყო ვე ლი დრო ის ლი ტე რა ტუ რა იქ მნე ბა ერ თი ა ნი ძა ლის ხმე-
ვით, რო მელ შიც ყო ველ თა ო ბას და მი მარ თუ ლე ბას შე აქვს თა ვი სი სტი
ლი, ხედ ვა, გან ცდა.

ამ პო ლი ფო ნი ურ ორ კეს ტრში ყვე ლას თა ვის ად გი ლი უკა ვი ა, ზოგს 
 მე ტი, ზოგს  ნაკ ლე ბი, რი თაც იკ ვე თე ბა მთლი ა ნი პა ნო რა მა.

დღესაც განაგრძობენ შემოქმედებით ცხოვრებას თვალსაჩინო 
ქართველი პოეტები – მუხრან მაჭავარიანი, ანა კალანდაძე, ოთარ 
ჭილაძე, ტარიელ ჭანტურია, თუმცა თავიანთი სიტყვა მათ კარგა ხნის 
წინათ თქვეს.

40იან წლებში ანა კალანდაძე, 50–იან წლებში – მუხრან მაჭავარიანი, 
60–იან წლებში – ოთარ ჭილაძე იმორჩილებდნენ ახალი თაობის 
გულისყურს და სხვადასხვა ასპექტით დიდი გავლენა იქონიეს ქართული 
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ლირიკის განვითარებაზე.
შემდეგ იგივე ფუნქცია შეასრულეს მურმან ლებანიძემ, ბესიკ 

ხარანაულმა, ტარიელ ჭანტურიამ.
ეს იყო ცდა საბჭოთა ჰერმეტულ სივრცეში ავტონომიური 

თავისუფლების მოპოვებისა, რომლითაც ხელოვნება თავს აღწევდა 
კომუნისტური იდეოლოგიის მწარღვნელ ძალას.

თუ ერთისათვის აზრი და გრძნობა ცხადი და ნათელი უნდა 
ყოფილიყო (მაგ., იზა ორჯონიკიძე, მურმან ჯგუბურია), მეორეს მათი 
სიღრმე და გადმოცემის სირთულე აინტერესებდა (ლია სტურუა). ერთს 
თუ ფერადი სიტყვა ხიბლავდა (რეზო ამაშუკელი), მეორეს სიტყვის 
აკრობატიკა იტაცებდა (ვახტანგ ჯავახაძე).

70–იანი წლებიდან სოციალისტური რეალიზმი ქართული 
ლიტერატურაში აღარც არსებობდა და მის რეანიმაციას მხოლოდ 
ხელისუფლების მხარდაჭერით ცდილობდნენ ცალკეული პრაგმატიკოსი 
ავტორები.

ქართველი პოეტები რუსული ან ქართული თარგმანებით ეცნობოდნენ 
ევრო–ამერიკულ პოეზიას. მაგრამ არ განუცდიათ რუსი კოლეგების 
გავლენა. ეს იყო არაცნობიერი უნდობლობაც დამპყრობელისადმი.

გარდა ამისა, ქართული ლექსის ფერადი სტილი, პათეტიკა და 
ჰეროიკა ვერ ღებულობდა რუსული პოეზიის ყოველდღიურ თემატიკას, 
პუბლიცისტურ პათოსს, მსჯელობას, თვით ენის ბუნებიდანაც 
გამომდინარე.

გასული საუკუნის 70–80–იან წლებში ჩვენს პოეზიაშიც დამკვიდრდა 
ვერლიბრი, რაც არამხოლოდ ლექსის, არამედ – აზროვნების ფორმადაც 
აქცია რამდენიმე პოეტმა (ბესიკ ხარანაული, ლია სტურუა, ჯარჯი 
ფხოველი, მამუკა წიკლაური, რენე კალანდია).

ეს იყო სიმონ ჩიქოვანის პოეზიის ტრადიციების გაგრძელება და 
გადააზრება, რაც გულისხმობდა გონის პრიმატს, ინტელექტუალიზმს, 
მუსიკალობის შესუსტებას. სიმონ ჩიქოვანი კი, როგორც მოგეხსენებათ, 
ფუტურიზმიდან მოდიოდა, რომელიც ცდილობდა ფსიქიკის მანქანურ 
მოდელირებას.

ასეთი გატაცება დროებითი მოვლენა აღმოჩნდა, რადგან უარყოფის 
საგანი გახდა არა მხოლოდ რითმა, არამედ – რომანტიკაც, მელოდიკაც.

ეს კი ნიშნავდა რუსთაველის, ვაჟა–ფშაველას, გალაკტიონის, ტიციან 
ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის ტრადიციების გადაფასებას, ჭვრეტის, 
განსჯის, თხრობის, ანალიზის გაბატონებას, ნაცვლად პარნასულ–
კლასიცისტური არისტოკრატიზმისა, ანუ სიმბოლისტური მუსიკალურ–
რომანტიკული ინტელექტუალიზმისა.

ამ ტენდენციას აძლიერებდა თ. ს. ელიოტის ანტირომანტიკული, 
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ცნობიერების პოეზიის გაცნობა, რომელიც იყო ინტელიგენტის ფიქრების 
შესატყვისი.

ცხადია, ყოველი პოეზია ფასეული და გადამწყვეტი მაშინ აღმოჩნდება, 
როცა მშობლიური ტრადიციების მძლეველი დიდი ხელოვანია. 
არადა – ცდა დარჩება საინტერესო ექსპერიმენტის დონეზე. იგი ვერ 
გავრცელდება, დამკვიდრება გაუძნელდება.

ამ გზაზე პოეტს სჭირდება ნაციონალური ფსიქიკისა და 
ტემპერამენტის ახლებური მოდელირებაც, არა მხოლოდ სიტყვისა და 
აზრის დამორჩილება.

ამ მასშტაბის რეფორმა ვერ მოხდა და ამიტომ 80–იანი წლებიდან 
ახალი თაობა ისევ მიუბრუნდა მშობლიურ ტრადიციებს, რომანტიკულ 
მგრძნობელობას, პატრიოტულ სულისკვეთებას, კონვენციურ ლექსს 
(ვახტანგ ხარჩილავა, მაყვალა გონაშვილი, დავით ტაკიძე, ვაჟა 
ოთარაშვილი, ლალი თოთაძე).

ცნობიერების პოეზიის საპირისპიროდ მათ შექმნეს სიცოცხლის 
პოეზია, ყურადღების ცენტრში მოაქციეს ადამიანი, პიროვნული 
განცდები, ბუნებრივი გრძნობები, სიყვარული, სიკეთე და სილამაზე.

მაგრამ დღეს ყველაფერი სწრაფად იცვლება: ეროვნული 
ხელისუფლების დამარცხებამ, სოხუმისა და ცხინვალის დაკარგვამ, 
შიდა დაპირისპირებამ, ამერიკასთან და ევროპასთან კონტაქტის 
გაძლიერებამ ცნობიერად თუ არაცნობიერად გადააფასა ძველი 
იდეალები, შეცვალა მათი სიმწვავის ხარისხი.

მოვიდა სხვა თაობა, რომელსაც უკვე აინტერესებს არა ქართული 
სატკივარი, არა ქართული სევდა, არამედ – ზოგადი, აბსტრაქტული 
თემები და მოტივები, არა ქართული ლექსი, არამედ – ზოგადად ლექსად 
წოდებული ანტიპოეტური მეტყველება და მოდელები.

დღეს ქართულ პოეზიაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ნაკადი 
– ტრადიციონალიზმი და ფსევდო–ავანგარდიზმი–დადაიზმის 
მონათესავე. პირველი, როგორც ითქვა, ამოდის ნაციონალური 
ცნობიერებიდან, აგრძელებს წინაპართა გზას ახალი მგრძნობელობით 
(მაგ., ვახტანგ ხარჩილავა, მაყვალა გონაშვილი, ნომადი ბართაია, 
დავით ტაკიძე), მეორე – ცდილობს ამერიკანიზმის სახელით 
ქართული სულიერების გადაგვარებას, ცინიზმისა და ნიჰილიზმის, 
პორნოგრაფიისა და პათოლოგიის დამკვიდრებას, თუმცა ჭეშმარიტ 
ამერიკანიზმთან ან ევროპეიზმთან საერთო არაფერი აქვს.

პირველს ზღუდავს და იგნორირებას უწევს ხელისუფლება, მეორეს 
– რეკლამის უწევს და ხელს უმართავს. შედეგი კი ის გახლავთ, რომ 
ლიტერატურამ მკითხველი დაკარგა.

მაინც ასეთი დაპირისპირება არის განვითარების ზამბარა, რადგან 
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პირველი ეცდება თანადროული ფორმებისა და სტილის მეტი 
სისრულით ათვისებას, მეორე – ეს ახალი დროის პროლეტკულტელები 
– ფსევდოდან ნამდვილი ავანგარდიზმისაკენ გადანაცვლებას.

სტიქია მაინც თავისას გაიტანს და მომავალში შეიძლება მოხდეს ამ 
ორი სფეროს სინთეზიც.

ასე შეაღო ქართულმა პოეზიამ XXI საუკუნის კარები.

რწმე ნის სიმ ღე რა
(დ. ივარ და ვა, დე და აჭა რა, ბა თუ მი, წი ნა სიტყ ვა, 1998 )

სა ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი კუთხ ის ის ტო რია ბრძო ლი სა და ტან ჯვის მა ტი
ა ნე ა. არც აჭა რაა გა მო ნაკ ლი სი. მას სხვა ზე მე ტი თუ არა, ნაკ ლე ბი არ 
გა დახ დე ნი ა.

მხო ლოდ 120 წე ლია გა სუ ლი მას შემ დეგ, რაც იგი სა ქარ თვე ლოს 
და უბ რუნ და, მაგ რამ ყო ველ თვის იყო ქარ თველ მა მუ ლიშ ვილ თა ფიქ რის 
სა გა ნი, რო გორც ავ ბე დით ჟამს და კარ გუ ლი სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლოს 
ნა წი ლი.

აჭა რა ზე წერ დნენ სა ქარ თვე ლოს უპირ ვე ლე სი პო ე ტე ბი  გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძე და გი ორ გი ლე ო ნი ძე, ტი ცი ან ტა ბი ძე და სი მონ ჩი ქო ვა ნი...

დი ლარ ივარ და ვა ამ ტრა დი ცი ას აგ რძე ლებს. იგი ყო ველ თვის იყო 
მახ ვი ლი ხედ ვის პო ე ტი, თა ნა მედ რო ვე ვი თა რე ბის გან მსჯე ლი, მაგ რამ 
ბო ლო წლებ მა  ში ნა ომ მა, აფ ხა ზე თის ტრა გე დი ამ, კოშ მა რულ მა ჟამ მა 
მე ტი დრა მა ტიზ მი და სი მარ თლე შეს ძი ნა მის სტრი ქო ნებს:

სა ქარ თვე ლოს თვის, გუ ლო, და იწ ვი,
რომ მო გაყა რონ მის მკერ დზე ფერ ფლად,
შენ სხვა ნა ი რი ტრფო ბა არ იცი,
არ და გი ბე და ღა ლა ტი ბედ მა!

დი ლარ ივარ და ვამ და წე რა ლექ სე ბის ციკ ლი სა მეგ რე ლო ზე.
აწი ო კე ბუ ლი სა მეგ რე ლო დან პო ეტ მა მი ა შუ რა აჭა რას, სა დაც სუ ფევს 

მშვი დო ბა და სიყ ვა რუ ლი, აღ მშე ნებ ლო ბის სუ ლი, რაც ასე და აკ ლდა 
ბო ლო წლე ბის სა ქარ თვე ლოს.

ახ ლა ბეჭ დავს ლექ სე ბის ციკლს აჭა რა ზე. ჟა მი მტან ჯველ კითხ ვებს 
აყე ნებს თა ნა მედ რო ვე თა წი ნა შე, მაგ რამ ყო ვე ლი პო ლი ტი კო სის თუ 
პო ე ტის ვა ლია სწო რი ორი ენ ტი რი და უ სა ხოს ადა მი ან თა ფიქ რსა და 
ოც ნე ბას, რა თა მი სი სა ხე ლი წყევ ლით არ წარ მოთ ქვას შთა მო მავ
ლო ბამ.

ამ პა სუ ხის მგებ ლო ბით იწე რე ბო და დი ლარ ივარ და ვას სტრი ქო ნე ბი.
ამი ტომ არის ეს ლექ სე ბი რწმე ნი სა და გა დარ ჩე ნის სიმ ღე რა.
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სვა ნუ რი ეტი უ დე ბი

(ზვი ად ბე რი ძე, სვა ნუ რი ეტი უ დე ბი, წი ნა სიტყ ვა, 1999)

წიგ ნი, რო მელ საც ახ ლა გა ეც ნო ბით, ლი რი კუ ლი ეტი უ დე ბის კრე ბუ ლი ა.
მი სი ავ ტო რია ზვი ად ბე რი ძე  ახალ გაზ რდა მხატ ვა რი, პო ე ტი და 

პრო ზა ი კო სი. იგი თით ქოს მოგ ზა უ რო ბის დღი უ რი ა, მაგ რამ არ სე ბი თად 
სვა ნე თის თე მა მა სა ლა ა, რა თა გა მოჩ ნდეს თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რდის 
სიყ ვა რუ ლით და სი ცოცხ ლით აღ სავ სე ბუ ნე ბა.

დღეს ნაკ ლე ბად ფა სობს წიგ ნი, სა ერ თოდ ხე ლოვ ნე ბა. პრაგ მა ტულ მა 
ცხოვ რე ბამ დაჩ რდი ლა მა ღა ლი, სული ე რი იდე ა ლე ბი.

ასეთ დროს ზვი ად ბე რი ძე შე სა შუ რი ენ თუ ზი აზ მით, გრძნო ბი თა და 
გუ ლის ხმი ე რე ბით ეკი დე ბა სიტყ ვას. იგი ლი რი კო სის სი ფა ქი ზით წერს 
სვა ნე თის ბუ ნე ბა ზე, კოშ კებ ზე, ადა მი ა ნებ ზე, სა დაც სუ ფევს სტი ქი უ რი 
წეს რი გი:

“შორს მო ჩანს სო ფე ლი, ამარ თუ ლან მე დი დუ რად კოშ კე ბი, გე დე ბი-
ვით წა მო უ წე ვი ათ კის რე ბი და თვლე მენ ბუხ რის კვამ ლში გახ ვე ულ ნი. 
იქ ნებ კვამ ლიც არ არის და ეგ ზომ ამ მხა რის ბუ ნე ბი სათ ვის საყ ვა რე ლი 
ბუ რუ სი ა. იქ ვე მდი ნა რე მოს ჩქეფს და მე ო რეს უერ თდე ბა, მცი რეა ორი-
ვე და, ამ ბო ბენ, თუ ამ მდი ნა რე ე ბის შე სარ თავ თან აკო ცა ქალ -ვაჟ მა ერ-
თმა ნეთს, მუ დამ ერ თად იქ ნე ბი ან, ეყ ვა რე ბათ ერ თმა ნე თი ო”.

ამ წიგნს მრა ვა ლი პერ სო ნა ჟი ჰყავს, მაგ რამ მთა ვა რია ორი მათ გა ნი 
 ავ ტო რი და სვა ნე თი.

სვა ნე თი პატ რი არ ქა ლო ბის ნაკ რძა ლი ა, სა დაც ისევ ცოცხ ლო ბენ და
ლის ლე გენ და, მსხვერ პლშე წირ ვის რი ტუ ა ლი, ცის ფე რი ყვა ვი ლე ბი და 
კლდე ზე ყვი თე ლი ჯაჭ ვით მიბ მუ ლი ამი რა ნი. ეს იმ სამ ყა როს ან ტი თე
ზა ა, სა ი და ნაც მო დის ავ ტო რი სიყ ვა რულ და კარ გუ ლი და სა დაც “და სავ-
ლე თის ქარს გა მო ყო ლი ლი ნა ჩუ ქა რი თა ვი სუფ ლე ბით ამა ყო ბენ”.

ზვი ად ბე რი ძეს ემარ ჯვე ბა გან წყო ბი ლე ბის შექ მნა, სუ რა თის ხატ ვა. 
ეტი უ დე ბი სა გან იგი ად გენს სვა ნუ რი გა რე მოს პა ნო რა მას. ალ ბათ მო
მა ვალ ში მეტ ყუ რადღ ე ბას მი აქ ცევს სი უ ჟეტს, ხა სი ა თებს, მოქ მე დე ბის 
დრა მა ტი ზე ბას, რა თა მი სი სიტყ ვაც იყოს ისე თი ვე შმა გი და და უ დე გა
რი, რო გო რიც სვა ნე თი დან მო ვარ დნი ლი ენ გუ რი.

“ო რი გოლ გო თა”

“ო რი გოლ გო თა” ნო დარ კო ბე რი ძის ახა ლი კრე ბუ ლი ა, რო მელ შიც 
გრძელ დე ბა იმ პრობ ლე მა ტი კის და მუ შა ვე ბა და გა აზ რე ბა, ად რე რომ 
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სა ფუძ ვლად და ე დო მის რო მა ნებ სა და პუბ ლი ცის ტი კას.
ნო დარ კო ბე რი ძე ამ წიგ ნშიც გვთა ვა ზობს მწვა ვე პრობ ლე მებს, მათ 

წარ მოგ ვიდ გენს ეროვ ნულ ას პექ ტში. იგი ძი რი თა დად წერს ქა ლა ქურ 
გა რე მო ზე, ინ ტე ლი გენ ცი ის ცხოვ რე ბა ზე, ვნე ბებ ზე და შე ხე დუ ლე
ბებ ზე, მაგ რამ ვრცელ კონ ტექ სტში.

მაგ., მრა ვალ პერ სო ნა ჟი ა ნი ნო ვე ლა “ო რი გოლ გო თა” აერ თი ა ნებს 
ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ის თე მას, სამ შობ ლო სა გან მოწყ ვე ტის ტრა გე დი ას, 
იმ კა ტაკ ლიზ მებს, რომ ლებ მაც გა და უ ა რეს ქვე ყა ნას ამ სა უ კუ ნის მან
ძილ ზე.

ასე რომ მწე რა ლი თა ნა მედ რო ვე ო ბის სატ კი ვარს სა ფუძ ველს უძებ ნის 
წარ სულ ში, რო გორც აღ ზე ვე ბას, ისე და ცე მას, რო გორც ერ თგუ ლე ბას, 
ისე გა ო რე ბას.

მწე რა ლი პერ სო ნა ჟებს აქ ცევს კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ებ ში, რა თა 
უფ რო გა მო იკ ვე თოს მა თი სა ხე და მკითხ ველს ჩარ ჩეს მეხ სი ე რე ბა ში 
(მაგ. ნო ვე ლა ში “ჩი კო რი ბზრი ა ლებს” ლაუ ბრე გა ძე, “ორ გოლ გო თა ში” 
დე მეტ რე მო ლე ნი, “ჟო კე ის “ბე დის ნე ბი ერ ში”  მო ხუ ცი ჟო კეი და ა.შ.).

ცხოვ რე ბი სე უ ლი მა სა ლა, ყო ფი თი დე ტა ლე ბი, ვნე ბა და სიყ ვა რუ ლი, 
ღა ლა ტი და ბრძო ლა სი უ ჟეტს დრა მა ტიზმს ანი ჭებს და პერ სო ნა ჟებ თან 
ერ თად ამ ბა ვიც სა ინ ტე რე სოდ გად მო ი ცე მა (მაგ., “შო რე უ ლი ცურ ვი-
დან დაბ რუ ნე ბუ ლი გე მე ბი”, “ჩი კო რი ბზი ა ლებს”).

ზოგ ჯერ ავ ტო რი თავს ანე ბებს ვრცე ლი პე რი ო დის ასახ ვას და თით
ქოს უმ ნიშ ვნე ლო დე ტა ლით ქმნის და უ ვიწყ არ სუ რათს (მაგ., “გურ ჯი 
იყოს, ტა ლა ხი იყოს”).

ნო დარ კო ბე რი ძე მკითხ ვე ლის გუ ლის ყუ რის მიპყ რო ბას სა თა უ რი დან
ვე იწყ ებს (მაგ. “მა ტა დო რის პა ტა რა ქა ლის წი თე ლი კა ბა”, “უ კა ნას კნე-
ლი კონ ვერ ტი”). შემ დეგ კი ბუ ნებ რი ვი თხრო ბით, სხარ ტი დი ა ლო გე ბით 
გად მოს ცემს თა ვის სათ ქმელს.

შე იძ ლე ბა ზოგ ჯერ დი ა ლო გე ბის მო ძა ლე ბა შე ი ნიშ ნე ბო დეს, ზო გი 
ეპი ზო დიც რე მი ნის ცენ ცი ებს აღ ძრავ დეს (მაგ., გ. ფან ჯი კი ძის პრო
ზი სა). და უხ ვე წა ვი ფრა ზე ბიც შეგ ვხვდეს. მაგ რამ ეს შე იძ ლე ბა ით ქვას 
ცალ კე ულ ნო ვე ლებ ზე, რომ ლე ბიც არც ავ ტო რის თვი საც არის მნიშ ვნე
ლო ვა ნი და მი სი ცხოვ რე ბის წარ სულს ეკუთ ვნის.

ალ ბათ წიგ ნის ერ თერ თი სა უ კე თე სო ნო ვე ლაა “ჟო კე ის “ბე დის ნე ბი-
ე რი”, რო მელ შიც სი უ ჟე ტი სა ინ ტე რე სოდ ვი თარ დე ბა და ასე ვე კარ გად 
არის და ხა ტუ ლი მო ხუ ცის სა ხე, ამ მო ხუ ცის ფა რუ ლი სევ და და დრა მა
ტიზ მი, ვნე ბა და ღელ ვაც.

ნო დარ კო ბე რი ძე არა ერ თი მძაფ რი, უკომ პრო მი სო, ეროვ ნუ ლი სუ
ლით და მუხ ტუ ლი პუბ ლი ცის ტუ რი სტა ტი ის ავ ტო რი ა. შე იძ ლე ბა ით
ქვას, მათ ში დას მუ ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბი მან ამ წიგ ნში პერ სო ნა ჟე ბად 
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აქ ცი ა, სი უ ჟეტს ფრთე ბი შე ას ხა და გვითხ რა, რომ მე სა მედ მა ინც ნუ 
და ვად გე ბით გოლ გო თის გზას.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2007, 20 მარ ტი - 20 აპ რი ლი

“კე ი სა რი”
 

წელს გა მო ვი და ფარ თო ფორ მა ტის ვრცე ლი წიგ ნი “კე ი სა რი”.
ავ ტო რი გახ ლავთ ადამ ბოლ დუ ე ლი, რე დაქ ტო რი  სუ ლი ე რი სწავ ლე

ბის მა გის ტრი, დოქ ტო რი ბე ნი ა მინ ბენ დე სე რი.
ვიდ რე წა ვი კითხ ავ დეთ, შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, რომ ავ ტო რი უცხ ო ე

ლი ა. მაგ რამ, რო ცა რო მანს გა ვეც ნო ბით, აშ კა რა გახ დე ბა, რომ ეს მის
ტი ფი კა ცი ა ა.

მარ თლაც  ჩვენ თვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ ადამ ბოლ დუ ე ლის მიღ მა 
დგას ჩვე ნი კო ლე გა  თვალ სა ჩი ნო ფი ლო ლო გი და ლი ტე რა ტო რი მურ-
მან თავ დიშ ვი ლი.

მურ მან თავ დიშ ვილ მა სა ხე ლი გან სა კუთ რე ბით გა ით ქვა რუს თვე ლო
ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვე ბით. იგი ისე ღრმად შე იჭ რა ტექ სტის სიღ რმე სა 
და ფი ლო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის ტევ რში, ვერც კი წარ მო ვიდ გენ დით, 
თუ იქე დან ასე სწრა ფად გა მო ვი დო და და და წერ და ვრცელ, მნიშ ვნე-
ლო ვან და სა ინ ტე რე სო რო მანს.

მურ მან თავ დიშ ვი ლი ისე გა დას ცილ და 60 წელს, რომ პრო ზი სა და პო
ე ზიი სათ ვის არ მი უ მარ თავს.

ეს იშ ვი ა თი მოვ ლე ნა ა, რად გან ამ ასაკ ში არა თუ პო ე ტე ბის, პრო ზა ი
კო სე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა წე რას წყვეტს, ან თუ წერს  მხო
ლოდ ინერ ცი ით.

მურ მან თავ დიშ ვი ლის დე ბი უ ტი კი ასეთ კრი ტი კულ ასაკ ში შედ გა. შე
იძ ლე ბა ამას თა ვა დაც გრძნობ და. ამი ტომ მი მარ თა ავ ტობიოგ რა ფი ულ 
მო დელს, მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის - იე სე ქრის ტე საშ ვი ლის, ზედ წო დე ბით 
– კე ი სა რის, პრო ტო ტი პად აქ ცია სა კუ თა რი პერ სო ნა.

პრო ტო ტი პებს, მეტ წი ლად, რე ა ლის ტი პრო ზა ი კო სე ბი მი მარ თა ვენ, 
მაგ რამ ავ ტო ბიოგ რა ფი უ ლო ბა ამ არე ა ლის და ვიწ რო ე ბას ნიშ ნავს. პრო
ფე სი ო ნა ლი პრო ზა ი კო სი მხო ლოდ ავ ტო ბი ოგ რა ფი ის იმე დად ვერ იქ
ნე ბა, რად გან მას, პირ ველ ყოვ ლი სა, სჭირ დე ბა გა მო ნა გო ნი, ფაქ ტის 
შეც ვლა, შევ სე ბა და გარ და სახ ვა. ოღონდ ეს მა შინ, რო ცა პერ სო ნაჟ თა 
გა ლე რეა უნ და წარ მო სა ხოს, რა თა რამ დე ნი მე ტექ სტში თა ვი სი თა ვის 
ვა რი ა ცია არ მოგ ვცეს, მაგ რამ ერთ რო მან ში ეს ჩვე უ ლებ რივ ფაქ ტად 
აღიქ მე ბა.

ერ თი რო მა ნი აი ტანს ავ ტო ბი ოგ რა ფი ას, მით უმე ტეს მა შინ, რო ცა ავ
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ტო რი ცდი ლობს ამ მო დელ ში სხვა ნაც ნო ბი სა ხე ე ბიც დაგ ვა ნა ხოს.მურ
მან თავ დიშ ვი ლის რო მანს, რო მე ლიც ჩვენს წარ სულ საც გაგ ვახ სე ნებს 
(ბავ შვო ბა, სტუ დენ ტო ბა, ტოლ ამ ხა ნაგ თა წრე), ჩვენს მე გობ რებ სა 
(მაგ., ამი რან შა ვიშ ვი ლი  გი ვი შა ვიშ ვი ლი, წმინ და მწე რა ლი  იუ რი ბა
ქა ნი ძე, “კა ცად გამ ხა დე”  გია იო სე ლი ა ნი) და მას წავ ლებ ლებ საც (მაგ. 
დო ცენ ტი ვე რუ ლა ვა  გრი ვერ ფა რუ ლა ვა, ნი კან დრო ჭი ლაია  ან დრო 
ჭი ლა ი ა, ხინ კი კო  აკა კი ხინ თი ბი ძე, აპო ლო ნი აპო ლონ ცა ნა ვა), იმ მძი
მე და ძნელ ატ მოს ფე რო საც, რო მელ შიც აღ ვი ზარ დეთ.

მე და მურ მა ნი ერთ კურ სზე ვსწავ ლობ დით, სტუ დენ ტო ბის წლე ბი
დან ვე ვმე გობ რობ დით და ამი ტო მაც ამ წიგ ნის მრა ვა ლი დე ტა ლი ჩემ
თვის ნაც ნო ბი ა. მაგ რამ შე მო აქვს, ცხა დი ა, ჩემ თვის უც ნო ბი მა სა ლაც, 
გა მო ნა გონ საც ურ თავს, გარ და სახ ვა საც ახ დენს.

კარ გია ცალ კე უ ლი პორ ტრე ტე ბიც (მაგ., პრო ფე სო რი  აკა კი გა წე რე
ლი ა, აკა დე მი კო სი  გი ორ გი ჯიბ ლა ძე, ევ გე ნი  ევ გე ნია ბარ თა ი ა, პო ე ტი 
ჭე ლი ძე  ოთარ ჭე ლი ძე, ჰიდ რო ლო გი).

მურ მა ნი კარ გი სტი ლის ტია და ესეც ეხ მა რე ბა, რომ და სახ სო მებ ლად 
გად მოგ ვცეს ბი ოგ რა ფი უ ლი და წარ მო სა ხუ ლი სუ რა თე ბი.

რო გორც ჩვე უ ლებ რივ ხდე ბა ხოლ მე, ასე თი ტი პის რო მა ნებ ში ერ თი, 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის გარ შე მო იშ ლე ბა მოქ მე დე ბა. მხო ლოდ მი სი ჩვე
ნე ბა და გა მოკ ვე თა არის ავ ტო რის ამო ცა ნა. და ნარ ჩე ნი წუ თი ე რად ერ
თვის თხრო ბას და შემ დეგ და ვიწყ ე ბას ეძ ლე ვა.

ჩვენ ვეც ნო ბით მე სა მე პი რით წარ მოდ გე ნილ ავ ტო რის “მეს”  იე სე 
ქრის ტე საშ ვილს, მის გა რეგ ნუ ლად მშვიდ, ში ნა გა ნად კი და ძა ბულ, მძი
მე, ნერ ვი ულ ცხოვ რე ბას ბავ შვო ბის წლე ბი დან სი ბე რემ დე, სკო ლის 
მერ ხი დან აკა დე მი ამ დე.

ეს იმ ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რდის გზა ა, რო მელ საც სწყუ რო და ცოდ ნის 
შე ძე ნა, თა ვი სი ად გი ლის დამ კვიდ რე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ას პა რეზ ზე, 
მაგ რამ ხვდე ბო და დაბ რკო ლე ბა ნი, ჰყავ და ხე ლის შემ შლელ ნი და მხარ
დამ ჭერ ნიც. მაგ რამ მთა ვა რი თვი თონ იყო და ამი ტომ შეძ ლო წარ მა ტე
ბის მიღ წე ვა, თუმ ცა ვერ ჰპო ვა სა ბო ლო ო, ოფი ცი ა ლუ რი აღი ა რე ბა: იგი 
აკა დე მი ის წევ რად არ აირ ჩი ეს.

სევ დის მომ გვრე ლია მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის აღ სას რუ ლი: “სუფ სის 
მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, სწო რედ იქ, გაღ მა მხრი დან ბახ ვის წყა ლი რომ 
შე მო ერ თვის მას, პა ტა რა ბე ქო ბი ა. ამ ბე ქობ ზე საფ ლა ვი ა, სა დაც მარ-
ხია ჩვე ნი გმი რი. ამ ად გი ლას მდი ნა რე ოდ ნავ მარ ჯვნივ უხ ვევს და მჩქე-
ფა რე ტალ ღებს ამ დოვ რებს, თა ვის გა მა ლე ბულ სრბო ლას ანე ლებს და 
და ჟი ნე ბულ მზე რას თით ქოს და აჩ ვე ნებს, რომ წა მი ე რად მოძ რა ო ბა საც 
კი წყვეტს, რა არის, ყუ რი და უგ დოს სა მა რის მა რა დი ულ მდუ მა რე ბას”.

ავ ტო რი პერ სო ნა ჟის შე მოქ მე დე ბი თი და შე მეც ნე ბი თი უნა რის აღ მო



448

ცე ნე ბა სა და გან ვი თა რე ბას უკავ ში რებს ძა ლა უფ ლე ბის ნე ბას - ცე ზა-
რიზ მის იდე ას, რაც პი როვ ნე ბას სტი ქი უ რად იმორ ჩი ლებს და გან საზღ
ვრავს მი სი ცხოვ რე ბის გზას.

ამი ტომ ჰქვია იე სეს “კე ი სა რა”, ხო ლო რო მანს - “კე ი სა რი”.
ცე ზა რიზ მის იდეა აქ გა დატყ დე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სფე რო ში, რად

გან პრაქ ტი კუ ლი სფე რო სხვებს უკა ვი ათ.
პა რა ლე ლუ რად მოქ მე დე ბა ივ სე ბა უხ ვი ცხოვ რე ბი სე უ ლი რე ა ლი ე

ბით, ყო ფი თი დე ტა ლე ბით, სევ დი თა და იუ მო რით.
ამას ერ თვის მე ო რე, ქრის ტი ა ნულ სიმ ბო ლი კაც, რაც გა მო ხა ტუ ლია 

პერ სო ნა ჟის სა ხე ლი თა და გვა რით და გვე უბ ნე ბა მაცხ ოვ რის მსგავს 
ტან ჯვა წვა ლე ბა ზე, რა საც ცხოვ რე ბა უმ ზა დებს სუ ლის გმირს, ინ ტე
ლექ ტუ ა ლურ გზა ზე მდგარ პი როვ ნე ბას.

ავ ტო რი თა ვი სი სა მეც ნი ე რო კვლე ვის შე დე გებ საც ურ თავს თხრო ბას 
(მაგ. რო მან ტი კო სებ ზე, რუს თვე ლო ლო გი ა ზე), აღ წერს თუ რო გორ მი
ვი და ამა თუ იმ იდე ამ დე (მაგ. ფა ზი სის სა კითხ ი), ცალ კე ულ სა ინ ტე რე
სო ფი ლო ლო გი ურ დაკ ვირ ვე ბებ საც გვაც ნობს (მაგ. ე.წ. “ავ ტო რის ჩა
ნა ფიქ რის” შე სა ხებ), რა თა ტექსტს შეს ძი ნოს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კონ
კრე ტი კა და არ დარ ჩეს აბ სტრაქ ტუ ლი მსჯე ლო ბის სფე რო ში.

წიგ ნის მრა ვა ლი ეპი ზო დი ნო ვე ლის ტუ რი სის ხარ ტი თა და სი სა და ვით 
არის გად მო ცე მუ ლი. ავ ტორს გან სა კუთ რე ბით ემარ ჯვე ბა გან წყო ბი
ლე ბის ხატ ვა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა, ში ნა გა ნი დრა მა ტიზ მის ჩვე ნე ბა.

მო ვი ტა ნოთ ორი ო დე მა გა ლი თი: 
“კე ი სარს უცებ მო ეჩ ვე ნა, რომ ცალ კე უ ლი ეკ ლე ბი და ტკი ვი ლე ბი ერთ 

დიდ ტკი ვი ლად გა დამ დნა რი ყო და სა ბო ლო ოდ სიკ ვდი ლად გა დაქ ცე უ-
ლი ყო და ეს სიკ ვდი ლი არა მარ ტო მწერ ლის სხე ულს და უფ ლე ბო და. 
არა, იგი თით ქოს და ირ გვლივ არ სე ბულ უსუ ლო საგ ნებ საც გა დას დე-
ბო და და ისი ნიც თა ვის ტყვე ო ბა ში მო ექ ცი ა, პატ რო ნის წას ვლას კი დევ 
უფ რო მე ტად უსუ ლო და კი დევ უფ რო მე ტად მი უ სა ფა რი გა ე ხა და ღა-
რი ბუ ლი მა გი დაც და მოტყ უ ე ბუ ლი ტა ბუ რე ტიც, გა ხუ ნე ბულ -გა ჯერ ქე-
შე ბუ ლი შპა ლე რი ცა და მტვრი ა ნი ლიფ ლი ფაც, მა გი და ზე მო ყუნ ცუ ლე 
პირ მო ტე ხი ლი საწყ ლე დო ქი ცა და სი გა რე ტის ცა რი ე ლი კო ლო ფიც”.

“ო დეს ღაც ეზოს სიღ რმე ში ბე ბე რი გუ რუ ლი ოდა იდ გა, მთლი ა ნად ხი-
სა. სწო რედ ამ ად გი ლას ახ ლა ახალ მო სახ ლეს ქვით კი რის ორ სარ თუ-
ლი ა ნი სა სახ ლე აე გო - უფ რო დი დი, უფ რო ნა თე ლი, უფ რო ხალ ვა თი; 
სწო რედ ეზოს მარ ჯვე ნა წი ნა კუთხ ე ში იდ გა ის წა მოქ ცე უ ლი ბე ბე რი 
დე მი რა ვაშ ლის ხე, ცხენს რომ ჰგავ და და ყმაწ ვი ლე ბი “ა ჩუ, აჩუს” ძა-
ხი ლით ზედ გა და ას ხდე ბოდ ნენ ხოლ მე. არა, აღარ სად იყო. დროს ისიც 
მო ეს პო, გა ე ნად გუ რე ბი ნა; ჟამ თა სვლას ისე შე ე მუს რა, მი სი ფეს ვე ბიც 
აღარ სად ჩან და...”
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აი, ასე თი ემო ცი უ რი, დახ ვე წი ლი სტი ლით წერს მურ მან თავ დიშ ვი ლი, 
მაგ რამ ზოგ ჯერ მა ინც ემ ჩნე ვა გე მოვ ნე ბის შე სუს ტე ბა.

ავი ღოთ მა გა ლი თე ბი რო მა ნის პირ ვე ლი ვე გვერ დი დან:
“გო ნის მოძ რა ო ბამ სწრა ფად გა ირ ბი ნა”, “პრო პორ ცი უ ლი სხე უ ლი 

ჰქონ და”, “სურ ნე ლოვ ნებ და კოხ ტად შებ რა წუ ლი პუ რი”, “უ მან კო ე ბის 
სიმ ღე რას ღუ ღუ ნებ დნენ”, “სა უ ბა რი მას რომ შე ე ხე ბო და”, “უტყ უ ა რი 
დას კვნის ელ ფერს ანი ჭებ და”...

სა და ვოა ცალ კე უ ლი გა მოთ ქმე ბი და ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლე ბი.
უც ნო ბი სიტყ ვა, თუ გან სა კუთ რე ბულ კონ ტექ სტში არ მო ექ ცა, იწ

ვევს გა ღი ზი ა ნე ბას ან ყუ რადღ ე ბას ადუ ნებს (მაგ. მო უ ნე ლა ვა, გა უ კი-
ლა ვებ და, მი ჩიგ და ნა, კუ კუ ნა ხი, ასუნ დე ბა, გა და უს ხვა გა ნა).

ვფიქ რობ, სა ჭი როა ლექ სე ბის შემ ცი რე ბა, ორი ო დე მათ გა ნის მოხ მო
ბი თაც სუ რა თი ნა თე ლი ა. ის, რაც ავ ტო რი სათ ვის მახ ლო ბე ლი ა, ყო ველ
თვის რო დი აღუძ რავს მკითხ ველ საც ასეთ სა ვე გრძნო ბებს.

ალ ბათ მი ზე ზი ის არის, რომ მურ მანს უფ რო ბი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა
ლე ბი იტა ცებს, ვიდ რე რო მა ნის ლო გი კა. ამი ტომ ჩნდე ბი ან და უეც რად 
ქრე ბი ან პერ სო ნა ჟე ბი ტექ სტში. სჯობ და კი ბი ოგ რა ფია და ე მორ ჩი ლე
ბი ნა თხრო ბის დი ნა მი კი სათ ვის.

მურ მან თავ დიშ ვი ლის რო მა ნი “კე ი სა რი” მრა ვალ მხრივ გან ხილ ვას იმ
სა ხუ რებს. მე მხო ლოდ პირ ველ შთა ბეჭ დი ლე ბას ვთა ვა ზობ მკითხ ველს. 
მაგ რამ დას კვნის სა ხით შევ ნიშ ნავ, რომ თუ იგი მო ახ დენს ტექ სტის კო რექ
ტი რე ბა სა და გა აგ რძე ლებს დახ ვე წას, მკითხ ვე ლიც მო ი გებს და ავ ტო რიც.

“მწერლის გაზეთი”,
2007, 1-15 დე კემ ბე რი

კლა სი კის გა მო ცე მის პრინ ცი პი

საბ ჭო თა ტექ სტო ლო გი ა ში დამ კვიდ რე ბუ ლია ე.წ. ავ ტო რის სა ბო ლოო 
ნე ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ გა მო სა ცე მად მი სა ღე ბია ის ვა რი ან ტი, რო
მელ შიც ბო ლო ცვლი ლე ბა ნია შე ტა ნი ლი.

ერ თის შე ხედ ვით ეს პრინ ცი პი სწო რია და თით ქოს ასე დაც უნ და იყოს 
 ავ ტორს უფ ლე ბა აქვს წიგ ნის თუ ნა წარ მო ე ბის და ბეჭ დვის შემ დე გაც 
გა ნაგ რძოს მუ შა ო ბა, გა ით ვა ლის წი ნოს შე ნიშ ვნე ბი, ახ ლე ბუ რად გა ი აზ
როს ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბი. ცხა დი ა, ყვე ლა მწე რა ლი არ იზი ა რებს ამ 
პრინ ციპს. ხო ლო ზოგს მე თო და დაც აქვს ქცე უ ლი (მაგ. დ. შენ გე ლა ი ა, 
ს. ჩი ქო ვა ნი, კ. ლორ თქი ფა ნი ძე).

მაგ რამ ტექ სტის ყო ვე ლი სა ხეც ვლა სრულ ყო ფა რო დი ა, რო გორც ავ
ტორს ეჩ ვე ნე ბა ხოლ მე. ტექ სტო ლო გია ამას ყუ რადღ ე ბას არ აქ ცევს და 
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მი მარ თავს სა ბო ლოო ვა რი ანტს, ე.ი. გა მო რიცხ ავს ეს თე ტი კურ კრი ტე-
რი უმს. ამის გა რე შე კი ლი ტე რა ტუ რის ნი მუ შე ბის გა მო ცე მა მე ქა ნი კურ 
კა ტა ლო გი ზა ცი ად იქ ცე ვა.

მაგ რამ ეს თე ტი კუ რი კრი ტე რი უ მი მე ტად მო უ ხელ თე ბე ლი ცნე ბაა და 
მყარ საკ ვა ლი ფი კა ციო ნიშ ნად თით ქოს ვერ გა მოდ გე ბა, ყო ველ შემ
თხვე ვა ში  ტექ სტო ლო გი სათ ვის, რო მე ლიც შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე
სი სა გან შორს დგას. გა მო დის, რომ ასეთ დროს ტექ სტო ლო გია (ან ნე
ბის მი ე რი გა მომ ცე მე ლი) ლი ტე რა ტუ რის რეგ რესს ემ სა ხუ რე ბა და არა 
პროგ რესს! ნაც ვლად იმი სა, რომ მკითხ ველს გა აც ნოს ტექ სტის სა უ კე
თე სო ვა რი ან ტი, აწ ვდის მდა რეს.

ის მის კითხ ვა  რო გორ უნ და გა მო ი ცეს მო მა ვალ ში “დი ო ნი სოს ღი-
მი ლი”, “მთვა რის მო ტა ცე ბა”, “სა ნა ვარ დო”, “ტფი ლი სი”, “ბა თა ქე ქი ა”, 
“კოლ ხე თის ცის კა რი”, კ. გამ სა ხურ დი ას ლი ტე რა ტუ რუ ლი და პო ლი ტი-
კუ რი ესე ე ბი, ნო ვე ლე ბი (მაგ. “ფო ტოგ რა ფი”), გ. ლე ო ნი ძის, ი. გრი შაშ-
ვი ლის, ს. ჩი ქო ვა ნის, გრ. აბა ში ძის ცალ კე უ ლი ლექ სე ბი?

სა კუ თარ თხზუ ლე ბა თა დაშ ლა სა და ხე ლა ხალ მონ ტაჟს, ჩას წო რე ბა
სა და გა და კე თე ბას ზოგ ჯერ კუ რი ო ზიც თა ნა სდევს. ერ თი მა გა ლი თი: 
დემ ნა შენ გე ლა ი ამ 1925 წელს გა მო აქ ვეყ ნა “გუ რამ ბა რა მან დი ა”, თა
ვი სი სა უ კე თე სო მოთხ რო ბა. შემ დეგ იგი გა და ა კე თა, და შა ლა, ცალ კე 
გა მო ყო ნო ვე ლა “მორ დუ”. მაგ რამ ახ ლა “მორ დუ” და “გუ რამ ბა რა მან
დი ა” შე ი ცავს 40მდე სა ერ თო სტრი ქონს და დაკ ვირ ვე ბუ ლი თვა ლია 
სა ჭი რო, რა თა პერ სო ნა ჟე ბი მკითხ ველს ერ თმა ნეთ ში არ აე რი ოს, მით 
უმე ტეს, რომ ავ ტორს ეს კი დეც და ე მარ თა!

“მორ დუს” მთა ვა რი პერ სო ნა ჟია ტო ჩი კონ ჯა რი ა, მაგ რამ მო უ ლოდ
ნე ლად ჩნდე ბა “ი ვარ და ვა” (თხზ. III, 1970, გვ., 15, რჩე უ ლი, 1977, გვ. 
37), რო მე ლიც, რო გორც ვი ცით, გუ რამ ბა რა მან დი ას მორ დუ ა, ე.ი. ავ
ტორ მა მე ქა ნი კუ რად გა ი მე ო რა პირ ვე ლი მოთხ რო ბის პერ სო ნა ჟის  კო
ჩა ივარ და ვას გვა რი. უზუს ტო ბა ზე კი არა ვინ მი უ თი თა. რო გორ მო ვიქ
ცეთ, ვენ დოთ ტექ სტო ლო გი ის ე.წ. სა ბო ლოო ნე ბას და ნო ვე ლა არ გა-
ვას წო როთ, ეგო ნოს მკითხ ველს ტო ჩი ხან კონ ჯა რია და ხან ივარ და ვა?

1927 წელს “მნა თობ მა” და ბეჭ და დემ ნა შენ გე ლა ი ას რო მა ნი “ტფი ლი
სი”, შემ დეგ მწე რალ მა იგი და შა ლა. ისმის კითხვა – რამდენად სწორად 
მოიქცა ავტორი?

ახ ლა მე ო რე უკი დუ რე სო ბას შე ვე ხოთ:
ზოგ ჯერ გა მომ ცე მე ლი თვით ნე ბუ რად ას წო რებს ტექსტს, აკე თებს 

კუ პი უ რებს. ამის შე დე გად ზოგ ჯერ არა ფე რი იც ვლე ბა, ხა ნაც ტექ სტი 
მა ხინ ჯდე ბა. მაგ რამ შე დე გი უფ რო სა ვა ლა ლო ა. თა ვი დან ვე ვხე დავთ 
და ვე გუ ე ბით სი ყალ ბეს. ამ გვარ ტექ სტებ ზე შემ დეგ თე ო რი ე ბი აღ მო
ცენ დე ბა ხოლ მე. მი ზა ნი გა სა გე ბი იყო  არა წარ სუ ლის რე კონ სტრუქ-
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ცი ა, არა მედ – ფალ სი ფი კა ცი ა. 
ერ თი მა გა ლი თი სხვა მრა ვალ თა შო რის:
ტი ცი ან ტა ბი ძის სო ნე ტი “პე ტერ ბურ გი”, რო მელ შიც და ხა ტუ ლია 

ქა ლა ქის ფან ტას მა გო რი უ ლი სუ რა თი სპე ცი ფი კუ რი სიმ ბო ლის ტუ რი 
ლექ სი კით (ედ გა რი, ბე ლი, როს კი პე ბის ხრო ვა, ქა ო სის მნახ ვე ლი, ჭინ
კა), შე ი ცავს ასეთ ტა ეპს  “მო ი გო ნე ბენ და იტყ ვი ან მხო ლოდ ერთ სა-
ხელს” (“მე ოც ნე ბე ნი ა მო რე ბი”, 1919).

იგი ასე ვე ითარ გმნა რუ სუ ლად  “Орион”, 1919, № 1.
1934 წელს ეს სტრი ქო ნი ავ ტო რის თუ რე დაქ ტო რის მი ერ ასე შე იც ვა

ლა  “მო ი გო ნე ბენ მხო ლოდ მარ ტო ლე ნი ნის სა ხელს”, რა თა თქმუ ლი ყო, 
რომ 1917 წლის 25 ოქ ტომ ბრის ღა მეს ჩნდე ბა ლე ნი ნის სა ხე ქარ თულ 
პო ე ზი ა ში (იხ. ტ. ტა ბი ძე, ერ თტო მე უ ლი, 1985, გვ. 8182)! კონ ტექსტს 
კი ყუ რადღ ე ბა არ მი აქ ცი ეს, არც ის გა ახ სენ დათ, რომ 25 ოქ ტომ ბრის 
ღა მეს ქუ თა ის ში მყოფ ქარ თველ პო ეტს არა ფე რი ეცო დი ნე ბო და პეტ
როგ რა დის ამ ბებ ზე!

კუ პი უ რე ბით ქვეყ ნდე ბა ან და სუ ლაც არ იბეჭ დე ბა გა მო ჩე ნილ ქარ
თველ პო ეტ თა და პრო ზა ი კოს თა ცალ კე უ ლი ქმნი ლე ბა ნი. მი ზე ზი სხვა
დას ხვაა  1020ი ა ნი წლე ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი და სო ცი ა ლუ რი სუ ლის კვე
თე ბა (დ. კლდი აშ ვი ლი, ჭ. ლომ თა თი ძე, კ. გამ სა ხურ დი ა, ი. გრი შაშ ვი ლი, 
ს. შან ში აშ ვი ლი, ა. აბა შე ლი...), სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლოს ბე დი (გრ. აბა ში-
ძე, ი. მო საშ ვი ლი...), სტა ლი ნის კულ ტი (გ. ლე ო ნი ძე, ი. გრი შაშ ვი ლი, ს. 
ჩი ქო ვა ნი, ი. მო საშ ვი ლი, გრ. აბა ში ძე, ირ. აბა ში ძე...), რე ლი გი უ რი ალუ
ზი ე ბი (ს. ჩი ქო ვა ნი, კ, ნა დი რა ძე...).

ტო მე უ ლებ ში არ შე აქვთ კ. გამ სა ხურ დი ას რო მა ნი “ბე ლა დი”, გ. ლე-
ო ნი ძის პო ე მა “ბავ შვო ბა და ყრმო ბა”, შ. და დი ა ნის პი ე სა “ნა პერ წკლი-
დან”. შე იძ ლე ბა ზო გი მათ გა ნის გა მო ავ ტორ ზე გუ ლიც დაგ ვწყდეს, 
მაგ რამ ასე თია XX სა უ კუ ნის სიტყ ვის ოს ტატ თა მწა რე ხვედ რი და დღეს 
ვე რა ფერს გა ვაწყ ობთ. რა თქმა უნ და, სხვა სა კითხია გრ. რო ბა ქი ძი სა 
და ალ. ჭე იშ ვი ლის დრა მა ტუ ლი ის ტო რი ა. ჩვენ არა თუ მა თი ნა წე რე ბის 
გა მო ცე მა, ხსე ნე ბაც გვეკ რძა ლე ბო და.

რო გორც ვხე დავთ, ტექ სტო ლო გია მოქ მე დებს ორი ურ თი ერ თგა მომ-
რიცხ ვე ლი პრინ ცი პით (და ორი ვე მცდა რი ა) - არც აკა დე მი უ რი ფორ მა-
ლო ბა, არც თა ნა ავ ტო რო ბა. მაგ რამ საქ მე ისა ა, რომ ორი ვე ეს პრინ ცი პი 
ხელს აძ ლევ და ხე ლი სუფ ლე ბას, ფა რუ ლად გა მო ხა ტავ და მორ ჩი ლე ბას 
კო მუ ნის ტუ რი იდე ო ლო გი ი სად მი, აქე ზებ და ავ ტორს, რა თა გა და ე ხა ზა 
თა ვი სი წარ სუ ლი, შეს დგო მო და მის ფალ სი ფი კა ცი ას, შე გუ ე ბო და მმარ
თველ ძა ლას.

უც ნა უ რი ფაქ ტი ა: არ გაგ ვაჩ ნია XX სა უ კუ ნის არ ცერ თი ქარ თვე ლი 
მწერ ლის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი კრე ბუ ლი, და ვით კლდი აშ ვი ლი საც კი 
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(თუმ ცა “სა მა ნიშ ვი ლის დე დი ნაც ვლის” ავ ტორს ოფი ცი ო ზი დიდ პა
ტივს სცემ და!). გა მო ნაკ ლი სია გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე, მაგ რამ ისიც და ი
ბეჭ და მკაც რი გაცხ რილ ვით შემ დეგ (მაგ. XII ტო მი). ხო ლო გა მო ცე მის 
სა ვა ლა ლო ტექ სტო ლო გი უ რი დო ნე სა ყო ველ თა ო დაა ცნო ბი ლი.

თა ნა მედ რო ვე მკითხ ველს არას წო რი წარ მოდ გე ნა აქვს XX სა უ კუ ნის 
ქარ თულ მწერ ლო ბა ზე, სიტყ ვის თვალ სა ჩი ნო ოს ტა ტებ ზე, მათ თე
ო რი ულ ნა აზ რევ ზე. მაგ., კ. გამ სა ხურ დი ას ტო მე უ ლებ ში ვერ შე ვი და 
მწერ ლის 70ზე მე ტი პო ლი ტი კუ რი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი ეს სე. ასე ვე არ 
და ი ბეჭ და ტ. ტა ბი ძის, ლ. ქი ა ჩე ლის, ი. გრი შაშ ვი ლის, გ. ქი ქო ძის, ს. შან-
ში აშ ვი ლის, ალ. აბა შე ლის, ს. ჩი ქო ვა ნის უამ რა ვი ეს სე, გა მოქ ვეყ ნე ბუ
ლი 1020ი ა ნი წლე ბის პრე სის ფურ ცლებ ზე (არ ქი ვე ბის შეს წავ ლი სა გან 
ჯერ შორ სა ვართ).

მა სა ლის იგ ნო რი რე ბა და ფალ სი ფი კა ცია გახ და კვლე ვის ერ თ-ერ თი 
სა ფუძ ვე ლი. ამას და ერ თო მო წო დე ბა პრო ცე სის რო გორც გამ რუ დე
ბის, ისე შე ლა მა ზე ბი სა, ეროვ ნუ ლი ტრა გე დი ის შეც ვლა ფსევ დო აღ
მაფ რე ნით, ორი ენ ტი რი არა ლი ტე რა ტუ რულ აზ როვ ნე ბა ზე, ფაქ ტი უ რი 
უარ ყო ფა XX სა უ კუ ნის ევ რო პუ ლი არე ა ლი სა, ამ გვა რი ჰერ მე ტიზ მით 
სი რაქ ლე მა სებ რი თვით დამ შვი დე ბა, ე.წ. სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის 
კულ ტი/ ფალ სი ფი კა ტო რე ბი მხო ლოდ ლი ტე რა ტო რე ბი ხომ არ იყ ვნენ!)

შექ მნი ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო დე ლი წლე ბის მან ძილ ზე მძლავ რი 
პრო პა გან დის მე ო ხე ბით შე იჭ რა სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში, მუ შის, გლე ხი-
სა და ინ ტე ლი გენ ტის ცნო ბი ე რე ბა ში და თან და თან დამ კვიდ რდა კი დეც. 
შე დე გი - მა სამ დაჰ კარ გა ინ ტე რე სი ლი ტე რა ტუ რი სად მი. პა რა დოქ სი - 
რო ცა და იწყო ძვე ლი სქე მე ბის რღვე ვა, ამას პირ ველ რიგ ში მტრუ ლად 
მა სა შეხ ვდა. არა ფერს ვამ ბობ კონ სერ ვა ტორ მწერ ლებ სა და ლი ტე რა
ტო რებ ზე  სქე მის ფაქ ტი ურ თა ნა ავ ტო რებ ზე.

ლი ტე რა ტუ რის შეს წავ ლის ფუნ და მენ ტი არის კლა სი კის გა მო ცე მა, 
მი სი სა თა ნა დო კო მენ ტი რე ბა და არა ჩას წო რე ბა, შეკ ვე ცა ან იგ ნო რი
რე ბა. დი დი მწე რა ლი ხომ მა გა ლითს გვაძ ლევს არა მხო ლოდ ინ ტე ლექ
ტუ ა ლუ რი გმი რო ბით, ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის წე სით, არა მედ  შეც დო
მე ბი თაც, რაც უნ და მწა რე იყოს იგი. მაგ რამ ისიც უნ და გა ნი საზღ ვროს 
 სად არის მა თი სა თა ვე.

გაზ. “თბი ლი სი”, 1990, 19 ივ ლი სი

“ყო რა ნის” ავ ტო რი ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში
ეთერ მგა ლობ ლიშ ვი ლის ნაშ რო მი “ედ გარ პო ქარ თულ ლი ტე რა ტუ-

რა ში” (19001920ი ა ნი წწ.) წარ მოდ გე ნი ლია ფი ლო ლო გი ურ მეც ნი ე რე
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ბა თა კან დი და ტის სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. გა მოკ ვლე ვა 
შედ გე ბა შე სავ ლი სა, ორი თა ვი სა და დას კვნი სა გან. ერ თვის გა მო ყე ნე
ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სი ა, რო მე ლიც 206 ერ თე ულს მო ი ცავს.

შე სა ვალ ში ავ ტო რი მსჯე ლობს ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა 
მნიშ ვნე ლო ბა ზე, ედ გარ პოს პო პუ ლა რო ბა ზე ევ რო პა სა და რუ სეთ ში, 
მის როლ ზე სიმ ბო ლიზ მის გან ვი თა რე ბა ში. შემ დეგ მოკ ლედ არის მი
მო ხი ლუ ლი ედ გარ პოს პო ე ზი ი სა და პრო ზის თარ გმა ნის ის ტო რია სა
ქარ თვე ლო ში. სავ სე ბით სწო რად არის შე ნიშ ნუ ლი, რომ ედ გარ პოს შე
მოქ მე დე ბა იყო ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის გა ნახ ლე ბის ერ თერ თი წყა რო. 
ამ დე ნად აუ ცი ლე ბე ლია კონ კრე ტუ ლად მსჯე ლო ბა ამ ფაქ ტზე. ეს არის 
დი სერ ტა ცი ის მი ზა ნიც. შე სავ ლი სად მი გვაქვს ერ თი შე ნიშ ვნა. ავ ტო რი 
წერს, რომ ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა არას დროს არ ყო ფი ლა კარ ჩა კე ტი ლი 
(გვ.3). ეს არ არის სწო რი და ამის გა მო წერ დნენ ცის ფერ ყან წე ლე ბიც. 
ცხა დი ა, კარ ჩა კე ტი ლო ბას ტო ტა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბით ნუ გა ვი გებთ. 
თვით ის ფაქ ტი, რომ ედ გარ პო 1886 წლამ დე არ თარ გმნი ლა ქარ თუ
ლად, ამას ვე მეტყ ვე ლებს. აქ არა ფერს ვიტყ ვით იმა ზე, რომ XIX სა უ კუ
ნის II ნა ხევ რის ევ რო პუ ლი კულ ტუ რა სა ქარ თვე ლო ში ათ ვი სე ბულ იქ ნა 
მხო ლოდ XX სა უ კუ ნის 10ი ა ნი წლე ბი დან.

დი სერ ტა ცი ის პირ ველ თავ ში გან ხი ლუ ლია ედ გარ პოს ნა წარ მო ებ თა 
ქარ თუ ლი თარ გმა ნე ბი 19001920ი ან წლებ ში. ამ პე რი ოდ ში ოთხ ჯერ 
თარ გმნი ლა “ყო რა ნი” ვა ჟა- ფშა ვე ლას, ს. შან ში აშ ვი ლის, გ. მეგ რე ლიშ-
ვი ლის კ. ჭი ჭი ნა ძის მი ერ. ავ ტო რი სავ სე ბით და მა ჯე რებ ლად უარ ყოფს 
მო საზ რე ბას, რომ თით ქოს ვა ჟა ფშა ვე ლას არა ფე რი უნ და ჰქო ნო და სა
ერ თო ედ გარ პოს შე მოქ მე დე ბას თან. იგი ვრცლად, პა რა ლე ლუ რი ტექ
სტე ბის მოხ მო ბით აჩ ვე ნებს, რომ ვა ჟას თარ გმა ნი სცილ დე ბა დე დანს. 
ჯერ კი დევ 60ი ან წლებ ში და უდ გე ნი ათ ვა ჟას მი ერ თარ გმნი ლი “ყო რა
ნის” წყა რო  იგი გად მო ღე ბუ ლი ყო ფი ლა ლ. ობო ლენ სკის თარ გმა ნი
დან. ავ ტო რი სა ინ ტე რე სოდ მსჯე ლობს ამ ლექ სის ცალ კე ულ დე ტა ლებ
ზე, პო ე ტი კა ზე, მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ზე. მაგ რამ გვაქვს მე თო დო ლო
გი უ რი შე ნიშ ვნა: რად გან ვი ცით, რომ ვა ჟას დე დ ნი დან არ უთარ გმნია 
“ყო რა ნი”, უკ ვე სავ სე ბით ზედ მე ტია იმის აღ ნიშ ვნა თუ სად სცილ დე ბა 
ვა ჟა ფშა ვე ლა ინ გლი სურ ლექსს. მის თვის რომ დე და ნი ობო ლენ სკის 
თარ გმა ნი ა. დი სერ ტან ტის მსჯე ლო ბის მი ხედ ვით იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი
ლე ბა თით ქოს ვა ჟას ინ გლი სუ რი დან ეთარ გმნოს “ყო რა ნი”.

ს. შან ში აშ ვილ საც რუ სუ ლი დან უთარ გმნია “ყო რა ნი”, ბალ მონ ტის მი
ხედ ვით. რო გორც დი სერ ტან ტი შე ნიშ ნავს, ბალ მონ ტის თარ გმა ნი ახ
ლოა ორი გი ნალ თან და შე სა ბა მი სად  ს. შან ში აშ ვი ლიც უფ რო ზუს ტად 
გად მოგ ვცემს ედ გარ პოს ლექ სის სტილ სა და გან წყო ბი ლე ბას.

“ყო რა ნი” მე სა მედ უთარ გმნია გ. მეგ რე ლიშ ვილს, მა საც ბალ მონ ტი
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დან. მაგ რამ ს. შან ში აშ ვი ლი სა გან გან სხვა ვე ბით რვა მარ ცვლო ვა ნი მეტ
რით გად მო უ ღია (ს. შან ში აშ ვილ მა 4მარ ცვლედს მი მარ თა). რო გორც 
ნაშ რომ შია აღ ნიშ ნუ ლი, თარ გმან ში არ იგ რძნო ბა დედ ნი სე უ ლი სტი ლი, 
რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა, თუმ ცა ბალ მონ ტის თარ გმანს “არ სე ბი თად ზუს
ტად მიჰ ყვე ბა”. ისევ მე თო დო ლო გი უ რი შე ნიშ ვნა: ავ ტო რი წერს, მეგ
რე ლიშ ვი ლი არას წო რად შერ ჩე უ ლი სიტყ ვე ბის გა მო სა თა ნა დოდ ვერ 
გად მოს ცემს დედ ნის ში ნა არ სსო (გვ. 22). გ. მეგ რე ლიშ ვილ საც ხომ 
დედ ნი დან არ უთარ გმნია “ყო რა ნი”. მის თვის სა ფუძ ვე ლი იყო ბალ მონ
ტის თარ გმა ნი. ამი ტომ ჩვენ უნ და ვიმ სჯე ლოთ ჯერ ბალ მონ ტთან მი
მარ თე ბა ზე და არა მი სი გა მო ტო ვე ბით პირ და პირ ინ გლი სურ ლექ სთან 
მი მარ თე ბა ზე!

1924 წელს კ. ჭი ჭი ნა ძეს 20 მარ ცვლე დით გა უ ლექ სავს ერეკ ლე ტა
ტიშ ვი ლის პწკა რე დი. ეთერ მგა ლობ ლიშ ვი ლი უდა რებს ორი გი ნალს 
თარ გმანს, აღ ნიშ ნავს ცალ კე ულ უზუ სტო ბებს, მაგ რამ, მი სი აზ რით, 
იგი ყვე ლა ზე კარ გად გად მოგ ვცემს ლექ სის “აზ რსა და გან წყო ბას”.

1920 წელს ანო ნიმ ავ ტორს უთარ გმნია და ჟურ ნალ “ტფი ლის ში” და უ
ბეჭ დავს ედ გარ პოს ლექ სი “კო ლი ზე უ მი”, მაგ რამ გად მო უღია პრო ზის 
სა ხით. დე და ნი ყო ფი ლა ბალ მონ ტის თარ გმა ნი.

რო გორც ვხე დავთ, 19001920ი ან წლებ ში თარ გმნი ლა ედ გარ პოს 2 
ლექ სი, აქე დან ერ თი ოთხ ჯერ, მაგ რამ დედ ნი დან – არც ერ თხელ.

უფ რო მე ტად უთარ გმნი ათ ედ გარ პოს პრო ზა (ი. ევ დოშ ვი ლი, გრ. 
ყიფ ში ძე, კ. გამ სა ხურ დი ა, ალ. გარ სე ვა ნიშ ვი ლი, ე. ტა ტიშ ვი ლი), თუმ ცა 
დი დი ინ ტე რე სი არც ამ ჟან რი სად მი იგ რძნო ბა. მაგ რამ უნ და და ვე თან
ხმოთ დი სერ ტანტს, რომ მთა ვა რია არა თარ გმან თა რა ო დე ნო ბა, არა
მედ  მა თი რო ლი და ფუნ ქცია ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცეს ში.

კ. გამ სა ხურ დი ას ბალ მონ ტი დან უთარ გმნია მოთხ რო ბა “ო ვა ლუ რი 
სუ რა თი” “სუ რა თის” სა ხელ წო დე ბით. იგი და ი ბეჭ და 1910 წელს “სა ხალ
ხო გა ზეთ ში.” ავ ტო რი ცხად ყოფს, რომ მწე რა ლი არ მის დევს ბალ მონ
ტის თარ გმანს, საკ მა ოდ თა ვი სუფ ლად ეკი დე ბა ტექსტს.

მთარ გმნელ თა გან მხო ლოდ ერეკ ლე ტა ტიშ ვი ლი სარ გებ ლობ და ინ
გლი სუ რი ორი გი ნა ლით.

ნაშ რო მის მე ო რე თა ვი “ედ გარ პო ქარ თველ მწე რალ თა შე მოქ მე დე
ბა ში” სა მი პა რაგ რა ფი სა გან შედ გე ბა. 1. “ედ გარ პო “ცის ფერ ყან წე ლებ
თან”. 2. “ედ გარ პო ს. შან ში აშ ვი ლი სა და ი. გრი შაშ ვი ლის პო ე ზი ა ში”. 3. 
“ედ გარ პო გა ლაკ ტი ო ნის შე მოქ მე დე ბა ში”.

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა მსჯე ლო ბა ცის ფერ ყან წე ლე ბის ორ
კვი რე ულ გა მო ცე მა ზე  “ლი გე ი ა”. გა მო სუ ლა მი სი ორი ნო მე რი. მას ზე 
უთი თებს გ. ბაქ რა ძე ქარ თუ ლი პე რი ო დი კის ბიბ ლი ოგ რა ფი ა ში, იგი შე
სუ ლია ქარ თულ საბ ჭო თა ენ ციკ ლო პე დი ა ში. მაგ რამ ეს ორი გა მო ცე მა 
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იძ ლე ვა მხო ლოდ ზო გად ცნო ბებს. მ. აბუ ლა ძე, რო მელ მაც სპე ცი ა ლუ
რად შე ის წავ ლა ცის ფერ ყან წელ თა პრე სა, “ლი გე ი ას” არ შე ხე ბი ა. ამ დე
ნად ჩვენ ვთვლით, რომ “ლი გე ი ას” გან ხილ ვა დი სერ ტა ცი ის ერ თერ თი 
ყვე ლა ზე პო ზი ტი უ რი ნა წი ლია (მას ზე წე რი ლიც და ბეჭ და გა სულ წელს). 
ე. მგა ლობ ლიშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ სა ხელ წო დე ბის წყა რო არის ედ
გარ პოს პრო ზა უ ლი ნა წარ მო ე ბი “ლი გე ა”. “ლი გე ი ა” გა მო დი ო და 1918 
წელს, მას ში ცის ფერ ყან წე ლებ თან ერ თად და ბეჭ დი ლია გ. ტა ბი ძი სა და 
ი. გრი შაშ ვი ლის ლექ სე ბი, ისე ვე რო გორც ჟურ ნალ “ცის ფე რი ყან წე ბის” 
I ნო მერ ში. ეს ფაქ ტიც ან გა რიშ გა სა წე ვი ა, ე.ი. გ. ტა ბი ძე და ი. გრი შაშ ვი
ლი ჯერ კი დევ რჩე ბი ან ახალ გაზ რდა პო ე ტე ბის და საყ რდენ ძა ლად და 
არც ეს პო ე ტე ბი უარ ყო ფენ მათ თან თა ნამ შრომ ლო ბას, რო გორც ჩვე ნი 
ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ნი აღ ნიშ ნა ვენ ხოლ მე. მა ლე და იწყო ხან გრძლი
ვი პო ლე მი კა ი. გრი შაშ ვილ სა და გრ. რო ბა ქი ძეს შო რის. ისიც უნ და 
ით ქვას, რომ ჯერ კი დევ სა ქარ თვე ლოს მწე რალ თა I ყრი ლო ბა ზე, 1917 
წლის ოქ ტომ ბერ ში, ი. გრი შაშ ვილ სა და ცის ფერ ყან წე ლებს შო რის აღარ 
იყო მე გობ რუ ლი გან წყო ბი ლე ბა.

აქ ვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ დი სერ ტან ტი ცის ფე რი ყან წე ბის ჩა მო
ყა ლი ბე ბის თა რი ღად ასა ხე ლებს 1916 წელს. ეს არ არის სწო რი. უნ და 
იყოს 1915 წე ლი. ეს ამ ჟა მად დო კუ მენ ტუ რად მტკიც დე ბა (იხ. პ. იაშ ვი-
ლის ბა რა თე ბი ი. გრი შაშ ვი ლი სად მი).

გან ხი ლუ ლია ედ გარ პო სად მი პ. იაშ ვი ლის, ვ. გაფ რინ დაშ ვი ლის, ტ. 
ტა ბი ძის, შ. კარ მე ლის, ს. ცი რე კი ძის, კ. ნა დი რა ძის, გ. ლე ო ნი ძის, ნ. მი-
წიშ ვი ლის მი მარ თე ბა. მათ გან გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოდ არის გა
აზ რე ბუ ლი ვ. გაფ რინ დაშ ვი ლის თვალ საზ რი სი. დი სერ ტან ტი ჩერ დე ბა 
ვ. გაფ რინ დაშ ვი ლის ეს სე ებ ზე  “სა ხე ლე ბის მა გი ა”, “შე ნიშ ვნე ბი ლი რი
კა ზე” და ლექ სებ ზე. ავ ტო რის დას კვნით, ედ გარ პომ ზე გავ ლე ნა მო
ახ დი ნა არა მხო ლოდ ვ. გაფ რინ დაშ ვი ლის თე ო რი ულ შე ხე დუ ლე ბებ ზე, 
არა მედ  მის პო ე ტურ პრაქ ტი კა ზეც.

ე. მგა ლობ ლიშ ვი ლი შე ნიშ ნავს, რომ ტ. ტა ბი ძის ლექ სი “პე ტერ ბურ გი” 
დი დი ოქ ტომ ბრის სო ცი ა ლის ტურ რე ვო ლუ ცი ას ეძღ ვნე ბა. ეს არ არის 
სწო რი, თუმ ცა მკვლე ვა რი ამ დე ბუ ლე ბას სხვა თა ნაშ რო მე ბი დან სეს ხუ
ლობს. ჩვე ნი შე ნიშ ვნა არ არის არ სე ბი თი, მაგ რამ აქ იმი ტომ ვამ ბობთ, 
რომ ამ ლექ სში იხ სე ნი ე ბა ედ გა რი, რო გორც მის ტი ურ სა ში ნე ლე ბა თა 
სიმ ბო ლო. შემ დეგ ზო გი ერ თებ მა ტ. ტა ბი ძის ერ თი სტრი ქო ნი  “მო ი გო-
ნე ბენ და იტყ ვი ან მხო ლოდ ერთ სა ხელს” შეც ვა ლეს ასე  “მო ი გო ნე ბენ 
და იტყ ვი ან ლე ნი ნის სა ხელს”. ასე გაჩ ნდა ლექ სში ლე ნი ნი და ლექ სიც 
ოქ ტომ ბრის რე ვო ლუ ცი ი სად მი მიძღ ვნი ლად გა მოცხ ად და. ვი საც წა უ
კითხ ავს “მე ოც ნე ბე ნი ა მო რებ ში” და ბეჭ დი ლი ტექ სტი და მი სი იმ დრო
ინ დე ლი თარ გმა ნი, აშ კა რად მიხ ვდე ბა, რომ პო ეტ მა და ხა ტა პე ტერ ბურ
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გის ფან ტას მა გო რი უ ლი, აპო კა ლიფ სუ რი სუ რა თი და რე ვო ლუ ცი ი სა და 
რე ვო ლუ ცი ის გმი რებ ზე არა ფე რი უთ ქვამს.

ვფიქ რობთ, ზედ მე ტი იყო კო ლაუ ნა დი რა ძეს თან სა უბ რის ტექ სტის 
ჩარ თვა სა დი სერ ტა ციო ნაშ რომ ში. პო ე ტი სა ერ თოდ ვერ გა მოდ გე ბა 
თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის მსა ჯუ ლად. გარ და ამი სა, კ, ნა დი რა ძე არის შე სა
ნიშ ნა ვი პო ე ტი. მაგ რამ არა ამა ვე დონის მო აზ როვ ნე. ეს ჩანს თუნ დაც 
მხცო ვა ნი პო ე ტის ერ თერთ ბო ლოდ რო ინ დელ ინ ტერ ვი უ ში, რო მელ შიც 
გა ლან ძღა გ. ტა ბი ძე და კ. გამ სა ხურ დი ა. ამას ვე ადას ტუ რებს დი სერ
ტა ცი ა ში ჩარ თუ ლი კ. ნა დი რა ძის კა ტე გო რი უ ლი გან ცხა დე ბა: “კარ გად 
ვიც ნობ მსოფ ლიო პო ე ზი ის ნი მუ შებს, მაგ რამ არ მე გუ ლე ბა ტექ ნი კი-
თა და მუ სი კა ლო ბით “ყო რა ნი სა” და “ა ნა ბელ ლის” ტოლ ფა სი ლექ სი. 
“ყო რანს” თა ვი სი ორი გი ნა ლო ბი თა და მუ სი კა ლო ბით მე მხო ლოდ ბა-
რა თაშ ვი ლის “მე რანს” შე ვა და რებ დი” (გვ. 72). ჯერ ერ თი, კ. ნა დი რა ძემ 
არ იცის ინ გლი სუ რი ენა, ხო ლო რუ სუ ლის მი ხედ ვით არ იქ ნე ბა მარ თე
ბუ ლი ასე თი დას კვნის გა მო ტა ნა; მე ო რე, ბა რა თაშ ვი ლის “მე რანს” წინ 
უს წრებს მიც კე ვი ჩის “ფა რი სი” და ამ დე ნად მსოფ ლიო მას შტა ბით მის 
ორი გი ნა ლო ბა ზე მსჯე ლო ბა ძნე ლი ა. კ. ნა დი რა ძის მსჯე ლო ბი დან გა
მო დის, რომ მსოფ ლი ოს უდი დე სი და უპირ ვე ლე სი პო ე ტე ბი ედ გარ პო 
და ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი ყო ფი ლან, ცხა დი ა, ვერც ამას და ვი ჯე რებთ.

დი სერ ტა ცი ის ეს პა რაგ რა ფი კარ გად არის და წე რი ლი. მაგ რამ აჯო
ბებ და ავ ტო რი შე ლე ო და მა სა ლის აღ წე რას და ეჩ ვე ნე ბი ნა არა მხო ლოდ 
თე ო რი ულ, არა მედ პრაქ ტი კულ პლან ში ედ გარ პოს შე მოქ მე დე ბის ზე
გავ ლე ნა ცის ფერ ყან წე ლებ ზე. ერ თია შე ხე დუ ლე ბის მი ღე ბა, მე ო რე  
მა თი მხატ ვრუ ლი გარ და სახ ვა, ლი ტე რა ტუ რულ ფაქ ტად ქცე ვა.

მე ო რე თა ვის მე ო რე პა რაგ რა ფი აჩ ვე ნებს ედ გარ პოს ზე გავ ლე ნას ს. 
შან ში აშ ვილ სა და ი. გრი შაშ ვი ლის ლექ სებ ზე. სა ი ლუს ტრა ცი ოდ მოხ მო
ბი ლი ლექ სე ბი სუს ტი ა. ასე რომ ამ გვარ გავ ლე ნას არა ვი თა რი მნიშ ვნე
ლო ბა არა აქვს, მაგ რამ კარ გი ლექ სია ს. შან ში აშ ვი ლის “ბა ტო ნიშ ვილს 
გულს უწუხს”. შე იძ ლე ბა იგი მარ თლაც იყოს შთა გო ნე ბუ ლი ედ გარ პოს 
“ყო რა ნით”. მაგ რამ ისიც უნ და ვთქვათ, რომ ლექ სში ყო რა ნის ხსე ნე
ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს ედ გარ პოს თან თა ნა ზი ა რო ბას. ბა რა თაშ ვი ლის 
“მე რა ნის” ყო რა ნი არ უკავ შირ დე ბა ედ გარ პოს, არც ვა ჟა ფშა ვე ლას 
ყვავ ყორ ნე ბი. ამი ტომ აქ სა ჭი როა მე ტი მტკი ცე ბა, რა თა ტრა დი ცი უ
ლი თვალ საზ რი სი, ფოლ კლო რუ ლი საწყ ი სი გან ვას ხვა ვოთ ამე რი კე ლი 
მწერ ლის ზე გავ ლე ნი სა გან.

სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მის თით ქმის ნა ხე ვა რი ეძღ ვნე ბა ედ გარ პოს
თან გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის მი მარ თე ბის გარ კვე ვას.

მინ და და ვიწყო შე ნიშ ვნით. ავ ტო რი გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს უწო დებს 
“თვით მყოფ პო ეტს” (გვ. 78). ვფიქ რობ, ეს ეპი თე ტი არ არის. გა ლაკ ტი-
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ონ ტა ბი ძე რუს თველ თან და ვა ჟა- ფშა ვე ლას თან ერ თად უდი დე სი ქარ-
თვე ლი პო ე ტია და იგი ან ღირ სე უ ლი ეპი თე ტე ბით უნ და მო ვიხ სე ნი ოთ, 
ან და სუ ლაც არ სჭირ დე ბა ეპი თე ტი.

ავ ტორს გა მორ ჩე ნია ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტი: არ ცერ თმა ქარ
თველ მა პო ეტ მა, რო მელ თა შე მოქ მე დე ბა ში ედ გარ პოს გავ ლე ნას ხე
დავს იგი, ინ გლი სუ რი ენა არ იცო და. ამი ტომ სარ გებ ლობ დნენ რუ სუ ლი 
თარ გმა ნე ბით. რო გორც კ. გამ სა ხურ დია წერ და, ცის ფერ ყან წე ლებ მა 
რუ სუ ლი გზით გა იც ნეს ევ რო პულ ა მე რი კუ ლი პო ე ზი ა. ამი ტომ სა ჭი
რო იყო მსჯე ლო ბა ედ გარ პოს რუ სულ თარ გმა ნებ ზე, იმ ტექ სტებ ზე, 
რო მელ თა მეშ ვე ო ბით შე მო ვი და “ყო რა ნის” ავ ტო რის სა ხე ლი ქარ თულ 
მწერ ლო ბა ში. პო ე ტუ რი თარ გმა ნი თა ვის თა ვა დაც და ცი ლე ბუ ლია დე
დანს. მით უმე ტეს და ცი ლე ბუ ლი იქ ნე ბა მი სი ანა რეკ ლი მე სა მე, ამ ჯე
რად  ქარ თულ ენა ზე. ყო ველ შემ თხვე ვა ში  ამ გა რე მო ე ბას სჭირ დე
ბა მე ტი ახ სნა და ჩვე ნე ბა. ინ გლი სუ რი ენა არ იცო და არც გა ლაკ ტი ონ 
ტა ბი ძემ, ისიც რუ სუ ლი თარ გმა ნით ეზი ა რა ედ გარ პოს შე მოქ მე დე ბას. 
ამი ტომ უნ და გვეჩ ვე ნე ბი ნა ის წყა რო, რომ ლი თაც უშუ ა ლოდ სარ გებ
ლობ და გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე.

დი სერ ტან ტი მსჯე ლობს გა ლაკ ტი ო ნის ედ გარ პოს თან მი მარ თე ბა ზე 
ლექ სის მუ სი კის პლან ში. უნ და გა ვი მე ო როთ, რომ ამ ჯე რა დაც უფ რო 
თე ო რი უ ლი შე ხე დუ ლე ბა ნია მი მო ხი ლუ ლი. მუ სი კის პრი მა ტო ბის აღი ა
რე ბა ხე ლოვ ნე ბის თვალ საზ რი სი თაც ბევრს არა ფერს ნიშ ნავს, რად გან 
შე იძ ლე ბა იყო მუ სი კის თე ო რე ტი კო სი, მაგ რამ არა მუ სი კო სი. პო ე ზი ა
ში მუ სი კა ლუ რი სტი ქია ტა ლან ტის ნა წი ლია და ძა ლი ა ნაც რომ ეწა დოს 
ავ ტორს, მას ვერ გა მო ავ ლენს. მხო ლოდ კუ რი ო ზად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა
ლოს ია ეკა ლა ძის სიტყ ვე ბი გა ლაკ ტი ო ნი სად მი, თით ქოს პო ე ტი მუ სი
კას უარ ყოფ და! უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ლექ სის მუ სი კა ლუ რი სტი ქია 
სრუ ლი ა დაც არ გუ ლის ხმობს სა სიმ ღე რო ინ ტო ნა ცი ებს.

ჩე მის აზ რით, კარ გი იქ ნე ბო და დი სერ ტანტს ეჩ ვე ნე ბი ნა თუ რა ხერ
ხე ბით აღ წე ვენ მუ სი კა ლო ბას, ლექ სის მე ლო დი უ რო ბას გა ლაკ ტი ო ნი 
და ედ გარ პო. სხვა მხრივ შე და რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სპე ცი ფი კუ რი 
ნიშ ნე ბი ვერ დად გინ დე ბა და მხო ლოდ თე ო რი ულ მსჯე ლო ბა თა შე და
რე ბა გა მოგ ვი ვა. იგი ვე უნ და ით ქვას სიყ ვა რუ ლის გა გე ბა ზე. პირ ველ 
რიგ ში უნ და შე უ დარ დეს ერ თმა ნეთს სიყ ვა რუ ლის გრძნო ბის გა მო ხატ
ვა სპე ცი ფი კუ რი ხერ ხე ბით, სტი ლით, ინ ტო ნა ცი ით, გან წყო ბი ლე ბით 
ედ გარ პოს თან და გა ლაკ ტი ონ თან და არა მა თი შე ხე დუ ლე ბა ნი. ამი ტო
მა ა, რომ ავ ტო რი ზო გად მსჯე ლო ბას გვთა ვა ზობს: “გა ლაკ ტი ო ნის მი-
ხედ ვი თაც სიყ ვა რუ ლი არ სე ბო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა, სი ცოცხ ლის 
მთა ვა რი აზ რი ა” (გვ. 87). ეს ხომ შე იძ ლე ბა ით ქვას პო ე ტე ბის უდი დეს 
ნა წილ ზე. ხო ლო ჩვენ გვა ინ ტე რე სებს გე ნე ტუ რი ნა თე სა ო ბა და არა ტი
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პო ლო გი უ რი მსგავ სე ბა!
უფ რო სა ინ ტე რე სოა მსჯე ლო ბა სიკ ვდილ ზე გა ლაკ ტი ონ თან და ედ

გარ პოს თან. ავ ტო რის აზ რით, ისი ნი სიკ ვდილს სუ ლის ხსნად მი იჩ ნე ვენ 
და არა ტრა გე დი ად. ასე ვე სა გუ ლის ხმოა დაკ ვირ ვე ბა მარ ტო ო ბის მო
ტი ვებ ზე, ამ ქვეყ ნი უ რი არ სე ბო ბის სიზ მა რე ულ გან ცდა ზე.

ედ გარ პოს ხო ლე რის ეპი დე მი ა ზე და უ წე რია 4 მოთხ რო ბა. ოცი ან 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო შიც გავ რცე ლე ბუ ლა ხო ლე რა და გა ლაკ ტი ონს 
ამის გა მო და უ წე რია ლექ სი “ში ში” (ამ სა კითხ ზე მარ თე ბუ ლად ეკა მა
თე ბა გ. ასა თი ანს). მაგ რამ ეს ფაქ ტი ხომ ლი ტე რა ტუ რუ ლი შე და რე ბი
სათ ვის არა ვი თარ სა ფუძ ველს არ იძ ლე ვა! ასე ვე არას წო რია სულ თა 
მსგავ სე ბის ძი ე ბა პი რა დი ბა რა თე ბის მი ხედ ვით, ყო ველ შემ თხვე ვა ში 
 ეს არ არის გე ნე ტუ რი ნა თე სა ო ბა, ერ თი მწერ ლის ნა აზ რე ვის ათ ვი სე
ბა მე ო რის მი ერ. მაგ რამ სწო რია იმ ლექ სე ბის ფიქ სი რე ბა, რომ ლე ბიც 
ედ გარ პოს “ყო რა ნის” შთა გო ნე ბით არის და წე რი ლი.

ავ ტო რი გვაც ნობს არა ერთ სა ინ ტე რე სო პა რა ლელს ედ გარ პოს პო ე
ზი ას თან. ზო გი მათ გა ნი პირ ვე ლად დი სერ ტან ტმა შე მო ი ტა ნა ლი ტე რა
ტუ რუ ლი კვლე ვის არე ში. ძი რი თა დად ეს ეხე ბა ყო რა ნის ასო ცი ა ცი ებს, 
მის ხშირ ხსე ნე ბას, ნა ირ გვარ წარ მოდ გე ნას. ეს ლექ სე ბია “შა ვი ყო რა-
ნი”, “ყო რა ნი”, “ედ გა რი მე სა მედ”. დი სერ ტან ტი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი
ლებს, აგ რეთ ვე ში შის მო ტი ვებ ზე და ამის ნი მუ შად შე იძ ლე ბა და ვა სა
ხე ლოთ “დო მი ნო”. ამ ფაქ ტზე მი უ თი თებს ირაკ ლი კენ ჭოშ ვი ლიც. ასე ვე 
ან გა რიშ გა სა წე ვია ე. მგა ლობ ლიშ ვი ლის მსჯე ლო ბა ნი ცალ კე ულ ლექ
სებ ზე, ცალ კე ულ სა ხე ებ ზე.

დი სერ ტა ცი ის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც გა ლაკ ტი ო ნის ტექ სტებ ზე დაკ
ვირ ვე ბას გვაც ნობს, ორი გი ნა ლუ რი ა. სა ერ თოდ ავ ტორს სა ფუძ ვლი ა
ნად შე უს წავ ლია გა ლაკ ტი ო ნის მი მარ თე ბა ედ გარ პო სად მი.

და სას რულ, გვინ და ვთქვათ, რომ ეთერ მგა ლობ ლიშ ვი ლის ნაშ რო მი 
“ედ გარ პო ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში” (19001920ი ა ნი წწ.) და წე რი ლია 
სა კითხ ის ცოდ ნით, საკ ვლე ვი მა სა ლის სიყ ვა რუ ლით. ცალ კე უ ლი მო
საზ რე ბა ნი და მა ჯე რე ბე ლია და გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. სა სურ ვე ლი იქ
ნე ბა, რომ ასე ვე იქ ნეს შეს წავ ლი ლი, ვთქვათ, ვერ ლე ნი, რემ ბო, ბლო კი 
ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში.

1988, აპ რი ლი

წიგ ნი სიმ ბო ლის ტურ პრო ზა ზე

დღეს ჩვენ გან ვი ხი ლავთ ქარ თუ ლი სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზი სად მი 
მიძღ ვნილ სა მეც ნი ე რო ნაშ რომს. მო გეხ სე ნე ბათ, ათი ო დე წლის წი
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ნათ რო გორ იკ რძა ლე ბო და მსჯე ლო ბა სიმ ბო ლიზ მზე, ან თუ ვიმ სჯე
ლებ დით, უეჭ ვე ლად კრი ტი კუ ლი პა თო სი უნ და გა მოგ ვევ ლი ნა. საქ მე 
იქამ დე მი ვი და, რომ ზო გი ერ თმა ლი ტე რა ტორ მა გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის 
“არ ტის ტუ ლი ყვა ვი ლე ბის” სა ნაც ვლოდ წა მოს წია “მშვი დო ბის წიგ ნი”, 
რა თა რე ა ლიზ მზე გა და ე ტა ნა ხალ ხი სა და ლი ტე რა ტორ თა ყუ რადღ ე ბა: 
ზო გი ერ თი ჩვე ნი უფ რო სი კო ლე გა პა ო ლო იაშ ვი ლის სიმ ბო ლის ტო ბა
საც მო გო ნი ლად მი იჩ ნევ და, არა და იგი იყო “ცის ფერ ყან წელ თა” ჯგუ
ფის ლი დე რი და თა ვი სი საქ მე ჩვენ ზე უკეთ იცო და!

რაც შე ე ხე ბა სიმ ბო ლის ტურ პრო ზას  იგი ფაქ ტი უ რად ერ თი სა ხე
ლით იყო გან საზღ ვრუ ლი. მხო ლოდ სან დრო ცი რე კი ძის “მთვა რე უ-
ლებს” თვლიდ ნენ სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზის ნი მუ შად და, რო გორც წე სი, 
უარ ყო ფით კონ ტექ სტში ახ სე ნებ დნენ.

ცხა დი ა, სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის დამ ხო ბამ დეც იც ვლე ბო და ძვე
ლი სტე რე ო ტი პე ბი, ცალ კე უ ლი ავ ტო რე ბი თა ვი სუფ ლად მსჯე ლობ დნენ 
ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ფი კურ პრობ ლე მებ ზე, მათ შო რის  სიმ ბო ლიზ
მზეც. მაგ რამ ეს აღიქ მე ბო და კერ ძო პი რის შე ხე დუ ლე ბად, ხო ლო ლი ტე
რა ტორ თა უმ რავ ლე სი ნა წი ლი მა ინც დოგ მა ტიზ მის ერ თგუ ლი დარ ჩა.

ამი რან გო მარ თე ლის ნაშ რო მი “ქარ თუ ლი სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზა” 
ჩვე ნი აზ როვ ნე ბის გა ნახ ლე ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. იგი გვი
სა ბუ თებს, რომ პრო ზა შიც ძლი ე რად შეჭ რი ლა სიმ ბო ლის ტუ რი თვალ
თა ხედ ვა და სტი ლი.

გა მოკ ვლე ვა მრა ვალ მხრივ სა ყუ რადღ ე ბო ა. და წე რი ლია სა კითხ ის 
ღრმა ცოდ ნით, კარ გი სტი ლით, სი ახ ლის სუ ლის კვე თე ბით.

აღ სა ნიშ ნა ვია პირ ვე ლი ვე თა ვი  “მო დერ ნიზ მის აუ ცი ლებ ლო ბა და 
ეროვ ნუ ლი საწყ ი სე ბი”. ავ ტო რი მოკ ლედ, მაგ რამ ზუს ტად წარ მო ა ჩენს 
XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას, რო ცა რე ა ლიზ მმა მარ
თლაც ამოს წუ რა თა ვი სი თა ვი და ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა აღ მოჩ ნდა ახა
ლი ეს თე ტი კის წი ნა შე. ბუ ნებ რი ვი ა, ახალ ეს თე ტი კას ძვე ლი თა ო ბა ვერ 
მი ი ღებ და. სწო რად შე ნიშ ნავს დი სერ ტან ტი, რომ გრი გოლ რო ბა ქი ძეს, 
კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა სა და გა ლაკ ტი ონ ძვე ლი ეპო ქის და სას რუ
ლად მი აჩ ნდათ ილია ჭავ ჭა ვა ძის მკვლე ლო ბა: “წი წა მურ თან რომ მოკ-
ლეს ილი ა, მა შინ ეპო ქა გა თავ და დი დი”.

ასე ვე სა ყუ რადღ ე ბოა სიმ ბო ლიზ მის საწყ ი სე ბის კვლე ვა ქარ თულ 
მწერ ლო ბა ში, მა ნამ დე ვიდ რე “ცის ფერ ყან წე ლე ბი” გა მოჩ ნდე ბოდ ნენ.

ავ ტო რი არ აყე ნებს სიმ ბო ლიზ მი სა და მო დერ ნიზ მის ურ თი ერ თმი
მარ თე ბის სა კითხს. მაგ რამ მე მინ და შევ ნიშ ნო, რომ სიმ ბო ლიზ მი იყო 
მო დერ ნიზ მის არ სი, ხო ლო თა ვად სიმ ბო ლიზ მი - ნე ო რო მან ტიზ მი, ახა-
ლი დრო ი სა და ახა ლი ფი ლო სო ფი ის მი ერ შევ სე ბუ ლი.

მინ და გა მოვ თქვა ერ თი ზო გა დი შე ნიშ ვნა:
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ნაშ რო მი ლი ტე რა ტუ რას ეხე ბა. ამი ტომ მთა ვა რი უნ და იყოს არა ავ-
ტორ თა მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის ძი ე ბა, არა მედ - ეს თე ტი კა და პო ე ტი კა, 
ამ პრიზ მა ში გარ დავ ლი ლი პრობ ლე მე ბი. ამი რან გო მარ თე ლი, ჩე მის აზ
რით, ზედ მეტ ყუ რადღ ე ბას უთ მობს მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ სა კითხ ებს, 
რუ სულ მწერ ლო ბას თან მი მარ თე ბას. მწერ ლის თვის მსოფ ლმხედ ვე ლო-
ბა ყო ველ თვის მე ო რა დი იყო, ხო ლო ეს თე ტი კა და პო ე ტი კა - პირ ვე ლა-
დი. შე მოქ მე დი სათ ვის ფი ლო სო ფი უ რი აზ როვ ნე ბა შე იძ ლე ბა იყოს მხო
ლოდ იმ პულ სის მომ ცე მი. ხე ლო ვა ნი იდე ებ სა და სამ ყა როს აღიქ ვამს 
გუ ლით, გრძნო ბე ბით და არა ჭვრე ტი თა და სი ლო გიზ მე ბით. გა ლაკ
ტი ონ ტა ბი ძეს სიმ ბო ლიზ მის მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი საწყ ი სე ბი კი არ 
აღელ ვებ და, არა მედ  მი სი ეს თე ტი კა და პო ე ტი კა, მშვე ნი ე რე ბის კულ
ტი. ქარ თვე ლი მწერ ლე ბი, გარ და გრი გოლ რო ბა ქი ძი სა და კონ სტან ტი-
ნე გამ სა ხურ დი ა სი, ნაკ ლე ბად ერ კვე ოდ ნენ თა ნად რო ულ ფი ლო სო ფი
ურ და ეს თე ტი კურ სის ტე მებ ში, მაგ რამ ეს შე მოქ მე დე ბა ში ხელს რო
დი უშ ლი დათ. თვით ეს ორი ავ ტო რიც კი არ ყო ფი ლა ისე თი მას შტა ბის 
თე ო რე ტი კო სი, რო გო რიც იყ ვნენ ან დრეი ბე ლი ან ვი ა ჩეს ლავ ივა ნო ვი. 
ივა ნო ვის წიგ ნი დი ო ნი სეს კულ ტზე დღე საც რჩე ბა უდი დეს და ურ თუ
ლეს გა მოკ ვლე ვად. ასე თი რამ არ შექ მნი ლა ქარ თულ მწერ ლო ბა ში. მაგ
რამ ამას მწერ ლო ბი სათ ვის ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, რად გან მთა ვა-
რია გან ცდა, იმ პულ სი, შთა გო ნე ბა, მშვე ნი ე რე ბა.

ამ დე ნად, მი მაჩ ნი ა, რომ ნაშ რო მის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც სიმ ბო ლიზ
მის დე ფი ნი ცი ას ეძღ ვნე ბა, არას რუ ლი ა, თუმ ცა  რაც არის გან ხი ლუ ლი 
 სა ჭი რო და აუ ცი ლე ბე ლი. ამ თვალ საზ რი სით სწო რია შე ნიშ ვნა, რომ 
გან სხვა ვე ბა რო მან ტიზ მსა და სიმ ბო ლიზმს შო რის გა მო ხატ ვის ფორ მა
შია და არა მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ სა ფუძ ველ ში.

არ არის აუ ცი ლე ბე ლი, რომ ყო ვე ლი სიმ ბო ლის ტუ რი ლექ სი იყოს 
მიღ მუ რი სამ ყა როს მის ტი კუ რი ასახ ვა. სიმ ბო ლიზ მმა, რე ა ლიზ მი სა გან 
გან სხვა ვე ბით, გა მო ი მუ შა ვა სპე ცი ფი კუ რი, უაღ რე სად მო წეს რი გე ბუ
ლი პო ე ტი კუ რი სის ტე მა. იგი და ემ ყა რა ეს თე ტიზ მ სა და სიკ ვდი ლის ეს-
თე ტი კას, რაც ერ თის მხრივ იყო  ქრის ტე სა და წმ. მა რი ა მის გა ი დე ა
ლე ბა, მე ო რეს მხრივ  ან ტი კი სა და უძ ვე ლე სი წარ მარ თო ბის აღ დგე ნა, 
მე სა მეს მხრივ  ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი დეგ რა დი რე ბის მო ტი ვე ბი.

გარ და ამი სა, სიმ ბო ლიზ მი ყვე ლა ქვე ყა ნა ში სპე ცი ფი კუ რი მოვ ლე ნა 
იყო. მაგ რამ ყველ გან ამ კვიდ რებ და იდე ას “ხე ლოვ ნე ბა ხე ლოვ ნე ბი სათ-
ვის”, რაც ნიშ ნავს საგ ნე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის ეს თე ტი კურ აბ სტრა გი რე-
ბას, ფორ მი სა და მუ სი კის კულტს, ზმა ნე ბის სამ ყა როს შექ მნას, სა დაც 
მთა ვა რია არა სი ნამ დვი ლე, არა მედ - სი ლა მა ზე.

სა ინ ტე რე სოა აკა კი წე რეთ ლის “სუ ლი კოს” გა აზ რე ბა. და მა ჯე რე ბე
ლია ბლო კის პო ე ზი ის მა გა ლი თე ბით მსჯე ლო ბა, რომ სიმ ბო ლის ტუ რი 



461

პო ე ზი ის უმ თავ რე სი მო ტი ვია “სიყ ვა რუ ლის მის ტი კუ რი გან ცდა”. ნაჩ
ვე ნე ბია თუ რო გორ იკითხ ე ბა ორ პლან ში ქა ლის სა ხე  რო გორც მი
წი ე რი არ სე ბა და რო გორც ღვთის მშო ბე ლი. მაგ რამ ბლო კის ზო გი ერთ 
ლექ სში ქა ლის სა ხე წარ მოს დგე ბა რო გორც მა რი ამ მაგ და ლი ნე ლიც, 
რო გორც ნეს ტა ნი და ფატ მა ნი რუს თა ველ თან.

ასე ვე კარ გად არის გა აზ რე ბუ ლი თუ რო გორ გა და დის გა ლაკ ტი ო ნის 
შე დევ რებ ში სატ რფოს სა ხე ბიბ ლი ურ სიმ ბო ლი კა ში. “სი ლაჟ ვარ დე ანუ 
ვარ დი სი ლა ში” ხომ უდი დე სი სა გა ლო ბე ლია წმ. მა რი ა მი სად მი, რო მე
ლიც რა ტომ ღაც და სა ხე ლე ბუ ლი არ არის.

ამი რან გო მარ თე ლი სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზის ნი მუ შე ბად მი იჩ ნევს, 
გარ და სან დრო ცირ კი ძის მი ნი ა ტუ რე ბი სა, ვა სილ ბარ ნო ვის ცალ კე ულ 
ნა წარ მო ე ბებს, გრი გოლ რო ბა ქი ძის “გვე ლის პე რანგს”, დემ ნა შენ გე-
ლა ი ას “სა ნა ვარ დო სა” და “ტფი ლისს”. სა ერ თოდ მხატ ვრუ ლი ნა წარ
მო ე ბე ბის მი კუთ ვნე ბა ამა თუ იმ სკო ლი სა თუ მი მარ თუ ლე ბი სად მი, 
მე ტის მე ტად პი რო ბი თი ა. აქ უფ რო პრი მა ტულ ნიშ ნებ ზე უნ და ვი სა უბ
როთ. ხე ლო ვა ნი მეც ნი ე რი რო დი ა, რომ სქე მა ერ თგუ ლად და ბე ჯი თად 
და იც ვას. გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს, ტი ცი ან ტა ბი ძეს თუ პა ო ლო იაშ ვილს 
სიმ ბო ლის ტურ პე რი ოდ ში უწე რი ათ რო გორც რე ა ლის ტუ რი, ისე იმ პრე
სი ო ნის ტუ ლი ლექ სე ბი, ხო ლო ტი ცი ა ნი და და იზ მმაც გა ი ტა ცა, მაგ რამ 
ეპი კუ რი ნა წარ მო ე ბი უფ რო რთუ ლი მოვ ლე ნაა და იგი მით უმე ტეს ვერ 
ჩა ე ტე ვა ერ თი მი მარ თუ ლე ბის ჩარ ჩო ში.

ამ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა ვა სილ ბარ ნო ვის პრო ზა ზე დაკ ვირ
ვე ბა, რო მელ საც დი სერ ტან ტი კარ გად იც ნობს. იგი პო უ ლობს არა ერთ 
მო ტივ სა და იდე ას, რაც სიმ ბო ლიზ მის არ სე ნა ლი და ნაა წა მო ღე ბუ ლი ან 
ენა თე სა ვე ბა მას. მაგ რამ მათ გარ და ბარ ნო ვი ხომ მრა ვა ლი რე ა ლის
ტუ რი ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რი ა. თა ვად შე ნიშ ნავს, “ის ნის ცის კარს” სიმ
ბო ლის ტუ რი გან ცდის ნი შან წყა ლიც არ ეტყ ო ბა ო. ამას ვე ამ ბობს სხვა 
მოთხ რო ბებ ზე, მაგ რამ მათ ზე მა ინც მსჯე ლობს, რაც ამ ნაშ რო მი სათ
ვის ზედ მე ტი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ა, “ტკბი ლი დუ დუ კი” 1911 წელს გი ორ გი 
ჭუმ ბუ რი ძემ სიმ ბო ლის ტურ ნა წარ მო ე ბად მი იჩ ნი ა ო. უნ და შევ ნიშ ნო, 
მა შინ სხვაგ ვა რად ეს მო დათ სიმ ბო ლიზ მი და მო დერ ნიზ მი. იმ ჟა მინ დელ 
პრე სა ში არა ერ თი წე რი ლია და ბეჭ დი ლი, რომ ლებ შიც სიმ ბო ლის ტუ რად 
მი იჩ ნე ვენ სავ სე ბით მარ ტივ და უფე რულ მი ნი ა ტუ რებ სა და ჩა ნა ხა
ტებს, ალ ბათ ავ სტრი უ ლი იმ პრე სი ო ნიზ მის გავ ლე ნით.

ვა სილ ბარ ნო ვის მო დერ ნის ტო ბა ზე მეც მი წე რი ა, მაგ რამ ვგუ ლის
ხმობ დი ოცი ან წლებს, რო ცა ან დრეი ბე ლის ზე გავ ლე ნით იგი მეტ რულ 
პრო ზა ზე გა და ვი და.

კარ გა დაა გან ხი ლუ ლი ღმერ თმა ძი ებ ლო ბის  “ბო გო ის კა ტე ლო ბის” 
სა კითხ ი, მას თან ვა სილ ბარ ნო ვის მი მარ თე ბა. ამა ვე იდე ას ან ვი თა რებ
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და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, ოღონდ რუ სუ ლი აზ როვ ნე ბის გვერ დის 
ავ ლით და ღმერ თმა ძი ებ ლო ბას ურ თავ და ღმერ თმებ რძო ლო ბის პრინ
ციპს.

პი რა დად ჩემ თვის ძნე ლი და სა ჯე რე ბე ლი ა, რომ “ტრფო ბა წა მე ბუ ლი” 
სიმ ბო ლის ტუ რი რო მა ნი ა, მით უმე ტეს თუ ბარ ნოვ ზე “ძა ლი ან დი დია 
რუს თვე ლის გავ ლე ნა” (გვ. 72).

რუს თავე ლი მწე რალს სიმ ბო ლიზ მი სა კენ ვერ უბიძ გებ და. ნაშ რო მის 
ამ თავს ჰქვია “ნე ოქ რის ტი ა ნუ ლი და რე ნე სან სუ ლი იდე ა ლე ბი”. რე
ნე სან სუ ლი იდე ა ლე ბი არ იყო და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ ბო ლიზ მი სათ ვის, 
რად გან და ცე მის სი ლა მა ზე და სიკ ვდი ლის ეს თე ტი კა, მე ლან ქო ლია და 
მსოფ ლიო სევ და ან ტი რე ნე სან სუ ლი მოვ ლე ნა ა.

ჩე მის აზ რით, ვა სილ ბარ ნო ვის პრო ზა ში მო დერ ნის ტუ ლია ენობ რი ვი 
სტი ლი, მეტ რუ ლი მეტყ ვე ლე ბი სა კენ მიდ რე კი ლე ბა და პო ე ტი ზე ბუ ლი 
თხრო ბა, რაც გა მო რიცხ ავს დე ტა ლე ბის რე ა ლის ტურ სი ზუს ტე სა და სი
უ ჟე ტურ ხლარ თებს.

ნაშ რომ ში არაა შე ნიშ ნუ ლი, რომ ბარ ნო ვის ბო ლო რო მა ნე ბი ლექ სი
ვით სკან დი რე ბით არის წა სა კითხ ი.

დი სერ ტა ცი ის ამ ნა წილ ში ძა ლი ან კარ გად არის და წე რი ლი ქვე თა ვი 
“მი თი და ის ტო რი ის საზ რი სი”.

რო გორც სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზის ნი მუ ში, გან ხი ლუ ლია დემ ნა შენ გე-
ლა ი ას ორი რო მა ნი  “სა ნა ვარ დო” და “ტფი ლი სი”. “ტფი ლისს” არა თუ 
დღე ვან დე ლი მკითხ ვე ლე ბი, სპე ცი ა ლის ტებიც კი არ იც ნო ბენ, თუმ ცა 
“მნა თობ ში ა” და ბეჭ დი ლი. ამი ტომ სწო რად მო იქ ცა ამი რან გო მარ თე ლი, 
რომ იგი სა გან გე ბოდ გა ნი ხი ლა. “ტფი ლი სის” ცალ კე უ ლი ეპი ზო დე ბი 
მარ თლაც ბრწყინ ვა ლედ არის და წე რი ლი, რომ ლებ შიც მთა ვა რია ავად-
მყო ფუ რი ფსი ქი კის პო ე ტი ზე ბა, ნა ირ გვა რი ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბის ხატ ვა. 
მაგ რამ სწო რად არის შე ნიშ ნუ ლი, რომ იგი იერ თებს ფუ ტუ რის ტულ ნა
კად საც. ალ ბათ იმი ტომ, რომ დემ ნა შენ გე ლაია “H2SO4”ის წევ რი იყო 
და მი სი შე მოქ მე დე ბი თი პრაქ ტი კა უნ და გა ე მაგ რე ბი ნა, თუმ ცა თა ვის 
შე მოქ მე დე ბით მე თოდს მა რი ნე ტის ზე გავ ლე ნით ტაქ ტი ლიზ მად ნათ
ლავ და, ე.ი. არა სიმ ბო ლიზ მი, რე ა ლიზ მი ან ფუ ტუ რიზ მი, არა მედ  ტაქ
ტი ლიზ მი, რაც მათ გა ა ერ თი ა ნებ და

სა ინ ტე რე სო დაა მო ძებ ნი ლი პა რა ლე ლე ბი ან დრეი ბე ლის პრო ზას თან, 
მარ თე ბუ ლია შე ნიშ ვნა, რომ “ტფი ლი სის” ფი ნა ლი ერ თობ ხე ლოვ ნუ რია 
და უფე რუ ლი. თუ “სა ნა ვარ დო” მთავ რდე ბა აპო კა ლიფ სუ რი წარ ღვნით 
(ი გუ ლის ხმე ბა პირ ვე ლი ვა რი ან ტი), რო ცა “ა ხა ლი ქა ჯი - წი თე ლი უჟ მუ-
რი” გა და ა შე ნებს სა ნა ვარ დოს, აქ მთა ვა რი გმი რი, ფსი ქი კა დარ ღვე უ ლი 
დუ დე ათი ნა ძე გა მო ეთხ ო ვე ბა მო ლან დე ბებს, სა ზა რელ ხილ ვებს, შე ირ
თავს მა ნა ნას და ბედ ნი ე რად ცხოვ რობს ტფი ლის ში, რო გორც შეშ ვე ნის 
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საბ ჭო თა მო ქა ლა ქეს, ე.ი. მა ნა ნას სიყ ვა რულ მა გან კურ ნა იგი.
ასე თი ფი ნა ლი მარ თლაც არ გა მომ დი ნა რე ობს რო მა ნის სი უ ჟე ტუ რი 

და აზ რობ რი ვი ლო გი კი დან.
ამი რან გო მარ თელს უფ რო ვრცლად და დე ტა ლუ რად აქვს გან ხი ლუ

ლი “სა ნა ვარ დო”  მწერ ლის პირ ვე ლი რო მა ნი. უდა ვოდ უნ და მი ვიჩ ნი-
ოთ, რომ “სა ნა ვარ დო” სიმ ბო ლის ტუ რი რო მა ნი ა. ამ დე ბუ ლე ბის და სამ
ტკი ცებ ლად სა ინ ტე რე სოა სა ნა ვარ დოს მი თის შე და რე ბა ან დრეი ბე ლის 
პე ტერ ბურ გის მით თან, ჭი ლა ძე ე ბის სნე უ ლი ფსი ქი კის ჩვე ნე ბა, ბონ დო 
ჭი ლა ძის და ხა სი ა თე ბა, სიკ ვდი ლის ეს თე ტი კა ზე მსჯე ლო ბა, სექ სის მის
ტი კის გა აზ რე ბა.

სა ერ თოდ “სა ნა ვარ დოს” პირ ვე ლი ვა რი ან ტი არა მხო ლოდ სიმ ბო ლის
ტუ რი, არა მედ ან ტი საბ ჭო უ რიც გახ ლავთ. რო ცა ეს რო მა ნი და ბეჭ და, 
დემ ნა შენ გე ლაია 28 წლი სა იყო. 29 წლი სამ გა მო აქ ვეყ ნა “გუ რამ ბა
რა მან დი ა”, 30ი სამ  “ტფი ლი სი” და ფაქ ტი უ რად ამ სა მი ნა წარ მო ე ბით 
დამ თავ რდა მი სი ნამ დვი ლი მწერ ლუ რი გზა. ამი რან გო მარ თელს ნაჩ ვე
ნე ბი აქვს დემ ნა შენ გე ლა ი ას რო გორც ხე ლო ვა ნის ტრა გე დი ა, თუმ ცა 
თა ვად მწე რალს ეს არ უგ რძვნია და არც გა ნუც დი ა. იგი ყო ველ თვის 
ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თგუ ლი, მი სი ნე ბის მორ ჩი ლი აღ მსრუ ლე ბე ლი იყო; 
ამ ბობ და, მუ შა თა კლა სის ცხოვ რე ბა ყო ველ თვის მხიბ ლავ და ო, მე ხომ 
ნა ძა ლა დევ ში გა ვი ზარ დე ო. მაგ რამ მი სი ფსი ქი კი სა და ცნო ბი ე რე ბი
სათ ვის ბუ ნებ რი ვი იყო სიმ ბო ლის ტუ რი ხედ ვა, რაც მშვე ნივ რა დაა ნაჩ
ვე ნე ბი ამი რან გო მარ თე ლის გა მოკ ვლე ვა ში. მაგ რამ რა ტომ ღაც არ ეხე
ბა “გუ რამ ბა რა მან დი ას”, მის პირ ველ ვა რი ანტს, რო მე ლიც სტი ლუ რად 
“სა ნა ვარ დოს” გაგ რძე ლე ბა ა, ისე ვე რო გორც “ტფი ლი სი”.

რაც შე ე ხე ბა “ბა თა ქე ქი ას”, ეს არის ოს ტა ტუ რად და წე რი ლი რო მა ნი, 
მაგ რამ არ ახ ლავს ამ სა მი ნა წარ მო ე ბი სათ ვის ნიშ ნე უ ლი სიმ ძაფ რე. და
ნარ ჩენ რო მა ნებ ზე ლა პა რა კიც არ ღირს. სწო რედ საბ ჭო თა სი ნამ დვი-
ლემ მოკ ლა დემ ნა შენ გე ლაია რო გორც ხე ლო ვა ნი. მას არ აღ მო აჩ ნდა 
პრო ტეს ტის გრძნო ბა, რა თა და ეც ვა თა ვი სი ინ დი ვი დუ ა ლო ბა, მიჰ ყო-
ლო და ში ნა გან ხმას.

ერ თი სიტყ ვით, ამი რან გო მარ თელს სა კითხ ის ღრმა ცოდ ნით აქვს 
ნაჩ ვე ნე ბი დემ ნა შენ გე ლა ი ას სიმ ბო ლის ტო ბა, რა საც ოცი ან წლებ ში ამ
ჩნევ დნენ, მაგ რამ შემ დეგ მი ი ვიწყ ეს.

ახ ლა გრი გოლ რო ბა ქი ძის “გვე ლის პე რან გის” შე სა ხებ:
“გვე ლის პე რან გი” პო პუ ლა რუ ლი არა სო დეს ყო ფი ლა, მაგ რამ ლი ტე

რა ტორ თა ყუ რადღ ე ბას დი დად იქ ცევს, რად გან წიგ ნის იდე უ რი სამ ყა
რო იძ ლე ვა მრა ვალ გვა რი ახ სნის სა შუ ა ლე ბას და თა ვად მკვლე ვარ საც 
წარ მო ა ჩენს.

რო გორც დღეს მი ღე ბუ ლი ა, გრი გოლ რო ბა ქი ძე იყო მო დერ ნიზ მის 
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იდე ო ლო გი და სიმ ბო ლიზ მის შე მომ ტა ნი სა ქარ თვე ლო ში და ამ თვალ
საზ რი სით ეხე ბა დი სერ ტან ტი “გვე ლის პე რანგს”. მაგ რამ მე მინ და შევ
ნიშ ნო, რომ გრი გოლ რო ბა ქი ძე 1921 წლი დან გა ი ტა ცა ექ სპრე სი ო ნიზ-
მმა და ოს ვალდ შპენ გლერ მა. ამის გა მო მას კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია 
ედა ვე ბო და კი დეც. ცხა დი ა, “გვე ლის პე რან გში” არის სიმ ბო ლის ტუ რი 
ნა კა დი, მაგ რამ ძი რი თა დად იგი მა ინც ექ სპრე სი ო ნის ტუ ლი რო მა ნი ა. 
გრი გოლ რო ბა ქი ძის რო მა ნი სათ ვის უცხოა და ცე მის მო ტი ვე ბი, კა ე შა ნი 
და მოღ ლი ლო ბა, მე ლან ქო ლი ი სად მი მორ ჩი ლე ბა, სიკ ვდი ლი სად მი სიმ-
პა თი ა. ამ წიგ ნის მი ხედ ვით იგი არის ოპ ტი მის ტი, მებ რძო ლი სუ ლის პი-
როვ ნე ბა, რო მელ საც სწამს ქარ თუ ლი სუ ლის არა გა და შე ნე ბა, არა მედ 
- აღ ზე ვე ბა. არ ჩი ბალდ მე კე ში უბ რუნ დე ბა თა ვის საწყ ისს, პო უ ლობს 
ძი რებს, ნაც ვლად და კარ გვი სა. იგი სძლევს პი როვ ნულ მარ ტო ო ბას და 
მი სი გვა რი გა აგ რძე ლებს არ სე ბო ბას ქარ თულ გა რე მო ში.

და მარ ცხე ბულ სა ქარ თვე ლოს სწო რედ ოპ ტი მის ტუ რი წიგ ნი სჭირ დე-
ბო და, ისე ვე რო გორც და მარ ცხე ბულ გერ მა ნი ას, რო მელ საც ექ სპრე სი
ო ნიზ მი გმი რუ ლი სუ ლით, პა თე ტი კით, ჰე რო ი კუ ლი პა თო სი თა და რწმე
ნით აღავ სებ და.

ვფიქ რობ, ამი რან გო მარ თელს უნ და გა ნე ხი ლა “დი ო ნი სოს ღი მი ლი”, 
რო მე ლიც უფ როა სიმ ბო ლის ტუ რი რო მა ნი, ვიდ რე “გვე ლის პე რან გი”. 
“დი ო ნი სოს ღი მი ლი” აერ თი ა ნებს სიმ ბო ლის ტურ, ექ სპრე სი ო ნის ტულ 
და იმ პრე სი ო ნის ტულ ნა კა დებს. მარ თა ლი ა, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ
დია ებ რძო და ქარ თველ სიმ ბო ლის ტებს, მათ უპი რის პი რებ და ექ სპრე
სი ო ნიზმს, მაგ რამ თა ვის პირ ველ რო მან ში სწო რედ დე კა დენ ტი ნა ცი ო
ნა ლის ტი კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძე გა მო იყ ვა ნა და სა ერ თოდ კ. გამ სა-
ხურ დი ას სტი ლი ყვე ლა ზე მე ტად ენა თე სა ვე ბა სიმ ბო ლის ტურ აზ როვ-
ნე ბას, გა ლაკ ტი ო ნის მი ერ დამ კვიდ რე ბულს სა ქარ თვე ლო ში.

ნაშ რომ ში “გვე ლის პე რან გი” შთამ ბეჭ და ვა დაა გან ხი ლუ ლი. გან სა
კუთ რე ბით ეს ეხე ბა პერ სო ნაჟ თა არ ქე ტი პულ გა აზ რე ბას, არ ჩი ბალდ 
მე კე შის და ხა სი ა თე ბას, ოი დი პო სის მი თის მო დე ლი რე ბას, ქარ თუ ლი 
რა სის პრობ ლე მას, გე ნე ტუ რი ძი რე ბის ძი ე ბას.

ნაშ რომ ში არ არის და სა ხე ლე ბუ ლი აკა კი ბე ლი აშ ვი ლის “ა ვად მყო ფი 
რას სა”. მას ზე მი თი თე ბა სა ჭი რო იყო, რად გან ავ ლენს სიმ ბო ლის ტურ 
სუ ლის კვე თე ბას, თუმ ცა თა ვად ავ ტო რი იმ წლებ ში ავან გარ დის ტი იყო.

აქ ვე უნ და გა კეთ დეს ერ თი შე ნიშ ვნა:
რო ცა ამი რან გო მარ თე ლი მსჯე ლობს ქარ თველ პრო ზა ი კო სებ ზე, 

ეძებს პა რა ლე ლებს ან დრეი ბე ლის თან. უნ და ით ქვას, რომ ამ გვა რი 
თა ნახ ვდო მა კარ გა დაა შე ნიშ ნუ ლი. ან დრეი ბე ლი იმ ხა ნად უაღ რე სად 
პო პუ ლა რუ ლი მწე რა ლი იყო, რო გორც სიმ ბო ლიზ მის მეტ რი რუ სეთ
ში, მაგ რამ ქარ თუ ლი სიმ ბო ლის ტუ რი პრო ზა ბე ლის ზე გავ ლე ნით არ 
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ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა. მი სი სა ფუძ ვე ლი იყო გა ლაკ ტი ო ნი სა და ტი ცი ა ნის 
სიმ ბო ლის ტუ რი სამ ყა რო, რუ სი და ფრან გი ავ ტო რე ბი. გან სა კუთ რე ბუ
ლი მნიშ ვნე ლო ბა მი ე ნი ჭა ფრა ზის ჟღე რა დო ბას, სიტყ ვას, სიტყ ვის ხე
ლოვ ნე ბას, მე ტა ფო რა სა და შე და რე ბას, მე ლო დი კას, ლი რი კულ მო ნო
ლო გებს. სი უ ჟე ტი გა მარ ტივ და, მო აკ ლდა დრა მა ტიზ მი, ამ ბავ მა მე ო რე 
პლან ზე გა და ი წი ა. მი სი ად გი ლი და ი კა ვა სიმ ბო ლი კურ მა ინ ფორ მა ცი ამ.

ქარ თვე ლი რე ა ლის ტე ბი არ მეტყ ვე ლებ დნენ ასე და არც სა სა უბ რო 
ენაა ასე თი:

“შე თეთ რდა ფრთებ ში უფ რო ვე შა პი, ძირს და ი წი ა, მო ის მა ცი დან რა-
ღაც ხრი ა ლი და ათა მაშ და თეთ რი გუ ლა გან ხმელ მი წა ზედ. გამ ძაფ რდა 
ქროლ ვა, დას ხვილ და სეტყ ვა, სჭექ და ცეშუბი, ცეცხ ლებს ჰფან ტავ და. 
ცა იმ ტვრე ო და შე სა ზა რის ხმით, ეღ ვრე ბო და დე და მი წას ზეშ თა წყა ლი 
ყინ ვის ლო დე ბად” (ვა სილ ბარ ნო ვი).

“ქარ თლის ცხოვ რე ბა და ღა რუ ლია სა უ კუ ნე თა უფ სკრუ ლე ბით!.. რა 
მოგ ვაქვს ჩვენ ამ უფ სკრუ ლე ბი დან?.. ჯვა რი, მა მა ჩე მო, და ზედ გაკ რუ-
ლი ჩვე ნი ვე თა ვი მოგ ვაქვს ჩვენ!.. ჩვენ მოგ ვდევს იგი სა უ კუ ნე თა ბნელ 
სიღ რმე ე ბი დან!., ალ ბათ ტიგ რი სა და ევ ფრა ტის მო ნა პი რე ქალ დუ ე ლიც 
ისე ვე ძიგ ძი გებ და ცი ე ბით შეპყ რო ბი ლი, რო გორც რა ი ო ნი სა და ალაზ-
ნის მო ნა პი რე!.. თეს ლი ჩვე ნი შეჭ მუ ლია პლაზ მო ი დე ბით და სის ხლი და-
ლორ წი ლი”!.. (დემ ნა შენ გე ლა ი ა).

“ნე ლა, ნე ლა ქა ნა ო ბენ მა ღა ლი ალ ვე ბი. სიკ ვდი ლის ან გე ლო ზის ცრემ-
ლე ბი ვით ეცე მი ან შა რაგ ზა ზე ფოთ ლე ბი უღო ნო და ფერ გა და სუ ლი, და 
მეს მის ალ ვე ბი სა და აკა ცი ე ბის შტო ებ ში მგლო ვი ა რე ბუ ნე ბის სა შე მოდ-
გო მო რეკ ვი ემ” (კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა).

“უყ ვარ და ვა სა კა - ღმერთს რომ ადი დებს ნაწ ვი მარ ზე ყა ყა ნით ხე ზე 
აცო ცი ლი. უყ ვარ და ხილ ვა: რქა ნა ყა რი გვე ლი რომ იხ დის პე რანგს ცხელ 
რი ყე ზე, უყ ვარ და დი დი შუ ადღ ე. მაგ რამ თან ვე ეში ნო და მი სი მოკ ვლა 
გა ჩე რე ბულ მზე ში: დი დი მუ ხის ძირს მი ე ძი ნა” (გრი გოლ რო ბა ქი ძე).

ამი ტომ მი მაჩ ნი ა, რომ დი სერ ტანტს ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცია მეტყ
ვე ლე ბის ფე რის ცვა ლე ბი სათ ვის, მი სი სტრუქ ტუ რი სათ ვის თუ რო გორ 
გა მო ი ხა ტე ბა ეს თე ტი ზე ბულ სიტყ ვა ში გრძნო ბა და რე ა ლო ბა.

და სას რულ მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ამი რან გო მარ თე ლის ნაშ რო მი არის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოკ ვლე ვა, ერ თერ თი სა უ კე თე სო წიგ ნი, რაც და წე
რი ლა XX სა უ კუ ნის ქარ თულ პრო ზა ზე.

1997, ნო ემ ბე რი
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“გა ლაკ ტი ო ნი”

ნო დარ ტა ბი ძეს ამ დღე ებ ში 70 წე ლი შე უს რულ და. მას ბევ რმა მი უ
ლო ცა ეს ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი თა რი ღი, ბევ რმა უთხ რა გულ თბი ლი სიტყ
ვა. მაგ რამ იუ ბი ლე ყვე ლა ზე კარ გად თა ვად ბა ტონ მა ნო დარ მა მი უ ლო
ცა სა კუ თარ თავს, რო ცა მკითხ ვე ლის წი ნა შე წარ დგა ფუნ და მენ ტუ რი 
წიგ ნით  “გა ლაკ ტი ო ნი”.

გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ზე მდი და რი ლი ტე
რა ტუ რა არ სე ბობს.

და უ ვიწყ ა რია დემ ნა შენ გე ლა ი ა სა და კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, 
აკა კი გა წე რე ლი ა სა და გუ რამ ასა თი ა ნის ეს სე ე ბი.

პო პუ ლა რუ ლია და სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი რე ვაზ თვა რა ძი სა და მი-
ხე ილ კვე სე ლა ვას, ირაკ ლი კენ ჭოშ ვი ლი სა და ვახ ტანგ ჯა ვა ხა ძის წიგ
ნე ბი.

მათ რიცხვს მი ე მა ტა ნო დარ ტა ბი ძის “გა ლაკ ტი ო ნი”, რომ ლი თაც კი
დევ ერ თი ძეგ ლი აუ გო თა ვის სა თაყ ვა ნე ბელ ბი ძას და ქარ თვე ლი ერის 
დი დე ბას  გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს.

გა ლაკ ტი ო ნის ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ზე ნო დარ ტა ბი ძეს ჰქონ
და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო ნაშ რო მი. მაგ რამ ამ ახალ
მა წიგ ნმა მარ თლაც გა და ა ჭარ ბა მო ლო დინს.

ავ ტო რის თხრო ბა და კვლე ვა ემ ყა რე ბა მდი დარ ფაქ ტო ლო გი ურ მა სა
ლას, პრე სას, პო ე ზი ის ნი მუ შებს, ეპო ქის სუ რა თებს.

მრა ვა ლი რამ პირ ვე ლად არის ფიქ სი რე ბუ ლი და გარ კვე უ ლი.
გა ლაკ ტი ო ნის წი ნა პა რი მღვდე ლი გი ორ გი ტა ბი ძე 1803 წელს გა და

სუ ლა ივან დი დი დან სო ფელ ჭყვიშ ში (ჭყუშ ში), რაც მეგ რუ ლი ტო პო ნი
მია და ქარ თუ ლად მწყემსს ნიშ ნავს.

ავ ტო რი დე ტა ლუ რად და ღრმა ცოდ ნით გვი ხა სი ა თებს იმ გა რე მოს, 
რო მელ შიც გა ი ა რა დი დი პო ე ტის ბავ შვო ბამ, წარ მოგ ვიდ გენს მშობ
ლებს  ვა სილ ტა ბი ძე სა და მაკ რი ნე ადე იშ ვილს, პა პას, ძმას  პროკ ლეს, 
ძმე ბის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას, სე მი ნა რი ის წლებს, მი მარ თე ბას 
კო ლე გებ თან.

ცალ კე უ ლი ეპი ზო დე ბი მწერ ლუ რი ოს ტა ტო ბით არის და წე რი ლი (მაგ, 
შე მოდ გო მის წვი მა ჭყვიშ ში, რო ცა “ტი რის ორ ღო ბე ში ქა ლის ნა ფე ხუ-
რი”, ან  ტი ცი ა ნის დე დის გუ ლის მომ კვლე ლი მოთ ქმა  “შვი ლო, ტი ტი-
კო, სა და ხარ ახ ლა”...).

თურ მე გა ლაკ ტი ო ნი თავის გვარს წყალს უკავ ში რებ და, რაც ენათ
მეც ნი ე რებს უა რუყ ვი ათ, მაგ რამ გა ლაკ ტი ო ნი მარ თა ლი იყო. ძველ ქარ
თულ ში ტა ბა უნ და ყო ფი ლი ყო ტბის პირ ველ სა ხე, რო მე ლიც მეგ რულ ში 
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ტო ბად გა და დის (შდრ  ძმა  ძა მა, ვაშ ლი  ვა შა ლი, ცეცხ ლი  ცეცხ ა ლი, 
ძაღ ლი  ძა ღა ლი).

ასეთ სიტყ ვათ შე კუმ შვას არნ. ჩი ქო ბა ვა ძლი ე რი მახ ვი ლით ხსნის.
“გრძე ლია ჟა მი, ღვდელ მსა ხუ რობს რაც ჩე მი გვა რი”, წერ და ტი ცი ან 

ტა ბი ძე.
გა ლაკ ტი ონს უთ ქვამს, XIV სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი მღვდელ მსა

ხუ რე ბი იყ ვნენ ჩე მი წი ნაპ რე ბი ო. მარ თლაც  ეს ლე გენ და დო კუ მენ ტუ
რად აქვს დამ ტკი ცე ბუ ლი ნო დარ ტა ბი ძეს:

XVI სა უ კუ ნე ში უცხ ოვ რია “ხუ ცეს ტა ბი ძეს”, ხო ლო XVIII სა უ კუ ნე ში  
პო ე ტის პა პის პა პას  “მღუ დელ ტა ბი ძეს”.

წიგ ნში გარ კვე უ ლი ა, რომ ოლია ოკუ ჯა ვა ცი ხე ში არ გარ დაც ვლი ლა, 
რო გორც ეგო ნათ თა ვად პო ეტს და მი სი პო ე ზი ის მკვლე ვა რებს.

ოლია ოკუ ჯა ვა ბე რი ას წი ნა და დე ბით და სტა ლი ნის დას ტუ რით დახ
ვრი ტეს 1941 წლის 11 სექ ტემ ბერს, ორი ოლ თან, მედ ვე დე ვის ტყე ში.

მრა ვა ლი ფაქ ტია მოხ მო ბი ლი გა ლაკ ტი ო ნის მთრთოლ ვა რე ფსი ქი კის 
საჩ ვე ნებ ლად, რი თაც ნა თე ლი ხდე ბა, რომ პო ე ტი თა ვი სი ტემ პე რა მენ ტით 
ბუ ნებ რი ვად იყო გან წყო ბი ლი სიმ ბო ლის ტუ რი ეს თე ტი კის მი სა ღე ბად.

გა ლაკ ტი ონს მო წა ფე ო ბის წლე ბი დან იზი დავ და ალ კო ჰო ლი, ჰქონ და 
დეპ რე სი უ ლი გან წყო ბი ლე ბა ნი და თვით მკვლე ლო ბი სა კენ მიდ რე კი ლე-
ბა, ერ თი პე რი ო დი სწავ ლაც არ შე ეძ ლო და გა რიცხ ეს კი დეც სე მი ნა რი-
ი დან.

თუ არა ერ თი სან გვი ნი კი მო დერ ნის ტი ცდი ლობ და მორ გე ბო და ახა ლი 
დრო ის ლი ტე რა ტუ რას, გა ლაკ ტი ო ნი ფსი ქი კი თა და ცნო ბი ე რე ბით თა
ვად იყო სიმ ბო ლის ტუ რი პო ე ზი ის პერ სო ნა ჟი.

ამი ტომ და წე რა თა ვი სი უპირ ვე ლე სი ლექ სე ბი 19121927 წლებ ში  
სიმ ბო ლის ტურ პე რი ოდ ში.

ნო დარ ტა ბი ძის წიგ ნი მთავ რდე ბა 1921 წლით.
იგი არ აჩ ვე ნებს დი დი პო ე ტის ტა ლან ტის და ცე მის პრო ცესს. ეს ტრა

გი კუ ლი თე მა მომ დევ ნო წიგ ნში გა შუქ დე ბა.
ამ ნაშ რომ ში მრა ვა ლი უც ნო ბი ფაქ ტია გა მოვ ლე ნი ლი. ყვე ლა მათ განს 

ვერ შე ვე ხე ბი და ვერც ავ ღნუს ხავ. მაგ რამ ზო გი მათ გა ნი პრინ ცი პუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბი სა ა:

თურ მე გა ლაკ ტი ო ნი ყო ფი ლა ვა ლი კო ჯუ ღე ლის სა ხალ ხო გვარ დი ის 
ჟურ ნა ლის ფაქ ტი უ რი რე დაქ ტო რი. ეს მა შინ, რო ცა იგი იყო ბოლ შე ვიკ 
ოკუ ჯა ვე ბის ოჯა ხის სი ძე.

ცხა დი ა, ამის გა მო დუმ და, შე იძ ლე ბა ეში ნო და კი დეც.
გა ლაკ ტი ო ნი პა ტივს სცემ და ნოე ჟორ და ნი ას და ლექ სის და წე რაც 

უც დია მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე ზე. ნოე ჟორ და ნია პო ეტს იც ნობ და 
და 1917 წელს წე რი ლი გა უ ტა ნე ბია პეტ როგ რად ში ჩხენ კე ლი სა და ჩხე-
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ი ძი სათ ვის გა და სა ცე მად.
არ სე ბობს მი თი, რომ თით ქოს გა ლაკ ტი ონს უყ ვარ და მე რი შერ ვა ში ძე. 

ამ აზ რის დამ კვიდ რე ბას თა ვად პო ე ტიც უწყ ობ და ხელს, მაგ რამ რე ა
ლო ბა სხვაგ ვა რია და უნ და და ვე თან ხმოთ დი დი პო ე ტის ძმის წულს:

“ლექ სის მე რი არ არის კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბა, არა მედ პო ე ტის 
ფან ტა ზი ით შექ მნი ლი სა ხე ა, მი სი იდე ა ლი და ხა ტე ბა”.

გა ლაკ ტი ო ნის პო ე ზია გან სხვა ვე ბით, ვთქვათ, ალექ სანდრ ბლო კი-
სა გან, ნაკ ლე ბად ბი ოგ რა ფი უ ლი ა. მი სი ლექ სის თე მაა არა გა რეგ ნუ ლი 
ფაქ ტე ბი და რე ა ლი ე ბი, არა მედ  ფსი ქი კა და ცნო ბი ე რე ბა, ში ნა გა ნი 
ღელ ვის გა მო ტა ნა სიმ ბო ლურ სა ხე ე ბად.

რე ა ლო ბა მის თვის ფა სე უ ლია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ხსნის და შიფ
რავს ფიქ რთა, ვნე ბა თა და ოც ნე ბა თა მდი ნა რე ბას. ამი ტომ იძენს გა დამ
წყვეტ მნიშ ვნე ლო ბას სიტყ ვა - მე დი უ მი.

რო ცა “მე რის” წერ და, მა შინ გა ლაკ ტი ონს ოლია ოკუ ჯა ვა უყ ვარ და, 
მა ნამ დე კი რა ი სა ჩიხ ლა ძე იტა ცებ და.

წიგ ნში საკ მაო ად გი ლი ეთ მო ბა გა ლაკ ტი ო ნის მი მარ თე ბას “ცის ფერ
ყან წე ლებ თან”, მათ მე გობ რო ბა სა და კონ ფლიქტს.

სა ბო ლო ოდ “არ ტის ტუ ლი ყვა ვი ლე ბის” ავ ტო რი არ მი ი ღეს ყან წე ლებ
მა, თა ვი ანთ თავ ზე მაღ ლა ვერ და ა ყე ნეს მი სი გე ნი ა ლუ რი ლექ სე ბი. ეს 
მა შინ, რო ცა გა ნა დი დებ დნენ გრი გოლ რო ბა ქი ძეს, უწო დებ დნენ მას 
უწ მინ დეს სა და უნე ტა რესს (პა ო ლო იაშ ვი ლი), მე ლექ სეთ ბაშს (ტი ცი ან 
ტა ბი ძე), ქარ თუ ლი პო ე ზი ის ტვინს (ნი კო ლო მი წიშ ვი ლი).

არა და  გრი გოლ რო ბა ქი ძეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჯერ არა ფე რი შე ექ მნა, 
ჯერ არ და ე წე რა არც “გვე ლის პე რან გი” და არც “ლა მა რა”.

სა ნამ გაჩ ნდე ბო და “ცის ფერ ყან წელ თა” გა ერ თი ა ნე ბა, გა ლაკ ტი ო ნი 
მა ნამ დე იყო არა ერ თი შე დევ რის ავ ტო რი  “გუ რი ის მთე ბი”, “მთაწ მინ-
დის მთვა რე”, “ლურ ჯა ცხე ნე ბი”, “შე რი გე ბა”, “ალ ვე ბი თოვ ლში”, “მე-
რი”, “სრო ლის ხმა მთა ში”, “ატ მის ყვა ვი ლე ბი”, “გვი ა ნი ოც ნე ბა”, “პირ-
ვე ლი ვარ დი”, ე.ი. უკ ვე არ სე ბობ და ქარ თუ ლი ლექ სის ახა ლი მო დე ლი, 
ახა ლი ეს თე ტი კა და პო ე ტი კა.

გა ლაკ ტი ონ მა და იწყო და და ას რუ ლა სიმ ბო ლიზ მი და იმ პრე სი ო ნიზ მი 
ქარ თულ პო ე ზი ა ში, მის მი ერ აღე ბულ მა ეს თე ტი კურ მა კურ სმა და გა-
ნახ ლე ბულ მა სიტყ ვამ მხარ და ჭე რა და გაგ რძე ლე ბა ჰპო ვა პრო ზის სფე-
რო შიც (კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა, დემ ნა შენ გე ლა ი ა).

გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის სა ხე ლი ძვირ ფა სია და მახ ლო ბე ლი ყვე ლა ჩვენ
თა გა ნი სათ ვის, მაგ რამ ცხა დი ა, კი დევ უფ რო მახ ლო ბე ლია იგი ბა ტო ნი 
ნო და რი სათ ვის. ამი ტომ ახ ლავს მის სტრი ქო ნებს დი დი სიყ ვა რუ ლი, დი
დი გზნე ბა, რო ცა წერს ჭყვიშ ზე, ქუ თა ის ზე, მშობ ლებ სა და წი ნაპ რებ ზე, 
გა ლაკ ტი ო ნის ლექ სებ სა და ცხოვ რე ბის პე რი პე ტი ებ ზე.
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ვი სურ ვოთ, რომ მა ლე გვე ხი ლოს მე ო რე წიგ ნიც  ასე თი ვე მო ნუ მენ
ტუ რი, ასე თი ვე ღირ სე უ ლი.

გაზ. “ახალი ერა”, 13 აპ რი ლი, 2001 წე ლი.

ქარ თვე ლის ბე დი და ბოლ შე ვი კუ რი ჟა მი
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის პრო ზა ზე, რო მელ საც ეძღ ვნე ბა ია ქა და გი ძის 

გა მოკ ვლე ვა “პი როვ ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ურ თი ერ თმი მარ თე ბის 
სა კითხი მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა მი რო მა ნის მი ხედ ვით”, უამ რა ვი კრი
ტი კუ ლი სტა ტია და სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მია და წე რი ლი.

მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას თან ერ თად უდი
დე სი ქარ თვე ლი მწე რა ლი ა, რომ ლის რო მა ნებ სა და ნო ვე ლებს არა სო
დეს მოჰ კლე ბია მკითხ ვე ლის ინ ტე რე სი.

ფაქ ტი უ რად მან 5 წე ლი წად ში (19231928) შექ მნა ქარ თუ ლი პრო ზის 
უპირ ვე ლე სი ნი მუ შე ბი და ესეც ხელს უწყ ობ და მის პო პუ ლა რო ბას.

იშ ვი ა თია პრო ზა ი კო სი, ვი საც ასე მცი რე დრო ში და ე წე როს თა ვი სი 
მთა ვა რი თხზუ ლე ბა ნი და ასე სწრა ფად დამ კვიდ რე ბუ ლი ყოს ლი ტე რა
ტუ რა ში, ხალ ხის მეხ სი ე რე ბა ში.

მას მარ თლაც ჰქონ და უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო და ამას თან ერ თად 
ტრა გი კუ ლი ბი ოგ რა ფი ა, რაც თით ქოს შე ე სატყ ვი სე ბო და მი სი გმი რე
ბის ცხოვ რე ბას.

მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი რე ა ლიზ მი დან მო დი ო და. ის რე ა ლის ტი მწე რა
ლი იყო, რო მელ საც არ ხიბ ლავ და მო ძა ლე ბუ ლი მო დერ ნის ტუ ლი სკო
ლე ბი და კონ ცეფ ცი ე ბი. თუმ ცა ფსი ქო ა ნა ლიზს კა რი მა ინც გა უ ღო და 
მი სი ნა კა ცა რე ბის თე მაც ქარ თუ ლი, ეროვ ნუ ლი დე კა დან სის ნა წი ლი 
იყო.

ეს ყო ვე ლი ვე ძა ლი ან კარ გად არის ნაჩ ვე ნე ბი ია ქა და გი ძის სა დი სერ
ტა ციო ნაშ რომ ში. იგი თა ვა დაც მწე რა ლი გახ ლავთ და ამა ნაც შე უწყო 
ხე ლი, და მა ჯე რებ ლად წარ მო ედ გი ნა მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის ეროვ ნულ 
ტრა გე დი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრობ ლე მა ტი კა.

დი სერ ტან ტის კვლე ვის სა გა ნია მხო ლოდ სა მი რო მა ნი  “ჯა ყოს ხიზ-
ნე ბი”, “თეთ რი სა ყე ლო” და “გი ვი შა დუ რი”.

სწო რედ ესე ნი გახ ლავთ მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა უ კე თე სო რო მა ნე ბი 
და არა “ქა ლის ტვირ თი” ან “არ სე ნა მა რაბ დე ლი”.

ნაშ რო მის სტრუქ ტუ რა ასე თი გახ ლავთ:
ჯერ გან ხი ლუ ლია “თეთ რი სა ყე ლო”, შემ დეგ  “ჯა ყოს ხიზ ნე ბი” და 

“გი ვი შა დუ რი”. მე ოთხე თა ვად წარ მოდ გე ნი ლია მხატ ვრუ ლი ანა ლი ზი.
უკე თე სი იქ ნე ბო და, თუ დი სერ ტან ტი და ი ცავ და ქრო ნო ლო გი ას 

და ჯერ “ჯა ყოს ხიზ ნებს” შე ე ხე ბო და. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, მე მინ და 
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ვკითხო დი სერ ტანტს  რა ტომ და იწყო ნაშ რო მი ელიზ ბა რის გა წიკ ლა უ
რე ბით და არა თე ი მუ რა ზის და ცე მის ჩვე ნე ბით?

დი სერ ტან ტი არ იზი ა რებს გი ორ გი ჯიბ ლა ძის მო საზ რე ბას, რომ ელიზ
ბა რი თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვი ა, ოღონდ ახალ გა რე მო ში მოხ ვედ რი ლი.

მაგ რამ, მე ვფიქ რობ, ეს სა ინ ტე რე სო აზ რი ა, რად გან ამ ჯე რად “ფუ
ღუ რო” ელიზ ბარ მა, რო გორც მწე რა ლი წერს, შეძ ლო დეგ რა და ცი ის 
აცი ლე ბა და ვე ლურ გა რე მოს თან ზი ა რე ბით აღიდ გი ნა სა სი ცოცხ ლო 
ძა ლა, ისე ვე რო გორც კ. გამ სა ხურ დი ას კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძემ და 
თა რაშ ემ ხვარ მა.

ვერ და ვე თან ხმე ბი ია ქა და გი ძეს, რომ თით ქოს სა ჭი რო იყოს “მხატ
ვრუ ლი ანა ლი ზის” ცალ კე გა მო ყო ფა.

პერ სო ნა ჟის, მი სი ხა სი ა თი სა და ცნო ბი ე რე ბის, რო მა ნის სტრუქ ტუ რი
სა და პრობ ლე მა ტი კის ანა ლი ზი თა ვის თა ვად მხატ ვრუ ლო ბის კვლე ვა ა.

ლი ტე რა ტო რის საქ მეა მხო ლოდ მხატ ვრუ ლო ბის თვალ საზ რი სით 
ტექ სტის კვლე ვა, ხო ლო მი სი ცალ კე გა მო ყო ფა  პო ე ტი კის ანუ ლი ტე
რა ტუ რის თე ო რი ის სფე როა და მა საც თა ვი სი სპე ცი ა ლის ტი ჰყავს.

მე მგო ნი ა, არც სა თა უ რი არის სწო რად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი.
პი როვ ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა გაც ვე თი ლი 

თე მაა და, რაც მთა ვა რი ა, ამ თე მას მა ინ ცდა მა ინც არც უღ რმავ დე ბა ია 
ქა და გი ძე. მი სი მსჯე ლო ბა არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ა, პერ სო ნა ჟებ ზე დაკ
ვირ ვე ბა იმ დე ნად სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ ნაც ნობ ჩარ ჩო ში არც ეტე ვა.

მწე რალს აინ ტე რე სებ და არა პი რო ოვ ნე ბის მი მარ თე ბა სა ზო გა დო ე
ბას თან, არა მედ  ქარ თვე ლის ბე დი ახალ სი ტუ ა ცი ა ში, მი მარ თე ბა ბოლ
შე ვი კურ სი ნამ დვი ლეს თან.

ია ქა და გი ძეც სწო რედ ამ პრობ ლე მას იკ ვლევს.
მარ თე ბუ ლად არის შე ნიშ ნუ ლი, რომ მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი ად რე ვე 

იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი ნა კა ცა რე ბის ცხოვ რე ბით, ფსკერ ზე მოქ ცე უ ლი 
ადა მი ა ნე ბის ბე დით. ხო ლო რო ცა ეპო ქამ ნა კა ცა რე ბის ბე დი ერის ბედს 
გა უ თა ნაბ რა, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის სიტყ ვამ და ხედ ვამ დი დი მას შტა ბი 
შე ი ძი ნა.

დი სერ ტან ტი კარ გად ამ ჩნევს, რომ თე ი მუ რა ზის, ელიზ ბა რის თუ გი ვი 
შა დუ რის ცხოვ რე ბის გზას გან საზღ ვრავს ახა ლი დრო  “წი თე ლი ეშ-
მა”, “წი თე ლი უღე ლი”. მაგ რამ ყო ველ თვის თან მიმ დევ რუ ლი არ არის 
და ხში რად არამ თა ვა რი სა კითხ ე ბით ტვირ თავს მსჯე ლო ბას.

მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი კი ამ ბობს, რომ მას პრი მი ტი ვი სა და კულ ტუ
რის ურ თი ერ თმი მარ თე ბის პრობ ლე მა აინ ტე რე სებ და, მაგ რამ ეს არ 
გახ ლავთ სწო რი აზ რი. ჯერ ერ თი, ამას იგი ეუბ ნე ბა ბოლ შე ვიკს  ვა ლია 
ბახ ტა ძეს, მე ო რე, რო მა ნი საბ ჭო თა ეპო ქა ში და ი წე რა, რო ცა ერის ტრა
გე დი ა ზე პირ და პი რი მსჯე ლო ბა არ შე იძ ლე ბო და. გარ და ამი სა, ავ ტო-
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რის აზ რი ყო ველ თვის კრი ტე რი უ მად რო დი გა მოდ გე ბა.
ჯურ ხა ცი ვი ლი ზა ცი ას კი არ გა ექ ცა ქა ლა ქი დან, არა მედ - უცხო ძა-

ლას - რუ სულ ბოლ შე ვიზმს. მი სი გან დგო მის სა ფუძ ვე ლი ქარ თუ ლი 
ნა ცი ო ნა ლიზ მი ა. იგი ისე ვე ეფა რე ბა პატ რი არ ქა ლო ბის გა რე მოს, რო-
გორც კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძე - დი ო ნი სოს ნი ღაბს.

“ქა ლაქჩ ი გა გა წით ლე ბენ”,  ეუბ ნე ბა ჯურ ხა ელიზ ბარს.
ხო ლო ერ თხელ ხევ სუ რულ მეტყ ვე ლე ბა საც და ი ვიწყ ებს და ასე მი

მარ თავს მე გო ბარს:
“სხვა ხალ ხი ზვა ვი ვით მოგ ვას კდა და ქარ თუ ლიც კი დაგ ვა ვიწყ ეს, სა-

კუ თა რი არა ფე რი შეგ ვარ ჩი ნეს, არც ჩო ხა, არც ქუ დი, არც ცხვი რი და 
აღარც თვა ლი”.

1922 წელს ვა ლე რი ან გაფ რინ დაშ ვილ მა წა მო ა ყე ნა ლო ზუნ გი  “დაბ-
რუ ნე ბა მი წას თან”, რაც სხვა დას ხვაგ ვა რად გა ი აზ რეს გრი გოლ რო ბა ქი-
ძემ და მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილ მა.

დი სერ ტანტს კარ გად აქვს ნაჩ ვე ნე ბი “გა წიკ ლა უ რე ბის” პრო ცე სი, თუ 
რო გორ აღიდ გი ნა სა სი ცოცხ ლო ძა ლა პატ რი არ ქა ლურ ხევ სუ რეთ ში 
ელიზ ბარ მა და რო გო რი გა ნახ ლე ბუ ლი, ენერ გი ით აღ ვსი ლი და უბ რუნ
და ქა ლაქს.

მან შე ი ძი ნა ის, რაც აკ ლდა თე ი მუ რაზ ხე ვის თავს.
თუ ქა ლა ქე ლი ცუც ქია უნა ყო ფო იყო, ხევ სურ მა ხა თუ თამ შვი ლი აჩუ ქა.
სა ერ თოდ, უნა ყო ფო ბის, ბი ო ლო გი უ რი და ცე მის პრობ ლე მა მწვა ვედ 

იდ გა 20-ი ა ნი წლე ბის მწერ ლო ბა ში. გა ვიხ სე ნოთ, გარ და მი ხე ილ ჯა ვა
ხიშ ვი ლი სა, კ. გამ სა ხურ დი ას “დი ო ნი სოს ღი მი ლი” და დ. შენ გე ლა ი ას 
“სა ნა ვარ დო”.

ამ პე სი მიზ მის დაძ ლე ვაა გრ. რო ბა ქი ძის “გვე ლის პე რან გი”,
დი სერ ტან ტმა, სავ სე ბით სწო რად, თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვის ტრა გე დი ა

ში და ი ნა ხა არა ერ თი ადა მი ა ნის, არა მედ  სა ქარ თვე ლოს ტრა გე დი ა. ამ 
თვალ საზ რი სით კარ გად არის მოხ მო ბი ლი მწერ ლის ფრა ზა:

“დღეს ისე თი დრო ა, რომ პრო ვი ზორს მა ტა რე ბე ლი მიჰ ყავს, ხო ლო 
მე მან ქა ნე აფ თი აქ ში მუ შა ობს. ერ თი მა ტა რე ბელს ამ ტვრევს, ხო ლო მე-
ო რე ხალ ხსა სწამ ლავს”.

ამას თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვი ამ ბობს.
დი სერ ტან ტი იმოწ მებს ტა რი ელ კვან ჭი ლაშ ვილს, რომ ელიზ ბა რი ახა

ლი ცხოვ რე ბის ფერ ხულ ში ჩა ე ბა.
ეს მარ თა ლი არ გახ ლავთ.
მო ვუს მი ნოთ თა ვად ელიზ ბარს;
“ბრძო ლის ვე ლი ქა ლაქ შია და ომ საც იქ მო ვი გებთ ან დავ მარ ცხდე-

ბით. მომ ხდურს დე და ცი ხე ში უნ და დახ ვდე”.
ასე რომ, იგი ქა ლაქ ში საბ რძოლ ვე ლად ბრუნ დე ბა და არა ახალ სი ნამ-
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დვი ლეს თან შე სა რი გებ ლად.
ერ თგან დი სერ ტან ტი წერს, რომ მე თით ქოს მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი თე

ი მუ რაზ ხე ვის თავ თან გა ვა ი გი ვე. ასე თი რამ მე არ სად მით ქვამს.
მე ვწერ: “თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვის პრო ტო ტი პია თა ვად მი ხე ილ ჯა ვა-

ხიშ ვი ლი, რო გორც სა ვარ სა მი ძი სა - გამ სა ხურ დი ა.
მო გეხ სე ნე ბათ, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი შე ნიშ ნავ და, ყვე ლა ჩემს პერ სო

ნაჟს პრო ტო ტი პი ჰყავ სო.
სა ვარ სა მი ძის, თა რაშ ემ ხვა რის, ვახ ტანგ კო რინ თე ლის პრო ტო ტი პია 

თა ვად ავ ტო რი  კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ა.
ახ ლა მე მინ და და ვა კონ კრე ტო, თუ რა ტომ იყო თე ი მუ რა ზის პრო ტო

ტი პი მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი.
“ჯა ყოს ხიზ ნე ბი” და ი წე რა 1924 წლის სექ ტემ ბერ ში, აგ ვის

ტოს აჯან ყე ბის დათ რგუნ ვის შე დე გად, რო გორც გრ. რო ბა
ქი ძის “ლა მა რა” და კ. გამ სა ხურ დი ას “დი ო ნი სოს ღი მი ლი”. 
 მო გეხ სე ნე ბათ, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი იყო 20ი ან წლებ ში ეროვ ნულ 
დე მოკ რა ტე ბის ერ თერ თი ლი დე რი, ებ რძო და ბოლ შე ვი კებს, რო გორც 
“პა რი ტე ტუ ლი კო მი ტე ტის” ერ თერ თი ხელ მძღვა ნე ლი, რო მე ლიც 1923 
წელს გა ა ნად გუ რეს. მი ხე ი ლიც და ა პა ტიმ რეს და აი ძუ ლეს და ე წე რა ისე
თი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ქვეყ ნი სათ ვის მებ რძოლ თა, მათ შო რის  ქა-
ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლის წი ნა აღ მდეგ იყო მი მარ თუ ლი.

ამის შემ დეგ მი ხე ი ლი პო ლი ტი კას ჩა მოს ცილ და და მწერ ლო ბას და
უბ რუნ და. მაგ რამ მოხ და აგ ვის ტოს ტრა გე დია და შეძ რწუ ნე ბულ მა მწე-
რალ მა ულ მო ბე ლი გა ნა ჩე ნი გა მო უ ტა ნა თე ი მუ რა ზის სა ხედ წარ მოდ გე-
ნილ თა ვის თავ საც და უსუ სურ ინ ტე ლი გენ ცი ა საც.

შე გახ სე ნებთ, რომ თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვიც სათ ვა ლი ა ნი ა, მე ლო ტი, 
პუბ ლი ცის ტი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე, და მარ ცხე ბუ ლი ნა ცი ო ნა ლის ტი, 
რო გორც მი ხე ი ლი.

“ჯა ყოს ხიზ ნე ბი” არის სა ში ნე ლი რექ ვი ე მი სა კუ თარ თავ სა და უვარ-
გის ინ ტე ლი გენ ცი ა ზე, სამ შობ ლოს და ცე მა ზე, რო ცა კვდე ბა ქარ თუ ლი 
სუ ლი ე რე ბა.

დი სერ ტან ტი შე ნიშ ნავს, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლი საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე
ბას არას დროს შე რი გე ბი ა ო. არც ეს გახ ლავთ მარ თა ლი. წა ი კითხ ეთ “ქა
ლის ტვირ თი” და მწერ ლის პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლე ბი.

საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე რი გე ბი ან ზვი ად გამ სა ხურ დია და მე-
რაბ კოს ტა ვა. და ნარ ჩე ნი ულ მო ბელ მა ეპო ქამ მა ინც ჩა ა ყე ნა თა ვის სამ
სა ხურ ში, თუმ ცა მათ გან ეროვ ნუ ლი სუ ლი ვერ ამოგ ლი ჯეს.

ჩანს, დი სერ ტან ტი არ იც ნობს ნეს ტან კირ თა ძის წიგნს 1924 წლის 
აჯან ყე ბა ზე და მა ნა ნა ხო მე რი კის ბრო შუ რას მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
დრა მა ტულ ბი ოგ რა ფი ა ზე.
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აქ ვე ისიც მინ და შევ ნიშ ნო, რომ დი სერ ტან ტი არ იც ნობს არც თე მურ 
დო ი აშ ვი ლის ნაშ რომს, რო მელ მაც პირ ველ მა შე ნიშ ნა ფსი ქო ა ნა ლი ზის 
გავ ლე ნა მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილ ზე და ამ თვალ საზ რი სით გა ნი ხი ლა მი სი 
შე მოქ მე დე ბა.

ეს სტა ტია კი 30 წლის წი ნათ არის და ბეჭ დი ლი.
ახ ლა გა და ვი დეთ “გი ვი შა დურ ზე”.
მე ვფიქ რობ, ესეც არის თე ი მუ რაზ ხე ვის თა ვი, რო მელ მაც შე ი ძი

ნა ჯა ყოს აქ ტი ვის ტუ რი სუ ლი, დი ო ნი სუ რი ენერ გი ა, რო მე ლიც მთა ში 
ისეს ხა ელიზ ბარ მა.

სა ერ თოდ, მწერ ლის ბუ ნე ბა ში ინ ტუ ი ცი უ რად არის მო ცე მუ ლი მთა-
ვა რი გმი რის ხა ტი, რაც არის ში ნა გა ნი მდგო მა რე ო ბი სა და სწრაფ ვის 
პრო ექ ცი ა. მი სი ნი შან -თვი სე ბა ნი იც ვლე ბა, მაგ რამ ძი რი თა დი მა ინც 
რჩე ბა, ანუ ხდე ბა ევო ლუ ცი ა. ამი ტომ გა და დის ეს არაც ნო ბი ე რი ხა ტი 
ნა წარ მო ე ბი დან ნა წარ მო ებ ში.

მა გა ლი თე ბით თავს არ შე გაწყ ენთ, მაგ რამ მინ და გა გახ სე ნოთ ლეო 
ქი ა ჩე ლის სა მი მთა ვა რი ნო ვე ლა  “თა ვა დის ქა ლი მა ი ა”, “ალ მას გირ კი
ბუ ლან” და “ჰა კი აძ ბა”.

სა მი ვე პერ სო ნა ჟი სი ცოცხ ლეს ამ თავ რებს თვით მკვლე ლო ბით.
სა მი ვე თავს იხ რჩობს შავ ზღვა ში (ერ თი მეგ რე ლი ა, მე ო რე  სვა ნი და 

მე სა მე  აფ ხა ზი, სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი წრის ადა მი ა ნე ბი).
ასე ვე ხდე ბა გრ. რო ბა ქი ძის, კ. გამ სა ხურ დი ას, დ. შენ გე ლა ი ას შე მოქ

მე დე ბა ში.
დი სერ ტან ტი შე ნიშ ნავს, რომ გი ვი შა დუ რიც ნა კა ცა რია და ამ სიტყ

ვას აი გი ვებს “ყო ფილ ადა მი ან თან”, რაც არას წო რი ა.
ნა კა ცა რი პირ ველ რიგ ში დეგ რა დი რე ბუ ლი კა ცი ა.
ამი ტომ უხერ ხუ ლია თა რაშ ემ ხვარს ვუ წო დოთ “ნა კა ცა რი”, ან კონ

სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძეს.
“გი ვი შა დურ ზეც” სა ინ ტე რე სოდ მსჯე ლობს დი სერ ტან ტი. სა ყუ

რადღ ე ბოა ცალ კე უ ლი დაკ ვირ ვე ბა ნი, მაგ რამ არა აქვს გა მა ერ თი ა ნე ბე
ლი ნერ ვი. ამი ტომ მსჯე ლო ბა ფრაგ მენ ტუ ლია და გა ფან ტუ ლი.

დი სერ ტან ტი შე ნიშ ნავს, რომ მწერ ლის მი მარ თე ბას ქალ თა სამ ყა როს
თან ამ ძაფ რებს მის ოჯახ ში დატ რი ა ლე ბუ ლი ტრა გე დი ის გა მო ძა ხი ლი.

ვფიქ რობ, ეს ფაქ ტი (დე დი სა და დის მკვლე ლო ბა) შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი
ოთ ტრა გი კულ პერ სო ნაჟ თა არ ქე ტი პა დაც.

რამ დე ნი მე შე ნიშ ვნა:
თე მურ ჩხე ი ძის ტე ლეს პექ ტაკ ლი და იდ გა არა 1984 არა მედ  1979 

წელს. ასე რომ, გე ორ გი ევ სკის ტრაქ ტა ტის იუ ბი ლე აქ არა ფერ შუ ა ში ა.
ია ქა და გი ძეც, ისე ვე რო გორც ბევ რი ჩვენ გა ნი, წერს “ქარ თულ გენს”. 

მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ არც ქარ თუ ლი, არც რუ სუ ლი, არც გერ მა ნუ
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ლი გე ნი არ არ სე ბობს, ისე ვე რო გორც არ არ სე ბობს ქარ თუ ლი, რუ სუ
ლი ან გერ მა ნუ ლი ზე ცა. ესე ნი მხო ლოდ მე ტა ფო რუ ლი გა მოთ ქმე ბი ა.

თუ არ გჯე რათ, ჰკითხ ეთ ბი ო ლო გებს, გე ნე ტი კო სებს.
დი სერ ტან ტი მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვილს გე ნი ოსს უწო დებს, რაც მე მარ თე

ბუ ლად არ მი მაჩ ნი ა.
ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რას ჰყავს ორი გე ნი ო სი  რუს თა ვე ლი და გა ლაკ-

ტი ონ ტა ბი ძე.
“გი ვი შა დუ რი” კლა სი კუ რი რო მა ნი ა ო, შე ნიშ ნავს დი სერ ტან ტი.
მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის თხზუ ლე ბებს შო რის ყვე ლა ზე არაკ ლა სი კუ რი 

ანუ არატ რა დი ცი უ ლი სწო რედ “გი ვი შა დუ რი ა”.
ამ რო მან ში ავ ტორ მა სცა და და ერ ღვია კლა სი კუ რი ფა ბუ ლა და სი უ

ჟე ტი და აეთ ვი სე ბი ნა მო დერ ნის ტუ ლი ტექ ნი კა.
და სას რულ, მინ და აღ ვნიშ ნო რომ ია ქა და გი ძემ წარ მოგ ვიდ გი ნა კარ

გად გა აზ რე ბუ ლი, კარ გად და წე რი ლი ნაშ რო მი, რო მელ საც ინ ტე რე სით 
გა ეც ნო ბი ან რო გორც ლი ტე რა ტუ რის მკვლე ვა რე ბი, ისე მკითხ ვე ლე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, რაც მას ჩა მოს ცილ დე ბა დი სერ ტა ცი ი სათ
ვის ნიშ ნე უ ლი სქო ლას ტი კა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2003, ივ ლი სი

კონ ფლიქ ტი კვლე ვა სა და ხატ ვას შო რის

ბო ლო 15 წლის მან ძილ ზე, მას შემ დეგ, რაც გრი გოლ რო ბა ქი ძის სა ხე
ლი ისევ და უბ რუნ და მკითხ ველ სა ზო გა დო ე ბას, ამ მოღ ვა წე ზე და ი წე
რა მრა ვა ლი დი სერ ტა ცია და სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ღვაწ ლი მი უძღ ვის ახალ თა ო ბას, რო მელ მაც შე ავ სო გაც დე ნი ლი წლე ბი 
და სა თა ნა დო პა ტი ვი მი ა გო ემიგ რან ტი მწერ ლის შე მოქ მე დე ბას.

რო გორც ხდე ბა ასეთ დროს ხოლ მე, ნაშ რო მე ბის ძი რი თა დი პა თო სი 
აპო ლო გი უ რი ა, რა თა სრუ ლად ყო ფი ლი ყო გა აზ რე ბუ ლი გრი გოლ რო ბა
ქი ძის მხატ ვრუ ლი სამ ყა რო. მაგ რამ აპო ლო გია ყო ველ თვის ცალ მხრი-
ვი ა, თუმ ცა უნ და ით ქვას ისიც, რომ სწო რედ ამ ახა ლი გა მოკ ვლე ვე ბის 
მი ხედ ვით შე უძ ლე ბე ლია გრი გოლ რო ბა ქი ძეს და ვუმ კვიდ როთ ის სა ხე
ლი, რო მე ლიც მას ჰქონ და 20ი ან წლებ ში, რო ცა სა ო ცა რი ეპი თე ტე ბით 
ამ კობ დნენ, თით ქოს არც არ სე ბუ ლი ყო გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე.

გრი გოლ რო ბა ქი ძის მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის გარ კვე ვას ეძღ ვნე ბა 
ლია ლორ თქი ფა ნი ძის ნაშ რო მიც.

ამ ახალ გაზ რდა მკვლე ვა რის სხვა რო მე ლი მე გა მოკ ვლე ვა ან სტა ტია 
მე არ წა მი კითხ ავს. ამ ნაშ რომ მა კი ფრი ად კარ გი შთა ბეჭ დი ლე ბა და
ტო ვა. ლია ლორ თქი ფა ნი ძე წერს სა კითხ ის ცოდ ნით, კარ გი ენით, ავ
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ლენს მხატ ვრუ ლი სამ ყა როს გა აზ რე ბის უნარს.
საკ მა რი სია გა დავ ხე დოთ სარ ჩევს, რა თა დავ რწმუნ დეთ, თუ რა სა ინ

ტე რე სო სა კითხ ებს გა ნი ხი ლავს დი სერ ტან ტი. მა თი გან ხილ ვი სათ ვის კი 
საკ მა რი სი ვერ იქ ნე ბო და მხო ლოდ გრი გოლ რო ბა ქი ძის შე მოქ მე დე ბის 
ცოდ ნა. მარ თლაც  ავ ტო რი ავ ლენს ერუ დი ცი ას რო გორც მო დერ ნის
ტუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, ისე მი თო ლო გი ი სა და სიმ ბო ლუ რი აზ როვ ნე ბის 
სფე რო ში. ამი ტომ ვკითხ უ ლობთ ასე ინ ტე რე სით ლია ლორ თქი ფა ნი ძის 
მსჯე ლო ბას გრა ა ლის სიმ ბო ლი კა სა თუ მა ი ას სა ი დუმ ლო პი რა მი დებ ზე, 
ქარ თუ ლი ეთ ნო სის ქა ლურ საწყ ის ზე თუ ქარ თუ ლი არ სის დი ო ნი სუ რო
ბა ზე, ცალ კე ულ სიმ ბო ლურ სუ რათ ხა ტებ ზე, მწერ ლის ენობ რივ არ ქე
ტი პებ ზე.

რო გორც ით ქვა, ლია ლორ თქი ფა ნი ძის ტო ნი აპო ლო გი უ რი ა, რაც გა
მო რიცხ ავს და ეჭ ვე ბას. სწო რედ ეს არის გა მოკ ვლე ვის სუს ტი რგო ლი. 
ის, რა ზეც მსჯე ლობს ავ ტო რი, მარ თე ბუ ლი და სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ 
ეს ყო ვე ლი ვე გა ნე კუთ ვნე ბა არა მა ინ ცდა მა ინც მხატ ვრულ აზ როვ ნე-
ბას, არა მედ - აზ როვ ნე ბას, ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ გან სჯას. მხატ ვრუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ფი კა, გან მსაზღ ვრე ლი ნი შან თვი სე ბა კი მხატ
ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა ა.

გრი გოლ რო ბა ქი ძე თა ვად შე ნიშ ნავ და, სიმ ბო ლო ე ბი თა და ალე გო რი
ე ბით ჭარ ბი გა ტა ცე ბა ნა წარ მო ებს უსის ხლო ბი სა და უხორ ცო ბის საფ
რთხეს უქ მნი სო.

მი უ ხე და ვად ამი სა, მან ეს საფ რთხე ვერ აი ცი ლა.
უფ რო მე ტიც  ამა ვე მი ზე ზით სწო რად ვერ აფა სებ და ცალ კე ულ მწერ

ლებს (მაგ,. გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძეს), ცალ კე ულ ნა წარ მო ე ბებს (მაგ. აკა კის 
“ნეს ტორ ესე ბუ ას ჭი დი ლი კუ ლა გლდა ნელ თან” ქარ თუ ლი ლი რი კის 10 
შე დევრს შო რის და ა სა ხე ლა!). აბ სტრაქ ტუ ლი აზ რის ძი ე ბამ და ა ზა რა ლა 
მწერ ლის ეს სე ე ბიც, რო მელ თაც აკ ლი ათ დას რუ ლე ბუ ლი ფორ მა. ამი
ტომ იგი, რო გორც ესე ის ტი, ვერ შე ედ რე ბა კ. გამ სა ხურ დი ას, გ. ქი ქო-
ძეს, ტ. ტა ბი ძეს, თუმ ცა მას შტა ბუ რი ხედ ვის წყა ლო ბით ახალ თა ო ბას 
მი ა ღე ბი ნა მო დერ ნის ტუ ლი ორი ენ ტა ცი ა.

გრი გოლ რო ბა ქი ძე მე ტის მე ტად დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ და მი
თო სურ მო დე ლებს, ენის პირ ვე ლად მნიშ ვნე ლო ბა თა კვლე ვას, სიმ ბო
ლო ებს, რაც ჩრდი ლავ და სი უ ჟეტს, ხა სი ა თებს, ცხოვ რე ბის სუ რა თებს. 
სიტყ ვის მის ტი კა ზე ხში რად მსჯე ლობ და, მაგ რამ აკ ლდა ფრა ზის მე ლო
დი კის გრძნო ბა, რაც სწო რედ აძ ლი ე რებს მის ტი კურ გან წყო ბი ლე ბას და 
მკითხ ველს ინ სტინ ქტუ რად იმორ ჩი ლებს. 

სა ბო ლო ოდ გრი გოლ რო ბა ქი ძე აღ მოჩ ნდა მკვლე ვა რი და არა მხატ ვა-
რი. კვლე ვაც სა ინ ტე რე სოა ხოლ მე, მაგ რამ იგი ვერ შე ედ რე ბა და არც 
უდ რის მხატ ვრულ თხზვას.
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ეს ნაკ ლი გად მო სუ ლა ამ ნაშ რომ შიც.
მაგ. ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს “ოქ როს ვერ ძი სა” და “ირ მის ნახ ტო მის” 

მნიშ ვნე ლო ბას, რო მელ თაც ვრცელ კონ ტექ სტში გა ი აზ რებს, მო უხ მობს 
მრა ვალ სა ინ ტე რე სო პა რა ლელს სხვა დას ხვა მი თი დან.

მკვლე ვა რის დას კვნით, “ოქ როს ვერ ძი” მწე რალს ქარ თველ თა მი თუ
რი ხედ ვის სიმ ბო ლოდ, საკ რა ლურ სუ რათ ხა ტად წარ მო ედ გი ნა. ხო ლო 
“ირ მის ნახ ტო მი”  ღვთი უ რი არ სის გა მომ ხატ ველ სიტყ ვა თა კომ ბი ნა ცი
ად, რო გორც “ზე ბუ ნებ რი ვი კე რა ცეცხ ლო ვა ნი თუ სხი ვუ რი ენერ გი ი სა”.

ამ ვრცელ მსჯე ლო ბას არა ფე რი აქვს სა ერ თო გრი გოლ რო ბა ქი ძი სე
ულ მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბას თან, რად გან არც “ოქ როს ვერ ძი” და არც 
“ირ მის ნახ ტო მი” არ არის ნაჩ ვე ნე ბი, რო გორც ტექ სტის სტრუქ ტუ რუ
ლი ერ თე უ ლი, მი სი ად გი ლი სი უ ჟე ტის თუ ხა სი ა თის გან ვი თა რე ბა ში, 
პერ სო ნა ჟის ცნო ბი ე რე ბა ში.

ასე თი ვე პრინ ცი პით არის გან ხი ლუ ლი მზე, გვე ლი და მუ ხა, მა თი მი
თო სუ რი ურ თი ერ თკავ ში რი. ამ ჯე რა დაც გრი გოლ რო ბა ქი ძე ჩანს რო-
გორც მო აზ როვ ნე, მაგ რამ არა რო გორც მწე რა ლი. რომც გა ვი ზი ა როთ 
ლია ლორ თქი ფა ნი ძის პო ზი ცია და შე ხე დუ ლე ბა, ეს მა ინც ვე რა ფერს 
ჰმა ტებს გრი გოლ რო ბა ქი ძის მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბას, რად გან მზის, 
გვე ლი სა თუ მუ ხის მი თო ლო გე მე ბის კვლე ვა ან მწერ ლის თვალ საზ რი
სი მათ ზე  ლი ტე რა ტუ რას არ გა ნე კუთ ვნე ბა.

გრი გოლ რო ბა ქი ძე აღ ნიშ ნავს, ქარ თუ ლი იდი ო მა “თვა ლი ჩა სუ ლი 
მტე ვან ში” რომ პლა ტონ სა და გო ე თეს მო ეს მი ნათ, გან ცვიფ რდე ბოდ ნე
ნო. ჯერ ერ თი, ეს გა მოთ ქმა ხალ ხუ რი ა, მე ო რე  მი სი ანა ლი ზი არ არის 
მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბა.

ვინ იცის, რამ დენ ქარ თველ მწე რალს უხ სე ნე ბია თა ვის ნა წარ მო ებ ში 
ეს და სხვა მსგავ სი იდი ო მა, მაგ რამ მა თი გან ხილ ვა ხომ არ ნიშ ნავს რო
მე ლი მე შე მოქ მე დის ღირ სე ბას ან ინ დი ვი დუ ა ლო ბას, თუ იგი არ არის 
სტრუქ ტურუ ლი ერ თე უ ლი, ლა იტ მო ტი ვად ან ფა რულ სიმ ბო ლი კად ტექ
სტში გაშ ლი ლი, რო გორც ეს არის კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე
დე ბა ში, რო ცა სიმ ბო ლო ისე მოძ რა ობს ტექ სტში. რო გორც პერ სო ნა ჟი.

აქ უნებ ლი ეთ გვახ სენ დე ბა ოთარ ჩხე ი ძის ბრწყინ ვა ლე პა რო დია “ღვი-
ნია გა და ი ჩე ხა”, რო მელ შიც კარ გა დაა ნაჩ ვე ნე ბი, თუ რა უაზ რო ბა შე იძ
ლე ბა გახ დეს ცალ კე უ ლი მი თო სუ რი ცნე ბის თვით მიზ ნუ რი ანა ლი ზი და 
რა შორს დგას იგი ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ფი კი სა გან.

მე ეს არ მინ და ვთქვა ლია ლორ თქი ფა ნი ძის მი სა მარ თით, მაგ რამ ამ
გვა რი საფ რთხე უსა თუ ოდ არ სე ბობს.

სიმ ბო ლო ებს, ალე გო რი ებს, მი თო სურ მო დე ლებს მა შინ ეძ ლე ვა მნიშ-
ვნე ლო ბა, თუ ისი ნი რა ი მე ღი რე ბუ ლე ბას სძე ნენ ტექსტს და ისე ვე 
უჩინ რად არ სე ბო ბენ, რო გორც სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მა სხე ულ ში.
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სა ბო ლო ოდ კი მე მა ინც უნ და ვთქვა, რომ ლია ლორ თქი ფა ნი ძე იკ-
ვლევს გრი გოლ რო ბა ქი ძის აზ როვ ნე ბას და არა გრი გოლ რო ბა ქი ძის 
მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბას.

ახ ლა ზო გი ერთ უზუს ტო ბა ზე.
ნაშ რო მის ავ ტორს მი აჩ ნი ა, რომ ძვე ლის გა და ფა სე ბა და ახ ლის და

ფუძ ნე ბა კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში ბზა რის გა ჩე ნას მო ას წა ვებს.
ეს ბზა რი კი არა, გან ვი თა რე ბის დი ა ლექ ტი კა ა.
ლია ლორ თქი ფა ნი ძე “ქარ თულ მი თო სურ ხედ ვად” და “სიყ ვა რულ ში 

ღრმად და ფა რულ ღვთი ურ საწყ ი სად” მი იჩ ნევს მწერ ლის სტრი ქო ნებს:
“სიყ ვა რუ ლის თეს ლი გზნე ბაა
სი ლა მა ზის;
ხო ლო სი ლა მა ზე ში ცდუ ნე ბა
იმა ლე ბა;
შე საძ ლოა სიყ ვა რულ ში
მაც დუ რო ბა უფ რო გვათ რობ დეს.
სიყ ვა რუ ლი შვე ბაა ახა ლი,
სა ცა ღმერ თი ცხად დე ბა”.

არა მგო ნი ა, ამ ჩვე უ ლებ რივ სტრი ქო ნებ ში რა ი მე ამ გვა რი სა ოც რე ბა 
იმა ლე ბო დეს!

“ნიც შეს ზე კა ცი მი უ ღე ბე ლია რო ბა ქი ძი სათ ვის”,  წერს ავ ტო რი.
არა მგო ნი ა, ჟორ და ნი ას, ლე ნი ნის, მუ სო ლი ნი სა და ჰიტ ლე რის აპო

ლო გე ტი სათ ვის ეს აზ რი მი სა ღე ბი ყო ფი ლი ყო.
ლია ლორ თქი ფა ნი ძე სუ ლის აღ მნიშ ვნე ლად იყე ნებს სიტყ ვას “სამ შვი-

ნე ლი”. ეს სიტყ ვა აკა კი ბაქ რა ძემ შე მო ი ტა ნა თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა
ტუ რა ში და გავ რცელ და კი დეც.

მე კი მინ და შევ ნიშ ნო: სამ შვი ნე ლი, სულ ხან -სა ბას გან მარ ტე ბით, 
არის არა ადა მი ა ნის სუ ლი, არა მედ  “სუ ლი პირუ ტყუ თა”.

ასე რომ, სჯობს ისევ სულ ხან სა ბას და ვუ ჯე როთ.
და სას რულ, მე კი დევ ერ თხელ მინ და ხა ზი გა ვუს ვა ლია ლორ თქი ფა-

ნი ძის ერუ დი ცი ას, მსჯე ლო ბის სტილს, აზ როვ ნე ბის ნი უ ან სებ ში წვდო
მის უნარს და სხვებ საც ვურ ჩიო “გრი გოლ რო ბა ქი ძის მხატ ვრუ ლი აზ-
როვ ნე ბის სა კითხ ე ბის” წა კითხ ვა.

“მწერ ლის გა ზე თი”, 2004, 15-30 მარ ტი
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“ქრის ტი ა ნულ -სარ წმუ ნო ებ რი ვი მო ტი ვე ბი 
გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბა ში”

დღეს რო მან ტიზ მი, რო მან ტი კუ ლი თვალ თა ხედ ვა და მგრძნო ბე ლო ბა 
მო და ში არ არის. მი სი ად გი ლი და ი კა ვა ნი ჰი ლიზ მმა, ცი ნიზ მმა და ირო-
ნი ამ, რო მან ტი კოს თა “მსოფ ლიო სევ დის” გმი რი შეც ვა ლა ატიგ მირ მა, 
რომ ლი სათ ვის ყვე ლა ფე რი სუ ლერ თი ა, ვის თვი საც აღარ ფა სობს სამ-
შობ ლო, ტრა დი ცი ა, სიყ ვა რუ ლი.

ასე თი ტო ტა ლუ რი გა ა რაფ რე ბის ჟამს ახალ გაზ რდა მკვლე ვა რი შო-
რე ნა ან ჯა ფა რი ძე უბ რუნ დე ბა რო მან ტიზ მის ეპო ქას, ქარ თულ რო მან
ტიზმს და მის ერ თერთ თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნელს  გრი გოლ ორ-
ბე ლი ანს. ალ ბათ იმი ტომ, რომ ქრის ტი ა ნულ სარ წმუ ნო ებ რივ მა მო ტი
ვებ მა და ა ინ ტე რე სა. ხო ლო რე ლი გი ა, ქრის ტი ა ნუ ლი მრწამ სი სწო რედ 
ჩვენ თვალ წინ გახ და აქ ტუ ა ლუ რი, ჩვენს თვალ წინ და იმ სხვრა ათე ის
ტუ რი კო მუ ნიზ მის ეპო ქა.

ასე რომ, თუ ერ თის მხრივ  რო მან ტი კა უარ ყო ფი ლი ა, რე ლი გია ისევ 
გახ და თაყ ვა ნის ცე მის სა გა ნი.

გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი ჩვენს ის ტო რი ა ში ის პი როვ ნე ბა ა, რო მელ მაც 
ერ თერ თმა პირ ველ მა და ამ კვიდ რა ორ მა გი სტან დარ ტით ცხოვ რე ბა, 
და ეს დღემ დე გრძელ დე ბა, რო ცა ადა მი ა ნი ემ სა ხუ რე ბა იმ ძა ლას, რო
მე ლიც ამ სხვრევს მის იდე ა ლებს.

გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის იდე ა ლი იყო ბაგ რა ტი ო ნე ბის სა ქარ თვე ლო, 
მაგ რამ ხმლით და გო ნე ბით ემ სა ხუ რე ბო და მის ქვეყ ნის და მამ ხო ბელ 
რო მა ნო ვე ბის იმ პე რი ას.

ეს გა ო რე ბა მის პო ე ზი ა შიც გა მოჩ ნდა, რო ცა ხოტ ბა აღევ ლი ნა ერ თის 
მხრივ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ულ გმი რებს, ხო ლო მე ო რე მხრივ  ნი კო-
ლოზ პირ ველს.

ახ ლა დი სერ ტან ტი სა და დი სერ ტა ცი ის შე სა ხებ.
შო რე ნა ან ჯა ფა რი ძეს კარ გად აქვს შეს წავ ლი ლი გრი გოლ ორ ბე ლი ა

ნის შე მოქ მე დე ბა, მის გარ შე მო არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა, 
სა ერ თოდ  რე ლი გი ი სა და ეს თე ტი კის სა კითხ ე ბი.

გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბა ში გან ხი ლუ ლია პე სი მიზ მის მო
ტი ვე ბი, წუ თი სოფ ლის პრობ ლე მა და ბე დის წე რის გა გე ბა, სი ცოცხ ლე 
და სიკ ვდი ლი, ტან ჯვი სა და მსხვერ პლის სიმ ბო ლი კა, იმე დი სა და ნუ გე
შის ცნე ბა, ეთი კა და მო რა ლი, სიყ ვა რუ ლი და ბუ ნე ბა.

დი სერ ტა ცი ის ამო სა ვა ლია ქრის ტი ა ნუ ლი იდე ა, რე ლი გი უ რი მრწამ
სის გა და ტა ნა პო ე ზი ა ში.

ავ ტო რი სა ინ ტე რე სოდ მსჯე ლობს და ნაშ რო მიც ინ ტე რე სით იკითხ ე
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ბა. იგი აყე ნებს არა ერთ ისეთ სა კითხს, ად რე რომ არ უკ ვლე ვი ათ, ხო ლო 
ცნო ბილ სა კითხ ებს აძ ლევს ახალ გა აზ რე ბას. მა გა ლი თად, ეს ით ქმის 
გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის ლექ სის “მუ შა ბო ქუ ლა ძის” გან ხილ ვა ზე, მცხე
თის სიმ ბო ლი კა ზე, რე ლი გი უ რი ლექ სი კის პა რა ლე ლებ ზე ევ რო პულ პო
ე ზი ა ში. მაგ რამ, ვფიქ რობ, ვერ იცავს სი ზუს ტე სა და წო ნასწო რო ბას. 
იმ დე ნად არის გა ტა ცე ბუ ლი ქრის ტი ა ნო ბის გა მომ ხატ ვე ლი ცნე ბე ბის, 
ლექ სი კის, ცალ კე უ ლი ტერ მი ნე ბის ანა ლი ზით, რომ სე რი ო ზუ ლად ამ-
ტკი ცებს გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნი ქრის ტი ა ნი იყო ო, რაც, ცხა დი ა, სა და ვოდ 
არა ვის გა უხ დი ა. მრა ვა ლი სიმ ბო ლო და ეპი თე ტი, რო მელ თაც გა მოჰ
ყოფს დი სერ ტან ტი გრი გოლ ორ ბელი ა ნის პო ე ზი ა ში, ზო გად ქრის ტი ა
ნუ ლი კლი შეა და მა თი გა მო ყე ნე ბა არ არის გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის ლექ
სის ღირ სე ბა. დი სერ ტანტს უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა თუ რო გორ გარ და ი სა ხა 
ბიბ ლი ურ ქრის ტი ა ნუ ლი ცნე ბე ბი. არ სე ბი თად კი კვლე ვა ეხე ბა ქრის
ტი ა ნულ ლექ სი კას, ქარ თულ ენა ზე ამეტყ ვე ლე ბულ რე ლი გი ურ ტერ
მი ნო ლო გი ას. მა გა ლი თად, მი ტე ვე ბა, დათ მე ნა, ნუ გე ში, უნუ გე შო ბა, 
ყვა ვი ლო ვა ნი წალ კო ტი, საღ მრთო ვა ლი, ყო ვე ლი კე თი ლი, სა უ კუ ნო 
სა ტან ჯვე ლი, აღ სა რე ბა, ქრის ტეს ნა თე ლი, მტრე დი მად ლის, კე თი ლის 
გრძნო ბა, ნა თე ლი დღე, მთა წმინ და, უმ წეო მსხვერ პლი და ა. შ.

სა ერ თოდ კვლე ვის დროს ჩვე ნი სა ფუძ ვე ლი უნ და იყოს მხატ ვრუ ლი 
აზ როვ ნე ბა, ჩვე ნე ბა იმი სა თუ რო გორ გარ და იქ მნა ძვე ლი ცნე ბა, აზ რი 
და მო დე ლი. ლი ტე რა ტუ რა შე ი ცავს რე ლი გი ას, ფსი ქო ლო გი ას, ის ტო
რი ას, ეკო ნო მი კას, ეთი კას, ფი ლო სო ფი ას. მათ ჩვენ ზე უკეთ გა მო იკ
ვლე ვენ სხვა დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბი. ჩვე ნი სპე ცი ფი კაა მხატ ვრუ ლი 
აზ როვ ნე ბის, მხატ ვრუ ლი სტრუქ ტუ რის ჩვე ნე ბა და მხატ ვრუ ლო ბას-
თან მი ახ ლო ე ბუ ლი სტი ლი. დი სერ ტან ტის ჭარ ბი გა ტა ცე ბა რე ლი გი
უ რო ბის კვლე ვით არის მი ზე ზი იმი სა, რომ იგი გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის 
პო ე ზი ა ში აქ ცენტს აკე თებს აზ რობ რივ პლან ზე. ამი ტომ აქვს ცალ კე 
გა მო ყო ფი ლი, ვთქვათ, გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის სატ რფი ა ლო კონ ცეფ
ცი ა. არა და გრი გოლ ორ ბე ლი ანს არა ვი თა რი სატ რფი ა ლო კონ ცეფ ცია 
არ შე უქ მნი ა. სა ერ თო დაც ქარ თულ ლი რი კა ში სიყ ვა რუ ლის გან ხილ ვა 
აზ რის თვალ საზ რი სით აბ სურ დამ დე მიგ ვიყ ვანს. ჩვენ თვის მთა ვა რია 
მგრძნო ბე ლო ბის ძი ე ბა და მი სი გა მო ხატ ვის პო ე ტუ რი ხა რის ხი. ასე ვე 
არაფ რის მომ ცე მია ეთი კი სა და მო რა ლის სა კითხ ე ბის კვლე ვა გრი გოლ 
ორ ბე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბა ში, რად გან პო ე ტის მი ზა ნი არ იყო მა თი წა
მო წე ვა და არც ახა ლი არა ფე რი უთ ქვამს ამ სფე რო ში.

მე ვე და ვე ბი დი სერ ტანტს კვლე ვის მე თოდ ზე. ხო ლო თა ვად იგი ამ 
მე თო დით შე საძ ლებ ლის მაქ სი მუმს აკე თებს. ნაშ რო მი სცილ დე ბა ლი
ტე რა ტუ რის ფარ გლებს, თო რემ თა ვის თა ვად იგი მრა ვა ლი სა ყუ რადღ
ე ბო დაკ ვირ ვე ბის შემ ცვე ლი ა, რაც მეტყ ვე ლებს ავ ტო რის ნი ჭი ე რე ბა სა 
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და ერუ დი ცი ა ზე, კვლე ვის უნარ ზე (მა გა ლი თად, ეს ეხე ბა მსჯე ლო ბას 
ლექ სზე “ჩემს დას ეფე მი ას”).

დი სერ ტან ტი წერს, გრი გოლ ორ ბე ლი ანს პე სი მიზ მი ქრის ტი ა ნო ბი დან 
მო დი სო (გვ. 50). გა მო დის, რომ იგი რო მან ტი კო სი არ ყო ფი ლა.

“სადღ ეგ რძე ლო ზე” მსჯე ლო ბის დროს შე ნიშ ნავს, პო ე ტი აჩ ვე ნებს 
სიბ ნე ლის სი ნათ ლით და მარ ცხე ბა სო. მაგ რამ აქ ხომ ჩვე უ ლებ რი ვი 
დრო ის მო ნაც ვლე ო ბა ა, ღა მის შეც ვლა დღით (გვ. 17).

ჰა გი ო გრა ფი ა ში იმე დი სა და ნუ გე შის ძი ე ბა რე ლი გი ურ ხა სი ათს ატა
რებ სო, ნათ ქვა მია სხვა გან (გვ. 52), რი სი აღ ნიშ ვნაც სავ სე ბით ზედ მე ტი ა.

დი სერ ტან ტი რუ სოს რო მან ტი კო სად მი იჩ ნევს, რაც არას წო რია (გვ. 54).
სა ბო ლო ოდ მინ და საბ ჭოს მო ვახ სე ნო, რომ შო რე ნა ან ჯა ფა რი ძემ 

წარ მოგ ვიდ გი ნა კარ გად და წე რი ლი გა მოკ ვლე ვა. ჩე მი შე ნიშ ვნე ბის მი
ზა ნი ის იყო, რომ ახალ გაზ რდა მკვლე ვა რი არ მოს წყდეს ლი ტე რა ტუ
რას, რაც ასე ხში რად ხდე ბა ხოლ მე.

22. IV. 2002.

ანა სი და მო ნი ძე - 
გუ რამ ფან ჯი კი ძის შე მოქ მე დე ბა

რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, გუ რამ ფან ჯი კი ძე, ვის შე მოქ მე დე ბა საც 
ეძღ ვნე ბა ანა სი და მო ნი ძის ნაშ რო მი, იყო თვალ სა ჩი ნო მწე რა ლი, პუბ
ლი ცის ტი და ორ გა ნი ზა ტო რი. მი სი ყო ვე ლი ახა ლი რო მა ნი უაღ რე სად 
პო პუ ლა რუ ლი გახ ლდათ. ხო ლო “თვა ლი პა ტი ო სა ნი” ნამ დვილ ბეს ტსე
ლე რად იქ ცა.

გუ რამ ფან ჯი კი ძის შე მოქ მე დე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით რო მა ნებ ზე, 
მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო სტა ტია და რე ცენ ზიაა და ბეჭ დი ლი ქარ თულ და 
რუ სულ პრე სა ში. მაგ რამ ასე ვრცლად არა ვის უკ ვლე ვია მი სი პრო ზა, 
რო გორც დღე ვან დელ ჩვენს დი სერ ტან ტის გა უ კე თე ბი ა.

ანა სი და მო ნი ძის ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია მწერ ლის მოთხ რო ბე ბი, რო
მა ნე ბი და პუბ ლი ცის ტი კა.

რო გორც დი სერ ტან ტი აღ ნიშ ნავს, და ეს ყვე ლას თვის ცნო ბი ლი ა, გუ
რამ ფან ჯი კი ძე ტექ ნი კის სამ ყა რო დან მო დი ო და, ტექ ნი ცის ტის თვა
ლით აკ ვირ დე ბო და მოვ ლე ნებს. იგი თა ვი დან ვე და უ პი რის პირ და ვ. ბარ-
ნოვის, გამ სა ხუ რდი ას, ნ. ლორ თქი ფა ნი ძეს, მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის პრო ზას, 
რო მელ შიც ენის ფე ნო მე ნი დიდ როლს თა მა შობს.

დი სერ ტან ტი მარ თე ბუ ლად შე ნიშ ნავს, რომ გუ რამ ფან ჯი კი ძის პრო
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ზა ზე, მის მწერ ლად ფორ მი რე ბა ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნეს ჰე მინ გუ ეიმ და 
გუ რამ რჩე უ ლიშ ვილ მა. ჰე მინ გუ ე ის ლა კო ნი უ რი, სა და სტი ლი ძა ლი ან 
იყო 60ი ა ნი წლე ბის ჩვენს მწერ ლო ბა ში გავ რცე ლე ბუ ლი. ასე ვე პო პუ
ლა რუ ლი იყო გუ რამ რჩე უ ლიშ ვი ლი, რომ ლის მე ამ ბო ხე, ბუნ ტარ პერ
სო ნა ჟებს მოგ ვა გო ნებს არა მხო ლოდ გუ რამ ფან ჯი კი ძის პერ სო ნა ჟე ბი, 
არა მედ  თა ვად გუ რამ ფან ჯი კი ძეც. სამ წუ ხა როდ, მა საც ისე თი ვე ტრა
გი კუ ლი აღ სას რუ ლი არ გუ ნა გან გე ბამ. მაგ რამ ყვე ლა ადა მი ა ნი თა ვი სი 
დრო ის შვი ლია და თა ვი სი ეპო ქი თაა შეზღ უ დუ ლი. ამი ტომ მოხ და ისე, 
რომ გუ რამ ფან ჯი კი ძის მე ამ ბო ხე, ობი ვ ა ტე ლურ სა ზო გა დო ე ბას და პი-
რის პი რე ბუ ლი გმი რე ბი არ აღ მო ჩ ნდნენ არც დი სი დენ ტე ბი და არც ნა-
ცი ო ნა ლის ტე ბი. მწე რა ლი ცდი ლობ და თა ვი სი ტემ პე რა მენ ტი და თვალ-
თა ხედ ვა მო ექ ცია არ სე ბულ სო ცი ა ლურ სის ტე მა ში, ებ რძო ლა არა მის 
და სან გრე ვად, არა მედ - გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

ჯერ კი დევ 1986 წელს აღ ნიშ ნუ ლი მაქვს, რომ გუ რამ ფან ჯი კი ძის 
სტი ლი, ბი ოგ რა ფია და თვალ თა ხედ ვა აღად გენს და აგ რძე ლებს 20ი ა ნი 
წლე ბის კონ სტრუქ ტი ვის ტთა კონ ცეფ ცი ებს. ხო ლო თა ვად კონ სტრუქ
ტი ვიზმი ფუ ტუ რიზ მი სა და რე ა ლიზ მის ზო მი ე რი სინ თე ზია, რომ ლის დე
ვი ზია “გა უ მარ ჯოს ტექ ნი კას”. გუ რამ ფან ჯი კი ძის პერ სო ნა ჟე ბიც ხომ 
ტექ ნი კი დან მო დი ან და არა ტრა დი ცი ული, ნაივური სამ ყა რო დან. მა გა
ლი თად, მე ტა ლურ გია ლე ვან ხი და შე ლი, მა თე მა ტი კო სია თა მაზ იაშ ვი
ლი, ფი ზი კო სია ნო დარ გე ლო ვა ნი, ქი რურ გია და ვით გი ორ გა ძე და ა. შ.

მაგ რამ, ისევ ეპო ქის ზე გავ ლე ნით, გუ რამ ფან ჯი კი ძე არ ყო ფი ლა 
ავან გარ დის ტი, თუმ ცა ჰქონ და სა ა მი სო ყვე ლა პი რო ბა. გან სა კუთ რე-
ბით ეს ეხე ბა გა ნა და მი ა ნე ბის პრო ცესს, ტექ ნი ცის ტურ ხედ ვას, პო ე ტუ-
რი მგრძნო ბე ლო ბის ანუ ძვე ლი რო მან ტი კის უკუგ დე ბას.

სა ერ თოდ დი სერ ტან ტები აპო ლო გი უ რად არი ან გან წყო ბი ლი თა ვი
ან თი კვლე ვის ობი ექ ტი სად მი. ეს ანა სი და მო ნი ძის ნაშ რომ ში არ იგ
რძნო ბა. იგი კვა ლი ფი ცი უ რად, სა კითხ ის ცოდ ნით იკ ვლევს მწერ ლის 
შე მოქ მე დე ბა სა და თა ვად კვლე ვის პრო ცე სი წარ მოგ ვიდ გენს გუ რამ 
ფან ჯი კი ძის პრო ზის ღირ სე ბას, რა საც ქმნი ან დრა მა ტუ ლი სი უ ჟე ტი, 
კონ ცეფ ცია და მე ამ ბო ხე გმი რე ბი.

დი სერ ტან ტი არა ერთ მარ თე ბულ შე ნიშ ვნას გა მოთ ქვამს გუ რამ ფან
ჯი კი ძის პრო ზის მი მართ. გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა მწერ ლის ენას. უნ
და ით ქვას, რომ ეს გუ რამ ფან ჯი კი ძის პრინ ცი პუ ლი პო ზი ცია იყო. იგი 
გა მო რიცხ ავ და ენობ რი ვ და სტი ლურ სიმ შვე ნი ე რეს, ორ ნა მენ ტალიზ
მსა და პო ე ტუ რო ბას. ცდი ლობ და მოქ მე დე ბით ეჩ ვე ნე ბი ნა გმი რე ბი, 
კონ ცეფ ცია კი ცხოვ რე ბი სე ულ მა სა ლა ზე გა ე შა ლა.

ანა სი და მო ნი ძე ყვე ლა რო მანს გა ნი ხი ლავს. მათ გან მე წა კითხ უ ლი 
არა მაქვს “ეშ მა კის ბორ ბა ლი”. ჩე მის აზ რით, გუ რამ ფან ჯი კი ძის სა უ
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კე თე სოა წიგ ნი “სპი რა ლი”, თუმ ცა სა ზო გა დო ე ბა ში ყვე ლა ზე პო პუ ლა
რუ ლი იყო “თვა ლი პა ტი ო სა ნი”, რო მელ მაც ოფი ცი ო ზის გან რის ხე ბა 
გა მო იწ ვი ა. მაგ რამ ყვე ლა მათ გა ნი ერ თი იდე ი ს ვა რი ა ცი ა ა. ამ ერ თი 
იდე ის გა მო ხა ტუ ლე ბაა თა ვად გუ რამ ფან ჯი კი ძე, მწერ ლის პერ სო ნა. 
გა ვიხ სე ნოთ ლე ვან ხი და შე ლი, თა მაზ იაშ ვი ლი, ოთარ ნი ჟა რა ძე, ნო დარ 
გე ლო ვა ნი, რა მაზ კო რინ თე ლი, და ვით გი ორ გა ძე, რო გორი ერთი რიტ
მუ ლო ბით იმეო რე ბენ ისი ნი ავ ტო რის გვარ სა და სა ხელს.

გუ რამ ფან ჯი კი ძის პრო ზის მთა ვა რი მინუსია ნაკ ლე ბი სუ ლი ე რე ბა 
და ტექ ნი კა ზე პრო ექ ცი რე ბუ ლი გმი რის ცნო ბი ე რე ბა. ამ ფაქ ტს აღ ნიშ
ნავს დი სერ ტან ტი. მაგ რამ იგი სუ ლი ე რე ბას არ აკავ ში რებს ენის ფე ნო
მენ თან, რა საც ისევ მწერ ლის პრინ ცი პულ პო ზი ცი ას თან მივ ყე ვართ.

ერ თი წუ თით გა ვიხ სე ნოთ რე ვაზ ინა ნიშ ვი ლი, მი სი მდი და რი ენა, ფე
რა დი სტი ლი. მაგ რამ ინა ნიშ ვი ლი ისე იყო შთან თქმუ ლი ენის სტი ქი ის 
მი ერ, რომ არა ვის ახ სოვს მი სი გმი რე ბი, კონ ცეფ ცი ა, სი უ ჟე ტი. ეს ყო
ვე ლი ვე კი გა აჩ ნდა გუ რამ ფან ჯი კი ძეს. ამი ტომ ჰყავ და ესო დენ ბევ რი 
მკითხ ვე ლი მის ყო ველ ახალ ნა წარ მო ე ბს.

ცხა დი ა, იდე ა ლი იქ ნე ბო და ამ ორი სტი ლი სა და პრინ ცი პის სინ თე ზი, 
რაც ძა ლი ან იშ ვია თად ხდე ბა.

ვფიქ რობ, მე ტის მე ტად მკაც რია დი სერ ტან ტი, რო ცა ას კვნის, გუ რამ 
ფან ჯი კი ძე ერ თჯე რა დი წა კითხ ვის მწე რა ლი ა ო. რა თქმა უნ და, გუ რამ 
ფა ნჯი კი ძე არ იყო დი დი მწე რა ლი, რო მე ლიც მუ დამ გი ზი დავს და რომ-
ლის ამო წურ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. მაგ რამ იგი უდა ვოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და 
სა ინ ტე რე სო პრო ზა ი კო სი იყო. მე მას ზე 1979-1986 წლებ ში ოთხი წე-
რი ლი მაქვს და ბეჭ დი ლი და მა თი კო რექ ტი რე ბა არც დღეს არ მი მაჩ ნია 
სა ჭი როდ.

სხვა სა კითხია თუ გუ რამ ფან ჯი კი ძეს დი დი პრო ზის კრი ტე რი უ მით 
გან ვი ხი ლავთ.

ის რო მან ტი კა, ემო ცი ა, ენობ რი ვი სი ნა ტი ფე, რაც აკ ლდა მის რო მა-
ნებს, ჰქონ და მის სა ვე პუბ ლი ცის ტი კას.

გუ რამ ფან ჯი კი ძე ნამ დვი ლად იყო ერ თ-ერ თი სა ნი მუ შო ქარ თვე ლი 
პუბ ლი ცის ტი, რომ ლის მოგ ზა უ რო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა ნი, ნარ კვე ვე ბი, 
სა მეც ნი ე რო სა კითხ ებ ზე და წე რი ლი წე რი ლე ბი გა მო ირ ჩე ვა დი დი გზნე
ბით, ცოდ ნით და გე მოვ ნე ბით.

ეს ფაქ ტი სავ სე ბით სწო რად აქვს აღ ნიშ ნუ ლი დი სერ ტანტს.
მარ თა ლი ა, ეპო ქის კონიუქ ტუ რა მა თაც შე ე ხო, მაგ რამ ცალ კე ულ 

შემ თხვე ვა ში გუ რამ ფან ჯი კი ძემ შეძ ლო თა ვი სი სათ ქმე ლი სათ ვის დი დი 
ეროვ ნუ ლი ჟღე რა დო ბა მი ე ნი ჭე ბი ნა. სა ნი მუ შ ოდ და ვა სა ხე ლებ სტა ტი
ას “სა ქარ თვე ლოს უკ ვდა ვე ბა”.

დი სერ ტან ტი კარ გად იც ნობს გ. ფან ჯი კი ძის შე მოქ მე დე ბა ზე არ სე
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ბულ კრი ტი კულ ლი ტე რა ტუ რას. მაგ რამ არ იყო სა ჭი რო ყვე ლა დე ბუ
ლე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ ვინ მეს და სა ხე ლე ბა. ასე ვე ზედ მე ტია წა რა მა
რა გუ რამ გვერ დწი თე ლის და მოწ მე ბა, მი თუ მე ტეს მა შინ, რო ცა სრუ ლი
ად აშ კა რა ა, რომ მას რა ი მე მნიშ ვნე ლოვანი და სა ინ ტე რე სო არა ფე რი 
უთ ქვამს.

ალ ბათ აჯო ბებ და თუ ანა სი და მო ნი ძე გა ნი ხი ლავ და არა მთელს შე
მოქ მე დე ბას, არა მედ  ერთ პრობ ლე მას და მას აჩ ვე ნებ და თა ნა მედ რო-
ვე ო ბის კონ ტექ სტში.

ერ თგან დი სერ ტან ტი წერს, ოთარ ჭი ლა ძეს თით ქოს და ე წე როს 
“ტრან ზის ტო რი”. ამ პო ე მის ავ ტო რი გი ვი გე გე ჭო რი ა.

და სას რულ მე მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ანა სი და მო ნი ძემ კარ გი ნაშ რო მი 
წარ მოგ ვიდ გი ნა, მან კი დევ ერ თხელ გაგ ვახ სე ნა და უცხ რო მე ლი სუ ლის 
შე მოქ მე დი.

16.XII.2002

სარ გის ცა იშ ვი ლის 
“წე რი ლე ბი და გა მოკ ვლე ვე ბი”

სარ გის ცა იშ ვი ლი, რო გორც ფი ლო ლო გი და ლი ტე რა ტო რი, ავ ტო რია 
არა ერ თი მო ნოგ რა ფი ი სა და სტა ტი ი სა, რომ ლე ბიც ეძღ ვნე ბა თხუთ
მეტ სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის თით ქმის ყო ველ პე რი ოდს. 
მეც ნი ე რის თვალ თა ხედ ვის არე ში მოქ ცე უ ლია ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
ევო ლუ ცი ის სუ რა თი. ამი ტომ მი სი ცალ კე უ ლი ნაშ რო მე ბი მხო ლოდ 
კონ კრე ტუ ლი სა კითხ ის კვლე ვა რო დი ა, არა მედ ამას თა ნა ვე პრობ ლე
მის ის ტო რი ულ კონ ტექ სტში ჩვე ნე ბა, მი სი მი მარ თე ბის გარ კვე ვა ზო
გად პრო ცეს თან. ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მეც ნი ე რის წიგ ნე ბი  “წე რი ლე ბი და გა მოკ ვლე ვე ბი” (ტ. I - “ვეფ ხის ტყა-
ოს ნის ხელ ნა წე რე ბი და პო ე მის ტექ სტის ის ტო რი ა”, ტ. II - “ძვე ლი ქარ-
თუ ლი მწერ ლო ბა”), “წი ნა მორ ბედ ნი და თა ნა მედ რო ვე ნი”, რო მე ლიც 
რო გორც ანო ტა ცი ა შია ნათ ქვა მი, ფაქ ტი უ რად “წე რი ლე ბი სა და გა მოკ
ვლე ვე ბის” მე სა მე ტო მი ა. მათ ში გან ხი ლუ ლია ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ
რი სა და მეც ნი ე რე ბის არა ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ი. მეც ნი ე რი ეხე ბა 
არა მხო ლოდ კლა სი კოს თა შე მოქ მე დე ბას, არა მედ იმა თაც, რომ ლებ მაც 
მოკ რძა ლე ბუ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის სა გან ძურ ში, 
სწავ ლობს ცალ კე ულ ფი ლო ლო გი ურ სა კითხ ებს მაგ რამ ცენ ტრა ლუ რი 
ად გი ლი ს. ცა იშ ვი ლის მეც ნი ე რულ ნა აზ რევ ში უკა ვია შო თა რუს თა ველ-
სა და “ვეფ ხის ტყა ო სანს”, რო მელ საც სწავ ლობს სი ჭა ბუ კის წლე ბი დან 
დღე ვან დე ლო ბამ დე.
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შე მოქ მე დე ბის კვლე ვის საწყ ი სი არის ტექ სტი და არა ბი ოგ რა ფი ა. 
თუ არ იქ ნა დად გე ნი ლი ავ თენ ტუ რი ტექ სტი, ისე შე იძ ლე ბა შე ითხ ზას 
არა ერ თი მშვე ნი ე რი თე ო რი ა, ოღონდ სი ნამ დვი ლი სა გან და ცი ლე ბუ ლი. 
გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა ძველ მწერ ლო ბას, რო მე ლიც ხელ ნა წე რე ბით 
ვრცელ დე ბო და, ე.ი. სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე იც ვლე ბო და კი დეც. ცალ
კე ულ პი რებს თუ მთელს თა ო ბებს შეჰ ქონ დათ ახა ლი სტრი ქო ნე ბი თუ 
ეპი ზო დე ბი. ამ დე ნად  გა დამ წე რი პო ტენ ცი უ რი თა ნა ავ ტო რიც ხდე ბო-
და. ტექ სტის დად გე ნა ანუ მი სი თავ და პირ ვე ლი სა ხის აღ დგე ნა ფი ლო
ლო გიის ურ თუ ლე სი პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ 
ტექ სტო ლო გი ურ მომ ზა დე ბას, არა მედ ფარ თო კულ ტუ რო ლო გი ურ 
ჰო რი ზონ ტსაც. არც “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” ტექ სტია გა მო ნაკ ლი სი (შდრ.  
ჰო მე რო სის პო ე მე ბის ირ გვლივ შექ მნი ლი თე ო რი ე ბი).

სარ გის ცა იშ ვი ლის კვლე ვა წლე ბის მან ძილ ზე მი მარ თუ ლია “ვეფ ხის
ტყა ოს ნის” ტექ სტის თავ და პირ ვე ლი სა ხის აღ დგე ნი სა კენ. მან არა ერ
თი მო ნოგ რა ფია მი უძღ ვნა ამ პრობ ლე მის თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ 
გა დაწყ ვე ტას. მათ გან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია “ვეფ ხის ტყა ოს ნის ტექ სტის 
ის ტო რი ა” და “ვეფ ხის ტყა ოს ნის ხელ ნა წე რე ბი”. “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” 
ტექ სტის დად გე ნით იწყ ე ბა რუს თვე ლო ლო გი ის ის ტო რი ა. ამ დე ნად 
მას დი დი და ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქვს. მაგ რამ შემ დეგ უფ რო მე ტი 
აქტუ ა ლო ბა შე ი ძი ნა პო ე ტის ბი ოგ რა ფი ის აღ დგე ნამ. პ. ინ გო როყ ვამ 
რუს თვე ლო ლო გი ურ პრობ ლე მა თა გა დაჭ რის სა ფუძ ვლად მი იჩ ნია რუს
თა ვე ლის ბი ოგ რა ფი ის შეს წავ ლა. ბი ოგ რა ფი ა, ცხა დი ა, სა ინ ტე რე სო ა, 
მაგ რამ მთა ვა რია ნა წარ მო ე ბი. კვლე ვის სხვა მი მარ თუ ლე ბა იყო კულ-
ტუ რო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის გა აზ რე ბა. მაგ რამ ტექ სტის გან სხვა ვე
ბუ ლი წა კითხ ვა ნი არ ღვევ და ძველ თე ო რი ებს და წარ მო შობ და ახალს. 
ჭეშ მა რი ტე ბის დად გე ნა კი ვერ ხერ ხდე ბო და. 30ი ა ნი წლე ბი დან “ვეფ
ხის ტყა ოს ნის” ტექ სტი სპე ცი ა ლუ რი კო მი სი ის, სხვა დას ხვა დარ გის სპე
ცი ა ლის ტთა ერ თობ ლი ვი შეს წავ ლის სა გა ნი გახ და.

ამ თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე თან მიმ დევ რუ ლია ს. ცა იშ ვი ლი, რო
მე ლიც წლე ბის მან ძილ ზე სწავ ლობს ვეფ ხის ტყა ოს ნის ტექ სტსა და 
ტექ სტის ის ტო რი ას. მან ლი ტე რა ტუ რუ ლი თუ მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი
ვი კვლე ვის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბად მი იჩ ნია ტექ სტის აღ დგე ნა. ამ 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა შე ეძ ლო იმ პი როვ ნე ბას, რო მელ საც სპე ცი ა
ლუ რი სა კითხ ე ბის ცოდ ნის გარ და აქვს დი დი ფი ლო ლო გი უ რი და ლი ტე
რა ტუ რუ ლი ერუ დი ცი ა. ს. ცა იშ ვი ლი სწო რედ ის მკვლე ვა რი ა, რომ ლის 
წარ მოდ გე ნა ში მოქ ცე უ ლია თხუთ მეტ სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი მწერ
ლო ბა. მი სი კა ლა მი შე ე ხო არა მხო ლოდ კლა სი კო სებს, არა მედ  ლი
ტე რა ტუ რის თა ნამ გზავ რებ საც. ამი ტომ ახ ლავს ეს სე ებ სა, სტა ტი ებ სა 
და გა მოკ ვლე ვებს არა მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი სა კითხ ე ბის შეს წავ ლის, 
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არა მედ  მთლი ა ნი პრო ცე სის გა აზ რე ბის მი ზა ნიც. მაგ რამ მკვლე ვარს 
ეს ყო ვე ლი ვე კი დევ იმი ტომ დას ჭირ და, რომ უფ რო სრულ ყო ფი ლად გა
და ეჭ რა ვეფ ხის ტყა ოს ნის ტექ სტის პრობ ლე მა.

ს. ცა იშ ვი ლი, რო გორც მკაც რი ფი ლო ლო გი, დე ტა ლუ რად სწავ ლობს 
პო ე მის ხელ ნა წე რებს, აღ წერს თი თო ე ულ მათ განს, გან საზღ ვრავს მათ 
წარ მო მავ ლო ბას, ღირ სე ბას, ვა რი ან ტულ სა ხეს ხვა ო ბას, მნიშ ვნე ლო ბას 
იმ იდე ა ლუ რი ტექ სტი სათ ვის, რომ ლის აღ სად გე ნად ერთ წერ ტილ ში იკ
რი ბე ბა ყვე ლა სტრი ქო ნი (აქ არა ფერს ვამ ბობთ მას ზე, რო გორც პო
ე მის ტექ სტის აღ დგე ნის ერ თერთ ხელ მძღვა ნელ ზე). ამას თან ერ თად 
დაჯ გუ ფე ბუ ლია ხელ ნა წე რე ბი ექ ვსი ძი რი თა დი ნიშ ნით. I. ხელ ნა წე რე
ბი 1712 წლის ვახ ტან გი სე ულ გა მო ცე მამ დე. 2. ხელ ნა წე რე ბი, რომ ლე
ბიც სა თა ვეს იღე ბენ პირ ვე ლი ბეჭ დუ რი გა მო ცე მი სა გან. 3. შე რე უ ლი 
რე დაქ ცი ის ხელ ნა წე რე ბი. 4. “არ ტა ნუ ჯუ ლი” ვა რი ან ტი. 5. 1841 წლის 
გა მო ცე მე ბი დან მომ დი ნა რე და 6. პო ე მის ფრაგ მენ ტე ბი. ის 164 ხელ ნა
წე რი, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე მო აღ წი ა, რამ დე ნი მე სა უ კუ ნით სცილ დე ბა 
პო ე მის და წე რის დროს. ამი ტომ ავ ტო რი სე უ ლი ტექ სტის სრუ ლი აღ
დგე ნა შე უძ ლე ბე ლია. მაგ რამ თან და თა ნო ბი თი გაწ მენ და, ინ ტერ პო ლა
ტორ თა მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა  აუ ცი ლე ბე ლი.

ს. ცა იშ ვი ლი რუს თვე ლო ლო გი ა ში ტექ სტო ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე-
ბის ყვე ლა ზე მკვეთ რი გა მომ ხატ ვე ლი ა. მაგ რამ, რო გორც ით ქვა, მი სი 
ტექ სტუ ა ლუ რი კვლე ვა მო ი ცავს სა კითხ თა ვრცელ წრეს. სავ სე ბით სა
მარ თლი ა ნად მკვლე ვარს პო ე მის ტექ სტი აქვს წარ მოდ გე ნი ლი რუს თვე
ლო ლო გი ის ფუნ და მენ ტად. მაგ რამ თვით ეს პრობ ლე მა გა აზ რე ბუ ლია 
უაღ რე სად ფარ თო ას პექ ტში. ს. ცა იშ ვილ მა არა მხო ლოდ ხელ ნა წე რე
ბი შე ის წავ ლა და და ა ხა სი ა თა, არა მედ წარ მო ად გი ნა პო ე მის ტექ სტის, 
ნამ დვი ლი სა და ნა ყალ ბე ვის კვლე ვის ის ტო რია (ვახ ტანგ VI, თ. ბაგ რა-
ტი ო ნი, მ. ბრო სე, 1888 წლის გა მო ცე მა, ნ. მა რი, დ. კა რი ჭაშ ვი ლი, ს. 
კა კა ბა ძე, იუსტ. აბუ ლა ძე, პ. ინ გო როყ ვა, კ. ჭი ჭი ნა ძე, 1934, 1937, 1953 
წლე ბის გა მო ცე მე ბი...). არ სე ბი თად ეს არის რუს თვე ლო ლო გი უ რი აზ
როვ ნე ბის ჩა სახ ვი სა და გან ვი თა რე ბის ის ტო რი აც, მაგ რამ მკვლე ვარს 
ეს მხო ლოდ ის ტო რი ად არ სჭირ დე ბა, არა მედ თა ნა მედ რო ვე ო ბა დაც, 
რა თა ძვე ლი შე ხე დუ ლე ბა ნი გან ხი ლულ იქ ნეს პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ
რი სით, სადღ ე ი სო პრობ ლე მას თან მი მარ თე ბით. ვი ცო დეთ ის, რაც გა
კეთ და (მცდა რად თუ მარ თე ბუ ლად), რა თა უფ რო სრულ ყო ფი ლად წარ
მო ჩინ დეს ტექ სტის ნი უ ან სე ბი, ტექ სტის აღ დგე ნის მე ქა ნიზ მი.

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს რუს თვე ლო ლო გიის ვიწ რო, 
სპე ცი ფი კუ რი სა კითხ ე ბის კვლე ვა, უამ რა ვი ფაქ ტის, დე ტა ლის, შე ხე
დუ ლე ბის შე ჯე რე ბა და ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბა, ფი ლო ლო გი უ რი სი
ზუს ტე და ფაქ ტობ რი ვი უნი ვერ სა ლიზ მი. ამ თვალ საზ რი სით ს. ცა იშ ვი
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ლის რუს თვე ლო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვე ბი სა ნი მუ შოა და ისი ნი გვიჩ ვე
ნე ბენ თუ რო გორ შე იძ ლე ბა იქ ცეს ტექ სტო ლო გია პო ე მის ამ ხსნელ მე
ქა ნიზ მად. მხო ლოდ ის გან ზო გა დე ბა ნი, ის თე ო რი ე ბი იქ ნე ბა ფა სე უ ლი, 
რომ ლე ბიც და ე ფუძ ნე ბა მსგავს ვრცელ, ზუსტ და უხვ ფი ლო ლო გი ურ 
მა სა ლას. ამ კვლე ვის პრაქ ტი კუ ლი შე დე გი არის ტექ სტი, რომ ლის აღ
დგე ნა თა ნა მედ რო ვე დო ნე ზე უკ ვე დამ თავ რდა (ცხა დი ა, მო მა ვა ლი მას
ში კო რექ ტი ვებს შე ი ტანს). პო ე მის ტექ სტის ფი ლო ლო გი უ რი გა აზ რე ბა 
ერ თგვა რი “შა ვი სა მუ შა ოც” არის. მას შე იძ ლე ბა არ ჰყავ დეს მკითხ ველ
თა ფარ თო წრე, მაგ რამ ს. ცა იშ ვილს აინ ტე რე სებს სა ბო ლოო შე დე გი, 
ის, რაც ურ ყე ვი აღ მოჩ ნდე ბა წლე ბის შემ დე გაც და ამ დე ნად “ვეფ ხის
ტყა ოს ნის ტექ სტის ის ტო რი ას” სა ხელ მძღვა ნე ლო მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე
ბა. მაგ რამ არა მხო ლოდ რუს თვე ლო ლო გის თვის, არა მედ  ყო ვე ლი ფი
ლო ლო გი სათ ვის, ვინც ტექ სტის აღ დგე ნა ზე იმუ შა ვებს.

აქ ისევ წა მო იჭ რე ბა “ფი ლო ლო გი სა” და “ლი ტე რა ტო რის” პრობ ლე მა. 
ჩვე უ ლებ რივ, ისი ნი ერ თმა ნე თი სად მი მტრუ ლად არი ან გან წყო ბილ ნი. 
ს. ცა იშ ვი ლი ამა ვე დროს ლი ტე რა ტო რი ცა ა. მაგ რამ რუს თვე ლო ლო გი
ში რჩე ბა ფი ლო ლო გად, ალ ბათ პრობ ლე მის სირ თუ ლის გა მო, რად გან 
მი იჩ ნევს, რომ ჯერ სა ჭი როა მყა რი ცოდ ნის მიღ წე ვა, მო მა ვალ გან ზო
გა დე ბა თა დო კუ მენ ტუ რი ზუს ტი სა ფუძ ვლის შექ მნა. ეს ტექ სტი სად მი 
დი დი სიყ ვა რუ ლი სა და სიფ რთხი ლის ნი შა ნიც არის, რა თა არ მი ვა წე
როთ ავ ტორს ისე თი რამ, რაც მას არ ეკუთ ვნის, არ და ვიწყ ოთ ფან ტა-
ზი რე ბა “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” თე მებ ზე.

პო ე მის ტექ სტის ის ტო რი ი სა და ხელ ნა წე რე ბის კვლე ვის პა რა ლე ლუ
რად ს. ცა იშ ვი ლი გად მოგ ვცემს ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ცე სის არა ერთ 
თა ვი სე ბუ რე ბას, კონ კრე ტულ ფაქტს აქ ცევს აზ როვ ნე ბის შე მად გე ნელ 
ელე მენ ტად, რა თა აღ წე რას თა ვი აა რი დოს. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სოა მხატ ვრუ ლი სტრუქ ტუ რის, მი სი სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის
წი ნე ბა, ვეფ ხის ტყა ოს ნის ჩა ნარ თი სტრო ფე ბის გა მომ ჟღავ ნე ბა კონ
ცეფ ცი უ რი ანა ლი ზით. მეც ნი ე რი თვლის, რომ XVXVIII სა უ კუ ნე თა 
ქარ თულ მა მწერ ლო ბამ (გარ და დ. გუ რა მიშ ვი ლი სა) არას წო რად გა ი გო 
ვეფ ხის ტყა ო სა ნი, წინ წა მოს წია მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ტენ დენ ცი ე ბი, საგ
მი რო სა თავ გა სავ ლო ამ ბე ბის თხრო ბის ნი მუ შად მი ი ღო პო ე მა, და ე
მორ ჩი ლა მის პო ე ტი კას. გა მოვ ლე ნი ლია ცალ კე ულ ინ ტერ პო ლა ტორ თა 
წყა რო ე ბი (ხალ ხუ რი “ტა რი ე ლი ა ნი”, “ქარ თლის ცხოვ რე ბა”, კლე რი კა
ლუ რი გან წყო ბი ლე ბა, “სოფ ლი სად მი მდურ ვის” მო ტი ვი და ა.შ.).

რო გორც ს. ცა იშ ვი ლი გვიჩ ვე ნებს, პირ ველ რიგ ში სა ჭი როა ვეფ ხის
ტყა ოს ნის კომ პო ზი ცი ის აღ დგე ნა. ამ მხრივ დი დი სა მუ შაო შე ას რუ ლეს 
წი ნა მორ ბედ მა მკვლე ვა რებ მა. პო ე მას ჩა მო ა ცი ლეს გაგ რძე ლე ბა ნი, აშ
კა რად ნა ყალ ბე ვი სტრო ფე ბი. მაგ რამ ისევ რჩე ბა ცალ კე უ ლი სა და ვო 



487

სა კითხ ე ბი. ძი რი თა დად ეს ეხე ბა პრო ლოგს და და ბო ლო ე ბას. მაგ რამ 
ისევ და ვას იწ ვევს ზო გი ერ თი სტრო ფის ავ თენ ტუ რო ბაც. მეც ნი ე რი 
გად მოგ ვცემს პრო ლო გის შეს წავ ლის ის ტო რი ას, ცალ კე ულ მკვლე ვარ
თა სკეპ ტი კურ თვალ საზ რისს, სუ ბი ექ ტურ შე ხე დუ ლე ბას, ხელ ნა წერ თა 
მო ნა ცე მებს, მათ ზე დაყ რდნო ბით აღად გენს სტრო ფე ბის თან მიმ დევ
რო ბას და წარ მოგ ვიდ გენს პრო ლო გის სამ ტიპს. შემ დეგ ეხე ბა პო ე მის 
ძი რი თად ტექსტს, აჩ ვე ნებს გან სხვა ვე ბებს, აშ კა რად ნა ყალ ბევ სტრო
ფებს, ცალ კე ულ ხელ ნა წერ თა წყა რო ებს. პო ე მის შუა მო ნაკ ვე თი სათ
ვის გა მო ყო ფი ლია ხელ ნა წერ თა ოთხი ძი რი თა დი ჯგუ ფი. შე სა ბა მი სად 
 ტექ სტის ოთხი რე დაქ ცი ა, მაგ რამ ასე ვე სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა ეთ
მო ბა პო ე მის გაგ რძე ლე ბა თა რე დაქ ცი ებს, პლას ტე ბის და თა რი ღე ბას, 
შედ გე ნი ლო ბის მი ხედ ვით ხელ ნა წერ თა კლა სი ფი კა ცი ას (“ვეფ ხის ტყა
ოს ნის ხელ ნა წე რე ბი”).

1712 წელს ვახ ტანგ მე ექ ვსემ და ბეჭ და “ვეფ ხის ტყა ო სა ნი”. ტექ სტის 
აღ დგე ნი სათ ვის მას პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. ამი ტო მაც იქ ცა 
რუს თვე ლო ლოგ თა კა მა თის საგ ნად. მკვლე ვარ თა ერ თი ნა წი ლი (მაგ. 
პ. ინ გო როყ ვა და ს. კა კა ბა ძე) მი იჩ ნე ვენ, რომ ვახ ტან გმა ძვე ლი რე დაქ
ცია უც ვლე ლად და ბეჭ და: ამ დე ნად იგი არის ყვე ლა ზე სან დო წყა რო. 
მაგ რამ მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ ვახ ტან გი სე უ ლი “ვეფ
ხის ტყა ო სა ნი” არის არა უც ვლე ლი, არა მედ  კრი ტი კუ ლი გა მო ცე მა. ს. 
ცა იშ ვი ლი ასა ბუ თებს, რომ ვახ ტან გმა XVII სა უ კუ ნე თა ხელ ნა წე რე ბის 
შე მოკ ლე ბის, ინ ტერ პო ლა ტო რე ბი სა გან ტექ სტის გაწ მენ დის შემ დეგ გა
მოს ცა პო ე მა, მაგ რამ ცხა დი ა, ამ გა მო ცე მას მრა ვა ლი ხარ ვე ზიც ახ ლდა 
და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია  ტექ სტის მიღ მა აღ მოჩ ნდა არა ერ თი რუს
თვე ლუ რი სტრო ფი.

ს. ცა იშ ვილ მა სპე ცი ა ლუ რად შე ის წავ ლა ვახ ტან გი სე უ ლი რე დაქ ცია 
და არა ერ თი სა დაო სა კითხი გა დაჭ რა. ისიც დად გინ და, რომ პო ე მის 
ხელ ნა წერ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი სა თა ვეს იღებს ვახ ტან გის გა მო ცე მი დან. 
ზო გიც  კომ პი ლა ცი უ რია (15 ხელ ნა წე რი). ასეთ ხელ ნა წე რებს პო ე მის 
ტექ სტის აღ დგე ნი სათ ვის ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბათ. მაგ რამ რუს
თვე ლო ლო გი ის ის ტო რი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია ყო ვე ლი ხელ ნა წე რი 
და ამ დე ნად მეც ნი ე რი თვი თე ულ მათ განს გულ დას მით ეხე ბა. ასე აღ
დგე ბა პო ე მის გავ რცე ლე ბის, მას თან მი მარ თე ბის კულ ტუ რუ ლი ატ
მოს ფე როც, ხან გრძლი ვი კვლე ვა ძი ე ბის შე დე გად ს. ცა იშ ვი ლი ას კვნის: 
“ვეფ ხის ტყა ოს ნის ტექ სტის დად გე ნა უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ტექ სტის 
ის ტო რი ის მო ნა ცე მებს და სწო რედ ამის გა მო სა ფუძ ლად უნ და ავი ღოთ 
ვეფ ხის ტყა ოს ნის ოთხ ი ვე რე დაქ ცია და მათ ში შე მა ვა ლი ნუს ხე ბი”. ხო
ლო ტექ სტის დახ ვე წი სათ ვის (გან სა კუთ რე ბით შედ გე ნი ლო ბის თვალ
საზ რი სით) პრი ო რი ტეტს ანი ჭებს პირ ველ და მე ოთხე რე დაქ ცი ებს 
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(“ვეფ ხის ტყა ოს ნის ტექ სტის ის ტო რი ა”).
30 წე ლი გა ვი და მას შემ დეგ, რაც სარ გის ცა იშ ვილ მა გა მო აქ ვეყ ნა მო

ნოგ რა ფია “ვეფ ხის ტყა ოს ნის ვახ ტან გი სე უ ლი რე დაქ ცი ა”. ეს იყო მეც
ნი ე რის ერ თერ თი პირ ვე ლი რუს თვე ლო ლო გი უ რი ნაშ რო მი და იგი იქ ცა 
მო მა ვა ლი კვლე ვის სა ფუძ ვლად და ორი ენ ტი რად. აქ უკ ვე და ის ვა პო
ე მის რე დაქ ცი ა თა ურ თი ერ თო ბის, გაგ რძე ლე ბა თა ინ ტერ პო ლა ცი ე ბის 
სა კითხ ე ბი. ავ ტო რი ეძებს ვეფ ხის ტყა ოს ნის ყალ ბის მქმნელ თა ვი ნა ო
ბას, მათ მი ერ და წე რილ და მა ტე ბა თა ტექ სტებს. ათა რი ღებს ცალ კე ულ 
პლას ტებს. მაგ რამ ყო ვე ლი სა კითხ ის კვლე ვა მო ი ცავს სა კითხ თა სპე
ცი ა ლურ წრე საც. ზოგ ჯერ ჭირს ყო ველ მათ გან ზე გარ კვე უ ლი პა სუ ხის 
გა ცე მა. მაგ. ს. ცა იშ ვი ლი მსჯე ლობს ე.წ. “ხვა რაზ მელ თა” ეპი ზოდ ზე, 
რო მელ ზეც წერ და ალ. ბა რა მი ძე ჯერ კი დევ 1928 წელს. ავ ტო რი ეთან
ხმე ბა ალ. ბა რა მი ძეს, რომ იგი და წე რი ლი უნ და იყოს XVI სა უ კუ ნის პირ
ვე ლი ნა ხევ რის შემ დეგ. მაგ რამ გა ურ კვე ვე ლი რჩე ბა თუ ვინ იყო სარ გის 
თმოგ ვე ლი, რო მელ საც ხვა რაზ მელ თა ამ ბა ვი გა უ ლექ სა ვი დარ ჩე ნი ა.

რუს თვე ლო ლო გი ა ში ისევ და ვას იწ ვევს ე.წ. ინ დო ხა ტა ელ თა ამ ბა ვი. 
იგი სი უ ჟე ტის აუ ცი ლე ბე ლი ნა წი ლი ა. მაგ რამ მოღ წე უ ლი ტექ სტი და
მა ხინ ჯე ბუ ლი და შევ სე ბუ ლი ჩანს. ს. ცა იშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს ცალ კე ულ 
იდე ურ და მხატ ვრულ შე უ სა ბა მო ბას პო ე მის ძი რი თად ნა წილ თან, გა მო
ყოფს სუსტ ად გი ლებს, მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ და ეს თე ტი კურ დის ჰარ
მო ნი ას თან ერ თად მეც ნი ე რი სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად აღ ნიშ ნავს ცალ
კე ულ ბრწყინ ვა ლე სტრი ქო ნებს, რომ ლებ შიც ჩანს რუს თვე ლუ რი ძა ლა. 
ამი ტომ ას კვნის, რომ ინ დო ხა ტა ელ თა ამ ბა ვი “რეს ტავ რა ცი უ ლი ტი პის 
ჩა ნარ თი ა”, რო მე ლიც შე უთხ ზავთ XVI სა უ კუ ნემ დე (“ვეფ ხის ტყა ოს ნის 
ვახ ტან გი სე უ ლი რე დაქ ცი ა”).

ს. ცა იშ ვი ლის დაკ ვირ ვე ბით, ინ დო ხა ტა ელ თა ამ ბავს, გან სხვა ვე ბით 
ვახ ტან გი სა გან, პო ე მის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად მი იჩ ნევ და სულ ხან -სა ბა 
ორ ბე ლი ა ნი (“ვეფ ხის ტყა ოს ნის” და ბო ლო ე ბის სა კითხ ი სათ ვის”).

XX სა უ კუ ნე ში, გან სა კუთ რე ბით პ. ინ გო როყ ვას “რუს თვე ლი ა ნას” 
შემ დეგ, გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტუ ა ლო ბა შე ი ძი ნა პო ე ტის ბი ოგ რა ფი ის 
პრობ ლე მამ. პ. ინ გო როყ ვამ “ვეფ ხის ტყა ო სან ში” და ი ნა ხა რუს თა ვე ლის 
ბი ოგ რა ფი ის პო ე ტუ რი შიფ რი, მი სი თავ გა და სავ ლის მხატ ვრუ ლი რე ა
ლი ზე ბა. სა ერ თოდ ბი ოგ რა ფია ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ი სათ ვის, მხატ
ვრუ ლი აზ როვ ნე ბი სათ ვის მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი სა კითხ ი ა. იგი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ხდე ბა მა შინ, რო ცა შე მოქ მე დე ბის გა სა ღე ბად იქ ცე ვა, თუმ ცა 
არც მა შინ მხატ ვრუ ლი თვალ საზ რი სით ფა სე ულ სა და სა ყუ რადღ ე ბოს 
არ იძ ლე ვა. ეს უფ რო შე მოქ მე დე ბი ს ფსი ქო ლო გი ის სფე რო ა, რო მე ლიც 
ნაკ ლე ბად უკავ შირ დე ბა ეს თე ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბას. პ. ინ გო როყ ვას 
კონ ცეფ ცია მეც ნი ე რე ბამ არ გა ი ზია რა, არ მი ი ღო იგი არც ს. ცა იშ ვილ
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მა. აქ ერთ ფაქ ტსაც უნ და გა ეს ვას ხა ზი: ს. ცა იშ ვი ლი არ არის სენ სა
ცი ე ბის, აღ მო ჩე ნე ბის, თვა ლის მომ ჭრე ლი თე ო რი ე ბის მოყ ვა რუ ლი, ამ
გვარ ჰი პო თე ზებს თუ მიგ ნე ბებს, უფ რო სწო რი იქ ნე ბა თუ ვიტყ ვით 
- “ფი ლო ლო გი ურ მი თებს”, მეტ წი ლად სწრა ფად ეც ლე ბა სა ფუძ ვე ლი, 
თუმ ცა დიდ პო პუ ლა რო ბას იხ ვე ჭენ და კვლე ვის სტი მულ საც იძ ლე ვი ან.

ს. ცა იშ ვი ლი ყო ველ თვის ამო დის ტექ სტის ჩვე ნე ბი დან, დო კუ მენ ტუ
რი მა სა ლი დან. მი სი დაკ ვირ ვე ბა ფრთხი ლია და სა ბუ თი ა ნი, ფი ლო ლო
გი უ რად სან დო და ზუს ტი. ამას თან ერ თად გად მო ცე მის სტილ საც უნ
და მი ექ ცეს ყუ რადღ ე ბა: მეც ნი ე რი მსჯე ლობს სა და და უბ რა ლო ენით, 
გად მოგ ვცემს პო ზი ტი ურ ცოდ ნას, რომ ლის მიღ მა მრა ვა ლი დო კუ მენ
ტი და სა მეც ნი ე რო წყა რო იგუ ლის ხმე ბა. ამის ნი მუ შად შე იძ ლე ბა ჩა ით
ვა ლოს “შო თა რუს თვე ლი (ბი ოგ რა ფი უ ლი ეს კი ზი)”.

სარგის ცა იშ ვი ლი ემ ხრო ბა იმ აზრს, რომ ლის თა ნახ მა დაც რუს თვე
ლი არის იგი ვე “შო თა მე ჭურ ჭლე თუ ხუ ცე სი”. იგია გა მო ხა ტუ ლი იე რუ
სა ლი მის ჯვრის მო ნას ტერ ში ორი წმინ და ნის  იო ა ნე და მას კე ლი სა და 
მაქ სი მე აღ მსა რებ ლის წი ნა შე. თა მა რის დროს სა ქარ თვე ლოს ჰყო ლია 
რამ დე ნი მე დიდ ვე ზი რი და მათ შო რის ერ თერ თი თვალ სა ჩი ნოა მე ჭურ
ჭლე თუ ხუ ცე სი (თა ნა მედ რო ვე ტერ მი ნო ლო გი ით  ფი ნან სთა მი ნის
ტრი). მეც ნი ე რი იშ ვე ლი ებს XVIXVIII სა უ კუ ნე თა ცნო ბებ საც, აგ რეთ
ვე ხალ ხურ გად მო ცე მებს., აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ტრა დი ცი უ ლი ცნო ბე ბი 
ძი რი თა დად მარ თლდე ბა. სა ერ თოდ ს. ცა იშ ვი ლი დიდ ყუ რადღ ე ბას აქ
ცევს რუს თვე ლო ლო გი ურ სა კითხ თა გა სარ კვე ვად XVIXVIII სა უ კუ
ნე თა ცნო ბებს. ეს თუნ დაც იმი ტომ არის აუ ცი ლე ბე ლი, რომ იმ ხა ნის 
მწერ ლე ბი უფ რო ახ ლოს დგა ნან რუს თვე ლის ეპო ქას თან, ჩვენ ზე მე ტი 
მა სა ლე ბიც ექ ნე ბო დათ ხელთ. ხო ლო რო ცა ამ პე რი ოდ ში გა მოთ ქმულ 
შე ხე დუ ლე ბებს მო ე პო ვე ბა შე სა ბა მი სი არ გუ მენ ტი თვით პო ე ტის დრო
ინ დელ ის ტო რი ა ში, მა შინ უეჭ ველ სი მარ თლედ უნ და ვცნოთ.

ს. ცა იშ ვი ლი რუს თველს მი იჩ ნევს მეს ხუ რი წარ მო მავ ლო ბის ფე ო და-
ლად, თო რელ თა გვა რის წარ მო მად გენ ლად. სა ა მი სოდ მო აქვს არა ერ თი 
ფაქ ტი: ქვა ბის ხე ვის მო ნას ტერ ში აღ მოჩ ნდა XII სა უ კუ ნის ფრეს კა, პო
ე მის უძ ვე ლეს ხელ ნა წერ თა ფრაგ მენ ტე ბი ნა პოვ ნია მეს ხეთ ში, სა ხე ლი 
შო თა გავ რცე ლე ბუ ლი იყო მეს ხე თის ფე ო დალ თა შო რის, მე ჭურ ჭლე
თუ ხუ ცე სის სა ხე ლოს მფლო ბე ლე ბი იყ ვნენ თო რე ლე ბი და ჯა ყე ლე ბი 
და სხვ. ამას თან გან სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ და ვია ვა ნის ხე ვის მო ნას ტრის 
ფრეს კა, რო მელ ზეც გა მო ხა ტუ ლია ჭა ბუ კი ფე ო და ლი “შო თა”. ს. ცა იშ
ვი ლის ვა რა უ დით, ვეფ ხის ტყა ოს ნის ავ ტო რი არის შო თა თო რე ლი, ძე 
ჭი ა ბე რი სა, რო მე ლიც XII სა უ კუ ნის 80ი ა ნი წლე ბი დან და ახ ლო ე ბით 
1204 წლამ დე იყო მან და ტურ თუ ხუ ცე სი. ხო ლო შო თა მე ჭურ ჭლე თუხ-
ცე სი უნ და ყო ფი ლი ყო 1205-1220 წლებ ში (სა ერ თოდ თო რე ლე ბის საგ
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ვა რე უ ლოს იმ ჟა მად არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ხე ლო ეკა ვა), ფლობ და 
ჟინ ვან სა და რუს თავს, რუს თვე ლო ბაც აქე დან მი უ ღი ა.

რო გორც ით ქვა, ს. ცა იშ ვი ლი არა ერ თხელ უბ რუნ დე ბა ვახ ტან გი სე
ულ გა მო ცე მას, ვახ ტან გის შე ხე დუ ლე ბებს, სპე ცი ა ლუ რად გა ნი ხი ლავს 
ვახ ტანგ VIის თვალ საზ რისს რუს თვე ლის მიჯ ნუ რო ბა ზე. მკვლე ვა რი 
აღ ნიშ ნავს, რომ ვახ ტანგ მე ექ ვსემ და იც ვა ვეფ ხის ტყა ოს ნის ავ ტო რი, 
უარ ყო მი სი სპარ სუ ლი წარ მო მავ ლო ბა. მაგ რამ პო ე მა ში ასა ხულ სიყ
ვა რულს მის ცა მის ტი ურ ა ლე გო რი უ ლი გან მარ ტე ბა. ცხა დი ა, ასე თი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ა, თუ ის სი ნამ დვი ლეს შე ე ფე რე ბა, არც პო ე მი სა და 
არც მეც ნი ე რუ ლი აზ როვ ნე ბის ნაკ ლად არ ჩა ით ვლე ბა, რო გორც ეს მი
აჩ ნდათ რუს თვე ლო ლო გებს (მაგ., “ღვთა ებ რი ვი კო მე დი ა” მთლი ა ნად 
მის ტი კუ რი ხილ ვა ა), მაგ რამ ამ ჯე რად მარ თლაც იგ რძნო ბა ტენ დენ ცი ა, 
რომ კო მენ ტა ტორ მა რე ლი გი ურ თვალ საზ რისს შე უ გუ ოს ვეფ ხის ტყა
ო სა ნი, მი ა ნი ჭოს მას ერ თგვა რი კა ნო ნი კუ რი გა გე ბა. ეს ერ თის მხრივ, 
მაგ რამ რო გორც ას კვნის ს. ცა იშ ვი ლი, მე ო რეს მხრივ ვახ ტანგ მე ექ ვსე 
ამო დი ო და თა ვი სი შე მოქ მე დე ბი თი პრაქ ტი კი დან, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
ამ ქვეყ ნი უ რი არ სე ბო ბა წარ მა ვა ლი ა, წა რუ ვა ლია სწრაფ ვა ღვთა ე ბი სა
კენ. ეს არის უმაღ ლე სი სიყ ვა რუ ლი. ამ გვა რი თვალ საზ რი სი ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლა XVIII სა უ კუ ნის ქარ თულ ემიგ რან ტულ მწერ ლო ბა ში. 
ხო ლო ყვე ლა ზე სრუ ლად გა მო ხა ტა და ვით გუ რა მიშ ვილ მა. კ. კე კე ლი-
ძემ სიყ ვა რუ ლის მის ტი კუ რი გა აზ რე ბა სუ ფის ტურ მოძღ ვრე ბას და უ
კავ ში რა, რო მე ლიც სპარ სუ ლი პო ე ზი ის სა ფუძ ვე ლი იყო. ს. ცა იშ ვი ლი 
ცვლის ამ თვალ საზ რისს, გაზ ვი ა დე ბუ ლად მი იჩ ნევს სუ ფიზ მის მნიშ
ვნე ლო ბას და აქ ცენ ტი გა და აქვს ნე ოპ ლა ტო ნურ ნა კად ზე. მაგ რამ ალ
ბათ არც სუ ფიზ მი სა და შე სა ბა მი სად სპარ სუ ლი პო ე ზი ის იგ ნო რი რე ბა 
იქ ნე ბა გა მარ თლე ბუ ლი.

ს. ცა იშ ვი ლი ვეფ ხის ტყა ოს ნის არა ერთ სხვა სა კითხ საც ეხე ბა (რუს
თ ვე ლის ზო გად სა კა ცობ რიო მნიშ ვნე ლო ბა, მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა, პო ე
მის პო ე ტი კა...). გვინ და გა მოვ ყოთ ერ თი მათ გა ნი  რო გორ გა ვი გოთ 
“ვეფ ხის” მნიშ ვნე ლო ბა? თით ქოს ეს კითხ ვა არც უნ და გაგ ვიჩ ნდეს, იმ
დე ნად ბუ ნებ რი ვი და ნა თე ლი გვეჩ ვე ნე ბა პო ე მის სა თა უ რი. მაგ რამ ს. 
ცა იშ ვი ლი ცხად ყოფს, რომ “ვეფ ხის” შე სატყ ვი სი ყო ფი ლა ლა თი ნუ რი 
“ლე ო პარ დოს”, ხო ლო “ჯი ქი სა”  ძველ ბერ ძნუ ლი “ტიგ რის” და ამ დე ნად 
პო ე ტი წერს ლე ო პარ დის ტყა ვით შე მო სილ რა ინ დზე. მაგ რამ დრო თა 
ვი თა რე ბა ში მოხ და ტერ მინ თა შე ნაც ვლე ბა, სა ხეც ვლა. დღე ვან დე ლი 
მკითხ ვე ლი პო ე მის “ვეფხს” ლე ო პარ დად არ აღიქ ვამს, მაგ რამ ს. ცა იშ
ვი ლი მი უ თი თებს, რომ ეს არის ის ტო რი უ ლი სი ნამ დვი ლე (ა სა ხე ლებს 
ნ. მარს).

სტა ტია “ვეფ ხი და “ჯი ქი” ვეფ ხის ტყა ო სან ში” 1965 წელს და ი წე რა. 
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მას შემ დეგ კარ გა ხა ნი გა ვი და (ამ სა კითხს სხვე ბიც შე ეხ ნენ). მაგ რამ 
იმ დე ნად ძლი ე რი აღ მოჩ ნდა ტრა დი ცი ის ინერ ცი ა, პო ე მის ვეფხს ლე
ო პარ დად (ა ვა ზად) მა ინც ვერ აღ ვიქ ვამთ. პო ე მის არა ერ თმა მთარ
გმნელ მა (მაგ. ჰ. ბუ დენ ზიგმა) ვეფ ხი სწო რედ ლე ო პარ დად თარ გმნა. აქ 
ზედ მე ტი არ იქ ნე ბა აღ ვნიშ ნოთ, რომ კ. გამ სა ხურ დი ას “დი დოს ტა ტის 
მარ ჯვე ნა ში” სწო რედ ავა ზა (ლე ო პარ დი) არის შო რე ნას სიმ ბო ლი კუ რი 
ჰი პოს ტა სი და არა ვეფ ხვი.

პო ე მამ გა ნუ ზო მე ლი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ამ დრო ის მწერ ლო ბა ზე, 
მო აქ ცია თა ვის ტყვე ო ბა ში და დათ რგუ ნა კი დეც: გე ნი ოსს არა მხო ლოდ 
წინ მიჰ ყავს აზ როვ ნე ბა, არა მედ  უნე ბუ რად ამუხ რუ ჭებს კი დეც მას. 
უნ და მო ვი დეს ახა ლი გე ნი ო სი, რო მე ლიც და უ პი რის პირ დე ბა დიდ წი
ნა მორ ბედს და მი სი ტყვე ო ბი სა გან გა მო იხ სნის მწერ ლო ბას. მაგ რამ აქ 
თავს იჩენს ასე თი პა რა დოქ სი: ამ ჯე რად იგი ხდე ბა აზ როვ ნე ბის დიქ ტა
ტო რი და შემ ბოჭ ვე ლი. ხო ლო ის ტო რი ის გან ვი თა რე ბის ვრცელ პე რი
ოდ ზე ჩა ნან დი დი სა ხე ლე ბი. ისი ნი ქმნი ან მა გის ტრა ლურ ხაზს, რომ
ლის გარ შე მო მწკრივ დე ბი ან ცალ კე უ ლი ტა ლან ტე ბი, რო გორც პრო ცე
სის თა ნამ გზავ რე ბი. რო გორც აღ ნიშ ნავს ს. ცა იშ ვი ლი, პირ ვე ლი პო ე ტი, 
რო მელ მაც რუს თვე ლის შემ დეგ ახა ლი გზა გა კა ფა ქარ თულ პო ე ტურ 
აზ როვ ნე ბა ში, არის და ვით გუ რა მიშ ვი ლი (შდრ. ერ თერ თი წიგ ნის სა
ხელ წო დე ბა  “შო თა რუს თა ვე ლი - და ვით გუ რა მიშ ვი ლი”). ამი ტომ იჩენს 
მკვლე ვა რი ესო დენ დიდ ინ ტე რესს “და ვი თი ა ნის” ავ ტო რის მი მართ.

სარგის ცა იშ ვი ლი გად მოგ ვცემს ბი ოგ რა ფი ულ ცნო ბებს, იმ რთულ 
პო ლი ტი კურ ატ მოს ფე როს, არე ულ დროს, რო მელ შიც მო უხ და ცხოვ
რე ბა პო ეტს. გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს 
ჩვე ნე ბა. ეს თუნ დაც იმი ტომ იქ ცევს ყუ რადღ ე ბას, რომ ნა თე ლი ხდე
ბა თუ რო გორ გა და ე ცა ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რა და ვით გუ რა
მიშ ვილს. მკვლე ვა რი აა ნა ლი ზებს დ. გუ რა მიშ ვი ლის პო ე ზი ის ძი რი თად 
ტენ დენ ცი ებს, რო მელ თა გან უმ თავ რე სია ქრის ტი ა ნულ კულ ტუ რას
თან მი მარ თე ბა. ეს იყო “და სავ ლუ რი ხა ზის” კი დევ ერ თი გა მოვ ლე ნა. 
ისიც ცხა დი ა, რომ XVIXVIII სა უ კუ ნე ებ ში ძლი ე რი იყო სპარ სუ ლე ნო
ვა ნი კულ ტუ რის ზე გავ ლე ნა. მაგ რამ დ. გუ რა მიშ ვი ლის “და სავ ლუ რი 
ხა ზი” არის უფ რო ტრა დი ცი უ ლი ქრის ტი ა ნიზ მი, პო ე ზი ის რე ლი გი უ რი 
გა გე ბა, ვიდ რე თა ნა მედ რო ვე ევ რო პე იზ მი, რო მე ლიც ჩა მო ყა ლიბ და 
რო მან ტიზ მის ეპო ქა ში. ს. ცა იშ ვი ლი გვიჩ ვე ნებს დ. გუ რა მიშ ვი ლის თე
ო ლო გი ურ მის ტი კურ თვალ საზ რისს, რე ა ლუ რი თხრო ბის გა დას ვლას 
სპი რი ტუ ა ლურ ხილ ვა ში, მი მარ თე ბას ჰიმ ნოგ რა ფი ას თან, ბიბ ლი ას თან, 
ყო ველ დე ბუ ლე ბას ასა ბუ თებს კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბით. მაგ რამ 
ამას თან ერ თად მი მო ი ხი ლავს ფოლ კლო რუ ლი ნა კა დის მნიშ ვნე ლო ბას, 
ეს იქ ნე ბა ქარ თუ ლი თუ რუ სულ უკ რა ი ნუ ლი. ეს იყო თით ქოს პა რა დოქ
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სუ ლი შე ხა მე ბა   ქრის ტი ა ნუ ლი მის ტი კა და წარ მარ თუ ლი მო ტი ვე ბით 
შე ფე რი ლი ხალ ხუ რი ლექ სი. მკვლე ვა რი ფოლ კლო რუ ლი ნა კა დის ათ ვი
სე ბის დროს გა მო ყოფს მე ლო დი ის მნიშ ვნე ლო ბას.

დ. გუ რა მიშ ვი ლამ დე კარ გა ხნით ად რე არ ჩილ მა წა მო ა ყე ნა ე.წ. “მარ-
თლის თქმის” პრინ ცი პი, რო მე ლიც უპი რის პირ დე ბო და “ვეფ ხის ტყა ოს
ნის “სტილს, პო ე ტი კას, პერ სო ნაჟ თა ბუ ნე ბას. მაგ რამ ეს იყო თე ო რი უ
ლი უარ ყო ფა, რო მელ საც პრაქ ტი კუ ლი შე დე გი თით ქმის არ მოჰ ყო ლი ა. 
რუს თვე ლის ტრა დი ცი ე ბი ნა წი ლობ რივ დაძ ლია, ე.ი. ქარ თუ ლი ლექ სი 
ახალ არე ალ ში გა ი აზ რა დ. გუ რა მიშ ვილ მა. სა ა მი სოდ იგი რო გორც ს. 
ცა იშ ვი ლი ნა თელ ყოფს, ემ ყა რე ბო და წი ნა მორ ბედ თა გა მოც დი ლე ბას 
(თე ი მუ რაზ I, არ ჩი ლი, ვახ ტანგ VI). მან დაძ ლია აღ მო სავ ლუ რი პო ე ზი
ის “ყვა ვი ლო ვა ნი სტი ლი” და ამ მხრივ, რო გორც მი უ თი თებს სარ გის 
ცა იშ ვი ლი, მო მავ ლის პო ე ზი ის წი ნა მორ ბე დად იქ ცა. მაგ რამ ისიც უნ და 
ვთქვათ, რომ დ. გუ რა მიშ ვი ლის პო ე ზია გვი ან ჩა ერ თო მხატ ვრუ ლი აზ
როვ ნე ბის პრო ცეს ში, არ სე ბი თად მა შინ რო ცა უკ ვე მწერ ლო ბის წი ნა შე 
სხვა იდე ა ლე ბი იდ გა. თო რემ ალ ბათ მი სი ზე გავ ლე ნაც უფ რო მნიშ ვნე
ლო ვა ნი იქ ნე ბო და. ამ ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა და ე კის რა ბე სიკ გა ბაშ ვი-
ლის ლი რი კას.

“ვეფ ხის ტყა ოს ნის” შემ დეგ სარ გის ცა იშ ვი ლის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მეც ნი ე რუ ლი ინ ტე რე სის სა გა ნია XVIIXVIII სა უ კუ ნე თა მწერ ლო ბა. რო
გორც ით ქვა, ეს თუნ დაც იმით იყო გა მოწ ვე უ ლი, რომ პო ე მის ხელ ნა წე
რე ბი, ვახ ტან გი სე უ ლი გა მო ცე მა, პირ ვე ლა დი ცნო ბე ბი პო ეტ ზე ამ ეპო
ქას მი ე კუთ ვნე ბა. ამა ვე დროს  რუს თა ვე ლი ქცე უ ლია ფე ტი შად, მხატ
ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის ეტა ლო ნად, თუმ ცა არ არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი 
“ვეფ ხის ტყა ოს ნის” ნამ დვი ლი არ სი, მაგ რამ მთა ვა რი მა ინც არის სუ ლი
ე რი ფა სე უ ლო ბა ნი. ს. ცა იშ ვილ მა სპე ცი ა ლუ რად შე ის წავ ლა ამ ეპო ქის 
თვალ სა ჩი ნო ოს ტა ტე ბის შე მოქ მე დე ბა (თე ი მუ რაზ I, იო სებ ტფი ლე ლი, 
ფე შან გი, სულ ხან -სა ბა ორ ბე ლი ა ნი, ვახ ტანგ VI, და ვით გუ რა მიშ ვი ლი, 
ბე სი კი). მაგ რამ ამ ჯე რად იძი ე ბა არა ფი ლო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი, 
არა მედ - მხატ ვრუ ლი სამ ყა რო. მკვლე ვა რი ცალ კე ულ ავ ტორს სწავ
ლობს ორი მი მარ თუ ლე ბით  ა) ად გენს ბი ოგ რა ფი ას, ბ) წარ მო ა ჩენს 
ეს თე ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბას. ცხა დი ა, ამ მწერ ლებ ზე არა ერ თი გა მოკ
ვლე ვა არის და წე რი ლი, რო მელ თა ავ ტო რე ბი არი ან გა მო ჩე ნი ლი სპე ცი
ა ლის ტე ბი (კ. კე კე ლი ძე, გ. ლე ო ნი ძე, ალ. ბა რა მი ძე), მაგ რამ ინ ტენ სი ურ 
კვლე ვა ძი ე ბას მო აქვს ახა ლი მო ნა ცე მე ბი, უა რი ყო ფა ძვე ლი ჰი პო თე
ზე ბი, ფარ თოვ დე ბა აზ როვ ნე ბის ჰო რი ზონ ტი, ისა ხე ბა ახა ლი იდე ე ბი.

ს. ცა იშ ვი ლი ახ დენს დაგ რო ვი ლი ცოდ ნის სის ტე მა ტი ზე ბას, გად მოგ
ვცემს თა ვის პი რად დაკ ვირ ვე ბებს, აერ თი ა ნებს ავ ტო რის ცხოვ რე ბა სა 
და შე მოქ მე დე ბას, შე მოქ მე დე ბას კითხ უ ლობს ბი ოგ რა ფი ის შუქ ზე. მაგ
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რამ იგი, რო გორც უაღ რე სად ფრთხი ლი მკვლე ვა რი, არ ქმნის თე ო რი
ებს, მის დევს ფაქ ტე ბის ლო გი კას, ბუ ნებ რი ვად და ძალ და უ ტა ნებ ლად 
გად მოგ ვცემს მხატ ვრულ სპე ცი ფი კას. მკვლე ვა რი შეც ნო ბის პრო ცესს 
არ გვაც ნობს  იგი შე დე გე ბის წარ მოდ გე ნით იფარ გლე ბა. ამი ტომ მი სი 
ნაშ რო მე ბი იო ლად იკითხ ე ბა, თუმ ცა დატ ვირ თუ ლია ფი ლო ლო გი უ რი 
მა სა ლით. ს. ცა იშ ვი ლის ძი რი თა დი მი ზა ნი მა ინც პო ე ტუ რი აზ როვ ნე
ბის ევო ლუ ცი ის ჩვე ნე ბა ა. იგი არა ერ თხელ უბ რუნ დე ბა ამ პრობ ლე მას, 
მსჯე ლობს კონ კრე ტუ ლი ავ ტო რე ბი სა და მა გა ლი თე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
ამი ტომ მი მარ თავს იმ სა ხე ლებს, რო მელ თაც საკ ვან ძო მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვთ XVIXVIII სა უ კუ ნე თა მწერ ლო ბი სათ ვის.

ამ მხრივ მსჯე ლო ბა შორს წაგ ვიყ ვანს. მაგ რამ მა ინც გვმარ თებს გა
მოვ ყოთ ზო გი ერ თი სა კითხი  რუს თა ვე ლის გავ ლე ნა XVIXVIII სა უ კუ
ნე თა ლი ტე რა ტუ რა ზე, ვახ ტანგ VIის მიჯ ნუ რო ბის მის ტი კურ ა ლე გო
რი უ ლი თე ო რი ა, რე ლი გი ურ მის ტი კუ რი და ფოლ კლო რუ ლი ნა კა დი დ. 
გუ რა მიშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბა ში, ბე სი კის ლექ სის კომ პო ზი ცი ა, ეპი კუ რი 
პო ე მე ბის რღვე ვის პრო ცე სი, რუს თვე ლუ რი შა ი რის დაძ ლე ვა და ა.შ. 
ყო ველ მათ განს ს. ცა იშ ვი ლი ორი გი ნა ლუ რად აშუ ქებს და გვიჩ ვე ნებს 
არა ლო კა ლურ გა რე მო ში, არა მედ  გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, 
ეროვ ნულ თუ უცხო ლი ტე რა ტუ რა თა ტრა დი ცი ებ თან მი მარ თე ბით. 
მეც ნი ე რის შე ხე დუ ლე ბა ნი, დაკ ვირ ვე ბის შე დე გე ბი უაღ რე სად ზუს ტი ა. 
ეს არის მყა რი ცოდ ნა, რომ ლის გა და ფა სე ბა არ დას ჭირ დე ბა მო მა ვალ 
მკვლე ვა რებს (რო გორც ეს ხში რად მომ ხდა რა ჩვენს ფი ლო ლო გი ა ში).

ს. ცა იშ ვი ლი გა ნი ხი ლავს ბი ოგ რა ფი ულ სა კითხ ებ საც, მაგ რამ მათ 
მნიშ ვნე ლო ბას არ აზ ვი ა დებს. მის თვის მთა ვა რია შე მოქ მე დე ბა და არა 
ცხოვ რე ბა. ის ტო რი უ ლი ფო ნი, ბი ოგ რა ფია სა ჭი როა იმ დე ნად, რამ დე
ნა დაც გვეხ მა რე ბა პო ე ზი ის გა გე ბა ში., სა ერ თოდ უფ რო ხში რად ბი ოგ
რა ფი ულ დე ტა ლებს იკ ვლე ვენ, ვიდ რე შე მოქ მე დე ბას. უნ და შევ ნიშ ნოთ, 
რომ ნ. მა რი სა და კ. კე კე ლი ძის ინერ ცი ით ძვე ლი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის 
შეს წავ ლა ძი რი თა დად ფი ლო ლო გი უ რი მე თო დით წა რი მარ თა, რა მაც 
ჩრდილ ში მო აქ ცია სუ ლი ე რი ფა სე უ ლო ბა ნი. ამი ტო მა ა, რომ ჯერ ჯე რო-
ბით არ და წე რი ლა ძვე ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა, რო მელ-
შიც მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის, ფორ მე ბი სა და იდე ე ბის გან ვი თა რე ბის 
პრო ცე სი იქ ნე ბო და წარ მოდ გე ნი ლი. ამ თვალ საზ რი სით ს. ცა იშ ვი ლის 
გა მოკ ვლე ვე ბი არა ერთ მნიშ ვნე ლო ვან დე ბუ ლე ბას გვთა ვა ზო ბენ (ფი
ლო ლო გი უ რი კვლე ვის დრო საც). ამი სი ერ თი მი ზე ზი ისიც არის, რომ 
მკვლე ვა რი არ იფარ გლე ბა რო მე ლი მე პე რი ო დით. იგი სწავ ლობს ქარ
თუ ლი მწერ ლო ბის თით ქმის ყო ველ მო ნაკ ვეთს და რაც მთა ვა რია  თა
ნა მედ რო ვე ქარ თულ მწერ ლო ბას. თა ნა მედ რო ვე ო ბის შეს წავ ლა თვით
მი ზა ნი რო დი ა. იგი ნიშ ნავს აზ როვ ნე ბის დი ნა მი კის გან ცდას და ამ დე
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ნად თა ნა მედ რო ვე შე ხე დუ ლე ბე ბით, ცოდ ნით, გე მოვ ნე ბით აღ ჭურ ვი
ლი მკვლე ვა რი წარ სულს აქ ცევს დღე ვან დე ლო ბის ნა წი ლად, სწო რედ 
შე მოქ მე დე ბი თი თვალ თა ხედ ვით აშუ ქებს გარ და სულ მოვ ლე ნებს.

ს. ცა იშ ვი ლი ნაკ ლე ბად ეხე ბა ე.წ. სა სუ ლი ე რო მწერ ლო ბას, რუს თვე
ლამ დელ ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რას. მაგ რამ ერ თი ნაშ რო მი უნ და გა მოვ
ყოთ  “ზო გი ერ თი სა კითხი რით მის ის ტო რი ი დან”, რო მე ლიც კარ გა ხნის 
წი ნათ და ი წე რა. მას შემ დეგ არა ერ თი პო ე ტი კუ რი ნაშ რო მი გა მოქ ვეყ
ნდა, მაგ რამ იგი მა ინც ინარ ჩუ ნებს მნიშ ვნე ლო ბას, თუნ დაც იმი ტომ, 
რომ რით მის სა კითხი უშუა ლოდ უკავ შირ დე ბა რუს თა ველს და ამ დე ნად 
მეც ნი ე რი ფაქ ტი უ რად იკ ვლევ და ერ თი რუს თვე ლო ლო გი უ რი პრობ ლე
მის გე ნე ზისს.

XIX სა უ კუ ნის მწე რალ თა გან სარ გის ცა იშ ვი ლი მო მე ტე ბულ ყუ რადღ
ე ბას უთ მობს ილია ჭავ ჭა ვა ძე სა და ვა ჟა- ფშა ვე ლას. მაგ რამ გვაც ნობს 
კონ კრე ტულ დაკ ვირ ვე ბას და არა ზო გად პორ ტრეტს ან მა თი შე მოქ მე
დე ბის და ხა სი ა თე ბას. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ილია ჭავ ჭა ვა-
ძის წარ მო მავ ლო ბის ძი ე ბა. ერ თხანს თით ქმის გან მტკიც და აზ რი, რომ 
ჭავ ჭა ვა ძე ე ბი ფშა ვი დან გა ვიდ ნენ კა ხეთ ში. ს. ცა იშ ვილს მო აქვს ახა ლი 
ფაქ ტი  ცნო ბა კა ხა თო რე ლი სა და მი სი მე უღ ლის სი გე ლი დან (1260 
წ.), რომ ლის თა ნახ მად თეძ მის ხე ო ბა ში, ქარ თლში, არ სე ბუ ლა ტო პო ნი
მი “ჭავ ჭა ვი სი”. ამ ტო პო ნი მის არ სე ბო ბას ადას ტუ რე ბენ თა ნა მედ რო ვე 
მკვლე ვა რე ბიც. ს. ცა იშ ვილს თვი თო ნაც შე უ მოწ მე ბი ა, ამ ის ტო რი უ ლი 
პუნ ქტის ახ ლო მახ ლო დღეს თუ ცხოვ რო ბენ ჭავ ჭა ვა ძე ე ბი. გა ირ კვა, 
რომ სოფ. ნულ ში მო სახ ლე ობს ჭავ ჭა ვა ძე თა გვა რის 26 ოჯა ხი. ის ტო რი
უ ლად ისი ნი გლე ხე ბი ყო ფი ლან. ხო ლო კა ხე ლი ჭავ ჭა ვა ძე ნი თა ვა დე ბი 
იყ ვნენ. მკვლე ვა რი გა მოთ ქვამს ვა რა უდს, რომ ილი ას წი ნაპ რე ბი აქე დან 
გა და ვიდ ნენ კა ხეთ ში და იქ მი აღ წი ეს თა ვა დო ბას. ვფიქ რობთ, სიტყ ვა 
“ვა რა უ დი” მე ტის მე ტი სიფ რთხი ლის ნი შა ნი ა. ს. ცა იშ ვი ლი ასა ბუ თებს 
თა ვის დე ბუ ლე ბას ჭავ ჭა ვა ძე თა წარ მო მავ ლო ბა ზე და მი სი გათ ვა ლის
წი ნე ბა უთუ ოდ მო უ წევთ დი დი ილი ას ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის 
მკვლე ვა რებს. ასე ვე სა ინ ტე რე სოა ილია ჭავ ჭა ვა ძის მი მარ თე ბის გარ
კვე ვა გე ორგ ბრან დე სი სად მი, სა ხა რე ბის ერ თი აფო რიზ მი სად მი და სხვ.

“ვა ჟა- ფშა ვე ლას სიბ რძნის სამ ყა რო ში” ეხე ბა თ. ჩხენ კე ლის წიგნს  
“ტრა გი კუ ლი ნიღ ბე ბი”. მაგ რამ ეს არ არის რე ცენ ზი ა. იგი უფ რო მსჯე
ლო ბაა და აზ როვ ნე ბა დი დი პო ე ტის მსოფ ლგან ცდის იმ თვი სე ბებ ზე, 
რომ ლე ბიც თა მაზ ჩხენ კელ მა წა მოს წი ა. ისიც ნა თე ლი ხდე ბა, თუ რა 
ღრმად გრძნობს და გა ნიც დის სარ გის ცა იშ ვი ლი ვა ჟა ფშა ვე ლას პო ე ზი
ას. ამ თვალ საზ რი სით უაღ რე სად სა ინ ტე რე სოა დაკ ვირ ვე ბა “დე ვე ბის 
ქორ წილ ზე”, “კო პა ლა სა”, “ა ლუ და ქე თე ლა ურ ზე” და “გვე ლის მჭა მელ-
ზე”. მაგ რამ მეც ნი ერს უფ რო აინ ტე რე სებს პო ე ტის მხატ ვრუ ლი აზ როვ



495

ნე ბის მო დე ლი, ვიდ რე რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი ნა წარ მო ე ბი, იმ არ სის 
პოვ ნა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს შე მოქ მე დის სი ლა ღეს. ამას თან და კავ
ში რე ბით იგი არას წო რად მი იჩ ნევს თ. ჩხენ კე ლის გა ტა ცე ბას პო ე ტის 
ინ ტუ ი ცი უ რი წვდო მით და ჰე გელ ზე დაყ რდნო ბით თვლის, რომ დიდ ხე
ლო ვანს ყვე ლა ფე რი გა აზ რე ბუ ლი აქვს. თ. ჩხენ კე ლი შე ნიშ ნავს, სა ეჭ
ვო ა, რომ 27 წლის ვა ჟა ფშა ვე ლას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ჰქო ნო და “ა ლუ და 
ქე თე ლა უ რის” მი თო სუ რი სა ფა ნე ლი ო. ცხა დი ა, გა უც ნო ბი ე რებ ლად შე
დევ რი არ იქ მნე ბა, მაგ რამ ნა წარ მო ებ ში მთა ვა რი არის მა ინც სტი ქი უ რი 
საწყ ი სი, ის ძა ლა, რო მელ საც გრძნობს ხე ლო ვა ნი, მაგ რამ აზ რე ბად და 
ცნე ბე ბად აქ ცევს მეც ნი ე რი, მკვლე ვა რი. ამ მხრივ ალ ბათ ვა ჟა ფშა ვე
ლას ისე ვე რო გორც არა ერთ დიდ ხე ლო ვანს (გარ და ე.წ. ინ ტე ლექ ტუ
ა ლის ტე ბი სა), შეც ნო ბი ლი ვერ ექ ნე ბო და ის სამ ყა რო, რო მე ლიც წი ნა
პარ თა გან სის ხლი სა და გე ნე ბის და რად გად მო ე ცა. მაგ რამ გე ნი ა ლო ბა 
ის არის, რომ ხე ლო ვანს არაც ნო ბი ე რა დაც ყვე ლა ფე რი მო წეს რი გე ბუ
ლი აქვს თა ვის შე მოქ მე დე ბა ში. ამი ტო მაც აქვს მის აზ როვ ნე ბას ის სიღ
რმე, რო მელ საც ჩი ნე ბუ ლად აჩ ვე ნებს ს. ცა იშ ვი ლი სწო რედ მი თო სუ რი 
სტრუქ ტუ რე ბის ანა ლი ზით.

სარ გის ცა იშ ვი ლი, რო გორც რუსთვე ლო ლო გი, ძი რი თა დად ფი ლო
ლო გი ა. XVIXVIII სა უ კუ ნე თა კვლე ვი სას თა ვის ბუ ნე ბა ში აერ თებს ფი
ლო ლოგ სა და ლი ტე რა ტორს. ხო ლო XX სა უ კუ ნის კულ ტუ რა ზე მსჯე
ლო ბი სას მთლი ა ნად ლი ტე რა ტუ რულ ეს თე ტი კუ რი პრობ ლე მა ტი კით 
იფარ გლე ბა. ეს არის მი სი მეც ნი ე რუ ლი აზ როვ ნე ბის მე ო რე თვი სე ბა, 
მხატ ვრუ ლი ნი უ ან სე ბის წვდო მა ერუ დი ცი ას თან ერ თად (და იქ ნებ უფ
რო მე ტა დაც) მო ითხ ოვს გე მოვ ნე ბას, ლი ტე რა ტურუ ლი აღ ქმის ფა ქიზ 
უნარს. ამი ტო მა ა, რომ არა ერ თი მკვლე ვა რი თავს არი დებს წმინ და 
მხატ ვრუ ლი პრობ ლე მა ტი კის ანა ლიზს და მას ცვლის ფსევ დო ა კა დე მი
უ რი ზო გა დი მსჯე ლო ბით.

სარ გის ცა იშ ვი ლი გა ნი ხი ლავს XX სა უ კუ ნის არა ერ თი თვალ სა ჩი ნო 
მწერ ლი სა და პო ე ტის შე მოქ მე დე ბას (გ, ტა ბი ძე, ტ. ტა ბი ძე, გ. ლე ო ნი ძე, 
ს. ჩი ქო ვა ნი, კ. გამ სა ხურ დი ა, ლ. ქი ა ჩე ლი, ნ. ლორ თქი ფა ნი ძე...), რომ
ლე ბიც უტყ უ ა რი ლი ტე რა ტურუ ლი გე მოვ ნე ბი თაა აღ ბეჭ დი ლი. მკვლე
ვა რი, გარ და ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლი სა, გვაც ნობს ევ რო პულ და რუ სულ 
მწერ ლო ბას, ლი ტე რა ტუ რულ სკო ლებს, სა ლექ სო ფორ მა თა გე ნე ზისს, 
ჟან რე ბის ტრან სფორ მა ცი ას და მათ აკავ ში რებს კონ კრე ტულ მწე რალ
თან, მათ ფონ ზე გა ნი ხი ლავს შე მოქ მე დე ბის პრობ ლე მა ტი კას. იგი მეტ
წი ლად გვთა ვა ზობს ესე ის ტურ პორ ტრე ტებს. ამი ტომ ეხე ბა არა იმ დე
ნად რო მე ლი მე ნა წარ მო ებს, რამ დე ნა დაც ავ ტო რის მთლი ან შე მოქ მე
დე ბას, ძი რი თად სუ ლის კვე თე ბას, მა მოძ რა ვე ბელ იდე ო ლო გი ურ თუ ეს
თე ტი კურ ძა ლებს. მწე რა ლი და მი სი მხატ ვრუ ლი ნა აზ რე ვი და ნა ხუ ლია 



496

ეპო ქი სა და კულ ტუ რულ მოვ ლე ნა თა ფარ თო კონ ტექ სტში.
მა გა ლი თი სათ ვის შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე ლოთ “ტი ცი ან ტა ბი ძის პო ე ტუ-

რი ღვაწ ლი”. ეს სტა ტია და ი წე რა მა შინ, რო ცა ქარ თვე ლი მკითხ ვე ლი 
ხე ლახ ლა გა ეც ნო რეპ რე სი რე ბუ ლი პო ე ტის შე მოქ მე დე ბას, ე.ი. რო ცა 
ისევ ბა ტო ნობ და ვულ გა რუ ლი სქე მე ბი და მხო ლოდ ის ის იყო იწყ ე ბო
და დოგ მე ბის რღვე ვა. ამ თვალ საზ რი სით უაღ რე სად სა ინ ტე რე სოა ს. 
ცა იშ ვი ლის ნაშ რო მი და დღე საც იკითხ ე ბა რო გორც ნამ დვი ლი შთა გო
ნე ბი სა და ღრმა ცოდ ნის ნა ყო ფი, ხო ლო ეს იმა საც ნიშ ნავს, რომ მო მა
ვალ შიც ასე ვე წა ი კითხ ა ვენ. მკვლე ვა რი შე ე ხო ტ. ტა ბი ძის პო ე ტურ ევო
ლუ ცი ას, ქარ თუ ლი სიტყ ვის გა ნახ ლე ბას, “ცის ფე რი ორ დე ნის” მნიშ
ვნე ლო ბას. სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნად არის შე ნიშ ნუ ლი, რომ პო ე ტის 
შე მოქ მე დე ბა არ ეტე ვა რო მე ლი მე სტი ლის ან მი მარ თუ ლე ბის ჩარ ჩო ში 
და ვერც ად რე ულ ტი ცი ან ტა ბი ძეს გან ვსაზღ ვრავთ, რო გორც მხო ლოდ 
სიმ ბო ლისტს. შე მოქ მე დი მეც ნი ე რი არ არის, რომ აინ ტე რე სებ დეს რო
მე ლი მე ცნე ბის ზუს ტი დად გე ნა. მი თუ მე ტეს  თე ო რი უ ლი პრინ ცი პე ბის 
გა ნუხ რე ლი ერ თგუ ლე ბა. ამი ტომ იყო ტ. ტა ბი ძე ერ თხანს და და იზ მით 
გა ტა ცე ბუ ლი, თუმ ცა და და იზ მი სიმ ბო ლიზ მის უარ მყო ფე ლი ძა ლა იყო. 
ამ დე ნად თვლის ს. ცა იშ ვი ლი, რომ ცის ფერ ყან წელ თა მთა ვა რი დამ სა
ხუ რე ბა არის არა სიმ ბო ლის ტუ რი სკო ლის და არ სე ბა (რო მელ საც ესო
დე ნი გა ტა ცე ბით ქა და გებ დნენ), არა მედ  პო ზი ტი უ რი წვლი ლი, რაც 
ქარ თუ ლი ლექ სის გა ნახ ლე ბის პრო ცეს ში შე ი ტა ნეს.

სა ინ ტე რე სო ას პექ ტშია და ნა ხუ ლი და გან ხი ლუ ლი “ცხე ნი ან გე ლო-
სით”, რო გორც ალუ ზია წმ. გი ორ გის თეთრ მხე დარ ზე. მაგ რამ მას ვე 
უნ და და ე მა ტოს “ა პო კა ლიფ სის თეთ რი იმე დი”. ს. ცა იშ ვი ლი ტ. ტა ბი ძის 
ესე ებ საც ეხე ბა. გა მო ყოფს პო ე ტის მი მარ თე ბას ვა ჟა ფშა ვე ლას თან. 
ცხა დი ა, პო ე ტი წი ნაპ რებს აფა სებს თა ვი სი პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით 
და ნაკ ლე ბად აინ ტე რე სებს ლო გი კუ რი სი ზუს ტე. ამ დე ნად ტ. ტა ბი ძის 
მსჯე ლო ბა ში შე იძ ლე ბა და ვი ნა ხოთ უფ რო მე ტი თა ვი სუ ფა ლი ასო ცი ა
ცი ე ბი და და უ სა ბუ თე ბე ლი შე ხე დუ ლე ბა ნიც. მაგ რამ მთა ვა რია სწო რედ 
“ფარ თო ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჰო რი ზონ ტი და მა ღა ლი გე მოვ ნე ბა”, რო
გორც შე ნიშ ნავს მკვლე ვა რი.

ამ ციკ ლის სტა ტი ებ საც გას დევს ს. ცა იშ ვი ლის ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ანა ლი ზის სპე ცი ფი კა. იგი ყველ გან ლი ტე რა ტუ რულ ფაქ ტებს ეხე ბა, 
მხატ ვრულ აზ როვ ნე ბას გა ნი ხი ლავს, გვე სა უბ რე ბა რო გორც დინ ჯი 
ეპი კო სი, სენ სა ცი უ რი იდე ე ბი სა და თე ო რი ე ბის გა რე შე. ამი ტომ არის 
მეც ნი ე რის კვლე ვის შე დე გი პო ზი ტი უ რი, მო მა ვალ მკვლე ვარ თათ ვის 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი.

წიგ ნში “წი ნა მორ ბედ ნი და თა ნა მედ რო ვე ნი” ერ თი ნა წი ლი ეთ მო ბა 
წე რი ლე ბის სე რი ას  “ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის სამ სა ხურ ში”. იგი აერ
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თი ა ნებს ესე ის ტურ პორ ტრე ტებს (თ. ბაგ რა ტი ო ნი, ნ. მა რი, ე. თა ყა იშ-
ვი ლი, ი. ჯა ვა ხიშ ვი ლი, დ. ჩქო ტუ ა, კ. კე კე ლი ძე, ა. შა ნი ძე, ვ. ბე რი ძე, ლ. 
ასა თი ა ნი, გ. წე რე თე ლი, ალ. ბა რა მი ძე, გ. იმე დაშ ვი ლი, ნ. კეცხ ო ვე ლი, 
ი. გი გი ნე იშ ვი ლი...), რომ ლებ შიც ავ ტო რი გვიჩ ვე ნებს ცალ კე ულ მეც ნი
ერ თა ღვაწლს, მათ დამ სა ხუ რე ბას ერის წი ნა შე. ამ სე რი ის მე ო ხე ბით 
სარ გის ცა იშ ვი ლი ავ ლენს თა ვის პა ტი ვის ცე მას წი ნა მორ ბე დე ბი სა და 
უფ რო სი კო ლე გე ბი სად მი, იმა საც ცხად ყოფს, რა გა კეთ და ქარ თულ ფი
ლო ლო გი ა ში, რას მი აღ წია ეროვ ნულ მა მეც ნი ე რე ბამ. ეს კი ბუ ნებ რი ვად 
გა მოკ ვეთს სადღ ე ი სო ამო ცა ნებს, თუ რას უნ და ეს წრაფ ვოს მეც ნი ე რი. 
აქ იმა საც უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღ ე ბა, რომ სარ გის ცა იშ ვი ლი გა მო ხა
ტავს ფი ლო ლო გი ა ში დამ კვიდ რე ბულ წეს საც  სა კითხ ის კვლე ვას უნ და 
ერ წყმო დეს სა კითხ ის ის ტო რი ის ცოდ ნა.

მაგ რამ სარ გის ცა იშ ვი ლი არის აგ რეთ ვე თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ
რუ ლი ცხოვ რე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე, მი სი ცალ კე უ ლი ტენ დენ ცი ის 
გან მსჯე ლი და შემ ფა სე ბე ლი, რად გან ყო ვე ლი კვლე ვა ძი ე ბა ნიშ ნავს 
არა მხო ლოდ წარ სუ ლის რეს ტავ რა ცი ას, არა მედ იგი წარ მარ თუ ლია 
მო მავ ლის ლი ტე რა ტუ რის შე საქ მნე ლა დაც. მაგ რამ აქ ცენ ტი კეთ დე ბა 
პრობ ლე მა ტი კით (გრ. აბა ში ძე) ან ბი ოგ რა ფი უ ლად მახ ლო ბელ მწე რალ
ზე (ა. სუ ლა კა უ რი, ნ. დუმ ბა ძე, გ. ასა თი ა ნი, ო. პაჭ კო რი ა), რა თა ასე 
უფ რო ნათ ლად და მკვეთ რად გად მოს ცეს მათ სტილ სა და მსოფ ლგან
ცდა ში არეკ ლი ლი დრო ის რიტ მი.

“სტა ტი ე ბი სა და გა მოკ ვლე ვე ბის” სა მი ტო მით სარ გის ცა იშ ვილ მა კი
დევ ერ თხელ წარ მო სა ხა თხუთ მეტ სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა, 
რ. თვა რა ძის სიტყ ვით რომ ვთქვათ, რო გორც მთლი ა ნო ბა და მის სა
კითხ თა ლა ბი რინ თულ წყო ბას ახა ლი შუ ქი მოჰ ფი ნა.

ჟურნ. “ცის კა რი”, 1989, № 1.

“სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ე რი მის სი ა”
წინასიტყვა გერმანული გამოცემისათვის

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წიგ ნი “სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ე რი მის სი ა” ოთხი 
ლექ ცი ი სა გან შედ გე ბა, რომ ლე ბიც ავ ტორ მა 1990 წელს წა უ კითხა სხვა
დას ხვა აუ დი ტო რი ას. ამ წიგ ნმა ახა ლი ძა ლით წარ მო ა ჩი ნა ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას დი დი ერუ დი ცი ა, კულ ტუ რა, სტი ლი, სინ თე ზუ რი აზ როვ ნე
ბის უნა რი. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
ორი ენ ტა ცი ის თვალ საზ რი სით. რო გორც ავ ტო რი გვიჩ ვე ნებს, დღეს აუ
ცი ლე ბე ლია არა იმ დე ნად დე ტა ლე ბის ანა ლი ზი, რამ დე ნა დაც ქარ თუ ლი 
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კულ ტუ რის არ სის წარ მო ჩე ნა, მი სი მნიშნე ლო ბის დად გე ნა მსოფ ლიო 
კონ ტექ სტში, რა საც შეგ ნე ბუ ლად თავს არი დებ და საბ ჭო თა მეც ნი ე რე
ბა, რა თა ქარ თუ ლი კულ ტუ რა ლო კა ლურ სფე რო ში დარ ჩე ნი ლი ყო, რო
გორც ჩა კე ტი ლი მოვ ლე ნა.

ეს წიგ ნი წარ სუ ლის ჩვე ნე ბით მო მავ ლის კენ მი მარ თუ ლი ეტ რა ტი და 
მახ ვი ლი ა, რა თა სა ქარ თვე ლომ აღას რუ ლოს თა ვი სი ის ტო რი უ ლი სუ
ლი ე რი მი სი ა.

“სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ე რი მის სი ა”. ლექ ცი ა ში თა ვი დან ვე აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ საბ ჭო თა მეც ნი ე რე ბა ცდი ლობ და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის მნიშ ვნე
ლო ბის დაკ ნი ნე ბას, ამი ტომ იგი უარ ყოფ და ვილ ჰელმ ჰუმ ბოლ დტის, ნი-
კო მა რის, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის კონ ცეფ ცი ებს (აქ შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ 
რ. თვა რა ძის “ოც ნე ბა ეტ რუს კებ ზე”). მა თი გა მოკ ვლე ვე ბის თა ნახ მად, 
პი რე ნე ე ბის იტა ლი ის ხმელ თა შუა ზღვის ავ ტოქ თო ნუ რი მო სახ ლე ო ბა 
იყო იბე რი უ ლი. იბე რი ე ლე ბი ცხოვ რობ დნენ ეგე ო სის აუზ ში, ბალ კა ნეთ
ში, კავ კა სი ა ში, მცი რე აზი ა სა და ინ დო ეთ ში, ხო ლო ქარ თვე ლუ რი ტო მე
ბი არი ან იბე რი ულ კავ კა სი უ რი გან შტო ე ბა. დღეს დღე ო ბით შე მორ ჩნენ 
ბას კე ბი და იბე რი ელ კავ კა სი ე ლე ბი, და ნარ ჩე ნის ასი მი ლი რე ბა მოხ და II 
ათას წლე ულ ში ინ დო ევ რო პე ლე ბის მი ერ. ამის შემ დეგ წა მო ი წე ვი ან ხე
თე ბი და ძვე ლი ბერ ძნე ბი, რო მელ თა კულ ტუ რა სინ თე ზი რე ბუ ლია პრო
ტო ი ბე რი ულ თან. ძვე ლი სა ბერ ძნე თის პირ ვე ლა დი მო სახ ლე ნი იყ ვნენ 
პე ლაზ გე ბი - პრო ტო ი ბე რი ე ლე ბი. ამ თვალ საზ რი სით დღე საც იღ ვწის 
არა ერ თი მეც ნი ე რი (მაგ., რ. გორ დე ზი ა ნი) სა ქარ თვე ლო ში.

დგინ დე ბა, რომ ქარ თუ ლი ენა გე ნე ტი კუ რად ენა თე სა ვე ბა ეტ რუს
კულს, რომ ტროა კოლ ხუ რი სამ ყა რო ა, რო მელ საც და ლაშ ქრა ვენ ელე
ნეს მო სა ტა ცებ ლად, რო გორც ად რე კოლ ხე თი დან გა ი ტა ცეს მე დე ა. 
მი უ ხე და ვად ოფი ცი ო ზის მი ერ ტა ბუ ი რე ბი სა, ცნო ბი ლი ხდე ბა, რომ 
აქი ლევ სი პე ლაზ გი ა. ელე ნე არის სიმ ბო ლო წარ მარ თუ ლი სიბ რძნი სა  
პა ლა დი უ მი სა, ხო ლო ცხე ნი ინ ტე ლექ ტის სიმ ბო ლო ა. ბერ ძნუ ლი მი თო
სის საწყ ი სი შექ მნეს პე ლაზ გებ მა, ხო ლო ჰო მე რო სი და ჰე სი ო დე სის ტე
მა ტი ზა ტო რე ბი და გან მმარ ტებ ლე ბი არი ან (მკითხ ველს შე ვახ სე ნებთ, 
რომ ბერ ძნუ ლი ჰეგ ზა მეტ რის დაქ ტი ლუ რი რიტ მი პ. ბე რა ძეს ქარ თვე
ლუ რი სამ ყა რო დან შეთ ვი სე ბუ ლად მი აჩ ნდა). კოლ ხეთს უკავ შირ დე ბი-
ან, ან პე ლაზ გუ რი ღვთა ე ბა ნი არი ან პრო მე თე, ქტო ნუ რი ზევ სი, დე-
მეტ რე. გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პრო მე თე არის წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი აზ
როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბაც. იგი სიმ ბო ლოა იმ მოდ გმი სა, რო მელ მაც გა
ნა ვი თა რა მის ტე რი ა თა კულ ტუ რა. პრო მე თე და ზევ სი ორი სხვა დას ხვა 
კულ ტუ რის ხა ტე ბი ა, ამი ტომ ზევ სი პრო მე თეს კლდე ზე მი ა ჯაჭ ვავს.

პრო მე თე სიმ ბო ლოა ადა მი ა ნის “მე თი” გა მო ხა ტუ ლი ცეცხ ლი სა. თე-
ზე ო სი, ჰე რაკ ლე და ია ზო ნი პრო ტო ი ბე რი ულ სამ ყა რო ში ლაშ ქრო ბენ 
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სუ ლი ე რი სიბ რძნის მო სა პო ვებ ლად. არ გო ნავ ტე ბის ხო მალ დის სა ხელ
წო დე ბა მომ დი ნა რე ობს არ გოს ქვეყ ნი დან (ეგ რი სი, არ გვე თი). ამას ად
რე ვე შე ნიშ ნავ და ს. ჯი ქი ა. პე ლაზ გი ორ ფე ო სი, ძე ეაგ რო სი სა, ცდი
ლობს წი ნა პარ თა კულ ტ ის აღორ ძი ნე ბას (და ვუ მა ტებთ, რომ დი ო ნი სეს 
კულ ტიც, რო გორც აღ ნიშ ნა ვენ ვ. ივა ნო ვი და ა. ლო სე ვი, მცი რე აზი ი
დან შე იჭ რა ბერ ძნულ მი თოს ში). შემ დეგ ავ ტო რი გან მარ ტავს ინი ცი ა
ცი ე ბის სხვა დას ხვა ეტა პებს და მათ უკავ ში რებს, ერ თი მხრივ, კოლ ხურ 
სამ ყა როს, მე ო რე მხრივ  ქრის ტი ა ნულ მოძღ ვრე ბას. აღ ნიშ ნავს, თუ 
რა ტო მაა ია ზო ნი ვეფ ხის ტყა ო სა ნი გმი რი. რას ნიშ ნავს ნ. მა რის ტერ მი-
ნი - ია ფე ტუ რი მოდ გმა.

ქრის ტი ა ნო ბის შე მოს ვლა სა ქარ თვე ლო ში უკავ შირ დე ბა პირ ველ სა ვე 
სა უ კუ ნე ებს  ან დრია პირ ველ წო დე ბულ სა და სვი მონ კა ნა ნელს. ახ სნი
ლია თუ რა ტომ ეწო და სა ქარ თვე ლოს გე ორ გი ა, რო გორც მი წათ მოქ მე
დე ბის ქვე ყა ნას. მაგ რამ ამ სა ხელ სა ვე და უ კავ შირ და კა პა დო კი ე ლი წმ. 
გი ორ გის კულ ტი და სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი ა ნო ბამ მი ი ღო გი ორ გი ა ნო
ბის სა ხე, ისე ფარ თოდ გავ რცელ და და დამ კვიდ რდა. წმ. გი ორგი გა უ ი
გივ და ღმერთს, რო გორც მებ რძო ლი, რო გორც აპო კა ლიპ სის თეთ რტა
ი ჭო სა ნი ზე ცი უ რი მხე და რი და არა ვით კონ კრე ტუ ლი, ის ტო რი უ ლად 
არ სე ბუ ლი წმინ და ნი. ამ დე ნად არის სა ქარ თვე ლოს მი სია სუ ლი ე რი აზ
როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა და უნი ვერ სა ლუ რი დრა კო ნის დათ რგუნ ვა.

ავ ტო რი მსჯე ლობს სვე ტიცხ ო ვე ლის ტაძ რის სიმ ბო ლურ არ სზე. მას 
აქვს სა კულ ტო სვე ტი, რაც გა აჩ ნია მხო ლოდ იე რუ სა ლი მის სო ლო მო ნის 
ტა ძარს. ამ სვე ტის ად გილ ზე მოჭ რეს კე და რი და აა შე ნეს ცხოვ რე ბის 
ხე და ცნო ბა დის ხე. ასე ვე გან მარ ტე ბუ ლია ბა რე ლი ე ფებ ზე გა მო სა ხუ
ლი წმ. გი ორ გი ლომ თან და ვეფ ხვთან ერ თად, აპო კა ლიფ სუ რი მე ო რედ 
მოს ვლა. ახ სნი ლია ვოლ ფრამ ფონ ეშენ ბა ხის “პარ ცი ფალ ში” თუ რო
გორ მის ტე რი უ ლად აი სა ხა სა ქარ თვე ლო, რომ ლის ფსევ დო ნი მია ტა უ
რო ნი ტი ანუ ტიბ რო ნი ტი.

შემ დეგ ავ ტო რი არ კვევს თუ რა გან სხვა ვე ბაა ქარ თულს და ქარ თვე
ლურს შო რის, აღად გენს ნ. მა რის თ ეო რი ას მე სა მე ეთ ნი კუ რი ელე მენ
ტის შე სა ხებ, უარ ყო ფილს საბ ჭო თა ოფი ცი ო ზის მი ერ. აჩ ვე ნებს ქარ
თვე ლუ რი მოდ გმის ხალ ხე ბის როლს ქრის ტი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბა ში, 
მსჯე ლობს ჰა ოს სა და ქარ თლოს ზე, ბას კურ სამ ყა როს თან მი მარ თე ბა
ზე, აფ ხა ზურ ქარ თუ ლი ენე ბის კავ შირ ზე, პრო მე თე სა და ამი რა ნის ურ
თი ერ თმი მარ თე ბა ზე, გრა ა ლის წარ მო შო ბა ზე, რო მელ საც უკავ ში რებს 
კა პა დო კი ურ, იგი ვე ქარ თვე ლურ ეთ ნოსს (ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბა დი დი 
ხა ნია ამ ტკი ცებს, რომ კა პა დო კი ის მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად ქარ თვე-
ლუ რი იყო). 

საბ ჭო თა მეც ნი ე რე ბამ, გან სა კუთ რე ბით 50ი ა ნი წლე ბი დან, სა ქარ
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თვე ლო მთლი ა ნად მოწყ ვი ტა წი ნა აზი ას, მხო ლოდ ცალ კე უ ლი მეც
ნი ე რე ბი იცავ დნენ ძველ ხაზს (მაგ., შ. ნუ ცუ ბი ძე, გ. გო ზა ლიშ ვი ლი). 
აქ ტუ ა ლუ რად აღარ ით ვლე ბო და უძ ვე ლეს კულ ტუ რებ თან და ენებ თან 
მი მარ თე ბის კვლე ვა. თვით დი დი მეც ნი ე რი არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვაც კი მთე
ლი გა ტა ცე ბით იკ ვლევ და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის ენებს, თუმ ცა მას არა
სო დეს უა რუყ ვია ბას კებ თან ან წი ნა ა ზი ურ სამ ყა როს თან ქარ თველ თა 
ნა თე სა ო ბა. ტე რი ტო რი ის თვალ საზ რი სი თაც მოხ და ლო კა ლი ზე ბა. ლა
მის ის ტო რი უ ლი სა ქარ თვე ლო - ქარ თვე ლუ რი ტო მე ბის პირ ველ საცხ-
ოვ რი სი სსრკ-ის ფარ გლებ ში მო აქ ცი ეს. ამ თვალ საზ რისს პატ რი ო ტუ
ლი საწყ ი სიც გა მო უ ძებ ნეს: ჩვენ არ სა ი დან არ მოვ სულ ვართ, მკვიდ რი 
მო სახ ლე ო ბა ვარ თო! მაგ რამ ბო ლო დროს სულ უფ რო და უფ რო ვლინ
დე ბა ანი მის ტუ რი წარ მოდ გე ნე ბის, მი თე ბის, კულ ტე ბი სა და წარ მარ
თუ ლი რი ტუ ა ლე ბის, ენის სი ახ ლო ვე და ნა თე სა ო ბა წი ნა აზი ას თან, 
ხო ლო უშო რეს წრე ში - პე ლაზ გებ თან, ეტ რუს კებ თან, ბას კებ თან. არც 
ის არის შემ თხვე ვი თი, რომ ქარ თველ თა გან მა ნათ ლე ბე ლია კა პა დო კი-
ე ლი ქა ლი წმ. ნი ნო, ხო ლო სა ქარ თვლე ო ში სა მო ნას ტრო მშე ნებ ლო ბას 
იწყ ებს ასუ რე თი დან მო სუ ლი ცა მე ტი მა მა, ე. ი. ქარ თვე ლე ბი. გა ირ კვა, 
რომ ქარ თვე ლე ბი ყო ფი ლან ევაგ რე პონ ტო ე ლი და ფსევ დო- დი ო ნი სე 
არე ო პა გე ლი (პეტ რე იბე რი), ბა სი ლი დი დი და გრი გოლ ნო სე ლი და ა. შ.

“ქე ბაჲ და დი დე ბაჲ ქარ თუ ლი სა ენი საჲ”: იო ა ნე ზო სი მეს “ქე ბაჲ” (ზო
გი თვლის, რომ იგი მხო ლოდ ტექ სტის გა დამ წე რი ა) 70ი ა ნი წლე ბი დან 
ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში მო ექ ცა და მრა ვალ გვა რი ახ სნა მი ე ცა. ზ. გამ-
სა ხურ დია ტექ სტის ფი ლო ლო გი უ რი დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე აყა ლი
ბებს ამ ძეგ ლის თე ო სო ფი ას, გან მარ ტავს ცალ კე ულ სიტყ ვებს, წი ნა
და დე ბებს, მა თში მოქ ცე ულ სიმ ბო ლურ ა ლე გო რი ულ არსს, აღად გენს 
პირ ვან დელ მნიშ ვნე ლო ბებს. თე ო ლო გი ის ღრმა ცოდ ნა ავ ტორს სა შუ
ა ლე ბას აძ ლევს ჩაწ ვდეს ცალ კე ულ ტერ მინ თა და ფა რულ სიბ რძნეს. 
შემ დეგ მათ უკავ ში რებს მის ტე რი ა თა კულ ტუ რას. გან სა კუთ რე ბით 
მრა ვალ მხრივ ანა ლიზ დე ბა გა მოთ ქმე ბი “ოთხი დღის მკუ და რი” (ე. ი. 
4 ათა სი წე ლი), “და მარ ხულ არს ენაჲ ქარ თუ ლი” (მი სი დე კა დან სი და 
მი ზე ზე ბი), “ღმერ თმან ამ ხი ლოს ამით ენი თა!” (მე სი ა ნიზ მი). შემ დეგ 
მოშ ვე ლი ე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ლინ გვის ტუ რი და ეთ ნო ლო გი უ რი მო
ნა ცე მე ბი; აღ ნიშ ნუ ლია რომ პრო ტო ქარ თუ ლი მოდ გმის კრი ზი სი, ია ფე
ტი დე ბის დე კა დან სი იწყ ე ბა III ათას წლე უ ლი დან, ინ დო ევ რო პუ ლი ტო
მე ბის ექ სპან სი ის შე დე გად. ზ. გამ სა ხურ დი ას თვალ საზ რი სით, “ქე ბაჲს” 
ავ ტო რი გვამ ცნობს ალე გო რი ი სა და სიმ ბო ლოს ენით, ქრის ტი ა ნუ ლი 
ტერ მი ნე ბით ამ უძ ვე ლეს ცოდ ნას, ან ტი კურ მი თებს, პრო ტო ის ტო რი
ულ სი ნამ დვი ლეს. “ყო ვე ლი სა ი დუმ ლო” და “და მარ ხულ არს” გვა უწყ
ებს ქარ თუ ლი ენის  პირ ვე ლა დი მის ტე რი ე ბი სა და მოგ ვთა ენის ღირ
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სე ბას, მე სი ა ნის ტურ ფუნ ქცი ას, რა საც რუ სუ ლი ეკ ლე სი აც იზი ა რებ და.
“გე ლა თის აკა დე მი ის სუ ლი ე რი იდე ა ლე ბი”. ავ ტო რი ცალ კე ულ, ვიწ

რო სა კითხ ე ბა არ ეხე ბა (მაგ., რო დის აშენ და, რო გო რი არ ქი ტექ ტუ რუ
ლი ან სამ ბლი ა, იქ ვინ და რო დის მოღ ვა წე ობ და და ა. შ.). მას აინ ტე
რე სებს აკა დე მი ის სა აზ როვ ნო მნიშ ვნე ლო ბა, რო გორც ქარ თუ ლი, ისე 
სა ერ თა შო რი სო ას პექ ტით. რად გან გე ლა თი და ვით აღ მა შე ნებ ლის მი ერ 
აშენ და, ავ ტო რი ახა სი ა თებს ამ უდი დეს მო ნარქს. მას მუ დამ თან დაჰ
ქონ და დიდ ქრის ტი ან ღვთის მეტყ ველ თა (გრი გოლ ნო სე ლი, გრი გოლ 
ნა ზი ან ზე ლი და სხვ.) წიგ ნე ბი, ფი ლო სო ფოს თა ნაშ რო მე ბი, რად გან სა
ხელ მწი ფოს აღორ ძი ნე ბა და გაძ ლი ე რე ბა კულ ტუ რი სა და რე ლი გი ის გა
რე შე შე უძ ლე ბე ლი ა.

სა ერ თოდ, კოლ ხე თი უძ ვე ლე სი კულ ტუ რის კე რა ა. იგი წინ უს წრებს 
ელი ნურ საც. ამის სა ბუ თად მოხ მო ბი ლია არ გო ნავ ტე ბის მი თი, დიდ მუ
ხა ზე და კი დე ბუ ლი ოქ როს საწ მი სი, მუ ხი სა და ოქ როს საწ მი სის ალე გო
რი ა, რაც გან მარ ტე ბუ ლი ა, რო გორც სიბ რძნე, რომ ლის მო სა პო ვებ ლად 
ბერ ძენ ია ზონს უნ და გა ევ ლო გა მოც და, ანუ გან წმენ დი სა და თვით
გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე ეტა პი. მე დი ცი ნაც კოლ ხეთ ში შე იქ ნა და იგი 
უკავ შირ დე ბა მე დე ას სა ხელს, რო მე ლიც ბა ლა ხით  პრო მე თეს სის ხლით 
მკურ ნა ლობ და. ჰე კა ტეს ბა ღის იდუ მა ლე ბა საც მან აზი ა რა არ გო ნავ ტე
ბი. კოლ ხეთ სა ვე გვახ სე ნებს მე ტა ლურ გი უ ლი კულ ტუ რა და გრა ა ლის 
თა სი, რო მე ლიც შუა სა უ კუ ნე ე ბის მთელს ევ რო პა ში გავ რცელ და. მას ვე 
უკავ შირ დე ბა და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი  მე ფე ხუ ცე სი  იო ა ნე, ორ ფე ო სის 
მა მა იყო ეაგ რო სი  ეაგ რა.

ის ტო რი უ ლი და პრე ის ტო რი უ ლი კოლ ხე თი არის ქარ თუ ლი სუ ლის 
არ ქე ტი პი, რომ ლი თაც იგი უკავ შირ დე ბა მსოფ ლიო კულ ტუ რას, უერ
თდე ბა ან წინ უს წრებს მას და მო ნა წი ლე ობს მის ფორ მი რე ბა ში (შდრ. 
 კ. გამ სა ხურ დი ას მი ერ 1918 წელს ნათ ქვა მი  “ო დეს მე დი დი რა სის 
ნა ტე ხი ქარ თვე ლი ერი”).

ქარ თველ თა ძლე ვა მო სი ლე ბას, ბერ ძენ თა მას წავ ლებ ლო ბას მკვლე
ვა რი ასა ბუ თებს იმი თაც, რომ ქარ თვე ლუ რი ხალ ხე ბი ცხოვ რობ დნენ 
პი რე ნე ი დან ინ დო ე თამ დე. ეს უძ ვე ლე სი იბე რი უ ლი მოდ გმა შედ გე ბო
და რამ დე ნი მე კულ ტუ რი სა გან და აერ თი ა ნებ და ხმელ თა შუა ზღვი
სა და პი რე ნე ის ის ტო რი ულ სამ ყა როს, მი ნოს სა და ტრო ას. ბერ ძნებს 
წინ უს წრებ დნენ პე ლაზ გე ბი, რო მელ თა სიბ რძნე გა მო ი ხა ტა პრო მე თეს 
მი თით. ტრო ა შიც ანა ლო გი უ რი სიბ რძნის მო სა პო ვებ ლად ილაშ ქრეს 
ბერ ძნებ მა (ა თე ნას ქან და კე ბა), რად გან ტროა პრა ქარ თუ ლი სამ ყა როა 
(შდრ.  კ. გამ სა ხურ დი ას ჟურ ნალი “ი ლი ო ნი”, ფსევ დო ნი მი “ჰექ ტო
რი”). კავ კა სი ის უძ ვე ლე სი ბრძენ ნი იყ ვნენ ქუ რუ მე ბი და ალ ქი მი კო სე ბი 
(შდრ.  კ. გამ სა ხურ დი ას პერ სო ნა ჟე ბი  ტაია შე ლი ა, ლუ კაია ლა ბა ხუ ა, 
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ლომ კაც ეს ვან ჯი ა, ხა ხუ ხარ ბე დი ა, ფარ სმა ნი, მა ხა რა და სხვ.). მი თო
ლო გი უ რი პა რა ლე ლე ბი თაც ვლინ დე ბა ქარ თვე ლებ თან ბერ ძნე ბი სა 
და ლა თი ნე ბის ნა თე სა ო ბა. კოლ ხი კირ კე, აე ტე სის და, მე დე ას მა მი და 
ბერ ძნუ ლი ვერ სი ით არის მშო ბე ლი ლა თი ნო სი სა, ლა თინ თა წი ნაპ რი სა. 
მი ნო სის ცო ლი პა სი ფე აც არის აე ტე სის და. კოლ ხე თი იყო უძ ვე ლე სი 
სიბ რძნის ცენ ტრი, კე რა მის ტე რი ე ბი სა და ამი ტომ აი ას (შემ დეგ  კვი
ტა ი ა)  კოლ ხე თის უძ ვე ლე სი დე და ქა ლა ქის წარ მო შო ბა უნ და ვე ძი ოთ 
მრავ ალი ათას წლე უ ლის მიღ მა, ხო ლო კოლ ხუ რი კულ ტუ რის ცენ ტრად 
მიჩ ნე უ ლია დღე ვან დე ლი ნო ქა ლა ქე ვის, ვა ნი სა და ქუ თა ი სის მი და მო ე
ბი, პრე ის ტო რი უ ლი პირ ვე ლი ფა ზი სიც აქ იყო, შე ნიშ ნავს ავ ტო რი.

ეს ყო ვე ლი ვე მოხ მო ბი ლია იმი სათ ვის, რა თა ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნეს გე ლა თის 
აკა დე მი ის უნი კა ლუ რი სუ ლი ე რი წი ნამ ძღვრე ბი, რაც ნათ ლად გა მო ი ხა
ტა ჭყონ დი დე ლის ინ სტი ტუ ტის სიმ ბო ლი კით. ჭყონ დი დე ლი იყო “მა მა 
მე ფი სა, მა მა სა ხელ მწი ფო სი”, უძ ვე ლე სი დიდ მუ ხის კულ ტის ქრის ტი ა
ნი მემ კვიდ რე. აქ შე ერ თდა წარ მარ თუ ლი (ან ტი კუ რი) და ქრის ტი ა ნუ ლი 
სიბ რძნე, რაც ამა ვე დროს ნიშ ნავ და სა ერ ო და სა სუ ლი ე რო ხე ლი სუფ
ლე ბა თა შერ წყმას ერთ პი როვ ნე ბა ში. ამი ტომ არის და ვი თი გა მო ხა ტუ
ლი ფრეს კა ზე ეკ ლე სი ით ხელ ში. ამ დე ნად ეთა ნაბ რე ბა გე ლა თი ათენ სა 
და იე რუ სა ლიმს.

იმ დროს, რო დე საც და სავ ლუ რი ქრის ტი ა ნო ბა ჩრდი ლავ და ადა მი ანს 
და ან ტი კურ სიბ რძნეს უკა ნო ნოდ აცხ ა დებ და, გე ლათ ში ის წავ ლე ბო და 
ან ტი კურ სიბ რძნე (ი ო ა ნე პეტ რი წი), რა მაც მოგ ვიყ ვა ნა რე ნე სან სამ დე, 
კა ცობ რი ო ბის კულ ტუ რუ ლი მო ნა პოვ რის და გა მოც დი ლე ბის გამ თლი
ა ნე ბამ დე. სქო ლას ტი კუ რი ქრის ტი ა ნო ბის გან გან სხვა ვე ბით, ადა მი ა ნუ
რი სიბ რძნის თვალ საზ რი სით ის წავ ლე ბო და ფი ლო სო ფი ა, გრა მა ტი კა, 
რი ტო რი კა, ას ტრო ნო მი ა, არით მე ტი კა, მუ სი კა. ყო ვე ლი მათ გა ნი ღმერ
თის არ სე ბო ბას ასა ბუ თებ და. ზვი ად გამ სა ხურ დია დე ტა ლუ რად მსჯე
ლობს იო ა ნე პეტ რი წის მი ერ ან ტი კუ რი სიბ რძნის აღორ ძი ნე ბა სა და 
ქრის ტი ა ნო ბას თან შე გუ ე ბა ზე, სწავ ლე ბის სის ტე მა ზე, გე ლა თის ფრეს
კებ ზე გა მო ხა ტულ გრა ა ლის ბარ ძიმ ზე, რო მელ თა ტრა დი ცი ე ბი უნ და 
აით ვი სონ და გა ნი ცა დონ თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლებ მა (ამ თვალ საზ რი
სით გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა და აქ ტუ ა ლუ რი კ. გამ სა ხურ დი ას 
მხატ ვრუ ლი ნა აზ რე ვი, ენობ რი ვი კონ ცეფ ცი ა, მი მარ თე ბა ან ტი კუ რი 
სამ ყა რო სა და ქარ თველ თა უშო რე სი ძი რე ბი სად მი).

“კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დია და ქრის ტი ა ნო ბა”. ავ ტო რი გა ნი ხი ლავს 
ბიბ ლი სა და ქრის ტი ა ნულ აღ მსარ ებ ლო ბას თან დი დი ქარ თვე ლი მწერ
ლის მი მარ თე ბას. მოხ მო ბი ლია ბი ოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტე ბი, აღ დგე ნი ლია 
ის გა რე მო, რო მელ შიც გა ი ა რა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სიყ მაწ ვი
ლემ, შემ დეგ  სი ჭა ბუ კემ. აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ქრის ტი ა ნულ ხე ლოვ ნე
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ბას თან, თე ო ლო გი ას თან და მის ტი კას თან ერ თად მწე რა ლი გა ი ტა ცა 
ნიც შე ა ნო ბამ, რაც აი სა ხა პირ ველ რო მან ში  “დი ო ნი სოს ღი მილ ში”, 
რო გორც პი როვ ნე ბის ფა უს ტუ რი გა ო რე ბა, ბე დის წე რას თან და მა რა
დი სო ბას თან ჭი დი ლი. ზ. გამ სა ხურ დი ას კონ ცეფ ცი ით, იგი ვე ხა ზი გაგ
რძელ და “მთვა რის მო ტა ცე ბა ში”.

მაგ რამ “და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი” წარ მო სა ხავს ქრის ტი ან იე რარქს, 
ქრის ტე სათ ვის თავ და დე ბულ მე ფეს, წმ. გი ორ გის რა ინდს  და ვით მე
ფეს. მწე რა ლი თე ო რი ულ წე რი ლებ შიც აღ ნიშ ნავ და, რომ ადა მი ან თა 
თა ნას წო რო ბის იდე ას თან იგი ნე ტა რი ავ გუს ტი ნეს გზით მი დი ო და, აარ
სებ და ქრის ტი ან მის ტი კოს თა სა ზო გა დო ე ბას, წერ და რე ლი გი ურ ლექ
სებს, წმ. გი ორ გის სა ხეს უპი რის პი რებ და ბოლ შე ვი კურ სა ტა ნას (ნო ვე
ლა “ტა ბუ”).

სა ერ თოდ, მწერ ლის ყო ველ ნა წარ მო ებ ში ფი გუ რი რებს წმ. გი ორ
გი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც გად მო ი ცე მა არა მხო ლოდ ქრის ტი ა ნუ ლი 
რწმე ნა და მებ რძო ლი სუ ლი, არა მედ უძ ვე ლე სი ტრა დი ცი ე ბიც, ხო ლო 
არ სა კი ძე თე ო ზი სის, იდე ით პი როვ ნე ბის გან ღმრ თო ბას ელ ტვის, რაც 
სვე ტიცხ ო ვე ლის შექ მნით გა მო ი ხა ტა (“დი დოს ტა ტის მარ ჯვე ნა”). ტაძ
რის აგე ბის იდეა კი ეკუთ ვნის კა თა ლი კოსს. გი ორ გი მე ფე ამ ჟღავ ნებს 
სკეპ სისს, თით ქმის გულ გრი ლია რე ლი გი ი სად მი (თუმ ცა ქრის ტეს სა ხე
ლით ებ რძვის გა რე შე და ში ნა ურ მტრებს), მაგ რამ სა ბო ლო ოდ მა ინც, 
სიკ ვდი ლის წინ, დი ა კონს აძ ლევს აღ სა რე ბას, ე. ი. კვდე ბა რო გორც 
ჭეშ მა რი ტი ქრის ტი ა ნი (გვინ და და ვუ მა ტოთ, რომ “წარ მარ თი” თა რაშ 
ემ ხვა რიც კი ამ ბობს, სიკ ვდი ლის წინ ნა დი აკ ვნარს მო ვუხ მობ და ფსა
ლუმნს წა ვა კითხ ე ბო, რაც კა რო ლი ნას გან ცვიფ რე ბას იწ ვევს). სწო რედ 
გი ორ გის თან ხმო ბი თა და მი თი თე ბით აშენ და რე ლი გი უ რი რწმე ნის ტა-
ძა რი - სვე ტიცხ ო ვე ლი.

რე ლი გი უ რი შეც ნო ბის გზა არც და ვით აღ მა შე ნებ ლი სათ ვის ყო ფი
ლა სწორ ხა ზო ვა ნი, რაც ზოგ ლი ტე რა ტორს (მაგ., მარ ჩენ კო) ქრის
ტი ა ნო ბის უარ ყო ფად წარ მო უდ გე ნი ა. არ სა კი ძეც მის დევს ცალ კე ულ 
წარ მარ თულ წეს ჩვე უ ლე ბებს (მაგ., მუ ხის კულ ტი), უძ ვე ლეს ხალ ხურ 
ტრა დი ცი ებს, მაგ რამ მთა ვა რია ია კო ბის და რად ღმერ თთან შერ კი ნე ბა 
და სვე ტიცხ ო ვე ლის აგე ბა. კ. გამ სა ხურ დი ას პერ სო ნა ჟე ბი ქრის ტი ა ნო
ბას თან მი მარ თე ბით ფარ თო სპექ ტრში უნ და გა ვი აზ როთ და არა იმის 
მი ხედ ვით  ფა რი სევ ლუ რად გა ნა დი დე ბენ თუ არა ქრის ტეს, ან თუ ბე
ჯი თად ის მე ნენ წირ ვას, ცის კრი სა და მწუ ხა რის ლოც ვებს. “ან ტიქ რის
ტე”, დი ო ნი სოს კულ ტის მსა ხუ რი კონ სტან ტი ნე სა ვარ სა მი ძეც რო მა ნის 
ფი ნალ ში, ქვეს კნელ ში იქ ცე ვა ქრის ტი ან მარ ტვი ლად, წმ. კონ სტან ტი
ნედ და წმ. გი ორ გის და რად, გმი რავს ურ ჩხულს - სლან სკის, რო მე ლიც 
ჩრდი ლო ე თის ტახ ტზე ზის და მონ ღო ლის სა ხე მი უ ღი ა.



504

არა თუ ამ ნაშ რო მის, არა მედ წიგ ნში შე სუ ლი სხვა ლექ ცი ე ბის დე ბუ
ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბაც აუ ცი ლე ბე ლი ა, რა თა უფ რო სრუ ლად გა
ვი აზ როთ კ. გამ სა ხურ დი ას შე მოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. ხო ლო ღმერ
თმებ რძო ლო ბა და მა მის მკვლე ლო ბა, საბ ჭო თა სი ნამ დვი ლი დან გა მომ
დი ნა რე, მწე რალ მა აქ ცია უდი დეს სა აზ როვ ნო პრობ ლე მად.

“სა ქარ თვე ლოს სუ ლი ე რი მის სი ა” ბა ტონ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ლი
ტე რა ტუ რულ და კულ ტურ ფი ლო სო ფი ურ გა მოკ ვლე ვა თა მხო ლოდ 
ერ თი ნა წი ლი ა. მაგ რამ მას გა ნუ ზო მე ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ქარ თუ
ლი მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბი სათ ვის, რად გან, ერ თი მხრივ, სა ხავს 
კვლე ვი სა და აზ როვ ნე ბის ახალ ორი ენ ტა ცი ას, მე ო რე მხრივ  იდე ო ლო
გი ურ სა ფუძ ვლად ედე ბა ეროვ ნულ გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ო ბას.

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 1991, 9 აგ ვის ტო

აკა კი გა წე რე ლი ას “რჩე უ ლი ნა წე რე ბი”

დას რულ და აკა კი გა წე რე ლი ას “რჩე უ ლი ნა წე რე ბის” გა მო ცე მა (გა
მომ ცემ ლო ბა “მე რა ნი”). მკითხ ვე ლის ხელ თაა გა მო ჩე ნი ლი ფი ლო ლო
გი სა და ლი ტე რა ტო რის ნა ხე ვარ სა უ კუ ნო ვა ნი შრო მის შე დე გი.

პირ ველ ტომ ში გან ხი ლუ ლია არე ო პა გი ტი კი სა და რუს თვე ლო ლო გი ის 
პრობ ლე მე ბი, მე ო რე ტო მი მო ი ცავს მო ნოგ რა ფი ებს გრ. ორ ბე ლი ან სა 
და ნ. ბა რა თაშ ვილ ზე, აგ რეთ ვე - ესე ის ტუ რი წე რი ლე ბის მთელ ციკლს; 
მე სა მე ტო მის პირ ვე ლი წიგ ნი მთლი ა ნად ეთ მო ბა ქარ თულ კლა სი კურ 
ლექსს, ხო ლო მე ო რე წიგ ნი - “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” პო ე ტი კას, ქარ თუ ლი 
და ზო გა დი ვერ სი ფი კა ცი ის სა კითხ ებს.

უჩ ვე უ ლოდ ვრცე ლია აკა კი გა წე რე ლი ას სა მეც ნი ე რო ინ ტე რეს თა 
სფე რო. იგი იკ ვლევს ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის სხვა დას ხვა პე რი ო დებს, 
პო ე ზი ა სა და პრო ზას, კლა სი კოს თა ბი ოგ რა ფი ებს, ცალ კე ულ ტექ
სტებს, ტექ სტთა დე ტა ლებს.

აკა კი გა წე რე ლი ამ შე ა ერ თა კონ კრე ტუ ლი და ზო გა დი კვლე ვის პრინ
ცი პე ბი. ამი ტომ სწვდე ბა მი სი თვა ლი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის მთა ვარ ხა
ზებს უძ ვე ლე სი ჟა მი დან დღე ვან დე ლო ბამ დე. იგი ვრცელ კონ ტექ სტში 
გა ნი ხი ლავს სა ძი ე ბელ სა კითხს და პო უ ლობს მი მარ თე ბას მწერ ლუ რი 
აზ რის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლებ თან; ა. გა წე რე ლია ჩი ნე ბუ ლი მცოდ ნეა ან
ტი კუ რი, რუ სუ ლი და ევ რო პუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სა. მის კა ლამს ეკუთ
ვნის არა ერ თი ესე ი, რომ ლებ შიც დი დი ცოდ ნი თა და გე მოვ ნე ბით იხა
ტე ბა ტოლ სტო ის, დოს ტო ევ სკის, რე მარ კის, ჰე მინ გუ ე ის, ახ მა ტო ვას, 
ბე ლის, ტი ნი ა ნო ვის და უ ვიწყ ა რი სა ხე ე ბი. და ბო ლოს  აკა კი გა წე რე ლია 
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არის ქარ თუ ლი ლექ სის თვალ სა ჩი ნო თე ო რე ტი კო სი, პო ე ტი კის სა უ კე
თე სო სპე ცი ა ლის ტი. მის ნა აზ რევ ში ერ თმა ნეთს ერ წყმის მწე რა ლი და 
ფი ლო ლო გი, ლი ტე რა ტო რი და თე ო რე ტი კო სი. ინ ტე რეს თა ვრცე ლი 
სფე რო, რო მე ლიც ჩვენს თვალ წინ იშ ლე ბა, ავ ლენს ავ ტო რის ენ ციკ-
ლო პე დი ურ ცოდ ნას. იგი ფლობს უმ ცი რეს ნი უ ან სებ საც, არა მხო ლოდ 
ლი ტე რა ტუ რულ წყა რო ებს ან ბი ოგ რა ფი ულ მა სა ლებს. მაქ სი მა ლუ რი 
სი ზუს ტე და პირ ველ წყა რო თა ამომ წუ რა ვი ცოდ ნა  ასე თია ა. გა წე რე
ლი ას ფი ლო ლო გი უ რი კვლე ვის დე ვი ზი, რა საც შე სა შუ რი კე თილ სინ დი
სი ე რე ბით ას რუ ლებს კი დეც.

აკა კი გა წე რე ლი ას მსჯე ლო ბა ლო გი კუ რი ა, ნა თე ლი და ემო ცი უ რი. 
ისიც უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ იგი ამის ერ თგუ ლი რჩე ბა ათე უ ლი წლე
ბის მან ძილ ზე. მას არ შე უც ვლია პო ზი ცი ა, ხელ წე რა, შე ხე დუ ლე ბა ნი. 
იგი, რო გორც კლა სი კურ კულ ტუ რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, კონ სერ ვა ტი
უ ლად არის გან წყო ბი ლი, ეპო ქის ცვა ლე ბა დო ბა, ჟამ თა ცვლის სუ რა
თე ბი მის სტილ ში არ არეკ ლი ლა, მის ენა ში არ გახ მი ა ნე ბუ ლა, თით ქოს 
არც შე უქ მნია მსჯე ლო ბის სა კუ თა რი სტრუქ ტუ რა  იგი თა ვის თა ვად 
იშ ვა. ოც და ა თი ა ნი და ოთხ მო ცი ა ნი წლე ბის ენა და სტი ლი ერ თნა ი რად 
ლა პი და რუ ლი ა, სა და და პო ე ტუ რი. გულ დას მი თაც რომ ვე ძე ბოთ, ვერ 
ვი პო ვით წყალ გამ ყოფ სტი ლურ ნიშ ნებს. ასე თი სიმ ტკი ცე, მდგრა დო ბა, 
სულ ერ თია  მას პრინ ცი პუ ლო ბა და ერ ქმე ვა თუ კონ სერ ვა ტიზ მი  თა
ნა მედ რო ვე თვალ საზ რი სით ეგებ სა და ოც იყოს. მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლია ერ თი გა რე მო ე ბა: ა. გა წე რე ლი ას თვალ თა ხედ ვა მი მარ თუ ლია 
ტრა დი ცი ე ბი სა და კლა სი კუ რი კულ ტუ რე ბი სა კენ, დას რუ ლე ბუ ლი და 
გა მოკ ვე თი ლი ფე ნო მე ნი სა კენ. იგი ერ თგუ ლია რე ა ლის ტუ რი სი ნათ ლი
სა, ჯან სა ღი აზ რი სა და ფორ მი სა. მას არ უც დია აჩ ქა რე ბუ ლი და ნერ ვი
უ ლი ეპო ქის რიტ მის და ჭე რა.

აქ ვე ბა რემ ისიც უნ და ით ქვას, რომ მი უ ხე და ვად წიგ ნის ბუ მი სა, დღე
ვან დე ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდო ბა, გა მო დის აკა დე მიზ მის, 
არ სე ბი თად - ინ ტე ლექ ტის გა აბ სო ლუ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ. ცოდ ნას უნ-
დობ ლო ბა გა მო ეცხ ა და, მას ცვლის გან ცდა, გრძნო ბა და ინ ტუ ი ცი ა. დე
ვალ ვა ცია გა დას წვდა ცნო ბი ე რე ბის თით ქმის ყო ველ სფე როს. ალ ბათ 
ამ პრო ცესს არ და ერ ქმე ვა ინ ტე ლექ ტის კრი ზი სი, უფ რო სწო რად  ასე 
არაც ნო ბი ე რად მჟღავ ნდე ბა პრო ტეს ტი რა ცი ო ნა ლიზ მის, ფსევ დო ა
კა დე მიზ მის, ჭეშ მა რი ტე ბად მო ნათ ლულ ყალბ ფა სე უ ლო ბა თა წი ნა აღ
მდეგ, სწრაფ ვა უშუ ა ლო ბი სა და სი ჯან სა ღი სა კენ. ფორ მა ლი ზე ბულ მა 
ენამ მეც ნი ე რე ბა მა სე ბის ინ ტე რე სე ბი სა გან მოწყ ვი ტა.

ეს იმი ტომ გა ვიხ სე ნეთ, რომ ჩვენ ვსა უბ რობთ აკა კი გა წე რე ლიას ნა
წე რებ ზე, რო მე ლიც ფრა ზას სა მეც ნი ე რო შრო მებ შიც მწერ ლუ რი სი
ფა ქი ზით ეკი დე ბა. ამ მხრივ ბევ რი რამ უნ და ვის წავ ლოთ მის გან. მან 
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ხომ ფი ლო ლო გი უ რი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბა მაქ სი მა ლუ რად 
მი უ ახ ლო ვა მწერ ლო ბას. ანე მი უ რი სტი ლი აუ ფა სუ რებს ბრწყინ ვა ლე 
აზ რებ საც, თუმ ცა მახ ვი ლი და ცოცხ ა ლი აზ რი ანე მი უ რად ვერც გა მო
ით ქმე ბა. რო გორც არნ. ჩი ქო ბა ვა მი უ თი თებს, მეტყ ვე ლე ბა და აზ როვ
ნე ბა ერ თმა ნე თი სა გან გა ნუ თიშ ვე ლი ა.

მინ და მკითხ ველს შე ვახ სე ნო აკა კი გა წე რე ლი ას კვლე ვის ორი სპე
ცი ფი კუ რი ნი შან თვი სე ბა  ტრა დი ცი ო ნა ლიზ მი და სკეპ ტი ციზ მი. იგი, 
რო გორც გარ და სულ კულ ტუ რა თა მკვლე ვა რი, სწო რედ ტრა დი ცი ე ბის 
ერ თგუ ლია და თავ გა მო დე ბუ ლი დამ ცვე ლი. მი სი სა თაყ ვა ნე ბე ლი მწერ
ლე ბი XX სა უ კუ ნის მიღ მა დგა ნან. იგი ენ დო ბა იმ სიტყ ვას, რო მელ მაც 
სა უ კუ ნე თა ნეს ტსა და სი ცი ვეს, კაც თა კაპ რი ზებ სა და უგუ ლო ბას გა
უძ ლო და დღე ვან დე ლო ბამ დე მო ა ტა ნა. ის ტო რია მის თვის უნი ვერ სა
ლუ რი ცნე ბა ა, რო გორც პო ე ტუ რი თხზვის, აზ როვ ნე ბის, ეთი კის ფუნ
და მენ ტი, მყა რად მო ცე მუ ლი ჩვენს ფიქ რებ სა და ოც ნე ბა ში. ტრა დი ცია 
კი წარ მოდ გე ნი ლი აქვს რო გორც რე ა ლუ რი სი ნათ ლე, წეს რი გი, პრო
პორ ცი ა, ქრის ტი ა ნუ ლი სი კე თის ზე ი მი. ეს თვი სე ბა ნი მი სი მსოფ ლგან
ცდის საწყ ი სი ა, გა და ტა ნი ლი და გა დაქ სო ვი ლი ლი ტე რა ტუ რულ ფაქ
ტებ სა და მოვ ლე ნებ ზე.

მარ თა ლი ა, აკა კი გა წე რე ლი ას არ და უ წე რია ეს თე ტი კუ რი ტრაქ ტა
ტე ბი, არ შე უქ მნია ლი ტე რა ტუ რუ ლი კვლე ვის ახა ლი მე თო დო ლო გი ა, 
მაგ რამ ჩვენ შეგ ვიძ ლია ამოვ კრი ბოთ და შე ვა ერ თოთ სპე ცი ფი კუ რი 
აზ რე ბი, გაბ ნე უ ლი მრა ვალ რიცხ ო ვან ესე ებ სა და გა მოკ ვლე ვებ ში და 
ასე აღ ვად გი ნოთ მი სი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ცეფ ცი ა, წლე ბის მან ძილ
ზე გა მო მუ შა ვე ბუ ლი და და ცუ ლი მძაფრ ლი ტე რა ტუ რულ ბრძო ლებ ში. 
მის პო ლე მი კას ახა სი ა თებს საგ ნი სად მი უსაზღ ვრო სიყ ვა რუ ლი და თავ
გან წირ ვა. მის თვის უცხო და მი უ ღე ბე ლია მო დერ ნის ტუ ლი სკო ლე ბი და 
ეს თე ტი კუ რი პრინ ცი პე ბი. მათ ხომ ერ თის მხრივ ქრის ტი ა ნულ მრწამსს 
და უ პი რის პი რეს ან კი დევ  შე უ ხა მეს, მი თო სი და წარ მარ თო ბა, საგ ნის 
სი ზუს ტეს  შთა ბეჭ დი ლე ბა, თვალ საზ რი სი სა გან ზე, სი ჯან სა ღეს  პა
თო ლო გი ა, გრძნო ბე ბის სი უხ ვეს  აზ რე ბის ხლარ თი, სი ნათ ლეს  სიბ ნე
ლე, სიმ შვი დეს  გან გა ში და ა.შ.

ა. გა წე რე ლი ას აზ რით, მეც ნი ე რი არ უნ და მოს წყდეს ფაქ ტებს, არ 
აქ ცი ოს ფი ლო ლო გია ბე ლეტ რის ტი კად. იგი მაქ სი მა ლუ რად ფრთხი ლი 
მკვლე ვა რი ა, ეგებ ზოგ ჯერ მო მე ტე ბუ ლი სკეპ ტი კო სიც. მაგ რამ, სა მა
გი ე როდ, ა. გა წე რე ლი ას შე ხე დუ ლე ბა ნი ფაქ ტთა ლო გი კას ემ ყა რე ბა და 
მა თი უარ ყო ფა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ მე თო დო ლო გი უ რი გა დატ რი ა ლე ბის 
მე ო ხე ბით.

სა ერ თოდ, ფი ლო ლო გი სწავ ლობს ტექსტს, ტექ სტის ირ გვლივ არ სე
ბულ პრობ ლე მა ტი კას, არამ ხატ ვრულ პლას ტებს, მო დე ლი რე ბის პირ ვე
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ლად წრეს, მაგ რამ მი სი ში ნა გა ნი მე ქა ნიზ მი, ის, რაც შე დევრს გა ნას ხვა
ვებს სუ რო გა ტი სა გან  არ აინ ტე რე სებს. “ლი ტე რა ტო რი” ღე ბუ ლობს 
“ფი ლო ლო გის” დაკ ვირ ვე ბა თა შე დე გებს, ფაქ ტო ლო გი ურ მა სა ლას, 
მას აღელ ვებს ტექ სტის ეს თე ტი კუ რი სუ ლი. ამი ტომ მწე რალ თა მცი რე 
ჯგუ ფი აინ ტე რე სებს და არა ყვე ლა, ვი საც ხე ლი კალ მი სა კენ გაქ ცე ვი ა. 
ალ ბათ ეს არის მი ზე ზი, რომ ა. გა წე რე ლი ას კვლე ვის სფე რო ში არ შე
მო სუ ლა არა ლი ტე რა ტუ რუ ლი ტექ სტე ბი და მწერ ლო ბის მიღ მა მდგა რი 
ავ ტო რე ბი. სხვა თა შო რის, ამ პო ზი ცი ას სჭირ დე ბა გა აზ რე ბა, რა თა ყო
ვე ლი ბეჭ დუ რი სიტყ ვა ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ნა წი ლად არ ვაქ ცი
ოთ, ყო ვე ლი გარ დაც ვლი ლი მწე რა ლი  კლა სი კო სო ბის პრე ტენ დენ ტად. 
რაც წინ წა ვალთ, მით უფ რო დას ცილ დე ბა ერ თმა ნეთს “ფი ლო ლო გი” და 
“ლი ტე რა ტო რი”, თუმ ცა ბევრს ხელს აძ ლევს ამ ორი ცნე ბის სი ნო ნი მურ 
წყვი ლად გა მოცხ ა დე ბა. დღეს მთა ვა რია ლი ტე რა ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბა, 
ხო ლო ფი ლო ლო გი უ რი კვლე ვა თან და თან გა და დის მე ო რე პლან ზე.

ასეთ დროს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს აკა კი გა წე რე ლი ას 
ლი ტე რა ტუ რულ თე ო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვე ბი და ესე ის ტუ რი ნა აზ რე ვი.

მეც ნი ე რის ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრშია საგ ნის არ სი და არა ტერ მი ნის 
თუ ცნე ბის ლექ სი კოგ რა ფი უ ლი სი ზუს ტით გან საზღ ვრა, რად გან რო
გორც პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, ეს შე უძ ლე ბე ლია და სულ საც არა ფერს 
ჰმა ტებს. და სა ერ თოდ ის, რაც სულ სა და გონს არა ფერს რგებს, ზედ-
მე ტია, სი ცოცხ ლი სათ ვის უსარ გებ ლო, არ სე ბი თად  მცდა რი, რად გან 
ნი უ ან სე ბით გა ტა ცე ბის ჟამს მთა ვა რი ხე ლი დან გვეც ლე ბა. ტერ მინ თა 
შე ნაც ვლე ბით არ სი არ იც ვლე ბა, რად გან სიტყ ვა საგ ნის პი რო ბი თი აღ
მნიშ ვნე ლი ა. ალ ბათ ესეც აძ ლევს სა ფუძ ველს აკა კი გა წე რე ლი ას ნი ჰი
ლის ტუ რად იყოს გან წყო ბი ლი სტრუქ ტუ რა ლის ტუ რი კვლე ვის მი მართ.

მაგ რამ ისიც უნ და ვა ღი ა როთ (სულ ერ თია  ვე თან ხმე ბით, თუ არა), 
რომ ტრა დი ცი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო ბის დაძ ლე ვი სა და უარ-
ყო ფის ხმე ბი დღეს სხვა დას ხვა მხრი დან გა ის მის  მას აკ რი ტი კე ბენ 
სტრუქ ტუ რა ლის ტე ბი და აბ რა ლე ბენ სქე მა ტიზ მსა და ზე რე ლო ბას; 
ირო ნი ით ახ სე ნე ბენ მწერ ლე ბი და ესე ის ტე ბი  პე დან ტუ რი აკა დე მიზ
მი სა და ჭარ ბი ფი ლო ლო გი უ რო ბის გა მო, მის სას კო ლო ხა სი ათ სა და 
შეზღ უ დუ ლო ბას ამ ხე ლენ ფი ლო სო ფი ი სა კენ ორი ენ ტი რე ბუ ლი მო აზ
როვ ნე ნი. რაც შე ე ხე ბა ფარ თო მა სას  იგი თით ქმის არც ეც ნო ბა მას, 
რად გან მას ში ვერ პო უ ლობს პრაქ ტი კულ სა და ემო ცი ურს. ტრა დი ცი
ულ მა ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო ბამ ნელ ნე ლა დაჰ კარ გა ნდო ბა ლი ტე
რა ტორ თა წრე შიც და იქ ცა პე და გო გი კის ნა წი ლად.

აკა კი გა წე რე ლი ას სა მეც ნი ე რო ნა წე რე ბი შე იძ ლებს სამ ნა წი ლად 
და ი ყოს - 1. ფი ლო ლო გი უ რი, 2. ლი ტე რა ტუ რულ -ე სე ის ტუ რი, 3. თე-
ო რი ულ -პო ე ტი კუ რი. მე ამ პრინ ცი პით მი მო ვი ხი ლავ ოთხ ი ვე წიგ ნში 
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შე სულ მა სა ლებს.
პირ ვე ლი ტო მი მთლი ა ნად ფი ლო ლო გი უ რი ხა სი ა თი საა და მო ი ცავს 

გა მოკ ვლე ვებს, რე ცენ ზი ებ სა და პო ლე მი კურ სტა ტი ებს რუს თვე ლო
ლო გი ა სა და არე ო პა გი ტი კა ზე. ამ წიგ ნმა, რო მე ლიც 70ი ან წლებ ში და
ი წე რა, აკა კი გა წე რე ლი ას სა მეც ნი ე რო ბი ოგ რა ფი ა ში ახა ლი ფურ ცე ლი 
გა და შა ლა. მარ თა ლი ა, იგი ყო ველ თვის იყო “ვეფ ხის ტყა ოს ნით” და ინ
ტე რე სე ბუ ლი, მაგ რამ ეხე ბო და უფ რო პო ე ტი კუ რი თვალ საზ რი სით. 
ამ ჯე რად კი მსოფ ლმხედ ვე ლობ რივ სა კითხ ებს გა დაწ ვდა, რად გან ამ 
სფე რო შიც მრა ვა ლი უც ნა უ რი თე ო რია შე ითხ ზა. “ვეფ ხის ტყა ოს ნის” 
პრობ ლე მა, რო გორც წერს ა. გა წე რე ლი ა, ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ცენ
ტრა ლუ რი პრობ ლე მა ა. მან გა მო აქ ვეყ ნა სპე ცი ა ლუ რი გა მოკ ვლე ვა 
რუს თა ვე ლის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ზე, რო მელ შიც და იც ვა და გა ნა ვი
თა რა ის თვალ საზ რი სი, რომ პო ე ტი ემ ყა რე ბა ქრის ტი ა ნულ აღ მსა რებ
ლო ბას, ბიბ ლი ურ წიგ ნებს, ახალ აღ თქმას, თე ო ლოგ თა გან კი ყვე ლა ზე 
მე ტად  ფსევ დო დი ო ნი სე არე ო პა გელს. მან ზო გა დი კონ ცეფ ცია კონ
კრე ტულ დო ნე ზე და ა მუ შა ვა და უტყ უ ა რი მა გა ლი თე ბით და ა დას ტუ რა. 

“ზე ცის მხატ ვრუ ლი მო დე ლი რუს თა ველ თან და დან ტეს თან” ამ მი
მარ თუ ლე ბით ძი ე ბის ნა ყო ფი ა. ორი გე ნი ო სის შე და რე ბი სათ ვის ამო
სა ვალ წერ ტი ლად მიჩ ნე უ ლია ფსევ დო დი ო ნი სე არე ო პა გე ლის ტრაქ
ტა ტე ბი. იშ ვი ა თი სი ზუს ტი თაა მო ძებ ნი ლი პა რა ლე ლე ბი, შემ ხვედ რი 
დე ტა ლე ბი, მსგავს მი მარ თე ბა თა სის ტე მა. აღ ნიშ ნუ ლია ის პო ზი ტი უ რი 
შე დე გე ბი, რაც მოჰ ყვა რუს თა ვე ლის ბი ოგ რა ფი ის ხან გრძლივ კვლე ვას, 
პო ე მა ში ის ტო რი უ ლი რე ა ლი ე ბის ძი ე ბას. შემ დეგ ნაჩ ვე ნე ბია ჩვე ნი დი
დი პო ე ტის ქრის ტი ა ნუ ლი აღ მსა რებ ლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი მა გა
ლი თე ბი და ფსევ დო დი ო ნი სეს მოძღ ვრე ბის არ სი.

რო გორც სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, შალ ვა ნუ ცუ ბი ძემ ფსევ დო დი
ო ნი სეს ტრაქ ტა ტებს მი იჩ ნია რუს თვე ლი სა და ქარ თუ ლი რე ნე სან სის 
იდე ო ლო გი ურ წყა როდ. ა. გა წე რე ლია ასე თი აბ სო ლუ ტი ზე ბის წი ნა
აღ მდე გი ა, თა ნაც უარ ყოფს ფსევ დო დი ო ნი სეს ნე ოპ ლა ტო ნი კო სო ბას. 
ამით იგი გა მო რიცხ ავს ნე ოპ ლა ტო ნიზ მის პრობ ლე მას XII სა უ კუ ნის 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სათ ვის. არ სე ბი თად მან მო ა რი გა და ახ ლე ბუ რად 
გა ი აზ რა, ახა ლი მა სა ლე ბით შე ავ სო კ. კე კე ლი ძი სა (ბიბ ლი უ რი ქრის ტი
ა ნო ბა) და შ. ნუ ცუ ბი ძის კონ ცეფ ცი ე ბი (ა რე ო პა გი ტუ ლი ნე ოპ ლა ტო
ნიზ მი), შექ მნა თე ო რი ა, რო მე ლიც დაზღ ვე უ ლია უკი დუ რე სო ბი სა და 
ცალ მხრი ვო ბი სა გან. მი სი მსჯე ლო ბა და დას კვნე ბი ემ ყა რე ბა ვრცელ 
სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რას, რუს თა ვე ლი სა და არე ო პა გი ტი კის გარ შე
მო არ სე ბულს. ავ ტო რი ხში რად პო ლე მი კუ რად არის გან წყო ბი ლი, გან
სა კუთ რე ბით შ. ნუ ცუ ბი ძის შე ხე დუ ლე ბე ბი სად მი, თუმ ცა მას ამ ჯე რად 
არ ასა ხე ლებს. ა. გა წე რე ლია კი დევ ერ თხელ ასა ბუ თებს, რომ ფსევ დო-
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დი ო ნი სე “არც ერთს პუნ ქტში არ სწყდე ბა ბიბ ლი ის ჩვე ნე ბებს”. ხო ლო 
ამ თე ო ლო გი სათ ვის ქრის ტეს შემ დეგ ყვე ლა ზე დი დი ავ ტო რი ტე ტი პავ
ლე მო ცი ქუ ლი ა. რუს თა ვე ლის “ერ თი” და “რო მელ მან” კი  ქრის ტი ა ნუ
ლი ღმერ თია  “სა მე ბა ერ თარ სე ბა”. აკ. გა წე რე ლი ას აზ რით, ფსევ დო
დი ო ნი სეს პროკ ლეს არ ცერ თი “ფუნ და მენ ტუ რი დე ბუ ლე ბა” არ გა უ ზი
ა რე ბი ა.

შემ დეგ ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია დან ტეს მი მარ თე ბა ფსევ დო დი ო ნი
სეს ტრაქ ტა ტე ბი სად მი. აქაც მკვლე ვა რი, ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, იშ ვე ლი ებს 
მდი დარ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რას, რომ ლის მეშ ვე ო ბით მოკ ლედ ახა
სი ა თებს “ღვთა ებ რივ კო მე დი ას”, პო ე ტის კოს მო ლო გი ურ წარ მოდ გე
ნას, თხზუ ლე ბის ლა ბი რინ თულ სტრუქ ტუ რას. მეც ნი ე რი დე ტა ლუ რად 
აჩ ვე ნებს, თუ რა ნა ი რად აქვს ათ ვი სე ბუ ლი დან ტეს ფსევ დო დი ო ნი სეს 
ტრაქ ტა ტე ბი და ეპის ტო ლე ე ბი, რო გორ ჰყავს წარ მოდ გე ნი ლი ან გე ლო
სე ბი (“სარ კე ნი”, “საყ დარ ნი”), რო გორ იმე ო რებს იგი, რუს თა ვე ლის და
რად, დი დი თე ო ლო გის ტრი ა დებს,. ორი ვე პო ე ტი ასა ხე ლებს დე და მი წის 
ირ გვლივ გან ლა გე ბულ შვიდ მნა თობს, ან გე ლოს თა ფსევ დო დი ო ნი სუ რი 
იე რა რა ქი ის მსგავ სად.

რუს თა ველ სა და დან ტეს დი დი ხა ნია ერ თმა ნეთს ადა რე ბენ, მაგ რამ 
კონ კრე ტუ ლი, ა. გა წე რე ლი ას სა მარ თლი ა ნი დას კვნით, რე ა ლუ რი სა
ფუძ ვე ლი მო ძებ ნი ლი არ ყო ფი ლა. ასე თი სა ფუძ ვე ლი აღ მოჩ ნდა ფსევ
დო დი ო ნი სე არე ო პა გე ლის მოძღ ვრე ბა.

მკვლე ვარ მა ძი ე ბა გა ნაგ რძო და და ბეჭ და ახა ლი ნაშ რო მი “დან ტე 
და პრე ის ტო რი უ ლი სა ქარ თვე ლო”. შე იძ ლე ბა მას სტი მულს აძ ლევ და 
ისიც, რომ ფსევ დო დი ო ნი სეს სა ხე ლი ქარ თულ სამ ყა როს თან აღ მოჩ ნდა 
და კავ ში რე ბუ ლი და იქ ნებ ამი ტომ უნ დო და, გა ე ხა ზა მე ტი სი ახ ლო ვე 
ფლო რენ ცი ე ლი გე ნი ო სი სა სა ქარ თვე ლო სად მი. ამ ჯე რად ამო სა ვა ლია 
ან ტი კუ რი ხა ნა, ძვე ლი კოლ ხე თი, არ გო ნავ ტე ბის მი თი. “ღვთა ებ რი ვი 
კო მე დი ის” ავ ტო რი მე დე ას უბე დურ ქა ლად მი იჩ ნევს, ხო ლო ია ზონს 
ჯო ჯო ხეთ ში ათავ სებს. დან ტე უარ ყოფს ან ტი კურ ხა ნა ში გა ჩე ნილ და 
დამ კვიდ რე ბულ ცი ლის წა მე ბას კოლხ ქალ ზე.

ამ რი გად, აკა კი გა წე რე ლი ამ, რო გორც მი თო ლო გი ურ, ისე რე ლი გი ურ 
პლან ში აჩ ვენა ის საწყ ი სე ბი, რაც აერ თებ დათ რუს თა ველ სა და დან ტეს.

რუს თა ვე ლის თე მამ აკა კი გა წე რე ლია მი იყ ვა ნა არე ო პა გი ტი კას თან, 
რო მე ლიც ჩვენ ში შალ ვა ნუ ცუ ბი ძის ნაშ რომ თა მე ო ხე ბით დი დად პო პუ
ლა რუ ლი გახ და (ფსევ დო დი ო ნი სე სა და პეტ რე იბე რის იდენ ტი ფი კა ცი ა, 
ქარ თუ ლი და აღ მო სავ ლუ რი რე ნე სან სის იდე უ რი საწყ ი სე ბის ძი ე ბა და 
ა.შ.). ისიც უნ და ით ქვას, ქარ თველ მკვლე ვარ თა გან შ.ნუ ცუ ბი ძის შემ
დეგ ა. გა წე რე ლი ამ შე ი ტა ნა თვალ სა ჩი ნო წვლი ლი ამ ფან ტას ტი კუ რად 
რთუ ლი პრობ ლე მე ბის გა ნა თე ბა ში.
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ის მის კითხ ვა  რო გორ უყუ რებს ჩვე ნი მკვლე ვა რი “ნუ ცუ ბი ძე- ჰო ნიგ-
მა ნის თე ო რი ას?” სჩანს, თა ვი დან იგი ნე გა ტი უ რად იყო გან წყო ბი ლი მი
სად მი, თუმ ცა თა ვი სი პო ზი ცია არ გა მო უ ხა ტავს. შემ დეგ ივა ნე ლო ლაშ-
ვილ თან ხან გრძლივ მა პო ლე მი კამ, მა სა ლე ბის ამომ წუ რავ მა შეს წავ ლამ, 
თა ნაგ რძნო ბით გამ სჭვა ლა ამ “ცნო ბი ლი თე ო რი ი სად მი”  არ სე ბი თად 
და იც ვა იგი, ოღონდ არა პირ და პი რი გზით. მარ თა ლი ა, უყოყ მა ნოდ არ 
მი უ ღია ეს ინ დენ ტი ფი კა ცი ა, მაგ რამ თვლის და საშ ვე ბად, შე საძ ლებ
ლად, რო მელ საც სჭირ დე ბა და მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტი რე ბა, ზო გი ერ თი 
მო წი ნა აღ მდე გის (მაგ., რე ნე რო კის) მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა ბუ თე ბის 
გა ბა თი ლე ბა. მკითხ ველს აქ ვე უნ და შე ვახ სე ნო აკა კი გა წე რე ლი ას სკეპ
ტი ციზ მი და ფი ლო ლო გი უ რი სიფ რთხი ლე!..

ა. გა წე რე ლი ამ ჩა ი ფიქ რა ვრცე ლი მო ნოგ რა ფია  “პეტ რე იბე რი ე ლი”. 
ამ წიგ ნი დან გა მო აქ ვეყ ნა ორი გა მოკ ვლე ვა  “პეტ რე იბე რი ე ლის ბი ოგ-
რა ფი ის სა კითხ ე ბი” და “ა თე ნა ი და - ევ დო კი ა” .ო რი ვე მათ გა ნი შე ტა ნი
ლია პირ ველ ტომ ში.

“პეტ რე იბე რი ე ლის ბი ოგ რა ფი ის სა კითხ ე ბი” ერთ კონ კრე ტულ პრობ
ლე მას ეძღ ვნე ბა  გა ირ კვეს, თუ ვი ნაა ავ ტო რი “პეტ რე იბე რი ე ლის შე სა-
ხებ ქარ თუ ლად ნა თარ გმნ-გად მო კე თე ბუ ლი თხზუ ლე ბი სა”. ეს ტექ სტი 
თით ქოს ასუ რუ ლად და უ წე რია პეტ რეს მო წა ფეს  ზა ქა რია ქარ თველს 
V სა უ კუ ნე ში, ხო ლო ქარ თუ ლად უთარ გმნია მა კა რი ხუ ცესს XIII თუ XIV 
სა უ კუ ნე ში. მი სი ნუს ხა შემ დეგ ში გა და უ კე თე ბია და გა ნუვ რცია პავ ლე 
დე კა ნოზს. ტექ სტი მიღ წე უ ლია ორი რე დაქ ცი ით და ორი ვე გა მოს ცა ნი-
კო მარ მა 1896 წელს.

ა. გა წე რე ლი ას გან ხი ლუ ლი აქვს პირ ვე ლა დი ცნო ბე ბი (ვა ხუშ ტი, პლ. 
იო სე ლი ა ნი, მ. ბრო სე, დ. ბაქ რა ძე). ხო ლო დიდ ყუ რადღ ე ბას უთ მობს ნ. 
მა რის გა მო ცე მას. ნ. მარ მა ხომ მის თვის ჩვე უ ლი ფარ თო ფი ლო ლო გი უ
რი თვალ თა ხედ ვით შე ის წავ ლა “პეტ რეს ცხოვ რე ბა”. მან პირ ველ მა შე ი
ტა ნა ეჭ ვი ზა ქა რი ას ქარ თვე ლო ბა ში, წა მოჭ რა არა ერ თი სა კითხი და დე
ბუ ლე ბა ნი, რომ ლე ბიც ფა სე უ ლი აღ მოჩ ნდა მო მა ვა ლი კვლე ვი სათ ვის. 
ა. გა წე რე ლია ამ ტკი ცებს, რომ “ზა ქა რია ქარ თვე ლი” პავ ლე ხუ ცე სის 
გა მო ნა გო ნი ავ ტო რი ა. ამ მიზ ნით იგი უდა რებს რ. რა ა ბეს მი ერ გერ მა
ნუ ლად გა მო ცე მულ (1896) “პეტ რეს ცხოვ რე ბას” ქარ თულ ტექსტს. ამ 
ტექ სტის ავ ტო რი და ად გი ნა ედ. შვარ ტცმა (1912), იგი აღ მოჩ ნდა იო ა ნე 
რუ ფუ სი, პეტ რეს მო წა ფე, რო მელ საც ტექ სტი ბერ ძნუ ლად და უ წე რია 
VI სა უ კუ ნის და საწყ ის ში. ამ გა მოკ ვლე ვა ში ვრცლად არის გან ხი ლუ ლი 
ნ. მა რის, კ. კე კე ლი ძის, ი. ჯა ვა ხიშ ვი ლის, პ. ინ გო როყ ვას, ე. ჰო ნიგ მა-
ნის, ს. ყა უხ ჩიშ ვი ლის შე ხე დუ ლე ბა ნი.

ა. გა წე რე ლი ას მო აქვს ვრცე ლი პა რა ლე ლუ რი პა სა ჟე ბი იო ა ნე რუ ფუ
სი სა და მა კა რი – პავ ლეს ტექ სტე ბი დან და ას კვნის, რომ “პეტ რეს ცხოვ
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რე ბა” თარ გმა ნი ა, ხო ლო პავ ლე ხუ ცე სი  მის ტი ფი კა ტო რი, რო მელ მაც 
გა მო ი გო ნა “ზა ქა რია ქარ თვე ლი”. ეს აზ რი გა ი ზი ა რა ქარ თულ მა მეც ნი
ე რე ბამ (ალ. ბა რა მი ძე, ნ. ლო მო უ რი და სხვ.).

აკა კი გა წე რე ლი ას თვალ საზ რი სი არა ერ თხელ გა აკ რი ტი კა და მი უ
ღებ ლად ცნო ივა ნე ლო ლაშ ვილ მა, რო მელ მაც ნუ ცუ ბი ძე ჰო ნიგ მა ნის 
თე ო რია სე რი ო ზუ ლი გან ხილ ვის ღირ სა დაც არ ჩათ ვა ლა! ამის პა სუ ხად, 
სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბა თა და სა ცა ვად და მა თი და მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტი
რე ბი სათ ვის, და ი წე რა ვრცე ლი გა მოკ ვლე ვე ბი  “ი სევ ზა ქა რია ქარ თვე-
ლის გა მო”, “ი სევ პეტ რე იბე რი ე ლის ქარ თუ ლი “ცხოვ რე ბის” ირ გვლივ”, 
“წიგ ნი არე ო პა გი ტი კის სა კითხ ებ ზე”, “ცი ლის წა მე ბა თა კა ტა ლო გი თუ 
ფი ლო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვა?” მათ ში თავს იჩენს მთე ლი რი გი ახა ლი 
სა კითხ ე ბი, პა რა ლე ლუ რად მო პა ექ რის პო ზი ცი ის მხი ლე ბი სა და თა ვი
სი თვალ საზ რი სის და სა ბუ თე ბი სა. ეს პო ლე მი კა, რო მე ლიც და იწყო ერ
თი კონ კრე ტუ ლი სა კითხ ის ირ გვლივ, თან და თან გა და ი ზარ და ფარ თო 
მას შტა ბის დის კუ სი ა ში და მას ში მო ექ ცა VVI სა უ კუ ნე თა ქარ თუ ლი და 
ბი ზან ტი უ რი კულ ტუ რე ბის პრობ ლე მე ბი, რო მელ თაც, გარ და მეც ნი ე
რუ ლი სა, ეროვ ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბაც აქვთ.

აკა კი გა წე რე ლი ას ფი ლო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვე ბი გაგ რძე ლე ბაა 
ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის იმ ტრა დი ცი ი სა, რომ ლის და მამ კვიდ რე ბე ლია 
ნ. მა რი. მაგ რამ აკა კი გა წე რე ლია ყო ველ თვის ფაქ ტის, დო კუ მენ ტის 
ერ თგუ ლი ა, ფხი ზე ლი რე ა ლის ტი, რო მე ლიც ამო დის ტექ სტი დან და 
მკითხ ველს არ ახ ვევს თა ვის შე ხე დუ ლე ბას. ეგებ ასე თი კვლე ვა მოკ ლე
ბუ ლი იყოს გა რეგ ნულ ეფექ ტებს, სა მა გი ე როდ  მტკი ცეა და უტყ უ ა რი.

მე ო რე ტომ  ში თავ მოყ რი ლია ლი ტე რა ტუ რულ ე სე ის ტუ რი გა მოკ ვლე
ვე ბი, წე რი ლე ბი, პორ ტრე ტე ბი. იგი პირ და პი რი გაგ რძე ლე ბაა და დას
რუ ლე ბაა ა. გა წე რე ლი ას ძვე ლი I ტო მი სა (1962) და ამ წიგ ნთან ერ თად 
თით ქმის მთლი ა ნად წარ მოგ ვიდ გენს ა. გა წე რე ლი ას ,რო გორც ლი ტე
რა ტორს, ფა ქი ზი გე მოვ ნე ბის მეც ნი ერს, სტი ლის ოს ტატს. ეს წიგ ნი 
მრა ვალ მხრი ვაა სა გუ ლის ხმო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი. ჯერ ერ თი, ყვე ლა ზე 
პო პუ ლა რუ ლია რო გორც მწე რალ თა და მეც ნი ერ თა, ისე მკითხ ველ თა 
შო რის, მე ო რე  იგი აღად გენს მი ვიწყ ე ბულ მე თო დებს ნა წარ მო ებ თან, 
ხე ლო ვან თან მი მარ თე ბი სა, მე სა მე  ეს წიგ ნი და წე რი ლია მწერ ლის მი
ერ, რო მელ მაც იცის შე მოქ მე დის სუ ლის სა ი დუმ ლო, ძა ლუძს ამ იდუ მა
ლე ბის სიტყ ვა ში გაცხ ა დე ბა და, ამას თან ერ თად, გვხიბ ლავს სუ ლი ე რი 
ჰო რი ზონ ტის სი ფარ თო ვით.

პირ ვე ლი გა მოკ ვლე ვა გრი გოლ ორ ბე ლი ანს ეძღ ვნე ბა. ა. გა წე რე ლი
ას დი დი დამ სა ხუ რე ბა მი უძღ ვის ამ შე სა ნიშ ნა ვი პო ე ტი სა და სარ დლის 
ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის კვლე ვის საქ მე ში, რო გორც მი სი ბი ოგ
რა ფი ი სა და პო ე ზი ის სის ტე მა ტი ზა ტორს, სა ფუძ ვლის შემ ქმნელს მო მა
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ვალ მკვლე ვარ თა და მწე რალ თათ ვის. ჯერ კი დევ 30ი ან წლებ ში გა მოს
ცა მან გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის წე რი ლე ბის ორ ტო მე უ ლი, რო მელ მაც მი სი 
ყუ რადღ ე ბა წარ მარ თა “კავ კა სი ის ილი ა და სა კენ” და და იწყო შა მილ ზე 
რო მა ნის წე რა, რა თა დი დი სა მეც ნი ე რო ინ ფორ მა ცია მხატ ვრულ კა ლა
პოტ ში მო ექ ცი ა. შემ დეგ ა. გა წე რე ლი ამ, ჯ. ჭუმ ბუ რი ძეს თან ერ თად, 
გა მოს ცა “სადღ ეგ რძე ლოს” ავ ტო რის მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბის სრუ ლი 
კრე ბუ ლი; ხო ლო გა მოკ ვლე ვა, რო მე ლიც ამ ტომ შია შე სუ ლი, სწო რედ 
ამ გა მო ცე მას წა რუმ ძღვა რა. იგი გა მო ირ ჩე ვა დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის 
სი უხ ვით, ცალ კე უ ლი ლექ სე ბის ანა ლი ზით. ამას თან ერ თად და წე რი ლია 
რო გორც მოთხ რო ბა: ჩვენს წი ნა შე ცოცხ ა ლი ადა მი ა ნის ფი გუ რა იკ ვე
თე ბა თა ვი სი ლექ სე ბით, ბრძო ლე ბით, ვნე ბე ბით, ფიქ რე ბით. ალ ბათ ეს 
იმა ნაც გა მო იწ ვი ა, რომ ავ ტორ მა სქე მად აი ღო პო ე ტის ბი ოგ რა ფია და 
მი სი მი დევ ნე ბით გა ნი ხი ლა გრ. ორ ბე ლი ა ნის მი მარ თე ბა კონ კრე ტულ 
ად რე სა ტებ თან, ბუ ნე ბას თან, სიყ ვა რულ თან, სამ შობ ლოს თან, ღვთა
ე ბას თან, “შვი ლებ თან”, ე.ი. მან ცხოვ რე ბა და შე მოქ მე დე ბა ერ თმა ნე
თი სა გან იზო ლი რე ბუ ლად კი არ აჩ ვე ნა, არა მედ  ერ თი ახ სნა მე ო რის 
მეშ ვე ო ბით და პი რი ქით. ამით არ სე ბი თად ერ თი კონ კრე ტუ ლი მწერ ლის 
შე მოქ მე დე ბის მა გა ლით ზე გა ნი ხი ლა პო ე ზი ი სა და ცხოვ რე ბის ურ თი
ერ თმი მარ თე ბის პრობ ლე მა.

მე ო რე გა მოკ ვლე ვა ეძღ ვნე ბა ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვილს. ეს მო ნოგ რა
ფია და ი წე რა პო ე ტის სა ი უ ბი ლე ოდ, 1945 წელს და მას შემ დეგ რამ დე ნი
მე ჯერ გა მო ი ცა. ნაშ რო მი არა ერთ პრობ ლე მას მო ი ცავს და ახ ლე ბუ რად 
აშუ ქებს. საკ მა რი სია ქვე თა ვე ბის გახ სე ნე ბაც, რა თა საგ რძნო ბი გახ დეს 
მი სი მრა ვალ პლა ნი ა ნო ბა.

აკა კი გა წე რე ლია ამ ჯე რა დაც ამო დის ფაქ ტე ბი დან, სა ა ნა ლი ზო მა
სა ლი დან, დო კუ მენ ტე ბი დან. იგი თა ვი სი კონ ცეფ ცი ის სა ი ლუს ტრა ციო 
მა სა ლად რო დი მი მარ თავს დი დი პო ე ტის შე მოქ მე დე ბას. ამი ტომ უფ
რო კვლე ვი სა და დაკ ვირ ვე ბის შე დე გებს გვაც ნობს, ვიდ რე მსჯე ლო
ბის პრო ცესს. უნ და ვი გუ ლის ხმოთ, რომ ის, რაც ქა ღალ დზე აღი ბეჭ და, 
მრა ვა ლი წლის ნა ფიქ რა ლი ა, თუმ ცა სწრა ფად ფიქ სი რე ბუ ლი. ეს კი აძ
ლევს ნა წერს სიმ სუ ბუ ქეს, სი ნათ ლე სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბას.

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია “ვა ჟა- ფშა ვე ლა და ქარ თუ ლი მი-
თო სი” (სა ინ ტე რე სო ა, რომ ავ ტორ მა მას “გა მოკ ვლე ვის ცდა” უწო და). 
მას ში ჯერ სა უ ბა რია შე მოქ მე დის მი მარ თე ბა ზე მი თებ თან. შემ დეგ ნაჩ
ვე ნე ბი ა, რო გორ პრო ექ ცირ და ქარ თუ ლი მი თო ლო გი ის ფშა უ რი ნა კა
დი, რო გო რი სტრუქ ტუ რით წარ მოს დგა ვა ჟას შე მოქ მე დე ბა ში (დე ვე ბი 
და ქა ჯე ბი, იახ სა რი და კო პა ლა, ლა შა რის ჯვა რი, შა ვე თი, ბე დის წე რა). 
იგი, ისე ვე, რო გორც “ე რო სი ყაზ ბე გის მოთხ რო ბებ ში”, უაღ რე სად მახ
ვი ლი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გი ა. აქ ვე უნ და და ვა სა ხე ლოთ “რუსთაველის 
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ორი სატრფოს სტრუქტურულსემანტიკური ანალიზი”. ისიც უნ და ით
ქვას, რომ სა მი ვე სტა ტია თით ქოს ამო ვარ დნი ლია ა. გა წე რე ლი ა კვლე
ვის სტი ლი დან, ე.ი. არატ რა დი ცი ო ნა ლუ რი ბუ ნე ბი საა და იყე ნებს მი
თო ლო გი უ რი, ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი და სტრუქ ტუ რა ლის ტუ რი კრი ტი კის 
მო ნა ცე მებს. ალ ბათ კლა სი კი სა და ტრა დი ცი ე ბი სად მი ავ ტო რის გა ნუხ
რე ლი ერ თგუ ლე ბით უნ და აიხ სნას, რომ მან თა ვი სი ნი ჭი და ერუ დი ცია 
ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი სა გან არ წარ მარ თა, არა და – ამით ხომ გა ნუ
ზომ ლად მო ი გებ და ჩვე ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი აზ როვ ნე ბა.

ამა ვე ტომ ში თავ მოყ რი ლია ჩი ნე ბუ ლი ეს სე ე ბი. ისი ნი ეძღ ვნე ბა ნ. ბა-
რა თაშ ვილს, თ. დოს ტო ევ სკის, ა. ახ მა ტო ვას, გ. ლე ო ნი ძეს, პ. ვა ლე რის, 
ა. შა ნი ძეს, გ. ჩუ ბი ნაშ ვილს, ს. ჯა ნა ში ას, კ. კე კე ლი ძეს... მათ ში ავ ტო
რი წარ მო გვიდ გა, პირ ველ ყოვ ლი სა, რო გორც სიტყ ვის ოს ტა ტი, დი დი 
კულ ტუ რის მწე რა ლი. სა ერ თოდ, ესეი სუ ბი ექ ტურ შთა ბეჭ დი ლე ბა თა 
ფიქ სა ცი ა ა, მეც ნი ე რი სა თუ ხე ლო ვა ნის მი მარ თე ბა თა გამ ჟღავ ნე ბა, 
რო მელ საც ხში რად არც ახ ლავს მტკი ცე ბა. იგი სა კუ თა რი თვალ საზ რი
სის გა მოთ ქმა ა, რომ ლის უეჭ ველ გა ზი ა რე ბას არ გთხოვს,  მით უმე
ტეს  არ გა ი ძუ ლებს ავ ტო რი. მაგ რამ ა. გა წე რე ლი ას ესე ე ბი, პო ე ტურ 
ტა ლან ტთან ერ თად გვხი ბლ ავს დი დი ერუ დი ცი ის სი ნათ ლით. ცოდ ნის 
მხატ ვრუ ლი მო დე ლი რე ბა, მწერ ლო ბად ქცე ვა  აი, ა. გა წე რე ლი ას ესე ე
ბის თვი სე ბა. ამი ტომ მი სი მსჯე ლო ბა სუ ლაც არაა პა რა დოქ სუ ლი, მხო
ლოდ პი რად გე მოვ ნე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი. იგი თით ქოს სა ყო ველ თაო 
თვალ საზ რი სის ნა წი ლად იქ ცე ვა, არ გუ მენ ტი რე ბის გა რე შეც, რომ ლის 
არ სე ბო ბა ტექ სტის მიღ მა იგუ ლის ხმე ბა.

სამ წუ ხა როდ, წიგ ნში ვერ მოხ ვდა ად რე ულ კრე ბუ ლებ ში და ბეჭ დი ლი 
ცნო ბი ლი ესე ე ბი ა. ბე ლი ზე, ი. ტი ნი ა ნოვ ზე, თ. დოს ტო ევ სკი ზე, ე. ჰე-
მინ გუ ე ი ზე, კ. გამ სა ხურ დი ა ზე, გ. ტა ბი ძე ზე, დ. კლდი აშ ვილ ზე, ვ. ბარ-
ნოვ ზე... ასე ვე ამ წიგ ნის მიღ მა დარ ჩა “დაკ ვირ ვე ბა ნი და შთა ბეჭ დი ლე-
ბა ნი”, “ტოლ სტო ის მხატ ვრუ ლი მე თო დის შე სა ვა ლი”, მო გო ნე ბა ტი ცი
ან ტა ბი ძე ზე; ასე რომ მკითხ ველს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა მხო ლოდ ნა წი
ლობ რი ვი წარ მოდ გე ნა იქო ნი ოს ა. გა წე რე ლი ას ესე ის ტურ ნა წე რებ ზე. 
დღეს, ტო ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მო წო ლის შე დე გად, იკარ გე ბა დაწ მენ
დი ლი სტი ლის გრძნო ბა, რაც იწ ვევს აუ დი ტო რი ი სა და ლი ტე რა ტუ რის 
გა თიშ ვას, რად გან მათ შო რის ყრუ კედ ლად დგე ბა ბუნ დო ვან ცნე ბა თა 
ბა რი ე რი. ამ თვალ საზ რი სი თაც დი დად სა გუ ლის ხმოა ავ ტო რის ესე ე ბი.

ა. გა წე რე ლი ას ესე ებ ში, პირ ველ ყოვ ლი სა, ად რე სა ტის პორ ტრე ტი და 
ხა სი ა თის თვი სე ბა ნია გა მო სა ხუ ლი, ძუნ წი, მაგ რამ მრავ ლის მეტყ ვე ლი 
ნიშ ნე ბით. ყო ვე ლი მეც ნი ე რუ ლი თუ მხატ ვრუ ლი ნა აზ რე ვი აღ ქმუ ლია 
პი როვ ნე ბის პრიზ მი დან, ბი ოგ რა ფი ი დან გა მომ დი ნა რე. იგი ერ თგუ ლია 
ამ სფე რო ში XIX სა უ კუ ნის ფრან გუ ლი კრი ტი კი სა, რო მელ შიც ბი ოგ რა
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ფია გა ნუყ რე ლია შე მოქ მე დე ბი სა გან და ორი ვე ერ თად აღ ქმუ ლია იმ-
პრე სი ო ნის ტუ ლი თვალ თა ხედ ვით. ა. გა წე რე ლი ას ესე ე ბის დე ტა ლე ბი 
ამ ხე ლენ ნა ტი ფი გე მოვ ნე ბის პრო ზა ი კოსს:

“მე ად ვი ლად შე ვუ რიგ დე ბი სიკ ვდი ლის იდე ას, თუ უფა ლი სა ი ქი ო ში 
თამ ბა ქოს მო წე ვის ნე ბას დამ რთავ სო, - წერ და ვ. რო ზა ნო ვი.

რა ჯუ რის ვნე ბა ნი არ არ ხე ვენ ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის ნავს, ან რო მელ 
ძე ხორ ცი ელს და უ შოშ მი ნე ბია ისი ნი?

დი დი ხა ნია ილია აგ ლა ძე მა რა დი უ ლი დუ მი ლის ქვე ყა ნა შია გა და სახ-
ლე ბუ ლი, იქ არა ვინ არა ფერ ზე და ობს და ყვე ლა ვნე ბის აფ რე ბი დამ-
ცხრა ლი ა.

თვი თონ აფ რე ბიც არ ჩა ნან.
და მინ და ერ თხელ კი დევ აქე დან გა მო ვა ჯავ რო და იმ მხატ ვა რი ვით 

შე ვე კითხ ო: - ჩვე ნო ბა ტო ნო ილი ავ, ახ ლა მა ინც რო გორ ფიქ რობთ, ხრა-
მუ ლი იგი ვე ორა გუ ლია თუ სხვა ჯი შის თევ ზია ბო ლოს და ბო ლოს?!

და მეჩ ვე ნე ბა, რომ ილია აგ ლა ძე ისევ შეჰ ყრის ნა ო ჭებს თვა ლის 
უპე ებ თან ან უკ ვა ლოდ გა აქ რობს მათ თა ვი სი ზო ნა რი ა ნი სათ ვა ლის 
მი ნებ ქვეშ”;

“ი გი ად რე მო აკ ლდა ჩვე ნი მეც ნი ე რე ბის სარ ბი ელს. სუს ხი ან წლებ ში 
მან ყუ რი არ ათხ ო ვა ეპი კუ რეს რჩე ვას: “იცხ ოვ რე უჩინ რად”!

მ. გო გი ბე რი ძეს არ სწყა ლობ და დუ მი ლის ღმერ თი, რო გორც არა სწყა-
ლობ და იგი ჩვე ნი ნი ჭი ე რი მო აზ როვ ნის მუ ზის ღმერთს - სოკ რა ტეს”;

“თუ მარ თლა ყვე ლა ფე რი ეფე მე რუ ლი ა, ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი ის 
რჩე ბა, რომ გა ხე ლი ლი ან ნა ხევ რად გა ხე ლი ლი თვა ლე ბით გვე ძი ნოს. 
მა შინ ფარ დის დაშ ვე ბის წინ თვა ლე ბის სა ბო ლო ოდ და ხუჭ ვა უკა ნას-
კნე ლი აქ ტი იქ ნე ბა სიზ მა რე ულ თან ჩვე ნი ცნო ბი ე რე ბის შე რი გე ბი სა. 
გ. ქი ქო ძე მარ თლაც მო ჭუ ტუ ლი თვა ლე ბით და დი ო და ჩვენს შო რის 
და მეჩ ვე ნე ბა, რომ მი სი სქე ლი ქუ თუ თო ე ბის მთლი ა ნად შეკ ვრამ უდ-
რტვინ ვე ლად და ას რუ ლა შე სა ნიშ ნა ვი პი როვ ნე ბის რო ლი იმ “ა და მი ა-
ნურ კო მე დი ა ში”, რა ზე დაც სიკ ვდი ლის წინ გარ სშე მოკ რე ბილთ ესა უბ-
რე ბო და რო მის პირ ვე ლი იმ პე რა ტო რი”.

ცალ კე უნ და გა მო ი ყოს მე მუ ა რუ ლი ხა სი ა თის “შეხ ვედ რე ბი იუ რი ტი-
ნი ა ნოვ თან”, რო მელ შიც მო გო ნე ბა, მეც ნი ე რუ ლი ფაქ ტე ბი და ცხოვ რე
ბი სე უ ლი დე ტა ლე ბი ერთ მთლი ან მოთხ რო ბად არის ქცე უ ლი.

ხე ლო ვა ნი სა გან გან სხვა ვე ბით, მძი მეა მეც ნი ე რის ხვედ რი, ეს ერ თგვა
რი “ტან ტა ლო სის სას ჯე ლი ა”, რად გან ლო გი კუ რი აზ რი მუ დამ იც ვლე
ბა, გან სა კუთ რე ბით ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბებ ში და მი სი ნა წე რე ბი 
და ვიწყ ე ბას ეძ ლე ვა, იშ ვი ათ შემ თხვე ვა ში  ვიწ რო სპე ცი ა ლო ბის ხალ ხი 
კითხ უ ლობს. მაგ რამ ლი ტე რა ტო რი, ფი ლო ლო გი სა გან გან სხვა ვე ბით, 
უკავ შირ დე ბა ფი ლო სო ფი ა სა და მწერ ლო ბას, რო მელ თა მეშ ვე ო ბით ძა
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ლუძს სა კუ თარ ნა წერს გამ ძლე ო ბა შე მა ტოს, აქ ცი ოს აზ როვ ნე ბის დო-
კუ მენ ტად, ყვე ლა დრო ი სათ ვის სა ინ ტე რე სო მა სა ლად. მშვე ნი ე რე ბა და 
ჭეშ მა რი ტე ბა, აი ორი უმაღ ლე სი პოს ტუ ლა ტი, ღვთა ებ რი ვი ძა ლა, რომ
ლის კე ნაც ორი ენ ტი რი ქმნის სუ ლი ერ ფა სე უ ლო ბას. ალ ბათ მო მა ვალ ში 
მაქ სი მა ლუ რად უნ და შე ერ წყას მეც ნი ე რუ ლი აზ რი მხატ ვრულ ფორ მას, 
სა ხე - ცნე ბას, მშვე ნი ე რე ბა - ჭეშ მა რი ტე ბას, ლო გი კა - ფან ტა ზი ას, რომ-
ლის უდი დე სი ჰე როლ დე ბი იყ ვნენ: ან ტი კურ ხა ნა ში - პლა ტო ნი, ახალ 
დრო ში - ნიც შე. სხვა მხრივ მეც ნი ე რე ბა დარ ჩე ბა მეც ნი ე რე ბი სათ ვის, 
კას ტის ხელ ში. ხალ ხი მას არ მი ი ღებს.

სა ყო ველ თა ოდ არის ცნო ბი ლი და აღი ა რე ბუ ლი აკა კი გა წე რე ლი ას 
დი დი დამ სა ხუ რე ბა ქარ თუ ლი ლექ სის კვლე ვის დარ გში. “ქარ თუ ლი 
კლა სი კუ რი ლექ სი”, რო მე ლიც 40ი ან წლებ ში და ი ბეჭ და ჯერ ჟურ ნალ 
“მნა თობ ში”, შემ დეგ არა ერ თხელ ცალ კე წიგ ნად, არის ფუ ძემ დებ ლუ რი 
მო ნოგ რა ფი ა. ამ ნაშ რო მით შე ჯამ და ქარ თუ ლი ლექ სის შეს წავ ლის მრა
ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა. ავ ტორ მა უმ დიდ რეს თე ო რი ულ და 
პრაქ ტი კულ მა სა ლა ზე დაყ რდნო ბით და ად გი ნა ქარ თუ ლი ლექ სის მახ
ვი ლის, რიტ მის, რით მის, სტრო ფი სა და მეტ რის კა ნონ ზო მი ე რი ბუ ნე ბა, 
ეროვ ნუ ლი ხა სი ა თი.

ლექ სი პო ე ზი ის ეპი ცენ ტრი ა, ამას თან ერ თად  სა სი ცოცხ ლო წეს-
რი გის ინ ტუ ი ცი უ რი გაცხ ა დე ბა. იგი პირ ველ რიგ ში მი ე მარ თე ბა ენას. 
ენა მის თვის არის მა სა ლა, ხო ლო ეს ენა ნა ცი ო ნა ლუ რი ცნო ბი ე რე ბის, 
ფსი ქი კი სა და ხა სი ა თის კო ლექ ტი უ რი და ნა ლე ქი ა, რო მე ლიც მემ კვიდ
რე ო ბით გად მო ე ცე მა ხე ლო ვანს. ყო ვე ლი ერი სათ ვის ლექ სად თქმუ ლი 
სიტყ ვა გა ნუ მე ო რე ბე ლი ღი რე ბუ ლე ბის მა ტა რე ბე ლი ა, არც ქარ თვე
ლი ხალ ხია გა მო ნაკ ლი სი. ამი ტომ ლი ტე რა ტო რის ოც ნე ბა ა, ამოხ სნას 
მშობ ლი უ რი ლექ სის ბუ ნე ბა, რად გან იგი ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის 
მიკ რო მო დე ლი ა, მი სი ყვე ლა ზე ღრმა და უშო რე სი ფე ნე ბი დან წა მო სუ
ლი. გა რეგ ნუ ლად ლექ სის სტრუქ ტუ რა მარ ტი ვი ა, იო ლია მი სი აღ ქმა, 
მოს მე ნა და თვა ლით ათ ვი სე ბა. მაგ რამ ამ სტრუქ ტუ რის თვით ნე ბუ რი 
შეც ვლა არ ძა ლუძს პო ეტს. რად გან იგი გან საზღ ვრუ ლია და შე ბო ჭი ლი 
გე ნე ტუ რი კო დე ბით.

აკა კი გა წე რე ლი ას მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის მთა ვა რი ორი ენ ტი რი პირ
ვე ლი ვე სტა ტი ე ბი დან, ვიდ რე ბო ლოდ რო ინ დელ გა მოკ ვლე ვე ბამ დე, 
არის ქარ თუ ლი ლექ სის სის ტე მა, მი სი კლა სი კუ რი წყო ბა. სა ა მი სოდ 
იგი მი უბ რუნ და უძ ვე ლეს ტექ სტებს, პირ ვე ლად ფიქ სი რე ბულ ლი ტე
რა ტუ რულ მა სა ლას. ეს აუ ცი ლე ბე ლი იყო, რად გან ფეს ვე ბი აწ ვდი ან 
მა ცოცხ ლე ბელ წვენ სა და ძა ლას ტო ტებ სა დ ფოთ ლებს. აკა კი გა წე
რე ლი ამ პირ ველ რიგ ში ძვე ლი ქარ თუ ლი ლექ სი შე ის წავ ლა, მაგ რამ, 
ამას თან ერ თად, XIXXX სა უ კუ ნე თა გა მო ჩე ნი ლი სიტყ ვის ოს ტა ტე ბის 
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პორ ტრე ტე ბი მო ხა ზა. ამ მხრი ვაც მი სი დაკ ვირ ვე ბა ნი, ცალ კე უ ლი მიგ
ნე ბუ ლი დე ტა ლე ბი მუ დამ დარ ჩე ბა დახ ვე წი ლი გე მოვ ნე ბის და სტი
ლის ოს ტა ტო ბის ნი მუ შე ბად. იგი არ გას დევ ნე ბია ვრცელ ექ სკურ სებს. 
ამი ტომ  მსჯე ლო ბა მუ დამ ლა პი და რუ ლი ა, ძუნ წი და უმ თავ რე სი სა კენ 
წარ მარ თუ ლი, დას კვნე ბი  სა და და უბ რა ლო, სენ სა ცი ურ ელ ფერს მოკ
ლე ბუ ლი, სა მა გი ე როდ  ზუს ტი, მარ თა ლი და უტყ უ ა რი.

ნაშ რო მის შე სა ვალ ნა წილ ში მი მო ხი ლუ ლია ლექ სის თე ო რი ის ზო გა დი 
სა კითხ ე ბი, ლექ სთწყო ბის სა ხე ე ბი, სას კო ლო ანუ დოგ მა ტი კუ რი მეტ
რი კა, ე.წ. სმე ნი თი ფი ლო ლო გი ა, რუ სუ ლი ფორ მა ლიზ მი; წარ მოდ გე ნი
ლია ავ ტო რის თვალ საზ რი სი, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად ედე ბა ქარ თუ ლი 
ლექ სის, მი სი ძვე ლი ანუ ფიქ სი რე ბუ ლი საწყ ი სე ბის კვლე ვას. მას მოს
დევს ქარ თუ ლი ვერ სი ფი კა ცი ის შეს წავ ლის ის ტო რი ა. ავ ტო რის მი ზა ნი 
იყო ეჩ ვე ნე ბი ნა  რა გა კეთ და, რა პო ზი ტი უ რი ცოდ ნა დაგ როვ და. რა 
მემ კვიდ რე ო ბა და უხ ვდა მას, რა თა შემ დეგ უშუ ა ლოდ თა ვი სი თვალ
საზ რი სი გა ე შა ლა.

წიგ ნის მე ო რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია ქარ თუ ლი ლექ სის მახ ვი ლი, 
რიტ მი, რით მა, სტრო ფი და სა ზო მე ბი, ლექ სი, რო გორც ენობ რი ვი მა სა
ლის სტი ლი ზე ბა, უკავ შირ დე ბა მახ ვი ლის ცნე ბას. ა. გა წე რე ლი ამ მი უ
თი თა, რომ ქარ თულ ში მახ ვი ლი არაა მკვეთ რი, გან სხვა ვე ბით, ვთქვათ, 
რუ სუ ლი სა გან, მაგ რამ აქვს თა ვი სი კა ნონ ზო მი ე რე ბა. იგი დი ნა მი კურ 
ექ სპი რა ტო რუ ლი ა, ორ მარ ცვლი ან სიტყ ვა ში მო უ დის პირ ველ მარ
ცვალს (ქა რი), სამ მარ ცვლი ან შიც პირ ველს (კა ლა მი) ოთხ მარ ცვლი ან ში 
 ბო ლო დან მე სა მეს (სი ხა რუ ლი), ხუთ მარ ცვლი ან ში  ბო ლო დან მე სა მეს 
(სი ხა რუ ლი), ხუთ მარ ცვლი ან შიც  ბო ლო დან მე სა მეს (მა ტა რე ბე ლი), 
არ სე ბი თად  სიტყ ვას მო უ დის ორი მახ ვი ლი და ა.შ. ალ ბათ ამი ტო მაც 
არის ესო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქარ თულ ლექ სში თუ პრო ზის რიტ მში ქო
რე დაქ ტი ლის კომ ბი ნა ცი ა, რო გორც თვით ენის ბუ ნე ბის, მი სი ჟღე რად
ო ბის, მუ სი კა ლო ბის შე სატყ ვი სი. ხო ლო ყვე ლა ზე მთა ვა რია ქარ თუ ლი 
მეტყ ვე ლე ბის დაქ ტი ლუ რი რიტ მი. ეს არის ერ თერ თი პრინ ცი პუ ლი 
დას კვნა ა. გა წე რე ლი ა სი და რო გორც ეს შემ დეგ სხვებ მაც აჩ ვე ნეს 
(მაგ. პ. ბე რა ძემ), არა ვის თვის სა და ვო არ უნ და იყოს. ა. გა წე რე ლი ას 
თვალ საზ რი სი და ა დას ტუ რა ექ სპე რი მენ ტულ მა ფო ნე ტი კა მაც. მაგ რამ 
ასე თია ენობ რი ვი მო ნა ცე მი სტა ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ჟამს. ხო ლო 
ცოცხ ალ მეტყ ვე ლე ბა ში, დეკ ლა მა ცი ა ში თუ ლექ სის თხზვის პრო ცეს ში 
შე საძ ლოა მახ ვი ლი გა და ად გილ დეს. რო გორც არნ. ჩი ქო ბა ვამ და ამ ტკი
ცა, ძველ ქარ თულ ში მახ ვი ლი მოძ რა ვი უნ და ყო ფი ლი ყო, რაც იწ ვევ
და სიტყ ვის ცვა ლე ბა დო ბას. ა. გა წე რე ლია მი იჩ ნევს, რომ მეტ რი სა და 
სტრო ფის ზე გავ ლე ნით, რა თა შე ნარ ჩუნ დეს რიტ მი, რიტ მუ ლი გან წყო
ბი ლე ბა, შე იძ ლე ბა მახ ვილ მა ად გი ლი შე იც ვა ლოს. ამის მა გა ლი თე ბი უხ
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ვად მო ი პო ვე ბა გ. ტა ბი ძის პო ე ზი ა ში, მაგ რამ საკ მა რი სია მო ვი ტა ნოთ 
დ. გუ რა მიშ ვი ლის ორ ტა ე პე დი:

მე გას მევ დი, მე გაჭ მევ დი, მე გაც მევ დი ტანთ,
შენ და ხარ ბდი მცი რეს ძღვენ თა, სხვის გან მო ნა ტანთ.

ლექ სი ემ ყა რე ბა ენის პრო სო დი ულ შე საძ ლებ ლო ბას. ის, რაც ენა ში 
ფა რუ ლად და ხი ლუ ლა დაა მო ცე მუ ლი, მჟღავ ნდე ბა პო ე ტის მი ერ. ზოგ
ჯერ პო ე ტი ძა ლას ატანს ენას, სიტყ ვებს, სინ ტაქსს, მახ ვი ლებს, ცხა
დი ა, პუნ ქტუ ა ცი ა სა და მარ თლწე რა საც. ასე თი მიმ ძლავ რე ბა ავან ტი უ
რას თა ნაა წილ ნა ყა რი, დი ნე ბის სა პი რის პი რო სვლაა და გა მარ თლე ბუ
ლია მა შინ, რო ცა შე იქ მნე ბა ფა სე უ ლი ნა წარ მო ე ბი, რო ცა ათე ნა ამას 
ინე ბებს.

სა ერ თოდ ხე ლოვ ნე ბა ბუ ნებ რივ სტი ლი ზე ბას ემ ყა რე ბა, გან სხვა ვე-
ბულს ყო ფი თი გა რე მო სა და მეტყ ვე ლე ბი სა გან, თუმ ცა მათ გან იღებს 
სა თა ვეს. სტი ლი ზე ბუ ლია ლექ სი, ცეკ ვა, სიმ ღე რა, სა უ კუ ნე თა მან ძილ
ზე არაც ნო ბი ე რად შე მუ შა ვე ბულ პი რო ბი თო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი. ესეც 
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რო ცა ვმსჯე ლობთ მახ ვილ ზე  ერ თის მხრივ, 
სა სა უბ რო მეტყ ვე ლე ბა ში, მე ო რე მხრივ  ლექ სში?

რით მა თა ნა მედ რო ვე პო ე ზი ა ში მწვა ვე დის კუ სი ის სა გა ნი ა. იე რი ში 
ტრა დი ცი ულ ლექ სზე და იწყო რით მის უარ ყო ფის ნიშ ნით. რო გორც ა. 
გა წე რე ლია შე ნიშ ნავს, რით მა უბ რა ლო სამ კა უ ლი რო დი ა, არა მედ სა
ლექ სო კონ სტრუქ ცი ის ერ თი უმ თავ რე სი წევ რი. ხალ ხუ რი წარ მოდ გე
ნით, რით მა და ლექ სი ერ თმა ნე თი სა გან გა ნუყ რე ლი ა, მაგ რამ რით მაც, 
ისე ვე რო გორც მე ტა ფო რა თუ შე და რე ბა, უკავ შირ დე ბა არაც ნო ბი ერ 
ფსი ქი კას, თხზვის ინ ტუ ი ცი ურ პრო ცესს. იგი არ ღვევს ცნო ბი ე რის მი ერ 
და წე სე ბულ ნორ მებს, შაბ ლონ სა და ტრი ვი ა ლო ბას და უე ცარ გან წყო
ბი ლე ბას გვა ზი ა რებს, გა და ვიწყ ე ბულ ფაქ ტებს, მი ნავ ლე ბულ შთა ბეჭ
დი ლე ბებს, გა მო ავ ლენს გა ურ კვე ველ, პი როვ ნე ბის სულ ში პა სი უ რად 
არ სე ბულ იმ პულ სებს, მაგ რამ ეს მი სი ფა რუ ლი ფუნ ქცი ა ა. გა რეგ ნუ
ლად კი ამ თავ რებს სტროფს და ბგე რა თა კა ნონ ზო მი ე რი მო ნაც ვლე ო
ბით, მთლი ა ნი კე თილ ხმო ვა ნე ბით მსჭვა ლავს მას. ეს კე თილ ხმო ვა ნე
ბა, ბგე რა თა ჰარ მო ნია და წეს რი გი, აგ რეთ ვე დე მო ნუ რი იდუ მა ლე ბა კი 
შე ე სატყ ვი სე ბა გე მოვ ნე ბას, მოძ რა ო ბის არსს და პი როვ ნე ბას აერ თებს 
სიტყ ვა ში და მა ლულ ყო ფი ე რე ბის სა სი ცოცხ ლო წრედ თან.

დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ ლი რით მი სა და მეტ რის, რით მი სა და სიტყ
ვის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა, რით მის ად გი ლი სტროფ ში, ევ ფო ნი უ რი ბუ
ნე ბა, ქარ თუ ლი რით მის გე ნე ზი სი. “რით მა იწყ ე ბა ტა ე პის უკა ნას კნე ლი 
მახ ვი ლი ა ნი ხმოვ ნი დან. ამი ტომ ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი ლექ სის კლა უ-
ზუ ლა უმ თავ რე სად ქო რე უ ლი (ორ მარ ცვლი ა ნი) და დაქ ტი ლუ რია (სამ-
მარ ცვლი ა ნი), მა შა სა და მე, რით მე ბით ქო რე უ ლია ანუ ქა ლუ რი და დაქ-
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ტი ლუ რი ა”, წერს ა. გა წე რე ლია და ეს დას კვნა უკავ შირ დე ბა მსჯე ლო
ბას რიტ მის ბუ ნე ბა ზე, მის დაქ ტი ლო ბა ზე. ეს კი უფ რო ნათ ლად უს ვამს 
ხაზს, თუ რო გორ ვლინ დე ბა იგი ლექ სის გან სხვა ვე ბულ კომ პო ნენ ტთა 
სის ტე მა ში. აკა კი გა წე რე ლი ამ შემ დეგ ში გა და სინ ჯა ქარ თუ ლი რით მის 
გე ნე ზი სის სა კითხ ი, შეც ვა ლა ამ წიგ ნში გან ვი თა რე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა 
(ვფიქ რობ, “რით მის ევო ლუ ცი ის სა კითხ ის” გა და სინ ჯვა არ იყო მარ თე
ბუ ლი).

აკა კი გა წე რე ლია რით მას იკ ვლევს ვრცელ კონ ტექ სტში, პო ე ტურ მა
სა ლას თან მი მარ თე ბით. მი სი ანა ლი ზი არის არა სტა ტის ტი კუ რი ფორ
მე ბის აღ რიცხ ვა, არა მედ დი ნა მი კუ რი ძა ლის ჩვე ნე ბა, და მორ ჩი ლე ბუ
ლი ეს თე ტი კურ პრინ ციპს. იგი გვას წავ ლის, რომ რით მა, თა ვის თა ვად 
აღე ბუ ლი, ფიქ ციაა და ღი რე ბუ ლე ბას იძენს მხო ლოდ კონ ტექ სტში, ჭეშ
მა რიტ ქმნი ლე ბა ში. ამი ტომ მი სი მსჯე ლო ბა ეყ რდნო ბა არა გა მო ნაკ
ლი სებს ან უსუ სურ ტექ სტებს, არა მედ  შე დევ რებს, რად გან ლი ტე რა-
ტუ რის ბუ ნე ბას გან საზღ ვრავს შე დევ რე ბი და კა ნო ნე ბიც მათ გან უნ და 
გა მო ვი ტა ნოთ. ამ დე ნად ა. გა წე რე ლი ას არ გუ მენ ტი რე ბა და რით მის ნი
უ ან სე ბის ანა ლი ზი ეს თე ტი კურ მო მენ ტსაც შე ი ცავს და ერ თერ თი ხერ
ხია მხატ ვრუ ლი კონ ცეფ ცი ის ამო სახ სნე ლად.

რით მის (“სა რით მო სიტყ ვის”) ანა ლი ზი მუ დამ აზ რთან, მხატ ვრულ 
ცნო ბი ე რე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ამი ტომ ა. გა წე რე ლი ას მხო
ლოდ სტრუქ ტუ რა კი არ აინ ტე რე სებს, არა მედ სტრუქ ტუ რის ფუნ ქცი
აც. ჯერ მთლი ან სის ტე მას თან მი მარ თე ბა, შემ დეგ ად გი ლი და რო ლი. 
ასე თი პრინ ცი პის გა ტა რე ბა ძნე ლი ა, რად გან იგი ნი უ ან სთა მეშ ვე ო ბით 
მთე ლის აღ დგე ნა ა, მაგ რამ სწო რედ ამი ტომ არის ფა სე უ ლი მო ნა პო ვა რი.

სიტყ ვა თა გა რით მვა მათ შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რის აღ დგე ნა ა, უძ
ვე ლე სი ერ თო ბის ან კი დევ  ამ ერ თო ბის ილუ ზი უ რი ჩვე ნე ბა, პირ ველ 
სა თა ვეს თან დაბ რუ ნე ბის მი რა ჟი, თა მა შის ხე ლოვ ნე ბა. ეს ხორ ცი ელ
დე ბა ბგე რე ბის კა ნონ ზო მი ე რი მო ნაც ვლე ო ბით. მაგ რამ ბგე რა თა მაქ
სი მა ლუ რი დამ თხვე ვა, ე.წ. ომო ნი მუ რი რით მა (მკლავს  მკლავს, მო
ნა მა  მო ნა მა) უფ რო ცუ დად ჟღერს, ვიდ რე მი ახ ლო ე ბა აზ რის მშვე
ო ბით გა ჩე ნილ ბზარ თან ბგე რა თა ერ თი ან კომ პლექ სში (ზღვა  სხვა, 
ქა რი  კა რი). ამი ტომ გა რით მვა ის ტო რი უ ლად ენის დი ფე რენ ცი რე ბის, 
გან ტოტ ვის, გაშ ლის მძლავ რი ბერ კე ტიც იყო. ამ ჟა მად კი აღად გენს ამ 
უძ ვე ლეს პრო ცესს, რაც შერ წყმის, დაბ რუ ნე ბის სი ხა რულს მუ სი კა ლუ
რი ჟღე რა დო ბით ავ ლენს, რო გორც მა ტე რი ის თვი სე ბას, სი ცოცხ ლის 
უნა რად ქცე ულს.

შემ დეგ ვეც ნო ბით სტრო ფის აგე ბუ ლე ბას, მის თე მა ტი კურ, მეტ რულ 
და მარ ცვლებ რივ თა ნაბ რო ბას, ჰე ტე რო მეტ რულ (ა რა თა ნა ბა რი) და 
იზო მეტ რულ (თა ნა ბა რი) სტრო ფებს, რით მის და ნიშ ნუ ლე ბას სა ლექ სო 
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მო ნაკ ვე თის ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის. წარ მოდ გე ნი ლია ურით მო იამ ბი კოს 
სი ლა ბუ რი სტრო ფი, რით მი ა ნი იამ ბი კოს სტრო ფე ბი. ცნო ბი ლია  იამ ბი
კო იყო ბი ზან ტი უ რი რე ლი გი უ რი პო ე ზი ის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი რე გი ო ნი. 
ამი ტომ იგი თან და თან და ირ ღვა რო გორც ფორ მის, ისე არ სის თვალ
საზ რი სით. გზა გა ი კა ფა ხალ ხურ მა, სა უ კუ ნე ე ბის ბნელ წი აღ ში სტი ქი
უ რად ფორ მი რე ბულ მა ლექ სმა და XI სა უ კუ ნი დან ლი ტე რა ტუ რა ში ყა
ლიბ დე ბა სი ლა ბურ ტო ნუ რი ლექ სის კატ რე ნუ ლი სტრო ფი. ნაშ რომ ში 
გან ხი ლუ ლია ორ ტა ე პე დი, სამ ტა ე პე დი და ა.შ. მაგ რამ ქარ თუ ლი ლექ სი
სათ ვის მთა ვა რია კატ რე ნუ ლი სტრო ფი, ალ ბათ არა მხო ლოდ რუს თა ვე
ლის დი დი ზე გავ ლე ნის მე ო ხე ბით.

სტრო ფი ლექ სის სტრუქ ტუ რუ ლად დას რუ ლე ბუ ლი მო ნაკ ვე თი ა.
მეტყ ვე ლე ბას ლექ სად აქ ცევს რიტ მი, რიტ მის ორ გა ნი ზე ბა და მის კენ 

გა ნუხ რე ლი სწრაფ ვა. იგი აერ თებს მთა ვარ სა ლექ სო კომ პო ნენ ტებს, 
რო მელ თა დახ ვე წა წარ მო შობს რა ფი ნი რე ბულ სის ტე მას. ა. გა წე რე ლი-
ას დას კვნით, სი ლა ბურ -ტო ნურ, ე.ი. ქარ თულ ლექ სთწყო ბა ში რიტმს 
აყა ლი ბე ბენ - მეტ რი, მეტ რი სა და სიტყ ვის ურ თი ერ თო ბა, გა და ტა ნა, 
რით მა, ტემ პი და ინ ტო ნა ცი ა. ამ ცნე ბა თა სინ თე ზი რე ბა ინ ტუ ი ცი უ რი ა, 
ე.ი. პო ე ტი, გან სხვა ვე ბით სპე ცი ა ლის ტი სა გან, არ იც ნობს მათ სპე ცი
ფი კას, მაგ რამ გრძნობს და სმე ნის მეშ ვე ო ბით, ში ნა გა ნი გან წყო ბი ლე
ბის კარ ნა ხით, ავ ლენს რიტ მის გა ნუ მე ო რე ბელ ბუ ნე ბას.

ა. გა წე რე ლი ას ვრცლად აქვს გან ხი ლუ ლი მეტ რის ცნე ბა, წიგ ნის და
სას რულს კი  ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი ლექ სის სა ზო მე ბი, მეტ რუ ლი სქე მა 
და ტერ ფი, მა თი ურ თი ერ თმი მარ თე ბა, ტერ ფის გვა რე ბი  ქო რე, დაქ ტი
ლი, მე ო რე პე ო ნი, აგ რეთ ვე  ანაკ რუ ზა და კლა უ ზუ ლა, ცე ზუ რა, ტემ
პი და ინ ტო ნა ცი ა. ყო ვე ლი დე ბუ ლე ბა და დას ტუ რე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი 
მა გა ლი თე ბით, რო მელ თაც თა ვის თა ვა დი პო ე ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბაც გა
აჩ ნი ათ და სუ ლაც არ არი ან მკვდა რი ილუს ტრა ცი ე ბი, რად გან ერ თია 
ფაქ ტის არ სე ბო ბა, მე ო რე  მი სი პო ე ტუ რი ხა რის ხი. ლი ტე რა ტუ რას 
კი ქმნის ხა რის ხობ რი ვი იე რარ ქი ა, მაგ რამ უმ წეო ფაქ ტე ბის კონ სტან
ტა ცია არა ფერს ნიშ ნავს. ამ ჯე რად ა. გა წე რე ლია გვაწ ვდის მთა ვარს, 
არ სე ბით ნიშ ნებს და მსჯე ლო ბას არ ტვირ თავს დე ტა ლე ბით. ამი ტომ 
მკითხ ვე ლი იო ლად აღიქ ვამს მეც ნი ე რის ნა აზ რევს.

ისიც უნ და ით ქვას, რომ აკა კი გა წე რე ლი ა, რო გორც თე ო რე ტი კო სი, 
არ სცილ დე ბა ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო ბის სფე როს. იგი ლექ სის თე ო
რი ის, რით მის თუ რიტ მის ანა ლი ზი სას მუ დამ კონ კრე ტულ ლი ტე რა ტუ
რულ მა სა ლას ემ ყა რე ბა და არ იშ ვე ლი ებს ფი ლო სო ფი ი სა თუ ფსი ქო
ლო გი ის მო ნა ცე მებს. ეს ავო რის პრინ ცი პუ ლი პო ზი ცი ა ა, რად გან, მი სი 
აზ რით, ლი ტე რა ტუ რულ კვლე ვას აქვს თა ვი სი საზღ ვა რი და მი სი დარ
ღვე ვა არ არის სა სურ ვე ლი. ასე თი პო ზი ცია აუ ცი ლე ბე ლი იყო მა შინ, 
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რო ცა ქარ თუ ლი ლექ სის ბუ ნე ბა უნ და დად გე ნი ლი ყო. დღეს კი სა ჭი რო ა, 
ჩე მის აზ რით, გა ფარ თოვ დეს კვლე ვის სფე რო, მე ტი ყუ რადღ ე ბა მი ექ-
ცეს ქარ თულ ხალ ხურ, სვა ნურ, მეგ რულ -ჭა ნურ სა ლექ სო ფორ მებს, სა-
ლექ სო სტრუქ ტუ რის გე ნე ზი სის პრობ ლე მას რო გორც ზო გა დად, ისე 
ქარ თვე ლურ არე ალ ში, მის მი მარ თე ბას ეროვ ნულ ფსი ქი კას თან, გონ-
თან, ყო ფი ე რე ბას თან, ე.ი. არ სე ბი თად უნ და მო ვახ დი ნოთ ა. გა წე რე
ლი ას პო ე ტი კუ რი კონ ცეფ ცი ის უნი ვერ სა ლი ზე ბა, ხო ლო დის კუ სია ამ 
კონ ცეფ ცი ის გარ შე მო, ბო ლო ათ წლე ულ ში გაშ ლი ლი, გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ჩვენ თით ქოს “მო ჯა დო ე ბე ლი წრის” ირ გვლივ ვტრი ა ლებთ.

აკა კი გა წე რე ლი ამ გაწ მინ და ქარ თუ ლი პო ე ტი კა უსაგ ნო, დოგ მა ტი კუ
რი ტერ მი ნე ბი სა გან; თა ნა მედ რო ვე ლექ სთმცოდ ნე ო ბის, გან სა კუთ რე
ბით რუს მკვლე ვარ თა შრო მებ ზე დაყ რდნო ბით, ამოხ სნა მი სი რთუ ლი 
და მა თე მა ტი კუ რად ზუს ტი მე ქა ნიზ მი, მაგ რამ ლექ სი ამას თან ერ თად 
დარ ჩა მის თვის რო გორც ეს თე ტი კუ რი ფე ნო მე ნი და არა გან ყე ნე ბუ ლი 
ჭვრე ტის ან აბ სტრაქ ტუ ლი კვლე ვის სა გა ნი. ამი ტომ ა. გა წე რე ლი ას მი
ერ დად გე ნი ლი ფაქ ტე ბი და და სა ბუ თე ბუ ლი დე ბუ ლე ბა ნი უაღ რე სად 
ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი ა, ე.ი. აქვთ გა მო ყე ნე ბი თი, პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო
ბა ლი ტე რა ტუ რულ პრო ცეს თა აღ სად გე ნად, მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის 
ევო ლუ ცი ი სათ ვის თვა ლის გა სა დევ ნებ ლად. ჩვე უ ლებ რივ, ქარ თვე ლი 
ლი ტე რა ტო რი, რო ცა მსჯე ლობს ქარ თუ ლი ლექ სის სტრუქ ტუ რა ზე, ემ-
ყა რე ბა ა. გა წე რე ლი ას პო ე ტი კურ კონ ცეფ ცი ას.

ა. გა წე რე ლი ას პო ე ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბა ნი ტრა დი ცი ებს ეფუძ ნე ბა 
რო გორც თე ო რი უ ლად, ისე მა სა ლის თვალ საზ რი სით. მაგ რამ XX სა-
უ კუ ნემ, გან სა კუთ რე ბით მო დერ ნის ტულ მა და ავან გარ დის ტულ მა ხე-
ლოვ ნე ბამ, წარ მოშ ვა ფი ლო ლო გი ა ში ანა ლო გი უ რი - ახალ ფორ მა თა ამ-
ხსნე ლი და შე სატყ ვი სი მიმ დი ნა რე ო ბა ნი (“ა ხა ლი კრი ტი კა”, “ფსი ქო ა ნა-
ლი ზუ რი და იუნ გი ა ნუ რი კრი ტი კა”, რუ სუ ლი ფორ მა ლიზ მი, ეგ ზის ტენ-
ცი ა ლუ რი კრი ტი კა, სო ცი ო ლო გიზ მი, სტრუქ ტუ რა ლიზ მი, “ტელ კე ლის” 
ჯგუ ფი და ა.შ.). თვით სტრუქ ტუ რა ლის ტუ რი ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო-
ბა გან სხვა ვე ბულ ნა კა დე ბად იყო ფა - სტრუქ ტუ რულ -ლინ გვის ტუ რი (რ. 
ია კობ სო ნი), სტრუქ ტუ რულ -გე ნე ტი კუ რი, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ-
ლია “სიღ რმის ფსი ქო ლო გი ი სა” და მი თო ლო გი ი სა კენ (გ. ბაშ ლი ა რი, ლ. 
შპიტ ცე რი...), სე მი ო ტი კუ რი (რ. ბარ ტი, ი. კრის ტე ვა...), რო მე ლიც თა-
ვის მხრივ გვაძ ლევს ორ სა ხეს ხვა ო ბას - სტრუქ ტუ რულ -სე მი ო ტი კურ სა 
და ტექ სტუ ა ლურ -სე მი ო ტი კურს.

მეც ნი ე რუ ლი აზ რის თვი სე ბა ხომ სრულ ყო ფი სა კენ სწრაფ ვა ა. ხე
ლოვ ნე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით აქ წინ სვლა აღ მას ვლას ნიშ ნავს. რო ლან 
ბარ ტის მა გა ლი თით რომ ვი სარ გებ ლოთ, კონ ცეფ ცია მოგ ვა გო ნებს 
ია ზო ნის ხო მალდს “არ გოს”. ვიდ რე კოლ ხე თის ნა პირს მი აღ წევ დნენ, 



521

არ გო ნავ ტებ მა თან და თან შეც ვა ლეს ხო მალ დის ყო ვე ლი ნა წი ლი, ძვე
ლი სა გან დარ ჩა მხო ლოდ სა ხე ლი და ფორ მა. მსგავ სად ამი სა, ასე თან
და თან, შე უმ ჩნევ ლად იც ვლე ბა კონ ცეფ ცი ა, მეც ნი ე რუ ლი აზ რი, შე ხე
დუ ლე ბა თა სის ტე მა.

ამი ტომ ად რე თუ გვი ან აკა კი გა წე რე ლია სტრუქ ტუ რა ლიზმს უნ და 
შე ჯა ხე ბო და და ეს მოხ და მა შინ, რო ცა ამ ლინ გვის ტი კა ში ჩა სა ხულ
მა და შემ დეგ მეც ნი ე რე ბის სხვა დას ვა დარ გებ ში შეჭ რილ მა მიმ დი ნა
რე ო ბამ ჩვენ შიც შე მო ა ტა ნა  ჯერ ლინ გვის ტი კა ში (თ. გამ ყრე ლი ძე, გ. 
მა ჭა ვა რი ა ნი), შემ დეგ ლი ტე რა ტუ რის მცოდ ნე ო ბა ში. კონ კრე ტუ ლად 
რუს თა ვე ლის ლექ სთან მი მარ თე ბით მი სი გა მომ ხატ ვე ლი გახ და აკად. 
გ. წე რე თე ლი. მაგ რამ ისიც უნ და ით ქვას, რომ მი სი ამო სა ვა ლი იყო 
სტრუქ ტუ რულ ლინ გვის ტი კუ რი, ე.ი. რ. ია კობ სო ნის მე თო დი, არ სე ბი
თად სტრუქ ტუ რა ლიზ მის მხო ლოდ ერ თი ნა კა დი, გ. წე რეთ ლის ნაშ რო მი 
“მეტ რი და რით მა “ვეფ ხის ტყა ო სან ში” მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო არა თა ვი სი 
დას კვნე ბით (მაგ. “ოქ როს კვე თის” ძი ე ბა “ვეფ ხის ტყა ო სან ში”, რუს თა
ვე ლის ლექ სის სტრუქ ტუ რის ნაც ვლად გან ხი ლუ ლია 16მარ ცვლო ვა ნი 
ლექ სის სტრუქ ტუ რა, მეტ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი მიჩ ნე უ ლია პო ე ტის 
გე ნი ა ლო ბის გა მოვ ლე ნად და ა.შ.), არა მედ მე თო დო ლო გი უ რი თვალ
საზ რი სით, რო გორც ახა ლი თე ო რი უ ლი სამ ყა როს შე მომ ტა ნი, უფ რო 
სა ინ ტე რე სო ზო გა დად, ვიდ რე კონ კრე ტულ პლან ში, მაგ რამ ლო კა ლურ 
ქარ თულ გა რე მო ში. ა. გა წე რე ლი ამ მთე ლი წიგ ნი და წე რა გ. წე რეთ ლის 
ამ ნაშ რო მის წი ნა აღ მდეგ  “ვეფ ხის ტყა ოს ნის პო ე ტი კის ზო გი ერ თი სა-
კითხ ი”, და იც ვა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა ნი, ლექ სთმცოდ ნე ო ბის ტრა დი ცი
უ ლი სა ფუძ ვლე ბი, სტი ლი და ტერ მი ნო ლო გი ა.

უნ და გა ვი მე ო როთ, რომ სტრუქ ტუ რა ლიზ მმა ლი ტე რა ტუ რის თე ო
რი ას მრა ვა ლი სი ახ ლე შე მა ტა. მაგ რამ კონ კრე ტუ ლი ტექ სტის, კონ
კრე ტუ ლი მწერ ლის შე მოქ მე დე ბის ანა ლი ზი მას ნაკ ლე ბად გა მოს დის 
(კი დევ ერ თხელ გა ვიხ სე ნოთ რ. ია კობ სო ნი სა და კ.ლ. სტრო სის “შარლ 
ბოდ ლე რის “კა ტე ბი”!). ა. გა წე რე ლი ას პო ლე მი კას გ. წე რე თელ თან 
ჰქონ და უაღ რე სად პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჩვე ნი ლი ტე რა ტუ რის
მცოდ ნე ო ბის წინ სვლი სათ ვის და ამ მხრივ იგი უსა თუ ოდ ცენ ტრა ლუ-
რი მოვ ლე ნა იყო 70-ი ა ნი წლებ ში. ალ ბათ მო მა ვალ ში უფ რო სრუ ლად 
იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ დის კუ სი ის შე დე გე ბი. მე მგო ნი ა, ამ ორ 
სა პი რის პი რო საწყ ი სებ ზე (ტრა დი ცი ო ნა ლიზ მი და სტრუქ ტუ რა ლიზ-
მი) დაყ რდნო ბით, მა თი შერ წყმით, ახა ლი მა სა ლე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იქ მნე ბა მე სა მე სის ტე მა, არა მხო ლოდ პო ე ტი კა-
ში, არა მედ მთელს ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რულ აზ როვ ნე ბა ში.

“რჩე ულ ნა წე რებ ში” შე სუ ლია პო ლე მი კუ რი სტა ტი ე ბის მთე ლი სე
რი ა, მი მარ თუ ლი სხვა დას ხვა სპე ცი ა ლო ბის მკვლე ვა რე ბი სად მი. მათ ში 
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ავ ტო რი იცავს თა ვის პო ზი ცი ას და კულ ტუ რის არა ერთ სა დის კუ სიო 
სა კითხს წა მოჭ რის. მარ თა ლი ა, პო ლე მი კას ახ ლავს გა და ჭარ ბე ბუ ლი 
და ძა ბუ ლო ბა, მაგ რამ პრინ ცი პუ ლი პრობ ლე მე ბი აღ ძრა ვენ პა ექ რო ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბას. ამ პერ მა ნენ ტულ მა ბრძო ლებ მა მკვლე ვარს თით ქოს 
ახა ლი სუ ლი შთა ბე რეს, არ მის ცეს დაცხ რო მის, დამ შვი დე ბის სა შუ ა
ლე ბა. ლი ტე რა ტო რი, რო მელ საც კმა ყო ფი ლე ბა და უფ ლე ბი ა, ვე რა ფერს 
და წერს. მას უნ და სდევ დეს უკ მა რო ბის მწვა ვე გრძნო ბა, სა კუ თარ თავ
ზე ამაღ ლე ბის სურ ვი ლი. ასე თი გან ცდა დამ ტან ჯვე ლი ა, მაგ რამ აუ ცი
ლე ბე ლიც.

ამ დე ნად, ერ თის მხრივ, პო ლე მი კურ მა სი ტუ ა ცი ამ აკა კი გა წე რე ლი ას 
შე უ ნარ ჩუ ნა სიფ ხიზ ლის უნა რი, შთა ა გო ნა მრა ვა ლი სტა ტია და გა მოკ
ვლე ვა, მაგ რამ, მე ო რეს მხრივ, ხე ლი შე უ შა ლა  და ემ თავ რე ბი ნა რო მა ნი 
“შა მი ლი”, მო ნოგ რა ფია “პეტ რე იბე რი ე ლი” და ა.შ. პო ლე მი კა ააქ ტი ვებს 
ში ნა გან ძა ლებს, მაგ რამ მუდ მი ვი კა მა თი არ იძ ლე ვა დრო სა და სა შუ ა
ლე ბას ახალ წიგ ნთა და სა წე რად,  ავ ტო რი ხომ გარ თუ ლია შექ მნი ლის 
დაც ვით, და მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტი რე ბით,

მი უ ხე და ვად თა ვი სი ასა კი სა, აკა კი გა წე რე ლია ჭა ბუ კუ რი ხა ლი სი თა 
და ძა ლით ეჭი დე ბა ქარ თულ სიტყ ვას.

იგი ისე ვე და უმ ცხრა ლია და საბ რძოლ ვე ლად შე მარ თუ ლი, თით ქოს 
პირ ველ სტრი ქო ნებს წერ დეს. დაღ ლა, შეს ვე ნე ბა და შე ჩე რე ბა მი სი ბუ-
ნე ბი სათ ვის ისე ვე უცხ ო ა, რო გორც მიღ წე უ ლით ტკბო ბა და დამ შვი-
დე ბა, რად გან ძვე ლი რო მა ე ლე ბის თქმი სა არ იყოს - “Ad augusta per 
angusta” (მა ღალ მიზ ნებს აღ წე ვენ დიდ სიძ ნე ლე თა გა და ლახ ვით).

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლო”, 22 ოქტომბერი, 1982.



523

                       სარჩევი
   I.ესსე
“მგოს ნე ბის, ოც ნე ბის ქა ლა ქი”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

“მე მოვ კვდე ბი, რო გორც პო ეტს შეჰ ფე რის”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ლოინი  – საბრძოლო აქლემი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

“მე - თა ნამ გზავ რი მკვდა რი ფოთ ლე ბის” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

“ე ლა დის ყვა ვი ლე ბი” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

სიტყ ვა თა სარ კე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

მუ ხის სა კარ ცხუ ლი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

ორი იდე ა ლი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

“თა ვა წე უ ლი ქარ თლის დრო შე ბი” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

კლა სი კა, რო გორც ითა კა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

“მარტოობაში იზრდება სული”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

მო გე ბა წა გე ბის ფა სად . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

დევ ნი ლი ტრი უმ ფა ტო რი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

მის სიკ ვდილს იგ ლო ვებს ყვე ლა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

რო გორც სარ და ლი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

მკურ ნა ლი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

ირაკ ლი გო ცი რი ძის ხსოვ ნას . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

ქართული სიტყვის სტიქიიდან  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

მე ხუ თე საფ ლა ვი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

   II. პოლემიკა
ტან ტა ლო სის ტან ჯვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ტი რა ჟე ბის თუ პო ე ზი ის წი ნა აღ მდეგ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

პა სუ ხი ახალ გაზ რდა კრი ტი კოსს . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

პა სუ ხი ემ ზარ კვი ტა იშ ვილს. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

რე დაქ ტო რის კო მენ ტა რი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლი - ეროვ ნუ ლი გმი რი თუ 

     “ექ სტრე მის ტ-ა ვან ტი უ რის ტ-სე პა რა ტის ტი?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

გურამ ბარნოვის ეჭვი და ნოს ტალ გი ა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

   III. პუბლიცისტიკა
გარ დაქ მნის პრო ცე სი და ლი ტე რა ტუ რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

ქარ თუ ლი ენის მო მავ ლი სათ ვის  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

გა ნახ ლე ბის სტი მუ ლი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

26 მა ი სი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
არ ჩევ ნე ბი დე მოკ რა ტი ულ სა ქარ თვე ლო ში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105



524

დი დი მწერ ლის სა ი უ ბი ლე ოდ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

უფ ლე ბა, რო მე ლიც აკ რძალ ვად იქ ცა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

მშვი დო ბა სა ქარ თვე ლო ში  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

სა ქარ თვე ლო კი დევ ერ თი არ ჩე ვა ნის წინ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

ყვე ლა ფე რი რომ ნა თე ლი იყოს  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

გა მო ი ცე მა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას თხზუ ლე ბა თა ოც ტო მე უ ლი  . . . . . . 121

მხო ლოდ თან ხმო ბა და წეს რი გი. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

თით ქოს სა ქარ თვე ლოს მტერს ებ რძოდ ნენ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

“ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ქარ თვე ლოს” მთა ვა რი რე დაქ ტო რის  განცხადება . . . . . .126

ორი დე პე შა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

“მძი მე და ყოვ ლად საფ რთხი ლო”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

ვის მხა რე საა ვაკ სბერ გი? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

დო კუ მენ ტე ბი მეტყ ვე ლე ბენ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

მწე რალ თა კავ ში რის მო მა ვა ლი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

ახ ლა მა ინც სთქვით სი მარ თლე!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

იქ მნე ბა ახა ლი სა ზო გა დო ე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

ეს შეც დო მა ა!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

სიტყ ვა კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას და ბა დე ბის დღე ზე ძველ აბა შა ში . . . . . . .145

ბო ი კო ტი თუ არ ჩევ ნე ბი?!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

სა ვარ ძე ლი აფ ხა ზე თის სა ნაც ვლოდ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

სა ქარ თვე ლო ში ეროვ ნუ ლი მთავ რო ბა უახ ლო ეს  მო მა ვალ ში 

     არ ჩევ ნე ბის გზით ვერ მო ვა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

უნ და გა მოჩ ნდეს პი როვ ნე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

“სა ნამ რო მის პაპ ზე უფ რო კა თო ლი კე ნი ვიქ ნე ბით, არა ფე რი გვეშ ვე ლე ბა!” . . .157

აბა შის გამ გებ ლის აღ სა რე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

ტე ლე ვი ზია ხე ლი სუფ ლე ბის რუ პო რია . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

“ზვი ად გამ სა ხურ დი ას და ედუ არდ შე ვარ დნა ძის მო რი გე ბა...” . . . . . . . . . . . . . .170

ნა ტო ვაჩ ნა ძეც იც ნობ და ბე რი ას, ამი ტომ დამ სმე ნად გა მო ვაცხ ა დოთ? . . . . . . .178

ძნე ლად მო სა ყო ლი ის ტო რია ან 80 წლის ქა ლი პო ლი ტი კუ რი სა ბა ბით 

     მოკ ლეს?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო ზე  არ დაგ ვპა ტი ჟეს! . . . . . . . . . . . . .189

1992 წელს პუტ ჩის ტებს ხომ ვერ წარ მო იდ გენ დნენ, რომ ზვი ა დის და ბა დე ბის 

60 წლის თა ვი ოპე რის თე ატ რში აღი ნიშ ნე ბო და, ხო ლო თა ვად ცი ხე ში 

     აღ მოჩ ნდე ბოდ ნენ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

ავა ღორ ძი ნოთ სა ქარ თვე ლო ერ თად!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

პუტ ჩი დან - ეროვ ნულ ნი ჰი ლიზ მამ დე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197



525

დიპ ლო მა ტი უ რი მა ნევ რე ბით არა ფე რი გა მო ვა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

ფა რუ ლი ბი ო კო ტის ტე ბი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

შე მოდ გო მის ბუ ზე ბი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

ის ტე რი ას ტე რო რი მოჰ ყვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

ხე ლი სუფ ლე ბის ახა ლი მუ ქა რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

მოზაიკა: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

     1. პრო ვო კა ცია. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

     2. თბი ლი სის დან გრე ვი სათ ვის — ჯილ დო ხუ თი მი ლი ო ნი ლა რი!  . . . . . . . . .220

     3. კი კა ჩე იშ ვი ლი ვერ ის ვე ნებს . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

14 ნო ემ ბერს ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ  ერ თხელ და არ ბია სა მეგ რე ლო . . . . . . . . .221

მო ქა ლა ქე თა კავ შირ ში დი დი სი ა მოვ ნე ბით შე ვი ტან დით გან ხეთ ქი ლე ბას . . . . .223

ჩვენ ისევ ზვი ა დის ტე ბი ვართ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

თუ ამას ქვეყ ნის მარ თვა ჰქვი ა, მა შინ ყვე ლას შეს ძლე ბია პრე ზი დენ ტო ბა  . . . .230

სამ ხედ რო ხუნ ტამ ორი თე ბერ ვლის მი ტინ გის დარ ბე ვის დროს ათი ადა მი ა ნის 

     სი ცოცხ ლე შე ი წი რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

სიტყვა პარ ლა მენ ტის 22 თე ბერ ვლის სხდო მა ზე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

უნი ვერ სი ტეტ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტი გა იხ სნე ბა . . . . . . . . . .240

ერი, ეროვ ნე ბა, რეკ ვი ზი ტი... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი ამ ბო ხე ბა არა სო დეს მომ ხდა რა . . . . . . . . . . . . . . .246

ვინ ვინ არის?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250

ყვე ლა ფე რი პრე ზი დენ ტის სა ხელს  უკავ შირ დე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

რა ტომ და უ წე რა სო სო სი გუ ამ  12 სტუ დენტს ორი ა ნი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

ისევ და ისევ სკა მე ბის თვის ბრძო ლა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

დღეს სა ხელ მწი ფო ეროვ ნუ ლი სუ ლის და სან გრე ვად არის მო მარ თუ ლი . . . . . .262

და კარ გუ ლია ტე რი ტო რი ე ბი, დან გრე უ ლია ეკო ნო მი კა, 

     ქვე ყა ნა ინ ფორ მა ცი ულ ვა კუ უმ შია  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

გა ნახ ლე ბის სურ ვი ლი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267

“სა ქარ თვე ლო ბა რა ბას გზას მიჰ ყვე ბა და იგი ქრის ტეს გზა ჰგო ნი ა” . . . . . . . . .269

ოპო ზი ციის ტრი უმ ფი. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

“ყვე ლა სფე რო ში, ყვე ლა დარ გში გა ნუ კითხ ა ო ბა ა”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

ლი ტე რა ტუ რა და არა დოქ ტრი ნა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273

პრე ზი დენ ტი - კი ო, მე რი - არაო  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275

პარ ლა მენ ტის მოწ მო ბა № 02/035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

დარ ბა ზი ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნულ მწე რალ თა გა ერ თი ა ნე ბაა . . . . . . . . . . . . . . . .279

პა სუ ხი გა ზეთ “ა ჭა რის” რე დაქ ცი ის კითხ ვებ ზე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

ქარ თუ ლი სიტყ ვის გაძ ლი ე რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, ვიდ რე ქარ თუ ლი 



526

     სა ხელ მწი ფო არ გან მტკიც დე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

მწერ ლო ბას პირ ველ რიგ ში ეს თე ტი კუ რი ფუნ ქცია აქვს . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285

მტე რო ბა ენის...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291

ისევ რუ სე თის მუ ქა რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

მო ხე ტი ა ლე ცრუ- ფორ ვარ დი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295

ორი ბა ნა კი - ორი პო ზი ცია  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

სა ნამ შე ვარ დნა ძე იქ ნე ბა ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი - ას ლან აბა ში ძე 

     თბი ლის ში არ უნ და ჩა ვი დეს . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

გრან ტის მო ი მე დე ბი უ ჯე ტი არა სო დეს შეს რულ დე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

სიტყ ვა  ელიზ ბარ ერის თა ვის ძეგ ლის გახ სნა ზე გორ ში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

სო სო სი გუ ას შა ვი სია  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302

ენა, ერი, რწმე ნა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

ეკუთ ვნო და თუ არა რე ზო ამა შუ კელს და გუ რამ დო ჩა ნაშ ვილს

რუს თა ვე ლის პრე მი ა?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

25 წლის შემ დეგ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

ვის რას ჩა მო ვარ თმევ დი  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312

რო მელს და არ ქმე ვენ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას სა ხელს - აე რო პორტს 

     თუ თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დანს?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

“მთვა რის მო ტა ცე ბა”  ქარ თვე ლი ერის ტრა გე დი ას ასა ხავს . . . . . . . . . . . . . . . .316

ჩაშ ლი ლი იუ ბი ლე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318

პარ ლა მენ ტში პრო ფე სი ო ნა ლე ბი უნ და იყ ვნენ და არა მო ხა ლი სე ე ბი . . . . . . . . .319

ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზა ცია . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322

ლი დე რი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324

რა ტომ ვერ თან ხმდე ბოდ ნენ სა კა ნონ მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბა  ერ თმა ნეთ თან . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326

არ ჩევ ნე ბის წინ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა “ა ღორ ძი ნე ბის” 

     ინ ტე რე სებს შე ე წი რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331

სიტყ ვა მი ტინ გზე პარ ლა მენ ტის წინ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

სა ხალ ხო რე ვო ლუ ცია ეს იყო  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

ვინ არია პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცია აჭა რა ში და რით შე ა ში ნეს

     ამე რი კე ლებ მა ას ლან აბა ში ძე? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

ორი ვე მხა რემ უნ და დათ მოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

ას ლან აბა ში ძე უნ და მიხ ვდეს, რომ ვეღარ მარ თავს ავ ტო ნო მი ურ

     რეს პუბ ლი კას . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343

მე ვეს წრე ბო დი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343



527

შა ვი კა ტა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344

დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას მწერ ლო ბა  არ სჭირ დე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344

უნი ვერ სი ტეტ ში კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნეტს ხუ რა ვენ . . . . . . . . . . .345

რა ტომ დუმს სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კა?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას კა ბი ნე ტი  და ან გრი ეს . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

ვინც ქარ თულ მწერ ლო ბას ებ რძვის, ის სა ქარ თვე ლოს ებ რძვის . . . . . . . . . . . . .350

ევ რო პე იზ მი თუ ამე რი კა ნიზ მი?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352

პრაქ ტი კუ ლი ალ ღო და უნა რი პირ ვე ლა დია . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354

კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას სა ზო გა დო ე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

კა ტას ტრო ფა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359

   IV. კრიტიკა
კრი ტი კის მი სია  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360

აზ რი და გან ცდა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

უკა ნას კნელ სა ღა მო თა სევ და . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369

ორი მოთხ რო ბის ერ თი კონ ცეფ ცია  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

ადა მი ა ნი და ექ სპე რი მენ ტი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383

ფიქ რი და მუ სი კა  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407

ტრა გი კუ ლი ათ წლე უ ლი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416

აწ მყო დან მო მავ ლი სა კენ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434

 ერ თი ა ნი ძა ლის ხმე ვით  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

რწმე ნის სიმ ღე რა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

სვა ნუ რი ეტი უ დე ბი. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444

“ო რი გოლ გო თა” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444

“კე ი სა რი”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446

კლა სი კის გა მო ცე მის პრინ ცი პი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

“ყო რა ნის” ავ ტო რი ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

წიგ ნი სიმ ბო ლის ტურ პრო ზა ზე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458

“გა ლაკ ტი ო ნი”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466

ქარ თვე ლის ბე დი და ბოლ შე ვი კუ რი ჟა მი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469

კონ ფლიქ ტი კვლე ვა სა და ხატ ვას შო რის . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474

“ქრის ტი ა ნულ -სარ წმუ ნო ებ რი ვი მო ტი ვე ბი გრი გოლ ორ ბე ლი ა ნის 

      შე მოქ მე დე ბა ში” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478

ანა სი და მო ნი ძე - გუ რამ ფან ჯი კი ძის შე მოქ მე დე ბა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480

სარ გის ცა იშ ვი ლის “წე რი ლე ბი და გა მოკ ვლე ვე ბი”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483

“საქართველოს სულიერი მისსია”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497

აკა კი გა წე რე ლი ას “რჩე უ ლი ნა წე რე ბი”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 



528


