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ოთჰარის გამოქვაბულები (გუდაუთის რაიონი), რომლებშიც შუასაუკუნეებში მონასტერი იყო

აფხა ზე თის კა პე ლა ბელ გი ის სა კა თედ რო 
ტა ძარ ში წარმატებით გამოვიდა

ზვი ად ბოლ ქ ვა ძე:
ვეც დე ბი, ის 

მარ გა ლი ტე ბი, რაც 
აფხა ზე თის  კა პე ლას გა აჩ ნი ა, 

კი დევ უფ რო გამ რავ ლ დეს

კრებულის – „დიმიტრი 
ჯაიანი“ – წარდგინება

ნოდარ ტაბიძე
„გა ლაკ ტი ო ნი და 

აფხა ზე თი“

გიორგი ესებუა

ქვეყანა სავსე ქრისტეს 
სარწმუნოებით

გუ რამ ყუ რაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
აფხა ზე თის სა ხელ მ წი ფო სა გუნ დო 
კა პე ლა, სა ქარ თ ვე ლოს  კულ ტუ
რი სა  და ძეგ ლ თა  დაც ვის  სა მი
ნის ტ როს,  აფხა ზე თის  ავ ტო ნო
მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბი სა  
და  აფხა ზე თის  ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს მხარ
და ჭე რით, ბელ გი ის სა მე ფო ში, 
ბრი უ სე ლის წმინ და მი ქა ე ლის და 
გუ დუ ლას სა ხე ლო ბის სა კა თედ რო 
ტა ძარ ში გა მარ თულ კლა სი კუ რი 
მუ სი კის კონ ცერ ტ ში მო ნა წი ლე ობ
და. კონ ცერ ტის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი 
იყ ვ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს სა ელ ჩო და 
„ტაძრის სა მე გობ რო ფონ დი”, რო
მე ლიც ბელ გი ის მე ფის ბო დუ ე ნის 
ფონ დის (King Baudoin Foundation) 
წევ რი ა. 
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აფხა ზე თის კა პე ლა ბელ გი ის სა კა თედ რო ტა ძარ ში წარმატებით გამოვიდა

ნატო კორსანტია

დასაწყისი პირველ გვერდზე
აფხა ზე თის სა გუნ დო კა პე ლა ამ კონ ცერ

ტ ზე ბელ გი ე ლი მუ სი კო სი სა და დი რი ჟო რის 
მა რი ან მი ტე ას მიწ ვე ვით გა ემ გ ზავ რა. ეს იმ 
სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის გაგ რ ძე ლე ბა ა, 
რა საც აფხა ზე თის კა პე ლამ მი სი შემ ქ ნე ლის 
გუ რამ ყუ რაშ ვი ლის სი ცოცხ ლე ში ვე მი აღ
წი ა. აფხა ზე თის კა პე ლამ კონ ცერ ტ ზე ბელ
გი ის სამ მარ ტი ნის (Le Sammartini choeur & 
orchestre) გუნ დ თან ერ თად შე ას რუ ლა შუ
ბერ ტის უდი დე სი ნა წარ მო ე ბი  E flat Mass 
D 950,5 სო ლის ტის, გუნ დი სა და ორ კეს ტ
რის თ ვის. შუ ბერ ტის მე სა კა პე ლამ სა გან
გე ბოდ ამ კონ ცერ ტის თ ვის მო ამ ზა და მი სი 
ახა ლი სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლის  ზვი ად 
ბოლ ქ ვა ძის დი რი ჟო რო ბით. 

ბრი უ სე ლის სა კა თედ რო ტა ძარ ში გა მარ
თუ ლი კლა სი კუ რი მუ სი კის კონ ცერ ტი დან 
შე მო სუ ლი თან ხა მთლი ა ნად მოხ მარ დე ბა 
ამ ტაძრის ის ტო რი უ ლი ვიტ რა ჟე ბი დან ერ

თ ერ თის  „განკითხვის დღის” რე ა ბი ლი
ტა ცი ას. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო 
აფხა ზე თის კა პე ლის სა ხით ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნე სი მოვ ლე ნის  მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო
ბის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლის 
დაც ვა შე ნარ ჩუ ნე ბის პრო ცე სის  მო ნა წი ლე 
გახ და.

ბრი უ სე ლის სა კა თედ რო ტა ძა რი აშე ნე
ბუ ლია 12261519 წ.წ. და  წარ მო ად გენს გო
თი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის ბრწყინ ვა ლე ნი მუშს.  
სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია  მი სი ვიტ რა ჟე ბი, 
რომ ლებ საც გა მორ ჩე უ ლი ოს ტა ტე ბი XVI
XIX სა უ კუ ნე ებ ში  ქმნიდ ნენ.  ამ ტა ძარ ში 
სა გუნ დო მუ სი კის კონ ცერ ტე ბის გა მარ თ
ვას  2003 წლი დან  ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი და  
იგი ტრა დი ცი უ ლად ორ წე ლი წად ში ერ თხელ 
ტარ დე ბა. კონ ცერტს კლა სი კუ რი მუ სი კის 
მოყ ვა რუ ლებ თან ერ თად ბრი უ სელ ში აკ
რე დი ტე ბუ ლი დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის, 
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტე ბის და ბელ გი ის 
სა მე ფოს ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბი და ეს წ რ ნენ.

 სა გუნ დო კა პე ლას ბრი უ სე ლის ვო ლუ
ვე სენ პი ე რის მე რი ამ უმას პინ ძ ლა. გუნ დის 
წევ რებს შეხ ვ და ვო ლუ ვე სენ პი ე რის მე რი 
ბე ნუა კო რექ სი, რო მელ მაც იმე დი გა მოთ
ქ ვა, რომ ქარ თუ ლი კა პე ლას მო ნა წი ლე ო ბა 
ბრი უ სე ლის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში ტრა
დი ცი ად იქ ცე ვა. მე რი ა ში შეკ რე ბილ სტუმ
რებს სა ქარ თ ვე ლოს ელ ჩ მა ნა ტა ლი სა ბა ნა
ძემ სიტყ ვით მი მარ თა.

სა ქარ თ ვე ლოს დღე ვან დე ლი რე ა ლო
ბი დან გა მომ დი ნა რე, აფხა ზე თის ის ტო რი
ულ  კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის   აღ დ გე ნი სა 
და შე ნარ ჩუ ნე ბის საქ მე ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლი ენი ჭე ბა ევ რო პის კულ ტუ რუ ლი წრე
ე ბის მხარ და ჭე რას. ამ დე ნად, გუ რამ ყუ

რაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის აფხა ზე თის სა ხელ მ
წი ფო სა გუნ დო კა პე ლას ზე მოთ ხსე ნე ბულ 
საქ ველ მოქ მე დო კონ ცერ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბა    
კი დევ ერ თი დას ტუ რია  იმი სა, რომ  კა პე
ლას საქ მი ა ნო ბა, მი სი შე მოქ მე დე ბა სა ერ
თო სა კა ცობ რიო კულ ტუ რულ  ღი რე ბუ ლე
ბებს ეფუძ ნე ბა და ემ სა ხუ რე ბა. 

ბელ გი ა ში გამ გ ზავ რე ბამ დე შუ ბერ ტის 
მესა აფხა ზე თის კა პე ლამ თბი ლი სის ოპე
რის თე ატ რ ში გა მარ თულ საქ ველ მოქ მე დო 
კონ ცერ ტ ზე ევ გე ნი მი ქე ლა ძის სა ხე ლო ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ სიმ ფო ნი ურ ორ
კეს ტ რ თან ერ თად წარ მო ად გი ნა. კონ ცერ
ტი ნი კო ლოზ რაჭ ვე ლი სა და ეროვ ნუ ლი 
მუ სი კა ლუ რი ცენ ტ რის მი ერ იყო ორ გა ნი
ზე ბუ ლი და მას ში ასე ვე მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 

სა მე ბის ტაძ რის სა პატ რი არ ქო გუნ დი და 
სო ლის ტე ბი: გი ორ გი ცა გა რე ლი (ალტი), 
ქე თე ვან ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი (სოპრანო), 
ირი ნა შე რა ზა დიშ ვი ლი (სოპრანო), მაგ
და ჭი ჭი აშ ვი ლი (მეცო სოპ რა ნო), გი ორ გი 
შარ ვა ში ძე (ტენორი), გი ორ გი ბე როშ ვი ლი 
(ტენორი), გი ორ გი გო დერ ძიშ ვი ლი (ბანი). 
კონ ცერ ტის ბო ლოს კი  შეს რულ და ზვი
ად ბოლ ქ ვა ძის ნა წარ მო ე ბი: In Memoriam 
სო ლო ალ ტის, ორ კეს ტ რი სა და მა მა კაც თა 
გუნ დი სათ ვის. 

მე3 გვერდზე გთა ვა ზობთ, აფხა ზე თის 
სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნელ თან, ზვი ად ბოლ
ქ ვა ძეს თან ინ ტერ ვი უს პი რად და აფხა ზე თის 
კა პე ლას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე.

მაია შონია 
27 ოქ ტომ ბე რს აფხა ზუ რი ენის დღის აღ
სა ნიშ ნა ვად აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს თან არ სე ბულ ვ. არ ქა ნი ას 
სა ხე ლო ბის არ ტ  გა ლე რე ა ში ნი ნო მი ქი აშ
ვი ლის წიგ ნის „მერაბ კოს ტა ვა” წარ დ გი ნე
ბა გა ი მარ თა. წიგ ნი ქარ თულ და აფხა ზურ 
ენებ ზეა გა მო ცე მუ ლი და ის აფხა ზურ ენა ზე 
2016 წელს  „ქართულაფხაზურ ურ თი ერ
თო ბა თა ინ ს ტი ტუტ მა” თარ გ მ ნა.

ნი ნო მი ქი აშ ვი ლის წიგ ნი „მერაბ კოს ტა
ვა” (მეორე გა მო ცე მა) აფხა ზე თის ა/რ გა
ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს 
მხარ და ჭე რით და ი ბეჭ და. წიგ ნი ბი ოგ რა ფი
უ ლი ხა სი ა თი საა და მას ში   სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი გმი რის  მე რაბ კოს ტა ვას ცხოვ
რე ბის (წინაპრები, მო წა მე ობ რი ვი ცხოვ რე
ბა, აღ სას რუ ლი) ამ სახ ვე ლი  დო კუ მენ ტუ რი 
და ფო ტო მა სა ლაა წარ მოდ გე ნი ლი. ის თავ
და პირ ვე ლად 2013 წელს და ი ბეჭ და ქარ თულ 

ენა ზე და მი სი  წარ დ გი ნე ბა 2013 წლის 13 
ოქ ტომ ბერს ხა რა გა უ ლის რა ი ო ნის სო ფელ 
ბო რით ში (იქ, სა დაც მე რაბ კოს ტა ვა და ი ღუ
პა) შედ გა.  

წარ დ გი ნე ბას ეს წ რე ბო და აფხა ზე თის 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე
ლი ვახ ტანგ ყოლ ბა ი ა. დამ ს წ რეთ შე სა ვა ლი 
სიტყ ვით მი მარ თა აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი
უ რი რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და კულ
ტუ რის მი ნის ტ რ მა დი მიტ რი ჯა ი ან მა. მან 
აფხა ზუ რი ენის დაც ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე 
ისა უბ რა და დამ ს წ რეთ შე ახ სე ნა მე რაბ კოს
ტა ვას სიტყ ვე ბი: „ჩვენ მა ინც ვი პო ვით გზას 
აფხა ზი ხალ ხის გუ ლე ბი სა კენ!”. სა ღა მო სა
ერ თო დაც  ამ სუ ლის კ ვე თე ბით წა რი მარ თა. 
წიგ ნის ავ ტორ მა ნი ნო მი ქი აშ ვილ მა აღ ნიშ
ნა: „ამ წიგ ნის გა მო ცე მით და ამ შეხ ვედ რით 
გვინ და ვი პო ვოთ ჩვე ნი წი ლი გზა აფხა ზი 
ხალ ხის გუ ლე ბი სა კენ”. მე რაბ კოს ტა ვას 
ფას და უ დე ბელ წვლილ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 
თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლა ში ისა უბ რეს 
აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტატ მა, მხატ ვარ მა 
ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვილ მა, ენათ მეც ნი ერ მა 
ლე ვან ღვინ ჯი ლი ამ, პრო ფე სორ მა ვახ ტანგ 
ძა ბი რა ძემ, პო ეტ მა ქე თე ვან შენ გე ლი ამ, 
აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რემ გია გვა
ზა ვამ და სხვ. 

დარ ბაზ ში სა გან გე ბოდ ამ დღის თ ვის 
გა მო ფე ნი ლი იყო აფხა ზე თის მხატ ვ რე ბის: 
ნუგ ზარ მგა ლობ ლიშ ვი ლის (მერაბ კოს ტა ვას 
პორ ტ რე ტი), და ვით ბა ძა ღუ ას, ავ თან დილ 
შენ გე ლი ას, ალექ სან დ რე ხუ ბუ ას, ზუ რაბ 
ჭე დი ას, მა ნონ ბუ ლის კე რი ას, ელ დარ ქავ შ
ბა ი ას, ვა ლე რი ჩარ გა ზი ას და მე რაბ ფი ფი ას 
ნა მუ შევ რე ბი. 

“ჩვენ მაინც ვიპოვით გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ!”

P.S. ბელგიიდან ჩამოსვლის შემდეგ გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის 
სახელმწიფო საგუნდო კაპელას წევრებთან და გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელთან 
შეხვედრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში   გაიმართა.

ვახტანგ ყოლბაიამ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 
მოვალეობის შემსრულებელმა აფხაზეთის საგუნდო კაპელას ბელგიის სამეფოში, ბრიუსელის 
წმინდა მიქაელის და გუდულას სახელობის საკათედრო ტაძარში გამართულ კლასიკური 
მუსიკის საქველმოქმედო კონცერტში მონაწილეობისათვის მადლობა გადაუხადა და 
წარმატებული გამოსვლა მიულოცა.

შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე 
ელგუჯა(გია) გვაზავა, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დიმიტრი 
ჯაიანი და აფხაზეთის საგუნდო კაპელას სამხატვრო ხელმძღვანელი ზვიად ბოლქვაძე 
ესწრებოდნენ.
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   „როგორც მთვა რე ზღვას, მუ სი კა ადა მი ა
ნის სულს  ნა პი რებს  ატო ვე ბი ნებს ხოლ მე,”  წერს 
ერ თ გან მწე რა ლი თა მაზ ჭი ლა ძე.  ბა ტო ნო ზვი ად, 
მე რე კი რო ცა ისევ ნა პი რებს უბ რუნ დე ბით, არ 
გიძ ნელ დე ბათ?

 - მე სულ ზღვა ში ვარ. ნა პირ ზე არა სო დეს 
ვბრუნ დე ბი. რაც აზ როვ ნე ბა და ვიწყე, სულ ზღვა-
ში ვარ, ხან და ხან ვიხ რ ჩო ბი კი დეც. 

   და მა ინც, უფ რო პირ და პირ გკითხავთ, რა 
არის თქვენ თ ვის მუ სი კა, მი სი შექ მ ნა შვე ბაა თუ 
ტკი ვი ლი?

- მუ სი კა ჩემ თ ვის არა მარ ტო ბგე რე ბი ა, არა-
მედ აზ როვ ნე ბა ა, ურ თი ერ თო ბა ა, სა ერ თოდ, ყვე-
ლა ფე რი ა. მუ სი კის შექ მ ნის დროს, თით ქოს ხე დავ 
და გრძნობ მთელ სამ ყა როს, და ბა დე ბას, გარ-
დაც ვა ლე ბას, აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა მოვ ლე ნას. 
ამ დროს ზე ბუ ნებ რი ვი, რა ღაც სა ო ცა რი ძა ლე ბი 
გმარ თავს. მე ამის გა რე შე არ თუ ვერ ვცხოვ რობ. 
ხან და ხან მინ და, ვი ყო ამის გა რე შე, მაგ რამ აღარ 
გა მო დის. რაც შე ე ხე ბა კითხ ვას, მუ სი კის შექ მ-
ნა  ჩემ თ ვის შვე ბაა თუ ტკი ვი ლი? არ არის შვე ბა, 
ისევ ტკი ვი ლი ა. შვე ბა აქ, ამ მი წი ერ ყო ფა ში არ 
არ სე ბობს. შვე ბა მხო ლოდ მა შინ მო დის ხან და ხან, 
რო ცა უფ რო მე ტია სით ბო, სი კე თე, სათ ნო ე ბა, 
სიყ ვა რუ ლი. რო ცა ეს ყვე ლა ფე რი ჭარ ბობს, მა შინ 
არის შვე ბა.

   ჩვენს ძა ლი ან პრო ზა ულ,  პო ლი ტი კით გა და
ქან ცულ ყო ფა ში ასე ცხოვ რე ბა რთუ ლი არ არის?

-  ძა ლი ან რთუ ლი ა.  ზო გა დად, რა აწე რი ნებს 
ადა მი ანს მუ სი კას? აწე რი ნებს ის, რომ მის გარ შე-
მო, სა ერ თოდ, ამ სამ ყა რო ში ამ დე ნი შიმ ში ლი და 
ავად მ ყო ფო ბა ა, ამ დე ნი შუ რი, მტრო ბა და გა უ-
ტან ლო ბა ა, ამ დე ნი გა უ გებ რო ბა ა, და რომ ამ გ ვა რი 
გა უ გე ბა რი ფორ მით ვე სა უბ რე ბით და ვექ ცე ვით 
ერ თ მა ნეთს. ეს სამ ყა როს ძა ლი ან დი დი პრობ ლე-
მა ა, რა საც მე რე გად მოს ცემ მუ სი კით.

 და ამ გ ვა რი ემო ცი ე ბი თა და ტკივ ლით სავ სე  
ნა წარ მო ებ ზე  მუ შა ო ბის პრო ცეს ზე  რას იტყო
დით?

- მუ შა ო ბის პრო ცე სი და ბა დე ბას, მშო ბი ა რო-
ბას ჰგავს, რის შემ დე გაც გრჩე ბა ძა ლი ან დი დი სი-
ცა რი ე ლე, გა მო ფი ტუ ლო ბა. მე რე თა ვი დან იკ რებ 
ძა ლებს, რო მე ლიც თან და თან აზ რებ თან ერ თად 
ფორ მას იღებს და... ისევ იწყე ბა... ამა ზე სა უ ბა რი 
ძა ლი ან რთუ ლია და ჩემ გან ძა ლი ან ხმა მა ღა ლი 
იქ ნე ბა. ჯერ ვფიქ რობ, რომ მე, უბ რა ლოდ, ერ თი 
წვე თი ვარ ამ სა ო ცა რი სამ ყა რო სი, ამ სა ო ცა რი 
ღვთი უ რი მოვ ლე ნის. ჯერ მხო ლოდ ახალ ნა ბი-
ჯებს ვდგამ. სა ბო ლო ოდ, არა ვინ იცის, რა სა ხეს 
მი ი ღებს ჩე მი მუ სი კა, მაგ რამ ზო გა დად თუ მუ სი კა 
ფა სე უ ლი ა, ნამ დ ვი ლი ა,  ის იღა ღა დებს რო გორც 
XI, XII, XIII, XIV, XV… ისე  XXI სა უ კუ ნე შიც. ისი ნი 
ყვე ლა სა უ კე ნე ში ძა ლი ან ახ ლოს იქ ნე ბი ან ერ თ მა-
ნეთ თან, იმი ტომ რომ ემო ცი ე ბია ძა ლი ან ახ ლოს, 
იმი ტომ რომ ნამ დ ვი ლი მუ სი კა ამაღ ლე ბუ ლი ა, რა-
ღაც ღვთი უ რი დაჰ კ რავს. ღვთის ძა ლი ან დი დი სა-
ჩუ ქა რი ა, რომ ჩვენ - ადა მი ა ნებს მოგ ვ ცა მუ სი კის 
შეგ რ ძ ნე ბა და მად ლო ბა უფალს, რომ ცო ტად თუ 
ბევ რად, მეც გამ ხა და ამი სი ღირ სი.  

 თქვენ დი რი ჟო რიც ხართ და კომ პო ზი ტო
რიც, რამ დე ნად რთუ ლია ან ად ვი ლი მა თი შე თავ
სე ბა?

-   რო ცა დი რი ჟო რიც ხარ, ეს ძა ლი ან კარ გი 
სა შუ ა ლე ბა ა, გა ი ზარ დო რო გორც კომ პო ზი ტო რი. 
მით უმე ტეს, თუ მუ შა ობ იმ დო ნის კო ლექ ტივ თან, 
რო მე ლიც ყვე ლა სირ თუ ლეს უმ კ ლავ დე ბა.

ძა ლი ან დი დი სურ ვი ლი მაქვს, უფ რო მე ტიც, 
ჩე მი მთა ვა რი ამო ცა ნა ა, რომ სა გუნ დო მუ სი კა 
მსმე ნე ლის თ ვის უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი და გა სა გე ბი 
გახ დეს. მას ყვე ლა ვერ მო ის მენს,  მომ ზა დე ბუ-
ლი ყუ რი სჭირ დე ბა, ამი ტო მაც, ვფიქ რობ, უფ რო 
ხში რად უნ და ის მო დეს სა გუნ დო მუ სი კა. სა ქარ თ-
ვე ლო ში არ შე იძ ლე ბა ხმა და ი კარ გოს. ჩვენ მომ-
ღე რა ლი ერი ვართ და სამ ყა როს ყვე ლა ზე მე ტად 
ამით გა ვა ო ცებთ, ამით ყვე ლა ზე მე ტად მი ვაწ ვ-
დენთ ხმას.

ქარ თუ ლი ფოლ კ ლო რი რომ სა ო ცა რია და 
ხელ შე უ ხე ბე ლი, ყვე ლამ ვი ცით. თა ვის მხრივ სა-
გუნ დო მუ სი კა არის მას შ ტა ბუ რი, მრავ ლის მეტყ-
ვე ლი, აქ მუ სი კა ლუ რი ფორ მე ბი და აზ როვ ნე ბა 
საზღ ვ რე ბის გარ ღ ვე ვის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.  
ამ ჟან რ ში ბევ რი თქვეს ქარ თ ველ მა კომ პო ზი ტო-
რებ მაც. მათ გან გა მოვ ყოფ დი იოსებ კე ჭაყ მა ძეს, 
იმი ტომ, რომ მან ქარ თუ ლი მუ სი კა ლუ რი ქრეს-
ტო მა თია შექ მ ნა და ძა ლი ან დი დი სა გან ძუ რი დაგ-
ვი ტო ვა. იმე დი მაქვს, რომ ქარ თუ ლი სა გუნ დო 
მუ სი კა მო მა ვალ შიც იმ სი მაღ ლე ზე იქ ნე ბა, რო-
მელ საც  იმ სა ხუ რებს ქარ თ ვე ლი ერი. 

  სა ინ ტე რე სო ა, რო მე ლი უფ რო რთუ ლი ა, სა
კუ თა რი თუ სხვი სი ნა წარ მო ე ბის  დი რი ჟო რო ბა?

- ზო გა დად, მუ სი კა იმ დე ნად დი დი ა, რომ ყო-

ზვი ად ბოლ ქ ვა ძე:

ვეც დე ბი, ის მარ გა ლი ტე ბი, რაც აფხა ზე თის 

კა პე ლას გა აჩ ნი ა, კი დევ უფ რო გამ რავ ლ დეს
ნა ტო კორ სან ტია

ზვი ად ბოლ ქ ვა ძემ თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
კონ სერ ვა ტო რი ის სა გუნ დო სა დი რი ჟო რო ფა
კულ ტე ტი და ამ თავ რა პრო ფე სორ  შალ ვა მო სი ძის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. ამ ჟა მად ის ამა ვე კონ სერ ვა
ტო რი ის სა კომ პო ზი ციო ფა კულ ტე ტის დოქ ტო
რან ტი ა. 2003 წლი დან მუ შა ობს კომ პო ზი ცი ა ში, 
ასე ვე სიმ ფო ნი უ რი  მუ სი კის  ჟან რ ში.  მის სა გუნ დო 
მუ სი კას ას რუ ლე ბენ შე რე უ ლი და ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
(ქალთა და მა მა კაც თა) გუნ დე ბი. 2005  წლი დან 
ზვი ად ბოლ ქ ვა ძის  კომ პო ზი ცი ებს  ას რუ ლებს  ნი
ნო  ქა თა მა ძე ჯგუფ  „ინსაით”თან ერ თად. ზვი
ად ბოლ ქ ვა ძემ და  ნი ნო  ქა თა მა ძემ 2008 წელს 
ერ თად ჩა წე რეს  ალ ბო მი „Blue.” ზვი ად ბოლ ქ ვა ძე 
2007  წლი დან  წარ მა ტე ბით მუ შა ობს  კი ნო მუ სი
კის ჟან რ ში. თა ნამ შ რომ ლობს ცნო ბილ უკ რა ი ნელ  
რე ჟი სორ სა შა კი რი ენ კოს თან. მათ არა ერ თი ერ
თობ ლი ვი ნა მუ შე ვა რი აქვთ. მათ  შო რის ერ თ ერ თი 
ფილ მი „Иллузия страха”, რო მელ საც 2008 წელს 
მი ე ნი ჭა პრი ზი  სა უ კე თე სო  უცხო უ რი  ფილ მის
თ ვის  ჰი უს ტო ნის  მსოფ ლიო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე, 
2009  წელს  წარ დ გე ნილ  იქ ნა  „ოსკარზე” სა უ
კე თე სო  უცხო უ რი ფილ მის სტა ტუ სით. ზვი ად 
ბოლ ქ ვა ძე სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კოს 
 პატ რი არ ქის სა გა ლობ ლე ბის სა გუნ დო და სა ორ
კეს ტ რო არან ჟი რე ბე ბის ავ ტო რი ა. ეწე ვა აქ ტი ურ 
პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბას. მუ შა ობს სა მე ბის 
სა კა თედ რო ტაძ რის გუნ დ თან. გარ და ამი სა,  სტუ
დია „ანაბანას” ბავ შ ვ თა გუნ დის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ა. 
წლე ბის წი ნათ შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა
ხელ მ წი ფო  აკა დე მი უ რი  თე ატ რის  დიდ  სცე ნა ზე  
გა ი მარ თა მი სი პირ ვე ლი  სა ავ ტო რო  კონ ცერ ტი 
სიმ ბო ლუ რი სა ხელ წო დე ბით  „გზა მი დის”. გზამ ის ახ ლა ხან გუ რამ ყუ რაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის აფხა ზე
თის  სა ხელ მ წი ფო კა პე ლას სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვან ლად მო იყ ვა ნა.

ველ ბგე რას სჭირ დე ბა გა მარ თ ლე ბა, სწო რი ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ხედ ვა. რო დე საც სა დი რი ჟო რო 
სკო ლა გავ ლი ლი გაქვს, შენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
არა აქვს, სა კუ თარ ნა წარ მო ებს დი რი ჟო რობ თუ 
სხვი სას. ორი ვეს ერ თ ნა ი რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით 
ეკი დე ბი. ტექ ნო ლო გი უ რი პრინ ცი პე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, სა კუ თარ ნა წარ მო ებ საც ისე ვე ვუ ყუ რებ, 
რო გორც სხვის ნა წარ მო ებს. გარ და ამი სა, ბევ რი 
სხვა ნი უ ან სი ა, რო მე ლიც მუ შა ო ბი სას იკ ვე თე ბა. 
ეს შე იძ ლე ბა შე ა და რო პრო ცესს, რო გორ აპირ კე-
თებს ხე ლო სა ნი ამა თუ იმ ნა კე თო ბას ან რო გორ 
მუ შა ობს მო ქან და კე ქვას თან. ჩვენს შემ თხ ვე ვა-
შიც თა ვი დან ამ გ ვა რი უხე ში მიდ გო მე ბია სა ჭი რო, 
რა თა სა ბო ლო ოდ დახ ვე წილ, ეს თე ტი უ რად მა ღალ 
შე დეგს მი აღ წი ო.

უბ რა ლოდ, სა კუ თა რი ნა წარ მო ე ბის შეს რუ-
ლე ბი სას, უფ რო ად ვი ლია მი სი ახ ს ნა, გად მო ცე მა, 
იმი ტომ რომ ეს შე ნი სათ ქ მე ლი ა, შე ნი სატ კი ვა რი ა. 
ამ დროს გა ცი ლე ბით თა მა მი ხარ. თუმ ცა, სხვის 
ნა წარ მო ე ბებ ზეც უნ და გქონ დეს სა კუ თა რი აზ რი 
და ხედ ვა.

   რო დე საც  ოპე რა ში სა მე ბის ტაძ რის სა
პატ რი არ ქო გუნ დი ლა დო ასა თი ა ნის ლექ ს ზე 
„კრწანისის ყა ყა ჩო ებ ზე” და წე რილ თქვენს ნა წარ
მო ებს ას რუ ლებ და, რა ტომ ღაც მო მინ და მო მეს
მი ნა, ამ მუ სი კას სიტყ ვე ბით რო გორ გად მოს ცემ
დით...

 -  ლა დო ასა თი ა ნის ამ ლექ სის ყო ვე ლი წარ-
მოთ ქ მი სას კი არა, წარ მო სახ ვი სას თმე ბი ყალ ყ ზე 
მიდ გე ბა. ძა ლი ან გან ვიც დი მის ყო ველ სტრი ქონს 
და გა დავ წყ ვი ტე, მუ სი კა ლუ რად გად მო მე ცა  ეს 
ყვე ლა ფე რი, მათ შო რის ძა ლი ან მძი მე შეგ რ ძ ნე ბე-

ბი, რაც ამ სა ზა რელ სუ რათს ასა ხავს: ბრძო ლის 
ვე ლი, სა დაც უზარ მა ზა რი ტკი ვი ლი და სა ში ნე-
ლი სა ნა ხა ო ბა ა; სა დაც ამა ვე დროს უზარ მა ზა რი 
ვაჟ კა ცუ რი სუ ლი, სამ შობ ლო სად მი სიყ ვა რუ ლი 
სუ ფევს. ნა წარ მო ე ბის შუა ნა წილ ში კი დევ ამ გმი-
რე ბის ცხოვ რე ბაა ასა ხუ ლი, ის სევ და, თუ რო გო-
რი დი დი ბედ ნი ე რე ბაა სი ცოცხ ლე... ბო ლო ში არის 
დე დის და შვი ლის სა ხე ე ბი და აქ გა ლაკ ტი ო ნის 
ლექ სი მო ვიშ ვე ლი ე: „ჭკნება ვარ დე ბი რგუ ლი, 
ქა რი ქა ნა ობს ქნა რად, არ გამ რ თელ დე ბა გუ ლი, 
წყნა რად, წარ სუ ლო, წყნა რად”...

 ბა ტო ნო ზვი ად, რას ნიშ ნავს თქვენ თ ვის 
აფხა ზე თის კა პე ლას სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვან ლად 
მოს ვ ლა. რა გეგ მებს და ჩა ნა ფიქრს უკავ შირ დე ბა 
ეს მოვ ლე ნა თქვენს შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში?

- ვმუ შა ობ რო გორც თა ნა მედ რო ვე სა სიმ ღე-
რო, ისე სა გუნ დო მუ სი კა ში. ძი რი თა დად მა ინც 
ჩე მი შთა გო ნე ბა არის სა გუნ დო მუ სი კა. დი დი 
ბედ ნი ე რე ბა ა, რომ აფხა ზე თის კა პე ლას თან - ამ 
არაჩ ვე უ ლებ რივ ადა მი ა ნებ თან ერ თად მექ ნე ბა 
სა შუ ა ლე ბა, გა ვაგ რ ძე ლო ის დი დი საქ მე, მრა ვალ-
ხ მი ა ნო ბას ვგუ ლის ხ მობ, რო მე ლიც ღირ სე უ ლად 
და იწყეს ჩვენ მა წი ნაპ რებ მა. შემ დეგ კი ასე ვე მა-
ღალ პ რო ფე სი ულ დო ნე ზე წარ მარ თეს ნი კო სულ-
ხა ნიშ ვილ მა, იოსებ კე ჭაყ მა ძემ, გო გი ჩლა ი ძემ, 
ჯე მალ ბეგ ლა რიშ ვილ მა და სხვ. სა გუნ დო მუ სი კა-
ში რომ არ ყო ფი ლიყ ვ ნენ ეს ადა მი ა ნე ბი, ცხა დი ა, 
არ ვიქ ნე ბო დი არც მე. ახ ლა ჩვენ უნ და გა ვუფ რ-
თხილ დეთ ჩვე ნი მა მე ბის და ნა ტო ვარს და გა ვაგ-
რ ძე ლოთ.  მეც მათ თან ერ თად შე ვეც დე ბი, თუ 
ხმა მა ღა ლი ნათ ქ ვა მი არ გა მო მი ვა, სა კუ თა რი სათ-
ქ მე ლი ვთქვა და ხე ლოვ ნე ბის ამ  საკ მა ოდ რთუ-

ლი სფე როს გან ვი თა რე ბა ში ჩე მი თუნ დაც პა ტა რა 
წვლი ლი შე ვი ტა ნო. 

ამას თა ნა ვე, აქ ვე მინ და მად ლი ე რე ბა გა მოვ ხა-
ტო აფხა ზე თის მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რის ვახ-
ტანგ ყოლ ბა ი ა სა და აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი ნის ტ რის დი მიტ რი ჯა ი ა ნის მი მართ, 
რომ ლებ მაც ნდო ბა გა მო მიცხა დეს და აფხა ზე თის 
კა პე ლას ხელ მ ძღ ვან ლის და ნიშ ვ ნი სას არ ჩე ვა ნი 
ჩემ ზე შე ა ჩე რეს. ასე ვე დი დი მად ლო ბა მათ იმის თ-
ვის, რომ კა პე ლას ბელ გი ა ში პრეს ტი ჟულ კონ ცერ-
ტ ზე გა სამ გ ზავ რებ ლად სა ჭი რო თან ხის მო სა ძი ებ-
ლად ძა ლის ხ მე ვა არ და ი შუ რეს. 

  აფხა ზე თის კა პე ლა ქარ თ ვე ლი კომ პო ზი ტო
რე ბის ნა წარ მო ე ბებ საც ას რუ ლებს. გო გი ჩლა ი ძემ 
სა კუთ რივ მის თ ვის რამ დე ნი მე სიმ ღე რა და წე რა 
კი დეც. თქვენ თუ აპი რებთ ამ კა პე ლას თან ერ თად  
თქვე ნი ნა წარ მო ე ბე ბის შე რუ ლე ბას?

 - მო ვე დი თუ არა, უზარ მა ზარ საქ მეს - შუ ბერ-
ტის მესას შე ვე ჭი დეთ. ეს ჩემს მოს ვ ლამ დე იყო და-
გეგ მი ლი. ევ რო პულ მუ სი კას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ცოდ ნა და მიდ გო მა სჭირ დე ბა. ჩემს ნა წარ მო ე ბებს 
არა ერ თი  კო ლექ ტი ვი: გო რის ქალ თა გუნ დი, თბი-
ლი სის კა პე ლა, სა მე ბის გუნ დი და ა.შ. ას რუ ლებს. 
რა ტო მაც არა, თუ ამის სა შუ ა ლე ბა მო მე ცე მა, ისი ნი 
აფხა ზე თის კა პე ლა მაც შე ას რუ ლოს. ვი ფიქ რებ იმა-
ზეც, რომ კონ კ რე ტუ ლად ამ გუნ დის თ ვის დავ წე რო 
ნა წარ მო ე ბი, მაგ რამ ეს მოხ დე ბა მხო ლოდ იმის შემ-
დეგ, რო ცა მე უკ ვე მე ცო დი ნე ბა კა პე ლას თი თო ე უ-
ლი წევ რის ბგე რა, მუ სი კა ლუ რი გე მოვ ნე ბა, გა ვი გო-
ნებ თი თო ე უ ლი მათ გა ნის სუნ თ ქ ვას... ამის შემ დეგ 
დავ წერ მათ თ ვის და ეს ნა წარ მო ე ბი იქ ნე ბა გა ცი ლე-
ბით უფ რო მეტყ ვე ლი და გუნ დ ზე მორ გე ბუ ლი.

 აფხა ზე თის კა პე ლა ზე სა უბ რი სას, მუ სი კის
მ ცოდ ნე ე ბი ხაზ გას მით მი უ თი თე ბენ „გუნ დის გა
მორ ჩე ულ და უაღ რე სად მოქ ნილ ჟღე რა დო ბა ზე, 
გან სა კუთ რე ბულ ბგე რა ზე”, რა საც მი სი შემ ქ მ ნე
ლის  გუ რამ ყუ რაშ ვი ლის  სხვა თა გან გა მორ ჩე უ
ლი ყუ რით, „მუსიკალური „ფილოსოფიით”  ხსნი ან. 
თქვენ თ ვის რამ დე ნად ნი შან დობ ლი ვია აფხა ზე თის 
კა პე ლას ეს თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რამ დე ნად იპო ვეთ 
მას თან რა ღაც ნა თე სა უ რი? რაც მთა ვა რი ა, რამ
დე ნად შე უ ნარ ჩუნ დე ბა კა პე ლას გუ რამ ყუ რაშ ვი
ლი სე უ ლი გა მორ ჩე უ ლი ბგე რა და ჟღე რა დო ბა?

- ჩემ თ ვის და სა ერ თოდ, თი თო ე უ ლი მუ სი კო-
სის თ ვის, სა გუნ დო მუ სი კის ქო მა გის თ ვის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია ბგე რა, თუ სა ი დან მო დის ის, რა 
სიღ რ მე ე ბი დან, რო გო რი სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო-
ბი დან. ბა ტონ გუ რამ თან და კავ ში რე ბი თაც იგი ვე 
შე მიძ ლია ვთქვა, მან მო ა ხერ ხა, რომ თა ვი სი ენერ-
გე ტი კუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი სწო რად მი ე ტა ნა მომ-
ღერ ლებ თან და სა სურ ვე ლი შე დე გი მი ი ღო კი დეც. 
მას ჰქონ და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხედ ვა, რაც უნ და 
ჰქონ დეს ყვე ლა დი რი ჟორს, ყვე ლა მუ სი კოსს, რი-
თაც გა მო ვირ ჩე ვით ადა მი ა ნე ბი. მე, რა თქმა უნ და, 
ვეც დე ბი, ის მარ გა ლი ტე ბი, რაც გა აჩ ნია კა პე ლას, 
კი არ და ი კარ გოს, არა მედ გამ რავ ლ დეს.

გარ და ამი სა, ჩე მი მთა ვა რი ამო ცა ნა და სა მო-
მავ ლო გეგ მე ბი ამ გუნ დ თან და კავ ში რე ბით საკ მა-
ოდ მას შ ტა ბუ რი ა: ძა ლი ან მინ და, შევ ძ ლოთ, რომ 
შე ვე ხოთ ნა წარ მო ე ბებს რე ნე სან სის პე რი ო დი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი  და გან ვ ლი ლი ეტა პე ბი კარ გად ეს-
მო დეს გუნდს; ჰქონ დეს მრა ვალ ფე რო ვა ნი რე პერ-
ტუ ა რი და ად ვი ლად უღებ დეს ალ ღოს ბა რო კოს, 
რე ნე სანსს, კლა სი კას, რო მან ტიზმს, XX სა უ კუ-
ნი სა და თა ნა მედ რო ვე მუ სი კას; შევ ძ ლოთ ნე ბის-
მი ე რი პე რი ო დი სა და ჟან რის მუ სი კა გად მოს ცეს 
გუნ დ მა ორი გი ნა ლუ რად.

ერ თი სიტყ ვით, სა მო მავ ლოდ ძა ლი ან დი დი 
გეგ მე ბი გვაქვს, რა თა ბა ტო ნი გუ რა მის დაწყე-
ბუ ლი საქ მე ღირ სე უ ლად გაგ რ ძელ დეს ახა ლი ძა-
ლე ბით, ახა ლი შე მარ თე ბით, ახა ლი მუ სი კა ლუ რი 
მა სა ლით. ჩვენ ასე ვე ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო-
ბა გვმარ თებს, რა თა ერ თი ორ გა ნიზ მი გავ ხ დეთ, 
სხვაგ ვა რად ეს არ მოხ დე ბა.

  რო გორ ფიქ რობთ, შედ გა თქვე ნი და კა პე
ლას წევ რე ბის ურ თი ერ თო ბა? თქვენს შო რის სუ
ლი ე რი ძა ფე ბი გა ი ბა?

- ძა ლი ან დიდ პა ტივს ვცემ დი ბა ტონ გუ რამს, 
გუ ლი ძა ლი ან მწყდე ბა, რომ ის არ არის ჩვენ თან 
ერ თად, ვერ აგ რ ძე ლებს თა ვის საყ ვა რელ საქ მეს. 
რა შე მიძ ლია გითხ რათ, ის ისეთ სიყ ვა რულს ატა-
რებ და, ისე თი სიყ ვა რუ ლი და თე სა კა პე ლა ში, რომ 
ეს ყვე ლა ფერ ში იგ რ ძ ნო ბა: ყვე ლა ნი ძა ლი ან კარ-
გე ბი არი ან, უზარ მა ზა რი სით ბო აქვთ, უზარ მა ზა-
რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, მიჩ ვე უ ლე ბი არი ან რე ჟიმს, 
მუ შა ო ბას, ძა ლი ან უყ ვართ მუ სი კა, პა ტივს სცე მენ 
წარ სულს და მზად არი ან იმის თ ვის, რომ მო მა-
ვალ შიც დი დი წარ მა ტე ბე ბი ჰქონ დეთ, რის თ ვი საც 
ენერ გი ას არ და ვი შუ რებთ. იმე დი მაქვს, მო ვა ხერ-
ხებთ იმას, რომ სა ზო გა დო ე ბას კი დევ ძა ლი ან სა-
სი ა მოვ ნო მუ სი კა ლუ რი სა ღა მო ე ბი შევ თა ვა ზოთ.
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 აფხა ზუ რი ენა და კულ ტუ რა ჩვე ნი ის ტო რი უ ლი ყო ფის ნა წი ლია

27 ოქ ტომ ბე რი აფხა ზუ რი ენის დღე  ა. ენი  სა, რო  მელ   საც სა  ქარ   თ   ვე -
ლოს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ით, აფხა  ზე  თის ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე ქარ   თულ   თან ერ   თად, 
მე  ო  რე სა  ხელ   მ   წი  ფო ენის სტა  ტუ  სი აქვს მი  ნი  ჭე  ბუ  ლი. ამ მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვან თა  რიღ   თან და  კავ   ში  რე  ბით აფხა  ზე  თის სა  ჯა  რო სკო  ლებ   ში, სა  დაც 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და აფხაზეთის 
ა/რ განათლების და კულტურის სამინისტროს ძალისხმევით, ის   წავ   ლე -
ბა აფხა  ზუ  რი ენა,   ჩა  ტარ   და ინ   ტეგ   რი  რე  ბუ  ლი გაკ   ვე  თი  ლე  ბი თე  მა  ზე: 
„აფხაზური ენა და აფხა  ზე  თის ის   ტო  რი  უ  ლი ძეგ   ლე  ბი”. 

მოს   წავ   ლე  ებ   მა პე  და  გო  გებ   თან ერ   თად ის   ტო  რი  ულ ჭრილ   ში, დის   კუ  სი -
ის ფორ   მატ   ში, აფხა  ზურ ენა  ზე ისა  უბ   რეს აფხა  ზე  თის ღირ   ს   შე  სა  ნიშ   ნა  ო -
ბებ   ზე, კერ   ძოდ, ილო  რის წმინ   და გი  ორ   გი  სა და ბე  დი  ის, მოქ   ვი  სა და ახა -
ლი ათო  ნის (ივერიის) ტაძ   რებ   ზე, დი  ოს   კუ  რი  ი  სა და ბზი  ფის ცი  ხე  ებ   ზე და, 
ზო  გა  დად, ქარ   თულ–აფხა  ზურ ის   ტო  რი  ულ ძეგ   ლებ   ზე, მათ წარ   სულ   სა და 
დღე  ვან   დე  ლო  ბა  ზე.  მოს   წავ   ლე  ებ   მა  წარ   მო  ად   გი  ნეს აფხა  ზუ  რი ჩა  ნა  ხა  ტე -
ბი და წა  ი  კითხეს აფხა  ზუ  რი ლექ   სე  ბი. მათ აფხა  ზუ  რი ენის კარ   გი ცოდ  -
ნა გა  მო  ამ   ჟ   ღავ   ნეს და ასე, საქ   მით აღ   ნიშ   ნეს ეს დღე. ბო  ლოს აფხა  ზეთ   ში 
მა  ლე დაბ   რუ  ნე  ბის იმე  დი და მსგავ   სი დის   კუ  სი  ე  ბი  სა და პრე  ზენ   ტა  ცი  ე  ბის 
აფხაზ თა  ნა  ტო  ლებ   თან ერ   თად გა  მარ   თ   ვის სურ   ვი  ლი გა  მოთ   ქ   ვეს.

აფხაზური ენის დღე 
აფხაზეთის საჯარო სკოლებში 
აფხაზურ ენაზე აღნიშნეს

აფხა ზუ რი ენა იბე რი ულ  კავ კა სი უ რი ენა თა 
ოჯა ხის ჩრდი ლო და სავ ლურ, ანუ აფხა ზურ
ადი ღე ურ ჯგუფს ეკუთ ვ ნის. პირ ვე ლი აფხა ზუ
რი ან ბა ნი სლა ვურ  კი რი ლუ რი დამ წერ ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე შე ი მუ შა ვა ბა რონ მა პე ტერ ფონ 
უს ლარ მა, რო მე ლიც 37 ასო სა გან შედ გე ბო
და, მაგ რამ იგი არ მო ი ცავ და ყვე ლა აფხა ზურ 
ბგე რას. ამი ტომ 1905 წლი დან გრა ფი კუ ლი 
ნიშ ნე ბის რა ო დე ნო ბა 55 ასომ დე გა ზარ დეს. 
ცნო ბი ლი ენათ მეც ნი ე რი ნი კო მა რი შე ე ცა
და უფ რო სრულ ყო ფი ლად აესა ხა აფხა ზუ რი 
მეტყ ვე ლე ბა. მან ასო თა რა ო დე ნო ბა,  ლა თი ნურ 
ან ბან ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა მოც დათხუთ მე ტამ დე 
გა ზარ და. ცნო ბი ლი ა, რომ აფხა ზუ რი ან ბა ნის 
სრულ ყო ფი სათ ვის სხვა დას ხ ვა დროს მუ შა ობ
დ ნენ ენათ მეც ნი ე რე ბი: პე ტერ ფონ უს ლა რი, 
დი მიტ რი გუ ლი ა, კონ ს ტან ტი ნე მა ჭა ვა რი ა ნი, 
ალექ სეი ჭო ჭუა და ნი კო მა რი.

ცხა დი ა, რთუ ლია აფხა ზუ რი ენის ფო ნე ტი-
კა, მაგ რამ მარ ტი ვი და გა სა გე ბია აფხა ზი კა ცის 
სუ ლი: აფხა ზებს უსაზღ ვ როდ უყ ვართ თა ვი ან-
თი სამ შობ ლო; ისი ნი გა მო ირ ჩე ვი ან დი დი სტუ-
მარ თ მოყ ვა რე ო ბი თა და შე სა შუ რი ზდი ლო ბით,  
ამას თან ერ თად მიმ ნ დობ ნიც არი ან. მათ ად ვი-
ლად და ი ჯე რეს პრო პა გან დის ტუ ლი ჭო რი, რომ 
ქარ თ ვე ლე ბი მა თი მტრე ბი არი ან და ტყვია ეს-
რო ლეს თა ვი ანთ ის ტო რი ულ ძმებს. სა ნაც ვ ლოდ 
მი ი ღეს „თავისუფლების” მან ტი ა ში გახ ვე უ ლი 
სე პა რა ტიზ მი, რა საც სა ხე ლად აფხა ზე თის ტრა-
გე დია ჰქვი ა.  უნებ ლი ეთ მახ სენ დე ბა შო თა ნიშ-
ნი ა ნი ძის წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი სიტყ ვე ბი:

„ო, აფხა ზე თო, ბევ რი კარ გი მოყ მის 
 გამ დე ლო,
ამორ ძა ლი ხარ მკერ დ მოჭ რი ლი 
 უსა ქარ თ ვე ლოდ.”
აფხა ზე თი ყვე ლა ქარ თ ვე ლი სა და აფხა ზის 

მო უ შუ შე ბე ლი ჭრი ლო ბა და ტკი ვი ლი ა. აფხა ზე-
თის ტრა გე დი ამ საფ რ თხე შე უქ მ ნა არა მარ ტო 
აფხა ზი ხალ ხის, არა მედ აფხა ზუ რი ენის არ სე-
ბო ბა საც. აფხა ზუ რი ენა,  იუნეს კოს გაქ რო ბის 
საფ რ თხის წი ნა შე  მდგო მი ენე ბის სი ა შია შე ტა-
ნი ლი. ეს საფ რ თხე გან სა კუთ რე ბით ძლი ე რია 
დღეს, ვი ნა ი დან აფხა ზე თი მოწყ ვე ტი ლია თა ვი-
სი ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის ორ ბი ტას, ქარ-
თ ველ ხალ ხ თან ერ თად თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და 
კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის  შე საძ ლებ ლო ბას.

 თუ გა დავ ხე დავთ ის ტო რი ულ წარ სულს, და-
ვი ნა ხავთ რომ აფხა ზე ბი და ქარ თ ვე ლე ბი ერ თად 
ცხოვ რობ დ ნენ მშვი დო ბი ა ნად ორი ათას ზე მე ტი 
წლის გან მავ ლო ბა ში. ისი ნი „ბარიკადების სხვა-
დას ხ ვა მხა რეს” არა სო დეს მდგა რან (ლ. მარ შა ნი ა). 
ქარ თ ვე ლი ენათ მეც ნი ე რე ბი, მწერ ლე ბი და პო ე-
ტე ბი ზრუ ნავ დ ნენ აფხა ზუ რი ენი სა და ლი ტე რა-
ტუ რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მარ ტო ის რად ღირს, 

რომ ორი ქარ თუ ლი შე დევ რის - აკა კი წე რეთ ლის 
„გამზრდელისა” და კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი-
ას „მთვარის მო ტა ცე ბის” პერ სო ნა ჟე ბი აფხა ზე ბი 
არი ან. ამ ქმნი ლე ბებ ში დი დი მხატ ვ რუ ლი ოს ტა-
ტო ბით არის გან სა ხი ე რე ბუ ლი აფხა ზი კა ცის სუ-
ლი ე რი სი ლა მა ზე, კა ცუ რი კა ცო ბა და ხა სი ა თი.

მტრე ბი ვე რა ფერს და აკ ლე ბენ ქარ თ ვე ლი და 
აფხა ზი ხალ ხე ბის მე გობ რო ბა სა და ძმო ბას წარ-
სულ ში. მაგ რამ ის ტო რია არა მარ ტო წარ სუ ლი 
და აწ მ ყო ა, არა მედ ის ჩვე ნი მო მა ვა ლი ცა ა. რა 
მოხ დე ბა მო მა ვალ ში, ცხა დი ა, ეს არა ვინ იცის, 
მაგ რამ ერ თი რამ გა სა გე ბი უნ და იყოს: ჩვე ნი 
მო მა ვა ლი ჩვე ნი ვე გა და საწყ ვე ტია მე სა მე ძა ლის 
ჩა რე ვის გა რე შე. ამი ტომ ჩვენ დი ა ხაც და ინ ტე-
რე სე ბულ ნი ვართ აფხა ზუ რი ენი სა და კულ ტუ-
რის ბე დით, სა ერ თოდ, აფხა ზი ხალ ხის მო მავ-
ლით: ის ხომ ჩვე ნი ის ტო რი უ ლი ყო ფის ნა წი ლი ა.

ავ თან დილ ცქვი ტიშ ვი ლი ჟი უ ლი შარ ტა ვას სა ხე ლო ბის აფხა ზე თის N6 სა ჯა რო სკო ლის ის ტო რი ის პე და გო გი

მარ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ
ნულ ბიბ ლი ო თე კას  აფხა ზურ მხა რეს თან პირ და
პი რი კონ ტაქ ტი არა აქვს, მაგ რამ ბიბ ლი ო თე კის 
მე სა მე კორ პუ სის შე სას ვ ლელ ში, ერ თ გ ვა რი 
სა ვი ზი ტო ბა რა თი ვით, აფხა ზუ რი კუთხის გახ ს
ნით, აფხა ზუ რი ლი ტე რა ტუ რის შე ნახ ვა დაც ვი თა 
და მი სი გა ციფ რე ბით ქვეყ ნის მთა ვა რი წიგ ნ სა
ცა ვი თა ვის გან წყო ბა სა და და მო კი დე ბუ ლე ბას 
 მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბის თ ვის მზად ყოფ ნას 
გა მო ხა ტავს. 

სწო რედ ამას ემ სა ხუ რე ბო და 27 სექ ტემ ბერს 
სო ცი ა ლურ ქსელ ში ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის გე-
ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის გი ორ გი კე კე ლი ძის მი ერ 
გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბაც: „დღეს სო ხუ მის და ცე-
მის დღე ა: სხვა ემო ცი ე ბი სა და ტკვი ლის დღე. მე 
ამა ზე ჩე მი პა სუ ხი მაქვს და ვი ცი, ასე თი პა სუ ხია 
ყვე ლა ზე უფ რო ზუს ტი: ჩვენ ერ თად უნ და ვიცხოვ-
როთ ად რე თუ გვი ან და მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, 
ხაზ გას მით - მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ამ ცხოვ რე-
ბის თ ვის და ურ თი ერ თო ბის თ ვის მზა დე ბა ასე უნ და 
და ვიწყოთ: ეს აფხა ზუ რი ბიბ ლი ო თე კა ა, რო მე ლიც 
ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
კორ პუ სის შე მო სას ვ ლელ ში ვე გან ვა თავ სეთ”. 

ამ კო მენ ტა რის ერ თ გ ვა რი გაგ რ ძე ლე ბაა გი-
ორ გი კე კე ლი ძეს თან ინ ტერ ვი უ, სა დაც ის უფ რო 
დე ტა ლუ რად სა უბ რობს აფხა ზურ ფონ დ თან და-

კავ ში რე ბით ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კა ში მიმ დი ნა რე 
სა მუ შა ო ებ სა და იმ ნა ბი ჯებ ზე, რო მელ საც ეროვ-
ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა ქარ თულ -აფხა ზუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბის გა ჯან სა ღე ბის თ ვის დგამს. 

გი ორ გი კე კე ლი ძე: - ჩვენ არ ვე ძებთ აფხა-
ზეთ ში არ სე ბულ ბიბ ლი ო თე კას თან ურ თი ერ თო-
ბის და კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის გზებს, იმ უბ რა-
ლო მი ზე ზის გა მო, რომ ამ ეტაპ ზე ეს  გარ კ ვე ულ 
სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს. ამი ტომ ამ შემ თხ ვე ვა ში 
ვაგ რ ძე ლებთ მუ შა ო ბას ცალ კე:. ძა ლი ან აქ ტი უ-
რად ვე წე ვით ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კა ში და ცუ ლი 
აფხა ზუ რი ლი ტე რა ტუ რის გა ციფ რე ბას. და გეგ მი-
ლი გვაქვს ამ უნი კა ლუ რი მა სა ლის მთლი ა ნად გა-
ციფ რე ბა. ამა ვე დროს, მო წა დი ნე ბუ ლი ვართ, რომ 
აფხა ზუ რი კუთხე, რო მე ლიც ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე-
კა ში გა იხ ს ნა, უფ რო აქ ტი უ რი გავ ხა დოთ.  ჩვენ ყო-
ველ თ ვის მზად ვართ და ვეც დე ბით, ეს ყვე ლა ფე რი 
იყოს სა ერ თო სი კე თე. ამ ყვე ლაფ რით ისარ გებ ლონ 
უპირ ვე ლე სად  იმ ადა მი ა ნებ მა, რომ ლე ბიც კითხუ-
ლო ბენ და მეტყ ვე ლე ბენ აფხა ზუ რად. ეროვ ნუ ლი 
ბიბ ლი ო თე კის ქმე დე ბე ბი  ამით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. 

 რო გორც ვი ცით, ძა ლი ან რთუ ლია აფხა ზუ რე
ნო ვა ნი ფონ დის გა ნახ ლე ბა.

- აქ საქ მე მარ თ ლაც რთუ ლა და ა, რად გან ჩვენ 
გვაქვს მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც 1990-იან წლე ბამ-
დე არის გა მო ცე მუ ლი და აჟა მად სწო რედ მა თი 
გა ციფ რე ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობს, რაც თა-
ვის თა ვად ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ეს მა სა ლა, 
გან სა კუთ რე ბით მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, ის-
ტო რი უ ლი, ასე ვე ენობ რი ვი კომ პო ნენ ტე ბის შეს-
წავ ლის თვალ საზ რი სით და კი დევ ბევ რი ნი უ ან სის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, არის სა ინ ტე რე სო. რაც შე ე ხე-
ბა ახალ აფხა ზუ რე ნო ვან გა მო ცე მებს, შემ თხ ვე ვით 
თუ წა ვაწყ დე ბით, კერ ძო პი რე ბის გან ჩა მო ტა ნილს. 
მა თი მო პო ვე ბა აფხა ზეთ ში ჩვენ თ ვის თით ქ მის შე-
უძ ლე ბე ლი ა. 

 რამ დე ნა დაც ცნო ბი ლი ა, ეროვ ნულ ბიბ ლი
ო თე კას  აფხა ზუ რი ლი ტე რა ტუ რის ისე თი ფონ დი 
აქვს, რო გო რიც თვით აფხა ზეთ შიც არ არის.

- ცხა დი ა, ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კა წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში მთა ვა რი დე პო ზი ტა რი უ მი იყო. შე-
სა ბა მი სად, საბ ჭო თა პე რი ოდ ში და ცო ტა ხა ნი მას 

შემ დე გაც,  გა მო ცე მუ ლი ყვე ლა მა სა ლა სწო რედ 
აქ იყ რი და თავს. თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი არის 
რუ სეთ შიც და სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და მი სი კვლე-
ვაც. 

 27 სექ ტემ ბერს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის სა შუ
ა ლე ბით ქარ თულ აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბით ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 
პო ზი ცია გა მო ხა ტეთ, რო მელ საც ეროვ ნულ ბიბ
ლი ო თე კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი 
პრო ექ ტე ბი ამ ყა რებს. სიმ ბო ლუ რი თა რი ღე ბის 
დროს გახ მი ა ნე ბუ ლი მსგავ სი ვირ ტუ ა ლუ რი მე სი
ჯე ბი მე ო რე მხა რეს თან კონ ტაქ ტის საკ მა ოდ კარ გი 
და ეფექ ტი ა ნი ფორ მა ა. რა შე დეგს ელო დე ბით ამ 
ნა ბი ჯე ბის პა სუ ხად?

- ჩვენ არა ნა ირ კონ კ რე ტულ შე დეგს არ ვე ლო-
დე ბით. ამის ილუ ზია ამ ეტაპ ზე არ გვაქვს. ჩვე ნი 
მე სი ჯიც და პო ტენ ცი უ რი შე დე გიც არის ის, რომ 
ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად აფხა ზეთ ში ცხოვ-
რო ბენ, და ვა ნა ხოთ, რომ ჩვენ თ ვის აფხა ზუ რი ენა 

არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ყო ველ თ ვის შე-
ვეც დე ბით, გა ვუფ რ თხილ დეთ ამ ენას და ამ ენა-
ზე შექ მ ნილ ლი ტე რა ტუ რას. მე დი დი იმე დი მაქვს, 
რომ რო ცა იქ ნე ბა, ჩვენ ისევ ერ თად ვიცხოვ რებთ 
და ამის თ ვის პო ზი ტი უ რი მზა ო ბა უნ და გვქონ დეს. 
ვი მე დოვ ნებთ, რომ აფხა ზე ბი ამ მე სი ჯებს კითხუ-
ლო ბენ, ამი ტომ ყო ველ გ ვა რი წარ სუ ლის სიმ ძი მის 
გა რე შე ვცდი ლობთ, სივ რ ცე, რო მე ლიც ეროვ ნულ 
ბიბ ლი ო თე კას აქვს,  ამ მხრივ მაქ სი მა ლუ რად ინ-
ფორ მა ცი უ ლი და ხელ მი საწ ვ დო მი გავ ხა დოთ. ეს 
სივ რ ცე სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს უცხო ე ლე ბის თ ვი-
საც. აქ ისი ნი გა ი გე ბენ, რომ აფხა ზუ რი არის ძა ლი-
ან სა ინ ტე რე სო ენა, სა ინ ტე რე სო ლი ტე რა ტუ რით. 
ეს ყვე ლა ფე რი, თა ვის თა ვად, სა ინ ტე რე სო უნ და 
იყოს ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის, იმ ადა მი ა ნე-
ბის თ ვის, რომ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან 
აფხა ზუ რი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის კვლე ვით. ასე-
თე ბი, სამ წუ ხა როდ, ძა ლი ან ცო ტა ნი არი ან და რაც 
მე ტი გვე ყო ლე ბა, მით უკე თე სი იქ ნე ბა. 

ეროვნულბიბლიოთეკაშიაფხაზურიფონდიციფრდება
მაია შონია 
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ქარიზმატული    

ქუდ ბე დი ა ნი  

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო არ ტის ტის,  კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი-
ლი სა და გი ორ გი შარ ვა ში ძის სა ხე ლო ბის პრე მი ე ბის ლა უ-
რე ა ტის, არა ერ თი სხვა სა პა ტიო ტი ტუ ლის მფლო ბე ლი სა 
და ამ ჟა მად აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის გა-
ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის მი ნის ტ რის დი მიტ რი ჯა ი ა ნის 
65 წლის იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბით გა მო ვი და კრე ბუ ლი 
„დიმიტრი ჯა ი ა ნი”. კრე ბულ ში დი მიტ რი ჯა ი ა ნის ბი ოგ რა-
ფი ა, ცხოვ რე ბა და შე მოქ მე დე ბა, მი სი რო ლე ბი, პო ლი ტი-
კუ რი ხედ ვა, მრწამ სი ა... გად მო ცე მუ ლი... აქ ვე თავ მოყ რი-
ლია ახ ლობ ლე ბი სა და მე გობ რე ბის, კო ლე გე ბი სა თუ სხვა 
ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის წე რი ლე ბი, რო მელ თა ერ თობ ლი ო-
ბით იხა ტე ბა მრა ვალ მ ხ რივ სა ინ ტე რე სო პორ ტ რე ტი  დი-
მიტ რი ჯა ი ა ნი სა, რო გორც ხე ლო ვა ნი სა და პი როვ ნე ბი სა. 
კრე ბუ ლის ავ ტორ - შემ დ გე ნე ლია ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე მე-
რაბ გე გი ა.

გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე ამო ნა რიდს კრე ბუ ლი დან.

დი მა ჯა ი ანს დი დი ხა ნია ვიც ნობ. ვფიქ რობ, რომ მის მი ერ 
შეს რუ ლე ბუ ლი თით ქ მის ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ნა ნა-
ხი მაქვს. ის გა მო ირ ჩე ვა თვი სე ბე ბით, რო მელ თა ჯა მი ქმნის  
ღირ სე ბას, რო მე ლიც დი მა ჯა ი ანს გა აჩ ნი ა. მე ეს მას თან მუ შა-
ო ბის დრო საც გა მოვ ცა დე და მა ნამ დეც ვგრძნობ დი. დი მა ძა-
ლი ან ერ თ გუ ლია ადა მი ა ნე ბი სა და თა ვი სი საქ მი სად მი. თუ მან 
მოგ ცა სიტყ ვა, რომ რა ღა ცას გა ა კე თებს, შე გიძ ლი ა, მშვი დად 
იყო და იმ მხა რეს არც გა ი ხე დო, დი მა სიტყ ვას აუცი ლებ ლად 
შე ას რუ ლებს. მას აქვს გრძნო ბა იმი სა, რომ თუ კაცს რა მეს 
შეჰ პირ დე ბი, მე რე ვალ დე ბუ ლიც ხარ, და ნა პი რე ბი შე ას რუ-
ლო. უნ და ით ქ ვას, რომ ეს თვი სე ბა ყვე ლა ეპო ქა ში უაღ რე სად 
და სა ფა სე ბე ლი იყო. 

დი მა ჯა ი ან მა მთე ლი თა ვი სი შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე ბა  
სო ხუ მის თე ატ რ ში გა ა ტა რა. და ის, რო გორც მან ეუერ თ გუ ლა 
სო ხუ მის თე ატრს, არ მე ში ნია ამ გა და ჭარ ბე ბუ ლი სიტყ ვე ბის 
და არ მე ში ნია იმი ტომ, რომ გა და ჭარ ბე ბუ ლად არ მი მაჩ ნი ა; 
ის, რო გორც მან თა ვი და დო სო ხუ მის თე ატ რის თ ვის; ის, რო-
გორც მე რე უკ ვე ხელ მ ძღ ვა ნე ლის რან გ ში ბო ლომ დე იდ გა თე-
ატ რის და სო ხუ მის, სა ერ თოდ, აფხა ზე თის სა და რა ჯო ზე, მხო-
ლოდ ძა ლი ან ცო ტა ვინ მეს თუ შე ეძ ლო, გა ე კე თე ბი ნა.

რაც შე ე ხე ბა შე მოქ მე დე ბით თა ნამ შ რომ ლო ბას, ჩვენ დიდ 
ხანს ვუ ახ ლოვ დე ბო დით ერ თ მა ნეთს, რა თა ერ თად გვე მუ შა ვა. 
დი მას იმის სურ ვი ლი კი არ ჰქონ და, რომ პი რა დად მას თან მე-
მუ შა ვა, არა მედ უნ დო და სო ხუ მის თე ატ რ ში და მედ გა რა მე. ის 
ამ სა კითხ საც სხვა ნა ი რი ერ თ გუ ლე ბით ეკი დე ბო და, ძა ლი ან 
ტაქ ტი ა ნად, მაგ რამ პე რი ო დუ ლად საშ ველს არ მაძ ლევ და და 
მე რე, რო გორც იქ ნა, შევ თან ხ მ დით, მი ახ ლო ე ბი თი დრო დავ თ-
ქ ვით... მაგ რამ სა ინ ტე რე სო იყო, რა დაგ ვედ გა? მო ლი ე რი? ში-

ლე რი? შექ ს პი რი?.. ის, რა საც სხვა თე ატ რებ ში ვდგამ დი? შევ-
თან ხ მ დით, რომ სო ხუ მის თე ატ რ ში უნ და და მედ გა იმა ზე, რაც 
ჩვენს სა ერ თო ტკი ვილ თან და დიდ უბე დუ რე ბას თან იყო და-
კავ ში რე ბუ ლი. ასე მი ვე დით გუ რამ ოდი შა რი ას მოთხ რო ბე ბის 
კრე ბუ ლამ დე და ასე შევ ყა რეთ მას დრა მა ტურ გი ის ვი რუ სი, 
პი ე სის „ზღვა რო მე ლიც შო რი ა” რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი და ვა წე-
რი ნეთ. სა ბო ლო ოდ კი, რაც გა მო ვი და, მე ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი 
დავ რ ჩი, ძა ლი ან მომ წონ და...

თან და თან ძა ლი ან შე მიყ ვარ და ყვე ლა ფე რი, რაც მა შინ 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო სო ხუ მის თე ატ რ თან. ძა ლი ან მომ წონ და 
იქა უ რი ატ მოს ფე რო და ამას ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
რე ჟი სო რის თ ვის, რო ცა ის უცხო თე ატ რ ში  მი დის.  თე ა ტრი კი 
უცხოა რე ჟი სო რის თ ვის, რაც არ უნ და მი სი მა ყუ რე ბე ლი იყოს 
და მსა ხი ო ბებ საც კარ გად იც ნობ დეს, თუ შიგ ნით არ ყო ფი ლა. 
იმ ატ მოს ფე როს შექ მ ნა ში კი, რაც ზო გა დად სო ხუ მის თე ატ რ-
ში, სპექ ტაკ ლის „ზღვა, რო მე ლიც შო რი ა”  რე პე ტი ცი ებ ზე სუ-
ფევ და, ბუ ნებ რი ვი ა, დი დი წვლი ლი მი უძღო და დი მას.

მა შინ სო ხუ მის თე ატ რ ში რამ დე ნი მე მსა ხი ობ მა მომ ხიბ-
ლა, მშვე ნივ რად თა მა შობ დ ნენ, მშვე ნივ რად თა მა შობ და დი მა. 
„ზღვა რო მე ლიც შო რი ა” ჩემ თ ვის ძა ლი ან საყ ვა რე ლი სპექ-
ტაკ ლი გახ და. ვინ მემ, ისე არ გა მი გოს, რომ ამ სპექ ტაკლს ვა-
ქებ დე, არა, კი არ ვა ქებ, არა მედ იმის თქმა მინ და, რომ „ზღვა, 
რო მე ლიც შო რი ა” გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარს და მეყ ვა რე ბა.

დი მას ვუ სურ ვებ, ვიდ რე მო წი ფუ ლო ბის წლე ბი აქვს, თე-
ატ რ ში კი დევ ბევ რი რა მის გა კე თე ბა მო ას წ როს, ბო ლომ დე და-
ხარ ჯ ვა შეძ ლოს.

თე მურ ჩხე ი ძე  

მე ხში რად ვხვდე ბი ახალ გაზ რ დო ბას, სკო ლის მო წა ფე ებს 
თუ სტუ დენ ტებს და პირ ვე ლი შე კითხ ვა, რო მელ საც ისი ნი 
მის ვა მენ, ყო ველ თ ვის ამ გ ვა რი ხა სი ა თი სა ა: რა არის სა ჭი რო 
სა ი მი სოდ, რომ ადა მი ა ნი მსა ხი ო ბი გახ დეს? მეც ამ კითხ ვა ზე 
ყვე ლას ერ თ სა და იგი ვეს ვპა სუ ხობ: თუ გინ და მსა ხი ო ბი გახ-
დე, არა ნორ მა ლუ რად უნ და გიყ ვარ დეს არ ტის ტო ბა და ძა ლი-
ან, ძა ლი ან უნ და გინ დო დეს არ ტის ტი გახ დე. მე მგო ნი ა, რომ 
დი მას არა ნორ მა ლუ რად უყ ვარს არ ტის ტო ბა და ბავ შ ვო ბა ში 
ძა ლი ან, ძა ლი ან უნ დო და არ ტის ტი გამ ხ და რი ყო.

ამი ტო მაც მიყ ვარს დი მა ჯა ი ა ნი! თუმ ცა მხო ლოდ იმი ტომ 
კი არ მიყ ვარს, რომ ძა ლი ან უყ ვარს ის საქ მე, რაც მეც ძა ლი ან 
მიყ ვარს, არა მედ იმი ტო მაც, რომ მას ყო ვე ლი რო ლის თა მა ში-
სას ეტყო ბა, რო გორ არა ნორ მა ლუ რად უყ ვარს ის, რა საც აკე-
თებს. ალ ბათ, ამი ტო მაც მი სი ყო ვე ლი ნა მუ შე ვა რი შთა ბეჭ დი-
ლე ბას ახ დენს ჩემ ზე და მომ წონს. ძა ლი ან ვა ფა სებ რო გორც 
დი მას შე მოქ მე დე ბას, ისე მის პი როვ ნე ბას. ჩვე ნი ყო ვე ლი შეხ-
ვედ რაც ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მი თა და კე თილ გან წყო ბით არის 
გა მორ ჩე უ ლი.

ამას თა ნა ვე, უნ და ით ქ ვას, რომ მხო ლოდ თე ატ რ ზე უზო-
მოდ შეყ ვა რე ბულ და თავ გან წი რულ ადა მი ანს შე ეძ ლო გა-
ე კე თე ბი ნა ის, რაც მან სო ხუ მის თე ატ რის თ ვის გა ა კე თა. მი-
ფიქ რია ხოლ მე, მე ამას შევ ძ ლებ დი? ალ ბათ, არა და ალ ბათ, 
იმი ტომ არა, რომ ვი ფიქ რებ დი, ამას სხვა გა ა კე თებ ს - მეთ ქი. 
დი მა კი ის პი როვ ნე ბა ა, რო მე ლიც სხვას არ ელო დე ბა, არა მედ 
ამ ბობს, მე უნ და გა ვა კე თო ის, რაც აუცი ლე ბე ლია და რაც ვი-
ღა ცამ და მა კის რა (შესაძლოა, გან გე ბამ)...

დი მა იმი ტო მაც მიყ ვარს და ვა ფა სებ, რომ მას ღირ სე უ ლი 
ადა მი ა ნის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი კა ცუ რი თვი სე ბე ბი აქვს. 
დი მას ამ გ ვა რი თვი სე ბე ბი მოზღ ვა ვე ბუ ლად აქვს, რაც ქმნის 
მის პი როვ ნულ ხიბლს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ქა რიზ მა ტუ ლო ბა-
საც.

ვფიქ რობ, დი მა არის პი როვ ნე ბა, რო მელ თა ნაც თუ ცნო-
ბილ გა მო ნათ ქ ვამს მო ვიშ ვე ლი ებთ, შე იძ ლე ბა დაზ ვერ ვა შიც 
წახ ვი დე. თუ არ ენ დო ბი კაცს, ხომ ვერ გაჰ ყ ვე ბი. მე დი მას 
ვენ დო ბი და მას თან ერ თად შე მიძ ლია დაზ ვერ ვა შიც წა ვი დე!

ჩე მი სა უ კე თე სო სურ ვი ლე ბი, შენ, დი მა!
შე ნი                 

კა ხი კავ სა ძე

მსა ხი ო ბის თ ვის მთა ვა რი გულ წ რ ფე ლო ბა ა.
იმის თ ვი საც ასე უნ და იყოს, ვინც მსა ხი ობ ზე წერს.
ვერ ვიტყ ვი, რომ დი მიტ რი ჯა ი ა ნი უცებ და ად ვი ლად მი ვი ღე.
მი სი მე ფე გი ორ გი მა შინ ვი ხი ლე, რო ცა ის-ის იყო იწყე ბო-

და კი ნო ე ნის აღ ქ მა  და კი ნე მა ტოგ რა ფის ერთ-ერთ სე რი ო-
ზულ ნაკ ლად თე ატ რა ლუ რო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა.

კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას უსაყ ვარ ლე სი პერ სო ნა ჟი 
დი მიტ რი ჯა ი ან მა  სცე ნა ზე გა ნა სა ხი ე რა და მსგავს პრე ტენ-
ზი ას ვერ წა უ ყე ნებ დ ნენ, პი რი ქით, თე ატ რა ლუ რო ბა აქ არ-
ტის ტულ მომ ხიბ ვ ლე ლო ბას თან გა ი გივ და.

ეს უკ ვე ნიშ ნავ და ქუდ ბე დი ა ნო ბას.
სხვა რა უნ და და არ ქ ვა იმას, რო ცა უფა ლი მე ფურ გა რეგ-

ნო ბა სა და დრა მა ტულ (ტრაგიკულთან მი ახ ლო ე ბულ) ნიჭს 
ერ თად  გა მო ი მე ტებს.

მაგ რამ ამ ქ ვეყ ნად არ სე ბო ბენ მე ფე ებ ზე უფ რო დი დი მე-
ფე ე ბი, ანუ პო ე ტე ბი!

დი მიტ რი ჯა ი ა ნის ნამ დ ვი ლი ქუდ ბე დი ა ნო ბა სწო რედ მა-
შინ ვი წა მე, რო ცა მი სი ლა დო ასა თი ა ნი ვნა ხე. 

ბედ ნი ე რია მსა ხი ო ბი, ვი საც  შე უძ ლი ა, მე ფეც გა ნა სა ხი ე-
როს და პო ე ტიც.

ად ვი ლი შე საძ ლე ბე ლი ა, დად გეს დრო, რო ცა დი მიტ რი 

ჯა ი ა ნი მე ფე-პო ეტ საც გა ნა სა ხი ე რებს. თუ ამა ზე  ცნო ბი ლი 
დრა მა ტურ გე ბი არ იზ რუ ნე ბენ, მზად ვარ, ეს თა ვად ვი კის რო  
როს ტომ ჩხე ი ძის წა ქე ზე ბით, ამ მხრივ, გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი-
ლე ბა უკ ვე და მიგ როვ და.

პი როვ ნე ბა ზეც ვიტყ ვი.
ჩე მი დაკ ვირ ვე ბით, მთა ვა რი, რაც დი მიტ რი ჯა ი ა ნის  პი-

როვ ნე ბას გან მ ს ჭ ვა ლავს და ასულ დ გ მუ ლებს, სიყ ვა რუ ლი ა. მის 
ხა სი ათ ში ეს თვი სე ბა იმ დე ნად წარ მ მარ თ ვე ლი ა, რომ ზოგ ჯერ 
ფილ ტ რა ცი ა საც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა:  შე უძ ლი ა, ლადო ასა თი ა-
ნიც უყ ვარ დეს და მის თ ვის სი ცოცხ ლის გამ მ წა რე ბე ლიც.

ალ ბათ, უშეც დო მოდ არც მას უვ ლია გზე ბი, მაგ რამ მგო-
ნი ა, რომ ამ შეც დო მებ შიც გულ წ რ ფე ლი იყო.

ამი ტო მაც უყ ვართ.
ძა ლი ან ბევრს უყ ვარს.
მეც მათ შო რი სა ვარ.
და მო უთ მე ნე ლი ინ ტე რე სით ვე ლო დე ბი მის ახალ როლს.
მინ და, დაგ ვიმ ტ კი ცოს, რომ ჩვენს ტრა გი კულ დრო ში, სცე-

ნა ზე ტრა გე დი ის გამ თა მა შებ ლე ბი სა ბო ლო ოდ არ გამ ქ რა ლან.
დაგ ვიმ ტ კი ცებს...   

 იოსებ ჭუმ ბუ რი ძე



noemberi, 2016 weli6 CemiafxazeTi

ნო დარ ტა ბი ძე

უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, გა სარ კ ვე ვი ა, რო გორ შე ი მეც ნა 
გა ლაკ ტი ონ მა აფხა ზე თი. რა ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა 
და რა ტომ, ხო ლო აქე დან გა მომ დი ნა რე, რო გო რია ამ 
კუთხი სად მი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შექ მ ნის პო ტენ-
ცი ა ლი და მკითხ ველ თა ეს თე ტი კუ რი ტკბო ბის ხა რის ხი.

მე ო რე მხრივ, და სა ძებ ნია მეტყ ვე ლი და სა გუ ლის-
ხ მო პლას ტე ბი, რომ ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც გა ირ კ ვე ვა 
აფხა ზე თის წვლი ლი გა ლაკ ტი ო ნის პა ლიტ რის გამ დიდ-
რე ბა ში, პო ე ტურ სა ხე თა წარ მოქ მ ნა სა და, სა ერ თოდ, 
მხატ ვ რუ ლი ოს ტა ტო ბის ამაღ ლე ბა ში. წე რი ლის სა თა უ-
რიც სწო რედ ამა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს, მხა რე თა ურ თი ერ თ-
გა ნა პი რო ბე ბუ ლო ბას გა ხა ზავს. 

რო გორც ერ თი იტა ლი ე ლი მეც ნი ე რი იტყო და: შე-
მოქ მე დე ბა პა თო ლო გი ა ა, იგუ ლის ხ მე ბა ის არა ორ დი-
ნა რუ ლი გა დახ ვე ვე ბიც, რო მელ თა ახ ს ნა ლო გი კუ რი 
კა ტე გო რი ე ბით ვერ ხერ ხ დე ბა და ირე ა ლურ სამ ყა რო ში 
ვე ძებთ გა სა ღებს. 

აფხა ზე თი სად მი გა ლაკ ტი ო ნის ახ ლო და მო კი დე ბუ-
ლე ბა მრა ვა ლი ფაქ ტო რით იყო შე პი რო ბე ბუ ლი და თა-
ნაც ყვე ლა ფე რი გამ ჭ ვირ ვა ლე ა.

და ვიწყოთ იმით, რომ პო ე ტი გე ნე ტი კუ რად იყო 
და კავ ში რე ბუ ლი აფხა ზეთ თან: „ჩემი წი ნაპ რე ბი დე დის 
ხა ზით მო დი ან აფხა ზე თის მე ფე ე ბის შე რვა ში ძე თა გვა-
რი დან - ჩე მი დი დი დე დის, გუ რუ ლი ქა ლის, ბე რი ძის 
დე და იყო შერ ვა ში ძის ასუ ლი. ამ გ ვა რად, ჩემ ში არის 
სამ ნა ი რი ქარ თუ ლი სის ხ ლი: აფხა ზის, გუ რუ ლი სა და 
იმე რე ლი სა”. სა გუ ლის ხ მო ფაქ ტი ა. ამას თა ნა ვე, არის 
სხვა მი ზე ზე ბიც. აფხა ზე თი გა ლაკ ტი ო ნი სათ ვის პო ე-
ტუ რი აფეთ ქე ბე ბის სა ბა ბიც იყო და სუ ლი ე რი დამ შ ვი-
დე ბის წყა როც.

ზღვა და ზღვის ფე რი ჰო რი ზონ ტი, უშო რე სი ტალ-
ღე ბით ჩაჭ რი ლი, უკარ ნა ხებს პო ეტ თა მე ფეს, სადღაც 
აქ ეძე ბოს ტკბო ბა -ა მაღ ლე ბის იმ პულ სე ბი.

გა ლაკ ტი ონ მა სა კუ თა რი თა ვი აღ მოგ ვა ჩე ნი ნა, 
გვას წავ ლა სა კუ თარ სულ ში ჩაღ რ მა ვე ბა, შეგ ვაძ ლე ბი ნა 
ის, რა საც და მო უ კი დებ ლად ვერ შევ ძ ლებ დით.

მახ სენ დე ბა ასე თი ეპი ზო დი: ამ ღ ვ რე უ ლი გა ლაკ ტი-
ო ნი ჩემს პა ტა რა ოთახ ში შე მო დის, სა წოლ ზე ჩა მოჯ დე-
ბა და მე უბ ნე ბა - მო დი, გა ვუ ტი ოთ აფხა ზე თის კენ!.. სა ხე 
უნათ დე ბა, თვა ლე ბი დან სილ ბო იღ ვ რე ბა და მეჩ ვე ნე ბა, 
რომ იგი ამ წუთ ში სო ხუმ ში ა, ტალ ღე ბის რო ნი ნით ტკბე-
ბა.

მცი რე ო დე ნი გა ყუ ჩე ბა და ისევ შე კითხ ვა: იცი, რა 
ფე რი საა ზღვა ში კენ ჭე ბი? 

ვდუმ ვარ და ვე ძებ იმ თა ვი სე ბურ ფერს, რო მელ საც 
ბი ძა ჩე მი გუ ლის ხ მობს. ამა ოდ ვცდი ლობ. ეს მხო ლოდ 
ერ თა დერ თ მა გა ლაკ ტი ონ მა უწყის.

არ ვი ცი რა ტომ, მაგ რამ ხმა დაბ ლა ვიწყებ:
„გამარჯობა, აფხა ზე თო, შე ნი!
ლურ ჯო მთე ბო, თეთ რო სა ნა ტო რი ა,
მო მე ნატ რა მზე, სი ნათ ლის მფე ნი,
მო მე ნატ რა ზღვა, რო მე ლიც ვრცე ლი ა”.
გა ლაკ ტი ო ნი თით ქოს ფხიზ ლ დე ბა. მხარ ზე ხელს 

მი თა თუ ნებს და ღი მი ლით გა დის.
ვინ იცის, ზღვი სა და კენ ჭე ბის „ამბავს” სად და კი-

დევ რო გორ ამო ლექ სავს - მეთ ქი, ვფიქ რობ ჩემ თ ვის.
შემ თხ ვე ვი თი რო დი ა, რომ გა ლაკ ტი ონ მა სწო რედ 

აფხა ზეთ ში მო ინ დო მა დრო ე ბით დამ კ ვიდ რე ბა. სო-
ხუმ ში, მარ ტის ქუ ჩა ზე, დი დი ორ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლის 
მშე ნებ ლო ბაც წა მო იწყო. ჰო და, მის თ ვის ჩვე უ ლი ეპი-
ზო დუ რი ფა ცი- ფუ ცით მიჰ ყ ვე ბო და დიდ გზას: ფუ ლის 
გა და რიცხ ვა, ზე დამ ხედ ვე ლის შერ ჩე ვა, ხან გა მოშ ვე ბი-
თი მო ნა ხუ ლე ბა ამოყ ვა ნი ლი კედ ლე ბის და ა.შ. მშე ნებ-
ლო ბა 1958 წელს დამ თავ რ და. სამ წუ ხა როდ, გა ლაკ ტი-
ონს ერ თი ღა მეც არ გა უ თე ნე ბია იქ.

აფხა ზე თი გა ლაკ ტი ო ნი სათ ვის მა რად სა ოც ნე ბო 
მხა რე იყო. გუ ლის ყუ რით ადევ ნებ და თვალს მის ცხოვ-
რე ბას. ახ ლო ურ თი ერ თო ბას ამ ყა რებ და თა ნა მო კალ მე-
ებ თან.

კარ გად არის ცნო ბი ლი სუ რა თი, რო მელ ზეც ორი 
სა ხალ ხო პო ე ტია გა მო სა ხუ ლი სა ქარ თ ვე ლო სი - გა ლაკ-
ტი ო ნი და აფხა ზე თის - დი მიტ რი გუ ლი ა.

გა ვიხ სე ნოთ ლექ სი:
„მშფოთვარებაში დინ ჯი
და გა მარ თუ ლი ბი ჯი,
შენ შე ნი გრძნო ბის ნი ჭი
და შე ნი საქ მე გა ქებს”.

გა ლაკ ტი ო ნი სა გან გე ბოდ გა ხა ზავს, რომ დი მიტ რი 
გუ ლი ამ აფხა ზურ ენა ზე ააჟ ღე რა „ვეფხისტყაოსანი” და 
მიძღ ვ ნას ასე ამ თავ რებს:

„ხან უმ ძაფ რე სი, ხან კი
ტკბი ლი, ვით ზე ცის ბან გი
მხნე, აფხა ზუ რი ჩან გი. შენ,
შე ნი ჩან გი გა ქებს”.

შორს წაგ ვიყ ვანს იმის აღ ნუს ხ ვა, თუ რამ დენ ჯერ 
არის ნახ სე ნე ბი გა ლაკ ტი ო ნის შე მოქ მე დე ბა ში სა ოც ნე-
ბო ზღვის პი რე თი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტო პო ნი-
მე ბი, ვთქვათ, აფხა ზე თი (68), სო ხუ მი (17), ბზი ფი (10), 
დი ოს კუ რი ა, ბიჭ ვინ თა, რი წა და სხვა.

ერ თი კი ხაზ გას მით უნ და ით ქ ვას, მგო სა ნი დიდ ხანს 
ოც ნე ბობ და შე ექ მ ნა წიგ ნი აფხა ზეთ ზე.

ამ მხრივ ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა 1945 წლის მი წუ-
რუ ლი დან და იწყო. გა ლაკ ტი ო ნი სათ ვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი იყო ასე თი სე რი ო ზუ ლი საქ მი სად მი გულ და გუ ლი 
მიდ გო მა, ობი ექ ტის მრა ვალ მ ხ რივ გა თა ვი სე ბა. ამი-
ტომ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აფხა ზე თის ის ტო რი ის, ეთ-
ნოგ რა ფი ის შეს წავ ლას მიჰ ყო ხე ლი. ძმას - აბე სა ლომს 

გარდაიცვალა ნოდარ ტაბიძე, მწერალი 

და პუბლიცისტი, პროფესორი,  წლების 

განმავლობაში თსუ-ს ჟურნალისტიკის 

ფაკულტეტის დეკანი.

ნოდარ ტაბიძე იყო გალაკტიონ 

ტაბიძის ძმისწული და  მისი 

„აბჯართმტვირთველი”, როგორც 

თავად იხსენიებდა საკუთარ თავს. 

ის იყო გალაკტიონის შემოქმედების 

გამორჩეული მკვლევარი და გალაკტიონ 

ტაბიძის, სერგეი მესხის, ვაჟა-ფშაველას 

სახელობის პრემიების ლაურეატი.

ნოდარ ტაბიძეს ქართული 

ჟურნალისტიკის მეტრსა და მოძღვარს, 

პროფესორად  დაბადებულ კაცს თავად 

მისი აღზრდილები უწოდებდნენ!

გთავაზობთ ნოდარ ტაბიძის წერილს: 

„გალაკტიონი და აფხაზეთი”, რომელიც 

ასახავს გალაკტიონის განსაკუთრებულ 

დამოკიდებულებას აფხაზეთისადმი და 

ამ თვალსაზრისით შეიცავს რეალურ 

ეპიზოდებს, რისი შემსწრეც  გენიოსის 

ძმისწული უშუალოდ ყოფილა.

გზა ში ნი სა კენ
ნო დარ ტა ბი ძე აღარ არის! რამ დე ნი რამ არის 

სათ ქ მე ლი, გა სახ სე ნე ბე ლი, მე კი მა ინც ერ თხელ 
უკ ვე ნათ ქ ვამს გა ვი მე ო რებ:

1981 წე ლი იდ გა. უნი ვერ სი ტეტს ვამ-
თავ რებ დით, არა ვინ იცო და, ვინ სა ით წა-
ვი დო და, ვის სა ით გა და ის რო და ბე დი.  
წლე ბის შემ დეგ (1990 წელს) მე გალ ში წა ვე დი 
სა მუ შა ოდ. ქვე ყა ნა უკ ვე ირე ო და. აფხა ზეთ შიც 
ყვე ლა გრძნობ და იმ ნაღმს, რო მე ლიც დღეს - ხ ვალ 
აფეთ ქ დე ბო და, მხო ლოდ ფე ხის წა მოკ ვ რა ღა იყო 
სა ჭი რო, თუნ დაც შემ თხ ვე ვით.

...მერე დრო შურ დუ ლი ვით გა ვარ და თით ქოს 
და აფხა ზე თი დან გა მო ძე ვე ბულ თა ტალ ღას, ცხა-
დი ა, მეც გა მოვ ყე ვი.

ძნე ლი იყო და ნუ გე შე ბა. თუმ ცა ყვე ლა თა-
ვი სე ბუ რად ცდი ლობ და. თბი ლის ში ჩა მო სულ-
მა, რა თქმა უნ და, უპირ ვე ლე სად ჩვენს დე-
კან სა და მა ეს ტ როს, ბა ტონ ნო დარ ტა ბი ძეს 
მი ვა კითხე. ის მეც მამ ხ ნე ვებ და თით ქოს და სა-
კუ თარ თავ საც: „ჩვენ აუცი ლებ ლად დავ ბ რუნ-
დე ბით აფხა ზეთ ში, ჩვენ აუცი ლებ ლად შე ვიყ რე-
ბით გალ ში, შენს სახ ლ ში, მით უმე ტეს, რომ...“ 
ბა ტო ნი ნო და რი მა გი დის უჯ რი დან ამო ტა ნილ 
სა ქა ღალ დე ში რა ღა ცას ეძებს, მე რე კონ ვერტს 
პო უ ლობს, და იქი დან გაყ ვით ლე ბუ ლი ფურ ცე-
ლი ამო აქვს... დავ ხე დე, თვა ლებს ვერ ვუ ჯე რებ... 
მახ სენ დე ბა, თით ქ მის თერ თ მე ტი წლის წი ნათ, ბო
ლო სა ხელ მ წი ფო გა მოც დის შემ დეგ, მე მას უბის 
წიგ ნა კი დან ამო ხე ულ ფურ ცელ ზე მო ვუ ხა ზე სა-
ვით ენ გუ რის ხი დი დან ჩემს სახ ლამ დე მი მა ვა ლი 
გზა. ბა ტო ნი ნო და რი ახ ლა თა ვის მა შინ დელ და-
ნა პი რებს ისევ იმე ო რებს: „მე აუცი ლებ ლად ჩა-
მო ვალ შენ თან, სახ ლ ში ამ ნა ხა ზის წყა ლო ბით!“ 
ახ ლა ის, ცხა დი ა, სუ ლაც არ იყო გზა მარ ტო 
ჩე მი სახ ლი სა კენ, ის აფხა ზე თის კენ მი მა ვა ლი 
გზის სიმ ბო ლოდ ქცე უ ლი ყო. მა შინ ვი ფიქ რე, 
ჩვენ მხო ლოდ ამ გ ვა რი მეხ სი ე რე ბა, ამ გ ვა რი ერ-
თ გუ ლე ბა დაგ ვაბ რუ ნებს-მეთ ქი აფხა ზეთ ში. 
ჯერ კი დევ შარ შან დ ლამ დე (ვიდრე ბა ტონ ნო-
დარს ჯან მ რ თე ლო ბა შე ერ ყე ო და), რო გორ 
მჯე რო და, რომ ეს მარ თ ლა ასე მოხ დე ბო და... 
ახ ლა უკ ვე ბა ტო ნი ნო და რი აღარ არის და იქ დაბ-
რუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ ბე ბი თუ იმე დე ბი 
უეც რად გა ღა რიბ და...

ნატო კორსანტია

გა ლაკ ტი ო ნი და აფხა ზე თი

ვცხოვრობ ოც ნე ბით და სიყ ვა რუ ლით”

(პროკლეს) სთხო ვა დახ მა რე ბა და ეს უკა ნას კ ნე ლიც 
უშურ ვე ლად ირ ჯე ბო და. 

აი, აბე სა ლო მის ერ თი ჩა ნა წე რიც: „1946 წ. 27. VII, 
შა ბა თი. ვი ყა ვი სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კა ში. მინ და შე ვაგ-
რო ვო ცნო ბე ბი აფხა ზეთ სა და აფხა ზებ ზე გა ლაკ ტი ო-
ნი სათ ვის”.

ძმამ გულ მოდ გი ნედ შე ის წავ ლა ნ. მა რის, ხ. ბღაჟ-
ბას, ა. ფა დე ვის და სხვა თა ნაშ რო მე ბი. და ვე სეს ხე ბი მის 
მო ნათხ რობს.

-ყოველ სა ღა მოს ცინ ცხა ლი მა სა ლე ბი მომ ქონ და 
შინ. ჩა ვი კე ტე ბო დით კა ბი ნეტ ში და ვარ ჩევ დით. ზოგ-
ჯერ გა ლაკ ტი ო ნი წა მოხ ტე ბო და და იტყო და: ო, ეს ძა-
ლი ან კარ გი ა, უთუ ოდ გა მოგ ვად გე ბა.

ერ თხელ „ივერიაში” და ბეჭ დი ლი კო რეს პონ დენ-
ცი ის ში ნა არ სი გა ვა ცა ნი. ჟურ ნა ლის ტი წერ და, რომ 
ცა რიზ მის პო ლი ტი კის გა მო აფხა ზე თი ცა რი ელ დე ბა. 
მუ ხა ჯი რო ბამ სა ვა ლა ლო შე დე გი მო ი ტა ნა. ხე ლი სუფ-
ლე ბამ და ცა რი ე ლე ბუ ლი აფხა ზე თის სოფ ლებ ში ბე-

ლო რუ სე ბი და ბულ გა რე ლე ბი ჩა მო ა სახ ლა. ისი ნი ვერ 
შე ე გუვ ნენ ად გი ლობ რივ პი რო ბებს. ცი ე ბამ მუს რი გა-
ავ ლო.

ბევ რი იცი ნა გა ლაკ ტი ონ მა, რო ცა შემ დე გი ამო-
ნა რი დი წა ვუ კითხე: ჩა მო სახ ლე ბულ ნი რა თა ყურ ძ ნით 
პი რი ჩა იტ კ ბა რუ ნონ, ხე ზე კი არ ადი ან, არა მედ ხე სა და 
ვე ნახ საც ერ თი ა ნად ჭრი ან. 

წარ მო გიდ გე ნი ა, აბე სა ლომ, ჩვე ნი დი დი ბჟო ლა 
რომ ვინ მემ მოჭ რას, რა თა კა მუ რი და ა გე მოვ ნოს?! ჰა, 
ჰა, ჰა.

მე რე ჩაფ იქ რ და და თქვა: - იმა ზე დი დი სა სას ტი კე, 
და უნ დობ ლო ბა რა იქ ნე ბა, რომ მო სახ ლე ო ბა აყა რო და 
მა მა- პა პა თა საფ ლა ვებ ზე ლოც ვა მო უ შა ლო.

ახ ლა, რო ცა ამ მო ნათხ რობს ვიხ სე ნებ, გო ნე ბა ში 
გა ლაკ ტი ო ნის „მახაჯირის” სუ რა თე ბი ცოცხ ლ დე ბა:

„რა და მა ვიწყებს
ფი რუ ზის ფერს
      ტყე სა და ნა პირს,
მა ღალ მთე ბი თა
და ერ ცა ხუს
     ვარ ს კ ვ ლა ვით ტყუ პით,
ჯახ ში, ჯა ხირ ში,
ჭა ო ბებ ში,
      ხაშ მ ში - მა ხა ჯირს -
მშობ ლი ურ მი წის
ერ თი მუ ჭა
      თან მი აქვს უბით”. 

ამ გრძელ ლექ ს ში სა უცხო ოდ არის მო ხა ზუ ლი 
პორ ტ რე ტი ლა მა ზი, ამა ყი, მა მუ ლი სათ ვის თავ გა დაკ-
ლუ ლი ვაჟ კა ცი სა. მი სი მოთ ქ მა- გო დე ბა სისხლს ყი ნავს 
ძარ ღ ვებ ში. შე უძ ლე ბე ლია მკითხ ველ მა გულ გ რი ლად 
მო ის მი ნოს მუ ჰა ჯი რის მო ნა ყო ლი. თა ვი და თა ვი მა ინც 
ის არის, რომ წუ ხი ლი იმედ თა ნაა შერ წყ მუ ლი. 

გა ლაკ ტი ო ნი სო ხუმ ში პირ ვე ლად 1927 წლის 13 
თე ბერ ვალს ჩა დის, ბა თუ მი დან მო მა ვა ლი თბო მავ ლით 
„თეოდორ ნეტ ტე”. მე რე ხომ ხში რი სტუ მა რია ამ ულა-
მა ზე სი ქა ლა ქი სა. ეშუ რე ბა სა ნა პი როს, ტალ ღებს, რომ 
ლექ სად აქ ცი ოს ის მუ სი კა, ფე რე ბი, რა საც, მის გარ და, 
სხვა ვერ გა ი გო ნებს, ვერ და ი ნა ხავს. 

გა ლაკ ტი ო ნი სათ ვის აფხა ზე თი არის ნაღ დი სა-
ქარ თ ვე ლო, მი სი ერ თ -ერ თი უძ ვე ლე სი და გა ნუ ყო ფე-
ლი ნა წი ლი. აქ გვერ დი- გ ვერდ ცხოვ რო ბენ და იღ ვ წი ან 
ირაკ ლი და სა ი თი, მზევ ნა რი და ზე ხა. მათ არა მხო ლოდ 
ცა და მი წა აქვთ სა ერ თო, არა მედ ის ტო რი აც, მიდ რე კი-
ლე ბე ბიც. ცხა დი ა, ეს არ ნიშ ნავს ყვე ლაფ რის ნი ვე ლი-
რე ბას.

გა ლაკ ტი ონს მოს წონს აფხა ზის სი ჩა უ ქე და გამ ტა-
ნი ა ნო ბა, სი ცოცხ ლის უსაზღ ვ რო სიყ ვა რუ ლი:

„მადლობა აფხა ზეთს,
მის მზეს და ზღვის ძა ლას,

მის წინ მო წი წე ბით
     მე ვიხ დი ჩა ბა ლახს.
მად ლო ბა ას წ ლო ვან მო ხუ ცებს,
     მის მგოს ნებს,
სულს წმინ დას,
    ხმალს უცებს.
მად ლო ბა უდა რე ბელ
    აფხაზ თა ზრდი ლო ბას,
სტუ მარ თ მოყ ვა რე ბას,
     ოჯა ხიშ ვი ლო ბას”.

აფხა ზე თი პო ე ტუ რი შთა გო ნე ბის წყა რო ცა ა. მან 
და სა ბა მი მის ცა არა ერთ სა უ კე თე სო ლექსს.

და მა ინც: სა გან გე ბოდ უნ და შევ ჩერ დეთ 
„აფხაზეთის წვი მა ზე”. შეც დო მა იქ ნე ბო და, იგი მხო-
ლოდ ბუ ნე ბის აღ წე რად მიგ ვეჩ ნი ა, ფაქ ტის გაც ნო ბი ე-
რე ბად. წვი მა ზღვის ნა პი რას მრუ მე ა, დამ თ რ გუნ ვე ლი, 
გაქ ცე ვი სა კენ რომ გი ბიძ გებს. გა ლაკ ტი ო ნთან კი იგი 
მო კამ კა მე ა, ამაღ ლე ბუ ლი გან წყო ბის შემ ქ მ ნე ლი, და-

ვუკ ვირ დეთ ფე რებს და მუ სი კას.
„აფხაზეთის წვი მა მიყ ვარს,
იცი რად?
მგოს ნის ხმა აქვს, როს ფოთ ლებ ზე
ხმა უ რობს.
ჟღერს მა ი სის მწვა ნე ჩან გი 
და წკი რად
მას ზე ზვი რი და დის და
მოგ ზა უ რობს.
მი იმ ღე რა, მო იმ ღე რა
აქ ხვი თომ...
აფხა ზე თის წვი მა მიყ ვარს
ამი ტომ...“1
და შემ დეგ:
„გამოვიდეს რო მე ლი მე
ვა ჭა რი
და ამ წვი მის პო ე ზია
უარ ყოს!”

წვი მა ასო ცირ დე ბა მგოს ნის ხმას თან. შე და რე ბა 
პო ლი ინ ფორ მა ცი უ ლი ა. პა რა ლე ლის პირ ვე ლი წევ რით, 
რო მე ლიც სა ოც რად თბი ლი და მო კას კა სე ფე რე ბი თაა 
წარ მო ჩე ნი ლი, ხა სი ათ დე ბა მთე ლი აფხა ზე თი. ალ ბათ, 
და მე თან ხ მე ბით, „მიიმღერა, მო იმ ღე რა აქ ხვი თომ” გე-
ნი ა ლუ რი მოს მაა კალ მი სა.

გა ლაკ ტი ონ მა გა ა ერ თი ა ნა აფხა ზე თი სად მი მიძღ ვ-
ნი ლი ლექ სე ბი და 1948 წელს ცალ კე წიგ ნად დას ტამ ბა 
- „ზღვა ახ მა ურ და”. კრე ბუ ლი კვა ლი ფი ცი რე ბულ იქ ნა, 
რო გორც თვალ სა ჩი ნო მიღ წე ვა. სხვა თა მო საზ რე ბე ბის 
ფიქ სა ცი ი სა გან თა ვის ვი კა ვებ. უპ რი ა ნია თვით გა ლაკ-
ტი ონს მო ვუს მი ნით; 

აფხა ზეთ მა გა ა ფარ თო ვა გა ლაკ ტი ო ნის თვალ სა-
წი ე რი და აამაღ ლა მი სი პო ე ტუ რი კულ ტუ რა. ზღვის 
თე მა ტი კას თვალ სა ჩი ნო ად გი ლი და ეთ მო მგოს ნის შე-
მოქ მე დე ბა ში. ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია აჭა რის რო ლიც.

 გა ლაკ ტი ო ნი წუ ხი ლით აღ ნიშ ნავ და, რომ რუს თა-
ვე ლის შემ დეგ ზღვა გაქ რა ჩვე ნი მწერ ლო ბი და ნო. ამ 
ფაქტს აღიქ ვამ და, რო გორც ქვეყ ნის დაკ ნი ნე ბის ნი-
შანს. ამი ტო მაც ფრი ად გა ი სარ ჯა ხსე ნე ბუ ლი ხარ ვე ზის 
ამო სავ სე ბად.

აფხა ზე თის ციკ ლი იმი თაც არის სა ყუ რადღე ბო, 
რომ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს ერ თი ა ნო ბა- სიმ ტ კი ცეს 
ემ სა ხუ რე ბა. მან ბევ რი მის ცა არა მხო ლოდ ამ მხა რის 
მკვიდრთ, არა მედ ქვეყ ნის მთელ მო სახ ლე ო ბას.

აფხა ზეთ მა ორი გი ნა ლუ რად აანა კა და გა ლაკ ტი ო-
ნის პო ე ზი ა. ახა ლი სა ხე ე ბი თა და ფე რე ბით გა ამ დიდ რა.

და ერ თიც, აფხა ზე თის მშვე ნი ე რი ბუ ნე ბა, მი სი 
მცხოვ რებ ლე ბის მე გობ რუ ლი გან წყო ბა პო ეტს სუ ლი ე-
რი ამაღ ლე ბი სა და სიმ ხ ნე ვი სა კენ უბიძ გებ და.

„მოგონებანი გა ლაკ ტი ონ ზე” 
 თბი ლი სი, 2000წ.

იბეჭდება შემოკლებით. 
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აფხა ზეთ ში სა მეკ ლე სი ი ა ნი ბა ზი ლი
კე ბი ა: გაგ რის ეკ ლე სია (VI ს.), აბა ან თის ცი ხის 
ეკ ლე სია (VII-VIII სს.), ამ ბა რა (VIII-IX სს.), ქი ა ჩი 
(VIII-IX სს).

გაგ რის ბა ზი ლი კა (VI ს.).  მდ. ჟო ეკ ვა რას 
შე სარ თავ თან, ზღვის ნა პირ ზე, მთის ძი რას გვი-
ან დელ ან ტი კურ ხა ნა ში (IV-V სს.) რო მა ე ლებს 
აუგი ათ სწორ კუთხა სი მაგ რე, რო მე ლიც შა ვი 
ზღვის სა ნა პი რო გზას კე ტავ და. გაგ რის ცი ხე- 
სი მაგ რის ტე რი ტო რი ა ზე დგას ტლან ქად და მუ-
შა ვე ბუ ლი კირ ქ ვის კვად რე ბით აგე ბუ ლი მცი რე 
ზო მის ეკ ლე სი ა, სა მეკ ლე სი ი ა ნი ბა ზი ლი კა. მი სი 
ში და სივ რ ცე კედ ლე ბი თაა და ყო ფი ლი სამ ნა წი-
ლად, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს გა სას ვ ლე ლე ბით 
უკავ შირ დე ბა. ტაძ რის მთა ვარ ნა წილს წარ მო ად-
გენს ნა ლი სე ბუ რი ფორ მის საბ ჯენ თა ღებ ზე დაყ-
რ დ ნო ბი ლი ცი ლინ დ რუ ლი კა მა რით გა და ხუ რუ-
ლი დარ ბა ზი. იგი ნათ დე ბა სა კურ თხევ ლის დი დი 
სარ კ მ ლით, და სავ ლე თის უფ რო მცი რე ორი სარ-
კ მ ლით და სამ ხ რე თის სა მი სარ კ მ ლით. ცენ ტ რა-
ლურ დარ ბაზს ხუ თი შე სას ვ ლე ლი აქვს: ორ -ო რი 
ჩრდი ლო ე თი დან და სამ ხ რე თი დან, ერ თი – და სავ-
ლე თი დან. ტაძ რის დე კო რა ტი უ ლი მორ თუ ლო ბა 
მე ტად ძუნ წია – რამ დე ნი მე რე ლი ე ფი  ჯვრის გა-
მო სა ხუ ლე ბით სამ ხ რე თი და და სავ ლე თი კა რის ტიმ პა ნებ სა და და სავ ლე თის კე დელ ზე. სა მი ვე 

გა მო სა ხუ ლე ბა ერ თ ნა ი რი ა: წრე ში ჩა ხა ზუ ლი 
ტოლ მ კ ლა ვა ჯვა რი, რომ ლის მკლავ თა ბო ლო ე ბი 
იშ ლე ბა და თით ქოს წრედ იკ ვ რე ბა. ესაა ბოლ ნუ-
რი ჯვრის მარ ტი ვი, არ ქა უ ლი ვა რი ა ცი ა. ეკ ლე სი-
ას არ გა აჩ ნია რა მე წარ წე რა და არც სა ის ტო რიო 
წყა რო ებ ში იხ სე ნი ე ბა. თა რიღ დე ბა VI სა უ კუ ნით. 
ეკ ლე სია XX სა უ კუ ნის და საწყის ში აღად გი ნეს. 
რეს ტავ რა ცი ი სას ცდი ლან ძვე ლი ფორ მე ბის შე-
ნარ ჩუ ნე ბას და, ამ დე ნად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
მას თავ და პირ ვე ლი სა ხე თით ქ მის შე ნარ ჩუ ნე ბუ-
ლი აქვს. 

აბა ან თის ცი ხის ეკ ლე სია (VIIVIII სს.). 
ლიხ ნის გა ნა პი რას, მდ. ხიფ ს თას მარ ცხე ნა ნა-
პირ ზე, აღ მარ თუ ლია გა ლავ ნით შე მოზღუ დუ ლი 
ცი ხე სი მაგ რის კომ პ ლექ სი აბა ან თა. მის სამ ხ რეთ -
-აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში შე მორ ჩე ნი ლია სა მეკ-
ლე სი ი ა ნი ბა ზი ლი კის ნან გ რე ვე ბი. ეკ ლე სი ას აღ-
მო სავ ლე თით შვიდ წახ ნა გა შვე რი ლი აფ სი დი 
ჰქო ნი ა, და სავ ლე თით ვრცე ლი ნარ თექ სი. წე რი-
ლო ბით წყა რო ებ ში არ იხ სე ნი ე ბა.

ამ ბა რა (VIIIIX სს.). გუ და უ თი დან 10 კმ-ზე, 
სო ფელ ამ ბა რა ში, ზღ ვის პი რას მდე ბა რე ობს ად
რე შუა სა უ კუ  ნე ე ბის ქარ თუ ლი ქრის ტი ა ნუ ლი 
ტა ძა რი. ტლან ქად და მუ შა ვე ბუ ლი ქვის კვად რე-
ბით მო პირ კე თე ბუ ლი ეკ ლე სია თით ქ მის პირ ვან-
დე ლი სა ხი თაა მოღ წე უ ლი. ტა ძა რი წარ მო ად გენს 
ცალ ნა ვი ან ნა გე ბო ბას ხუთ   წახ ნა გო ვა ნი აფ სი-
დით. მი სი კედ ლე ბი თით ქ მის მთელ სი მაღ ლე ზე 
კარ გა დაა შე მო ნა ხუ ლი. ტა ძა რი მო ხა ტუ ლი ყო-
ფი ლა ფრეს კე ბით. სამ ხ რე  თის შე სას ვ ლელ თან 
კე დელ ზე ამოკ ვე თი ლია ჯვა რი. ტა ძარს და სავ-
ლე  თის მხრი დან ჰქონ და კა რიბ ჭე, სამ ხ რე თი  დან 
მიდ გ მუ ლი აქვს წაგ რ ძე ლე ბუ ლი სამ ლოც ვე ლო 
ნა ხე ვარ წ რი უ ლი სა კურ თხ  ევ ლით. რო დე საც აქ 
აფხა ზე ბი დამ კ ვიდ რ დ ნენ, მას აილა გა -ა ბი ყუ 
უწო დეს. თავ და პირ ვე ლი სა ხელ წო დე ბა ჩვენ თ ვის 
უც ნო ბი ა. ტა ძა რი ძა ლი ან და ა ზი ა ნა 1833 წლის 
მი წის ძ ვ რამ. თა რიღ დე ბა VIII-IX სა უ კუ ნე ე ბით. წე-
რი ლო ბით წყა რო ებ ში არ იხ სე ნი ე ბა.

ქი ა ჩი (VIIIIX სს).  სოფ. ჯგერ დი დან რამ დე-
ნი მე კი ლო მეტ რ ში, ახუ წა ში, ის ტო რი ულ სო ფელ 
ქი აჩ ში, შე მორ ჩე ნი ლია დარ ბა ზუ ლი  ეკ ლე სი ის 
ნაშ თე ბი. ტა ძა რი მი ქა ელ მთა ვა რან გე ლო ზის 
სა ხე ლო ბის ყო ფი ლა. ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე თა 
აზ რით, ქი ა ჩის ეკ ლე სია მოგ ვა გო ნებს გრი გოლ 
ხან ძ თე ლის მო წა ფე ე ბის მი ერ აგე ბულ ნეძ ვის 
ეკ ლე სი ას (ბორჯომის რა ი ო ნი), რაც ძა ლი ან სა-
გუ ლის ხ მო ფაქ ტი ა. ტაძ რის მხო ლოდ კედ ლე ბია 
შე მორ ჩე ნი ლი. იგი მო პირ კე თე ბუ ლი ყო ფი ლა 
კირ ქ ვის ტუ ფით (ტრავერტინით). წე რი ლო ბით 
წყა რო ებ ში არ იხ სე ნი ე ბა. ქი ა ჩის ეკ ლე სი ი დან შე-
მორ ჩე ნი ლია სამ წე რო ბე ლი, რო მე ლიც აფხაზ თა 
მე ფის გი ორ გი II-ის (922-957) სა ხელს უკავ შირ-
დე ბა. ამა ზე გვა უწყებს შე სა ბა მი სი ქარ თუ ლი 
ასომ თავ რუ ლი წარ წე რა. სამ წე რო ბე ლი მო თავ-
სე ბუ ლია ვერ ცხ ლის ბუ დე ში, რო მე ლიც იმე ო-
რებს მის ფორ მას. შე მორ ჩე ნი ლია ასე ვე ქი ა ჩის 
მთა ვა რან გე ლო ზის ხა ტი, რო მე ლიც ოდი შის მთა-
ვარს ლე ვან II და დი ანს (1611-1657) 1640 წელს 
მო უ ჭე დი ნე ბი ა. ამის თა ო ბა ზე გვა უწყებს წარ-
წე რა: ,,მოვაჭედინეთ და შე ვამ კეთ თვა ლი თა და 
მარ გა ლი ტი თა ხა ტი ესე მთა ვა რან გე ლო ზი სა და 
და ვა სუ ე ნეთ ქი აჩს”.

სამ ლოც ვე ლო ე ბად არ ც თუ იშ ვი ა თად გა მო ი-
ყე ნე ბო და მღვი მე ე ბი და გა მოქ ვა ბუ ლე ბი. 

გაგ რა. მდ. ცი ხერ ვას ხე ო ბა ში, დამ რეც 
კლდო ვან ფერ დობ ზე მდე ბა რე ობს წმ. ევ პა თი ო-
სის გა მოქ ვა ბუ ლი, რო მე ლიც შუა სა უ კუ ნე ებ ში 
სამ ლოც ვე ლოს წარ მო ად გენ და. გა მოქ ვა ბუ ლი 
კარ ს ტუ ლი წარ მო შო ბი საა და ორი ქვა ბი სა გან 
შედ გე ბა. პირ ველ ში შეს ვ ლა შე საძ ლე ბე ლია მა-
ღა ლი, მაგ რამ ვიწ რო ბა ქან ზე გა მო მა ვა ლი კა რის 
გავ ლით, მის სამ ხ რე თით შე ლე სი ლო ბა ზე ჯვა რია 
ამოკ ვე თი ლი; მე ო რე ქვა ბი პირ ვე ლი სა გან გა მო-
ყო ფი ლია წყო ბით, რო მელ შიც კა რის ღი ო ბია და-
ტა ნი ლი. ეს ქვა ბი უფ რო მომ ც როა და გვი რა ბით 
ბო ლოვ დე ბა. 

მდ. მჭიშ თას ხე ო ბა ში, სოფ. ოთ ჰა რის 
ტე რი ტო რი ა ზე, ზღვის დო ნი დან 160 მ სი
მაღ ლე ზე მდე ბა რე ობს ბუ ნებ რი ვი და სპე
ცი ა ლუ რად გა მოკ ვე თი ლი გა მოქ ვა ბუ ლე
ბი, რომ ლე ბიც შუა სა უ კუ ნე ებ ში მო ნას ტ რად 
გა მო ი ყე ნე ბო და. კლდე ზე, სა ი და ნაც კარ ს ტუ ლი 
მდი ნა რე მჭიშ თა გა მო ე დი ნე ბა, 4-5 სარ თუ ლად 

გან ლა გე ბუ ლია მცი რე ზო მის მღვი მე ე ბი. დარ ბა-
ზე ბი ერ თ მა ნეთს ქვის კი ბე ე ბით უერ თ დე ბა, აქა 
იქ შე მორ ჩა ქვით კი რით ნა შე ნი კედ ლე ბი, კარ -
- ფან ჯ რე ბის ჩარ ჩო ე ბის ნაშ თე ბი. ერ თი დარ ბა-
ზის მაქ სი მა ლუ რი სი მაღ ლე 5-6 მ-ი ა, სი გა ნე 8-10 
მ. დარ ბა ზებ ში ყველ გან აღ წევს დღის სი ნათ ლე. 
ძველ დრო ში აქ ვე მი შე ნე ბულ მო ნას ტერ ში ბერ-
მო ნაზ ვ ნე ბი ცხოვ რობ დ ნენ. აქ აღ მოჩ ნ და სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბი, მათ შო რის ზო გი ერ თი 
ვერ ცხ ლი სა. 

სი მონ კა ნა ნე ლის მღვი მე. ახა ლი ათო-
ნის მღვი მის ზე მოთ, 50 მ სი მაღ ლე ზე მდე ბა რე-
ობს 27 მ სიგ რ ძის გა მოქ ვა ბუ ლი, რო მე ლიც შუა 
სა უ კუ ნე ებ ში რე ლი გი უ რი მიზ ნე ბი სათ ვის ხე-
ლოვ ნუ რად არის გა და კე თე ბუ ლი. მღვი მის სამ-
ლოც ვე ლო დარ ბა ზის იატა კი თლი ლი ქვე ბი თაა 
მო პირ კე თე ბუ ლი.

ანუხ ვა. მდ. ფსირ ცხას მარ ჯ ვე ნა მხა რეს, 
სოფ. ანუხ ვა ში, ად გილ აგ წა ში ად გი ლობ რივ-
მა მცხოვ რებ მა 1940 წელს აღ მო ა ჩი ნა მღვი მე. 
იგი გა მო იკ ვ ლია არ ქე ო ლოგ მა ლ. სო ლო ვი ოვ მა. 
მღვი მე წარ მო ად გენს 7 მ სიგ რ ძის დე რე ფანს, 
რომ ლის მაქ სი მა ლუ რი სი მაღ ლე და სი გა ნე 2-2,5 
მ-ი ა. მღვი მის კედ ლე ბი შემ კუ ლია პა ლე ო ლი თუ-
რი, ან ტი კუ რი და შუა სა უ კუ ნე ე ბის კედ ლის მხატ-
ვ რო ბით და ძვე ლი (V-VIII სს.) ქარ თუ ლი ასომ-
თავ რუ ლი წარ წე რე ბით. რო გორც ჩანს, ანუხ ვის 
მღვი მეს შო რე ულ წარ სულ ში საცხოვ რი სის, ხო
ლო შუა სა უ კუ ნე ებ ში სამ ლოც ვე ლოს და ნიშ ნუ-
ლე ბა ჰქონ და. მის ძირ ში ნა პოვ ნია ხის ,,აკვანი”, 
რო მე ლიც ხალ ხის ასაყ ვან - ჩა მო საყ ვა ნად გა მო ი-
ყე ნე ბო და. 

VIII სა უ კუ ნის 70-80-იან წლებ ში აფხა ზეთ-
ში იმ ყო ფე ბო და ქარ თ ლის ერის მ თა ვა რი ნერ სე, 
რო მელ საც არა ბი ჭა ბუ კი აბოც ახ ლ და. იოანე 
სა ბა ნის ძე თხზუ ლე ბა ში ,,აბო ტფი ლე ლის მარ ტ-
ვი ლო ბა” ამ ხა ნის აფხა ზე თის სარ წ მუ ნო ებ რი ვი 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ აღ ნიშ ნავს, რომ ,,ნეტარი 
ჰა ბო უფ რო ის ღა ჰმად ლობ და ღმერ თ სა, რა მე თუ 
იხი ლა მან ქუ ე ყა ნაი იგი სავ სე ქრის ტეს სარ წ მუ-
ნო ე ბი თა”. 

აფხა ზე თის ქარ თუ ლი ქრის ტი ა ნუ ლი კულ-
ტუ რის ძეგ ლებს შო რის ბევ რი ძეგ ლია დი დი 
მხატ ვ რულ -ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე. 
ისი ნი თვალ ნათ ლივ მოწ მო ბენ აფხა ზე თის ორ გა-
ნულ კავ შირს და ნარ ჩე ნი სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ-
რას თან, რის უარ ყო ფა საც ზო გი ერ თი აფხა ზი და 
რუ სი მეც ნი ე რი ცდი ლობს.  

ქვეყანა სავსე ქრისტეს სარწმუნოებით
ბეჟან ხორავა

ამბარას ეკლესია

გაგრის ბაზილიკა

ანუხვას წარწერები
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ახ   ლა უკ   ვე კონ   სერ   ვა  ტო  რი  ის ასო  ცი  რე -
ბუ  ლი პრო  ფე  სო  რი  ა და ახალ   გაზ   რ   და მომ  -
ღერ   ლებს კა  მე  რუ  ლი სიმ   ღე  რის და ვო  კა  ლუ -
რი ან   სამ   ბ   ლის შემ   ს   რუ  ლებ   ლო  ბის ურ   თუ  ლეს 
სპე  ცი  ფი  კას ას   წავ   ლის. „როდესაც თვი  თო -
ნაც ვო  კა  ლის   ტი ხარ, ყო  ველ   თ   ვის უფ   რო 
იოლია აკომ   პა  ნი  მენ   ტი გა  უ  წიო მომ   ღე  რალს, 
რო  მე  ლიც შენ   თან დგას სცე  ნა  ზე. შენ თით  -
ქოს გრძნობ მის სუნ   თ   ქ   ვას და იცი ამა თუ 
იმ მო  მენ   ტ   ში, რა უნ   და გა  ა  კე  თოს”, - ამ   ბობს 
თე  მურ ელი  ა  ვა, რო  მელ   საც ალ   ბათ სწო  რედ 
ამ   გ   ვა  რი მიდ   გო  მე  ბის გა  მო, სა  უ  კე  თე  სო კონ  -
ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რის ტი  ტუ  ლი რეს   პუბ   ლი  კურ 
თუ სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   კურ   სებ   ზე არა  ერ  -
თხელ მი  ა  კუთ   ვ   ნეს.

მას სა  უ  კე  თე  სო კონ   ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რის 
დიპ   ლო  მი აქვს მი  ნი  ჭე  ბუ  ლი: I და II მუ  სი -
კოს   -   შემ   ს   რუ  ლე  ბელ   თა  რეს   პუბ   ლი  კურ  კონ  -
კურ   სებ   ზე,  (1995 წ., 1999 წ.თბი  ლი  სი.),  
დ. ან   დღუ  ლა  ძის სახ. ვო  კა  ლის   ტ   -   შემ   ს   რუ -
ლე  ბელ   თა   I  სა  ერ   თ   შო  რი  სო კონ   კურ   ს   ზე 
(ბათუმი – სა  ქარ   თ   ვე  ლო 1997 წ.),  ბი  ულ   -
-   ბი  უ  ლის სახ. ვო  კა  ლის   ტ   -   შემ   ს   რუ  ლე  ბელ   თა I  
სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   კურ   ს   ზე (ბაქო – აზერ   ბა -
ი  ჯა  ნი 1998 წ.), პ. ჩა  ი  კოვ   ს   კის სახ. მუ  სი  კოს   -
-   შემ   ს   რუ  ლე  ბელ   თა   XI  სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ  -

კურ   ს   ზე (მოსკოვი – რუ  სე  თი, 1998 წ.).
სა  კონ   ცერ   ტო მოღ   ვა  წე  ო  ბას ეწე  ვა სა  ქარ  -

თ   ვე  ლო  შიც და საზღ   ვარ   გა  რე  თაც. ფლობს 
მდი  დარ სა  ო  პე  რო და კა  მე  რულ რე  პერ   ტუ -
არს, მა  ღა  ლი შე  ფა  სე  ბა მის   ცეს თე  მურ ელი  ა -
ვას დახ   ვე  წილ სა  შემ   ს   რუ  ლებ   ლო ხე  ლოვ   ნე  ბას 
იტა  ლი  ა  ში, ავ   ს   ტ   რი  ა  ში, გერ   მა  ნი  ა  ში, ეს   პა  ნეთ  -
ში, ინ   გ   ლის   ში, შვე  ი  ცა  რი  ა  ში, თურ   ქეთ   ში, ჩე -
ხეთ   ში, რუ  სეთ   ში. ის პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას უწევ   და 
და უწევს სხვა  დას   ხ   ვა თა  ო  ბის არა  ერთ აღი  ა -
რე  ბულ მომ   ღე  რალს.

– ბა  ტო  ნო თე  მურ, თქვენ არა  ერ   თი ქარ  
თ   ვე  ლი თუ უცხო  ე  ლი ცნო  ბი  ლი მომ   ღერ   ლის 
კონ   ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რი იყა  ვით, არა  ერ   თი მათ   გა 
ნის   თ   ვის გა  გი  წე  ვი  ათ აკომ   პა  ნი  მენ   ტი სა  ერ  
თა  შო  რი  სო კონ   კურ   სებ   სა თუ ფეს   ტი  ვა  ლებ   ზე 
და დიპ   ლო  მე  ბით და  უ  ჯილ   დო  ე  ბი  ხართ. ამას  
თა  ნა  ვე, თქვენ ხართ პირ   ვე  ლი ქარ   თ   ვე  ლი 
კონ   ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რი, რო  მელ   მაც ჩა  ი  კოვ   ს   კის 
სა  ხე  ლო  ბის მუ  სი  კოს      შემ   ს   რუ  ლე  ბელ   თა სა 
ერ   თა  შო  რი  სო კონ   კურ   ს   ზე სა  უ  კე  თე  სო კონ  

ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რის დიპ   ლო  მი და  იმ   სა  ხუ  რა. 
– ეს ჩე  მი ბი  ოგ   რა  ფი  ის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 

ნა  წი  ლი  ა. კონ   კურ   სი 1998 წელს ქ. მოს   კოვ   ში 
გა  ი  მარ   თა და მი  სი თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე იყო აღი  ა -
რე  ბუ  ლი სა  ო  პე  რო მომ   ღე  რა  ლი, მე  ცო-   სოპ  -
რა  ნო ირი  ნა არ   ხი  პო  ვა. მა  შინ მოს   კოვ   ში დარ  -
ჩე  ნა შე  მომ   თა  ვა  ზეს კი  დეც, მაგ   რამ, რა თქმა 
უნ   და, უარი გან   ვაცხა  დე. 

– მე  რე, ცხოვ   რე  ბის რო  მე  ლი  მე ეტაპ   ზე 
ხომ არ გი  ნა  ნი  ათ ეს უარი?

– დი  ახ, მი  ნა  ნი  ა, რად   გან ის მუდ   მი  ვი პო -
ლი  ტი  კუ  რი და  ძა  ბუ  ლო  ბა, რაც ჩვენს ქვე  ყა -
ნა  ში სუ  ფევს, ხში  რად მბო  ჭავ   და რო  გორც 
შე  მოქ   მედს. ამა  ვე დროს არ შე  მეძ   ლო პო  ლი -
ტი  კის მიღ   მა დავ   რ   ჩე  ნი  ლი  ყა  ვი, რად   გან ჩე  მი 
ქვე  ყა  ნა და მი  სი ბე  დი არ მაძ   ლევ   და ამის ნე -
ბას. ამას   თა  ნა  ვე, აფხა  ზე  თი  დან დევ   ნი  ლი 
მშობ   ლე  ბი თბი  ლის   ში მყავ   და და მათ ვერ მი -
ვა  ტო  ვებ   დი.

– მო  ა  რუ  ლი გა  მოთ   ქ   მა  ა, რომ მუ  სი  კა ზე 
მოქ   მე  დებს ადა  მი  ან   ზე. ჩვენს სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში 
კი, რო  გორ ფიქ   რობთ, პო  ლი  ტი  კა უფ   რო  ხომ 
არ ზე  მოქ   მე  დებს ადა  მი  ან   ზე, ის ხომ არ ერე 
ვა ზოგჯერ მუ  სი  კას, ზო  გა  დად, ხე  ლოვ   ნე  ბას. 

– კი, ერე  ვა ხოლმე, სამ   წუ  ხა  რო  ა, მაგ   რამ 
ერე  ვა. 

– ხომ არ დაგ   ვი  სა  ხე  ლებ   დით მომ   ღერ  
ლებს, რო  მელ   თა პარ   ტ   ნი  ო  რიც იყა  ვით. 

– პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას ვუ  წევ   დი სხვა  დას   ხ   ვა 
თა  ო  ბის მომ   ღერ   ლებს - ზუ  რაბ სოტ   კი  ლა  ვას, 
მაყ   ვა  ლა ქას   რაშ   ვილს, ნო  დარ ან   დღუ  ლა  ძეს, 
ელ   დარ გე  წა  ძეს, თე  მურ გუ  გუშ   ვილს, მი  შე -
ლი  ნა ქო  ბა  ლი  ანს, გი  ორ   გი ონი  ანს, ნუგ   ზარ 
გამ   გე  ბელს, ალა სი  მო  ნიშ   ვილს,  ელი  სა  ბედ 
მარ   ტი  რო  სი  ანს, არ   მაზ და  რაშ   ვილს და სხვ.

კონ   ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რი ვი  ყა  ვი ასე  ვე მა  რი -
კა გუ  ლორ   და  ვა  სი, რო  მე  ლიც წარ   მო  შო  ბით 
სო  ხუ  მე  ლი  ა. მა  რი  კა ჩე  მი და ჩე  მი მე  უღ   ლის 
- ქე  თის აღ   ზ   რ   დი  ლი  ა. ის ქარ   თუ  ლი ვო  კა  ლუ -
რი სკო  ლის ერ   თ   -ერ   თი სა  უ  კე  თე  სო მო  ნა  პო -
ვა  რი  ა. 

წარ   მო  იდ   გი  ნეთ, რომ ეს ახალ   გაზ   რ   და 
გო  გო  ნა, რო  მელ   მაც ჩა  ი  კოვ   ს   კის კონ   კურ   ს  -
ზე მე  სა  მე პრე  მია და  ი  კა  ვა, კონ   კურ   სის აბ  -
სო  ლუ  ტუ  რად ყვე  ლა სპე  ცი  ა  ლუ  რი პრი  ზის, 
მა  გა  ლი  თად, მა  ყუ  რებ   ლის სიმ   პა  თი  ის, რას  -
ტა  პო  ვი  ჩის პრი  ზის მფლო  ბე  ლი გახ   და.  და, 

რაც მთა  ვა  რი  ა, ქარ   თ   ვე  ლი გო  გო  ნა ჩა  ი  კოვ  -
ს   კის კონ   კურ   ს   ზე იღებს პრიზს ჩა  ი  კოვ   ს   კის 
ნა  წარ   მო  ე  ბის სა  უ  კე  თე  სო შეს   რუ  ლე  ბი  სათ  -
ვის. ის თვით რუ  სებს ჯობ   ნის ჩა  ი  კოვ   ს   კის 
ნა  წარ   მო  ე  ბის შეს   რუ  ლე  ბა  ში. ეს უპ   რე  ცე -
დენ   ტო მოვ   ლე  ნაა და ბევრ რა  მე  ზე მეტყ   ვე -
ლებს. 

შემ   დეგ ჩვენ წა  ვე  დით ეს   პა  ნეთ   ში, მონ  -
სე  რატ კა  ბა  ლი  ეს კონ   კურ   ს   ზე. და  უ  ვიწყა  რი 
დღე  ე  ბი იყო, რო  დე  საც ურ   თუ  ლეს კონ   კურ  -
ს   ში პირ   ველ პრე  მი  ას იღებ. თვი  თონ მონ  -
სე  რატ კა  ბა  ლი  ემ დაგ   ვი  ბა  რა და მა  რი  კა გუ -
ლორ   და  ვას ნი  ჭი  ე  რე  ბით აღ   ფ   რ   თო  ვა  ნე  ბა ვერ 
და  ფა  რა. მე  რე, რო  ცა პა  ა  ტა ბურ   ჭუ  ლა  ძემ 
„იავნანას” საქ   ველ   მოქ   მე  დო კონ   ცერ   ტ   ზე 
მონ   სე  რატ კა  ბა  ლიე თბი  ლის   ში მო  იწ   ვი  ა, კონ  -
ცერ   ტის დროს თვით მონ   სე  რატ   მა გა  მო  აცხა -
და: - ახ   ლა გა  მო  ვა გო  გო  ნა, რო  მე  ლიც სულ 
მა  ლე მსოფ   ლი  ოს და  იპყ   რობ   სო. ეს იყო მა  რი -
კა გუ  ლორ   და  ვა. მე ძა  ლი  ან მი  ხა  რი  ა, რომ ის 
არის აფხა  ზე  თის მკვიდ   რი, სო  ხუმ   ში და  ბა  დე -
ბუ  ლი.

აქ   ვე მინ   და ვთქვა, რომ ძა  ლი  ან ბევ   რი ჩე 
მი სტუ  დენ   ტი საზღ   ვარ   გა  რეთ არის წა  სუ  ლი 
და იქა  ურ წამ   ყ   ვან თე  ატ   რებ   ში მღე  რის. ერ  
თი ასე  თი პრო  ექ   ტი მაქვს ჩა  ფიქ   რე  ბუ  ლი და 
მინ   და აუცი  ლებ   ლად გან   ვა  ხორ   ცი  ე  ლო. კერ  -
ძოდ, ჩე  მი ყო  ფი  ლი სტუ  დენ   ტე  ბი, რომ   ლე  ბიც 
მთელ მსოფ   ლი  ო  ში არი  ან და  ფან   ტუ  ლე  ბი, 
ერ   თად შევ   კ   რი  ბო თბი  ლის   ში და მა  თი მო  ნა -
წი  ლე  ო  ბით გა  ლა-   კონ   ცერ   ტი გავ   მარ   თო. 

– ძა  ლი  ან სა  ინ   ტე  რე  სო იდე  ა  ა. 
– სა  ინ   ტე  რე  სო  ა, თუმ   ცა მი  სი გან   ხორ   ცი  ე -

ლე  ბა ად   ვი  ლი არ იქ   ნე  ბა. თი  თო  ე  ულ მომ   ღე -
რალს გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი გრა  ფი  კი აქვს. კონ  -
ცერ   ტი კი მა  თი გრა  ფი  კის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით 
უნ   და და  ი  გეგ   მოს, ისე რომ ყვე  ლას ეცა  ლოს. 

– ეს თქვე  ნი სა  ან   გა  რი  შო კონ   ცერ   ტი იქ   ნე 
ბა? 

– არა, სა  ან   გა  რი  შო კონ   ცერ   ტი - ჩე  მი 
კლა  სის კონ   ცერ   ტი ყო  ველ წელს მაქვს. ისე -
ვე რო  გორც ჩე  მი კო  ლე  გე  ბი, მეც ან   გა  რი  შით 
წარ   ვ   ს   დ   გე  ბი ხოლ   მე მსმე  ნე  ლის წი  ნა  შე და 
დიდ ქე  ბა-   დი  დე  ბას ვიმ   სა  ხუ  რებ. ბედ   ნი  ე  რი 
ვარ ამის გა  მო და მე  რე კი  დევ უფ   რო ვცდი -
ლობ, არ და  ვუ  კარ   გო ჩ   ვენს სტუ  დენ   ტებს ის, 
რი  სი შე  საძ   ლებ   ლო  ბაც აქვთ, ანუ მაქ   სი  მა -
ლუ  რად და  ვეხ   მა  რო ნი  ჭის გა  მოვ   ლე  ნა  ში. მე 
გა  მი  მარ   თ   ლა, რომ ყო  ველ   თ   ვის სა  უ  კე  თე  სო 
სტუ  დენ   ტე  ბი მყავს და ბევ   რი მო  ილ   ტ   ვის 
ჩემ   კენ, გან   ცხა  დე  ბას წე  რენ, რომ ჩემ   თან 
მოხ   ვ   დ   ნენ. 

– პი  ა  ნის   ტის სო  ლო   კა  რი  ე  რის გა  კე  თე  ბა 
ზე არ გი  ფიქ   რი  ათ?

– პი  ა  ნის   ტის სო  ლო-   კა  რი  ე  რა ურ   თუ  ლე -
სი  ა. პი  ა  ნის   ტ   მა 10-12 სა  ა  თი თუ არ იმუ  შა -
ვა, არა  ფე  რი გა  მო  უ  ვა. თუმ   ცა, მე  რე რო  ცა 
დაღ   ვინ   დე  ბა, 4-5 სა  ა  თიც ეყო  ფა. ეს ძა  ლი  ან 
შრო  მა  ტე  ვა  დი საქ   მე  ა. საზღ   ვარ   გა  რეთ გას   ვ  -
ლე  ბი კი ისე  დაც არ მაკ   ლი  ა, ევ   რო  პის ბევ   რი 
ქვე  ყა  ნა მაქვს მოვ   ლი  ლი ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლი 
კონ   ცერ   ტე  ბით, ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზულ კონ   კურ  -
სებ   ში ვმო  ნა  წი  ლე  ობ   დი. 

– თქვენ ძა  ლი  ან სა  ინ   ტე  რე  სო მუ  სი 
კა  ლუ  რი ოჯა  ხი გაქვთ  თქვენ, თქვე  ნი 
მე  უღ   ლე     ქალ   ბა  ტო  ნი ქე  თი და სი  დედ  
რი   ქალ   ბა  ტო  ნი ლა  მა  რა გოგ   ლი  ჩი  ძე 
  სა  მი  ვე  ნი კონ   სერ   ვა  ტო  რი  ის პე  და  გო  გე 
ბი (პროფესორები) ბრძანდებით. ბო  ლო 
წლებ   ში მუ  სი  კა  ლურ სამ   ყა  როს შე  მო  ე  მა  ტა 
თქვე  ნი ვა  ჟი  მი  შოც, რო  მე  ლიც თით   ქოს 
პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლი მუ  სი  კო  სი არ არის, მაგ   რამ 
უკ   ვე ჰყავს თა  ვი  სი გულ   შე  მატ   კი  ვა  რი. რა 
მოხ   და, გენ   მა იძა  ლა? 

– მო  უ  ლოდ   ნე  ლი თით   ქოს არ იყო, მი  შო ბავ  -
შ   ვო  ბი  დან მღე  რო  და და კარ   გი ყუ  რი ჰქონ   და. 
2 წლი  საც არ იყო, რო  ცა რო  ი  ალ   თან და  ვა  ყე -
ნებ   დით და არი  ებს, სა  ორ   კეს   ტ   რო ნაწყ   ვე  ტებს 
მღე  რო  და. სა  ო  ცა  რი რე  პერ   ტუ  ა  რი ჰქონ   და; 
საყ   ვირ   სა და ვი  ო  ლი  ნოს ბა  ძავ   და. ბო  ლოს ყო -
ველ   თ   ვის ითხოვ   და ტაშს. ამი  სი ჩა  ნა  წე  რიც 
შე  მოგ   ვ   რ   ჩა. იმ დღი  დან, რო  გორც კი სამ   შო  ბი  ა -
რო  დან გა  მო  ვიყ   ვა  ნეთ, მი  შოს ეძი  ნა იმ ოთახ   ში, 
რომ   ლის გვერ   დი  თა ოთახ   შიც იდგა რო  ი  ა  ლი. 
იქი  დან 24 სა  ა  თის გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  მო  დი  ო  და 
მუ  სი  კი  სა და სიმ   ღე  რის ხმა. მი  შოს კი ეძი  ნა ძა -
ლი  ან მშვი  დად. ჩვენ არა  სო  დეს გვქო  ნია ში  ში, 
ბავშვს ძი  ნავს და ჩუ  მად ვი  ყო  თო.

მე  რე, ფორ   ტე  პი  ა  ნო  ზე, რომ და  იწყო სი -
ა  რუ  ლი, და  ე  ზა  რა, სა  ა  თო  ბით ვერ დავ   ჯ   დე -
ბიო და თვი  თონ ის   წავ   ლა გი  ტა  რა  ზე დაკ   ვ   რა. 
მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ეს   ტ   რა  დამ გა  ი  ტა  ცა, მე  გობ   რე -
ბი დას   ხ   დ   ნენ და შექ   მ   ნეს ჯგუ  ფი, რო  მელ   საც 
„Ynner Voice” - „შინაგანი ხმა” და  არ   ქ   ვეს. ძა -
ლი  ან პო  პუ  ლა  რუ  ლი ჯგუ  ფი იყო, კონ   კურ  -
სებ   სა და ფეს   ტი  ვა  ლებ   ზე გა  მო  დი  ო  და. ერ  -
თხელ კი, 31 დე  კემ   ბერს მი  შომ სა  ა  ხალ   წ   ლო 
კონ   ცერ   ტ   ზე იმ   ღე  რა და იმის შემ   დეგ სხვა 
მი  მარ   თუ  ლე  ბა მი  ე  ცა მის შე  მოქ   მე  დე  ბას: სო -
ლო-   კა  რი  ე  რას მინ   და გავ   ყ   ვე ეს   ტ   რა  დის გან   ხ  -
რი  თო, გა  მო  აცხა  და. 

მე და ჩემს მე  უღ   ლეს, რა თქმა უნ   და, 
გვინ   დო  და, კლა  სი  კურ მუ  სი  კას გაჰ   ყო  ლო  და, 
მაგ   რამ მის არ   ჩე  ვანს პა  ტივს ვცემთ და რო -
გორც ჩანს, არც ისე ური  გო არ   ჩე  ვა  ნი გა  ა  კე -
თა, „X ფაქ   ტორ   ში” გა  მოს   ვ   ლამ და ფი  ნალ   ში 

გას   ვ   ლამ ეს ცხად   ყო კი  დეც. 
– თქვენ ერ   თხელ ნა  ხევ   რად ხუმ   რო  ბით 

თქვით, რომ აქამ   დე მი  შო ელი  ა  ვა იყო თე  მურ 
ელი  ა  ვას შვი  ლი, ახ   ლა უკ   ვე თე  მურ ელი  ა  ვა 
გახ   და მი  შოს მა  მა. 

– კონ   სერ   ვა  ტო  რი  ა  ში გა  ვი  გო  ნე, სტუ  დენ  -
ტე  ბი ერ   თ   მა  ნეთს ანიშ   ნებ   დ   ნენ ჩემ   ზე: - ეს 
ხომ მი  შო ელი  ა  ვას მა  მა  ა  ო. რა მეთ   ქ   მის, ის 
ურ   ჩევ   ნია მა  მულ   სა, რომ შვი  ლი ჯობ   დეს მა -
მა  სა. წარ   მა  ტე  ბებს ვუ  სურ   ვებ მი  შოს. 

– მი  შოს სო  ხუმ   ზე თუ ელა  პა  რა  კე  ბით 
ხოლ   მე?

– მა  მა  ჩე  მი ელა  პა  რა  კე  ბო  და ხშირად და 
ძა  ლი  ან ბევრს სო  ხუმ   ზე. მეც ვე  უბ   ნე  ბი, რომ 
ჩვენ აუცი  ლებ   ლად უნ   და დავ   ბ   რუნ   დეთ იმ სა -
მოთხე  ში. 

– რო  ცა აფხა  ზე  თის ტრა  გე  დია დატ   რი 
ალ   და, თქვენ იმ დროს უკ   ვე თბი  ლის   ში მუ 
შა  ობ   დით, თქვე  ნი ად   გი  ლი ნა  პოვ   ნი გქონ  
დათ. თით   ქოს დევ   ნი  ლი არ იყა  ვით და მა  ინც 
დევ   ნი  ლის ტკი  ვი  ლით იცხოვ   რეთ და ცხოვ  
რობთ. 

– დი  ახ, ახ   ლაც არ ქრე  ბა ტკი  ვი  ლი, რო -
მელ   საც ყო  ველ   თ   ვის მიმ   ძაფ   რებ   დ   ნენ მშობ  -
ლე  ბი. მათ   თან ყო  ვე  ლი მის   ვ   ლა სო  ხუ  მის 
გახ   სე  ნე  ბით იწყე  ბო  და და იწყე  ბა. გან   სა  კუთ  -
რე  ბით დე  და, რომ იტყ   ვი  ან, გა  მუდ   მე  ბით ჩე -
მო  დან   ზე იჯ   და - ახ   ლა დავ   ბ   რუნ   დე  ბით, ახ   ლა 
დავ   ბ   რუნ   დე  ბი  თო. მა  მას ეს ტკი  ვი  ლი იმ ქვეყ     -
ნა  დაც გაჰ   ყ   ვა. 

ტკი  ვი  ლი მო  ურ   ჩე  ნე  ლი  ა, თით   ქოს პე  რი  ო -
დუ  ლად ყუჩ   დე  ბა, მე  რე ისევ მძაფ   რ   დე  ბა. არ 
ვი  ცი, სხვე  ბი რო  გორ არი  ან, მაგ   რამ სიზ   მარ  -
ში ხში  რად ვხე  დავ სო  ხუმს, სადღაც გავ   რ   ბი -
ვარ, სირ   ბი  ლი მი  ჭირს და ვი  ღაც მომ   ს   დევს. 

რა უც   ნა  უ  რი  ა, ჩვენ ახ   ლა უფ   რო ვა  ფა -
სებთ, რა სა  მოთხეს წარ   მო  ად   გენ   და აფხა -
ზე  თი. მსოფ   ლი  ო  ში ბევ   რი ქვე  ყა  ნა მაქვს 
მოვ   ლი  ლი, მაგ   რამ ასე  თი სი  ლა  მა  ზე არ   სად 
მი  ნა  ხავს. ზღვა, მთა, ბა  რი, ტბე  ბი, სა  ო  ცა  რი 
ჰა  ე  რი... იქ ყვე  ლა  ფე  რი ერ   თად იყო თავ   მოყ  -
რი  ლი. ეს სი  ლა  მა  ზე ქარ   თუ  ლია და ქარ   თუ -
ლად უნ   და დარ   ჩეს იქ მცხოვ   რებ აფხა  ზებ   თან 
ერ   თად. 

როცა მომღერლის სუნთქვას გრძნობ 
საუკეთესო კონცერტმაისტერად აღიარებაც მაშინ მოდის

ნატო კორსანტია

რო  გორც თა  ვად ამ   ბობს, მი  სი მუ 
სი  კა  ლუ  რი კა  რი  ე  რა სიმ   ღე  რით და 
იწყო სო  ხუმ   ში, სა  დაც და  ი  ბა  და და 
გა  ი  ზარ   და. სკო  ლის პე  რი  ოდ   ში ძა 
ლი  ან ბევრს მღე  რო  და, მო  ნა  წი  ლე 
ობ   და რეს   პუბ   ლი  კურ ოლიმ   პი  ა  დებ   ში 
და ხში  რად ოქ   როს მედ   ლებს იღებ  
და. დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლი იყო, რომ მის  
გან მომ   ღე  რა  ლი დად   გე  ბო  და, მაგ   რამ 
კონ   სერ   ვა  ტო  რი  ის ორი  ვე ფა  კულ   ტე 
ტის  სა  ფორ   ტე  პი  ა  ნო და ვო  კა  ლუ  რი   
დამ   თავ   რე  ბის შემ   დეგ რო  ი  ალ   მა წას   ძ  
ლია და კონ   სერ   ვა  ტო  რი  ა  ში  ვე და  იწყო 
მუ  შა  ო  ბა კონ   ცერ   ტ   მა  ის   ტე  რად. 
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მინიატურა ელეგანტური ჟანრია, ნატიფი და 

დახვეწილი, ტევადი და ლაპიდარული, ღრმა განცდისა 
და დიდი ტკივილის, შუქისა და იმედის დამტევი.

პოეზიისა და პროზის საზღვარზე ვიბრირებს, 
ოღონდ ბოლომდის არც პოეზიაა, არც პროზა – 
პოეზიისა მუსიკა დაჰყოლია, პროზისა – ტევადობა...

სწორედ ეს ჟანრი აურჩევია განცდათა 
რეფლექსიისათვის ბიჭს, რომელიც სოხუმში უნდა 
დაბადებულიყო, თბილისში კი დაიბადა, 1997-ში. 

არასოდეს უნახავს მთავარი ქალაქი, მაგრამ 
ასწავლეს, აგრძნობინეს და დაიმახსოვრა, რომ ის 
მთავარია, თუნდაც შორს იყოს, თუნდ – ამჟამად 
სხვისი.

მინიატურად დაწურული ნაფიქრალი ეს კი ზე-
ბია გიორგი ესებუასი, ქართულ-ამერიკული უნი-
ვერსიტეტის მეორეკურსელისა. 

სოხუმში ასეთი ბიჭები იბადებოდნენ – სხივიანები.
ასეთი ბიჭები დაბრუნდებიან და დაიბრუნებენ 

ოდესმე სოხუმს – სამყაროს ყველაზე სხივიან 

***
სად იყუჟები ჩემს დიდ, თეთრ სახლში,
რომელიც დაწვეს
(მეც, მასთან ერთად – დაბადებამდე)?!
ნაბიჯების ჩქამი მახსოვს საფეხურებზე – 
მონაყოლიდან...
სიზმრის სარკმლიდან შემოჭრილი ცხელი სხივები...
რბილი ლოგინი, ალბათ, გჩუქნის საჩემო სიზმრებს.
რა გესიზმრება ჩემს უჩემო საძინებელში?!
შენ ჩემით ცხოვრობ, 
ჩემ მაგივრად, უჩემო სახლში...
შენი და ჩემი დის სარკეში გაილანდება, 
ალბათ, და, იქნებ, ჩუმად დღიურებშიც იწერდეს 
ლექსებს
და ცრემლებივით უბრწყინავდეს 
დედაჩემის 
ლურჯი 
საყურე...
ეზოდან, ალბათ, ყველა ჩიტი გადაიხვეწა, 
დამწვარ ხეებით გაწვალებული...
არ იპარები ღამღამობით ღია სარკმლიდან 
ღია ზღვისაკენ?!...
გყოფნის ჰაერი?!.

***
არაფერია გრძნობაზე საშიში (თუ სიცხით 
გაგიჟდი) –
მოგეკიდება, მოგედება ცეცხლად შენ – გამხმარ 
ბალახს –
იმდენად სწრაფად, ვეღარც მიხვდები,
იმდენად მწვავედ, ვეღარც იყვირებ...
`ხვალე თორნესა შთაეგზნისო~, დაწერილია,
მაგრამ უცეცხლოდ საბრალოა ლურჯი ბალახი –
რა უღიმღამოდ ჩახმებოდა...
ახლა – ბრიალებს...
`ხმელს ნედლად შეიქმს~,
თუ მოინებებს 
ბალახისა და ცეცხლის უფალი...

***
იშხნის გუმბათი – ჩაქცეული, ხავსგადავლილი...
მე არ ვიცოდი, რა უნდა მეგრძნო –
ის ჩემი იყო 
და აღარც იყო 
და მაინც იყო...
ხავსი იცავდა – დაუჯდომელი, შემდგარი ქვაზე...
ქვად იქცა გულიც, მერე – დაიმსხვრა.
მზის სხივები ეშვებოდნენ საკურთხეველში, 
ნაფრესკალებზე,
და ბევრი, ბევრი თეთრი მტრედი...
საყდრის დარდიან სიმყუდროვეს,
გუმბათის ღრმა ლურჯს,
ცის სილურჯეს ნაგუმბათარში 
რა აამღვრევდა?

***
ბნელა რიკოთზე...
კერიაზე დამქრალა შუქი
და სითბო მხოლოდ მოგონებაა...
ჩამოიქცევა ოდესმე სახლი მიტოვებული (არა ხსოვნაში),
ვიღა მოისმენს მამლების ყივილს,
ან კარზე ვიღა დააკაკუნებს?!
აქ სტუმარი მხოლოდ ქარია...
შედის, წუხს, ჩუმად მობორიალე, 
და მერე გადის 
(იქნებ, არც – რჩება უხილავი მდუმარე სახლში)...
იქნებ, ტყუილში სჯობს ცხოვრება,
იქნებ, სჯობს ფიქრი –

ბნელ სახლში ყველას, უბრალოდ, ძინავს?!...

***
მთისპირეთის ცივი ჰაერი...
თოვლის ფიფქებით სავსე თვალები...
და სადღაც, თოვლში – თოვლზე უფრო თეთრი გოგონა...
დამძიმებული ფიფქით წამწამი...
სიზმარი?! ცხადი?!
ავიცხადებ-თქო...
ვხატავდი... ვწვავდი...
და თავი მძულდა – ფიფქს ცხადი ადნობს,
ცხადის ღადარი...
ზმანებად მოდის... დაფიფქული... ფიფქივით ჩუმად...
ჩაფერფლილი ტილოებით სავსე ბუხარი
შემომხარხარებს...

***
ნარცისს იოლად ელევა კნეინა,
ნადირს ელის –
ღრჯუ, ბალნიან, მაძღარ ჯაყოს –
გაქონილი თითებიდან რომ ყველაფერი უსხლტება –
მარგოსა და ქართლის გარდა...

***

ბაბუას

მტვრიან ქუჩაში რკინის ჯოხის კაკუნი ისმის
(ცარიელია ქუჩაც, სახლიც, სულიც, სამყაროც),
გაჰყრის ნაპერწკლებს – მხურვალს, ცრემლიანს...
ახლა ჩემია მისი ჯოხი...
მივითრევ ფეხს და მივდივარ მისკენ,
მაგრამ ვიცი – ვეღარ მივაღწევ,
ვემშვიდობები, მაგრამ – დროებით...
ვიცი, აქაა... ვპოულობ... ვკარგავ... ვკარგავ... ვპოულობ...
არა ვარ მარტო – ზმანებებშია... ფიქრებშია...
(მომენატრება ბავშვივით ძილი მის თბილ მკლავებში)...
გარეთ – სიცივე, სიჩუმე, მთვარე, სიმშვიდე, 
ღამე და 
მქრქალი, მქრქალი, ოდნავი ნისლი –
ძენძილი თალხი...
სულში ცრემლი წვიმს...

***
ტალახში ვწევარ და ახლა ვხვდები –
ყივჩაღი ასე უნდა კვდებოდეს...
განა სიკვდილის მეშინია?!
მხოლოდ ის მაფრთხობს – 
ვერასდროს ვნახავ...
მინდა ვიფიქრო (მოვკვდე ამ ფიქრით) –
მოსვლა, უბრალოდ, დაუგვიანდა...

***
ზია-ხანუმი მთვარესავით შორია და მიუწვდომელი...
ნაზიბროლა – ბროლივით ნაზი – 
ნაზი ბროლივით ბრწყინავს ფაცხაში...
ბროლია ცრემლიც 
(ოღონდ – ცხელი ბროლია ცრემლი)...
ქვაგულის ყინულს ცხელი ბროლი – ცრემლი ვერ ალღობს...
იმსხვრევა ბროლი...
ნამსხვრევებს ბათუ აკრეფს...

***
დასაწერია
`ხედი სარკმლიდან~ –
თავისუფალი 
(არა ხედი, არამედ თემა)...
არ მეწერება...
სარკმლებზე ვფიქრობ... 
ხედი ორია... 
იქ სარკმელში 
ზღვა იბრწყინებდა 
და მირაჟები, მირაჟები...
აქ სარკმელში – 
გარაჟები მეხეთქებიან...

მტვერი არ ბრწყინავს 
და თემას ვერ ვწერ...

ზეცა არ მწირავს 
და ვხედავ 
ხედს –მტრედებს – მტვერში...
დაწერილია...
 
***
ღვთის წყალობაა თუ სასჯელი 
ეს სიყვარული?!
სუყველაფერი შემიძლია და თან – არაფერი...
მეფობა არ მსურს –
შორენას მაშორებს...

ცეცხლში ნავლები, ოქროსფერი თმა 
გულს მიფერფლავს, 
მზერა ზღვისფერი...
მხოლოდ ცეცხლს და ზღვას შემიძლია უსასრულოდ, 
მშვიდად ვუმზირო,
ყველაფრით დაღლილ-გაბეზრებულ-გულამრეზილმა...
კედლებმა რომ არ დამაბრმავონ, 
ვიპარები ქალაქში ღამით...
სიყრმეს ვიგონებ...

...ტაძრის გალავანს შვიდი წლისამ ვუპოვე ბზარი და
სამყაროსთან მარტო დავრჩი, 
სრულიად მარტო...

შეშინებულ-შემკრთალი ბავშვი გამოსავალს უკეთ 
ვხედავდი,
ვიდრე დღეს – მეფე... 

ახლაცეცხლია, ნაავდრალი ზღვა...
ცეცხლი... წყალი... 
წყალი... მეწყერი...

. . .

...როგორ ვიქნებოდით ერთად?!
ჩვენ შორის მთელი საქართველო იდგა...

***
იდეალური შემოდგომაა – ნოემბერია
(შემოდგომა აჭარბებს საკუთარ თავს).
მთელი სამყარო ფოთლების სუდარაა.
პანაშვიდია.
ხეების რკალი...
ცრემლი ფოთოლია...
ბევრია ცრემლი.
სიკვდილიც გზაა – 
კიბისაღმწერლის კიბესავით ძნელი, მაღალი...
ყოველ საფეხურს ახალი ძალა სჭირდება 
და ახალი მადლი...
ნოემბერში მზეც კი იღლება,
თავისთვისაც სჭირდება სითბო – 
მარად გამღები, დიდხანს ვერ გაძლებს...
ძალის ნარჩენით 
ამაოდ ცდილობს ხის განედლებას...
ვერაფერს შველის 
უღონო სხივი...
სრული სიბნელეა ტყეში
და 
გაძევებული მზე...

debiuti

გიორგი ესებუა
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აფხა  ზე  თის ა/რ გა  ნათ   ლე  ბისა და 
კულტურის  სა  მი  ნის   ტ   როს ვა  ლე  რი არ  
ქა  ნი  ას სა  ხე  ლო  ბის არ   ტ      გა  ლე  რე  ამ თა 
ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბის გა  მო  ფე  ნას, 
სა  ხელ   წო  დე  ბით „სფუმატო” უმას   პინ   ძ   ლა. 
ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში ლე  ო  ნარ   დო და ვინ   ჩის მი  ერ 
დამ   კ   ვიდ   რე  ბუ  ლი ტერ   მი  ნი „სფუმატო” 
ფერ   თა რბილ გა  დას   ვ   ლას, ბუ  რუსს ნიშ  
ნავს. თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში კი 
„სფუმატომ” გა  ა  ერ   თი  ა  ნა ნა  მუ  შევ   რე  ბი, 
რომ   ლე  ბიც ვი  თა  რე  ბას   თან ძალ   და  ტა  ნე  ბის 
გა  რე  შე შერ   წყ   მის, მო  ცე  მუ  ლო  ბის გარ   და  უ 
ვა  ლი აღ   ქ   მის კონ   ცეფ   ცი  ით იყო შექ   მ   ნი  ლი. 

გა  მო  ფე  ნა „სფუმატო” აფხა  ზე  თის ა/რ 
გა  ნათ   ლე  ბის სა  მი  ნის   ტ   როს ვა  ლე  რი არ   ქა -
ნი  ას სა  ხე  ლო  ბის არ   ტ   -   გა  ლე  რე  ა  ში მხატ   ვარ  -
მა, აფხა  ზე  თის ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი -
კის უმაღ   ლე  სი საბ   ჭოს დე  პუ  ტატ   მა ნუგ   ზარ 
მგა  ლობ   ლიშ   ვილ   მა გახ   ს   ნა. წარ   მოდ   გე  ნი  ლი 

ნა  მუ  შევ   რე  ბის არ   ს   სა და მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  ზე 
ისა  უბ   რა გა  მო  ფე  ნის ერ   თ   -ერ   თ   მა ორ   გა -
ნი  ზა  ტორ   მა,  სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გ   ში არ   სე -
ბუ  ლი ნონ   კონ   ფორ   მის   ტუ  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის 
ცენ   ტ   რის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნელ   მა იულ რი  ბა  კოვ  -
მა. გა  მო  ფე  ნის გახ   ს   ნას აფხა  ზე  თის ავ   ტო -
ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი  კის გა  ნათ   ლე  ბი  სა და 
კულ   ტუ  რის მი  ნის   ტ   რი დი  მიტ   რი ჯა  ი  ა  ნი, 
აფხა  ზე  თის ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი  კის 
უმაღ   ლე  სი საბ   ჭოს დე  პუ  ტა  ტე  ბი და ხე  ლო -
ვა  ნე  ბი ეს   წ   რე  ბოდ   ნენ.

გა  მო  ფე  ნა აფხა  ზე  თის ლი  ტე  რა  ტუ  რი  სა 
და ხე  ლოვ   ნე  ბის შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი კავ   ში  რის, 
ასე  ვე სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გ   ში არ   სე  ბუ  ლი სა -
ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის - მე  დია- 
ლა  ბო  რა  ტო  რი  ის CYLAND და არ   ტ   -   ცენ   ტ  -
რის „ПУШКИНСКАЯ - 10” ორ   გა  ნი  ზე  ბით 
გა  ი  მარ   თა.  

მე  დი  ა-   ლა  ბო  რა  ტო  რია CYLAND არის 
სამ   ხატ   ვ   რო ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა, რო  მე  ლიც 2007 
წლი  დან, ანუ დღი  დან და  არ   სე  ბი  სა, ეწე  ვა 
არა  კო  მერ   ცი  ულ საქ   მი  ა  ნო  ბას, რო  მე  ლიც 
ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლია ხე  ლოვ   ნე  ბის ტექ   ნო -
ლო  გი  ე  ბის სფე  რო  თა გა  დაკ   ვე  თის გა  ფარ  -
თო  ე  ბა  ზე ყო  ველ   წ   ლი  უ  რი სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ფეს   ტი  ვა  ლე  ბის, ვი  ზუ  ა  ლუ  რი გა  მო  ფე  ნე  ბის, 
სა  უნ   დ   -არ   ტე  ბის, ვი  დე  ო  არ   ტე  ბის და სა  გან  -
მა  ნათ   ლებ   ლო პროგ   რა  მე  ბის მეშ   ვე  ო  ბით. 
მან გა  ა  ერ   თი  ა  ნა მხატ   ვ   რე  ბი, კრი  ტი  კო  სე  ბი, 
კუ  რა  ტო  რე  ბი, პროგ   რა  მის   ტე  ბი, ინ   ჟინ   რე -
ბი და მე  დი  ა  -აქ   ტი  ვის   ტე  ბი მთე  ლი მსოფ  -
ლი  ო  დან. მე  დი  ა-   ლა  ბო  რა  ტო  რი  ამ CYLAND 
ვა  ლე  რი არ   ქა  ნი  ას არ   ტ   -   გა  ლე  რე  ა  ში,  გა  მო -
ფე  ნა „სფუმატოზე” წარ   მო  ად   გი  ნა ელე  ნა 
გუ  ბა  ნო  ვას, ივან გო  ვორ   კო  ვის, ალექ   სან   დ  -
რა დე  მენ   ტე  ვას, ლუდ   მი  ლა ბე  ლო  ვას, ან   ნა 
ფრან   ცის, ალექ   სანდრ ტე  რე  ბე  ნი  ნის, ალექ  -
სანდრ შიშ   კინ   -   ხო  კუ  სა  ის, სერ   გეი კო  მა  რო -
ვის, ალექ   სეი გრა  ჩო  ვის, ვი  ტა ბუ  ი  ვიდ და 
ნა  ტა  ლია ლი  ა  ხის ინ   ს   ტა  ლა  ცი  ე  ბი. 

არ   ტ   -   ცენ   ტ   რის „პუშკინსკაია - 10” ის  -
ტო  რია და  იწყო 1989 წელს და  მო  უ  კი  დე -
ბელ მხატ   ვარ   თა, მუ  სი  კოს   თა და ან   დერ   გ  -
რა  უნ   დის სხვა მოღ   ვა  წე  თა გა  ერ   თი  ა  ნე  ბით, 
რო  მე  ლიც სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გის ერ   თ   -ერთ 
დაც   ლილ სახ   ლ   ში და  სახ   ლ   და. დღეს არ   ტ-
ცენ   ტ   რი წარ   მო  ად   გენს ან   დერ   გ   რა  უნ   დის 
ხე  ლო  ვან   თა შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი სა  ხე  ლოს   ნო  ე -
ბის, არ   ტ   -   ლა  ბო  რა  ტო  რი  ე  ბის, გა  ლე  რე  ე  ბი  სა 
და ექ   ს   პე  რი  მენ   ტა  ლურ სა  კონ   ცერ   ტო მო -
ედ   ნე  ბის ერ   თ   გ   ვარ კონ   ფე  დე  რა  ცი  ას. არ   ტ   -  -
ცენ   ტ   რის შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი, სა  გა  მო  ფე  ნო და 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო მოღ   ვა  წე  ო  ბა მი  მარ   თუ -

ლია თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბის წინ   ს   ვ   ლი -
სა და გან   ვი  თა  რე  ბის   თ   ვის. არ   ტ   -   ცენ   ტ   რ   მა 
„ПУШКИНСКАЯ - 10” ვა  ლე  რი არ   ქა  ნი  ას სა -
ხე  ლო  ბის არ   ტ   -   გა  ლე  რე  ა  ში დამ   თ   ვა  ლი  ე  რე -
ბელს შეს   თა  ვა  ზა ცნო  ბი  ლი სან   კ   ტ   -   პე  ტერ  -
ბურ   გე  ლი მხატ   ვ   რე  ბი  სა და ფო  ტოგ   რა  ფე  ბის 
- ან   დ   რეი ჩე  ჟი  ნის, ბო  რის სმე  ლო  ვის, ალექ  -
სან   დ   რე რე  ცის, ალექ   სან   დ   რე სო  კო  ლო  ვის, 
სერ   გეი ფა  ლი  ნის, სერ   გეი კო  ვალ   ს   კის, ან   დ  -
რეი (ვილი) უსო  ვის ნა  მუ  შევ   რე  ბი. 

ნუგ   ზარ მგა  ლობ   ლიშ   ვი  ლი, მხატვარი: 
- „სფუმატო” იტა  ლი  უ  რი სიტყ   ვაა და ბუ -
რუსს ნიშ   ნავს. ლე  ო  ნარ   დო და ვინ   ჩიმ თა  ვის 
ტექ   ნი  კას ფერ   წე  რა  ში „სფუმატო” უწო  და 
იმი  ტომ, რომ მას უნ   დო  და, არ ყო  ფი  ლი  ყო 
კონ   ტ   რას   ტე  ბი, ხა  ზე  ბი და რბი  ლად გა  და  სუ -
ლი  ყო ფე  რე  ბი ერ   თ   მა  ნეთ   ში. ამას ის თი  თით 
აკე  თებ   და. „სფუმატო” ჩვენს არ   ტ   -   გა  ლე  რე -
ა  ში წარ   მოდ   გე  ნილ გა  მო  ფე  ნას დი  დი მხატ  -
ვ   რი  სად   მი პა  ტი  ვის   ცე  მის ნიშ   ნად უწო  დეს. 
მაგ   რამ გა  მო  ფე  ნა „სფუმატო” სულ სხვა 
რამ არის, რო  მელ   ზეც წარ   მოდ   გე  ნი  ლია 
თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბა. ნა  მუ  შევ   რე  ბის 
ავ   ტო  რე  ბი მი  იჩ   ნე  ვენ, რომ ცხოვ   რე  ბა და 
ხე  ლოვ   ნე  ბა უნ   და იყოს შერ   წყ   მუ  ლი, რა -
საც ისი  ნი  ექ   ს   პო  ზი  ცი  ა  ზე წარ   მოდ   გე  ნი  ლი 
პერ   ფო  მან   სე  ბით აღ   წე  ვენ. ეს არ არის დაზ  -
გუ  რი ხე  ლოვ   ნე  ბა. ამ ობი  ექ   ტე  ბის შექ   მ   ნა  ში 
კომ   პი  უ  ტე  რი, ელექ   ტ   რო  ნი  კა, ინ   ჟინ   რე  ბი 
და სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი მო  ნა  წი  ლე  ო  ბენ, რა  თა 

ზოგ   ჯერ მოძ   რა  ვი - კი  ნე  ტი  კუ  რი, ზოგ შემ  -
თხ   ვე  ვა  ში კი უძ   რა  ვი, მაგ   რამ სი  ცოცხ   ლე 
შე  მა  ტონ ამ ობი  ექ   ტებს.  პრო  პორ   ცი  ებს, 
ფორ   მას და მსგავს რა  ღა  ცებს მხატ   ვ   რე  ბი 
გან   საზღ   ვ   რა  ვენ. ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბი ჩა  მო  ვი  და 
სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გი  დან, ბალ   ტი  ის   პი  რე  თი -
დან და სხვა ქვეყ   ნე  ბი  დან. ეს მხატ   ვ   რე  ბი 
თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბენ ნონ   კონ   ფორ   მის   ტუ  ლი 
ხე  ლოვ   ნე  ბის ცენ   ტ   რ   თან, რო  მე  ლიც არ  -
სე  ბობს სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გ   ში და რომ   ლის 
ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლი  ცაა იულ რი  ბა  კო  ვი. ორი 
წლის წი  ნათ სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გ   ში ამ ცენ  -
ტ   რის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით ორ   გა  ნი  ზე  ბულ 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფეს   ტი  ვალ   ზე პერ   სო  ნა  ლუ -
რი გა  მო  ფე  ნით მეც ვი  ყა  ვი მიწ   ვე  უ  ლი. 40 
ნა  მუ  შე  ვა  რი (ფერწერა) მქონ   და გა  მო  ფე -
ნი  ლი. იულ რი  ბა  კოვს მა  ნამ   დეც ვიც   ნობ  -
დი. იგი არის ცნო  ბი  ლი დი  სი  დენ   ტი, მე  რაბ 
კოს   ტა  ვას და ასე  ვე ჩე  მი მე  გო  ბა  რი. ძა  ლი  ან 
უყ   ვარს სა  ქარ   თ   ვე  ლო. იგი არის ადა  მი  ა  ნის 
უფ   ლე  ბა  თა დამ   ც   ვე  ლი (რისთვისაც 7 წე  ლი 
ცი  ხე  შიც იჯ   და), პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლი ფერ   მ   წე -
რი, შე  სა  ნიშ   ნა  ვი მხატ   ვა  რი. მან შექ   მ   ნა თა  ვი -
სუ  ფა  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უ  მი, რო  მე  ლიც 
არის ერ   თა  დერ   თი მთელ დუ  ნი  ა  ზე, სა  დაც 

ნონ   კონ   ფორ   მის   ტულ ხე  ლოვ   ნე  ბას სწავ   ლო -
ბენ ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რი  კო  სე  ბი და ხე  ლოვ  -
ნე  ბათ   მ   ცოდ   ნე  ე  ბი მთე  ლი მსოფ   ლი  ო  დან. 
სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გ   ში ჩე  მი პერ   სო  ნა  ლუ  რი 
გა  მო  ფე  ნის პა  რა  ლე  ლუ  რად, იქ მცხოვ   რე  ბი 
ქარ   თ   ვე  ლი მხატ   ვ   რე  ბის გა  მო  ფე  ნაც გა  ი -
მარ   თა, რო  მელ   საც „საქართველობა” ვუ -
წო  დეთ. სწო  რედ მა  შინ და  ი  ბა  და აზ   რი, რომ 
ჩვენ უნ   და ვცვლი  დეთ გა  მო  ფე  ნებს. იმე  დი 
მაქვს, მო  მა  ვალ   ში ჩვენ   თან ნონ   კონ   ფორ  -

მის   ტუ  ლი ცენ   ტ   რის მუ  ზე  უმ   ში და  ცუ  ლი ექ  -
ს   პო  ნა  ტე  ბის გა  მო  ფე  ნაც მო  ეწყო  ბა. 

იულ რი  ბა  კო  ვი, სან   კ   ტ   -   პე  ტერ   ბურ   გის 
ნონ   კონ   ფორ   მის   ტუ  ლი ცენ   ტ   რის ხელ   მ   ძღ  -
ვა  ნე  ლი: - ეს ჩვე  ნი პრო  ექ   ტის მხო  ლოდ 
და  საწყი  სი  ა, პირ   ვე  ლი ნა  ბი  ჯი  ა, პირ   ვე -
ლი გა  მო  ფე  ნა  ა. ჩვენ ვა  პი  რებთ მო  ვიწ  -
ვი  ოთ სხვა ხე  ლო  ვა  ნე  ბიც და უახ   ლო  ეს 
მო  მა  ვალ   ში გავ   მარ   თოთ ფერ   წე  რუ  ლი 
ტი  ლო  ე  ბის, ქან   და  კე  ბე  ბის, თა  ნა  მედ   რო -
ვე ხე  ლოვ   ნე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა მიმ   დი  ნა  რე -
ო  ბის გა  მო  ფე  ნე  ბი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. ქარ   თ  -
ვე  ლე  ბიც იყ   ვ   ნენ ჩვენ   თან მოწ   ვე  უ  ლი და 
ჰქონ   დათ გა  მო  ფე  ნე  ბი. საკ   მა  ოდ რთუ  ლია 
ნა  მუ  შევ   რე  ბის ჩა  მო  ტა  ნა. ეს ყვე  ლა  ფე  რი 
ძა  ლი  ან ბევრ ფორ   მა  ლო  ბას   თა  ნაა და  კავ  -
ში  რე  ბუ  ლი, მაგ   რამ ჩვენ არ გვინ   და ამ 
სირ   თუ  ლე  ებ   მა და პო  ლი  ტი  კო  სებ   მა ხე  ლი 
შე  უ  შა  ლონ ჩვენს მე  გობ   რო  ბა  სა და სიყ  -
ვა  რულს, ჩვენს კულ   ტუ  რულ ერ   თო  ბას. 
ქარ   თუ  ლი და რუ  სუ  ლი კულ   ტუ  რუ  ლი ურ  -
თი  ერ   თო  ბე  ბი იმ   დე  ნად მჭიდ   რო  დაა გა  და -
ჯაჭ   ვუ  ლი ერ   თ   მა  ნეთ   თან, რომ მი  სი გა -
თიშ   ვა შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა. 

მაია შონია

გა მო ფე ნა „სფუმატო”  
პერ ფო მან სე ბი „ცხოვრებისა და შე მოქ მე დე ბის შერ წყ მა ზე”
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მაია შონია

სპორტი

ბანაკები დევნილი მოსწავლეებისათვის 

ქ. თბილისში აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ინიციატივით და აფხაზეთის ძიუდოს ფედერაციის 
მხარდაჭერით ჩატარდა აფხაზეთის ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში 
2001-2001 და 2003-2004 წ.წ. დაბადებულ სპორტსმენთა შორის. ტურნირში მონაწილეობდა 
400 მდე სპორტსმენი ქ. თბილისიდან და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, ასევე 
სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან.

ტურნირზე აფხაზეთის სპორტსმენებმა  წარმატებით იასპარეზეს და შემდეგი  ადგილები 
მოიპოვეს:  I ადგილი -  ჩაქსელიანი მამუკა -   35 კგ. წონით კატეგორიაში;  III ადგილი - 
ნაცვალაძე თამაზ,  35 კგ წონით კატეგორიაში;  III ადგილი - ლობჟანიძე ალექსანდრე, 55კგ.  
წონით კატეგორიაში;   II ადგილი - ლობჟანიძე ლუკა,   60კგ.  წონით კატეგორიაში;   II ადგილი 
- მაისურაძე  გუგა, 73კგ.  წონით კატეგორიაში.

ტურნირს ესწრებოდნენ საქართველოს ძიუდოს ფედერაცის წარმომადგენლები, 
აფხაზეთის ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ მარგიანი, საქართველოს ვეტერანთა 
დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ჯანდრი უბირია, აფხაზეთის ვეტერანთა 
სამსახურის წარმომადგენლები თამაზ ინალიშვილი და ზურაბ შამუგია.  

აფხაზეთის ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნას 
მიეძღვნა

,,საგანმანათლებლო  სა ვე ლე ბა ნა კი აფხა ზე
თი დან დევ ნი ლი მო ზარ დე ბის თ ვის”,  ასე ერ ქ ვა 
პრო ექტს, რო მე ლიც აფხა ზე თის ა/რ გა ნათ ლე
ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს „სამშვიდობო 
და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მის” ფარ გ ლებ ში ზაფხულ ში გან ხორ ცი
ელ და. ბა ნაკ ში აფხა ზე თის სა ჯა რო სკო ლე ბის 
40მა მოს წავ ლემ და ის ვე ნა. კარ ვე ბის ქა ლა ქი კი 
მათ თ ვის გო რის რა ი ონ ში, კერ ძოდ, ატე ნის ხე ო
ბა ში, მდი ნა რე ტა ნას მახ ლობ ლად მო ეწყო. 

მოს წავ ლე ე ბი ხუ თი დღის გან მავ ლო ბა ში  
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ რო გორც შე მეც ნე ბით, ისე 
სპორ ტულ - გა სარ თობ ღო ნის ძი ე ბებ ში. მათ თ-
ვის მო ეწყო ლაშ ქ რო ბე ბი ხე ო ბა ში არ სე ბულ ის-
ტო რი ულ ძეგ ლებ ზე, რო მელ თა მა გა ლი თებ ზეც 
მოს წავ ლე ე ბი გა ეც ნენ კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ-
რე ო ბის ძეგ ლე ბის  და თა რი ღე ბი სა და მა ხა სი ა-
თებ ლე ბის  აღ ქ მის მე თო დებს.

აფხა ზე თის სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ ლე-
ე ბი სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბის გა მო ნაკ ლე ბად 
არი ან ჩარ თულ ნი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი უ ლი 
ად გი ლე ბის გაც ნო ბა- შეს წავ ლის  პრო ცეს ში. ამ-
დე ნად, ისი ნი სა თა ნა დოდ არ იც ნო ბენ სა ქარ თ-
ვე ლოს კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას. პრო ექ ტი 
,,საგანმანათლებლო - სა ვე ლე ბა ნა კი აფხა ზე თი-
დან დევ ნი ლი მო ზარ დე ბის თ ვის” სწო რედ ამ და-
ნაკ ლი სის შევ სე ბას ისა ხავ და მიზ ნად. 

პრო ექ ტის წყა ლო ბით, მოს წავ ლე ებ მა  მი ი-
ღეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა-
თე ბე ლი ფორ მე ბი სა და მი სი და თა რი ღე ბის შე სა-
ხებ; ხე ლი შე ეწყო  ახალ გაზ რ და თა ო ბის ცნო ბი-

ე რე ბის ამაღ ლე ბას სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი უ ლი 
ად გი ლე ბის გაც ნო ბა- შეს წავ ლის კუთხით. მო-
ზარ დებ მა შე ი ძი ნეს  ის ტო რი ულ თე მე ბის კვლე-
ვე ბის თ ვის სა ჭი რო ჩვე ვე ბი,  გა მო ი მუ შა ვეს გუნ-
დუ რი მუ შა ო ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი უნა რე ბი და 
ა. შ.

ბა ნაკ ში ძი რი თა დად ომის ვე ტე რან თა, სო-
ცი ა ლუ რად და უც ველ თა, მრა ვალ შ ვი ლი ან თა და 
კომ პაქ ტუ რად ჩა სახ ლე ბულ თა ოჯა ხე ბის შვი-
ლე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ. ასე ვე იყ ვ ნენ მოს წავ ლე ე-
ბი კონ ფ ლიქ ტის ზო ნე ბი დან - გა ლი დან და სა მა-
ჩაბ ლოს რე გი ო ნი დან. 

ირაკ ლი გე ლე ნა ვა, აფხა ზე თის ა/რ გა ნათ
ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს კულ ტუ
რულ ფა სე უ ლო ბა თა დაც ვის სამ სა ხუ რის უფ
რო სი: 

- ეს იყო კულ ტუ რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო მი-
მარ თუ ლე ბის ბა ნა კი, რო მე ლიც მოს წავ ლე ე ბის 
სხვა დას ხ ვა სა კითხ ში ინ ფორ მი რე ბა სა და ცოდ-
ნის გაღ რ მა ვე ბას ისა ხავ და მიზ ნად. ბავ შ ვებ მა 
მო ი ნა ხუ ლეს წე როს ხე ვის ეკ ლე სია და ატე ნის 
სი ო ნი. მათ მეგ ზუ რო ბას უწევ და ხე ლოვ ნე ბათ-

მ ცოდ ნე ნი კო ლოზ ვა ჩე იშ ვი ლი, რო მელ მაც მოს-
წავ ლე ებს ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია მი ა წო და 
ამ ძეგ ლე ბის რო გორც ის ტო რი უ ლი, ისე არ ქი-
ტექ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. ბავ შ ვე ბი 
ცხოვ რობ დ ნენ კარ ვებ ში, ეჩ ვე ოდ ნენ სა ვე ლე 
პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბის წე სებს. ჩვე ნი პარ ტ ნი ო-
რი იყო კო დის სა თე მო გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რი. ამ 
ცენ ტ რის მო ხა ლი სე ებ მა მოს წავ ლე ებს ჩა უ ტა-
რეს ტრე ნინ გე ბი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სა-
კითხებ ზე, გა მარ თეს გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

ჩვე ნი სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლებ მა კი მოს წავ-
ლე ებს ჩა უ ტა რეს სე მი ნა რი ზო გა დად კულ ტუ-
რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და აფხა-
ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბის  ძეგ ლე ბის შე სა ხებ. კულ ტუ-
რულ - სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე-
ობ დ ნენ   „მშვიდობის კორ პუ სის” წარ მო მად გე-
ნე ლე ბიც. ბა ნაკ მა ხე ლი შე უწყო მოს წავ ლე ე ბის 
და მე გობ რე ბას. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რად გან 
აქ იყ ვ ნენ მოს წავ ლე ე ბი რო გორც გა ლი დან, ისე 
სა მა ჩაბ ლოს რე გი ო ნი დან. ჩა ვი ნიშ ნეთ მოს წავ-
ლე თა შე ნიშ ვ ნე ბი, ინ ტე რე სე ბი, რომ ლებ საც მო-
მა ვალ ში აუცი ლებ ლად გა ვით ვა ლის წი ნებთ. 

აფხა ზე თის ა/რ გა ნა თლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით წლე ულს კი დევ 
ერთი სა ზაფხუ ლო ბა ნა კი მო ეწყო. სა მი ნის ტ როს 
პრო ექტ  ,,საზაფხულო ბა ნა კის” ფარ გ ლებ ში 
აფხა ზე თის სა ჯა რო და ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო-
რი ის სკო ლე ბის 30-მა მოს წავ ლემ ქო ბუ ლეთ ში 
და ის ვე ნა. 

ბა ნა კის მო ნა წი ლე ე ბი აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ 
ჩარ თუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებ ში 

და სპორ ტულ - გა მა ჯან სა ღე ბელ შე ჯიბ რე ბე ში. 
,,საზაფხულო ბა ნა კის” ფარ გ ლებ ში შედ გა ვი-
ზი ტი სა ზო გა დო ებ რივ კო ლეჯ ში ,,ახალი ტალ-
ღა”, სა დაც მოს წავ ლე ე ბი გა ეც ნენ პრო ფე სი უ ლი 
სწავ ლე ბის სპე ცი ფი კას, კო ლე ჯის მა ტე რი ა-
ლურ - ტექ ნი კურ ბა ზას, პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა-
დე ბის მიზ ნობ რივ პროგ რა მებ სა და ინ ფორ მა ცი-
ას. ეს ვი ზი ტი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ დღეს ბა ზარ ზე 
მოთხოვ ნად პრო ფე სი ებს შო რი საა მზა რე უ ლი, 
კონ დი ტე რი, სა რეს ტორ ნო და სას ტუმ როს საქ-
მის მ წარ მო ე ბე ლი, შემ დუ ღე ბე ლი, ამ წის ოპე რა-
ტო რი, მძი მე ტექ ნი კის ოპე რა ტო რი, რკი ნა- ბე ტო-
ნის სა მუ შა ო თა მწარ მო ე ბე ლი, მა სა ჟის ტი და სხვ.  
 გა რე მოს დაც ვი თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცია CENN-ის წარ მო მად გენ ლებ მა მოს წავ ლე ებს 
ეკო- გაკ ვე თი ლე ბი და ტრე ნინ გე ბი ჩა უ ტა რეს.

მსგავ სი და სხვა ხა სი ა თის სა ზაფხუ ლო ბა-
ნა კე ბის მოწყო ბას აფხა ზე თის ა/რ გა ნათ ლე ბი სა 
და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო მო მა ვალ ზაფხულ-
საც გეგ მავს.

ზაფხულიდან ზაფხულამდე

ქ. თბი ლის ში, ჭად რა კის სა სახ ლე ში 
აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ-
დო ბის საქ მე თა სამ სა ხუ რის ინი ცი ა ტი ვით 
და სა ქარ თ ვე ლოს ჭად რა კის  ფე დე რა ცი ის 
მხარ და ჭე რით, ჩა ტარ და აფხა ზე თის ღია 
პირ ვე ლო ბა ჭად რაკ ში (სწრაფი ჭად რა კი). 
შე ჯიბ რ ში  მო ნა წი ლე ობ დ ნენ დევ ნილ თა 
კომ პაქ ტუ რად ჩა სახ ლე ბულ ად გი ლებ ში 
მცხოვ რე ბი მოს წავ ლე ე ბით და კომ პ ლექ ტე-
ბუ ლი გუნ დე ბი, ასე ვე მოწ ვე უ ლი სპორ ტ ს მე-
ნე ბი. შე ჯიბრს ეს წ რე ბოდ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს 
ჭად რა კის ეროვ ნუ ლი ფე დე რა ცი ის ვი ცე 
პრე ზი დენ ტი ზუ რაბ მი ქა ძე, აფხა ზე თის ა/რ 
გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის მი ნის ტ რის მო-
ად გი ლე რო ლანდ ნი ჟა რა ძე.

და ძა ბულ პა ექ რო ბა ში გა მოვ ლინ დ ნენ გა-
მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი და გო გო ნებ სა და ვა ჟებ ში 
ად გი ლე ბი ასე გა და ნა წილ და:

გო გო ნებს შო რის:  I ად გი ლი - მა რი ამ ფა-
რუ ლა ვა,     II ად გი ლი - ანა შე ლი ა,     III ად გი-
ლი -  ელე ნე შე ლი ა;

ვა ჟებს შო რის: I ად გი ლი - ილია კავ კა სი-
ძე,  II ად გი ლი - სა ბა შე ლი ა,   III ად გი ლი - ვა

ხო ფე რა ძე.
შე ჯიბ რე ბა ში გა მარ ჯ ვე ბულ და პრი ზი ორ 

სპორ ტ ს მე ნებს გა და ე ცათ თა სე ბი, მედ ლე ბი  
და შე სა ბა მი სი ხა რის ხის დიპ ლო მე ბი.

გაიმართა აფხაზეთის ღია პირველობა ჭადრაკში

ქ. ბა თუმ ში მო ეწყო ვე ტე რა ნი მო ფა რი კა ვის და ვით ხი ტი რის სა ხე ლო ბის თა სის გა თა მა შე-
ბა ფა რი კა ო ბა ში.  გა თა მა შე ბა ში აფხა ზე თის ნაკ რე ბი გუნ დიც (მთავარი მწვრთნე ლი ზუ რაბ 
ლო ლუ ა) მო ნა წი ლე ობ და.  აფხა ზე თის მო ფა რი კა ვე ებ მა სა ინ ტე რე სო ორ თაბ რ ძო ლე ბი ჩა ა-
ტა რეს და და ძა ბულ პა ექ რო ბა ში შემ დე გი ად გი ლე ბი და ი კა ვეს: ლუ კა ლო მი ნა ძე - პირ ვე ლი 
ად გი ლი, ხმა ლი (2001-2002 წ.წ. და ბა დე ბულ სპორ ტ ს მენ თა შო რის); და ჩი მირ ვე ლაშ ვი ლი - 
მე სა მე ად გი ლი, ხმა ლი (2005-2006 წ.წ. და ბა დე ბულ სპორ ტ ს მენ თა შო რის); ალექ სი თა ვარ თ-
ქი ლა ძე - პირ ვე ლი ად გი ლი, ხმა ლი (2005-2006 წ.წ. და ბა დე ბულ სპორ ტ ს მენ თა შო რის).

გუნ დურ პა ექ რო ბა ში კი აფხა ზე თის ნაკ რებ მა მე ო რე ად გი ლი და ი კა ვა.

აფხა ზე თის ნორჩ მო ფა რი კა ვე თა ნაკ რებ მა  
ბა თუმ ში წარ მა ტე ბით იას პა რე ზა
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ამი რან კუპ რა ვა, მხატ ვა რი:
-  ევ რო პი დან, კერ ძოდ, გერ მა ნი ი დან ახა-

ლი ჩა მო სუ ლი ვი ყა ვი (იქ 1993- 2013 წლებ ში 
ვცხოვ რობ დი). სა ხე ლოს ნო მქონ და ძა ლი ან პა-
ტა რა, გეგ მა კი დი დი - სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ-
ნე ბის მუ ზე უმ ში მინ დო და გა მე კე თე ბი ნა მო ნუ-
მენ ტუ რი ხა სი ა თის სუ რა თე ბის გა მო ფე ნა. 

ბერ ლი ნის სა კა თედ რო ტა ძარ ში ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მქონ და სა ხე ლოს ნო და უამ რავ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან გა ლე რე ას თან ვთა ნამ შ რომ-
ლობ დი. სა ქარ თ ვე ლო ში კი დავ ბ რუნ დი იმის 
იმე დით, რომ ევ რო პა ში მი ღე ბულ გა მოც დი ლე-
ბას  და დაგ რო ვილ სათ ქ მელს  ახ ლა უკ ვე ჩემს 
ქვე ყა ნა ში ვიტყო დი, ტი ლო ზე გად მო ვი ტან დი. 

თუმ ცა თა ვი დან ვე და ის ვა კითხ ვა, სად უნ და 
და ხა ტუ ლი ყო ეს ტი ლო ე ბი? მშრალ ნი ა დაგ ზე 
ხომ ვე რა ფერს შექ მ ნი.

სწო რედ ამ პე რი ოდ ში ჩემს ნა თე სავს და ახ-
ლო ბელს, პო ეტ  ან ტონ გა გუ ას მოვ ყე ვი აფხა-
ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის-
ტ რო ში და თო ბა ძა ღუ ას თან. მა შინ აქა უ რო ბა 
ძა ლი ან გა პარ ტა ხე ბუ ლი იყო, ამ მხრი ვაც ძა-
ლი ან ბევ რი გა ა კე თა აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა 
და კულ ტუ რის მი ნის ტ რ მა დი მიტ რი ჯა ი ან მა 
აფხა ზე თის მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რის ვახ-
ტანგ ყოლ ბა ი ას თა ნად გო მით. ახ ლა აქა უ რო-
ბას ვერ იც ნობ, შე იქ მ ნა სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზი, 
აფხა ზე თის სიმ ღე რი სა და ცეკ ვის ან სამ ბ ლი სა 
და აფხა ზე თის სა გუნ დო კა პე ლას სა რე პე ტი-
ციო დარ ბა ზე ბი და ა.შ. დღი თიდღე სა ხეს იც ვ-
ლის, ლა მაზ დე ბა აქა უ რო ბა. მა შინ კი, რო გორც 
გითხა რით, ბევ რი მი ტო ვე ბუ ლი ოთა ხი იყო და 
ვი ფიქ რე, იქ ნებ, აქ მომ ცენ ერ თი ოთა ხი, რო მე-
ლიც სა ხე ლოს ნოდ გა მო მად გე ბა- მეთ ქი. ასე თი 
რამ სხვა დროს არა სო დეს გა მი კე თე ბი ა. ახ ლა 
კი ბა ტონ დი მას თან შე ვე დი, გა ვე ცა ნი და ჩე მი 
სურ ვი ლი მოკ რ ძა ლე ბუ ლად გა ვუ ზი ა რე.

სა ქარ თ ვე ლო ში რომ ვბრუნ დე ბო დი, ყო-
ველ თ ვის თან მსდევ და აზ რი, რა გინ და შენ, 
ევ რო პი დან რომ ჩა მო დი ხარ, რის გა კე თე ბას 
აპი რებ? თუმ ცა ვი ცო დი, რომ, ერ თ -ერ თი თემა, 
რო მელ ზეც მუ შა ო ბას აუცი ლებ ლად გა ვაგ რ-
ძე ლებ დი, კოლ ხე თის თე მა იქ ნე ბო და. ბა ტონ 
დი მას თან, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ამა ზეც ვი სა უბ რე. 
ძა ლი ან მა ლე ხვდე ბა ადა მი ა ნი, ვის თან სა უბ-
რობს და რა ენა ზე. შე იძ ლე ბა, ორი ვე ქარ თულ 
ენა ზე სა უბ რობ დეს, მაგ რამ ერ თ მა ნე თის არ ეს-
მო დეთ. აღ მოჩ ნ და, რომ ჩვენ ერ თ მა ნე თის ენა 
კარ გად გვეს მო და. მე რე რო ცა ნა ხა ჩე მი ნა მუ-
შევ რე ბი, მის თ ვის უკვე გა სა გე ბი გახ და, რომ 
ევ რო პა ში მოღ ვა წე კა ცი ერ თი ა, მაგ რამ ეს კა
ცი ქარ თულ ენა ზე რომ სა უბ რობს, ეს მე ო რე... 
და მე აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს შე ნო ბა ში გა მიჩ ნ და სა ხე ლოს ნო, 
ასე ვთქვათ, „ჩემი კე რა”. რო დე საც გაქვს კე რა, 

სა დაც შე გიძ ლია შე ნი სათ ქ მე ლი თქვა, ამა ზე დი
დი ბედ ნი ე რე ბა არ არ სე ბობს. შე იძ ლე ბა, ვერც 
დე დამ, ვერც მა მამ შე გიქ მ ნას ამ გ ვა რი პი რო ბე-
ბი. ეს უკ ვე ღვთის ნე ბაც არის.

და ახ ლო ე ბით ორ წე ლი წად ში (2015 წელს), 
ჩე მი იუბი ლის თ ვის, მე შევ ძე ლი, აქ შექ მ ნი ლი 
ნა წარ მო ე ბე ბი, ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ში გა მო მე-
ფი ნა. შემ დეგ უკ ვე ძი რი თა დად სწო რედ ამ ნა-
მუ შევ რე ბის გან შე მეკ რა და გა მო მე ცა ალ ბო მი 
„მეტამორფოზი”. ყო ვე ლი ვე ეს არის მა გა ლი თი 
იმი სა, რო გორ შე იძ ლე ბა ადა მი ა ნი სიტყ ვით და 
არა საქ მით დად გეს ხე ლო ვა ნის თუ ხე ლოვ ნე-
ბის გვერ დით და შე აშ ვე ლოს ხე ლი მის გან ვი-
თა რე ბას.

მოგ ვი ა ნე ბით, აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო ში დაწყე ბუ ლი აღ მ შე-
ნებ ლო ბის პრო ცე სი გაგ რ ძელ და, მოვ ლე ნებ მა 

მე და და თო გაგ ვა ერ თი ა ნა და ისევ ბა ტო ნი დი-
მას ხელ შეწყო ბით აქ აღ მოვ ჩ ნ დით. ახ ლა ვფიქ-
რობ, წარ მო უდ გე ნე ლიც კი იყო, რომ ეს ასე არ 
მომ ხ და რი ყო. და ნარ ჩენს და თო იტყ ვის.

და თო ბა ძა ღუ ა, მხატ ვა რი:
-  რო დე საც გა დაწყ და, რომ მე და ამი რანს 

ერთ სა ხე ლოს ნო ში უნ და დაგ ვე დო ბი ნა, ჩვენ - 
ორი ვე ნი დიდ ხანს ვე ძებ დით სა ხელს, რა დაგ-
ვერ ქ მია მის თ ვის. ვე ძე ბეთ, ვე ძე ბეთ და უცებ 
მო ვი და ფრა ზა: 2-ART, რაც ორი ვეს მოგ ვე წო ნა. 
ჩვენ სხვა დას ხ ვა თა ო ბი სა და ხედ ვის   მხატ ვ-
რე ბი ვართ. ამით ისე ვავ სებთ ერ თ მა ნეთს, რომ 
ხან ამი რა ნი ხდე ბა უმ ც რო სი და მე - უფ რო სი 
და ხა ნაც, პი რი ქით.

ამი რა ნის აქ ყოფ ნით, თუ შე იძ ლე ბა ასე უხე-
შად  ით ქ ვას, ორი ვე მხა რემ იხე ი რა: რო გორც 
თა ვა დაც აღ ნიშ ნა, მან აქ, ჩვე ნი სა მი ნის ტ როს 
წი აღ ში შეძ ლო ამ დე ნი სა ინ ტე რე სო ნა მუ შევ რის 
შექ მ ნა და ეს პრო ცე სი კვლა ვაც გრძელ დე ბა. 
მე ო რე მხა რე ჩვენ ვართ აფხა ზე თის გა ნათ ლე-
ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ რო, აფხა ზე თის 
სა ზო გა დო ე ბა, პი რა დად მე, რო მელ მაც ბევ რი 
ვის წავ ლე მის გან. 

გარ და ამი სა, ამი რან მა აფხა ზე თის მხატ-
ვ რებ ში გარ კ ვე უ ლი ხა ლი სი, ახა ლი ფე რი და 
სათ ქ მე ლი, ინ ტე რე სი შე მო ი ტა ნა... აქ ბევ-
რი ადა მი ა ნი მო დის, მათ შო რის მხატ ვ რე ბიც 
და აქე დან ბედ ნი ე რი თვა ლე ბით მი დი ან. აქვე 
უნდა ვთქვათ, რომ ამ ზაფხულს გვსტუ რობ და 
აჭა რის 30 მხატ ვა რი, რომ ლებ მაც ეს ხმა მაღ ლა 
აღ ნიშ ნეს კი დეც. აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლე ბი წა ვიდ-
ნენ, მე რე აჭა რა ში მიგ ვიწ ვი ეს  და ღირ სე უ ლად 
გვი მას პინ ძ ლეს, აფხა ზე თის სხვა მხატ ვ რებ თან 
ერ თად.

ამი რა ნი დი დი  მხატ ვა რი ა. გა ვა დრო, ყვე-
ლა ფერს თა ვი სი სა ხე ლი და ერ ქ მე ვა. ის ტო-
რია იმა საც იტყ ვის, რომ ამი რა ნის ალ ბო მი 
„მეტამორფოზი” და უამ რა ვი სხვა ნა მუ შე ვა რი 
სწო რედ აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ-
რის სა მი ნის ტ როს წი აღ ში შე იქ მ ნა. რო ცა მო-
მავ ლი დან წარ სულ ში გა მო ვი ხე დავთ, ამას ყვე-
ლა ნი უფ რო ნათ ლად და ვი ნა ხავთ.

ნატო კორსანტია

მაია შონია

2ART ასე ჰქვია ორი მხატ ვ რის სა ხე ლოს ნო სა ლონს, რო მელ საც აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი
სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს ნა ხევ რად სარ დაფ ში და უდ ვია ბი ნა. 2ART ანუ ორი ხე ლოვ
ნე ბა, თით ქოს თავ ს თა ვად მი ა ნიშ ნებს ში ნა არ ს ზე, თუმ ცა და ზუს ტე ბას მა ინც ითხოვს: ეს 
არის ორი მხატ ვ რის სა ხე ლოს ნო სა ლო ნი. სა ლო ნიც იმი ტომ, რომ აქ სტუმ რო ბა თა ვის თა ვად 
გუ ლის ხ მობს არა მხო ლოდ ამ ორი მხატ ვ რის ნა მუ შევ რე ბის დათ ვა ლი ე რე ბას და მა თი მუ
შა ო ბის პრო ცე სის თ ვის თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბას, არა მედ სა უ ბარს ზო გა დად მხატ ვ რო ბა ზე, 
ხე ლოვ ნე ბა ზე, სა კუ თარ შე მოქ მე დე ბა ზე და იმა ზე, მძი მე ყო ველ დღი უ რო ბით გა და ქან ცულ 
სი ნამ დ ვი ლე ში, რო გორ იპო ვო შვე ბა ხე ლოვ ნე ბა ში. და ერ თიც, ვინც ამ სა ხე ლოს ნო სა ლონს 
აღ მო ა ჩენს და იქ ჩა სას ვ ლელ ოთხი ო დე სა ფე ხურს ჩა უყ ვე ბა, მის თ ვის ნაც რის ფე რი სი ნამ დ
ვი ლე უცებ ისე გა ფე რად დე ბა, რომ უკან ისევ იმ სი ნამ დ ვი ლე ში და საბ რუ ნებ ლად აუცი ლებ
ლად ფეხს აით რევს.

დად გა დრო (თუმცა ეს თავ ში ვე შე იძ ლე ბო და), ვახ სე ნოთ ის ორი მხატ ვა რი, რო მელ თაც 
ერ თ მა ნე თის შე მოქ მე დე ბა კი არ „აფრთხობთ” და აღი ზი ა ნებთ, არა მედ ავ სებთ და ახა რებთ.

ამი რან კუპ რა ვა და და თო ბა ძა ღუა  გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ბი ოგ რა ფი ი სა და ხელ წე რის მხატ ვ
რე ბი არი ან. ხო ლო ამ ბავ ზე, რო დის, რო გორ და რა ნა ი რად აღ მოჩ ნ დ ნენ ისი ნი ერ თად, ერთ 
შე მოქ მე დე ბით სივ რ ცე ში, უმ ჯო ბე სია თა ვად მოგ ვითხ რონ:

წლე ულს აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო
ბამ, აფხა ზე თის ა/რ გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს
თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, აფხა ზე თის სა კითხის პო პუ ლა რი ზა ცი
ის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი გმი რის ჟი უ ლი შარ ტა ვას 
სა ხე ლო ბის სტი პენ დია და ა წე სა. სტი პენ დია აფხა ზე თის თე მა ტი

კა ზე მო მუ შა ვე ბა კა ლავ რი ა ტი სა და მა გის ტ რა ტუ რის სტუ დენ
ტე ბის თ ვის და წეს და და გა ი ცე მა და ნიშ ვ ნის დღი დან ყო ველ თ ვი
უ რად, ერ თი სას წავ ლო წლის გან მავ ლო ბა ში (ათი თვე).

სტუნ დე ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მე ბის შე ფა სე ბის 
შემ დეგ ჟი უ ლი შარ ტა ვას სა ხე ლო ბის პირ ვე ლი სტი პენ დი ან ტი 
გახ და თე ლა ვის ი. გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის IV კურ სის სტუ დენ ტი მაია ახალ კა ციშ ვი ლი.  
მი სი სა მეც ნი ე რო კ ვ ლე ვი თი ნაშ რო მი აფხა ზე თის თე მა ტი კა
ზეა და „ქართულაფხაზური ურ თი ერ თო ბე ბი და ინ ტეგ რა ცი ის 
პერ ს პექ ტი ვე ბი” ჰქვი ა.

თა ვის თა ვად ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ „ქართულ
აფხაზურ ურ თი ერ თო ბებ სა და ინ ტეგ რა ცი ა ზე” ფიქრს იწყებს 
და ამას თან და კავ ში რე ბით სა კუ თარ და მო კი დე ბუ ლე ბას გა
მო ხა ტავს თა ო ბა, რომ ლის მხრებ ზეც გა და ვა, რო გორც ჩანს, 
აფხა ზე თის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის  სიმ ძი მე.

ვახ ტანგ ყოლ ბა ი ამ, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი
კის მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბელ მა 
ახ ლა ხან მაია ახალ კა ციშ ვილს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი გმი
რის ჟი უ ლი შარ ტა ვას სა ხე ლო ბის სტი პენ დი ის მი ნი ჭე ბა მი უ
ლო ცა და აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის 
დიპ ლო მი გა დას ცა.

ამ ცე რე მო ნი ალს ასე ვე ეს წ რე ბოდ ნენ აფხა ზე თის ავ ტო ნო

მი უ რი რეს პუბ ლი კის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის მი ნის ტ რი  
დი მიტ რი  ჯა ი ა ნი  და  თე ლა ვის  ი. გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რი ირ მა ში ოშ ვი ლი.

ვახ ტანგ ყოლ ბა ი ამ  და დი მიტ რი ჯა ი ან მა სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი გმი რის სა ხე ლო ბის სტი პენ დი ის და წე სე ბის მნიშ ვ
ნე ლო ბა ზე ისა უბ რეს. მათ აღ ნიშ ნეს, რომ სტი პენ დი ის და წე სე
ბის მი ზა ნი ა, მო მა ვალ მა თა ო ბამ უფ რო მე ტი იფიქ როს აფხა
ზეთ ზე, იკ ვ ლი ოს მი სი ის ტო რია და მნიშ ვ ნე ლო ბა გლო ბა ლურ 
პო ლი ტი კა ში, იპო ვოს სა კუ თა რი ად გი ლი აფხა ზე თის აწ მ ყო სა 
და მო მა ვალ თან და კავ ში რე ბით მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში.

ჟიული შარტავას სახელობის პირველი სტიპენდიანტი გამოვლინდა


