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ს. ზეგაანის წმ.მარინეს ეკლესია, V ს.

8 და 30 ოქტომბრის არჩევნებისშემდგომი პარლამენტი 
მუშაობას, როგორც იქნა შეუდგა და მთავრობაც აირჩია. 
როგორც ვივარაუდეთ, ვერც მე-9 მოწვევის პარლამენტი  
შედგებოდა გაყალბებისა და მეორე ტურის გარეშე;  კო-
ალიციურ „ოცნებას” და „ნაციონალებსაც”  ხალხის ნდობის 
ვოტუმი თითქმის სრულად ამოწურული აქვთ და მხოლოდ 
არჩევნების ფარსით ინარჩუნებენ ხელისუფლებას. ამ პარ-
ლამენტშიც, ირმა ინაშვილის ე.წ. პატრიოტთა ალიანსთან 
ერთად, ძირითად ოპოზიციურ ძალად კვლავ ე.წ. ნაციონა-
ლები არიან წარმოდგენილნი და პოლიტიკური პინკ-პონ-
გის  წესებით  დებატობენ. ირმა ინაშვილის ფრაქციამაც 

არ დაუჭირა მხარი მთავრობის განახლებული შემადგენ-
ლობის დამტკიცებას, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესო-
ბის მქონე „ქართული ოცნება - დემოკრეტიული საქართ-
ველოს”, ამჯერად სულაც არ დასჭირვებია ოპოზიციონერ 
პარლამენტართა კულუარული გადაბირება; დე-იურედ 115 
და დე-ფაქტოდ 117 დეპუტატის (+მაჟორიტარები: სალომე 
ზურაბიშვილი და  სიმონ ნოზაძე) ხმით „ოცნებამ” მარტი-
ვად შეძლო საკუთარი მთავრობის დამტკიცება. ამ გარან-
ტირებული (ფაქტიური 117) უმრავლესობით, „ოცნებას”, 
აწ უკვე,  თვით   “საქართველოს კონსტიტუციის” ძირეული 
ცვლილების შესაძლებლობაც   გააჩნია.

გვ. 4,5ეკლესია და ინტელიგენცია 

გვ. 9,12

გვ. 18,19საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ

„დიდთა”  აფთარი  ცოლები…  

„ბედნიერი ერის” უარესთა შორის უარესი...
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დასაწყისი გვ. 1
მთავრობის განახლებული შე

მადგენლობა ასეთია:
გიორგი კვირიკაშვილი - პრემიერ-მი-

ნისტრი;
გიორგი გახარია -საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარე-
ბის მინისტრი; 

კახა კალაძე -  საქართველოს ენერ-
გეტიკის მინისტრი; 

მიხეილ ჯანელიძე - საქართვე-
ლოს საგარეო საქმეთა მინისტრი; 

დავით სერგეენკო - საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალუ-
რი დაცვის მინისტრი; 

სოზარ სუბარი - საქართველოს ოკუ-
პირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა მინისტრი; 

ალექსანდრე ჯეჯელავა - საქართ-
ველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრი; 

ლევან დავითაშვილი - საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის მინისტრი; 

ზურაბ ალავიძე - საქართველოს რე-
გიონული განვითარებისა და ინფრასტ-
რუქტურის მინისტრი; 

დიმიტრი ქუმსიშვილი - საქართვე-
ლოს ფინანსთა მინისტრი; 

მიხეილ გიორგაძე - საქართველოს 
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინის-
ტრი; 

ტარიელ ხეჩიკაშვილი - საქართვე-
ლოს სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა მინისტრი; 

ლევან იზორია - საქართველოს თავ-
დაცვის მინისტრი; 

თეა წულუკიანი - საქართველოს იუს-
ტიციის მინისტრი; 

გიორგი მღებრიშვილი - საქართვე-
ლოს შინაგან საქმეთა მინისტრი; 

კახა კახიშვილი - საქართველოს სას-
ჯელაღსრულების და პრობაციის მინის-
ტრი; 

გიგლა აგულაშვილი - საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის მინისტრი 

ვიქტორ დოლიძე - საქართველოს სა-
ხელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევ-
როატლანტიკურ სტრუქტურებში ინ-
ტეგრაციის საკითხებში; 

ქეთევან ციხელაშვილი - შერიგებისა 
და სამოქალაქო თანასწორობის საკით-
ხებში სახელმწიფო მინისტრი; 

შესაბამისად, საპარლამენტო არჩევ-
ნებში პროპორციული სიით არჩეული 
გიორგი კვირიკაშვილის, კახა კალაძისა 
და გიორგი გახარიას ნაცვლად,  მათი 
ადგილმონაცვლე პარლამენტარები გახ-
დნენ: გუგული მაღრაძე, დავით მათიკაშ-
ვილი და გიორგი ხატიძე. ასე იძულებით, 
ხელმეორედ მოგვახვიეს თავს, საბჭოთა 
მძორი გუგული მაღრაძეც, რომელიც 
წინა პარლამენტში გვანამუსებდა, რომ 
150 ლარი პენსია სრულიად საკმარისი 
იყო.  მისივე განცხადებით, თავად მას კი  
5 000 ლარი ხელფასიც არ ყოფნის.

პარლამენტში ვერ მოხვდა  ახალი პო-

ლიტიკური ძალა „სახელმწიფო ხალხის-
თვის“;  პაატა ბურჭულაძის ფინანსური 
სიხარბე, სრულიად არაადექვატური ქმე-
დებები და  პოლიტიკური ხამობა რომ არა 
(რითაც მან უგუნურად ააყირავა   პერსპექ-
ტიული პარტია), მას ნამდვილად გააჩნდა 
რეალური შანსი   შთამბეჭდავი რაოდენო-
ბით შესულიყო  პარლამენტში. ბურჭულა-
ძეს ჰქონდა ხალხის მასებზე და სოციალუ-
რად დაუცველთა ფენებზე ორიენტირებუ-
ლი საარჩევნო პროგრამა, სამომხმარებლო 
ტარიფების    გაიაფების და სოციალურად 
დაუცველთა უფრო ცივილური მიდგომები-
სა, რომ 4 წლის განმავლობაში, სოციალუ-
რი აგენტი აღარ გააკონტროლებდა მათ, 
აღარ ამოყრიდა  მონაცემთა ბაზიდან და 
მისცემდა შესაძლებლობას სოციალურად 
გაძლიერებულიყვნენ.    

ობიექტურობა მოითხოვს ითქვას, 
რომ  პარტია „სახელმწიფო ხალხისთ-
ვის”, რომლის სახელწოდება იმავდრო-
ულად პროპაგანდისტულ „სლოგანსაც”   
შეიცავდა, შექმნა და უმოკლეს დროში 
ააშენა  პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზი-
ძემ, რომელსაც ბურჭულაძემ პარტიის 
დატოვება აიძულა. ლაგაზიძეს გაჰყვნენ 
პარტიის სხვა ახალი სერიოზული პოლი-
ტიკური  ძალებიც. არსებულ ნარჩენებს 
და არჩევნების მიჯნაზე შეერთებულ  
(ზურაბ ჯაფარიძის, კუბლაშვილის, 
გიორგი ვაშაძის, ირაკლი ღლონტის...)  
პრო-ნაციონალებისგან შემდგარ ბურ-
ჭულაძის პარტიას ხალხმა ხმა  არ მისცა!

მე-9 მოწვევის პარლამენტართა აბსო-
ლუტურმა უმრავლესობამ (გარდა არჩილ 
თალაკვაძისა), საქართველოს სახელმ-
წიფო ჰიმნს, სათანადო, დიპლომატიური 
„პროტოკოლით” გათვალისწინებული პა-
ტივი არ მიაგეს და  ჰიმნი, მარჯვენა ხელის 
გულზე დადების ნაცვლად, უბრალოდ 
ხელდაშვებულებმა მოისმინეს (იხ. ფოტო-
ები).

არჩევნების შედეგებმა დამანგრევ-
ლად იმოქმედა ისეთ მონოლითურ პარ-
ტიებზეც, როგორიცაა „რესპუბლიკე-
ლები”,  „თავისუფალი დემოკრატები” 
და „ფორუმი”. ჩამოთვლილი პარტიები 
დატოვეს მისმა ლიდერებმა: ვახტანგ 
ხმალაძემ, პაატა ზაქარეიშვილმა, და-
ვით უსუფაშვილმა, თინა ხიდაშელმა, 
ირაკლი ალასანიამ, გუბაზ სანიკიძემ.  
ამ უკანასკნელმა “ფორუმელმა” ლი-
დერმა გუბაზმა,  უმალ, რუსეთის სატე-
ლიტ ნინო ბურჯანაძის პარტიაში ამოყო 
თავი, რომელიც პუტინიდან უხვად ფი-
ნანსდება...

ამერიკის შეერთებულ შტატებში 8 
ნოემბერს გამართულ საპრეზიდენტო 
არჩევნებში კი დემოკრატ კანდიდატის 
ჰილარი კლინტონის მარცხმა და  „რეს-
პუბლიკელ” 70 წლის დონალდ ტრამპის 
გამარჯვებამ მსოფლიო შეაზანზარა. 
არაორდინალურმა დონალდ ტრამპ-
მა, რომელიც პოლიტიკაში პირდაპირ 
ბიზნესიდან მოვიდა (იგი ნიუ-იორკე-
ლი მილიარდერია) გამარჯვებისთა-
ნავე შეცვალა თავისი წინასაარჩევნო 
რადიკალური რიტორიკა (მუსლიმების,  

ემიგრანტების,  საზღვრების გამაგ-
რების, ხოლო რუსეთის  მიმართ  ლო-
იალური...) და ამერიკის ეკონომიკურ  
აღმავლობასა და ამერიკელი ხალხის 
კეთილდღეობაზე გააკეთა აქცენტე-
ბი. მან განაცხადა, რომ მდიდრები და 
მილიარდერები გაცილებით მეტ გადა-
სახადებს უნდა იხდიდნენ ამერიკის სა-
ხელმწიფო ბიუჯეტში, და ამგვარ პირ-
ველ მაგალითისმიმცემ გადამხდელად 
საკუთარი თავი დაასახელა (ტრამპის 
საბანკო ანგარიშზე 4 მილიარდი ამერი-
კული დოლარია).

როგორ არ გვანან, უმაღლესი  პასუ-
ხისმგებლობით, ერზე და სამშობლოზე 
მსახურების მზაობით, ამერიკელი მი-
ლიარდელები, ქართველ მილიონერ-მი-
ლიარდერებს, რომლებიც მაქინაციებით 
(სახელისუფლო ბერკეტების გამოყენე-
ბითაც) ყოველნაირად ცდილობენ რე-
ალური სიმდიდრისა და შემოსავლების 
დამალვას და სახელმწიფო გადასახა-
დებიდანაც თავის არიდებას. საქართვე-
ლოს, არც ამერიკის სახელმწიფოს დარი 
ჭეშმარიტად თავისუფალი და დემოკრა-
ტიული, გაუყალბებელი არჩევნების ჩა-
ტარება ეღირსა! 

 საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 
კვირიკაშვილმა  არჩევნების დამთავ-
რებისთანავე განაცხადა, რომ იგი 2017 
წლის ბიუჯეტში არ გეგმავს პენსიებისა 
და სოციალური დანამატების გაზრდას. 
მართალია, ჩვენ არ ვართ ამერიკასა-
ვით ძლიერი კაპიტალისტური ქვეყანა, 
მაგრამ ნამდვილად შეგვეძლო გავმხდა-
რიყავით უფრო ძლიერი.  ჩვენმა უღირ-
სებო, კორუმპირებულმა ხელისუფლებ-
მა, ჩამორჩენილი და  „განვითარებადი” 
ქვეყნის სტატუსი განუმზადეს საქართ-
ველოს და მით იზიდავენ გრანტებს. ბა-
ტონმა კვირიკაშვილმა, წინასაარჩევნოდ 
და არჩევნების შემდგომაც ილაპარაკა 
ოკუპანტ რუსეთთან დიალოგის აუცი-

ლებლობასა და ურთიერთობის დათბო-
ბაზე, აფხაზების და ოსების გულების 
დაბრუნებაზე, დაკარგული ტერიტორი-
ების დაბრუნების ნაცვლად! კვირიკაშ-
ვილის ეს დევიზი კი  გახლდათ სწორე-
ბა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე: 
„ჩვენ გვინდა ჩვენს ძმებთან აღვადგი-
ნოთ ნდობა და არა ისევ ის სისულელეე-
ები რაც გვესმოდა, რომ რეზინის ნავით 
გადავლენ და სისულეებს იფიქრებდნენ, 
რომ როგორმე ისევ მსგავსი ჩაედინათ, 
რაც მოხდა, დიდი უბედურება, რაც ჩვენ 
დაგვემართა, ტრაგედია რაც გადავიტა-
ნეთ...  მე რაც შემიძლია ვფიქრობ დღე 
და ღამე რომ ჩვენ ჩვენი ძმობა და დობა 
აღვადგინოთ და არა ის, როგორც აცხა-
დებენ ძალიან ხშირად უხეშად, რომ და-
ვიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები, 
ჩვენ დაკარგული ტერიტორიები კი არ 
უნდა დავიბრუნოთ, დაკარგული ძმობა 
უნდა დავიბრუნოთ. ეს უნდა იყოს მთა-
ვარი და ეს უნდა იყოს წინ...", – განაც
ხადა ივანიშვილმა, წინასაარჩევნოდ, 
რეგიონულ ჟურნალისტებთან შეხვედ
რისას (http://www.ipress.ge–).

სწორედ ამგვარი კაპიტულანტუ-
რი  პოლიტიკის ჭრილში დაგეგმა ახალ-
მა პარლამენტმა, 2013 წელს პირველი 

მოსმენით მიღებული კანონ-პროექტის - 
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ”  
- გადახედვა და ლიბერალიზაცია. კერ-
ძოდ, საზღვრის გადმოკვეთის ნაწილში, 
პირის, სისხლის სამართლის პასუხისმ-
გლობის ნაცვლად, ჯარიმით დასჯა და 
სხვ.

იმპერიალისტურმა რუსეთმა კი, 21 
ნოემბერს გალი სამხედრო ქალაქად გა-
მოაცხადა და იქ დამატებით 25 სამხედრო 
საგუშაგო განათავსა;  გალის სოფლები  
ოჩამჩირისა და  ტყვარჩელის რაიონებს 
მიაკუთვნეს და ოკუპირებულ ტერიტო-
რიაზე მაცხოვრებლებისათვის, გალში 
შესასვლელად სპეციალური საშვები და-
აწესეს. შიდა ქართლის ტერიტორიების 
მცოცავ ანექსიებსა და ქართველი მოსახ-
ლეობის გატაცებებს რუსი სამხედროების 
მიერ  კვლავ არა აქვს დასასრული...

პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირი-
კაშვილის განცხადებით, საქართველოს 
მთავრობა, 2017 წელიდან  რკინიგზის 
25%-იანი სახელმწიფო წილის გაყიდვა-
საც გეგმავს. ჩვენი ვარაუდით, არ არის 
გამორიცხული, საქართველოს წილის 
არსებული 25% მთლიანად რუსეთმა ან 
რუსეთის ინტერესების გამტარებელმა 
კომპანიამ შეისყიდოს და პერსპექტივა-
ში რისკის ქვეშ დადგეს საქართველოს 
სახელმწიფოს სტრატეგიული დანიშნუ-
ლების - რკინიგზის ინფრასტრუქტურის 
საკუთრების უფლებაც და  საკითხიც.

2017 წლიდან  ახალქალაქში, ადგი-
ლობრივი საკრებულოს გადაწყვეტილე-
ბით დაიგეგმა, შესასვლელ-გასასვლელში 
საგზაო ბანერებზე წარწერების სომხურ 
ენაზე გაკეთებაც. მსგავს სეპარატისტულ 
გამოხდომებს ძირშივე აღკვეთს ხოლმე 
თვით ტრადიციულად დემოკრატიულ 
სახელმწიფოთა მთავრობები (მაგალი-
თად, ავსტრიის მთავრობამ არ დართო 
ნება თავისი ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავ-
ლეთით მცხოვრებ სლავებს ორენოვანი 
ბანერების). ეს, ბედნიერ ევროპაში, მაგ-
რამ  საქართველოს უახლეს ისტორიაში, 

1990-91 წლების გარდა, როდის გვყოლია 
ღირსეული მთავრობები?! ამ ბედკრული 
რეალობის შედეგია ისიც, რომ საქართვე-
ლოს სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური 
სტატუსი ფიქციადაა ქმნილი სამცხე-ჯავა-
ხეთში და ქვემო ქართლში, სადაც დღემდე 
არ იციან ქართული ენა.

არჩევნების შემდგომ ლარის სრული 
დევალვაცია და კატასტროფული ვარდ-
ნა (1$-2,60 ლ.) საქართველოს მოსახლე-
ობის სრულ გაღატაკებას და შიმშილს 
მოასწავებს 4 წლის განმავლობაში.

ხელისუფლებას, მრავალჯერადი 
მცდელობები აქვს ოპოზიციური ტელე-
კომპანია „რუსთავი-2”-ს დახურვის.

ხელისუფლება, უკვე მრავალგზის გა-
მოვლინებული ავი ზრახვებით უცქერს 
ჩვენს წინამდებარე ეროვნულ გაზეთსაც... 

ხოლო ვიზა-ლიბარალიზაციის სა-
კითხზე (არჩევნებამდე  „ყურები რომ გა-
მოგვიჭედეს” და დეკემბრისთვის იყვნენ 
შეპირებული), ერთობ საეჭვოდ დუმან.

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნე-
ბით ჩვენ მივიღეთ „ბედნიერი ერის” 
უარესთა შორის უარესი! თუმცა, თვით-
კმაყოფილი და  უბედნიერესი ხელისუფ-
ლება...
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2016 წლის პარ ლა მენ ტი ახა ლი შე მად
გენ ლო ბით და კომ პ ლექ ტ და. სა  კონ ს ტი ტუ
ციო უმ რავ ლე სო ბით „ქარ თული ოც ნე ბა” 
115 წევ რი თაა წარ მოდ გე ნი ლი, „ერთიანი 
ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა” 27 წევ რით,  
„მრეწველები”  – ერ თით, ხო ლო „პატრიოტ
თა ალი ან სი” კი 6 წევ რით. ასე ვე პარ ლა მენ
ტის წევ რია და მო უ კი დე ბე ლი დე პუ ტა ტი 
სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი.

სრუ ლი სია ასე გა მო ი ყუ რე ბა:

„ქართული ოც ნე ბა”  
პრო პორ ცი უ ლი სი ა:

ირაკ ლი კო ბა ხი ძე
თა მარ ჩუ გოშ ვი ლი
აკა კი ზო ი ძე
თა მარ ხუ ლორ და ვა
რო მან კა კუ ლია
სო ფიო ქა ცა რა ვა
ირი ნე ფრუ ი ძე
კა ხა ბერ კუ ჭა ვა
მა ნა ნა კო ბა ხი ძე
ეკა ბე სე ლია
ზვი ად კვა ჭან ტი რა ძე
ზვი ა დი ძი ძი გუ რი
გია ჟორ ჟო ლი ა ნი
გი ორ გი გა ჩე ჩი ლა ძე
ირაკ ლი კოვ ზა ნა ძე
რუს ლან პო ღო სი ა ნი
მა ხირ დარ ზი ე ვი
არ ჩილ ხა ბა ძე
ლე რი ხა ბე ლო ვი
სამ ველ მა ნუ კი ან
ვიქ ტორ 
ალექ სან დ რე ქან თა რია
ის კო და სე ნი
დი მიტ რი სამ ხა რა ძე
ვა ნო ზარ დი აშ ვი ლი
შო თა შა ლე ლაშ ვი ლი
ერეკ ლე ტრი პოლ ს კი
მი რი ან წიკ ლა უ რი
გი ორ გი კა ხი ა ნი
რე ვაზ არ ვე ლა ძე
დი მიტ რი ცქი ტიშ ვი ლი
გი გა ბუ კია
თე ი მუ რაზ კოხ რე ი ძე
თე ი მუ რაზ ჭკუ ა სე ლი
სვეტ ლა ნა კუდ ბა
რა ტი იონა თა მიშ ვი ლი
ოთარ ჩრდი ლე ლი
ალექ სან დ რე ერ ქ ვა ნია
ენ ძე ლა მა ჭა ვა რი ა ნი
გია ბე ნაშ ვი ლი გი ორ გი გა ხა რია
გუ გუ ლი მაღ რა ძე
და ვით მა თი კაშ ვი ლი
გი ორ გი ხა ტი ძე

„ქართული ოც ნე ბა” 
მა ჟო რი ტა რე ბი:

ზა ზა ხუ ციშ ვი ლი
მა მუ კა მდი ნა რა ძე
ნი ნო გო გუ ა ძე
გი ორ გი ვოლ ს კი
ირაკ ლი ში ო ლაშ ვი ლი
სამ ველ მირ ზო ე ვი
გო დერ ძი ჩან ქ სე ლი ა ნი
გო გი მეშ ვე ლი ა ნი
კა ხა ბერ ოქ რი აშ ვი ლი
რუს ლან გა ჯი ე ვი
ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი ლი
გი ორ გი თოთ ლა ძე
გე დე ვან ფოფხა ძე
ენ ზელ მკო ი ა ნი
ელ გუ ჯა გო ცი რი ძე
პა ა ტა კვი ჟი ნა ძე

გრი გოლ ლი ლუ აშ ვი ლი
გრი გოლ მი ქე ლა ძე
ცოტ ნე ზუ რა ბი ა ნი
გო ჩა ენუ ქი ძე
არ ჩილ თა ლაკ ვა ძე
ოთარ და ნე ლია
ან ზორ ბოლ ქ ვა ძე
ბი ძი ნა გე გი ძე
ლე ვან გო გი ჩა იშ ვი ლი
ბე ქა ოდი შა რია
ირაკ ლი აბუ სე რი ძე
და ვით ჭი ჭი ნა ძე
ბე ქა ნაც ვ ლიშ ვი ლი
გი ორ გი მო სი ძე
მა რი ამ ჯა ში
შო თა ხა ბა რე ლი
ზა ზა პა პუ აშ ვი ლი
ივ ლი ა ნე წუ ლაია
სო ფო კი ლა ძე
მი ხე ილ ყა ვე ლაშ ვი ლი
ზა ზა გა ბუ ნია
კო ბა კო ბა ლა ძე
ლე ვან კო ბი აშ ვი ლი
ლე ვან კო ბე რი ძე
რო მან მუ ჩიშ ვი ლი
და ვით სონ ღუ ლაშ ვი ლი
გუ რამ მა ჭა რაშ ვი ლი
ირაკ ლი სე სი აშ ვი ლი
გე ლა სამ ხა რა უ ლი
პა ა ტა მხე ი ძე
გი ორ გი ბე გა ძე
დი მიტ რი ხუნ და ძე 
ირაკ ლი მე ზურ ნიშ ვი ლი
იოსებ მაკ რა ხი ძე – ოქ რუ აშ ვი ლი
თენ გიზ ხუ ბუ ლუ რი
გე ნა დი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი
დი მიტ რი მხე ი ძე
კო ბა ნარ ჩე მაშ ვი ლი
კო ბა ლურ ს მა ნაშ ვი ლი
შალ ვა კიკ ნა ვე ლი ძე
სულ ხან მა ხა თა ძე
ნი ნო წი ლო სა ნი
ირაკ ლი ხა ხუ ბია
ირაკ ლი ბე რაია
ირაკ ლი ბე რაია
მე რაბ ქვა რაია
ედი შერ თო ლო რაია
გო გა გუ ლორ და ვა
ფა ტი ხალ ვა ში
ლე ვან ბე ჟაშ ვი ლი
მუხ რან ვახ ტან გა ძე
კო ბა ნა კა ი ძე
ილია ნა კა ში ძე
გი ორ გი კო პა ძე
თა მაზ ნა ვე რი ა ნი

შე ნიშ ვ ნა: ირაკ ლი ბე რაია ორი სხვა
დას ხ ვა ადა მი ა ნი ა. ერ თი ხო ბის მა ჟო რი
ტა რი დე პუ ტა ტი ა, მე ო რე კი სე ნა კის.

და მო უ კი დე ბე ლი მა ჟო რი ტა რი მთაწ-
მინ დის რა ი ო ნი დან: სა ლო მე ზუ რა ბიშ
ვი ლი

„ნაციონალური მოძ რა ო ბა” 
პრო პორ ცი უ ლი სი ა:

და ვით ბაქ რა ძე
ელე ნე ხოშ ტა რია
რო მან გო ცი რი ძე
ნი კა ნორ მე ლია
გი ორ გი ტუ ღუ ში
ოთა რი კა ხი ძე
სა ლო მე სა მა დაშ ვი ლი
ირაკ ლი კა პა ნა ძე
სერ გო რა ტი ა ნი
გი ორ გი კან დე ლა კი
ლე ლა ქე ბუ რია
აკა კი ბო ბო ხი ძე
გი ორ გი ბო კე რია
კო ბა ნა ყო ფია
ირ მა ნა დი რაშ ვი ლი
მა მუ კა ჩი ქო ვა ნი
თი ნა თინ ბო კუ ჩა ვა
რა მაზ ნი კო ლა იშ ვი ლი
ზუ რაბ ჭი ა ბე რაშ ვი ლი
ლა შა და მე ნია
ხა თუ ნა გო გო რიშ ვი ლი
თენ გიზ გუ ნა ვა
ზა ზა კე დე ლაშ ვი ლი
აზერ სუ ლე ი მა ნო ვი
გი ორ გი წე რე თე ლი
გი ორ გი ღვი ნი აშ ვი ლი; 

„მრეწველები”  
სი მონ ნო ზა ძე
(მაჟორიტარი ხა შუ რი დან)

„პატრიოტთა ალი ან სი”

ირ მა ინაშ ვი ლი
ადა მარ შა ნია
ნა ტო ჩხე ი ძე
გი ორ გი ლო მია
გე ლა მი ქა ძე
ემ ზარ კვი ცი ა ნი

წყა რო:  https://metronome.ge   

საკონსტიტუციო  
სასამართლოს მოკლე  

ცნობარი: 

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო, სა სა მარ-
თ ლოს ახალი თავ მ ჯ დო მა რე გახდა ზაზა 
თა ვა ძე (ყოფილი თავ მ ჯ დო მა რე – გიორგი 
პაპუაშვილი). საკ ონსტიტუციო   სას ამართ-
ლო  ბა თუმ ში გა და ვი და 2007 წლის 5 ივ ლისს.

თა ვი II. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
შე მად გენ ლო ბა და სტრუქ ტუ რა (საქართვე-
ლოს 1997  წლის 11 ნო ემ ბ რის  ორ გა ნუ ლი კა-
ნო ნი) სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს წევ-
რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა და 10 წე ლი ა. 

1. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო შედ-
გე ბა პლე ნუ მი სა და ორი კო ლე გი ი სა გან.

2. პლე ნუ მის შე მად გენ ლო ბა შია სა კონ-
ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ცხრა ვე წევ რი.

3. კო ლე გი ის შე მად გენ ლო ბა შია სა კონ-
ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ოთხი წევ რი.

4. კო ლე გი ის შე მად გენ ლო ბა უნ და 
გა და ხა ლის  დეს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ-
თ ლოს ახა ლი თავ მ ჯ დო მა რის არ ჩე ვი დან 
10 დღე ში.

მუხ ლი 5
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო შედ-

გე ბა ცხრა მო სა მარ თ ლი სა გან – სა კონ-
ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს წევ რი სა გან, 
რო მელ თა გან აირ ჩე ვა სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სას ა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე, თავ მ ჯ დო-
მა რის ორი მო ად გი ლე და სა კონ ს ტი ტუ-
ციო სა სა მარ თ ლოს მდი ვა ნი.

მუხ ლი 6
1. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს სამ 

წევრს ნიშ ნავს სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ-
ტი, სამ წევრს ირ ჩევს სა ქარ თ ვე ლოს პარ-
ლა მენ ტი სი ი თი შე მად გენ ლო ბის ნა ხე ვარ-
ზე მე ტით, ხო ლო სამ წევრს ნიშ ნავს სა ქარ-
თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო.

http://www.ipress.ge/new  

 სრული სია: 150 დეპუტატი რომელიც პარლამენტში შედის

შეცდომების   გასწორება
წინამდებარე გაზეთის N50-ში გაიპარა ერთი ტექსტუალური და ერთი ტექნი-

კური შეცდომა: დავით თორდიას სტატიაში „ქაჯები”  (გვ. 7, 8, 12) მე-8 გვერდის  
ბოლო აბზაცები გამეორებულია გვ. 12-ზეც.

ხოლო დეპუტატობის კანდიდატ მანანა აფხაძის სარეკლამო სტატიაში გვ.15-ზე, 
მეორე სვეტის მეორე აბზაცში რეზო შაინიძეზე უნდა ეწეროს: „გაერთიანებული 
ოპოზიცია”, რომლის პარტიის წევრი შაინიძეა”,  ნაცვლად,  „მეც გახლავართ”.

ორივე ავტორს და მკითხველებსაც ბოდიშს ვუხდით გაპარული შეცდომები-
სათვის.
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ეკლესია და ინტელიგეცია
ეკლესიისა და ინტელიგენციის 

ურთიერთობა საკმაოდ საინტერესო 
და მრავალწახნაგოვანი საკითხია. 
ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის 
მოძალების პირობებში ინტელიგენ-
ციისა და ეკლესიის მჭიდრო თანამ-
შრომლობას საზოგადოებისათვის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება. 
ზოგიერთები, მათ შორის საეკლესიო 
წრეების წარმომადგენელნი, ფიქრო-
ბენ, რომ ეკლესიასა და ინტელიგენ-
ციას შორის საფუძვლიანი ურთიერ-
თკავშირი უკვე არსებობს, ამდენად, 
გასარკვევია, შეესაბამება თუ არა 
რეალობას აღნიშნული შეხედულება.

ჩვენი ამჟამინდელი ამოცანა არ 
არის ეკლესიისადმი მტრულად გან-
წყობილი ლიბერტარიანელი მოაზ-
როვნეების ფსიქოლოგიური პორტ-
რეტის აღწერა, ეს ცალკე საკითხია. 
ამჯერად გვსურს, რამდენიმე დაკ-
ვირვება წარმოვადგინოთ უფროსი 
თაობის ინტელიგენციის იმ ნაწილის 
სულიერ ბუნებაზე, ვინც თავს ეკლე-
სიურ ადამიანად, ეკლესიის წევრად 
მიიჩნევს. 

საზოგადოდ ცნების – ინტელი-
გენცია – ქვეშ მოიაზრებენ იმ საზო-
გადოებრივ ფენას, რომლის პროფე-
სიულ საქმიანობასაც გონებრივ-შე-
მოქმედებითი, ინტელექტუალური 
შრომა შეადგენს. თავდაპირველად, 
ცხადია, ინტელიგენცია სწორედ ეკ-
ლესიის წიაღში იშვა, როცა სასული-
ერო და საერო-მეცნიერული ცოდნის 
დიფერენცირება ჯერ კიდევ არ ხდე-
ბოდა. ახალი დროის სეკულარულ-
მა იდეოლოგიამ ევროპაში ეკლესია 
და ინტელიგენცია ერთმანეთისაგან 
თანდათან მკვეთრად გამიჯნა. ჩვე-
ნი ქვეყნის უკანასკნელი საუკუნე-
ების ისტორიას თუ გადავხედავთ, 
ვნახავთ, რომ საქართველოში ამ 
თვალსაზრისით ეკლესიასა და ინ-
ტელიგენციას შორის (ყოველ შემთ-
ხვევაში, ინტელიგენციის იმ ნაწილს 
შორის, რომელიც წარმოადგენდა 
საზოგადოების ინტელექტუალურ 
ბირთვს) არსებითი იდეური დაპი-
რისპირება არ ყოფილა. ამ მხრივ 
ქართული სინამდვილე მკვეთრად 
განსხვავდებოდა რუსულისაგან. XIX 
საუკუნის რუსი მედასავლეთეები 
მართლმადიდებლურ ეკლესიას გა-
ნიხილავდნენ, როგორც თვითმპყრო-
ბელობის უსიტყვო მსახურს, პროგ-
რესის მოწინააღმდეგე ბნელ ძალას, 
სწორედ ამიტომ, როგორც მიუთი-
თებენ, არარელიგიურობა რუსი 
ინტელიგენციის ერთ-ერთ მთავარ 

თვისებად იქცა. სინანულით წერდა 
რუსული რელიგიური ფილოსოფიის 
თვალსაჩინო წარმომადგენელი სერ-
გი ბულგაკოვი: „შეიძლება ითქვას, 
რომ ევროპის არც ერთი ქვეყნის ინ-
ტელიგენციას არ ახასიათებს ისეთი 
საყოველთაო, მასობრივი გულგრი-
ლობა რელიგიისადმი, როგორც ეს 
ჩვენშია”. ამავე ეპოქის პროგრესუ-
ლი ქართველი ინტელიგენციისათვის 
კი უცხოა ამგვარი რადიკალიზმი და 
იგი მართლმადიდებლურ ეკლესიას 
განიხილავდა, როგორც ერთგულ 
მოკავშირეს ეროვნულ-განმათავი-
სუფლებელ ბრძოლაში. შეიძლება, 
იმ დროის ზოგიერთი ცნობილი ინ-
ტელიგენტი აქტიურ მონაწილეობას 
არ იღებდა ეკლესიის ლიტურგიკულ 
ცხოვრებაში, მაგრამ ცნობიერი კავ-
შირი ქრისტიანულ რელიგიასთან არ 
გაუწყვეტია. ზოგადი ყოფითი ატ-
მოსფეროს, ოჯახური ტრადიციისა 
და სასულიერო აღზრდის წყალობით 
არაერთი ინტელიგენტი ინარჩუნებ-
და საუკეთესო სულიერ თვისებებს 
ეკლესიასთან კავშირის გაწყვეტის 
შემთხვევაშიც და ახერხებდა ოჯახის 
ერთგულიც ყოფილიყო, უანგაროც, 
საქმისათვის თავდადებულიც, განს-
ხვავებით დღევანდელი ზოგიერთი  
ფარისეველი „მართლმადიდებელი” 
„სწავლულებისაგან”, ეკლესიის კარს 
რომ არ შორდებიან და პირად ცხოვ-
რებაში უმცირესი ზნეობრივი ძალის-
ხმევის გამოჩენა არ ძალუძთ.

ეკლესიისა და ინტელიგენციის 
გაუცხოება ათეისტური ხელისუფ-
ლების 70 წლიანი მმართველობის 
დროს მოხდა. კომუნისტურ რეჟიმს 
ცდა არ დაუკლია, რომ ინტელიგენ-
ცია ეკლესიისათვის არათუ ჩამო-
ეშორებინა, არამედ მისდამი მტრუ-
ლი განწყობაც შთაენერგა მისთვის. 
ინტელიგენციის ზნეობრივი დეგრა-
დირებისათვის სახელმწიფო თავდა-
უზოგავად იღვწოდა. XX საუკუნის 
60-იანი წლებიდან კომუნისტურმა 
რეჟიმმა შეცვალა ინტელიგენციის 
მოთვინიერების მეთოდოლოგია და 
რეპრესიების ნაცვლად მოთაფლვის, 
მოსყიდვის, დაჯილდოების საშუალე-
ბით  ჩააყენა იგი თავის სამსახურში. 
ინტელექტუალური ელიტის წარმო-
მადგენლებს არ აკლდათ საგზურე-
ბი, გასტროლები და დროსტარება. 
ხელისუფლება უზრუნველყოფდა 
მათ საცხოვრისით, ავტომანქანით, 
ტექნიკით. შედეგად კი მივიღეთ კონ-
ფორმიზმის სულისკვეთებით განმს-
ჭვალული, მორჩილი ინტელიგენცია.

სწორედ აქ იყო სათავე ინტელი-
გენციის საკმაო ნაწილის გულარძ-
ნილი დამოკიდებულებისა ზვიად 
გამსახურდიასა და ეროვნული მოძ-

რაობისადმი.. ინტელიგენციის ზედა 
ფენას ყველაფერი ჰქონდა – მატე-
რიალური დოვლათი, თანამდებობა, 
ავტორიტეტი და მამულიშვილის სა-
ხელი. რისთვისღა უნდა ებრძოლა? 
დისიდენტებისათვის მხარდაჭერა 
მათთვის მხოლოდ ზედმეტი თავის 
ტკივილი იქნებოდა. სამშობლოსა 
და თავისუფლებაზე ლექსებისა და 
სიმღერების წერას ინტელიგენციას 
არავინ უშლიდა, ეროვნული მოძ-
რაობის თავკაცები კი არა მხოლოდ 
სიტყვით, არამედ თავგანწირული 
ბრძოლით, „დინების საწინააღმდე-
გოდ” სვლით ემსახურნენ მაღალ 
იდეალებს. მათ ზნეობისა და ერის-
კაცობის ნიშნული იმ სიმაღლეზე ას-
წიეს, რომელსაც სიტყვისკაცები ვერ 
შესწვდებოდნენ. ინტელიგენციას   კი 
სურდა, რომ თბილადაც ყოფილიყო 
და მამულიშვილის სახელიც ჰქონო-
და. დისიდენტური გზა თავგანწირ-
ვას მოითხოვდა და ასეთი პარაზი-
ტირების საშუალებას არ იძლეოდა. 
ზნემრუდობისა და ქონდრისკაცული 
შურის გამო ინტელიგენციის დიდ 
ნაწილს ეროვნული მოძრაობის თავ-
კაცთა სახელების განდიდება პირად 
შეურაცხყოფად მიაჩნდა. აღსანიშნა-
ვია ის გარემოებაც, რომ  ქართველ-
მა მწერლებმა რეჟიმის დავალებით, 
ზვიად გამსახურდია დისიდენტური 
მოღვაწეობის გამო მწერალთა კავ-
შირიდან გარიცხეს და ბევრ მათგანს 
ჰქონდა უსაფუძვლო შიში იმისა, რომ 
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 

გამსახურდია შურს იძიებდა მათზე 
ამ საქციელის გამო.

სწორედ ინტელიგენციის საარა-
კო კონფორმიზმის, შურის, ჯიბრის, 
გულფიცხელობისა და სიამეთმოყვა-
რეობის გამო მოვიმკეთ უსაშინელე-
სი 90-იანი წლები, რომლებმაც თა-
ობები მოსპო და სულიერად დაამა-
ხინჯა. გამსახურდიას ჯიბრით ინტე-
ლიგენციის დიდი ნაწილი საკუთარ 
ერს ჩაუდგა ოპოზიციაში და სრული 
გაპარტახების, არაადამიანობის, 
სიგლახაკის, კრიმინალისა და კო-
რუფციის ზეობის წლებში მაინც არ 
იშლიდა შევარდნაძის მეხოტბეობას. 

ნურავინ აღიქვამს ამ სიტყვებს 
ახალგაზრდა კაცის მხრიდან უფ-
როსთა მიმართ უმადურობის გამოვ-
ლენად, რადგან არც თავის გამოჩე-
ნის სურილი გვამოძრავებს და არც 
ვინმეს დამცირების ჟინი. საქმე ისაა 
რომ მამათა პირუმტკიცობისა და 
ზნემრუდობის ნაყოფს მრავალგზის 
მოიმკის შვილთა თაობა, თუ ერთ-
ხელ და სამუდამოდ ყველაფერს თა-
ვისი სახელი არ დაერქვა – „მამათა 
ჭამეს კაწახი და კბილნი შვილთანი 
მოეკვეთნეს” (ეზეკიელი 18, 2). დღეს 
ბევრი უკვე შესანიშნავად აცნობი-
ერებს საკუთარ დანაშაულს და სი-
ნანულსაც გამოთქვამს, ზოგიერთს 
კი ქედმაღლობის გამო მაინც უჭირს 
აღიარება. ღმერთმა ყველას მისცეს 
ძალა სიმართლის თქმისა...

ეროვნული მოძრაობის მოშთო-
ბის შემდეგ სირცხვილნაჭამი და 
ზნეობრივად გაკოტრებული ინტე-
ლიგენტების დიდი ნაწილი ეკლესიას 
მიეკედლა და ერთმანეთს გაეჯიბრა 
პატრიარქის მეხოტბეობაში. კომუ-
ნისტური რეჟიმის მაგივრად ახლა 
ისინი ეკლესიაზე პარაზიტირებენ და 
რელიგიურ-პატრიოტული მრავალ-
სიტყვაობით ცდილობენ საკუთარი 
ავნაქნარის ჩაფარცხვას.

ინტელიგენციის ნაწილი ეკლე-
სიას XX საუკუნის 80-იან წლებიდან 
დაუახლოვდა, როდესაც საბჭოთა 
კავშირის რელიგიურმა პოლიტიკამ 
მცირედი ლიბერალიზება განიცადა. 
ქართველმა დისიდენტებმა ეკლესია 
ათეისტური იმპერიის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში საიმედო მოკავშირედ 
მიიჩნიეს. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ 
მიუხედავად რელიგიური ინტერესის 
გაღვიძებისა, ინტელიგენციის დიდმა 
ნაწილმა ბევრი არაფერი იცოდა ეკ-
ლესიის სულიერი წიაღის შესახებ და 
იმ დროიდანვე დაედო საფუძველი 
ზერელე რელიგიურობას. 
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ამ პერიოდში ეკლესი-
ურობა ერთგვარი ელი-
ტურობის გამოხატუ-

ლებად აღიქმებოდა და მრავალი ისე 
დაიარებოდა ეკლესიაში, როგორც 
თეატრში. ასეთი რამეც კი ითქმოდა, 
რომ „ახლა მოდაშია აკაკი ბაქრაძის 
ლექციები და პატრიარქის ქადაგეგე-
ბიო”.

სრულიად საქართველოს კა-
თოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე 
დაუცხრომლად ცდილობდა, ხელი 
შეეწყო ინტელიგენციის ეკლესიას-
თან დაახლოებისათვის, თუმცა ეს არ 
გამოდგა ადვილი პროცესი. რთული 
აღმოჩნდა იმ ადამიანების ცნობიერე-
ბის ძირეული გარდაქმნა, რომლებიც 
ათეისტური, ანტირელიგიური პრო-
პაგანდის საფუძველზე იყვნენ აღზ-
რდილნი. ბევრი მათგანმა, ვინც გულ-
წრფელად ადასტურებდა უდიდეს 
პატივისცემას პატრიარქისა და ეკლე-
სიისადმი, ვერ შეძლო სრულფასოვა-
ნი ეკლესიური ცხოვრების დაწყება. 
ეკლესიასთან ნამდვილ დაახლოებაში 
ინტელიგენციას ხელი, აგრეთვე, შე-
უშალა პროფესიულმა სენმა – ამპარ-
ტავნებამ. სწორად შენიშნავს პავლე 
მოციქული, რომ „ცოდნა აამპარტავ-
ნებს” (1 კორინთელთა 8, 1). ინტელი-
გენცია თავად იყო მასწავლებლობას 
მიჩვეული (მით უმეტეს ათეისტურ 
ეპოქაში სწორედ მან დაიკავა სული-
ერი მოძღვრის როლი) და გაუჭირდა 
სხვისი დამოწაფება. ისიც უნდა ითქ-
ვას, რომ ეკლესიის წიაღში ძალზე 
მცირედნი იყვნენ ისეთი ერუდიციის 
მქონე სასულიერო პირები, რომლებ-
საც შეეძლოთ ინტელიგენციასთან 
საერთო ენის გამონახვა.

ერთი შეხედვით, თითქოს ეკლე-
სიურია ჩვენი უფროსი თაობის ინტე-
ლიგენცია, მაგრამ მისი დიდი ნაწილი 
საკუთარი ცხოვრების წესით შორს 
დგას ქრისტიანული რწმენისაგან. 
ეს ადამიანები შინაგანი რელიგიური 
ძიების გზით კი არ მისულან ეკლე-
სიამდე, არამედ მოწიწება აქვთ მარ-
თლმადიდებლობისადმი, როგორც 
„მამა-პაპათა სჯულისადმი”. ტრადი-
ციათა, წინაპართა გზის ერთგულება 
ავალდებულებს მათ ეკლესიის გვერ-
დით დგომას. მართლმადიდებლობა 
მათთვის ოდენ ეროვნული კულტუ-
რის ფორმაა, ეროვნული ამოცანის 
მიღწევის საშუალებაა. იშვიათი მათ-
განი თუ ცდილობს საფუძვლიანი 
საღვთისმეტყველო ცოდნის შეძენას. 
თითქოს ეკლესიურ საიდუმლოებებ-
ში მონაწილეობა მათთვის სავალდე-
ბულო არც არის, თითქოს თავიანთი 
ღვაწლითა და დამსახურებით ისინი 
აღემატებიან ჩვეულებრივ ქრის-
ტიანთ და იმაზეც მადლობა თქვას 
ეკლესიამ, რომ ასეთი სახელოვანი 

პიროვნებანი მის გვერდით დგანან.
არაერთი საშუალოზე დაბალი 

ზნეობის მლიქვნელი მწიგნობარი 
მიჰკედლებია ეკლესიას. სამწუხაროდ 
„ეროვნულობა” და „ეკლესიურობა” 
მრავალგვარი უზნეობის რეაბილი-
ტაციის საშუალებაა მრავალთათვის. 
მერე რა მოხდა რომ ესა და ეს მექრ-
თამეა, მემრუშეა, სახელგატეხილია? 
მთავარია „ეროვნულია!” „ეკლესიის 
გვერდზე დგას!” მიუთითებ რომელი-
მე ასეთთაგანს საკუთარ უზნეობა-
ზე და იმწამსვე შეტევაზე გადმოვა: 
„-პირად ცხოვრებაში ცოდვილი ვარ, 
მაგრამ სამშობლოსთვის, მაღალი 
იდეალებისათვის არასოდეს მიღა-
ლატიაო”. ასეთებს არ ესმით, რომ 
თუ უმცირესს ვერ შეასრულებ, ვერც 
უდიდესს ემსახურები. უდიდესის მსა-
ხურება უმცირესის მსახურებიდან 
იწყება და არა – პირიქით.

ზერელედ მოაზროვნე ადამიანე-
ბი კი მაინც თავგამოდებით განამ-
ტკიცებენ ილუზიას, რომ ინტელი-
გენციასა და ეკლესიას შორის უკვე 
ღრმა სულიერი კავშირი არსებობს 
და მათი ძალისხმევის შედეგად სა-
ქართველოს „გაბრწყინებამდე” 
ცოტაღა უკლია. მაგალითად, 2013 
წელს დაარსდა ახალი ლიტერატუ-
რული გაერთიანება „საქართველოს 
მწერალთა ეროვნული აკადემია”, 
რომლის დამფუძნებლებმაც ეკლე-
სიასთან ერთობით ერის სულიერი 
ხსნა დაისახეს მიზნად. აკადემიის 
მიმართვაში ვკითხულობთ: საქართ-
ველოს მწერალთა ეროვნულმა აკა-
დემიამ უნდა შექმნას ერის ზნეობ-
რივი და კულტურულ-ეკონომიკური 
ხსნის საკრალური მოდელი, ერის 
ტრადიციულ ფესვებზე და ნიადაგ-
ზე დაფუძნებული კონცეფცია. ეს არ 
იქნება ეკლესია, მაგრამ იქნება ზნე-
ობისა და სულიერების ტაძარი თა-
ვისი მწერლებითა და მწიგნობართუ-
ხუცესებით („ლიტერატურული სა-

ქართველო” 2013, N 46). დასახული 
ამოცანა, თავისთავად, დიდებულია, 
მაგრამ არავის დაუსვამს შეკითხვა: 
ჰქონდა კი ამ ორგანიზაციას ამგვარი 
ამოცანის განხორციელების ზნეობ-
რივ-ინტელექტუალური რესურსი? 
ჩაისხმება ახალი ღვინო ძველ ტიკებ-
ში? გავიდა მცირე ხანი და მწერალ-
თა აკადემიის ოფიციალური ორგა-
ნოს  – „ლიტერატურული საქართ-
ველოს” – მესვეურნი ასეთ ლაღობას 
მიეცნენ: „რაც შეეხება, მართლაც, 
საპოლემიკო თემას, – ბუსუსები-
ანი პრეზერვატივია უკეთესი, თუ 
უბუსუსებო, ქართველი მწერლები 
(თვრამეტი წლის ზემოთ!) ერთ დას-
კვნამდე უყოყმანოდ მივედით: არა-
ფერი სჯობს კაი გაფითქინებულ 
ქალთან „გაკრახმალებულ” ლოგინში 
ყოველგვარი პრეზერვატივის გარე-
შე კოტრიალს!” („ლიტერატურული 
საქართველო” 2013, № 65). ასე ერ-
თობიან ერის სულიერი ხსნის საკრა-
ლური მოდელის შექმნაზე მზრუნვე-
ლი, ზნეობრივად უძლური გაზეთის 
ფალავნები, რომლებიც ერის მამო-
ბას იჩემებენ. ორპირობა მათთვის 
ჩვეულებრივი ამბავია –„ნაციონა-
ლები მართლა მაგრად შეხვდნენ გა-
მოწვევებს, წველეს, წველეს საქარ-
თველო და ბოლომდე გამოწველეს!” 
– წერს მხცოვანი პოეტი, რომელმაც 
2011 წლის 26 მაისს, „ნაციონალური 
მოძრაობის” მიერ მოწყობილი სასაკ-
ლაოს შემდეგ, ბრწყინვალების საპ-
რეზიდენტო ორდენი დაიბნია გულ-
ზე და პრემიაც სიამოვნებით მიიღო 
(ტარიელ ჭანტურიამ – რედ.). ყველა-
ფერს რომ თავი დავანებოთ, ჰგავს 
ეს სიტყვები ავადსახსენებელი პო-
ლიტიკური სექტის მმართველობით 
შეწუხებული ადამიანის სიტყვებს, 
თუ უბრალოდ რითმას აყოლილი 
მელექსის მასხარაობას? ხსენებულ 
პოეტს, რომელსაც ჯილდოები ნამ-
დვილად არ აკლდა, იმ დღეს უარი 
რომ განეცხადებინა ორდენის მიღე-
ბაზე, სამუდამო ძეგლს აღიმართავ-
და თანამემამულეთა გულში, მაგრამ 
უმცირესი ზნეობრივი ძალისხმევის 
გამოჩენა ვერ შეძლო. როცა სახე-
ლოვანი ინტელიგენტი ასე იქცევა, 
ჩვეულებრივ მოქალაქეს მეტს ვერ 
მოვთხოვთ. სამწუხაროა, მაგრამ 
ფაქტია, რომ ხშირად ინტელიგენცია 
ზნეობრივი მაგალითის მიმცემი კი 
არ არის ხალხისათვის, არამედ  პი-
რიქით – იმის ნიმუშს გვიჩვენებს, თუ 
როგორ არ უნდა მოიქცეს ადამიანი.

ინტელიგენციის ამავე ნაწილ-
ში დამკვიდრებულია მოჩვენებითი 
განცდა „სულიერებისა”. სამუშაო 
ოთახის ხატებით გამშვენება, პატ-
რიარქის ხელზე ამბორისყოფა, მისი 
ნაჩუქარი ჯვრით ტრაბახი, სადღე-

სასწაულო ლიტურგიაზე არშინი-
ანი კელაპტრით გამოცხადება და 
ლექსების წერა ღვთისმშობელზე 
სრულიადაც არ არის სულიერების 
უტყუარი დასტური, არამედ ხშირ 
შემთხვევაში, პირიქით, – შინაგანი 
სიცარიელისა და არაფრობის და-
ფარვის საშუალება. ვისაც გულში 
ჰყავს ქრისტე, მას რელიგიური არ-
ტისტობა არ ესაჭიროება.

აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ თა-
ვად ეკლესიის მესვეურთა მხრიდა-
ნაც ინტელიგენციის დაახლოების 
მცდელობა ზოგჯერ არასწორ ფორ-
მას იღებს. არის შემთხვევები, როცა 
უმაღლეს საეკლესიო ჯილდოს უბო-
ძებენ იმ ადამიანებს, რომელთა უზ-
ნეო ცხოვრების წესიც ყველასთვი-
საა ცნობილი, ანდა მათ, ვისაც ხელე-
ბი ე.წ. „სამოქალაქო ომის” სისხლში 
აქვთ გასვრილი. ასეთი ადამიანების 
დაჯილდოება იწვევს ერთი მხრივ, 
მორწმუნეთა შინაგან პროტესტსა 
და იმედგაცრუებას, ხოლო, მეორე 
მხრივ, დაჯილდოებულთა უზნეო 
ცხოვრების წესის რეაბილიტაციას 
და ზნეობრივი ორიენტირების გამ-
რუდებას.

საეკლესიო ჯილდოების მინი-
ჭების უპირველესი კრიტერიუმი 
სინდისიერება, სუფთა წარსული და 
პიროვნული ღირსება უნდა იყოს და 
არა პოპულარობა ან რაიმე სახის 
ინტელექტუალური დამსახურება. 
ეკლესია უნდა ცდილობდეს ჩრდილ-
ში მდგომი, ზნემაღალი, უანგარო, 
საქმისათვის თავდადებული, ამა 
სოფლის ძლიერთაგან იგნორირებუ-
ლი ადამიანების წახალისებას და არა 
„ცნობადი სახეების” კეთილგანწყო-
ბის მოპოვებას. 

ველაფერთან ერთად, სამწუხა-
როდ, ჩვენი ინტელიგენცია მოკლებუ-
ლია უნარს, რომ რელიგიურ ჭრილში, 
მართლმადიდებლური მოძღვრების 
განასერში საფუძვლიანად განიხილოს 
აქტუალური სოციალურ-პოლიტიკუ-
რი, ფილოსოფიური და სამეცნიერო 
პრობლემები. ჭეშმარიტი საეკლესიო 
ინტელიგენცია მაშინ გვეყოლება, 
როცა  სწავლულები საპატრიარქოს 
კარზე მეხოტბე კონფორმისტებდ კი 
არ დადგებიან, არამედ,  უპირველეს 
ყოვლისა, ხმას აიმაღლებენ თავად 
ეკლესიაში არსებულ პრობლემებზე, 
დაძლევენ სეკულარული აზროვნების 
წესს საკუთარ თავში, მოიპოვებენ 
მრთლცნობიერებას და საღვთო სიბ-
რძნით ინტელექტუალურ ტკბობას კი 
არ მიეცემიან ოდენ, არამედ ცხოვრე-
ბაში  პრაქტიკულად აღასრულებენ 
სახარების მცნებებს.

ლევან ბებურიშვილი
თსუს  დოქტორანტი

ლევან 
ბებურიშვილი
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რუ სუ დან ჩო ლო ყაშ ვი ლი
ჯა დოს ნუ რი ზღაპ რის და ფა რუ ლი არ სი 

და მნიშ ვ ნე ლო ბა. ზღაპ რის მო ყო ლა ძნე ლი ა, 
რად გან ის ჩვე უ ლებ რი ვი ამ ბა ვი არ არის. ის 
და ფა რუ ლი აზ რის მა ტა რე ბე ლი საკ რა ლუ რი, 
მრა ვალ პ ლა ნი ა ნი ნა წარ მო ე ბია და მას ში კა-
ცობ რი ო ბის მი ერ სამ ყა როს, ბუ ნე ბის შე მეც ნე-
ბის ეტა პე ბია ასა ხუ ლი მი თო სუ რი წარ მო სახ-
ვით. ამი ტო მაც არის ის მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
სა ინ ტე რე სო. ყო ვე ლი ვე დი ა დი ხე ლოვ ნე ბა ში, 
ლი ტე რა ტუ რა ში ხომ ამ უძ ვე ლე სი მი თო სუ რი 
აზ როვ ნე ბის ფორ მე ბი თა და სა ხე ე ბით საზ რ-
დო ობს, ასეა ზღა პა რიც. კერ ძოდ, ჯა დოს ნუ-
რი ზღა პა რი იმ მი თო სი დან იღებს სა თა ვეს, 
რომ ლი და ნაც ჩანს, რო გორ ეს მო და და სწამ და 
უძ ვე ლეს ადა მი ანს ცვა ლე ბა დი ბუ ნე ბის თა ვი-
სე ბუ რე ბა ნი. ზღა პა რი სამ ყა როს მუდ მი ვი გა-
ნახ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე მოგ ვითხ რობს და 
მი სი გმი რე ბი ჩვე უ ლებ რი ვი მოკ ვ დავ ნი, ჩვე ნი 
წი ნაპ რე ბი, არ არი ან, ისი ნი მი თო სუ რი წარ-
მო მავ ლო ბის დე საკ რა ლი ზე ბუ ლი ღვთა ე ბე ბი 
გახ ლავთ ადა მი ა ნის სა ხით წარ მოდ გე ნილ ნი. 
სწო რედ ამი ტომ არის, რომ ისი ნი მო ივ ლი ან 
რა სამ ყა როს სამ სკნელ სა თუ ოთხ მხა რეს  - 
ცოცხალ თა და მიც ვა ლე ბულ თა ქვეყ ნებს, შეს-
წევთ ძა ლა უკან, თა ვი ანთ პირ ვან დელ სამ ყო-
ფელ ში, დაბ რუ ნე ბი სა. მი თო სუ რი, ზღაპ რუ ლი 
გმი რის სიკ ვ დი ლი მხო ლოდ და ბა დე ბაა მი სი 
ახალ სტა ტუს ში. ამ დე ნად, აქ მი თო სუ რი წარ-
მო მავ ლო ბის ღვთა ე ბე ბის ტრან ს ფორ მი რე ბულ 
სა ხეს ხ ვა ო ბებ ზე, მათ ურ თი ერ თო ბებ ზეა სა უ-
ბა რი და არა ჩვე უ ლებ რივ ყო ფით რე ა ლი ებ ზე. 
ე.ი. ჯა დოს ნუ რი ზღაპ რის ღვთა ებ რი ვი წარ-
მო მავ ლო ბის გმი რი პე რი ო დუ ლად მო ივ ლის 
ჩვე ნი სამ ყა როს ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბულ 
ორი ვე ნა ხე ვარს, ცოცხალ თა და მიც ვა ლე ბულ-
თა სამ ყა რო ებს, „იქ იპო ვის თა ვის და კარ გულ 
მე უღ ლეს, დაბ რუნ დე ბა მას თან ერ თად და 
ხელ მე ო რედ იქორ წი ნებს. ეს კი უკ ვე მთე ლი 
სამ ყა როს გა ნახ ლე ბის სა წინ და რი ა, სწო რედ იმ 
სამ ყა რო სი, რო მე ლიც თა ვის დრო ზე ამ ღვთა ე-
ბა თა გან შო რე ბამ მი ა ძი ნა. ე.ი. ზღა პა რი სამ ყა-
როს მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე 
მოგ ვითხ რობს, მი სი მთა ვა რი გმი რის დაბ რ კო-
ლე ბე ბით აღ სავ სე გზა კი ემ თხ ვე ვა ნა ყო ფი ე-
რე ბის ღვთა ე ბე ბის - თა მუ ზი სა და ოსი რი სის 
მი ერ გან ვ ლილ გზას. ყო ვე ლი ვე ეს კი იმედს, 
სიმ შ ვი დის გრძნო ბას და მო მავ ლის რწმე ნას 
უნერ გავ და მსმე ნელს, სა ნამ მას ახ სოვ და ამ 
გმირ თა თავ და პირ ვე ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა.

ეს გა ნახ ლე ბა, აღ დ გო მა გმი რი სა, რი სი ძა-
ლაც ღვთა ებ რი ვი წარ მომ ვა ლო ბის გმირს შეს-
წევს, მხო ლოდ მი სი სიკ ვ დი ლის შემ დეგ არის 
შე საძ ლე ბე ლი, ისე ვე რო გორც მზე ვერ ამო ვა, 
თუ არ ჩა ვი და; დღე ვერ გა თენ დე ბა, თუ არ და-
ღამ და და გა ზაფხუ ლი ვერ მო ვა, თუ ზამ თა რი 
არ დად გა. პე რი ო დუ ლად ასე რომ არ ხდე ბო-
დეს, სამ ყა რო გა ჩერ დე ბო და, ეს კი მი სი აღ სას-
რუ ლის ტოლ ფა სი იქ ნე ბო და. ამი ტომ დაქ რის 
მუ დამ მზის ღვთა ე ბა ჰე ლი ო სი ცხე ნებ შებ მუ-
ლი ეტ ლით, ამი ტომ ვე მოძ რა ობს მუდ მი ვად 
ზღაპ რის გმი რიც. ამ მოძ რა ო ბით, მი მოს ვ ლით 
- სამ ყა როს სა მი სკნე ლის მოვ ლით, ის წრეს 
კრავს, ამ ყა რებს კოს მი ურ წეს რიგს და სამ ყა-
როს ციკ ლურ ბუ ნე ბას არ აძ ლევს დარ ღ ვე ვის 
სა შუ ა ლე ბას.

ე.ი. ზღა პარ ში ის კი არ არის მთა ვა რი, მი სი 
გმი რი რომ მი დის, იკარ გე ბა, კვდე ბა (ჩადის ჭა
ში, ადის ცა ში, გა ივ ლის ინი ცი ა ცი ის რი ტუ ალს, 
თუ გა ნიც დის მე ტა მორ ფო ზას), არა მედ - ის, 
რომ იმარ ჯ ვებს, ბრუნ დე ბა, ცოცხ ლ დე ბა, აღ-
დ გე ბა ღვთა ებ რი ვი ძალ მო სი ლე ბით გა ნახ ლე-
ბუ ლი.

ზღაპ რის გმი რის, დე საკ რა ლუ რი მი თო სუ-
რი ღვთა ე ბის, აღ დ გო მა, კი უძ ვე ლე სი წარ მოდ-

გე ნით, მხო ლოდ ერთ შემ თხ ვე ვა შია შე საძ ლე-
ბე ლი, თუ ის სხვი სი ხე ლით, ძა ლა დო ბის გზით 
არის მოკ ლუ ლი, ისე ვე რო გორც მხო ლოდ მო-
თი ბულ ბა ლახს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ხე ლახ ლა 
ამოს ვ ლი სა, გან ს ხ ვა ვე ბით დამ პა ლი და დამ ჭ კ-
ნა რი ბა ლა ხი სა გან. ცოცხა ლი არ სე ბაც თუ ის 
ღვთა ე ბას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლად ით ვ ლე ბო და 
(მეფე, ქუ რუ მი), და უძ ლუ რე ბამ დე უნ და მო-
ეკ ლათ უძ ვე ლეს დრო ში, ქვეყ ნი სათ ვის რომ 
მი ე ცათ სა შუ ა ლე ბა მო მა ვა ლი გა ნახ ლე ბი სა 
(ფრეზერი. 1980). მოგ ვი ა ნე ბით უკ ვე ზღა პარ-
ში მოხ და ამ მო ტი ვის ტრან ს ფორ მა ცია და მას 
გმი რის ცე მა, ლან ძღ ვა, შე უ რაცხ ყო ფა, გა მას-
ხა რა ვე ბა, მოტყუ ე ბა ჩა ე ნაც ვ ლა და ნო ვე ლის-
ტურ ზღაპ რებ ში იგი ვე ფუნ ქ ცია შე ი ძი ნა, რაც 
ჯა დოს ნურ ში მოკ ვ ლას ჰქონ და.    ამ დე ნად, 
ზღა პა რი მი სი გმი რე ბის ურ თი ერ თ და პი რის პი-
რე ბის გა რე შე არ არ სე ბობს, ისე ვე რო გორც 
თვით სამ ყა როს მა რა დი უ ლო ბის სა ი დუმ ლო 
და პი რის პი რე ბულ ძალ თა ჭი დილ ში ა.

ე.ი. ღვთა ე ბის პე რი ო დუ ლი ციკ ლუ რი მი-
მოს ვ ლა ამ ქვე ყა ნა სა და „იმ ქვე ყა ნას შო რის, მი
სი მოკ ვ დი ნე ბა და აღ დ გო მა, ეს წრი უ ლი ტრი ა-
ლი და მუდ მი ვი მოძ რა ო ბა გა ნა პი რო ბებს, უძ-
ვე ლე სი რწმე ნით, სამ ყა როს მა რა დი უ ლო ბას. ამ 
ორ სამ ყა როს შო რის ღვთა ე ბის მუდ მი ვი მი მოს-
ვ ლის გა რე შე, რაც მი სი მოკ ვ დი ნე ბი თა და აღ-
დ გო მით გად მო ი ცე მა მი თოს ში და შე სა ბა მი სად 
- დე საკ რა ლი ზე ბულ ზღა პარ შიც, სამ ყა როს აღ-
სას რუ ლი გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბო და. ეს რომ არ 
მოხ დეს, ამ რწმე ნის მა ტა რე ბე ლი სა ზო გა დო ე-
ბი სათ ვის, პე რი ო დუ ლად კვდე ბი ან და ცოცხ ლ-
დე ბი ან ზღაპ რის გმი რე ბი. ე.ი. ზღაპ რის გმი რის 
სიკ ვ დი ლი მხო ლოდ ფე რის ც ვა ლე ბაა მი სი, ეს 
არის სიკ ვ დი ლი ძველ სტა ტუს ში, რა თა ახალ-
ში, უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან ში და ი ბა დოს. ყვე ლა 
სი კე თეს თან ერ თად ზღა პარს ხომ მა გი უ რი ძა-
ლაც ჰქონ და. მას მიც ვა ლე ბუ ლის სუ ლებ საც 
უყ ვე ბოდ ნენ გარ კ ვე ულ რი ტუ ა ლებ ში, ხე ლი 
რომ შე ეწყოთ მა თი აღ დ გო მი სათ ვის. მა გა ლი-
თად, სვა ნუ რი ლი ფა ნა ლის დროს (ბარდაველი-
ძე, 1953), აგ რეთ ვე სულ თა ო ბის დროს იმე რეთ-
სა და ქარ თ ლ ში. ასე ვე ყვე ბოდ ნენ ზღა პარს 
მიც ვა ლე ბულ თან ღა მის თე ვის, კორ კო ტის 
ხარ შ ვის დროს და ქორ წილ ში; მი სი ფუნ ქ ცი ი სა 
და ფე ნო მე ნის სწო რად გა სა აზ რებ ლად გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლია ცნო ბი ლი ფოლ კ ლო რის ტის 
ქსე ნია სი ხა რუ ლი ძის მი ერ ველ ზე მუ შა ო ბი-
სას მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლა ზღაპ რის თხრო ბის 
ტრა დი ცი ას თან და კავ ში რე ბით. მა გა ლი თად, 
ჩვენ ში აკ რ ძა ლუ ლი ყო ფი ლა მი სი მო ყო ლა 
დღი სით, ასე ვე ზაფხულ ში და უნ და მო ე ყო ლათ 
ზამ თარ ში, ისიც ღა მე, მსგავ სად სხვა დას ხ ვა 
ხალ ხის ტრა დი ცი ი სა (სიხარულიძე 1958:250-
251). თურ მე „ნამდვილი მი თე ბიც მხო ლოდ საკ-
რა ლუ რი დრო ის მო ნაკ ვეთ ში უნ და გად მო ი ცეს 
- უმ თავ რე სად, შე მოდ გო მა ზე ან ზამ თარ ში და 
ისიც ღა მე (ელიადე. 2009: 13). მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ის ფაქ ტიც, რომ ქ. სი ხა რუ ლი ძეს და უ ფიქ სი რე-
ბია ზღაპ რის მო ყო ლის ტრა დი ცია ძი ლის წინ, 
რის თ ვი საც ყო ველ შეძ ლე ბულ ოჯახს პრო ფე-
სი ო ნა ლი მეზღაპ რე ჰყო ლი ა. ასე ყო ფი ლა რუ-
სეთ შიც და სხვა გა ნაც, ზღაპ რის სა ძი ლის პი რო 
ფუნ ქ ცი ას მკვლე ვა რი ძველ ლი ტე რა ტუ რულ 
ძეგ ლებ სა და თვით ზღაპ რებ შიც ხე დავ და.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ღა მე, მი თო-
სუ რი გა აზ რე ბით, ის პე რი ო დი ა, რო დე საც მზე 
„იქ - იმ ქვე ყა ნას - მიც ვა ლე ბულ თა სამ ყა რო ში 
გა და დის, ძი ლიც გარ დაც ვა ლე ბის ექ ვი ვა ლენ-
ტია და თვით ქორ წი ლიც მე ქორ წი ლე თა ძველ 
სტა ტუს ში სიკ ვ დილს ნიშ ნავს, ზღაპ რის მო ყო-
ლის ტრა დი ცია სწო რედ ამ პე რი ოდ ში აუცი-
ლებ ლად საკ რა ლურ და ნიშ ნუ ლე ბას ატა რებ და 
და უნ და ამ ტ კი ცებ დეს მო საზ რე ბას, რომ ჯა-
დოს ნუ რი ზღაპ რის გმირ თა მე ო რე გა ნახ ლე-
ბუ ლი ქორ წი ნე ბა თა ვი სი მა გი უ რი ძა ლით ხელს 
უწყობ და, ღა მის გა თე ნე ბას, გა ზაფხუ ლის დად-
გო მას და, სა ერ თოდ, სამ ყა როს გა ნახ ლე ბა სა 
და აყ ვა ვე ბას.

ძი ლის წინ ზღაპ რის მო ყო ლის ტრა დი ცია 
ასე ვე სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ჩვე ნი სა ზო გა დო ე-
ბის ერ თი ნა წი ლი სათ ვის, რო მე ლიც კა ტე გო რი-
უ ლად მო ითხოვს ბავ შ ვე ბი სათ ვის, სა ერ თო დაც 
და მი თუ მე ტეს ძი ლის წინ ზღაპ რის მო ყო ლის 
აკ რ ძალ ვას. ზღა პარ ში კი გმი რის სიკ ვ დი ლი 
მხო ლოდ ფე რის ც ვა ლე ბაა მი სი. ე.ი. ზღა პარ-
ში სა კა ცობ რიო მნიშ ვ ნე ლო ბის მოვ ლე ნებ ზეა 
სა უ ბა რი და არა ყო ფით რე ა ლი ებ ზე. ამ დე ნად, 
მცდა რია მო საზ რე ბა, ამ ტი პის მო ტი ვებ ში აგ-
რე სი ი სა და ძა ლა დო ბის და ნახ ვი სა და არც 
მხო ლოდ ქარ თუ ლი ზღაპ რე ბი სათ ვის არის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ის. ზღაპ რის სტრუქ ტუ რა 

ერ თია და მას ზეა აგე ბუ ლი მსოფ ლი ოს ყვე ლა 
ხალ ხის ზღაპ რე ბი, რო მელ თა გან ვი თა რე ბის 
დო ნეც სა ერ თო ა, თვით გრი მე ბის გერ მა ნუ ლი 
ზღაპ რე ბის ჩათ ვ ლით. მსგავ სია და ტი პობ რი ვი 
მა თი ზღაპ რე ბის ძი რი თა დი სი უ ჟე ტე ბი, მო-
ტი ვე ბი, რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ აზ როვ-
ნე ბის მსგავ სი სა ფე ხუ რე ბი გან ვ ლო კა ცობ რი-
ო ბამ. მა გა ლი თი სათ ვის მო ვი ტან რამ დე ნი მე 
ფრაგ მენტს ძმე ბი გრი მე ბის არა აგ რე სი უ ლად 
მიჩ ნე უ ლი ზღაპ რე ბი დან, რო მელ თა თარ გ მა-
ნიც დ. წე რე დი ანს ეკუთ ვ ნის: „ის უღ მერ თო 
ხრო ვაც შე მოც ვივ და, თან ერ თი ქა ლიშ ვი ლი 
შე მო ათ რი ეს, ნას ვა მე ბი იყ ვ ნენ და მი სი წი ვილ -
- კი ვი ლი არც ეს მო დათ. და ა ლე ვი ნეს სა მი ჭი ქა 
ღვი ნო, ერ თი- თეთ რი, ერ თი- წი თე ლი და ერ თიც 
- ყვი თე ლი. და ლია თუ არა იმ წამ ს ვე გუ ლი გა-
უს კ და. შე მო ა ხი ეს ტან საც მე ლი, ასო -ა სო აქ ნეს 
და მა რი ლი მო ა ყა რეს... ერ თ -ერ თ მა ყა ჩაღ მა 
მოკ ლულს თით ზე ბე ჭე დი და უ ნა ხა, ეწ ვა ლა, 
მაგ რამ ვერ წა აძ რო, მო ი ტა ნა ნა ჯა ხი და თი თი 
მო ა ჩე ხა” (ძმები გრი მე ბი, 1992: 206-207).

სხვა გან: „წააქცია (გოგო - რ.ჩ.),თმე ბით შე-
ათ რი ა, თა ვი კუნ ძ ზე და ა დე ბი ნა და ნა ჯა ხით 
წა ა ცა ლა, და ჩე ხა ნა წილ - ნა წილ, მთე ლი იატა-
კი მორ წყო. მე რე და ჩე ხი ლი გვა მი აბა ზა ნა ში 
ჩა აგ დო, სა დაც სხვა გვა მე ბი ეყა რა” (ძმები გრი-
მე ბი, 1992: 226). იგი ვე ბე დი ეწია მე ო რე და საც. 
„ღვიის ზღა პარ ში” დე დი ნაც ვალს აზ რად მო უ-
ვი და ბი ჭი სკივ რ თან მი ეტყუ ე ბი ნა... სკივრს სა-
ხუ რა ვი ახა და - მი დი და შე ნით ამო არ ჩიე ერ თი 
ვაშ ლი. და ი ხა რა ბი ჭი ვაშ ლის ასა ღე ბად, ჩა ყო 
თა ვი სკივ რ ში და სწო რედ ამ დროს ისევ შე-
უჩ ნ და ბო რო ტი სუ ლი დე დი ნაც ვალს, - ბრახ! 
- და უშ ვა სკივრს სა ხუ რა ვი და ბი ჭის მოჭ რი ლი 
თა ვი წი თელ ვაშ ლებ ში ჩა გორ და... მოვ ხარ შოთ 
შე ნი ძა მი კო და კერ ძი და ვამ ზა დოთ. შე ი ტა ნა 
ბი ჭის ცხე და რი, ასო -ა სოდ აქ ნა, ქვაბ ში ჩა ყა რა 
და მო ხარ შა” (ძმები გრი მე ბი. 1992ა: 7). ამ ავ 
დე დი ნაც ვალს კი ზღაპ რის და სას რულს თავ ზე 
დო ლა ბი და ე ცა (ძმები გრი მე ბი, 1992ა: 14).

ერ თიც: „ბოროტი დე დი ნაც ვა ლი გა ა სა-
მარ თ ლეს, მდუ ღა რე ზე თი თა და ას პი ტე ბით 
სავ სე კას რ ში ჩას ვეს და წა მე ბით ამო ხა დეს 
სუ ლი” (ძმები გრი მე ბი, 1992: 57). ევ რო პე ლი 
მკვლე ვარ ნი ძა ლა დო ბის ამ ტი პის მა გა ლი თებ-
ში ზღაპ რის სტრე სებ თან შეჩ ვე ვის ფუნ ქ ცი ას 
ხე და ვენ. ამ გერ მა ნულ ზღაპ რებ ში მი თო სის 
გავ ლე ნა გა მოკ ვე თი ლად აღარ ჩანს, აქ მოთხ-
რო ბი ლი ამ ბე ბი ყო ფით რე ა ლო ბას თან გა ცი-
ლე ბით ახ ლოს დგას და ამ დე ნად სა ში ნე ლე ბის 
ასო ცი ა ცი ას მე ტად იწ ვევს, ვიდ რე ქარ თუ ლი. ე. 
ი. მსგავ სია და ტი პობ რი ვი მსოფ ლი ოს ხალ ხ თა 
ზღაპ რე ბის ძი რი თა დი მო ტი ვე ბი, სი უ ჟე ტე ბი, 
რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ ეს არის კა ცობ-
რი ო ბის სა ერ თო ის ტო რი უ ლი მახ სოვ რო ბა.

მსგავ სი მო ტი ვე ბი რომ არ წარ მო ვიდ გი-
ნოთ რე ა ლურ სა ში ნე ლე ბად, ბევ რი დამ ცა ვი 
მე ქა ნიზ მია ჩა დე ბუ ლი ზღა პარ ში: დაწყე ბუ-
ლი ღვთის ხსე ნე ბით: „ღმერთს - დი დე ბა, ჩვენ 
- მში დო ბა! ღმერ თი - მა ღა ლი, კა ცი - და ბა ლი” 
(კოტეტიშვილი, 1961: 312). შემ დეგ მო ყო ლე-
ბუ ლი: „იყო და არა იყო რა თი” - მოქ მე დე ბის 
გა ნუ საზღ ვ რე ლი დრო ი თა და სივ რ ცით, რაც 
მის მა რა დი უ ლო ბა სა და სა ყო ველ თაო ხა სი ათ-
ზე მი ა ნიშ ნებს და დამ თავ რე ბუ ლი მი სი ში ნა-
გა ნი რიტ მით. ნ. ბერ დი ა ე ვი აღ ნიშ ნავ და, რომ 
ყო ველ ეპო ქას თა ვი სი რიტ მი აქვს. სიც. რაც 
მთა ვა რი ა, ფი ნა ლით – ზღა პარს (მითისგან გან-
ს ხ ვა ვე ბით) აქვს იდე ა, რაც სწო რედ მის ფი ნალ-
ში ჩანს - ამ ქ ვეყ ნი უ რი სი კე თის და მაგ ვირ გ ვი-
ნე ბე ლი გა მარ ჯ ვე ბით: „ჭირი - იქა, ლხი ნი - აქა, 
ქა ტო - იქა, ფქვი ლი - აქა”.

ქარ თუ ლი ზღაპ რე ბის კონ ტენ ტი თა ნა მედ-
რო ვე ო ბას არ შე ე სა ბა მე ბა. ნა ცარ ქე ქია უსაქ-
მუ რი ა, რწყი ლი და ჭი ან ჭ ვე ლა უზ ნე ო ბას ამ კ-
ვიდ რებს”. 

ზღა პარ ში ის კი არ არის მთა ვა რი, რომ არ-
სე ბობს ბო რო ტი ძა ლა, არა მედ ის, რომ ზღაპ-
რის გმი რი აღ წევს მას ზე გა მარ ჯ ვე ბას, რა საც 
მოს დევს ამ გმი რის გა ნახ ლე ბა, მი სი ახალ 
სტა ტუს ში გა დას ვ ლა. ამ გა მარ ჯ ვე ბას გმი-

რი ტრა დი ცი უ ლი რწმე ნის ერ თ გუ ლე ბით აღ-
წევს, და მარ ცხე ბუ ლი კი რწმე ნის ორ გუ ლი ა. 
რაც მთა ვა რია ზღაპ რის გმი რის გა მარ ჯ ვე ბას 
დი დი მა გი უ რი ძა ლა აქვს და უძ ვე ლე სი რწმე-
ნით იწ ვევ და სამ ყა როს გა ნახ ლე ბას, რაც სა ყო-
ველ თაო სი ხა რუ ლის სა ბა ბი ხდე ბა და დღე საც 
კი მას სა ზე ი მო ელ ფე რი დაჰ კ რავს. სწო რედ 
უძ ვე ლე სი რწმე ნი სა და რი ტუ ა ლე ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ბის და ვიწყე ბამ შე უწყო ხე ლი ამ ჟან რის 
ნა წარ მო ებ თა გა და აზ რე ბას. ე.ი. აქ ჩვე უ ლებ-
რივ მოკ ვ და ვებ ზე არ არის სა უ ბა რი. რაც მი სი 
ღვთა ებ რი ვი წარ მო შო ბის გმი რის გა მარ ჯ ვე-
ბა ში მჟღავ ნ დე ბა და მი სი შემ ქ მენ ლი ხალ ხის 
რწმე ნის გან მ ტ კი ცე ბას ემ სა ხუ რე ბა (ჩოლოყაშ-
ვილი, 2004: 182).

სა ერ თოდ ცოცხა ლი ადა მი ა ნი რომ გახ დეს 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი პერ სო ნა ჟი, ამი სათ ვის დი დი 
ცვლი ლე ბე ბი უნ და მოხ დეს შე მოქ მე დე ბით 
აზ როვ ნე ბა ში. ეს კი არ მომ ხ და რა უცებ (ფრე-
იდენბერგი, 1978: 296).

მოხ და რა მთე ლი რი გი გა და აზ რე ბა ნი სამ-
ყა როს აღ ქ მა ში დღეს ამ ჟან რის ნა წარ მო ე ბი 
მხო ლოდ ბავშვს ეს მის სწო რად და ისე ვე ეხ-
მა რე ბა მას მრა ვალ ფე რო ვა ნი სამ ყა როს შეც-
ნო ბა ში, რო გორც თა ვის დრო ზე ეხ მა რე ბო და 
უძ ვე ლეს ადა მი ანს, რად გან ბავ შ ვი მოკ ლე 
პე რი ოდ ში გა დის სამ ყა როს შეც ნო ბის იმ ეტა-
პებს, რაც კა ცობ რი ო ბის აზ როვ ნე ბამ გან ვ ლო 
(ბარბაქაძე, 1974). ე.ი. ბავ შ ვი უმ ტ კივ ნე უ ლოდ 
იღებს გმირ თა აქ არ სე ბულ ურ თი ერ თ და პი რის-
პი რე ბას. ამ დე ნად, ყოვ ლად გა უ მარ თ ლე ბე ლია 
ტენ დენ ცი ა, რომ ზღა პა რი სა გან გე ბო გა მარ ტი-
ვე ბა -ა დაპ ტა ცი ის გა რე შე არ უნ და მი ვა წო დოთ 
ბავ შ ვებს. ეს ახა ლი ხედ ვა, რო მე ლიც აიტა ცეს 
გა მომ ცემ ლო ბებ მა და კლა სი კოს თა ქმნი ლე-
ბებ საც შე ე ხო, მო დის ზღაპ რის არ სის არ ცოდ-
ნი დან. ამ ჟან რის ნა წარ მო ებ მა იმი ტომ არ გა-
მო ი ა რა 21 სა უ კუ ნე ქრის ტეს და ბა დე ბი დან და 
ალ ბათ ერ თი იმ დე ნიც – მი ნამ, რომ ხელ ვ ყოთ. 
ზღა პა რი იმ დო ნის ნა წარ მო ე ბი ა, რომ თა ვად 
აქვს უფ ლე ბა, შე არ ჩი ოს დამ ფა სე ბე ლი. ე.ი. 
ზღა პა რი, გა მორ ჩე უ ლი რიტ მის მქო ნე ნა წარ-
მო ე ბი, ისე თი ვე მო საფ რ თხი ლე ბე ლია და ისე-
ვე არ შე იძ ლე ბა მას ზე ძა ლა დო ბა, რო გორც 
ფერ წე რულ, მუ სი კა ლურ, ლი ტე რა ტუ რულ თუ 
ხე ლოვ ნე ბის სხვა სფე როს ნა წარ მო ებ ზე. ზღაპ-
რის რიტმს ქმნის ალი ტე რა ცი უ ლი სიტყ ვე ბის 
ხმა რე ბა, მო ტი ვე ბის გა მე ო რე ბა, სა ერ თოდ მას-
ში სამ მა გო ბის პრინ ცი პის გა ნუხ რე ლი დაც ვა. 
ეს ფერ ხუ ლის, ღვთა ე ბის მი მოს ვ ლის რიტ მი ა, 
რაც ეთ ნოგ რა ფი ულ ყო ფა ში ბორ ჯღა ლით გად-
მო ი ცე მო და და რაც და დე ბით ზე მოქ მე დე ბას 
ახ დენს ბავ შ ვის ფსი ქი კა ზე. მი სი და მა ხინ ჯე-
ბა ჩვე უ ლებ რივ ამ ბად აქ ცევს ნა წარ მო ებს, ეს 
კი, მარ თ ლაც, სა ში ნე ლე ბის გრძნო ბას გა უ ჩენს 
ბავშვს. რიტ მი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია 
ნა წარ მო ე ბი სათ ვის, რა მე თუ ის, რო გორც მის-
ტე რი ულ სიბ რ ძ ნე თა ადეპ ტე ბი თვლიდ ნენ, სამ-
ყა რო ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა ზე ძლი ე რი მოქ მე დი 
ძა ლა ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნის 
ში ნა გან გრძნო ბებ ზე (სურგულაძე, 2000). ბავ-
შ ვი ყვე ლა ფერს მშვე ნივ რად გრძნობს, უფ რო-
სებ ზე უკე თაც და ის არ უნ და მო ვატყუ ოთ. 
ეს მარ თ ლაც ცუდ შე დეგს მო ი ტანს. ზღაპ რის 
გმი რის მი ერ ურ თუ ლე სი და პი რის პი რე ბი სას 
მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯ ვე ბა მო მავ ლის, სა კუ-
თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის რწმე ნას უნერ გავს 
მას , ში შის მომ გ ვ რელ დამ თ რ გუნ ველ გრძნო ბას 
და აძ ლე ვი ნებს და სუ ლი ერ სიმ შ ვი დეს ჰგვრის. 
ასე ვე აღიქ ვამ და მას ჩვე ნი შო რე უ ლი წი ნა პა რი. 
ბავ შ ვი ზღაპ რის გმირ ში. არა თუ სა სურ ველ არ-
სე ბას ხე დავს, არა მედ ამ სა ხე ში სა კუ თარ თავს 
იაზ რებს და იოლი გა სა გე ბი ა, რა ო დენ ამაღ ლე-
ბულ გრძნო ბას ჰგვრის სა კუ თა რი მშვე ნი ე რე-
ბი სა და ძალ მო სი ლე ბის შეგ რ ძ ნე ბა.

აქ ვე დავ ძენთ, რომ ადა მი ან მა ბავ შ ვო ბი-
დან ვე უნ და შე ით ვი სოს ზღა პა რი, კავ ში რი რომ 
არ გაწყ დეს ჩვენს წი ნაპ რებ თან და აგ რეთ ვე, 
ეზი ა როს ყვე ლა იმ სი კე თეს, რი სი მი ცე მაც 
შე უძ ლია ზღა პარს: გა ნი ვი თა როს ფან ტა ზი ა, 
ეთი კუ რი, ეს თე ტი კუ რი გრძნო ბა, კაც თ მოყ ვა-
რე ო ბა, შრო მის, სწავ ლის სიყ ვა რუ ლი, გა მარ ჯ-
ვე ბის კენ სწრაფ ვის სურ ვი ლი, უფ რო სის პა ტი-
ვის ცე მა, სა მარ თ ლი ა ნო ბის, იუმო რის გრძნო ბა, 
რწმე ნის ერ თ გუ ლე ბა, მხატ ვ რუ ლი აზ როვ ნე ბა, 
ხა ტო ვა ნი მეტყ ვე ლე ბა; გახ დეს ზნე ობ რი ვი, მი-
ზან და სა ხუ ლი; გა იმ დიდ როს ლექ სი კა, და ე უფ-
ლოს აზ რის ლა კო ნუ რად გად მო ცე მის უნარს, 
გა ნიმ ტ კი ცოს მო მავ ლის რწმე ნა, მო ი პო ვოს 
სუ ლი ე რი სიმ შ ვი დე და სხვ. ზღა პარს არა სო დეს 
ჰქო ნია დი დაქ ტი კუ რი და ნიშ ნუ ლე ბა, შე მეც ნე-
ბი თი - კი!

ჯადოსნური ზღაპრის ფენომენიm e c n i e r e b a

გა ნათ ლე ბის მი ნის ტ რი 

ალექ სან დ რე ჯე ჯე ლა ვა:  
„კომბლე ცუ დი მეცხ ვა რე ა, 

„სუპერმენი” და „სპაიდერმენი” 
მას წავ ლებ ლე ბი არი ან! 
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გაგრძელება გვ. 8

ვ ა ლ ტ ე რ...
მძიმე ხდება ნებისმიერი წელი  იმ დღი-

დან, რაც გვაცილებს საქართველოს და-
მოუკიდებლობის  გამოცხადების დღეს. 
ამ დღისთვის ბრძოლამ მთელი სამოცდა-
ათი წლის მანძილზე მთელი არმია შეიწრა 
ქართველი მოაზროვნეებისა და სამშობ-
ლოსთვის თავდადებული ჯარისკაცები-
სა.  რასაკვირველია, ყველასთვის ნათელი 
უნდა ყოფილიყო, რომ დამოუკიდებლობის 
გამოცხადებით ეს ბრძოლა 1991 წლის 9 
აპრილს  არ დასრულდებოდა, არამედ მისი 
დაცვა უფრო რთული იქნებოდა. და ეს ასეც 
მოხდა. დამოუკიდებლობის დაცვისათვის 
ბრძოლას ეროვნული მოძრაობის დიდი ნა-
წილი შეეწირა და მათ შორის ამ ბრძოლის 
სულისჩამდგმელი და მეთაური, პრეზიდენ-
ტი ზვიად გამსახურდია.  მათ რიცხვს კიდევ 
ერთი ღირსეული, ეროვნული მოძრაობის 
ერთგული და უანგარო მებრძოლი  შეემატა 
ვალტერ შურღაიას სახით. 

ვალტერმა თავისი სიყრმის წლებიდან 
გაიარა მთელი ის გზა, რომელიც უნდა გაევ-
ლო თავისუფლებისმოყვარე ადამიანს. მას 
მიყვება ყველა ის ჭრილობა, რომელიც გამ-
ზადებულია ასეთი ადამიანებისათვის  წუ-
თისოფელში. სკოლის მერხიდან დამოუკი-
დებლობისათვის მებრძოლს არ დაკლებია, 
არც საბჭოთა გულაგი და არც იმ ქვეყნის 
ციხე-კოლონიები, რომლის თავისუფლება-
საც ასეთი სიმტკიცით ემსახურა. არც სხვა 
ჭრილობები შურისა და გაუტანლობისა,   
თუმცა ყველა ტკივილი მან უდტრვინველად 
თავის თავზე მიიღო ჯილდოდ იმ მიზნისათ-
ვის, რისთვისაც ღირსეულად იბრძოდა იგი.

ამ გამოსამშვიდობებელი წერილით 
მინდა მადლობა ვუთხრა ვალტერ შურღა-
იას ოჯახს, მეუღლეს და ქალიშვილებს, 
რომელთაც ყველა ეს ტკივილებით სავსე 
გზა ვალტერთან ერთად გაიარეს და გაიზი-
არეს.  ადამიანის ცხოვრება არის მზადება 
სიკვდილისათვის,რაც   ყველამ იცის. ვალ-
ტერმა ეს ცხოვრება სანიმუშოდ გაიარა  - 
იყო გზა ეკლიანი, მაგრამ ხშირად დიდი 
გამარჯვებებით სავსე. ასეთი სიცოცხლე 
მართლაც დიდი გამოწვავაა, მაგრამ ასევე 
დიდი ნუგეშიც, რადგანაც ამ ჭრილობებით 
სავსე ადამიანები აუცილებლად დაიმკვიდ-
რებენ  ადგილს ზეციურ საქართველოში წი-
ნაპრებთან ერთად. ..

ბეჟან ჯავახია

ბატონ ვალტერს მე კარგად ვიცნობდი; ძალიან 
მოკლედ ასე შემიძლია შევაფასო მისი მოღვაწე-
ობა: ვალტერ გრიგოლის ძე შურღაია არის ტრაგი-
კული გმირი, რომელიც არალოგიკურად - ბუნებ-
რივი სიკვდილით - გარდაიცვალა 2016 წლის 28 
ნოემბერს.

ვალტერ შურღაია დაიბა-
და 1944 წლის 20 მაისს სენაკის რაიონის სო-
ფელ ზანაში. 

1958 წელს, VIII კლასელმა მოსწავლემ, მეგობ-
რებთან ერთად ჩამოაყალიბა „საქართველოს თავი-
სუფლებისათვის მებრძოლი ორგანიზაცია”. ვალ-
ტერ შურღაია და ზაურ ქობალია მე გავიცანი 1990 
წელს; ვალტერი ამ ორგანიზაციის შესახებ როცა 
მიყვებოდა, გაოცებული ვიყავი მისი და მისი მე-
გობრების გაბედულებით: მძვინვარე საბჭოთა პე-
რიოდში ეს პატარა ბიჭები ჩემს დაბადებამდეც ავ-
რცელებდნენ პროკლამაციებს საქართველოს და-
მოუკიდებლობის მოწოდებით; ამიტომაც მათ 
მიმართ მქონდა განსაკუთრებული პატივისცემა.

... გასული საუკუნის 60-იან წლების დასაწ-
ყისში ისინი მალევე დააპატიმრეს და ანტისაბ-
ჭოთა საქმიანობის ბრალდებით (მუხლები: 71-
73) გაასამართლეს; კერძოდ: ანრიდ (ბუჭა) სანა-
იას - 4 წელი; სერგო სორდიას - 2 წელი; არასრულ-
წლოვანებს: რუსლან ქირიას და ვალტერ შურღა-
იას  - თითო წელი. ზაურ ქობალიამ კი 1963-1968 
წლები გაატარა პოტმაში - ფაქტობრივ პოლიტპა-
ტიმართათვის განკუთვნილ სასტიკ ციხეში. ზუგ-
დიდელი პატარა გმირები დროებით შეაჩერეს.

უკვე დაკაცებულნი, 1987 წელს, ეროვნული 

გმირების - ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოს-
ტავას  - თაოსნობით ორგანიზებულ ეროვნულ 
მოძრაობას შეუერთდნენ და ბავშვობისდროინ-
დელი ოცნება - საქართველოს დამოუკიდებ-
ლობა - სხვა პატრიოტ ქართველებთან ერთად, 
იურიდიულ ფაქტად აქციეს.  ვალტერ შურღა-
ია საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მოწ-
ვევის უზენაესი საბჭოს წევრი გახდა ზუგდიდის  
#93 რუხის საარჩევნო ოლქიდან; იგი ამ დროს 
იყო საარჩევნო ბლოკის - „მრგვალი მაგიდა - თა-
ვისუფალი საქართველოს” მაჟორიტარი კანდიდა-
ტი საქართველოს ჰელსინკის კავშირიდან.

დეპუტატობის პერიოდის მშვიდობიანი ცხოვ-
რება მხოლოდ რამდენიმე თვეს გაგრძელდა; 
მალევე დაიწყო კრემლიდან ორგანიზებული ან-
ტისახელმწიფოებრივი აქციები და ჩვენ ხან სად 
ვცდილობდით ხელოვნურად აბრიალებული ცეცხ-
ლის ჩაქრობას და ხან - სად... კარგად მახსოვს 1991 
წლის 9 აპრილი:

ვალტერი და მე გვერდიგვედ ვისხედით ხოლ-
მე; დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერის შემ-
დეგ რომ დავჯექი, მისეული სევდიან-მხიარული 
სიცილით მითხრა: „ამ ხელმოწერებისათვის ჩვენ 
სასტიკად დავისჯებით, ჩვენ ჩვენივე დევნილობას 
მოვაწერეთ ხელი...”

სიმართლე გითხრათ, არ გამკვირვებია მისი 
„ცუდი წინასწარმეტყველება”: ჩვენ ვიცოდით, 
რომ რუსეთი ასე იოლად არ შეეგუებოდა კავკა-
სიის დაკარგვას და წინ მრავალწლიანი დაძაბული 
ცხოვრება გველოდა, მით უმეტეს, 1989 წლის 2 
დეკემბერის ამერიკა-რუსეთის მალტის მოლაპარა-
კების შემდეგ; ხშირად ვმსჯელობდით ამ თემაზე:

მალტის გარიგების კვალად, 1989 წლის 24 დე-
კემბერს, საბჭოთა კავშირმა უკანონოდ ცნო მხო-
ლოდ 1940 წელს ბალტიის რესპუბლიკების (ლიტ-
ვის, ლატვიისა და ესტონეთის) ოკუპაცია და ანექ-
სია... გამომდინარე ამ ფაქტიდან, საქართველოს 
ძალიან მცირე შანსი ჰქონდა, შეენარჩუნებინა 
დამოუკიდებლობა; ეს მიღწევადი იყო მხოლოდ სა-
ქართველოს მოსახლეობის მტკიცე ნების გამოვ-
ლენისა და ერთიანობის შემთხვევაში (ამის შესახებ 
მაშინაც ვწერდი; კერძოდ, 1991 წლის 28 სექტემბ-
რის გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში” და-
იბეჭდა სტატია: „რაცა ღმერთსა არა სწადდეს").

მსოფლიოსათვის საქართველოს მოსახლეობის 
ნების გამოხატვისა და ერთიანობის ჩვენების მიზ-
ნით ზვიად გამსახურდიამ დაგეგმა 1991 წლის 31 
მარტის რეფერენდუმი; რეფერენდუმში ბრწყინვა-
ლე შედეგი მივიღეთ, მაგრამ საქართველოს მოსახ-
ლეობის ერთიანობის შენარჩუნება ვერ მოხერხდა 
რუსეთის საინფორმაციო ომის, კერძო საკუთრე-
ბის აღდგენის პროცესში „პრივატიზაციის” მსურ-
ველთა დანაშაულებრივი ქმედებისა და ბევრი სხვა 
მიზეზის გამო.

სამართლიანობა მოითხოვს, აღინიშნოს:
მიუხედავად იმისა, რომ გავლილი გვქონდა 

1989 წლის 9 აპრილი, ჩვენ მაინც ვერ დავუშვით, 
რომ რეფერენდუმის საფუძველზე დამოუკიდებ-
ლობის აღდგენის გამოცხადების შემდეგაც კი 
საქართველო მარტო დარჩებოდა აგრესიული რუ-
სეთის პირისპირ;  რომ თანამედროვე მსოფლიოში 
რუსეთი ბეპაევისა თუ ბალტინის სამხედრო შე-
ნაერთებით დაამხობდა საქართველოს კანონიერ 
ხელისუფლებას და დაღვრიდა ამდენ სისხლის; 
განახორციელებდა ქართველთა გენოციდს აფხა-
ზეთსა და ცხინვალის მხარეში და თანამედროვე 
მსოფლიოს ცინიკურად დასცინებდა დამოუკიდე-
ბელი საქართველოს მეოთხედის ოკუპაცია-ანექ-
სიით. ჩვენდა საუბედუროდ, რუსეთმა ეს „იკადრა” 
და შერჩა კიდეც (ამიტომაც გაბედა შემდგომ უკრა-
ინის დიდი ნაწილის ოკუპაცია):

დსთ-დ ტრანსფორმირებულმა რუსეთის იმპე-
რიამ ქართველთა ერთი ნაწილის გამოყენებითა 
და კანონიერი ხელისუფლების დამხობისათვის 
ე.წ. „სამოქალაქო ომის” სახელდებით შეძლო, ზე-
რელედ მაინც „შეეფუთა” საქართველოში თავისი 
აგრესია. 

სახელმწიფო გადატრიალების (1991-92, დეკემ-
ბერ-იანვარი) წინ ჩვენ - ვალტერ შურღაია, ზაურ 
ქობალია, ზვიად ძიძიგური და მე - აქტიურად 
ვცდილობდით მოლაპარაკებას თბილისის ზღვაზე 
„გამაგრებულ” თენგიზ კიტოვანთან და თენგიზ სი-

გუასთან, რომ თავიდან აგვეცილებინა მოსალოდ-
ნელი სისხლისღვრა, მაგრამ თენგიზ სიგუა ყოველ 
დღეს ცვლიდა მოთხოვნებს; ჩვენთან მოლაპარაკე-
ბით მან დრო გაწელა 1991 წლის 21 დეკემბერამ-
დე, ალმა-ატაში დსთ-ს შექმნის ხელმოწერამდე:

ბალტიის ქვეყნების გარდა მხოლოდ საქართ-
ველო რომ არ აწერდა ხელს დსთ-ს შექმნას, ბუნებ-
რივია, ეს იცოდა თენგიზ სიგუამ და შეარაღებული 
ამბოხის დაწყების სანქციას კრემლიდან ელოდა 
სწორედ 21 დეკემბერს. 22 დეკემბერსვე დაიწყო 
სისხლიანი გადატრიალება საქართველოში.

1991 წლის 22 დეკემბრიდან 1992 წლის 6 იან-
ვრამდე ჩვენ (ვალტერი და მე) ერთად ვიყავით 
უზენაესი საბჭოს VI სართულზე ჩვენსავე სამუშაო 
ოთახებში, სადაც ამ დროს განლაგებულნი იყვნენ 
ზუგდიდის ბატალიონის მებრძოლებიც, რომლე-
ბიც რუსული აგრესიისაგან (ეს მაშინვე კარგად 
გვქონდა ყველას გააზრებული!) იცავდნენ საქართ-
ველოს კანონიერ ხელისუფლებასა და, ზოგადად, 
საქართველოს დამოუკიდებლობას.

საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების დამ-
ხობის შემდეგ, 1992-93 წლებში ვალტერ შურღაია 
იყო საქართველოდან განდევნილი პრეზიდენტის 
- ზვიად გამსახურდიას - რწმუნებული სამეგრელო-
ზემო სვანეთის მხარეში. ფაქტობრივად ვალტერ 
შურღაია ზაურ ქობალიასთან ერთად ხელმძღვანე-
ლობდა ზუგდიდში მოქმედ „საქართველოს ეროვ-
ნული დაუმორჩილებლობის კომიტეტს” (თავმჯ-
დომარე - ვალტერ შურღაია). ეს ძლიერი ორგა-
ნიზაცია დიდ წინააღმდეგობას უწევდა რუსეთის 
მიერ მხარდაჭერილი პუტჩისტების არაკანონიერ 
სამხედრო ფორმირებებს, რომლებიც მთელ სა-
ქართველოში თარეშობდნენ, მაგრამ განსაკუთრე-
ბულ სისასტიკეს იჩენდნენ სამეგრელოში, სადაც 
არსებობდა „საქართველოს ეროვნული დაუმორ-
ჩილებლობის კომიტეტი” და თავს ვაფარებდით 
თბილისიდან და საქართველოს სხვა მხარეებიდან 
განდევნილი კანონიერი ხელისუფლების წევრე-
ბი. საბოლოო ჯამში პუტჩისტებმა სამეგრელო სა-
ქართველოს „ვანდეად” აქციეს.

 აქვე აღვნიშნავ, რომ ჩვენ - ვალტერ შურღაია, 
ზაურ ქობალია  და მე - შევეცადეთ, მორიგი სისხ-
ლისღვრა აგვეცილებინა თავიდან და 1992 წლის 
თებერვალსა თუ მარტში მერაბ გაბუნიასა და აკაკი 
ბობოხიძის შუამავლობით ხონში შევხვდით ჯაბა 
იოსელიანს; ჩვენი ეს ცდაც უშედეგოდ დასრულდა; 
ამ შეხვედრის ერთ მძაფრ ეპიზოდს გავიხსენებ:

შეხვედრის წინ ვალტერმა მითხრა: მხოლოდ 
ერთი გახსნილი ყუმბარით შემოვალ მოლაპარაკე-
ბაზე; თუ კაკომ მოგვატყუა და „მხედრიონი” ჩვენს 
დაპატიმრებას შეეცდება, გავხსნი ყუმბარს და ყვე-
ლა ჰაერში ავიწევით: ჩვენც და ისინიც. სიკვდილის 
რისკით დაწყებული მოლაპარაკება მშვიდობიანად 
და შეთანხმებით დასრულდა, მაგრამ 5 დღეში ისევ 
სიგუასა და „მხედრიონის” მხრიდან დაირღვა...  

შემდეგ იყო დევნილობის პერიოდში იატაკქვეშა 
მოღვაწეობა და  1992 წლის 24 ივნისს საქართვე-
ლოს ტელევიზიაში შესვლით კანონიერი ხელისუფ-
ლების აღდგენის მცდელობა; სწორედ ამ ბოლო 
შემთხვევას თვლიდა ვალტერი თავის გამოუსწო-
რებელ შეცდომად; კერძოდ:

ვალტერი ენდო საქართველოს შინაგანი ჯარე-
ბის ოფიცრებს (ზურაბ ირემაძე და სხვ.), რომლე-
ბიც საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების 
აღდგენაში თანადგომას ჰპირდებოდნენ; კერძოდ, 
სამხედროებმა ვალტერი ასეთი ალტერნატივის 
წინაშე დააყენეს:

- ჩვენ მზად ვართ, დავიჭიროთ ე. შევარდნაძე 
და სამხედრო ხუნტის მეთაურები და ძალაუფლე-
ბა დაგიბრუნოთ კანონიერ ხელისუფლებას! თუკი 
დეპუტატები უარს იტყვით, თქვენ იქნებით საქარ-
თველოს მოღალატეები... თითქოსდა, საჭირო იყო 
მხოლოდ დეპუტატების მიერ ტელევიზიით გაცხა-
დება, რომ კანონიერი ხელისუფლება აღდგა... ამგ-
ვარი პროვოცირებით ვალტერ შურღაია რამდენი-
მე კაცთან ერთად ტელევიზიაში შევიდა. კარგად 
მახსოვს ის დილა:

ადრე დილით დამირეკა თავად ვალტერ შურ-
ღაიამ:

- ტარიელ, ჩართე რადიო, ჩვენ უკვე ტელევი-
ზიის შენობაში ვართ; სასწრაფოდ მოდი ტელევი-
ზიაში, ყველა დეპუტატი მოვიდეს; საქართველოს 
ახლა აქ სჭირდები!

მე არ მჯეროდა ასე იოლად კანონიერი ხელი-
სუფლების აღდგენა - ასე უბრალოდ რუსეთი უკან 
არ დაიხევს-მეთქი, ვუთხარი ჩემს მეუღლეს... და 
ტელევიზიაში მაინც წავედი; ოღონდ, მანამდე ჩემი 
წვრილ-შვილი სიმამრის ბინაში გადავიყვანე მოსა-
ლოდნელი რეპრესიების გამო. ტელევიზიაში რომ 
მივედი, უკვე სროლები იყო გარშემო და აღარ თუ 
ვეღარ შევედი (გმირთა მოედანზე რამდენიმე დე-
პუტატს შევხვდი; ბეჟან ჯავახიას გაფითრებული 
სახე დღემდე მახსოვს).

ტელევიზიის „აღება” შევარდნაძის სპეცსამ-
სახურების კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია 
იყო; ვალტერი მოატყუეს; იმ დილით მას გულწრ-
ფელად სჯეროდა, რომ კანონიერ ხელისუფლებას 
აღადგენდა სამხედროებთან ერთად; ამაში დარმუ-
ნებული ვარ, რადგან სხვა შემთხვევაში ის მე სასკ-
ვდილოდ არ გამწირავდა და არ დამირეკავდა, რომ 
სასწრაფოდ მივსულიყავი ტელევიზიაში.

მაშინ, ტელევიზიის „აღების” პროვოცირებით, 
შევარდნაძემ გადაფარა 1992 წლის 24 ივნისის და-
გომისის შეხვედრა, როდესაც, საქართველოს პუტ-
ჩისტური ხელისუფლების მიერ რუსეთის საოკუპა-
ციო ჯარს მიენიჭა „საქართველოში სამშვიდობო 
ჯარის სტატუსი”. ეშმაკისეული გეგმის ნაწილი იყო 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას წინაშე უფრო 
ტრაგიკული ალტერნატივის შექმნაც: 

გროზნოში თავშეფარებულ პრეზიდენტს უთ-
ხრეს: „საქართველო მზადაა, აღდგეს კანონიერი 
ხელისუფლება და გადარჩეს აფხაზეთი; მხოლოდ 
თქვენი ჩასვლაა საჭირო ზუგდიდში”... პრეზიდენტ-
მა იცოდა, რომ სიცოცხლეს რისკავდა, მაგრამ რომ 
არ ეთქვათ:  „საქართველოს რომ უჭირდა, საფრთ-
ხეს გაერიდა”-ო, ჩამოვიდა რუსებისგან მართული 
ქართველი პუტჩისტებისა და პრორუსი აფხაზების 
მიერ ცეცხლის ალში გახვეულ საქართველოში.

საქართველოში დაბრუნებული პრეზიდენტის 
მკვლელობაც და აფხაზეთიდან (შემდეგ კი ცხინ-
ვალის მხარიდან) ქართველობის გამოდევნა, ქარ-
თველთა გენოციდი და ამ ძირძველი ქართული 
მხარეების ოკუპაცია-ანექსია რუსეთის საინფორ-
მაციო მანქანამ „სამოქალაქო ომად” მონათლა და 
ჩადენილი დანაშაული საქართველოს, ქართვე-
ლებს დააბრალა.

...საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების 
აღდგენის რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობი-
სა და პრეზიდენტის მკვლელობის შემდეგ იყო ისევ 
დევნილობა და პატიმრობა: 

ბედის ირონიით გამარჯვებულმა პუტჩისტებ-
მა ვალტერ შურღაია  დააპატიმრეს; იგი, პოლიტ-
პატიმარი, სასჯელს იხდიდა სამშობლოს ღალა-
ტის მუხლით (1994-2000).  სწორედ ვალტერისა და 
ზაურის პოლიტპატიმრობის პერიოდში გადავწყ-
ვიტე, რევაზ შეროზიასთან ერთად, სწორედ მათ 
მოენათლათ ჩემი შვილი ცოტნე. პოლიტპატიმრო-
ბის პერიოდში კიდევ უფრო ინტენსიურ დევნას 
განიცდიდა ვალტერის ოჯახი: მეუღლე გაათავი-
სუფლეს სამსახურიდან, შვილები გარიცხეს უმაღ-
ლესი სასწავლებლებიდან... 

ტრაგიკული ბედის გმირი ციხიდან გამოვიდა, 
მაგრამ ყველაფერს ვეღარ გაუძლო:

დღეს ვალტერ შურღაიას მეუღლე ქალბა-
ტონი ლიანა ჭითანავა და მისი შვილები: შორე-
ნა და მედეა ჭირისუფლები არიან ყველა ღირსეულ 
ქართველთან ერთად.

ტარიელ ფუტკარაძე
30.11.2016

ვალტერ შურღაია - ტრაგიკული გმირი

ვალტერ შურღაია  - ეროვნული მოძრაობის 
აქტივისტი, დისიდენტი,  პოლიტპატიმარი 
1961-1962 წ.წ-ში, ზვიად გამსახურდიასა და მე-
რაბ კოსტავას  თანამებრძოლი,  1990 წლის 28 
ოქტომბრიდან უზენაესი საბჭოს მაჟორიტარი 
დეპუტატი ზუგდიდის 67 ოლქიდან, 1991 წლის, 
9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღდგენის აქტის ერთ-ერთი ხელისმომწერი, 

1992 წლიდან , რუსეთის მიერ საქართველოს 
ოკუპაციისა და ანექსიის დაწყების დღიდან,  
დაუმორჩილებლობის კომიტეტის წევრი.  
1994-2000 წლებში კი კვლავ  პოლიტპატიმარი. 

 დაიბადა 1944 წლის 20 მაისს, ცხაკაიას  
რაიონის სოფელ ზანაში  (ეს სოფელი არქანჯე-
ლო ლამბერტს  (XVIIს.) აღუნიშნავს  პირველად 
თავის რუკაზე), გრიგორ შურღაიას ოჯახში. 

1921 წლიდან, საბჭოთა რუსეთის მიერ სა-
ქართველოს ოკუპაცია-ანექსიის შემდეგ   ყვე-
ლა ეროვნული სულიკვეთების გამოვლინება 
საშინლად იქნა დასჯილი.  როდესაც ბატონი 
ვალტერ შურღაია იწყებს  საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ მოღვაწეობას, განადგურებულია 
კომპარტიის მთელი ოპოზიცია. მშობლები 
შვილებს, მათივე დაცვის მიზნით,  უმალავენ 

საკუთარ წარსულს... აღმოსავლეთ საქართ-
ველო არნახული „ტალღოვანი წმენდის” გამო, 
გათანგულია, სულ ახალი გადატანილია 1956 
წლის რეპრესიები;  და აი, ამ უბედურებიდან 
სულ რაღაც ოთხი წლის შემდეგ საქართვე-
ლოს უმშვენიერეს კუთხეში, სამეგრელოში, 

„მეათერთმეტე მოქმედი ვენახისა” 

ანუ „კარგ ყმად ვინა ვსთქვათ, ვაჟებო,  ნათქვამი  არა გვცხვენოდეს?“
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 ირაკლი  ჩარკვიანის  ძეგლად აღზევება  
21 ნო ემ ბერს დე და -ე ნის ბაღ ში, მუ სი კოს ირაკ ლი ჩარ-

კ ვი ა ნის სამ გან ზო მი ლე ბი ა ნი სკულ პ ტუ რუ ლი კომ პო ზი ცია 
და იდ გა (ავტ. რო კო ირე მაშ ვი ლი, ვლა დი მერ იმერ ლიშ ვი-
ლი). სკულ პ ტუ რის გახ ს ნა ზე ბევ რი და ი წე რა , ძი რი თა დად  
მით ქ მა- მოთ ქ მა, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და. 
უმე ტე სო ბის თ ვის ეს ფაქ ტი მი უ ღე ბე ლი იყო, გარ კ ვე უ ლი 
ნა წი ლის თ ვის მი სა ღე ბი, ზო გიც კი დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას სუ-
ლაც  არ ანი ჭებს.  

და ვის უმ თავ რე სი სა გა ნი კი უფ რო მი სი ად გილ - მ დე-
ბა რე ო ბა გახ ლავთ, რა ო დენ მარ თე ბუ ლია ირაკ ლი ჩარ კ-
ვი ა ნის სკულ პ ტუ რის გახ ს ნა ისეთ სა თაყ ვა ნე ბელ ბაღ ში, 
რო გო რიც დე და ენი სა ა. ჩვენ კი ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნია ორი ო დე 
სიტყ ვით მი მო ვი ხი ლოთ ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნის პერ სო ნა და 
შე მოქ მე დე ბა.

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნი 1961 წლის 19 ნო ემ ბერს და ი ბა და. მი
სი პა პა ცნო ბი ლი საბ ჭო თა პერ სო ნა და სტა ლი ნის პი რა დი 
მარ ჯ ვე ნა ხე ლი  კან დიდ ჩარ კ ვი ა ნი გახ ლ დათ. მი სი მა მა გე
ლა ჩარ კ ვი ა ნიც კარ გა დაა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ცნო ბი ლი. 
პოს ტ - საბ ჭო თა თა ო ბის თ ვის პრე ზი დენ ტის მრჩევ ლის, შემ-
დეგ ბრი ტა ნეთ ში ელ ჩის რან გ ში, ასე ვე ტე ლე ე თე რით მი სი 
ხში რი, ამა თუ იმ კუთხით გა მო ჩი ნე ბით, ძვე ლი თა ო ბის თ-
ვის კი მა მის და რად, კო მუ ნის ტურ - პარ ტი უ ლი აქ ტი ვე ბით. 

ირაკ ლის მუ სი კა ლუ რი კა რი ე რა 1976 წელს იწყე ბა 
ჯგუფ „არიშთან” ერ თად. ეს ის პე რი ო დი ა, რო ცა ირაკ ლი 
ახ ლოს მე გობ რობ და იმ ცნო ბილ თვით მ ფ რი ნა ვის ბი ჭებ-
თან, 1983 წელს რომ ტრა გი კუ ლად და ას რუ ლეს ქვეყ ნი დან 
გაქ ცე ვის აქ ტი. 90-იანი წლე ბის და საწყის ში, ირაკ ლი,  გარ-
კ ვე უ ლი პე რი ო დი გერ მა ნი ა ში ცხოვ რობ და, სა დაც სო ლო -
-ალ ბო მი „Svan songs” ჩა წე რა კი დეც. შემ დ გომ სა ქარ თ ვე-
ლო ში დაბ რუნ და და მუ სი კა ლუ რი კა რი ე რა სამ შობ ლო ში 
გა ნაგ რ ძო, სა დაც მი სი პო პუ ლა რო ბა უფ რო მზარ დი გახ და. 

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 80-იანი წლე ბის 
არ შემ დ გა რი, ხო ლო ამავ დ რო უ ლად, 90-იანი წლე ბის და-
კარ გუ ლი თა ო ბის სა ხე ა. მი სი წახ ნა გე ბი ბევრ სა ხე ლოვ ნე-
ბო სფე რო ში მო ი სინ ჯა, თუმ ცა ყველ გან რომ გა ე მარ თ ლე-
ბი ნა, სა ა მი სოდ არც ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლი და არც 
ნი ჭი აღ მო აჩ ნ და. მი სი პო ე ტუ რი ექ ს პე რი მენ ტე ბი ნამ დ ვი-
ლად არ გა მო ირ ჩე ვა დი დი ღი რე ბუ ლე ბე ბით. 1989 წელს 
მოთხ რო ბე ბის კრე ბუ ლი „ძველი სა თა მა შო ე ბიც” გა მოს ცა, 
რაც არც თუ ური გო იყო დე ბი უ ტის თ ვის, მაგ რამ სა ბო ლო-
ოდ მან მხო ლოდ მუ სი კა ში მო ა ხერ ხა ად გი ლის დამ კ ვიდ რე-
ბა, რი თაც პო პუ ლა რო ბა ძი რი თა დად 90-იანი წლე ბის გად-
მო ნაშთ თა ო ბა ში მო ი პო ვა, რო მელ თაც კარ ჩა კე ტი ლო ბის 
და ღა რი ბი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მა რა გის გა მო, მე ტი არც 
არა ფე რი ენა ხათ ცხოვ რე ბა ში. ბევ რი მის სა ხელს ქარ თულ 
ან დერ გ რა უნ დ საც უკავ ში რებს, ხო ლო თუ ამ სიტყ ვის მნიშ-
ვ ნე ლო ბას გა ვეც ნო ბით, მის და მი ასე თი შე ფა სე ბა ნამ დ ვი-
ლად გა ა ჩენს კითხ ვის ნიშ ნებს.

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ყო ველ თ ვის ასო-
ცირ დე ბო და კან დიდ ჩარ კ ვი ან თან, მის პა პას თან, სტა ლი-

ნის პე რი ო დის სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ კო მუ ნის ტ თან. ასე ვე 
მის მა მას თან, გე ლა ჩარ კ ვი ან თა ნაც.   

ირაკ ლის პო პუ ლა რო ბის პი კი 2000 წლის და საწყი სი-
დან იღებს სა თა ვეს, ხო ლო სიკ ვ დი ლის შემ დ გომ კი, ლა მის 
კერ პიც გახ და. ფსევ დო ნი მად „მეფე” და ირ ქ ვა, ამ  თვით-
წო დე ბის შე სა ხებ ლე გენ დაც (თუ ჭო რი) კი არ სე ბობს, რაც  
სა ხა ლისო დაც გა მო ი ყუ რე ბა; ნარ კო ტი კით გაბ რუ ე ბის 
დროს ირაკ ლის წა მო უს რო ლია „მეფე ვა რო” და მას შემ დეგ, 
სა კუ თარ თავ თან მი მარ თე ბა ში, ეს თვითწოდება პი რი დან 
აღარ მო უ ცი ლე ბი ა, ფსევ დო ნი მი „მეფე” მი სი თანაცხოვ-
რებისა და თუ მოღვაწეობის თანამდევი გახ და და მი სი სა-
ზოგადად მოხ სე ნი ე ბაც ძი რი თა დად ამ წოდებით ხდე ბო და. 
სა ინ ტე რე სო ისა ა, რომ იგი, გარ კ ვე უ ლი კუთხით, ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა შიც იყო ჩარ თუ ლი. მას  ხში რად 
ნა ხავ დით პო ლი ტი კურ გა და ცე მებ ში, იგი პო ლი ტი კურ ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ხში რი სტუ მა რიც გახ ლ დათ.  მთა ვა რი მოვ ლე-
ნა კი, ჯორჯ ბუ შის ვი ზი ტის დროს, სცე ნის ლო ჟა ში მი სი 
პა ტი ვით ჯდო მა გახ ლ დათ , რო დე საც აშშ-ს პრე ზი დენ ტი 
ქარ თ ველ მო სახ ლე ო ბას სიტყ ვით მი მარ თავ და. 

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნი ქარ თულ შო უ- ბიზ ნე სის თე მა ტი კებ-
ზე გა მარ თუ ლი ტე ლე თოქ - შო უ ე ბის ხში რი სტუ მა რიც იყო. 
ასე ვე სხვადასხვა  გა და ცე მებ ში  დი დი ინ ტე რე სით ეკითხე-
ბოდ ნენ მო საზ რე ბებს მას ამა თუ იმ სა კითხ ზე.  

ამ რი გად, მი სი აქ ტი ვო ბე ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ზე მოდ-

ნახ სე ნე ბი ან დერ გ რა უნ დის ბურ ჯად მო ნათ ვ ლა აზრს მოკ-
ლე ბუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა, რად გან ან დერ გ რა უნ დი იგი ვე შე-
მოქ მე დე ბი თი იატაკ ქ ვე შე თი ა და არა ტე ლე ფე ტი ში.

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნის სიმ ღე რე ბი მეტ წი ლად ლი რი კუ ლი 
კუთხით გა მო ირ ჩე ვა, ვიდ რე მე ლო დი ით. რო დე საც ამა თუ 
იმ ხა რის ხი ან სიმ ღე რას ვუს მენთ, არ სე ბი თად სრუ ლე ბით 
არაა აუცი ლე ბე ლი, იქ მსმე ნელს ეს მო დეს ტექ ს ტი, ან ტექ-
ს ტის აზ რი, მთა ვა რი  მე ლო დია და ჰარ მო ნი ა ა, რო მე ლიც 
ქმნის გან წყო ბას. მა გა ლი თის თ ვის: სრუ ლე ბით არაა აუცი-
ლე ბე ლი „ლედ ზე პე ლი ნის” stairway to heaven”-ში ლი რი კა 
გეს მო დეს, აქ მთა ვა რი მა გია მუ სი კა ში ა, სა დაც რო ბერტ 
პლან ტის ხმა ერ თ გ ვა რი ბა ნია ამ მა გი ის, იგი ვე ურაია ჰი-
პის „the park”, მთა ვა რი მა გია კენ ჰენ ს ლი სე უ ლი ორ ღა ნუ-
ლი ჰან გე ბი ა, დე ვიდ ბა ი რო ნი სე უ ლი ხმო ვა ნი ბა ნი თურთ 
და არა იქა უ რი ტექ ს ტის ში ნა არ სი.  

ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნის მუ სი კა ში კი საქ მე ასე სულაც არა ა, 
მი სი მთა ვა რი ღი რე ბუ ლე ბა მხო ლოდ ლი რიზ მი ა. საკ მა რი-
სია მის სიმ ღე რებ ში ტექ ს ტი უცხო ენა ზე გა დავ თარ გ მ ნოთ, 
არ მგო ნია მის მა გულ მ ხურ ვა ლე მსმე ნელ მაც კი დი დი გან-
ცხ რო მა იგ რ ძ ნოს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ვინ მე შე იძ ლე ბა შე მე-
და ვოს, რომ ზე მოთ აღ წე რი ლი შე და რე ბა არა თან ხ ვედ რი-
ლია და ჩარ კ ვი ა ნი მარ თ ლა არაა მაგ დო ნის, რაც მარ თა-
ლიც იქ ნე ბა, მაგ რამ ჩარ კ ვი ა ნი სე უ ლი ჟან რის მუ სი კა შიც 
ანა ლო გი უ რი სუ რა თი ა. თუ გა დავ ხე დავთ 90-იანი წლე ბის 
უცხო უ რი „პოსტ პან კის” აუდი ო თე კას, იქაც ანა ლო გი ურ 
სუ რათს ვნა ხავთ. შე სა ბა მი სად მი სი შე მოქ მე დე ბის მთა ვა-
რი ბირ თ ვი სიმ ღე რის ლი რი კაა და არა მე ლო დი ა. 

ამ რი გად, ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა ნი 90-იანების უშუ ქო ბის, 
ნაც რის ფე რი თბი ლი სის, რე ი ბა ნე ბის, მთე ლი იმ დეპ რე-
სი ის პე რი ო დის და და კარ გუ ლი თა ო ბის ერ თ გ ვა რი სიმ-
ბო ლი კა ა. მი სი სკულ პ ტუ რის დად გ მას კი მთე ლი ამ სიმ-
ბო ლო კის ერ თ გ ვა რი რებ რენ დინ გის სუ ნიც დაკ რავს.  ისე 
კი, ვინ მოს თ ვ ლის ჩარ კ ვი ა ნი სე უ ლი ეპო ქის რამ დე ნი რე ა-
ლუ რი ტა ლან ტი ჩა ი კარ გა იმ პე რი ოდ ში უგ ვ ზო -უკ ვ ლოდ, 
რომ ლებ საც არც პა პა ჰყო ლი ათ გავ ლე ნი ა ნი ფი გუ რა და 
არც მა მა-პა პის გავ ლე ნით „ფეისი”. ზოგმა, გარ კ ვე ულ-
წი ლად მა ინც მო ა ხერ ხა იმ ბნე ლე თის პე რი ოდ ში თა ვი სი 
ტა ლან ტის რე ა ლი ზე ბა, მაგ რამ მა ინც უც ნო ბე ბი დარ ჩ ნენ 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. ზე მოაღ წე რი ლი დი ნას ტი უ რი გავ-
ლე ნე ბის უქონ ლო ბის გა მო. 

რაც შე ე ხე ბა უშუ ა ლოდ ძეგლს (სკულპტურას), ქარ თუ-
ლი სა ზო გა დო ე ბის ის   ტო რი ა, ამა თუ იმ ეტაპ ზე, ჩარ   კ ვი ან ზე 
ბევ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან შე მოქ მე დე ბით პერ სო ნებს ით ვ ლის, 
რომ ლებ საც ძეგ ლი კი არა, დღემ დე პა ტა რა აღი ა რე ბაც კი 
არ ღირ სე ბი ათ სა ზო გა დო ე ბის გან, რი სი ღირ სე ბიც ჭეშ მა რი-
ტად იყ ვ ნენ და არი ან კი დეც! სა ხე ლი და გვა რე ბის ჩა მოთ ვ-
ლა შორს წაგ ვიყ ვანს, რად გან მა თი რიცხ ვი თით ზე ჩა მო სათ-
ვ ლე ლი ნამ დ ვი ლად არა ა, არა მედ გა ცი ლე ბით მე ტი ა. 

გი ვი შა დუ რი

ჩნდებიან მამულიშვილურად მოაზროვნე 
ახალგაზრდები, ქართული კლასიკის სულიერი 
შვილები, ცოტნე დადიანივით თუ ბაში-აჩუკი-
ვით გულანთებულნი, ერთიანი საქართველოს 
მედროშენი, დიდებული მშობლების შვილები,  
სწორედ მათ შორის არის  ვალტერ შურღა-
იაც, სკოლის მოწაფე. ჩვიდმეტი წლის ვალტერ 
შურღაიას განაჩენი:

საქართველოს საბჭოთა სოციალიტუ-
რი რესპუბლიკის სახელით საქართველოს  
სსრ უმაღლესი სასამართლოს სისხლის 
სამართლის საქმეთა სასასამართლო  კო-
ლეგიამ 1962 წლის 12-13-15 იანვარს ქალ. 
თბილისში დახურულ სხდომაზე შემდეგი 
შემადგენლობით:თავჯდომარე დ. ბაღათურია, 
სახ. მსაჯულები: 1. თ. ქადაგიშვილი 2. თ. შა-
თირიშვილი, მდივნის მ. მელიქოვას თანდასწ-
რებით, პროკურორის ვ. გოგავას და ადვოკა-
ტების ა. ჯავახიასა და ა. კუტალიას მონაწილე-
ობით განიხილა საქმე 1 ბრალდებისა გამო სა-
მართალში მიცემულების... ექვს კაციან ჩამო-
ნათვალში მესამეა ვალტერ შურღაია...  1961 
წლის 28 და 30 იანვარს უცნობი პირების მიერ 
ქ. თბილისში, ქ. სოხუმში, ქ. ქუთაისში, ქ. ცხა-
კაიაში და ხობში გავრცელებული იქნა ერთი და 
იმავე შინაარსის ანტისაბჭოთა ნაციონალური 
სახის ფურცლები, რის  ნიადაგზედაც ჩატა-
რებული ღონისძიებეის შედეგად აღმოჩენილი 
იქნენ დამნაშავე პირები, სასამართლოში მი-
ცემულები... საქმის მასალებით დადასტურე-
ნულია, რომ სასამართლოში მიცემულებმა  
ანრიდი სანაიამ და ვალტერ შურღაიამ, რომ-
ლებიც იყვნენ რა ნაციონალური გრძნობებით 
გამსჭვალულნი, 1960 წლის ზაფხულში ქალაქ 

ზუგდიდში შექმნეს არალეგალური  ანტისაბ-
ჭოთა ახალგაზრდობის ჯგუფი, რომელიც 
მიზნად ისახავდა საქართველოს გამოყოფას 
საბჭოთა კავშირიდან და „დამოუკიდებელი” 
[ბრჭყალები განაჩენისეულია, ე. კ.] სახელმ-
წიფოს შექმნას... 1960 წლის ბოლოს ანრიდი 
სანაიამ შეადგინა ანტისაბჭოთა  ფურცლის 
ტექსტი, რაც შემდეგ შურღაიასთან ერთად 
იქმნა რედაქტირებული... აღნიშნული  ჯგუფის 
წევრებმა  1961 წლის იანვრის თვეში... დაბეჭ-
დეს  დაახლოებით 2 000  ცალი ანტისაბჭოთა 
ფურცელი... დადგენილია, რომ 1961 წლის 28 
იანვარს  ანტისაბჭოთა ფურცლები  შურღაიამ 
გაავრცელა ქ. ფოთში, კინო-თეატრ „კომკავ-
შირელში”... სასამართლომ იხელმძღვანელა 
რა საქართველოს სსრ სსკ 303-304 მუხლით 
-დაადგინა: ... ვალტერი გრიგორის ძე შურღა-
ია სასჯელის მოსახდელად მოთავსებულ იქნას 
ბავშვთა შრომა-გასწორებით კოლონიაში...

განაჩენი საბოლოოა და საკასაციო წესით 
გასაჩივრებას არ ექვემდებარება...

სასჯელის მოხდის შემდეგ შეუძლებელი 
გახდა სამსახურის შოვნა და სწავლის გაგრ-
ძელება,  ყველგან ესაჭიროებოდა დახასიათე-
ბა,  საბუთებს არსად იღებდნენ, მოქმედებდა 
საპასპორტო შეზღუდვებიც...მის გამო  მძიმე 
სიტუაციაში იყო ოჯახიც... ასე გაჩნდა ბატო-
ნი ვალტერის ბიოგრაფიაში, - მე ვიტყოდი, 
მეტად საპატიო პროფესია ტროლეიბუსის 
მძღოლი(არადა, მან შესანიშნავი განათლება 
მიიღო, მხოლოდ დიპლომი არ ჰქონდა, რაც 
ნებისმიერ გაუნათლებელს შეიძლებოდა ჰქო-
ნოდა მაშინაც და ახლაც) ...

გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან ზ. ქო-
ბალიამ, ა. სანაიამ, ვ. შურღაიამ, ი. ქობალიამ  
კვლავ სცადეს ახალი იატაკქვეშა ორგანიზა-
ციის შექმნა. ვალტერ შურღაიამ რჩევისათ-
ვის დიდ ქართველ მწერალს,  ლევან გოთუას 
მიმართა. არჩევანი შემთხვევითი არ ყოფილა. 
ვალტერი და მთელი ორგანიზაცია დიდი სიყ-
ვარულით იყო გამსჭვალული ცნობილი მწერ-
ლის მიმართ.  გამოჩენილი ქართველი მწერალი 
ლევან გოთუა იყო ვალტერის  მოთხრობებისა 
თუ ლექსების ერთ-ერთი პირველი მკითხველი, 
შემფასებელი და დამრიგებელი, რაც მთავა-

რია დიდი მწერალი ანტისაბჭოთა საქმიანობის 
გამო გულაგის არქიპელაგგამოვლილი გახლ-
დათ. ლევან გოთუამ ორგანიზაციის წევრებს 
თავშეკავება ურჩია.

ახალი ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია მაინც 
შეიქმნა და  ის ლეჩხუმში, ერთ-ერთ გამოქვა-
ბულში დაბანაკდა. იქედან ორგანიზაციამ  ისა 
ქაძოევთან და ალი ხაგულგოვთან დაკავშირე-
ბა და კავკასიის ერთა კავშირის (კეკ) სახელით 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის 
განახლება სცადა, მაგრამ ეს ჩანაფიქრი ვერ 
განხორციელდა...

1976 წელს ზვიად გამსახურდიას რედაქ-
ტორობით გამოდის არალეგალური  ლიტე-
რატურულ-პოლიტიკური ჟურნალი „ოქროს 
საწმისი” და ჟურნალი  „საქართველოს მოამ-
ბე”. ჯგუფის წევრები ეცნობიან ზვიად გამსა-
ხურდიასა და მერაბ კოსტავას. მათ ჩამოაქვთ 
ეს ჟურნალები ზუგდიდში გასავრცელებლად, 
მაგრამ შემოქმედებითი ჩართვა ვერ ხერხდება, 
ვინაიდან, 1977 წელს აპატიმრებებენ ზვიადსა 
და მერაბს...

მოგვიანებით, ვალტერ შურღაიას  და სხვა 
ეროვნულ მოღვაწეების ზაურ ქობალიას, ინდი-
კო ქობალიას, ანრიდი სანაიას, სერგო (კუკუ-
რი) სორდიას, რუსლან ქირიას მონაწილეობით 
იქმნება ზვიად გამსახურდიას მიერ დაფუძნე-
ბული ჰელსინკის კავშირის ზუგდიდის  ორგა-
ნიზაცია. სწორედ ეს ჯგუფი ხელმძღვანელობს 
1989 წლის 9 აპრილის მრავალათასიან მიტინ-
გებს ამ ქალაქში; მათი ძალისხმევით ზუგდიდ-
ში იღებენ პირველად  ლენინის ძეგლს. 1990 
წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში ზუგდიდის 
მოსახლეობამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი 
ეროვნულ ძალებს   ზაურ ქობალიასა და ვალ-
ტერ შურღაიას...

შემდეგ, ვალტერ შურღაია,  1991 წლის 9 
აპრილის დამოუკიდებლბის აღდგენის დეკლა-
რაციაზე ხელმოწერის  შესახებ მოგონებაში 
დაწერს:“საოცარი იყო დამოუკიდებლობის 
აქტზე ხელმოწერის ცერემონიალი, მაგრამ მე 
არაფერი მახსოვს გარდა სახელმწიფო ღერბი-
სა, დროშისა და დეპუტატების გრძელი რიგისა. 
როგორც იქნა, ჩემი რიგიც მოვიდა. ჩემზე წინ 
ზაურ ქობალიამ მოაწერა ხელი. დაიჩოქა და 

და პირჯვარი გადაიწერა (როგორც მახსოვს, 
ეს პირველი დაჩოქება იყო იმ პროცედურის 
განმავლობაში), მეც იგივე გავიმეორე, გულში 
კი ვყვიროდი, ბუჭა სანაიავ, ძმაო, ხედავ, რა 
ხდება?!.  ჩვენ მიერ პროკლამაციების გავრცე-
ლებიდან ოცდაათი წელი გასულიყო”...

1991 წლის 9 აპრილი მართლაც იყო გო-
ეთეს „მშვენიერი წამი”, თუმცა, უფრო მეტად 
ვაჟას „ბახტრიონის” სიტყვები მოუხდებოდა  
იმდროინდელ სულიერ მდგომარეობას: „თით-
ქოს ხევს არაგვისასა, თან მოსდევს ლაშქრის 
ღვარია, რა საამური დრო არის, რა საამური 
წამია...” „მაგრამ იუდა ჟამს ეძიებდა! აჰა, მან 
იგი აწ მოიხელთა და მუხთალისა ანგართა 
ხელთა აჰყარეს მამულს სიმტკიცის ბჭენი!”

მთელი კავკასია საქართველოს შემოსცქე-
როდა იმედით, მაგრამ  ამხელა ნდობა და საქმე 
დაღუპა „ქართულმა ელიტამ” 1992 წელს ოკუ-
პანტი  რუსეთის მხარეზე დადგომით, რაც ეროვ-
ნული ხელისუფლების დამხობით დასრულდა. 
ვალტერ შურღაია სხვებთან ერთად ხდება  და-
უმორჩილებლობის კომიტეტეის წევრი...კვლავ  
პოლიტპატიმრობა და   ტანჯავა.  უზენაესი 
საბჭოს დეპუტატებისა და მათი ოჯახების ტე-
რორი. შემდეგ, იარაღს ენაცვლება სტრუქტუ-
რული რეპრესიები, გაძევება ცხოვრების ყველა 
სფეროდან, დარდი დაქცეულ სამშობლოზე, 
იმ ამომრჩეველთა 87%-ზე, რომელთა ნაწილი  
ეროვნული ხელისუფლების მხარდაჭერის გამო 
დახოცეს, გაძარცვეს, გააძევეს სამშობლოდან.  
დამარცხებულის შურისძიებით აღვსილმა „ელი-
ტამ”,  საქართველოს მესამედი   ქართველებისა, 
საფლავში ჩააყოლა საქართველოს პირველ პრე-
ზიდენტ  ზვიად გამსახურდიას.   

 ვალტერ შურღაია ეკუთვნოდა იმ ადამიან-
თა კატეგორიას, რომელთა სიტყვა და საქმე 
ერთია,  რომელნიც სამზეოში ყოფნისას თავის 
წუთისოფელს ისე განლევენ,  თითქოს ყოველ-
წამს  სამშობლოსთვის ცხოვრებით ღვთისმ-
სახურებას აღასრულებდენ უფლის წინაშე,  
რომელთაც დაბადებამდე ეწერებათ ხოლმე 
გულისფიცარზე ილიას სიტყვები:“რომ ქვეყ-
ნად ცასა ღვთად მოუცია მარტო მამული”!  

ქეთევან ჯერვალიძე

დასაწყისი  გვ. 7

1990-91 წლების დამოუკიდებელი 
საქართველოს პირველი მოწვევის უზენა-
ესი საბჭოს დეპუტატთა კორპუსი ღრმა 
მწუხარებით იუწყება  დეპუტატ

ვალტერ შურღაიას
გარდაცვალებას და სამძიმარს უცხადებს 
დეპუტატის ოჯახს.
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გაგრძელება გვ. 12

 ჩვენი გაზეთის მკითხველებმა უკვე 
უწყიან, რომ ჩვენ წამოვაყენეთ ინიცი-
ატივა კლასიკოსი მწერლის კონსტანტინე 
გამსახურდიას, მთაწმინდაზე, პრეზიდენტ  
ზვიად გამსახურდიას გვერდით გადასვე-
ნების თაობაზე, რაც დავასაბუთეთ მთე-
ლი რიგი არგუმენტებით (იხ. „განმათავი-
სუფლებელი”, 2016 წლის მაისი, N49, გვ. 
6). 

საზოგადოება და  ოჯახიც, ჩვენს ინი-
ციატივას არაერთგვაროვნად შეხვდა; 
ჩვენ, ცხადია, იმთავითვე ვაცნობიერებ-
დით, რომ უდიდესი სიმძიმის თემას შე-
ვეხეთ და ხელისუფლებების გარდა (წინა, 
არსებული, თუნდ მომავალიც...), წინაღო-
ბებს, ოჯახიდან და მწერალთა საზოგა-
დოებიდანაც შევხვდებოდით. მწერალთა 
და ლიტერატორთა  ერთმა ნაწილმა სრუ-
ლიად ნორმალურად და დადებითადაც 
აღიქვა ჩვენი ინიციატივა და კომისიაში 
ჩართვის მზაობაც  გამოთქვა.  ამ მისიით 
დავიწყე  კარდა-კარ  დავლა ცნობილ მწერ-
ლებთანაც და პირველად, ბატონ გურამ 
დოჩანაშვილს ვეწვიე ჩემი გაზეთით, რათა 
ჯერ გასცნობოდა სტატიას, ხოლო   აზრის 
მოსასმენად კვლავ ვეწვეოდი. კარი,  მწერ-
ლის მეუღლემ, ქალბატონმა ნათელა სე-
ფიაშვილმა გამიღო და შემიპატიჟა კიდეც. 
ბატონ გურამს გულწრფელად გაუხარდა 
ჩემი მოულოდნელი სტუმრობა: „რამდენი 

წელია არ მინახიხარ და პირდაპირ სასწა-
ულია, რომ ახლა ჩემს სახლში გხედავო”. 
ბატონ გურამს მწერალთა კავშირიდან 
და „ცისკრის” რედაქციიდან ვიცნობდი 
და თავისი „სამოსელი პირველის” მეორე 
გამოცემა ასეთი თბილი წარწერით აქვს 
ნაჩუქარი ჩემთვის 1982 წელს: „ქალბატონ 
ლეილას სიყვარულით, პატივისცემით, კე-
თილი სურვილებით”. 

ბატონ გურამს, ჩემი მისვლისას  ერთი 
გამომცემელიც სტუმრობდა, კახა რუსი-
ძე, გამომცემლობა „მერიდიანის” დირექ-
ტორი და სავარაუდოდ, მისი ახალი წიგ-
ნის გამოცემაზე მსჯელობდნენ. მე ვჩქა-
რობდი და  შემოთავაზებულ სკამზე არც 
დამჯდარვარ ისე გავაცანი ჩემი  ვიზიტის 
მიზანი, გაზეთი გადავეცი და მობილურის 
ნომერი ვთხოვე. ქალბატონი ნათელა კი, 
ამასობაში, საკუთარ აგრესიას გაწიწ-
მატებული აფრქვევდა ჩემსა და გამსა-
ხურდიების მიმართ, რომ ძალიან კარგად 
მიცნობს, რომ კონსტანტინე არაფრით არ 
უნდა გადასვენდეს მთაწმინდაზე და თუ 
მაინც უნდა გადასვენდეს, მაშინ – „დიდუ-
ბის... არა, არც, დიდუბის,  საბურთალოს 
პანთეონში“ო და ბოლოს ესეც დაენანა 
კოწიასთვის და „პანთეონები, საერთოდ 
არა... აბაშის სახლის ეზოში... და ყველა ჩა-
მოსული, თავის კუთხეში უნდა დასაფლავ-
დესო!”.  „რას ამბობ, ნათელა, კოწიაზეა 

ლაპარაკი, რა მოგივიდა, რამ გაგაცეცხ-
ლა, სხვა დროს ხომ ასე არ იქცეოდიო” , 
შეაგონებ-ანამუსებდა ბატონი გურამი, 
მაგრამ ვერაფერს ასმენდა, არამედ აღშ-
ფოთებული მეუღლე ჩემთვის მობილუ-
რი ნომრის დაწერასაც კი უკრძალავდა, 
არ მისცეო! ხელისშეშლის მიუხედავად 
ბატონმა გურამმა მაინც ჩამაწერინა მო-
ბილურის ნომერი, რის შემდეგაც  გააფ-
თრებულ ქალბატონ ნათელასაგან ძლივს 
დავაღწიე თავი, რომელმაც გასვლისას 
კატეგორიულად გამაფრთხილა, რომ გუ-
რამთან არ დამერეკა და აღარც მოვსული-
ყავი მასთან, რომ  კარს არ გამიღებდა! 

ერთობ გაოგნებული დავრჩი ნათელა 
სეფიაშვილის ამგვარი ეპატაჟური გამოხ-
დომებით. 

 ვინაიდან ჩემთვის ძალზედ მნიშვნე-
ლოვანი იყო ჭეშმარიტად  დიდი მწერლის 
გურამ დოჩანაშვილის აზრიც ამ საკითხ-
თან მიმართებაში, ერთი კვირის შემდგომ 
მაინც დავიწყე რეკვა ბატონ გურამთან, 
მაგრამ სამი დღის განმავლობაში მასთან 

კონტაქტი ვერა და ვერ შევძელი (ხან, არა 
და არ მპასუხობდა,  ხან, უხილავი ხელი   
მითიშავდა ზარს...). მეოთხე დღეს, რო-
გორც იქნა გავიგონე ბატონი გურამის 
ხმა (აშკარად, მარტო იყო  შინ). თბილი 
ურთიერთმოკითხვის შემდგომ, რა თქმა 
უნდა  ჩემთვის საინტერესო საკითხსაც 
შევეხე. ბატონმა გურამმაც, არდათანხ-

მების მოტივად ის ბანალური და მარტი-
ვი მიზეზი მოიყვანა, რაც სხვებსაც ასე 
უიოლებს თქმას: ეს თავად კოწიას გადაწ-
ყვეტილება იყოვო...   

ბატონმა გურამმა ძალიან თბილად 
გაიხსენა მისი ურთიერთობა  კოწიასთან,  
მირანდა ფალავადიშვილთან და თამარ-
თანაც და ამ ნოსტალგიურ ნოტაზე დავას-
რულეთ სატელეფონო საუბარი.  მანამდე 
კი, ამ ჩვენს სატელეფონო საუბარში მე  
გამოვთქვი გაკვირვება და გულისტკივი-
ლი იმის გამო რომ იგი არ დაესწრო 2007 
წელს ზვიად გამსახურდიას დაკრძალვას 
მთაწმინდაზე, არც პარლამენტთან და 
არც კოლხურ კოშკში მისულა პანაშვიდებ-
ზე, რაც ბატონმა გურამმა მისი შეუძლოდ-
ყოფნობით ახსნა (მოგეხსენებათ,  გურამ 
დოჩანაშვილი ზვიადისა და მერაბის თა-
ნაკლასელი და მოკლე პერიოდი დისიდენ-
ტი თანამოაზრეც იყო).

საბჭოთა ტირანულ რეჟიმს, კლასი-
კური გიმნაზიის „დისიდენტ” თანაკლასე-
ლებიდან,  მხოლოდ ზვიადმა და მერაბმა 

გაუძლეს და ძლიერი სულით ბოლომდე 
შეერკინენ კიდეც, მაგრამ  თანამებრ-
ძოლთა განდგომასა და კორტნას ორივე 
მტკივნეულად განიცდიდა, განსაკუთრე-
ბით ზვიადი, რადგან წამახული ისრები 

„დიდთა”  აფთარი ცოლები…

ჟურ ნა ლის ტი კის ქუ რუ მის  -  ბა ტონ 
ნო დარ ტა ბი ძის დაკ რ ძალ ვა ზე მიმ დი ნა-
რე წლის 20 სექ ტემ ბერს,  ვა კის სა მე ბის 
ეკ ლე სი ის ეზო ში, ჩემს მრა ვალ ნაც ნო-
ბებ თან ერ თად, ერეკ ლე საღ ლი ან საც 
შევ ხ ვ დი. ერეკ ლეს თან ან ტა გო ნის ტურ 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ვი ყა ვი 1992 წლი-
დან ხუნ ტის იდე ო ლო გი ურ ავან გარ დ-
ში მი სი ყოფ ნის გა მო. გუ ლი ტკი ვი ლით 
მე წუ რე ბო და, რო ცა კი სად მე შევ ხ ვ-
დე ბო დი და უბ რად ჩა ვუვ ლი დი ხოლ მე 
გვერდს. მტკი ვო და მი სი რე ნე გა ტო ბა 
და კი დევ ლია ბე დოშ ვი ლი სა, რომ ლებ-
თა ნაც პატ რი ო ტულ - ჰე რო ი კუ ლი დი-
სი დენ ტუ რი წარ სუ ლი მა კავ ში რებ და... 
ერეკ ლეს მრა ვალ ჯე რა დი აქ ტი ვო ბით, 
ჩვენს შო რის ურ თი ერ თო ბა გალ ღ ვა და 
ურ თი ერ თ მო კითხ ვის გა რე შე მოგ ვი ა ნე-
ბით აღარ ჩა ვუვ ლი დით - ხოლ მე  ერ თ-
მა ნეთს გვერდს, მაგ რამ გულ ში მა ინც 
მტკი ო და და ვერ ვპა ტი ობ დი... მიკ ვირ-
და, რო გორ შე იძ ლე ბო და ერეკ ლე, ეს 
ალა ლი, თხე მით ტერ ფამ დე პა ტი ო სა ნი 
და პატ რი ო ტი კა ცი, ზვი ა დის მო წი ნა-
აღ მ დე გე ყო ფი ლი ყო და ისე აქ ტი უ რად 
ებ რ ძო ლა ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ... 

და აი, იმ მწუხ რის დღეს, ბა ტო ნი 
ნო და რის დაკ რ ძალ ვა ზე, ერეკ ლე სწო-

რედ ისე თი წარ ს დ გა ჩემს წინ, რო გორ-
საც ვე ლო დი და რო გო რიც წარ სულ ში 
ცოცხ ლობ და ჩემ ში - მო ნა ნიე ვაჟ კა ცი!

"ლეილა, ჩვენ ყვე ლამ შევ ცო დეთ და 
შეც დო მა და ვუშ ვით, რო დე საც ზვი ადს 
ვყვედ რი დით, რომ მან სა ხელ მ წი ფოს 
მარ თ ვა არ იცო და და არ იყო პო ლი-
ტი კო სი. რა სი სუ ლე ლეს ვრო შავ დით... 
მი წებს მა ინც არ გა ყიდ და და ახ ლა ამ 
მდგო მა რე ო ბა ში არ ვიქ ნე ბო დით. შენ 
მა ში ნაც მარ თა ლი იყა ვი ჩვენს შო რის, 
ზვი ადს რომ იცავ დი და ახ ლაც მარ თა-
ლი ხარ... შენ სა ერ თოდ მარ თა ლი გო გო 
ხარ!” - მიმ ტ კი ცებ და თა ვი სი ბუ ბუ ნა 
ხმით და გულ წ რ ფე ლი სი ნა ნუ ლით მე-
ამ ბო რე ბო და ხე ლებ ზე…  თვა ლებ ში 
ცრემ ლიც კი აუკი აფ და...

  ხე ლახ ლა შე მიყ ვარ და იგი  ... გულ-
ში ჩაღ ვ რი ლი ცრემ ლე ბით მი ხა რო და 
ერეკ ლე საღ ლი ა ნის აღ დ გო მა...

15 წლის წინ, „სამეფო უბ ნის თე ატ-
რ ში” მე რაბ თა ვა ძი სა და ოთარ კო ბე-
რი ძის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეკ რე ბა ზე 

მე მო მი წია გა მოს ვ ლა, სა დაც ბა ტონ 
მე რაბს და ბა ტონ ოთარს თა ვა ზი ა-
ნად ვუ საყ ვე დუ რე მა თი არა სა თა ნა დო 
(არასაკმარისი) მხარ და ჭე რის გა მო 
პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ა სად-
მი, მა შინ რო ცა შე ვარ დ ნა ძეს „წითელი 
ინ ტე ლი გენ ცია გა ცი ლე ბით აქ ტი უ რად 
და ხმა უ რი ა ნად უჭერ და- მეთ ქი მხარს”. 
დარ ბაზ ში მყოფ მა ერ თ მა მა მა კაც მა  
სა ზო გა დო ე ბა „თბილისელიდან", ასე თი 
რამ თქვა: ჩვენ ყვე ლა ნი გაგ ვაბ რიყ ვეს, 
რო ცა იარა ღი ავი ღეთ ხელ ში ზვი ა დის 
მთავ რო ბის და სამ ხო ბად და ჩვენ სა ვე 
თბი ლი სე ლებს და ვუწყეთ სრო ლა, არ 
ვი ცი რა ჩა მო მი რეცხავს ამ და ნა შა ულს, 
სა შინ ლად ვნა ნობ და მრცხვე ნი ა ო... 

მე სენ ტი მენ ტა ლუ რად გან ვეწყ ვე იმ 
მო ნა ნიე თბი ლი სე ლის მი მარ თაც... 

კო ლა ბო რა ცი ო ნის ტებს, რა თქმა 
უნ და სამ შობ ლოს ღა ლა ტი არ ეპა ტი ე-
ბათ, მაგ რამ შეც დე ნი ლე ბის შენ დო ბა 
და შეწყა ლე ბა კი გვმარ თებს... 

ლ. ც.

მონანიე  ვაჟკაცი!
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,,ჟიზელი...”
დასჩემდა ქუჩას ყვავები
და ჩემი წანწალი,
აქ, ყველგან ხარ და სიზმარივით,
არა ხარ არსად.
ხელში ჩამაკვდა წუხელ ლექსი,
რომ გავაწვალე,
წავიდა სადღაც, შეუცნობელ
სიტყვად და არსად.
ქვა, ქვა, კიდევ ქვა, ქვაფენილი
— შენი დაღლიდან,
ყვავების ქუჩა, სიმთვრალეში 
აღმა დაძრული,
ეს სახლი მომწონს, ვიდრე წვიმას
ცრემლად დაღვრიდა
კედელი — შენი წამწამებით
ჩამოკაწრული.
მამღვრევს ადანის შეუმშრალი
ნოტების რიცხვი
და ვხვდები, რომ ვარ მარტო,
ის კი, ისევ იქაა,
ყველა ფანჯარას ჩავლეწავდი 
დამშეულ რისხვით,
მაგრამ ეს, უკვე, უმწეობის
ისტერიკაა...
სპატიფილუმებს დღესაც ვეძებ,
ეს ახირება,
უხმო რწმენიდან, აჩემებულ
ფერში გადადის,
და აპრილამდე, ბურთივით, 
რომ გამეხირება
ყელში, ურწმუნო და წარმართი 
ზამთრის ადათი.
რაფაზე ნიკაპდაყრდნობილი,
თითქმის ისეთი,
ღამის ამბავი, ბანალურად
არასალექსო,
დაორთქლილ მინას მივახატე
თითით, ვინსენტის 
მზესუმზირები — მკლავები,
რომ შენით ამევსო.
ჯვარს დავატარებ, რომელზედაც
არ ვარ გაკრული,
კედლებზე ვრჩები, ნაწილ-ნაწილ,
თითქმის ფხიზელი...
მომიკვდა ლექსი, ღამის ტანზე
ამოკაწრული...
გრამოფონიდან, ხრინწიანი, ისმის ,,ჟიზელი...”

,,INFERNO”
...და ველოდები, ყოველ დილით, 
მზის გარდამოხსნას,
მერე, ვიბნევი, მერე, გეძებ, 
მერე, მტკივდები,
მერე, ბავშვივით, ისევ მიჭირს
დღეთა ამოხსნა
და მეწვის ღაწვი, შენგან
ალმურმონაკიდები...
იარა დრომ და უდროობის 

სამანთან შედგა,
დადგება წყალი, ჩაიგუბებს

თვალებში ზეცას,
შენთან დარჩება ბოლოს, ის, 
რაც წამყვება შენგან
და შენი თავი გაპოვნინებს 
წასვლის მიზეზსაც...
და კიდევ — არ ხარ ბეატრიჩე, 
მაგრამ ,,inferno”
ორივეს გვერგო..! — და სიცოცხლე
რაოდენ შემრცხვა,
ვჭაღარავდები, თმა მებნევა
მოვერცხლისფეროდ,
თითქოს, ბავშვობამ გამიმეტა
ოცდაათ ვერცხლად...
რაღაც წამყვა და რაც დავტოვე
— არ მომასვენა,
მარბია ქარმა და ნაწვიმარ
გზებზე მომფინა,

იცის ტოროლამ, უთენია, 
ღამის დასმენა
ცასთან — დილამდე, რაც იყო 
და რაც არ ყოფილა...
მერე, ვედები ღობე-ყორეს,
ხავსით გაპოხილს,
ჯერ ისევ დგანან, ჰო, ჯერ ისევ
— ძველი ხიდები,
მერე კი, ვდუღვარ, დასაბმელი,
როგორც ამბოხი,
მერე, ვიბნევი, მერე, გეძებ,
მერე, მტკივდები...

* * *
ქარებმა ალვა 
ხმალივით იძრეს,
დალაშქრეს ღამე ღამისფერ 
რაშით,
დავდივარ, ვეძებ 
დაკარგულ სიზმრებს 
და ბავშვებივით ვაბრუნებ 
სახლში.
რა ჩუმად ითქვა 
სათქმელი ციდან,
ცას, წვიმის გარდა, სიტყვებიც 
არ აქვს,
ეს იყო წუხელ, როდესაც 
წვიმდა 
და ვაგროვებდი ნაწვიმარ ქალაქს.
სველ ღამეს დილა სახიდან 
წაშლის,
ნაწვიმარ ფოთლებს იმშრალებს
ვერხვი 
და ქვაფენილზე დაქცეულ ცაში,
ვიღაც გამვლელმა ჩაადგა ფეხი.

* * *
დღეს, დავწვი წიგნი, 
შენთვის, რომ ვწერდი,
როგორც ვაზისას 
წვავენ წალამებს,
მივდივარ, სადაც
არ სვამენ წერტილს
და მახინჯივით
არ დამმალავენ...
მეყო სიცივე...
და რაც მათოვე,
გავიხდი შენი
ყინვის მანტიებს,
მე გაპატიე 
ეს სიმარტოვე,
მაგრამ ვერცერთ 
ლექსს ვერ გაპატიებ.

და ვწერ...

შენ არც კი იცი და ვერ ხვდები,
ჩემში რა გქვია,
ან, როგორ მივედ-მოვედები
უთქმელ საძებარს,
ვიგონებ ზღაპარს — შენი სახლი
ვითომ, აქვეა

და თვითვე ვუძლებ თუ დაარქმევს
კაცი — გაძლებას.
გზადაგზა მკლავენ სურვილებით
და ვეთანხმები
გაუაზრებელ სტრიქონების
,,ვაკხანალიას",
წლებმა დატოვეს გატეხილი
ღამე და ხმები
და ვწერ — ,,მჭირდები, შენ მჭირდები,
ახლა, ძალიან..!”
,,იყო და არა ყოფილა რა...”
მხოლოდ — რებუსი,
დამათენდება ისევ ის დღე,
სხვა, არც მოსულა,
და ვწერ — ,,სიტყვები, სიჩუმეს
რომ ფრთაზე შევუსვი,
ვერ გაგიბედე... ვიდრე, ბედი 
იყო ორსულად..!”
უხმოდ გენდობი და მავრივით 
ვარ ეჭვიანი,
(უთავო თავით, ნაბიჯები
ფუჭად გავსარჯე...)
არც სხვაზე მეტი და არაფრით
სხვაზე ჭკვიანი,
მაგრამ მე მახსოვს, ვაშლის გამო,
ერთად დაგვსაჯეს...
,,იყო და არა იყო...” — მჯერა 
ყველა იგავი...
და ვწერ — ,,არ იცი და ვერ ხვდები,
ჩემში რა გქვია..!”
ღამეებს მივედ-მოვედები,
მხრების სიგანით,
თავს დავაჯერებ — შენი სახლი,
ვითომ, აქვეა...

აკაკი ზოდელი

მე, შენ, წვიმა და მთვარე

ერთი ნაბიჯი მაკლია 
ასახდენ ბედისწერამდე, 
ნანატრ პაემანს ვეღირსე,
გამოგიტყუე სკვერამდე. 
უცებ შხაპუნამ დაუშვა, 
ვერ გვიცავს ნაძვის წიწვები, 
შენი არ ვიცი, მაგრამ მე 
ერთის სურვილით ვიწვები. 
წვიმისგან გიცავ, გეკვრები, 
წვიმის მომგონმა იხაროს, 
ერთი მაქვს ნატვრა–სურვილი, 
ნეტავ არ გადაიკაროს. 
მოჯარდა ლეგა ღრუბლები, 
ღრუბლის მომგონი აშენდეს, 
ჩემი ალვის ხის გარშემო, 
შენი ედემი გაშენდეს. 
მთვარეს ვთხოვ, რომ დაღამდება, 
სქელ ღრუბლებს ამოეფაროს, 
წალკოტის კარის კლიტენი 
მხოლოდ მე უნდა მებაროს. 
ბაღის სიტურფით რომ დავტკბე, 
ხანდახან გამოანათოს, 
ჩემმა ალვის ხემ, ამ ბაღის 
სიღრმეში მოიკალათოს. 
შენ დამრჩე კმაყოფილი და 
მე თუნდაც დაღლილ–ვნებული, 
დილის მზის სხივზე გიხილო, 
ჩემს მკლავზე დაძინებული. 
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ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ ი  გ ვ ე რ დ ი
საშა გველესიანი
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მურა
კვდებოდა მურა და ფიქრობდა: ვინ მი-

ხედავდა დღეიდან მის პატრონს,მის ნახირს 
და ეზოს...

ხედავდა ძაღლს პატრონის ცოლი და 
იწყევლებოდა: გაათრიეთ ეს ლეში აქედან...

კვდებოდა მურა და ითმენდა სიკვ-
დილს...სიკვდილზე რთული ქალის სიტყვე-
ბი აღმოჩნდა...

ქალი კი ისევ აგრძელებდა...ქმარს ეჩ-
ხუბებოდა...ნუ ასმევ ამდენ რძეს, ხომ ხე-

დავ მაინც კვდება ეგ საცოდავიო...წაიყვანე 
და სადმე ჩამარხე მდინარის ნაპირზეო...

კვდებოდა მურა...
უფრო სწორად სიკვდილამდე მოკლა ქა-

ლის სიტყვებმა...
და მაინც ფიქრობდა, რა ეშველებოდა 

ხვალ მის გარეშე დარჩენილ ეზოს და მო-
ხუც პატრონს ასეთი ცოლის ხელში...

მდინარის ნაპირზე დაასაფლავა მოხუც-
მა მურა.

იმ ღამეს მგლების ყმუილმა გული გა-
უხეთქა ქალს...

კარი მაგრად ჩარაზეს შიგნიდან.
მეორე ღამეს ნახირს მიუვარდა მგლე-

ბის ხროვა...
მესამე ღამეს ეზოში ოჯახის წევრები-

ვით სეირნობდნენ მგლები...
სამუდამოდ დაკარგული შვილივით აკ-

ლდა მურა სახლს...
მთელი ღამე წვიმდა...
მეოთხე დღეს ქალმა მოხუცს ბოდიში 

დააბარა მურას საფლავისკენ მიმავალს...
უთხარი, თუ შეუძლია მაპატიოსო და 

თავსაფრის ყურით ცრემლები მოიწმინდა...
- უთხრი? ეკითხება ჩუმად ცოლი ქმარს,
- ვერა... მდინარე ადიდებულა, საფლავ-

საც ვერ მივაგენი...
გარეთ საშინელი ამინდი და მგლების 

ყმუილი თავზარს ცემდა უძაღლოდ დარჩე-
ნილ ეზოს...

ანა ლაშხელი ონიანი  

გურანდა  კასრაძე

ოთახი
ჩემ ოთახს არა აქვს კედლები, ამას მაშინ ვხვდე-

ბი, როცა სინათლეს ვაქრობ. აივნის მხრიდან ქარი 
ცხოვრობს და მძვინვარებს, მეორე მხრიდან - შვი-
ლები ცხოვრობენ, თავის სამყაროთი მესაზღვრე-
ბიან, მესამე მხრიდან საკუთარი პრობლემები და 
სამზარეულო (ისე, ქურა გამოვრთე??), მეოთხე 
მხრიდან სადარბაზო თავის ლიფტებით, ხან ზევით 
მიმაქროლებენ ხან ქვევით... ქარი ბობოქარი მირ-
ღვევს ძილს, ხან ნინას ჩუსტების ფლარტუნი, ხან 
შვილების კომპიუტერიული თავგადასავლები, ხან 
ლიფტი ნაგვიანები ნაბახუსევი მეზობლების ღილა-
კებით. ამ მხარეს კი დიდი სარკეა, ჩემი თავის შესაც-
ნობად რომ მჭირდება . იქ  ჩემი ლანდი ცხოვრობს 
თავისი მარტოსული ცხოვრებით, მაგრამ მე მისთ-
ვის არ მცალია. ჰო. კიდევ არის ჭერი, რომელიც 
მზღუდავს და გაფრენაში მიშლის ხელს, ამ იატაკით 
მეზობლებს ვუზომავთ სივრცეს. პირობითია ეს 
კედლები, არსებობენ მანამ, სანამ ქარი ჩამდგარია, 
შვილებს ძინავთ, ნინას წნევა  აუწევს, ან სანამ მეზო-
ბელს თაფლობის თვე არ გაახსენდება...

     მზიან ამინდში ათინათებით ივსება ოთახი, 
მზის ბაჭიები დახტიან საწოლზე, კედლებზე. იატაკ-
ზე. ღამით - ჭაღი ემსგავსება ჩამქრალ სალუტს ღა-
მის ცაზე... ციცინათელებით ივსება ოთახი, ხელებს 
ვუშვერ, დავისვამ ხელებზე და მგონია ისევ ღამის 
ბაღში ციცინათელებთან სასაუბროდ გამოპარუ-
ლი ბავშვი ვარ. ჰო, მართლა ამ ოთახს კიდევ ერთი 
დანიშნულება აქვს, ფარდის იქით ეკლესია  მაქვს 
მოწყობილი. წმინდანები თავის მართალი მზერით 
ფარდის მიღმა მიყურებენ, მამოწმებენ, ვარ კეთი-
ლი სამარიტელი თუ არა, სეფისკვერის გამხმარი ნა-
ტეხები ჩემ სულში გამოკეტილ მოფრთხიალე ჩიტს 
კვებავს, სული რომ ქვია (ის გულწითელა ჩიტია, 
ბებოს ფანჯარაზე ნისკარტით რომ მიკაკუნებდა 

ხოლმე ბავშვობაში). 
     როცა ნათლეს ვფიქრობ, სებისკვერი სხვაგ-

ვარი გემოსი ხდება, სხვაგვარი სურნელის. მას ჩემი 
მეგობარი ეზიდება ჩემთვის ეკლესიიდან. 

-  წუხელ ქარი სულ გადაირია, მოასკდა დაკე-
ტილ ფანჯრებს და ხატები გადმომიყარა,- მბჟუტავ 
სინათლეს ვუყვები იაფად ნაყიდი ულამაზესი ჭაღი-
დან რომ გადმოდის, როცა ასე ბჟუტავს ეს სინათ-
ლე კიდევ უფრო იდუმალი ხდება ოთახი. როცა ამ 
მდგომარეობაშია ჩართული ჭაღი ღამით უზარმა-
ზარი სარკეებიდან საწოლის ქვეშეთიდან გამოდიან 
ლანდები, ჩემი პორტრეტიც ცოცხლდება კედელზე 
. ჩემი მბზინვარე აბრეშუმის პიჟამო ეკრანივით ანა-
თებს ამ სინათლის გამო და თუ დავაკვირდები შიგ 
ჩანს ჩემი სიზმრები  და ოცნებები... ეს პორტრეტი 
ჩემმა დამ დახატა, ბავშვები ვიყავით მაშინ, და გად-
მოდის კედლიდან ჩემი დის თვალით დანახული ჩემი 
პორტრეტი და მიყვება ჩვენი უდარდელი დღეებისა 
და განუყრელი მეგობრობის შესახებ, რომელსაც 
მეგონა ვერაფერი მოერეოდა.

-კარგი , ეხლა ჩააქრე სინათლე, დაიძინე, გუ-
რანდა! - მეძახის კედლიდან დედის ფოტოსურათი.

- ერთი წამი დედ! ჩავაქრობ, დავწერო ერთი 
სიტყვაც და...

 

წერილი თუ სიხარული
თეთრი დღეების ორიგამი გავშალე. ლამაზი 

გამოსულა!
- აბა ნახე რა მაქვს მუჭში? ამ ხელში თუ იმ ხელ-

ში?- გამოიცანი!
- რა გაქვს? - სიხარულით ვუყურებ მამას და 

სულ ცოტა ნატრვისთვალს ველოდები მარჯვენა 
ხელში, იქ კი უბრალოდ საწერი კალამია! 

ყოველთვის, როცა მეუბნებიან, წამწამი გაქვს 
თვალზე: წერილი თუ სიხარული? ახლაც დიდხანს 
ვფიქრობ, რა აჯობებს.

არა და ეს სიხარული ყოველთვის ისეთი უბრა-
ლო რამ აღმოჩნდება: კანფეტი, კენჭი, სათამაშო. 
მე კი ველოდები სასწაულს, ცხოვრების აზრს რომ 
მაპოვნინებს.

ყოველი წიგნის ყოველ გვერდზე ვეძებ. მამა 
მჩუქნის ხშირად. ხანდახან მგონია, რომ ვპოულობ, 
კიდეც წიგნებში ბედნიერებას.

დედაჩემის წითელ ჩანთაში რამდენი ვეძებე თა-
ვიდან?! იქ მართლა ბევრი საინტერესო რამაა, უამ-
რავი გაუგებარი ნივთი... მერე მითხრეს, რომ დედის 
ჩანთაში არ შეიძლება ჩახედვა, და ისე გამიკვირდა... 
რას არ მოიგონებენ ადამიანები. ამაზე საინტერესო 
ადგილი არ არსებობს, მე კი სამუდამოდ ავუკრძა-
ლე ჩემ თავს შიგ ჩახედვა! წითელი ლამაზი ჩანთა 
ახლაც აფრქვევს სუნამოს მიმზიდველ სურნელს, 
მაგრამ არა ჩემთვის !..

მერე მინდოდა მენახა თვალებზე ხელებს ვინ 
მაფარებდა, ვინ მინდოდა ყოფილიყო, ვერ გეტყ-

ვით, მაგრამ მინდოდა ეს თბილი ხელები სულ თვა-
ლებზე მქონოდა აფარებული, რომ მეგრძნო თავი 
უცხო ქვეყანაში, თუნდავ სრულიად უცხო ადამი-
ანის წინაშე, ოღონდ კი ჩემი გახარება შეძლებოდა 
მის დანახვას...

- სადაა ცხოვრების აზრი? ამ მუჭში თუ იმ მუჭ-
ში? ვეკიხებოდი ჩემ თავს და ვერ ვხვდებოდი ორივე 
ხელი რატომ მქონდა ცარიელი?... 

მერე კალამი შემიყვარდა და მუდამ თან და-
მაქვს , ამის შემდეგ მელნით მოთხვრილი ხელები 
აღარ მაქვს ცარიელი და მოცლილი - სულ ვწერ და 
ვწერ. კალამი ჩემი ნატვრისთვალია.

მერე ერთხელ სიყვარული ჩამივარდა... ამ 
თვალში თუ იმ თვალში? მგონი მარჯვენა თვალი 
იყო, იმით უფრო კარგად ვხედავ. 

მზის სხივებთან ერთად ჩამივარდი თვალში.
თუმცა იმ დღეს წვიმდა. სხვა უკეთესი რომ 

ვერაფერი მოვიფიქრე, მიწისქვეშა გასასვლელს 
შევაფარე თავი, უნივერსიტეტის წინ. იქ თითქმის 
სიბნელეში შენ იდექი, წვიმით დასველებული, უც-
ნაურად გაბრწყინებული, უსაშველოდ ბედნიერი. 
მე ზუსტად ასეთი ადამიანები მიზიდავდნენ და შენ 
პირველად გნახე ასეთი ბედნიერი... და საერთოდ 
მეგონა პირველად გხედავდი.

- რა გჭირს? მოხდა რამე? რატომ ხარ ბედნი-
ერი? შეგეკითხე.

- შენ შეგხვდი და იმიტომო - მომახალე მო-
ულოდნელად... და უცებ გამხადე მოზიარე შენი 
სიხარულის, გამინაწილე შენი წილი ბედნიერება, 
რომელიც ახლა ფერადი ქოლგასავით გვეფარა 
თავზე ორივეს. წვიმას აღარ ქონდა აზრი, აღარ ვაქ-
ცევდით ყურადღებას, არც ცნობისმოყვარე ადამი-
ანებს... მერე? რა ვქენით?! დავშორდით, სრულიად 
საპირისპირო მიმართულებით, სხადასხავა მხარეს 
წავედით და იმდენი ვიარეთ, რომ მგონი დედამიწას 
შემოვუარეთ და დიდი ხნის შემდეგ ისევ იქ შევხვ-
დით დათქმულივით და ბედნიერების ქოლგა ისევ 
გავშალეთ - ამჯერად სამუდამოდ...

იმ საოცარ დღეს კი როცა შენ ( ჩემი ცხოვრების 
აზრი) გიპოვე, მოვშხაპუნობდი წვიმაში და გუბეებ-
ში ჩავარდნილ ცისარტყელებს ვაფრთხობდი. თან 
ვფიქრობდი:

- ისაა! ნამდვილად, ისაა! - თუ ისევ მეშლება, აბა 
ამდენი ცისარტყელა რატომაა გარშემო?! ან ამ თბი-
ლი წვიმის ცეკვა რას ნიშნავს გუბეებში? მსხვილი 
წვეთების ტყაპატყუპი გაშლილ ხელისგულზე... ან 
ნაწვიმარზე ჩიტების ორკესტრი ხომ უნდა ნიშნავ-
დეს რამეს? შეყვარებულები ყოველთვის წვიმაში 
ხვდებიან ერთმანეთს პირველად ... ასე დავიჯერე 
მე მაშინ.

იმ ღამეს, როგორც ყოველთვის, ფერადი სიზმ-
რების მოლოდინში საბნის ქვეშ შევძვერი და ძილის 
წინ აღარ დავფიქრებულვარ, უკვე ვიცოდი, ვისი 
ნახვა მინდოდა თვალდახუჭულს... 

მას შემდეგ ასეა სულ...

ბილიკები
 ხელის ჩრდილი ეცემა ქაღალდს და კალამი 

ისე ფრთხილად ეხება ფურცელს, თითქოს შეყვა-
რებულები იყვნენ. ასე იწერება ჟამთააღმწერელი 
ცოლის მიერ თეთრი ნისლისგან წართმეული სუ-
რათები: 

მთის მწვერვალისკენ ბილიკს მივუყვებით 
ცხენებით... ჰაერია ლურჯი, გამჭვირვალე. შენ 
ეძებ უკეთეს გზას, ბილიკს, მიმავალს მწვერვალე-
ბისკენ. 

- ჩაკიდე ხელი ფაფარში და გაეკარი ცხენს.- 
ისე იღლები, თითქოს ორივე ცხენს შენ მართავ-
დე. - შემარგე მზის სხივები და ეს თოვლი, გთხოვ! 
- გითხარი და დაღლილობისაგან ჩამეძინა. 

რომ გავიღვიძე, მარტო ცხენი დამხვდა... ნაკ-
ვალევს გავაყოლე თვალი და შორიდან დაბრუნე-
ბული დაგინახე, ედელვეისი მოგიწყვეტია...  

როგორ მინდოდა ასეთი ყოფილიყო ჩვენი 
ცხოვრება...  ჩვენ კი ისევ ტელევიზორს ვუყურებთ! 
თოვლიან მწვერვალებზე კადრი გაიჭედა, ალბათ 
სადღაც წვიმს, ან თოვს და იმიტომ ... „ჩვენ სულგა-
ნაბული მივუყვებით ისევ ჩვენ  ბილიკს, - მომკიდე 
ხელი, ნუ ჩაიხედავ ქვემოთ... ზემოთ აიხედე, ცოტა 
დარჩა მწვერვალის დაპყრობამდე!...” -

ეჰ! ტელევიზორს დაუბრუნდა გონება და 
გუდაურის რეკლამა დასრულდა. ახლა შენ გა-
დაახვევ პროგრამას, იმ დროს დააბრუნებ, როცა 
შინ არ იყავი! ახალი ამბები გაინტერესებს, ეგ ჰო, 
მაგრამ ეს დღეც გამოტოვე ჩვენი ცხოვრების, 
რომელსაც ვერ გადაახვევ!

 იცი რა გამახსენდა? რამდენიმე წლის წინ 
რომ მომიყევი: ადრე, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა 
ერთი მისამართი არ გვქონდა, როგორ მიუყვებო-
დი ხოლმე უცხო ბილიკს, შენს საყვარელ  ქალაქ-
ში, შენ საყვარელ ქუჩაზე, შენ საყვარელ სახლ-
თან... მოდიოდი,  ზარის დარეკვას ვერ ბედავდი 
და უკან მიდიოდი...

წარმოვიდგინე, თითქოს ახლაც იქ დგახარ, 
კარებს უკან! გრძელი გზა გამოიარე, მოდიხარ და 
ფიქრობ, ხვდები, რომ ვერ შემოხვალ ასე უმიზეზოდ, 
მაინც გიხარია: გზაზე ჩემზე ფიქრში ხელს არავინ 
გიშლის. სადარბაზოში ატუზულს იმედი გაქვს, რომ 
შემთხვევით კარს ვინმე გააღებს დაუკაკუნებლადაც 
და მაშინ მშვენიერ საღამოს შემოუერთდები, შენთ-
ვის საყვარელ მისამართზე უშენოდ რომ დამდგარა. 
ისე, მართლა რომ შემეძლოს გადახვევა...

გავხსნიდი კარებს და გეტყოდი:
   - მოხვედი?! მოდი ჩაის დალევას ვაპირებ-

დით, შემოდი, შემოდი... და შენ გაბადრული, გა-
ღიმებული იმ ჰაერს ჩაისუნთქავდი, რომელიც 
ასე გაბედნიერებდა, თბილი სიტყვების მდინა-
რეში ჩაყვინთავდი თავით. შენ, სიტყვაძვირი, 
მეორე ჭიქა ჩაის დროს ისეთ ფრაზას შემატებდი 
საუბარს, რომ ყველანი მხოლოდ შენ საფიქრალს 
ვიფიქრებდით მთელი საღამო. მერე ცარიელი 
ჩაის ჭიქის ფსკერს ჩააკვირდებოდი (თითქოს იქ 
მომავალი უნდა გენახა ჩვენი)... მერე ფეხათრე-
ვით მაინც წახვიდოდი, შენ საიდუმლოსაც თან 
გაიყოლებდი - კარზე ზარის დარეკვას რომ არ 
აპირებდი...

 (ნოველები)

დღეს იმდენი წვრილმანები ჩავიყარე ყავაში, 
გემო არაფრის აქვს,უფრო სწორად ბევრი გემო 
აქვს და ვერ გავიგე ღიმილის გემოთი დავლიო 
თუ სევდის,მონატრების თუ სიშორის,სიმშვიდის 
თუ ფორიაქის...ამდენ არომატს ერთად რა 
მოვუხერხო,რომ არ ცალცალკევდება...

დავდგი უბრალოდ ჭიქა და წერა გავაგრძე-
ლე...

კაბაზე უნდა მოგიყვეთ.
ეს კაბა წლების წინ მაჩუქა ხელებგაყინულმა 

დედაკაცმა,რომელიც ქუჩაში შემხვდა.ჩემი საყვა-
რელი ფერია ფორთოხლისფერი,შენ ჩემი მზე ხარ 
და მზეებს ასეთი ფერის კაბები აცვიათო,მითხრა 
და გაუჩინარდა,..

.ფორთოხლისფერი კაბა ძალიან ლამაზი იყო 
ჩაუცმელადაც...წლები ვინახავდი და ბოლოს კა-
ბის სიმაღლე რომ გავხდი ჩაცმაც დავიწყე...

18 წლისამ ,ჩემი საშინელი ბავშვობის და-
ვიწყება გადავწყვიტე...ეს კაბა ბავშვობას 
მახსენებდა,იმ საშინელ წლებს...

.ძალიან მომწონდა მაგრამ არ შემეძლო მშვი-
დად და აუღელვებლად ჩამეცვა კაბა,რომელსაც 
ჩემი სევდიანი ცხოვრების სუნი ჰქონდა...ავდქი და 
ხატიას ვაჩუქე,ხატიას შეეძლო ასეთი კაბის გამო 
ბევრი სამადლობელი სიტყვა ეთქვა,მომხვეოდა 
კისერზე და ბევრი ეკოცნა,მაგრამ ეს არ გააკეთა 
რატომღაც,ალბათ იცოდა ამ კაბას სულიც რომ 
გავატანე რამდენიმე გრამი მაინც...

იმ წელს ხატია ამერიკაში წავიდა 
დედასთან,ჩემი კაბით წავიდა.5 კაბა გამომიგზავ-
ნა სანაცვლოდ,არცერთი იყო ფორთოხლისფერი 
და არცერთი ჩამიცვამს,რადგან არცერთ სეზონს 
არ უხდება კაბა,რომელიც ფორთოხლისფერ კა-
ბაში გაცვალე...

ნელ-ნელა მავიწყდებოდა კაბა,კი არა და თვი-
თონ მივიწყებდა,სანამ აეროპორტში ხატიას და-

სახვედრად მისულს,ისევ თავი არ შემახსენა მისმა 
ხასხასა ფერმა.ისე ჩავეხუტე ისე რომ ხატიას სუნ-
თქვა გაუჭირდა ზუსტად ვიცი.

საღამოს ისევ განმიახლა ამ კაბამ სევდა...
რამდენიმე დღეში დაბადების დღე 

მქონდა,ბევრი არა და 4 დაქალი შევიკრიბეთ.კა-
ბებზე და კიდევ ბევრ სხვა სისულელეებზე უნდა 
გვესაუბრა,დიდი დიდი დაგველია თითო ჭიქა ვის-
კი და ჩვენი ცხოვრებისთვის დაგვეცინა...ან ჩემი 
ასაკისთვის.ასეთ საღამოებზე კაცმა არ უნდა 
გაიჭაჭანოს,ყველანაირ წარმოდგენას დაკარგავს 
ქალზე...

ბოლო ხატია შემოვიდა,გამიხარდა ეგოის-
ტურად, რომ ჩემი კაბა არ ეცვა.მომილო-
ცა და დიდის ამბით ხელში საჩუქრის ყუთი 
მომაჩეჩა,სუნამოების ჩუქება უყვარს,რაღაც 
მსგავს ველოდი .ჩამაცივდა და გავხსენი ...

ჩემი ფორთოხლისფერი კაბა...
-რატომ დამიბრუნე?
-დედაშენი ვნახე...
ყველანი ადგილზე გავქვავდით...
ვგრძნობდი როგორ ვკარგავდი გონებას და 

ძალა მეცლებოდა მუხლებში...
-რაა?
ამ კაბით მივდიოდი ქუჩაში,ვიღაც შეშლილი-

ვით ქალი მომვარდა და კოცნა დამიწყო,შვილო 
შვილო,მიძახდა,გიპოვე,ჩემმა კაბამ მაპოვნინა 
შენი თავიო...

ეს კაბა კი შენია ...
სად არის?იცი რამე სად არის?ამებნა ენა და 

ნაბიჯები...
აქ...
კარებთან 20 წლის წინ დაკარგული დედა 

იდგა,მე მის წინ ვიდექი და ხელში ფორთოხლის-
ფერი კაბა მეკავა,გულში ბავშვთა სახლში დატო-
ვებული 18 წელი მტკიოდა...

ფორთოხლისფერი კაბა
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სადასწყისი გვ. 9
მხოლოდ მისკენ იყო ხოლმე მიმართული. 
გურამთან კი ურთიერთობა ხომ სულ 
მთლად აეწეწა და დაეძაბა;

გურამ დოჩანაშვილი უკიდურესად გა-
უნაწყენებია ზვიად გამსახურდიას რედაქ-
ტორობით გამომავალ იატაქვეშა  ჟურ-
ნალ „ოქროს საწმისში” (რომლის თანამშ-
რომლობა ზვიადს  დოჩანაშვილისთვისაც  
შეუთავაზებია, მაგრამ უარი მიეღო) ვიქ-
ტორ რცხილაძის სტატიის  სქოლიოში 
მის  არასათანადო პატივით მოხსენიებას, 
თუმცა რცხილაძეს დოჩანაშვილი სქოლი-
ოში დასახელებული არ ჰყავდა, მაგრამ  
იგულისხმებოდა იგი, რაშიც ადვილად 
შეიცნო თავი დოჩანაშვილმა. დოჩანაშვი-
ლი ასევე ახლოს იცნობდა რცხილაძესაც, 
მაგრამ წყენით გამოწვეული მრისხანება 
ზვიადს დაატეხა თავს და ამ ამბის შემდ-
გომ სამკვდრო-სასიცოცხლოდაც განეშო-
რა. 

„ოქროს საწმისს” ზვიადი, მერაბი და 
ვიქტორ რცხილაძე ერთად გამოსცემდნენ 
და შესაძლოა, ვიქტორ რცხილაძის ის „სა-
ბედისწერო სქოლიო” (როგორც როსტომ 
ჩხეიძე ასათაურებს თავის წიგნში) ზვიადს 
მანამ სულაც არ ჰქონოდა წაკითხული, მი-
უხედავად იმისა, რომ დოჩანაშვილს, სწო-
რედ ზვიადის  დაჟინებით წაუკითხავს ის 
ჟურნალი („რამდენჯერმე მკითხა: წაიკით-
ხეო?” - დოჩ.). ზვიადს კი, სავარაუდოდ და 
დიდი ალბათობით, დოჩანაშვილის დაინ-
ტერესება უფრო ეწადა იატაკქვეშ გამო-
სული ჟურნალის პირველი ნომრით, ვიდ-
რე რცხილაძის  სქოლიოსადმი კრიტიკის 
ადრესატის (ღვარძლიანი ნიშნისგებით?!) 
-  გურამის ყურადღების მიპყრობა. რად-
გან ჟურნალში აკრძალული ლიტერატურა 
იყო დაბეჭდილი, ზვიადისთვის, უთუოდ 
მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ყოფილი თა-
ნამებრძოლის და 1975 წლისთვის უკვე 
გამოჩინებული  ელვარე ნიჭის მწერალ 
გურამ დოჩანაშვილის ავტორიტეტული 
აზრი, მაგრამ ცეცხლოვანი ეშმაკი „სქო-
ლიოში” აღმოჩნდა ჩაბუდებული. 

დოჩანაშვილსა და ზვიადს შორის 
წარმოქმნილ ამ განხეთქილების ისტო-
რიას შესანიშნავი  ლიტერატურული პა-
საჟებით,  სიღრმისეული ფსიქოლოგიური 
დრამითა და ინტელექტუალური სიფაქი-
ზით აღწერს როსტომ ჩხეიძე მონოგრა-
ფიაში „აღსარება გურამ დოჩანაშვილისა” 
, მე-V-ე თავი, ჩემს მიერ ზემოხსენებული 
სათაურით „საბედისწერო სქოლიო” (გვ, 
99-115).

ჩემს ვარაუდს სავსებით ამყარებს 
ერთი საგულისხმო ფაქტი: 80-იან წლებში 
ზვიადმა სახლში მომიტანა თავისი არა-
ლეგარული ჟურნალის „ოქროს საწმისის” 
ორი - პირველი და მეორე ნომერი. მანამ-
დე სტუმრობისას კი მკითხა, მქონდა თუ 
არა მისი არალეგალური ჟურნალები, რა-
ზეც მე დანანებით ვუპასუხე, რომ „არა...” 
ზვიადის მიერ ნაჩუქარ „ოქროს საწმისის” 
ვარიანტებში (არც N1 და არც N2) არ არის 
შეტანილი ვიქტორ რცხილაძის არცერთი 
სტატია და ბუნებრივია, არც ის „საბე-
დისწერო სქოლიო”. ეს ფაქტი კი ნათლად 
მეტყველებს, რომ ზვიადი არ იზიარებდა 
რცხილაძის შეფასებას გურამ დოჩანაშვი-
ლისა და „ოქროს საწმისის” (გამეორებითი  
გამოცემიდან?...) ამოშანთა იგი. ყველა 
დაინტერესებულ ლიტერატორს და თვით 
მწერალ ბატონ გურამ დოჩანაშვილსაც 
შემიძლია ვუჩვენო ჩემს არქივში დაცული 
ზვიადის ნაჩუქარი  „ოქროს საწმისის” ხსე-
ნებული ნომრები 1975 წლისა.

განვმარტავ, რომ სულ გამოვიდა „ოქ-
როს საწმისის”  4 (ოთხი) ნომერი. და თუ 
ჟურნალის N1-შია დაბეჭდილი ვიქტორ 

რცხილაძის სტატია, იგი ჩემს ხელთ არსე-
ბულ ჟურნალის ვარიანტში არ არის, რის 
ახსნასაც ზემოთ შევეცადე, მე-3 და მე-4 
ნომრები კი ჟურნალისა არ გამაჩნია.

გურამ დოჩანაშვილს, იმ „საბედისწე-
რო სქოლიო“-თი გამოწვეული მრისხანე-
ბა კი, ვერც ზვიადის მიერ საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღდგენამ გაუნელა 
და ვეღარც მისმა მოწამეობრივმა აღსას-
რულმა; მწერალი გურამ დოჩანაშვილი 
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი 
პრეზიდენტის მთაწმინდაზე  დაკრძალვა-
საც არ დაესწრო!

რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს ზვი-
ადი კგბ-ს აგენტობას ცილისმწამებლუ-
რად აბრალებდა მავანთ, არასწორია! ამგ-
ვარი „ალიბით”,  ზვიადისეულ მხილებებ-
ში, მხილებულები, ეჭვის სინდრომს ნერ-
გავდნენ და  თავის მართლებას ამგვარად 
ცდილობდნენ ; ცნობილია, რომ ზვიადი 
ეკლესიური და ღვთის მოშიში პიროვნება 
გახლდათ და სრულად გაცნობიერებული 
ჰქონდა ცილისწამების  სიმძიმე.

ხუნტის მეთაურმა შევარდნაძემ კი, 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ეროვ-
ნული ხელისუფლების წინააღმდეგ  საბ-
რძოლველად, მწერალთა მთელი არმია 
გამოიყენა მის მიერ შექმნილი მწერალთა 
საერთაშორისო ირგანიზაცია „პენ-კლუ-
ბით” (დაარსდა ინგლისში 1921წელს Pen 
– “კალამი”, ანუ მოკალმეთა (მწერალთა 
კლუბი).  ჭაბუა ამირეჯიბის თავმჯდომა-
რეობით ქართული პენ-კლუბის საერთა-
შორისო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას   
რეკომენდაცია გაუწია რუსმა მწერალმა 
იოსიფ ბროდ ს კიმ.  

1991 წელს შექმნილ მწერალთა ამ 
გაერთიანებას, შევარდნაძემ   ჟურნა-
ლი „ქომაგიც” დაუარსა, რაშიც ისინი 
მოსთქვამდნენ მწერალთა უფლებების 
არარსებობაზე, მათ დევნაზე ზვიად 
გამსახურდიას „დიქტატორული” ხელი-
სუფლების მხრიდან და შემოქმედებით 
ფრთების შეკვეცაზე.  მწერლები  ანა-
ლოგიური შინაარსის განცხადებებს 
აგზავნიდნენ მოსკოვსა და ინგლისშიც. 
ამ „პენ-კლუბის” წევრი გურამ დოჩანაშ-
ვილიც გახლდათ და ამგვარი შინაარსის 
საპროტესტო განცხადებებზე მისი ხელ-
მოწერაც ფიქსირდებოდა სხვა  ცნობილ 
მწერლებთან ერთად: ჭაბუა ამირეჯიბი, 
ჯანსუღ ჩარკვიანი, ვაჟა გიგაშვილი, არ-
ჩილ სულაკაური, ჯემალ ქარჩხაძე, ლაშა 
თაბუკაშვილი, გურამ გეგეშიძე, გურამ 
ფანჯიკიძე, კობა იმედაშვილი, რეზო ამა-
შუკელი, რომან მიმინოშვილი, გრიგოლ 
აბაშიძე, დათო მაღრაძე, მორის ფოცხიშ-
ვილი, გიგი სულაკაური, ირაკლი სამსო-
ნაძე, ნუგზარ შატაიძე, თამაზ კვაჭანტი-
რაძე, აკაკი ვასაძე, გურამ დოჩანაშვილი, 

ირაკლი აბაშიძე, თენგიზ ბუაჩიძე, თამაზ 
წივწივაძე...

ეროვნული ხელისუფლების სამხედ-
რო-კრიმინალური გადატრიალებით დამ-
ხობის პერიოდში შეიარაღებულმა ოპო-
ზიციამ დაცხრილა მუხრან მაჭავარიანის 
თავმჯდომარეობით მოქმედი მწერალთა 
კავშირის შენობის ფანჯრები და „პენ-
კლუბელმა” მწერლებმა ეს ფაქტიც თვით  
ეროვნულ ხელისუფლებას დააბრალეს. 
პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხელი-
სუფლების დამხობის შემდგომ კი მწე-
რალთა კავშირის თავმჯდომარეობიდან  
გადაირჩიეს (ფაქტიურად, გადააყენეს) 
მუხრან მაჭავარიანი.

მწერალთა ამგვარი ცილისწამებები-
სა და მტრობისთვის, დამოუკიდებელი 
საქართველოს ეროვნული ხელისუფლე-
ბისადმი, 1998 წელს ხორავას სახელობის 
მსახიობთა სახლთან, სადაც ქართველი 
მწერლები ხვდებოდნენ მოსკოვიდან და 
ინგლისიდან ჩამოსულ ლიტერატორებს 
და კულტურის მუშაკებს, ჩვენ მოვაწ-
ყვეთ პიკეტი პლაკატით: “ქართველი 
ერი გიცხადებთ სიძულვილს საკუთარი 
ქვეყნის მიმართ ჩადენილი მტრობისა და 

ღალატისათვის” და სამარცხვინო ბოძ-
ზე გავაკარით ქართველი მწერლებიც 
(იხ. ფოტო მარცხნივ), რომელთა სიაში, 
პირადი გადაწყვეტილებით, არ შევიტანე 
გურამ დოჩანაშვილი. თუმცა, ჩემმიერი 
ჩამონათვალი, ისედაც არასრული იყო 
(რეალური სიის მრავალრიცხოვნობის 
გამო). „სამარცხვინო ბოძზე” გამოკრული 
მწერლების სია და  მამხილებელი საპრო-
ტესტო პლაკატები ჩვენ ხორავას სახლის 
დარბაზშიც შევიტანეთ და თვალწინ გა-
ვუშალეთ ჩამოსულ სტუმრებს. სხდომა, 
ფაქტიურად, ჩაიშალა. ჩვენ მილიციამ 
დაგვარბია და ჯარიმებიც დაგვაკისრეს. 
დოჩანაშვილი იმ დარბაზულ ღონისძიება-
ში არ მონაწილეობდა 

შენიშვნა: საპროტესტო პიკეტის 
ფოტოზე რადგან არ  იკითხება წარწე
რები და სინათლის არეკვლის მიზეზით 
თეთრად ჩანს,  სტატიას ვურთავთ „სა
მარცხვინო ბოძის” ცალკე ფოტოსაც.

უფრო ადრე კი მწერალთა კავშირის 
შენობაზე გაჩნდა წითელი საღებავებით 
შესრულებული სინონიმური  წარწერები: 
„საქართველოს მოძულეთა კავშირი”, რაც 
ერის პროტესტის ხმად რეკდა.

ბატონ გურამ დოჩანაშვილის მეუღ-
ლის ნათელა სეფიაშვილის სიძულვილი 
გამსახურდიებისადმი, სამწუხაროდ, ერ-
თეული გამოვლინება არ გახლავთ, არა-
მედ ეს სიძულვილი კვებავდა  კოწიას  
მოშურნე მტრების არმიას და  გაუნელებ-
ლად გადმოვიდა ზვიად გამსახურდიაზეც, 
როგორც მძლავრ და უკომპრომისო პო-
ლიტიკურ ფიგურაზე. ამ მოშურნეთა არ-
მიას „წითელი ინტელიგენციისა”, აგრეთ-
ვე ამოძრავებდა შიში, პრეზიდენტ ზვიად 
გამსახურდიას უზენაეს საბჭოს, არ მიეღო 
კანონი „ლუსტრაციის შესახებ”, რაც  გა-
აცამტვერებდა მათ  პოპულარობასა და 
ავტორიტეტს. 

ეს შიშის სინდრომი, ლამისაა სიკვ-
დილისშემდგომ დარდ-ვარამადაც  ექ-
ცეს ჩვენს პოპულარულ ინტელიგენციას,  
თვითასოცირებით -  მარადიულ ზვიად-
თან, რომელიც სიკვდილითაც ვერ მოკლა 
და  ვერ მოსპო ვერვინ! 

ლეილა ცომაია

„დიდთა”  აფთარი ცოლები…
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მატრიმონიალური 
კავშირები   შუა სა-
უკუნეებში ჩვეულებ-
რივი მოვლენა იყო, 
როდესაც მეფეები,  
ქვეყნის ინტერესე-
ბიდან გამომდინარე,  
ქორწინებების გზით 
ურთიერთობას ამყა-
რებდნენ მეზობელ სა-

ხელმწიფოებთან. ამ მხრივ, არც საქართველო 
წარმოადგენდა გამონაკლისს.  

XI საუკუნის  მეორე ნახევრის ბიზანტიის 
ისტორიაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს 
მართა-მარიამ დედოფალს.  ის  იყო საქართ-
ველოს მეფის ბაგრატ მეოთხისა (1027-1072)  
და მისი მეორე მეუღლის ოსთა მეფე ურდურეს 
ასულ ბორენას ქალიშვილი,   მართას უცხოურ 
წყაროებში ხშირად მოიხსენიებენ როგორც 
ალანელს, ეს განპირობებული იყო  დედის, 
ბორენას  წარმომავლობით,   მისი სილამაზე 
ბევრს აღაფრთოვანებდა,  მათ შორის ბიზან-
ტიის იმპერატორებსაც.  

1056 წელს ბიზანტიის მაშინდელმა დედო-
ფალმა კონსტანტინე  VIII-ის ( ბიზანტიის იმ-
პერატორი 1025-1028) შვილმა თეოდორამ  სა-
ქართველოს მეფე ბაგრატს მძევალი მოსთხო-
ვა, მეფეც იძულებული გახდა მართა გაეგზავ-
ნა, თუმცა სწორედ იმ დღეს, როცა  ქართული 
დელეგაცია ბიზანტიაში ჩავიდა დედოფალი 
თეოდორა გარდაიცვალა. აქ ერთობ საინტერე-
სო ცნობას გვაწვდის ამ პერიოდის ქართველი 
მწერალი გიორგი მცირე, რომელმაც  შემოგ-
ვინახა ცნობილი ქართველი საეკლესიო მოღ-
ვაწის გიორგი მთაწმინდელის სიტყვები: „უწ-
ყოდეთ ყოველთა, ვითარმედ დღეს დედოფალი 
განვიდა და დედოფალი შემოვიდა”,  შემდეგ 
დავინახავთ, თუ როგორ ახდება ეს წინასწარ-
მეტყველება.   მართა იქ დიდხანს აღარ გაჩე-
რებულა და მალე დააბრუნეს სამშობლოში.  

  1064 წელს ბიზატიის მაშინდელმა იმპე-
რატორმა კონსტანტინე X დუკამ (1059-1067) 
საქართველოს მეფე ბაგრატს მართას ხელი 
სთხოვა საკუთარი შვილისთვის მიხეილისთ-
ვის, ბიზანტიის ეს ნაბიჯი  პოლიტიკური ფაქ-
ტორით იყო განპირობებული; აღმოსავლეთში 
ბიზანტიას თურქ-სელჩუკები  ავიწროებდა,  
მათთან მარცხს მარცხზე განიცდიდნენ, ამი-
ტომ მათ კარგი მოკავშირე სჭირდებოდათ, 
ასეთი  კი იყო მართლმადიდებლური საქართ-
ველო.  ბუნებრივია,  ბაგრატ მეფე და სამეფო 
კარი დადებითად შეხვდა ამ ამბავს, რადგან ეს 
იყო  საშუალება ბიზანტიასთან  მეტად დაახ-
ლოების.  მალე გაიმართა ნიშნობაც,  მართას 
ბიზანტიაში მარიამი უწოდეს და სწორედ ამი-
ტომ მოვიხსენიებთ  მას მართა-მარიამის სახე-
ლით.  იმის გამო, რომ 1067 წელს იმპერატორი 
ავადმყოფობდა, ქორწილი გადაიდო,  კონს-
ტანტინე დუკა მალე გარდაიცვალა და ტახტი 
დაიკავა არა მისმა მემკვიდრე მიხეილმა, არა-
მედ  რომანოზ  IV დიოგენემ, რომელიც  კონს-
ტანტინეს  ქვრივზე  ევდოკიაზე დაქორწინდა,   
მიხეილის ტახტზე ასვლა კი გაურკვეველი ვა-
დით გადაიდო,  რომანოზი 1071 წელს თურქ-
სელჩუკებთან მანასკერტის ბრძოლაში დამარ-
ცხდა და ტყვედ ჩავარდა,  ამ პერიოდში ბიზან-
ტიის იმპერატორი გახდა კონსტანტინეს ვაჟი  
მიხეილ VII დუკა,  რომანოზი მართალია შემ-
დეგ გამოისყიდეს ტყვეობიდან, მაგრამ შეიპყ-
რეს,  თვალები  დათხარეს და  მალე გარდაიც-

ვალა კიდეც.  სწორედ ამის შემდეგ გაიმართა 
მიხეილისა და მარიამის ქორწინება, რომლებ-
საც  1074 წელს შეეძინათ მომავალი ტახტის 
მემკვიდრე კონსტანტინე პორფიროგენეტი.    
სამწუხაროდ, მოვლენები სხვაგვარად განვი-
თარდა,  მიხეილი ვერ აღმოჩნდა ისეთი მონარ-
ქი, რომ მოეგვარებინა ქვეყანაში არსებული 
პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური 
პრობლემები.  დაიწყო მის წინააღმდეგ გამოს-
ვლა ,  1078 წელს  ის  ჩამოაგდეს და აიძულეს 
ბერად აღკვეცილიყო სტუდიის მონასტერში.

  ტახტი დაიკავა  ნიკიფორე III ბოტანიატემ 
,  ამ უკანასკნელმა ხელი სთხოვა მარიამ დე-
დოფალს, იმის გამო რომ მიხეილი  უკვე ბერად 

იყო აღკვეცილი, მას უფლება ჰქონდა დათანხ-
მებოდა ნიკიფორეს,  თუმცა აქაც ერთი პირო-
ბით,  თუ  ბოტანიატე მის მემკვიდრედ დაასა-
ხელებდა მარიამის ვაჟს კონსტანტინეს.  და 
მაინც, რატომ გადადგა დედოფალმა ეს ნაბიჯი 
და გაჰყვა ადამიანს, რომელმაც მისი ქმარი ჩა-
მოაგდო?    მარიამის ერთადერთი მოატივაცია, 
ამ შემთხვევაში,  შვილისთვის ტახტის შენარ-
ჩუნბა იყო,   მაგრამ ეს ასე არ მოხდა;   მას 
შემდეგ, რაც ნიკიფორემ ძალაუფლება იგდო 
ხელთ, გადაწყვიტა სიტყვა უკან წაეღო და 
მემკვიდრედ სხვა გამოეცხადებინა,  რა თქმა 
უნდა ამას მარიამი ვერ შეურიგდებოდა და 
სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის მოწინააღმდე-
გეთა ბანაკში,  დაიგეგმა შეთქმულება ნიკიფო-
რეს წინააღმდეგ.  ასპარეზზე გამოდის ალექსი 
კომნენოსი,  ბიზანტიის იმპერატორ ისააკ კომ-
ნენოსის (1057-1059) ძმიშვილი,  ალექსი  და-
სავლეთის ჯარების სარდალი გახლდათ, იგივე 
დიდი დომესტიკოსი. ასევე ამ შეთქმულებაში 
მონაწილეობას იღებს კიდევ ერთი ქართველი  
გრიგოლ ბაკურიანისძე აღმოსავლეთ ჯარე-
ბის სარდალი, იგივე სხოლათა დომესტიკოსი. 
გრიგოლი   ბიზანტიაში უკვე სახელმოხვეჭილი  
სარდალი გახლდათ, სწორედ მის სახელს უკავ-
შირდება  პეტრიწონის ქართული მონასტრის 
აშენება თანამედროვე ბულგარეთის ტერიტო-
რიაზე.   

1081 წელს წარმატებული  შეთქმულებაის 
შედეგად  ნიკიფორე ჩამოაგდეს და ტახტი და-
იკავა  ალექსი I კომნინოსმა  (1081-1118).   მან 

საკუთარი ქალიშვილი ანა დანიშნა მარიამის 
შვილზე კონსტანტინეზე, რითაც მისი გარ-
დაცვალების შემდეგ ტახტს სწორედ ეს უკა-
ნასკნელი დაიკავებდა, თუმცა ამჯერადაც 
ყველაფერი წყალში ჩაეყარა კონსტანტინეს;  
იმპერატორს 1087 წელს  შეეძინა ვაჟი, რაც 
ავტომატურად გამორიცხავდა კონსტანტინეს 
ასვლას ტახტზე.  ამან, ეს უკანასკნელი, მო-
წინააღმდეგეთა ბანაკში გადაიყვანა.  მალე 
გამომჟღავნდა შეთქმულება,  რომელშიც კონ-
სტანტინე იღებდა მონაწილეობას.  მან ყველა 
პრივილეგია დაკარგა.  რაც შეეხება მარიამ 
დედოფალს,  მან კიდევ დიდხანს იცოცხლა. 
მეტიც. იგი მონაწილეობას იღებდა 1094 წელს 
ალექსი კომნენოსის წინააღმდეგ შეთქმულება-
ში, მაგრამ უშედეგოდ,  შეთქმულება დამარცხ-
და, ხოლო  1096 წელს  შვილის კონსტანტინეს 
გარდაცვალების შემდეგ მთლიანად  ჩამოშორ-
და პოლიტიკურ საქმინობას.   როგორც ცნობი-
ლია ის ესწრებოდა  დავით აღმშენებლის მიერ 

მოწვეულ რუის-ურბნისის  საეკლესიო  კრებას.  
დედოფალს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ათო-
ნის ივერთა მონასტერთან, რაზეც მეტყველებს 
მისი მოხსენიება  მონასტრის სააღაპე წიგნში.  

  მარიამი იყო  დედოფალი, რომლის სილამა-
ზე აღაფრთოვანდებდა მნახველს. ამას აღნიშ-
ნავს  იმპერატორ ალექსანდრეს ქალიშვილი 
ანა კომნენოსი, რომელიც მარიამის შვილ კონ-
სტანტინეზე იყო დანიშნული.   ანა  საკუთარ 
ნაშრომ „ალექსიადაში”  მარიამის სილამაზეს 
სხვადასხვა ეპიტაფიით ამკობს, გამოარჩევს 
დედოფლის მანერებს:  „ისეთი ჰარმონია იყო 
მის კიდურებსა და სხეულის სხვა ნაწილებს 
შორის რომლის მსგავსი არსად მენახა, ის იყო 
ცოცხალი ქანდაკება. . .  ერთი სიტყვით ის იყო 
სიყვარულის განსხეულება, ჩამოსული ხმე-
ლეთზე” .

ასე დრამატულად  წარიმართა ქართველი 
მართა-მარიამის ბედი ბიზანტიაში, რომელიც 
დიდხანს იბრძოდა  საკუთარი შვილისთვის კა-
ნონიერი ტახტის მოსაპოვებლად.

ვიტალი მაჭავარიანი 
თსუ-ს მესამე კურსის სტუდენტი

ბიზანტიის ქართველი დედოფალი

ამ ხატზე გამოსახულნი არიან მართამარიამ დედო
ფალი და მისი მეორე მეუღლე იმერატორი ნიკიფორე

მართა, მისი პირველი მეუღლე  მიხეილ მეშვიდე  
(ხახულის ხატის ფრაგმენტი)
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საქართველოსთვის, სხვა 
მრავალთა შორის, მტკივნე-
ულია ის გარემოებაც, რომ ზღვა 
გვაქვს, საქართველო საზღვაო 
ქვეყანაა, მაგრამ საზღვაო (სამ-
ხედრო თუ სამგზავრო) მზად-
ყოფნით ვერ დავიტრაბახებთ.

საქართველო ოდითგანვე 
ზღვაოსნობის ქვეყანა იყო, ზღვით უკავშირდებო-
და ისტორიული კოლხეთი დასავლეთის სამყაროს. 
შემთხვევითი არ უნდა იყოს ისიც (საქართველოს 
არსის განსაზღვრისთვის), რომ უძველესი, მსოფლი-
ოში ცნობილი ლეგენდა ოქროს საწმისისა სწორედ 
ზღვაოსნობას  უკავშირდება. შავი ზღვა - ევქსინის 
პონტი - იყო დამაკავშირებელი საქართველოსი და 
საბერძნეთისა, რომელმაც თავისი ახალშენებიც 
დააარსა ეგრისში, შავი ზღვის სანაპიროზე. ბუნებ-
რივია, ეს განაპირობებდა არამარტო ვაჭრობასა და 
საქონლის გაცვლა-გამოცვლას, არამედ ერებსა და 
ადამიანებს შორისაც გარკვეულ ურთიერთობებს. 
ცნობილია, რომ გიორგი მთაწმინდელმაც 80 უდედ-
მამო ბავშვი სწორედ ზღვით წაიყვანა საბერძნეთს: 
ათონიდან ფოთით   შემოვიდა იგი საქართველოში და 
ფოთითვე გაიყვანა ბავშვები საბერძნეთში.

რა თქმა უნდა, საინტერესოა საქართველოს ის-
ტორიული სინამდვილის შესწავლა ზღვაოსნობის 
კუთხით, ზღვაოსნობის თვალსაზრისით, თუ რო-
გორი იყო ოდითგანვე, უძველეს ხანაში  (გნებავთ, 
გვიანდელ საუკუნეებში) ქართველი ადამიანის დამო-
კიდებულება ზღვასთან; როგორ სარგებლობდა იგი 
ზღვით, როგორც თავისი ქვეყნის ერთ-ერთი უმდიდ-
რესი რესურსით.

X1X საუკუნემდე ამ თვალსაზრისით შედარებით 
მწირი ცნობები მოგვეპოვება, თუმცა ცნობილია, 
რომ უძველესი დროიდანვე ფოთი, ანუ ფაზისი, 
მნიშვნელოვან სანაოსნო პუნქტს წარმოადგენდა და 
წყაროებში იგი პირველად მოხსენიებულია  VIII  სა-
უკუნეში. იგი იმთავითვე მნიშვნელოვანი ნავსადგუ-
რი იყო საქართველოს შავიზღვისპირეთისა. სწორედ 
აქ და მის ახლომახლო იყო გაშენებული ბერძნული 
ახალშენები  და ქართველების გვერდით  ცხოვრობდ-
ნენ ბერძნები, იტალიელები და სხვა ერების წარმო-
მადგენლები.

სანავსადგურო ქალაქის სტატუსი ფოთმა საკ-
მაოდ გვიან მიიღო, 1858 წელს. სწორედ ამ დროიდან 
-  X1X  საუკუნის 60-იანი წლებიდან - დაიწყო  სამ-
გზავრო გემების  მიმოსვლა ფოთიდან სოხუმამდე 
და დაწესდა ოფიციალური რეისები საქართველოს 
სხვადასხვა  ზღვისპირა ქალაქთან: სოხუმთან, ბა-
თუმთან. 1880 წელს ფოთში დააარსდა  ფოთის საზ-
ღვაოსნო კლასები, რომლის საფუძველზეც 49 წლის 
შემდეგ, კერძოდ, 1929 წელს გაიხსნა ბათუმის საზღ-
ვაოსნო სასწავლებელი. ბათუმის საზღვაოსნო სას-
წავლებელმა ათამდე ცნობილი შორეული ნაოსნობის 
კაპიტანი მისცა ფლოტს. ესენი იყვნენ სახელგანთ-
ქმული ქართველი კაპიტნები: ანატოლი კაჭარავა, 
ელიზბარ გოგიტიძე, იაროსლავ (დიმიტრი) იოსელი-
ანი, თენგიზ მაქაცარია და სხვები.

1967 წელს  ჩამოყალიბდა საქართველოს საზღ-
ვაოსნო სანაოსნო, როგორც საზღვაო სამინისტროს 
ადმინისტრაციული ერთეული. საქართველოს სა-
ნაოსნოს გემები (ტანკერები) აგებული იყო საზღვაო 
ფლოტის თანამედროვე ტექნიკის დონეზე. ისინი დე-
დამიწის ვრცელ ზღვასა და ოკეანეს სერავდნენ. სა-
ქართველოს საზღვაო სანაოსნოს  გემები სპეციალი-
ზირებული იყო ნავთობისა  და ნავთობპროდუქტე-
ბის გადასაზიდად, იყო, აგრეთვე, სამშრალტვირთო 
და სამგზავრო ხომალდებიც.  გემების  კაპიტალური 
და  პროფილაქტიკური რემონტებიც  საქართველოში 
კეთდებოდა: აქ იყო (ფოთში, ბათუმში) გემთშემკე-
თებელ-გემთსაშენი  ქარხნები, რომლებმაც წყალქ-
ვეშაფრთიანი კატარღების გამოშვება დაიწყეს (1959 
წლიდან). ბათუმის ნავსადგური ყირიმ-კავკასიის 
საექსპრესო სამგზავრო და ტურისტული საზღვაო 
ხაზის  ბოლო  პუნქტს წარმოადგენდა  და სწორედ ეს 
განაპირობებდა იმთავითვე მის დიდ მნიშვნელობას. 

ამ ხაზზე მოძრაობდნენ კომფორტული თბომავლები 
(მაგალითად, „საქართველო”, „აფხაზეთი”), რომელ-
თაც ასი ათასობით მგზავრი გადაჰყავდათ მსოფ-
ლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ბათუმი საზღვაო გზით 
მსოფლიოს 90 ქვეყანასთან იყო დაკავშირებული.

დღესდღეობით სამწუხარო და დასანანია ის გა-
რემოება, რომ  საქართველოს ზღვაოსნობისა და 
ცნობილი ქართველი კაპიტნების შესახებ  ნაკლებად 
ისმის, თითქმის არაფერი ვიცით და დღევანდელი 
ქართველი ნაკლებად იცნობს მათ  მოღვაწეობას. 
ამ ინფორმაციულ ვაკუუმს, ალბათ, ისიც განაპირო-
ბებს, რომ საქართველო, როგორც საზღვაო ქვეყანა, 
ვერ ფუნქციონირებს: დღესდღეობით  მას არ ჰყავს 
საზღვაო ფლოტი, არ ფლობს საკუთარ გემებს და 
არ აქვს საკუთარი რეისები სხვა ქვეყნებთან; მაშინ, 
როცა სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ, თუნდაც  
საბჭოთა კავშირის დროს,  საქართველოს ჰქონდა 
სამგზავრო-საზღვაო რეისები: ბათუმი - სტამბუ-
ლი(1100 კმ ), ბათუმი - ოდესა, ბათუმი - ნოვორო-
სიისკი (460 კმ ), ბათუმი - ტრაპიზონი(170 კმ); რომ 
აღარაფერი ვთქვათ სოხუმის რეისებზე: სოხუმ - გაგ-
რა (25 კმ), გაგრა-ბიჭვინთა, ფოთ-სოხუმი(110 კმ), 
სოხუმ - სოჭი (140 კმ). თვითონ სოხუმი ოფიციალუ-
რად 1846 წელს გამოცხადდა ნავსადგურად, ხოლო 
1847 წლიდან მიიღო ქალაქის სტატუსი. სხვა მხრივ, 
სოხუმი გვიანდელი ბრინჯაოს ხანიდან აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის მნიშვნელოვანი პუნქტია და ის-
ტორიულ წყაროებში ცნობილია ცხუმის სახელით. 
სოხუმის ყურეში იყო გაშენებული, აგრეთვე, ცნობი-
ლი ქალაქი დიოსკურია, რომელიც ამჟამად  ზღვაშია 
ჩაძირული (ჩვენი წერილის ფარგლებს სცილდება, 
მაგრამ, ალბათ, უპრიანია, გავიხსენოთ ჯემალ თო-
ფურიძის ბრწყინვალე მოთხრობა „დიოსკურია ზღვა-
ში ჩაძირული ქალაქია”).

ფოთიდან გადიოდა საოკეანო გემი „ბაზალეთიც”, 
რომლის კაპიტან-დირექტორიც გახლდათ ჯონდო 
ჯოჯუა. სწორედ ამ გემსა და მის კაპიტანს შეხვ-
და შემთხვევით, 1987 წელს, ქართული დელეგაცია 
ლიტვაში, სადაც უნდა შემოსულიყო სუპერ-ტრა-
ულერი „იაროსლავ იოსელიანი”,  რომელსაც ცნო-
ბილი ქართველი კაპიტნის - იაროსლავ იოსელიანის 
- სახელი დაერქვა.

კაპიტან თენგიზ მაქაცარიას სახელი ეწოდა ტან-
კერ „თენგიზ მაქაცარიას“; აგრეთვე, ანატოლი კა-
ჭარავას სახელი ეწოდა გემ „ანატოლი კაჭარავას”. 
ამ კაპიტნების სიკვდილის  შემდეგ ზღვაში კვლავ 
ცურავდნენ  მათი სახელობის გემები და  კვეთდნენ 
და სერავდნენ  ზღვებისა და ოკეანეების ტალღებს  
ანატოლი კაჭარავა, იაროსლავ იოსელიანი, ელიზბარ 
გოგიტიძე, თენგიზ მაქაცარია. 

იაროსლავ (დიმიტრი) იოსელიანი  დაიბადა სვა-
ნეთში, მულახის თემის სოფელ ლახირში 1912 წლის 
23 თებერვალს. მისი ოჯახი ხელმოკლეობის გამო 
1920 წელს  ლახირიდან აფხაზეთის სვანეთში გადა-
ვიდა, კერძოდ, კოდორის (დალის) ხეობის სოფელ 
აჟარაში. მამამ - კონსტანტინე იოსელიანმა - თავისი 
ვაჟი იაროსლავი გაგრის რაიონის სოფელ პილენკო-
ვოში (განთიადი) ახალდაარსებულ სკოლა-ინტერ-
ნატში შეიყვანა. ქართული წერა-კითხვა იაროსლავმა 
აჟარაში ისწავლა. გაგრის სკოლა-ინტერნატის შემ-
დეგ, დედის- ეკატერინე გელოვანის - სურვილით, 
იაროსლავი სოხუმის პედაგოგიურ ტექნიკუმში შევი-
და. ამ პერიოდს უკავშირდება განგებით მოვლენილი 
შემთხვევა, როდესაც იაროსლავმა ზღვაში დაინახა 
დიდი გემი მბრწყინავი წარწერით „აფხაზეთი”, რა-
მაც განაპირობა კიდეც მისი ფიქრი და არჩევანი: 
პედაგოგი კი არა, - მეზღვაური უნდა გამხდარიყო! 
მართლაც, 1934 წელს იაროსლავს აგზავნიან ლენინ-
გრადში ფრუნზეს სახელობის უმაღლეს სამხედრო-
საზღვაო სასწავლებელში, რომლის დამთავრების 
შემდეგაც (1938 წელს) იგი სხვა კურსანტებთან ერ-
თად პრაქტიკას გადის ბალტიის ფლოტის სასწავ-
ლო ხომალდსა და კრეისერ „ავრორაზე”. ამის შემ-
დეგ ლეიტენანტი იაროსლავ იოსელიანი შავი ზღვის 
ფლოტის წყალქვეშა ნავის შტურმანად ინიშნება.

იაროსლავ იოსელიანი ცნობილი წყალქვეშელი 

იყო. მას მიენიჭა საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება 
(1944 წლის 16 მაისს. მაშინ იგი III რანგის კაპიტა-
ნი გახლდათ.). სხვადასხვა დროს იგი იყო წყალქვეშა 
ნავებზე: „კასატკა”, „კამბალა”, „მალიუტკა” ტიპის 
წყალქვეშა ნავი. აქტიური ზღვაოსნობის შემდეგ 
იაროსლავი თვითონვე ამზადებდა ლენინგრადის 
სამხედრო-საზღვაო სასწავლებელში წყალქვეშ მომ-
სახურე ოფიცრებს.

1944 წლის ივლისში იოსელიანს ჩააბარეს ახალი 
კონსტრუქციის საბჭოთა წყალქვეშა ნავი, რომელ-
საც „საბჭოთა სვანეთი” ეწოდა. ეს ნავი იოსელიანის 
გმირობითა და ვაჟკაცობით აღფრთოვანებულმა სვა-
ნებმა თავისი ხარჯებით ააგეს და სახელოვან თანა-
მემამულეს გადასცეს. იაროსლავ იოსელიანს ისეთი 
დიდი ავტორიტეტი  და სახელი ჰქონდა, რომ, როცა 
გერმანელებმა კავკასიონის უღელტეხილიდან სო-
ხუმიც დაბომბეს,- იაროსლავის სიძეს უთხრეს სვა-
ნებმა: სადაა იარო, რას აკეთებს, მტერი რომ აქამდე 
მოვიდაო... მთელ იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში 
გავრცელებული იყო სიმღერა: Иоселиани  в море, 
врагу -  горе.

იოსელიანმა  ე.წ. დიდი სამამულო ომის დროს 
ჩაძირა გერმანელების 18 გემი და ტრანსპორტი და 
44000 -ზე მეტი ფაშისტი. ჰიტლერის პირადი  აზრით, 
ამით დიდი ზარალი იყო მიყენებული გერმანიის საზ-
ღვაო ძალებისათვის და პირადად ჰიტლერის მიერ-
ვე  იყო გამოყოფილი სპეციალური ჯილდო იმისთ-
ვის, ვინც ჩაძირავდა ან დაატყვევებდა იაროსლავ 
იოსელიანს. თუმცა ეს ვერავინ  მოახერხა, რადგან 
იაროსლავი ფლობდა არამარტო ცეცხლის წვიმაში 
ბრძოლის ხელოვნებას, არამედ მტრის რიგებში თა-
ვისი წყალქვეშა ნავით უეცრად  შესვლისა და ზონის 
უეცრად  დატოვების ხელოვნებასაც,  იგი ლამის ისე 
მოულოდნელად მოქმედებდა, როგორც უჩინარი.

იყო ისეთი შემთხვევაც, როცა იოსელიანმა ნორ-
ვეგიის  ფიორტებში, რომელსაც ფაშისტები ყოველმ-
ხრივ იცავდნენ, პირდაპირ დაატორპედა 5 კატარღა 
და რამდენიმე ბარჟა, ხოლო ერთხელ კი ერთი ტორ-
პედოთი გაანადგურა ორი სამიზნე, რაც იშვიათი შემ-
თხვევაა საბრძოლო ხელოვნებაში. ამიტომ იყო, რომ 
იოსელიანს  სატორპედო ზალპის ოსტატს უწოდებენ.

იაროსლავ იოსელიანს, საბრძოლო-საზღვაო ხე-
ლოვნების გარდა, კარგად უჭრიდა კალამიც. ცნო-
ბილია მისი წიგნები: „წყალქვეშელის ჩანაწერები”, 
„ზღვის კარი”, „საბედისწერო ნაღმი”, „ცეცხლი ოკე-
ანეში”, „ორთაბრძოლა წყალქვეშ“(1972), „მურმანს-
კი” (1962), „გავდივარ ზღვაში”  (1956) და სხვები.

იაროსლავ იოსელიანი 1978 წლის მარტში 66 
წლის ასაკში გარდაიცვალა. ლეგენდარული გმირი 
იაროსლავ იოსელიანი  საბურთალოს საზოგადო 
მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს.

მისი სიკვდილის შემდეგ მისი სახელი მიენიჭა სუ-
პერ-ტრაულერს „იაროსლავ იოსელიანი”, რომელთან 
შესახვედრადაც საქართველოდან ლიტვაში გაემგ-
ზავრა სპეციალური დელეგაცია მეზღვაურების, 
ჟურნალისტების, მწერლებისა და საზოგადო მოღ-
ვაწეების შემადგენლობით. იაროსლავ იოსელიანის 
სახელი ეწოდა თბილისის 31-ე საშუალო სკოლასაც 
1978 წელს.

ელიზბარ გოგიტიძე  შორეული ნაოსნობის კაპი-
ტანი იყო . სხვადასხვა დროს იგი იყო გემებზე: „ჩერ-
ნიშევსკი”, „სოვეტსკაია გავანა”, „საქართველო”, „ჩი-
ჩერინი”, „ტოვარიშჩი”, „დეკაბრისტი”, „როსია”...

წიგნში „ზღვის შვილი” (1966 წელი) ალექსანდრე 
ჩხაიძე წერს:

” მარტო ნიუ-იორკში 83-ჯერ ჩაუშვა ღუზა ელიზ-
ბარ გოგიტიძემ და მრავალგზის გადალახა ეკვატო-
რი. ოთხი ათეული წელი დაცურავდა იგი მსოფლიოს 
ზღვებსა და ოკეანეებში, აქედან ოცდაათი წელი კა-
პიტნის ხიდურაზე გაუტარებია. ომის დროს ქარავნე-
ბი დაჰყავდა ატლანტის ოკეანესა და ჩრდილოეთის 
ზღვებში, სადაც ყველაფერი დუღდა ფაშისტების  
სამხედრო ხომალდების, წყალქვეშა ნავების, თვით-
მფრინავების განუწყვეტელი თავდასხმებისგან. 
ელიზბარ გოგიტიძეს მოკავში-
რეებთან ერთად გადმოჰქონდა სა-

ზღვა ახმაურდა.....
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ომარი საჭურველი”.
შავი ზღვის ფლოტი და შავი 

ზღვის ნავსადგურები წარმოუდ-
გენელი იყო ელიზბარ გოგიტიძის გარეშე. იგი ოსტა-
ტი იყო  გემის შეყვანისა ნავსადგურში, რაც საკმაოდ 
დიდ სიძნელეს წარმოადგენს და კაპიტნისგან მოით-
ხოვს შესაბამის მზადყოფნას. ბათუმისა თუ ოდესის 
ნავმისადგომებთან ხალხი საგანგებოდ მიდიოდა 
ხოლმე, რომ საკუთარი თვალით ენახა, თუ  როგორ 
შემოჰყავდა გემი პორტში კაპიტან გოგიტიძეს. ყვე-
ლას სურდა, გამოცდილი კაპიტნის ხელოვნება პირა-
დად ეხილა. პირველად, როგორც გემის კაპიტანმა, 
ელიზბარ გოგიტიძემ გემი შეიყვანა  ფეოდოსიაში და 
ეს იყო მისთვის დაუვიწყარი და მუდამ ამაღელვებე-
ლი; ასეთივე განცდებით იყო იგი სავსე, როცა, წლე-
ბის შემდეგ, მშობლიურ ფოთში შეიყვანა გემი, რო-
გორც კაპიტანმა. სანაპიროდან რადისტმა ჰკითხა, 
ხომ არ სჭირდებოდათ ლოცმანი, მაგრამ კაპიტანმა 
გოგიტიძემ უპასუხა, რომ იგი თვითონვე შეიყვანდა 
გემს. და როცა მან წარმატებით შეიყვანა ნავსად-
გურში გემი და წარმატებით  გასცა ბოლო ბრძანება 
„სდექ!”,- ფოთის უფროსმა ლოცმანმა - ვლადიმერ 
მარჯანიშვილმა (კოტე მარჯანიშვილის ძმამ) - სიყ-
ვარულით შეაქო ელიზბარი,- ყოჩაღ, არ დაგვიწყებია 
მშობლიური სანაპიროს კუთხე-კუნჭულებიო.

ელიზბარ (იგივე, რიზბან) გოგიტიძე ქობულეთის 
რაიონის სოფელ ალამბარიდან იყო. ხელმოკლეობის 
გამო მამამ ოჯახი ფოთში ჩამოიყვანა. სწორედ აქ 
დაიწყო ელიზბარის ურთიერთობა ზღვასთან. ერთ-
ხელ ვლადიმერ მარჯანიშვილმა (რომელიც შორე-
ული ნაოსნობის კაპიტანი იყო და მოხუცებულობი-
სას უფროს ლოცმანად მუშაობდა ფოთის პორტში) 
ელიზბარს რეკომენდაცია გაუწია თავის ძმასთან 
- კოტე მარჯანიშვილთან, რომ ელიზბარი, როგორც 
დუბლიორი, გამოეყვანა ფილმში „ამოკი”, სადაც 
ელიზბარი აკაკი ხორავას ნაცვლად უნდა გადამხტა-
რიყო ზღვაში (რადგან აკაკი ხორავამ წყალში ხტომა 
და ცურვა არ იცოდა). კოტე მარჯანიშვილს მოსწო-
ნებია ელიზბარი და  მართლაც, გადაუღია „ამოკში” 
აკაკი ხორავას დუბლიორად. ელიზბარს თავი მოჰ-
ქონდა თავისი მსახიობობით და პრემიერაზე ის გო-
გონაც დაპატიჟა, რომელიც მოსწონდა. მაგრამ ოპე-
რატორი  ძალიან ცდილა და ბრგე ხორავას ნაცვლად 
ისე „გაუპარებია” კადრში ტანმორჩილი გოგიტიძის 
ნახტომი, რომ ელიზბარის სახე საერთოდ არ გამო-
ჩენილა ეკრანზე. გაწბილებულა ამით „მსახიობი” გო-
გიტიძე თავის გოგონასთან და მაშინ უფიქრია,- დიდი 
ხანია, გული ზღვისკენ მიმიწევს და სწორედ ახლა 
არის დრო, ოდესას მივაშურო, საზღვაოსნო სასწავ-
ლებლისთვის მოვემზადოო. ასე დაიწყო ელიზბარის 
გზა დიდ ფლოტში.

ელიზბარ გოგიტიძეს მიჰყავდა გემების ქარავანი 
1944 წლის აგვისტოს მიწურულს არქტიკის ყინუ-
ლებში, როცა მას  გზაზე  მოულოდნელად მოუწია  
შეხვედრა ფაშისტების „ადმირალ შეერთან”. ელიზბა-
რი თავისი გემით - „ჩერნიშევსკით” - წინ უძღოდა ამ 
ქარავანს. ელიზბარმა დიდი ოსტატობა გამოიჩინა, 
რომ ეს შეხვედრა თავიდან აეცილებინა. მას, ერთი 
მხრივ, იმედი ჰქონდა, რომ იქნებ ნისლი ჩამოწო-
ლილიყო უცაბედად (როგორც ეს არქტიკაში იცის 
საერთოდ) და ყინულებში შეესწრო კრეისერ  „შე-
ერისათვის“; მეორე მხრივ, ელიზბარს ეიმედებოდა  
კაპიტანი ანატოლი კაჭარავა, - იცოდა ელიზბარმა, 
რომ ანატოლი კარის ზღვაში იყო თავისი სამხედრო 
ხომალდ „სიბირიაკით” და იქნებ რამე მოეხერხებინა. 
თურმე ანატოლი კაჭარავას ფიქრიც ელიზბარისკენ 
ყოფილა მიმართული ამ დროს,- „ადმირალ შეერს” 
გემების ქარავნის განადგურება სურს  და ქარავანს 
ელიზბარი მიუძღვის წინ, იქნებ შეასწროს როგორმე 
ყინულებშიო. ასე შეხვედრია ერთმანეთს არქტიკაში 
ორი ქართველი!

მართლაც, არქტიკული ნისლიც ჩამოწვა და ამით 
დრო მოიგო ელიზბარ გოგიტიძემ. ამასობაში კი 
ანატოლი კაჭარავამ მტრისთვისაც და მოყვრისთ-
ვისაც გამაოგნებელი  ბრძანება გასცა: „სიბირიაკი” 
თავგანწირვით გაუწევდა წინააღმდეგობას კრეისერ 
„ადმირალ შეერს” და ქარავნის კოორდინატებსა  და 
„სიბირიაკზე”  არსებულ დოკუმენტაციას კი (რაც 
სურდათ გერმანელებს) მტერს ხელში არ ჩაუგდებ-
და! ამ უთანასწორო ბრძოლაში კაპიტან კაჭარავას 
ბოლო ბრძანება იყო: გემის ჩაძირვა! მხოლოდ განგე-

ბით გადარჩნენ კაპიტანი და ზოგიერთი მეზღვაური, 
რომლებმაც ნაპირსაც მიაღწიეს და საბოლოოდ სამ-
შობლოშიც დაბრუნდნენ.

გემთან ერთად ჩაიძირა მთელი დოკუმენტაცია, 
ნახაზები, რუკები. „სიბირიაკის”  თავგანწირვამ, არ-
ქტიკის ნისლთან ერთად, კაპიტან გოგიტიძეს მისცა 
საშუალება, რომ, მართლაც, ყინულებში შეესწრო 
„ადმირალ შეერისათვის”  და ასე გადაერჩინა გემე-
ბის ქარავანი, ასე აერიდებინა თავიდან „ადმირალ 
შეერთან” შეხვედრა. გაწბილებული „ადმირალი შე-
ერი” უკან გაბრუნდა ნორვეგიის  წყლებში. ანატოლი 
კაჭარავას თავგანწირული და უთანასწორო ბრძოლა 
მოხდა კარის ზღვაში, კუნძულ ბელუხასთან. სწო-
რედ იქაა ჩაძირული გემი „სიბირიაკი”. ეს ბრძოლა 
და თავგანწირვა მიაჩნდა თავისი ცხოვრების მწვერ-
ვალად კაპიტან კაჭარავს სიცოცხლის ბოლომდე. 
ელიზბარ გოგიტიძემ კი უვნებლად გაიარა ჩრდილო-
ეთის წყლები და  ჩაიყვანა გემების ქარავანი დანიშ-
ნულების ადგილას, ახალ მიწაზე.

ომის შემდეგ, მშვიდობიანობისას, მრავალი წლის 
მანძილზე სერავდა ზღვებსა და ოკეანეებს კაპიტანი 
გოგიტიძე. აღსანიშნავია მის მიერ თბომავალ „სა-
ქართველოთი” მელბურნის ოლიმპიადის მონაწილე 
სპორტსმენების გადაყვანა ოდესიდან ავსტრალიაში 
1956 წლის შემოდგომაზე. ავსტრალიიდან სამშობლო-
ში წამოიყვანა ელიზბარ გოგიტიძემ 80 წლის რუსი 
მოძღვარი მამა მიხეილი, რომელიც ომის ქარიშხალს 
აქ გადმოეგდო და ვეღარ დაბრუნებულიყო შინ. მას 
ავსტრალიაში მცირე სამრევლო შეექმნა და ქრისტეს 

რჯულს ქადაგებდა წლების მანძილზე . კაპიტან გოგი-
ტიძისგან  იმედი გაუჩნდა მამა მიხეილს სამშობლოში 
დაბრუნებისა. მიიღო რა ნებართვა ახალი ზელანდიის 
საბჭოთა საკონსულოში,- მამა მიხეილი ელიზბარ გო-
გიტიძის გემით დაბრუნდა რუსეთში.

საბოლოოდ, ელიზბარ გოგიტიძემ თბომავალი 
„გრუზია” კაპიტან თენგიზ მაქაცარიას ჩააბარა. 
ამასთან დაკავშირებით თვითონ მაქაცარია აღნიშ-
ნავს, რომ, როცა კურსანტი იყო, ვერც კი იოცნებებ-
და, რომ გოგიტიძე მას გადასცემდა ხომალდს,- იმ-
დენად დიდი და ავტორიტეტული იყო მისთვის ელიზ-
ბარ გოგიტიძის სახელი.

თენგიზ მაქაცარია  დაიბადა 1929 წელს, ბათუმ-
ში. ბათუმის საზღვაო სანაოსნო სასწავლებლის შემ-
დეგ (ზღვაოსნობისკენ გზა დედამ დაულოცა, რად-
გან მამა ომში იყო წასული) იგი სწავლობდა ოდესაში. 
საზღვაო პრაქტიკა გემ „მიხეილ ფრუნზეზე”  გაიარა. 
1951 წლის 3 აპრილს 22 წლის შტურმანი თენგიზ მა-
ქაცარია კაპიტნის უფროსი თანაშემწე გახდა გემ 
„ბაქოზე” მანამდე, სხვადასხვა დროს, კაპიტნის მესა-
მე და მეორე  თანაშემწედ იყო ტანკერ „კლიაზმაზე”, 
სამგზავრო გემ „იაკუტიაზე”. 1953 წლის 15 სექტემ-
ბერს თენგიზ მაქაცარია  შავ ზღვაზე გადმოიყვანეს 
და  „მარშალ  ტოლბუხინზე” კაპიტნის მეორე თანა-
შემწედ დანიშნეს, მაისის მიწურულს კი „ჩეხოვზე” 
გადაიყვანეს უფროს თანაშემწედ. 1956 წლის 12 სექ-
ტემბერს  თენგიზ მაქაცარია თბომავალ „ადმირალ 
უშაკოვის” კაპიტნის თანაშემწედ დანიშნეს.

როგორც კაპიტანს, თენგიზ მაქაცარიას ელიზ-
ბარ გოგიტიძემ გადასცა თბომავალი „საქართვე-
ლო”. სწორედ ამ გემით გადალახა მაქაცარიამ ეკვა-
ტორი 1956 წლის 19 ნოემბერს და, საზღვაო წესის 
მიხედვით, ეკვატორის გადალახვისთვის ნათლობაც 
მიიღო: ნეპტუნმა „ხერხთევზა” უწოდა  და დართო 
ნება ეკვატორის გადალახვისა. 1962 წლის ივლისის 
ბოლოს თენგიზ მაქაცარიამ ახალგაზრდობისა და 

სტუდენტთა  ჰელსინკის VIII მსოფლიო ფესტივალის  
მონაწილეები გადაიყვანა ჰელსინკში. იქ გემ  „საქარ-
თველოს” ესტუმრა იმჟამად  ჰელსინკში მყოფი იური 
გაგარინი. კოსმოსური და საზღვაო ხომალდების კა-
პიტნებს ერთად გადაუღიათ სამახსოვრო ფოტო  გემ 
„საქართველოზე”. გემიდან რომ ჩამოდიოდა, იური 
გაგარინმა თქვა გახუმრებით,- გემზე უფრო ძნელია, 
ვიდრე კოსმოსურ ხომალდზეო.

„საქართველოს” ეკუთვნოდა კაპიტან მაქაცარიას 
ბოლო ძალები: 1965 წელს, როცა ლაინერი ჰავანი-
დან ბრუნდებოდა, კაპიტანი უცებ ცუდად შეიქნა. 
ვარნაში საგრძნობლად დარია ხელი ავადმყოფობამ . 
ამის გამო თენგიზ მაქაცარიას იქ დარჩენა და მკურ-
ნალობაც  შესთავაზეს, მაგრამ მან განაცხადა: ” არა, 
თქვენი ჭირიმე, ყველაფრისთვის უღრმეს მადლობას 
გწირავთ, მაგრამ „საქართველო” მე უნდა ჩავიყვანო 
სამშობლოშიო”. მიუხედავად აუტანელი ტკივილები-
სა, იგი კაპიტნის ხიდურაზე იდგა და, როგორც კი გე-
მიდან ნავმისადგომზე ტრაპი ჩაუშვეს,- მას მუხლები 
მოეკვეცა. შტურმანებმა აიტაცეს კაპიტანი და გონ-
წასული  წაიყვანეს საავადმყოფოში.

სამი წელი ებრძოდა სიკვდილს თენგიზ მაქაცა-
რია. ერთხანს გამოჯანმრთელდა კიდევაც და სამგ-
ზავრო ლაინერ „ივან ფრანკოს” გაჰყვა ოდესაში. აქ 
გემის სანავიგაციო ხიდურიდან მიმართა ზღვას: „მე 
ცოცხალი ვარ და კვლავ მწყობრში ვდგავარ”. ეს იყო 
1967 წლის ნოემბერში. სიკვდილი კი ახლოს ყოფილი-
ყო თურმე...

ავადმყოფობამ კვლავ დარია ხელი... დღიურში 
ჩაუწერია: „როგორ მენატრება ზღვის სუნი”... და 
ეს აღმოჩნდა კაპიტან მაქაცარიას ბოლო ჩანაწერი, 
მისი დღიურისა და მისი სიცოცხლის ბოლო ფურცე-
ლი, ბოლო გვერდი : 1968 წლის სექტემბერში კაპი-
ტანი თენგიზ მაქაცარია გარდაიცვალა უკურნებელი 
სენით, 38 წლის ასაკში.

როცა რამდენიმე წლის შემდეგ ბათუმის ნავსად-
გურს მოადგა მისი სახელობის ტანკერი „კაპიტანი 
მაქაცარია”, დედა მივიდა ნავსადგურში და გემის 
ქიმს ეფერებოდა, სადაც მისი შვილის სახელი ეწერა 
ცისფრად...

***
ეს წერილი მცირეოდენად გახსენებაა ქართვე-

ლი კაპიტნებისა, საქართველოს ზღვაოსნობისა და, 
ამავე დროს, გულისტკივილიცაა ჩვენი დღევანდელი 
მდგომარეობის გამო: ჩვენ ზღვა გვაქვს და ფლოტი 
კი არ გვყავს! ჩვენ ზღვა გვაქვს და ჩვენი ქართული 
გემები კი არ გვყავს, აღარ გვყავს! 1858 წლიდან გახ-
და ფოთი სანაოსნო ქალაქი და იმ დროიდან დაინიშნა 
სამგზავრო გემების ოფიციალური რეისები ბათუმ-
თან, სოხუმთან...დღეს კი გემი ფოთი-ბათუმიც კი 
აღარ გვყავს! ფოთიდან ბათუმში ზღვით ვერ ჩავა 
ადამიანი! არამარტო საგანგაშო და სამწუხაროა ეს, 
არამედ სირცხვილია!

სად არის თუნდაც ყველასთვის საყვარელი ქარ-
თული გემი „შოთა რუსთაველი“?! „ნიკოლოზ ბარა-
თაშვილი“?! „გიორგი ლეონიძე“?! სად არიან ჩვენი 
ქართული გემები?! 2008 წელს ჩაიძირა, რამდენადაც 
ჩემთვის ცნობილია, 20 ტრანსპორტი და 1 კატარღა, 
დანარჩენი გემები კი - სამოქალაქოც და სამხედროც 
- გაიყიდა თანდათანობით,  ისე, რომ დღეს საქართ-
ველოს ერთი გემიც კი არ ჰყავს! საქართველოს - ამ 
ჩვენს საზღვაო ქვეყანას - ფლოტი არ ჰყავს!   ბათუ-
მის საზღვაოსნო სასწავლებელი კვლავ შემართებით 
მუშაობს და ზრდის მეზღვაურთა ახალ ცვლას; მაგ-
რამ  ჩვენი ქართველი მეზღვაურები  მსახურობენ 
უცხოურ გემებზე, რომლებიც უცხო ქვეყნების დრო-
შებით დაცურავენ. და ჩვენი ქართული გემები?! და 
ჩვენი ქართული ზღვა?! …

მავანი იტყვის,- რა დროს ქართულ გემებზეა სა-
უბარი, საქართველოში ისეთი ვითარებააო... რატო-
მაც არა, მეგობრებო, რატომაც არა?! ზღვა გვაქვს 
უფლისგან, საზღვაო ქვეყანა ვართ და ფლოტიც 
სწორედ რომ დროული და საჭიროა საქართველოსთ-
ვის! რატომაც არ გვინდა სამგზავროც, სატვირთოც 
და სამხედრო გემებიც - ქართული გემები, ჩვენივე 
სახელმწიფო დროშით რომ გადასერავენ ზღვებსა და 
ოკეანეებს?!...

    მზია თამაზაშვილი        
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უსამართლობა უამრავი ბოროტების 
საწყისია. აგერ იკვე 25 წელია საქართვე-
ლოში უსამართლობის ნაყოფი თვალებ-
ში ნაცრის შემყრელი არჩევნებია. ზო-
გადად არჩევანი, მრავალთაგან ერთის 
არჩევაა, მაგრამ დიდი ხანია ქართულ 
საზოგადოებას არაფერი აქვს ასარჩევი. 
25 წლის წინ კრიმინალურმა ბანდამ მი-
იტაცა ხელისუფლება და ყველა „არჩევ-
ნები” მხოლოდ ამ ბანდის სხვა და სხვა 
დაჯგუფებებს შორის ნაძარცვის, ან 
საძარცვის გადანაწილებას „ეძღვნება”. 
ისმის კრიტიკა, რომ პარტიები საარ-
ჩევნოდ არ წარადგენენ პროგრამებს, 
არ გვაცნობენ სახელმწიფოს მოწყობის 
მათეულ ხედვებს და მათი პროგრამების 
გასახორციელებელ გზებს. ეს კრიტიკა 
უსაფუძვლოა, რადგან აზრი არ აქვს. 
ბანდას არ ჭირდება პროგრამა. მათ ძარ-
ცვის მეთოდები ისედაც კარგად იციან. 
მათ მშვენივრად შეძლეს ხალხში დაეთე-
სათ სასოწარკვეთილება, როგორც პო-
ლიტიკური, ასევე ცხოვრებისეულიც კი. 
არჩევნებზე მიმსვლელთა რაოდენობა 
მუდმივად კლებულობს. კანონი ისეთი 
აქვთ, ასი კაციც რომ მივიდეს, არჩევ-
ნები მაინც ჩაითვლება ჩატარებულად, 
ხოლო მორალური არალეგიტიმურობა 
მათ სულ არ ანაღვლებთ, რადგან მათთ-
ვის მორალი ღიმილის მომგვრელი მცნე-
ბაა.  

აუტანელ და გაუსაძლის მდგომარე-
ობაში ჩავარდნილი ხალხი დროდადრო 
ქუჩაში გამოვა, მყისიერ მათ, რომელი-
მე ბანდ-დაჯგუფების კლოუნი ჩაუდ-
გება სათავეში, გამართავენ მიტინგს, 
მიკროფონთან არ გააკარებენ წესიერ 
კაცს. მოთხოვნა კი მუდამ ერთია - გადა-
დექით! საპროტესტო აქცია დაირბევა, 
„არჩევნები” დაინიშნება, იგივე ბანდა 
მოვა ხელისუფლებაში, ორ-სამ გამაღი-
ზიანებელ პერსონას ან მიბერტყავენ, 
ან გააქცევენ ან სანატორიუმის რეჟიმ-
ში ციხეში გაამწესებენ და მორჩა, ბოლი 
გამოშვებულია!  ვინც ამას გამოიცნობს 
ნიჰილისტების ჯგუფს მიემატება, ვინც 
ვერა, ცოტახანს იმედით იცხოვრებს 

ახალ გამწარებამდე და ქვეყანა ჭაობში 
ეფლობა, ნადგურდება და გაქრობისა-
კენ მიექანება. საზოგადოება მცირდე-
ბა,  მისი წევრები ბერდებიან, კვდებიან,  
უძლურდებიან, ხოლო ახალი თაობით 
საზოგადოება ერთობ მცირე რაოდენო-
ბით ივსება. საზოგადოება ვერაფერს 
წყვეტს. ამომრჩეველთა მანიპულირებას 
წითელი გარყვნილი „ინტელიგენცია” 
ისევ ახერხებს. მათი მცნობელნი მცი-
რედნი არიან. 

ჩვენი გადამრჩენი და ყველაზე ძლი-
ერი იარაღი განათლებაა, მაგრამ ეს ხე-
ლისუფლების მიმტაცებლებმაც იციან, 
(ალბათ ბატონებმა დაარიგეს, თორემ 
ეჭვი მეპარება ამათ განათლების ფასი 
იცოდნენ) ჰო და ყველაზე გავეშებით 
განათლებას ებრძვიან;  მედიის საშუ-
ალებით მიმდინარეობს ქართული კულ-
ტურისა და ღირებულებების დაკნინება. 
საეჭვო ფასეულობების პოპულარიზა-
ცია და ხალხზე დასავლურ ღირებულე-
ბებად შესაღება. დრო არ იცდის, დღეს 
ყოველი საათი  ჩვენი სამშობლოს წი-
ნააღმდეგ წიკწიკებს.

ვფიქრობ, აუცილებელია დევნილი 
ეროვნული ხელისუფლების შეკრების 
ორგანიზება და მათ გარშემო საზოგა-
დოების მობილიზება.  დიდს ვერაფერს 
იძლევა მძარცველი ხელისუფლების ამა 
თუ იმ ნაბიჯის კრიტიკა, რადგან ისინი 
არაფერს აკეთებენ, ყველაფერს მხო-
ლოდ აფუჭებენ.

ბრძოლა შეიძლება განაწილდეს დევ-
ნილი ეროვნული ხელისუფლებისა და 
მოქალაქეთა ურთიერთ კორდინირე-
ბით.  ძველებურად გაგრძელება აღარ 
შეიძლება. მილიარდერი ოლიგარქი სა-
ქართველოს ძარცვავს. ზოგიერთ მოქა-
ლაქეს ალალად სჯერა, რომ ივანაშვილი 
ქველმოქმედებას ეწევა საქართველოში 
და ზრუნავს ქვეყანაზე. თავად რამდენ-
ჯერმე განაცხადა, რომ საქართველო-
ში ბიზნესი არ აქვს. აქ უკვე სიალალე 
და გულუბრყვილობა არაფერ შუაშია. 
ბრიყვი უნდა იყო, რომ არ დაგებადოს 
კითხვა: რატომ? რა არის იმაში ცუდი, 
თუ ასეთი „ბრძენი” კაცი ჩვენს ქვეყა-
ნაში რამე სერიოზულ ბიზნესში ფულს 
დააბანდებდა? სამუშაო ადგილებს შექ-
მნიდა, მშპ-ს აწევდა. მილიარდი ლარი 
გამოყვეს სოფლის მეურნეობისთვის და 
თოფაძეებისნაირებს მისცეს სესხები. ეს 
ფული არანაირად არ მოხმარდა გლეხუ-
რი მეურნეობის აღორძინებას. წლების 
მანძილზე აფინანსებდა წითელ ინტელი-
გენციას. რა თქმა უნდა იმ 3000 კაციან 
სიაში ერთი ორი ღირსეული ადამიანის 
პოვნაც შეიძლება, მაგრამ ის ერთი- ორი 

ადამიანი სულაც არ ყოფილა მისი გან-
საკუთრებული ზრუნვის სუბიექტი, არა-
მედ იგი გამიზნულად აფინანსებდა ამ 
ფენას და ორ კურდღელს იჭერდა.  ეს ის 
ფენაა რომლიც ორგანიზებას უკეთებდა 
პირველი პრეზიდენტის, ბ-ნ ზვიად გამ-
სახურდიას საწინააღმდეგო მიტინგებს. 
ისინი გაწვრთნილნი იყვნენ კომუნისტუ-
რი რეჟიმის სხვადასხვა შოუების სცე-
ნარებსა და დადგმებში, მათი უმრავლე-
სობა ხომ ზუსტად რეჟისორები, მსახი-
ობები და „ტელევიზიონშიკები” იყვნენ. 
შიმშილობის დროს სახლებში დააბა, 
დააბა იმდენი ხნით, სანამ მიშა ჭირდე-
ბოდა, სანამ მიშას თავადაც მოიხმარ-
და. აი, როცა მიშა უმართავი გახდა და 
მის ყველაზე წმინდათა წმინდას - ჯიბეს 
შეეხო, აი მაშინ აუშვა ლეგიონი. სანამ 
ესენი ივანაშვილის ფულით საკუთარ 
ჭიშკრებზე იყვნენ მიბმულნი, ქართველი 
ხალხი იძარცვებოდა. 

ღარიბი მოსახლეობის ხელში იაფდე-
ბა და იაფდება ჩვენი ქვეყანა. იაფდება 
ჩვენი ქვეყნის რესურსები უცხოელებ-
ზე გასაყიდად, არ არსებობს მშრომელი 
ქართველი ადამიანის დამცველი არავი-
თარი კანონი. ჩვენი პატარა და ღატაკი 
ქვეყანა  გაივსო ბანკებით და მძვინვარე 
მშენებლობების ბუმით. გონებრივი რე-
სურსის მქონე  ადამიანები საქართვე-
ლოდან გარბიან, უამრავი ბავშვი იბადე-
ბა უცხო ქვეყნებში და ის, ვინც დაიბადა, 
გაიზრდა და ნახა რა არის სახელმწიფო, 
ძნელად, ან არასოდეს ჩამოვა ამ გავე-
რანებულ, გაურკვეველ ტერიტორიაზე.  
ტურები შესევიან სულამომდინარ  ჩვენს 
ქვეყანას. გამალებით, ხარბად და იაფად 
იტაცებენ  ქვეყნის რესურსებს. მაგა-
ლითად გერმანიაში  ქალაქებში ერთი 
კვადრატული მეტრი მიწა 15 000- დან 
20 000 ევრომდე ღირს. ქვეყანა თუ ფეხ-
ზე დადგა, აქაც ხომ გაძვირდება.  რაც 
შუაგულ ქალაქში, ჰექტრობით მიწები 
დაითრია ივანაშვილმა, მისი რა საფასუ-
რის ქველმოქმედება აქვს გაწეული? იმ-
ხელა უზარმაზარ პროექტს რომ გვჩრის 
და   უძველესი დედაქალაქის იერ-სახეს 
სულ ერთიანად რომ  სპობს და  მიმზიდ-
ველობას უკარგავს ტურისტის თვალ-
ში, ეს არ არის დანაშაული?!  ამხელა 
პროექტზე კი სულ მიზერული გროშების 
ფასად ღვრიან ოფლს სოფლებს მოწყ-
ვეტილი ქართველი მუშა- ხელი. სულ 
ოდნავი დაკვირვება უნდა, თვალის მე-
ტად  გახელა   და დაინახავთ, რომ არ-
ცერთი ცნობილი ბიზნესმენი არ წვევია 
საქართველოს ივანაშვილის ხელისუფ-
ლების პერიოდში. მცდელობა კი ჰქონ-
და მერსედესს, ტოიოტასაც... სხვებიც 

იქნებოდნენ ალბათ (რაც ჩვენ არ გაგვი-
გია...)!  პატიოსანი ბიზნესმენი არ ქმნის 
ბიზნესს ორი დღისთვის და სასწრაფოდ 
გამდიდრებისათვის; მას ჭირდება სტა-
ბილური ქვეყანა და წესიერი კანონმ-
დებლობა, რომელიც არ გამოიწვევს 
მუდმივად ჭიდილს  სახელმწიფოსთან 
და  დასაქმებულებთან. აი, რატომ არ აწ-
ყობთ ხელისუფლების მიმტაცებელ ბან-
დიტურ სინდიკატს, არც სახელმწიფოს 
ფეხზე დაყენება და არც პოლიტიკური 
სტაბილურობა. ყაჩაღებთან და მონო-
პოლისტებთან, არცერთი პატიოსანი და 
სეიოზული ბიზნესმენი არ ჩამოვა. 

კიდევ ერთი დიდი პრობლემა გვაქვს 
-  ემიგრანტები, რომლებიც საქართვე-
ლოსში ოჯახის წევრებს ინახავენ. გარ-
და იმისა, რომ  დაშორება იწვევს გაუც-
ხოებას, ემიგრანტთა კმაყოფაზე მყოფი 
უმრავლესობა არ ეძებს სამსახურს. იქ-
ნებ ეძებს კიდევაც, მაგრამ მას თუ არ 
უწევს ბრძოლა გად არჩენისათვის, ის 
ასე მცირედი გასამრჯელოსთვის თავს 
არ იწუხებს და  ცამდე მართალია, არც 
უნდა მიიღოს დამამცირებელი შეთავა-
ზება, მაგრამ ღირსეული სამსახურები 
ცოტაა,  ვერ შოულობენ კარგ სამსა-
ხურებს და უმუშევრად დარჩენილები 
მცონარობა-მუქთახორობას ეჩვევიან. 
გარდა  ისინი, ინდიფერენტული ხდებიან 
საპროტესტო აქციების მიმართ, რომელ-
შიც არ მონაწილეობენ, რამეთუ დაქვე-
ითებული აქვთ პროტესტის გრძნობაც 
და ცინიკურადაც კი  უყურებენ დარ-
ბეულსა და ნაცემ თანამოქალაქეებს.

   ჭაობში,  იძირება  ქვეყანა, ლამის 
გაქრობის პირასაა, ან რუსეთის გუბერ-
ნიობა გვემუქრება, ან თურქეთის ვილა-
იეთობა.  ქვეყანასი დარჩენილი მეამ-
ბოხე ქართველები  განილევიან და ამ 
სამოთხისმაგვარ ქვეყანაში ჩამოათეს-
ლებენ ათასი ჯურის ხალხს. სინგაპური-
ზაციით გვიხედნიან ყურებს და ხალხს 
იმას არ ეუბნებიან, რომ სინგაპურში ად-
გილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ 12% 
დარჩა. ქართულ ენასთან ერთად, კიდევ 
ერთი ან ორი ენა  გახდება სახელმწიფო 
ენა და ყველაფერს არაქართველები და-
ალაგებენ. შეიძლება ჩვენი სახელმწიფო  
აქცონ კიდეც  ძალიან მაგარ ქვეყნად, 
მაგრამ ეს არ იქნება საქართველო.

გამოსავლად დევნილი ეროვნული 
ხელისუფლების  შეკრება მესახება. მათ 
უნდა მოგვიხმონ. ჩვენ კი  ამბიციები გა-
დავდოთ და  ერთმანეთის მოსმენა და  
მიყოლა შევძლოთ.  

რიგითობა სანაქებოა, სიამაყე სიბ-
რიყვე! 

გელა ერაძე

არჩევნები, არჩეულები და შედეგი

დეკემბერ-იანვრის სახელმწიფო გადატრიალების 
დროს უამრავი მართალი და ღირსეული მამულიშვილი 
შეეწირა მკვლელების ხროვას. დაკრძალვებს ვერ ავუ-
დიოდით. ერთ-ერთი მათგანი იყო ვარაზ ვარაზიშვი-
ლი, რომელსაც პირველსავე  დღეს გასროლილი ტყვია 
დაახალეს შუბლში. ვარაზის დედა, ქალბატონი კლარა  
შედანია იმ დროს მთავრობის სახლში დაჭრილებს ევ-
ლებოდა თავს, ის ექიმი გახლდათ, მისი ძე კი  „მორგში”  
ესვენა... ამ დროს მას ასეთი ფრაზა წამოსცდა, ჯერ კი-
დევ შვილის სიკვდილის არმცოდნე კლარას:  დაგვიდგა 
დედებს ის დრო, როდესაც სამშობლოს შვილები უნდა 
შევწიროთო, ამის გამგონეს სისხლი გამეყინა, არც ჩვენ 
ვიცოდით თუ სად იყო იმ დროს ვარაზი. ეს უბედურება 
მესამე დღეს უნივერსიტეტთან გავიგეთ. ქვად და რკი-
ნად იქცა დეიდა კლარა, წელში გამართულმა გაარღვია 
ხალხის ჯგუფი... ცოცხლად დარჩენილები სირცხვი-
ლით ვერ ვბედავდით სამძიმარზე მისვლას... ვისაც იმ 
დღეების შვილმკვდარი კლარა შედანია ახსოვს, ყველა 
დამეთანხმება, რომ არ არის მოგონილი მითი ცხრა ძმა 
ხერხეულიძეების დედის ამბავი... კლარა დეიდა ქარ-
თვლის დედა გახდა, ის არ ტიროდა, არ მოსთქვამდა, 
არამედ საზრიანად  ესაუბრებოდა სასახლეში ჩასვენე-

ბულ შვილს.  ტყვიას კი ვარაზის ვაჟკაცური სახისთვის 
ვერაფერი დაეკლო, მართლაც ღიმილმჩენი იყო...

 ყოველ საღამოს კლარა დეიდა ატყობინებდა ვა-
რაზს მთავრობის სასახლის ამბებს და თან აიმედებდა, 

რომ საქართველო გაიმარჯვებდა... 
დასაფლავებაც უჩვეულო იყო, სალ კლდედ იქცა 

შვილმკვდარი დედა... 
კლარა შედანიამ დაიჭირა ის ადგილი ეროვნულ 

მოძრაობაში, სადაც მისი შვილი იდგა... მუხლჩაუხრე-
ლი, მოუღალავი, ოპტიმიზმით აღავსებდა ყველას... ის 
გასულ წლებში აღესრულა სამშობლოს წინაშე ვალ-
მოხდილი ... გმირი შვილის გმირი დედა... იღწვოდა და  
ბოლომდის ჩაიღვენთა სამშობლოს საკურთხეველზე... 
ის არასოდეს გამოდიოდა პირადული ტრაგედიიდან, 
ყოველთვის პირუთვნელი იყო, არც არვის შეჰკვრია 
... ბოლომდის დარჩა იმ იდეის ერთგული, რომელსაც 
პატრიარქობდა საქართველოს პირველი პრეზიდენ-
ტი... მან სახლკარიც კი გაყიდა და თანხა ეროვნულ 
ხელისუფლებას შესწირა... 

ამ შუაღამისას, რატომღაც ჩემს  ხსოვნაში ვარაზ 
ვარაზიშვილი და მისი დედა კლარა შედანია გადა-
იფურცლა, ჩვენი უახლესი ქორონიკონის ულამაზესი  
გმირები...

 განისვენეთ..

ალექსანდრე სანდუხაძე

ქართვლის დედისეული - კლარა შედანია...
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თავისუფალი ტრიბუნა

ამ საკითხზე არავინ წერს, განა არ აწუხებს საზო-
გადოებას ის მორალური გადახრები, რაც ჩნდება ტე-
ლეგადაცემებში? მე 95 წლის ღრმადმოხუცებულ ქალს 
თუ იძულებულს მხდის, ეს გარემოებები, რომ ხმა ავი-
მაღლო და ავლაპარაკდე, სხვისთვის ნაკლებ მნიშვ-
ნელოვანია განა? მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება და-
იღალა ცხოვრებისეული უამრავი პრობლემებისაგან 
და მართლაც რომელი ერთი არ არის საყურადღებო და 
პასუხგასაცემი? იმდენად დიდია პრობლემების ჩამო-
ნათვალი, რომ ადამიანი იძულებულია ალაპარაკდეს, 
გაიმეტოს თავი „სამკვდრო–სასიცოცხლოდ” და დიდი 
ძალისხმევის ფასად მოახმაროს ამ პრობლემების გა-
მოსწორება.

დავიწყებ, თუნდაც მით, რომ ყოველ ტელეგადაცე-
მას წინ უძღვის დილის საუზმის დამზადების და მისი 
დაგემოვნების სიუჟეტები, როდესაც მოსახლეობის 
70% შიმშილის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრებს, ამ დროს 
მრავალფეროვანი სურსათით სავსე მაგიდაზე მიმდი-
ნარეობს შესანიშნავი კერძების დამზადება და მისი 
დაგემოვნება. ნუთუ უზნეობა არ არის, როცა მშიერი 
ძაღლიც კი ეცოდება ადამიანს და უწილადებს ხოლმე 
თავის ლუკმას, და მით უფრო, როცა დამშეულ ადა-
მიანებს აყურებიებ გალაღებულ ტრაპეზს და კიდევ 
უფრო მწვავედ აღძრავ მისი შიმშილის რეფლექსს? 
ამას გარდა საკითხავია ვისი თანხებით მზადდება 
ასეთი მდიდრული სუფრები? ტელეპროგრამის წამყ-
ვანებიც საკმაოდ დიდ ანაზღაურებას ღებულობენ, იმ 
მეცნიერებათა დოქტორებისაგან განსხვავებით, რომ-
ლებსაც მხოლოდ 180 ლარიანი პენსიები აქვთ!

სხვა საკითხია, რამდენად ლიტერატურულად დახ-
ვეწილი ენობრივი ნორმებით ან დიქციით მიმდინა-
რეობს გადაცემები. დამემოწმებით ალბათ, ეს საკითხი 
ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. ამასთანავე, გაგა-
ოცებთ ტექსტის სინქრონი, რომელიც სისწრაფის გამო 
ძნელად აღსაქმელი ხდება. შემდეგ, საუბრის დროს 
რესპოდენტების ჩართვა, რაც „დომხალს” ქმნის და ა. 
შ. რეკლამები კი იმდენად ხანგრძლივია, რომ ზოგჯერ 
უარს ვამბობთ გადაცემის ყურებაზე.

კარგად მოგეხსენებათ, როგორ ბინძურდება ქარ-
თული ენა ახალი უცხოური ტერმინოლოგიით. დღე-
ისათვის 5 სიტყვიან წინადადებაში ორი აუცილებლად 
უცხო ტერმინია ჩართული. როდემდე უნდა ვითმინოთ 
ქართული ენის ასეთი შერყვნა და ფორმაცია? აღარ 
არსებობს ამ პროცესის შემაკავებელი არავითარი კონ-
ტროლი და ნებაც ხელისუფლების მხრიდან.

მახსოვს, როგორ დიდ ყურადღებას უთმობდენ ქარ-
თული ენის სიწმინდეს ჩვენი წინა თაობის ინტელიგენ-
ცი; ისინი, პირად შეურაცხყოფად ღებულობდნენ ბარ-
ბარიზმებს.

დღემდე მახსოვს, ახალგაზრდობის წლებში, ინტე-
ლიგენციის ნამდვილმა დახვეწილმა ქართულმა ლექსი-
კამ, თუ  რა დიდი შთაბედჭილება მოახდინა ჩემზე აგ-
რეთვე, ქართული ენის ჩემთვის, ჯერ კიდევ უჩვეულო 
მუსიკალურმა ხმოვანებამ, ზოგჯერ არქაულმა, რომე-
ლიც ლამაზად ერწყმოდა თანამედროვე ქართულ ტექ-

სტებს. ასეთ შთაბეჭდილებებს ვღებულობდით ძველი 
ინტელიგენციისაგან.

1941 წელს, უნივერსიტეტში, ჩემი პირველკურსზე 
სწავლის დროს, უნივერსიტეტის თეატრალურ დარ-
ბაზში ვეთხოვებოდით ბატონ ივანე ჯავახიშვილს. 
ეთხოვებოდა მას სიტყვით აკადემიკოსი ალექსანდრე 
ჯანელიძეც. მისი მოხსენების ტექსტი ჩემთვის უაღრე-
სად შთამბეჭდავი იყო; მე გამაოცა ქართული სიტყვის 
დახვეწილობამ, სილამაზემ, მელოდიურობამ. ასევე 
სასიამოვნოდ გამაოგნებელი შთაბეჭდილება მოახდინა 
ჩემზე, ბატონი ივანე ჯავხიშვილის ვაჟის,  ალექსანდ-
რეს არქაულმა  ქართულმაც, რომელიც ბუნებრივად 
ერწყმოდა ჩვენს სალაპარაკო ქართულს! აგრეთვე, გა-
მაოცა დიდი მსახიობის, ბატონი აკაკი ხორავას ხმამ, 
დიქციამ და  დახვეწილმა ქართულმა. ამასთან ერთად 
არ შემიძლია არ ვახსენო ბატონი სპარტაკ ბაღაშვილის 
სალაპარაკო ქართული, მასთან საუბარი იყო ერთი 
ბედნიერება, შეგრძნება განსხვავებული ბიბლიური 
ტერმინოლოგიით  შევსებული ჩვეულებრივი სალაპა-
რაკო ქართულისა. 

აი, ასეთი ღრმა შთაბეჭდილებები გამომყვა ჩემი 
ხანგრძლივი ცხოვრების გზაზე. ამასთან ერთად, მინ-
და აღვნიშნო, არა ნაკლებ დასაფასებელი, სატელევი-
ზიო გადაცემებში ძველი თაობის ტელეწამყვანების 
დახვეწილი ენა და დიქცია.  დღეს კი სანატრელი გახდა 
ქართული ენის სიწმინდე, არ ჩანს ამ ხარვეზის გამოს-
წორების გზები და სურვილიც კი. 

ჩვენ ხომ რაოდენობრივად სულ რაღაც 5 მილიონი 
ვართ. ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება-
საც ხომ მძვინვარე სიღარიბეც უწყობს ხელს და ეს 
საფრთხეც  უნდა გავითვალისწინოთ, გავითავისოთ!  
ჩვენ კი თავად ვანადგურებთ ყოველგვარ ქართულს! 
არადა, საქართველო და ქართველები, ერთადერთი 
ერი ვართ დედამიწაზე, რომლებიც სიძველით შემორჩა 
კაცობრიობას;  სულ ახლახან ხომ ქართული დამწერ-
ლობის სამ სახეობას - ასომთავრულს, მხედრულსა და 
ნუსხურს -  იუნესკო-მ მსოფლიოს არამატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა! 

რუსეთი, ამერიკა და საერთოდ დიდი სახელმწიფო-
ები ვალდებულები არიან იზრუნონ ჩვენს არსებობაზე, 
რამეთუ საქართველო ერთადერთი უნიკალური  ქვეყა-
ნაა ისტორიულად, ამასთან ერთად უაღრესად მაღალი 
დონის შემოქმედებითი პოტენციალით და უძველესი 
კულტურით! აბა წარმოიდგინეთ, 7 მილიარდ მოსახლე-
ობაში, დედამიწაზე სულ რაღაც 5 მილიონიანი ქვეყანა 
საქართველო, მსოფლიოს სპორტულ შეჯიბრებებშიც  
იკავებს I, II და  III ადგილებს? დავიწყოთ მეცნირე-
ბით; ევროპაში 6 ქართველი ხომ დიდი ავტორიტეტით 
სარგებლობს და მუშაობენ ატომურ მეცნიერებაში? 
ეხლა ხელოვნების დარგებიც ავიღოთ, მსოფლიოში 
ვინ ჰყავთ საქართველოს ბადალი? ჩვენი ვოკალის-
ტების, სკრიპაჩების, პიანისტების სახით, რომლებმაც 
თითქმის დაიპყრეს მსოფლიო, იტალიური ვოკალური 
სკოლით. ეხლა, ხალხური სიმღერები? „ჩაკრულო” და 
ჩვენი „მრავალჟამიერი”, ეს ხომ ჰიმნის ტოლია სიმღე-
რებია? ამ სიდიადის ფონზე, პირდაპირ საკვირველია  
პრიმიტიული უცხოური კაკაფონიები,  რაც ასე პოპუ-
ლარულია დღევანდელ ქართველ ახალგაზრდობაში; 

25 წელია ყველა რესპუბლიკებმა ჩვენი პირველო-
ბით მიღებული დამოუკიდებლობით ისარგებლა და 
ჩამოყალიბდნენ ცალკეული დამოუკიდებელ სახელმ-
წიფოებად. ჩვენ კი კვლავ ვიტკეპნებით და ვართ ისევ 
სახელმწიფოებრიობის საწყის სტადიაში. საკითხავია, 
გვეღირსება, ამ ახალი არჩევნების შედეგად  მაინც, 
ნამდვილ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება?

ყოველწლიურად 5 მილიარდი დოლარის დამატება 
ჩვენს სახელმწიფო ბიუჯეტზე მთლად გადაარჩენს სა-
ქართველოს და გამოიყვანს ამ უმწეო მდგომარეობი-
დან.

რუსეთი, ეკატერინე მეორის დროიდან დღემდე 
უწყვეტად ცდილობს დაეპატრონოს ჩვენს ბუნებრივ 
რესურსებს. მავანნი ფიქრობენ, რომ რუსეთი დათმო-
ბაზე წავა ჩვენთან დამოკიდებულებაში. რა გულუბ-
რიყვილობაა ეს. რატომ შეელევა რუსეთი საქართვე-
ლოს დაპყრობილ მიწებს? საქართველომ უნდა ეძებოს 
გზები და ასეთ დამამცირებელ, ჩვენი პატარა ერისთ-

ვის გამანადგურებელ ნაბიჯებს არ უნდა მიმართოს. 
თუ ამერიკა გამოიჩენს ჰუმანურობას, წლიურად რა-
მოდენადმე შეავსოს ჩვენისახელმწიფო  შემოსავლის 
დეფიციტი, მისთვის ძალიან მცირე, მაგრამ ჩვენთვის  
სასიცოცხლოდ აუცილებელი დახმარებით, მაშინ ის 
შეინარჩუნებს მსოფლიოში ჰუმანიტარულობის სახელ-
მწიფო იმიჯს. 

ეხლა მინდა შევეხო ტელეეკრანზე ქართული წარ-
წერების საკითხსაც; თუ საერთოდ გინდათ წარწერე-
ბის აზრი მივიდეს მაყურებლამდე, მაშინ ოდნავ მაინც 
შეანელეთ ეკრანზე წარწერების ქრონომეტრაჟი, რომ 
მაყურებელმა მოასწროს წაკითხვა. განა ეს ასე ძნე-
ლია?! 

არასოდეს მიცხოვრია გამდიდრების სურვილით, 
ვკმაყოფილდებოდი მით, რაც მქონდა. ვცხოვრობდი 
მუდამ ისე, როგორც დღეს 180 ლარით. მართალი გით-
ხრათ მეზიზღებიან ფულით გადიდკაცებული ადამი-
ანები. ფული ზოგჯერ, ზოგიერთის ხელში, მართლაც 
დიდი სიბინძურეა! რაც უფრო შორს იქნება ადამიანი 
მასზე ფიქრისგან, იმდენად იგი იქნება ქრისტიანული 
ბუნების და ამასთან ერთად  ნამდვილი პატრიოტიც.  
ეს კი ნიშნავს იმას, რომ პირველყოვლისა იფიქრო 
ქვეყნის კეთილდღეობაზე და შემდეგ საკუთარ ცხოვ-
რებაზე. ასეთი ცხოვრება დიდად პრობლემატურია, 
მაგრამ  წორედ ასეთ წესით ცხოვრებას შეუდგნენ ის 
რესპუბლიკები, რომლებიც ჩვენთან ერთად მიიღეს 
დამოუკიდებლობა და როგორი გასაკვირიც არ უნდა 
იყოს, უკვე მიიღეს კეთილდღეობაც და ჩამოყალიბდ-
ნენ სახელმწიფოებად. ჭკვიანები სწავლობენ თავის და 
აგრეთვე სხვის გამოცდილებებზე.

რა როლი ენიჭება ტელევიზიას ერის მორალის 
ჩამოყალიბებაში?  ამ საკითხის წამოჭრა, ვფიქრობ,  
საშურია, რადგან ტელევიზია ძალიან შორს გაიჭრა 
მორალის დათრგუნვის და დამცრობის მიმართულე-
ბით;  ტელევიზიების მეშვეობით ძალიან სწრაფად 
მიმდინარეობს ჩვენი ახალგაზრდობის გადაგვარება 
სხვადასხვა საცდურებით. ეს ჩვენი ახალგაზრდობის 
ჯანმრთელობაზე იწვევს უარყოფით გავლენას და მო-
რალურად აკნინებს მათ  მოზღვავებული ამორალური 
გადაცემებით. არ არსებობს დღე, რომ ტელევიზიით 
არ გვაჩვენონ ტიტველი ქალები და მამაკაცებიც. ასე 
მიდის პირდაპირი აგიტაცია ტელევიზიებით, გარყვ-
ნილებისაკენ. აგიტაცია სექსის, მორფინიზმის და ა. შ.   
სიშიშვლე – ეს არის მეოთდი იმპოტენციისათვის, რი-
თაც ხდება კაცობრიობის მატების შეჩერება. სწორედ 
გარყვნილობის საჯარო დემონსტრირებით მიიღწევა 
მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობის თანადთანო-
ბითი კლება.  განა, ჩვენისთანა მცირერიცხოვან ერს 
გვჭირდება ტელევიზორისაგან ასეთი შემთავაზებები? 
ან  ერთსქესიანთა ქორწინების გააქტიურებული პრო-
ოაგანდა?! წამხედურობისა დამიმბაძველობის  გამორ-
ჩეული უნარის მქონე ჩვენს ერს  კიდევ ეს გვჭირდება?  
ეს ხომ დამღუპველია ჩვენი გენოფონდისთვის!  ტრა-
დიციულმა  „სირცხვილ ნამუსის” უარყოფამ მიგვიყვა-
ნა იქამდე, რომ ასე დავპატარავდით, დავცოტავდით 
და დავკნინდით.  

ტელევიზია „იმედის” არხზე გაჩნდა კიდევ ერთი 
უმსგავსობა, მსუქანი ბანჯგვლიანი კაცი ღამით გზაში 
დგას  ქალის კაბაში, ნახევრად შიშველი, მხარზე ჩამო-
ჩაჩული სახელოთი, გადაღეღილი გულ-მკერდით. ეს რა 
ამაზრზენი და ანომალიური გამოვლინებებია,როგორი 
დეგრადირებაა კაცის!  ამდაგვარ უმსგავსობებს არ 
უნდა მოეღოს ბოლო!?  რატომ ხუჭავს თვალს ამეებზე  
ჩვენი მთავრობა?! 

აი, ამდაგვარია ჩვენი დღევანდელი თავისუფალი  
ტელევიზიების  პოროპაგანდისტული დანიშნულების 
მიზნები  - გარყვნან, გაათახსირონ და გაანარკომანონ 
ერი!

ერის გონიერი ნაწილი, ტელემაყურებლების უმ-
რავლესობა, პროტესტის ნიშნად აღარ უყურებს ამგ-
ვარ „შოუებს” და ფილმებს და მხოლოდ საინფორმაციო 
გადაცემების დროს რთავენ ტელევიზორებს, მაგრამ, 
ახალგაზრდები?!...

ელენე აბაშიძე 
გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტელევიზორის გავლენა ქართულ 
მენტალიტეტზე
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ქართული ენა საქართველოს ის-
ტორიულ-კულტურული მემკვიდრე-
ობა და მისი სახელმწიფოებრიობის 
აუცილებელი პირობაა. იგი საქართ-
ველოს ყველა მოქალაქის საერთო-
სახელმწიფოებრივი კუთვნილებაა. 
საქართველოს სახელმწიფო თავის 
ყველა ფუნქციას ამ ენაზე ასრულებს, 
იცავს მას და განსაზღვრავს მისი, რო-
გორც სახელმწიფო ენის, ფუნქციონი-
რებისა და განვითარების პოლიტიკას.

საქართველოს სახელმწიფო, ამა-
ვე დროს, იცავს და განამტკიცებს 
ქვეყანაში ენათა და კულტურათა თა-
ნაარსებობისა და ჰარმონიული გან-
ვითარების საუკუნეთა განმავლობაში 
ჩამოყალიბებულ ტრადიციას. მას 
დაუშვებლად მიაჩნია ნებისმიერი ენის 
მიმართ უპატივცემულობის გამოხატ-
ვა, საქართველოს მოქალაქის ენობრი-
ვი უფლებების შელახვა და აღკვეთს 
სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის 
კონსტიტუციური პრინციპების საწი-
ნააღმდეგო ქმედებას.

თავი I
ზოგადი დებულებები

 მუხლი 1. კანონის რეგულირების 
სფერო

1. ეს კანონი განამტკიცებს სა-
ხელმწიფო ენის კონსტიტუციურ სტა-
ტუსს, ადგენს მისი გამოყენებისა და 
დაცვის სამართლებრივ საფუძვლებს, 
აწესრიგებს სახელმწიფო და არასა-
ხელმწიფო ენების ფუნქციონირებას-
თან დაკავშირებულ სამართლებრივ 
ურთიერთობებს.

2. ეს კანონი ვრცელდება საქართ-
ველოს მოქალაქეზე, საქართველოში 
სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმ-
ქონე პირზე, მოქალაქეობის არმქონე 
პირსა და უცხოელზე.

3. ეს კანონი არ ვრცელდება პი-
რად ურთიერთობებზე.

მუხლი 2. სახელმწიფო ენის შესა-
ხებ საქართველოს კანონმდებლობა

1. სახელმწიფო ენის შესახებ სა-
ქართველოს კანონმდებლობა შედგე-
ბა საქართველოს კონსტიტუციისაგან, 
საქართველოს საერთაშორისო ხელ-
შეკრულებებისა და შეთანხმებებისა-
გან, ამ კანონისა და სხვა საკანონმ-
დებლო და კანონქვემდებარე ნორმა-
ტიული აქტებისაგან.

2. სახელმწიფო ენობრივი პო-
ლიტიკის ძირითად მიმართულებებს 
განსაზღვრავს საქართველოს პარლა-
მენტი.

მუხლი 3. კანონში გამოყენებული 
ტერმინების განმარტება

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმი-
ნებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) სახელმწიფო ენა – ენა (ენები), 
რომელსაც (რომლებსაც) ეს სტატუსი 
საქართველოს კონსტიტუციით აქვს 
მინიჭებული და რომელიც (რომლე-
ბიც), ისტორიული ტრადიციის შესაბა-
მისად, სახელმწიფო ხელისუფლების 
განხორციელების და საქართველოს 
მოქალაქეების, სხვა ფიზიკური და 
იურიდიული პირების ურთიერთობის 
ძირითადი საშუალებაა;

ბ) არასახელმწიფო ენა – სახელმ-
წიფო ენის გარდა, ნებისმიერი ენა, 
რომლითაც საქართველოს მოქალა-
ქეები და საქართველოში მცხოვრები 
სხვა პირები პირად ცხოვრებაში თუ 
საჯაროდ სარგებლობენ;

გ) ეროვნული უმცირესობის ენა 
– არასახელმწიფო ენა, რომელსაც, 
ტრადიციულად, იყენებენ საქართვე-
ლოს გარკვეულ ტერიტორიაზე კომ-
პაქტურად მცხოვრები საქართველოს 
მოქალაქეები;

დ) სალიტერატურო ენა – სახელ-
მწიფო ენის მწიგნობრული, ნორმი-
რებული სახე, რომელიც ემსახურება 
ოფიციალურ-საქმიანი ურთიერთობე-
ბის, განათლების, მეცნიერების, კულ-
ტურის, მასობრივი კომუნიკაციის ყვე-
ლა სფეროს;

ე) სახელმწიფო ენის დეპარტამენ-
ტი – საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი, რომლის საქმიანობის სახელ-
მწიფო კონტროლს ახორციელებს 
საქართველოს მთავრობა. იგი არის 
სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური 
სტატუსის დაცვისა და პოპულარიზა-
ციის, ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმებისა და სპეციალურ ტერმინთა 
დადგენისა და დამკვიდრების უზრუნ-
ველმყოფი და სახელმწიფო ენის ერ-
თიანი პოლიტიკის განმახორციელებე-
ლი ორგანო;

ვ) სახელმწიფო ენის ერთიანი 
პროგრამა – სახელმწიფო ენის გან-
ვითარების, ტექნოლოგიური უზ-
რუნველყოფის, ნორმალიზაციისა და 
სტანდარტიზაციის ძირითად მიმარ-
თულებათა განმსაზღვრელი ერთიანი 
დოკუმენტი, რომელსაც შეიმუშავებს 
სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისია 
და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის 
წარდგინებით ამტკიცებს საქართვე-
ლოს მთავრობა;

ზ) ტრანსლიტერაცია – ერთი ენის 
ფონემის (ბგერის) მეორე ენის დამ-
წერლობის ნიშნით გადმოცემა.

მუხლი 4. სახელმწიფო ენის სტა-
ტუსი

1. საქართველოს კონსტიტუციის 
მე-8 მუხლის თანახმად, საქართვე-
ლოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, 
ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რეს-
პუბლიკაში აგრეთვე – აფხაზური.

2. სახელმწიფო საქართველოს 
მთელ ტერიტორიაზე უზრუნველ-
ყოფს სახელმწიფო ენის კონსტიტუ-
ციური სტატუსის დაცვას.

3. სახელმწიფო მუდმივად ზრუ-
ნავს ქართველურ ენათა და კილოთა 
შენარჩუნებასა და შესწავლაზე, რო-
გორც სახელმწიფო ენის სიცოცხ-
ლისუნარიანობის უმნიშვნელოვანეს 
პირობაზე.

მუხლი 5. სახელმწიფო ენის დაც-
ვის გარანტიები

1. სახელმწიფო ენის დაცვის, ფუნ-
ქციონირებისა და განვითარების უმ-
თავრესი გარანტი სახელმწიფოა.

2. სახელმწიფო ენის დაცვის გა-
რანტიები დადგენილია საქართველოს 
კონსტიტუციით, ამ კანონითა და სხვა 
საკანონმდებლო აქტებით.

3. სახელმწიფო  და ადგილობრი-
ვი თვითმმართველობის ორგანოები 
სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებ-
რივი ცხოვრების ყველა სფეროში 
უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ენის 
ფუნქციონირებისა და მისი სიწმინდის 
დაცვისათვის აუცილებელი ორგანი-
ზაციული და მატერიალურ-ტექნიკუ-
რი პირობების შექმნას.

4. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრა-
მის განხორციელებას.

მუხლი 6. სახელმწიფო და არასა-
ხელმწიფო ენების გამოყენების გარან-
ტიები

1. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
სახელმწიფო ენის შესწავლისა და გა-
მოყენებისათვის სათანადო პირობე-
ბის შექმნას.

2. საქართველოს მოქალაქე, სა-
ქართველოს ზოგადი ადმინისტრაცი-
ული კოდექსის შესაბამისად, უზრუნ-
ველყოფილია საჯარო ინფორმაციით 
სახელმწიფო ენაზე, გარდა იმ შემთხ-
ვევისა, როდესაც საჯარო ინფორმა-
ცია არასახელმწიფო ენაზეა დაცული.

3.საჯარო მოსამსახურე, საქართ-
ველოს კანონმდებლობის შესაბამი-
სად, უზრუნველყოფილია სამსახუ-
რებრივი ინფორმაციით სახელმწიფო 
ენაზე.

4. საჯარო მოსამსახურე ვალდე-
ბულია იცოდეს სახელმწიფო ენა.

5. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
საჯარო სამსახურში დასაქმებული 
პირის მიერ სახელმწიფო ენის შესწავ-
ლის შესაძლებლობის შექმნას.

6. არასახელმწიფო ენის გამოყენე-
ბა თავისუფალია, თუ ამით არ იზღუ-
დება სახელმწიფო ენის კონსტიტუცი-
ური სტატუსი.

მუხლი 7. განათლების ენა
1. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 

სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი 
განათლების სახელმწიფო ენაზე მი-
ღებას. განათლების არასახელმწიფო 
და ეროვნული უმცირესობის ენებზე 
მიღების საკითხი რეგულირდება სა-
ქართველოს კანონმდებლობით.

[1. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
ადრეული და სკოლამდელი აღზრ-
დისა და განათლების, ზოგადი, პრო-
ფესიული და უმაღლესი განათლების 
სახელმწიფო ენაზე მიღებას. განათ-

ლების არასახელმწიფო და ეროვნული 
უმცირესობის ენებზე მიღების საკით-
ხი რეგულირდება საქართველოს კა-
ნონმდებლობით.  ( ამოქმედდეს 2017 
წლის 1 აპრილიდან )]

2. საქართველოს ტერიტორიაზე 
საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით შექმნილ არა-
ქართულენოვან ზოგადსაგანმანათ-
ლებლო დაწესებულებაში ქართული 
ენის (აფხაზეთის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ 
არააფხაზურენოვან ზოგადსაგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებაში – აგ-
რეთვე აფხაზური ენის), როგორც საგ-
ნის, სწავლება სავალდებულოა.

3. საქართველოს ტერიტორიაზე 
საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით შექმნილი არასა-
ხელმწიფოენოვანი უმაღლესი საგან-
მანათლებლო დაწესებულება ვალდე-
ბულია შესაბამის პირებს შესთავაზოს 

ქართული ენის სპეციალური კურსი, 
ხოლო აფხაზეთის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული 
არააფხაზურენოვანი უმაღლესი სა-
განმანათლებლო დაწესებულება – აგ-
რეთვე აფხაზური ენის სპეციალური 
კურსი.

საქართველოს 2016 წლის 8  ივ-
ნისის კანონი  № 5374 - ვებგვერდი, 
24.06.2016წ.

მუხლი 8. სახელმწიფო საგარეო 
ენობრივი პოლიტიკის პრინციპები

საერთაშორისო სამართლის ნორ-
მებისა და საქართველოს საერთაშო-
რისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხ-
მებების გათვალისწინებით, სახელმწი-
ფო ხელს უწყობს:

ა) საქართველოს ფარგლების გა-
რეთ სახელმწიფო ენის სწავლებასა და 
პოპულარიზაციას;

ბ) ქართველოლოგიური და აფხა-
ზოლოგიური კვლევების გაღრმავე-
ბას;

გ) სათანადო სამეცნიერო და სა-
მეცნიერო-პოპულარული ლიტერა-
ტურის გავრცელებას, სამეცნიერო 
ფორუმებისა და საზოგადოებრივი 
ღონისძიებების ორგანიზებას.

 თავი II
სახელმწიფო ენის გამოყე-

ნების სამართლებრივი პრინცი-
პები

მუხლი 9. საქართველოს მოქალა-
ქის უფლება-მოვალეობანი ენის გამო-
ყენების სფეროში

1. საქართველოს ყველა მოქალა-
ქის უფლებაა, სახელმწიფოს მოსთხო-
ვოს სახელმწიფო ენის დაცვისათვის, 
შესწავლისა და განვითარებისათვის 
აუცილებელი პირობების შექმნა, ამ 
კანონითა და სხვა საკანონმდებლო 
აქტებით დადგენილი გარანტიების 
უზრუნველყოფა.

2. საქართველოს ყველა მოქალაქე 
ვალდებულია, საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსისა და ამ 
კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებთან ურთიერთობა ჰქონდეს 
სახელმწიფო ენაზე, გარდა საქართ-
ველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
გამონაკლისი შემთხვევებისა.

3. იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც 
ეროვნული უმცირესობის წარმომად-
გენლები კომპაქტურად ცხოვრო-
ბენ, სახელმწიფო უზრუნველყოფს 

ეროვნული უმცირესობისათვის მი-
კუთვნებული პირის სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებთან ამ ეროვნული უმცირე-
სობის ენაზე თარჯიმნის დახმარებით 
ურთიერთობას.

მუხლი 10. საქართველოს მოქა-
ლაქის უფლება, ოფიციალური დოკუ-
მენტი და ინფორმაცია სახელმწიფო 
ენაზე მიიღოს

საქართველოს ყველა მოქალაქის 
უფლებაა, მოითხოვოს და კანონით 
დადგენილი წესით მიიღოს სახელმწი-
ფო და ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის ორგანოებში მის შესახებ არსე-
ბული ინფორმაცია და ოფიციალური 
დოკუმენტი სახელმწიფო ენაზე, გარ-
და იმ დოკუმენტის ასლისა, რომელიც 
დედნის ენაზე გაიცემა.  

თავი III
სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საქ-
მიანობის, ოფიციალური საქმისწარმო-
ებისა და სამართალწარმოების ენა

მუხლი 11. სახელმწიფო და ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგა-
ნოების ოფიციალური საქმისწარმო-
ების ენა

1. სახელმწიფო და ადგილობრი-
ვი თვითმმართველობის ორგანოები 
ოფიციალურ საქმისწარმოებას ახორ-
ციელებენ სახელმწიფო ენაზე, გარდა 
ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალის-
წინებული შემთხვევისა.

2. სახელმწიფო და ადგილობრი-
ვი თვითმმართველობის ორგანოებს 
შორის ურთიერთობა და მიმოწერა სა-
ხელმწიფო ენაზე ხორციელდება.

3. სახელმწიფო და ადგილობრი-
ვი თვითმმართველობის ორგანოები 
ფიზიკური და იურიდიული პირების 
განცხადებებს, საჩივრებსა და წინა-
დადებებს იღებენ, განიხილავენ და 
პასუხს სცემენ სახელმწიფო ენაზე, 
გარდა საქართველოს კანონმდებლო-
ბით დადგენილი შემთხვევებისა.

4. იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც 
ეროვნული უმცირესობის წარმომად-
გენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ, 
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმ-
მართველობის ორგანოები უფლებამო-
სილი არიან, დაადგინონ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
გათვალისწინებულისაგან განსხვავე-
ბული წესი, რომელიც გულისხმობს, 
საჭიროების შემთხვევაში, ეროვნული 
უმცირესობისათვის მიკუთვნებული 
პირის მიერ ადგილობრივი თვითმმარ-
თველობის ორგანოში ამ ეროვნული 
უმცირესობის ენაზე წარდგენილი გან-
ცხადების, საჩივრის, მასზე გაცემული 
პასუხის თარგმნას. ამასთანავე, ოფი-
ციალური ძალა მხოლოდ შესაბამისი 
ტექსტის დედანს აქვს.

მუხლი 12. სამართალშემოქმედე-
ბისა და საკანონმდებლო საქმიანობის 
ენა

1. ნორმატიული აქტი უნდა მომ-
ზადდეს და გამოქვეყნდეს ქართულ 
ენაზე, ხოლო აფხაზეთის ავტონო-
მიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 
– აგრეთვე აფხაზურ ენაზე. ნორმატი-
ული აქტი შეიძლება არასახელმწიფო 
ენაზედაც გამოქვეყნდეს, მაგრამ ასეთ 
ტექსტს ოფიციალური ძალა არა აქვს.

2. იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც 
ეროვნული უმცირესობის წარმომად-
გენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანო, საჭიროების შემთხვევაში, 
უზრუნველყოფს მის მიერ მიღებული 
ნორმატიული აქტის ამ ეროვნული 
უმცირესობის ენაზე თარგმნას. ამას-
თანავე, ოფიციალური ძალა მხოლოდ 
შესაბამისი ტექსტის დედანს აქვს.

3. საქართველოს პარლამენტს 
საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 
კანონპროექტი და საკანონმდებლო 
წინადადება ქართულ ენაზე წარედგი-
ნება.

მუხლი 13. სამართალწარმოების 
ენა

საქართველოს კონსტიტუციისა 
და საპროცესო კანონმდებლობის შე-
საბამისად, სამართალწარმოება ხორ-
ციელდება სახელმწიფო ენაზე. პირს, 
რომელმაც სახელმწიფო ენა არ იცის, 
მიეჩინება თარჯიმანი.

მუხლი 14. ენის საქართველოს 
სამხედრო და სხვა გასამხედროებულ 
ძალებში გამოყენება

1. საქართველოს სამხედრო და 
სხვა გასამხედროებული ძალები ოფი-
ციალურ საქმიანობას ახორციელებენ 
ქართულ ენაზე, გარდა იმ შემთხვე-
ვისა, როდესაც კანონით ან საქართ-
ველოს საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლებით ან შეთანხმებით სხვა წესია 
დადგენილი.

2. საქართველოს სამხედრო და 
სხვა გასამხედროებულ ძალებში სამ-
სახურისა და სამხედრო ბრძანებების 
ენა არის ქართული.

მუხლი 15. ბეჭდის, შტამპის, შტემ-
პელის, ბლანკის ტექსტის ენა  

სახელმწიფო ორგანო, ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორ-
განო ბეჭდის, შტამპის, შტემპელის, 
ბლანკის ტექსტს სახელმწიფო ენაზე 
ადგენს. საჭიროების შემთხვევაში, შე-
საბამისი ტექსტი შეიძლება ერთ-ერთ 
არასახელმწიფო ენაზედაც მიეთი-
თოს.

თავი IV
საგარეო ურთიერთობების 

ენა
მუხლი 16. საგარეო ურთიერთო-

ბების ენა
საქართველოს სახელმწიფო ხე-

ლისუფლების წარმომადგენელი ვალ-
დებულია საგარეო ურთიერთობებში 
სახელმწიფო ენის სფეროში საერთა-
შორისო სამართლის ნორმებით გათვა-
ლისწინებული უფლებები გამოიყენოს.

თავი V
არჩევნების, რეფერენდუმის, პლე-

ბისციტის, კონკურსის, ატესტაციისა 
და  ოფიციალური ღონისძიების ენა

მუხლი 17. არჩევნების ენა
არჩევნების პროცესში კანდიდა-

ტები რეგისტრირდებიან, სათანადო 
დოკუმენტაცია დგება და საარჩევნო 
პროცედურები ხორციელდება სახელ-
მწიფო ენაზე, გარდა საქართველოს 
ორგანული კანონით „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი” დადგენილი შემ-
თხვევებისა.

მუხლი 18. რეფერენდუმისა და 
პლებისციტის ენა

1. რეფერენდუმი და პლებისციტი 
მზადდება და ტარდება სახელმწიფო 
ენაზე, გარდა საქართველოს ორგა-
ნული კანონით „საქართველოს საარ-
ჩევნო კოდექსი” დადგენილი შემთხ-
ვევებისა.

2. რეფერენდუმისა და პლებისცი-
ტის ჩასატარებელი ბიულეტენები და 
რეფერენდუმისა და პლებისციტის შე-
დეგად მიღებული გადაწყვეტილებები 
ფორმდება სახელმწიფო ენაზე, გარდა 
საქართველოს ორგანული კანონით 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 
დადგენილი შემთხვევებისა.

მუხლი 19. კონკურსისა და ატეს-
ტაციის ენა  

სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები „სა-
ჯარო სამსახურის შესახებ” საქართ-
ველოს კანონით გათვალისწინებულ 
კონკურსსა და ატესტაციას ატარებენ 
და მათთან დაკავშირებულ დოკუმენ-
ტაციას ადგენენ სახელმწიფო ენაზე.

მუხლი 20. ოფიციალური ღონის-
ძიების ენა

1. სახელმწიფო ორგანოს, ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგა-
ნოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის, 
საწარმოს ოფიციალური ღონისძიება 
ტარდება სახელმწიფო ენაზე, თუ სა-
ქართველოს კანონმდებლობით სხვა 
რამ არ არის დადგენილი. თუ ოფიცი-
ალურ ღონისძიებაზე გამომსვლელი 
არასახელმწიფო ენას იყენებს, მისი 
გამოსვლა სახელმწიფო ენაზე ითარგ-
მნება.

2. იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც 
ეროვნული უმცირესობის წარმომად-
გენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ, 
ადგილობრივი მნიშვნელობის ოფიცი-
ალური ღონისძიება (გარდა ადგილობ-
რივი თვითმმართველობის ორგანოს 
სხდომისა) შეიძლება ამ ეროვნული 
უმცირესობის ენაზე ჩატარდეს. 

3. ამ მუხ-
ლის პირველი 

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ
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პუნქტი არ ვრცელდება 
საქართველოს ტერი-
ტორიაზე ჩასატარებელ 
საერთაშორისო ოფიცი-

ალურ ღონისძიებაზე.

თავი VI
საკუთარი სახელის და სხვა 

სახელწოდების ენა
მუხლი 21. გეოგრაფიული ობიექტის სახელდება
გეოგრაფიული ობიექტის სახელდებასთან 

დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება 
„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესა-
ხებ” საქართველოს კანონით.

მუხლი 22. სახელის, მამის სახელისა და გვა-
რის დაწერილობა 

1. საქართველოს მოქალაქის, საქართველო-
ში მუდმივად მცხოვრები პირის სახელის, მამის 
სახელისა და გვარის ოფიციალური რეგისტრა-
ცია ხორციელდება სახელმწიფო ენაზე, საქართ-
ველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. სახელი, მამის სახელი და გვარი სახელმ-
წიფო ენიდან სხვა ენაზე და სხვა ენიდან სახელ-
მწიფო ენაზე შესაბამისი სალიტერატურო ენის 
ნორმებით დადგენილი ტრანსლიტერაციის წესე-
ბის დაცვით გადმოიცემა.

მუხლი 23. სახელმწიფო ორგანოს, ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, დაწე-
სებულების, ორგანიზაციის, საწარმოს სახელწო-
დების ენა 

1. სახელმწიფო ორგანოს, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს ოფიციალური 
სახელწოდება იქმნება და გამოიყენება სახელმ-
წიფო ენაზე. ეს სახელწოდება სახელმწიფო ენას-
თან ერთად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ერთ-
ერთ არასახელმწიფო ენაზედაც, ხოლო იმ მუნი-
ციპალიტეტში, სადაც ეროვნული უმცირესობის 
წარმომადგენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ, 
– აგრეთვე ამ ეროვნული უმცირესობის ენაზე.

2. დაწესებულების, ორგანიზაციის სახელ-
წოდება სახელმწიფო რეესტრში სახელმწიფო 
ენაზე შეიტანება.

3. კერძო სამართლის იურიდიული პირის სა-
ხელდება ხდება  საქართველოს კანონმდებლო-
ბით დადგენილი წესით.

4. ამ მუხლის პირველი–მე-3 პუნქტებით 
გათვალისწინებულ სახელწოდებათა შესაბა-
მის ნორმებთან შეუსაბამობა სახელმწიფო ენის 
დეპარტამენტის რეკომენდაციის შესაბამისად 
უნდა გასწორდეს.

თავი VII
საჯარო ინფორმირებისა და მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებათა ენა
მუხლი 24. საჯარო ინფორმირების ენა
საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვნილი 

განცხადების, შეტყობინების, სასათაურო წარწე-
რის, პლაკატის, აბრის, აფიშის, რეკლამის, სხვა 
ვიზუალური ინფორმაციის ტექსტი სახელმწი-
ფო ენაზე სრულდება. საჭიროების შემთხვევაში, 
შესაბამისი ინფორმაცია შეიძლება მიეთითოს 
არასახელმწიფო ენაზედაც, ხოლო იმ მუნიცი-
პალიტეტში, სადაც ეროვნული უმცირესობის 
წარმომადგენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ, 
– აგრეთვე ამ  ეროვნული უმცირესობის ენაზე. 

მუხლი 25. საჯარო ინფორმირებისათვის გან-
კუთვნილ წარწერათა წარმოდგენა და განლაგება

1. საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვ-
ნილი წარწერის სახელმწიფო ენაზე წარმოდგენა 
სავალდებულოა.

2. საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვ-
ნილი წარწერის არასახელმწიფო ენაზე (მათ შო-
რის, ეროვნული უმცირესობის ენაზე) წარმოდ-
გენის წესს შეიმუშავებს და ამტკიცებს სახელმ-
წიფო ენის დეპარტამენტი.

3. ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში 
ოფიციალური სახელწოდების სახელმწიფო და 
არასახელმწიფო ენებზე გადმოცემისას სახელმ-
წიფო ენაზე შესრულებული ტექსტი თავსდება 
წინ (მარცხნივ ან ზევით), ხოლო არასახელმწიფო 
ენაზე შესრულებული ტექსტი – შემდეგ (მარჯვ-
ნივ ან ქვევით).

4. ოფიციალური სახელწოდების ქართულ, 
აფხაზურ და არასახელმწიფო ენებზე  გადმოცე-
მისას ქართული ტექსტი თავსდება წინ (მარცხ-
ნივ ან ზევით), აფხაზური ტექსტი – ცენტრში, 
ხოლო არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული 
ტექსტი – შემდეგ (მარჯვნივ ან ქვევით).

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვა-
ლისწინებულისაგან განსხვავებულ შემთხვევაში 
სახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტი არა-
სახელმწიფო ენაზე შესრულებული ტექსტის წინ 
(მარცხნივ ან ზევით) თავსდება.

6. არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული 
ტექსტის სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ ტექ-
სტთან ერთად გამოყენებისას არასახელმწიფო-
ენოვანი ტექსტის შრიფტი სახელმწიფოენოვანი 
ტექსტის შრიფტზე დიდი არ უნდა იყოს. 

მუხლი 26. საცნობარო მასალის ენა
1. სახელმწიფო ორგანოს, ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირის მიერ საქართველოში გასავრ-
ცელებლად საცნობარო მასალა, როგორც წესი, 

სახელმწიფო ენაზე გამოიცემა (ქვეყნდება).
2. არასახელმწიფოენოვან საცნობარო მასა-

ლას უნდა ახლდეს თარგმანი სახელმწიფო ენა-
ზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მასალა  
მხოლოდ არასახელმწიფოენოვანი მომხმარებ-
ლისთვისაა გათვალისწინებული.

მუხლი 27. მაუწყებლობის ენა
მაუწყებლობის ენასთან დაკავშირებული 

საკითხები რეგულირდება „მაუწყებლობის შესა-
ხებ” საქართველოს კანონით.

მუხლი 28. რეკლამის ენა
რეკლამის ენასთან დაკავშირებული საკით-

ხები რეგულირდება „რეკლამის შესახებ” საქარ-
თველოს კანონით.

თავი VIII
სახელმწიფო ენის სხვა სფეროებში 

გამოყენება
მუხლი 29. მომხმარებლის უფლება, ინფორ-

მაცია სახელმწიფო ენაზე მიიღოს
1. მომხმარებელს უფლება აქვს, საქართ-

ველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
მოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია სახელმწი-
ფო ენაზე.

2. სახელმწიფო ენის არცოდნა არ შეიძლება 
მომსახურების გაწევაზე უარის თქმის მოტივი 
იყოს.

მუხლი 30. ენის მეცნიერების სფეროში გამო-
ყენება  

1. ქართულენოვან უმაღლეს საგანმანათ-
ლებლო (სამეცნიერო) დაწესებულებაში აკადე-
მიური (სამეცნიერო) ხარისხის მოსაპოვებლად 
ნაშრომის წარდგენა და მისი საჯაროდ დაცვა 
ხდება სახელმწიფო ენაზე, გარდა საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისი 
შემთხვევებისა.

2. სახელმწიფო სამეცნიერო დაწესებულებაში 
მეცნიერული კვლევის შედეგები, როგორც წესი, 
ფორმდება და ვრცელდება სახელმწიფო ენაზე.

3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამეცნი-
ერო კვლევის შედეგების არასახელმწიფო ენაზე 
გამოქვეყნების შემთხვევაში მათ უნდა ახლდეს 
რეზიუმე სახელმწიფო ენაზე.

4. ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, აგრეთვე 
საქმისწარმოებაში გამოიყენება ერთიანი ტერ-
მინოლოგია. ტერმინოლოგიის დადგენისა და გა-
მოყენების ნორმებს განსაზღვრავს სახელმწიფო 
ენის ექსპერტთა კომისია. 

მუხლი 31. ენის ინფორმატიკის სფეროში გა-
მოყენება   

1. სახელმწიფო ხელს უწყობს საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიებში ქართული ენის სრულფა-
სოვან გამოყენებას.

2. კომპიუტერული (ელექტრონული) ტექნი-
კა, რომელსაც სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები, საჯარო და 
კერძო სამართლის იურიდიული პირები იყენე-
ბენ, ტექსტის სახელმწიფო ენაზე შესრულების 
შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს.  

მუხლი 32. ენის კულტურის სფეროში გამო-
ყენება

სახელმწიფო ენის განვითარებისა და სრულ-
ფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით სახელმწი-
ფო ხელს უწყობს:

ა) სხვა ენაზე არსებული მხატვრული, სამეც-
ნიერო, პოლიტიკური და სხვა ლიტერატურის სა-
ხელმწიფო ენაზე თარგმნასა და გამოცემას;

ბ) აუდიოვიზუალური ნაწარმოების სახელმ-
წიფო ენაზე თარგმნასა და საჯაროდ გადაცემას.

თავი IX
სახელმწიფო ენის ცოდნასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნა
მუხლი 33. სახელმწიფო ენის ცოდნასთან 

დაკავშირებულ მოთხოვნასთან პირის შესაბამი-
სობა

ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის მოთ-
ხოვნასთან პირის  შესაბამისობა დასტურდება:

ა) სახელმწიფოენოვანი ზოგადსაგანმანათ-
ლებლო დაწესებულების ან უმაღლესი საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულების დამთავრების დამა-
დასტურებელი დოკუმენტით;

ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე საქართ-
ველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
შექმნილი არასახელმწიფოენოვანი ზოგადსა-
განმანათლებლო დაწესებულების დამთავრების 
დამადასტურებელი დოკუმენტით;

გ) სახელმწიფო ენის გამოცდის ჩაბარების 
მოწმობით.

მუხლი 34. სახელმწიფო ენის გამოცდა
1. სახელმწიფო ენის გამოცდის ჩატარების 

წესს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან შე-
თანხმებით შეიმუშავებს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი – შეფასებისა და გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი და ამტკიცებს საქართვე-
ლოს მთავრობა.

2. სახელმწიფო ენის გამოცდის ჩატარებას 
უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდი-
ული პირი – შეფასებისა და გამოცდების ეროვ-
ნული ცენტრი.

3. სახელმწიფო ენის გამოცდის შედეგის 
გათვალისწინებით, საქართველოს კანონმდებ-

ლობით დადგენილ სახელმწიფო ენის ცოდ-
ნასთან დაკავშირებულ მოთხოვნასთან პირის 
შესაბამისობის დამადასტურებელ დოკუმენტს 
(მოწმობას) გასცემს სახელმწიფო ენის დეპარ-
ტამენტი.

თავი X
სახელმწიფო ენის დაცვის სახელმწიფო 
კონტროლი და შესაბამის სახელმწიფო 
დაწესებულებათა უფლებამოსილება ამ 

სფეროში
მუხლი 35. სახელმწიფო ენის დაცვის სახელ-

მწიფო კონტროლი
სახელმწიფო ენის დაცვის სახელმწიფო კონ-

ტროლს თავიანთი უფლებამოსილების ფარგ-
ლებში ახორციელებენ:

ა) საქართველოს პარლამენტი;
ბ) საქართველოს მთავრობა;
გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ-

განოები;
დ) სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი.
მუხლი 36. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
1. ამ კანონითა და სხვა საკანონმდებლო 

აქტებით დადგენილ ფარგლებში სახელმწიფო 
ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვასა და 
პოპულარიზაციას, ქართული სალიტერატურო 
ენის ნორმების დადგენასა და დამკვიდრებას უზ-
რუნველყოფს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი. 
იგი ამ კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირია.

2. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებუ-
ლებას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

3. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმ-
ჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამ-
დებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრე-
მიერ-მინისტრი.

4. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის საქმი-
ანობის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს 
საქართველოს მთავრობა.

5. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ფინანს-
დება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

6. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი:
ა) უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის დაც-

ვის, განვითარებისა და გამოყენების სფეროში 
ერთიანი პოლიტიკის განხორციელებას;

ბ) შეიმუშავებს და გამოსცემს სახელმწიფო 
ენის დაცვისა და განვითარებისათვის აუცილე-
ბელ ნორმატიულ აქტებს;

გ) ზედამხედველობს ამ კანონის შესრულე-
ბას;

დ) ქმნის სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომი-
სიას და კომისიის მიერ შემუშავებულ ქართული 
სალიტერატურო ენის ნორმებსა და ტერმინო-
ლოგიურ სტანდარტებს დასამტკიცებლად წა-
რუდგენს საქართველოს მთავრობას;

ე) უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის ერთი-
ანი პროგრამის შემუშავებას და კოორდინაციას 
უწევს მის განხორციელებას;

ვ) სახელმწიფო  და ადგილობრივი თვითმ-
მართველობის ორგანოებს, საჯარო და კერძო 
სამართლის იურიდიულ პირებს აძლევს რეკო-
მენდაციებს ენის გამოყენების სფეროში არსებუ-
ლი დარღვევების აღმოსაფხვრელად;

ზ) ამ კანონისა და ქართული სალიტერატუ-
რო ენის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში უფ-
ლებამოსილია მიმართოს სახელმწიფო ორგანოს 
დამრღვევის მიმართ საქართველოს კანონმდებ-
ლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის ზომის 
გამოყენების მოთხოვნით;

თ) ახორციელებს საინფორმაციო და მეთო-
დური უზრუნველყოფის ღონისძიებებს სახელმ-
წიფო ენის სფეროში;

ი) ახორციელებს სახელმწიფო ენის დეპარ-
ტამენტის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფ-
ლებამოსილებებს.

7. სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის 
თავმჯდომარესა და წევრებს ნიშნავს სახელმწი-
ფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე.

8. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წარდ-
გინებით საქართველოს მთავრობის მიერ დამტ-
კიცებული ქართული სალიტერატურო ენის ნორ-
მებისა და ტერმინოლოგიური სტანდარტების 
დაცვა სავალდებულოა.

9. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი უფ-
ლებამოსილია ამ კანონით გათვალისწინებული 
ამოცანებისა და ფუნქციების შესასრულებლად 
სახელმწიფო ორგანოებისაგან, საჯარო და კერ-
ძო სამართლის იურიდიული პირებისაგან და ინ-
დივიდუალური საწარმოებისაგან გამოითხოვოს 
ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია.

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწი-
ნებული სახელმწიფო ორგანოებისა და პირების 
მიერ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 
არასწორი ან არასრული ინფორმაციის წარდგე-
ნა ინფორმაციის მიუწოდებლობად ჩაითვლება. 
ინფორმაცია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს 
მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უნდა 
წარედგინოს.

მუხლი 37. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგ-
რამა

1. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სახელმ-
წიფო ენის ექსპერტთა კომისიის რეკომენდაციის 
საფუძველზე საქართველოს მთავრობას დასამ-

ტკიცებლად წარუდგენს სახელმწიფო ენის ერ-
თიან პროგრამას.

2. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის 
განხორციელებას უზრუნველყოფენ საქართვე-
ლოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სახელმ-
წიფო ორგანოები. 

3. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა ით-
ვალისწინებს:

ა) სახელმწიფო ენის შესწავლის მსურველთა 
ინტერესების მაქსიმალურ უზრუნველყოფას; სა-
ხელმწიფო ენის სწავლებისა და ენობრივი კულ-
ტურის ამაღლების მიზნით მეთოდური და სას-
წავლო რესურსების მომზადებას; სახელმწიფო 
ენის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად 
სწავლებას; ენობრივ უმცირესობათა ჯგუფებში 
ბილინგვური სწავლების დანერგვას;

ბ) სახელმწიფო ენის სტრუქტურის, ისტორი-
ისა და ფუნქციონირების თავისებურებათა თანა-
მიმდევრულ კვლევას; თანამედროვე ქართულის 
ერთიან ლექსიკოგრაფიულ უზრუნველყოფას; 
ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებისა და 
ტერმინოლოგიური სტანდარტების სრული კორ-
პუსის მომზადებას;

გ) სახელმწიფო ენის სრულ ტექნოლოგიურ 
უზრუნველყოფას; ენობრივი მონაცემების (ტექ-
სტების) თანამედროვე, სრულყოფილი ციფრუ-
ლი ბაზების შექმნას; საძიებო, ანალიზურ-ოპერა-
ტიული და მთარგმნელობითი კომპიუტერული 
პროგრამების მომზადებას. 

4. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის 
დაფინანსებას საქართველოს სახელმწიფო ბი-
უჯეტი უზრუნველყოფს.

5. სახელმწიფო ხელს უწყობს სახელმწიფო 
ენის ერთიანი პროგრამის განხორციელების მიზ-
ნით ინვესტიციების მოზიდვას.

თავი XI
პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ენის 

შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევისათვის

მუხლი 38. პასუხისმგებლობა ამ კანონის 
დარღვევისათვის

ამ კანონის დარღვევისათვის პირი პასუხს 
აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგე-
ნილი წესით.

მუხლი 39. სახელმწიფო ენის შესახებ საქარ-
თველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის პა-
სუხისმგებელი პირები                                                

1. სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმარ-
თველობის ორგანოების, დაწესებულებისა და 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს საქართველოს 
კანონმდებლობით ეკისრებათ პერსონალური 
პასუხისმგებლობა მათდამი დაქვემდებარებულ 
სფეროში სახელმწიფო ენის შესახებ საქართვე-
ლოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის.

2. მომსახურების სფეროს დაწესებულება და 
ორგანიზაცია, საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად, ვალდებული არიან, აანაზღაურონ ამ 
სფეროს შესაბამისი თანამდებობის პირის ან რიგითი 
მუშაკის მიერ სახელმწიფოსათვის ან ფიზიკური პი-
რისათვის ამ კანონის დარღვევით მიყენებული ზიანი. 

თავი XII
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 40. კანონის ამოქმედებასთან დაკავ-
შირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. 2016 წლის 1 თებერვლამდე:
ა) საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცოს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სა-
ხელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულება და 
სტრუქტურა, განსაზღვროს მისი ქონების შექმ-
ნის წესი;

 ბ) საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თა-
ნამდებობაზე დანიშნოს სახელმწიფო ენის დე-
პარტამენტის თავმჯდომარე.

2. 2016 წლის 14 აპრილამდე საქართველოს 
მთავრობამ დაამტკიცოს:

ა) სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა;
ბ) ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები 

და ტერმინოლოგიური სტანდარტები;
გ) სახელმწიფო ენის გამოცდის ჩატარების 

წესი.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯე-
ტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის 
მომზადებისას უზრუნველყოს მასში ამ კანონი-
დან გამომდინარე საბიუჯეტო სახსრების ასახვა.

 მუხლი 41. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის 33-ე, 34-ე, 

36-ე და 37-ე მუხლებისა, ამოქმედდეს 2016 წლის 
1 იანვრიდან.

2. ამ კანონის 36-ე მუხლის პირველი–მე-5 
პუნქტები, მე-6 პუნქტის „ა“–„ვ”, „თ” და „ი” ქვე-
პუნქტები და მე-7–მე-10 პუნქტები ამოქმედდეს 
2016 წლის 1 თებერვლიდან.

3. ამ კანონის 33-ე და 34-ე მუხლები, 36-ე მუხ-
ლის მე-6 პუნქტის „ზ” ქვეპუნქტი და 37-ე მუხლი 
ამოქმედდეს 2016 წლის 14 თებერვლიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი
ქუთაისი, 22 ივლისი 2015 წ.
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1) პირველი სამეული
საყდარნი - პატრიარქები
ქერუბიმნი - მიტროპოლიტები
სერაფიმნი - მთავარეპისკოპოსები

2) მეორე სამეული
უფლებანი - ეპისკოპოსები
ძალნი - მღვდლები
ხელმწიფებანი - დიაკვნები

3) მესამე სამეული
მთავრობანი - იპოდიაკვნები (კერძოდიაკვნები)
მთავარანგელოზნი - მკითხველნი (მედავითნენი)
ანგელოზნი - მონაზვნები

გაზეთი რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში 
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404511658

მართლმადიდებლური სწავლებით ჯვრისწერა, 
ქორწინება შვიდ ქრისტიანულ საიდუმლოთაგან 
ერთ-ერთია, რომელიც თავად უფალმა იესო ქრის-
ტემ დაადგინა. იგი ქრისტესა და ეკლესიის კავშირის 
სიმბოლოა. ქრისტიანთა ქორწინება თავისი არსით 
წარმოადგენს ქალისა და მამაკაცის არა მარტო გა-
რეგნულ შეერთებას, არამედ მათი სულების შინაგან 
განმთლიანებას. საეკლესიო სამართალში ყველა ის 
მნიშვნელოვანი საკითხია განსაზღვრული,  რაც სა-
ზოგადოებაში ხშირად არასწორად არის ხოლმე გაგე-
ბული და დამკვიდრებული.

კანონიერია თუ არა ჯვარდაუწერელი წყვილე-
ბის კავშირი, შეიძლება თუ არა მეჯვარეებს შორის 
შეუღლება, როდის არ სრულდება ჯვრისწერის სა-
იდუმლო და კრძალავს თუ არა საეკლესიო კანონიკა 
მარხვაში ცოლ-ქმრულ ურთიერთობას, ამ და სხვა 
საინტერესო საკითხებზე The Tbilisi Times კრწანისის 
წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის მღვდელთმ-
სახური,  მამა ლონგინოზ სუარიშვილი ესაუბრა.

– მამა ლონგინოზ, როგორ განიხილება მართლ
მადიდებლობაში ქორწინება, ჯვრისწერის საიდუმ
ლო?

– პავლე მოციქულის მოძღვრების საფუძველ-
ზე ჯვრისწერის საიდუმლო გაიგივებულია  ქრისტეს 
და ეკლესიის ურთიერთობასთან. როგორი შეთანხ-
მებულები უნდა იყვნენ, რამხელა  სიყვარული უნდა 
არსებობდეს ორ ადამიანს შორს, რომ  შეძლონ ასეთი 
სინთეზირებული ურთიერთობა მთელი ცხოვრების 
მანძილზე. ამიტომაც ჰქვია ქორწინებას „საიდუმ-
ლო”, რომ ხილული სახით, თავიანთი ცხოვრების 
წესით ისინი უნდა მიემსგავსონ ქრისტეს ეკლესიას. 
სწორედ ამ იდეის საფუძველზე აყალიბებს პალე 
მოციქული სწავლებას, თუ როგორი ერთობა  უნდა 
იყოს ქმარსა და ცოლს შორის. როგორ მზრუნვე-
ლობასაც იჩენს მაცხოვარი მის მიერ დაარსებულ 
ეკელესიაზე, ასევე უნდა ზრუნავდნენ მეუღლეები 
ერთმანეთზე, რომლებიც უკვე არიან არა ორი, არა-
მედ ერთი სისხლი და ხორცი. ამდენად, ცხადი ხდება 
რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს ეკლესია შეუღლე-
ბას, ჯვრიწერას ქალსა და მამაკაცს  შორის, რაც თა-
ვის მხრივ  უდიდესი პასუხიმგებლობაცაა.

– არის  ქორწინება კანონიერი, თუ წყვილს არ 
აქვს ჯვარი დაწერილი?

– ახალდაქორწინებულთა კურთხევა ეკლესი-
აში ოდითგანვე არსებობდა, თუმცა ჯვრისწერის 
მსახურება, რასაც დღეს ვასრულებთ პირველი სა-
უკუნეებიდან არ მოდის. მე-9 საუკუნემდე ქორწინე-
ბის კანონიერი დამტკიცება ხდებოდა სამოქალაქო 
წესით რასაც ეკლესია აღიარებდა. მე-9 საუკუნიდან 
მოყოლებული ქრისტიანებს შორის ნელ-ნელა უპი-
რატესობას იკავებს საეკლესო წესით ქორწინება, 
რასაც ხელს უწყობდა ის გარემოება, რომ  იმპერა-
ტორები თავად ქრისტიანები იყვნენ.  მე-11 საუკუ-
ნიდან გვაქვს ცალკეული დადგენილებები, როცა 
ქორწინების ოფიციალური აღიარება ხდება ჯვრის-
წერის შემდეგ.  მიუხედავად ამისა,  როცა ხდება სა-
მოქალაქო წესით  ხელის მოწერა  არ ნიშნავს, რომ 
ეს კავშირი უკანონოა.  გავრცელებული აზრი, თით-
ქოს ჯვარდაუწერელი წყვილები მრუშობაში არიან 
და მათი შვილები უკანონოა, ძალიან რადიკალური 
შეფასებაა, რასაც საეკლესიო სამართალი არ ითვა-
ლისწინებს. ჯვრისწერით წყვილებს შორის კავშირი 
საღვთო მადლით ხდება განმტკიცებული, მხოლოდ 
ამით განსხვავდება ჯვრისწერა სამოქალაქო ქორწი-
ნებისგან.

– მამა ლონგინოზ, რა დამოკიდებულება 
აქვს  მართლმადიდებელ ეკლესიას შერეული ქორწი
ნებისადმი?

– მე-6 მსოფლიო კრების 72 კანონით მკაცრადაა 
აკრძალული შერეული ქორწინება- კავშირი როგორც 
მართლმადიდებელსა და არამართლმადიდებელს, 
ასევე არაქრისტიანს შორის. აქ იგულისხმება საეკ-
ლესიო ქორწინება,  ჯვრისწერა. შუა საუკუნეებში 
გხვდება პრეცენდენტები, დინასტიური ქორწინებე-
ბის დროს, როცა ეკლესია ჯვარს წერდა ქრისტიანსა 
და არამართლმადიდებელ ქრისტიანს (კათოლიკეს-
თან, პროტესტანტთან, მონოფიზიტთან და სხვ), 
თუმცა ეს  კანონიკურ ნორმად არასდროს დადგენი-
ლა.

თუ  განსხვავებული აღმსარებლობის მქონე ადა-
მიანებს ერთმანეთი შეუყვარდა ეკლესია მათ შორის 
უხეშად ვერ ჩადგება და ვერ დააშორებს. ის რასაც 
მართლმადიდებლობა პრინციპულად უარყოფს 

არის შერეული აღმსარებლობის მქონეთა ჯვრისწე-
რა.  დღესაც შეიძლება რომელიმე ქვეყანაში დაფიქ-
სირდეს შერეული ქორწინება, თუმცა იქაც კი  არა-
კანონიკურ ნორმად მიიჩნევა ეს ფაქტი. ცალკეულ 
ადგილობრივ ეკლესიებს აქვს იმის კომპეტენცია სა-
ჭიროების შემთხვევაში ისარგებლოს „იკონოომიით” 
ანუ საეკლესიო გამონაკლისით.

– საეკლესიო სამართლის მიხედვით რა შეიძლე
ბა გახდეს ქორწინების დამაბრკოლებელი მიზეზი?

– დამაბრკოლებელი მიზეზები ბევრია, თუმცა 
მათ შორის ძირითადია:

ნათესაური კავშირები – სისხლის აღრევა, როდე-
საც წყვილს შორის არსებობს სისხლით ნათესაობა.

შერეული ქორწინება – კავშირი მართლმადიდე-
ბელსა და არამართლმადიდებელს შორის;

ასაკობრივი ცენზი – უასაკოთა, არასრულწლო-
ვანთა ქორწინება;

აუცილებელია სქესთა სხვაობა- რომაული სა-
მართლით იყო განსაზღვრული, რომ ქორწინება ეს 
არის კავშირი ქალსა და კაცს შორის.კავშირი ერთნა-
ირი სქესის მქონე ადამიანებს შორის წარმართული, 
რომაული კანონმდებლობითაც კი იკრძალებოდა, 
ამიტომ ზემოაღნიშნული რომაული განსაზღვრება 
ქრისტიანულმა ეკლესიამ თავის სამართალში პირ-
დაპირ გადმოიტანა;

მონაზვნობის, ბერობის აღთქმა;
სულიერი ნათესაობა-ნათელ-მირონობა. თავი-

დან განსაზღვრული იყო, რომ არშეიძლება ქორწი-
ნება ნათლიასა და მის ნათლულს შორის, ნათლიასა 
და ნათლულის მშობელს შორის. მოგვიანებით კი 
განისაზღვრა – გვერდითი ხაზით ხუთ თაობამდე არ 
შეიძლება ქორწინება.

– მამაო ახსენეთ ასაკობრივი ცენზი და ნათესა
ური კავშირები. შეიძლება თუ არა მოგვარეებს შო
რის ქორწინება, ზოგადად რა ხარისხშია დასაშვები 
ნათესაური კავშირები? გასაზღვრულია ეკლესიის 
მიერ, თუ რა ასაკიდან შეუძლიათ ქალსა და მამაკაცს 
ოჯახის შექმნა?

– საეკლესიო კანონიკით ქორწინება ნებადარ-
თულია მე-5 ხარისხიდან, თითოხარისხში 2 თაობაა, 
მე-4 ხარისხი არის მერვე თაობა. მერვე თაობიდან 
დასაშვებია ქორწინება. საეკლესიო კანონიკით მოგ-
ვარეებს შორის ქორწინება არ არის აკრძალული, თუ 
ისინი არ არიან ახლო სისხლით ნათესავები. რაც შე-
ეხება ასაკობრივ ზღვარს, საეკლესიო კანონებით არ 
არის განსაზღვრული, ეს  უფრო კანონიკური ტრა-
დიციაა და სხვადასხვა მართლმადიდებლურ  ეკლე-
სიებს ინდივიდუალური მიდგომა აქვთ. სამოქალაქო 
კანონმდებლობით სრულ წლოვანების ასაკიდან ანუ 
18 წლიდან, შეუძლიათ ქალსა და მამაკაცს იქორწი-

ნონ, თუმცა დღევანდელი პრაქტიკიდან გამომდი-
ნარე უმჯობესია 20 წლიდან ან უფრო მეტი ასაკის 
მქონე პირებმა შექმნან ოჯახი. თუმცაღა არის პრაქ-
ტიკული მომენტი, რამდენად მომზადებულია ამის-
თვის ადამიანი ფსიქოლოგიურად, სულიერად. რაც 
შეეხება სხვაობას, საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით 
კაცი დიდი იყო ქალზე, საშუალოდ 4-5 წლით. ად-
რეულ ეპოქებში 10-11 წლიანი და უფრო მეტი წლიანი 
სხვაობაც კი ნორმა იყო. ვფიქრობ, დღეს მაქსიმუმ 10 
წელი უნდა იყოს, გამონაკლის შემთხვევაში 15-მდე.  
რა თქმა უნდა, შესაძლოა ისინი  ტოლებიც იყვნენ ან 
ქალი იყოს დიდი მამაკაცზე, თუ სხვა დამაბრკოლე-
ბელი მიზეზი არ არის ჯვრისწერაზე ეკლესია მათ 
უარს არ ეუბნება.

– როგორ განისაზღვრება არასრულწლოვანთა 
ჯვრისწერა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში? რამ
დენად აუცილებლია მშობლის თანხმობა წყვილების 
შეუღლებისას და რამდენად იკვლევს ხოლმე სასუ
ლიერო პირი, როდესაც ჯვარს წერს წყვილს, მათ 
ასაკს, თუ მშობლების ნებას?

– თუ სახელმწოფო კანონებით ოფიციალურად 
არის აკრძალული არასრულწლოვანთა ქორწინება, 
ეკლესიამ ეს უნდა გაითავლისწინოს, მაგრამ თუ სა-
ხელმწიფო არანაირ შეზღუდვას არ ითვალისწინებს, 
ეკლესია თავისი კომპეტენციით მოქმედებს. არას-
რულწლოვნებს ეკლესია ყოველთვის თავშეკავე-
ბისკენ მოუწოდებს, თუნდაც მშობელი იყოს თა-
ნახმა. თუკი ისინი უკვე ერთად ცხოვრობენ მაშინ 
სასულიერო პირი აკურთხებს მათ კავშირს, ოღონდ 
მშობლების თანხმობით. ტაძარში სპონტანურად მი-
სულ წყვილს მღვდელმა ჯვარი არ უნდა დაწეროს, 
თუ არ გამოიკვლევს მშობლების აზრს.

რაც შეეხება ზოგადად მშობლის თანხმობას, 
როცა ახალგაზრდა ასაკში ქორწინდებიან პრინცი-
პულად აუცილებელია მშობლების თანხმობა. თუმ-
ცა, უკვე ზრდასრულ ასაკში მშობელი უნდა იყოს 
დაიმედებული, რომ მის შვილს თავიუსუფლად 
შეუძლია ჯანსაღი არჩევანი გააკეთოს. მაგალითად, 
თუ 35 წლის კაცს ვერ მოყავს ცოლი იმიტომ, რომ 
დედა არარის თანახმა ან მამა, ეს არაჯანსაღია და 
ვფიქრობ, ასეთი სუსტი ნებისყოფის მამაკაცს ქალი 
არც უნდა გაჰყვეს ცოლად. ასევე საპირისპირო-
დაც, არაჯანსაღია, როცა უკვე ზრდასრული ქალი 
მშობლების ნებას ისეა დაყოლილი, რომ საკუთარი 
გადაწყვეტილების უნარი არ შესწევს. აქ საუბარია, 
რომ რაც უფრო ზრდასრულია ადამიანი, მით მეტი 
დამოუკიდებლობით უნდა იმოქმედოს ამ საკითხში, 
კაცმაც და ქალმაც; მაგრამ ეს არ ნიშნავს მშობლების 
აზრის სრულ იგნორირებას.

– მამა ლონგინოზ, რა როლი აკისრია მეჯვარეს? 
დასაშვებია თუ არა მეჯვარეებს შორის ქორწინება? 

– მეჯვარეს არანაირი ფუნქცია არ აკისრია 
გარდა იმისა, რომ ის არის უბრალოდ მოწმე, დამს-
წრე ჯვრისწერის.  არანაირი სულიერი ნათესაობა 
ჯვარდაწერილებსა და მეჯვარეებს შორის არ მყარ-
დება. ჩვენთან ტრადიციად არის ქცეული, რომ 
მეჯვარემ აუცილებლად შვილი უნდა მოუნათლოს 
წყვილს. ეს არ არის აუცილებელი პირობა, მათ 
შეუძლიათ უარი თქვან ბავშვის მონათვლაზე ან 
ერთ-ერთმა მათგანმა მონათლოს მხოლოდ. აქედან 
გამომდინარე  მეჯვარეებს შორის ქორწინება დასაშ-
ვებია. შესაძლებელია ცოლ-ქმარიც დადგეს წყვილის 
მეჯვარედ.

– რა დანიშნულება აქვს საქორწინო ბეჭედს, სან
თელს და რატომ ადგამენ ჯვრისწერისას გვირგვი
ნებს წყვილებს?

– სანთელი ზოგადად ლოცვის სიმბოლოს განა-
სახიერებს. არა ქვს მნიშვნელობა როდის ვიყენებთ 
– ნათლობაზე, ჯვრისწერაზე თუ წირვაზე.   საქორ-
წინო ბეჭედი სიმბოლურად ნიშნავს, რომ  ქალი და 
მამაკაცი დაბეჭდილები არიან საღვთო მადლით 
ერთმანეთთან მარადიულად. რგოლი ნიშნავს მარა-
დიულობას, ისინი დროებით კი არ კავშირდებიან, 
არამედ მარადიულად, და სიმბოლურად რგოლი ამ 
მარადიულობის ნიშანია. რაც შეეხება გვირგვინს, ეს 
არის სიმბოლო ზეციური გვირგვინის,  უფლის კურ-
თხევის.

– რომელ დღეებში არ სრულდება  ჯვრისწერის 
საიდუმლო?

– ჯვრისწერა არ სრულდება მარხვებში,  რადგან 
მორწმუნემ სინანულისთვის განკუთვნილი პერიოდი 
არ უნდა დაარღვიოს პირადი დღესასწაულით და ასე-
ვესაუფლო დღესასწაულებზე, რათა ჩვენმა პირადმა 

ზეიმმა არ გადაფაროს საღვთო დღესასწაულების 
არსი და მნიშვნელობა.

– კრძალავს საეკლესიო კანონიკა მარხვაში 
ცოლქმრულ ურთიერთობას?

– საეკლესიო კანონებში ასახულია, რომ ფიზი-
კურად ცოლ–ქმარს შორის ურთიერთობა არ შეიძ-
ლება, როცა ისინი ემზადებიან წმინდა ზიარებისთვის 
და საუფლო დღესასწულების წინ. პავლე მოციქული 
წერს: „მარხვაში ლოცვისთვის მოიცალონ, მაგრამ ეშ-
მაკმა, რომ არ განცადოს ისინი, დიდი ხანი თავშეკავე-
ბითაც ნუ იცხოვრებენ.” ასევე აღნიშნავს რომ: „ქალი 
აღარ ფლობს თავის სხეულს, არამედ ქმარია მისი სხე-
ულის პატრონი; და პირუკუ, რომ კაცი აღარ ფლობს 
თავის სხეულს, არამედ ქალია მისი სხეულის პატრო-
ნი”. ეს ყოველივე ურთიერთშეთანხმებით ხდება და 
ქალმა და კაცმა ამის გამო ერთმანეთი განსაცდელში 
არ უნდა ჩააგდოს. მარხვაში ცოლ-ქმრული ურთიერ-
თობა კატეგორიულად აკრძალული არ არის და ცოდ-
ვადაც არ ითვლება, გააჩნია რამდენად სულიერად 
მომზადებულები არიან ისინი თავშეკავებისთვის.

– როდის არის საპატიო განქორწინება და რამ
დენჯერ არის დაშვებული ქორწინება?

– დაქვრივება, ღალატი, გამოუსწორებელი: ფსი-
ქიკური აშლილობა, ნარკომანია, ლოთობა; ასევე თუ 
ერთ-ერთი მათგანი ხელს აღმართავს მეუღლეზე, 
შემჩნეულია მოწამვლისა და მოკვლის მცდელობაში, 
მათ შორის, თუ ერთ-ერთ მხარე მეუღლეს ჯადოს 
გაუკეთებს; ასევე ქალის მხრიდან ქმრის უჩუმრად 
აბორტის გაკეთება; გამუდმებულად ეჭვიანობის 
საბაბის მიცემა – ეს ის მიზეზებია, რის გამოც გან-
ქორწინება საპატიოა, ხოლო მეორედ ქორწინება 
დასაშვები,  მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მოძღვრისა და 
ეპისკოპოსის განსჯით.

ეკლესიამ დასაშვები გახადა მესამე ქორწინებაც 
გამონაკლისის სახით, შემდეგი პირობით:  როცა პი-
როვნება ორივეჯერ არის დაქვრივებული,  თუ არის 
40 წლამდე და არ ყავს შვილები ( ეს მეტწილად ქალ-
ზეა ). ზოგადად მეორე და მესამე გზის ქორწინების 
დაშვებას წყვეტს ეპისკოპოსი და არა მღვდელი.

– რა უნდა გაითვალისწინოს მართლმადიდე
ბელმა ქრისტიანმა ქორწინებამდე და რა მოვალე
ობები აქვთ მეუღლეებს?

– უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ქალსა და 
კაცს ერთმანეთი შეუყვარდებათ, უცბათ არ უნდა 
მიიღონ დაოჯახების გადაწყვეტილება. მეუღლეებს 
ქორწინებამდეც და ქორწინების მერეც ერთნაირი 
მოვალეობები აქვთ, იყვნენ გულწრფელები და მზად, 
გაიღონ მსხვერპლი ერთმანეთისთვის. როგორც ეკ-
ლესიის მამები, ქრისტიანი ფსიქოლოგები გვასწავ-
ლიან ნამდვილი სიყვარული ყალიბდება ცოლ–ქმრო-
ბის შემდეგ, მანამდე ეს არის მოწონება, გატაცება 
რაც დროში იუნდა გამოიცადოს, ამიტომ ნაჩქარევი 
გადაწყვეტილების მიღება არასწორია. ქალმაც და 
კაცმაც დრო უნდა მისცეს საკუთარ თავსაც და ერთ-
მანეთსაც, რათა კარგად გაერკვნენ, რამდენად მტკი-
ცენი არიან თავიანთ გრძნობებში, რამდენად სული-
ერად მომზადებულები და მომწიფებულებიან არიან 
ოჯახის შექმნისთვის.

ცოლი ქმრის აზრს უნდა ითავლისწინებდეს 
არა შიშით, არამედ მისდამი ხათრითა და პატივის-
ცემით. ასევე ქმარი უნდა ზრუნავდეს ცოლზე ისე, 
როგორც საკუთარ თავზე. მერე უკვე ამას ემატება 
პასუხისმგებლობა  შვილებისადმი. უნდა ახსოვდეთ, 
რომ ისინი მშობლებისგან იღებენ მაგალითს და არ 
გააკეთონ ისეთი რამ რაც მათ ფსიქიკაზე და მომა-
ვალზე უარყოფითად აისახება.

მე მაინც ვთვლი, რომ ადამიანი განთავისუფ-
ლებული უნდა იყოს თავისი ბავშვური, ეგოისტური 
სურვილების ტყვეობისაგან, მზად იყოს საყვარელი 
ადამიანისთვის გარკვეული მსხვერპლი გაიღოს. სწო-
რედ ეს ავიწყდებათ ახალდაქორწინებულებს. მათ 
შეიძლება მართლაც უყვარდეთ ერთმანეთი, მაგრამ 
არ იყვნენ მზად ოჯახური ცხოვრებისთვის. არ ითვა-
ლისწინებენ იმას, რომ ქორწინების შემდეგ ისეთი თა-
ვისუფალი ცხოვრებით ვერ იცხოვრებენ, როგორც 
ადრე. წესით არც უნდა განიცდიდნენ ამას, შენ ხომ  
რეალურად შეხვდი იმ ადამიანს ვისთანაც მთელი 
ცხოვრება ბედნიერი უნდა იყო, სწორედ, მან  უნდა 
მოახდინოს  ამ ყველაფრის ჩანაცვლება.
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