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მადლობის ნიშნად

ადრეულ ფოტოგრაფიას
საქართველოში მდიდარი და
ხანგრძლივი ისტორია აქვს,
თუმცა მისი აკადემიური კვლევის
მასშტაბი არც ისე დიდია. საბჭოთა
ოკუპაციის დროს დაწერილი
ყველაზე ფუნდამენტური კვლევა
ბესარიონ ტაბიძის მონოგრაფიაა
– „ალექსანდრე როინაშვილი“.
ინფორმაციის უმნიშვნელოვანეს
წყაროს წარმოადგენს გიორგი
გერსამიას მიერ შექმნილი
ფოტოგრაფიის ქართული
მუზეუმის ონლაინპორტალი,
რომელზეც თავმოყრილია
ცნობები საქართველოში მოღვაწე
50-ზე მეტი ფოტოგრაფის შესახებ.
პოსტსაბჭოთა პერიოდში გამოიცა
შუქურა ინასარიძის წიგნი
„საქართველოს მესურათხატენი,
1850-1921“ და ლიკა მამაცაშვილის
შედგენილი ფოტოალბომები
ალექსანდრე როინაშვილზე.
ბოლო დროს ქართველ
და უცხოელ მკვლევართა
ყურადღების ცენტრში მოექცა
დიმიტრი ერმაკოვიც, რომლის
შემოქმედებასაც 2014 წელს
საქართველოს ეროვნული
მუზეუმისა და ჰოლანდიის
ფოტომუზეუმის მიერ
ერთობლივად გამოცემული
სქელტანიანი წიგნი მიეძღვნა.
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სამეცნიერო პუბლიკაციების
სიმწირის გამო, ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ისტორიის
კვლევისას, არსებითი აღმოჩნდა
იმპერიული პერიოდის პრესა,
ასევე – საქართველოს ეროვნული
არქივის საისტორიო ცენტრალურ
არქივში დაცული რამდენიმე
დოკუმენტი და საზოგადოების
მიერ 1890-იანი წლების
მიწურულს გამოცემული ორი
პუბლიკაცია: საზოგადოების
წესდება და პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის საძიებელი.
ფოტოგამოფენის საძიებლის
ასლის მოსაპოვებლად გაწეული
დახმარებისთვის მადლობას ვუხდი
რუსეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის
ელექტრონული დოკუმენტების
მიწოდების სამსახურის უფროსს,
ვალერია დვორეცკოვას და იმავე
სამსახურის თანამშრომელს,
ნატალია მაჟენშტეინს. მრავალი
ცნობის დაზუსტება შეუძლებელი
იქნებოდა ჟურნალ „ФотографЛюбитель“-ის იმ ნომრების გარეშე,
რომლებიც საქართველოში არ
ინახება. ამდენად, ფასდაუდებელი
იყო საერთაშორისო სამეცნიერო
პროექტის – „ს. მ. პროკუდინგორსკის მემკვიდრეობა“ –
ხელმძღვანელთან, ვასილი
დრიუჩინთან, თანამშრომლობა
ჟურნალის ასლების მოწოდებაში.

ვინაიდან ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრების ფოტოგრაფიული
მემკვიდრეობა ერთიანი სახით
არც ერთ დაწესებულებაში
არ ინახება, წიგნს ვერ
მოვამზადებდით იმ ინსტიტუციების
გარეშე, რომლებშიც ეს ფოტოებია
დაცული: საქართველოს
ეროვნული არქივის
კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი, გიორგი
ლეონიძის სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი, საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის თბილისის
ისტორიის მუზეუმი, საქართველოს
პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკა, ჯამბაკურორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი
ლამისყანაში, ბელოვოდსკის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
(უკრაინა). გამოცემა ვერ
შედგებოდა, რომ არა
ამ დაწესებულებების
ხელმძღვანელები და
კურატორები: ლაშა ბაქრაძე,
ლევან თაქთაქიშვილი, თამარ
გუშარაშვილი, ქეთი თომაძე,
მიხეილ წერეთელი, დავით
ლორთქიფანიძე, ნინო ჯაყელი,
ლიკა მამაცაშვილი, შორენა
სირბილაძე, სოფო ცუცუნაშვილიფავლენიშვილი, ნატალია
რუკავიცინა.
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პროექტის მხარდაჭერის გამო
მადლიერებას გამოვხატავ
საქართველოს ეროვნული არქივის
დირექტორის, თეონა იაშვილისა
და თანამშრომლების – ქეთევან
ასათიანის, ვალერი ლევჩენკოს,
ნინო სარაჯიშვილის, თამარ
ბჟალავას, ლანა გამისონიას,
თინათინ ფაჯიშვილის და თამილა
კრავეიშვილის – მიმართ.
საჯარო დაწესებულებების
გარდა, ადრეული ფოტოგრაფიის
უნიკალური ნიმუშები ინახება
კერძო კოლექციებში. საკუთარი
ფოტოების გაცნობისა და
გამოქვეყნების შესაძლებლობა
მოგვცეს გიორგი გერსამიამ,
არჩილ დარჩიამ და ნანა
კობალაძემ.
კვლევის პროცესში
საინტერესო რჩევები მომცეს
ხელოვნებათმცოდნე მაია
მანიამ, გია თარხან-მოურავმა,
ისტორიკოსმა იური ჩიქოვანმა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
იყო ადრეული ქართული
ფოტოგრაფიის საუკეთესო
მცოდნის, გიორგი გერსამიას,
კონსულტაციები.

ტფილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოების წევრები.
თბილისი. უცნობი ფოტოგრაფი. 1893-1906.
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ფაქტები ტფილისის
მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
ისტორიიდან
„იგი იმგვარ ყოველდღიურ
მოვლენად იქცა ჩვენთვის, რომ მის
სასწაულებრივ ბუნებას ვივიწყებთ,
ისევე როგორც ვივიწყებთ თავად
მზეს, რომელსაც უნდა ვუმადლოდეთ
ჩვენი ახალი ხელოვნების
ქმნილებებს“.
ოლივერ უენდელ ჰოლმსი1

1859 წელს დაწერილი ეს სიტყვები,
რომლებიც შინაარსს დღესაც არ
არის მოკლებული, აჩვენებს, თუ
რამდენად ჩვეული პრაქტიკა იყო
ფოტოგრაფია მისი ოფიციალური
დაბადების გამოცხადებიდან
მხოლოდ 20 წლის შემდეგ,
ვიქტორიანულ ეპოქაში, როდესაც
ხელოვნების სტატუსით საკუთარი
ადგილის დამკვიდრებამდე მას
ჯერ კიდევ შორი გზა უნდა გაევლო.
იმ დროს რუსეთის იმპერიის
გეოგრაფიულ და იდეოლოგიურ
საზღვრებში იძულებით მოქცეულ
საქართველოში პორტრეტების
გადასაღებად ფოტოგრაფიული
ატელიეებიც არსებობდა და
ცალკეული პიროვნებები
არასტუდიურ ფოტოგრაფირებასაც
მისდევდნენ, თუმცა რთული
იქნებოდა გვეთქვა, რომ
ფოტოგრაფიული პრაქტიკა
მოქალაქეთა ყოველდღიურობის
ნაწილს წარმოადგენდა.
პირველ ათწლეულებში
ფოტოგრაფიის გამოყენება,
უმთავრესად, პროფესიული
მიზნით ხდებოდა. გარდა იმისა,
რომ გავრცელების დღიდან
ფოტოგრაფია კომერციის
სფეროს დაუკავშირდა,
საფრანგეთის სახელმწიფოს
მიერ მის პოპულარიზაციაზე
პასუხისმგებლობის აღება,
პირველ ყოვლისა, ფოტოგრაფიის
სამეცნიერო მნიშვნელობით იყო
მოტივირებული. საფრანგეთის
მეცნიერებათა აკადემიამ,
რომელმაც 1839 წელს დაგერის
გამოგონება განიხილა,
ფოტოგრაფია აღიქვა არა
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მხოლოდ როგორც საინტერესო
მეცნიერული მიღწევა, არამედ
როგორც მეცნიერების შემდგომი
განვითარების სასიცოცხლოდ
აუცილებელი საშუალება. ამდენად,
ხელოვნებად ფოტოგრაფიის
შერაცხვის გარშემო არსებულ
ხანგრძლივ დებატებს თუ არ
ჩავთვლით, ტექნოლოგიური
პროგრესის შედეგად გაჩენილი
ამ ახალი მედიუმის მოხმარებას
იმთავითვე ახლდა ამბიციები,
იქნებოდა ეს სამეცნიერო შრომა
თუ პორტრეტისტის სარფიანი
საქმიანობა.
ფოტოგადაღება სპეციფიკურ
ცოდნას მოითხოვდა და
ძვირად ღირებული საქმეც
იყო. გადასაღები ფირფიტის
გამგრძნობიარება, გადაღება და
შემდგომ ფირფიტის გამჟღავნება
გადამღებისგან რთულად
გამოსაყენებელ ფოტოგრაფიულ
აპარატურასა და მასალებთან
მოპყრობის ტექნიკურ უნარს
საჭიროებდა. ადრეული
ფოტოგრაფიული პროცესების
(დაგეროტიპია, კალოტიპია,
სველკოლოდიუმის წესი)
სირთულე ფოტოგრაფიის ფართო
მოხმარებას ზღუდავდა.
მოგვიანებით ჟელატინის
მშრალი ფირფიტების სახით
მეცნიერებმა ახალ ტექნოლოგიურ
საშუალებას მიაკვლიეს, რამაც
ფოტოგადაღება დიდწილად
გაამარტივა და საველე პირობებში
იოლად ხელმისაწვდომი გახადა.

მოგზაურ ფოტოგრაფებს
ფოტომასალებით დახუნძლული
ურმებით სიარული აღარ
უწევდათ. შუქის მიმართ მშრალი
ფირფიტების მგრძნობელობის
სტაბილურობამ და ექსპოზიციის
გამოთვლის ახალმა მეთოდებმა
ფოტოგადაღებისას შეცდომები
მინიმუმამდე დაიყვანა.
შემცირდა ექსპოზიციის დრო.
თუკი პირველი დაგეროტიპები
ნახევარსაათიან ექსპონირებას
მოითხოვდა, ჟელატინის მშრალმა
ფირფიტებმა სასურველი ობიექტის
ფიქსაცია წამის მეათედებში
გახადა შესაძლებელი. სწორედ
ამ სიახლემ დაამკვიდრა
მომენტალური ფოტოგრაფია
(instantaneous photography)2.
მართალია, 1880-იანი წლებიდან
ფოტოაპარატის გამოყენება
მეტმა ადამიანმა დაიწყო,
მაგრამ მედიუმის ნამდვილი
გახალხურება მას შემდეგ
მოხდა, რაც ამერიკელმა ჯორჯ
ისტმანმა თავისი კომპანია
„კოდაკის“ სახელით კამერების
წარმოება დაიწყო და 1888
წელს პატარა ზომის კამერა
Kodak No.1 დააპატენტა. ისტმანის
გადაწყვეტილება, ხალხისთვის
არა მხოლოდ შედარებით
იაფფასიანი კამერა, არამედ
სრული ფოტოგრაფიული
მომსახურება შეეთავაზებინა,
რევოლუციური აღმოჩნდა.
კამერის მფლობელი კადრების
ექსპონირების შემდეგ აპარატს
ფოსტით აგზავნიდა როჩესტერში,

„კოდაკის“ ლაბორატორიაში,
სადაც გადაღებული ფირი
მჟღავნდებოდა, ხოლო კამერა
ახალი ფირით მეპატრონეს
ფოსტითვე უბრუნდებოდა. ეს
კამერა ფოტოგრაფირებას
ბავშვებისთვისაც კი შესაძლებელს
ხდიდა.
როგორც მკვლევრები
აღნიშნავენ, „ისტმანმა არა
მხოლოდ პროდუქტი, არამედ
კულტურა შექმნა“3. 1900 წლის
შემდეგ რიგითი მოქალაქეების
მიერ ფოტოგამოსახულების
მასობრივი წარმოების შეუქცევადი
პროცესის შედეგად პროფესიულ
საზოგადოებაში ფოტოგრაფიის
შემოქმედებითი იმიჯის შესაძლო
დისკრედიტაციაზე დაიწყო
მსჯელობა. თუმცა კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანია, რომ „კოდაკის“
კამერებმა ფოტოგრაფიული
პრაქტიკა რადიკალურად შეცვალა
არა მხოლოდ სახელოვნებო,
არამედ სოციალური
თვალსაზრისით. სამოყვარულო
ფოტოგადაღება შესაძლებელი
შეიქნა უფრო დაბალ ფენებში,
თანაც არა მხოლოდ მამაკაცთა,
არამედ ქალბატონთა წრეშიც.
XIX საუკუნეში ტექნოლოგიების
გამარტივებით დაწყებული
ფოტოგრაფიის დემოკრატიზაცია
XX საუკუნის დასაწყისიდან უკვე
რეალურად თვალშისაცემი იყო.
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ისტორია გვიჩვენებს, რომ
ადრეული სამოყვარულო
ფოტოგრაფია კომპლექსური
ცნებაა. ფოტოენციკლოპედიების
ზოგადი დეფინიციის მიხედვით,
მოყვარული პროფესიონალისგან
უმთავრესად იმით განსხვავდება,
რომ მისთვის ფოტოგრაფია
შემოსავლის მიღების წყარო
კი არაა, არამედ დამატებითი
საქმიანობა დროის თავისუფალ
მონაკვეთში, რომელიც
მოყვარულს სიამოვნებას ანიჭებს.
თუმცა მოყვარულთა შორის
ფოტოგრაფიასთან კავშირს
იმთავითვე სხვადასხვაგვარი
ხასიათი ჰქონდა: ზოგისთვის
ფოტოკამერა ოჯახური წვეულების,
დღესასწაულების, შორეულ
მხარეებში მოგზაურობის,
ნათესავებისა და მეგობრების
აღბეჭდვის საშუალება იყო,
მეხსიერების ერთგვარი ყუთი,
რომელიც მექანიკურად იტევდა
იმას, რაც ადვილად შეიძლებოდა
ადამიანის გონებას გამორჩენოდა.
მაგრამ ფოტოგრაფიის
ხელმისაწვდომობის ადრეულ
პერიოდშივე გამოჩნდნენ
ადამიანები, ვისთვისაც ზემოთ
დასახელებულ მიზნებთან
ერთად ფოტოგამოსახულება
შემოქმედებითი თვითგამოხატვის
საშუალებად იქცა.
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ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში
მოყვარულმა ფოტოგრაფებმა თუ
ფოტოგრაფიის მოყვარულებმა
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში
გაერთიანება დაიწყეს. იმ
ფოტოგრაფიული საზოგადოებების
მსგავსად, რომლებიც
პროფესიონალ ფოტოგრაფებს
აერთიანებდა, მოყვარულებმა
საკუთარი საზოგადოებები
შექმნეს. მოყვარულისთვის
საზოგადოება იყო სივრცე,
რომელიც მას განვითარების,
ტექნიკური თუ თეორიული
ცოდნის მიღების ან დახვეწის,
ასევე საკუთარი შემოქმედების
წარმოჩენის საშუალებას აძლევდა.
ევროპის, ამერიკისა თუ
აზიის ქვეყნების მსგავსად
ფოტოგრაფიის მოყვარულთა
საზოგადოება საქართველოშიც
შეიქმნა. ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
სახელით გაზეთში „Кавказ“
გამოქვეყნებულ ერთერთ ადრეულ სტატიაში
ჩამოთვლილია ის ძირითადი
მახასიათებლები, რომლებიც
სამოყვარულო ფოტოგრაფიას
მომხიბვლელობას დღემდე არ
უკარგავს: „დაყენებული პოზა,
გაძლიერებული რეტუში, რომელიც
ორიგინალს იმდენად ალამაზებს,
რომ მისი ცნობა თითქმის
შეუძლებელი ხდება, პრიალა
ზედაპირი – აი, რას მოითხოვს
პუბლიკა პროფესიონალი
ფოტოგრაფისგან და რაზეც

ფოტოგრაფი შემოსავლის
დაკარგვის რისკით უარს ვერ
ამბობს. მოყვარული ფოტოგრაფი
ამ ანტიმხატვრული მოთხოვნებით
შეზღუდული არ არის. მის
ნამუშევრებში თავისუფლად
აისახება სუბიექტური
მისწრაფებები, ფოტოგრაფის
მხატვრული განცდის
გულწრფელობა, რუტინული
ხერხებისგან დამოუკიდებლობა;
ის თავისუფლად ეძიებს მხატვრულ
შთაბეჭდილებას – ერთი
სიტყვით, მოყვარულის ხელში
ფოტოგრაფიას ნამდვილად
შეუძლია წარმოადგენდეს და
წარმოადგენს კიდევაც მხატვრულ
ელემენტს“4.
1893 წლის 17 აპრილს თბილისში
პროფესიონალი ფოტოგრაფის,
ალექსანდრე როინაშვილის
(1846-1898) ატელიეში გაიმართა
ფოტოგრაფიული ხელოვნების
მოყვარულთა შეკრება,
რომელზეც ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
დაარსების პროექტი განიხილეს5.
იმავე დღეს საზოგადოებაში
გაწევრიანების სურვილი 50
ადამიანმა გამოთქვა. კრებაზე
შეიქმნა კომისია, რომელსაც
პარიზის, ოდესის, პეტერბურგისა
და სხვა საზოგადოებათა
წესდებების მაგალითზე „კავკასიის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების“6 წესდება
უნდა შეემუშავებინა. ორი

თვის თავზე საზოგადოებას
უკვე დაბეჭდილი ჰქონდა
წესდების პროექტი, რომელიც
წევრებს შორის გავრცელდა და
უმაღლესი ორგანოების მხრიდან
დასამტკიცებლად 1893 წლის
თებერვალში პეტერბურგშიც
გაიგზავნა7. წესდების დამტკიცებას
თითქმის ერთი წელი დასჭირდა,
ამიტომ პეტერბურგიდან მიღებულ
სასიხარულო ამბავს 1894 წლის
ოქტომბერში გაზეთი „Кавказ“
ცნობით გამოეხმაურა8.
„ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების“
მიზნები, რომლებიც წინამდებარე
პუბლიკაციაში დაბეჭდილ
წესდებაშია ფორმულირებული,
იყო: ფოტოგრაფიის შესწავლისა
და სრულყოფის ხელშეწყობა,
მისი გამოყენება სამეცნიერო,
სახელოვნებო და სამრეწველო
მიმართულებით; ასევე
საზოგადოების წევრთა მიერ
ფოტოგრაფიული საქმის ცოდნის
გაუმჯობესება და კოლეგიური
ურთიერთობების დამყარება.
ამ მიზნების მისაღწევად
საზოგადოება აპირებდა მოეწყო
საკუთარი ფოტოგრაფიული
პავილიონი და ლაბორატორია,
შეექმნა ფოტოგრაფიული
ხელსაწყოებისა და აპარატების
ცნობათა ბიურო, ასევე –
ბიბლიოთეკა და სამკითხველო,
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გაემართა ფოტოგრაფიული
ექსკურსიები, ტექნიკური საუბრები,
ფოტოგრაფიული გამოფენები
და ლექციები ფოტოგრაფიაზე,
შეედგინა ფოტოების კოლექცია
ეთნოგრაფიის, სოფლის
მეურნეობის და სხვა დარგებში
გამოსაყენებლად, ამასთანავე
კავკასიის შესწავლის
ხელშესაწყობად.
დღეისათვის საზოგადოების
საქმიანობის საარქივო
დოკუმენტები ძალიან მწირი
სახით შემორჩა. მნიშვნელოვანი,
თუმცა არასრული ინფორმაცია
მოცემულია გაზეთის „Кавказ“
და ჟურნალის „ФотографЛюбитель“ ფურცლებზე. „Кавказ“ის რედაქტორი 1892-1896
წლებში, იური მილიუტინი, თავად
იყო „ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების“
წევრი. პერიოდულ გამოცემებში
საზოგადოების არსებობის პირველ
წლებზე (1893-1898) მეტი ცნობაა
შემონახული, ვიდრე ბოლო
მონაკვეთზე. ეს ფაქტი იძლევა
ვარაუდის საფუძველს, რომ
საზოგადოება იმ დროს უფრო
აქტიურად მოღვაწეობდა, ვიდრე
მოგვიანებით.

ტფილისის ფოტოგრაფიული
საზოგადოების პრესის ორგანო
(ოდესის, მოსკოვის, ბაქოს,
მოგვიანებით კი რუსეთის
იმპერიის სხვა ფოტოგრაფიულ
საზოგადოებებთან ერთად) იყო
რუსეთში გამომავალი ჟურნალი
„Фотограф-Любитель“, რომელიც
1906 წლამდე, სანამ ახალ
რედაქტორად ფოტოგრაფი და
ქიმიკოსი სერგეი პროკუდინგორსკი დაინიშნებოდა,
ხშირად აქვეყნებდა წევრისაზოგადოებების საქმიანობის
მიმოხილვას.
ამიერკავკასიის ქალაქებს
შორის, თბილისის გარდა,
მსგავსი ფოტოგაერთიანება,
სახელწოდებით „ბაქოს
ფოტოგრაფიული წრე“, არსებობდა
ბაქოშიც. პერიოდულად ეს
ორი საზოგადოება ერთმანეთს
უკავშირდებოდა. 1894 წელს
საზოგადოების წევრის, სერგეი
მარგულოვის წარგზავნით,
თბილისელებმა ბაქოელებს
საზოგადოების ოფიციალური
დაარსებაც მიულოცეს9,
ხოლო მომდევნო წელს
ბაქოს ფოტოგრაფიული
საზოგადოების მდივანმა და მისმა
დამაარსებელმა, ალექსანდრ
მიშონმა, თბილისში წაიკითხა
მოხსენება ფოტოგრაფიის
ისტორიულ განვითარებაზე10.
საკუთარი სამუშაო სივრცის
მოძიებამდე მოყვარული
ფოტოგრაფები სხვადასხვა
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ადგილას, ხანგამოშვებით კი
საზოგადოების წევრების ბინებში
იკრიბებოდნენ. 1893 წლის 21
მაისს მათი შეხვედრა კვლავ
ალექსანდრე როინაშვილის
ფოტოსტუდიაში გაიმართა11.
1894 წელს საზოგადოების
პირველ საერთო კრებას
უმასპინძლა სოფლის მეურნეობის
საზოგადოებამ12, ხოლო
მეორე და მესამე საერთო
კრებას – თბილისის ქალაქის
მმართველობის მშენებლობის
განყოფილებამ13. ამავე წლის
დასასრულს საზოგადოების
საბჭო ბაზრის ქუჩაზე, №20-ში
დაქირავებულ ბინაში (№13),
გადავიდა14. 1897 წლის ივლისში
საზოგადოება მისამართს იცვლის.
მიხაილოვის №97-ში კვლავაც
ქირით აღებულ ახალ სივრცეში
მის განკარგულებაში სამი დიდი
ოთახი და მოზრდილი ბაღი
შედიოდა15.
1895 წლიდან საზოგადოებას
ჰქონდა საკუთარი
ლაბორატორიაც, რომელიც
ყველა საჭირო მოწყობილობით
იყო აღჭურვილი. მიხაილოვის
გამზირზე გადასვლის შემდეგ
ლაბორატორია გაფართოვდა,
რაც რამდენიმე ადამიანს
ერთდროულად მუშაობის
შესაძლებლობას აძლევდა16.
ლაბორატორიას საზოგადოების
აქტიური წევრი, მოყვარული
ფოტოგრაფი და სამხედრო
მოხელე სერგეი მარგულოვი

განაგებდა. იმ დროისთვის
საზოგადოების კუთვნილებაში
ასევე იყო ფოტოქიმიური
მასალების და ხელსაწყოების
მცირე საწყობი. წევრებს
გასაყიდ საქონელზე შედარებით
დაბალ ფასში მიუწვდებოდათ
ხელი17. საზოგადოებაში ასევე
ფუნქციონირებდა ბიბლიოთეკა,
რომელიც ყოველწლიურად
ივსებოდა ფოტოგრაფიული
სახელმძღვანელოებით,
სხვადასხვა ენაზე გამომავალი
პერიოდული გამოცემებით,
ფოტოგრაფიული მასალით
მოვაჭრეთა კატალოგებითა და
სხვა ლიტერატურით, რომლებიც
საზოგადოების წევრებს ცოდნის
გაღრმავებაში ეხმარებოდა.
საზოგადოების ფუნქციონირების
ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი
თემატური სალექციო
საღამოების ორგანიზება
იყო. სალექციო მოხსენებებს
კითხულობდნენ როგორც
საზოგადოების წევრები, ისე
მოწვეული სტუმრები. ლექციები
ფოტოგრაფიული ტექნიკის
გაუმჯობესების, დაუფლებისა და
წევრებისთვის ფოტოგადაღების
ახალი ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების გაცნობას
ისახავდა მიზნად. ისინი ხშირად
ეძღვნებოდა სხვადასხვა დარგში
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ფოტოგრაფიის ფუნქციური
გამოყენების თემას და
მიმდინარეობდა პრაქტიკული
სამუშაოების დემონსტრირების
ფონზე.
1894 წლის დასასრულს
საზოგადოების წევრმა კ. ი.
ბორისევიჩმა მსმენელებს გააცნო
ფოტოგრაფიული კამერის გარეშე,
მხოლოდ შუქმგრძნობიარე
ქაღალდის გამოყენებით
გრავიურების, ტოპოგრაფიული
რუკების, გეგმების და ნახაზების
რეპროდუცირების ტექნიკა. ამ
ტექნიკის მეშვეობით ბორისევიჩი
სწრაფად და მარტივად ამზადებდა
დიაპოზიტივებს ჯადოსნური
ფარნით საჩვენებლად18.
წლის განმავლობაში პიოტრ
ალიბეკოვისა და ნ. ა. მარქსის
ბინებზე ასევე წაიკითხეს
მოხსენებები მაგნიუმის ანთებით
ფოტოს გადაღების და ჯორჯ
ისტმანის ტრანსფეროტიპულ
ქაღალდზე ჩატარებული ცდების
და გამოსახულების ანაბეჭდის
ფაიფურის თეფშებზე გადატანის
შესახებ19.
დამწყები მოყვარულებისთვის
ტარდებოდა ფოტოგრაფიის
თეორიული და პრაქტიკული
მეცადინეობები. სწავლობდნენ
ფიზიკას, შუქისა და ოპტიკის
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საკითხებს, ასევე ქიმიის
საფუძვლებს20. კურსის
ფარგლებში პირველი მოხსენება
ფოტოგრაფიული ოპტიკის
შესახებ კ. ი. ბორისევიჩმა
გააკეთა. საერთოდ, ლექციების
კითხვის თვალსაზრისით, კ.
ი. ბორისევიჩი ერთ-ერთი
ყველაზე ქმედითი წევრი იყო.
მან გააცნო საზოგადოებას
შეტყობინება ფოტოგრაფიის
მიწათმზომელობასა და
ტოპოგრაფიაში გამოყენებაზე.
ამ შეკრებას უცხო პირებიც
ესწრებოდნენ, მათ შორის:
ეთნოგრაფი, ამიერკავკასიის
სტატისტიკური კომიტეტის მთავარი
რედაქტორი ნიკოლაი ზეიდლიცი21
და მიწის აზომვა-გამიჯვნის
სამუშაოების ხელმძღვანელი
ტფილისის პირველ ოლქში ი.
ვ. როზანოვი22. 1897 წლის ერთერთ კრებაზე ბორისევიჩმა ასევე
ისაუბრა თემაზე „შუქის წყაროები
ფოტოგრაფიის დარგში“.
მოხსენებაში მან მიუთითა
ფლორასა და ფაუნაში არსებულ
ბუნებრივ ნათებაზე, რომელიც
იმ დროს არ იყო სათანადოდ
ათვისებული ფოტოგრაფიის
მიერ და დამსწრე საზოგადოებას
თავისი ცდები გააცნო. მოხსენებას
ერთვოდა ნეგატივებისა და
ქაღალდზე დაბეჭდილი ფოტოების
დემონსტრირება. მეცნიერმა
და მოყვარულმა ფოტოგრაფმა
გამოსვლა შემდეგი სიტყვებით
დაასრულა: „იქნებ ამ საკითხშიც,
სხვა მრავალი საკითხის მსგავსად,
ფოტოგრაფიამ სამსახური
გაუწიოს და ცოდნის კარი გაუღოს
ადამიანს!“23.

XIX საუკუნის დამლევსა და
XX საუკუნის დასაწყისში
საქართველოში, ისევე როგორც
სხვა მრავალ ქვეყანაში,
ფოტოგრაფიის სასწავლო
კურსები იშვიათი მოვლენა
იყო. ფოტოგრაფიული
საზოგადოებების მიერ კურსების
ორგანიზებით, ამ დეფიციტის
აღმოფხვრის მცდელობებს თუ არ
ჩავთვლით, აკადემიურ სივრცეში
დამოუკიდებელი პროფესიის
სახით ფოტოგრაფიის შესწავლა
არ ხდებოდა. შესაბამისად,
არსებობდნენ თვითნასწავლი
ფოტოგრაფები, ასევე ისინი,
ვინც ხელოვნებას ატელიეებში
შეგირდებად ყოფნისას
დაეუფლნენ და მოყვარული
ფოტოგრაფები. თუმცა
ირკვევა, რომ ფოტოგრაფია
ხელმისაწვდომი იყო ზოგიერთ
სკოლასა და გიმნაზიაში.
მაგალითად, ტფილისის ვაჟთა
პირველი გიმნაზიის ფიზიკის
კაბინეტში ფოტოგრაფიული
ლაბორატორია არსებობდა.
ამ ფაქტს მოწმობს ფოტოებზე
დატანილი ლაბორატორიის
ბეჭდები და ლაბორატორიის
ფოტოც. საქართველოს
ეროვნულ არქივში შემონახულია
ფოტო, რომელზეც ამავე
გიმნაზიის ფოტოაპარატითა
და ობიექტივით შეიარაღებული
მოსწავლეები ჩანან, ხოლო
ერთ-ერთს დაბეჭდილი ფოტოც
უჭირავს. ფოტოგრაფიული
მოწყობილობები თუ ჯადოსნური
ფარნები აღბეჭდილია დაწყებითი
სასწავლებლებისა და გიმნაზიების
ფიზიკის კაბინეტების შემონახულ
ფოტოებზეც. ეს კიდევ ერთხელ
მოწმობს, რომ ფოტოგრაფია
მეცნიერების ამა თუ იმ
დარგის შემადგენელ ნაწილად

მოიაზრებოდა და შესაბამის
კონტექსტშიც ისწავლებოდა.
ძლიერი სამეცნიერო მუხტი
არსებობდა ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოებაშიც. მეცნიერების
მიმართ ფოტოგრაფიის მსახურება
საზოგადოების ფუნქციონირების
ერთ-ერთ მოტივად სახელდება
საზოგადოების წესდებაში.
მისი არაერთი წევრი
მეცნიერების სხვადასხვა
დარგის წარმომადგენელი
იყო: მაგალითად, მიხაილ
ელჩუკოვი, ტფილისის
ვაჟთა პირველი გიმნაზიის
მათემატიკისა და ფიზიკის
პედაგოგი, ვილჰელმ რენტგენის
სამეცნიერო მიღწევებით იყო
დაინტერესებული და რენტგენის
სხივებით გადამღები აპარატითაც
სარგებლობდა, ნიკიტა
იოანნისიანი ფარმაციის მაგისტრი
იყო, ხოლო პ. ფრიდონოვი –
ქიმიკოსი.

ტფილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფიზიკის
კაბინეტის ფოტოგრაფიული ლაბორატორიის შტამპი.
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ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფოტოსახელოსნო. ფოტო კავკასიის საიუბილეო გამოფენაზე
ტფილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფოტოალბომიდან. თბილისი.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1890-1901.
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საზოგადოება მნიშვნელოვან
ყურადღებას უთმობდა
ფოტოგრაფიის ისტორიის
შესწავლას. 1895 წელს
საზოგადოების ბიბლიოთეკარის, პ.
ნ. ორეხოვის, მოხსენება სწორედ
ფოტოგრაფიის განვითარების
ისტორიას დაეთმო24. ეს იყო
პირველი და უკანასკნელი
მოხსენება, რომელიც
ბიბლიოთეკარმა საზოგადოებას
გააცნო, ვინაიდან ორეხოვი
წლის დასასრულს გარდაიცვალა.
ამასთან დაკავშირებით
საზოგადოების კრებაზე აღინიშნა,
რომ ის „ერთ-ერთი ყველაზე
სიმპათიური დამფუძნებელი წევრი
იყო“, რომელმაც ბევრი შრომა
გასწია საზოგადოების წესდების
შედგენასა და მის თავდაპირველ
ორგანიზაციაში25.
ლექციები და შეტყობინებები
ხშირად პრაქტიკულ ხასიათს
ატარებდა. მაგალითად, ვ. ო.
პრეისის საუბარი „ფოტოგრაფიის
სათვალის შუშით (მონოკლით)
გადაღების შესახებ“ ეხებოდა
იაფფასიანი სათვალის
შუშების გამოყენებას როგორც
პორტრეტების შექმნაში, ისე
არქიტექტურული ნაგებობების
გადაღებაში26. დ. გ. სტოიანოვის
მოხსენება აბრეშუმსა და სხვა
ქსოვილებზე ბეჭდვის ტექნიკას
აღწერდა27, პოლკოვნიკ
ივან სვეჩინის მოხსენება კი
– ფოტოების გაფერადების
გამარტივებულ მეთოდს28. 1898
წელს გამართულ კრებებზე
სერგეი მარგულოვმა ისაუბრა
დიაფრაგმის დანიშნულებასა
და სხვადასხვა შემთხვევაში
გამოყენებაზე, ასევე
გადანათებასა და არასაკმარის

განათებაზე, ნეგატივებისა და
პოზიტივების გამოსწორების
საშუალებებზე29. საზოგადოებაში
ტარდებოდა ნეგატივის
რეტუშის მეცადინეობებიც30.
მომხსენებლების უმრავლესობა
საუბრის ვიზუალურ
დემონსტრირებას ახდენდა.
საამისოდ ისინი დიაპოზიტივებს
იყენებდნენ, რომელთა
პროეცირება ჯადოსნური ფარნით
ხდებოდა.
XIX საუკუნის დასასრულს
ფოტოების პროექცია
მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო
და გასართობ ინსტრუმენტად
იქცა31. მას იყენებდნენ
განმანათლებლები, სხვადასხვა
საზოგადოებები, მისიონერები.
სამოქალაქო, სოციალური,
სახელოვნებო თუ რელიგიური
მიზნებით ფოტოების საჯარო
პროექციამ მასობრივი ხასიათი
შეიძინა. საქართველოში ეს
პროცესი „ბუნდოვანი სურათების“
სახელით დამკვიდრდა32.
ილუსტრირებული სახალხო
ლექციები ლიტერატურის,
ისტორიის, ზოოლოგიის,
ბოტანიკისა და სხვა საგნების
შესახებ ტარდებოდა „ტფილისის
კრუჟოკში“ („тифлисский кружок“),
ავჭალის აუდიტორიაში,
სხვადასხვა სასწავლებელში.
ლექციების გარდა, ბუნდოვან
სურათებს ქალაქებსა თუ
სოფლებში გასართობ
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ვაჟთა პირველი
გიმნაზიის მოწაფეები
სახაზინო თეატრის
(დღევანდელი ოპერისა
და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრი) შესასვლელთან.
თბილისი.
უცნობი ფოტოგრაფი.
1896-1917.
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ღონისძიებებზეც აჩვენებდნენ.
საგანმანათლებლო
თვალსაზრისით დიაპოზიტივების
გამოყენების მნიშვნელობა კარგად
ესმოდათ ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოებაში.
1894 წლის 26 ნოემბრის კრებაზე
ორი ჯადოსნური ფარნის
პარალელური ჩვენებით მოხდა
საზოგადოების წევრების, ვ. ფ.
გენიკესა და სერგეი მარგულოვის,
ასევე მოსკოველი ძმებ
ტრინდინების33 დიაპოზიტივების
დემონსტრირება. პეტრე დიდის
შესახებ სახალხო კითხვისთვის
ტრინდინების მიერ მომზადებული
დიაპოზიტივები იმდენად სუსტი
და არადამაკმაყოფილებელი
აღმოჩნდა ტფილისის
საზოგადოების წევრთა
დიაპოზიტივებთან შედარებით,
რომ თბილისელ მოყვარულ
ფოტოგრაფებს გაუჩნდათ
აზრი საკუთარი ნამუშევრებით
დახმარებოდნენ სახალხო კითხვის
ადგილობრივ კომისიას34.
ზოგჯერ საზოგადოება უცხო
ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებსაც
მასპინძლობდა. მაგალითად,
გაზეთის „Кавказ“ მიხედვით, 1895
წლის 22 თებერვალს ტექნიკური
კითხვის საღამო განსაკუთრებული
გამოცოცხლებით გამოირჩეოდა,
ვინაიდან მას დაესწრო ტურისტი
ნიუტონ ბოიაჯიანი, რომელიც
ამერიკიდან სპარსეთში
(თეირანში) მიემგზავრებოდა
და გზად თბილისში გაჩერდა.
ბოიაჯიანმა დამსწრეებს
დაათვალიერებინა კოდაკის
მომენტალური კამერით

ისტმანის ფირზე გადაღებული
ამერიკის ხედები და ე. წ.
ტიპები, ძირითადად ნიუ-იორკის
ცხოვრებიდან. შემდეგ იქვე,
საზოგადოების შენობაში,
საზოგადოების წევრებს ფოტო
გადაუღო. „ჩვენი საზოგადოება
თავაზიან უცხოელთან ვალში
არ დარჩენილა: საზოგადოების
წევრმა ს. ა. მარგულოვმა
ასევე მაგნიუმის ანთებით
გადაიღო დამსწრე წევრები,
რომელთა ცენტრშიც სტუმარი
დააყენა“, – იუწყება უცნობი
მოყვარული ფოტოგრაფი35.
საზოგადოების თავმჯდომარემ,
პიოტრ ალიბეკოვმა, ბოიაჯიანს
საზოგადოების ნამდვილი წევრის
ბილეთი გადასცა. გამოფენაზე
წარსადგენად ბოიაჯიანმა
საზოგადოებას თავისი რამდენიმე
ათეული ფოტოც უსახსოვრა.
ეს ფოტოები მართლაც
გამოიფინა მოგვიანებით, 1897
წელს, ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
მიერ მოწყობილ გამოფენაზე.
საზოგადოების მიერ
ფოტოგრაფიის პოპულარიზაციის
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
საშუალება გამოფენების
ორგანიზება იყო. მიუხედავად
იმისა, რომ მე-19 საუკუნის
დამლევს საქართველოში ბევრი
ფოტოგრაფი მოღვაწეობდა და
არსებობდა დაწესებულებები,
რომლებშიც ფოტოგრაფიული
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ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფიზიკის კაბინეტი. ფოტო კავკასიის საიუბილეო გამოფენაზე
ტფილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფოტოალბომიდან. თბილისი.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1890-1901.
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ქალაქის სასწავლებლის ფიზიკის ხელსაწყოებისა და სხვა სასწავლო ნივთების კაბინეტი. ოჩამჩირე.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1913.
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კოლექციებიც ინახებოდა (მათ
შორის ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი კავკასიის მუზეუმი
იყო), ფოტოგამოფენების მოწყობა
გავრცელებულ პრაქტიკას
არ წამოადგენდა. საჯაროდ
ფოტოსურათების ჩვენება
ხდებოდა სამეცნიერო, სასოფლოსამეურნეო თუ სამრეწველო
გამოფენების ფარგლებში,
მაგრამ არა დამოუკიდებელი
სახით36. ამიტომ 1895 წელს
მხატვარ ლევ ართაზოვის
ფერწერული ნამუშევრების
პარალელურად ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების მიერ მოწყობილი
გამოფენა პრეცედენტული
მნიშვნელობის იყო. ლევ
ართაზოვმა საზოგადოებას
დაუთმო ცალკე ოთახი, რომელშიც
13 ფოტოგრაფის 200-მდე
ფოტო გამოფინა37. ნამუშევრები
დაყოფილი იყო თერთმეტ
განყოფილებად. ვინაიდან
საზოგადოებამ მხატვრისგან
შეთავაზება საკმაოდ გვიან მიიღო,
გამოფენაზე საზოგადოების
მრავალმა წევრმა ვერ მოახერხა
მონაწილეობის მიღება.
1895 წლის გამოფენამ
საქართველოში ფოტოგრაფიული
ნამუშევრების სახელოვნებო
სივრცეში განთავსებისა
და შეფასების პირველი
შესაძლებლობა შექმნა.
გაჩნდა ფოტოგრაფიასთან
ადამიანების კომუნიკაციის
ახლებური კონტექსტი, რომელიც
განსხვავდებოდა საოჯახო
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ფოტოების თვალიერებისა და
ფოტოგრაფიის უტილიტარული
პრაქტიკისგან. საჯაროდ
ნამუშევრების წარდგენა
დისტანცირებული და კრიტიკული
აზრის აკუმულირებას და
ფოტოგრაფიის სამომავლო
განვითარებას მოასწავებდა.
ახალ პერსპექტივებზე ამახვილებს
ყურადღებას გაზეთში „Кавказ“
დაბეჭდილი მიმოხილვაც:
„ახალგაზრდა საზოგადოების
ცხოვრებაში ამ პირველ
გამოფენას უფრო ფართო
მნიშვნელობა აქვს: მან კიდევ
ერთხელ დაამტკიცა, თუ რა
შეუძლია გააკეთოს რამდენიმე
ადამიანმა, თუკი ისინი საქმეს
სიყვარულით მოეკიდებიან;
მან მისცა ჩვენს მოყვარულებს
საშუალება შეეჯერებინათ და
მიუკერძოებელი პუბლიკის
სასამართლოზე წარედგინათ
თავიანთი ნამუშევრები; მან
მიუთითა მოყვარულებს ისეთ
ღირსებებსა და ნაკლოვანებებზე
თავიანთ ნამუშევრებში,
რომლებსაც ისინი კიდევ დიდ
ხანს ვერ შენიშნავდნენ მარტო
მუშაობის შემთხვევაში; მან შექმნა
მოყვარულთა ნამუშევრების
შესახებ პუბლიკის გამოძახილის
მოსმენის შესაძლებლობა“.
საზოგადოების 1895/96 წლის
ანგარიშიდან ირკვევა, რომ
გამოფენამ წარმატებით ჩაიარა
და ამ წარმატებამ საზოგადოების
წევრებში ახლის მოწყობის
სურვილი წარმოშვა, რომლის
რეალიზებაც გაცილებით
მასშტაბური სახით ორიოდ
წელიწადში გახდა შესაძლებელი38.

მთიელთა სკოლა, სკოლის მოწაფეები გაკვეთილზე და მასწავლებელი ჯადოსნური ფარნით. ნაზრანოვსკი.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1880-1917.
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ტფილისის მოყვარულფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრები პერიოდულად
მონაწილეობდნენ სხვა
ფოტოგრაფიული საზოგადოებების
მიერ მოწყობილ გამოფენებზეც.
გამოფენების ანონსებს ზოგჯერ
გაზეთი „Кавказ“ ბეჭდავდა.
1893 წელს გაზეთმა მოყვარულ
ფოტოგრაფებს აუწყა, რომ
შემოდგომაზე ჰამბურგის
ხელოვნების მუზეუმში მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საერთაშორისო
გამოფენის მოწყობა იყო
დაგეგმილი. საგაზეთო ცნობაში
მონაწილეობის პირობები
დეტალურად გადმოსცეს39. 1898
წელს საზოგადოება დადებითად
გამოეხმაურა ქალთა ერთ-ერთი
ფოტოგრაფიული საზოგადოების
მოწვევას მონაწილეობა
მიეღოთ ფოტოგრაფიული
ალბომის გამოცემაში, რომელიც
მოყვარული ფოტოგრაფების
ნამუშევრებს საერთაშორისო
მასშტაბით მოუყრიდა თავს40.
გადაწყდა ალბომში დასაბეჭდად
თბილისიდან რამდენიმე
ნეგატივი გაეგზავნათ41. იმავე
წელს საზოგადოების წევრთა
ნამუშევრები გამოიფინა რუსეთის
საიმპერატორო ტექნიკური
საზოგადოების მიერ ორგანიზებულ
მეხუთე ფოტოგრაფიულ
გამოფენაზე42.
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საზოგადოების ცხოვრებაში
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა
1897 წელს პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის გამართვა
იყო. ორგანიზატორებს სურდათ
კავკასიაში ფოტოგრაფიული
საქმის მდგომარეობა
თვალსაჩინო გაეხადათ და
ეს ვითარება ყველასათვის
გაეცნოთ43. გამოფენის
საძიებელში, რომელიც თბილისში
დაიბეჭდა, მაგრამ საქართველოს
ბიბლიოთეკებსა და არქივებში
დღეისათვის არ შემონახულა,
წინასიტყვაობის ანონიმური
ავტორი აღნიშნავდა: „ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოება, რომლის მიზანია
შუქწერისა და მისი გამოყენების
შესწავლა და ხელშეწყობა,
ასევე ფოტოგრაფიული
საქმიანობის შემსუბუქება და
ფოტოგრაფთა დაახლოების
სამსახური პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მოწყობით,
პირველ ქვას დებს კავკასიაში
შუქწერის საქმის განვითარების
საძირკველში“44. ისტორიის
გადასახედიდან პირველობის
ამბიციური განაცხადი შეიძლება
საკამათოც იყოს, ვინაიდან
კავკასიაში ფოტოგრაფიის
განვითარება XIX საუკუნის
მიწურულს არ დაწყებულა,
თუმცა უდავოა ის ფაქტი, რომ
საზოგადოებამ გამოფენის
მოწყობითა და ზოგადად თავისი
საქმიანობით მნიშვნელოვნად
აამაღლა ფოტოგრაფიის სტატუსი
კავკასიაში.

გამოფენის ექსპონენტები იყვნენ
ადგილობრივი და უცხოელი,
მოყვარული და პროფესიონალი
ფოტოგრაფები, თუმცა,
კრიტერიუმების მიხედვით,
პროფესიონალები მხოლოდ
კავკასიიდან დაიშვებოდნენ.
გამოფენა ითვალისწინებდა
კონკურსს, რომელსაც
სპეციალური საექსპერტო კომისია
განიხილავდა. ინდივიდუალური
ფოტოგრაფების გარდა,
მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ
ფოტოგრაფიულ საზოგადოებებს,
ფოტოგრაფიული საქონლით
მოვაჭრეებს, საწყობებსა და
სახელოსნოებს. გამოფენა
მიმდინარეობდა 23 აპრილიდან 25
მაისის ჩათვლით45.
ტფილისის გუბერნიიდან
საკუთარი ნამუშევრები გამოფინა
სხვადასხვა ფოტოგრაფმა,
ესენი იყვნენ: ბორის მიშჩენკო,
ალექსანდრე როინაშვილი, ა. კ.
ხოლოსტოვი46, ი. ს. სიმიონოვი,
ანდრეი პასტუხოვი, სერგეი
მარგულოვი, ედუარდ კლარი,
ვ. პოლტორაცკი, ვ. ფ. გენიკე,
დავით ყორღანოვი, პიოტრ
ალიბეკოვი, მიხაილ სოკოლოვი,
კონსტანტინე ზანისი, ალექსანდრ
შახბუდაგოვი, გ. ლოპატო, ვ. ი.
ვარაპაევი. ქუთაისის გუბერნიიდან
გამოფენაზე სამი ფოტოგრაფი
მონაწილეობდა, ქუთაისელი
ალექსანდრ ლაბენსკი და ს. ი.
როსსიკი, ასევე ბათუმელი ნ. ა.
გოლოვაჩევსკი. გამოფენილი იყო
დაღესტანში მოღვაწე ქართველი
ფოტოგრაფის, ილია აბულაძის

ნამუშევრებიც. გარდა ცალკე
წარმოდგენილი მოყვარული
ფოტოგრაფებისა, ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოება გამოფენაზე
კონკურს გარეშე, კოლექტიური
ვიტრინითაც მონაწილეობდა.
ამ ვიტრინაზე სხვადასხვა
ავტორის 66 ფოტო გამოიფინა.
მესამე განყოფილებაში
თბილისში არსებული სააფთიაქო
საქონლით მოვაჭრე ამხანაგობის
სტენდზე მნახველს შეეძლო
ხელსაწყოებს, აპარატებსა და
სხვა ფოტოგრაფიულ მასალებს
გასცნობოდა.
ადგილობრივი მოყვარულებისა
თუ პროფესიონალების გარდა,
გამოფენაზე მონაწილეობა
რუსეთის იმპერიის
სხვადასხვა მხარეში მოღვაწე
ფოტოგრაფებმაც მიიღეს.
ფოტოებთან ერთად გამოფენაზე
ექსპონირებული იყო პოლონელი
მოქანდაკის, ბოლესლავ
იაცუნსკის, სკულპტურები, მათ
შორის დაგერის ბიუსტი. იაცუნსკი
იმ დროს თბილისში ცხოვრობდა.
რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის
საწინააღმდეგო შეხედულებებისა
და საქმიანობის გამო მოქანდაკე
პოლიციის ზედამხედველობის
ქვეშ იმყოფებოდა. 1899 წელს,
39 წლის ასაკში სიცოცხლის
ტრაგიკულ დასრულებამდე,
მან ნატიფი ხელოვნების
წახალისების კავკასიის
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კავკასიის სამხედრო-ისტორიული მუზეუმის საერთო ხედი. თბილისი.
ფოტო: [დიმიტრი ერმაკოვი] 1896 წლამდე.
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საზოგადოების გამოფენაზეც
მოასწრო მონაწილეობა47. პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე
იაცუნსკის ქანდაკებებმა
გამოფენის მიმომხილველის
დადებითი შეფასება დაიმსახურა:
„სასიამოვნო შთაბეჭდილებას
აძლიერებს ისიც, რომ
დეკორატიული მორთულობის
სახით აქ გამოფენილია მხატვარ
იაცუნსკის სკულპტურული
ნამუშევრები; სპეციალისტების
მიხედვით, მისი ნამუშევრები
ფრიად ნატიფია“48.
პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენა გოლოვინის
(დღევანდელი რუსთაველის)
გამზირზე მდებარე კავკასიის
სამხედრო-ისტორიულ მუზეუმში
გაიმართა. გოლოვინის გამზირი
ქალაქის ცენტრალურ ქუჩას
წარმოადგენდა, რომელზეც ბევრი
ფოტოსტუდია იყო განთავსებული.
გამზირზე მდებარე მაღაზიებისა
თუ ფოტოსახელოსნოების
ვიტრინებს ხშირად ამშვენებდა
ფოტოსურათები. პერიოდულად
მფლობელები ვიტრინებში ღია
ბარათებთან და საქართველოს
ხედებთან ერთად იმ დროისთვის
საეჭვო რეპუტაციის სურათებსაც
გამოფენდნენ ხოლმე49.
კავკასიის სამხედრო-ისტორიული
მუზეუმი რუსეთის მიერ კავკასიაში
წარმოებული ანექსიური ომების
ღირსშესანიშნავი მომენტების

უკვდავსაყოფად დაარსდა.
აქედან მომდინარეობდა
მუზეუმის მეორე სახელწოდებაც
„დიდების ტაძარი“. ოქტომბრის
რევოლუციამდე მისი მუდმივი
ექსპოზიციის მნიშვნელოვან
ნაწილს შეადგენდა სამხედრო
აღჭურვილობა, დროშები, იარაღი,
რუსეთის არმიის ძლევამოსილების
აღმნიშვნელი სხვა ატრიბუტიკა,
ასევე ფოტოსურათები, ბატალური
სცენების ამსახველი ფერწერული
ნამუშევრები. თუმცა პირველი
კავკასიური ფოტოგამოფენის
მოწყობის დროს, 1890-იანი
წლების დასაწყისში, აგებული
მუზეუმი სრული დატვირთვით
ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებდა
(მუზეუმი პომპეზურად გაიხსნა
1907 წელს). ის ფაქტი, რომ
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოებას
მსგავს დაწესებულებაში
მისცეს გამოფენის გამართვის
საშუალება, მთავრობის მხრიდან
ფოტოგრაფიის პრესტიჟულ
საქმიანობად აღიარებაზე
მეტყველებს. იმპერია
მნიშვნელოვან ყურადღებას
უთმობდა ფოტოგრაფიას და
მის როლს კავკასიის ახლად
დაპყრობილი მხარეების
კულტურულ, გეოგრაფიულ თუ
სტრატეგიულ შესწავლასა და
ათვისებაში.
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მიუხედავად ამ გარემოებისა,
გამოფენის მომზადება
გარკვეულწილად გაჭიანურდა.
წინამდებარე პუბლიკაციაში
მოცემული პრესა და საარქივო
დოკუმენტები მოწმობს, რომ დიდი
დრო დასჭირდა მთავრობისგან
გამოფენის გახსნის ნებართვას,
ასევე გამარჯვებულთათვის
განკუთვნილი მედლებისა და
დიპლომების დამზადებას.
საერთოდ, მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ცხოვრება მუდმივ სირთულეებთან
იყო დაკავშირებული. პირველ
ყოვლისა, ამას საზოგადოების
მწირი ფინანსები განაპირობებდა.
საზოგადოების შემოსავლის
ერთადერთი არა, მაგრამ
ძირითადი წყარო საწევრო
შენატანები იყო.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრების განსაკუთრებულ
მონდომებასა და ენთუზიაზმზე
მიუთითებს ის ფაქტი, რომ
არასახარბიელო მატერიალური
პირობებისა და წინააღმდეგობების
ფონზე პირველი
კავკასიური ფოტოგამოფენა
პროფესიონალურად
ჩატარდა. იმ ხანებში, როცა
მეზობელ ქვეყნებსა და თავად
საქართველოშიც ლოკალური
ფოტოგამოფენებიც კი იშვიათად
ტარდებოდა50, რეგიონალური
ექსპოზიციის მოწყობა უდავოდ
მნიშვნელოვანი ისტორიული
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მოვლენა იყო. მსგავსი მასშტაბის
რეგიონული ფოტოგამოფენა
რევოლუციამდელ საქართველოში
არ განმეორებულა.
პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მოწყობის
შემდგომ წლებში პრესაში
საზოგადოების საქმიანობის
მიმოხილვა უფრო ნაკლებად
გვხვდება. თუმცა 1898 წლის
განმავლობაში გაზეთში „Кавказ“
დაიბეჭდა რამდენიმე ცნობა,
რომლის მიხედვითაც ირკვევა,
რომ 1898-1899 საანგარიშო
წელს საზოგადოებას ახალი
თავმჯდომარე, ალექსანდრე
მიხეილის ძე ბაგრატიონმუხრანელი, ჩაუდგა სათავეში51.
ის საზოგადოების რიგით
მესამე თავმჯდომარე იყო
პიოტრ ალიბეკოვისა და დავით
ყორღანოვის შემდეგ. ბაგრატიონმუხრანელის გარდა, რომელიც
რუსეთის საიმპერატორო სამეფო
კარის კამერ-იუნკერი იყო,
საზოგადოების საქმიანობის
1898 წლის მიმოხილვაში სხვა
მაღალჩინოსანიც სახელდება
– ტფილისის გუბერნატორის
თანამდებობის აღმასრულებელი
ივან სვეჩინი. ეს ფაქტი
აჩვენებს, თუ რამდენად ელიტურ
გაერთიანებას წარმოადგენდა
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოება,
რომელშიც, საზოგადოების
წესდების მიხედვით,
დაბალჩინოსანი პირები არ
დაიშვებოდნენ52. საზოგადოების
წევრები იყვნენ უმაღლესი

განათლების მქონე სამოქალაქო
პირები, სამხედროები,
მეცნიერები, მხატვრები,
პედაგოგები, ტფილისის საქალაქო
სათათბიროს ხმოსნები და სხვა
მოხელეები. თუმცა, მიუხედავად
პრესტიჟულობისა და მაღალი
წრის წარმომადგენელთა
მზრუნველობისა, საზოგადოება
მუდმივი მატერიალური
პრობლემების წინაშე იდგა.
შესაძლოა სწორედ ეს
უკანასკნელი იყო საზოგადოების
აქტივობის შემცირების მიზეზი მისი
დაარსებიდან რამდენიმე წლის
შემდეგ. საზოგადოებამ 1906 წელს
შეწყვიტა არსებობა53. საგაზეთო
ცნობის მიხედვით, საზოგადოების
ქონება (გამადიდებელი აპარატი,
ბიბლიოთეკა, კოლექცია და სხვ.)
იყიდებოდა სერგეი მარგულოვის
ბინაზე. ლიკვიდაციის
შემთხვევაში საზოგადოების
წესდება ქონების სხვაგვარ
განაწილებას ითვალისწინებდა:
ფოტოგრაფიული კოლექციები
უნდა გადასცემოდა კავკასიის
მუზეუმს, ხოლო ბიბლიოთეკა –
ტფილისის საჯარო ბიბლიოთეკას.
გაყიდვას ექვემდებარებოდა
მხოლოდ დანარჩენი ქონება54.
ამიტომ გაურკვეველია, თუ
რატომ და რა პირობებში მიიღო
საზოგადოებამ თავისივე წესდების
საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება
ქონების სრული სახით
გაყიდვასთან დაკავშირებით.

საზოგადოების და მისი წევრების
შესახებ იქნა მოპოვებული.
ფოტოგრაფთა დიდ ნაწილზე
ინფორმაცია თითქმის არ
იძებნება. რიგ შემთხვევებში
ინიციალების გაშიფვრა ან მათი
დადგენა შეუძლებელია; ასევე
ვერ მოხერხდა საზოგადოების
წევრ ქალ ფოტოგრაფთა
სახელების გარკვევა55. რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ძალიან ცოტა რაოდენობით
შემორჩა ფოტოგრაფთა
ნამუშევრები, ამიტომ
პუბლიკაციაში ზოგიერთ ფოტოს
წიგნებიდან და ჟურნალებიდან
გადაღებული ასლების სახით
ვბეჭდავთ. 1895 წელს მხატვარ
ლევ ართაზოვთან ერთად
მოწყობილ ფოტოგამოფენაზე
წარმოდგენილმა ნამუშევრებმა
სათავე დაუდო საზოგადოების
ფოტოკოლექციას, რომელსაც
1897 წელს პირველ კავკასიურ
ფოტოგრაფიულ გამოფენაზე
წარმოდგენილი ფოტოებიც
შეემატა. საზოგადოებამ
მადლობის წერილები გაუგზავნა
გამოფენის იმ მონაწილეებს,
რომლებმაც საზოგადოებას
თავიანთი ფოტოები უსახსოვრეს.
მათ შორის იყვნენ ილია აბულაძე,
გ. გ. ასსიერი, მ. ა. მოლჩანოვი,
ნატალია ნორდმანი, ვიქტორ
დიუნანტი, ნიკოლაი ცვილენევი,
არტაშეს ლალაიანცი, ნიკოლაი
ბატულინი, პიოტრ ბელავენეცი,
ი. ს. სიმიონოვი, ალექსანდრ

წინამდებარე გამოცემაში
თავმოყრილია იმ დოკუმენტების
უმეტესობა, რომლებიც
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ლაბენსკი, ანდრეი პასტუხოვი,
პიოტრ არეფიევი, ს. ი. როსსიკი,
ვ. ა. პოლტორაცკი, ანტუან
სევრიუგინი, კარლ ფიშერი, ოტტო
რენარი, ალექსანდრ ზანკოვსკი,
ა. ი. ლომანი და ვ. პ. ბაბანსკი. ამ
კოლექტიური საჩუქრის შედეგად
ფოტოკოლექცია სამასზე მეტი
ერთეულით გამდიდრდა56.
ფოტოკოლექცია, რომელიც
საზოგადოების დახურვის წელს
გასაყიდ ქონებათა შორის
სახელდება, ერთიანი სახით
დღეისათვის არ შემონახულა57.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
გარდა, გასაბჭოებამდე
საქართველოში არსებობდა
1903 წელს შექმნილი ქუთაისის
შუქწერის მოყვარულთა
საზოგადოება58 და 1916 წელს
თბილისში ჩამოყალიბებული
კავკასიის ფოტოგრაფიული
საზოგადოება59. რევოლუციამდე
საქართველოში არსებული
საზოგადოების წევრთა
სრული სიები ცნობილი
არ არის. ამავდროულად,
საქართველოში მითითებულ
პერიოდში მოღვაწეობდნენ სხვა
მოყვარული ფოტოგრაფებიც,
რომელთა კავშირი რომელიმე
საზოგადოებასთან ჯერჯერობით
არ დგინდება. ასეთები იყვნენ:
სამხედრო მოხელე გიორგი
(გიგლო) ყარალაშვილი (18441924), ექიმი ვახტანგ ღამბაშიძე
(1872-1951), მწერალი და
პოლიტიკოსი ნიკო ნიკოლაძე
(1843-1928), მუსიკოსი და
მოწყალების და ნინო ჯორჯაძე
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(1884-1968), მხატვრები: გიგო
გაბაშვილი (1862-1936), დავით
გურამიშვილი (1857-1926) და
დიმიტრი შევარდნაძე (1885-1937),
ინჟინერი იოსებ ანდრონიკაშვილი
(1855-1940), სასოფლო-სამეურნეო
მეცნიერებათა დოქტორი პაველ
ვინოგრადოვ-ნიკიტინი (18691938), ფარმაციის მაგისტრი ივანე
ტყეშელაშვილი (1864-1942).
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოებამ
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა
საქართველოში ფოტოგრაფიის
განვითარების საქმეში.
საზოგადოების მუშაობამ ასევე
აჩვენა, თუ რამდენად სასიკეთო
შეიძლებოდა ყოფილიყო საერთო
ინტერესის გარშემო მოყვარულთა
გაერთიანება, რამდენად
სერიოზულად აღიქვამდნენ
საკუთარი პროფესიული საქმეებით
დატვირთული მოყვარულები
ფოტოგრაფიის დარგში ცოდნის
დახვეწის და მისი გამოყენების
საჭიროებას. მართალია,
მოყვარულებმა ვერ მოახერხეს
ინსტიტუციური ერთობის დიდხანს
შენარჩუნება, მაგრამ სრულად
თუ არა ნაწილობრივ მაინც
განახორციელეს ის მიზნები,
რომლებიც საზოგადოების
წესდების პირველივე პარაგრაფში
იყო მოცემული: ფოტოგრაფიის
შესწავლის ხელშეწყობა, წევრი
ფოტოგრაფების საქმიანობის
მხარდაჭერა და ფოტოგრაფთა
საკომუნიკაციო პროფესიული
სივრცის შექმნა.

დედანზე წერია:
დამტკიცებულია ბ-ნ შინაგან საქმეთა
მინისტრის მიერ
1894 წლის 6 აპრილს.
ბეჭდურ საქმეთა მთავარი
სამმართველოს უფროსი
ე. ფეოკტისტოვი.

ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
წესდება60
გამოცემა მე-2
ტფილისი
კავკასიის სამხედრო ოლქის
შტაბის ტიპოგრაფია
1897
ნებადართულია ცენზურის
მიერ 1897 წლის 19 აპრილს.
ქ. ტფილისი.
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I. საზოგადოების მიზანი და
საქმიანობის წრე
§1
ტფილისის მოყვარულფოტოგრაფთა საზოგადოება
მიზნად ისახავს: პირველ
ყოვლისა, ხელი შეუწყოს შუქწერის
შესწავლასა და სრულყოფას,
ასევე მის გამოყენებას
მეცნიერებაში, ხელოვნებასა
და მრეწველობაში; მეორე,
შეუმსუბუქოს თავის წევრებს
ფოტოგრაფიული საქმიანობა
და მესამეც, დაეხმაროს
მოყვარულ-ფოტოგრაფთა
ურთიერთდაახლოებას.
შენიშვნა: მოცემული წესდების
დამტკიცებით დამფუძნებლები
მოუწოდებენ ნაცნობ პირებს
გაწევრიანდნენ საზოგადოებაში,
ხოლო მაშინ, როდესაც ასეთ პირთა
რაოდენობა იქნება არანაკლებ 15
ადამიანისა, საზოგადოება გახსნილად
ჩაითვლება.

§2
ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო
საშუალებებია:
1)

საკუთარი ფოტოგრაფიული
პავილიონისა და
ლაბორატორიის გამართვა,
რომელიც აღჭურვილი
იქნება მოწყობილობებით,
განსაკუთრებით კი ისეთი
ხელსაწყოებითა და
დანადგარებით, რომელთა
შეძენა ცალკეული პირისთვის
რთული იქნება;
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2)

„ფოტოგრაფიული ბიუროს“
დაწესება ცნობების
მოსაგროვებლად,
ხელსაწყოებისა და
აპარატების გამოსაცდელად
და წევრების მიერ
მათ შესაძენად,
ფოტოგრაფიული აპარატების,
მოწყობილობებისა და
მასალების პირველი ხელიდან
შეღავათიან ფასებში მიღების
მიზნით;
3) ფოტოგრაფიული
ბიბლიოთეკისა და
სამკითხველოს დაწესება;
4) შუქწერისა და მისი
გამოყენების შესახებ
ნამუშევრებისა და
ჟურნალების გამოცემა;
5) სამაგალითო
ფოტოგრაფიული
ნამუშევრების კოლექციის
შედგენა;
6) სოფლის მეურნეობის,
ბუნებისმეტყველების,
ეთნოგრაფიის,
არქეოლოგიის,
გეოდეზიური სამუშაოების,
კარტოგრაფიისა და კავკასიის
მხარის შესწავლაში შუქწერის
გამოყენებაზე სისტემატური
კოლექციების შედგენა;
7) ფოტოგრაფიული
ექსკურსიების ორგანიზაცია;
8) ტექნიკური საუბრებისა და
ამხანაგური შეკრებების
მოწყობა;
9) ფოტოგრაფიული
გამოფენებისა და შუქწერის
შესახებ ლექციების მოწყობა;
10) რუს და უცხოელ
მეცნიერებთან, ასევე
საზოგადოებებთან
კორესპონდენცია იმ
საკითხების გარშემო,
რომლებიც შუქწერას ეხება.

შენიშვნა 1. საზოგადოების მიერ
ტექნიკური საუბრების, ამხანაგური
შეკრებების, ფოტოგრაფიული
გამოფენებისა და შუქწერის
შესახებ ლექციების მოწყობა
დასაშვებია ყოველ ჯერზე შესაბამისი
ხელისუფლების სპეციალური
ნებართვის საფუძველზე და
ამ საკითხთან დაკავშირებით
მოქმედი წესებისა და სამთავრობო
დადგენილებების ზუსტი დაცვით;
ასევე საზოგადოების მიერ შუქწერისა
და მისი გამოყენების შესახებ
ნამუშევრებისა და ჟურნალების
გამოცემა ექვემდებარება ცენზურისა
და ბეჭდური საქმის შესახებ
წესდების საზოგადო წესებს.
შენიშვნა 2. საზოგადოების
ბიბლიოთეკა და სამკითხველო
ექვემდებარება 1884 წლის 5 იანვრის
დროებით წესებს (ცენზ. და ბეჭდ.
საქმ. წესდ. სტ.175-ის შენიშვნ. 1890 წ.
გამოც.).

§3
საზოგადოებას უფლება
აქვს იქირავოს ან შეიძინოს
სპეციალური შენობა, რომელიც
ყოველდღიურად იქნება ღია
წევრებისა და სტუმრებისთვის.
შენიშვნა: საზოგადოებას ეძლევა
უფლება გაასხვისოს თავისი
კუთვნილი ქონება.

§4
საზოგადოებას აქვს ბეჭედი
წარწერით: „ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ბეჭედი“.

II. საზოგადოების
შემადგენლობა
§5
საზოგადოებას შეადგენენ:
საპატიო, ნამდვილი და
კორესპონდენტი წევრები.
§6
საპატიო წევრებად აირჩევიან
რუსეთისა და უცხოეთის
მოქალაქე პირები, რომელთაც
განსაკუთრებული სამსახური
გამოიჩინეს ფოტოგრაფიის
ასპარეზზე ან მნიშვნელოვანი
მატერიალური დახმარება
გაუწიეს საზოგადოებას; ან ისინი,
ვისაც ძალუძს საზოგადოების
წარმატებას შეუწყოს ხელი.
§7
ნამდვილ წევრებად რუსეთისა
და უცხოეთის მოქალაქეთაგან
აირჩევიან მხოლოდ ის
პირები, რომლებიც მისდევენ
ფოტოგრაფიის რომელიმე
დარგს მოყვარულთა ან მეცნიერმკვლევართა სახით.
საზოგადოების ნამდვილ წევრებად
პრინციპულად არ დაიშვებიან
პროფესიონალი ფოტოგრაფები
და ფოტოგრაფიული
აღჭურვილობით მოვაჭრენი,
თუმცა შესაძლებელია საერთო
კრებამ ისინი აირჩიოს წევრკორესპონდენტებად.
შენიშვნა: საზოგადოების ყველა
დამფუძნებელი მის ნამდვილ წევრად
ითვლება.
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§8
საზოგადოების წევრკორესპონდენტებად აირჩევიან
ის პირები, რომელთა დახმარება,
გაწეული საზოგადოების წინაშე,
სასარგებლოდ ითვლება.
§9
საზოგადოებაში გაწევრიანება
შეუძლიათ სხვა ქალაქების
მცხოვრებლებსა და ქალთა სქესის
წარმომადგენლებს.
§10
საზოგადოების წევრებად არ
დაიშვებიან: ა) არასრულწლოვანი
ადამიანები, გარდა სახელმწიფო
სამსახურში მყოფი პირებისა;
ბ) დაბალჩინოსნები; გ)
საშუალო და დაწყებითი
სასწავლო დაწესებულების
მოწაფეები; დ) სასამართლოს
მიერ უფლებაშეზღუდულები; ე)
მოცემული წესდების საფუძველზე
საზოგადოებიდან გარიცხული
წევრები.

III. წევრთა არჩევის წესი,
მათი უფლებები და
მოვალეობები
§11
საპატიო წევრებს წარადგენს
საბჭო და ირჩევს საერთო
კრება დამსწრე წევრების 4/5ის მონაწილეობით დახურული
კენჭისყრით.
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§12
ნამდვილ წევრებს ირჩევენ
დახურული კენჭისყრით ორი
ნამდვილი ან საპატიო წევრის
შეთავაზების საფუძველზე, ხოლო
წევრ-კორესპონდენტებს – საბჭოს
შეთავაზების საფუძველზე.
§13
არჩევის უტყუარობისთვის
საჭიროა არანაკლებ 15 წევრის
დასწრება და ხმების 2/3-ის
უმრავლესობა.
§14
პირს, რომელიც არ შეირჩა
ნამდვილ წევრად, უფლება
აქვს კენჭი ხელმეორედ იყაროს
მხოლოდ ექვსი თვის შემდეგ.
§15
არჩევის შემდეგ წევრები
იღებენ საწევრო ბილეთსა
და საზოგადოების წესდების
ბეჭდურ ეგზემპლარს. საპატიო
წევრებს გადაეცემათ დიპლომი
საზოგადოების ყველა წევრის
ხელმოწერით.
§16
შეთავაზებული კანდიდატების
სახელი, მამის სახელი და გვარი,
წოდებისა და საცხოვრებელი
ადგილის აღნიშვნით, ასევე
მათი რეკომენდატორი წევრების
გვარები აღინიშნება სათანადო
წიგნში. კანდიდატების სიები
გაიკვრება საზოგადოების
შენობაში კენჭისყრამდე ორი
კვირით ადრე.

§17
საზოგადოების წევრები უფასოდ
იღებენ საზოგადოების მიერ
გამოცემულ ჟურნალს და
საერთოდ, მის ყველა გამოცემას.
§18
საზოგადოების საპატიო და
ნამდვილ წევრებს საერთო
კრებაზე ყველა განსახილველ
საკითხთან მიმართებაში
აქვთ ხმის უფლება. წევრკორესპონდენტები სარგებლობენ
მხოლოდ სათათბირო ხმის
უფლებით.
§19
საზოგადოების თანამდებობებზე
არჩეულ წევრებს საპატიო მიზეზით
უფლება აქვთ საზოგადოების მიერ
მათთვის დაკისრებულ ზოგიერთ
და, საერთოდ, ყველა დავალებაზე
განაცხადონ უარი.
§20
მათ აქვთ უფლება უფასოდ
დაესწრონ საზოგადოების მიერ
გამართულ საჯარო ლექციებს,
მოხსენებებსა და გამოფენებს.
§21
საპატიო და ნამდვილ
წევრებს უფლება აქვთ გაიგონ
საზოგადოების საქმეთა
მიმდინარეობა და წამოაყენონ
წინადადებები ყველა იმ
საკითხთან მიმართებაში,
რომლებიც საზოგადოებას ეხება.
თავდაპირველად ამ წინადადებებს
განიხილავენ საბჭოს წინაშე,
ხოლო საბჭოს თანხმობის შემდეგ
– უახლოეს მომდევნო საერთო
კრებაზე.

საზოგადოების ყველა წევრს
უფლება აქვს განხილვას
დაუქვემდებაროს საერთო კრებაზე
საბჭოს მიერ უკვე გაცემული
განკარგულება ან დადგენილება.
საკუთარი განზრახვის შესახებ
საჭიროა წინდაწინ ამცნოს
თავმჯდომარეს ან მდივანს, რათა
მოესწროს საერთო კრებაზე
წევრთათვის დასარიგებელი დღის
წესრიგის ტექსტში მისი შეტანა.
§22
საზოგადოების საპატიო და
ნამდვილ წევრებს უფლება აქვთ
მისი მეშვეობით გამოიწერონ
წიგნები და აღჭურვილობა
იმ ფასად, რომლითაც მათ
საზოგადოება ყიდულობს.
გარდა ამისა, წევრებს შეუძლიათ
ისარგებლონ საზოგადოების
ცნობათა ბიუროს მომსახურებით.
ხარჯებისგან თავისუფალი
ცნობები წევრებს გადაეცემათ
უფასოდ.
§23
წევრ-კორესპონდენტებს უფლება
აქვთ უფასოდ ესტუმრონ
საზოგადოებას და მის მიერ
მოწყობილ გამოფენებს, საჯარო
ლექციებსა და მოხსენებებს, ასევე
ისარგებლონ მისი ბიბლიოთეკით.
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§24
ყველა წევრს აქვს უფლება
საერთო კრების მიერ დადგენილი
საფასურის სანაცვლოდ
საზოგადოებაში სტუმრად
მოიყვანოს უცხო პირები
(მამაკაცები და ქალები) სათანადო
წიგნში ჩანაწერის აღნიშვნით,
რომლის მიხედვითაც ამ პირებზე
პასუხისმგებლობას საკუთარ
თავზე იღებენ.
§25
ნადვილი წევრებისთვის
პირველადი საფასური
შეადგენს 15 მანეთს, ხოლო
წლიური საფასური – 10 მანეთს.
ხელახლა არჩეული წევრი
(აღნიშნულ) ერთჯერად საფასურს
არჩევისთანავე იხდის, ხოლო
წლიურ საფასურს კი – წინდაწინ,
ყოველი წლის დასაწყისში.
წლის განმავლობაში მიღებული
წევრი მთელი წლის გადასახადს
იხდის. წევრი, რომელსაც
საანგარიშო წლის დასაწყისში
საფასური გადახდილი არ ექნება,
საზოგადოებიდან გარიცხულად
ითვლება. საზოგადოებიდან
გარიცხულ წევრს კენჭისყრის
გარეშე შეუძლია საზოგადოებაში
ხელახლა გაწევრიანება წლიურად
დადგენილ გადასახადზე
პირველადი საწევრო გადასახადის
დამატების შემთხვევაში.
შენიშვნა: 1) საერთო კრება
უფლებას იტოვებს ყოველწლიურად
საზოგადოების ფინანსურ
მდგომარეობასთან შესაბამისობაში
შეცვალოს პირველადი და წლიური
საწევრო შესატანი.
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2) გარიცხულ ან საზოგადოებიდან
ნებაყოფლობით წასულ წევრს
არ აქვს უფლება მოითხოვოს
საწევრო გადასახადის და სხვა
თანხის დაბრუნება, რომელიც მან
საზოგადოების სასარგებლოდ
გაიღო.
3) საანგარიშო წლის დასაწყისად
მიჩნეულია 1 მარტი.

§26
ნამდვილ წევრებს შეუძლიათ
ყოველწლიური საფასურის
ნაცვლად გადაიხადონ ერთჯერადი
საფასური 100 მანეთის ოდენობით,
რითაც ისინი გათავისუფლდებიან
პირველადი და წლიური საწევრო
გადასახადებისგან და მიიღებენ
„სამუდამო ნამდვილი წევრის“
წოდებას.
§27
წევრ-კორესპონდენტებს წინასწარ
შეაქვთ 6 მანეთი.

IV. საზოგადოების შიდა
მოწყობა
§28
საზოგადოების საქმეთა ძირითადი
ხელმძღვანელობა ეკუთვნის
საერთო კრებას. ყველა საქმეთა
გამგეობა აკისრია საბჭოს,
რომელიც შედგება საზოგადოების
თავმჯდომარის, მდივნის,
ხაზინადარის, პავილიონისა
და ლაბორატორიის გამგის,
ბიბლიოთეკარისა და მათი
ამხანაგებისგან.

§29
საჭიროების შემთხვევაში
საერთო კრებისა და საბჭოს
მიერ ცალკეული საკითხების
განსახილველად ინიშნება
საზოგადოების წევრთაგან
შემდგარი განსაკუთრებული
კომისია.

V. თანამდებობის პირთა
არჩევის წესი
§30
საზოგადოების თავმჯდომარესა
და მის ამხანაგს ირჩევენ საპატიო
ან ნამდვილი წევრები, ხოლო
საბჭოს წევრებს – ნამდვილი
წევრები.
შენიშვნა: საზოგადოების
თავდაპირველი გახსნისას
(§1-ის შენიშვნა), თავმჯდომარისა
და საბჭოს წევრების წოდებაზე
საარჩევნო კანდიდატები აირჩევიან
დამფუძნებლების მიერ.

§31
თავმჯდომარეს და საბჭოს ყველა
წევრს ირჩევენ ერთ წელს, მარტის
თვის საერთო კრებაზე.

§32
არჩევნების დროს საზოგადოების
ყოველი წევრი კრებაზე აბარებს
სათანადო დახურულ ბლანკს,
რომელშიც აღნიშნულია მის მიერ
შეთავაზებული კანდიდატები
თავმჯდომარის, მდივნის,
ხაზინადრის, პავილიონისა და
ლაბორატორიის გამგის, ასევე
ბიბლიოთეკარის თანამდებობაზე.
სხვა ქალაქებში მცხოვრებლები
და ქალაქელი წევრები, რომლებიც
კრებას არ ესწრებოდნენ,
დანიშნული დღისთვის ამ
ბლანკებს დახურული კონვერტით
ხელმოწერილ წერილთან ერთად
აგზავნიან. მიღებულ კონვერტებს
ინახავს მდივანი, არჩევნების დღეს
კი კონვერტებს კრებაზე ხსნიან,
ხოლო მათში მოთავსებული
ბლანკები დამსწრე წევრების მიერ
მოწოდებულ ბლანკებს უერთდება.
შემოთავაზებულ კანდიდატთა
არჩევნები მიმდინარეობს
დახურული კენჭისყრით თითოეულ
თანამდებობაზე ცალ-ცალკე.
კანდიდატი, რომელმაც ხმათა
უმრავლესობა მიიღო წარდგენილ
თანამდებობაზე, არჩეულად
ითვლება, ხოლო მისი ამხანაგი
ხდება რიგით მეორე კანდიდატი,
რომელსაც საარჩევნო ხმათა
ყველაზე დიდი რაოდენობა ერგო.
		
შენიშვნა: საარჩევნო ხმათა
თანაბრობის შემთხვევაში არჩევანი
კენჭისყრით კეთდება.
§33
ვადის გასვლის შემდეგ
თანამდებობის პირებს შეუძლიათ
კვლავ იქნენ არჩეულნი იმავე
თანამდებობაზე.
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VI. თანამდებობის პირთა
უფლება-მოვალეობები
§34
თავმჯდომარე ხსნის და ხურავს
საზოგადოებისა და საბჭოს
კრებას, იწვევს წევრებს სხდომასა
და კრებაზე; თავმჯდომარეობს
და თვალყურს ადევნებს წესრიგს;
უძღვება საზოგადოების ყველა
კავშირს სხვადასხვა ადგილთან
თუ პირთან, ხელს აწერს
საზოგადოების მიერ წარმოებულ
ყველა საბუთს და აკვირდება
წესდების ზუსტ შესრულებას, ასევე
– საზოგადოების საქმეთა სწორ
მიმდინარეობას. თავმჯდომარეს
აქვს ერთი ხმა, მსგავსად
სხვა წევრებისა, თუმცა ხმათა
თანაბრობის შემთხვევაში მისი ხმა
გადაწონის.
§35
თავმჯდომარის ამხანაგი საბჭოს
წევრია. საერთო სხდომებზე ის
სხვა წევრების თანასწორია, ხოლო
თავმჯდომარის არყოფნისას
იკავებს მის ადგილს.
შენიშვნა: თავმჯდომარისა და
მისი ამხანაგის არყოფნისას
თავმჯდომარის თანამდებობას
არჩევის შედეგად იკავებს საბჭოს
ერთ-ერთი წევრი.
§36
საზოგადოების მდივანი განაგებს
საზოგადოების წერილობით
საქმისწარმოებას; ის ეცნობა
საზოგადოების სახელზე
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გამოგზავნილ კორესპონდენციას;
და თავმჯდომარის ნებართვით
მოახსენებს მის შესახებ საერთო
კრებას ან საბჭოს. მდივანივე
აწერს ხელს ყველა გამავალ
საბუთს; ადგენს საერთო
კრებისა და საბჭოს დავთარს,
ასევე საზოგადოების წლიურ
ანგარიშებს, განაგებს არქივს და
ინახავს საზოგადოების ბეჭედს.
§37
საზოგადოების ხაზინადარი
განაგებს ფულთან დაკავშირებულ
საქმეებს, სამეურნეო ნაწილს და
საზოგადოების ანგარიშგებას; ის
იღებს საწევრო გადასახადებს,
ასევე სხვა შენატანებს
და აწარმოებს გადახდას.
მისი საქმიანობა მკაცრად
ექვემდებარება სათანადო
ინსტრუქციას, რომელსაც
ამტკიცებს საერთო კრება. იგი
საბჭოს უთუო წევრია, როდესაც
საქმე ეხება ფინანსურ მხარეს.
§38
ფოტოგრაფიული პავილიონისა
და ლაბორატორიის გამგე
ზრუნავს ამ დაწესებულებათა
კეთილმოწყობასა და წესრიგზე;
საკუთარი საქმიანობისას ის
ხელმძღვანელობს ინსტრუქციით,
რომელიც დამტკიცებულია
საერთო კრების მიერ. მის
მოვალეობაში ასევე შედის
ფოტოგრაფიული ბიუროს
ხელმძღვანელობა. იგი
საბჭოს უსათუო წევრია,
როდესაც განიხილება
მის დაქვემდებარებაში
მყოფ დაწესებულებებთან
დაკავშირებული საკითხები.

§39
საზოგადოების ბიბლიოთეკარი
განაგებს ბიბლიოთეკას,
სამკითხველოსა და კოლექციებს.
ის თვალყურს ადევნებს
წესრიგს საერთო კრების მიერ
დამტკიცებული ინსტრუქციის
მიხედვით. იგი საბჭოს უსათუო
წევრია, როდესაც განიხილება
ბიბლიოთეკასა და კოლექციებთან
დაკავშირებული საკითხები.

საზოგადოების განვლილი წლის
საქმიანობის შესახებ, ასევე –
ფულადი თანხის მოძრაობას,
ინვენტარის მდგომარეობას და
წარუდგენს მას დასამტკიცებლად
საერთო კრებას მარტში.

§40
თანამდებობის პირთა არყოფნის
შემთხვევაში მათ ცვლიან
ამხანაგები.

§44
მომავალი წლისთვის საბჭო
ყოველწლიურად ადგენს
შემოსავალ-გასავლის
ხარჯთაღრიცხვას და წარუდგენს
მას დასამტკიცებლად საერთო
კრებას მარტში.

VII. საბჭოს საქმიანობა
§41
საბჭო განაგებს საზოგადოების
ყოველგვარ საქმეებს. მისი
საქმიანობის საგანს სხვა საქმეთა
შორის განეკუთვნება:
1) კომისიის დანიშვნა ცალკეული
საკითხების დასამუშავებლად;
2) მოტივირებული მოხსენებების
მომზადება საერთო კრებაზე
წარსადგენად;
3) საზოგადოების სამეურნეო
საქმეთა ხელმძღვანელობა;
4) საზოგადოების თანამდებობის
პირთათვის ინსტრუქციების
შედგენა და შევსება, და
5) საერთოდ, საზოგადოების
მიზნების შეძლებისდაგვარად
სრულყოფილი შესრულებისთვის
საჭირო საშუალებების მოძიება.
§42
ყოველწლიურად საბჭო
განიხილავს საზოგადოების
მდივნისა და ხაზინადარის მიერ
შედგენილ საერთო ანგარიშს

§43
ზეხარჯთაღრიცხვითი გასავლის
(საჭიროების) შემთხვევაში ცნობას
საბჭო წარუდგენს საერთო კრებას.

§45
საბჭო იკრიბება, თავმჯდომარის
დადგენილების თანახმად,
არანაკლებ ერთხელ თვეში.
საქმეები ხმათა უმრავლესობით
წყდება. წევრებს, რომლებიც
ეთანხმებიან უმრავლესობას,
შეუძლიათ წერილობითი სახით
გადმოსცენ საკუთარი აზრები
და ამის შესახებ საერთო
კრებას ამცნონ. საბჭოს ყოველ
სხდომზე დგება ოქმი, რომელსაც
ხელს აწერს ყველა დამსწრე
წევრი. საბჭოს დადგენილების
ნამდვილობისთვის საჭიროა
თავმჯდომარის და მდივნის
(ან მათი ამხანაგების) გარდა,
სხდომას ესწრებოდეს სამი წევრი,
რომელთა შორის უკლებლივ უნდა
იყვნენ იმ საქმეთა მმართველნი,
რომელთაც განსახილველი
საკითხი ეძღვნება.
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შენიშვნა: ხმათა თანაბრობის
შემთხვევაში თავმჯდომარის ხმას
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.

§46
საბჭოს ეძლევა უფლება
თავის სხდომებზე სათათბირო
ხმის უფლებით მოიწვიოს
საზოგადოების წევრები
სპეციალური საკითხების
განსახილველად. საზოგადოების
წევრებს უფლება აქვთ დაესწრონ
საბჭოს სხდომებს და ისარგებლონ
სათათბირო ხმის უფლებით.
პირადი თემების განხილვისას
სხდომას მხოლოდ საბჭოს
წევრები ესწრებიან.
§47
საბჭო ადგენს და ავსებს
ინსტრუქციებს, რომლებითაც
საკუთარ საქმიანობაში
ხელმძღვანელობენ ხაზინადარი,
ბიბლიოთეკარი, ფოტოგრაფიული
პავილიონისა და ლაბორატორიის
გამგე და ინსტრუქციებს
დასამტკიცებლად საერთო კრებას
წარუდგენს.
§48
საბჭო ნიშნავს და ათავისუფლებს
სამსახურიდან საზოგადოებაში
ქირით მომუშავე პირებს.

VIII. საერთო კრების
საქმიანობა
§49
არსებობს რიგითი და საგანგებო
საერთო სხდომები. რიგითი
სხდომების დღეები ინიშნება
წინასწარ საერთო კრებაზე,
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მარტის თვეში. საგანგებო
საერთო კრებები ინიშნება საბჭოს
დადგენილებით გადაუდებელი
შემთხვევებისას ან საზოგადოების
წევრთა 1/4-ის მოთხოვნით.
თავმჯდომარე საზოგადოების
წევრებს წინასწარ ამცნობს კრების
შესახებ და საამისოდ აგზავნის
უწყებას კრებაზე განსახილველი
მთავარი საგნების მითითებით.
§50
საერთო კრების საქმიანობაში
შედის: საბჭოსა და წევრების
შეთავაზებების განხილვა და
დამტკიცება; სამი წევრისგან
შემდგარი სარევიზიო კომისიის
დანიშვნა საზოგადოების
სალაროსა და ფულადი
ანგარიშების, ასევე მისი
ინვენტარის შესამოწმებლად;
წლიური ანგარიშებისა და
ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცება
მომავალი წლისთვის;
თანხმობა საზეხარჯთაღრიცხვო
ასიგნებებზე; საზოგადოების
მიერ თანამდებობის პირთათვის
საბჭოს მიერ შემუშავებული
ინსტრუქციების განხილვა და
დამტკიცება; წევრებისა და
თანამდებობის პირთა არჩევა.
§51
არჩევნების გარდა, ყველა
სხვა დანარჩენ საკითხთან
დაკავშირებით, საერთო კრების
დადგენილების უტყუარობისთვის
საჭიროა ხმათა უმრავლესობა
და კრებაზე თბილისში მუდმივად
მცხოვრებ წევრთა არანაკლებ 1/4ის დასწრება.

შენიშვნა: რომელიმე წევრის
განცხადების შემთხვევაში საკითხები
დახურული კენჭისყრით გადაიჭრება.

§52
საზოგადოების წევრებს,
რომლებიც ვერ ახერხებენ
კრებაზე დასწრებას არჩევნების
ან წევრთა გარიცხვის დროს,
32-ე პარაგრაფით დადგენილი
წესის მიხედვით, შეუძლიათ
საკუთარი ხმების გამოგზავნა. სხვა
საკითხებზე ხმის დაუსწრებლად
მიცემა ან სხვა პირისთვის ხმის
უფლების გადაცემა არ დაიშვება.
§53
წევრთა არასაკმარისი
რაოდენობის გამო არშემდგარი
რიგითი საერთო კრების
მოწვევა განმეორებით ხდება
ერთი კვირის თავზე. კრებაზე
განიხილება იგივე პროგრამა და
კრების დადგენილება მიიჩნევა
ჭეშმარიტად, მიუხედავად
საზოგადოების დამსწრე წევრთა
რაოდენობისა.
შენიშვნა: მოცემული პარაგრაფის
მოქმედება არ ვრცელდება
თანამდებობის პირთა არჩევის,
წევრთა არჩევისა და დათხოვნის
საკითხზე, ასევე – წესდების
პარაგრაფების შეცვლაზე.

§54
წესდების რომელიმე თავის
ცვლილების ან შევსების
(საჭიროების) შემთხვევაში საბჭო
ადგენს შეთავაზებას და გააქვს იგი
საერთო კრებაზე, რომელსაც მის
შესახებ (თავისი) დადგენილება
გამოაქვს. ამ დადგენილების
სინამდვილისთვის აუცილებელია

საზოგადოების საერთოდ ყველა
სახის წევრთა ნახევრის აზრი
(თუნდაც წერილობითი) და ხმების
ორი მესამედის უმეტესობა,
რომელთა შორის ითვლებიან
სხვა ქალაქების მცხოვრებლებიც.
მოცემულ საგანზე აზრის
გამოსახატავად ამ უკანასკნელთ
ენიშნებათ ერთთვიანი ვადა. ამ
შეთავაზების საერთო კრების
მიერ დამტკიცებისთანავე საბჭო
შუამდგომლობას უწევს მის
დამტკიცებას მთავრობაში.
§55
საზოგადოების სხდომაზე არ
დაიშვება ისეთი კითხვა, განხილვა
და საუბარი, რომლებიც არ
შეესაბამება საზოგადოების
მიზნებს. საზოგადოების
თავმჯდომარე მკაცრად ადევნებს
თვალყურს ამ წესის შესრულებას,
ისევე, როგორც საერთოდ,
საზოგადოების წესრიგს.

IX. ტექნიკური საუბრები და
ამხანაგური შეკრებები
§56
ფოტოგრაფიის საქმის მიღწევებზე
და უშუალოდ მოყვარულფოტოგრაფთათვის საინტერესო
საკითხებში საზოგადოების
წევრთა გასაცნობად, ასევე სხვა
მსგავსი საკითხების გარშემო
აზრთა გაცვლა-გამოცვლისათვის,
საზოგადოებაში ინიშნება
ტექნიკური საუბრები.
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შენიშვნა: საბჭოს გადაწყვეტილებით,
ტექნიკურ საუბრებსა და ამხანაგურ
შეკრებებზე შესაძლებელია უცხო
პირთა დასწრებაც.

§57
ამ საუბრებისთვის საზოგადოების
თავმჯდომარე წინასწარ
დანიშნავს კვირის გარკვეულ
დღეებს, უკიდურეს შემთხვევაში,
ორ კვირაში ერთ დღეს მაინც.

დასწრებიდან და საზოგადოების
გამოცემათა გაყიდვიდან
შემოსული თანხა და სხვ.
შენიშვნა: საზოგადოების
სასარგებლოდ გაღებული
შეწირულობის ჩასაწერად იწარმოება
სათანადო დავთარი.

XI. საზოგადოების დახურვა

§58
წევრთა დასაახლოებლად
ასეთივენაირად ინიშნება
„ამხანაგური შეკრებები“,
ხოლო ზაფხულში – ქალაქგარე
ფოტოგრაფიული ექსკურსიები

§61
საზოგადოება იხურება
4/5 რაოდენობის წევრთა
დადგენილებით, ასევე თუკი
ნამდვილ წევრთა რაოდენობა
ჩამოუვარდება ათ ადამიანს.

§59
ფოტოგრაფიული ექსკურსიები,
ამხანაგური შეკრებები და
მსგავსი ღონისძიებები ეწყობა
წილგროვების მონაწილეთა
ურთიერთშეთანხმების შედეგად,
ამასთან საზოგადოებას შეუძლია
გაინაწილოს ხარჯები.

§62
საზოგადოების საქმეთა
ლიკვიდაცია ევალება საერთო
კრების მიერ ნამდვილ ან საპატიო
წევრთაგან არჩეულ სამ პირს.

X. საზოგადოების
სახსრები
§60
საზოგადოების სახსრებს შეადგენს
მის სასარგებლოდ გაღებული
შეწირულობა, წევრთა ერთჯერადი
და ყოველწლიური შენატანი,
საზოგადოების „ფოტოგრაფიული
ბიუროდან“ კერძო პირთა
მიერ გამოთხოვილი ცნობების
საფასური, სტუმართა დასწრების
საფასური, საჯარო ლექციებზე,
მოხსენებებზე, გამოფენებზე
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§63
ფოტოგრაფიული კოლექციები
გადაეცემა კავკასიის მუზეუმს,
ბიბლიოთეკა – ტფილისის
საჯარო ბიბლიოთეკას, ხოლო
დანარჩენი ქონება გაიყიდება.
შემოსული თანხა ხმარდება
ვალის გასტუმრებას, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში, თუ
არადა გუბერნატორის თანხმობით
გადაეცემა ტფილისის ერთ-ერთ
საქველმოქმედო დაწესებულებას.

პროფესიონალ და მოყვარულ ფოტოგრაფთა ჯგუფი ფოტოაპარატებითა და
სამგლოვიარო ლენტებით მკლავებზე. თბილისი.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1917 წლამდე.
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ტიფლისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
წევრების
არასრული სია

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ალიბეკოვი პიოტრ ივანეს ძე
ბაბანსკი ვ. პ.
ბაგრატიონ-მუხრანელი
ალექსანდრე მიხეილის ძე
ბოიაჯიანი ნიუტონ
ბორისევიჩი კ. ი.
გენიკე ვ. ფ.
გულიევი გ. გ.
ელჩუკოვი მიხეილ
დიმიტრის ძე
ეჯუბოვი კ. ე.
ვაგანიანი (ვაგანიანცი)
ვეისი
ზახაროვი ა. ვ.
ილინი ვ. მ.
იოანნისიანი ნიკიტა
(მიკირტიჩ)
ლომანი ა. ი.
მარგულოვი სერგეი ა.
მარქსი ნ. ა.
მელქუმოვი აფინოგენ
გავრილის ძე
მილიუტინი იური ნიკოლაის ძე
მირიმანოვი ა. ფ.
ორეხოვი პ. ნ.
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22. ოსტროგორსკი ნიკიტა
ნიკოლაის ძე
23. პასტუხოვი ანდრეი
ვასილის ძე
24. პლამენევსკი იპოლიტ
25. პოლტორაცკი ვ. ა.
26. პრეისი ვ. ო.
27. რაევსკი ვ.
28. როინაშვილი ალექსანდრე
სოლომონის ძე
29. როსსიკი ს. ი.
30. საველევი მ. ა.
31. სარქისოვი გ.
32. სვეჩინი ივან ნიკოლაის ძე
33. სიკარდი ვ. ფ.
34. სტოიანოვი დ. გ.
35. ტროიჩევი
36. ფრიდონოვი პ. ნ.
37. ყორღანოვი დავით
ზურაბის ძე
38. შატროვი დ. ვ.
39. შახბუდაგოვი ალექსანდრე
გრიგორის ძე
40. ჩაიგეშტოვი გ. ა.
41. ხოლოსტოვი კონსტანტინე
ფიოდორის ძე

ცნობები ტფილისის
მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
წევრების შესახებ

ალიბეკოვი პიოტრ ივანის ძე
(? – 1905)
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
თავმჯდომარე 1894 და 1895
წლებში. 1895 წლის წლიურ
კრებაზე ვ. ო. პრეისი აღნიშნავს,
რომ საზოგადოების მოწყობის
იდეა ეკუთვნის პ. ი. ალიბეკოვს61.
მისი ნამუშევრები კონკურსგარეშე
ნაჩვენები იყო 1897 წლის პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე
თბილისში. ქალაქის სათათბიროს
წევრი 1897 წელს62. გარდაიცვალა
1905 წ.

ბაბანსკი ვ. პ.
ტფილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიის
მათემატიკის მასწავლებელი
1880-იან წლებში63. მონაწილეობდა
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
1895 წლის გამოფენაზე64 და
1897 წლის პირველ კავკასიურ
ფოტოგამოფენაზე თბილისში
(ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში).
ჟურნალში „Фотограф-Любитель“
გამოფენის შესახებ დაბეჭდილი
რეცენზიის ავტორი ბაბანსკის
გამოცდილ მოყვარულად
მოიხსენიებს და აღნიშნავს, რომ
მისი პეიზაჟები საოცარია65.

პიოტრ ალიბეკოვის გარდაცვალების ცნობა. 1905.
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ბაგრატიონ-მუხრანელი
ალექსანდრე მიხეილის ძე
(1856-1935)
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
თავმჯდომარე 1898-1899 წლებში
(შესაძლოა მოგვიანებითაც)66.
იყო რუსეთის საიმპერატორო
ტექნიკური საზოგადოების
კავკასიის განყოფილების
წევრი. 1898 წელს ტექნიკურ
საზოგადოებას შესთავაზა
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოებასთან ერთად
ექირავებინა სამუშაო სივრცე67.
უცნობია, თუ რა შედეგი მოჰყვა
ბაგრატიონ-მუხრანელის ამ
წინადადებას.
იყო სამოქალაქო ნაწილში
კავკასიის მთავარმართებლის
არქეოგრაფიული კომისიის
მუდმივი წევრი 1898-1908 წლებში68.
მინიჭებული ჰქონდა რუსეთის
საიმპერატორო სამეფო კარის
კამერ-იუნკრის წოდება; ასევე
ირიცხებოდა საპატიმროებზე
ზრუნვის ტფილისის საგუბერნიო
კომიტეტის არჩევით დირექტორთა
შორის 1905 წელს69. იყო კავკასიის
მეფისნაცვლის განსაკუთრებულ
დავალებათა ჩინოვნიკი 19091913 წლებში70. 1914 წლიდან
ყოველწლიურ გამოცემაში
„Кавказский Календарь“ მისი გვარი
არ ფიგურირებს, რაც საშუალებას
გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ
იმ დროისთვის ალექსანდრე
ბაგრატიონ-მუხრანელი პენსიაზე
გავიდა.
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ცოლად ჰყავდა ნინო
თარხან-მოურავი (1860-1934).
გარდაიცვალა ქალაქ ვერსუაში,
შვეიცარიაში.

ბოიაჯიანი ნიუტონ
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ნამდვილი წევრობა მიენიჭა
1895 წლის თებერვალში, მას
შემდეგ, რაც საქართველოში
გავლით მყოფმა ნიუტონ
ბოიაჯიანმა საზოგადოებას
გაუზიარა „კოდაკის“ ფირის
კამერით მუშაობის გამოცდილება
და სხდომაზე ნიუ იორკში
გადაღებული ფოტოების
დემონსტრირებაც მოახდინა.
ბოიაჯიანმა საზოგადოების
წევრებს მაგნიუმის ანთებით
ჯგუფური ფოტო გადაუღო. მისი
რამდენიმე ათეული ნამუშევარი
გამოიფინა საზოგადოების 1895
წლის გამოფენაზე71.

ბორისევიჩი კ. ი.
1889 წლიდან მიწისმზომლად
მუშაობდა კავკასიაში72. ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ბიბლიოთეკარი
1894 წელს, მდივნის ამხანაგი
1895 წელს73, ხოლო მდივანი 1897
წელს74. ევალებოდა რუსულ და
სხვა უცხოურ ფოტოგრაფიულ

ალექსანდრე ბაგრატიონ-მუხრანელი
და მამამისი, მიხეილ კონსტანტინეს
ძე ბაგრატიონ-მუხრანელი. მოსკოვი.
ფოტო: შერერი და ნაბგოლცი.
1870-იანი.
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ალექსანდრე ბაგრატიონმუხრანელი შვილიშვილთან
- თეიმურაზ ბაგრატიონმუხრანელთან - ერთად.
უცნობი ფოტოგრაფი.
1915-1917.
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საზოგადოებებთან მიმოწერა75.
ბორისევიჩი საზოგადოების
ტექნიკური საუბრების ხშირი
მომხსენებელი იყო. სხვადასხვა
დროს წაიკითხა მოხსენება
გეგმებისა და რუკების
შედგენისას ფოტოგრაფიის
გამოყენების, ფოტოგრაფიული
ოპტიკის, კამერის გარეშე
ფოტორეპროდუქციების
დამზადების, ასევე გრავიურების,
ტოპოგრაფიული რუკებისა და
ნახაზების კოპირების შესახებ.
ბორისევიჩი მნიშვნელოვან დროს
უთმობდა ჯადოსნური ფარნის
გამოყენებით სახალხო კითხვების
ჩატარებას. 1894 წლის დეკემბერში
სახალხო კითხვის კომისიის მიერ
ავჭალის სასადილოში მოწყობილ
ღონისძიებაზე ბორისევიჩმა პეტრე
პირველზე ისაუბრა და ლექციის
საილუსტრაციოდ დიაპოზიტივები
აჩვენა76.
1896 წელს საზოგადოებამ
ბორისევიჩი დეპუტატად გაგზავნა
მოსკოვში ფოტოგრაფიული
საქმის რუს მოღვაწეთა პირველ
ყრილობაზე77, სადაც მან წაიკითხა
მოხსენებები შემდეგ საკითხებზე:
„ფოტოგრაფიული გადაღებების
გამოყენების სასურველობა მთელ
რუსეთში და კერძოდ, კავკასიაში“,
„რუსეთში ცენტრალური
ფოტოგრაფიული მუზეუმის
დაარსება“78. მონაწილეობდა
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
1895 წლის გამოფენაზე79 და
ასევე 1897 წლის პირველ

კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე
თბილისში (ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში).

გენიკე ვ. ფ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ხაზინადარი 1895-96 საანგარიშო
წელს80. პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მომწყობი
საგამოფენო კომისიის წევრი81.
ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი
იყო მისი პორტრეტები, ხედები,
ნახატების რეპროდუქციები,
მონსში (საფრანგეთი) ხელის
კამერით გადაღებული
მომენტალური სურათები. ამ
უკანასკნელთა გამო გამოფენაზე
მან საქებარი გამოხმაურება
დაიმსახურა. გენიკეს ნამუშევრები
ასევე გამოიფინა ორი წლით ადრე
ლევ ართაზოვის შეთავაზებით
მოწყობილ ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ფოტოგამოფენაზე.

გულიევი გ. გ.
1894 წლის კრებაზე აირჩიეს
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
მდივნის ამხანაგად82. იყო
საზოგადოების განმკარგულებელი
კომიტეტის წევრი 1897 წელს83.
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ელჩუკოვი მიხაილ
დიმიტრის ძე
მათემატიკისა და ფიზიკის
პედაგოგი. სწავლობდა კიევის
უნივერსიტეტში. ფიზიკასა
და მათემატიკას ორი წელი
ასწავლიდა სიმფეროპოლის
სასულიერო აკადემიაში
(ტავრიდის გუბერნია). 1875
წლიდან მოყოლებული, ცხრა
წლის განმავლობაში, მუშაობდა
ქუთაისის გიმნაზიაში, ხოლო 1884
წლიდან მათემატიკას ტფილისის
ვაჟთა პირველ გიმნაზიაში
ასწავლიდა.
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრი 1897 წელს84. საზოგადოებას
უსახსოვრა ჯადოსნური ფარანი85.
ელჩუკოვი ასევე იყო ტფილისის
საარტისტო წრის მამასახლისთა
საბჭოს წევრი 1897 წელს86.
1899 წელს გაზეთში „Кавказ“
კი მას საარტისტო წრის
განმკარგულებელ წევრად
მოიხსენიებენ87.
მრავალი ფოტოგრაფის
მსგავსად, იგი დაინტერესებული
იყო გერმანელი ფიზიკოსის,
ვილჰელმ კონრად რენტგენის
მიერ იქს-სხივების აღმოჩენით
და უკვე 1897 წელს, აღმოჩენის
გაკეთებიდან 2 წლისთავზე, მაშინ,
როცა რენტგენის აპარატებით
ქალაქის საავადმყოფოები ჯერ
კიდევ არ იყო აღჭურვილი88,
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თბილისში ელჩუკოვს რენტგენის
საკუთარი აპარატი ჰქონდა. გაზეთ
„ცნობის ფურცელში“ დაბეჭდილია
სტატია ერთი შემთხვევის შესახებ,
რომელიც ელჩუკოვს უკავშირდება
და მას უცვლელი სახით ქვევით
გთავაზობთ. სტატიიდან ჩანს,
თუ რამხელა ინტერესი და
ცნობისმოყვარეობა ამოძრავებდა
ხალხს რენტგენის გამოგონების
მიმართ, ასევე ხატოვნად არის
გადმოცემული რენტგენის
ადრეული აპარატის მუშაობის
პრინციპი.
ელჩუკოვის მოღვაწეობის 30
წლისთავთან დაკავშირებით,
„ცნობის ფურცელმა“ თავის
სურათებიან დამატებაში მისი
პორტრეტი დაბეჭდა და სტატიაც
მიუძღვნა, მასში ვკითხულობთ:
„ყველა იმის მოწაფეთ კარგად
ახსოვთ ამ პედაგოგის წყნარი
და შეუშფოთველი მოღვაწეობა,
ყოვლად მიუდგომელი და მეტად
თვინიერი ხასიათი, როგორც
სწავლებაში, აგრეთვე ურთიერთ
შორის დამოკიდებულებაში თავის
მოსწავლეებთან. ქუთაისის ღარიბ
მოსწავლეთათვის ნივთიერ
საშუალებათა მოსაპოვებლად
მიხ. დიმ. მეცადინეობით დაარსდა
იქ „საზოგადოება“, რომლის
საპატიო წევრადაც ირიცხება.
ტფილისშიაც დიდი შრომა
მიუძღვის პატივცემულ მოღვაწეს
„სტუდენტთა დამხმარებელ
საზოგადოების“ დაარსებაში,
სახალხო საშუალო კურსების
დაფუძნებაში, რომელიც 1-ელ
გიმნაზიაში იმართებოდა და
თვითონ ფიზიკას უკითხავდა
ხალხს89.

მიხაილ ელჩუკოვის პორტრეტი. უცნობი ფოტოგრაფი. უცნობი თარიღი.
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რენტგენის სხივებით
გამოკვლევა ტფილისში90
ვინ არ იცის, თუ რამდენი
უსიამოვნება და ფათერაკი
არ მოჰყოლია ნემსებით და
ქინძისთავებით დასახიჩრებას.
მეტადრე ჩვენებური ქალები
ხშირად ხდებიან ნემსის
მსხვერპლი, რადგან ჭრაკერვას
უფრო ისინი მისდევენ. ბევრი
მაგალითიც ყოფილა, რომ
ქალს ნემსი შერჭობია ხელში
მუშაობის დროს და სრულებით
სხვა ადგილიდან ამოუღიათ და
ხშირად სულაც ვერ მოუხერხებიათ
გამოღებ[ა], თუმცა რამდენსამე
ადგილას გაუჭრიათ კიდეც. ზოგს
ნემსი 5-10 წელიწადი აქვს, თურმე
ტანში. ნემსის თვისება თურმე
ისეთია, რომ იგი მუდამ სეირნობს
ადამიანის სხეულში და ხშირად
აწუხებს ხოლმე კაცს. ერთს ჩემ
ნაცნობ ქალსაც შეემთხვა ასეთი
არა სასიამოვნო ამბავი. ამ თვის
პირველში, როგო[რ]ც საზოგადოდ
ქალებს წესად აქვთ ხოლმე, ეს
ჩემი ნაცნობი მანდილოსანიც
ტანისამოსზე მუდამ ატარებდა
ნემსებს და ქინძის თავებს, თუმცა
რამდენჯერმე გაგვიფრთხილებია
კიდეც.
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ამ გვარათ ხსენებულ დღეს რაღაც
შემთხვევით მკლავი ჩამოჰკრა
გულის პირ-და-პირ კაბაზე
მიბნეულ ნემსს, რომელმაც ძალზე
გაუფხაჭნა მკლავის ძარღვები,
რის შემდეგ ნახევარი ნემსი
ვეღარ ვნახეთ. ამ გარემოებამ
ძალზე შეაშფოთა ხსენებული
მანდილოსანი და წამოიძახა:
სწორედ ყუნწის მხარე ნემსისა
მკლავში მაქვს და მიშველეთ
რამეო! თუმცა არაფერი
ეტყობოდა, მაგრამ მაინც
წავედით ერთს ექიმ ქირურგთან,
რომელმანც ვერცარა ნახა და
ვერც გაჭრა გაბედა. ამიტომ
გვირჩია მიგვემართნა ერთს
გიმნაზიის მათემატიკა-ფიზიკის
მასწავლებელსათვის გვარათ
კ-ნი ელჩკოვისათვის და ის
რენტგენის სხივებით გამოიკვლევს
ყოველსფერსო.
ჩვენც გავემართენით ბ-ნ
ელჩუკოვისკენ, ზოგი რენტგენის
სხივების ნახვის სურვილით
და ზოგიც ნემსით შეშინებული
ქალბატონის სიბრალულით, თანაც
ორი ქალ-ვაჟნი სხვაც გვახლდა.
ბ. ელჩუკოვმა გაიგო რა ჩვენი
მისვლის მიზეზი, მყისვე შეუდგა
აპპარატის მოწყობას და მალე
გააწყო კიდეც.

მიხაილ ელჩუკოვი ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფოტოგრაფიულ ლაბორატორიაში. თბილისი.
უცნობი ფოტოგრაფი. 1890-იანი.
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რენტგენის სხივებით გადაღებული ფოტო. ფოტო კავკასიის საიუბილეო გამოფენაზე ტფილისის
ვაჟთა პირველი გიმნაზიის ფოტოალბომიდან. თბილისი.
ფოტო: [მიხაილ ელჩუკოვი] 1890-1901.
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აპპარატმა დაიწყო ქშინვა და
ცის ფერი სინათლე გამოსცა
ბნელს ოთახში. ამ სინათლის
მახლობლათ რაღაც სარკის
მსგავსზე გააჩერებია ქალს
გაშიშვლებული მკლავი და
ჯერ თვითონ გასინჯა ქალის
მკლავი. ყოველი მორთულობა
თუ მოქმედება ამ აპპარატისა
ისე გვაოცებდა, რომ ჩვენც
და ავათმყოფსაც სულაც
გადაგვავიწყდა, თუ რისთვის
მოვსულიყავით. ბოლოს
ელჩუკოვმა გვითხრა: ეხლა
თქვენც გასინჯეთო. ჩვენც ვნახეთ,
მაგრამ ჩვენი წინანდელი გაოცება
გაორკეცდა, როცა ნათლად
გამოჩნდა მკლავის ძვლები,
ხორცი და ძარღვები.
ამ რიგად ქალს მკლავი
რამდენჯერმე გაუსინჯეთ,
მაგრამ ქალის საბედნიეროთ
არაფერი აღმოჩნდა მკლავში.
შემდეგ რომ კიდევ ეჭვობდენ
ზოგიერთები, ბ-ნ ელჩუკოვმა
ნემსი მეორე მხარეს მიაკრა
მკლავზე და როცა ასე გავსინჯეთ,
ნათლად გამოჩნდა ნემსი. მაშინ
კი დავნამდვილდით, რომ ჩვენი
ქალბატონი ტყუილად შიშის ზარს
შეეპყრა, ბ-ნი ელჩუკოვი დიდათ
პატიოსანი კაცია, და მადლობის
ღირსია მეცნიერების სამსახურისა
და რენტგენის აპპარატის
გამოწერისთვის, რაიც უეჭველია,
კარგა ფული დაუჯდებოდა.

რამდენი ვიცი თვითონ მე,
რომ ზოგს ნემსი შერჭმოდა ათ
ადგილას გაუჭრეს, სხეული,
მაგრამ მაინც ვერ ნახეს, ზოგს
ტყვია მოხვდა და ვერ ნახეს, საით
მიიმალა ტანში, და ექიმებსაც ვერა
გაუწყვიათრა და ავადმყოფიც
დატანჯულა. ამიტომ საჭიროა
საზოგადოებამ იცოდეს ამ
პატივცემული კაცის ადრესი, რომ
გაჭირვების დროს მიჰმართონ მას:
Кирпичная, домъ №8, М. Ельчуков.
					
			
40-ძე.

ეჯუბოვი კ. ე.

ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ნამდვილი წევრი. 1897 წლის
მაისში გამადიდებელი აპარატის
(პრინტერის) შესაძენად
საზოგადოებას შესწირა 50
მანეთი. ვინაიდან საზოგადოებამ
ვერ მოახერხა გამადიდებლის
შესასყიდად საჭირო დამატებითი
თანხის მობილიზება, მოგვიანებით
ეჯუბოვმა მთლიანად საკუთარი
სახსრებით გამოიწერა 13X18
ზომის ნეგატივებიდან საბეჭდი
ფრანგული აპარატი „კლეჟილი“
№2. მადლიერების ნიშნად
საზოგადოების საერთო კრებაზე
გადაწყდა, რომ აპარატზე
სამადლობელი წარწერა
ამოეტვიფრათ91.
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ვაგანიანი (ვაგანიანცი)
პროფესიით აგრონომი,
მოყვარული ფოტოგრაფი
ვაგანიანი, ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
გარდა, იყო პარიზის ფოტოკლუბის
ნამდვილი წევრი92. 1895 წელს
საზოგადოების ბიბლიოთეკას
საჩუქრად გადასცა პუბლიკაცია
„Paris – photographe“93.

ვეისი
შესაძლოა იყოს ლ. უ. ვეისი,
ტფილისის მოყვარულ
ველოსიპედისტთა საზოგადოების
ხაზინადარი94 და ვიცეთავმჯდომარე95. მონაწილეობდა
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა მიერ 1895 წელს
მხატვარ ლევ ართაზოვთან ერთად
მოწყობილ გამოფენაზე.

ზახაროვი ა. ვ.
1897 წლის პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის კონკურსგარეშე
მონაწილე (ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში).

ილინი ვ. მ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ბიბლიოთეკარის ამხანაგი 1895
წელს96, ხოლო ბიბლიოთეკარი
მომდევნო წლიდან97.
საზოგადოების განმკარგულებელი
კომიტეტის წევრი 1897
წელს98. პირველი კავკასიური
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ფოტოგამოფენის მომწყობი
საგამოფენო კომისიის წევრი99 და
ამავე გამოფენის კონკურსგარეშე
მონაწილე (ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში).

იოანნისიანი ნიკიტა
(მიკირტიჩ) ეგორის ძე
ფარმაციის მაგისტრი. დაიბადა
ერევანში 1861 წელს. 1881 წელს
დაასრულა ერევნის პროგიმნაზია.
1885 წელს ხარკოვის
უნივერსიტეტში ჩააბარა გამოცდა
სააფთიაქო ასისტენტის წოდებაზე.
ფარმაცევტული პრაქტიკა
გაიარა სანქტ-პეტერბურგში,
მოსკოვსა და ერევანში. უმაღლესი
განათლება მიიღო მოსკოვის
საიმპერატორო უნივერსიტეტში,
რომელიც პროვიზორის წოდებით
დაასრულა 1891 წელს. მუშაობდა
ზედამხედველად ტფილისის
საქალაქო სამკურნალოში და
ასევე განაგებდა სამკურნალოს
აფთიაქს. აფთიაქს მართავდა
ფარმაციის მაგისტრ ვიქტორ
ვილლარეტის ამიერკავკასიის
ქიმიურ ლაბორატორიაშიც. 19011902 წლებში საიმპერატორო
სამხედრო-სამედიცინო
აკადემიაში მიიღო ფარმაციის
მაგისტრის წოდება100.

ნ. ე. იოანნისიანის წიგნის
თავფურცელი.
უცნობი ფოტოგრაფი.
1890-იანი.
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1903 წელს სანქტ-პეტერბურგში
დაისტამბა იოანნისიანის
სამაგისტრო ნაშრომი
სათაურით „კახური ღვინოების
საკითხისათვის“.
1905 წელს კითხულობდა
ქიმიის კურსს ტფილისის ვაჟთა
მეორე გიმნაზიაში არსებულ
„ზოგადსაგანმანათლებლო
კურსებზე“101.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ხაზინადარის ამხანაგი 1895
წელს102.

ლომანი ა. ი.
1895-96 წლის ანგარიშში
მითითებულია, რომ ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ყველა წევრი,
გარდა ორისა, თბილისში
ცხოვრობდა. მათ შორის
ერთ-ერთი სიღნაღელი
მოყვარული ფოტოგრაფი ა. ი.
ლომანი იყო. მისი ფოტოები
წარადგინეს პირველ კავკასიურ
ფოტოგამოფენაზე 1897 წელს
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების კოლექტიურ
ვიტრინაში.

მარგულოვი სერგეი ა.
სამხედრო მოხელე სერგეი
მარგულოვი ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების აქტიური წევრი
იყო. ხელმძღვანელობდა
საზოგადოების ლაბორატორიას103.
მისი ინიციატივით ჩატარდა
საზოგადოების 1895 წლის
გამოფენა, რომელსაც თავად
კურირებდა104. სწირავდა წიგნებს
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საზოგადოების ბიბლიოთეკას,
აჩვენებდა დიაპოზიტივებს
საზოგადოების კრებებსა და
ლექციებზე, მონაწილეობას
იღებდა ტექნიკურ საუბრებში.
მისი მოხსენებების თემა
ტრანსფეროტიპურ ქაღალდზე
ბეჭდვასა და პლატინოტიპიებს,
დიაფრაგმის დანიშნულებას,
გადანათების და ნეგატივების
თუ პოზიტივების გამოსწორების
საშუალებებს ეხებოდა105. 1898
წელს ეკავა საზოგადოების
თავმჯდომარის ამხანაგის
თანამდებობა106. ალექსანდრ
შახბუდაგოვთან და გ.
სარქისოვთან ერთად იყო
საზოგადოებასთან არსებული
სპეციალური ტექნიკური ბიუროს
წევრი107. ტექნიკური ბიურო
საკონსულტაციო და საექსპერტო
სამუშაოებს ეწეოდა, გასცემდა
დასკვნებს ამა თუ იმ ტექნიკურ
საკითხზე. მარგულოვი ასევე
იყო პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მომწყობი
საგამოფენო კომისიის წევრი. 1897
წლის გამოფენაზე მან წარადგინა
დიდი რაოდენობით ქაღალდზე
დაბეჭდილი ფოტო (60 ერთეული)
და დიაპოზიტივები საპროექციო
ფარნისთვის.
მარგულოვი დაჯილდოვდა
გამოფენის ოქროს მედლით
„შესანიშნავი ფოტოგადიდებების,
პეიზაჟების, ოთახის შიდა სივრცის,
სცენების და საერთოდ, სრულიად
სხვადასხვაგვარი შინაარსის
სურათებისთვის“.

სერგეი მარგულოვის პორტრეტი. უცნობი ფოტოგრაფი. 1917 წლამდე.
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გაბრიელ თამამშევის
ქარვასლის შიდა ხედი.
თბილისი. ფოტო: სერგეი
მარგულოვი. 1890-იანი.

გაბრიელ თამამშევის
ქარვასლის შიდა ხედი.
თბილისი. ფოტო: სერგეი
მარგულოვი. 1890.
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როტონდა მუშტაიდის ბაღში. თბილისი. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1890.
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აღლუმი ტფილისის ალექსანდრე ნეველის სამხედრო ტაძრის კურთხევის შემდეგ.
თბილისი. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897.
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დიდი მთავარი ნიკოლაი მიხეილის ძე რომანოვი (მეორე რიგში მარცხნიდან მეხუთე) ოფიცერთა შორის. ტფილისი.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1890-1919.
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მინაწერი ფოტოალბომის შიდა გვერდზე:
„ღრმად პატივცემულ ალექსანდრ პოლიკარპეს ძე შიმკევიჩს
ვ. გერასიმოვისგან. 1897 წლის 21 მაისი. ტფილისი“.
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სერგეი მარგულოვის სტამბურად
ნაბეჭდი ფოტოალბომი ტვიფრული
წარწერით - „კავკასიის სამხედრო
ტაძარი ტფილისში“. 1897.

მარქსი ნ. ა.
სამხედრო მოხელე,
პოდპოლკოვნიკი108. ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების თავმჯდომარის,
პიოტრ ალიბეკოვის, თანაშემწე
1894 წელს. საზოგადოების
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრი 1897 წელს110. იყო წმინდა
ნინოს ქალთა საქველმოქმედო
საზოგადოების საბჭოს წევრი.
1898 წელს დაინიშნა წმინდა
ნინოს ტფილისის ქალთა
სასწავლებლის ხელმძღვანელის
თანამდებობაზე111.
1898 წლის შემოდგომაზე
ტფილისში, დიდების ტაძარში,
მოეწყო გრავიურის იტალიური
სკოლის წარმომადგენელთა
ნამუშევრების გამოფენა.
ღონისძიება, რომელიც დედოფალ
მარია ალექსანდრეს ასულის112
უსინათლოთა საზოგადოების
კავკასიის განყოფილებამ მოაწყო,
უსინათლოთა დასახმარებლად
იყო გამიზნული. დიდების
ტაძარში გამოფენილი ყველა
გრავიურა ს. ფ. ფონ-პარკაუს
პირადი კოლექციიდან იყო
წარმოდგენილი.
გამოფენის გახსნაზე საჯარო
სიტყვით გამოვიდა ნ. ა. მარქსი,
რომელიც უსინათლოთა
საზოგადოების საბჭოს აქტიური
წევრი და საზოგადოების მდივანი
გახლდათ113.
ქვემოთ სრული სახით არის
მოყვანილი მისი სიტყვა,
რომელშიც, გრავიურის

ისტორიის გარდა, მარქსი ეხება
ფოტოგრაფიის მნიშვნელობის
საკითხს სახვითი ხელოვნების
ნამუშევრების ასლების
დამზადებაში.

ნ. ა. მარქსის სიტყვა,
წარმოთქმული გრავიურების
გამოფენის გახსნაზე114
ბევრს არ ჰქონია შემთხვევა
სწვეოდა ცნობილ მუზეუმებსა
და სურათების გალერეებს –
ადამიანური გენიის ამ საუნჯეებს
ნატიფ ხელოვნებათა დარგში.
დიდი უმრავლესობისთვის
ვატიკანი და ლუვრი, მილანი,
მიუნხენი და დრეზდენის
გალერეა, ჩვენი ერმიტაჟიც
კი ცნობილია მხატვრულ
გამოცემათა მეშვეობით, სადაც
სურათი აღიბეჭდება ძირითადად
ფოტოტიპური ხერხით, ანუ საბეჭდ
დაზგაზე სურათიდან აღებული
ფოტოგრაფიული კლიშეს
დამზადებით.
სულ ცოტა ხნის წინ, როცა
ფოტოგრაფიულ ხერხებს ჯერ
კიდევ არ იყენებდნენ ფართოდ,
ნატიფ ხელოვნებათა გამოცემებში
ამ როლს გრავიურების ესტამპები
ასრულებდა, ე. ი. ანაბეჭდი
დაფიდან, რომელზეც მხატვარი,
ხელოვანი სურათს საჭრისით
ხატავდა. როგორ ბრწყინვალე,
გასაოცარ შედეგს იღებდნენ
ძველი გრავიურის დიდებული
ოსტატები შემოქმედებითი
მოღვაწეობის ამ დარგში!
რუბენსის, ვან-დეიკისა და
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რემბრანდტის სახელები,
რომელთაც თავიანთ გრავიურებში
აშკარა გენიალობა გამოავლინეს,
მარადიულად დამკვიდრდებოდა
იმ შემთხვევაშიც, თუ მათზე
მოგონება ჩვენამდე მხოლოდ
გრავიურებით მოაღწევდა.
თუკი შევნიშნავთ, რომ ნახატის
მხატვრულად შესრულებული
ასლის შემდეგ მხატვრის იდეის
საუკეთესო გამომხატველად
გრავიურა ითვლება, მაშინ უნდა
დავასკვნათ, რომ გრავიურების
გამოფენა მხატვრული ალღოს
მქონე ყველა ადამიანისთვის უთუო
ინტერესს წარმოადგენს.
ახლა თქვენ წინაშე გრავიურების
გამოფენა იხსნება. ერთ
განყოფილებაში ახალი ფერწერის
ნახატებია გამოფენილი
(ადგილის სიმცირემ საშუალება
არ მოგვცა ამ ჯგუფის ყველა
სურათი წარმოგვედგინა); ხოლო
მეორე განყოფილებაში ნახავთ
იტალიური სკოლის
ნამუშევრებს – ყველაზე კაშკაშა,
ყველაზე გენიალური სკოლის,
რომელმაც სულ რაღაც 50-60
წლის განმავლობაში მოგვცა
მხატვართა სახელების პლეადა.
ეს ნამუშევრები მარადიული
მაგალითია იმის, რასაც, ამ
სიტყვის სრული მნიშვნელობით,
შეიძლება ხელოვნება ვუწოდოთ.
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ჩუმი, მოალერსე სილამაზის
ნამდვილი ელვარება
განსაკუთრებული ძალით
გამოვლინდა რაფაელის
ნამუშევრებში. მან მადონებში
ქალური სიწმინდისა და
უმანკოების იდეალი მოგვცა და
ფერთა მუსიკალური ჰარმონია
შექმნა.
ვინ არ იცის სიქსტის მადონა,
ეს სურათ-ზმანება, რომელიც
მაღლიდან მომავალი რაღაც
ზეშთაგონების, რაღაც სასწაულის
წამს დაიხატა. დაიხატა მსწრაფლ,
წინასწარი ესკიზის გარეშე იმ
სახით, როგორითაც მხატვარს
სიზმარში გამოეცხადა.
აქვეა ფუნჯიც მხატვარმოქანდაკის, მიქელანჯელოსი,
მძაფრი და ვნებიანი, თავისუფალი
და დამოუკიდებელი გენიისა,
რომლის თქმითაც, მხოლოდ
ადამიანის სხეული შეიძლება
იქცეს ჭეშმარიტი ხელოვნების
საგნად.
შემდეგ მოდის წრფეთა
ჰაეროვანი მოხაზულობით,
კეთილშობილებითა და ნიჭის
ნათელი დიდებული ძალით

აღსავსე რბილი, უწყინარი
მოტივები, რაც რაფაელის
მოწაფეებისა და მიმდევრების
ნამუშევრების დამახასიათებელი
თვისებაა.

ამ სკოლის ყველა ნახატს ვერ
იხილავთ, მაგრამ აქ გამოფენილი
ნახატებიც საკმარისია იმისათვის,
რომ ადამიანური გენიის
შედეგებით გავოცდეთ.

მათთან ერთად არის ლეონარდო
და ვინჩი – აზროვნების
ტიტანი, ზებუნებრივი არსება,
მრავალმხრივი გენია – მხატვარი
და ხუროთმოძღვარი, მეცნიერი
მათემატიკოსი, ფიზიკოსი,
ასტრონომი, მოცეკვავე და
მუსიკოსი, რომელიც სამეცნიერო
მუშაობასთან ერთად დროს
პოულობდა თამაშის, გართობისა
და ხალისისთვის; ლეონარდო,
რომლის „საიდუმლო სერობის“
ასლს ჩვენი მხატვრების ამა თუ
იმ ვარიანტით თითქმის ყველა
რუსულ ტაძარში შეხვდებით.

გაიხსენეთ, რომ ეს იყო
შუა საუკუნეების ბნელი,
მშფოთვარე დრო, როცა
შემოქმედებითი, არტისტული
ცხოვრება სუსტი, ძლივს
შესამჩნევი ალით ბჟუტავდა,
როცა ცრუმორწმუნეობისა
და შეურიგებლობის დემონი
ცხოვრებიდან ყოველივე
წარმტაცსა და სასიხარულოს
დევნიდა. და აი, შემოქმედი
ამ საუკუნეებს შთამაგონებელ
ფერწერას უგზავნის, ფერწერას,
რომელმაც თითქოს ჩაანაცვლა
წარმართობასთან ერთად
დამჭკნარი ანტიკური სამყაროს
ქანდაკება. ამაღლებულ, ზეცისკენ
მიმართულ ქრისტიანულ აზრს არ
შეეძლო მის ცივ მარმარილოს
ნაკეცებში ჩატევა. ის ფერწერაში
გადმოიღვარა, მოიცვა არა
ერთი ადამიანი, როგორც ამას
ქანდაკება აკეთებდა, არამედ
მთელი სამყარო, ადამიანის
გარემომცველი ყველა მშვენიერი
მოვლენა, ადამიანის ბუნებასთან
კავშირის მთელი იდუმალი
ჰარმონია.
ამ ფერწერას, თვალთა ამ ნათელ
მუსიკას, როგორც მას გოგოლი
უწოდებდა, უდავოდ დიდი
მნიშვნელობა აქვს ადამიანის
კულტურაში; მისი იდეების
მასებში გავრცელება სწორედ

კორეჯიო115 – არაჩვეულებრივი
ვირტუოზი ფერწერაში
(ე. ი. შუქჩრდილის თამაშის
ხელოვნებაში), გულში ჩამწვდომი,
ცხოვრების მოყვარული,
მოდღესასწაულე მხატვარი.
ბოლოს და ბოლოს, მართალი
ტიციანი, კოლორიტის მარტო
მისთვის დამახასიათებელი
მანერის ოსტატი.
მათ შესახებ ლუდოვიკო კარაჩიმ,
ნიჭიერ ექვს ძმა მხატვართა
შორის ერთ-ერთმა, თქვა:
„საღებავებს უნდა ვიყენებდეთ ისე,
როგორც ტინტორეტო იყენებდა:
უნდა გვქონდეს ლეონარდოს
კოლორიტი, ტიციანის სიმართლე,
მიქელანჯელოს დიდებულება,
კორეჯიოს სტილი და რაფაელის
კეთილშობილება“.
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გრავიურების მეშვეობით ხდებოდა.
არსებობს ნახატები, რომლებმაც
ჩვენამდე მხოლოდ გრავიურების
სახით მოაღწია. მაგალითად,
ლეონარდო და ვინჩის
„საიდუმლო სერობა“ თითქმის
არ შემორჩა. ნახატიდან დარჩა
მხოლოდ ნაკუწები. მორგენის
მიერ დამზადებული რაფაელის
შესანიშნავი გრავიურა საოცარი
კეთილშობილებით აღადგენს
ეპიზოდს და მისგან მხატვრები
ცალკე ასლებს ხატავენ.
ამ ოსტატის საჭრისს აქ,
გამოფენაზე, მრავალ გრავიურაზე
იხილავთ. აქვეა მოთავსებული
ერთ-ერთი ყველაზე ძველი
გრავიურები: ალბრეხტ დიურერის,
რომელიც 1528 წელს გამოიცა და
ტენიერის116, რომელიც 1600 წელს
გამოიცა. ალბრეხტ დიურერი
ჩვენამდე მოღწეული გრავიურის
– ქრისტეფორე კოლუმბის –
დამზადებიდან დაახლოებით 100
წლის შემდეგ მუშაობდა. ყველა ეს
გრავიურა ხის დაფიდან დაიბეჭდა,
ამოზნექილი გრავიურის მეთოდით.
(ჩაზნექილ) ფოლადზე მუშაობა
დიურერის შემდეგ, მხოლოდ 100
წელიწადში, დაიწყეს. გადმოცემის
მიხედვით, ამ ხერხის აღმოჩენას
შემთხვევითი ხასიათი ჰქონდა.
ერთხელაც ფლორენციელი მაზო,
პროფესიით ოქრომჭედელი,
ნახატის მიხედვით მეტალზე
სამუშაოს ასრულებდა. მაზომ
ხაზები ამოჭრა და საცდელად
შტრიხები შავი საცხით ამოავსო.
ნამუშევარს იქვე ჩამოკიდებული
სველი ტილო დაეცა. ტილოზე
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ნახატი აღიბეჭდა. სწორედ ეს იყო
გრავიურის პირველი ესტამპი.
შემდეგ სპილენძის დაფაზე
საჭრისით გრავიურების კეთება
და ბეჭდვა დაიწყეს. გაჩნდნენ
მხატვრები, რომლებიც მხოლოდ
გრავირებით იყვნენ დაკავებულნი;
გაჩნდა ჰაეროვანი პერსპექტივის
ნაწილობრივ გადმოცემის
შესაძლებლობაც. შემუშავდა
გრავირების სხვადასხვა ხერხი
და მანერა. აღვნიშნავ ერთ
თითქმის ყველასთვის ნაცნობ
ოფორტს. ეს არის ლაქზე ნემსით
მუშაობის მეთოდი, რომლითაც
სპილენძის დაფა იფარება.
ნახატის დასასრულებლად ნემსით
დაჩხვლეტილ ზედაპირს მძაფრი
არყით ამუშავებენ.
გრავიურების კეთება ასევე
დაიწყეს ისეთმა ცნობილმა
მხატვრებმა, როგორებიც იყვნენ:
ვან-ლეიდენი, რუბენსი, კარაჩი,
ვან-დეიკი, რემბრანდტი.
ვან-ლეიდენმა გრავიურაში
შუქის ეფექტი შეიტანა. პლანების
დაშორების შესაბამისად, ტონის
ენერგიის თანდათანობითი
შესუსტებით, მან პლასტიკური
გახადა გამოსახულება.
ცნობილმა რუბენსმა გრავიურას

ბრწყინვალე კოლორიტი,
ფერთა ბრჭყვიალება, ტონის
სიღრმე და შუქიდან ჩრდილში
გადასვლის ჰარმონია შესძინა.
რემბრანდტმა დამაბრმავებელი
ელვარებით გამოავლინა
გრავიურის ოსტატის ნიჭი. მისი
ოფორტები შესანიშნავია და
ცხადად გამოხატავს რემბრანდტის
გენიალობას.
XVIII საუკუნის დასაწყისი მეფემზის, ლუდოვიკო XIV-ის, ზეობის
დრო სამართლიანად უნდა
მოინათლოს გრავიურის ოქროს
ხანად. იმ პერიოდში გრავიურა
წყვეტს დაქვემდებარებულ
ხელოვნებად ყოფნას, იგი
შემოქმედებითი დარგის ისეთივე
მნიშვნელოვან სიმაღლეს
აღწევს, როგორსაც – ფერწერა.
გამოფენაზე იხილავთ იმ
ხანის ერთ-ერთი კორიფეს –
ედელინგის117 – ნამუშევრებს,
რომლის მრავლისმეტყველი
საჭრისის მეშვეობით უფერული
ფერწერული ორიგინალებიც
კი შესანიშნავ ნაწარმოებებად
გადაიქცევა.
აქვეა მოთავსებული ისტორიული
ნახატების პირველი გრავიორის,
ორდანის ნამუშევრები. ორდანი118
იმ მხატვრებზე უკეთ ხატავდა,
რომელთა ნამუშევრების
გრავიურებსაც ამზადებდა.

იმ დროის გრავიორთა უმეტესობა
განსწავლული მხატვარი და
დახელოვნებული კოლორისტია.
მხატვრების მთავარი ღირსება
ხომ ოსტატობის ყველა რესურსის
ჰარმონიული შეთავსება, სტილის
უბრალოება, სინატიფე და
სერიოზულობა იყო.
ფერწერული ხერხების
სრულყოფით გრავიურის
გავრცელების წრე სულ უფრო
ვიწროვდებოდა. საჭრისი უფრო
იშვიათად გვხვდება, ზოგიერთი
მეთოდი საერთოდ გაქრა. არ
იზარალა მხოლოდ ოფორტმა,
რომელიც ყველა მხატვრისთვის
ხელმისაწვდომი იყო და
საშუალებას აძლევდა თავადვე
ეკეთებინა იმპროვიზაცია, დაფაზე
გადმოეცა იდეა, სული, მანერა.
თუმცა, საეჭვოა, გრავიურამ
თავისი raison d’être დაკარგოს.
ყველაზე სრულყოფილი ტექნიკის
მექანიკური წარმოება ვერ
ჩაანაცვლებს თავისუფალი აზრის
აღმაფრენას – მხოლოდ იმიტომ
მიუახლოვდება მას, რომ უფრო
ძლიერ გამოკვეთოს სიცოცხლის
ელვარება ადამიანური გენიის
სახით, ხალხისთვის ზეგარდმო
მოვლენილი ღვთიური ცეცხლის
ნაპერწკალი. ფოტოგრაფიული
აპარატი ნახატების ასლებს
აკეთებს. ფერთა ენიდან თავის
შავ ენაზე იგი ზუსტ, ასე ვთქვათ,
ბწკარედის თარგმანს იძლევა,
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მაგრამ არ ძალუძს გადმოსცეს
ეფექტი, რომელსაც არა მხოლოდ
შუქი და ჩრდილი, არამედ თავად
ფერთა შეხამებაც ქმნის.
გრავიორს კი თავისი საჭრისით
შეუძლია ბუნების ფერებს შეეწყოს.
სწორედ მის ნიჭზე იქნება
დამოკიდებული თარგმანის
წარმატება, ისევე, როგორც
პოეტის ნიჭზეა დამოკიდებული
ცნობილი ნაწარმოების სხვა ენაზე
თარგმნის წარმატება.
მოწყალეო ქალბატონებო და
მოწყალეო ბატონებო!
ჩვენი მხატვრული გამოფენა
მოწყობილია უსინათლოთა
სასარგებლოდ; იმ უბედურთა
სასარგებლოდ, რომლებიც
მოკლებულნი არიან არა მხოლოდ
ესთეტიკურ სიამოვნებას,
ჩვენი თვალისთვის გარემომცველი
ღვთიური სამყაროდან მომავალ
შუქის სხივს რომ მოაქვს, არამედ
საზოგადოების გონივრული
მხარდაჭერის უქონლობის
შემთხვევაში პატიოსანი
შრომით ლუკმაპურის მოპოვების
საშუალებასაც.
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დღევანდელი დღისთვის საფასური
არ დაწესებულა: დღეს საბჭოს
პატივი ჰქონდა გამოფენის
გახსნის დასამშვენებლად
მოეწვიეთ. მაგრამ თუკი ვინმე
გადაწყვეტს წვლილი შეიტანოს
უსინათლოთა მზრუნველობის
კეთილ და ჩვენთვის ძვირფას
საქმეში, ამ წვლილს უღრმესი
მადლიერებით მივიღებთ.
ნუ გაღარიბდება გამღების ხელი
და ღვთის სინათლე მოეფინოს
მას.

მელქუმოვი აფინოგენ
გავრილის ძე
1894 წლის ჟურნალში „ФотографЛюбитель“ გამოქვეყნებულია
მელქუმოვის განცხადება
ობიექტივების გაცვლასთან
დაკავშირებით119. იმავე წელს
აირჩიეს ტფილისის მოყვარულფოტოგრაფთა საზოგადოების
ხაზინადრის ამხანაგად120. ის
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა 1895 წლის
გამოფენის მომწყობი საგამოფენო
კომისიის წევრი121 და გამოფენის
მონაწილე122.

მამაკაცთა ჯგუფი. ფოტო: აფინოგენ მელქუმოვი. 1917 წლამდე.

70

მილიუტინი იური ნიკოლაის
ძე (1856-1912)
ჟურნალისტი, სამხედრო მოხელე
და პოლიტიკური მოღვაწე. 18771878 წლების რუსეთ-თურქეთის
ომის მონაწილე. 1885-1890 წლებში
მსახურობდა განსაკუთრებულ
დავალებათა ჩინოვნიკად
ამიერკავკასიის სამხედრო
რკინიგზის მშენებლობის
სამმართველოში123. 1892-1896
წლებში რედაქტორობდა გაზეთს
„Кавказ“. მისი რედაქტორობის
პერიოდში გაზეთი აქტიურად
ბეჭდავდა ცნობებს ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების მუშაობის შესახებ.
მილიუტინი იყო საზოგადოების
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრი 1897 წელს. მისი
მონაწილეობა საზოგადოების მიერ
მოწყობილ 1895 და 1897 წლების
გამოფენებზე არ ფიქსირდება.
იური მილიუტინი ასევე
იყო ტფილისის მოყვარულ
ველოსიპედისტთა საზოგადოების
წევრი. 1897 წელს ის ჯერ
საზოგადოების ვიცეთავმჯდომარედ აირჩიეს124,
ხოლო მოგვიანებით, იმავე წელს,
თავმჯდომარედ125.
1901 წელს მილიუტინს
გადაწყვეტილი ჰქონდა
XIX საუკუნის ქართული
მხატვრული ლიტერატურის
რუსულ ენაზე თარგმნა და
გამოცემა. ამ მიზნით მან
შეადგინა კომიტეტი, რომელსაც
სათარგმნი ნაწარმოებები უნდა
შეერჩია126. ის, რომ ჟურნალისტი
გულშემატკივრობდა ქართულ
ლიტერატურას, ჩანს რაფიელ
ერისთავის ლიტერატურული
მოღვაწეობის 50 წლის იუბილეზე
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წარმოთქმულ მის სიტყვაშიც,
რომელიც გაზეთმა „ივერიამ“ 1895
წელს დაბეჭდა127.
1901 წელს თბილისში, სასტუმრო
„ლონდონში“, მილიუტინს
სადილი გაუმართეს. ამასთან
დაკავშირებით გაზეთი „ცნობის
ფურცელი“ წერდა: „სადილზე,
სხვათა შორის, იყვნენ: ტფ.
გუბერნიის თავად-აზნაურთა
წინამძღოლი თავ. დ. ზ.
მელიქიშვილი128, ქალაქის თავი
გ. გ. ევანგულოვი129, თ. აკაკი
წერეთელი, ა. ა. იონისიანი,
„კავკაზ“-ის ეხლანდელი
რედაქტორი ბ. ბეგიჩევი130, „ნოვ.
ობოზრ.“-იის რედაქტორი თავ.
გ. თუმანიშვილი131, საცენზურო
კომიტეტის თავმჯდომარე
ბ. ჰაკელი132, ადგილობრივ
გაზეთების თანამშრომლები
და რუსულ, ქართულ და
სომხურ საზოგადოების
წარმომადგენელნი. სადილზე
ბევრი სიტყვა წარმოითქვა,
რომლებშიაც ბ. მილიუტინს
ახასიათებდნენ, როგორც
სიმპატიურ რუსის მწერალსა და
მოღვაწეს, რომელიც ყოველთვის
სიყვარულით და პატივისცემით
უყურებდა ადგილობრივ მკვიდრთ
და რომელიც არ უთანაგრძნობდა
არავითარ ძალმომრეობას“133.
მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან
იური მილიუტინი სანქტპეტერბურგში პოლიტიკურ
მოღვაწეობას ეწეოდა. 1909
წელს ის კვლავ თბილისშია.
რუსეთის სახელმწიფო დუმის
ოქტომბრისტთა ფრაქციის
დავალებით მას კავკასიისთვის
ერობის პროექტი უნდა შეედგინა134.

იური მილიუტინი ველოსიპედისტთა ჯგუფში. მარჯვენა კიდეში ველოსიპედით ხელში დგას მხატვარი ლევ ართაზოვი.
თბილისი. უცნობი ფოტოგრაფი. 1912 წლამდე.
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ილია ჭავჭავაძე (ზის პირველ რიგში მარცხნიდან მეექვსე) და იური მილიუტინი (ზის პირველ რიგში მარცხნიდან მეცხრე)
„ისპანახობის“ მონაწილეთა შორის. თბილისი. ფოტო: გრიგორი ბაბალოვი. 1894.
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მირიმანოვი ა. ფ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
სარევიზიო კომისიის წევრი
ანდრეი პასტუხოვთან და მიხაილ
ელჩუკოვთან ერთად, რომელმაც
ჩაიბარა საზოგადოების 1894-95
წლის ანგარიში135.

ორეხოვი პ. ნ.
(? - 1895)
სახელმწიფო ქონებათა
სამინისტროსთან არსებული
სამმართველოს უფროსი
ტოპოგრაფი. ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ნამდვილი წევრი,
საზოგადოების ერთ-ერთი
დამფუძნებელი, რომელმაც დიდი
შრომა გასწია საზოგადოების
თავდაპირველი ორგანიზაციისა
და წესდების შემუშავებისთვის136.
მისი ფოტოები იყო საზოგადოების
1895 წლის გამოფენაზე137.

ოსტროგორსკი ნიკიტა
ნიკოლაის ძე
სამხედრო მოხელე, გენერალი.
1895 წელს დაინიშნა ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების თავმჯდომარის,
პიოტრ ალიბეკოვის, ამხანაგად139.
ტფილისის საქალაქო საბჭოს
ხმოსანი 1897-1899 და 19071908 წლებში (შესაძლოა სხვა
წლებშიც)140. იყო სატყეო-საბაღო
კომისიის წევრი, თუმცა ამ
კომისიის წევრობაზე დროის
უქონლობის გამო 1899 წელს
უარი განაცხადა141. 1908 წელს
ქალაქის საბჭოს კრებაზე
ნიკიტა ოსტროგორსკი აირჩიეს
ზუბალაშვილის სახალხო სახლის
გამგე კომისიის თავმჯდომარედ142.
[1901] წელს ეკავა ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების თავმჯდომარის
თანამდებობა143.

გარდაცვალებამდე (1895 წ.)
ასრულებდა ბიბლიოთეკარის
მოვალეობას. საზოგადოების
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ
„მისი სახით საზოგადოებამ
დაკარგა ძალიან სასარგებლო
საქმიანი წევრი და ძველი
გამოცდილი მოყვარული
ფოტოგრაფი, რომელიც
ფოტოგრაფიით ჯერ კიდევ სველი
კოლოდიუმის მეთოდის დროს იყო
დაკავებული“138.
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პასტუხოვი ანდრეი
ვასილის ძე
(1858-1899)
სამხედრო ტოპოგრაფი,
ალპინისტი, კავკასიის ფლორისა
და ფაუნის მკვლევარი. 18811889 წლებში მუშაობდა
კავკასიის სამხედრო ოლქის
ტოპოგრაფიულ განყოფილებაში,
თბილისში144. მრავალი წლის
განმავლობაში ტოპოგრაფიულ
გადაღებებს აწარმოებდა კავასიის
მწვერვალებზე, ადგენდა რუკებს.
1890-იან წლებში დაიპყრო
კავკასიის თითქმის ყველა
მაღალი მწვერვალი, მათ შორის:
იალბუზი (1890 და 1896 წელს),
მყინვარწვერი (1889 წელს),
უშბა (1890 წელს), ხალაცი (1891
წელს), შაჰ-დაგი (1892 წელს),
არაგაწი (იგივე ალაგიოზი. 1893
და 1895 წელს), დიდი არარატი
(1893, 1894 და 1895 წლებში),
მცირე არარატი (1893 და 1895
წელს). ბეჭდავდა სამეცნიერო
ნაშრომებს მეტეოროლოგიისა
და ირნიტოლოგიის დარგში.
სამეცნიერო კვლევებისა
და დაკვირვებების შესახებ
აკეთებდა მოხსენებებს რუსეთის
საიმპერატორო გეოგრაფიული
საზოგადოების კავკასიის
განყოფილებაში, რომლის
ნამდვილი წევრიც იყო145.
მოხსენებების ილუსტრირებას
საკუთარი ფოტოებით ეწეოდა146.
პასტუხოვის წერილები
ექსპედიციების შესახებ
იბეჭდებოდა გაზეთ „ივერიაში“147.
თანამშრომლობდა გაზეთთან
„Кавказ“; ის აგრეთვე კითხულობდა
საჯარო ლექციებს თბილისში148.

75

ალპინისტური ექსპედიციების
მძიმე პირობების მიუხედავად,
მუდმივად თან დაჰქონდა
ფოტოაპარატი. მას გადაღებული
აქვს კავკასიის მწვერვალები
იალბუზის, არარატისა და ყაზბეგის
ჩათვლით.
პასტუხოვის ფოტოების მოძიება
საქართველოში რთული
აღმოჩნდა. ზოგიერთი მათგანი
შემორჩა პერიოდულ გამოცემებსა
თუ წიგნებში დაბეჭდილი
ილუსტრაციების სახით. ანდრეი
პასტუხოვის ფოტოები თავის
ფოტოკოლექციაში შეიყვანა
დიმიტრი ერმაკოვმა (18461916)149. შესაძლებელია,
საქართველოსა და კავკასიონის
სხვა მყინვარებისა და ძნელად
მისადგომი ადგილების ხედების
უმეტესი წილი, რომლებსაც
დიმიტრი ერმაკოვის კოლექციაში
ვხვდებით, სწორედ პასტუხოვის
გადაღებული იყოს. ჯერჯერობით
წიგნებსა და პრესაში დაბეჭდილი
ფოტოების დათვალიერების
შედეგად ერმაკოვის
კოლექციიდან ორი ფოტოს
იდენტიფიცირება მოხერხდა.
ორივე ფოტოს წინამდებარე
პუბლიკაციაში გთავაზობთ.
ინტენსიური ექსპედიციების გამო
ანდრეი პასტუხოვს ჯანმრთელობა
ადრეულ პერიოდშივე შეერყა.
გარდაიცვალა 41 წლის ასაკში
ქალაქ პიატიგორსკში. საკუთარი
სურვილით დაკრძალულია მაშუკის
მთაზე, საიდანაც მოჩანს იალბუზი.

ანდრეი პასტუხოვის პორტრეტი. უცნობი ფოტოგრაფი. 1890-იანი.
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„მყინვარი (ყაზბეგის მთა)“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი.
1889.

ანდრეი პასტუხოვი და მისი ოსი გამყოლი, ტეპსარიკო
ცარახოვი, რომელიც ახლდა პასტუხოვს კავკასიის
მწვერვალებზე ასვლისას. უცნობი ფოტოგრაფი. 1890-იანი.
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„ყაზბეგი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1889.
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79

„მყინვარი ბაქსანი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.
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„იალბუზი და მყინვარი ტერს-კოლი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.
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ხედი იალბუზის მწვერვალიდან კავკასიონის ქედზე. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890-იანი.

იალბუზი. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890-იანი.
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პლამენევსკი იპოლიტ
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრობის კანდიდატი 1897
წელს150. 1882-1910 წლებში
ასწავლიდა ფიზიკასა და
მათემატიკას ტფილისის ვაჟთა
მესამე გიმნაზიაში, სადაც
დამსახურებული მასწავლებლის
სტატუსი ჰქონდა151. ვინმე
პლამენევსკის გვარი ფიგურირებს
გაზეთ „ისრის“ 1908 წლის 12
იანვრის სტატიაში, რომელიც
მიმოიხილავს პეტერგბურგში
1899 წელს გამართულ
სახალხო უნივერსიტეტთა
წარმომადგენლების კრებას.
კრებაზე მოხსენება წაუკითხავთ
ტფილისის სახალხო
უნივერსიტეტის ორ წევრს, მათ
შორის ერთი პლამენევსკი იყო152.

პოლტორაცკი ვ. ა.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრი 1897 წელს153.
მონაწილეობდა პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე
1897 წელს. გამოფენილი
პეიზაჟებისთვის მიიღო საქებარი
გამოხმაურება154.
ფოტოგრაფიის მკვლევარი
ანატოლი პოპოვი შეცდომით
აიგივებს მოყვარულ ფოტოგრაფ
პოლტორაცკის გენერალ
მაიორ ვლადიმირ ალექსის ძე
პოლტორაცკისთან (1828-1889)155.
ეს უკანასკნელი მართლაც
მოღვაწეობდა კავკასიაში,
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იყო რუსეთ-თურქეთის 187778 წლების ომის მონაწილე,
მაგრამ 1897 წელს, მაშინ, როცა
მოყვარული ფოტოგრაფი
პოლტორაცკი კავკასიის პირველ
ფოტოგრაფიულ გამოფენაზე
მონაწილეობდა თავისი
ნამუშევრებით, მისი სეხნია
გენერალ-მაიორი კარგა ხნის
გარდაცვლილი იყო.

პრეისი ვ. ო.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა 1895 წლის
გამოფენის მომწყობი საგამოფენო
კომისიის წევრი. საზოგადოების
მდივნის ამხანაგი ამავე წელს,
ხოლო შემდგომში მდივანი156. 1895
წელს გააკეთა მოკლე მოხსენება
საზოგადოების განვითარების
ისტორიის შესახებ157; ასევე
წაიკითხა ლექციები ობიექტივის
გარეშე, რენტგენის სხივებით
და სათვალის შუშით ფოტოს
გადაღების შესახებ158.

რაევსკი ვ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
მდივანი 1898 წელს159. იყო
ტფილისის სასულიერო
სასწავლებლის რუსული ენისა და
სიტყვიერების მასწავლებელი.
1899 წელს სამუშაოდ გადაიყვანეს
პერმის ქალთა გიმნაზიაში160.

როინაშვილი ალექსანდრე
სოლომონის ძე
(1846-1898)
პროფესიონალი ფოტოგრაფი,
რომელსაც ხშირად
მოიხსენიებენ პირველ ქართველ
ფოტოგრაფად. 1875 წელს
თბილისში გახსნა საკუთარი
ფოტოატელიე, რომელსაც
1881 წლამდე უძღვებოდა161.
რამდენიმე წელი მოგზაურობდა
და მუშაობდა დაღესტანში,
ეწეოდა ანთროპოლოგიურ და
ეთნოგრაფიულ საქმიანობას.
ეთნოგრაფიული კვლევისას
ფოტოგრაფია მნიშვნელოვან
ინსტრუმენტად იქცა
როინაშვილისთვის. დაღესტნის
მთებში აკეთებდა ჩანაწერებს
ადგილობრივი მოსახლეობის წესჩვეულებების შესახებ, აგროვებდა
მატერიალური კულტურის
სიძველეებს. დაღესტანში
შეგროვებული არქეოლოგიური
მასალები და ხელოვნების
ნიმუშები მის მიერ მოგვიანებით
შექმნილი კავკასიური მოძრავი
მუზეუმის კოლექციებს შეუერთდა.
1887-1888 წლებში მან კავკასიური
მუზეუმის გამოფენა მოაწყო
რუსეთის ქალაქებში: ასტრახანში,
მოსკოვსა და პეტერბურგში162.
1889 წელს ფოტოგრაფიული
ატელიე თემირხან-შურიდან
როინაშვილმა გადაიტანა კვლავ
თბილისში163, სადაც მოღვაწეობდა
სიცოცხლის ბოლომდე. ხარაზოვის

სახლში განთავსებულ ამ
ფოტოგრაფიას ჰქონდა ფილიალი
სახელწოდებით „რემბრანდტი“,
რომელიც სასახლის ქუჩაზე
მდებარეობდა164. მის სახელთან
არის დაკავშირებული თბილისში
არსებული კიდევ ერთი
ფოტოსტუდია სახელწოდებით
„ამხანაგობა“. ფოტოგრაფის
მოწაფის, ივანე გუნცაძის,
მოგონებების მიხედვით, ეს
უკანასკნელი 1895 წელს უკვე
ფუნქციონირებდა165. გუნცაძე
აღნიშნავს, რომ იმ წელს
როინაშვილი ქალაქში ორ
ფოტოატელიეს ამუშავებდა.
დღეისათვის უცნობია
„რემბრანდტი“ და „ამხანაგობა“
მისი მთავარი სტუდიის ორი
ერთდროულად მოქმედი
ფილიალი იყო თუ სხვადასხვა
დროს მოქმედი განსხვავებული
დასახელების მქონე ერთი და
იგივე ატელიე.
ალექსანდრე როინაშვილი
იყო სანქტ-პეტერბურგის
საიმპერატორო არქეოლოგიური
საზოგადოების წევრი, ასევე –
ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოების
აქტიური წევრი და ფინანსური
მხარდამჭერი. 1897 წელს
დაინიშნა სიონის საკათედრო
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ტაძრის საეკლესიო მუზეუმის
სიძველეთა შემსწავლელი
კომიტეტის წევრად166.
ჯერ კიდევ 1886 წელს შედგენილ
ანდერძში 38 წლის ფოტოგრაფმა
განაცხადა, რომ მთელ ქონებას
ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ
საზოგადოებას დაუტოვებდა.
1893 წელს ფოტოგრაფმა ამავე
საზოგადოებას საჩუქრად გადასცა
კავკასიური მოძრავი მუზეუმი167.
გარდაცვალების შემდეგ წერაკითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოება რამდენიმე წლის
განმავლობაში განკარგავდა
როინაშვილის ფოტოატელიეს,
რომელიც სხვადასხვა დროს
სხვადასხვა პირს მიაქირავა.
1905 წელს ფოტოატელიე
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დაიხურა და იმავე წელს
ფოტოტექნიკის ნაწილი და მთელი
ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა
საზოგადოებამ ფოტოგრაფ
დიმიტრი ერმაკოვს დაუთმო168.
ალექსანდრე როინაშვილი
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრი და გულშემატკივარი.
სწორედ მის ატელიეში გაიმართა
1893 წლის 17 აპრილს მოყვარულ
ფოტოგრაფთა პირველი შეკრება,
რომელზეც საზოგადოების
დაარსების პროექტი განიხილეს169.

ალექსანდრე როინაშვილის პორტრეტი. თბილისი.
ფოტო: ალექსანდრე როინაშვილი. 1889-1898.
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ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოატელიეს შტამპი.
1875-1881.

ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოატელიეს შტამპი.
1889-1898.
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ბაბალე ჩოლოყაშვილი-ბარათაშვილი, ცნობილი „პრელესტ ბაბალეს“ და „ფუნჩულა ბაბალეს“ სახელით.
თბილისი. ფოტო: ალექსანდრე როინაშვილი. 1889-1898.
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სასახლის ქუჩა, მარცხნივ კავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბის შენობა. თბილისი. ფოტო: ალექსანდრე როინაშვილი.
1889-1898.
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საველევი მ. ა.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ბიბლიოთეკარის თანაშემწე 1897
წელს170.

სარქისოვი გ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოებასთან
არსებული სპეციალური
ტექნიკური ბიუროს წევრი 1896
წელს, სერგეი მარგულოვთან
და ალექსანდრ შახბუდაგოვთან
ერთად171. პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მონაწილე.
მისი ფოტოები მოთავსებული
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში172.

ერევნის მოედანი (გრაფ პასკევიჩ-ერევნელის მოედანი). თბილისი.
ფოტო: გ. სარქისოვი [ტფილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის]
მერვე კლასის მოწაფე. 1880-1890-იანი.
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სვეჩინი ივან ნიკოლაის ძე
(1863-1930)
სამხედრო და სამოქალაქო
ჩინოვნიკი. სამხედრო სამსახურში
იყო 1885 წლიდან. 1897 წელს
სამუშაოდ მიავლინეს კავკასიის
სამხედრო ოლქში. იმავე
წელს მიენიჭა პოლკოვნიკის
წოდება. 1898 წელს დაინიშნა
კავკასიის სამხედრო ოლქის
მთავარსარდლის ადიუტანტად.
ადიუტანტის თანამდებობაზე
ხშირად ასრულებდა დავალებებს
სამოქალაქო მიმართულებით,
როგორიც იყო ტფილისის
კეთილმოწყობის საორგანიზაციო
საქმიანობა. 1899 წელს სვეჩინი
– ტფილისის გუბერნატორის
თანამდებობის აღმასრულებელი173,
მოგვიანებით კი გუბერნატორი
ხდება და ამ მოვალეობას 1905
წლამდე ასრულებს174.
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრი. 1898 წლის 5 ივნისს
კრებაზე წაიკითხა მოხსენება
ფოტოს შეღებვის გამარტივებულ
ხერხზე. საზოგადოებაში მისი სხვა
საქმიანობის შესახებ175 ცნობები
არ იძებნება.

1905-1906 წლებში მსახურობდა
სტავროპოლის გუბერნატორად,
ხოლო 1910-1911 წლებში –
პრიმორსკის მხარის სამხედრო
გუბერნატორად. 1915 წლიდან
მუშაობდა პეტროგრადის
სამკურნალო დაწესებულებების
მთავარ ინსპექტორად. 1917
წლიდან საცხოვრებლად გადადის
მარსელში. დაკრძალულია
საფრანგეთში, ნიცის
სასაფლაოზე176.

სიკარდი ფონ ვ. ფ.
1895 წელს აირჩიეს ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ბიბლიოთეკარის
თანაშემწედ177. იყო პირველი
კავკასიური ფოტოგამოფენის
მომწყობი საგამოფენო კომისიის
წევრი178 და იმავე გამოფენის
მონაწილე საზოგადოების
კოლექტიურ სტენდზე179.

სტოიანოვი დ. გ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების 1895
წლის გამოფენის მონაწილე. იმავე
წელს საზოგადოებაში წაიკითხა
მოხსენება აბრეშუმსა და სხვა
ქსოვილებზე ბეჭდვის შესახებ180.

ტროიჩევი
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების 1895
წლის გამოფენის მონაწილე181.
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ფრიდონოვი პ. ნ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
განმკარგულებელი კომიტეტის
წევრი 1897 წელს. რუსეთის
საიმპერატორო ტექნიკური
საზოგადოების ბაქოს
განყოფილების წევრი. 1897
წელს საზოგადოების პერიოდულ
ორგანოში გამოაქვეყნა კვლევა
ბაქოს ნავთობის ქიმიური
შემადგენლობის შესახებ182.

რუსეთის საიმპერატორო ტექნიკური საზოგადოების ბაქოს განყოფილების კრებულში დაბეჭდილი
პ. ნ. ფრიდონოვის ნაშრომის თავფურცელი.
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ყორღანოვი დავით
ზურაბის ძე
(1831-1900)
სამხედრო მოხელე. 1867 წლიდან
იყო სამოქალაქო სამსახურში
სასამართლოს ხაზით. მუშაობდა
მომრიგებელ მოსამართლედ
ზაქათალის ოლქში, მოგვიანებით
კი, 1877-1892 წლებში – ტფილისის
მაზრაში. იყო ტფილისის ობოლთა
სასამართლოს თავმჯდომარე 1896
წლამდე183.
დავით ყორღანოვი 20 წლის
განმავლობაში ასრულებდა
ტფილისის საქალაქო
სათათბიროს ხმოსნის
მოვალეობას. ამ პერიოდში
დიდ ძალისხმევას უთმობდა
ქალაქის შემოგარენში ტყის
მოშენების და ქალაქში სკვერების
მოწყობის საკითხს. იყო ქალაქის
საკრედიტო საზოგადოების,
ასევე კავკასიის სოფლის
მეურნეობის საზოგადოების
წევრი. ირიცხებოდა მებაღეობის
სკოლისა და სომხური ნერსესიანის
სემინარიის მზრუნველთა შორის184.
ყორღანოვი ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების ერთ-ერთი
დამფუძნებელი და მოქმედი
წევრი იყო. საზოგადოების 1895
წლის გამოფენის მონაწილე.
იმავე წელს ყორღანოვმა
საზოგადოებას საჩუქრად
გადასცა თბილისში 1862-1863

წლებში გადაღებული ცხრა
ფოტო. მათ შორის მეფისნაცვლის
სასახლის ხედის, ვორონცოვის
სანაპიროს ხედისა და ავლაბრის
ხიდების ხედის ნეგატივები185.
ფოტოები სველკოლოდიუმის
წესით იყო გადაღებული და
როგორც გაზეთი „Кавказ“
იუწყებოდა, მათი ანაბეჭდები
ფიგურირებდა ტფილისში, 1863
წელს გამართულ სასოფლოსამეურნეო გამოფენაზე. ამ
გამოფენაზე ფოტოების ავტორი
დაუჯილდოვებიათ ბრინჯაოს
მედლითაც, რომელსაც ჰქონდა
წარწერა: „За полезное“186.
პირველი კავკასიური
ფოტოგამოფენის მიმოხილვაში
ყორღანოვი ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ყველაზე უხუცეს წევრად
სახელდება187. ამ გამოფენაზე იგი
მონაწილეობდა ინდივიდუალური
სტენდით, რომელზეც გამოფენილი
იყო მის მიერ ხელის კამერით
გადაღებული მომენტალური
სურათების კოლექცია.
საქართველოს ეროვნულ
არქივში დაცულ 1898 წლის
საარქივო დოკუმენტებში დავით
ყორღანოვი ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
თავმჯდომარედ სახელდება188.
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რკინიგზის სადგური. თბილისი. ფოტო: დავით ყორღანოვი. 1900 წლამდე.
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შატროვი დიმიტრი
ვასილის ძე
პოლკოვნიკი, ტფილისის კადეტთა
კორპუსის აღმზრდელი189.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების 1895
წლის გამოფენის მონაწილე, ასევე
საზოგადოების განმკარგულებელი
კომიტეტის წევრი 1897 წელს190.

შახბუდაგოვი ალექსანდრ
გრიგორის ძე
(1873-1939 წლის შემდეგ)
სამხედრო მოხელე. სხვადასხვა
დროს სწავლობდა ტფილისის
კადეტთა კორპუსში, ნიკოლაევსკის
ინჟინერთა სასწავლებელსა და
ოფიცერთა ელექტროტექნიკურ
სკოლაში სანქტ-პეტერბურგში191.
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ლაბორატორიის ხელმძღვანელის,
სერგეი მარგულოვის, თანაშემწე192.
საზოგადოებასთან არსებული
სპეციალური ტექნიკური
ბიუროს წევრი 1896 წელს193.
საზოგადოების 1895 წლის
გამოფენის საორგანიზაციო
კომისიის ერთ-ერთი წევრი194 და
იმავე გამოფენის მონაწილე.
მონაწილეობდა პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზეც
1897 წელს.

ალექსანდრ შახბუდაგოვის
პორტრეტი. ფოტო: სერგეი
მარგულოვი. 1917 წლამდე.

მონაწილეობდა პირველ
მსოფლიო ომში. 1939 წელს
საბჭოთა ხელისუფლებამ
დააპატიმრა. გადასახლებიდან არ
დაბრუნებულა195.
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ჩაიგეშტოვი გ. ა.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
ლაბორატორიის ხელმძღვანელის
ამხანაგი 1897 წელს196.

ხოლოსტოვი კონსტანტინ
ფიოდორის ძე
(1849-1912 წლის შემდეგ)
წარმოშობით ესტლანდიელი197
სამხედრო ინჟინერი, გენერალმაიორი კონსტანტინ ფიოდოროვი
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
წევრ-კორესპონდენტი ქალაქ
ბათუმიდან198. 1870-1890-იან
წლებში მსახურობდა კავკასიაში.
1876 წელს გაამწესეს კავკასიის
სამხედრო ოლქის საოლქო
საინჟინრო სამმართველოში.
სამი წლის შემდეგ კი, კავკასიის
სამხედრო ოლქის ინჟინერთა
ხელმძღვანელის ბრძანებით,
სამუშაოდ გადაიყვანეს ქუთაისში.
1880 წელს სამხედრო-საინჟინრო
სამუშაოს ასრულებდა ფოთში.
1889 წელს მიხაილოვსკის199
საინჟინრო სამმართველოში
დაინიშნა შტაბსოფიცრის
თანამდებობაზე. ხოლოსტოვმა
დატოვა კავკასია 1897 წლიდან,
როდესაც გადაიყვანეს ომსკის
საინჟინრო დისტანციის
ხელმძღვანელად200 რუსეთში,
ციმბირის რეგიონში.
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საქართველოში სამხედრო
მოღვაწეობის პერიოდში, 1894
წელს, მონაწილეობდა რუსეთის
საიმპერატორო ტექნიკური
საზოგადოების ფოტოგრაფიის
განყოფილების მიერ მოწყობილ
IV ფოტოგამოფენაზე
პეტერბურგში, სადაც მისი
ნამუშევრები დაჯილდოვდა
ვერცხლის მედლით. მედალი
გაიცა შემდეგი შეფასებით:
ზღვის ნატიფი ხედებისთვის,
რომლებიც ტექნიკური
თვალსაზრისით შესანიშნავად
არის შესრულებული“201.
იყო ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
1895 წლის გამოფენის
მონაწილე202. მისი ზღვის ხედები
გამოიფინა საზოგადოების
კოლექტიურ ვიტრინაში პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე
1897 წელს. გამოფენის
მიმომხილველი ამ ხედებს
შესანიშნავს უწოდებს203. პირველ
კავკასიურ ფოტოგამოფენაზე,
დამოუკიდებელ სტენდზე,
გამოფენილი იყო თბილისელი ა.
კ. ხოლოსტოვის ნამუშევრებიც.
შესაძლოა მათი ავტორი იყოს
კონსტანტინე ხოლოსტოვის ვაჟი,
ასევე სამხედრო მოხელე, არსენი
ხოლოსტოვი204.

დაბა კოჯორი. ფოტო: კონსტანტინ ხოლოსტოვი. 1889.
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სიონის ტაძრის კანკელი. თბილისი. ფოტო: კონსტანტინ ხოლოსტოვი. 1890.
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კავკასიის სამხედრო-ისტორიული მუზეუმის ინტერიერის ერთ-ერთი კუთხე. თბილისი.
ფოტო: კონსტანტინ ხოლოსტოვი. 1889.
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კავკასიის სამხედრო-საოლქო სასამართლოს დარბაზი. თბილისი.
ფოტო: კონსტანტინ ხოლოსტოვი. 1888.
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ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
საქმიანობის
ანგარიში205
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(დასაწყისი)

საზოგადოების შემადგენლობა.
საზოგადოების შემადგენლობაში
საანგარიშო 1895/6 წელს
შედიოდა 51 ნამდვილი და 4
წევრ-კორესპონდენტი. წევრთა
შორის უმრავლესობა ქალაქელი,
სხვა ქალაქებიდან კი მხოლოდ
ორი წევრი იყო: 1 ნამდვილი
(ა. ი. ლომანი სიღნაღიდან) და
1 წევრი-კორესპონდენტი (კ. ფ.
ხოლოსტოვი ბათუმიდან). წინა
წელთან შედარებით წევრთა
რაოდენობა 20 ნამდვილი წევრითა
და 3 წევრ-კორესპონდენტით
გაიზარდა.

საზოგადოების საბჭოს
შემადგენლობა. 14 მარტს
წლიურ საერთო კრებაზე
არჩეულმა საზოგადოების საბჭოს
ამჟამინდელმა შემადგენლობამ
წლის დასასრულს საბჭოს ერთერთი წევრის, ბიბლიოთეკარ პ. ნ.
ორეხოვის, სიკვდილის შედეგად
გარკვეული ცვლილება განიცადა.
1895 წლის 18 დეკემბრის საერთო
კრებაზე ამ უკანასკნელის
ადგილას ბიბლიოთეკარად
აირჩიეს ბიბლიოთეკარის ყოფილი
ამხანაგი ვ. მ. ილინი, ხოლო მის
ამხანაგად – ვ. ფ. სიკარდი.

საანგარიშო წლის ბოლოს
(1895 წლის 16 ნოემბერს)
მოულოდნელად გარდაიცვალა
საზოგადოების ნამდვილი
წევრი, სახელმწიფო ქონებათა
მინისტრის დაქვემდებარებაში
მყოფი სამმართველოს
უფროსი ტოპოგრაფი, პ. ნ.
ორეხოვი. გარდაცვლილი იყო
საზოგადოების ერთ-ერთი
დამფუძნებელი წევრი და
საანგარიშო წელს ასრულებდა
ბიბლიოთეკარის მოვალეობას.
მისი სახით საზოგადოებამ
დაკარგა ძალიან სასარგებლო,
საქმიანი წევრი და ძველი
გამოცდილი მოყვარული
ფოტოგრაფი, რომელიც
ფოტოგრაფიით ჯერ კიდევ
სველკოლოდიუმის წესის მეფობის
დროს იყო დაკავებული.

საზოგადოების მოღვაწეობა.
საანგარიშო წლის დასაწყისში,
ისარგებლა რა მხატვარ
ართაზოვის შეთავაზებით,
საზოგადოებამ ამ უკანასკნელთან
ერთად საზოგადოების წევრთა
ნამუშევრების გამოფენა მოაწყო.
სამწუხაროდ, მრავალმა წევრმა
ამ გამოფენაზე ვერ მიიღო
მონაწილეობა, რადგან ართაზოვის
ზემოთ ნახსენები შეთავაზება
გამოფენის გახსნამდე არც ისე
დიდი ხნით ადრე მოვიდა. ამავე
მიზეზით საგამოფენო კომისიას,
რომლის შემადგენლობაში
შედიოდნენ: ს. ა. მარგულოვი, ა.
გ. შახბუდაგოვი, ვ. ო. პრეისი, კ. ი.
ბორისევიჩი და ა. გ. მელქუმოვი,
გამოფენის დროულად
გასახსნელად უკიდურესი
აჩქარებით მოუწია მუშაობა. მის
განკარგულებაში დაახლოებით
ორ კვირამდე დრო იყო მხოლოდ.
მიუხედავად აჩქარებისა,
რომლითაც მოცემულ შემთხვევაში
მოუწია მოქმედება, კომისიამ
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მოახერხა 200-მდე სურათის
შეგროვება და გამოფენა, რაც იყო
13 წევრის ნამუშევარი, კერძოდ
შემდეგი წევრების: ბატონებისა
– ბაბანსკი, ბორისევიჩი, ვეისი,
გენიკე, ყორღანოვი, მარგულოვი,
მელქუმოვი, ორეხოვი,
ტროიჩევი, სტოიანოვი, შატროვი,
შახბუდაგოვი და ხოლოსტოვი.
ყველა გამოფენილი სურათი
განაწილებული იყო შემდეგ
განყოფილებებში: 1) ხედები,
2) ჯგუფები, 3) შენობის შიდა
სივრცეები; 4) ხელის კამერით
გადაღებული მომენტალური
სურათები, 5) ღამის გადაღებები
მაგნიუმის ანთებით, 6) ფოტოები
აბრეშუმზე, 7) რეპროდუქციები,
8) დიაპოზიტივები და 9)
პლატინოტიპიები. გარდა ამისა,
ცალკე ჯგუფად გამოყოფილ
იქნა: 1) საზოგადოების ნამდვილი
წევრის, დ. ზ. ყორღანოვის
მიერ ჯერ კიდევ 60-იან წლებში
სველ და მშრალკოლოდიუმის
წესით გადაღებული სურათები,
დაჯილდოებული ტფილისის
გამოფენაზე 1863 წელს ბრინჯაოს
მედლით და 2) ნიუ-იორკიდან
ჩამოსული მოყვარული
ფოტოგრაფის, ბოიაჯიანის მიერ
„კოდაკის“ აპარატით გადაღებული
სურათები.

105

გამოფენა გახსნილი იყო
1895 წლის 26 თებერვლიდან
8 აპრილამდე და მთლიანმა
შემოსავალმა დათვალიერების
10 კაპ.-ის საფასურის პირობებში
50 მანეთი შეადგინა. ასეთი
უმნიშვნელო შემოსავალი
განაპირობა იმან, რომ
ართაზოვთან დადებული
შეთანხმების მიხედვით, ყველას,
ვისაც ჩვენი გამოფენის ნახვა
უნდოდა, წინდაწინვე აუცილებლად
უნდა ეყიდა 30-კაპიკიანი ბილეთი
ართაზოვის გამოფენაზე.
ასეთ არამომგებიან პირობას
საზოგადოება დასთანხმდა
იმის გამო, რომ ართაზოვმა
საზოგადოებას გამოფენისთვის
შენობა უფასოდ შესთავაზა.
ეჭვგარეშეა, მსგავსი პირობის
არარსებობის შემთხვევაში
გამოფენა უფრო დიდ შემოსავალს
მოიტანდა. მართალია, გამოფენას
მატერიალური კუთხით ვერ
ვუწოდებთ წარმატებულს,
მაგრამ ის ძალიანაც
წარმატებული აღმოჩნდა იმ
თვალსაზრისით, რომ, ერთი
მხრივ, ადგილობრივ პუბლიკას
ხელახლა აღმოცენებული
საზოგადოების წევრთა
ნამუშევრები გააცნო, ხოლო,
მეორე მხრივ, მოყვარულთა
ნამუშევრების შესახებ ამ პუბლიკის
მიუკერძოებელი გამოძახილის
მოსმენის შესაძლებლობა
შექმნა. გაზვიადების გარეშე
შეიძლება ითქვას, რომ გამოფენამ
საზოგადოების მოლოდინს

გადააჭარბა. ასეთი დასკვნა
გამომდინარეობს როგორც
გამოფენის დამთვალიერებელთა
ზეპირი შეფასებებიდან,
ისე ადგილობრივ პრესაში
დაბეჭდილი სასიამოვნო
რეცენზიებიდან. თუ რამდენად
გამამხნევებლად იმოქმედა
ამ წარმატებამ, შეიძლება
განვსაჯოთ იმ ვითარებიდან, რომ
გამოფენის დახურვისთანავე,
1895 წლის შემოდგომაზე ან 1896
წლის გაზაფხულზე, მრავალი
წევრის მიერ მეორე, თანაც
დამოუკიდებელი გამოფენის
ორგანიზაციის საკითხი წამოიჭრა.
ერთ-ერთ საერთო კრებაზე
ამ მიზნით კომისიაც კი იქნა
არჩეული, თუმცა გარკვეული
მიზეზების გამო, სამწუხაროდ, ეს
აზრი დღემდე ვერ განხორციელდა.
ვინაიდან გამოფენა ანონიმური
იყო და კონკურსის გარეშე
ჩატარდა, მოცემულ ანგარიშში
გამოფენილი ნამუშევრების
შედარებით შეფასებას ვერ
მოვიყვანთ.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
გამოფენამ სათავე დაუდო
საზოგადოების ფოტოგრაფიულ
კოლექციას, რამდენადაც
ექსპონენტთა უმრავლესობამ
ექსპონატები საზოგადოებას
შესწირა.

ამით ვასრულებთ რა ანგარიშს
გამოფენის შესახებ, არ შეიძლება
განსაკუთრებული ყურადღებით
არ აღვნიშნოთ ს. ა. მარგულოვის
ენერგიული მონაწილეობა
გამოფენაში, რომელიც
ძირითადად სწორედ მისი
ინიციატივითა და მონდომებით
შედგა.
საანგარიშო წელს ჩატარდა 1
წლიური (14 მარტს 1895 წ.) და 4
რიგითი (15 აპრილი, 13 მაისი, 14
ოქტომბერი და 1[5] დეკემბერი)
საერთო კრება.
შემდეგი საანგარიშო წლის
დასაწყისში ყოველკვირეულად,
ოთხშაბათობით, ეწყობოდა
ეგრეთ წოდებული ტექნიკური
საუბრები, ხოლო კვირაობით და
დღესასწაულებზე – პრაქტიკული
მეცადინეობები, რომელთა
დროსაც უფრო გამოცდილი
წევრების ხელმძღვანელობით
დამწყები მოყვარულები
ფოტოგრაფიულ ხელოვნებას
ეუფლებოდნენ.
საერთო კრებათა განსახილველი
საგნები იყო: 1) ხაზინადრის,
ლაბორატორიის გამგისა
და ბიბლიოთეკარისთვის
ინსტრუქციის შემუშავება; 2) იმ
საკითხთა გადაწყვეტა, რომლებიც
საბჭოს კომპეტენციის სფეროს
სცდებოდა; 3) ფოტოგრაფიის
სხვადასხვა დარგის შესახებ
საზოგადოების ზოგიერთი წევრის
მოხსენებათა და შეტყობინებათა
მოსმენა. ერთ-ერთ მწვავე
საკითხს, რომელიც საერთო
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კრებებზე არაერთხელ წამოიჭრა,
წარმოადგენდა შენობის
გაფართოება, რამდენადაც
ამჟამინდელ შენობაში ერთობ
იგრძნობოდა პავილიონის
უქონლობა. უფრო შესაფერისი
შენობის მოსაძებნად რამდენიმე
კომისია დაინიშნა, თუმცა მათი
მონდომება ვერ დაგვირგვინდა
წარმატებით საზოგადოების
უკიდურესად შეზღუდული
შესაძლებლობის გამო.
ყოველკვირეულად,
ოთხშაბათობით, გამართულ
ტექნიკურ საუბრებზე კეთდებოდა
მოხსენებები ფოტოგრაფიის
სხვადასხვა დარგის შესახებ,
განიხილებოდა ფოტოგრაფიულ
ლიტერატურაში დასმული
საკითხები, ხდებოდა ახალი
აპარატების, ხელსაწყოებისა და
სურათების დემონსტრირება,
მიმდინარეობდა აზრთა გაცვლაგამოცვლა და მისთ.
საერთო კრებებსა და ტექნიკურ
საუბრებზე საანგარიშო წელს
კითხულობდნენ მოხსენებებსა და
შეტყობინებებს, რომელთაც უმეტეს
შემთხვევაში დემონსტრირებაც
ახლდა თან:
კ. ი. ბორისევიჩის მიერ: შუქის
ფიზიკური თვისებების შესახებ;
გეგმებისა და რუკების შედგენაში
ფოტოგრაფიის გამოყენების
შესახებ;
ს. ა. მარგულოვის მიერ:
ტრანსფეროტიპურ ქაღალდზე
ბეჭდვასა და პლატინოტიპიებზე;
ვ. ო. პრეისის მიერ: ობიექტივის
გარეშე, სათვალის შუშით
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(მონოკლებით) და რენტგენის
სხივებით ფოტოგადაღების
შესახებ;
დ. გ. სტოიანოვის მიერ: აბრეშუმსა
და სხვა ქსოვილებზე ბეჭდვის
შესახებ.
გარდა ამისა, ბაქოს
ფოტოგრაფიული წრის მდივნის, ა.
მ. მიშონის, ტფილისში ყოფნისას
ამ უკანასკნელმა წაიკითხა
შეტყობინება „ფოტოგრაფიის
განვითარების ისტორიული სვლის
შესახებ“.
საანგარიშო წლის განმავლობაში
საზოგადოების მრავალმა წევრმა
ჯადოსნური ფარნის მეშვეობით,
რომელიც საზოგადოებას
თავაზიანად გადასცა მ. დ.
ელჩუკოვმა, ბრომოვანი
ვერცხლის ქაღალდზე წარმატებით
დაამზადეს ფოტოგადიდებები.
ამ ნამუშევართაგან ერთ-ერთი,
შესრულებული ა. გ. შახბუდაგოვის
მიერ, სხვათა შორის, ჩვენს
გამოფენაზე ფიგურირებდა.
აპრილსა და მაისში ერთი
სპეციალისტი ფოტოგრაფი
გარკვეული ანაზღაურებით,
რომელიც ხელმოწერით
შეგროვდა, იძლეოდა
ნეგატივების რეტუშის პრაქტიკულ
გაკვეთილებს. და ბოლოს,
გვერდს ვერ ავუვლით გასული
წლის 17 მაისს „ვერაზე“, ერთ-ერთ
ქალაქგარე ბაღში, მოწყობილ
ექსკურსიას (მაისობას), რომელმაც
ყველა მონაწილეზე ყოვლად
სასიამოვნო მოგონება დატოვა.
(გაგრძელება იქნება)

(დასასრული)

ჯერ კიდევ გასული
საანგარიშო წლის დასასრულს
მოსკოვის ფოტოგრაფიული
საზოგადოებისგან მივიღეთ
როგორც მის გამოფენაზე, ასევე
ფოტოგრაფიის საქმის რუსი
მოღვაწეების 1-ელ ყრილობაზე
მონაწილეობის მოწვევა. ეს
უკანასკნელი გამოფენის დროს
ჩატარდება.

საზოგადოების ლაბორატორია.
1895/6 წლების ლაბორატორიის
საჭიროებებზე ასიგნებულ იქნა 50
მან., საიდანაც ლაბორატორიის
ხელსაწყოების (ფარანი,
არგენტომეტრი, ქვიშის საათი და
მისთ.) შესაძენად დაიხარჯა 22
მან. 97 კაპ., ხოლო მასალების
საყიდლად – 21 მან. 78 კაპ., სულ
44 მან. 75 კაპ.

ამიტომ ზედმეტი არ იქნება
აქვე ვახსენოთ, რომ ჩვენი
საზოგადოების ერთი წევრი, ს.
ა. მარგულოვი, მონაწილეობდა
გამოფენაზე ექსპონენტის სახით.

საანგარიშო წლის განმავლობაში
საზოგადოების ლაბორატორიაში
მზადდებოდა საჭირო ხსნარები
(სამჟღავნები, ვირაჟები,
ფიქსაჟები და მისთ.), რომლებიც
გარკვეული ნიხრით საზოგადოების
წევრებს მიეწოდებოდათ
როგორც ლაბორატორიაში,
ასევე სახლში სამუშაოდ. ბატონი
წევრების ლაბორატორიაში
მუშაობა, არდადეგების გარდა,
მიმდინარეობდა მთელი წლის
განმავლობაში და მდგომარეობდა
ნეგატივების გამჟღავნებაში,
ვირირებაში, ბრომოვანი
ვერცხლის ქაღალდზე ბეჭდვაში
და მისთ. ყველა ფოტოგრაფიული
პროცესის და ასევე ცალკე
თითოეული პროცესის სამუშაო
საათების საერთო რაოდენობის
დადგენა შეუძლებელია,
ვინაიდან ლაბორატორიაში
არ იწარმოებოდა შესაბამისი
ჟურნალი.

რაც შეეხება ყრილობას,
მასში მონაწილეობა მიიღო
საზოგადოების წევრმა კ. ი.
ბორისევიჩმა, რომელმაც წაიკითხა
მოხსენება ფოტოგრაფიის
გამოყენებაზე გეგმების,
რუკებისა და მისთ. გადაღებაში.
ისარგებლა რა ამ გარემოებით,
1895 წლის 18 დეკემბერს
საერთო კრებამ სთხოვა კ. ი.
ბორისევიჩს, აეღო ყრილობაზე
საზოგადოების დეპუტატის სახით
დასწრების ვალდებულება,
რაზეც ბ. ბორისევიჩმა თანხმობა
განაცხადა.
საბჭოს საქმიანობა. საანგარიშო
წელს საზოგადოების საბჭოს
ჰქონდა 17 სხდომა, რომლებზეც
წყდებოდა სხვადასხვა სამეურნეო
საკითხები, საერთო კრებებისთვის
კეთდებოდა დასაბუთებული
მოხსენებები, იქმნებოდა
წიგნებისა და ჟურნალების სია,
რომლებიც ბიბლიოთეკისთვის
უნდა გამოწერილიყო და მისთ.

108

რაც შეეხება ლაბორატორიასთან
არსებული ფოტოგრაფიული
მოწყობილობების საწყობს,
საანგარიშო წელს საწყობის
ბრუნვამ შეადგინა 639 მ. 57
კ., ამასთან სუფთა მოგება
დარჩა 46 მ. 96 კ. გარდა

ამისა, ბატონი წევრებისგან
აპარატებისა და ფოტოგრაფიული
მოწყობილობების შესაძენად
მიღებულ იქნა 33 მ. 16 კ. მიღების
შემდეგ ფული ისევ ბრუნვაში
ეშვებოდა და 1896 წ. 1 მარტისთვის
ის არსებობდა არა ნაღდი
ფულის, არამედ მასალების
სახით, მთლიანი თანხით 80 მ.
12 კ. ამიტომ ქვემოთ მოცემულ
ანგარიშში ფულადი თანხის
მოძრაობაში ნახსენები 80 მ. 12 კ.
აღნიშნულია მინაღებში, როგორც
ლაბორატორიასთან არსებული
საწყობის შემოსავალი, ხოლო
ამავე საწყობის მასალების
შესაძენი შესაბამისი თანხა
გასავალშია გაწერილი.
ბიბლიოთეკა. საანგარიშო წლის
დასაწყისში ბიბლიოთეკაში იყო
38 მ. 75 კ. თანხის ოდენობის
16 დასახელება. 1895/6 წლის
ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით,
ბიბლიოთეკისთვის ასიგნებული
იყო 50 მ., ამას ბოლო, 1895 წ. 18
დეკემბრის საერთო კრების მიერ
დაემატა 15 მან. და მთლიანობაში
65 მან. შეადგინა.
წიგნების გამოწერაზე (21
დასახელება) დაიხარჯა 27 მ. 17 კ.,
ჟურნალების გამოწერაზე – 35 მან.
93 კაპ., ანგარიშებიდან ჩამოიწერა
ყოფილი ბიბლიოთეკარის
კუთვნილი 3 მ. 55 კ., სულ
დაიხარჯა 66 მ. 65 კ., ამგვარად,
ბიბლიოთეკაში მოხდა გადახარჯვა
1 მან. 35 კაპ.-ით.
შემოვიდა 9 მან. 35 კაპ. თანხის
ოდენობის 5 დასახელების
შემოწირულობა შემდეგი
პირებისგან: ბ. გოლოვინისგან206
ფოტოგრაფიული ქიმიის
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ლექსიკონი, დემენტიევისგან207
„უახლესი ფოტოგრაფიის
პრაქტიკული სახელმძღვანელო,
გამოც. III“, ზაიკინისგან208
„ფოტოგრაფის ჩანაწერები“,
საზოგადოების წევრების,
ორეხოვისგან – „ბრუნო
ზეიგერის ფოტოგრაფიის
თვითმასწავლებელი“ და
ვაგანიანცისგან – „Paris – photographe“. 1896 წლის 1 მარტისთვის
საზოგადოების ბიბლიოთეკაში
ირიცხებოდა 80 მ. 70 კ. თანხის
ოდენობის 41 დასახელება. გარდა
ამისა, დღესდღეობით გვაქვს
კიდევ 30 მან. თანხის ოდენობის
6 პერიოდული გამოცემა. ასე
რომ, ბიბლიოთეკის საერთო
ღირებულებაა 110 მან. 70 კაპ.
მიმდინარე წელს ვიღებთ შემდეგ
პერიოდულ გამოცემებს: ა)
რუსულ ენაზე: Фотограф Любитель,
Фотографический Вестник,
Русский Фотографический журнал,
Фотографическое Обозрение; ბ)
გერმანულ ენაზე: Wiener Photographische Blätter და გ) ფრანგულ
ენაზე: Bulletin de Photo-Club de Paris.
საზოგადოების კოლექცია
შედგება სხვადასხვა ფორმატის
105 (პოზიტიური) სურათისგან. იგი
ძირითადად შეიქმნა გამოფენაზე
შემოსული და საზოგადოებისთვის
შემოწირული სურათებისგან.
გადავდივართ რა ფულადი
თანხის მოძრაობის ანგარიშზე,
საჭიროა აღინიშნოს
მკაცრი წინდახედულობა და
აკურატულობა, რომელსაც
ხაზინადარი ვ. ფ. გენიკე იცავდა
საზოგადოების მოკრძალებული
ბიუჯეტის თანხების განკარგვისას.
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საზოგადოების თავმჯდომარე
პ. ალიბეკოვი
მდივანი ვ. პრეისი

ტფილისის
მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოების
1-ლი კავკასიური
ფოტოგრაფიული
გამოფენის
საძიებელი211
ტფილისი
კავკასიის სამხედრო
ოლქის შტაბის ტიპოგრაფია
1897
ნებადართულია ცენზურის მიერ 1897
წლის 24 აპრილს. ქ. ტფილისი.
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შუქწერა ანუ ფოტოგრაფია,
როგორც მის მოხსენიებას
მივეჩვიეთ, ხელოვნებათაგან ერთერთია, რომელმაც კაცობრიობას
უდიდესი სამსახური გაუწია.
დღევანდელ დღეს ფოტოგრაფიის
გამოყენება მრავალგვარია;
უკანასკნელი ათწლეულის
განმავლობაში შუქწერის საქმის
განვითარება განცვიფრებას
იწვევს. ხელოვნებათა და
მეცნიერებათაგან დროის
ასეთ მცირე მონაკვეთში ფრიად
ცოტამ თუ მოიპოვა ცოდნისა და
შემოქმედების ყველა შესაძლო
დარგის ამდენად ბევრი მეგობარი,
რანგისა და თანამდებობის,
ეროვნებისა და მდგომარეობის
წარმომადგენელთა შორის,
როგორც ფოტოგრაფიამ.
დღევანდელ დღეს ფოტოგრაფია
აღმოჩენის კარიბჭესთან დგას,
რომლის იქითაც სასურველი
თითქოს აღარაფერი დარჩა,
გარდა ფოტოგრაფიით ბუნების
ფერად გამოსახულებათა
მიღებისა. მსოფლიო შუქწერის
ყველაზე გამოჩენილ ძალთა
ძალისხმევა მიმართულია ამ
უკანასკნელი გამოგონების
მისაღწევად და უკვე არსებობს
იმედი, რომ ორი-სამი წელიც არ
გავა, რაც ჩვენ შესაძლებლობა
გვექნება ფოტოგრაფიის
დახმარებით ბუნების მოვლენები
ნატურალურ ფერებში აღვბეჭდოთ.
დიდი ხანია ფოტოგრაფს ეს
საკითხი აღელვებს და მისი
გადაწყვეტა შუქწერის პროგრესის
გვირგვინი იქნება.
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ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც
პირველი კამერა-ობსკურა
გამოიგონეს და ფოტოგრაფიაზე
წარმოდგენაც არ ჰქონდათ,
ადამიანი ნატრობდა: „ეჰ,
ნეტავ იყოს ამ შესანიშნავი
გამოსახულების დამაგრების
საშუალება“, მაგრამ კამერაობსკურაში სურათის შეკავებას
ბევრი შრომა და დრო დასჭირდა:
XVI საუკუნის ალქიმიკოს
ფაბრიციუსის212 მიერ (1566
წ.) ოსპში შუქის გავლით
რქავერცხლაზე (ვერცხლის
ქლორიდზე) გამოსახულების
შენარჩუნების მინიშნებიდან
ნიეპსის213 ახალ (1814) და
ნიეპსისა და დაგერის ერთობლივ
ნაშრომებამდე (1829 წ. 14
დეკ.), რომლებმაც ეგრეთ
წოდებულ დაგეროტიპიას დაუდო
სათავე, თითქმის 3 ასწლეული
გავიდა. ფოტოგრაფიამ კი
მხოლოდ იმდენად წაიწია
წინ, რომ გამოსახულების
დამაგრების საშუალება ჯერაც
არასახარბიელოა.
ფოტოგრაფიას კიდევ ნახევარი
საუკუნე დასჭირდა, იმისთვის
რომ თავისი დიდებულების
მიჯნამდე მიეღწია. 1871 წელს
მედოქსმა214 მშრალი ბრომოვანი
ჟელატინის მეთოდი გამოიგონა.
ეს გამოგონება საბოლოოდ
წყვეტს ფოტოგრაფიის ბედს. ის
აღარ იქნება იმ ცალკეულ პირთა

მონაპოვარი, რომელნიც საკუთარ
თავს მთლიანად უძღვნიან ამ
საქმეს. მედოქსის გამოგონებით
ფოტოგრაფიული მანიპულაცია
არათუ გაიოლდა და შემოკლდა,
არამედ ფოტოგრაფიული
ცოდნა ხელმისაწვდომი გახდა
თითოეულისა და ყოველისთვის,
ვისაც ძალუძს თუნდაც რამდენიმე
საათი დაუთმოს სასარგებლო და
სასიამოვნო შრომას, სარგებლის
ნახვის მიზნით თუ არა სასიამოვნო
დასვენებისთვის მაინც.
ამ უკანასკნელი გამოგონებიდან
20 წლის შემდეგ ყველა
საზოგადოებრივ ფენაში
ფოტოგრაფიამ უკვე მოიპოვა
საერთაშორისო მოქალაქეობის
უფლება. ბოლო წლებში კი
ფოტოგრაფიას მისდევს როგორც
პოეტი-მხატვარი, ისე სოლიდური
მოაზროვნე, ბუნებისმეტყველების
პროფესორი, ჩინოვნიკი,
ექიმი-ქირურგი, ასტრონომი,
რომელმაც მთელი ცხოვრება
ობსერვატორიაში გაატარა და
ტურისტიც, რომელმაც მთელი
ქვეყანა შემოიარა – შუქწერამ
ყველგან შეაღწია.
ის შინაგანი კმაყოფილება,
რომელსაც თითოეული განიცდის,
როდესაც შეიგრძნობს ძალას
– სამუდამოდ აღბეჭდოს და
თაობებს გადასცეს ბუნების
მშვენიერი სურათი, რომლით
აღტაცებაც აქამდე მხოლოდ
მარტოს შეეძლო ან გაამყაროს

თავისი მრავალწლიანი შრომის
შედეგი, მთელი ცხოვრება რომ
მიუძღვნა, არცთუ უმნიშვნელო
როლს თამაშობს ფოტოგრაფიის
განსაცვიფრებელი განვითარების
და გამოყენების მიზეზთა შორის.
ფოტოგრაფიამ გააცნო
კაცობრიობას ყველაზე შორეული
ტელესკოპებისთვის მიუღწეველ
ახალ სამყაროთა რიცხვი,
სხვადასხვა მეცნიერებაში კვლევის
ახალ გზებსა და მეთოდებზე
მიუთითა; ფოტოგრაფიამ წაიკითხა
ის, რის წაკითხვაც არც ქიმიის
დახმარებით იყო შესაძლებელი და
არც ფიზიკის (ე. ფ. ბურინსკის მიერ
ძველ ხელნაწერთა აღდგენა).
ფოტოგრაფიამ შეამსუბუქა და
კვლავაც შეამსუბუქებს ტანჯული
კაცობრიობის ცხოვრებას
(პროფესორ რენტგენის
აღმოჩენა); ფოტოგრაფია ნათელს
ჰფენს ისეთ დანაშაულებს,
რომელთაც იურიდიული
ძალები ვერ იკვლევენ; ის
გამოავლენს დოკუმენტების
გაყალბებას (სასამართლო
ფოტოგრაფია); ის ემსახურება
სახალხო განათლებასაც; მასვე
იყენებენ უმაღლესი კურსების
ლექტორები. ფოტოგრაფიით
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სარგებლობს მინერალოგიც,
ბოტანიკოსიც, ეთნოგრაფიც,
არქეოლოგიც, ანთროპოლოგიც
და ოქრომჭედელიც.
გენიალური ედისონის
გამოგონებასთან, ფონოგრაფთან,
ერთად მას რაღაც ფანტასტიკურ
სფეროში გადავყავართ.
ტფილისიდან გაუსვლელად ჩვენ
ვესწრებით მათ უდიდებულესობა
იმპერატორების შეხვედრის
დღესასწაულს პარიზში. ჩვენ
შეგვიძლია დავინახოთ არა
მხოლოდ მატარებლის მოძრაობა,
ხალხთა მასები, მათი ცალკეული
ჟესტები, არამედ (ფონოგრაფთან
შეერთებით) გავიგოთ
ბრბოს ხმაური, ცალკეული
წამოძახილები და საუბრები.
ერთი სიტყვით, ფოტოგრაფიის
დახმარებით შეგვიძლია ვნახოთ
და მოვისმინოთ „ქუჩა“, მისი
მოძრაობა და ხმაური.
ფოტოგრაფია ასახავს არა
მხოლოდ ბუნების მოვლენებისა
და ცნობილი მომენტების ზუსტ
ასლს, არამედ თანმიმდევრულ
მოვლენათა უწყვეტ ხედებს ისე,
თითქოს ბუნების მოვლენები ჩვენ
თვალწინ ვითარდებოდეს და არა
ასობით და ათასობით ვერსის
მოშორებით.
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ბოლო წლებში შუქმწერები
ცდილობენ ფოტოგრაფიით
მიიღონ არა მარტო ბუნების
უტყუარი ასლები, არამედ მისი
მეშვეობით შექმნან მხატვრული
ნაწარმოებები – გამოსახულებები
და შუქმწერი-ფერმწერი215, რასაც
არცთუ წარუმატებლად აღწევენ.
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოება,
რომლის მიზანია შუქწერისა და
მისი გამოყენების შესწავლა
და ხელშეწყობა, ასევე
ფოტოგრაფიით მეცადინეობის
შემსუბუქება და ფოტოგრაფთა
დაახლოების სამსახური პირველი
კავკასიური ფოტოგამოფენის
მოწყობით, პირველ ქვას დებს
კავკასიაში შუქწერის საქმის
განვითარების საძირკველში.

ტფილისი
1897 წ. 18 აპრილი

1-ლი კავკასიური
ფოტოგრაფიული
გამოფენის
საძიებელი
1-ლი განყოფილება

№1. ნ. დ. აბულაძე218, ქ. შურას
ფოტოგრ.
1. პორტრეტი (გადაღებულია ღია
ცის ქვეშ)
2. ჯგუფი: საჩივართა გარჩევა
დაღესტნის ოლქში
3. აფშერონის 1-ლი პოლკის
მანევრები
4. ჯგუფი
5. ბომბარდირ ნიკიტინის219 ძეგლი
6. კნ. არღუთინსკის220 ძეგლი
შურაში
7. N-ის სასტუმრო ოთახში
8. მ. ს. უ. დიდი მთავრის, გეორგი
ალექსანდრეს ძის, მცველთა
რაზმის
ბანაკი გუნიბში
9. გუნიბის ციხესიმ. მისადგომი
10. აული გერგებილი და ბაღები
11. ქ. დერბენტის საერთო ხედი
12. ქ. პეტროვსკის ხედი
13. ავარიის ოლქის აული
უნცუკული
14. სადგ. სიონი, საქ.-სამხედრო
გზაზე
15. დაღესტ. მხარ. ავარიის ოლქ.
აული იგალი
16. ჩანჩქერი თებ221. ოლქ. აულ
ჩერკეიში
17. გუბერნატორის გამგზავრება
პეტროვსკიდან
18. ხიდი ინხო დაღესტ. ოლქ.-ში
19. დაღესტ. მხარ. ანდ. ოლქ. აული
ინხო
20. დაღესტ. ოლქ. მდ. კოისუს
ხეობა
21. ყაზბეგის მთა
22. დაღესტ. მხარ. ავარ. ოლქ.
ახულგინ. ხიდი
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23. ქვაზე აღმართული მთავარ
ბარიატინსკის222 ძეგლი გუნიბში
24. ზედა ბულვარი შურაში
25. ავარ. ოლქ. აული კინკული
26. ბაზარი ქ. შურაში
27. ავარიის ოლქის აული არაკანი
28. ავარიის ოლქის აული გიმრი
29. ხუნზახის ჩანჩქერი
30. ავარ. ოლქ. არაკანის ხეობა
31-56 პორტრეტები
57-68 დაღესტნის ტიპები
69-74 მინიონები

№2. ე. ი. სერბინოვი223,
მოყვარული ფოტოგრაფი
ქ. ქერჩში
1. „სიწყნარე ისადგურებს“
2. ჩაძირული ხომალდი
3. ზღვის ხედი
4. ზღვის ხედი

№3. დ. ვ. კარტაშევი,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
ქ. დმიტრიევი
1. სვიატოგორსკის მონასტრის
ხედი ჩრდ. მხ.
2. ცარცის კლდე
3. მონასტრის ხედი ცარცის
კლდიდან
4. შემოგარენის ხედი ცარცის
კლდიდან
5. ხიდი თერგზე ვლადიკავკაზში
6. სადგ. ბალთასა და ლარსს
შორის
7. სადგური ლარსი და ერმოლოვის
ქვა
8. ეშმაკის ხიდი და დარიალის
ხეობ. დასაწყისი
9. „ციმბირში გადასახლებაზე“
10. გოგონა შადრევანთან
11. „ჩვენ გადაგვიღებენ“
12. პრაპორშჩ. დაბრუნება 1-ლი
ბანაკიდან

№4. პ. ე. ჩერნიშევი,

№7. გ. ასსიერი,

მოყ. ფოტოგრ.
1. საყოველთაო სახალხო
აღწერიდან
2. იგივე
3. „რითაც გადახურავ“
4. ზაფხულის იდილია
5. „ძმისა და მეგობრისგან“
6. კალუჟ. გუბ. გორნოზავოდსკელი
გლეხი ქალი
7. „საყვარელი მოტივი“
8. გორნოზავოდსკელი გლეხი
ქალი
9. „ახალი კოსტიუმი“
10. „ახალი კოსტიუმი“
11. „გადამწვარ ტაძარზე“

მოყვარ. ფოტოგრ.
1. ხედი
2-3. პორტრეტები
4-7. რეპროდუქციები
8. სარწყულებელი
9. ხედი (საკუთარ მარილიან
ქაღალდზე)
10. მეარღნეები
11-14. სხვადასხვა ხედი

№5. მ. ა. მოლჩანოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
რიბნაია სლობოდა
1. „გოგონები“ (მაგნიუმის ანთებით)
2. პორტრეტი
3. „ჩაფიქრდა“
4. მდინარე კამის ნავმისადგომთან
5. წისქვილი მდინარე მეშზე
6. ლანშევსკის მაზრის სადგ.
ემელიანოვო
7. რკინაქვის ქარავანი
8. არყის ხეივანი
9. მუხის ტყე გაზაფხულზე
10. გზა ფიჭვნარში
11. დამცავი ხიდი მდინარე მეშზე
12. წისქვილის ტბორი

№6. ნ. ა. გოლოვაჩევსკი224,
მოყვარული ფოტოგრ. ქ. ბათუმი
1. ტბა „ნურიე-გელი“ ბათუმში
2. „უკანასკნელი სხივები“
3. „ორი თოჯინა“
4. ნახირი
5. „მენიუ“
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№8. ნ. ბ. ნორდმანი225,
მოყვარული ფოტოგრ. ქ. ს.–
პეტერბურგი
1. ქუჩის ბიჭუნა
2. „კარიბჭესთან“
3. „იატაკის საწმენდი ჯოხები“
4. „პორუჩიკმა გაიღვიძა“
5. სიუჟეტი ფაიფურისთვის
6.
იტალიური მოტივები
7.

{

№9. დიუნანტი226, ფოტოგ.
პიატიგორსკში
1. პორტრეტი
2. ჯგუფი
3-6. ქალბატონთა პორტრეტები
7-8. ბავშვთა პორტრეტები
9-24. კაბინეტური პორტრეტები

№10. მ. კ. ფონ-მეიერი,

}

მოყვარული ფოტოგრ. ქ. ვარშავა
1. „მოედნით“
2. „გამგზავრება“
3. „მარდების გამოწვევა“
4. სხვადასხვა სურათი

№11. ა. პ. ვიშნევსკი. ფოტ.
1. ალბომი რუსეთის საყოველთაო
სახალხო აღწერის ხედებითა და
სცენებით
№12. ნ. უსპენსკი, მ. ფოტ. ქ.
აშხაბადი
1. ტყის ბილიკი
2. ფიჭვნარი
3. აფშერონის სრუტეში
4. ქუჩა აშხაბადში ზამთარში
5. აშხაბადის მიდამოებში
6. მდ. კიშინკა აშხაბადის
მახლობლად
7. კოლონადა ნიჟეგოროდ.
გამოფენაზე
8. ნიჟეგოროდ. გამოფ. მთავარი
შესასვლელი

№13. ნ. ი. ცვილენევი227, მოყ.
ფოტოგ.
1. „შეწყვეტილი პაემანი“
2. „ანგარიში“
3. ასწლიანი დედაბრის ტიპი
4. შუაგულ ტყეში
5. „ჭასთან“
6. „საინტერესო საუბარი“
7. „სოფლის იდილია“
8. „ყინულსვლა ვოლგაზე“

№14. ა. ა. ლალაიანცი228,
ფოტოგ. ქ. ყარსი
1. მე-20-ე დივიზიის ოფიცერთა
ჯგუფი
2. იგივე
3. მხედართა ჯგუფი
4. დუელი
5. სომეხი ქალი ეროვნულ სამოსში
6. მარიინსკის ქალთა
7. სასწავლებელი

{

8. ქ. ყარსის ხედი
9. ყარსის ოლქ. ჰორომოსის
მონასტრის შიდა ხედი
10. ხნცკანი, ხუთი წმინდა
მონასტერი ყარსის ოლქ.-ში
11. სასახლის ნარჩენები ანში
12. სინოდის შიდა ხედი ანში
13. ბაგნაირის მონასტერი ყარსის
ოლქ.-ში
14. მარმაშენის საერთო ხედი
ერევნის გუბ.-ში
15. ჰორომოსის საერთო ხედი
ყარსის ოლქ.-ში
16. სასახლის ხედი აბასთუმანში
17. სომეხი ქალი ეროვნ. სამოსში
18. სომეხი ახალმოსახლეები
19. სომეხი სასულიერო პირები
20. სომეხი ქალი
21. პორტრეტი

№15. ვ. ს. შალახოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი
1. მობანავეები
2. „ანეკდოტი“
3. „სამი ფურცელი“
4. „ტყის სამუშაო“
5. „ტყის ქოხი“
6. ოჩხომელის გატარება რაბში
7. მდინარე ჟალინკას ნაპირებთან
მატარებლის გასვლა
8. მეთევზეები
9. „უკანასკნელი ამოსუნთქვა“
10. „ვინ მოკლა?“
11. „საინტერესო სტატია“
12. „ბაღში“
13. „ნადირობის შემდეგ“
14. „სიჩუმეში“
15.
ბელების გამოკვება
16.

{
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№17.229 ნ. პ. ბატულინი230,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
სამარა
1. „რჩევა“
2. „თულუხჩები“
3. „ნატურაზე“
4. შეშის დატვირთვა ვოლგაზე
5. ტატიანკა
6. მოტვლეპილი მთა ვოლგაზე
7. გადატანის მოლოდინში
8. მთა ლეპიოშკა ვოლგაზე
9. მეთევზე
10. მდინარე სამარკის ნაპირები
11. პურის დაზვინვა
12. გოგირდის ტბა

№17. ვ. ნ. აგაპიევი231,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ. ყარსი
1-17. ხედები და სცენები პავლოვის
სამხედრო სასწავლებლის
ცხოვრებიდან
18. თემურ ლენგის მავზოლეუმის
შიდა ხედი
19. მავზოლეუმი ხაჯი-დანიარის
საფლავზე
20. თაღი მდ. ზარავშანზე (XV ს.)
21. ქარავანი შესვენებისას
22. სარტების ურმები
23. ქუჩის ტიპი. დალაქი
24. სარტული სამზარეულო
25. ქუჩის ტიპი. მეწაღე
26. პავლოვ. სამხ. სასწავლებლის
ბანაკი
27. გუშაგი ფრონტთან
28. გამოსვლა მანევრებზე
29. პავლოვის სამხედრო
სასწავლებლის ბანაკის განაპირა
ბარაკები
30. დუდერგოფი – სააგარაკო
ადგილი
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31. ბოროდინოს ბრძოლის გეგმა
32. „შიპკაზე სიმშვიდეა“ (რეპრ.)
33-35. მოსკოვი. კადეტთა 1-2 კორპ.
შენობა
36-37. ტბორი მოსკოვის
ბოტანიკურ ბაღში
38. ვორონეჟი. კადეტთ კორპ.
შენობა
39. ნიჟნი-ნოვგოროდი. კრემლის
კარ.
40. სამარყანდის ადგილობრივი
ნაწილის ხედი
41. მავზოლეუმი თემურ ლენგის
საფლავზე სამარყანდში
42. ტაშკენტი. გენერალგუბერნატორის სახლის
სადარბაზო
43. ნოვო-მარგელანი. მთავარი
ქუჩა
44. „.......„ ქალაქის ეკლეს.
45. „.......„ მშენებ. ტაძარი
46. „.......„ სარტების მეჩეთი
47. „.......„ ჩაიხანა
48. ჯელაუსი ყარსის ოლქში,
ახალგაზრდა სამხედროების
სწავლება
49. ჯელაუსი. 39-ე არტ. ჯავშ. მე-5
ბატარეის მთის ოცეული
50. ჯგუფი
51. დაბრუნება სწავლებიდან
52. თანამდებობის პირთა ცვლა
53. ავანგარდ. ბანაკის ხაზი
54. გუშაგი ფულის ყუთთან
55. კონსტანტინოვსკ. სამხ. ოლქ.
პარკი

56. იარაღი
57. ტბორი და ხიდი ბოტანიკურ
ბაღში
58. კიევი, წმინდა [.....]232 ცხენოსანი
ქანდაკება
59. ნოვო-მარგელანი [.....]233
წმინდანის საფლავი
60. ბერეზინას გეგმა (1812 წ.)
61. იუნკერი საველე ამუნიციაში
62. „.......„ შვებულების ფორმაში
63. „.......„ სახლის საზაფხულო
ფორმაში

№18. ა. კ. ხოლოსტოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ტფილისი
1. ბრძოლა მდ. იორთან
(ნახატიდან)
2. ბოტანიკური ბაღის ხედი
3. კურდღლები (მაგნიუმის
ანთებით)
4. ჩანჩქერი ბოტანიკურ ბაღში
5. ბათუმის ზღვის უბის ხედი
6. ჩანჩქერი ბოტანიკურ ბაღში
7. სამხედრო ტაძრის კანკელი
8. ბუნებრივი აირის ძრავი
(მაგნიუმის ანთებით)
9. სამხედრო ტაძარი

4. ეშმაკის კარიბჭე
5. სადგური ყაზბეგი
6. დევდორანის მყინვარი
7. ციხესიმ. ნაცხერი
8. მცხეთა

სუხუმის სამხედრო გზა
9. კოზოვლევის235 აგარაკი
10. თებერდა კუნაჩხირში
11. ბილიკი კუნაჩხირში
12. მთის წყარო ულუმ-მურუტჩუ
13. თებერდის ტბა
14. ყარაჩაელი მონადირე
15. ყარაჩაელი მთებში
16. მთა დომბაი-ულგემი
17. მდ. თებერდის ნაპირი
18. მდ. თებერდა

№19. გ. ი. რაევი234.
ფოტოგრაფი, ქ. კისლოვოდსკი
1. ქ. ტფილისი, ციხესიმაგრე
2. „.......„ საერთო ხედი
3. თამარ მეფის ციხე
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ოფიცრები თამაშობენ კარტს.
პიატიგორსკი. ფოტო: გრიგორი
რაევი. 1917 წლამდე.
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„საქართველოს სამხედრო გზა, თამარ მეფის კოშკი დარიალის ხეობაში”. ფოტო: გრიგორი რაევი. უცნობი თარიღი.
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„საქართველოს სამხედრო გზა, თერგის ხეობის ხედი”. ფოტო: გრიგორი რაევი. უცნობი თარიღი.
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„საქართველოს სამხედრო გზა, მცხეთის ხიდი და სადგური მცხეთა”. ფოტო: გრიგორი რაევი. უცნობი თარიღი.
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№20. ვ. ი. სტრიჟევი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ნოლინსკი
1. ტყის პეიზაჟი ზამთარში
2. რუსი გლეხის ტიპი
3. პორტრეტი მაგნიუმის ანთებით
4. მოცინარი ბიჭუნა

№21. მ. ა. ვოინო-ორანსკი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ. ბაქო
1. ბაზრის ნაწილი ქ. ოშში
2. ტახტა-სულეიმანის ხედი ქ. ოშში
3. ოშის სამაზრო სამმართველო
4. დერვაზაი კაშგარი ალაიზე
5. ჩაიხანა ტაშკენტში
6. ფერგანელი „ბაჩის“ მოცეკვავის
ტიპი
7. ფერგანის მხარის სარტის
მუსიკოსი
8. მოზარკა ქ. ოშში, ტახტა
სულეიმანის ძირას
9. საზაფხულო ესკიზი. სარტელი
ბავშვები ბანაობენ არიკში
10. ფერგანელი სამხედრო
გუბერნატორის სამცხენა
11. ტინი. სარტა, ქ. ოშის უფროსი
აქსაკ236.
12. ბუხარელი ემირი სადგ.
საბუნჩიზე
13. ჯგუფი ბაღში
14. საქეიფო დარბაზი ფერგანის
მხარის სოფ. ჩერტაგში
15. რუსული სამოსახლო კურშაბში,
ფერგანის მხარე
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16. ჯგუფი ბაღში
17. ლეკის ტიპი
18. სარტი მუსიკოსები
19-20. ჯგუფი ბაღში
21. სარტელი ქალის ტიპი ეროვნ.
სამოს.-ში
22. ბუხარელი ებრაელის ტიპი
23. ბუხარის მეჩეთ „ბაუდინის“ შიდა
ხედი
24. წამიერი ესკიზი
25. ბუხარის მეჩეთი გარედან
26. პორტრეტი
27. საქეიფო დარბაზი
28. ლეკის ტიპი
29. სარტელი ქალის ტიპი
30. ბუხარის მეჩეთის შიდა ხედი

ელენე ჯორჯაძის პორტრეტი. სანქტ-პეტერბურგი. მინაწერი ფოტოზე: „ელენე ივანეს ასული ჯორჯაძე,
გიორგი ვაჩნაძის მეუღლე, მოკლული ყაზახების მიერ 1905 წელს თბილისში, დემონსტრაციის დროს“.
ფოტო: მ. ა. ვოინო-ორანსკი. 1905 წლამდე.
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№22. ა. კ. ზავადსკი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ლუბნი
1. გოგონები მალოროსიის ქუჩაში
2. მემამულის ოჯახის ყოფითი
სცენა
3. გლეხების ქორწილი
მალოროსიაში
4. ებრაელების სამეჯლისო
ორკესტრი სამაზრო ქალაქში
5. გლეხთა საქონელი
სარწყულებელზე
6. მალოროსიის ლანდშაფტი
7. კოჩუბეის ძველებური მემამულის
სახლი
8. სოფლის ხედი მალოროსიაში
9. გლეხი დედაბერი
10. ჯგუფი პარმაღზე
11. მალოროსიელი გოგონა

№23. პ. ი. ბელავენეცი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ნიკოლაევი237
1. კარ-მიდამო
2. ტბის გავლით
3. კორომი
4. საგრაფო ნავმისადგომთან
5. ორკბილა
6. „ალვები“
7. ბატონის სახლი
8. ქოხი
9. კალოობა
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10. 1-ლი რანგის კრეისერი
„ედინბურგის ჰერცოგი“
11. ჩანჩქერი თხილის ხევში,
კისლოვოდსკის მახლობლად
12. პატარა ხიდი „ქალური
ჭირვეულობა“ კისლოვოდსკში
13. ქ. ჟელეზნოვოდსკი
14.
ხეივანი მიშვებულ ბაღში
15.

{

№24. პ. ბ.238 მიშჩენკო,
ფოტოგრაფი, ტფილისი
1. მისი საიმპერატორო
უდიდებულესობა ტახტის
მემკვიდრის პორტრეტი
2. ბოიარინის მეუღლე და
მალოროსიელი ქალი (გადიდება)
3. ქალბატონის პორტრეტი
ბავშვით (გადიდება)
4. ვიტრინა პორტრეტებით
5. ვიტრინა პოზებით

დარიალის ხეობა. ფოტო: ბორის მიშჩენკო. 1890-იანი.
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N2 სამგზავრო მატარებლის ავარია ტფილისი-ყარსის რკინიგზაზე. სოღანლუღი. ფოტო: ბორის მიშჩენკო. 1899.
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თბილისის შეძლებულ მოქალაქეთა ოჯახი. თბილისი. ფოტო: ბორის მიშჩენკო. 1890-1912.
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სიმონ ესაძე. თბილისი. ფოტო: ბორის მიშჩენკო. 1901.

ბორის მიშჩენკოს ფოტოატელიეს შტამპი. 1900-1912.
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№25. ა. ს. როინოვი239,
ფოტოგრაფი, ქ. ტფილისი
1. გადიდებული პორტრეტი
2. ჯგუფები
3. მომცრო პორტრეტები
4. ვიტრინა კავკასიის ხედებით

№26. ი. ს. სიმიონოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ტფილისი
1. ტფილისის ხედი არსენალ.
მთიდან
2. კნ. ვორონცოვის240 ძეგლის ხედი
3. კავკ. მსროლ. ბრიგ. ბანაკის
ხედი თიანეთის სამეფო [...]241
4. ბანაკის მოწყობა
5. სოფ. თეთრახევისა და მსროლ.
ბრიგ. ბანაკის ხედი
6. მდ. ივრის ხედი
7. ბაქოს ნავსადგურის ხედი
8. კავკ. მსროლელ. ბრიგ.
მეთაურთა ჯგუფი
9. მონადირეთა ჯგუფი მწევრებთან
ერთად
10. „.......„ 2 კავკ. მსროლ. ბრიგ.
11. სურათი მაგნიუმის ანთებით

„საქართველოს სამხედრო გზა, ანანური, დახლები და მეხუთე საუკუნის
ეკლესია სადგურიდან”. ფოტო: ალექსანდრე როინაშვილი. 1875-1898.
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134

„საქართველოს სამხედრო გზა, მთა ყაზბეგი და სამების მონასტერი.
ფოტო: ალექსანდრე როინაშვილი”. 1875-1898.
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ივანე მაჩაბელი. თბილისი.
ფოტო: ალექსანდრე
როინაშვილი. 1889-1898.
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სცენა ვალერიან გუნიას სპექტაკლიდან
„და-ძმა“: ლადო მესხიშვილი
გაიოზის და ბაბო ავალიშვილი მარინეს
როლში. თბილისი. ფოტო: ალექსანდრე
როინაშვილი. 1897.
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№27. ა. ს. ლაბენსკი242,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ქუთაისი
1. ფოტოგადიდება „ქრისტეს თავი“
(დიაპოზიტივი)
2. ახალი ათონი ჩიტის
თვალსაწიერიდან
3. იგივე
4. სუხუმი
5. სუხუმ-ქლუხორის ბილიკი,
ჩხალთის ხეობა
6. „.......„ კლდის ფლატე
7. „.......„ ჩანჩქერი [...]243
8. „.......„ ქლუხორის უღელტეხილი,
მყინვარი, ტბა ქლუხორი
9. გურიელი
10. „მესტვირე“
11. თულუხჩი
12. პრინც ოლდენბურგსკის244
შამპანურის ქარხნის სარდაფი
13. მზის ამოსვლა

ქუთაისის შინამრეწველობის ნაკეთობათა გამოფენა. ქუთაისი.
ფოტო: ალექსანდრ ლაბენსკი. 1901.
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№28. ა. ვ. პასტუხოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
ქ. ტფილისი
1. ქ. ქუთაისი
2. 500-წლოვანი ცაცხვი
ცხენისწყლის ხეობაში
3. მდ. ცხენისწყალი
4. ხიდი ამავე მდინარეზე
5. ამავე მდინარის ხეობა
6. მდ. ჭანჭახა – მდ. რიონის
შენაკადი
7. სოფ. მესტია სვანეთში
8. საქ. სამხ. გზ. სადგ. ანანური
9. „კობი„
10. მთა უშბა სვანეთში
11. „ხალაცა
12. „იალბუზი და მყინვარი
13. იალბუზის ნაწილი და ხედი
მთავარ ქედზე (გადაღებულია
იალბუზის უმაღლესი წერტილიდან
18,470 ფუტი)
14. დიდი და მცირე არარატის ხედი
15. ალაგეზთან
16. კავკ. მთავ. ქედის ნაწილი
მდ. არდონის სათავეებთან
17. ეჩმიაძინის მონასტერი
18. სამლოცველო ახალ ათონში

ბორჯომის ხეობა. ფოტო: ალექსანდრ ლაბენსკი. 1896.

141

„იალბუზი სამხრეთიდან და მყინვარი აზაუ“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.

142

„იალბუზის დასავლეთ მწვერვალის ნაწილი ძაბრისებრი გარღვევით და კავკასიონის ძირითადი ქედის ხედი.
ფოტო გადაღებულია იალბუზის უმაღლესი წერტილიდან (18,470 ფუტი)“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.

143

„მყინვარი აზაუ იალბუზის სამხრეთის მხრიდან“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.

144

„კრეტინიზმით დაავადებული სვანი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.
*ანდრეი პასტუხოვის მიერ ფოტოს დასათაურებისას გამოყენებულია
სამედიცინო ტერმინოლოგია. კრეტინიზმი თანდაყოლილი იოდის დეფიციტის
სინდრომი ანუ ენდოკრინოლოგიური დაავადებაა, რომელიც ადამიანის
ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხებას იწვევს.

145

„ჩიყვიანი სვანების ჯგუფი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1890.

146

„მთა კიჩენ-დაგი“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1892.

„მთა ნესენ-დაგი (13,020 ფუტი)“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1892.

147

დიდი და მცირე არარატის
მწვერვალების ტოპოგრაფიული
რუკა. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი.
1890-იანი.

148

„ყურუში – ყველაზე მაღალი დასახლება კავკასიაში (8175 ფუტი)“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1892.

149

„აბუ მუსლიმ ეფენდიევი, მეგემეთ ხან ხეტი – ყურუშის მცხოვრებლები“. ფოტო: ანდრეი პასტუხოვი. 1892.
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№29. ს. ა. მარგულოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
ქ. ტფილისი
ფოტოგადიდებები:
1. ბიჭუნას პორტრეტი
2. სპარსი ვაჭრები
3. ღარიბი აჭარელი
4. ზეკარის უღელტეხილის ხედი
5. მ. ს. უ. დ. მთავ. ნიკოლაი
მიხეილის ძის აგარაკი ლიკანში
6. ტბორი იქვე
7. გიორგის ბილიკი აბასთუმანში
8. მ. ს. უ. ტახტის მემკვიდრის
სასახლე აბასთუმანში
9. სამხედრო-ისტორიული მუზეუმის
შიდა ხედი ტფილისში
10. იქვე მეორე ნახევარი
11.
ბატ. რ.-ს სასტუმრო ოთახი
12.
13. მანგლისი, წისქვილი ალგეთზე
14. ქ. ტფილისი ავლაბრის
ხიდიდან
15. ლოცვა გრენადერთა მე16
მეგრ. პოლკის საპოლკო დღესასწ.
დაკავშირებით
16. მეგრ. პოლკის გადაყვანა
რუმბებით
17. კაზაკების შესვენება
18. განგაში უღელტეხილზე
19. აივაზოვსკის სურათ.
რეპროდუქცია
20. რუბოს245 სურათ.
21. მ. ს. უ. დ. მთავ. ნიკოლაი
მიხეილის ძის აგარაკის საერთო
ხედი, ბორჯომი
22. „.......„ სასადილო იქვე
23. „.......„ ლიკანის ტბორი
24. „.......„ სადგური
25. რემერტის პარკი
26. აბასთუმანი. მთავარი აბანოს
შენობა

{

27. „.......„ მ. ს. უ. ტახტის
მემკვიდრის სასახლის საერთო
ხედი
28. „.......„ იგივე სასახლე
29. „.......„ მონასტერი სოფ.
ზარზმაში
30. ფოტოგრაფიული ექსკურსია
ზეკარის უღელტეხილზე
31. ზეკარის უღელტეხილის
32. ხედები

{

33. არწივის კარიბჭე ზეკარზე
34. ზეკარის გზატკეცილი ნისლში
35. ზეკარის მინერალურ წყლებთან
36. კნ. მუხრანსკის დასაფლავება
37. ქ. ტფილისი. სასახლის ქუჩა
38. გურული ცეკვა
39. ქ. ბაქო. ბ. ლ-ს სასტუმრო
ოთახი
40. პრომენადი ტრეკზე
41. აბასთუმანი. მ. ს. უ. დ. მთავ.
ალექსანდრ მიხეილის ძის246
სასახლე
42. წყალდიდობა პესკებზე
ტფილისში 1896 წ.
43. ბანაკში სადილის შემდგომ
44. ადელხანოვის ქარხანა
45.
კავკასიის მუზეუმი
46.
47. მეფის კურთხევის
დღესასწაული ტფილისში
48. ზღვის საბანაო ბაქოში
49. ბაქო, ზღვის ხედი
50-51. ზეკარის უღელტეხილის
ფლორა
52. ზეკარის მინერალური წყლები
(გოგირდ.)
53. მდ. ბორჯომულაზე
54. ჯგუფი ბორჯომში
55-60. სხვადასხვა დიაპოზიტივი

{

152

„ტბორი მისი საიმპერატორო უდიდებულესობა დიდი მთავრის, ნიკოლაი მიხეილის ძის, აგარაკზე ლიკანში”.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

153

ზეკარის უღელტეხილის ხედი. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

154

არწივის კარიბჭე ზეკარის უღელტეხილზე. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

155

ზეკარის მინერალურ წყლებთან. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

156

ზეკარის უღელტეხილი. სამგზავრო დილიჟანსი გზაზე. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

157

ზეკარის გზატკეცილი ნისლში. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

158

მეგრელთა პოლკის გადაყვანა რუმბებით. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

159

გრიგორი ადელხანოვის ფეხსაცმლის ფაბრიკა, ტყავის გამოყვანის
საამქრო. თბილისი. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1890.

160

161

გრიგორი ადელხანოვის ფეხსაცმლის ფაბრიკა, ტყავის შრობისა და გამოყვანის საამქრო. თბილისი.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1890.

162

კავკასიის მუზეუმის ზოოლოგიის განყოფილება. თბილისი.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

163

კავკასიის მუზეუმის ზოოლოგიის განყოფილება. თბილისი.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

164

კავკასიის მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყოფილება. თბილისი. ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1897 წლამდე.

165

ზეიმი იუნკერთა სასწავლებლის მოედანზე ნიკოლოზ II რომანოვის მეფედ კურთხევის გამო. თბილისი.
ფოტო: სერგეი მარგულოვი. 1896.

166

№30. პ. ნ. არეფიევი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
სამარა
1.
ჯგუფები
2.
3. მონადირეები შესვენებაზე
4. ზაფხულის სიცხეში
5. შებინდებამდე მდინარეზე
6. ხაზვის იარაღები
7. ადგილი მდ. ტატიანკაზე
8. ყინულსვლა ვოლგაზე
9. ბიბლიოთეკის შიდა სივრცე
10. სახელოსნოს „.......„
11. ხუტორის ცხოვრების სურათები

{

№31. ფ. პ. კოკოვიხინი248,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
ბალახანი, ბაქოს გუბ.
1. ღამის გადაღება ნავთის ერთი
სანათის შუქზე
2. ნავთის შადრ. ხანძარი
ბალახანში
3. პორტრეტი ოთახის განათებაზე
4. ბავშვების ჯგუფი
5. – 6,8,9 და 10249 – მომენტალური
სურათები
7. სურათი მაგნიუმის ანთებით
11. აფშერონის სამაშველო
სადგური
12. „ჯიუტები“
13. ბალახანის ზამთრის ხედი

167

№32. ე. ე. კლარი250,
ფოტოგრაფი ტფილისში
1. დიდი გადიდებული პორტრეტი
2.
ასევე გადიდებული
3.
პორტრეტები
5. სურათები ცელულოიდის
ქაღალდზე251
6. პლატინის ქაღალდზე
7. ზეთის საღ. დაფერილი
პორტრეტი

{

ედუარდ კლარი [პოლტავა]. უცნობი ფოტოგრაფი.
1882. ფოტოზე ედუარდ კლარის წარწერა.

168

ედუარდ კლარის ქორწილი. თბილისი. უცნობი ფოტოგრაფი. 1896. ფოტოზე ედუარდ კლარის წარწერა.

169

საბჯენი კედლიდან ჩამორეცხილი ოთხსაჟენიანი რკინიგზის ყრილი. ფოტო: ედუარდ კლარი. 1895.

170

სპორტული საზოგადოება „სოკოლის“ ტანმოვარჯიშენი. თბილისი. ფოტო: ედუარდ კლარი. 1911.

171

დიდი მთავარი ნიკოლაი მიხეილის ძე რომანოვი. თბილისი. ფოტო: ედუარდ კლარი. 1903.

172

ედუარდ კლარის ფოტოატელიეს შტამპი. 1897-1922.

ედუარდ კლარის ფოტოატელიეს შტამპი. 1904.

173

№33. ს. ი. როსსიკი, მოყ.

№35. ვ. ფ. გენიკე, მოყვარული

ფოტოგრ., ქ. ქუთაისი
1. მდინარე ბორჯომულა
2. ქ. ქუთაისი
3.
იგივე
4.
5. ფერმა „ტყე“
6. „.......„ ტყე“
7. ზამთარი ქუთაისში
8. გიორგის ეკლესია ქუთაისში

ფოტოგრაფი, ქ. ტფილისი
1-3. პორტრეტები
4. ხეობა ბოტანიკური ბაღის უკან
5. კუთხე ბოტანიკურ ბაღში
6. ბანანი იქვე
7-9. რეპროდუქციები (ასლები)
10. კოჯრის ხედი
11-16. მოწაფეთა ჯგუფი ქ.
ტფილისის საკვირაო სკოლაში
(რეტუშის გარეშე)
17. მონსი
ხელის კამერით გადაღებული
მომენტალური სურათები:
18-22. ნიჟეგოროდის გამოფენის
ხედები
23-25. პეტერგოფის „.......„
26-28. მოსკოვის „.......„
29. პიატიგორსკის „.......„
30. კისლოვოდსკის ხედები
31. პეტერბურგის „.......„

{

№34. ვ. ა. პოლტორაცკი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ტფილისი
1. გზა აბასთუმნიდან ქუთაისში
2. ბიჭუნას პორტრეტი
3. აბასთუმანი, მომაჯადოებელი
კარიბჭე
4. „.......„ კორომი
5. აბასთუმნის შესასვლელი
6. ზარზმის მონასტრის ნანგრევები
7. მუშტაიდში
8. საზანდარი
9. კუთხე აბასთუმანში
10. აბასთუმანი, კაზაკთა საგუშაგო
11. „.......„ ბარათხევის ხეობა
12. „.......„ ჩანჩქერი

№36. დ. ზ. ყორღანოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ტფილისი
1. ბებრის ციხე, ციხესიმაგრე
არაგვთან
2. ხიდი მტკვარზე მცხეთასთან
3. მცხეთის ტაძარი
4. მცხეთა დასავლეთის მხრიდან
5. ტფილისი, ახალი ტაძარი
6. ჯგუფი აგარაკზე
7. გალერეა ბორჯომის მინერალურ
პარკში
8. მდ. ბორჯომულა
9. ქ. ტფილისის ხედი, ავლაბრის
ხიდის ქვევით
10. ავლაბრის ხიდი
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11. მეტეხის ციხე
12-13. ავლაბრის ხრამი
14. ტფილისის ხედი ავლაბრიდან
15. მიხეილის ხიდი
16. ტფილისის ხედი სოლოლაკის
ციხესიმაგრიდან
17. „.......„ მთიდან
18. იგივე.
19. კავკ. მთების ხედი
ტფილისიდან
20. ტფილისის ხედი არსენალის
მთიდან
21. გოლოვინისა და ბარიატინის
ქუჩების კუთხე
22. ბარიატინსკის ქუჩა
23. ალექსანდრეს ბაღი
24. ვირის ხიდი ორთაჭალაში
25. ტიპი. საქონლით ვაჭრობა
პესკებზე
26. ცხვრის ფარა
27. ხარების დასვენება
28. ურიკა
29. ხარების გასაყიდად მორეკვა
30. ღვინის ვაჭრობა ტიკებით
ქუჩაში
31. ტრანსპორტი
32. ჯგუფი ავლაბარში
33. სალდათის ბაზართან
34. თამამშევის წისქვილი
35. სიონის ტაძარი
36. ძეგლი
37. ძველი ტფილისის ხედი
(სურათი გადაღებულია 1862 წ.
მშრალკოლოდიუმის წესით)
38. შეშით ვაჭრობა ურემზე
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№37. პ. ი. ალიბეკოვი252,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ტფილისი. კონკურს გარეშე
1. აბასთუმანი, აბანოს შენობა
2. „.......„ მომაჯადოებელი კარიბჭე
3. „.......„ საერთო ხედი
4. „.......„ მ. ს. უ. დ. მთ. ალექსანდრ
მიხეილის ძის სასახლე
5. ..... ..... მომაჯადოებელი კარიბჭე
(2)
6. ბორჯომი. საერთო ხედი
7. „.......„. სასტ. „მინერალური
წყლები“
8. „.......„ ლიკანის ხიდი
9. „.......„ ძვ. ციხესიმ. პეტრეს ციხე
10. „.......„ მ. ს. უ. დიდი მთავრის,
ნიკოლაი მიხეილის ძის, აგარაკის
საერთო ხედი
11. „.......„ ხიდი მდ. ბორჯომულაზე
12. „.......„ მინერალურ პარკთან
13. აბასთუმანი. სასტ. მინერ.
წყლები
14. „ბელი კლიუჩი“, სამხედრო
ტაძარი
15. საბავშვო ეკიპაჟი
16. „ვირზე“
17. „პიკნიკიდან“
18. ჩანჩქერი ბოტანიკურ ბაღთან
19. ტფილისის ციხესიმ. ნანგრევები
20. „ბოტანიკურ ბაღში“

№38. ა. სევრიუგინი253,
ფოტოგრაფი, ქ. თეირანი
1. სპარსელი ქალის ბიუსტი
2. სპარსელი ქალი სახლის
სამოსში
3. „.......„ ჩადრში
4. ნომადი ქალის (შაჰსევანელის)
ბიუსტი
5. ღატაკი „კოვლი“ ნომადი ქალი
6. ქურთის ოჯახი
7. ხალიჩების ფაბრიკა
ქურთისტანში
8. ქურთი მოცეკვავე „სუზემანები“
9. ნომადი „კაშგახები“დიშტარხანის
სტეპში
10. ბაზარი კირმანში
11. გერბების ჯგუფი „მეჯლისგელიბარი“ 9 მარტს
12. ქარავანი ბისუთუნში
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პოდესაული იაკობ (ბეტა) ვასილის ძე ხაბაევი.
თეირანი. ფოტო: ანტუან სევრიუგინი. 1904.
წარწერა ვერსოზე: „ღრმად პატივცემულ ფეოდოსია
ალექსანდრეს ასულ ბარათოვას სახსოვრად
ი. ხაბაევისგან“.

177

შაჰსევანის ქალი. ირანი. ფოტო: ანტუან სევრიუგინი. წარწერა ვერსოზე:
„შაჰსევანის ქალი (ქართველი ტომისა)“. 1870-1928.

178

ქურთი ქალი [სამხრეთ] ირანი. ფოტო: ანტუან სევრიუგინი. 1870-1928.

179

ირანელი ქალები. ირანი. ფოტო: [ანტუან სევრიუგინი]. 1870-1928.

180

№39. მ. ა. სოკოლოვი254,
საოლქ. შტაბის ფოტოგრ. გამგე
1. ტფილისის პანორამა
(დაფერილი ზეთის საღებ.)
2. ტფილისის ხედი
3. ჯგუფი (დაფერილი)
4. „მოყვარული ფოტოგრაფი
არდადეგებზე“
5. კავკასიის ხედები, სცენები და
ტიპები

№40. ვ. ი. მიხაილოვი,
მოყვარული ფოტოგრაფი,
ეკატერინოსლავი
ალტაის ოქროს საბადოების
ხედების ალბომი

181

ელენე მამულაშვილი-ზუმბაშვილი და უცნობი პიროვნება. თბილისი.
ფოტო: მიხაილ სოკოლოვი. 1890-1910.

182

ანატოლი ბატრუშევი. თბილისი. ფოტო: მიხაილ სოკოლოვი. 1899. წარწერა ვერსოზე: „Арестант Анатолий Батрушев. Он
же [Долгинов]“. წარწერა რექტოზე: „Настоящий портрет изображаеть иминующего себя Саратовским мещанином Анатолием
Васильевым Батрушевым (Он же Александр Васильев Долгишев) снят этот портрет 7 февраля 1899 г, военным фотографом
Сакаловым, что и удостоверяться подписью и присущим казёный печать февраль “12” [дня] 1899 г. [არ იკითხება] отд. г.
Тифлиса“. ორიგინალის მართლწერა დაცულია.

183

№41. კ. მ. ზანისი255, მოყვარ.
ფოტოგრ. ქ. ტფილისი
1-4. ფოტოგადიდებები

ავტოპორტრეტი. თბილისი.
ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1940-იანი.

184

კერამიკის სკოლის ერთ-ერთი სამუშაო ოთახი, მოწაფეები მუშაობის პროცესში. მცხეთა.
ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1910.

185

კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგურის მთავარი შენობა. თბილისი. ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1905-1910.

186

აბრეშუმსაქსოვი დაზგები კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგურში. თბილისი. ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1905-1910.

187

კერამიკის სკოლის ერთ-ერთი სამუშაო ოთახი, მოწაფეები თიხის გამოსაწვავ ღუმელთან. მცხეთა.
ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1910.

188

საჯიშე ცხენი თივის ზვინთან. ყარაიაზი. ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1905-1910.

189

კახური ყურძნის ჯიში „ბუდეშური“ (თეთრი). კახეთი. ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1905-1910.

190

კახური ყურძნის ჯიში „კუმსი“ (წითელი). კახეთი. ფოტო: კონსტანტინე ზანისი. 1905-1910.
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№41256. ი. მირზა-ავაკოვი,

№44. ა. ა. გოლოვაჩევსკი,

მოყვარულ. ფოტოგრაფი, ბაქო
1. შადრევანი ბიბი-ეიბათში
2. იგივე
3. სარეწების ხედი ბალახანში
4. შადრევნის ხანძარი
5. ბაზრობა ბალახანში
6. გედები ქალაქის ბაღში
7. ქალაქის ბაღი
8. ვირების სადგომი
9. უსინათლო მუსიკოსები
10. ქ. ბაქოს საერთო ხედი
11. ბაქოს დოკი
12. სპარსული დახლი
13. აშუმის აღმართი
14. ზღვის სანაპიროს ხედი
15. სამეფო პავილიონი
16. ქ. ბაქოს სამხრეთ-დასავლეთი
მხარე
17.
სხვადასხვა
18.

მოყვარ. ფოტოგრ., ქ.
ნოვოროსიისკი
1.
2.
3.
სხვადასხვა სურათი
4.
5.
6.

{

№43. ნ. ა. ორლოვი, მოყ.
ფოტოგრ., ქ. მოსკოვი
1. ფოტოგადიდება
2. ხედები

{

№45. გ. კოტელევი, მოყვარ.
ფოტოგრ., ქ. ყაზანი
1-10. დაფერილი ფოტოგრაფიები

№46. რ. ს. ნეკრაში, მოყ.
ფოტოგრ., ქ. ყაზანი
1-5. დაფერილი ფოტოგრაფიები

№47. ნ. ო. ბოკოვი
სხვადასხვა სურათი თერგის
მხარისა და [...]257 ხედებით,
პორტრეტები, ჯგუფები და
ფოტოგადიდებები

№48. ა. გ. შახბუდაგოვი,
მოყვარული ფოტოგრ., ქ. ტფილისი
1. ქ-ნ ფეიგინას პორტრეტი
2. ბორჯომი, როტონდა
3. თიანეთი, ნანგრევები
4. დიდი კამერა პეტერბურგის
საინჟინრო სასწავლებელში
5.
ჯგუფები
6.

{
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№49. ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოება.
კოლექტიური ვიტრინა
(კონკურსის გარეშე)
1. მისი საიმპერატორო
უდიდებულესობის პორტრეტი
2. მისი საიმპერატორო
უდიდებულესობის პორტრეტი
3. გენერალ-ადიუტანტის, კნ.
გოლიცინის258 „.......„
4. ქ. ბათუმი, ზღვის უბე
5. ქვემეხიანი ნავი „ჩერნომორეცი“
6. საიმპერატორო იახტა
„პოლარული ვარსკვლავი“
7. ბორჯომი. რემერტის ბაღის
ხეივანი
8. ქართული ურემი
9. ცხვრის ფარა
10. სუხუმი, „ზვირთცემა“
11. ბორჯომი, ცხენოსანი დარაჯის
სახლი
12. ბორჯომის ხედები
13-17. სუხუმი, აგარაკი
18. ხეივანი შემოდგომაზე
19. ხეივანი ზამთარში
20. „ბელი კლიუჩი“, ხედი
21. ხიდის მშენებლობა
მესანგრეების მიერ
22. ხიდი (მესანგრეთა მიერ
აგებული)
23. სამანქანო საწყობი
24. მორბენალი ბავშვები
25. წყლით კურთხება სომხებში
26-27. წისქვილები
28. მანგლისი, საერთო ხედი
29. მყუდრო კუთხე
30. თამამშევის ქარვასლა
31. წმ. დავითი (მონასტერი)
32. ქართული გლეხური სახლი
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33. ევგენის წყაროსთან ბორჯომში
34. ტფილისი. ჰაუპტვახტი
35. მუშის ტიპი
36. ვიოლინოს გაკვეთილი
37-39. პორტრეტები
40. დღესასწაული მცხეთაში
41. სალდათის ბაზართან
42. ტფილისის თეატრი
43. მცხეთა, დედათა მონასტერი
44. სალდათის ბაზართან
45. ცხენი
46. ქ. ნუხა
47. ქ. თელავი
49. სოფ. ენისენი259
50. ილისუს მინერალური წყლები
51. სიღნაღის შესასვლელი
52. ხევსურები
53. ღვინის ქვევრი
54. ყურძნის ჭყლეტა
55. ველური თხა
56. წმ. ნინოს მონასტერი
სიღნაღთან ახლოს
57. „ალავერდის“ ტაძართან
58. ჩვეულებრივი და ტელეობიექტი59. ვით გადაღებული სურათები
60. „გეენობა“260
61. ჩანჩქერი ნორვეგიაში
62. სფინქსი და პირამიდა
ეგვიპტეში
63. ქ. ათენი
64. ქ. ბარცელონა261
65. ქ. ამალთეა იტალიაში
66. დიდი არხი ვენეციაში

{
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მეტეხის ციხის ეზო და პატიმრები სეირნობის დროს. თბილისი.
ტფილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოების ერთ-ერთი
წევრის ფოტო. 1893-1906.
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№50. ლოპატო, მოყვარული

№54. კ. ა. ფიშერი263

ფოტოგრაფი, ქ. ტფილისი
1. პორტრეტი
2-12. სხვადასხვა ხედი
13-16. ჯგუფები
17-19. შენობათა შიდა სივრცე

(კონკურსის გარეშე)
1. სამფერიანი ბეჭდვის
მაგალითები
2. ფოტოტიპიის მაგალითი
განყოფილება IV

განყოფილება II

№51. ვ. ი. ვარაპაევი
რენტგენის სხივებით გადაღებული
სურათები
1. მეტალის ნივთები
2. ო. მ. პისარენკოს ხელი ნემსით
3. 3 წლის გოგონას მახინჯი თითი
4. ხელი
5. სათვალე, პორტმონე და სხვ.
ნივთები
6. ნემსგაჩხერილი ხელი
7. ხელი
8. თევზი
9. მეტალის ნივთები
10. პორტმონე მონეტებით
11. თაგვი
12. ვირთხა

№55. ა. ნ. ზანკოვსკი264
ფაბრიკის ჟელატინის ბრომიდის
ფირფიტები

№52. ე. ფ. ბურინსკი262,
ს.-პეტერბ.
სასამართლო ექსპერტიზაში
ფოტოგრაფიის გამოყენების,
ფერგამყოფი ფოტოგრ.,
ხელნაწერთა აღდგენის,
ასტრონომიისა და
ბუნებისმეტყველების კვლევის
სურათები

№53. ს. ა. მარგულოვი
1. დიაპოზიტივები საპროექციო
ფარნისთვის
განყოფილება III

სააფთიაქო საქონლით მოვაჭრე კავკასიის ამხანაგობის
სარეკლამო განცხადება. 1903.
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№56. ი. ა. სავიცკი, ფირმა
„კრაუსი და Ko“

ფოტოგრაფიული ობიექტივების
კოლექცია

№57. უმაღლესად
დამტკიცებული სააფთიაქო
საქონლით მოვაჭრე
ამხანაგობა
ხელსაწყოები, აპარატები და სხვა
ფოტოგრაფიული მასალები
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ჩამონათვალი
ს.-პეტერბურგის აკადემიის
მხატვარ-მოქანდაკის, ბ. ი.
იაცუპსკის265, სკულპტურული
ნაწარმოებების, რომლებიც
ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოების
გამოფენის დეკორატიული
მორთულობაა.
1. „ტრიტონი“, შადრევნის
თაბაშირის მოდელი
2. XIII საუკუნის რაინდი, სახლის
დეკორატიული მორთულობა
3. XV საუკუნის რაინდი, სახლის
დეკორატიული მორთულობა
4. „ზაპოროჟიელი“ – თაბაშირის
ფიგურა
5. „ჯამბაზი“, „.......„
6. „მოცეკვავე ბოშა“, იგივე
7. გენერალ კნ. არღუთინსკიდოლგორუკოვის ბიუსტი
8. „მკითხავი“ – ბოშა ქალის ბიუსტი
9. ბიუსტი „ღიმილი“
10. ქ-ნ. ზ-ს ბიუსტი-პორტრეტი
11. ქ-ნ ადელ ბორგის მედალიონი
(ცვილის)
12. იგივე მედალიონი თაბაშირში
13. ქ-ნ ო. ს. ე.-ს მედალიონიპორტრეტი
14. კ.-ს „.......„
15. ტ.-ს „.......„
16. პადირევსკის მედალიონიკომპოზიტი
17. ბარელიეფი „ფერმწერი ცხენზე“
18. „.......„ ალი“
19. „გაქცევა“ – ჯგუფი ცხენებზე
ცვილისგან. სიუჟეტი მიცკევიჩის
ბალადიდან
20. „კაჭკაჭი“, თაბაშირის მოდელი

ბრინჯაოსთვის
21. ესკიზი-ბარელიეფი – „ბალტიის
ზღვის დედოფალ იურატეს
ქორწილი“
22. ესკიზი-ფიგურა – „დამწყები
მოქანდაკე“
23. „.......„ რაინდი“
24. „ტრიტონის“ ფიგურის ესკიზი
საგანგებო ფარზე
25. ცოლ-ქმარ ს.-ის პორტრეტიმედალიონი
26.
პოლონელ მწერალთა
27.
მედალიონები
28.

{

29.
30. ბარელიეფი „ნავთობი“
31. „.......„ ელექტრობა“
32. „დაგერის“ ბიუსტი
მოქანდაკე ბ. ი. იაცუპსკის
ნამუშევრები შეიძლება გაიყიდოს
მხატვართან შეთანხმებით.
მისამართი: ნიკოლაევსკის ქ. სახ.
№144.

№58. პ. ი. ჩერლენიოვსკი,
მოყვარული ფოტოგრაფი, ქ.
ვარშავა
1-3. ჯგუფები
4. საუზმე
5. იარაღის წმენდა
6. სადურგლო
7. კლასში
8-13. ბუდუარის პორტრეტები
14-15. მამაკაცთა პორტრეტები
16. 50X60 სმ. პორტრეტი
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პირველ კავკასიურ
ფოტოგრაფიულ
გამოფენაზე
დაჯილდოებულ
ექსპონენტთა სია266

ოქროს მედლები
1) პ. ი. ჩერლენიოვსკი. დიდი
ფოკუსით გადაღებული
ფოტოგადიდებებისა და
პორტრეტებისთვის.
2) ს. ა. მარგულოვი. შესანიშნავი
ფოტოგადიდებების, პეიზაჟების,
ოთახის შიდა სივრცის, სცენების
და საერთოდ, სრულიად
სხვადასხვაგვარი შინაარსის
სურათებისთვის.

ვერცხლის მედლები
1) ვ. ი. ვარაპაევი. რენტგენის
სხივებით გადაღებული
სურათებისთვის.
2) ოტტო რენარი. ფოტოტიპიებისა
და ცინკოგრაფიების შესანიშნავი
შესრულებისა და სამფეროვანი
ბეჭდვის ნიმუშებისთვის.
3) ა. ნ. ზანკოვსკი. ბრომოვანი
ჟელატინის ფირფიტებისთვის.
4) ვ. ი. მიხაილოვი. ოქროს
საბადოების ხედების ხატოვნებისა
და შესანიშნავი შესრულებისთვის.
5) ე. ე. კლარი. პორტრეტების,
ფოტოგადიდებების, ტექნიკისა და
გემოვნებისთვის.
6) გ. ი. რაევი. პეიზაჟების
სურათებისთვის.

ბრინჯაოს მედლები
1) ე. ი. სერბინოვი. ზღვის
ხედებისთვის.
2) მ. კ. ფონ-მეიერი.
ფოტოგადიდებებისა და ზღვის
ხედებისთვის.
3) ვ. ს. შალახოვი. ზამთრის
პეიზაჟებისთვის.
4) ნ. პ. ბატულინი. მხატვრულად
შესრულებული პეიზაჟებისთვის.
5) ა. ვ. პასტუხოვი. ძნელად
მისადგომი და საინტერესო

ადგილების სურათებისთვის.
6) ა. ს. როინოვი.
ფოტოგადიდებებისა და
კაბინეტური პორტრეტებისთვის.
7) ს. ი. როსსიკი. საკუთარი
წესით დამზადებულ ქაღალდზე
გაკეთებული ანაბეჭდებისთვის.
8) დ. ზ. ყორღანოვი. კოლოდიუმის
წესით დამზადებული
სურათებისთვის.
9) ოდესის ფოტოგრაფიული
საზოგადოება. სხვადასხვა
სურათისთვის.
10) კ. მ. ზანისი.
ბავშვთა პორტრეტების
ფოტოგადიდებებისთვის.

საქებარი გამოხმაურებები
1) მ. ა. მოლჩანოვი. ტყის
პეიზაჟების სურათებისთვის.
2) ნ. ბ. ნორდმანი. იტალიური
მოტივისთვის.
3) ნ. უსპენსკი. საკუთარი წესით
დამზადებულ ქაღალდზე
დაბეჭდილი ლანდშაფტებისთვის.
4) ნ. ი. ცვილენევი. პეიზაჟისთვის.
5) ა. ა. ლალაიანცი. ძველ ტაძართა
შიდა სივრცეების სურათებისთვის.
6) მ. ა. ვოინო-ორანსკი. აბრეშუმის
ქსოვილზე დამზადებული
ანაბეჭდებისთვის.
7) პ. ი. ბელავენეცი. პეიზაჟებისა
და სურათისთვის, „ძროხების
ნახირი“.
8) ბ. პ. მიშჩენკო. კაბინეტური
პორტრეტებისთვის.
9) ა. ს. ლაბენსკი. პეიზაჟებისთვის.
10) ვ. ა. პოლტორაცკი.
პეიზაჟებისთვის.
11) ვ. ფ. გენიკე. მომენტალური
სურათებისთვის.
12). მ. ა. სოკოლოვი. ხედებისთვის.
13) გ. ლოპატტო. ოთახის
სურათებისთვის.
დედანთან სწორია. ტ.მ.ფ.ს.
მდივნის ამხანაგი ვ. რაევსკი.
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პირველი კავკასიური ფოტოგამოფენის ოქროს მედალი. 1897.
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გამოფენებზე267
[ჟურნალი „Фотограф-Любитель“
პირველი კავკასიური
ფოტოგრაფიული
გამოფენის შესახებ]

23 აპრილს ტფილისში
გაიხსნა პირველი კავკასიური
ფოტოგრაფიული გამოფენა,
რომელიც მოყვარულ
ფოტოგრაფთა საზოგადოებამ
მოაწყო. გამოფენა ქალაქის
ცენტრში, გოლოვინის
პროსპექტზე მდებარე სამხედროისტორიულ მუზეუმში, გაიმართა.
ხელმძღვანელობამ კეთილი ნება
გამოიჩინა და საზოგადოებას
ის გამოფენის მიმდინარეობის
პერიოდში დაუთმო. შენობა
ფრიად ვრცელი ნაგებობაა,
განათებული მხოლოდ ჭერიდან
მომავალი შუქით. ექსპონატებს
სამივე დარბაზი უჭირავს და
გამოფენილია საგანგებოდ
დამზადებულ დაფებზე,
რომლებზეც რუხი კოლენკორია
გადაჭიმული. გამოფენა
მიახლოებით 300 კვადრატულ
არშინს იკავებს.
გამოფენაზე 60 ექსპონენტი
იღებს მონაწილეობას, აქედან
კავკასიაზე 2/3 მოდის, დანარჩენი
ექსპონენტები კი რუსეთის
ევროპული ნაწილიდან არიან.
ამ უკანასკნელთა სახელები
კარგადაა ნაცნობი „ФотографЛюбитель“-ის მკითხველებისთვის.
გამოფენილია ნ. პ. ბატულინის, ვ.
ს. შალახოვის, ვ. ი. მიხაილოვის,
ნ. ი. ცვილენევის, ნ. ბ.
ნორდმანის, ე. ი. სერბინოვის,
პ. ი. ჩერლენიოვსკის, მ. კ. ფონმეიერის და სხვათა ნამუშევრები;
გარდა ამისა, ოდესის
ფოტოგრაფიული საზოგადოების
მიერ წარმოდგენილია
მის წევრთა ნამუშევრების
კოლექტიური ვიტრინა. ამ
მოყვარულთა ნამუშევრების
ჩამოთვლის საჭიროება არ
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არის, ვინაიდან თითქმის
ყველა მათგანი არაერთხელ
ფიგურირებდა სხვადასხვა რუსულ
ფოტოგრაფიულ გამოფენაზე
და სათანადოდაა შეფასებული.
სამწუხარო მხოლოდ ისაა,
რომ ზოგიერთს ერთი და იგივე
ნამუშევრები გამოაქვს და
ისეთს არაფერს ამატებს, რაც
ყოველწლიურად განახლებადი
ტექნიკის თანამედროვე
მოთხოვნებს უპასუხებდა. ეს
კი ნამუშევრთა ღირებულებას
აკნინებს: ის, რაც სამი წლის
წინ ინტერესს იწვევდა, დღეს
ნაკლებად საინტერესოა და
გარკვეულ ჩამორჩენილობაზეც კი
მიუთითებს.
ღირსშესანიშნავი ნამუშევრების
რიცხვს მიეკუთვნება ვარშაველი
მოყვარულის, პ.ი. ჩერლენიოვსკის
დიდი პორტრეტები, რომლებიც
პლატინის ქაღალდზე მაღალი
გემოვნებით არის შესრულებული.
მისი ექსპონატები მაყურებლის
ყურადღებას განათების
სინატიფითა და სირბილით
იპყრობს. განსაკუთრებით
ჩინებულია ქალების თავები.
მაღალი გემოვნების მქონე
ავტორის მიერ გადაღებული
ეს ნამუშევრები არა მხოლოდ
კავკასიელი, არამედ
დედაქალაქის საუკეთესო
პროფესიონალების ვიტრინებს
დაამშვენებდა. რამდენადაც
ჩვენთვის ცნობილია,
ჩერლენიოვსკის ნამუშევრები
რუსულ ფოტოგრაფიულ
გამოფენებზე წარმოდგენილი არ
ყოფილა.

ოდესის ფოტოგრაფიულმა
საზოგადოებამ გამოფინა
სხვადასხვა სურათის 20
ეგზემპლარი, რომელთა შორის
ძალიან კარგია: „ძროხების
ნახირი“, „ტბორი“, პორტრეტები,
ეტიუდები და მაგნიუმის
აბრიალებით გადაღებული
თეატრალური სცენების სურათები.
ვ.ი. მიხაილოვმა
ეკატერინოსლავიდან გამოფინა
ალტაის ოქროს საბადოების
ხედებისა და სცენების ფრიად
მხატვრულად შესრულებული
ალბომი. ყოველ სურათს ახლავს
მოკლე აღწერილობა, რომელიც
დაინტერესებულ პირებს
საშუალებას აძლევს ამ საქმეს
გაეცნონ. ასევე მშვენიერია ვ. ს.
შალახოვის ზამთრის პეიზაჟები,
ე. ნ. სერბინოვის ზღვის ხედები
მთვარის ეფექტით, ნ. პ. ბატულინის
სხვადასხვა ხედი და მ. კ. ფონმეიერის სხვადასხვა სურათი და
ფოტოგადიდება.
კავკასიის ექსპონენტების
მიმოხილვა უნდა დავიწყოთ
პროფესიონალებით, რომელთა
რაოდენობა გამოფენაზე
8 ადამიანს შეადგენდა.
ტფილისელმა ფოტოგრაფებმა,
ე. კლარმა, ა. როინოვმა და
ბ. მიშჩენკომ, გამოფინეს
მხოლოდ პორტრეტები და
ფოტოგადიდებები. საუკეთესოდ
უნდა ვაღიაროთ ე. კლარის
ექსპონატები. მან მაღალი
გემოვნებით დამზადებული
პლატინოტიპიებისა და

ფოტოგადიდებების მცირე
რაოდენობა წარმოადგინა;
გადიდებები ბრომოვანი ვერცხლის
ქაღალდზეა დამზადებული და თან
თითქმის ურეტუშოდ. პოზებისა და
განათების მრავალფეროვნებით
გამოირჩევა ა. როინოვის
პორტრეტები. მის მიერ ძალიან
კარგად არის შესრულებული
ეროვნულ კოსტიუმში
გამოწყობილი ქართველი
ქალის გადიდებული ფოტო. გ.
ბ. მიშჩენკომ268 ერთგვაროვანი
ხასიათის კაბინეტური
პორტრეტების ორი ვიტრინა
და რამდენიმე საკმაოდ სუსტი,
მოზრდილი ზომის ფოტოგადიდება
გამოფინა. ზოგიერთი მათგანი
მეტად უხეშად და უხეიროდ
არის რეტუშირებული. სხვა
კავკასიელმა პროფესიონალებმა
გამოფინეს კავკასიის
შესანიშნავი ტიპები, სცენები
და ხედები. მათი პორტრეტული
ნამუშევრები მეტად სუსტია და
ჩვეულებრივი სურათებისგან არ
გამოირჩევა. ამ ფოტოგრაფებს
შორის არის ბ-ნი რაევი
კისლოვოდსკიდან. მისი ყველა
სურათი შესრულებულია 30X40
ფორმატის გლუვ ქაღალდზე და
სუხუმის სამხედრო გზის საოცარი
ხედებია, რომლებიც მაღალი
ტექნიკით გამოირჩევა. ბ. რაევის
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სურათები სრულად აკმაყოფილებს
მხატვრულ მოთხოვნებს. ამ
უკანასკნელი ექსპონატების
გვერდით (კონკურსის გარეშე)
მოთავსებულია ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების კოლექტიური
ვიტრინა, რომელზეც ლამაზადაა
დაჯგუფებული წევრთა
ნამუშევრების 60 ერთეულზე მეტი.
აქ იხილავთ კ. ფ. ხოლოსტოვის
შესანიშნავ ზღვის ხედებს,
გამოცდილი მოყვარულის, ვ. პ.
ბაბანსკის, საოცარ პეიზაჟებს, ს.
მარგულოვის, ა. შახბუდაგოვის,
ბორისევიჩის, გენიკეს, ლომანის,
სიკარდის, ილინის, სარქისოვისა
და სხვათა კავკასიის სხვადასხვა
სცენას, ჯგუფსა და ტიპს. სურათები
სხვადასხვაგვარი ხასიათისაა
და წარმოადგენს ყველანაირი
ბეჭდვის მაგალითს.
შემდეგ მოდის საზოგადოების
წევრის, ს. ა. მარგულოვის,
ცალკე დაფაზე წარმოდგენილი
ნამუშევრები: რეტუშის გარეშე
შესრულებული ბორჯომისა
და აბასთუმნის ტიპებისა და
ხედების ფოტოგადიდებები.
განსაკუთრებული მხატვრულობით
გამოირჩევა „ღარიბი აჭარელი“,
„ტბორი“ და „დიდი თავადის,
ნიკოლოზ მოხაილოვიჩის
სასახლე“. სხვა სურათებიდან ასევე
კარგია ზეკარის უღელტეხილის
ხედები, აივაზოვსკისა269 და რუბოს
ნახატების რეპროდუქციები,
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რომელთა ორიგინალები
აქვე, მუზეუმში, ინახება, ასევე
შენობის შიდა სივრცეების
სურათები და დიაპოზიტივები.
სურათების უმეტესობა ბრომოვანი
ვერცხლისა და პლატინის
ქაღალდზეა დაბეჭდილი.
კავკასიის მთავარი ქედისა
და არარატის მწვერვალების
არაერთი დალაშქვრით
ცნობილმა ა. ვ. პასტუხოვმა
გამოფინა თავისი ექსკურსიების
ფრიად საინტერესო სურათების
20 ეგზემპლარი, რომლებიც
სამეცნიერო თვალსაზრისით,
უდავო ინტერესს იწვევს. ხედებს:
მთა უშბა სვანეთში, იალბუზი და
ხედი მთავარ ქედზე, გადაღებული
იალბუზის უმაღლესი წერტილიდან
(18470 ფ.), მაყურებელი
ღრუბლებისა და მარადიული
ყინულის სამეფოში გადაჰყავს.
ვატმანის მარილიან ქაღალდზე
ბეჭდვის ფრიად კარგი ნიმუშები
წარმოადგინეს ქუთაისელმა
მოყვარულმა ს. ი. როსსიკმა
და აშხაბადელმა მოყვარულმა
ნ. უსპენსკიმ (ტყის პეიზაჟები).
ტფილისელი მოყვარულებიდან
ყველაზე უხუცესმა დ. ზ.
ყორღანოვმა ცალკე დაფაზე
გამოფინა ხელის კამერით
გადაღებული მომენტალური
სურათების კოლექცია,
რომლებზეც ტფილისის ხედები და
ქუჩის სცენებია ასახული, ასევე 60იან წლებში მის მიერ კოლოდიუმის
მეთოდით გადაღებული,
შესანიშნავად შემონახული
სურათების 5 ეგზემპლარი. ამ
ახალი სიძველეების შემხედვარეს
გიკვირს იმ ენერგიის, რომელიც
მათ ავტორს უნდა ჰქონდა, მით
უფრო, თუ გავიხსენებთ ძველი

მეთოდის სირთულეებს და
ვნახავთ აპარატს, რომლითაც
სურათებს იღებდა; ის ორი
ერთმანეთში მჭიდროდ ჩასმული
ხის ყუთისგან შედგება; წინ
ვეებერთელა მძიმეწონიანი
ობიექტივია დამაგრებული, ხოლო
უკანა მხარე მქრქალი მინისა და
კასეტისთვისაა განკუთვნილი;
ბეწვი, კრემალიერები, დასაშვები
და სხვა პირობები აპარატს არ
აქვს. შემდეგ წარმოდგენილია
მოყვარულების: ვ. პ. ბაბანსკის,
ა. ვ. ზახაროვისა და პ. ი.
ალიბეკოვის კონკურს გარეშე
ნამუშევრები; განსაკუთრებული
მხატვრულობით გამოირჩევა
პირველის პლატინის ქაღალდზე
დაბეჭდილი ნამუშევრები:
„ცხვრის ფარა“, ათონის ხედი და
ბორჯომის პეიზაჟები. მეორის
ნამუშევრები სიუჟეტის შერჩევის
თვალსაზრისით მხატვრულ
გემოვნებას ავლენს, მაგრამ
ტექნიკური მხარე შეიძლებოდა
უკეთესი ყოფილიყო.

ა. ს. ლაბენსკის, მ. ა. ვოინოორანსკის, ვ. აგაპიევის, ვ.
პოლტორაცკისა და ვ. ფ. გენიკეს
ნამუშევრებით – კავკასიის
სხვადასხვა ხედი ქაღალდსა და
აბრეშუმზე – მთავრდება პირველი
მხატვრული განყოფილება.

ყურადღების ღირსია ასევე კ. მ.
ზანისის ბავშვთა პორტრეტების
ოთხი გადიდებული ფოტო,
რომლებიც ძალიან ბუნებრივად
და სახასიათოდ გამოხატავს
სიცილსა და ცრემლებს.
მთლად წარმატებული არაა
გაფერადებული ფოტოგრაფიის
მაგალითი, რომელიც ჩინოსანმა
მხატვარმა270 მ. სოკოლოვმა
გამოფინა. სურათი ასახავს
ალბუმინის ქაღალდის სამ
ნაწილზე დაბეჭდილ ტფილისის
პანორამას. ასეთივე, ოღონდ
გაუფერადებელი ეგზემპლარი
უფრო საინტერესოა.

მესამე განყოფილებაში
გამოფენილია კ. ა. ფიშერისა
და ოტტო რენარის (პირველი
კონკურსის გარეშეა) შესანიშნავი
ფოტოტიპიის, ცინკოგრაფიისა და
სამფერიანი ბეჭდვის ნიმუშების
კოლექციები.

მეორე განყოფილებაში
გამოფენილია მხოლოდ
ტფილისში ცნობილი ფიზიკოსპოპულარიზატორის, ვ. ი.
ვარაპაევის, რენტგენის სხივებით
გადაღებული სურათები. მათზე
ასახულია ხელების, თევზების,
თაგვებისა და ვირთხების
ჩონჩხები; აქედან უკანასკნელი
ფოტო ძალიან საინტერესოა იმ
თვალსაზრისით, რომ ცხადად ჩანს
გული და ნაწლავები.
საძიებელში ცნობილი მოღვაწის,
ე. ფ. ბურინსკის ექსპონატებია
მოცემული, თუმცაღა უცნობი
მიზეზით ისინი გამოფენაზე ბოლო
დრომდე არ მოხვდა.

მეოთხე განყოფილებას
წარმოადგენს: უმაღლესად
დამტკიცებული სააფთიაქო
საქონლით მოვაჭრე კავკასიის
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ამხანაგობის ადგილობრივი
საწყობის უცხოური წარმოების
ხელსაწყოების, აპარატებისა და
ფოტოგრაფიული მასალების
მოხდენილი ვიტრინა,
ობიექტივების კოლექცია –
კრაუსი და Ko ფაბრიკის ცეისის
ანასტიგმატები და კაპიტან
ზანკოვსკის ბრომოვანი
ჟელატინის ფირფიტები.
საერთო ჯამში, გამოფენა საკმაოდ
სასიამოვნო შთაბეჭდილებას
ახდენს და დამთვალიერებლებს
იზიდავს. ამ შთაბეჭდილებას
აძლიერებს ისიც, რომ
დეკორატიული მორთულობის
სახით აქ გამოფენილია მხატვარ
იაცუნსკის სკულპტურული
ნამუშევრები; სპეციალისტების
აზრით, მისი ნამუშევრები ფრიად
ნატიფია; მათ შორის თავს იწონებს
სახელგანთქმული დაგერის
ბიუსტიც.
ჩვენთვის ცნობილია, თუ
რა სირთულეებთან იყო
დაკავშირებული გახსნა
გამოფენისა, რომელსაც,
საზოგადოების სამწუხაროდ,
ადგილობრივი ადმინისტრაციის
ზოგიერთი წევრი არ
გულშემატკივრობდა. გამოფენის
გახსნის ნებართვასთან
დაკავშირებით, ადგილობრივ
ხელმძღვანელობასთან ჯერ
კიდევ ნოემბრის თვეში აღძრული
შუამდგომლობა დიდი გარჯის

205

შემდეგ მხოლოდ გამოფენის
გახსნამდე რამდენიმე დღით
ადრე დაკმაყოფილდა. ამ
გარემოებამ განმკარგულებლებს
ხელი შეუშალა საქმე ისეთივე
ენერგიით განეგრძოთ,
როგორითაც წამოიწყეს.
მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი
პრესის გამოხმაურებისა
და დამთვალიერებელთა
რაოდენობის მიხედვით გამოფენა
წარმატებით ჩატარდა.

საარქივო
დოკუმენტები271
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ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა
საზოგადოება
23 იანვარი 1898 წ.
№7
ქ. ტფილისი,
მიხაილოვის ქ. №97272
მის აღმატებულება
ბატონ ტფილისის გუბერნატორს
წარმოგიდგენთ რა ბნ. შინაგან
საქმეთა მინისტრის ნებართვით
შარშან გამართული 1-ლი
კავკასიური ფოტოგრაფიული
გამოფენის ბნ. ექსპონენტთა
დასაჯილდოებლად განკუთვნილ
დიპლომებისა და მედლების
დედნებს, საზოგადოების საბჭო
უმორჩილესად სთხოვს თქვენს
აღმატებულებას შუამდგომლობა
გაუწიოს მათ დამტკიცებას
სათანადო ხელისუფლებასთან.
თან ერთვის: 1. საზოგადოების
წესდება, 2. გამოფენის პროგრამა
და წესები, 3. დიპლომის დედანი
და 4. მედლის დედანი.
საზოგადოების თავმჯდომარე
[ხელმოწერა – დ. ყორღანოვი]
მდივანი [ხელმოწერა – ვ. რაევსკი]
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ტფილისის გუბერნატორი
კანცელარია
28 იანვარი 1898 წელი
№478
ქ. ტფილისი
ბატონ კავკასიის სამოქალაქო
ნაწილის მთავარმართებელს
წარვუდგენ თქვენი
უბრწყინვალესობის კეთილ
განსჯას ტფილისის მოყვარულ
ფოტოგრაფთა 23 იანვრის №7
გამოხმაურებას, მოხსენიებულ
დანართებთან ერთად, რომელშიც
ითხოვენ შუამდგომლობას
წარმოდგენილი დიპლომებისა
და მედლების დასამტკიცებლად.
ისინი განკუთვნილია აწ
გამართული 1-ლი კავკასიური
ფოტოგრაფიული გამოფენის
ექსპონენტთა დასაჯილდოვებლად.
პატივი მაქვს მოგახსენოთ,
რომ საზოგადოების აღნიშნულ
შუამდგომლობას ჩემი მხრიდან
წინააღმდეგობა არ ხვდება.
გუბერნატორი [ხელმოწერა273]
კანცელარიის მმართველი
[ხელმოწერა274]
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12/13 მარტი 1898 წ.
№3402
ბატონ შინაგან საქმეთა
მინისტრს275
ტფილისის გუბერნატორმა
წარუდგინა კავკასიის
მთავარმართებლობას ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა 23
იანვრის №7 გამოხმაურება,
რომელშიც აღნიშნული
საზოგადოების თავმჯდომარე
ითხოვს შუამდგომლობას თქვენი
უმაღლესობის ნებართვით
(ბეჭდურ საქმეთა მთავარი
სამმართველოს გამოხმაურება გ.
წ. 31 მარტი, №2671) გ. წ. აპრილსა
და მაისში გამართულ 1-ლი
კავკასიური ფოტოგრაფიული
გამოფენის ექსპონენტთათვის
გადასაცემად განკუთვნილი
დიპლომისა და მედლის დედნის
დასამტკიცებლად. ამასთან ნ.
ს. მ.276 ბიკოვმა 277 დასძინა,
რომ საზოგადოების აღნიშნულ
შუამდგომლობას საგუბერნიო
მართებლობის მხრიდან
წინააღმდეგობა არ შეხვდება.
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ვერ ვხედავ რა ჩემი მხრიდან
დაბრკოლებას დიპლომისა
და მედლის დედნების
დასამტკიცებლად, პატივი მაქვს
გამოგიგზავნოთ დიპლომისა და
მედლის ეს დედნები №7 აღნიშნულ
გამოხმაურებასთან
და ხსენებული საზოგადოების
წესდების ეგზემპლართან
ერთად თქვენი აღმატებულების
კეთილგანსჯისთვის.
კეთილი ინებეთ ეს უკანასკნელი
შეტყობინებით მაცნობოთ.
ხელი მოაწერა მთავარ. მოვალ.
შემსრ., მისმა თანაშ. გენერალმაიორმა ფრეზემ278
შეკრა დირექტორის საქმეთა მწარ.
სოლოვიოვმა

214

შ.ს.ს.
ბეჭდურ საქმეთა
მთავარი სამმართველო
16 აპრილი 1898 წელი
№2636
ბატონ კავკასიის სამოქალაქო
ნაწილის
მთავარმართებლის მოვალეობათა
შემსრულებელს
№3402 მიმოწერის გამო
პატივი მაქვს ვაცნობო თქვენს
აღმატებულებას, რომ ჩემი
მხრიდან მიმოწერაზე დართული
დედნების საფუძველზე
გაცემულია ნებართვა 1-ლი
კავკასიური ფოტოგრაფიული
გამოფენის (ჩატარებული 1897 წ.)
ექსპონენტთათვის განკუთვნილი
დიპლომებისა და მედლების
დასამზადებლად, რის შედეგადაც
ეს დედნები გაგზავნილია
კავკასიის საცენზურო კომიტეტში,
მათზე საცენზურო ნებართვის
წარწერების გასაკეთებლად და
შემდგომში მათ წარსადგენად
თქვენი აღმატებულების
განკარგულებაზე.
			
ამით ვაბრუნებთ ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების საბჭოს თხოვნას
და ამ საზოგადოების წესდების
ეგზემპლარს.
შინაგან საქმეთა მინისტრის
ნაცვლად მინისტრის ამხანაგი
სენატორი [ხელმოწერა – იკსკიულ
ფონ გილდენბანდტი279]
საქმის წარმოების უფროსი,
საბჭოს წევრი [ხელმოწერა280]
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შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
კავკასიის საცენზურო
კომიტეტი
28 აპრილი, 1898 წელი
№1136
ქ. ტფილისი
ბატონ კავკასიის სამოქალაქო
ნაწილის
მთავარმართებლის მოვალეობათა
შემსრულებელს
ბეჭდურ საქმეთა მთავარმა
სამმართველომ 16 აპრილის
№2630 პასუხად, გაგზავნა რა
კომისიაში პირველი კავკასიური
ფოტოგრაფიული გამოფენის
ექსპონენტთათვის განკუთვნილი
დიპლომებისა და მედლების
დედნები, დამტკიცებული ბატონ
შინაგან საქმეთა მინისტრის
ამხანაგის, სენატორის, ბარონ
იკსკიულ ფონ გილდენბანდტის
მიერ, სთავაზობს ჩემს
დაქვემდებარებაში მყოფ
კომიტეტს შესაბამისი ცენზურით
წარმოვადგინო ისინი თქვენს
აღმატებულებასთან, რის
შედეგადაც პატივი მაქვს
გამოგიგზავნოთ დიპლომისა და
მედლის დასახელებული დედნები.
კომიტეტის თავმჯდომარე
[ხელმოწერა281]
მდივანი [ხელმოწერა282]
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კანცელარია
1 მაისი 1898 წ.
№5425
ბატონ ტფილისის გუბერნატორს
აწ გამართული 1-ლი კავკასიური
ფოტოგრაფიული გამოფენის
ექსპონენტთა დასაჯილდოვებლად
განკუთვნილი, ტფილისის
მოყვარულ ფოტოგრაფთა მიერ
წარმოდგენილი დიპლომისა და
მედლის დედნების დამტკიცების
შესახებ 28 იანვრის №478
მიმოწერის საპასუხოდ კავკასიის
მთავარი მართებლობის
მიერ გაიბა მიმოწერა შ.ს.
სამინისტროსთან, რომელმაც
ახლა შეგვატყობინა, რომ
ხსენებულ დიპლომთა და
მედალთა აღნიშნული დედნების
მიხედვით გასცა დამზადების
ნებართვა, რის შედეგადაც
ბეჭდურ საქმეთა მთავარი
სამმართველოს მიერ დედნები
დაეგზავნა კავკასიის საცენზურო
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უსპენსკი ნ. 118, 199, 203
ფაბრიციუსი გეორგ 113, 256
ფაჯიშვილი თინათინ 5
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შიმკევიჩი ალექსანდრ 63
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