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წინასიტყვაობა
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალურ არქივში ინახება ღამბაშიძე-ნიკოლაძეების მოზრდილი
ფოტოკოლექცია, რომელიც მინისა და ფირის ნეგატივების, ასევე
მინის სტერეოსლაიდების 2500-ზე მეტი ერთეულისგან შედგება. ამ
ფოტოების ავტორები ნიკო ნიკოლაძე, მისი შვილები გიორგი და რუსუდან
ნიკოლაძეები, დავით გურამიშვილი, ჟორჟეტა და ვახტანგ ღამბაშიძეები
არიან. კოლექციაში წარმოდგენილ ვახტანგ ღამბაშიძის ფოტოგრაფიულ
მემკვიდრეობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან სწორედ
მან შემოინახა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდის
ვიზუალური მეხსიერება. ფოტოკოლექციის ნაწილი გამოუქვეყნებელია.
საქართველოს ეროვნული არქივი დიდი ხანია მუშაობს აღნიშნული
ფოტოების იდენტიფიკაციაზე და ამ პროცესის დასასრულს ვახტანგ
ღამბაშიძის ფოტოალბომის გამოცემას გეგმავს. თავდაპირველად
ჩაფიქრებული გვქონდა ვახტანგ ღამბაშიძის „ჩემი თავგადასავალი“ და მის
მიერ გადაღებული ფოტოები ერთ წიგნად გამოგვეცა, თუმცა მოგვიანებით
ვიზუალური და წერილობითი მასალის სიდიდის გამო მოგონებებისა და
ფოტოალბომის ცალ-ცალკე გამოცემა გადაწყდა.
ვახტანგ ღამბაშიძე (1872-1951) პროფესიით ექიმი იყო. 1896 წელს
დაასრულა სწავლა მოსკოვის საიმპერატორო სამედიცინო უნივერსიტეტში
და იმავე წელს სწავლის გასაგრძელებლად პარიზში გაემგზავრა. 1898
წელს, პარიზიდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, სულ მცირე
ორი წელი, საექიმო საქმიანობას ეწეოდა იმერეთში. ახალგაზრდა
ექიმი პაციენტებს იღებდა ყვირილაში1, თუმცა, რთული სატრანსპორტო
პირობების მიუხედავად, ადგილზე მისვლით ემსახურებოდა პაციენტებს
შორაპნის მთელ მაზრაში2. 1902 წლიდან გაზეთ „ცნობის ფურცელში“
ჩნდება სარეკლამო განცხადებები3, რომლებშიც მოცემულია ექიმის
მუშაობის საათები და თბილისის მისამართი. ვახტანგ ღამბაშიძე
არა მხოლოდ პრაქტიკოსი ექიმი, არამედ სამედიცინო განათლების
პოპულარიზატორიც იყო; აქვეყნებდა სტატიებს ადამიანის ფიზიკური
1
ვახტანგ ღამბაშიძე: „პასუხის პასუხი ბ-ნს მედიცინის დოქტორს ნაზაროვს“. ყვირილა, ჟურნ.
„მწყემსი“, 1900, N 1-2, გვ. 16.
2
ნინო ღამბაშიძე: „ვახტანგ ღამბაშიძე – ცხოვრება და მოღვაწეობა“. თბილისი, ჟურნ. „ახალი და
უახლესი ისტორიის საკითხები“, 2010, N 1(7), გვ. 205.
3
გაზეთი „ცნობის ფურცელი“: 1902, 17 დეკემბერი, N 2016. გვ. 1.
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ჯანმრთელობის საკითხებზე, კითხულობდა საჯარო ლექციებს, გამოსცემდა
წიგნებსა და ჟურნალს „ქართული სამკურნალო ფურცელი“.
თანამედროვეთა შორის ვახტანგ ღამბაშიძე ცნობილი იყო იმით, რომ
ქართულის ნაკლებად მცოდნე, რუსულად მოლაპარაკე ქართველებსაც
მშობლიურ ენაზე მიმართავდა. „ჩემს თავგადასავალში“ ამას იგი თავად
აღნიშნავს. პეტერბურგში 1890-იან წლებში არჩილ ჯორჯაძესთან შეხვედრის
აღწერისას, ავტორი იხსენებს, თუ როგორ ეხუმრა მას თანამოსაუბრე:
„თქვენზე ამბობენ, რომ თქვენ რუსებსაც კი ქართულად ელაპარაკებით
თურმე“4. ეს შენიშვნა, რომელიც დღესაც არ კარგავს აქტუალობას,
ახასიათებს ვახტანგ ღამბაშიძეს, როგორც ადამიანს, რომელიც რუსულ
პოლიტიკას, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სამსახურის გარდა,
ქართული ენის შენარჩუნებითაც უპირისპირდებოდა. თუმცა, მოგონებებში
ენის დაცვის ლეგიტიმური შეხედულებების მატარებელი ადამიანის გარდა,
მკითხველი გაეცნობა ვახტანგ ღამბაშიძეს, როგორც ზოგი უცხო ერის
მიმართ ნეგატიურად განწყობილ პიროვნებას. წინამდებარე პუბლიკაციის
გამოქვეყნებით, არ ვიზიარებთ ვახტანგ ღამბაშიძის ამგვარ შეხედულე
ბებს, თუმცა, რასაკვირველია, უცვლელად გთავაზობთ მათ.
1904 წელს ვახტანგ ღამბაშიძემ ბორჯომის ხეობაში დააარსა მო
ზარდთა სამკურნალო სანატორიუმი „პატარა ცემი“, რომელიც 1914
წლამდე ფუნქციონირებდა5. სანატორიუმი ამავდროულად იყო სამეცნი
ერო კვლევის ცენტრი, სადაც კვლევა დამსვენებელთა ჯანმრთელობის
მდგომარეობაზე დაკვირვებით ვახტანგ ღამბაშიძის მიერ ფრანგ
მეცნიერებთან შეთანხმებით წარმოებდა6. სამკურნალო ვარჯიში სტოკ
ჰოლმის ტანვარჯიშის სამეფო ცენტრალურ ინსტიტუტში დოქტორ
პერ ჰენრიკ ლინგის7 მიერ შემოღებული მეთოდით მიმდინარეობდა,
ხოლო ბავშვთა გასართობი აქტივობები, – უცხოეთის სატანვარჯიშო
საზოგადოებების რეკომენდაციებით, ევროპიდან გამოწერილი მოძრავი
სათამაშოების გამოყენებით ტარდებოდა8. დაწესებულებას ჰქონდა
საკუთარი სამეცნიერო ლაბორატორია და მეტეოროლოგიური სადგური9.
4

შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 142.
საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი, ფონდი 2139, ანაწერი 1,
საქმე 37, გვ. 4.
6
შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 195.
7
პერ ჰენრიკ ლინგი (1776-1839) – შვედეთში ფიზიკური განათლების პიონერი, მოიხსენიებენ,
როგორც შვედური მასაჟის მამას. 1813 წელს სტოკჰოლმში დააარსა ტანვარჯიშის სამეფო
ცენტრალური ინსტიტუტი (დღევანდელი შვედეთის სპორტისა და ჯანმრთელობის სკოლა).
8
ჟურნ. „ნაკადული“, 1905, N XIV, გვ. 396.
9
ჟურნ. „ნაკადული“, 1905, N XIV, გვ. 395.
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ღამბაშიძემ, როგორც მოყვარულმა ფოტოგრაფმა, სანატორიუმში ფო
ტოგრაფიული ოთახიც გამართა, რომლითაც დამსვენებლებს შეეძლოთ
სარგებლობა10. პატარა ცემი სხვა დასახლებულ პუნქტებს ბაკურიანის
ვიწროლიანდაგიანი რკინიგზით უკავშირდებოდა. მის წინ მეპატრონემ
თავისით მოაწყო მატარებლის პლატფორმაც. ყოველივე ეს მიუთითებს,
თუ რამხელა ძალისხმევა დახარჯა ვახტანგ ღამბაშიძემ სანატორიუმის
შექმნაში.
პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში სანატორიუმის მუშაობა შე
ჩერდა. 1915 წელს ვახტანგ ღამბაშიძე ომში ექიმად გაიწვიეს11. როგორც
ღამბაშიძე აღნიშნავს, 1918 წელს სანატორიუმის შენობა ადგილობრივი
მოსახლეობის მონაწილეობით პირველი მსოფლიო ომიდან დაბრუ
ნე
ბულმა „გაბოლშევიკებულმა“ ჯარისკაცებმა გაძარცვეს12. მას შემდეგ
სანატორიუმი არ განახლებულა.
ექიმისა და კურორტოლოგის პრაქტიკას და ინტერესებს ვახტანგ ღამ
ბაშიძე საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობასაც უთავსებდა. ჯერ
კიდევ სტუდენტობის დროს რუსეთში იყო პოლიტიკური დაჯგუფების
– „საქართველოს თავისუფლების ლიგის“ – წევრი და ერთ-ერთი დამ
ფუძნებელი. ორგანიზაცია, რომელმაც 1892-1893 წლებში იარსება და
საქართველოს უცხოეთში მცხოვრებ სტუდენტობას აერთიანებდა, საქარ
თველოს დამოუკიდებლობის იდეას ქადაგებდა.
პოლიტიკური პროცესების მიმართ ვახტანგ ღამბაშიძე არც მოგვიანე
ბით, საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, დარჩენილა გულგრილი. 1906
წლის გაზეთ „შრომაში“ გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ: „არსდება
ქართული დემოკრატიული პარტია. პარტია ავტონომიის მომხრეა. მუშათა
საკითხში პარტიამ მიიღო ესერების პროგრამა, აგრარულ საკითხში
– რუსულ დემოკრატიულ პარტიის პროგრამმა. უკვე შესდგა პარტიის
ბიურო, რომელშიაც მოჰყვნენ: ვახტანგ ღამბაშიძე, ვასილ რცხილაძე,
პავლე თუმანიშვილი, ივანე ზურაბიშვილი, ლევან ჩერქეზიშვილი და ილია
ზურაბიშვილი“13. საგაზეთო ცნობაში ნახსენები ქართული დემოკრატიული
პარტია შესაძლებელია ყოფილიყო საქართველოს ეროვნულ-დე
მოკ
რატიული პარტიის წინამორბედი ერთ-ერთი გაერთიანება ან გაერთი
ანების შექმნის მცდელობა.
10

ჟურნ. „ნაკადული“, 1905, N XIV, გვ. 396.
ჟურნ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1915, N 16, გვ. 16.
12
საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი, ფონდი 2139, ანაწერი 1,
საქმე 37, გვ. 4.
13
გაზეთი „შრომა“: 1906, 2 აპრილი, N 1, გვ. 2.
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1918-1921 წლებში ვახტანგ ღამბაშიძე თანამშრომლობდა საქართველოს
პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობასთან, ექიმისა და
თარჯიმნის სტატუსით მონაწილეობას იღებდა ამიერკავკასიის სეიმის,
შემდეგ კი – დამოუკიდებელი საქართველოს ოსმალეთთან გამართულ
საზავო მოლაპარაკებებში ბათუმში, ტრაპიზონსა და სტამბოლში. იყო
მთავრობის მიერ 1919-1920 წლებში პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე
გაგზავნილი დელეგაციის აქტიური წევრი14.
ღამბაშიძე აპირებდა თავის მემუარებში სამთავრობო დელეგაციებში
მუშაობის აღწერისთვის ცალკე თავი მიეძღვნა. თუმცა წიგნი დაუსრუ
ლებელია და ავტორმა ვერ მოასწრო „საერთო გეგმის“ მიხედვით გათ
ვალისწინებული კიდევ რამდენიმე თავი დაეწერა15.
მოგონებაში „ჩემი თავგადასავალი“, რომელიც წინამდებარე პუბლი
კაციაში უცვლელი სახით იბეჭდება16, ავტორი უფრო უხვად თავის ადრეულ
ბიოგრაფიულ ცნობებს გვაწვდის. „ჩემი თავგადასავალი“ 1940-იან წლებში
დაიწერა. 1946 წელს მოგონებების ნაწილი პარიზში, ქართული მწერლობის
მოყვარულთა წრეში იქნა წაკითხული17. მოგონებების გვერდების ველებზე
მიწერილი თარიღები მიანიშნებს, რომ ავტორი წიგნზე მუშაობას 1948
წელსაც განაგრძობდა და ტექსტს ბოლო წინასიტყვაობა 1949 წელს, გარ
დაცვალებამდე ორი წლით ადრე, დაურთო. ამ წინასიტყვაობით ირკვევა,
რომ ღამბაშიძე მემუარების წიგნად გამოცემას არ აპირებდა, თუმცა,
სურდა ხელნაწერი შენახულიყო და მომავალი თაობის მკვლევარებისთვის
გამხდარიყო ხელმისაწვდომი.
ვახტანგ ღამბაშიძე დეტალურად იხსენებს სიყმაწვილის ხანას, სწავლას
ქუთაისის პროგიმნაზიაში (1880-1885), ქუთაისის ვაჟთა რუსულ კლასიკურ
გიმნაზიაში (1885-[1888]), შემდეგ კი თბილისის მეორე გიმნაზიაში ([1888]1890). მიმოიხილავს მოსკოვის საიმპერატორო სამედიცინო უნივერ
სიტეტში სტუდენტობის პერიოდს (1891-1896) და პარიზში სწავლის
გასაგრძე
ლებლად გამგზავრების ეპიზოდს (1896). თუმცა 1896 წლის
შემდეგ თხრობა წყდება და გრძელდება პატარა ცემთან დაკავშირებული
14
პაატა სურგულაძე: „საქართველოს დამფუძნებელი კრება და პარიზის სამშვიდობო კონფე
რენცია“. იხ. „საქართველოს დამფუძნებელი კრება: პარლამენტარიზმის გამოცდილება“. თბილისი,
ახალი აზრი. 2011. გვ. 33.
15
შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 30-31.
16
დედნის ტექსტი ქვეყნდება რედაქტირების გარეშე. გასწორდა მხოლოდ პუნქტუაცია. კუთხოვანი
ფრჩხილები გამოყენებულია გამომცემლის მიერ სიტყვის ან გამოტოვებული ასოს დამატების
შემთხვევაში, ასევე როდესაც სიტყვა დაუსრულებელია ან არ იკითხება დედანში. კუთხოვან ფრჩხი
ლებშია მოქცეული დამატებული სათაურებიც, რომლებიც დედანში არ გვხვდება.
17
შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 29.
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მოგონებით. დღიურის ფორმით არის დაწერილი საქართველოს
ოკუპაციის შემდეგ, ვახტანგ ღამბაშიძის მიერ სხვადასხვა დროს, ქვეყნის
ორჯერ დატოვება. მემუარების ეს მცირე ნაწილი, რომელშიც ავტორი 1921
წლის შემოდგომაზე, ხელმეორედ კი 1922 წლის ზამთარში ბათუმიდან
სტამბოლში საბოლოოდ გამგზავრებას იგონებს, ყველაზე დრამატულია.
პოლიტიკურ ემიგრაციაში წასვლის ამსახველი მონაკვეთი, ისევე
როგორც „ჩემი თავგადასავლის“ თავების უმეტესობა, ქვეყნდება პირ
ველად. წარსულში დაბეჭდილ ყველა ტექსტს კი მითითებული აქვს გა
მოქვეყნების პირველი თარიღი და პერიოდული გამოცემის სახელ
წო
დება. წინამდებარე გამოცემა ასევე თავს უყრის აქამდე გამოუქვეყნებელ
საარქივო დოკუმენტებს, რომელთა შინაარსითაც შესაძლებელია სა
ქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მკვლევრები დაინ
ტერესდნენ.
მემუარებში ღამბაშიძე არ იხსენებს არც თურქეთში და არც სა
ფრანგეთში პოლიტიკურ ემიგრაციაში გატარებულ ცხოვრების წლებს.
ღამბაშიძეების ოჯახი პარიზში საცხოვრებლად სტამბოლიდან 1923 წელს
გაემგზავრა18. მრავალი სხვა ქართული ოჯახის მსგავსად ღამბაშიძეებიც
იმედოვნებდნენ, რომ საფრანგეთში მცირე ხნით მოუწევდათ ცხოვრება და
საბჭოთა რეჟიმის დასრულების შემდეგ კვლავ მოახერხებდნენ თბილისში
დაბრუნებას.
ვახტანგ ღამბაშიძე სამჯერ იყო პარიზში ქართული სათვისტომოს
თავმჯდომარე. 1925 წლიდან სათავეში ედგა ქართულ პოლიტიკურ
წითელ ჯვარს19. მეორე მსოფლიო ომის დროს, საფრანგეთის ოკუპაციის
პერიოდში, მისი ინიციატივით შეიქმნა საკონსპირაციო ჯგუფი, რომელ
საც ქართველ ტყვეებსა და ემიგრანტებზე უნდა ეზრუნა და რომელიც
მოგვიანებით ქართულ ეროვნულ კომიტეტად გარდაიქმნა20. იგი
თანამშრომლობდა პარიზში გამომავალ ემიგრანტულ ჟურნალთან „ბედი
ქართლისა“, რომელშიც აქვეყნებდა სტატიებს მედიცინისა და ჯანმრთე
ლობის საკითხებზე. ერთხანს ჰქონდა საკუთარი კლინიკა პარიზში.
მკურნალობდა ქართველ ემიგრანტებს. იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილის
პი
რადი ექიმი. ვახტანგ ღამბაშიძემ გადაიღო ქაქუცა ჩოლოყაშვილის
18

შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 239.
ირაკლი ხვადაგიანი: „დაკარგული ისტორია – საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“.
თბილისი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. 2016. გვ. 194.
20
ჟურნ. „საქართველოს დამოუკიდებლობა“, 1951, N 2, გვ. 1.
19
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ფოტო 1930 წლის 29 ივნისს, გარდაცვალებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ
და პარიზში მისი დაკრძალვის კადრებიც21. მანვე გადაიღო 1931 წელს
ექვთიმე თაყაიშვილის ცოლის, ნინო პოლტორაცკაიას, სამგლოვიარო
პროცესია, სადაც სამძიმარზე მყოფი ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის
წარმომადგენლები ასახა.
ვახტანგ ღამბაშიძემ აქტიური საზოგადოებრივი და პროფესიული
ცხოვრებით იცხოვრა. სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა არ შეეწყვიტა
მუშაობა, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით სასარგებლო იქნებოდა მისი
თანამედროვეებისა თუ მომავალი თაობებისთვის. ამას მოწმობს მე
მუარების დაწერის გადაწყვეტილებაც. იგი იმედოვნებდა, რომ საბჭოთა
ტოტალიტარული რეჟიმის დასრულებისა და საქართველოს მიერ
დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვების შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში
გაბნეული ემიგრანტების მიერ დაგროვილი წერილობითი მეხსიერების
გააზრება მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოს ისტორიის შესასწავ
ლად. „მაშინ ეს მასალაც გამოსადეგი იქნება ჩვენი ცხოვრების წარსულის
მკვლევარისათვის“, – წერდა ის22.
ღამბაშიძე ბოლომდე ინარჩუნებდა ოპტიმისტურ განწყობას საქარ
თველოს უკეთეს პოლიტიკურ მომავალთან დაკავშირებით. „ჩემი
თავგადასავლიდან“ ჩანს, რომ მას მუდმივად სჯეროდა ცვლილების და
რაც მთავარია, ისეთი იდეების განხორციელების, რომელთაც ბევრი
სკეპტიკურად უყურებდა. მაგალითად, თბილისში უნივერსიტეტის დაარ
სებამდე კარგა ხნით ადრე იგი დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში
ამ უმაღლესი დაწესებულების გახსნა და სრულფასოვანი ფუნქციონირება
შესაძლებელი იყო. ღამბაშიძე ფიქრობდა, რომ საერთო საზოგადოებრივი
ძალისხმევით ბევრი სასიკეთო საქმის კეთება შეიძლებოდა.
წინამდებარე გამოცემაში იბეჭდება ვახტანგ ღამბაშიძის რამდენიმე
პუბლიკაცია, რომლებიც ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შექმნის
საჭიროებებსა და საშუალებებს მიმოიხილავს. მისი აზრით, ქართული
ენა არსებული გამოქვეყნებული თუ გამოუქვეყნებელი ქართულენოვანი
ლიტერატურის საფუძველზე იძლეოდა სამეცნიერო ლექსიკონის გა
მოცემის და სამეცნიერო ტერმინების დამკვიდრების შესაძლებლობას.
მოსკოვში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლის პერიოდში ის დიდ დროს
21
22

გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“: 2005, 22 ნოემბერი, N 271 (5304), გვ. 3.
შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 27.
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უთმობდა ბიბლიოთეკებში ქართული ხელნაწერების კვლევა-ძიებას23. ამ
მიზნით, ორჯერ იყო ჩასული პეტერბურგშიც. ღამბაშიძე მიიჩნევდა, რომ
სერიოზულ კვლევით მუშაობას ქართულ ენაზე სამეცნიერო ლექსიკის
სიღარიბე აფერხებდა და შრომის განაწილების გარეშე ლექსიკონის
შედგენა ვერ მოხერხდებოდა. ამიტომაც თხოვნით მიმართავდა ჟურნალ
„მწყემსის“ მკითხველს, ჩართულიყო ლექსიკონის შედგენაში24.
თანამონაწილეობის თხოვნის ფორმა ჰქონდა 1901 წელს დაბეჭდილ
ღამბაშიძის პუბლიკაციასაც სათაურით „სანატორიუმის დაარსების
გეგმა“25. მასში ავტორი მოუწოდებს საზოგადოებას დაინტერესდეს სამ
კურნალო დაწესებულების შექმნის აუცილებლობით და დაეხმაროს მის
დაარსებას. მაგრამ, როგორც გაზეთ „თემის“ ფურცლებიდან ვიგებთ, „ამ
მოწოდებამ ნაყოფი ვერ მოიტანა მაშინ. საზოგადოება, ან უფრო სწორედ
ვსთქვათ, მისი რჩეული პირები, რომელთაც მიჰმართა ოპტიმიზმით
შემკულმა მოღვაწემ, გულგრილად დაუხვდნენ. სხვა, ვახტანგ ღამბაშიძის
ადგილზე მიანებებდა თავს ამ საქმეს, გადასახლდებოდა ან საზღვარ
გარეთ, ან რუსეთში, ან აქვე მოძებნიდა „თბილ“ ადგილს და შეუდგებოდა
კერძო მოფუფუნე ცხოვრებას. მაგრამ ჩვენმა ექიმმა ეს არ მოიწადინა.
თითქო საზოგადოების გულგრილობამ უფრო გაამხნევა“26.
ვახტანგ ღამბაშიძეს ასევე ჰქონდა საფრანგეთში არსებული „რძის
წვეთის“ იდენტური დაწესებულების საქართველოში შექმნის იდეა.
დაწესებულება „რძის წვეთი“ ახალშობილთათვის ბუნებრივი საკვების
მიწოდებისა და ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციის მიზნით ფეკამში,
ნორმანდიაში, 1894 წელს დაარსდა. მისი დამაარსებლის, ექიმ ლეონ
დიუფურის27, ინიციატივა იმდენად პოპულარული გახდა, რომ პირველ
მსოფლიო ომამდე საფრანგეთში „რძის წვეთის“ 200-მდე ფილიალი
მუშაობდა.
1902 წელს ვახტანგ ღამბაშიძე წერდა, რომ „რძის წვეთის“ დაარსება
23
პეტერბურგის საიმპერატორო საჯარო ბიბლიოთეკაში ღამბაშიძემ მიაგნო იოანე ბაგრატიონის
„სჯულდების“ გამოუქვეყნებელ ხელნაწერს, რომლის ნაწილიც პირველმა დაბეჭდა 1894-1896
წლებში ჟურნალ „მწყემსში“. იხ. გივი მიქაძე: „ქართულ ფსევდონიმთა სამყაროში“. თბილისი,
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის წიგნის მოყვარულთა საზოგადოება. 1998. გვ. 67-70.
24
შდრ. წინამდებარე გამოცემა, გვ. 249.
25
ვახტანგ ღამბაშიძე: „სანატორიუმის დაარსების გეგმა“. ქუთაისი, ღამბაშიძის სტამბა. 1901.
26
გაზეთი „თემი“: 1911, 30 მაისი, N 21, გვ. 2.
27
ლეონ დიუფური (1856-1928) – ფრანგი პედიატრი, ბავშვთა კვების პიონერი, „რძის წვეთის“ (La
Goutte de lait) დამაარსებელი, საპატიო ლეგიონის კავალერი (1913).
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აუცილებელია ყველგან და თანხის შეგროვებითა და მცირეოდენი
მოწადინებით შეიძლება მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება. ამისათვის
„საჭიროა მხოლოდ მიზანი გაიხსენოს კაცმა და ის სიბრალული,
რომელსაც ჩვენი გული გრძნობს, როდესაც შევჰყურებთ ნორჩ არსებას
დასუსტებულს, გამხდარს, ფერ-მიხდილს, რომელსაც ძლივს რამოდენიმე
კვირა-ღა გაუტარებია ქვეყანაზე მოსვლის შემდეგ, რომ ისევ მსწრაფლად
უნდა განშორდეს მას სამუდამოდ[...] ჩვენ განვიზრახეთ ამ საქმის დაწყება
ქალაქ თბილისში და იმედი გვაქვს, ვისაც გული შესტკივა, საკმაო წვლილის
მოწოდებას არ დაიშურებს“28. „რძის წვეთი“, ისევე როგორც სამეცნიერო
ლექსიკონის შედგენის პროექტი, ვახტანგ ღამბაშიძეს განუხორციელებელი
დარჩა. იგი გარდაიცვალა შოტლანდიაში, თავისი სიძისა და ქალიშვილის
სახლში, 79 წლის ასაკში. დაკრძალულია იქვე.
თბილისი, დეკემბერი 2018
ნინო ძანძავა

28

ვახტანგ ღამბაშიძე: „რძის წვეთი“ (Goutte de lait). ყვირილა, სტამბა ღამბაშიძისა. 1902. გვ. 16.
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მადლობის ნიშნად
განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი გიორგი მამულიას, ისტორიკოსს,
რომელმაც 2012 წელს ვახტანგ ღამბაშიძის შვილიშვილებთან, რეზო
ნიკოლაძესა და ნათელა ნიკოლაძე-ვილკურთან, დამაკავშირა. ეს პუ
ბლიკაცია ვერ გამოიცემოდა, რომ არა † ნანა ღამბაშიძე, ფილოლოგი,
მთარგმნელი და ვახტანგ ღამბაშიძის ნათესავი. მან თბილისში ვახტანგ
ღამბაშიძის მოგონებების ასლი გადმომცა.
მოგონებების გამოქვეყნების სურვილი განმიმტკიცა 2012 წელს ნათე
ლა ნიკოლაძე-ვილკურთან შეხვედრამ პარიზში, ლუქსემბურგის ბაღთან,
ვახტანგ ღამბაშიძის ბინაში, რომელსაც ღამბაშიძე-ნიკოლაძეების ოჯახი
1949 წლიდან დღემდე ქირაობს და სადაც ნათელა ნიკოლაძე-ვილკური
მაშინ თავის ქმართან, ლუი ვილკურთან, ერთად ცხოვრობდა. ქალბატონმა
ნათელამ ბაბუისა და დედამისის, მედია ღამბაშიძის, ფოტოალბომები,
დოკუმენტები და სტატიები დამახვედრა დასათავალიერებლად. მასთან
საუბარი მნიშვნელოვან ინსპირაციად იქცა და ვახტანგ ღამბაშიძის
მემკვიდრეობის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის აუცილებლობაში
დამარწმუნა.
იმავე წელს თბილისში სტუმრად მყოფმა აწ გარდაცვლილმა რეზო
ნიკოლაძემ საქართველოს ეროვნულ არქივს შესანახად ჩააბარა ვახტანგ
ღამბაშიძის 150-მდე ფოტონეგატივი, რომლებიც არქივის ღამბა
შიძენიკოლაძეების დიდ ფოტოკოლექციას შეემატა. მოგვიანებით ნიკო
ლაძეების ოჯახმა არქივს ასევე გადასცა ვახტანგ ღამბაშიძის შვილის,
გივი ღამბაშიძის, არქივის მიერ 2017 წელს დასტამბული „ომის დღეები“
და ვახტანგ ღამბაშიძის წერილობითი არქივი. სწორედ ამ დოკუმენტების
წყალობით დასრულდა 2012 წელს დაწყებული საქმე.
წიგნის მომზადებისას გაწეული კონსულტაციისთვის მადლობას ვუხ
დი საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების
ხელმძღვანელს, ქეთევან ასათიანს და გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს, ლაშა ბაქ
რაძეს.
მუშაობისას ტექნიკური დახმარება გამიწიეს კინოფოტოფონოდოკუ
მენტების ცენტრალური არქივის დირექტორმა, გიორგი კაკაბაძემ და ამავე
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არქივის ფოტოგანყოფილების თანამშრომელმა, ნინო სარაჯიშვილმა.
ქუთაისის პროგიმნაზიის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მო
მაწოდა საქართველოს ეროვნული არქივის ქუთაისის ცენტრალური
არქივის დირექტორმა, მერაბ კეზევაძემ.
ღამბაშიძეების ოჯახის წევრებზე ცნობების დაზუსტებაში აგრეთვე და
მეხმარა ეთნოლოგი, ისტორიის დოქტორი ნინო ღამბაშიძე, რომელსაც
შესწავლილი აქვს ვახტანგ ღამბაშიძის ბიოგრაფია.
და ბოლოს, მადლობას ვუხდი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორს,
ლევან თაქთაქიშვილს და ამავე ბიბლიოთეკის თანამშრომელს, ქეთი
თომაძეს, რომლებმაც გადმოგვცეს ამ პუბლიკაციაში გამოქვეყნებული
სამი ფოტო.
თბილისი, დეკემბერი 2018
ნინო ძანძავა

17

პირველი ნაწილი

ჩემი თავგადასავალი

[მოგონებების წინასიტყვაობა შედგენილი
ვახტანგ ღამბაშიძის მიერ 1946 წელს]29
დიდი ხანია განზრახული მქონდა ჩემი თავგადასავლის დაწერა და
უკვე სტუდენტობის დროიდან ვაწარმოებდი ერთგვარ მუშაობას, მაგრამ
ძნელი იყო გულწრფელად ყველაფრის დაწერა და ქაღალდზე გამოსახვა
პირადი განცდისა და ამასთანავე საშიში იყო, რომ მტერს ჩვენი ერისას
და ეროვნული შეგნებისას არ ჩავარდნოდა ხელში უტყუარ საბუთად თავის
საზიზღარ შურისძიებისათვის.
ჯერ კიდევ უმაღლეს სასწავლებელში შესვლამდე მქონდა ამისი მწარე
გამოცდილება და უმაღლესს სასწავლებელში ხომ ყოველი ჩვენთაგანი
პოლიციისა და ე. წ. „ჟანდარმერიის“ თვალყურის სადევნებელ საგანს
წარმოადგენდა. ყოველ ღამეს შეეძლოთ ამ უკეთურებს ჩვენს ოთახში შე
მოჭრა, გაჩხრეკა, ყველაფრის წაღება და არ იყო სრულებით სასურველი
მათთვის გადაგვეშალა ჩვენი გულის ნადები. ერთად ერთი საშუალება იყო
სხვაგან გადამალვა და შენახვა და ეს კი ძნელი მოსახერხებელი იყო.
უფრო ხშირად მარტო მთავარ მოვლენას აღვნიშნავდი ხოლმე, რაც კი
რამ საგულისხმო ხდებოდა ჩვენს სამშობლოში ან სტუდენტურ ცხოვრე
ბაში, რომ მშრალ მასალად გამომეყენებია შემდეგ დასამუშავებლად, რა
საკვირველია, ეს ცალკე ფურცლები ჩემს ნამდვილ აზროვნების საიდუმ
ლოებას, რომ კიდევაც ენახათ, ვერ გაუმჟღავნებდა მათ... ასეთი მასალა
დიდძალი დამიგროვდა და სამშობლოში ჩამოსვლისას დედაჩემთან
ინახებოდა. მაგრამ, სამწუხაროდ, როდესაც 1902 წელს მამა ჩემის სად
გომის გასაჩხრეკად მოვიდნენ ჟანდარმები, დედა ჩემს უცებ ჩაუტანია
და სახლის ქვეშ გადაუმალავს. ზამთარი იყო, თოვლის დადნობის დროს
ამ ადგილს წყალი შესდგომია და სრულებით ყველაფერი დამპალა. ასე
დაიღუპა 5 წლის დაგროვილი მასალა.
შემდეგ ცხოვრებაში გამოსვლისას დავიწყე დღიურის შედგენა და
ყოველგვარი საგულისხმო წერილების შენახვა. გადამალული მქონდა
ჩემს სანატორიუმში. საუბედუროდ, ესეც დაიღუპა. როდესაც სოფლელები

29
ვახტანგ ღამბაშიძის „ჩემი თავგადასავლის“ ნაბეჭდი ასლი დაცულია საქართველოს ეროვნული
არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელ ფონდში.

1946 წელს დაწერილი წინასიტყვაობა გამოქვეყნებულია პარიზში, ჟურნალში „ერის დიდება“, 1958,
N 5, გვ. 49-52.
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მოვიდნენ პატარა-ცემში სანატორიუმის გასაცარცვად – რაც კი იყო წიგნი
ან რამე ნაწერები, ყველაფერი წაიღეს ბუხარში დასაწვავად.
ამის შემდეგ დღიური აღარ მიწარმოებია. დამშვიდებით თავგადასავ
ლის დაწერაც ვერ მოვახერხე, რადგანაც საექიმო და საზოგადო სარ
ბიელზე მუშაობამ სრულებით არ დამიტოვა საკმაო თავისუფალი დრო.
სულ ვფიქრობდი, როდესაც ნახევარ საუკუნეს მივაღწევდი, მა
შინ
უთუოდ შევუდგებოდი ამის წერას – მაგრამ ამ დროს სწორედ უდიდესი
უბედურება დაატყდა ჩვენს სამშობლოს, რომელმაც ყველანი სასოწარ
კვეთილებას მიგვცა და მწუხარების განცდაში გადაგვტყორცნა. როგორღა
შეიძლებოდა ან წერა, ან აზროვნება, ან კალმის ხმარება...
ამას მოჰყვა ლტოლვილობა, ჩვენი მუდმივ საოცნებო ევროპაში იძუ
ლებით გამომგზავრება, ყოველ-გვარ სიძნელესთან და უფერულობასთან
დაკავშირებული ცხოვრება, რომელიც არ იძლეოდა არც საკმაო დროს და
არც შესაფერისს გუნებას, რომ კაცს დამშვიდებით ეწერა რამე... თანაც
იმის იმედით, რომ ჩვენი ცხოვრება აქ, შორეულ უცხოეთში, ცოტად მაინც
გაუმჯობესდებოდა, მრავალმა წელიწადმა განვლო ამაოდ და უნუგეშოდ.
ამ საშინელმა და ხანგძლივმა ომმა ხომ სრულებით მოაპირქვავა ჩვე
ნი ცხოვრება და ტანჯვის ფიალა სრულებით აგვივსო. კიდევ რისამე მო
ლოდინი მხოლოდ ახალგაზრდებს ჰმართებს. ჩვენი ასაკის ქართველს
კი არაფერი აღარ დარჩენია რაიმე მოლოდინისათვის და იმედისათვის,
მეტადრე ამ შექანებულ მსოფლიო აზროვნების დროს, რის მწვავე შე
დეგსაც მწარედ განვიცდით ყოველი ქართველი.
მე არასოდეს არ ვეძლეოდი სასოწარკვეთილებას და უნუგეშობას,
მაგრამ მომავლისაგან უკეთესს არას მოველი, რომ კიდევ შეიძლებოდეს
ამ აბობოქრებულ ცხოვრების ზღვიდან დამშვიდებულ და წყნარ ნავთსა
დგურამდე მიღწევა... მაგრამ სინდისიც კარგი საქონელია, რომ იტყვიან,
მეტის მოთხოვნა ბუნებისაგან შეუძლებელია... ვინ იცის სულთამხუთავი
როდის მიიბარებს ტანჯულ სულს – ამის გამომცნობი ხომ არავინ არის და
არც უწყის ადამიანმა, როდის მოაღწევს სოფლიდან გასვლის ჟამი...
და ამიტომაც, რაც დამრჩენია კიდევ ცხოვრების ბორჯად ამ სოფლად
არსებობისათვის, უნდა ვეცადო, რაც შეიძლება, მალე შევასრულო ეს
დიდი ხნის ნანატრი და განზრახული მუშაობა.
საუკუნის მეოთხედი სწავლას მოვუნდი და მომზადებას სამკურნალო
და საზოგადო მუშაობისათვის. მეორე მეოთხედი საუკუნე მოვანდომე
სამშობლოში მუშაობას სნეულთა და დასუსტებულთა სიკვდილის ბრჭყა
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ლებიდან გამოსაგლეჯად. მესამე მეოთხედი საუკუნისა, მხოლოდ ერთი
წლის გამოკლებით, ჟამთა სიავემ ბუნების სასჯელად მარგუნა ლტოლვი
ლობაში ეს უზენაესი სასჯელი - ძვირფასი სამშობლოს მოშორებისა...
ეხლა როდემდე უნდა გადავდო ამ ჩემი დიდი ხნის განზრახული მუშაობის
შესრულება, საუკუნის მეოთხე მეოთხედის შესრულებამდე ხომ არა? ამის
უფლება კი არა მაქვს და არც შემიძლია ვიქონიო...
დიდი მადლობა უნდა შევსწირო უზენაესს ძალას, რომელმაც ამდენი
ხნის გამძლეობა მომანიჭა.
ამ დღიურის წერას მავალებს ჩემი ხანგძლივი არსებობა ამ ქვეყნად
და თანაც ის გარემოება, რომ ჩვენ ყველანი შვილნი ვართ პატარა და
ძვირფასი საქართველოსი, სადაც პირადათ მე განვლე შეგნებული არ
სებობის ნახევარი საუკუნე, სადაც ყოველდღე ჩაბმული ვიყავი მის ხილ
ვაში, გრძნობაში და საზოგადო ცხოვრების მაჯის ცემის თვალყურის
გდებაში, სადაც საერთო მწუხარებას ვუზიარებდი სამშობლოს ტანჯვისას
ყველა შეგნებულ ქართველთან ერთად და სადაც აგრეთვე ვმხიარულობდი
საერთო მისი სამხიარულო წუთების განცდის დროს...
თანაც არ შეიძლება დაივიწყოს ადამიანმა ყველაფერი ის, რაც ჩვენ
სამშობლომ მოგვანიჭა. ჩვენ ხომ სხვა გრძნობასთან ერთად ვერასოდეს
ვერ დავივიწყებთ იმას, რომ საქართველომ, სადაც ჩვენ აგვეხილა ჯერ
ბავშვობის და მერე – შეგნებულ ცხოვრების თვალი, გაგვხადა იმათ, რასაც
ჩვენ წარმოვადგენთ.
პირველი სათავე ხომ ჩვენი მშობლები არიან, რომელთაც გადმოგვცეს
შთამომავლობით საშვილიშვილოდ მომავალი ძალა და შინაგანი არსის
შემადგენლობა, რასაც ვერ დავივიწყებთ და მთელ სიცოცხლეს გულის
სიღრმეში ვინახავთ, როგორც წმინდა და ფაქიზს გრძნობას. და მეორე
სათავე, ჩვენი მასულდგმულებელი, ხომ ჩვენი კეკლუცი სამშობლოა, რომ
ლის წიაღზედაც აღვიზარდეთ და დავვაჟკაცდით. სამშობლოს ლამაზი
სანახაობა, ბუნების წარმტაცი სურათები – ეს ხომ ჩვენს არსებაში სამუდა
მო სახეებათ არის აღბეჭდილი. მისი მზის განსაკუთრებული სხივოსნობა
ხომ ღრმად არის ჩანივთებული ჩვენს არსებაში. მისი წყლების შხუილი,
მოკამკამე წყაროების დენა და ჩანჩქერების ჩხრიალი ხომ სამუდამოდ
ეხმაურება ჩვენს ყურთა-სმენას, მისი ცად აწვდილი ყინულიანი მთები,
ამომავალი მზის სხივებზე საოცნებოდ მოლაპარაკე, ვისაც კი ეს უნახავს
და საერთოდ მთები, ხევები, ჭალები, ზღვის პირი და ჩვენი ყოველი კუთხის
უხვი ბუნების სანახაობა მუდამ თვალ-წინ გვიდგას და აქაც-კი ამდენი ხნის
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სამშობლოდან მოწყვეტილებს. ჩვენ ხომ ანარეკლი ვართ ამ დიდებული
სანახაობის, ჩვენ ხომ ნაწილი ვართ განუშორებელი ყველაფრის ამის
უტყუარი და თანაშეზრდილი... დიდებული სანახაობა ჩვენი წარსულის
მკაფიოდ გამომსახველი, ზოგი გადარჩენილი, ზოგიც კი მტრისაგან
დანგრეული, განა ეხლაც არ გვიდგია თვალწინ შესანიშნავ წინაპართ
და ყველა განთქმულ მამულიშვილთა საფლავები, ზოგი დაკარგული და
ზოგიც გადარჩენილი. განა ძვირფასი ძეგლები არ არიან ჩვენი ეროვნული
გრძნობის გასაღვივებლად?
ყველაფერი ეს, რაც გვანსხვავებს ჩვენ პირუტყვებისაგან და პირ
მეტყველი შეუგნებლობისაგან, განა არ წამოადგენს ისეთ დიდებულ სა
თავეს, რომ ჩვენ არ დავივალოთ მისი სიყვარული და პატივისცემა?
ყველაფერი განა შეიძლება არ მივიჩნიოთ, როგორც მეორე მშობელი და
ამ მეორე მშობელისადმიც არ გვმართებს განა სამაგიერო პატივისცემა და
ერთგვარი მოვალეობის შესრულება?
მე მგონია ყოველი შეგნებული ქართველის მოვალეობაა სამაგიერო
გადაუხადოს თავის ქვეყანას, ერს და თავისიანებს. ყველამ, ვინაც გან
ვიცადეთ შეგნებულად და ღირსეულად ჩვენი სამშობლოს ვითარება და
ვინც ვატარებთ მის შვილის სახელს, ვალდებულნი ვართ შევიტანოთ
მის სალაროში ჩვენი ცხოვრების და გრძნობის კვალი, ესე იგი არ და
ვემსგავსოთ უმადურ ადამიანს, რომელმაც უზენაესისაგან ბოძებული
ქანქარი მიწაში ჩაფლა... თვითეულს ჩვენგანს ბევრი რამე გვაქვს ნასმენინახული და ცოტა რამ გაკეთებულიც. ყველაფერი ეს არ უნდა დაიკარგოს
უკვალოდ. კაცობრიობა წარსულის მოგონებითაც ცხოვრობს.
თუ ჩვენ არ აღვნიშნეთ ყოველივე, რისი მოწამეცა ვართ და რაც სა
ზოგადო სარბიელზე თავს გადაგვხდია, მომავალი მკვლევარი ქართველი
ვერ წარმოიდგენს მთლიან სურათს წარსულისას.
ამიტომაც მინდა პირადათ მაინც – და ყველა მეგობრებსაც ვურჩევ ამას
– ავასრულო ეს უუსაჭიროესი მოვალეობა სამშობლოსადმი და როგორც
ერთ-ერთმა მისგან დავალებულმა შვილმა, არ ჩავიტანო საფლავში
ყველაფერი, რაც მიხილავს, რაც გამიგონია, რისი მომსწრეც ვარ და რაც
ჩემის პატარა მონაწილეობით შემიწირავს სამშობლოს საკურთხეველზე.
ბოდიშს ვიხდი მკითხველთან, რომ ასეთი წინასიტყვაობით მისი ყუ
რადღება გავაცდინე, მაგრამ რა გაეწყობა, ბოლოს და ბოლოს, რომ
კარგად დავუკვირდეთ განა მთელი ჩვენი ცხოვრება დროს გაცდენა
არ არის?! შეიძლება ზოგი რამ გრძლად დაწერილი აღმოჩნდეს ჩემს
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ნაწერებში, მაგრამ წინასწარ ბოდიშს ვიხდი აჩქარებულ მკითხველთან
და აუჩქარებელ მკითხველს კი დიდს მადლობას ვწირავ, თუ მას ეს ხელთნაწერი ჩაუვარდება წასაკითხავად და მის ყურადღებას მიიპყრობს...
ჩვენ სხვა არაფერი დაგვრჩენია, მხოლოდ მარტოოდენ წყევლაკრულვა მათი, ვინც ამის მიზეზია და ამ გარემოების შემქმნელი...
ერთს ვთხოვ მხოლოდ ძვირფასს მკითხველს: ნუ წაიკითხავს ამ
ხელთნაწერს, თუ მის გულს სამშობლოს სიყვარული ღრმად არა აქვს
გამჯდარი, რადგანაც ყველაფერი ეს მისთვის გაუგებარი იქნება და ვაი
თუ დამაყვედროს ტყუილად დროს დაკარგვა. ამისათვის წინასწარ
ვაფრთხილებ ყველას, ხოლო ვინც ამ დიად გრძნობას არ არის მოკლებული,
მასთან ბოდიშის მოსახდელი არაფერი მაქვს. იგი, დარწმუნებული ვარ, ბევრ
მასალას ამოიკითხავს ჩვენი სიამისა და უფრო სიავის დამახასიათებელს.
იგი, დარწმუნებული ვარ, დაუზარებლად გამომყვება ამ შორეულს გზაზე
გადაშლილ ამბების მოთხრობის წასაკითხავად და ხშირად განიცდის
ალბად იმავე სიმწვავეს, რაც მე თვითონ მიგრძვნია და განმიცდია.
ასეთ მკითხველს გულწრფელ მადლობას ვსწირავ და ვთხოვ მხოლოდ
ერთ რასმე – ნუ დამზრახავს გულწრფელობისათვის და ნუ დამწამებს
პატივმოყვარეობას და, როგორც ძველი მწიგნობარნი ამთავრებენ თავის
ხელთნაწერს – შენდობას ნუ დაიზარებს ამ სტრიქონების დამწერისათვის...

ქ. პარიზი. 16 იანვარი 1946 წ.
ექ. ვ. ღამბაშიძე
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[მოგონებების წინასიტყვაობა შედგენილი
ვახტანგ ღამბაშიძის მიერ 1949 წელს]
შოტლანდია
I მარიამობის თვე, 1949 წ.
დღეს გარდავსწყვიტე ჩემი თავ-გადასავალის საბოლოო ტექსტის
შემუშავება. ე. ი. ცალკე ნაწყვეტებად რაც მაქვს უკვე დაწერილი, მას
უნდა დავუმატო გამოტოვებული ადგილები და დამთავრებული ხასიათი
უნდა მივცე. ამნაირად უნდა მივჰყვე სხვა განყოფილებასაც ანუ „კარებს“,
როგორც წინადვე მაქვს ნავარაუდევი. მეტი გადადება აღარ შეიძლება და
არც შესაწყნარებელია, რადგან ვინ იცის, რამდენ ხანს შემრჩება მუშაობის
უნარი, ხასიათი, გუნება და ჯანი – ყველაფერი ეს ჩემ ხანში და ჰასაკში
ძალიან ცვალებადი და სათუო არის და მაშინ ყველაფერი ფუჭად ჩამივლის
და ვერაფერსაც ვერ მოვასწრებ. უფრო დასანანებლად გამიხდება
და გულსაც მეტად დამწყვეტს. პირიქით უნდა დავეშურო და მალეც
დავასრულო, რომ მოვესწრო ამ ყველაფრის გავრცელებას მეგობრების
ვიწრო წრეში მაინც. წინად ნავარაუდევი მქონდა მხოლოდ სამუზეუმოდ
დამეტოვებია ეს მასალა და ეხლა-კი პირიქით, მინდა ახლობელთ და
მეგობართ ეხლავე გავაცნო მთელი ეს მასალა, სანამ თანამედროვენი
მიცნობენ და გარს მარტყიან, მაგრამ ყველას, რასაკვირველია, ამ
მასალას არ მივაწვდი, არამედ მხოლოდ რჩეულთ და ვისაც დაფასებაც
შეუძლია ყოველი ნაწარმოების ტვინის განსაკუთრებულის მიდრეკილების
გარეშე, როდესაც აზროვნება და შეგნება რამე გაუკუღმართებას არ
განიცდის ადამიანის შემეცნებაში და რომელიმე მონური გზით არ არის
გამრუდებული. ასეთ პირებს, სულ ერთია, ასეთი რამ საგულისხმოდ არ
ეჩვენებათ და საჭიროც არ არის მათი გაცდენა საამისოდ.
დავიწყე მაშ პირველი წიგნიდან და თვის დალევამდე უნდა დავასრულო,
თუ მშვიდობა იქნა – როგორც ჩვენში იტყოდნენ ხოლმე... სასიამოვნოდ
მირჩება, რომ აქვე მიხდება ეს მუშაობა, სადაც ორი წლის წინად დავიწყე:
ჩემ ძვირფას ქალიშვილთან, საუკეთესო პირობებში, მშვენიერ მოხდენილ
ადგილს და საუკეთესო განცდებში, როდესაც ერთის მაგივრად მეორე
ძვირფასი არსებაც თავის ქმარ-შვილით აქვე გვერდს გვიმშვენებს
და სიამოვნებას გვმატებს. აი ეს არის საიშვიათო გულის მაამებელი
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გასართობი ამგვარი შრომის შესასრულებლად სავსებით და წარმატებით,
ყოველმხრივად და ნაყოფიერად როგორც სულიერი, აგრეთვე ხორციელი
არსისათვის. უკეთესს პირობებს ოცნებითაც ვერ ინატრებს ეხლანდელი
ადამიანი ამ უფერულობით გაძნელებულ ცხოვრების დროს...
ყოველმა სამშობლოს დაშორებულმა შეგნებულმა მამულიშვილმა
მე
ტადრე მეტად საგულისხმოდ უნდა დაისახოს შემდეგი გარემოება.
ყოველთვის, როდესაც საქართველოდან წასულან მრავლად მისი
თვალსაჩინო წევრნი და სხვა ქვეყნად დასახლებულან, გარდა მცი
რეოდენი რიცხვისა, ყველანი დაკარგულან უგზო უკვლოდ ისე, რომ მათ
მოსაგონარად არაფერი არ დარჩენილა. სადაც უნდა ყოფილიყვნენ
ქართველები გადასახლებული, ოსმალეთში, რუსეთში თუ სპარსეთში –
ყველგან ეს სამწუხარო შედეგი გამეორებულა.
1921 წელს საქართველოს რომ უბედურება ეწვია, ამის მსგავსი
არაფერი არ ახსოვს ჩვენი წარსულის მრავალ ჭირ-ნახულს მატიანეს.
ამ გარემოებამაც ბევრი შეგნებული ქართველი გადმოსტყორცნა
უცხოეთისაკენ და ისეთ განსაკუთრებულ არა ჩვეულებრივ პირობებში,
რომ მთლად შეაწყვეტინა ამ გადმოსახლებულებს ყოველგვარი კავშირი
სამშობლოსთან. მაგრამ ესეც არ იკმარა, სრულებით მოისპო ყოველგვა
რი უბრალო ცნობაც კი წარსული პირების შესახებ – ისე წარიხოცა მათი
კვალი, თითქოს არც კი უარსებიათ მათ.
ამ გადმოსულ თაობაში ბევრნი არიან ისეთი პირები, რომელნიც
ძალიან ახლო მონაწილეობას იღებდნენ ჩვენ საზოგადო ცხოვრების
მიმდინარეობაში. მათი მოგონებაც, დაკვირვება და საერთო შეხედულება
არ არის უმნიშვნელო და უყურადღებოდ დასაგდები... ეს ხანა, 1921-1947დე, საკმაოდ დიდია, რომ მისი ყოველმხრივი ასახვა მნიშვნელოვნად
მივიჩნიოთ. მთელი მეოთხედი საუკუნე აქა ვართ, ბევრს უკვე სამშობ
ლოდანვე გვაქვს [გამოცდილება] საზოგადო საქმიანობის მხრივ და ბევრს
კიდევ ამ ხანამდე აქვს საკმაოდ დიდი ხანი გატარებული საზოგადო
მოღვაწეობის სხვა და სხვა დარგში.
ეხლანდელ დროს ადამიანი უნდა სარგებლობდეს ბეჭდური სიტყვით,
მაგრამ, სამწუხაროდ, ბედის გაუკუღმართების გამო ჩვენთვის ეს გზა
მიუწვდომელია. სამშობლოს კარები დახშულია. ამიტომაც უნდა ვი
სარგებლოთ უძველეს ჩვენ წინაპართა მიბაძვით, ერთად-ერთი სა
შუალებით, რომელიც ჩვენ ხელთ არის, ე.ი. ხელთ-მოწერის სახით
დავუტოვოთ ეს მასალა მომავალ ქართველობას. მრავალ ჭირ-ნახულ
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საქართველოს მარადიულობა უნდა გვწამდეს. ისიც უნდა გვრწამდეს, რომ
ძვირფასს სამშობლოს ოდესმე მწუხრის ზეწარი გადაეყრება, მოეცლება
ვერაგული კარ-ჩაკეტილობა და ყოველი ქართველის სიტყვას გასავალი და
ფასი დაედება, და მაშინ ეს მასალაც გამოსადეგი იქნება ჩვენი ცხოვრების
წარსულის მკვლევარისათვის. და თუ ესეც არ მოჰხდა, აქ, უცხოეთში,
შეიძლება ამ მასალის დატოვება. როგორც ბევრი სხვა რამ ინახება წიგნთსაცავებში, ისე იქნება შენახული ეს მასალაც, რამოდენიმე საუკუნეც რომ
გავიდეს, მნიშვნელობა მას მაინც არ დაეკარგება. და არა გვაქვს უფლება,
ეს ყველაფერი დავუკარგოთ საქართველოს და არ გადავსცეთ მომავალ
თაობას. პირიქით, დიდ და სანანებელ ცოდვათ ჩამოგვერთმევა ამის
მივიწყება.
ყოველი მომავალი თაობა ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევს
თავისი წარსულის შესწავლას და გათვალისწინებას. რა უნდა გაიგოს
თუნდაც მომავალმა მკვლევარმა ჩვენი ემიგრაციის შესახებ. საიდან უნდა
შეისწავლოს ამ ხანის ვითარება განათლებულ ევროპაში რამდენიმე ასი
ქართველის გადმონერგვის.
დარჩება, რასაკვირველია, კვალი ეგრედ-წოდებული პარტიული შეხლაშემოხლის, რომელიც ხშირად გამწვავების ხარისხს უახლოვდებოდა და
რამაც სამწუხარო კვალიც დასტოვა დრო გამოშვებით გამოცემაში. ამავე
დროს, ყველას ერთიანად საქართველოს სიყვარულით უფეთქს გული,
მისი დაშორების სინანულით უწუხს გული ყველას, მხოლოდ სამშობლოს
კეთილ-დღეობის ნატვრაში უტრიალებს ოცნება – ყველა ამ დიად
გრძნობებში გაერთიანებული, ქართველობას გათიშული და დაშორებული,
თითქოს მტრულად გადაკიდებული ერთიმეორესთან და არაფერი ეშველა
ამას, წამალიც არ გამოიძებნა, ამდენი ხნის განმავლობაში ამ სამწუხარო
მოვლენის მოსარჩენად. ჩვენ, შეგნებულ ქართველთ, გვევალება
ყველა ზემოხსენებულ მოსაზრების კარგად გათვალისწინება და რაიმე
საშუალების გამოძებნა.
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ვუძღვნი ჩემი საყვარელი დედ-მამის და იშვიათი მეუღლის, უძვირ
ფასესი ვანდას30 და ამ სოფლით უდროოდ და ტრაღიკულად გასულ ძვირ
ფასი შვილის, გივის31 ხსოვნას.
ვუძღვნი აგრეთვე სახსოვრად და მოსაგონრად ჩემს უძვირფასესთ და
უსაყვარლეს შვილებს: მედიას32, სუნანას33 და ჟორჟეტას34 თავის ქმრებიშვილებით და შვილიშვილებით.
კარი პირველი
დაწერილია 17 იანვარს, 1946 წელს,
დილის 5 საათზე 30 წ.
წაკითხულია ქართული მწერლობის მოყვარულთა წრეში
23 მარტს, 1946 წელს,
ჩემს ბინაზედ
დავიწყე გადაწერა კინლოჰმოიდარ[ტ]ში35 18 მარიამობისთვეს, 1947
წელს.
ღმერთო, კარგად დამასრულებინე...

30

ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე (1876-1945) – ინგლისური და ფრანგული ენის პედაგოგი. 1918-1921
წლებში ასწავლიდა ინგლისურ ენას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. საქართველოს
წითელი ჯვრის საზოგადოების კონსტანტინოპოლის განყოფილების ვიცე-პრეზიდენტი. საფ
რანგეთში ემიგრირების შემდეგ მუშაობდა თბილისის ქალთა საზოგადოების (იგივე ქართველ
ქალთა საზოგადოება) ხაზინდრად პარიზში.
31
გივი ღამბაშიძე (1902-1930) – ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის ვაჟიშვილი.
მოხალისე ჯარისკაცი რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომში. საომარ მოქმედებებში მონა
წი
ლეობის შესახებ დაწერილი მემუარები „ომის დღეები“ დაიბეჭდა თბილისში 2017 წელს.
ემიგრაციაში წასული, 1922 წელს საქართველოში დაბრუნდა, სადაც ექვსი თვით დააპატიმრეს. 1925
წელს კვლავ დატოვა ქვეყანა. თავი მოიკლა პარიზში, 1930 წლის 13 მაისს, 28 წლის ასაკში
32
მედია ღამბაშიძე (1899-1975) – ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის ქალიშვილი.
სწავლობდა სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იყო
უნივერსიტეტის პირველი სტუდენტური ბილეთის მფლობელი. საქართველოდან ემიგრი
რების
შემდეგ ცხოვრობდა ჯერ თურქეთში, მოგვიანებით კი – საფრანგეთში, სადაც ყოფილ იუნკერ შოთა
ნიკოლაძეზე იქორწინა.
33
სუნანა (თამარ) ღამბაშიძე (1901-1996) – ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის ქა
ლიშვილი.
34
ჟორჟეტა ღამბაშიძე (1903-1981) – ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის ქალიშვილი.
საქართველოდან ემიგრირების შემდეგ სტამბოლის მახლობლად სწავლობდა ქალთა ამერიკულ
კოლეჯში. კოლეჯის დასრულებისთანავე შეუერთდა საფრანგეთში ემი
გრი
რებულ ოჯახს. 1927
წელს იქორწინა გიორგი ნიკოლაძეზე და 1928-1931 წლებში კვლავ საქართველოში ცხოვრობდა.
გიორგი ნიკოლაძის გარდაცვალების შემდეგ დატოვა ქვეყანა. 1937 წელს ხელმეორედ იქორწინა
შოტლანდიელ პოლკოვნიკ რობერტ ნილ სტიუარტზე და კინლოხმოიდარტში (შოტლანდია), სტი
უარ
ტების საგვარეულო მამულში, გადავიდა საცხოვ
რებლად. სწორედ მათი სახლის ეზოშია
დასაფლავებული ვახტანგ ღამბაშიძე.
35
ჟორჟეტა ღამბაშიძისა და რობერტ ნილ სტიუარტის სახლი არდმოლიხში (შოტლანდია).
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საერთო გეგმა
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ბავშვობის ხანა პროგიმნაზიაში, ქუთაისის და თბილისის გიმნაზიებში.
საექიმო ფაკულტეტზე მოსკოვში, იმ დროის სტუდენტობის დახასია
თებით.
პირველი ჩამოსვლა პარიზში საექიმო დარგში გასაწრთვნელად 18961898 წწ.
დაქორწინება, საქართველოში დაბრუნება. მე და ჩემი მეუღლე ეროვ
ნული გეგმის შესრულების ახალ ასპარეზზე. საექიმო მუშაობა ჩემი
იმერეთში და თბილისში.
საექიმო მუშაობასთან დაკავშირებული საზოგადო მოღვაწეობა 18981922-დე.
ჩემი სანატორიუმი პატარა ცემში36, მიზანი და შედეგი 1904-1921-დე და
ბოლო.
ოთხ დელეგაციაში (ტრაპეზუნის, ბათუმის, სტამბოლის და პარიზის)
მუშაობა.
მამაჩემი, დეკანოზი დავით ღამბაშიძე37 და მისი საზოგადო მოღვა
წეობა.
ბოლშევიკების შემოსვლა საქართველოში. ჩემი მუშაობა საკურორტო
დარგში 1921-[...]38.
სამშობლოს განშორებით მეორე მეოთხედი საუკუნე – 1922-1947.
პირველი და მეორე მსოფლიო ომი: 1914-1918 და 1939-1945.
პატარა ცემის სანატორიუმი განადგურების შემდეგ, ზღვაზე განზრახუ
ლი მცურავი სანატორიუმის სრული გეგმა, განუხორციელებლად დარ
ჩენილი / რომანის სახით.
სამშობლოს თავისუფლების მოსპობის გამო უცხოეთში გახიზნულ ქარ
თველობის საქმიანობა და კულტურული მუშაობა მთელ მსოფლიოს
კუთხეებში.

36
ვახტანგ ღამბაშიძის მიერ ცემში დაარსებული ბავშვთა სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი სანა
ტორიუმი, რომელიც აქტიურად ფუნქციონირებდა 1904-1914 წლებში. პირველი მსოფლიო ომის
დაწყების შემდეგ სანატორიუმში მოზარდების მიღება შეჩერდა. 1918 წელს შენობა დაიწვა. საბჭოთა
ოკუპაციის შემდეგ ხელისუფლებამ სანატორიუმის კონფისკაცია მოახდინა.
37
დავით (დარისპან) ღამბაშიძე (1841-1910) – ვახტანგ ღამბაშიძის მამა, სასულიერო პირი და
პუბლიცისტი. 1883 წლიდან ცხოვრების ბოლომდე გამოსცემდა ჟურნალ „მწყემსს“. ეწინააღმდე
გებოდა საღვთო სჯულის რუსულ ენაზე სწავლებას საქართველოში. ახლო მეგობრობა აკავშირებდა
აკაკი წერეთელთან.
38
დედანში წინადადება დაუსრულებელია.
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14. ქართველები და მეორე ომი. მეორე ემიგრაცია ქართველების. მასა
ლა ისტორიისათვის.
15. მოხუცი ექიმის რჩევა ახალგაზრდა ექიმებისათვის, ნახევარი საუკუნის
გამოცდილებაზე დამყარებით.
16. პირმეტყველი ადამიანის გაპირუტყვების უტყუარი და სამწუხარო ნიშ
ნები. განათლებული კაცობრიობის თანდათანი გაველურება.
17. ჟამთა სიავის მიზეზით სამშობლოს დაშორებულ მამულიშვილის ნა
ანდერძევი გულის პასუხი სამშობლოს სახსოვრად მიძღვნილი უცხო
ეთიდან.
18. ამ სოფლის გამოსათხოვარი იმ სოფლად წასვლის წინ.
ეს არის დასახული გეგმა, რომელიც შესრულდება იმისდა მიხედვით,
სანამ გარემოება ხელს შემიწყობს და „სულთამხუთავიც“ დააყოვნებს
მოსვლას ტანჯული სულის მისაბარებლად. ამ 18 განზრახული კარიდან
ზოგიერთი შეიძლება მთელი წიგნის მასალად გადაიქცეს.
მთელი ჩემი თავგადასავალი მხოლოდ ჩემიანებისათვის და უახლოესს
მეგობრებისათვის იწერება. თუ ვინმე მოისურვებს ამის წაკითხვას,
მადლობის მეტი რა მეთქმის, ოღონდ ერთის რჩევით უნდა მივმართო
წამკითხველს: ნუ ხარჯავს ამის წაკითხვაზედ დროს, თუ მას მთავარ მიზნად
სამშობლოს სიყვარული არ აქვს დასახული არსებობისთვის.
ვახტანგ ღამბაშიძე
აგადირი, მაროკო. 28 აპრილი, 1948 წ.
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დამატება თავგადასავალის 18 კარის
რამოდენიმე განყოფილებათ:
1. მამაჩემის, ჩემი მეუღლის, ჩემი და სერგო გორგაძის39 მოგზაურობა
ევროპაში 1900 წელს: პარიზის მსოფლიო გამოფენა და ინტერნა
ციონალური საექიმო კონგრესი, ინგლისი, შვეიცარია და იტალია.
2. კახეთის რკინისგზის40 გაყვანა და ამ გზაზედ ჩემი უფროს ექიმად
მიწვევა; რისთვის მიმიწვიეს, რა გაკეთდა და რა საფუძველი დაედო ამ
ახალს საქმეს ქართველ თავადაზნაურობის თავოსნობისას.
3. ჩემი შვილის, გივის, თავის მოკვლის პირდაპირი მიზეზები, რამაც
მიიყვანა ჯანმრთელობით აღსავსე ყმაწვილი თავის მოსპობის გადა
წყვეტილებამდე.
4. პეტენის41 თავგადასავალი უცხოელის თვალსაზრისით. უცნაური ნიმუ
ში ცად აყვანილი კერპის სიცოცხლეშივე განადგურების, ალაგმული
„მართლმსაჯულების“ მიხედვით დასჯის და ამ სასჯელის გაგრძელების.
5. მსოფლიოს უდიდესი ჯალათები და სისხლისმსმელები.
შენიშვნა: თუ დამცალდა ამის დაწერაც, მაშინ შეიძლება მთელი ეს მასალა
დაერთოს ზემოხსენებულ თვრამეტ კარს მეცხრამეტე და მეოცე კარის
შესავსებად, 31.8.48.
6. /1937-1947/ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა ასოციაციის42 ათი
წლის თავმჯდომარეობის შემდეგ სოციალ-დემოკრატიულ ჯგუფის
მიერ იერიშის მოტანის საპასუხოდ დასაბუთებული მოხსენება (თუ
ემიგრაციის ისტორიაში ვერ დაეტია ეს ნავარაუდევი მოხსენება).
და კიდევ, სხვა შეიძლება რამეც, რაც მომაგონდება ამ მუშაობის დროს
და რაც ეხლავე არა მაქვს გათვალისწინებული. ეს გააჩნია დროს და ჩემ
გამძლეობას. და თუ ვერ მოვასწარი ყველაფერი, ამითაც ბევრი არაფერი
დაშავდება და არც დაბრკოლდება. უმთავრესი ის არის, რაც გაკეთდა
წინასწარ დასახული გეგმიდან და მისი შედეგი...
39

სერგი გორგაძე (1876-1929) – ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, ენათმეცნიერი.
კახეთის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა ქართველ თავად-აზნაურთა ინიციატივით 1913 წელს
დაიწყო და 1915 წელს დასრულდა.
41
ანრი ფილიპ პეტენი (1856-1951) – ფრანგი პოლიტიკოსი და სამხედრო პირი. პირველი მსოფლიო
ომის დასასრულს მიენიჭა საფრანგეთის მარშლის ტიტული. ვიშის რეჟიმის მეთაური 1940-1944 წლებში.
42
საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა ასოციაცია დაარსდა პარიზში 1922 წელს საქართველოდან
ემიგრირებული პოლიტიკური დევნილების მიერ. ასევე ცნობილია ქართველთა სათვისტომოს
სახელით.
40
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ჩემი დედ-მამა
მამაჩემი დაბადებულია 1841 წელს სოფ. შროშას, შორაპნის მაზრაში,
რომელიც 5 კილომეტრით შორავს სადგურ ძირულას. მამამისი, ბესარიონ
ღამბაშიძე43, ყოფილა ამ სოფელში მღვდლად. საზოგადოთ, ღამბაშიძეე
ბის წინაპრებში ბევრნი ყოფილან მღვდლად და სასულიერო წოდების
შთამომავლობისა ყოფილან. ნათლობის სახელი მამიჩემის ყოფილა
დარისპანი, მაგრამ შემდეგში სასულიერო სემინარიაში ეს „წარმართულ“
სახელად მიუჩნევიათ და დავითად გადაუკეთებიათ. პირველი დაწ
ყებითი სწავლა სახლში მიუღია და შემდეგ კი ქუთაისის სასულიერო
სასწავლებელში მიუღებინებიათ, რადგანაც იქ მღვდლის შვილებს უფა
სოდ ასწავლიდნენ. ამ დროს რკინისგზა არ ყოფილა და ქუთაისამდე
პირდაპირი გზა სოფ. წევაზე გადასვლით ზესტაფონიდან გზატკეცილი,
50 კილომეტრი ყოფილა ან ფეხით, ან ცხენით გასავლელი. სასულიერო
სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ თბილისის სემინარიაში შესულა და
იქ სწავლა დაუმთავრებია მიახლოვებით, მგონი, 1866 წელს. თბილისამდე
ჩასასვლელად ცხენით უმოგზაურნია. კორტოხზე გადავლით მტკვრის
ნაპირებამდე, ბორჯომის ხეობიდან რომ გამოდის ეს მდინარე, გორის
მაზრის ველზე დასაშვებად სოფ. ცხრამუხას გასწვრივ, აქედან კი ტივით
ჩადიოდნენ თურმე თბილისს, რასაც უნდებოდნენ დილიდან დაღამებამდე.
შემდეგ ღამეს ათევდნენ გზაში და მეორე დღეს ადრე წასულნი შუადღისას
მიაღწევდნენ თურმე ქალაქს. თან მიჰქონდა ყოველთვის ტიკით ღვინო,
სიმინდის ფქვილი და ყოველგვარი სოფლური სანოვაგე, რაც კი დიდხანს
შეინახებოდა.
თბილისი, როგორც მამას არაერთხელ უთქვამს, ეგრედ წოდებულ
ალექსანდრეს ბაღთან, ეხლანდელ ბარიათინის ქუჩასთან, თავდებოდა.
თურმე შემდეგ ყოფილა გაშლილი მინდორი და ხეები. სემინარიაში სწავ
ლადამთავრების შემდეგ მამას განუზრახავს უმაღლეს სასწავლებელში
შესვლა, უფრო საექიმო დარგზე, რადგანაც ეს ძალიან უყვარდა, მაგრამ
ქუთაისში რომ ჩასულა ამ საქმისათვის, გაბრიელ ეპისკოპოზს44 უთქვამს:
მე გირჩევ სასულიერო დარგში დარჩენას, მით უფრო, რომ ძალიან გვესა
ჭიროება განათლებული მღვდლებიო. მე ძალიან მსურს საექიმო დარგის
შესწავლა და მერე კი მღვდლის ხარისხის მიღებაო, უპასუხნია მამაჩემს.
43

ბესარიონ ღამბაშიძე – დეკანოზ დავით ღამბაშიძის მამა. სასულიერო პირი. ქართველთა შორის
წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი.
44
გაბრიელ ქიქოძე (1825-1896) – სასულიერო მოღვაწე, მეცნიერი და პედაგოგი, იმერეთის ეპისკოპოსი
1860-1896 წლებში.
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ამაზედ გაბრიელ ეპისკოპოზს უთქვამს: რაც შეეხება საექიმო დარგს და,
იმავე დროს, მღვდლობას, მღვდელს სრულებით არ შე[სწევ]ს ხორციელი
მკურნალობაო. მაშინ მამას უთქვამს: აბა, სასულიერო აკადემიაში შევალო,
რადგანაც უმაღლესი განათლება ძალიან მინდა რომ მივიღოო, მაგრამ
ამაზედაც არ დათანხმებულა და უთქვამს, განათლებული მღვდლები
ცოტა მყავს. შენ სასულიერო სემინარიის სრული [...]45 გაქვს მიღებული,
ესეც კარგი და საკმარისიაო და ეხლავე გაკურთხებთ მღვდლათო. მამა
იძულებული ყოფილა მიეღო მღვდელმთავრის წინადადება და თავის
დიდის ხნის საწადელზე ხელი აეღო. როგორც მამა ამბობდა, ისეთი იშვი
ათი თვისების ყოფილა ეპისკოპოზი გაბრიელი იმ დროსაც კი, რაშიდაც
მერე მეც დავრწმუნდი, რომ შეუძლებელი იყო მისი თხოვნის გაცრუებაო.
სარწმუნოებრივი გატაცებით და ზნეობრივი უზენაესობით გამსჭვალული
მისი არსება მომაჯადოებელ გავლენას ახდენდა ყველაზე, ვისაც კი მასთან
ახლო ყოფნა უხდებოდა.
რადგანაც მღვდლად კურთხევისათვის, გარდა ბერად შესულებისა,
ქორწინება იყო საჭირო, მამა გამგზავრებულა თბილისს და იქ კარგა ხნის
ნაცნობ ახალგაზრდა ქალიშვილისთვის წინადადება მიუცია და ჯვარი
45

დედანში ტექსტი არ იკითხება.
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დაუწერია მიახლოვებით 1867 წელს.
დედაჩემი ყოფილა ყაზბეგის ქალი, მოხევე, სტეფანწმინდიდან,
ეხლანდელ სოფელ ყაზბეგიდან. დაბადების წელი კარგად არ მახსოვს,
უნდა ყოფილიყო მიახლოებით 1848 წელი. სახელად გურანდუხტი
რქმევია, რომელიც შემდეგში, ესეც ძალით, ოლღად გადაუკეთებიათ.
მამამისი სულ პატარაობისას გარდაცვლილა და დედასთან ობლად
დარჩენილა. დედამისი ელენე ყაზბეგი ყოფილა ახლობელი ნათესავი
ცნობილი მწერლის, ალექსანდრე ყაზბეგისა46. პატარა ბავშვი დედასთან
იზრდებოდა სტეფანწმინდაში და იმისაგან ისმენდა ხშირად იმ უსა
მართლობას და გაჭირვებას, რომელსაც განიცდიდნენ მოხევენი რუსე
ბისგან გაუკუღმართებულ პირობებში. სამწუხაროდ, დედამისი მალე
გარდაცვლილა და 9 წლის ბავშვი, სულ ობლად დარჩენილი, წაუყვანიათ
სანდრო ყაზბეგის დედასთან, თარხნიშვილის ქალთან. ამ დროს სანდრო
ყაზბეგის ცხოვრებიდან ბევრი რამ უამბნია ხოლმე დედაჩემს. იქ დარ
ჩენილა რამოდენიმე წელს მხოლოდ, რადგანაც თარხნიშვილის ქალს
უცნაური ხასიათი ჰქონია და მოპყრობაც საკმაო სინაზეს მოკლებული.
როდესაც იგი სოფლად წასულა, დედაჩემი დარჩენილა თბილისში თავის
დედის ერთ-ერთ მეგობარ ქალთან, რომელსაც იგი ძალიან ჰყვარებია
და თარხნიშვილის ქალის დედინაცვლობის მაგიერ ნამდვილი დედობა
გაუწევია. ეს დარბაისელი გულკეთილი ქალი, დაქვრივებული და უშვილო,
თურმე ნამდვილ დედობას უწევდა დედაჩემს. ესეც მოხევე ყოფილა
შთამომავლობით და რაც ნამდვილ დედას – ელენეს – ვერ მოუსწრია,
ამ დედისმაგიერს შეუსრულებია. იგი მოუთხრობდა თურმე დედაჩემს
მთიულეთში რუსების მიერ ჩადენილ უსამართლობას. ყველაფერი, რაც
შემდეგში სანდრო ყაზბეგმა თავის მხატვრულ ნაწერებით გამოაშკარავა
ესე დაწვრილებით, ჯერ – დედას და მერე დედის მაგიერს დედაჩემის
თვის უთქვამს და მის ნორჩ არსებაზე აღმოუფხვრელ შთაბეჭდილებით
დაუმჩნევია.
დანამდვილებით არ ვიცი, დედაჩემს რომელ სასწავლებელში უსწავ
ლია, მაგრამ, როგორც უთქვამს ჩემთვის, მეტი და უფრო საგულისხმო
რამ სახლში შინაურულად შეუთვისებია. ეს დაედო ფუძედ მის მომავალ
მამულიშვილურ სულისკვეთებას.
როდესაც მამაჩემს თავისი განზრახვა, მეუღლედ წაყოლის, გაუმჟღავ
ნებია და თანაც მომავალი ცხოვრების გეგმა გაუთვალისწინებია, სოფლად

46

ალექსანდრე ყაზბეგი (1848-1893) – მწერალი, დრამატურგი, პოეტი, მთარგმნელი და მსახიობი.
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დარჩენის და იმერეთში წასვლის შესახებ, მას ეს წინადადება სავსებით
მიუღია და მალე, ახლად ჯვარდაწერილნი, სოფელში ჩასულან.
ამ დროს რკინისგზის გაყვანის გეგმა ინგლისელების მიერ უკვე
ყველასათვის ცნობილი ყოფილა და ის ადგილი, რომელიც შემდეგ ზეს
ტაფონად გადაიქცა, გეგმით, დიდ სადგურად ყოფილა დასახული. ადგილ
მდებარეობის მიხედვით, სწორედ ეს სადგური უნდა გადაქცეულიყო დიდ
სადგურად. აქ თავდებოდა იმერეთის ვაკეები და აქედანვე იწყებოდა
აღმართები, ჯერ მდინარე ყვირილის და მერე მისი შემდინარე ჩხერიმელას
მიმდინარეობის მიხედვით სურამის ქედამდე. ფოთიდან ზესტაფონამდე
მიმავალ მატარებელს აქ ეცვლებოდა ორთქმავალი და აქედან ხაშურამდე
ჯერ ერთი ორთქმავალი და მერე მეორეც ემატებოდა ბეჟანთუბნიდან, უკან
მომწოლი და ძლივს გადაიყვანდა ხოლმე ეგრედ წოდებულ კორტოხზე.
ზესტაფონი ძველ, ჯერ კიდევ სტრაბონის47 დროიდან ცნობილ შორაპნის
ციხესთან 4 კილომეტრითაა დაშორებული. წარმომდგარა ეს სიტყვა
თითქოს „ზედა ფონიდან“, როგორც ამბობენ, გადაქცეულა „ზესტაფონად“
და შემდეგ კი რკინისგზის სახელწოდების გამო ყვირილად გადაქცეულა,
მდინარის სახელისდა მიხედვით. რკინისგზის გაყვანამდე აქ მხოლოდ
ორი-სამი მოსახლე ყოფილა, მაჭავარიანები და ამათ მამაჩემიც მი
მა
ტებია. ასე რომ, მოშორებულ სოფელში დარჩენის მაგივრად მამაჩემს
აქ, რკინისგზის სადგურის სიახლოვეს, ყოფნა ბევრად უფრო მოხერ
ხებულად დაუსახავს და გადაუწყვეტია აქ დამკვიდრება. მართლაც,
უცებ, რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ამ ცარიელ ადგილზე, სადაც
სახნავ-სათესი ადგილების მეტი არა იყო რა, წამოჭიმულა პატარა დაბა,
კერძო სახლებით და სავაჭრო დუქნებით. აქვე დამკვიდრებულა მთელი
შორაპნის მაზრის მართვა-გამგეობის დაწესებულებები და უკვე 1872 წელს
გადაღებულ სურათზე დაბა ყვირილა, ანუ ზესტაფონი, მიაგავს დიდი ხნის
დაარსებულს საცხოვრებელს საკმაოდ დიდი მოსახლეობით.
რასაკვირველია, ამას ყველაფერს ხელი შეუწყო რკინისგზამ და,
ამ მხრივ, მამაჩემის ნავარაუდევი ამ ადგილის მომავალი სავსებით
განხორციელდა. მამაჩემის თვალწინ დაარსდა, გაიფურჩქნა და განვი
თარდა ეს ახალი ადგილი და ამიტომაც მას ძალიან უყვარდა იგი.
რამოდენიმეჯერ მისცეს საქართველოს ექსარხოსებმა მას წინადადება,
გადასულიყო თბილისს სიონის საკათედრო ტაძრის დეკანოზად, მაგრამ
არასოდეს არ სთანხმდებოდა ზესტაფონის მიტოვებას, სადაც დარჩა იგი
თავის აღსასრულამდე, 1910 წლამდე. აქვე ააშენა მამაჩემმა ჯერ ერთი
ეკლესია, შემდეგ გედევან ჩუბინიძეს48 დაეხმარა ლამაზ ქვითკირის ეკლე
სიის აშენებაში, ძველი კი სასაფლაოზე გადაიტანა. ეს ახალი ეკლესია,
47
48

სტრაბონი (ძვ. წ. 64 ან 63-ახ. წ. 24) – ბერძენი გეოგრაფი, ფილოსოფოსი და ისტორიკოსი.
გედევან ჩუბინიძე – შავი ქვის მრეწველი ქუთაისის გუბერნიაში, ქველმოქმედი.
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მთლიანად თლილი ქვისგან აგებული, 1896 წელში ბოლშევიკებმა სავსე
ბით დაანგრიეს 1921 წელს სხვა შენობის ასაგებად, თითქოს ზესტაფონში
სხვა თავისუფალი ადგილი არ მოიპოვებოდა. აქვე იყო გახსნილი ეგრედ
წოდებული „ნორმალური“ სასწავლებელი, სადაც პირველდაწყებითი
სწავლა სწარმოებდა. მამაჩემი ასწავლიდა საღმრთო სჯულს ქარ
თულ ენაზე. მაგრამ მალე კავკასიის ოლქის [მზრუნველი] იანოვსკის49
განკარგულებით ქართულად სწავლება აკრძალეს და რუსული ენა იყო
სავალდებულოდ დასახული. ამ განკარგულებაზე მამაჩემს გადაჭრით
უარი განუცხადებია და თავისი „საპროტესტო“ განცხადება, ვრცლად
დახასიათებული, ოლქის მზრუნველისათვის გაუგზავნია. ეს „პროტესტი“
თავდებოდა ამ სიტყვებით: „ქართველ ბავშვებისათვის რუსულ ენაზე
საღმრთო სჯულის სწავლება მე მიმაჩნია არათუ შეუძლებლად, არამედ
პირდაპირ ცოდვად და ამისთვის თავს ვანებებო“.
მე დავბადებულვარ სწორედ აქ, ზესტაფონში, 15/28 აპრილს, 1872 წელს,
წითელ პარასკევს დღეს, როდესაც სააღდგომო კვერცხებს ღებავდნენო.
მე ვიყავი მეორე შვილი. ჩემი ძმა უფროსი იყო ჩემზე სამი წლით.
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კირილ იანოვსკი (1822-1902) – რუსი სახელმწიფო მოღვაწე და პედაგოგი, კავკასიის სასწავლო
ოლქის მზრუნველი 1878-1901 წლებში.
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პირველი მოგონება ჩემი ბავშვობის უდრის მიახლოვებით მეექვსე წლის
ასაკს. მახსოვს სიზმარივით, მე და ჩემმა ძმამ რომ წითელა მოვიხადეთ
და დედა ნაზად გვივლიდა, გვანებივრებდა. ჩემი ძმა უკვე გიმნაზიაში
სწავლობდა და მეც ძალიან მეხარბებოდა მისი მდგომარეობა. ხშირად
ვეკითხებოდი, როგორი იყო ქუთაისი, რას ასწავლიდნენ გიმნაზიაში და
სხვა ... ვეკითხებოდი, როდის წამიყვანდა მეც სასწავლებელში, რადგანაც
მეც ძალიან მენატრებოდა ქუთაისის ნახვაც და სასწავლებელში ყოფნაც.
ამაზე მამაჩემი მეტყოდა: ორჯელ რომ მოვა სიმინდი, მერე წაგიყვანო.
ჯერ სახლში უნდა ისწავლოო. დამაწყებინა ანბანი. დედაენას შევუდექი.
საღმრთო სჯულს ზეპირად მასწავლიდა და ანგარიშსაც. როდესაც ყვე
ლაფერი ეს გავათავე, ჩემი ძმაც ჩამოვიდა საზაფხულოდ სამი თვით.
ძალიან მიხაროდა, რომ მარტო არ ვიყავი სახლში და სათამაშოდ ტოლი
მაინც მყავდა ვინმე.
მახსოვს, ამ ზაფხულს რამოდენიმე ფრანგის ოჯახი ჩამოვიდნენ
ზესტაფონს, შავი ქვის წარმოება იყო დაწყებული და ამ საქმისათვის
არიან ჩვენში მოსულნიო. საღამოობით ერთ ადგილას, სადაც საკმაოდ
ღრმა იყო მდინარე ყვირილა, მოდიოდნენ საბანაოდ. ყველამ კარგად
იცოდა ცურვა და მდინარეში ჩახტებოდნენ ხოლმე. მე და ჩემ ძმასაც
მამაჩემი სწორედ ამ ადგილს წაგვიყვანდა. ცურვა წინა წელს გვასწავლა
ორივეს და ისე თამამად ვცურაობდით, რომ წყალში ვეშვებოდით ძირს
და შიგ ფეხებში გავუსხლტებოდით ხოლმე ამ ფრანგებს შესაშინებლად.
ისე ვიყავით ცურვაში გაწვრთნილნი, რომ ვერცხლის ორ შაურიანს
გავისვრიდით და უცებ ყველანი ჩავყურყუმალდებოდით მდინარის ძირზე
ამ ფულის მოსაძებნად, ვინც ნახავდა, ფულიც მისი იყო. დასვენების დროს
ჭიდაობასაც ვმართავდით წყლის პირას. ძალიან გვიკვირდა, რომ ყველა
ფრანგებს: ქალებსა და კაცებსაც, საბანავო ჩასაცმელი ჰქონდათ და ჩვენ
კი ტიტლიკანები ვიყავით. ძალიანაც რომ გვდომოდა, ამგვარ ჩასაცმელს
ჩვენში ვერსაც ვიშოვიდით ხოლმე. მერე დავიწყეთ პერანგის ამხანაგით
ჩასვლა წყალში, ოღონდ მუხლის თავს ზევით ავიწევდით ხოლმე, თორემ
ისე ძნელი იყო ცურვა.
სიმინდი შემოვიდა უკვე, ბევრიც ვჭამეთ შემწვარი. მამას შევეკითხე,
კიდევ ერთხელ უნდა შემოვიდეს და მერე წაგიყვან სასწავლებელშიო.
გავისტუმრეთ თუ არა ჩემი ძმა ქუთაისისკენ, მამაჩემმა გამომიცხადა,
ეხლა რუსულად უნდა ისწავლო ყველაფერი, რაც ქართულად ისწავლეო.
დამაწყებინა რუსულად კითხვა და საღმრთო სჯულიც სულ ახლად,
რუსულად, უნდა მესწავლა. ჩემს განცვიფრებას საზღვარი არ ჰქონდა.
რად მინდა რუსულად სწავლა, როდესაც ქართულად ზეპირად ვიცი-მეთქი.
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გაეცინა მამაჩემს და ამიხსნა: ეს, რაც ქართულად ისწავლე, შენთვის
არის, სასწავლებელში არ გამოგადგებაო. სასწავლებელში რუსულად
უნდა უპასუხოო... დედას მივაშურებდი ხოლმე, რომ უფრო გამეგო, რას
ნიშნავდა ყველაფერი ეს. დედა დამიჯდებოდა და ტკბილად მეტყოდა:
კი, გენაცვალე, შენ მართალი ხარ, ქართული საკმარისი უნდა იყოს,
მაგრამ უნდა იცოდე, რომ ის წყეული სასწავლებელი უკუღმართად არის
მოწყობილი და ქართულად სწავლის ნებას არ იძლევიანო.
მეტი რა გზა იყო, უნდა დავმორჩილებოდი ბედს. უგულოდ შევუდექი ამ
ახალ სწავლას და წამდაუწუმ მივდიოდი დედასთან და ვეუბნებოდი: აბა,
დედა, რა კარგია: „მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა“ და რასა ჰგავს:
„ოტჩე ნაშ, იჟე ერი ნა ნებესახ“. „კი, გენაცვალე, რა შედარებაა, მაგრამ ხომ
იცი, რომ ის წყეული რუსები თავისას არ იშლიან“... და სხვა და სხვა.
როგორც იქნა, ეს წელიწადიც გავლიე ამ უფერული და უგემური სწავ
ლის გასაბათილებლად. შევძვრებოდი ხოლმე მამაჩემის ოთახში, ხან
ერთ წიგნს გამოვიტანდი ქართული ლექსებისას და ხან – მეორეს და
გემოს ჩასაყოლებლად რუსულ გაკვეთილის შემდეგ რამოდენიმე ლექსს
ხმამაღლად წავიკითხავდი დედაჩემის წინ, როდესაც სამზარეულოში
საჭმელს ამზადებდა ან რასმე საქმიანობდა. ამით ვსტკბებოდით მეცა და
დედაჩემიც, რომელიც ყოველთვის განმარტებას მიმატებდა წაკითხულის
შესახებ.
1880 წელს დადგა ჩემთვის ზაფხული. გაზაფხულზე დათესილმა
სიმინდმა ტარო გაიკეთა, დაისრულა და მის შეწვას და ჭამას შევუდექით.
ვითვლიდი სიამოვნებით დღეებს, რომ მარიამობისთვეც მიწურულიყო,
რადგანაც ამ თვის დამლევისთვის მამას უნდა წავეყვანე ქუთაისში
გიმნაზიაში შესასვლელად. მოვემზადეთ მამაჩემი, ჩემი უფროსი ძმა
და მე. დედამ რკინისგზის სადგურამდე მოგვაცილა, გზა დაგვილოცა,
თითქოს შორეული მოგზაურობისათვის ვყოფილიყავით განწყობილი;
სულ 36 კილომეტრი იყო ქუთაისამდე, მაგრამ ეს მოგზაურობა ჩემთვის
დიდმნიშვნელოვანი იყო. მატარებელში რომ ჩავსხედით, ეგრედ წო
დებულმა კონდუქტორმა, რომლის სახელიც და დანიშნულებაც მამაჩემმა
ამიხსნა, რაღაც პატარა მაგარი ქაღალდის ნაჭრები მოგვთხოვა, რა
საც ბილეთს ეძახდნენ. ჩვენთვის მამამ სამი ამნაირი ნაჭერი მისცა,
რომელიც კონდუქტორმა გახვრიტა და უკანვე დაუბრუნა და სხვებმა კი,
როგორც დავინახე, პირდაპირ ფული მისცეს. კონდუქტორს უკან მეორე
კონდუქტორი მოჰყვებოდა, ამ აღებულ ფულს პირველი მეორეს აწვდიდა.
მეორეს კი აბგა ჰქონდა ხელში აღებული და ამ ფულს აბგაში ჰყრიდა.
ეს რომ დავინახე, მამას ვკითხე – რატომაა, რომ ჩვენ რაღაც ქაღალდი
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ვაჩვენეთ, რომელზედაც დაბეჭდილი იყო ყვირილა-ქუთაისი და ისინი კი
პირდაპირ ფულს აძლევდნენ? ამაზედ მამამ ღიმილით მიპასუხა – მერე
გეტყვიო და მართლაც ქუთაისში ჩასვლისას ამიხსნა მიზეზი, რაც იყო ამ
განსხვავების.
ორ საათის განმავლობაში ჩავედით ქუთაისში. მამამ მიმიყვანა პრო
გიმნაზიის შენობასთან. იქ დამტოვა ცოტა ხნით, მითხრა: შენ გვარს რომ
ამოიკითხავენ, უნდა გახვიდე წინ. გკითხავენ, შენ უნდა უპასუხო და თუ
კარგად მიუგე, მაშინ მიგიღებენ. მეც მალე დავბრუნდები შენ წასაყვანად
და მერე მეორე სასწავლებელშიდაც წაგიყვანო.
მართლაც, ცოტა ხნის შემდეგ გამომიძახეს, გავედი წინ. მკითხეს ორისამი ლოცვა, შემდეგ წამაკითხეს პატარა ამბავი რუსულად, რამოდენიმე
კითხვა ანგარიშის შესახებ მომცეს. მითხრეს: კმარა, დაჯექი თავის
ადგილსაო.
მამაც დაბრუნდა ცოტა ხნის შემდეგ, წამიყვანა მეორე ადგილზე, უფ
რო დიდ შენობაში. ეს გემნაზია50 არისო. ის ოთხკლასიანი იყო, ეს კი
რვიანი არისო, აქაც უნდა გამოცდა ჩააბაროო. აქაც გამომიძახეს და
ცოტა ხნის შემდეგ გამანთავისუფლეს. მამამ წამიყვანა ბიძაჩემთან,
50
დედნის სტილი შენარჩუნებულია, გვხვდება როგორც „გემნაზია“ და „გიმნაზია“, ისე „სემინარია“ და
სემენარია“.
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ესტატე ღამბაშიძესთან51, რომელიც ზევით მაღლობზე იდგა წმ. გიორგის
ეკლესიასთან. იქიდან მთელი ქუთაისი მშვენივრად სჩანდა თავისი
წარმტაცი მდებარეობით, რომელსაც რიონის მდინარე დიდ სილამაზეს
უმატებს.
მეორე დღეს მამაჩემმა წამიყვანა ჯერ გიმნაზიაში, სადაც უნდა გაეგო
ჩემი გამოცდის შედეგი. უთხრეს, რომ მიღებულად ვიყავი ჩათვლილი. მა
შინ მამა შემეკითხა: სად გირჩევნია დარჩენაო, ორივეგან მიღებული ხარო.
მე ისევ პროგემნაზია ვარჩიე, რადგან იქაური უფროსი, ე. ი. დირექტორი
მამონტოვი52, ძალიან კარგი კაცი იყო და პირველ ნახვისთანავე მშვენიერ
შთაბეჭდილებას ახდენდა ბავშვებზე. ისეთის ალერსით და სიყვარულით
შეგვხვდა, რომ ამისი დავიწყება არ შეიძლებოდა.
მამაჩემმა უკანასკნელად დამარიგა, მითხრა: აბა ჭკუით იყავი, ნუ
იცელქებ, კარგად ისწავლე. მე მალ-მალე ჩამოვალ და გინახულებთ
ორივესო. არ მეგონა, თუ ჩააბარებდი გამოცდას და უკან ვაპირებდი შენს
წაყვანას, მაგრამ რადგანაც ორივეგან მიგიღეს, სჯობს კარგად განაგრძო
სწავლაო. ჯერ ბიძაშენთან იცხოვრებთ ორივენი, მერე შეიძლება სხვა
ბინაზე გადაგიყვანოთო. გვაჩუქა ცოტა ფული მე და ჩემს ძმას და წავიდა
ყვირილისაკენ.
I ენკენისთვეს პარაკლისი გადაიხადეს და ორს უკვე სწავლას
შევუდექით. უფროს მოსამზადებელ კლასს ეძახდნენ ჩვენსას. ჩვენი
კლასის დამრიგებელი იყო გეოგრაფიის მასწავლებელი ვოიცეხოვსკი.
თვალყურის მგდებელი კი – მიხეილ ჭიჭინაძე53. პირველმა გვითხრა სხვა
დარიგებასთან ერთად, არ გაბედოთ ქართულად საუბარიო. თუ ქართულს
თავი არ დაანებეთ, ვერასოდეს რუსულს კარგად ვერ ისწავლით და
გამოთქმა, კილო ქართული გექნებათ რუსულში. თქვენს ამხანაგს, მო
წაფეს, გამრეკელს ექნება ყოველთვის „მარკა“ და ვინც კი გაკვეთილსა
და გაკვეთილს შუა, შესვენების დროს, ქართულად ხმას ამოიღებს, იმას
მისცემს ის ამ „მარკას“. შემდეგ ამის მიმღები უნდა ცდილობდეს, რომ ვისმე
შეასწრობს ქართულად საუბრის დროს და მას მიაჩეჩოს ეს მარკა. ამან
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ესტატე ღამბაშიძე (1852-1904) – ქუთაისის სასულიერო სემინარიის პედაგოგი. სემინარიაში
ასწავლიდა ბერძნულ ენას. მისი ორი შვილი, ლევან (1900-1938) და დიმიტრი (1889-1937) ღამბაშიძეები,
დახვრიტეს დიდი ტერორის წლებში კონტრრევოლუციური და ჯაშუშური საქმიანობის ბრალდებით.
52
ალექსეი მამონტოვი (1840-?) – პედაგოგი, 1864 წელს დაამთავრა მოსკოვის საიმპერატორო უნივერ
სიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიური ფაკულტეტი. 1882 წელს დაინიშნა ქუთაისის პროგიმნაზიის
ინსპექტორად. 1882-1891 წლებში იყო ქუთაისის ქალთა გიმნაზიის პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე.
1897 წლიდან 1901 წლამდე მუშაობდა ქუთაისის რეალური სასწავლებლის დირექტორად. 1897 წლიდან
იყო ქუთაისის საოლქო სასამართლოს საპატიო მომრიგებელი მოსამართლე. 1901 წელს დატოვა
ქუთაისი და გაემგზავრა პიატიგორსკში იქაური პროგიმნაზიის დირექტორის თანამდებობაზე სამუშაოდ.
53
მიხეილ ჭიჭინაძე – 1878 წელს თბილისში დასტამბული პედაგოგიური სახელმძღვანელოს „თვალსაჩინო სწავლა ახლად შესრულის ყმაწვილთათვის სახალხო შკოლებში“ ავტორი.
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კიდევ სხვას და ვისაც საბოლოო[დ] შერჩება უკანასკნელი გაკვეთილის
დროს, კლასის დამრიგებელი მოიკითხავს და მას უსადილოდ დასტოვებს
რამოდენიმე საათით.
გათავდა თუ არა პირველი გაკვეთილი, ამ გამრეკელმა კარგი მეძე
ბარივით დაიწყო მოწაფეთა შორის სიარული, რომ ჩაეჭირა ვინმე
ქართულის მოლაპარაკე. იმის შიშით, რასაკვირველია, ყველანი
ერიდებოდნენ ქართულ ლაპარაკს. მე ამ გარემოებამ ძალიან გამაბრაზა
და სრულებითაც არ დამათმობინა ქართული ლაპარაკი. მომიახლოვდა,
რასაკვირველია, ეს გამრეკელი და სიხარულით მომაჩეჩა თავისი მარკა.
ასეთმა მისმა საქციელმა ძალიან გამაბრაზა, საყვედურით მივმართე და
ქართულად ვუსაყვედურე: არა გრცხვენია-მეთქი. „ბევრს ნუ ლაპარაკობ,
აბა დაიჭი ხელშიო“, – გაიძახოდა რუსულად, თითქოს კმაყოფილი
აღმსრულებელი თავისი სამარცხვინო მოვალეობისა.
გამოვართვი, ჯიბეში ჩავიდე და ბოლო გაკვეთილამდე მე ის არ
ამომიღია. რამდენჯერმე მომიახლოვდა ის გამრეკელი და მირჩევდა, რა
ტომ არ გინდა, სხვას გადასცე ეს ნიშანი, მაშინ ხომ აიცდენ უსადილოდ
დარჩენას, მაგრამ მასთან რიგიანი ლაპარაკიც კი არ მსურდა. კლასის
დამრიგებელი მოვიდა, მოიკითხა, ვის ჰქონდა ნიშანი და რომ მივაწოდე,
ორი საათით დამტოვა უსადილოდ. დავბრუნდი სახლში ორი საათის
დაგვიანებით. ბიძაჩემმა მიზეზი გამომკითხა, როდესაც ავუხსენი, დამა
რიგა, არ ვარგა ეგეთი სიჯიუტე და, ბოლოს და ბოლოს, თავისას ვერ
გაიტანო.
მეორე დღესაც, უკვე პირველი გაკვეთილის შემდეგ, გამრეკელი მე
მიტრიალებდა და ნიშანიც მაშინათვე მომაჩეჩა ხელში. მაშინ გაბრა
ზებულმა ჩავიდევი ჯიბეში და ვუთხარი ყველა ჩემ ამხანაგებს, მეტადრე
სოფლიდან ჩამოსულებს, რადგანაც ესენი უფრო ეტანებოდნენ ქართულ
ლაპარაკს შედარებით ქალაქის მცხოვრებლებთან, რომელნიც უფრო
გარუსებულნი იყვნენ, აბა, გაუსვით ხელი ქართულად ლაპარაკს. ეს ნიშანი
ჯიბეში მაქვს, ამ ჯიბიდან არ ამოვა, მე ვრჩები დღეს უსადილოდ, ასე რომ,
თქვენ შიში არაფერი მოგელისთ. ამნაირად გაჩაღდა ქართული საუბარი და
ეს საგანგებოდ გამოგონილი საშუალება, ვითომდა ქართული ლაპარაკის
შესასღუდავად, სრულებით გაფათილებული იყო. ორ საათს დარჩენა
მშიერი კუჭით ბოლოს და ბოლოს ძნელი შეიქნა, მაშინ იძულებული გავხდი
შემდეგი საშუალებისთვის მიმემართა: მესამე გაკვეთილის შემდეგ, დიდი
შესვენების დროს, იქვე ახლოს, მეფურნესთან შეგვეძლო რისამე ყიდვა.
პატარა ოთხკუთხიან ხაჭაპურებს აცხობდა ერთი მოხელე ბერძენი,
რომელსაც უსტას ეძახდნენ. ფასი ორი კაპეიკი იყო. თან წავიღებდი ხოლმე
ორ კაპეიკს და ერთ ღერს ასანთს. უსტას, რომელსაც გრძელ ჯოხზედ
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დამაგრებული პატარა ფიცარი ჰქონდა მოსაწოდებლად, ვსთხოვდი ხოლმე
სამი ან ოთხი ხაჭაპურის მოწოდებას. ამ ჩემი პატარა ჩხირით დავზომავდი
ხოლმე სად უფრო სქლად იყო მოქცეული ყველი და ერთ-ერთს ავირჩევდი
ხოლმე. ეს უსტა მომჩერებოდა გაკვირვებული და ერთხელ შემეკითხა,
რატომ ვარჩევდი ასეთი ყურადღებით. ამაზედ ვუპასუხე, რომ ქართულის
ლაპარაკის გულისათვის ხშირად მტოვებდნენ უსადილოდ და სიმშილის
მოსაკლავად უფრო სქელს ხაჭაპურს ვარჩევდი. მაშინ უსტამ მითხრა:
აბა, რადგანაც ეგრეა, შენთვის საგანგებოდ გამოვაცხობ ერთ ხაჭაპურს,
რომელშიდაც მეტი ყველი იქნება ჩატანებულიო. და მართლაც, ამას
ჩემთვის ინახავდა, რასაკვირველია, იმავე ფასად.
როდესაც ვოიცეხოვსკიმ ნახა, რომ უსადილოდ დატოვება არ მაშინებდა,
დაიწყო მაშინ საზეპიროდ ლექსების მოცემა. მეხსიერება კარგი მქონდა,
ლექსებსაც ადვილად ვსწავლობდი. შემდეგ გამიგრძელა სასჯელის ხანი,
ორი საათის მაგივრად ოთხ საათს მტოვებდა. მოვიდოდა, მკითხავდა
საზეპიროს, გამომიშვებდა და ისე გვიან ვბრუნდებოდი სახლში, რომ
ნასადილევს თამაშსაც და ჭიდაობასაც მოვსცდებოდი ხოლმე. შემდეგ
ამხანაგებს ვსთხოვდი: ორჯელ მე დავრჩები უსადილოდ და დანარჩენი
დღეები თქვენ გაინაწილეთ-მეთქი, მაგრამ ესეც არ შეიწყნარეს. ბოლოს,
ისე გაბრაზდა ვოიცეხოვსკი, რომ ლექსის მაგივრად, რომ შემატყო, რომ
ადვილად ვიზეპირებდი, ამბად დაწერილების გაზეპირება დამაკისრა.
ეს კი ძალიან გამიჭირდა. მაგალითად, პუშკინის54 თხზულებიდან მაძ
ლევდა ორი-სამი გვერდს გასაზეპირებლად, მაგალითად, „კაპიტანის
ქალიშვილიდან“ და სხვა ნაწყვეტებს. ეს ყოვლად შეუძლებელი და მო
საქანცავი იყო, მეტადრე მშიერ კუჭზე. მაშვინ გადავწყვიტე შემდეგი: რო
გორც გათავდებოდა გაკვეთილი, ვიწყებდი შემდეგი დღისათვის ახალი
გაკვეთილის მომზადებას. ვინც უნდა მოსულიყო და რაც არ უნდა ეკითხა
ჩემთვის, ერთს კრინტს ვერ დამაძვრევინებდა. გამრეკელიც თავისი
ნიშნით ხშირად მიტრიალებდა ახლოს, მაგრამ ამაოდ. სრულებით მოვსპე
ამხანაგებთან ლაპარაკი, სრულებით დავმუნჯდი. ვინც მოვიდოდა, ტუჩებზე
თითს დავიდებდი და ამ ნიშნით ვისტუმრებდი. შესვენების დროს ოთხ
გაკვეთილს ვამზადებდი შემდეგი დღისათვის და ამნაირად გაკვეთილე
ბის გათავების შემდეგ და ნასადილევს აუარებელი დრო მრჩებოდა
სათამაშოდ, სავარჯიშოდ, საჭიდაოდ და ყოველგვარ გასართობისათვის.
ჩვენი საყვარელი თამაშობა იყო რიკ-ტაფელა, ოთურმა, ვირი-ღლეტია,
კოჭაობა ნიგვზით, ბურთაობა, ჭიდაობა, შაირობია და დასვენების დროს
სხვადასხვა ლექსების წარმოთქმა, თანაც სიმღერები.
ერთ-ერთ დიდ ოთახში პიანინო იდგა, რომელიც ლოთრანგებს55
54
55

ალექსანდრე პუშკინი (1799-1837) – რუსი პოეტი, დრამატურგი, პროზაიკოსი.
სავარაუდოდ, ავტორი გულისხმობს ლუთერანელ აღმსარებლებს.
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სალოცავ ოთახად ჰქონდათ კვირა-უქმე დღეს აჩენილი. პიანინო დაკეტილი
იყო. ჩვენ მოწაფეთა შორის იყო ერთი გელაზაშვილი, რომლის მამას
„მეჟესტეს“ ეძახდნენ. მას ჰქონდა მრავალნაირი გასაღები. მისმა შვილმა
ერთ დღეს მოიტანა რამოდენიმე ათეული ამ გასაღებების, რომლიდანაც
ერთი მისადგომი აღმოჩნდა პიანინოს გასაღებად. ეს გასაღები ჩაიბარა
ვანო ფალიაშვილმა, შაქროს ძმამ, რომელიც შემდეგ თბილისის ოპერის
დირიჟორი იყო. დიდი შესვენების დროს დარაჯებს დავაყენებდით ხოლმე,
რომ მეთვალყურე მიხეილ ჭიჭინაძე არ წამოგვდგომოდა თავს და ეს
ფალიაშვილი გვართობდა ჩვენ მშვენიერის მუსიკით. ყველა ქართულ
სიმღერებსაც უკრავდა, ამავე დროს, ჩვენც ვამღერებდით და დიდს
ესტეტიურს სიამოვნებას განვიცდიდით.
სწავლა საერთოდ პროგემნაზიაში, გარდა ამ ქართული ლაპარაკის
შეზღუდვისა, არ იყო ურიგოდ წარმოებული შედარებით გემნაზიასთან.
პირიქით, ქართული ენა ძალიან საფუძვლიანადაც იყო დაყენებული
ყველასაგან პატივცემულ მასწავლებელ დავით სანებლიძის მიერ. გემ
ნაზიაში რომ ქართული მხოლოდ მეორე კლასით თავდებოდა, პრო
გემნაზიაში ყველა კლასებში იყო ქართული ენა სავალდებულოდ შე
მოღებული.
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[ქუთაისის ვაჟთა რუსულ კლასიკურ გიმნაზიაში
სწავლის მოგონება]
1885 წლის ენკენისთვის პირველს მე და რამოდენიმე ჩემი ამხანაგები,
პროგემნაზიის სწავლადამთავრებულნი, გამოვცხადდით ქუთაისის
გემნაზიაში. ჩვეულებრივი ლოცვა-პარაკლისის შემდეგ მივედით მე-5
კლასის განყოფილებაში, სადაც წინდაწინვე იყო ჩვენი გვარები სიაში
ჩარიცხული. მე-5-ე კლასი ორ განყოფილებათ იყო, ერთს ეძახდნენ
ძირითადს და მეორეს – პარალელურს. თვითეულში ორმოცამდე ვიყავით.
რასაკვირველია, ყველაფერი აქ გვეუცხოებოდა, სანამ ახალ ამხანაგებს
შევეჩვეოდით და ისევ, ვინც პროგემნაზიიდან ვიყავით მოსულნი,
ერთიმეორეს ვერ ვშორდებოდით. თვითონ მასწავლებლებიც სულ
სხვანაირად გვიყურებდნენ, თითქოს ძალით შეჭრილი ვყოფილიყავით
მათ წრეში და, ერთის მხრით, არასასურველი წევრები მათ ერთი
მეორესთან დიდი ხნის შეჩვეულ ოჯახში. რასაკვირველია, დიდხანს
გვეჩოთირებოდა ჩვენც ასეთი განწყობილება, მაგრამ ძალაუნებურად
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უნდა ყველაფერი აგვეტანა, სანამ კარგმა ხანმა არ გაიარა, ვიდრე
ჩვენ ამ უცხო მასწავლებელთ შევითვისებდით და მასწავლებლებიც
ჩვენ, თითქოს უცხო მოწაფეებს, უფრო დაახლოვებით გაგვიცნობდნენ.
განწყობილება ჩვენსა და რუს მოწაფეთა შორის არ იყო ცუდი და
ვერაფერს გაგვიბედავდნენ, რომ ძალიანაც მოეწადინებინათ, რადგანაც
ჩვენ უფრო მეტნი ვიყავით რიცხვით და არც მივსცემდით ნებას ჩვენს
წინააღმდეგ რაიმე გაებედნათ. მასწავლებლებს კი აშკარად ეტყობოდათ,
რომ ჩვენ, ქართველებს, უფრო კრიჭაში გვედგნენ, ვიდრე რუსებს.
მეტადრე ეს ემჩნეოდა ჩვენს დირექტორს, გვარად სტოიანოვს, რომელიც
ძალიან ბრაზობდა, რომ ამდენი ქართველი ვიყავით და რუსების რიცხვს
ვჭარბობდით. აშკარად ეტყობოდა უბრალოდ წვრილმანებზედაც კი, რომ
ჩვენ მისთვის ზედმეტნი ვიყავით, როგორც ქართველები ჯერ და მერე
კიდევ პროგემნაზიიდან, თითქოს ძალად შეჭრილნი მათ წყნარ ოჯახში,
თუმცა ძალიან მოკრძალებით ვიყავით ყველანი.
უბრალო გარემოებაც კი აბრაზებდა მას და გულმოსულად მოგვმარ
თავდა ხოლმე, როდესაც ჩვენ, პროგემნაზიელები, გერმანული გაკვე
თილის დროს ჩვენთვის წყნარად ვისხედით გიმნაზიის ეზოში. ეს
გარემოება იმითი იყო გამოწვეული, რომ პროგემნაზიაში მხოლოდ
ფრანგულს გვასწავლიდნენ, გერმანული ენა კი სასწავლო საგნებში
არ იყო. გემნაზიაში გადასვლის დროს ამ ენას ვეღარ სწავლობდნენ,
რადგანაც მე-5-ე კლასში გაკვეთილებს ვერ დაესწრებოდნენ, ამიტომაც ეს
გაკვეთილი ჩვენთვის გამცდარი იყო. დაგვინახავდა თუ არა ეზოში პატარა
ჯგუფს, დირექტორი შორიდან დაიღრიალებდა: თქვენ რას აგდიხართ
მანდ? რატომ გაკვეთილზე არ ხართო. ჩვენი ახსნა-განმარტების შემდეგ
გაბრაზებული გაბრუნდებოდა ხოლმე, მაგრამ ეს არ უშლიდა მას შემდეგ
დღეებში კიდევ ხელახალი შენიშვნის გაკეთებას.
მე-5-ე კლასი კიდევ, როგორც იქნა, სიწყნარით გავატარეთ, მაგ
რამ როდესაც ამ ორი განყოფილებიდან მე-6-ეში ყველანი ერთად
მოგვათავსეს, მე-6-ე კლასი მხოლოდ ერთ განყოფილებას წარმოადგენდა,
მაშვინ სულ სხვაგვარი განწყობილება დამყარდა ჩვენსა და დირექტორმასწავლებელთა შორის. ჯერ რიცხვი ავიღოთ, როგორ მოხდა, რომ
80 მოწაფის მაგივრად მე-6-ეში მხოლოდ 54 თუ 60-ზე ჩამოვედით.
დანარჩენები სადღა იყვნენ? ეს შემცირება ხდებოდა ყოველწლიურად
და სისტემატიურად, რადგანაც გამოცდებზე უთუოდ უნდა ჩაეჭრად
რამოდენიმე მოწაფე: ზოგი რუსული, ზოგი ბერძნული და ზოგიც ლათინურის
უცოდინარობით. ეს მოვლენა თითქმის ჩვეულებრივი იყო ქუთაისის
გემნაზიაში და საზოგადოებაც შეჩვეული იყო ამ გარემოებას. წამდაუწუმ
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გაიგონებდით: გემნაზია ვერ დაამთავრა, მე-5-ედან გამოაგდეს, მე-6-ე
კლასიდან გამოადგესო. მერე რა ემართებოდა ამ ახალგაზრდებს შემდეგში?
ვერაფერს საქმეს ან სამსახურს ხომ ესენი ვერ იშოვნიდნენ? სოფლის
ცხოვრებისათვის ესენი უკვე ვეღარ გამოდგებოდნენ, თოხით მუშაობას
გულდაწყვეტილი მშობელი ხომ ვერ დააწყებინებდა. ძალაუნებურად უნდა
შესულიყვნენ სამხედრო სასწავლებელში, რომელიც თბილისში იყო და
სადაც ძალიან ადვილად იღებდნენ ქართველებს. და ვინც იქ ვერ შევიდოდა
და ვერც რაიმე პატარა სამსახურს იშოვნიდა პოლიციაში, მაგალითად,
ისინი რჩებოდნენ მუქთახორა პირებათ და ესენი წარმოადგენდნენ იმგვარ
ჯგუფს ახალგაზრდობისას, რომელთაც ხშირად [დაინახავდით] ქუთაისის
ეგრედ წოდებულ ბულვარში და თბილისის გოლოვინის პროსპექტზე
უსაქმოდ მოსეირნეთა შორის დილიდან საღამომდე სადმე რესტორანში
ან საქეიფო ადგილზე დაპატიჟების მოლოდინში. ეს, სამწუხაროდ,
ჩვეულებრივ მოვლენად გამხდარი სიდუხჭირე, უგვანოდ დაყენებულ
სწავლა-განათლების შედეგად მოვლენილი, დიდ იარად დააჩნდა ჩვენს
ეროვნულს სხეულს და მისი სამწუხარო შედეგები ძვირად დაუჯდა ჩვენი
სამშობლოს გონივრულ წარმატებას.
ქართველი ერის შეგნება ამ მოვლენის მიზეზებს კარგად ხედავდა, მაგ
რამ შებრძოლების არც ძალა და არც საშუალება მოეპოვებოდა და, პირი
ქით, თვითონვე დასცინოდა და აგინებდა ამ გაუკუღმართებულ სწავლის
საბრალო მსხვერპლს და ქართველი ერის საგინებელ მაგალითებად
იყენებდა... ასეთი იყო მონური შემეცნება მონად გამხდარი ერის... ამას
ხედავდნენ მხოლოდ თითო-ოროლა ჩვენი პოეტები და მწერლები და
კიდეც ამბობდნენ და სცემდნენ თავის ბეჭდურ ნაწარმოებში, მაგრამ
საერთოდ საზოგადოება ამის შეგნებას და ძირითადი საბრძოლველი
საშუალების გამოძებნას სრულებით მოკლებული იყო.
ეხლა დავუბრუნდეთ მე-6-ე კლასის ამბავს. როდესაც ჩვეულებრივი
გაცხრილვის შემდეგ მეოთხედი რიცხვის გამოკლებით ჩვენ 60-ზე
ჩამოგვიყვანეს, ჩვენს დირექტორს ეს 60-იც ძალიან ბევრად ეჩვენებოდა
და უკვე ენკენისთვიდან გამოგვიცხადა: ნუთუ გგონიათ თქვენ, რომ
ყველანი გაათავებთ გემნაზიას და უნივერსიტეტში სწავლას შესძლებთ?
ნუთუ გგონიათ თქვენ, რომ რუსეთის მთავრობას ამდენი ხარჯების გაღება
შეუძლია? მერე რა საჭიროა თქვენთვის უნივერსიტეტი? განა თქვენ
უკულტურო თავებს ის არ ეყოფა, რაც უკვე ისწავლეთ? თქვენ აზიურ
ბუნებას განა რა უნდა მეტი?
ასეთ და ამგვარ სიტყვებს არ გვაკლებდა ხშირად. დირექტორი
გვასწავლიდა ისტორიას. თავისი თავი დიდ მცოდნედ მიაჩნდა. კვირაში
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ორი გაკვეთილი ჰქონდა. შემოდიოდა ყოველთვის ათი-თხუთმეტი წამის
დაგვიანებით და გაკვეთილის მოცემამდე გადმოგვხედავდა ყველას. სახე
მრისხანე ჰქონდა და სიავის გამომსახველი და როდესაც კიდევ უფრო
მოიღუშებოდა ჩვენდა დასატუქსავად, სავსებით მხეცური გამომეტყველება
ეძლეოდა, სიმძაფრისა და უგულობის მაჩვენებელი. დაიწყებდა თავისი
ჭრიჭინა ფეხსაცმლით დიდ დარბაზში იქით-აქეთ სიარულს და თითქოს
თითონვე ტკბებოდა თავისი მჭერმეტყველობით...
აშკარად ეტყობოდა სტოიანოვს, რომ პედაგოგიურ მხარესთან
ერთად პოლიტიკური მხარეც მას უთუოდ მიზნად ჰქონდა დასახული
ან უმაღლესი მთავრობისგან დავალებული. და ამ მხრივ სწორედ მისი
აბობოქრებული სული ვერ ისვენებდა, როდესაც ხედავდა, რომ ასეთ
დიდს განყოფილებაში ამდენი ქართველი იყო და მხოლოდ 18 რუსი.
ისტორიის გაკვეთილის მოცემის დროს უცებ გაახსენდებოდა რამე,
უთუოდ სარგებლობდა შემთხვევით, რომ ჩვენთვის მათრახი გადმოეკრა,
ჩვენს თავმოყვარეობას შეხებოდა. დაცინვაც უცნაური იცოდა. ერთხელ
ერთს ჩვენს ამხანაგს, გვარად ჩაჩუას, რომელმაც კარგად ვერ უპასუხა
კითხვაზე, შეუყვირა: რატომ ჰკარგავთ დროს? მაგოდენა წვერი გაქვსთ, რა
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დროს თქვენი სასწავლებელში ყოფნაა (მართლაც, დიდი წვერი ჰქონდა
და ხნითაც ბევრად უფროსი იყო ჩვენზე)? მაგოდენა ხნის კაცს ორი
შვილი მაინც უნდა გყავდესთ. დაბრუნდით სოფელში, ჯვარი დაიწერეთ
და ქორწილში დაგვპატიჟეთ, ეს უფრო უკეთესი არ იქნება?... აქ ტყუილად
ჯდომას... და თანაც ძალიან გადაიხარხარა, თითქოს დიდი კმაყოფილება
იგრძნო თავისი მჭერმეტყველეობის. მის სიცილს მაშინვე აჰყვნენ რუსი
მოწაფენიც. ჩვენ კი, ქართველები, არასოდეს ასეთ შემთხვევაში მათ არ
ავჰყვებოდით ხოლმე. ეს კარგად შენიშნა დირექტორმა, მაგრამ მაინც
არ მოიშალა. ჩვენც რამოდენიმეჯერ მივეცით ამ 18 რუსს შენიშვნა, რომ
ქართველების საგინებელ და საცინად ასაგდებ დირექტორის სიტყვებზე
სიცილს და ხარხარს ნუ გაბედავთ, თორემ შეიძლება სამწუხარო შედეგი
მოჰყოლოდა ამას. მაგრამ ამ ჩვენს მოთხოვნილებას მათ ყურადღება
არ მიაქციეს და განაგრძობდნენ დირექტორის გაცინებაზე მოჭარბებულ
ხითხითს.
მაშინ იძულებული ვიყავით დავმუქრებოდით ამათ და თუ არ
აასრულებდნენ ჩვენს მოთხოვნილებას, ხელით შევეხებოდით მათ. მაგრამ
ამანაც არ გასჭრა. ცოტა თათბირის შემდეგ გადავსწყვიტეთ შემდეგი:
როდესაც ის ჩვენ დასატუქსავად ლანძღვას დაიწყებს ხოლმე და საცინად
აგდებას, იძულებული ვიქნებით ხელით შევეხოთ მათ და ეს ჩვენი მუქარა
იქნება შესრულებული პირველსავე შემთხვევაში.
ერთხელ შემოდის დირექტორი გაკვეთილზე. შემოსვლის დროს,
როდესაც ხმაურობა დაიწყებოდა ხოლმე, ჩვენი ერთი ამხანაგი –
ბიქტორ ხოჭოლავა – ჩვეულებრივად საკმაოდ წაიბურტყუნებდა
ხოლმე დირექტორის საგინებელ სი[ტ]ყვებს, მაგრამ ისე, რომ ძნელად
გაარჩევდა შეუმჩნეველი ადამიანი სიტყვებს. ამ ჩვეულებრივ შეძახებაზე
დირექტორმა მიაძახა: თქვენ, ხოჭოლავა, რას ბურტყუნებთ მა[ნ]დ და
წყნარად ვერ დამჯდარხართ, უთუოდ „ატავიზმის“ ძალით მოგდით ესო.
იცით, რას ნიშნავს „ატავიზმი“?.. აგიხსნით ახლავ. „ატავიზმი“ არის
შორეული წინაპრების მემკვიდრეობით გადმოცემული თვისება. აი,
მაგალითად, ხოჭოლავა... ბურტყუნი უთუოდ იმის მომასწავებელია, რომ
თქვენი შორეული წინაპარი ტყეში რომ დაძრწოდა, როდესაც ველურ
მდგომარეობაში იყო, იქ იყო შეჩვეული ველურ ღმუილსა და ბრდღვინვას
და ეხლა ასე შორს მემკვიდრეობით გადმოგეცათ ეს თვისება; თქვენ ხომ,
ქართველები, დიდი ხანი არ არის, ისიც ჩვენ, რუსების, წყალობით, რომ
ველურ მდგომარეობიდან გამოხვედით, აი რატომ ღმუის ხოჭოლავა, ხა!
ხა! ხა! ხა! – გადაიხარხარა დირექტორმა. მას აჰყვნენ ყველა რუსებიც.
ჩვენ გარინდულნი ვიყავით ყველანი და ქანდაკებასავით გაშეშებულნი.
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დირექტორმა, თითქოს თავისი მოსწრებულობით და მჭერმეტყველობით
კმაყოფილმა, დაიწყო გაკვეთილი, რაღაც აგვიხსნა ისტორიის საგნიდან
და ზარის დარეკვის შემდეგ დაგვტოვა. როგორც კი გაგვშორდა, ერთმა
მეთაურთაგანმა დაიყვირა: კარები დახურეთ! გაიქცა მორიგი ვინც იყო,
დახურა კარი. ყველანი ჯერ კიდევ თავ-თავის ადგილზე ვიჯექით. გაისმა
ბრძანების კილო: ერთი, ორი, სამი და ამას მოჰყვა ერთი დიდი ხმაურობა
მარჯვენა ლო[ყ]აზე გარტყმული სილისგან. 18 რუსს 18 მეზობელმა გააწნა
და ერთხმად ძლიერად გაისმა ეს ხმაურობა მთელ დარბაზში. ესეც თქვენი
ჭკუის სასწავლებელიო – მიაყვირეს ყველამ. გაბრაზებული ნაცემი
ამხანაგები მაშინვე მივარდნენ კარებს, საჩივლად გაქცევა უნდოდათ,
მაგრამ დაკეტილ კარებს და მის მცველს ვერას უზამდნენ და იძულებულნი
იყვნენ მოეცადათ შემდეგი გაკვეთილისათვის მოსულ მასწავლებელს
გაეღო კარი და მერე ხომ ვერავინ გავიდოდა... ეს იყო და ეს. ამის
შემდეგ ბევრჯელ შეეცადა დირექტორი საცინად აგდების შემდეგ საერთო
ხარხარის გამოწვევას, მაგრამ ყოველთვის ამ ცდამ უშედეგოდ ჩაიარა.
ბოლოს მიხვდა თვითონაც და თავისას მაინც არ იშლიდა, ოღონდ ხარხარს
კი თავი დაანება.
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მე პირადად კარგი ნიშნები მქონდა და წლის დამლევს მეშვიდე კლასში
გადასვლა მიწევდა, მაგრამ დირექტორმა დაიბარა მამაჩემი და უთხრა
მას შემდეგი: თქვენი შვილი 15 წლისა მეექვსეს ათავებს, ორ წელიწადში
გაათავებს სასწავლებელს, შეუსრულდება 17 წელი და 17 წლისას ვერ
მივცემთ დამთავრებას, ან, როგორც უცნაურად ეძახდნენ, სიმწიფის
მოწმობას... რაშია აქ სიმწიფე, თითქო რაღაც ხილს გვამსგავსებდნენ.
უმჯობესია მეექვსეში დარჩეს განმეორებით კიდევ ერთ წელს, ვიდრე მე7-ეში ან მე-8-შიო. სხვა გზა არ იყო, მამაჩემი უნდა დათანხმებულიყო ამ
რჩევაზე. მეც ძალიან მეწყინა ეს გარემოება, მამასაგან რომ გავიგე, მაგრამ
რა უნდა მექნა?... დავმორჩილდი ბედს...
ერთმა წელიწადმა, გემნაზიაში გატარებულმა, კარგად გადაგვიშალა
მთელი სურათი ჩვენი ახალგაზრდობის სხვადასხვა მიმდინარეობის.
ერთი ჯგუფი დინჯი და მუდმივი სწავლის შემდევარი იყო, გაკვეთილების
გარდა, მრავალ წიგნებს ჰკითხულობდნენ და არც თამაშს, არც სხვა რამე
გასართობს არ ეტანებოდნენ. მეორე ჯგუფი, პირიქით, ძალიან ეტანებოდა
ცეკვა-თამაშს და ყოველგვარ გასართობს. უთუოდ უნდა ჰყოლოდა
თვითეულს მათგანს არჩეული ვინმე ქალთა გემნაზიის მოწაფეთა შორის,
სატრფიალო პიროვნება, რომლის შესახვედრად საგანგებოდ აჩენილი
ადგილი ჰქონდათ ქუჩის დანიშნულ ადგილებზე ან ჯვარედინებზე, სადაც
მის სატრფიალო საგანს უნდა გამოევლო. მოწიწებით სალამს მისცემდნენ
ხოლმე შორიდან, ანდა ხმისგაუცემლად კი უცდიდნენ მის გავლას. ერთი
ჯგუფი იყო, რომელიც მისდევდა აკრძალულ წიგნების კითხვას. ესენი
ხშირად იკრიბებოდნენ ქალაქის ბაღში, ე. წ. ბულვარში და საჯარო
პაექრობას ეწეოდნენ. ყველაზე უფროსი იყო მიხა ცხაკაია56, მასთან
ერთად თავს იყრიდნენ: არჩილ ფერაძე, მიხაკო სანაძე, სერგო წერეთელი
და სხვები. ამათი სიტყვიერი შეჯიბრება იწყებოდა რომელიმე მწერლის
სიტყვების გადმოცემით. ამის საპასუხოდ კიდევ მეორე მოიყვანდა თავის
დასაბუთებას. ამა და ამ გვერდზე არარასა სწერს ესა და ეს ავტორიო.
ამ პატარა წრეს უცებ დიდი რკალივით შემოერტყმოდა მსმენელთა
საკმაო რიცხვი და გულდასმით ყურს უგდებდა, თუნდაც რომ გაუგებარი
ყოფილიყო მათთვის.
ხშირად გაიგონებდით: დახე, დახე, როგორ მიაყარა ზეპირად ამდენი
რამეო. ბოკლი57 ამას ამბობს, კანტი58 კი – ამასო, მოისმოდა ხანდახან.
56
მიხეილ (მიხა) ცხაკაია (1865-1950) – რევოლუციონერი და პოლიტიკური ლიდერი, კომუნისტური
პარტიის, საბჭოთა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო მუშათა მოძრაობის მოღვაწე.
57
ჰენრი ტომას ბოკლი (1821-1862) – ინგლისელი ისტორიკოსი, სოციოლოგი-პოზიტივისტი, მოყვარული
ჭადრაკის მოთამაშე.
58
იმანუელ კანტი (1724-1804) – გერმანელი ფილოსოფოსი.
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ბოლოს, როდესაც შეხურდებოდნენ, ძალიან გაბრაზებით მიაყვირებდნენ:
შენ ბოკლს თავსლაფი დავასხი, მე კი შენ კანტს დავასხი თავსლაფი! და
ერთი მეორისაკენ საცემრად მიიწევდნენ ხოლმე და დამსწრენი ჩაე
რეოდნენ გასაზავებლად. წრეც დაიშლებოდა ხოლმე. ცოტა ხნის შემდეგ
ისევ გროვდებოდნენ და ყოველთვის იგივე ამბავი ხდებოდა ზამთარში
და ცუდ ამინდში. ჩემთან მოდიოდნენ ხანდახან „მწყემსის“59 რედაქციის
ბინაზე, რომელსაც მამაჩემი სცემდა და სადაც მეც ვცხოვრობდი. ხშირად
მათი ლაქლაქი შუაღამეს გადასცდებოდა ხოლმე და მე გაკვეთილების
მომზადების შემდეგ კიდეც ჩამეძინებოდა იმათ დუდუნში. წასვლის წინად
გამაღვიძებდნენ კარების ჩასაკეტად.
მეოთხე ჯგუფი, რომელსაც მეც ვეკუთვნოდი, იყო ვარჯიშობისა და
ჭიდაობის მოტრფიალე. ყოველგვარი თამაშობა, შექცევა ჩვენთვის
დიდ გასართობს წარმოადგენდა. თვალისჩინის, ძალისა და ღონის
განსავითარებლად, სიმარდისა და სიმკვირცხლისათვის სხვადასხვაგვარი
თამაშობა გვქონდა აჩენილი. ნასადილევს დღის სინათლეზე ამას
ვეტანებოდით და კვირაობით-კი, შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, ქუთაისის
მიდამოზე ეგრედ წოდებულ ჭომას ან ნაბაღარზე მივდიოდით ბურთის
სათამაშოდ. ამ თამაშობაში მონაწილეობდა ხშირად ათასზე მეტი.
მოთამაშენი ორ ჯგუფად იყოფოდნენ, თვითეულს თავისი ლელო ჰქონდა
აჩენილი ბურთის გასატანად. როდესაც მხოლოდ მოწაფეები ვიყავით,
ვიყოფოდით სასწავლებლების და მიხედვით ან ზემო-ქვემოერებად და
თუ სხვა მოხელეებიც ესწრებოდნენ, როგორც, მაგალითად, მზარეულები,
ხელზე მოსამსახურენი, მეწაღეები და მოვაჭრენი, მაშინ ერთ მხარეს
ყველა მოწაფენი ვიყავით და მეორეს – არა მოსწავლენი. თამაში
იწყებოდა ნასადილევს, ასე 3 საათზე, შუა ადგილას ბურთის აგდებით
და რამდენიმე საათი გადიოდა ლელოს გატანამდე. ბურთის წართმევა,
წაქცევა, ხელის შეშლა – ყველაფერი ეს ნება დართული იყო. ხან და ხან
ცემა-ტყეპითაც თავდებოდა ესეთი გასართობი, რამოდენიმე ჭრილობითაც
ბრუნდებოდა შინ. რამოდენიმე წლის შემდეგ პოლიცია ჩაერია საქმეში
და გუბერნატორის ბრძანებით, აკრძალეს ეს სასიამოვნო გასართობიც,
როგორც საერთო მშვიდობიანობისათვის საშიში რამ. ამოდენა ხალხის
და ისიც მარტო ქართველების თავის მოყრა თუნდაც გასართობად
მთავრობისათვის საშიშ რამედ გამხდარიყო.

59
ქართულენოვანი ჟურნალი – გამოდიოდა 1883-1910 წლებში ყვირილაში. 1885-1905 წლებში ჟურნალს
ჰქონდა რუსულენოვანი დამატება „პასტირი“. ჟურნალების რედაქტორ-გამომცემელი იყო დავით
ღამბაშიძე.
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თვიური ჟურნალი „განთიადი“
ერთ დღეს, ჩვეულებისამებრ, შევგროვდით გემნაზიის ჭადრის ქვეშ
სათათბიროთ და გაიმართა საუბარი საკუთარი ჟურნალის გამოცემის
შესახებ. ხშირად ვსაუბრობდით ამ საგნის შესახებ და სხვებთან უფრო
მეტად გატაცებული იყო ამ აზრით ჩვენი ამხანაგი პროკოფი ჩხენკელი60.
წლოვანებითაც უფროსი იყო ჩვენზე და უფრო ხშირადაც გვაგონებდა
ამ აზრის განხორციელებას. რამოდენიმე მოწაფეს, ვისგანაც თანხმო
ბა ჰქონდა მიცემული, მოგვმართა წინადადებით: აბა, საბოლოოდ
გარდავსწყვიტოთ ეხლა და კიდევაც უნდა შევუდგეთ ჟურნალის გამო
ცემასო. ავირჩიოთ ჯერ რედაქტორი, შემდეგ დამწერი ამ ჟურნალის და
თანამშრომლებიცო. მიახლოვებით ვიყავით თხუთმეტიოდე მოწაფე.
ყოველთვის ვიკრიბებოდით გერმანული ენის გაკვეთილის დროს, რო
დესაც მთელი საათი იყო ჩვენს განკარგულებაში, რადგანაც ამ ენას
არ ვსწავლობდით (ფრანგულ და გერმანულ ენებში მარტო ერთი იყო
სავალდებულო). რედაქტორად დავასახელეთ და ავირჩიეთ სწორედ პრ.
ჩხენკელი, როგორც დამწყები ამ საქმის და ყველაზე უფრო მოწადინებუ
ლი. შემდეგ შევუდექით თანამშრომლების არჩევას, ყველას უნდა აერჩია
საიდუმლო სახელი, რადგანაც არ უნდა გაეგოთ წერილის ავტორის ვინაობა,
თუ მარცხად ჩაუვარდებოდათ მასწავლებლებს ჩვენი ჟურნალი, რადგა
ნაც წინდაწინვე იყო განზრახული, რომ მათაც შეეხებოდათ და ისედაც
ზოგიერთი წერილები, მეტადრე მამულიშვილური, მათი მოსაწონი არ იქ
ნებოდა. ავარჩიეთ რვა თანამშრომელი და მათი საიდუმლო სახელებიც
ჩავიწერეთ. ეხლა საქმე მიდგა გამომცემელზე და მომმართეს მე. მე უარზე
დავდექი, რადგანაც ასეთ საქმეში ჩაბმა ცოტა ნაადრევად მეჩვენებოდა
ჩემი ასაკისათვის, ძლივს 15 წლისა გავხდი. ამაზედ მიპასუხეს ყველამ,
რომ შენ უარი ვერ გაგივაო: ჯერ ერთი, რომ კარგი ლამაზი ხელი გაქვს და
ჟურნალი გარეგნობითაც მოსაწონი უნდა იყოს, ამასთან ბინის საკითხსაც
დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ შესაკრებელად. არავის დიდი ოთახი
არა გვაქვს, შენ კი რედაქციაში ბევრი ადგილი გაქვს და ამნაირად დიდ
დახმარებას გაგვიწევო. მართლაც, ჩვენ დიდი ბინა გვქონდა ნაქირავები:
ორ ოთახში სტამბა ჰქონდა მოთავსებული მამაჩემს მისი ჟურნალის
„მწყემსის“ დასაბეჭდად, რომელიც გამოდიოდა თვეში ორჯელ, ერთი

60

პროკოფი ჩხენკელი (?-1935) – იურისტი. 1890-იან წლებში სწავლობდა ჯერ მოსკოვის უნივერსიტეტში,
შემდგომ კი – კიევის საიმპერატორო წმინდა ვლადიმირის უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე
(უნივერსიტეტში სწავლა დაასრულა 1897 წელს). გარდაიცვალა რუმინეთში 1935 წელს.
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დიდი სარედაქციო ოთახი იყო, ერთი სასადილო და ერთიც საწოლი. მეც
ისე გატაცებული ვიყავი ჩვენი ახალი წამოწყებით, რომ ვეღარ ვუთხარი
უარი, მხოლოდ ერთი პირობა დავუდე: მამაჩემი თავის ჟურნალისათვის
ჩამოდიოდა თვეში ორჯელ, ყოველი თვის 10 ან 11 და 26 და რჩებოდა ოთხ
დღეს ჟურნალის დაბეჭდვამდე. აი ამ რიცხვებში ჩვენი რედაქციის არავინ
არ უნდა მოსულიყო ჩემთან, დანარჩენ დროს კი ყოველთვის შეიძლებო
და. ყველამ მოიწონეს ჩემი წინადადება და სიამოვნებით მიიღეს. ეხლა
დარჩა გადასაწყვეტი ჟურნალის სახელი და როდი[ს] დავიწყებდით მის
გამოცემას. რამოდენიმე სახელი იყო განზრახული, მაგრამ საბოლოოდ
გადაიდო. მეთაური წერილის დაწერა იკისრა თვით რედაქტორმა,
დანარჩენებმა კიდევ სხვადასხვა კითხვები გაინაწილეს და მე დამეკისრა
მხოლოდ გადაწერა ლამაზი მომრგვალებული ხელით. ქაღალდი იყო
კარგი არჩეული, მაშინ #4-ს უწოდებდნენ, ფურცლის მეოთხედის ზომის
უნდა ყოფილიყო და 32 გვერდის შემცველი. მე ვსთხოვე რედაქტორს,
დაელაგებია გადასაწერი მასალა სწორედ ისე, როგორც ერთი მე
ო
რეს უნდა მიჰყოლოდა და თანდათანობით მოეცა ჩემთვის, რომ მე
შემძლებოდა საღამოობით მეწერა ისე, რომ ჩემი გაკვეთილებისათვისაც
არ დავბრკოლებულიყავი.
ერთი კრება გაიმართა პირველი ნომრის გამოსვლამდე. მთელი სა
რედაქციო ჯგუფი მოვიწვიე ჩემთან ამ ახალს ბინაზე. ყველანი აღტა
ცებაში მოვიდნენ. წამოვიჭიმეთ ამ დი[დ]ებულ დარბაზში, შევუდექით
მოლაპარაკებას, გეგონებოდათ ნამდვილი რედაქცია არის და არა
პატარა მოწაფეების წამოწყება. რამოდენიმე სახელი იყო წარმოდგენილი
ჟურნალის სათაურად, ყველა დავიწუნეთ, გარდა ერთისა. მოგვეწონა
ერთ-ერთის „განთიადი“ და ამაზედ შევჩერდით. ყველამ მოიტანა თავისი
მასალა: ზოგმა მოთხრობა, ზოგმა ზღაპარი, ზოგმა კორესპონდენცია
სოფლიდან, ზოგმა წერილი მასწავლებლის სასაცინოდ ასაგდები, ზოგმა
ახალი ამბები და სხ. ყველაფერი იყო განხილული და შეფასებული.
რედაქტორმა წაიღო შეცდომების გასასწორებლად. ამნაირად თითქმის
მთელი პირველი ნომრის მასალა იყო გათვალისწინებული.
ყოველ საღამოს ვსწერდი ამ ჟურნალს ისეთის ხალისით და გა
ტაცებით, რომ ერთ წამსაც არ დამზარებია ამ სამუშაოს გაგრძელება.
როდესაც თითქმის ნახევარს მივაღწიე, ხშირად გამომივლიდენ ხოლმე
საღამოობით ამხანაგები და მეტყოდენ: აბა, ბიჭო, როგორ მიდის საქმე?
როდის გამოდის ჟურნალი? აბა, ერთი გვიჩვენე. მეც წავიდოდი საიდუმ
ლო ადგილზე დამალული რვეულის გამოსატანად. ისეთის სიამოვნებით
დააშტერდებოდნენ ხოლმე ამ ჟურნალს და იკითხავდნენ: აბა როდის იქნება

57

რომ წავიკითხავთო. მეც ვარაუდით ვეტყოდი დანიშნულ დროს, მაგრამ
ყველაფერი იყო იმაზედ დამოკიდებული, თუ როდის ჩამაბარებდნენ
მასალას გადასაწერს. ყველას ძალიან უნდოდა შინაარსის გაგება, მაგრამ
მე თვითონაც არ ვიცოდი გადაწყვეტილად. ისევ წავიღებდი დასამალავად
რვეულს. დამალვა კი მიტომ დავიწყე, რადგანაც პირველ ნომერშივე იყო
ჩვენი ავი დირექტორის საწინააღმდეგო წერილი მოთავსებული.
როდესაც უკვე სამი მეოთხედი ჟურნალისა გადაწერილი იყო, უფრო
მოუთმენელობას იჩენდნენ ჩვენი მოწაფენი, უფრო ხშირად მოდიოდნენ
რედაქციაში ამბის გასაგებად. მე ნათქვამი მქონდა, არავისათვის არ
მეჩვენებია, სანამ მთელი ჟურნალი არ იქნებოდა დამთავრებული და ისიც
რედაქტორისათვის უნდა გადამეცა პირველად, მაგრამ დანარჩენებსაც
ეჩქარებოდათ და ამიტომაც იყო მუდამ თხოვნა: აბა, შენი ჭირიმე, წა
მაკითხე ცოტა რამ მაინცო. უკანასკნელ დღეებში უკვე რედაქტორიც და
თანამშრომლებიც ჩემთან იყვნენ, ჟურნალის დამთავრებას მაჩქარიდნენ:
აბა ერთი გვიშველე, ბარემ გავათავოთ, არ დაგვაგვიანდესო და თავზე
მადგნენ უკანასკნელ გვერდების დაწერის დროს.
გათავდა თუ არა პირველი #-რი, ჩაიბარა რედაქტორმა, მე მადლობა
გადამიხადა რიგიანი და ლამაზი ნაწერისათვის და გვიან ღამე წაიღო თან.
მეორე დღეს დილით ადრე უკვე ყველამ იცოდა, რომ ახალი ჟურნალი
უკვე გამოვიდა და მოვიდა თუ არა რედაქტორი, მიესიენ მას. თანაც არ
იყო სასურველი, რომ ჩვენ ამხანაგ რუს მოწაფეებს მიექციათ ძალიან
ყურადღება ამისათვის, თორემ ყოველთვის შეეძლოთ ჩვენი დაბეზღება
და ვნების მოტანა. სია იყო შედგენილი ჟურნალის წამკითხველთათვის და
ისე უნდა ჩამორიგებით წაკითხულიყო თვითეულისაგან. ასე რომ, თითოს
შეეძლო მარტო ორი ან სამი დღით წაღება, რომ ყველას ესარგებლნა.
ამ ჩვენმა პირველმა ცდამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა
ყველა მოწაფეებზედ. სულ იმის თხოვნაში იყვნენ, ეგებ ცოტა უფრო
გაათავოს თვითეულმა კითხვა, რომ უფრო ჩქარა მოაღწიოს ჩემმა ჯერმაო.
მართლაც, აჩქარება იყო საჭირო, თორემ ბევრ მოწაფეს თვეზე ადრე არ
მოუწევდა თავისი ჯერი. ყველა ქართველ მოწაფეს არ ვგულისხმობდით
მკითხველთა რიცხვში, არამედ მხოლოდ მათ, ვინც უფრო შეგნებულად
მიგვაჩნდა, ვინც უფრო გართული იყო საერთოდ ქართული მწერლობის
კითხვით. ესენი უფრო ყურადღების ღირსათ მიგვაჩნდა და მათ, რა
საკვირველია, უპირატესობას ვანიჭებდით.
ასეთმა შედეგმა ძალიან წაგვახალისა და მაშინვე შევუდეგით მეორე
#-რის შედგენას, რადგანაც ერთი თვე მალე გავიდოდა და განუწყვეტლივ
უნდა მეწერა.

58

მეორე ნომერი კიდევ უფრო საგულისხმო გამოვიდა. ყველა თა
ნამშრომლები სცდილობდნენ განუწყვეტლივ ემუშავათ შინაარსის გასა
უმჯო
ბესებლად და მკითხველებიც ისე მოწადინებით ჰკითხულობდნენ
ყველაფერს და ხშირად ბაასობდნენ ჟურნალში მოქცეული წერილების
შესახებ, რომ დიდი მუშაობა დატრიალდა. ისე გაგვიტაცა ყველანი ამ
მუშაობამ, რომ ხშირად დავიწყეთ შეკრება და მამაჩემის რედაქციაც
ძალიან გამოგვადგა. მეტადრე საგულისხმო იყო ჩვენი კამათი დასაწერი
მასალის შესახებ. ვისაც რამე ჰქონდა შეძენილი ჩვენი მწერლობის
სალაროდან, ყველას ეტყობოდა, რომ შემოტანა უნდოდათ თავისი
წვლილის ჩვენს ჟურნალშიდაც. ხშირად ახლად დაბეჭდილი წიგნების
შესახებაც იწერებოდა წერილები ჩვენს „განთიადში“. ცოტა ხნის შემდეგ
მეგობრებმა მეც მაიძულეს რამე დამეწერა ჟურნალისათვის. არ მაკმარეს
მარტო გადამწერის მუშაობა და ამაღებინეს „რამე-რუმე“-ს განყოფილება.
მომიტანდნენ ხოლმე რუსული ჟურნალით ამოწერილს სახუმარო
რამეს და მე უნდა გადამეთარგმნა, მზად მქონებოდა, როდესაც უცებ
შემოგვაკლდებოდა მასალა, მაშინ უცებ უნდა დამემატებია.
სასიამოვნო იყო ასეთი ახალგაზრდული გატაცება და ისიც მიმართუ
ლი განსაკუთრებით სასარგებლო ჟურნალისადმი, რომლის მკითხველთა
რიცხვი თანდათან მატულობდა და ამნაირად შედეგი ჩვენი მუშაობისა
არ იკარგებოდა უმნიშვნელოდ. დიდის გატაცებით ჰკითხულობდნენ
ისტორიულ წერილებს, რაც კი შეეხებოდა ჩვენს წარსულს. შემდეგ ძალიან
მოწონება ჰქონდა ჩვენი მასწავლებლების დახასიათებას, მათ უცნაურ
თვისებების აღწერას და ხანდახან საცინად აგდებას. ამისათვის კარგი
თანამშრომლები გვყავდა და ძალიან ცოცხლადაც სწერდნენ ყველაფერს.
ასე გადიოდა თვეები, ჩვენი მუშაობა განუწყვეტელი იყო, მხოლოდ სა
ზაფხულო დასვენებისათვის ჩვენც შევსწყვეტდით ხოლმე ჩვეულებრივ
მუშაობას და მაინც ნელ-ნელა ვამზადებდით მომავალი წლის მასალას.
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თბილისისაკენ გამგზავრება
ქუთაისის სადგურზე მამაჩემი მივიდა და ორი ბილეთი მოითხოვა
თბილისამდე. ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო ამ დღეს მოგზაურობა და
იმის მაგივრად, რომ სწავლის დაწყების გაკვეთილზე ვყოფილიყავი,
რკინისგზის ვაგონში ჯდომა, მაგრამ ვგრძნობდი, რომ მეტი გზა არ იყო და
უნდა დავმორჩილებოდი ბედს. მრავალი კითხვა მიტრიალებდა თავში და
ენაზედაც ბევრი რამ მქონდა მომდგარი, მაგრამ როდესაც ვხედავდი მამის
დაფიქრებულ სახეს, ვერ ვბედავდი სიჩუმის დარღვევას და მხოლოდ
მატარებლის ჩქარი მოძრაობით გამოწვეულ მიდამოს სანახაობის ნაირნა
ირობას ვაყოლებდი გულს და თვალს. ძ[ა]ლიან შეწუხებული ვიყავი ასეთი
მოულოდნელი ამბით და თანაც შეურაცხყოფილი ასეთი უსამართლობით:
როგორ უნდა შევრიგებოდი მართლაც ასეთს უცნაურობას: შარშან
დირექტორის რჩევით მამაჩემმა არჩია ჩემი მეექვსე კლასში მეორე
წლით დატოვება, იმ მიზეზით, რომ მე 17 წლის ასაკის მქონეს არ შემეძლო
გემნაზიის დასრულების მოწმობის მიღება, რადგანაც ეს კანონით
აკრძალული იყო. ყველა საგნებში კარგი ნიშნები მქონდა: წელს კი იმავე
საგნების ცოდნა ვერ შევსძელ და განმეორებით გამოცდაც კი, ისიც ერთ
საგანში ვერ ჩამიბარებია. მიუხედავად იმისა, რომ მთელ წელიწადს
ერთი წლის წინად სულ მუდამ 4 მქონდა ამ საგნის (ლათინურის) ნიშნად,
ეხლა მთელი წლის განმეორების შემდეგ ვითომ ორს ვერ ავსცდი და
ჩავიჭერი, ვერაფრისგზით ვერ შევეგუე ამ აზრს და მის სამართლიანობას.
აქაც ვხედავდი ტლანქ უსამართლობას, შურისმაძიებელ დირექტორის
ველურ ძალადობას და გული მწარე სევდით მევსებოდა. რიონის სადგურს
რომ ვუახლოვდებოდით, მამამ მითხრა სასადილოდ ჩასვლა, მაგრამ მე
არავითარი მადა არა მქონდა და უარი განვუცხადე; ისე მქონდა არეული
მთელი ბუნება და გულს ბოღმა მაწვებოდა, ცრემლებს ძლივს ვიკავებდი,
რომ ჭამისათვის როგორ მოვიცლიდი. ცოტა ხნის შემდეგ მამაც ამოვიდა,
შეხვეული რაღაც მომცა. აქ საზოგადოთ ცნობილი იყო ბუფეტის პატრონი[ს]
გემრიელი ნამცხვრები და ყოველთვის ყველა სიამოვნებით ყიდულობდა
და მითხრა: უჭმელი ნუ დარჩები და როდესაც მოგშივდება, სჭამეო...
მატარებელი მიჰქროდა, თანდათან ვუახლოვდებოდით ყვირილის
სადგურს და, როგორც ყოველთვის, გული სიამოვნებით ამიტოკდებოდა
ხოლმე ამ ადგილების დანახვაზე. ახლა კი სულ სხვაგვარი გრძნობა გან
ვიცადე: წინად ყოველთვის სიამოვნება იყო გამოწვეული, რომ მოსვლის
თანავე დედას ვნახავდი, მის მკერდს ჩავეხუტებოდი, მის კოცნას და
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ალერსს ვიგრძნობდი და ეხლა კი პირდაპირ უნდა გამევლო და მხოლოდ
მატარებლიდან დამენახა შორიდან საყვარელი და ძვირფასი კარმიდამო,
სახლი, ეზო, სავსე მრავალის და დაუვიწყარის მოგონებით... ამან კიდევ
უფრო დამაღონა და მწუხარება გამიორკეცა. იქვე, მატარებელშ[ი], მამამ
ერთ ჩვენ ნაცნობს, რომელიც ზესტაფონში უნდა დარჩენილიყო, დააბარა
ჩვენ სახლში შევლა და გადაცემა იმისი, რომ მოულოდნელად მამას
თბილისში წასვლა დასჭირდა, რომ რამოდენიმე დღით დაიგვიანებს,
დათქმულ დროზე ვერ ბრუნდება და ყველაფერს დაწვრილებით წერილით
აცნობებს.
ყვირილის სადგურზე არც კი მოვინდომე ვაგონიდან გამოსვლა. ამის
გუნებაზე არ ვიყავი. ხომ ყველას გაუკვირდებოდა ჩემი ნახვა, ანდა რა
უნდა მეპასუხნა მათთვის, სად და რისთვის მივდიოდი. ჩვენი მატარებლის
ორთქლმავალი ჩვეულებრივად მოხსნეს, მეორე უფრო მძლავრი მიაბეს და
როგორც კი დაიძრა მატარებელი, ფანჯარასთან მივიჭერი, რომ შორიდან
მაინც შემევლო თვალი ჩვენი სა[ხ]ლისათვის, თუმცა დარწმუნებული
ვიყავი, რომ იქ ვერავის ვნახავდი, როგორც ჩვეულებრივად ხდებოდა,
ბაღის ბოლოზე გადმომდგარს გამოსამშვიდობებელ სალამის მოსაცემად.
არავის არც კი მოუვიდოდა აზრად ჩვენი მატარებელში ყოფნა, რადგანაც
ყველაფერი ეს საჩქაროდ მოხდა და მოულოდნელად. მატარებელი უცებ
აირბენს ხოლმე ჩვენი სახლის წინ ხიდს, გადმოღმა მდებარე ამაღლებულ
ქედს მდინარე ყვირილის გაყოლებით და ჩვენც მალე მოვშორდით ამ
სანახაობას. მეც ხელახლად მძიმედ დავეშვი ჩემს ადგილს და თითქოს
ერთიათად გამიძლიერდა ჩემი მწუხარება. მით უფრო, რომ ეს დღე
– პირველი სექტემბერი – ყოველთვის სასიამოვნო და მხიარულად
მოსაგონარი რად უნდა გამმწარებოდა ასე? ეს აზრი და ფიქრი მიკლავდა
გულს... ამ დღეს მთელი ზაფხულის დასვენების შემდეგ ყოველთვის
სიამოვნებით ვხვდებოდით: ახალ კლასში გადასვლა, ახალი ამხანაგების
შეხვედრა, ახალი წიგნებისა და რვეულების ყიდვა – ყოველივე ეს მეტად
სახალისო ხანას წარმოადგენდა ყოველთვის მოწაფის ცხოვრებაში.
ავიარეთ სადგურები: ძირულა, სადაც ხშირად დავდიოდით ბიძებთან
წასასვლელად, რომელნიც აქედან 5 კილომეტრის მოშორებით სოფელ
შროშაში სცხოვრობდნენ და რომლებთანაც მისვლა რამოდენიმე დღით
ჩემთვის ყოველთვის დიდათ სასიამოვნო იყო; გავიარეთ სადგური ხა
რაგაული, ბეჟანთუბანი, მისი გრძელი გვირაბი და სურამის ქედი, რომლის
შემდეგაც დავეშვით დაღმართზე ხაშურის და გორის მაზრის ველებისა
კენ, სადაც მატარებელი დიდი ხნის დაღლილობის შემდეგ თითქოს
ხელახლად იწყებს სიჩქარით სვლას და ახალს ძალას იკრებს თბილისში
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მალე ჩასასვლელად. დიდმა გზამ დიდი მღელვარებისა და მწუხარების
შემდეგ ძალიან დამღალა და ცოტა მიმაძინა, მამაც მატყობდა, რომ
ჩემს ჩვეულებრივ დონეზედ არ ვიყავი და ხანდახან გამომეხმაურებოდა
ხოლმე, მაგრამ მაინც დაუსრულებლად მეჩვენა ეს მოგზაურობა. ბოლოს
მივაღწიეთ თბილისს, გამოვედით ვაგონიდან, შემდეგ სადგურიდან და,
ეტლში ჩამსხდარი, მივადექით სასტუმროს, სადაც თურმე ჩვეულებრივად
მამა დგებოდა თბილისში ჩასვლის დროს. დავბინავდით ოთახში. ვახშმის
შემდეგ მამა სხვაგან წავიდა ნაცნობების სანახავად და მე დამიბარა ადრე
დავწოლილიყავი, რადგანაც მეორე დღეს ბევრი საქმე გვაქვსო.
დავრჩი მარტო და უფრო შემიპყრო სევდამ. დიდხანს ვერ დავიძინე.
სულ განვლილი დღის შთაბეჭდილებით იყო შეპყრობილი მთელი ჩემი
არსება. გავიფიქრე დედისათვის წერილის მიწერა და ცოტა ამით გულის
დამშვიდება, ყოველთვის ხომ დედა არის პირველი მესაიდუმლე მო
ყვა
რულ შვილისათვის. ვის უნდა მიმართოს პატარა ბავშვმა, თუ არ
თავის საყვარელ დედას, მეტადრე ასეთის განსაცდელის დროს? ვის
შეუძლია ისე კარგად და მშვენივრად თავის პატარას დამშვიდება, რო
გორც დედის ტკბილს და ალერსიან ხმას? მე ეს ხომ გამოცდილებით
ვიცოდი და ყოველთვის ამ საშუალებით ვიწყნარებდი ხოლმე თავს. და
რა კარგი იქნებოდა, რომ ეხლაც შემძლებოდა ეს, მაგრამ ვიცოდი, რომ
ეხლა ეს ჩემთვის შეუძლებელი იყო მანძილის სიშორის გამო; თორემ
ახლოს რომ ვყოფილიყავი, რა გამაჩერებდა, ხომ მაშინვე მივვარ
დებოდი და კალთაში ჩავუდებდი თავს, რომ მისი ტკბილი ნუგეშით
გავმხნევებულიყავი და მისი ალერსიანი და დამამშვიდებელი სიტყვების
წყალობით თავი დამეწყნარებია. ასეთ ფიქრებში ვიყავი ჩემს ლოგინზე
მოგვერგვილი და ამასობაში კიდეც ჩამძინებოდა. არ ვიცი, რამდენ ხანს
მეძინა. გამოვიღვიძე თუ არა, გავიხადე და ჩავწექი ლოგინში და მხოლოდ
დილით ჩვეულებისამებრ თავის დროზე გამოვიღვიძე. მამა უკვე ამდგარი
იყო. საჩქაროდ ჩავიცვი, პირი დავიბანე და იქვე, სასტუმროს ქვევით
სარდაფში, კარგად მოწყობილი საყავე იყო, ცნობილი „ადამიას“ სახელით,
სადაც დიდძალი ხალხი დადიოდა. ჩვენც იქ ჩავედით და მოვითხოვეთ
ყავასთან ერთად მაწონიც. მაწონი იმ ხანებში ქუთაისში არ იშოვებოდა,
თუმცა სამეგრელოში ძალიან გავრცელებული იყო. ჩვენ სახლში აკე
თებდა ხანდახან დედაჩემი, როდესაც ვინმე ჩამოიტანდა ხოლმე მაწონს
ან თბილისიდან, ან ქართლიდან. გარდა ამისა, ამავე ადამიას ჰქონდა
ნაირ-ნაირი ახალი გამომცხვარი რამეები, რაც ძალაუნებურად ყოველ
მიმსვლელს მადას აუშლიდა. ჩემთვისაც ეს პირველი საუზმე დიდხანს და
უვიწყარი გახდა და შემდეგაც ხშირად დავდიოდი მასთან. მამას ძალიან
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ეჩქარებოდა და ჩვენც მალე გავეშურეთ გზას. გავჰყევით პირდაპირ
გოლოვინის შემდეგ რუსთაველის გამზირს61 და მალე შევედით იქვე
ახლოს დიდ შენობაში, სადაც მამამ ეზოში დამტოვა და თვითონ კი იქვე,
დარბაზში, შევიდა. დიდხანს არ მიცდია გარეთ. დიდი მოძრაობა იყო,
აუარება ბავშვები მიდი-მოდიოდნენ ყველა მიმართულებით. მივხვდი,
რომ სასწავლებელი უნდა ყოფილიყო. მალე მამაც ჩამოვიდა და მითხრა:
ეს სასწავლებელი პირველი გემნაზია არის აქაური. მის დირექტორს,
გვარად მარკოვს62, კარგად ვიცნობ, ადგილი ვსთხოვე შენთვის და,
სამწუხაროდ, არა ჰქონია, მირჩია მეორე გემნაზიაში სინჯეთო და ეხლა
იქ უნდა წავიდეთო, ოღონდ გზად ფოსტაში უნდა გავიაროთ ტელეგრამის
გასაგზავნადო. იქვე ახლოს ფოსტაში მამამ ორი ტელეგრამა გააგზავნა:
ერთი ვლადიკავკაზის მასწავლებელს – კახიძეს63 და მეორე განჯას აგრე
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ავტორს დაშვებული აქვს მცირე უზუსტობა. ერევნის (დღევანდელი თავისუფლების) მოედანი
გოლოვინის პროსპექტს (დღევანდელი რუსთაველის გამზირი) უკავშირდებოდა სასახლის ქუჩით.
62
ლევ მარკოვი (1837-1911) – პროზაიკოსი, მხარეთმცოდნე, თბილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის
დირექტორი 1874-1902 წლებში.
63
ტიტე კახიძე – ვლადიკავკაზის ვაჟთა ქართული გიმნაზიის მასწავლებელი და სასწავლებლის
გამგე 1880-1890-იან წლებში. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
ვლადიკავკაზის განყოფილების დროებითი თავმჯდომარე 1909 წელს.
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თვე ნაცნობ მასწავლებელს. ორივეს სთხოვდა ადგილს ჩემ მისაღებად.
ამის შემდეგ გავეშურეთ მეორე გემნაზიისაკენ. მამას ჩქარი სიარული
უყვარდა და მეც ვცდილობდი არ ჩამოვრჩენოდი. მეორე გემნაზია იყო
მაშინ კუკიაში ეგრეთ წოდებულ რუეტის ქუჩაზე. იქაც დიდი მისვლამოსვლა იყო. გაკვეთილის შემდეგ დიდძალი მოწაფეობა მოეფინა ეზოს.
მე ერთ ადგილს ვიყავი აყუდებული და ყველა გამვლელი მიკვირდებოდა,
მეტადრე ქუდს მისჩერებოდნენ ჩემსას. ტანისამოსი იგივე მქონდა, რაც
ყველას – უბრალო ტილოსი, იმ დროს „პარუსინას“ ეძა[ხ]დნენ, ზედა
ჩასაცმელად და ამგვარივე საზაფხულო შარვალი. მაგრამ ყველანი
მატყობდნენ, რომ იქაურებთან განსხვავებული ვიყავი. მივჩერებოდი
მოწაფეებს დაფიქრებული და ყოველ წვრილმანს მეც შეუმჩნეველს არა
ვჰტოვებდი და სულ იმის ფიქრში ვიყავი, ეგებ მეც ამათში მომიხდეს
გარევა. ამ ფიქრებით გატაცებული თვითოელს მათგანს მუშტრის თვა
ლით ვაკვირდებოდი. სხვათა შორის, ის მეუცნაურა, რომ ძალიან
ცოტას ვხედავდი ქართველებს. უფრო მეტი არეული სანახაობის ხალხი
იყო და მეტი ნაწილი შავგრემანები, ვიდრე ქუთაისში. ყველანი ვიწრო
ეზოში ირეოდნენ, სადაც მცენარეულობა ძალიან ცოტა იყო და მიწა
მომრგვალო რიყის ქვით იყო დაფენილი. ქუთაისის ვეებერთელა ეზოს,
დიდი ჭადრის ხით მორთულს, დიდათ ჩამოუვარდებოდა და შედარებაც
კი არ შეიძლებოდა. მიკვირდა, ნუთუ ამოდენა მოწაფეებს ასეთი პატარა
ეზო ეყოფოდათ სასეირნოდ და სათამაშოდ. ამასობაში მამაჩემიც მო
ვიდა, სახეზე შევატყვე, რომ უკეთეს გუნებაზე იყო, რამაც ცოტა იმედი
გამიძლიერა. აბა, წავიდეთო – მითხრა და ჩქარის ნაბიჯით გემნაზიის შე
ნობა მივატოვეთ, სადაც უკვე გაკვეთილების დაწყების ზარი დაირეკა და
ყველანი აჩქარებით მიეშურებოდნენ უთუოდ დარბაზში შესასვლელად.
მამამ კმაყოფილების კილოთი მითხრა: აქაური დირექტორი გავიცანი,
მოხუცებული კაცი ყოფილა. ავუხსენი საქმის გარემოება და ვსთხოვე შენი
მიღება მეშვიდე კლასში. კარგი გულის უნდა იყოს, სტოიანოვს არა ჰგავს,
გულდასმით მომისმინა, ქაღალდები გასინჯა და მითხრა: სწორედ ერთი
ადგილიღა მაქვს მეშვიდე კლასში, შემიძლია მივიღო თქვენი შვილიო.
ხვალ მომიტანეთ თხოვნა, ყველა საჭირო საბუთებით და თქვენი შვილიც
მოიყვანეთო.
ამის გაგონებაზე სიხარულის ჟრიამულმა გამიარა და გამეხარდა, რომ
სასწავლებლის გარედ არ ვრჩებოდი და წელიწადიც არ დამეკარგებოდა.
მართალია, ჩემთვის მეგობრებისა და ამხანაგების ქუთაისში მიტოვება,
მათი დაშორება ძალიან მენანებოდა, ყველაფერი აქაური უცხოდ და
უცნობად მიმაჩნდა, მაგრამ რა გაეწყობოდა, ამაზედაც კმაყოფილების
მეტი რა მეთქმოდა.
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აბა, ჩქარა წავიდეთ, მითხრა მამამ, სასულიერო სემინარიაში უნდა
გავიაროთ, რომ შევატყობინოთ შენს ძმას ჩვენი ჩამოსვლა და თანაც
ერთად ვისადილოთო. შემდეგ უნდა წაგიყვანო და დაგაბინავოო.
კარგა ხანს ვიარეთ, მივუახლოვდით დიდ ხიდს, რომლის წინ, მოედან
ზე, დიდი ძეგლი იდგა ზედ ამართული დიდი ქანდაკებით. მამამ ამიხსნა,
ეს ის ვორონცოვია64, რომელიც საქართველოს მთავარმართებელი იყო
და რომელსაც ეს ძეგლი მადლობის ნიშნად აუგეს. შევხედე, გამიკვირდა
და მამას არაფერი ვუთხარი, გულში კი გავიფიქრე, რაც საქართველოს
ტანჯვა მიაყენეს და რაც ძალიან კარგად ვიცოდი ჯერ დედას მოყოლით და
მერე სანდრო ყაზბეგის მოთხრობით, ნუთუ ასეთი მადლობის აღსანიშნა
ვი რამე იყო საჭიროო... გავიარეთ ამ დიდი ხიდის ჯერ ერთი ნაწილი და
მერე – მეორე. გადავხედე მტკვარს, შევადარე მაშინვე რიონს და იქვე
ბაღის გადაჭრით მივადექით დიდს შენობას, რომელსაც სასულიერო
სასწავლებელი ერქვა65. მამამ ინახულა ჩემი ძმა, დაუნიშნა ადგილი, სადაც
უნდა მოსულიყო სწავლის გათავების შემდეგ და კიდევ სხვაგან წამიყვანა.
ეს იყო, როგორც მამამ ამიხსნა, ქართველ თავადაზნაურობის ქარვასლა,
სადაც მრავალი სავაჭრო დუქნები და საწყობები იყო მოთავსებული და
იყო ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება:
აქ იყო საზოგადოების წიგნთსაცავი და წიგნების მაღაზიაც. მამამ
რამოდენიმე ქართული წიგნი მოითხოვა და შეახვევინა. იქვე, მეორე
განყოფილებაში, ვიღაცეები ისხდნენ, მამა მათ მიესალმა, ჩემი თავი
მათ გააცნო და უთხრა: ქუთაისის გემნაზიიდან დაითხოვეს და ეხლა აქ
ჩამოვიყვანე, ძლივს ვიშოვე ადგილი მეორე გემნაზიაში და იქ მივაღებინე.
ვლადიკავკაზიდან და განჯიდან ტელეგრამაზე მიპასუხეს, არც ერთი
ადგილი არა ჰქონიათ თავისუფალიო. ერთ-ერთ იმ ახლად გაცნობილ
პირთა შორის მამამ მითხრა, ეს სწორედ ის არის, ვისი წიგნითაც გასწავ
ლე მე ქართული, ე. ი. დედაენის დამწერი და შემდგენელი. მეც მოწიწებით
შევხედე და გამეხარდა, რომ ასეთი ადამიანი გავიცანი და ახლოს ვნახე.
მან იკითხა, ქართული, იმედია, კარგად ეცოდინებაო, რაზედაც მამამ
უპასუხა: ძალიან კარგად იცის ქართული და ყველაფერი გადაკითხული
აქვს, ასე რომ, რუსულისათვის საკმარისი დრო არც კი ურჩებაო. იაკობ
გოგებაშვილს66, ეტყობოდა, იამა ასეთი პასუხი, ალერსიანად შემომხედა:
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მიხაილ ვორონცოვი (1782-1856) – რუსი გენერალ-ფელდმარშალი, კავკასიის მეფისნაცვალი 18441854 წლებში. 1867 წელს თბილისში, ვორონცოვის მოედანზე, საზეიმოდ გაიხსნა მიხაილ ვორონცოვის
ძეგლი. ის იყო საქართველოს დედაქალაქის საჯარო სივრცეში დადგმული მრგვალი ქანდაკების
პირველი ძეგლი.
65
იგულისხმება თბილისის სასულიერო სემინარია.
66
იაკობ გოგებაშვილი (1840-1912) – პუბლიცისტი, საბავშვო მწერალი, პედაგოგი, სამეცნიერო პედა
გოგიკის ფუძემდებელი საქართველოში.
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ყოჩაღ, ყოჩაღო, თავი და ბოლო ქართულია, რუსულს ყოველთვის მო
ასწრებს და შეივსებსო. შემდეგ ბაასი გადავიდა „მწყემსის“ გამოცემის
საქმეზედ. იაკობ გოგებაშვილის შეკითხვაზე მამამ უპასუხა, ძალიან
მიძნელებს ცენზორი საქმეს და დიდათ მაბრკოლებს ამ საქმეშიო. ჩემ
თვის ყველაფერი ეს გასაკვირველი არ იყო, რადგანაც ხშირად იყო
ამაზე ბაასი ქუთაისში მამასა და ჩემს ბიძას შორის, როდესაც მოვიდოდა
ხოლმე წითელი მელნით წაშლილი ადგილები, დასაბეჭდ ფურცლებიდან
ამოსაღები და ხშირად დამახინჯებული გამოდიოდა მთელი შინაარსი
წერილის, რომ ძნელი ხდებოდა ამოშლილი ადგილების შემდეგ აზრის
გადაბმა. ამაზედ თათბირი დიდხანს გრძელდებოდა და ბოლოს რის ვაივაგლახით თავდებოდა ეს გასაბეზრებელი მუშაობა. იაკობ გოგებაშვილმაც,
თავის მხრივ, მამას გაუზიარა თავისი უკმაყოფილება, როგორ უჭირვებდა
საქმეს ოლქის განათლების მზრუნველი იანოვსკი დედაენის გამოცემის
საქმეში და ბრძოლა სჭირდებოდა თავის სახელმძღვანელოს დედაენის
გამოცემის საქმეში. მართალია, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ
დასაწყისიდანვე, როდესაც მამამ „მწყემსის“ გამოცემა დაიწყო, ეს იყო
1883 წელს, ამ დროიდან მეც ძალაუნებურად ჩაბმული ვიყავი რედაქციის
მუშაობაში და ყველაფერი, რაც კი რედაქციაში ხდებოდა, არ შეიძლებოდა
გამომპარვოდა. ასე რომ, უკვე ხუთი წლის გამოცდილება მქონდა
რედაქციაში მუშაობის. ასოების აწყობაც ვიცოდი და ბეჭდვაც და აწყობის
დროს შეპარულ შეცდომების გასწორებაც ძალიან მეხალისებოდა
და მემარჯვებოდა, როგორც სხვა ადგილს მაქვს დაწვრილებით ეს
მოხსენებული67. ხშირად ამ გასწორებაში ბიძაჩემსაც ვეხმარებოდი.
წავედით სასტუმროში, სადაც ჩემი ძმა უკვე გველოდა. სიხარულით
მომესალმა ჩემი ძმა და განცვიფრებით მკითხა: შენ ამ დროს აქ როგორ
გაჩნდიო. მე მოკლედ ვაცნობე, რაც უბედურება მეწია და ესეც დავუმატე:
დღეს მამაშენ[ი] დიასახლისთან მიპირებს დაყენებას და მითხარი: როგორი
ქალია და თუ კარგ[ი]ა, შეიძლება იქ ცხოვრება? ჩემმა ძმამ დამამშვიდა,
ძალიან გულკეთილი ადამიანია და კარგადაც გვივლის, მხოლოდ ხან
დახან წამოუვლის რაღაც და ცოტა უცნაურ რამეებს გაიძახისო. მე ძა
ლიან გამიკვირდა და შევეკითხე: როგორ თუ წამოუვლის? – შევეკითხე
მე. მაგრამ პასუხი ამის ვერ მოასწრო, მამა შემოვიდა და სასადილო
დარბაზში წაგვიყვანა. სადილობის დროს დიდი ლაპარაკი არა გვქონია,
მამამ მხოლოდ ჰკითხა ჩემს ძმას, როგორ მიდის სწავლა და თუ ასწრებ
67
ჟურნალ „მწყემსის“ რედაქციაში მუშაობის დეტალური აღწერა ვახტანგ ღამბაშიძის არქივში არ
იძებნება.
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გაკვეთილების კარგად მომზადებასო, რაზედაც ჩემი ძმა შესაფერის
პასუხს აძლევდა, მაგრამ დანამდვილებით ვერ შეატყობდა ადამიანი, თუ
ეს საპასუხო სიტყვები მამას მაინცადამაინც ძალიან სარწმუნოდ მიაჩნდა.
მამამ მხოლოდ ეს დაუმატა: კარგად უნდა ისწავლო, არ იზარმაცო, თორემ
ხომ იცი, რომ კიდევ ვერ გამოგიცვლი სასწავლებელს და ახალში ვერ
შეგიყვან. თუ ეს სემენარიაც არ დაასრულე, მაშინ სოფელში უნდა დარჩე
უსწავლელი, როგორც ბევრი სხვა რჩება. მით უფრო, რომ შენ არაფერი არ
გაკლია და რომ არ ისწავლო, შენივე დაუდევრობის ბრალი იქნება.
ნასადილევს წავედით ოქრომჭედლების ქუჩაზე ჩემი ძმის დიასახ
ლისთან. დიასახლისი ავთანდილოვის გვარს ატარებდა, ქართულს
კარგად ლაპარაკობდა, საშუალო ხნის ქალი იყო, ქართულად თავდა
ხუ
რული, ხალისით მოგვესალმა და როდესაც მამამ აუხსნა ჩვენი
მოსვლის მიზეზი, დიდის სიამოვნებით თანხმობა გამოუცხადა, მაგაზედ
უარს როგორ გაგიბედავთ, ამავე ოთახში მესამე ლოგინს დავუდგავ და
შვილივით მოვუვლიო. მამამ მისცა საჭირო დარიგება ჩემს შესახებ და
თანაც დაუმატა: მე მალე ჩამოვალ ისევ თბილისში და ყველაფერზე მაშინ
კიდევ მოვილაპარაკებთო. ჩემი მომავალი ბინა მეორე სართულზედ იყო,
პირდაპირ ქუჩას გადაჰყურებდა, აივანზე გასასვლელი კარი ჰქონდა წინ და
საკმაოდ ლამაზი ოთახი იყო. თვითეულ ლოგინს თავისი სამუშაო მაგიდა
წინ ედგა და ჩემთვისაც საკუთარ მაგიდას დამპირდა. ამის შემდეგ მამამ
ჩამიყვანა ქვედა სართულის ეზოში, სადაც ერთი ოჯახი ცხოვრობდა. შუა
ხნის დარბაისელი ქალი იყო, სახელად კეკე ერქვა. მისი ქმარი ყასაბი იყო
და ქალიშვილი გათხოვილი ჰყავდა ერთ რაჭველზე, რომელიც მზარეულად
მსახურებდა ერთ სომხის ოჯახში და ხანდახან შემოივლიდა ხოლმე თავის
ცოლის სანახავად. საზოგადოთ, ამ დროს თურმე დიდძალი იმერლობა
იყო თბილისში მზარეულად და ხელზე მოსამსახურედ, უფრო კი სომხების
ოჯახში. იმისდა მიუხედავად, რომ სომხები არცთუ ისე სწყალობდნენ
ქართველებს, მაინც მოსამსახურედ უფრო ქართველებს იყვანდნენ,
რადგანაც იაფი უჯდებოდათ მათი აყვანა, განთქმული იყვნენ გემრიელი
საჭმელების მომზადებით და ვინც ხელზედ მოსამსახურე იყო, ცნობილი
იყვნე[ნ] სუფთა და წესიერი მუშაობით. სომხებს ყოველთვის მეტი ფულის
გაღებაც შეეძლოთ თავის ნაყროვნებისათვის და ქართველობა, როგორც
უფრო ხელმოკლე ხალხი, ძალიან მოკლებული დიდ შემოსავალს, ვერ
გაიღებდა ისე ადვილად მზარეულისა და ხელზე მოსამსახურის ჯამაგირსა
და საზრდოობის ხარჯს.
მამაჩემმა გამაცნო ეს კეკე და დაავალა: ამ ჩემს მეორე ვაჟსაც ყუ
რადღებას ნუ მოაკლებთო. გამოვეთხოვეთ და წავედით ისევ სასტუმ
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როსკენ. გზად შევიარეთ ერთ წიგნის მაღაზიაში. განცვიფრებაში მო
ვედი ჯერ სიდიდითა და წიგნების სიმრავლით და შემდეგ აურაცხელი
მოწაფეების და მშობლების ტრიალით. ქუთაისთან შედარებით ჩემთვის ეს
პირდაპირ წარმოუდგენელი რამ იყო თავისი სიდიდითა და სიმრავლით.
ვიყიდეთ უუსაჭიროესი სასწავლო საგნები, წიგნების ყიდვა კი ვერ
შევსძელით, რადგანაც არ ვიცოდი, რა იყო საჭირო და ამას მხოლოდ
ხვალ გავიგებდი. დავბრუნდით ბინაზე, მამა კიდევ ვიღაცეების სანახავად
წავიდა, მე კი მარტო დავრჩი და შევუდექი წერილის წერას. ვერ მოვისვე
ნე, სანამ გულზედ მოწოლილი ჯავრი დედას წერილში არ მოვათავსე:
დაწვრილებით ავუხსენი ყველაფერი, ისიც ვსთხოვე, რომ მამას თუმცა
არაფერი უთქვამს ჩემთვის, მაგრამ ეგებ მე დამდოს ბრალი, შენ რომ
მოგიყვება ჩემს ამბავს, მაგრამ შეგიძლია დარწმუნებული იყო, რომ
მართალს გეუბნები და ვერ დაგიმალავ, როგორც ყოველთვის, არაფერს
გიმალავ, პირდაპირ გაშტერებული ვარ, რაც მომივიდა და როგორც
მომივიდა. შარშანწინ თუ კარგად ვიცოდი ლათინური, ეხლა რად უნდა
გამოვყრუებულიყავი ისე, რომ განმეორებითი გამოცდაც კი ვერ ჩავაბარე
იმდენად, რომ ნიშნად სამი მაინც მიმეღო? ეს ხომ ყოვლად შეუძლებელია.
აქ სულ სხვაა მიზეზი და როგორც გვემუქრებოდა დირექტორი სტოიანოვი
და ხშირად გვიმეორებდა: წაეთერით, თორემ გაგყრით გემნაზიიდანო,
ბოლოს და ბოლოს, ეს მუქარა შეასრულა, შური იძია და თავისი გაიტანა.
ცხადია, რომ ჟურნალ „განთიადისთვის“ მოახდინა ეს და სამაგიეროდ
დაგვსაჯა. ლათინური და ზოგს სხვა საგანი განზრახ გამოუძებნა მიზეზად,
რომ თავისი მუქარა შეესრულებია და 18 მოწაფე, როგორც წინასწარ
დაგვემუქრა, გამოგვაგდო გემნაზიიდან: მისმა სიბოროტემ თავისი გაიტანა.
დავჰპირდი დედას, რომ კარგად ვიმუშავებდი და ჩემთვის დამშვიდებული
ყოფილიყო. ოღონდ სამწუხაროდ მირჩებოდა ის გარემოება, რომ დედა
ქუთაისშიდაც იშვიათად ჩამოდიოდა და თბილისში ხომ, ამ სიშორეს,
უფრო გაუჭირდებოდა. შობამდე კი დიდი ხანი იყო და ძალიან სამძიმოდ
მიმაჩნდა.
გავათავე წერილი, გასაგზავნად მოვამზადე და გულს თითქო დი
დი ლოდი მოშორდაო, ცოტა დავწყნარდი და სიმშვიდე ვიგრძენი. წარ
მოვიდგინე, როგორ სიამოვნებით წაიკითხავდა დედა ჩემს წერილს, რო
გორ სანუგეშო წერილს გამომიგზავნიდა, როგორც ყოველთვის, ჩემს
დასამშვიდებლად და დასაწყნარებლად...
მეორე დღეს, 3 სექტემბერს დილით, მე და მამა უკვე მეორე გემნაზიის
დარბაზში ვიყავით. მამამ დირექტორი ინახულა, ცოტა ხნის შემდეგ ჩემ
თან მოვიდა, მითხრა: ყველაფერი მოწესრიგდა. შემდეგ გაკვეთილზე
მოწესრიგე წაგიყვანს და გიჩვენებს ადგილს, სადაც უნდა იჯდე. მე ცოტა
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შემაგვიანდა. ეს მოგზაურობა ხომ ჩემთვის სრულებით მოულოდნელი
იყო. მაინც კმაყოფილი ვარ, რომ ასე გათავდა საქმე. აბა, მარჯვეთ იყავი,
კარგად ისწავლე, მით უფრო, რომ ამ ახალ ადგილს არავინ არ გიცნობს.
გახსოვდეს, რომ შენმა დირექტორმა, ყოფილმა, შენ შესახებ რა მითხრა,
არ გირჩევთ არსად თქვენი შვილის შეყვანას, სულერთია, სასწავლებელს
ის ვერსად გაათავებსო. არ დაივიწყო ეს და, იმედია, მის სიტყვებს არ
გაამართლებ. გამომემშვიდობა, მაკოცა და სადგურზე წავიდა მატარებლით
ყვირილაში დასაბრუნებლად68.
„სასწავლებელს ის ვერსად ვერ გაათავებსო“ – ეს სიტყვები
ლახვარივით მესობოდა და გულს მიწუხებდა... გავშეშდი ერთს ადგილს
გაშეშებული და არ ვიცოდი, რა მექნა, რა მეფიქრა... კიდევ კარგი,
რომ მალე მოვიდა ჩემთან ერთი ადამიანი და შემეკითხა, ქუთაისიდან
ჩამოსული თქვენა ხართო და როდესაც დასტურით ვუპასუხე, აბა, გამომ
ყევითო – მითხრა, წამიყვანა, მატარა კარგა ხანს და ერთი კარის წინ
გამაჩერა. ცოტა მოვიცადოთ, გაკვეთილი ეხლავე გათავდებაო. მართლაც,
არ გაიარა დიდმა ხანმა, ზარიც დაირეკა და იმ კარიდან ვიღაც გამოვიდა,
როგორც ეტყობოდა, მასწავლებელი უნდა ყოფილიყო. მაშინვე შემიყვანა
მან დარბაზში და მიმართა მოწაფეებს შემდეგის სიტყვებით: აი ეს მოწაფე,
გვარად ღამბაშიძე, ქუთაისის გემნაზიიდან გადმოსული აქ არის ეხლა
მიღებული და გაიცანითო. ამის შემდეგ ზედამხედველი წავიდა და ყველა
მოწაფეებმა დამიწყეს ყურება და ათვალიერ-ჩათვალიერება. მე, ცოტა არ
იყოს, მორცხვად ვიყავი და არ ვიცოდი, რა მექნა. არც გასაკვირველი იყო.
პირველად ვგრძნობდი ასეთ უხერხულობას, რადგანაც ამდენ მოწაფეში
ერთსაც არ ვიცნობდი, მაშინ, როდესაც ქუთაისში ათეულებს ვიცნობდი.
მაგრამ მალე თვითონ მათ გამომიყვანეს უხერხული მდგომარეობიდან:
დაიწყეს ჩემთან რიგ-რიგად მოსვლა, მეცნობოდენ, თავის გვარს
მეუბნებოდნენ და სალამს მაძლევდნენ. მეც ყველას სიამოვნებით
პასუხს ვაძლევდი. ამ ჩემთან მოსულ მოწაფეთაგან მხოლოდ ორისგან
გავიგე ქართული გვარი. ერთი იყო ქართველიშვილი69 და მეორე – გე
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ვახტანგ ღამბაშიძის მოგონებების ფრანგულ თარგმანში (შემდეგში: ფრანგული თარგმანი),
რომელიც, სავარაუდოდ, ვახტანგ ღამბაშიძის შვილიშვილს, რეზო ნიკოლაძეს ეკუთვნის, ეს აბზაცი
გამოყოფს ცალკე თავს სათაურით „Un Combat Homerique“ (საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი, ფონდი 2139, ანაწერი 1, საქმე 6).
69
ნიკოლოზ ქართველიშვილი (1872-1922) – მუსიკოსი, დირიჟორი. თავდაპირველად სწავლობდა
მოსკოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. მუსიკალური განათლება მიიღო პარიზის
კონსერვატორიაში. საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ჩამოაყალიბა მომღერალთა
გუნდი, რომლის ერთ-ერთი წევრი მომღერალი სანდრო კავსაძე იყო. წლების განმავლობაში
ხელმძღვანელობდა ქართულ დრამატულ საზოგადოებას. 1920-1921 წლებში იყო თბილისის ოპერისა
და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის კომისარი.
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ლოვანი70. ამასობაში ზარიც დაირეკა, მეორე გაკვეთილი იწყებოდა. შე
მოვიდა მასწავლებელიც. არ ვიცი, თვითონ შემატყო, თუ ნათქვამი ჰქონ
და, შემომხედა და შემეკითხა: თქვენა ხართ ქუთაისიდან გადმოსული
მოწაფე? თქვენი სახელი და გვარი? მე პასუხი მივეცი ზეზე ადგომით.
დასხედითო, მიპასუხა. ძალიან გამეხარდა, რომ მაშინვე, ამ პირველ
მისვლაზევე, არაფერი არ მკითხა. მოვისმინე გაკვეთილი ბოლომდე და
ძალიან მინდოდა გამეგო, თუ რამე იყო განსაკუთრებული ამ გემნაზიაში,
განსხვავებული ქუთაისთან შედარებით. გაკვეთილიც გათავდა. მაშინვე
მოიჭრა ჩემთან ის მოწაფე, რომელმაც ქართველიშვილის გვარით გამაცნო
საკუთარი თავი, ალერსიანად, ღიმილით მითხრა: ძალიან სასიამოვნოა,
რომ ჩვენ, ორ ქართველს, თქვენ მესამეც მოგვემატეთ. სულ 17 ვართ მე-7
კლასში და თქვენიანა 18 ვიქნებით. თანდათან გავიცნობთ ერთმანეთს და,
იმედია, კარგი მეგობრობაც გვექნებაო.
ამ ახალგაზრდას ასეთმა შეხვედრამ დიდი სიხარული და აღტაცება
მაგრძნობინა. მისი ცოცხალი თვალები, ლამაზი სახე, მშვენიერი ქართული
საუბრის კილო და მხნეობით სავსე გამომეტყველება პირველ ნახვის
თანავე მოაჯადოვებდა ადამიანს და მეც სწორედ ამ რამოდენიმე წამით
ნახვამაც კი ეს აზრი და რწმენა დამიბადა. არც მოვტყუებულვარ მე ამ
წინასწარად ნაგრძნობის სინამდვილეში: ამ პირველი ნახვის შემდეგ ჩვენ
ერთიმეორის ახლო მეგობარი გავხდით სამუდამოდ და შეურყევლად.
მაგრამ ამას შემდეგშიდაც მოვიხსენიებ.
რადგანაც მესამე გაკვეთილიც მალე უნდა დაწყებულიყო, ამავე
ქართველიშვილმა მითხრა: ბევრი დრო არა გვრჩება და ერთი რაღაც
საჩქაროდ უნდა გითხრათო – ჩვენს სასწავლებელში ასეთი წესი გვაქვს
შემოღებული მეშვიდე კლასში: ყოველი მოწაფე ამ კლასის რაინდთა
ჯგუფში შემოსასვლელად უნდა იქნეს ამ დიდ მაგიდაზე დაწვენილი გულ
დაღმა. ძალით გამაგრებული უძრავად და ყველა მოწაფემ უკან ერთხელ
ხელი დაარტყას. ამის შემდეგ მას ენიჭება რაინდის სახელი. ეს წესი ყვე
ლასათვის სავალდებულოა და ამიტომაც გატყობინებთ წინდაწინ. თანაც
დიდი მაგიდა მიჩვენა, რომელიც იქვე იყო დადგმული ფიზიკური ცდების
საჩვენებლად. როდესაც მე შევეკითხე, თუ როდის უნდა შესრულებულიყო
ეს წესი, მან მიპასუხა: არ ვიცი როდის, მაგრამ თუ მოინდომეს, შეიძლება
დღესაც გარდასწყვიტონო. ცოტა დაფიქრების შემდეგ კიდევ შევეკითხე,
რამდენი პირი იღებდა მონაწილეობას ამ დაწვენაში. ამაზედ ღიმილით
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მიპასუხა: ჯერ ორი და ოთხი, შემდეგ კიდევ ოთხი ემატება და [თუ] ესენიც
ვერას გახდნენ, მაშინ ყველა მოწაფეები იღებენ მონაწილეობასო. თანაც
დაუმატა: თქვენ რატომ ჰკითხულობთ რიცხვსაო. მე ამაზედ ვუპასუხე
მხოლოდ, რომ ჩემი გეგმისთვის ამის გაგებას საჭიროდ ვსთვლიდი.
ამასობაში დაიწყო მესამე გაკვეთილი. მე არაფერს აღარ ვუგდებდი ყურს,
მხოლოდ იმის ფიქრში ვიყავი, როგორ გავძალიანებოდი ამდენ მოწაფეს.
ცხადია, 17 მოწაფე მომერევოდა ბოლოს და ბოლოს, ვერავითარი ძა
ლა ამდენ ხალხს ვერ მოერევოდა. მაშ, საჭირო იყო რაიმე ხერხი და
ეს იყო მთავარი გადასაწყვეტი. დრო კი საამისოთ ბევრი არ იყო. ხომ
შეეძლოთ დღესვე მოენდომებიათ ამ გეგმის შესრულება. მაშ, მხოლოდ
და მხოლოდ ხერხზე უნდა მეფიქრა. ისე გამიტაცა ამ აზრმა, რომ მხოლოდ
ამაზე ვფიქრობდი და სხვადასხვა გეგმას ვადგენდი. ბოლოს ამ გზას
დავადექი: განიერი სქელი ტყავის ქამარი მქონდა წელზე შემორტყმული,
ეს ქამარი ხშირად მქონდა დაცდილი ჭიდაობის დროს, მის გამძლეობის
ეჭვი არ მებადებოდა. როგორც რომ მეცემიან, ვიფიქრე, ორ იმათთაგანს
ამოვარჩევ, ტანით მომცროებს, ხელში თითოს ამოვიდებ ისე, რომ
ხელის ქამარში ჩაჭიდება შევსძლო როგორც მარჯვენა, ისე მარცხენა
მხარეს: ჯერ გავუძალიანდები, რომ მაგიდასთან ვერ მიმათრიონ და თუ
ვერას გავხდი, მაშინ ჩემი საბოლოო გეგმა ასე უნდა შემესრულებია: თუ
გულდაღმა დამაწვენდნენ, მაშინ ეს ორი გამორჭობილი მოწაფე თავით
დაესობოდა მაგიდაზე და ჩემ დაწვენას, რასაკვირველია, ხელს შეუშლიდა
და თუ ზურგით მოინდომებდნენ ჩემს დაწვენას, მაშინ ხომ ამ ორი მოწაფის
ფეხები არ დამიშვებდა მაგიდაზე და ამასობაში დროს ხომ მოვიგებდი და
მეც ეს მინდოდა. დიდ დავიდარაბაში, ჩვენ რომ ვიქნებოდით, ძალიან
მეეჭვებოდა, რომ ისინი მიმხვდარიყვნენ ნამდვილ მიზეზს და ეს ორი
მოწაფე ჩემთვის წაერთმიათ ან რამე ხერხით ცდილიყვნენ ჩემის ხელიდან
მათ გათავისუფლებას. დარწმუნებული კი ვიყავი, რომ კარგა ხანს
გავუძალიანდებოდი მათ და მერე რაც მომივიდოდა, აღარ დავეძებდი.
დრო კი ამ დავიდარაბისთვის ნახევარი საათით იყო განსაზღვრული,
მესამე გაკვეთილის შემდეგ დიდ დასვენების დროს.
ეს იყო ჩემი საბოლოოდ გადაწყვეტილი გეგმა, შემუშავებული მთელი
მესამე გაკვეთილის დროს. თვითეული მოძრაობა წინასწარ გავითვა
ლისწინე და, ჩემის აზრით, ძალიან მოვემზადე. საამისოდ ძალიან დამშვი
დებული ვიყავი, რადგანაც ჭიდაობაში, ხელით მძიმე მუშაობის ხანგძლი
ვად ატანაში, დიდი გამოცდილება მქონდა უკვე დღემდე მოპოვებული.
გათავდა ეს მესამე გაკვეთილი, მე ჩემთვის წყნარად ვარ დამჯდარი
და ვჰფიქრობ: აბა, თუ იტყვიან რასმე ჩემ შესახებ, ან ეგებ ჩემ საიღბლოდ
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მაინცადამაინც დღეს არ აიტეხონ ჩემი დაწვენა, ვფიქრობ ჩემთვის და
ვარ ერთ ადგილს გარინდული. ამ დროს ერთი მოწაფეთაგანი, რომლის
გვარი შემდეგში გავიგე, პოლონელი ყოფილა, გვარად პარჩევსკი, იწყებს
მოღიმარი სახით, რას იტყვით, რა იქნება, რომ ჩვენ ახლად მოსულს
ამხანაგს პატივი ვსცეთ და ჩვენ რაინდთა რიგში შემოსვლის წესი ავას
რულებიოთო. ზოგმა უპასუხა, რა გეჩქარებათ, მოვიცადოთ, ზოგმა წა
მოიძახა, რა საჭიროა მოცდა, როდესაც ეხლავე შეიძლება ყველაფერი შე
ვასრულოთო. შევატყვე, რომ ცუდათ იყო საქმე და შევურიგდი ჩემს ბედს.
ჩემი ახალი ნაცნობი ქართველიშვილიც გადადების მომხრე იყო, მაგრამ
ვერას გახდა. გაისმა ვიღაცის ბრძანება: არავინ გახვიდეთ, დაკეტეთ
კარები და შევუდგეთ საქმესო. ერთმა მათგანმა ხმამაღლად გამოაცხადა:
ჩვენს კრებულს, მე-7 კლასის მოწაფეთ, მოგვემატა ერთი წევრი – ვახტანგ
ღამბაშიძე. ჩვენ სიამოვნებით ვიღებთ მას ჩვენს წრეში და ამისათვის
საჭიროდ მიგვაჩნია მისი გარაინდება ჩვეულებრივი წესის შესრულების
შემდეგ. შემდეგ გამოაცხადა მაგიდაზე დაწვენის წესი (უთუოდ ზურგზე) და
უკან ვის სადაც ჰსურს თითო დარტყმის წესი. ეხლა ვსთხოვოთ ღამბაშიძეს,
გამოვიდეს შუა ადგილს და როგორც ჰსურს, გაგვიძალიანდეს.
მეტი გზა არ იყო, გავედი და თვალით გავზომე ჩემსკენ უკვე წამოჭრი
ლი ოთხი მოწაფე. მომიახლოვდნენ და წამავლეს ხელი. პირველი
მათი მოძრაობა იყო ჩემი მაგიდისკენ მიახლოვება, რომ შემდეგ ზედ
შევესკუპებიე მათ; სცადეს, მიმიყვანეს, მაგრამ ისე ღონივრად ვჰკარი
ფეხი მაგიდას, რომ ყველანი უცებ დავაშორე დიდის მანძილით იმ
მაგიდას. ამ დროს შემიჯდნენ გვერდებში, მაგრამ დავუძვერი ხელიდან
და ორს, სწორედ თვალით არჩეულს, ჩავსჭიდე მაგრად ხელი და ორივე
იღლიებში ამოვიდე, თანაც ხელი ორივე მხარეს წელში ქამარს ამოვდე
ამნაირათ, მათი ჩემი ხელიდან განთავისუფლება უფრო ძნელი ხდებოდა
და ვერც მოხერხდებოდა, სანამ ქამარს ხელიდან არ გამომგლეჯდნენ.
ამასობაში გაისმა ვიღაცის ხმა: ასწიეთ ზევითო. ამ დროს ბევრნი მეცნენ.
მათი დათვლა ძნელი იყო, ან ვის ჰქონდა ამის თავი. ამწიეს ისე, რომ
დასაყრდნობი წერტილი აღარა მქონდა, მიმიყვანეს რის ვაი-ვაგლახით
მაგიდასთან და თავით დამაყუდეს მაგიდაზე, მაგრამ დაწვენა ჩემი არ
მოხერხდა, რადგანაც ეს ორი იღლიაში გამორჭობილი მოწაფე ფეხებით
ებჯინებოდნენ მაგიდას და უშლიდნენ ჩემს წაქცევას. ზევიდანაც შემჯდარი
მოწაფეებიც ვერაფერს ხდებოდნენ. ეს რა ყოფილაო – დაიძახეს, – აბა,
ყველანი მოდით, სირცხვილია ერთ ადამიანს ამდენი ვერ მოვერიოთო.
შეიქნა ერთი ამბავი, გაჩაღდა ბრძოლა, შევხურდით ყველანი, ოფლი
ღვარივით გაგვდიოდა ყველას. აბა, თუ გულდაღმა ვერ დავაწვინეთ,
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გულაღმა მაინც დავაწვინოთო, წამოიძახა ვიღამაც. ეს შეუძლებელია,
წესის დარღვევა იქნებაო, წამოიძახა ერთმა (თითქოს ქართველიშვილის
ხმად მომესმა), მაგრამ ამისი თავი ვის ჰქონდა. აბა, დრო ცოტაღა დარჩა!
– იყვირა ვიღაცამ. ამწიეს და ეხლა ზურგზე დაწვენა დამიპირეს. ამდენი
ადამიანის საერთო დავიდარაბაში ვერავინ შენიშნა, რომ ამ მოძრაობით
ეს ორი იღლიაში გამორჭობილი მოწაფე წინად თუ თავის ფეხებით
ესობოდა, ეხლა თავით ესობოდა მაგიდას და ჩემს დაწოლას სრულებით
უშლიდა. ამასობაში ხანიც გავიდა, ერთმა მოწაფემ წამოიძახა: მალე
ზარიც დაირეკება და უნდა შევაჩეროთ ყველაფერიო. გაისმა ბრძა
ნე
ბა პაექრობის შეწყვეტის და ყველამ ხელი შემიშვა. ამ დროს, ვინც
პირველად გამოაცხადა, მანვე წარმოსთქვა: ღამბაშიძის გარაინდება უკვე
დასრულებულია და იგი ამიერიდან მიღებულია ამ გემნაზიის რაინდთა
რიცხვში. ოღონდ უნდა დავსძინოთ, რომ მოხდა ჯერ არგაგონილი ამბავი,
რომ მთელი კლასი იღებდა მის დაწვენაში მონაწილეობას და ეს ვერ
მოხერხდაო, მიუხედავად ნახევარი საათის ბრძოლისა. როგორც წესია,
ამის გამეორება ყოვლად შეუძლებელია და ეს დარჩება ჩვენს ოქმებშიო.
მივულოცოთ ჩვენს ამხანაგს ასეთი გამარჯვება და გაისმა მხურვალე ტაში.
მე მთლად გაწუწულმა, პერანგიცა და ბლუზაც გასაწურავი მქონ[და], თმა
აწეწილი და ზოგი რამეც შემოხეული, ძლივს ვასწრებდი გაკვეთილის
დაწყებამდე დამშვიდებული სახის მიღებას და მადლობას ვსწირავდი
მოწაფეებს. ძალიან მიხაროდა, რომ ჩემი გათვალისწინებული და
შემუშავებული გეგმა ასე ზედმიწევნით შემისრულდა. დაღლილობას
არაფრად ვაგდებდი ასეთი გამარჯვების შემდეგ; ბევრმა მომილოცა და
მეტადრე ქართველიშვილმა და გელოვანმაც, რომელნიც პირდაპირ
აღტაცებაში მოვიდნენ. ძალიან გვასახელეთო, გაიძახოდნენ. ყველას
ასეთი ჭიდაობის შემდეგ ძალიან გვეტყობოდა სასიამოვნო დაღლილობის
ნიშნები, გაწითლებულნი და გაოფლიანებულნი, ტანისამოსის სწორებაში
ვიყავით, ამიტომ დაკვირვებული მასწავლებელი რასმე შეგვატყობდა, მაგ
რამ მეოთხე გაკვეთილის მასწავლებელი, მათემატიკის ვინმე ბაბანსკი71,
ისეთი გაფანტული და უცნაური იყო, რომ ვერაფერი შეგვატყო. გათავდა
მეოთხე გაკვეთილიც, კიდევ მოდიოდნენ მოსალოცავად, ვისაც წინად
ვერ მოესწრო და გაკვირვებით მეკითხებოდნენ, როგორ გაგვიძელით
ამდენ ხანს და ამდენ ადამიანს, ეს რა ძალა გქონიათო და სხ. მეც რა უნდა
მეთქვა იმის მეტი, რომ დიდი ხნიდან ქართულ ჭიდაობას ვიყავი შეჩვეული,
71

ვ. ბაბანსკი – პედაგოგი, მოყვარული ფოტოგრაფი.
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დიდხანსაც ვჭიდაობდი ხოლმე და ამან გამივარჯიშა ძალა.
მეორე დღიდან გამივარდა ხმა მთელს გემნაზიაში. ამბობდნენ:
ერთი ვიღაც ახმახი ჩამოსულა ქუთაისიდან, მთელი მეშვიდე კლასი
მისცვივნია და მთელი ნახევარი საათის განმავლობაში მაგიდაზედ ვერ
დაუწვენიათ. ყოველდღეს მოდიოდნენ სხვადასხვა კლასის მოწაფენი,
ჰკითხულობდნენ, ვინ არის ახალი ჩამოსულიო და როდესაც პასუხს
მიიღებდნენ, მოდიოდნენ ჩემთან და მსინჯავდნენ თვალითაც და ხელის
შეხებითაც. ასეთი მნახველები დიდხანს არ გამოლეულა მე-7 კლასის ჩვენ
დარბაზში.
ამ არაჩვეულებრივი გარემოების წყალობით ძალიან მოკლე ხანში
უკვე დიდძალი ნაცნობები გამიჩნდა და მალე შევეჩვიე მეც ამ ახალ
წრეს და ახალს ადგილსაც. ყველაფერი უკვე ნაკლებად მეუცნაურებოდა
და თანდათან ვატყობდი, რომ თავი უნდა დამენებებია ქუთაისის
დაშორების გლოვისათვის. რასაკვირველია, სტოიანოვის ვერაგსა და
ბოროტებით აღსავსე საქციელს ვერასოდეს ვერ დავივიწყებდი და
ვერც შევურიგდებოდი, მაგრამ მაინც გადავსწყვიტე ჩემი თავი ამით არ
დამეჩაგრა და ერთგვარი შურისძიების გრძნობით გავმსჭვალულიყავი ამ
ბოროტების წინააღმდეგ. და ამაში ვეძიებდი ჩემს დაკმაყოფილებას.
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მათემატიკის მასწავლებელი ივანე გამყრელიძე72
ყველაზედ უკეთესი მასწავლებელი და თანაც რიგიანი პედაგოგი
იყო ივანე ევდოკიმეს ძე გამყრელიძე. იგი ასწავლიდა მათემატიკას
მხოლოდ მე-4-ე კლასის დასრულებამდე. ყველა მოწაფეებს, ეროვნების
განურჩევლად, თურმე გული წყდებოდათ, რომ მის მაგიერობას სწევდა
რუსი მასწავლებელი, გვარად ბაბანსკი. შესახედავადაც ეს ბაბანსკი მეტად
უჟმური იყო და ხასიათითაც, გარეგნობის მსგავსად, დიდად საზიზღარი.
ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა მუდამ, თითქოს მთელი ქვეყნის ვარამი
მას დასტეხიაო. უცნაური სიარული, დაღრეჯილი სახე, გაჩეჩილი თმა და
გაშტერებული გამომეტყველება – უფრო საავადმყოფოში წასასვლელ
ადამიანს მოგაგონებდათ, ვიდრე ახალგაზრდობის საწვრთნელად მო
წვეულს პიროვნებას. ი. გამყრელიძე გაცილებით სჯობდა მას და თავისუ
ფლად შეეძლო თავის მოწაფეებისათვის მეოთხე კლასის შემდეგაც
გაეგრძელებია გაკვეთილების მიცემა, მაგრამ მას, როგორც ქართველს,
სწორედ განზრახ და დაჩაგვრის მიზნით ინახავდნენ მხოლოდ დაბალი
კლასებისათვის. ეს ხდებოდა, როგორც შემდეგ გამოირკვა, ოლქის უფ
რო
სის განსაკუთრებული ბრძანების მიხედვით: ტომით ქართველს არ
აძლევდნენ ადგილს საქართველოს მიდამოზედ. მათ შეეძლოთ მხოლოდ
საქართველოს გარეშე ან დაშორებულ ადგილებში მიეღოთ ნამდვილი
სამსახური სხვების თანაბრად. შიგნით კი ათასში ერთხელ თუ მიიღებდნენ
სამსახურში ქართველს, ისიც დაბალ საფეხურის ადგილებზე.
ამ გამყრელიძეს ყოველთვის დაინახავდით გაკვეთილების გა
თა
ვებისას ბავშვებით გარშემორტყმულს. მისი მხიარული სახის გამო
მეტყველება, მამაშვილური ბაასი ყველას იზიდავდა და ბავშვები თითქმის
მასწავლებლის დასასვენებელ დარბაზამდე მიჰყვებოდნენ ხოლმე.
ამავე დროს, რომ შეგეხედათ ბაბანსკისათვის, რომელიც ფინთიხივით
გამოვარდებოდა გაკვეთილის გათავების შემდეგ, თავისი უცნაური სი
ა
რულით, კეთროვანივით განმარტოებული იყო და მიექანებოდა დამ
თხვე
ულივით, სულ სხვა სურათს წარმოადგენდა. ჯერ გაკვეთილის
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ივანე გამყრელიძე (1856-1939) – პედაგოგი. ფიზიკა-მათემატიკის განხრით უმაღლესი განათლება
მიიღო ოდესის უნივერსიტეტში. 1878 წლიდან, 27 წლის განმავლობაში ასწავლიდა მათემატიკას
თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიაში (თბილისის ვაჟთა ყოფილი პროგიმნაზია). 1905-1911 წლებში
იყო თბილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის დირექტორი. 1915 წელს დააარსა საშუალო კულტურულტექნიკური სასწავლებელი. სხვადასხვა დროს ფიზიკასა და მათემატიკას ასწავლიდა წმინდა ნინოს
ქალთა სასწავლებელში, თბილისის ქალთა პირველ და მეორე სასწავლებლებსა და სასულიერო
სემინარიაში.
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დროს ეზარებოდა იგი ყველა მოწაფეებს და გაკვეთილის შემდეგ ვინღა
მიეკარებოდა მას. აი, ასეთი იყო განსხვავება დაჩაგრულ ღირსეულ
ქართველსა და გაბატონებულ უცნაურ რუსს შორის.
ეს ივანე გამყრელიძე მამაჩემმა პირველ ნახვისთანავე გაიცნო და
შემდეგაც გემნაზიაში მისვლის დროს ხვდებოდა მას და უფრო კარგად
გაიცნო. თავისი შთაბეჭდილება მეც გამიზიარა მის შესახებ. სამწუხაროა,
რომ ასეთი მასწავლებელი თქვენ, უფროსი კლასის მოწაფეებს, არა
გყავთ, ეტყობა, კარგი ხასიათის უნდა იყოს და მასწავლებელიც კარგი
იქნებაო. რაჭაში იყო დაბადებული და როგორც თითქმის ყველა ამ კუთ
ხის შვილები, წყნარი, დინჯი და აუჩქარებელი ხასიათის იყო. უმაღლეს
სწავლასთან ერთად ყველა ამ თვისებას მისას მით უფრო ფასი ედებოდა.
ერთხელ მამაჩემთან შეხვედრის დროს, ეს იყო უკვე რამოდენიმე თვის
შემდეგ, რაც მე გემნაზიაში ვიყავი მიღებული, მან გაიხმო ცალკე და
მიმართა: კარგა ხანია, რაც თქვენგან უნდა გამეგო, რა მოხდა თქვენსა და
ქუთაისის დირექტორ სტოიანოვს შორის, რომ ის ადამიანი ასე მტრულად
არის განწყობილი თქვენი შვილისადმიო.
მამამ მოკლედ აუხსნა ჩემ შესახებ ყველაფერი, რაც იყო და როგორც
იყო მომხდარი და როგორის განწყობილებით დაშორდნენ ისინი
ერთმანეთს. ეხლა კი მესმის ყველაფერი და თქვენც უნდა გაგაცნოთ,
რაც მოხდა, – უპასუხა გამყრელიძემ და განაგრძო, – რამოდენიმე თვის
შემდეგ, რაც თქვენი შვილი მიიღეს ჩვენს გემნაზიაში, მოგვივიდა ჩვენ
საიდუმლო წერილი ქუთაისის გემნაზიის დირექტორის, სტოიანოვის,
სადაც მეტად ცუდათ ახასიათებდა თქვენს შვილს, მის ზნეობრივ ნაკლს
აღნიშნავდა, დიდს მავნებლობას სწამებდა გემნაზიის მოწაფეთათვის და
ურჩევდა აქაურ დირექტორს მის გაძევებას. თანაც მოხსენებული იყო,
რომ თქვენი შვილი შესულა ქუთაისის გემნაზიის მეხუთე კლასში ქუთაისის
პროგემნაზიიდან 1885 წელს, დარჩენილა მეექვსე კლასში ორ წელიწადს.
ამნაირად გამოდიოდა, რომ სამი წელიწადი გაუტარებია მას გემნაზიაში
და ხუთი კი – პროგემნაზიაში, რასაც მე მაშინათვე ყურადღება მივაქციე.
ამ ქაღალდის წაკითხვის შემდეგ დიდი ხნის თათბირი არ დასჭირდათ
და ყველანი იმას დაასკვნიდნენ, რომ ასეთი დახასიათების შემდეგ
ამგვარი მოწაფის დატოვება გემნაზიაში ყოვლად შეუძლებელი იყო. ამ
დროს მე მოვითხოვე სიტყვა და შევეკითხე დირექტორს: ამ რამოდენიმე
თვეს, რაც ღამბაშიძე ჩვენს გემნაზიაშია, არის თუ არა შენიშნული რაიმე
უწესოების ჩადენის მხრივ. ამაზედ პასუხად მივიღე, რომ არაფერი
ცუდი არავის შეუნიშნავს. მაშინ მივაქციე ყველასი ყურადღება შემდეგ
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გარემოებას და საყოველთაოდ წარმოვსთქვი: რასაკვირველია, ასეთი
დახასიათების შემდეგ, რომელიც ჩვენ ეხლა მოვისმინეთ, უმნიშვნელოდ
არ შეიძლება ამის დატოვება, მაგრამ რადგანაც ეს დახასიათება
მხოლოდ სამს წელიწადს შეეხება და ეს მოწაფე კი იმის წინად ქუთაისის
პროგემნაზიაში ყოფილა, აუცილებლად საჭიროა საბოლოო დასკვნის
გამოსატანად, შევეკითხოთ პროგემნაზიის დირექტორს და მანამდე
გადავდოთ ჩვენი გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ სხვებიც დამეთანხმნენ
და ეს საკითხი გადაიდო პროგემნაზიის პასუხის მოსვლამდე. მე ამით
ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, რომ ჩემმა ჩარევამ საქმეს უშველაო, –
დაასრულა ამით მამაჩემთან საუბარი გამყრელიძემ. როდესაც მამამ
დიდი მადლობა გადაუხადა ასეთი გამოქომაგებისათვის, გამყრელიძემ
თურმე უპასუხა: აქ სამადლობელო არაფერი არ არის, ყველაფერი ეს ჩემს
წმინდა მოვალეობას წარმოადგენდა და როგორ შემეძლო სიმართლის
გამოსარკვევად თავი არ გამომედო.
მე ეს ყველაფერი გვიან გავიგე მამიჩემისაგან, რომელსაც არ უნდოდა
ჩემი შეწუხება ამ ამბის ნაადრევ შეტყობინებით. გაიარა რამოდენიმე ხანმა
და ქუთაისის პროგემნაზიის დირექტორისაგან (მისი გვარი მამონტოვი
იყო) მოსულა შემდეგი პასუხი: თქვენს შეკითხვაზე მოწაფე ღამბაშიძის
შესახებ, შემიძლია დავადასტურო შემდეგი: ეს მოწაფე ითვლებოდა ერთერთ საუკეთესო მოწაფეთ. 1880 წლიდან, როდესაც ის მიღებულ იქმნა
პროგემნაზიის უფროს განყოფილებაში, 1885 წლის ზაფხულამდე, როდესაც
მან პროგემნაზიის 4 წლის კურსი დაასრულა, არასოდეს არაფერში არ იყო
შენიშნული და ყოფაქცევის ჩასაწერ დავთარში (სადაც ყოველი სასჯელის
ანუ წუნდასადები საქციელი აღინიშნებოდა ხოლმე) არასოდეს ჩანიშნუ
ლი არ ყოფილა. მე პირადათ ძალიან გული დამწყდა, როდესაც მაგისთანა
კარგი მოწაფე დაგვშორდა, აი ასეთი იყო პროგემნაზიის დირექტორის
პასუხი, სთქვა გამყრელიძემ. ამის შემდეგ კიდევ წაუკითხავთ სტოიანოვის
მონაწერი და განცვიფრებაში მოსულან. როგორ შეიძლება ასეთი
სამაგალითო მოწაფის სამ წელიწადში ასე დაცემა და დაქვეითება,
ისიც უფროს კლასებში, როდესაც მოწაფეებს ჭკუაც და სიდინჯეც უფრო
უნდა ემატებოდეს... უთუოდ ეს შეცდომაა. ალბად გამორჩათ რაღაც
პროგემნაზიის დავთრებში და ხელახლა შევეკითხოთ მათო, ასეთი
დასკვნა გამოუტანიათ.
ამასობაში მამაჩემი ქუთაისში ერთხელ შემთხვევით პროგემნაზიის
მეთვალყურეს შეხვდა, მ. ჭიჭინაძეს, რომელმაც მამას გადასცა შემდეგი:
თბილისის მეორე გემნაზიისაგან ჩვენს დირექტორს ამას წინად მოუვიდა
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ქაღალდი, სადაც ეკითხებოდნენ თქვენი შვილის შესახებ ცნობებს, როგორი
მოწაფე იყოო. მეც მკითხეს, რადგან 5 წელიწადი ჩვენის მეთვალყურეობით
გაატარა. საერთოდ დავთარშიდაც მოვძებნე, არაფერი არ აღმოჩნდა
მისი ნაკლულოვანება. ამიტომაც ჩვენმა დირექტორმა ძალიან კარგი
დახასიათება გაუგზავნა. ამისდა მიუხედავად, კიდევ მოგვივიდა მეორე
შეკითხვა, გვაცნობეთ თქვენი აზრი საბოლოო გამოკვლევის შემდეგო.
საკვირველია, ასეთი მიჟინებითი გამოძიება და ეს რას მოასწავებს, ვერ
გავიგეთო.
მამაჩემმა აუხსნა დაწვრილებით ჩემი გემნაზიიდან დათხოვნის ამ
ბავი, სტოიანოვის დამუქრება, მისგანვე მინაწერი მოხსენება ჩემ სა
წინააღმდეგოდ და სხვა. მაშინ ჭიჭინაძემ უპასუხა: ეხლა კი მესმის ყვე
ლაფერი, მაგრამ ვერას გახდება მაგ ვერაგობით სტოიანოვი, რადგანაც
თქვენი შვილი ჩვენთან 5 წლის განმავლობაში საუკეთესო მოწაფედ
ითვლებოდა.
გავიდა კიდევ რამოდენიმე ხანი და თბილისის გემნაზია თურმე მე
სამედაც შეეკითხა ქუთაისის პროგემნაზიას და როდესაც განმეორები
თაც და განმესამებითაც კარგი დასკვნა მიიღო, დამანებეს თავი. ი.
გამყრელიძემ უთხრა მამას, როგორც იქნა, დაწყნარდნენო. სამმა პასუხმა
და თანაც რამოდენიმე თვის აქაურ სასწავლებელში რიგიანმა მოქცევამ
სტოიანოვის მოხსენებების უსაფუძვლობა ყველასათვის აშკარად გა
ხადაო. აი, ასეთი სულის სიმდაბლე და ბოროტება ჩაიდინა გემნაზიის
დირექტორმა, განათლებულმა ადამიანმა, თავის ქვენა განზრახვების –
შეუწყნარებელი შურისძიების – დასაკმაყოფილებლად. იგი არ მოერიდა
ტყუილს, ცილისწამებას, ყოვლად უკადრისს უზნეობას, ოღონდ სამუდამოდ
დაეღუპა ახალგაზრდა ქართველი; არ ეკმარებია მისთვის სასჯელად
თავის გემნაზიიდან გამოგდება, არამედ მოესპო სამუდამოდ განათლების
მიღების საშუალება და ისევე გაეუბედურებია, როგორც სხვები გააუბედურა.
18 მოწაფიდან, რომელთან ის გამოგდებას ემუქრებოდა და მართლაც
გამოაგდო, მხოლოდ ოთხმა მოვახერხეთ სწავლის სხვაგან დამთავრება.
დანარჩენი 14 დაუბრუნდა სოფელს და სავსებით გზადაბნეული, სოფელს
ისინი ვეღარ გამოადგნენ და ქალაქში კი ვერავითარი სამუშაო ასპარეზი
ვერ გამოიჩინეს. გახდნენ საბრალო მსხვერპლი უსამართლო მოპყრობის,
არაპედაგოგიური წესების სასწავლებელში გამეფების ხალხის სიძულ
ვილის და აბუჩად აგდების ნიადაგზედ.
მე, კერძოდ, ეს მადლიანი კაცი რომ არ აღმომჩენოდა, დიდი განსაცდე
ლი უნდა დამტეხოდა თავზედ სრულებით უსამართლოდ და დაუმსახურებ
ლად. როდესაც გავიგე ყოველივე ეს, უაღრესის პატივისცემით ვიყავი
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გამსჭვალული ამ კეთილი ადამიანისადმი და არათუ სასწავლებლის გათა
ვებამდე, არამედ შემდეგაც, როდესაც ცხოვრებაში გამოვედი და უმაღლეს
სწავლადამთავრებული ექიმად დავბრუნდი თბილისში, ყოველთვის დიდი
სიამოვნებით ვხვდებოდი ბ-ნ ივ. გამყრელიძეს, როგორც ჩემს მხსნელს,
ანგელოზს და არ ვიცოდი, როგორ გადამეხადა მისთვის სამაგიერო
მისი დიდებული ადამიანური მოპყრობისათვის. მარტო მისი დანახვა და
ორიოდე სიტყვის გაგონება საკმაო იყო იმ უსიამოვნების დასავიწყებლად,
რაც მე მეორე გემნაზიამ ჩამიმწარა და მთელი სიცოცხლე მწარე
მოგონებად დამიტოვა. ის იყო ერთადერთი პატივსაცემი პიროვნება
მთელ ხროვა წყევლა-კრულვი[თ] მოსაგონარ პირებში, რომელთაც შეუძ
ლიათ სამუდამოდ შეაძულონ ახალგაზრდას სასწავლებლის კარები,
რომელთაც შეუძლიათ ახალგაზრდას ნორჩი ბუნება, სიყვარულისათვის
და სათნოებისათვის გამზადებულნი, დასჩაგრონ, მოშხამონ და სა
მუ
დამოდ ყოველგვარ ხალისის უნარი გამოაცალონ. ამნაირად მასწავლე
ბელი სრულებით შორდება თავის დიად მოვალეობას და მამობრივ
მზრუნველობის მაგივრად მამინაცვალზედ უარესს დღეს აყენებს თავის
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მოწაფეს და ეს სწორედ ხშირად ხდებოდა ჩვენს სასწავლებელში, რად
განაც საგანგებოდ, საამისოდ შერჩეულ პირებს აგზავნიდნენ ე. წ. „გა
ნაპირა ქვეყნებში“, როგორადაც ითვლებოდა ჩვენი საქართველო.
ამი
სათვის იგინი დამატებით ჯამაგირსაც იღებდნენ და საგანგებო
გეგმაც ჰქონდათ მიცემული სამოქმედოთ; ასეთი მიდრეკილება მარტო
პედა
გოგიურ ასპარეზში კი არ იყო შემოღებული, არამედ სხვაშიდაც,
მაგალითად, იურიდიულზე, ადმინისტრატიულზე (მაზრის უფროსები,
პოლიციელები) და სხვა... ამიტომაც ბევრი სხვაგან გამოუსადეგარი პი
როვნება საქართველოსაკენ მოისწრაფოდა და ამნაირად სხვადასხვა
ნაძირლებსაც ჩვენში გასავალი ჰქონდათ. ამიტომაც, ადვილი წარმო
სადგენია, განსაკუთრებული დავალებით ჯერ რიგიანიც რა უნდა ყო
ფილიყო ჩვენში და ნაკლოვანი მოხელე რა იქნებოდა...
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თბილისის რუსული ენის მასწავლებელი მეორე
გემნაზიაში
პირველ შეხვედრისთანავე რუსული ენის მასწავლებელმა მოინდომა
იმის გაგება, თუ როგორი ცოდნა მქონდა ამ ენის და რა მქონდა წაკითხული
რუსული მწერლობიდან. უცებ გაკვეთილის დროს წამოიძახებდა: ესა და ეს
თხზულება ვისა გაქვსთ წაკითხული, აბა, ადექით. ყველანი ადგებოდნენ.
აბა, ვის არა აქვს წაკითხული, ადექით. და ასახელებდა ხოლმე ისეთ
მწერლებს, რომელთა გვარი ჩვენთვის, ქუთაისის გემნაზიაში არავის არც
კი დაუსახელებია ჩვენთვის. თვითონ მასწავლებელი იყო წიგნთსაცავის
გამგე და აძლევდა მოწაფეებს წასაკითხავად თავისივე არჩეულ წიგნებს.
ამიტომაც კარგად იცოდა, რაც ჰქონდათ წაკითხული. ჩვეულებრივ დიდ
მწერლებში რომ ვერ მომიძებნა ბევრი რამ წაუკითხავი, შემდეგ გადავიდა
მეორეხარისხოვან მწერლებზე და თითქოს განზრახ სცდილობდა ჩემს
გაბიაბრუებას. ერთხელ უცებ, გაკვეთილის დროს, წამოიძახა: ეს საკითხი
კარგად აქვს გამორკვეული მწერალს ლაჟეჩნიკოვს73. აბა ვისა გაქვსთ
წა
კითხული ლაჟეჩნიკოვის თხზულებანი? წამოდექით. ყველანი წამო
დგნენ, ჩემს გარდა. აბა, დასხედით. ვის არა აქვს წაკითხული? წამოდექით.
რასაკვირველია, მარტო მე ავდექი. ამაზედ დაცინვით შემეკითხა: ღამ
ბაშიძე, ეს რას ნიშნავსო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ლაჟეჩნიკოვის
თხზულება არ წამიკითხავს, ჩემი ბრალიც არ არის, რადგანაც ჩვენ გემ
ნაზიაში რუსული ენის მასწავლებელს საჭირო წასაკითხავ წიგნებში ეგეთი
მწერალი არც კი დაუსახელებია. როგორც ეტყობოდა, ძალიან თავი
მოსწონდა თავის მოწაფეების მეტი გა[ნ]ვითარების მეტი დადასტურებით
და ამავე დროს, განსაკუთრებულ სიამოვნებას განიცდიდა ჩემი საცინად
აგდებით. „მეხუთე გაკვეთილის შემდეგ ჩამოხვალთ ჩემთან წიგნსაცავში“
– მითხრა უკმაყოფილო კილოთი და განაგრძო გაკვეთილი.
ასეთი და ამგვარადვე ხშირად გამეორებული შენიშვნები, რასა
კვირველია, საწყენად მიმაჩნდა, მაგრამ თავის სანუგეშებლად ის მქონ
და, რომ პირდაპირ ჩემს უვიცობას ვერ დავაბრალებდი ამას. სხვა
სასწავლებლიდან ვიყავი მოსული, სადაც სხვა მასწავლებელნი იყვნენ
თავისი განსხვავებულობით და ჩემს თავს ვერ დავაბრალებდი ამ ჩამორ
ჩენილობას. ბოლოს და ბოლოს, ამ ნაკლის შევსების იმედი მქონდა.
73

ივან ლაჟეჩნიკოვი (1792-1869) – რუსი მწერალი, რუსული ისტორიული რომანის ერთ-ერთი ფუძემ
დებელი.
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გაკვეთილის გათავებისას ჩავედი წიგნთსაცავში, სადაც მასწავლებე
ლი წიგნებს ურიგებდა მოწაფეებს. ჩემმა ჯერმა რომ მოაღწია, გამოიღო
მან თაროდან 6 წიგნი, მომცა და მითხრა: წაიღეთ ერთი კვირის ვადით
და დამიბრუნეთ, შეიძლება შინაარსიც გკითხოთ, რომ დავრწმუნდე,
წაიკითხეთ თუ არა. გამოვართვი და ჩემს სასწავლო წიგნებთან ერთად
საკმაოდ დატვირთული დავბრუნდი შინ. ნასადილევს გადავხედე ამ
წიგნებს, ვიანგარიშე და დღეში წასაკითხად მხვდებოდა, ეხლა კარგად არ
მაგონდება, მაგრამ 300 გვერდზე მეტი. რაც უნდა მსწრაფლად მეკითხა, ამას
უნდებოდა რამოდენიმე საათი, ესეც დანარჩენ სავალდებულო სამუშაოს
დამატებით. ძალიან სასიამოვნოდ არ დამრჩენია მაინცადამაინც, მაგ
რამ რას ვიზამდი, უნდა დავმორჩილებოდი ბედს. გავათავე თუ არა სა
ვალდებულო გაკვეთილები, გადმოვიღე ეს იძულებითი მუშაობის საგანი,
დავიდევი წინ, ერთი გულიანად შევუკურთხე თავის გახმობა დამწერსაც
და მის მომცემსაც, და შევუდექი კითხვას. მერე რა ძნელია კითხვა მაშინ,
როდესაც არც შინაარსი გიტაცებსთ წიგნის და არც ენა მოგწონთ მწერლის.
გავიდა საათი ამ უგემურ კითხვაში და ძლივს რამოდენიმე ათეული
გვერდი გავათავე მხოლოდ. რომ გამოვიანგარიშე, 300-ზე მეტ გვერდს
რამდენი საათი მოუნდებოდა, განცვიფრებაში მოვედი: ძილის დროც კი
არ მრჩებოდა საკმარისი. ამნაირად გამოდიოდა, რომ ღამე უნდა მეთია
ამ სავალდებულო კითხვისათვის. თანაც ის მაწუხებდა, როგორ მომესწრო
ქართული წიგნების კითხვა, რაც მე ამაზედ ნაკლებად არა, არამედ უფ
რო სავალდებულოდ მიმაჩნდა. ყოველდღიურ მუშაობათ მქონდა ეს მე
დასახული მას შემდეგ, რაც ქუთაისში დევნა დაგვიწყო დირექტორმა
სტოიანოვმა. ამნაირად სულ ამერია ანგარიში და ისევ გამოძინება ვარჩიე
და სახვალიოდ გადავდე ამ საკითხის გადაწყვეტა.
მეორე დღეს ძალიან ჩაფიქრებული ვიყავი მთელ დღეს და სულ
იმას ვფიქრობდი, როგორ დამეძლია ეს ახალი სადავიდარაბო სიძნე
ლე. ბოლოს გადავწყვიტე, ეს ერთი კვირა როგორადაც არ უნდა გამჭირ
ვებოდა, მაინც შემეწირა ამისათვის, მერე კი, რასაც მოვასწრებდი თავის
შეუწუხებლად, ხომ კარგი და რასაც ვერ მოვასწრებდი, პირდაპირ ვეტყოდი
მიზეზს და მას შემდეგ, როგორც იტყვიან, თუნდაც თავში ქვა ეხალა.
თანაც ვფიქრობდი, ნუთუ შეეძლო მას ასეთი ძალდატანება. ვფიქრობდი,
რომ თვითონ დირექტორს ვთხოვდი შებრალებას. დიდი ჯაფა დავიტეხე
თავს, რაც კი დრო დამრჩა გაკვეთილების მომზადების გარედ, თითქმის
სულ ამ წიგნების კითხვას მოვანდომე. არსად ფეხი არ გამიდგავს,
ყოველ გაცდენას მოვერიდე. ქართული წიგნების კითხვაც კი შევაჩერე,
გარდა, რასაკვირველია, „ვეფხისტყაოსნის“, „ქილილა და დამანის“ და
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„ვისრამიანისა“, რასაც ყოველდღიურად მუდამ ვკითხულობდი; ეს აუცი
ლებელ მოთხოვნილებად მქონდა დასახული. საერთოდ, ეს კვირა საცდელ
კვირად დავისახე. შემდეგში კი უნდა რაიმე გამოსავალი მომეძებნა.
ეს საცდელი კვირა არასოდეს არ დამვიწყებია შემდეგშიაც და სიმ
წრის კვირად ჩამრჩა ჩემს მოგონებაში. გავათავე 6 წიგნი და სიმწრით
ამოვისუნთქვე. სულ იმის ფიქრში ვიყავი: რამდენი სასიამოვნო რამე
შემეძლო წამეკითხა ამდენივე დროი[ს] დახარჯვით უფრო საგულისხმო,
უფრო გამოსადეგი ჭკუისა და გულისათვის და უფრო საჭირო ცხოვრე
ბისათვის, მაგრამ სად იყო სამართალი?! ეს იყო მხოლოდ ტლანქი
ძალადობა და განუსაზღვრელი ბატონობა უცხო ძალის, ვითომდა განა
თლების მიზნით შემოღებული და ნამდვილად კი ჩვენი ეროვნული თა
ვისებურობის მოსასპობად გამოლაშქრებული. ეს ცხადზედ უცხადესი
იყო...
ექვსი წიგნის წამოღების სწორზე, დანიშნულს ვადაზე, ამოვიდე იღლიაში
ეს 6 წიგნი და წავედი გემნაზიაში. გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ
ჩვეულებრივად ჩავედით წიგნების გამოსაცვლელად და როდესაც მოვიდა
ჩემი ჯერი, მივუტანე ჩასაბარებლად წიგნები მასწავლებელს. მან კარგად
დახედა რიცხვს, რომ დარწმუნებულიყო, თუ თავის დროზე მოვიტანე.
ჩაიბარა წიგნები, ჩანიშნა დაბრუნებულად და შემეკითხა, წავიკითხე თუ
არა მთლიანად. მე ვუპასუხე, რომ წავიკითხე, მაგრამ ძალიან გამიჭირდა
ამდენის წაკითხვა, რადგანაც გამიძნელდა სხვა მუშაობა – გაკვეთილების
მომზადება. ამოარჩია კიდევ სხვა დიდი წიგნი, ალ. ტოლსტოის74 თხზულება
და მომცა კიდევ ერთი კვირის ვადის დანიშვნით და მითხრა, დაბრუნებული
წიგნების შესახებ შინაარსს მომიყვებით, შემდეგ რო[მ] მოხვალთო.
დავხედე ფურცლებს: ეს 4 ტომი ცოტა ნაკლები იყო წინანდელზე. დაბრუ
ნებისას შინ მაშინვე შევუდექი კითხვას, რომ დრო არ დამეკარგა.
მაგრამ გადავსწყვიტე შემდეგი: რაც უნდა მომივიდეს, არაფერის გზით
არ უნდა დავუთმო რუსულ კითხვას იმაზედ მეტი დრო, რასაც ვანდომებ
ქართულის კითხვას, რაც მომივა მომივა, გარდავსწყვიტე საბოლოოდ
და გარდაუვალად. საათით ხელში ვასრულებდი ამ გადაწყვეტილებას.
გავიდა ერთი კვირაც, მაგრამ ოთხის მაგივრად მხოლოდ სამის წაკითხვა
მოვასწარი; მაინც კმაყოფილი დავრჩი რომ ჩემი გავიტანე და რუსულს
ქართული არ დავაჩაგვრინე.
მასწავლებელს როდესაც ვაცნობე, რომ სამის მეტი ვერ მოვასწარი,
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არაფრად იამა, საყვედურიც მითხრა, მაგრამ ბევრი მაინც ვერ მომცა.
მისი უკმაყოფილება ჩემთვის უფრო ნაკლებად ფასობდა, ვიდრე ჩემი
გარდაწყვეტილების შესრულება. ამნაირად ნაწილობრივ ჩემი გავიტანე,
მაგრამ არ ვიცოდი, როდემდე გამყვებოდა ასეთი მუშაობის უნარი.
რუსული ენის მასწავლებელი თითქოს ჯიბრით თავის სიჯიუტეს არ
იშლიდა, არც მე ჩემსას არ ვიშლიდი. ამნაირად გავიდა რამოდენიმე თვე
და, ცოტა არ იყოს, მომბეზრდა ასეთი ძალადობა და ცოტაც დავიღალე. დი
დი ფიქრის შემდეგ გარდავსწყვიტე შემდეგი: რუსულის ჩუმად კითხვა და
ქართულისა კი ხმამაღლად. ეს, ჩემის ვარაუდით, შეასუსტებდა რუსულის
გავლენას და გააძლიერებდა, სამაგიეროდ, ქართულს. ეს გარდავსწყვიტე
და რატომ – კარგად ვერც მოვიგონებ ეხლა ამის ნამდვილ მიზეზს. მაგრამ
უფრო ამ მოსაზრებით: რატომ მაძალებდა რუსულის მასწავლებელი ასე
მიჟინებით რუსული წიგნების კითხვას? იმიტომ, რომ საკმარისად არ
სთვლიდა ჩემს რუსულს საუბარს თავის მიზნად დასახულ გადარუსების
პოლიტიკისათვის და არც ჩემი რუსული ნაწერი მოსწონდა. მას უნდოდა
საბოლოოდ აღმოეფხვრა ჩემში ქართული კილო, ქართული ლაპარაკის
უნარი და ამისათვის ადგა ამ გზას, ე. ი. მონურად ასრულებდა კავკასიის
სასწავლო ოლქის უფროსის – იანოვსკის – ბრძანებას, რომელსაც ასეთი
გამაუკუღმართებელი და ჩვენი დამღუპველი გეზი დიდი ხანია აღებული
ჰქონდა და თავის ერთადერთ მიზნად ჰქონდა დასახული ყოველი
პედაგოგიური კანონების წინააღმდეგ.
რადგანაც ეს კარგად გავითვალისწინე, მაშინ საბოლოოდ განვიზრახე
იმავე გზით მათთან შებრძოლება, რადაც არ უნდა დამჯდომოდა მე ეს.
ტვინის გადაგვარების შესაბრძოლელად გარდავსწყვიტე: რამდენსაც
რუსულად დაძალებით წამაკითხებდნენ, იმდენსავე წავიკითხავ ქარ
თულად. ეს იყო საჭიროდ გათანასწორებისათვის, მაგრამ მე მხოლოდ
ეს აღარ მაკმაყოფილებდა. საჭირო იყო როგორმე მოვრეოდი ქარ
თულით რუსულს და ამიტომაც დავიწყე რუსულის ჩუმად კითხვა, ქარ
თულის კი ხმამაღლად, როგორც დიაკვნები კითხულობენ ხოლმე.
დავიწყე და მკვიდრად დავადექი ჩემს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამ გზი
თაც ორ დაბრკოლებას გადავეკიდე: არ მყოფნიდა ამდენი ქართული
კითხვისათვის ჩემი წიგნები, თუმცა ბევრი მქონდა და ყოველ ახლად გა
მოსულ წიგნსაც მაშინვე ვყიდულობდი. შემდეგ ამხანაგებიდან დავიწყე
ქართული წიგნების თხოვა და, სამაგიეროდ, მეც ვაწვდიდი. მაგრამ ესეც არ
მეყო. მეტი გზა არ იყო, შევუდექი ერთი და იმავე წიგნის რამოდენიმეჯერ
წაკითხვას. ესეც არ მეყო. საშობაოთ რომ წავედი სოფელში, წამოვიღე
დედას თანხმობით, რადგანაც მამას ვერ გავუბედე, საცინად ამიგდებდა
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(ყვირილის ეკლესიიდან 2 დიდი ხუცურად დაბეჭდილი წიგნი: ერთს
ერქვა „პარაკლიტონი“, მეორეს „ზადიკი“. ორივე წიგნი შეიცავს დიდ
მარხვის ლოცვებს, ორივე ძალიან დიდია და მხოლოდ დიდი მარხვის
დროს იხმარება. მე საყველიეროდ უნდა დამებრუნებია ეს ორი წიგნი,
მანამ ვერავინ ვერც კი შენიშნავდა და ვერ მოისაკლისებდა. დაბრუნების
შესახებ ვიყავი შეთანხმებული დედასთან, რომელიც ყოველთვის,
როგორც მფარველი ანგელოზი, თავისი ნაზი სიყვარულით ყოველთვის
მამშვიდებდა, ალერსით გამიადვილებდა ხოლმე ყოველი უსიამოვნების
მოშორებას, მღელვარე სულს დააწყნარებდა და თანაც გამამხნევებდა:
კი, გენაცვალე, ეგრე მოიქეცი, შვილო, ოღონდ გულს ნუ დაიჩაგრავ ბევრი
ფიქრით და თავს ნუ შეიწუხებ, ამას გთხოვ, თუ ჩემი გახარება გინდა და
სხვა... დედის ტკბილს სიყვარულს განა რამე შეედრება... მოსიყვარულე
შვილის სანუგეშებლად?! – ეს ხომ საყოველთაოდ შენიშნულია ჩვენში და
მეც უფრო ძლიერად თუ მქონდა გაღვივებული დედისადმი სიყვარული და
პატივისცემა, თორემ სხვას როგორ ჩამოუვარდებოდი. შობა-ახალ წლის
გატარების შემდეგ ზესტაფონში, იმისი გამამხნევებელი სიტყვების შემდეგ
და ორი კვირის სრული დასვენებისა თბილისში დავბრუნდი სრულებით
დაწყნარებული.
ამის შემდეგ ხელახლად ჩავები ჩვეულებრივ მუშაობაში: გაკვეთილების
მზადებაში, რუსული წიგნების იძულებით კითხვაში და სხვა. დრო გადიოდა
თანდათან, თითქოს უფრო ვეჩვეოდი ქ. თბილისს და მის ჩემთვის
უჩვეულო პირობებს, მაგრამ ქუთაისის მიტოვება მაინც გულს მწყვეტდა და
სინანულით მივსებდა გულს.
რატომ მწყდებოდა ასე გული, ადვილი მისახვედრია. იმისდა მიუხედა
ვად, რომ ქუთაისის შემდეგ საქართველოს სატახტო ქალაქში გადმოვე
დი, მაინც თითქოს საქართველოს დაშორებულად მეგონა ჩემი თავი.
ქუთაისში მთელი საზოგადოება, სასწავლებელი, თეატრი – ყოველგვარი
შეკრებილება გარწმუნებდათ, რომ ქართველებში იყავით. მართალია, ერია
არაქართველებიც, მაგრამ ესენი ისეთ უმცირესობას წარმოადგენდნენ,
რომ საერთო ელფერს ქართველობისას ვერ დასჩრდილავდნენ. ყველგან
და ყველაფერში ხვდებოდით სულ გაუფერულებულ უცხო შთამომავლობის
პირებს, აქა-იქ ჩაჩხირულს ჩვენს ეროვნულ სხეულში, მაგრამ ესენი ვერ
შეუცვლიდნენ საერთო სახეს ქართული ქალაქისას ქუთაისს. თქვენ იქ
გრძნობდით, რომ ნამდვილ საქართველოში ხართ და მონაწილე ხართ ერთერთი მშვენიერი კუთხის ცხოვრებისა ყოველი მისი კულტურული ავლადიდების გამოსახულებით. აქ კი, თბილისში, ამ გრძნობას მოკლებული
იყავით. თბილისი გარეგანი შეხედულებით ქუთაისთან შედარებით ვეე
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ბერთელა ქალაქად გეჩვენებოდათ და სიდიადით ჩრდილავდა ქუთაისს,
მაგრამ ქართულ ელფერს აქ მეტად სუსტად გამოსახულს დაინახავდით.
ეს მიტომ რომ, სამწუხაროდ, უცხო ხალხს უფრო მეტს ხედავდით ქუჩაში
სხვადასხვა ჯურისას, ვიდრე ქართველს, სხვადასხვა ენა უფრო გესმოდათ
ქუჩაში, ვიდრე ქართული. რასაკვირველია, თბილისში მოსახლეობაც მეტი
იყო ქართველობის, ძველი ეროვნული ავლადიდების დარჩენილი და
დამახასიათებელი საზოგადოებაც და მრავალი მოღვაწე ქალაქში უფრო
უხვად მოიპოვებოდნენ, მაგრამ ყველაფერი ეს თვალსაჩინოდ სანახავი არ
იყო. ამას ყველაფერს გაიგებდით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩაებმებოდით
საზოგადოების ცხოვრებაში და მას დაუახლოვდებოდით. ისე კი, გარეშე
მაყურებლისათვის ყველაფერი ეს უჩინარი იყო. მაგალითად, ქუჩაში
იშვიათად გაიგონებდით ქართულ სიტყვას. სულ სხვადასხვა ენაზედ
მოლაპარაკე ხალხს შეხვდებოდით: სომეხს, რუსს, სპარსელს, გერმანელსა
და სხვას... სახეებს, რასაკვირველია, მაშინვე შეატყობდით სასიამოვნო
ნაკვთებიან ქართველს, მაგრამ ამდენივე, თუ არა მეტი გხვდებოდათ
შავგრემანი სახეები, ცოტა მოგრძელო ცხვირით, მაშინვე გამოიცნობდით
სომხის სახეს, განსაკუთრებული გამომეტყველების და სახის თათრები და
სპარსელები, აგრეთვე ქერა, ცოტა ცხვირაწეული რუსები, მათივე მსგავსი
გერმანელები და მრავალი სხვა ჯურის ხალხის წარმომადგენელნი.
საერთო შთაბეჭდილება არ ამართლებდა იმ წარმოდგენას, რომელსაც
ყოველი ქართველი შეგნებულად იზიარებდა, რომ თბილისი დედაქალა
ქი იყო უხსოვარი დროიდან და ეხლაც არის მთელი საქართველოსი.
ქართველის მამულიშვილური გრძნობა ამ მხრივ სავსებით დამაკმაყო
ფილებელი არ იყო. ქუთაისში კი თქვენ აშკარად ხედავდით ქართველობის
უპირატესობას, იქ თქვენ არ გესაჭიროებოდათ არც ისტორიული საბუთები,
არც სხვა რამ იმის გამოსარკვევად, ვისი იყო და არის ეს ქალაქი, ვინ არის
მისი ბატონ-პატრონი და სხვა.
ესეთი იყო ჩემი შთაბეჭდილება და ამიტომაც ვიყავი ქუთაისის და
შორებით გულდაწყვეტილი და თბილისში ამ ცოტა ხნის ყოფნამ ჯერ კიდევ
ვერ გამიფანტა სევდიანი გრძნობა დედაქალაქის ასეთი გაუფერულებით
გამოწვეული. მაგრამ თავს იმით ვინუგეშებდი, რომ ეს გრძნობა დროებითია
და უნდა შესუსტდეს, როდესაც ადამიანი უფრო ჩაებმება საზოგადო
მუშაობაში და ასეთი ჩაბმა კი მხოლოდ მერე შეიძლებოდა, როდესაც
ჯერ საშუალო სასწავლებელს და შემდეგ უმაღლესსაც გავათავებდი და
აქვე ჩამოვიდოდი საზოგადო მუშაობაში ჩასაბმელად. ეს კი ჯერ შორეულ
მომავალს ეკუთვნოდა და დრო ბევრი იყო გასავლელი, რომ ეხლავე
ამისათვის თავი შემეწუხებია. სამაგიეროდ, ზოგი რამ თბილისის მეტად
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მომწონდა და ქუთაისის შემდეგ სასიამოვნო უპირატესობად ვთვლიდი – ეს
იყო ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
წიგნთსაცავი და ქართული თეატრი. ამან თავიდანვე მიიპყრო ჩემი დიდი
ყურადღება და როგორც კი ჩავიგდებდი თავისუფალ დროს, ვცდილობდი
მესარგებლნა და ამ სასიამოვნო გრძნობით დამეყუჩებია სასწავლებლის
გამო ხშირად ნაგემი უსიამოვნება და უკმაყოფილების მძიმე განცდა.
რაც უნდა ცუდ განწყობილებას შევეწუხებიეთ, საკმარისი იყო, რომ
ქართულ თეატრში წავსულიყავით, იქ წარმოდგენას დავსწრებოდით
და ძლიერ ნასიამოვნები და კმაყოფილი დავბრუნებულიყავით სახლში.
გვიყვარდა ძალიან დრამებისა და ტრაღედიის ნახვა. ყველაზედ უფრო
დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა ჩვენზე ახლად გადმოკეთებული სარდუს75
დრამა „სამშობლოს“ სახელწოდებით. მეტად გატაცებული ვიყავით ამ
წარმოდგენით. კარგადაც თამაშობდნენ ჩვენი მსახიობები, მაგრამ ჩვენ
მეტადრე კოტე ყიფიანი76 მოგვწონდა, ლეონიძის როლის აღმსრულებელი.
ყოველი მისი სიტყვა ჩვენს გულს ღრმად სწვდებოდა. გვიკვირდა კიდეც,
როგორ აძლევდნენ ამ პიესის დადგმის ნებას. მაგრამ ესეც ვიცოდით, რომ
მთავრობა ნებას იძლეოდა, მიტომ რომ მთელი წარმოდგენა აშენებულია
სპარსელების მიერ ქართველების დევნის გრძნობაზე. მაგრამ ჩვენ კარგად
ვგრძნობდით, ვინც იყო ნაგულისხმევი სპარსელების ნაცვლად, ამიტომაც
ჩვენი სიამოვნება უკიდურესს დონემდე ადიოდა. ჩვენთვის უკვე ნაცნობი
უსამართლოდ დევნის გრძნობა აქ იღებდა სანუგეშო დაკმაყოფილებას
და ამისი შეგნება კარგად იყო ჩვენში უკვე გამჯდარი. უდიდესს და ძლიერ
შთაბეჭდილებას ახდენდა ის სანახაობა, როდესაც მტრისგან განგმი
რულ გოგია დიაკვანს შემოასვენებდნენ ხოლმე სცენაზე და ამ დროს
გაისმოდა „წმიდაო ღმერთოს“ სამგლოვიარო საგალობელი, სცენის უკან
შესრულებული. ეს საგალობელი მეტად მშვენიერ კილოზეა შედგენილი და
მისი მწყობრი, კარგი ხმით შესრულება რაღაც შესანიშნავ გულის შემზარავ
განცდას უვლენს ადამიანს და დაუვიწყარ შთაბეჭდილებასაც სტოვებს
მნახველსა და მსმენელზე...
რამდენჯერაც არ უნდა დაედგათ ეს დრამა, ჩვენ ყოველთვის ვეს
წრე
ბოდით, მისი ნახვა ჩვენ არ მოგვწყინდებოდა. ყოველთვის იმა
ვე ნასიამოვნები გრძნობით ვბრუნდებოდით შინ. ამითაც არ ვკმაყო

75

ვიქტორიენ სარდუ (1831-1908) – ფრანგი დრამატურგი. მისი პიესის – „ტოსკას“– საფუძველზე დაიწერა
ჯაკომო პუჩინის ცნობილი ოპერა „ტოსკა“ (1900).
76
კოტე ყიფიანი (1849-1921) – დრამატურგი, მთარგმნელი მსახიობი, რუსულ-ქართული ბოტანიკური
ლექსიკონის შემდგენელი.
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ფილდებოდით: ხშირად გადმოვიღებდით დაბეჭდილს „სამშობლოს“
და რამოდენიმე ერთად შეყრილი მოწაფენი ხმამაღლა რიგრიგობით
ვკითხულობდით.
ამავე დროს, იყო დაბეჭდილი შექსპირის77 ტრაღედია: „მეფე ლი
რი“, ილია ჭავჭავაძისა78 და ივანე მაჩაბლის79 ნათარგმნი პირდაპირ
ინგლისურით. ესეც მოგვეპოვებოდა შინ და ამასაც ხშირად ვკითხულობ
დით, ხმამაღლად და დრამატიულის გამომეტყველებით. ზოგიერთი ადგი
ლები ამ ტრაღედიის დაზეპირებულიც გვქონდა. თეატრში კი იშვიათად
სდგავდნენ ამ პიესას და როდესაც დაიდგმოდა რამე შექსპირის, თეატრი
სავსე იყო და ჩვენც, რასაკვირველია, არასოდეს არ დავაკლდებოდით.
ხშირად სდგავდნენ ავქსენტი ცაგარლის80 პიესებს, ქალაქის ცხოვრე
ბის გამომხატველს, მეტადრე თბილისის კინტოების ცხოვრების დახასიათე
ბით. ასეთ პიესებსაც ძალიან ეტანებოდა ხალხი. აღმსრულებლებიც
შესანიშნავი იყვნენ: ვასო აბაშიძე81 საუცხოვოდ ასრულებდა საერთოდ
ყველაფერს და მეტადრე თბილისის სომხის როლის შესრულებაში პირ
დაპირ შეუდარებელი იყო. ისეთი გამომეტყველება ჰქონდა და ტანის
რხევა, რომ სცენაზე გამოსვლისთანავე, სანამ სიტყვას ამოიღებდა, უკვე
სასაცინოდ იყო განწყობილი მაყურებელი. ძალიან კარგი იყო აგრეთვე
მისი მეუღლე (მაშინ ჯერ კიდევ დაშორებულნი არ იყვნენ) საფაროვაბაშიძისა82, მეტად ცოცხლად და მოხდენილად მოთამაშე. ძალიან კარგი
მსახიობი იყო აგრეთვე ნატო გაბუნიასი83 და ელისაბედ ჩერქეზიშვილისა84.
ქართული ცხოვრების ტიპების დახასიათებაში და მათ წარმოდგენაში მათ
ვერავინ აჯობებდა. ყველა ეს მსახიობები მარტო ქართული ცხოვრებიდან
აღებულ პიესებს კი არა, ევროპიულსაც მშვენივრად ადგენდნენ. ამი
ტომაც, თუ ძალიან დაბრკოლება რამ არ შეგვხვდებოდა, არასოდეს არ
გამოვტოვებდით ხოლმე ახალ წარმოდგენას.
საერთოდ, არაფერს გვეუბნებოდნენ სასწავლებელში, მაგრამ ვიცო
დით, რომ საიდუმლოდ გვადევნებდნენ თვალყურს და ხანდახან გემნა
ზიის მეთვალყურეს აგზავნიდნენ ჩვენს დასაზვერავად და თუ ვისმე
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უილიამ შექსპირი (1564-1616) – ინგლისელი პოეტი, დრამატურგი და მსახიობი.
ილია ჭავჭავაძე (1837-1907) – მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე.
79
ივანე მაჩაბელი (1854-1898) – მწერალი, მთარგმნელი, საზოგადო მოღვაწე.
80
ავქსენტი ცაგარელი (1857-1902) – დრამატურგი და მსახიობი.
81
ვასო აბაშიძე (1854-1926) – თეატრისა და კინოს მსახიობი.
82
მაკო (მარიამ) საფაროვა (1860-1940) – მსახიობი.
83
ნატო გაბუნია (1859-1910) – მსახიობი.
84
ელისაბედ ჩერქეზიშვილი (1863-1948) – თეატრისა და კინოს მსახიობი.
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შეგვნიშნავდნენ თეატრში, ეს კარგ საქციელად არ ჩამოგვერთმეოდა.
თვალყურის სადევნებლად უფრო ქანდარაზე ამოდიოდნენ, რადგანაც
იცოდნენ, რომ ჩვენ უფრო იაფფასიან ადგილებს ვეტანებოდით. ამი
ტომაც ისე გამოვეწყობოდით ხოლმე, რომ გემნაზიის მოწაფეობა არ
დაგვტყობოდა. ქუდსაც სასწავლებლის აღნიშვნით არასოდეს არ დავი
ჭერდით ხელში.
ამნაირად, ქართული თეატრი ჩვენთვის მეტად მიმზიდველი რამ იყო და
იქ მისვლა, დასწრება, ყველაფრის ნახვა, ქართულის გაგონება, ამოდენა
საზოგადოების ერთად ნახვა, სხვა გარეწარი პირების გაურევლად – ყვე
ლაფერი ეს სადღესასწაულო შთაბეჭდილებას ტოვებდა ჩვენს ახალ
გაზრდა არსებაზე, სწორედ ამიტომ იყო, რომ ყველანი ვაფასებდით ამას
და შევხაროდით.

93

სამხედრო ვარჯიშის შემოღება გიმნაზიაში85
ერთ დღეს ინსპექტორი შემოვიდა ჩვენთა[ნ] და დიდის ამბით გა
მოგვიცხადა, რომ ოლქის მზრუნველისგან მივიღეთ განკარგულება მი
ნისტრის დიდმნიშვნელოვანი ბრძანების აღსასრულებლად: უნდა იქნეს
შემოღებული სამხედრო ვარჯიშობა, რომ ყოველი მოწაფე ბავშვობიდან
უკვე მომზადებული იყოს სამხედრო სამსახურისთვისო. ამიტომაც წი
ნადადებას გაძლევთ დღეიდანვე შეგროვდეთ დიდი დასვენების დროს
სამლოცველო დარბაზში სავარჯიშოდ უფროსის, ე. ი. ვარჯიშობის
მასწავლებლის ხელმძღვანელობითო. უფროსად გეყოლებათ ყაზახის
ოფიცერი ესა და ესო. დასწრება ყველასთვის სავალდებულოა და
ვინც არ დაესწრება, დასჯილი იქნებაო. ჩვენ მაინცდამაინც არაფრად
გაგვეხარდა ეს ახალი რამ, რადგანაც დასასვენებელი დრო გვერთმეოდა
და სასიამოვნო იყო ერთ დიდ დარბაზში რამოდენიმე ასეული მოწაფის
ერთად შეყრა? დანიშნულ დროს წავედით, ამ დარბაზში მოვიყარეთ თავი,
სადაც ძლივს ვეტეოდით. მოვიდა ის ოფიცერიც, ყველანი დაგვამწკრივა
სიმაღლის მიხედვით და ყველაზე მაღლად მე ამირჩია და თავში დამაყენა.
ჩემი მომდევნო იყო ერთი რუსი მოწაფე, რომელსაც სიხარულით დავუთმე
ჩემი ადგილი, მაგრამ ის მოწაფე ისე იჭერდა თავს, რომ ჩემზე დაბალი
გამოჩენილიყო და უფროსმა ისევ მე დამაყენა. აგვიხსნა, როგორ უნდა
გავჩერებულიყავი[თ] ან როგორ უნდა გვემოძრავნა, მიახლოვებით აგვიხსნა
ყველაფერი და მაშინვე დაგვაწყებინა სხვადასხვა მოძრაობა: რიგებათ
დაყოფა, სიარული, მიბრუნ-მობრუნება, ადგილზე ფეხმოუცვლელად
სირბილი და სხ. სხვათა შორის, ამ უკანასკნელ მოძრაობის დროს ძვე[ლ]
იატაკს ისეთი მტვერი ავადინეთ, რომ სულის ამოღება გაგვიძნელდა
და ყველას ხველება აგვიტყდა. გავიდა ამასობაში ნახევარი საათიც და
გაკვეთილიც დაგვეწყო. ყველანი უკმაყოფილო დავრჩით ამ ვარჯიშობის,
მაგრამ სხვა საშუალება არ იყო და კვირეში სამჯელ ამ მოსაბეზრებელ
ვარჯიშობაზე უნდა გვევლო უარის უთქმელად. სარგებლობის მაგივრად
ყველას მავნებლად მიგვაჩნდა პატარა ადგილზე ექვსასიოდე მოწაფის
გამომწყვდევა, უჰაეროდ დარჩენა და დიდძალი მტვრის ყლაპვა შეხუთულ
მავნე ჰაერთან ერთად. კმაყოფილების ნაცვლად ბევრ წყევლა-კრულვას
ვუთვლიდით ამის შემომღებს...
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ამ თავში ავტორი იხსენებს თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიაში სწავლის პერიოდს. ავტორისეული
წარწერის მიხედვით, თავი დაწერილი უნდა იყოს 1948 წლის 18-23 იანვარს.
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რაც დრო გადიოდა, ვარჯიშობის უფროსი მეტ სიფიცხეს იჩენდა
და ჩვენგან მოითხოვდა ვარჯიშობის წესიერად შესრულებას. კვირეში
სამჯელ მაინც ეს ერთფეროვნება ჩვენთვის საკმაოდ მოსაბეზრებელიც
გახდა. ერთჯელ, შემოტრიალების დროს, მე, სულ ყველაზედ წინ
მიმავალს, ცოტა შემეშალა მარცხნით მიტრიალება. იმის მაგივრად, რომ
მარცხენა ფეხით მივტრიალებულიყავი, მარჯვენა ფეხით შევტრიალდი.
ყველა ძალაუნებურად ახლოს მდგომი ამნაირადვე შესცდა. უცებ
შეჰყვირა უფროსმა: შესდეგითო და ჩემთან მოიჭრა. რასა სჩადიხართო
– დაიღრიალა, თუ კიდევ გაიმეორეთ ასეთი შეცდომა, ისეთ სილას
გაგაწნავთ, რომ დაგამახსოვრდესთო. გაგვამეორებინა იგივე მოძრაობა
შეცდომის გამოსწორებით. არ ვიცი, იმ დღეს რა მომივიდა, როგორღაც
ქეიფზე არ ვიყავი და ცოტა უყურადღებოთ მოვეკიდე ამ ვარჯიშობას.
უფროსის შენიშვნა მეწყინა, მაგრამ არაფერი მიპასუხნია და სიჩუმით
ჩავატარე, მხოლოდ ბოდიში კი მოვიხადე. ამით გათავდებოდა საქმე
მეგონა. ვარჯიშობა, რასაკვირველია, უგუნებოთ დავასრულე და როდესაც
ჩემი დარბაზისაკენ მივდიოდი, პირდაპირ ჩემთან მოასწორა უფროსმა,
წინ გადამეღობა და შემეკითხა: რატომ მომივიდა დღეს ისეთი შეცდომა
და შენიშვნა რომ მომცა, რა არაფერი პასუხი არ გავეცი.
– შეცდომა რომ მომივიდა, ეს ჩემთვის აშკარა იყო და ჩემი სიჩუმეც
მითი იყო გამოწვეული, – ვუპასუხე მე, – პასუხი რომ მომეცა, არც
მოგეწონებოდათ და უარესად გაჯავრდებოდით.
– მაინც მითხარით, რა პასუხის მოცემა გინდოდათ? – შემეკითხა
დაჟინებით უფროსი და თანაც დამაშტერდა.
– არა ღირს ამაზედ ლაპარაკი, ეს ხომ უკვე წარსულ საქმეს შეეხება.
– არა, მაინც მინდა გავიგო: რა პასუხის მოცემა გინდოდათ?
– რადგანაც ეგრე დაჟინებით თხოულობთ, მეტი რა ჯანია, გეტყვით,
მაგრამ გული კი არ მოგივიდესთ. მე მინდოდა შემდეგის თქმა: სილის
გაწვნას არ გირჩევთ, რადგანაც ისეთ პასუხს მიიღებდით, რომ საძირის
კბილები, ვეჭვობ, რომ შეგრჩენოდათ.
ამ სიტყვების გაგონებაზეც გაგულისდა და უცებ აღელვებული სახით
მიპასუხა:
– ეხლა დირექტორთან რომ წავიდე და ეს ვუთხრა, მაშინ რას მიპი
რობთ? თანაც ორივე თვალით დამაშტერდა.
– არაფერსაც არ ვაპირებ, ეგ თქვენი საქმეა, – ვუპასუხე და ისე
შევხედე, რომ შეემჩნია კარგად, როგორ გულგრილად მიმაჩნდა ყო
ველივე ეს. მე ადგილიდან არ ვიძროდი, რადგანაც ის პირდაპირ იდგა.
ის კი ჩაფიქრებული მათვალიერებდა და არაფერს მეუბნებოდა. შემდეგ
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თვითონვე დაარღვია სიჩუმე და შემეკითხა:
– ნუთუ ასეთი ღონე გაქვსთ, რომ კბილების ჩამტვრევაც კი შეგეძლოთ
და თანაც დამაშტერდა. რამ მოგცათ მაგდენი ღონე, განა ბევრს ვარჯიშობთ?
– შემეკითხა იგი, – ან როგორ ვარჯიშობთ? გამაგებინეთ, მინდა ვიცოდე.
– თქვენ რომ ვარჯიშობას ჰგულისხმობთ, იმ ვარჯიშობას არასოდეს არ
ვაკეთებდი. ბუნებით მაგარი აგებულების ვიყავი, ბავშვობიდანვე მუდამ
ვჭიდაობდი და ყოველგვარ სამუშაოს ვეტანებოდი. ამან მომცა დიდი
ძალაც, – ვუპასუხე მე.
– თუ ასეთი ღონიერი ხართ, არ გინდათ ჩემთან მოხვიდეთ ხოლმე
საჭიდაოთ და თანაც მიჩვენოთ თქვენი ჭიდაობა? – შემეკითხა უფროსი.
– ჩვენი ჭიდაობა სულ სხვანაირია, – ღიმილით ვუპასუხე მე, – და ამას
შესაფერისი ადგილიც უნდა: ან ეზო, ან მინდორი, ან კიდევ წყლის პირი
ქვიშიანი და სხ.
– განა ოთახში არ შეიძლება? მე საკმაოდ დიდი ოთახი მაქვს, –
გაკვირვებით შემეკითხა იგი.
– ოთახში არ შეიძლება, – ვუპასუხე მე – ან ჩვენ გავიტეხთ რასმე,
ან ოთახში დაიმტვრევა რამე. ოთახში ჩვენ რომ ვვარჯიშობთ, ესეც კი
უხერხულია და ქართული ჭიდაობა კი – ყოვლად შეუძლებელი. ამასობაში,
გაკვეთილის დაწყების დროც ახლოვდებოდა, ბოდიში მოვიხადე და
დავშორდი ვარჯიშობის მასწავლებელს.
ძალიან მივეძალე ჩემს თავს, მაგრამ გაკვეთილზე მაინც დამშვი
დებული არ ვიყავი და უნებლიეთ ვეკითხებოდი ჩემს თავს: ეხლა რომ
რამე უთხრას მან ჩემს დირექტორს, ხომ სულ გაფუჭდებოდა ჩემი საქმე
და იმ შეჩვენებულის სიტყვები სავსებით გამართლდებოდა. მაგრამ
მაინც ვიმშვიდებდი თავს იმითი, რომ ჩვენი საუბარი, ბოლოს და ბო
ლოს, ხომ კარგად გათავდა. რად გამიგრძელებდა ბაასს, ანდა იმდენ
რასმე მკითხავდა, რომ შურისძიება ჰქონოდა ფიქრად? მხოლოდ ამით
დავიმშვიდე თავი. მაინც ამ დღის ამბავმა ძალიან ჩამაფიქრა და სულ იმას
ვფიქრობდი, როგორ უნდა დამეზღვია თავი ასეთი უსიამოვნებისათვის.
კარგი, ვსთქვათ, ერთჯელ კიდევ არაფერი. მაგრამ სხვა დროს როგორ
უნდა ამეცდინა ასეთი უსიამოვნება? სულ ამაზე ვ[ი]ტეხდი თავს. შემდეგი
დღისათვის, სასწავლებელში მისვლისას, უკვე დამზადებული მქონდა
ერთ-ერთი გეგმა და უნდა ვცდილიყავი მის განხორციელებას.
როდესაც ეს სამხედრო ვარჯიშობა შემოიღეს ჩვენს სასწავლებე
ლში, გამოაცხადეს, რომ ყველასათვის სავალდებულოა, გარდა სამუსიკო
გუნდში ჩარიცხულებისა და მართლაც ისინი ამ ვარჯიშობას არ აკეთებდნენ.
სწორედ ამ საშუალებისათვის უნდა მიმემართნა მეც, თუ ჩემს იღბალზედ
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რომელიმე დასაკრავი აღმოჩნდებოდა ჩვენი სასწავლებლის ორკესტრში.
უკვე გაგებული მქონდა, რომ ჩვენს გემნაზიაში არსებობდა თავისუფალ
მოხალისეთა სამხედრო ორკესტრი. ამ ორკესტრში ირიცხებოდა 35
მოწაფე, ამდენივე ჩასაბერი სამუსიკო იარაღის მიხედვით. ამ ორკესტრის
უფროსი იყო ეგრედ წოდებულ საპერთა პოლკის86 „კაპელმეისტერი“,
გვარად მაშნერი87 და ტომით ჩეხი, რადგანაც ძალიან ნიჭიერ მემუსიკეე
ბათ ითვლებოდნენ ამ ერის წარმომადგენლები. მის თანაშემწედ კი
ითვლებოდა ჩვენი ამხანაგი ნ. ქართველიშვილი, რომლისგანაც მქონდა
გაგებული ეს ამბავი. პირველ გაცნობისთანავე მან მკითხა, რამე სამუსიკო
იარაღზე ხომ არ უკრავთო. სამწუხაროდ, არა, – ვუპასუხე მე, – და მაშინ
გავიგე ყველაფერი ეს. სანანებლადაც დაურჩა მაშინ ქართველიშვილს
ჩემი პასუხი და მითხრა: სამწუხაროა, თორემ უთუოდ მოგიწვევდით ჩვენს
ორკესტრშიო, ამით დაათავა მან საუბარი.
აი სწორედ ეს გამახსენდა მე გაჭირვების დროს და მთელი ჩემი
იმედი ამას დავამყარე. მხოლოდ უნდა გამეგო, შეიძლებოდა თუ არა ეს
და იქნებოდა თუ არა თავისუფალი ადგილი და, მაშასადამე, იარაღიც ამ
ორკესტრში. სანამ სასწავლებელში მივიდოდი და ამის პასუხს გავიგებდი,
რომ იტყვიან, სული წამივიდა. ბოლოს მოაღწია ამ დრომაც, მივედი
სასწავლებელში, ჯერ ქართველიშვილი არ იყო მოსული და როგორც კი
მოვიდა, მივვარდი და საჩქაროდ შევეკითხე, თუ არის რაიმე სამუსიკო
იარაღი თავისუფალი, რაც უნდა იყოს, გარდა დაფისა და სატყაპუნო
თეფშებისა, ყველაფერზე თანახმა ვარ, რომ დაკვრა ვისწავლო, – ვუთხარი
მე და თანაც დაწვრილებით ავუხსენი წინა დღის ჩემი და ვარჯიშობის
მასწავლებლის შუა მომხდარი უსიამოვნება. ერთადერთი გამოსავალი
ეს არის, – დავუმატე მე, – თორემ მეშინია, კიდევ რამე უსიამოვნება არ
მოგვივიდეს: ისიც მეტად ფიცხია, მეც არ ჩამოვუარდები და ვაითუ ცუდათ
გათავდეს ჩვენი მომავალი შეტაკება.
ჩემმა მეგობარმა გულდასმით მომისმინა, ხანმოკლე დაფიქრების შემ
დეგ მითხრა: ნოტების გარჩევა თუ იცით და უფრო რა სამუსიკო იარაღი
გირჩევნიათო. მე ვუპასუხე, რომ ნოტების ცნობა მაქვს, რადგანაც ათიო
დე გაკვეთილი მაქვს აღებული პიანოსი და რაც შეეხება სამუსიკო იარაღს,
მირჩევნია დიდი ბოხი ხმის იარაღი, მხარზედ წამოსაცმელი რომ არის...
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მაგისთანა იარაღი სამი გვაქვს და, სამწუხაროდ, სამივე აღებულია.
აი დღეს, მე-5 გაკვეთილის შემდეგ, მუსიკის გაკვეთილი გვაქვს სწორედ,
დარჩით თქვენც და მაშინ მოვილაპარაკოთ, უთუოდ უნდა მოვახერხოთ
რამე.
მეც ცოტად დავწყნარდი და მოუთბენლად ველოდი გაკვეთილების
გათავებას, რომ ეს საბედისწერო საკითხი მალე გადაწყვეტილიყო. ხუთი
გაკვეთილიც დასრულდა, ჩავედით ძირა სართულში, სადაც დიდ განჯინებ
ში ინახებოდა დიდძალი სამუსიკო იარაღი, მოწაფეებიც ბლომად იყვნენ
თავშეყრილნი. ყველამ წაავლო თავ-თავის იარაღს ხელი, ჩამწკრივდნენ,
როგორც ეტყობოდათ, წინასწარ თვითეულისათვის მიჩენილ ადგილებზე
და თვითეული მათგანი ცალკე ვარჯიშობდა, სანამ საერთოდ დაუკრავდნენ.
ჩვენმა ლოტბარის თანაშემწემ აიღო დავთარი, გადაავლო თვალი
და მითხრა: ერთადერთი იარაღი, რომელიც თავისუფალი დაგვრჩა,
ეს არის კლარნეტი და თუ თანახმა ხართ, ამას დიდის სიამოვნებით
გარგუნებთო, – მითხრა ღიმილით ქართველიშვილმა, თანაც გადმოიღო
ეს იარაღი და მომაწოდა. მეც ავიღე, ავათვალ-ჩამოვათვალიერე.
შორიდან თუ ვიცნობდი ამ იარაღს, თორემ ასე ახლოს არასოდეს მენახა.
მხოლოდ ვიკითხე, ძალიან ძნელი ხომ არ იყო მა[ს]ზე დაკვრის შესწავლა.
არა, ძნელი არ არის, მაგრამ პირველად ხალისი უნდა იქონიოთ და
მოთბინება, – მიპასუხა ქართველიშვილმა და დანარჩენი ადვილიაო. მე
გირჩევთ, მასწავლებლად აიყვანოთ ვინმე ჯარისკაცთაგანი, სწორედ
მაგ იარაღზე ვინც უკრავს ორკესტრში, მისგან აიღოთ გაკვეთილები და
თუ მოიწადინებთ, სამ კვირეშიდაც მოახერხებთ შესწავლას იმდენად,
რომ შემდეგ თვითონაც განაგრძოთ უმასწავლებლოთ და კარგადაც
დახელოვნდეთო. სხვა არჩევანი არ იყო და, რასაკვირველია, ამას ჩა
ვეჭიდე, რომ ეს უკანასკნელი საშუალებაც არ დამკარგოდა. ჩავეწერე
მაშინვე მოხალისეთ. ჩავიბარე ხელწერილით იარაღი თან წასაღებად
და ვსთხოვე ქართველიშვილს, რაც შეიძლება, საჩქაროდ ჩემთვის
მასწავლებლის შოვნა. გამამხნევა, ადვილად შესძლებთ ამის შესწავლას,
თუ მუსიკა გიყვარსთ და თუ მოემზადებით, ძალიან მალე მოგიხერხებთ
ორკესტრში ჩარიცხვას. მერე კი დამშვიდებული უნდა იყოთ, ვარჯიშობის
მასწავლებელი ვერას დაგაკლებთ, უკვე ჩვენს წრეში იქნებითო. მადლო
ბა შევსწირე ასეთი მეგობრული დახმარებისათვის. ამოვიდე იღლიაში ეს
ჩემი სანუგეშო იარაღი და კმაყოფილი დავბრუნდი სახლში.
რამდენჯერმე ამოვიღე ეს კლარნეტი, ათასნაირად ვატრიალე და
გავიფიქრე: თუ ამან დამიხსნა სახიფათო მდგომარეობიდან და ასეთს
უსიამოვნებას ამაცდინა, როგორც არ უნდა გამიჭირდეს, გადავაკვდები ამ
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იარაღს, რომ კარგად ვისწავლო მისი დაკვრა. რამდენ დოყლაპია რუსის
ჯარისკაცს უჭირავს ასეთი იარაღი და ახერხებს მის დაკვრას. ისინი ხომ
მაინცადამაინც ჭკუის კოლოფები არ არიან, პირიქით, ცნობილნი არიან
თავისი ჩამორჩენილობით და გონების სიჩლუნგით და მე რა ღმერთი
გამიწყრება, რომ ამათ ჩამოვრჩები და ვერ მოვახერხებ. ეს ჩემთვის
საეჭვო აღარ იყო. ჩემს ამხანაგებსაც ვაცნობე ჩემი ახალი განზრახვა და
ყველანი დიდის ცნობისმოყვარეობით მოელოდნენ შედეგს.
რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა მახარა: მასწავლებელი
გიშოვეთ ჩვენი ლოტბარის, მაშნერის, რჩევით. გავურიგდი, მივეცი
კიდეც მისამართი და ხვალ შემოივლის თქვენთან მოსალაპარაკებლათ
და თუ გინდათ, პირველ გაკვეთილსაც მოგცემთო. თითო გაკვეთილში
აიღებს ხუთ შაურს და თუ საჩუქრად ერთ გირვანქა ხურმას მისცემთ,
ძალიან ესიამოვნება, რადგანაც მეტად უყვარსო. მე დიდათ მესიამოვნა
ეს პირობები, მით უფრო, რომ ფასიც ჩემთვის ხელმისაწვდენი იყო.
ხურმაც ძვირი არ იყო: შაურად ორ გირვანქას იძლეოდ[ნ]ენ. მეორე დღეს,
ნასადილევს, გაფაციცებით ველოდი ამ ჩემს ახალ მასწავლებელს და
ხურმაც წინდაწინვე ვიყიდე ჩემს მეხილესთან.
დანიშნულ დროს მოვიდა ჩემთან ეს ჯარისკაცი სამხედრო ტანისამოსით
და ისეთი განსაკუთრებული ნიშნით, რომელსაც მემუსიკენი ატარებენ.
მიკითხა მე, გამეცნო და თან მოტანილი კლარნეტიც ბუდიდან ამოიღო.
ჩემიც მოითხოვა და დამიწყო ყველაფრის აღსნა, როგორ უნდა დამეჭირა
იარაღი, როგორ უნდა ჩამებერა ხმის გამოსაცემად. დამიწერა ქაღალდზე
ნოტები, ამიხსნა, როგორ უნდა გამომეღებინებია თვითეული ნიშნის
შესაფერი ხმა. გაკვეთილი ერთ საათს გაგრძელდა, თუმცა მე, როგორც
შეუჩვეველს, პირველად, რასაკვირველია, ბევრად უფრო მეტად მო
მეჩვენა. სულის ჩაბერვა ამ იარაღზე ერთგვარ დაძალებას მოითხოვს და
დასაღალავიც არის, მაგრამ მან მითხრა, ამას ნუ შეუშინდებით, პირვე
ლად არის ძნელი, თორემ მერე და მერე თანდათან გაგიადვილდებათო.
დამინიშნა, რაც უნდა დამესწავლა შემდეგი გაკვეთილისთვის, მიიღო
ხუთი შაური და ერთი გირვანქა ხურმაც და მადლობით გამომემშვიდობა.
მე ნამეტანი ბერვით საკმაოდ დაღლილი ვიყავი და მეტადრე ენა მქონდა
გაღიზიანებული, მაგრამ საღამოს მაინც გავიმეორე სავარჯიშო და ჩემს
ბინაზე მცხოვრებ ამხანაგებს ვუთხარი, ძნელი რამ ყოფილა ამ იარაღზე
დაკვრა, მაგრამ რაც უნდა გამიჭირდეს, საჩქაროდ უნდა ვისწავლო. მიზეზი
კი ყველამ იცოდა ამ დაჩქარების. თანაც ვჰკითხე, ძალიან ხომ არ შეაწუხა
კლარნეტის მჭახე ხმამ. ზურნასთან შედარებით უფრო სუსტი ხმა ჰქონია და
დუდუკთან შედარებით კი უფრო ძლიერიო. შევატყვე, რომ მაინცადამაინც
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ყურთასმენისათვის სასიამოვნო არ იყო ეს პირველი ცდა, მაგრამ დავ
ჰპირდი, რომ მალე ქართულ ხმასაც დავუკრავდი და დავატკბობდი მათ
სმენას. მეორე, მესამე და მეოთხე დღეს კიდევ ისევე ვივარჯიშეთ და ჩემი
მასწავლებელიც უკრავდა ჩემთან ერთად, რომ თანხმოვანება ყოფილიყო.
ასე რომ, ერთის მაგივრად უკვე ორი იარაღის ჭყივილი ისმოდა.
ამხანაგები ხათრით არაფერს ამბობდნენ, მაგრამ იმ ეზოს ყველა
მდგმურები, რომელთა რიცხვი თითქმის თხუთმე[ტ]ამდე იყო, მოვიდნენ
ჩემს დიასახლისთან და შესჩივლეს: ეს რამოდენიმე დღეა, რომ მეტად
შეწუხებული ვართ რაღაც იარაღის ჭყივილით და ყურთასმენა გვაქვს
წაღებული, მოსვენება არა გვაქვს. ჩვენ გთხოვთ ამას ყურადღება მიაქციოთ
და მოსპოთ, თორემ პოლიციაში წავალთ საჩივლელადო. დიასახლისმა
გულკეთილად აუხსნა: მოწაფეა, ჩვენთან ცხოვრობს, მუსიკას სწავლობს და
მაგისათვის ხომ ვერ დავითხოვო. ჩვენ რას დავეძებთ, ის რას სწავლობს.
სადაც უნდა იქ წავიდეს და იქ აჭყივლოს ეგ დასაკრავი, ოღონდ ჩვენ
მოგვასვენონ, – გაიძახოდნენ ისინი.
ეს ამბავი ჩემს იქ არყოფნაში მომხდარა და დიასახლისმა დაბრუნები
სას მე გამიზიარა ცოტად შეწუხებულმა ამგვარის მოულოდნელობით. მე
ვერაფერი პასუხი ვერ მივეცი, შევფიქრიანდი, თანაც ძალიან მეწყინა
ასეთი მოულოდნელი გართულება, რომელსაც სრულებით არ მოველოდი.
დიასახლისს კი დასამშვიდებლად დავჰპირდი, რომ ამ შეწუხებას
ავაშორებდი.
მეორე დღეს შევჩივლე ჩემს მეგობარს და შევეკითხე, რას მირჩევდა.
გემნაზიაში, დანიშნულ საათებს გარდა, არაფერი ვარჯიში არ შეიძლებოდა.
თვითონ ქართველიშვილის ბინა შორს იყო და ამიტომ ვერ მირჩია და
ბოლოს მითხრა: სჯობია ქალაქგარეთ, სადმე ახლოს, პირდაპირ მინდორში
დაგვეწყო ვარჯიში, სადაც ვერავინ ხელს ვერ შეგვიშლიდა.
ამნაირად შესაფერის ადგილად მივიჩნიე მეორე თუმანოვის ქუჩის
ზემოდ მდებარე ცალი[ე]რი მინდორი, რადგანაც ჩემი ბინიდანაც მო
შორებული არ იყო და ბევრ დროსაც არ დამაკარგვინებდა იქ სიარული.
მოვიდა თუ არა ჩემი მასწავლებელი, ავუხსენი ყოველივე და პირდაპირ
წავედით დანიშნულ ადგილს. მინდორზედ დავჯექით და თავისუფლად და
მოურიდებლად ჩავბერეთ იარაღს. გავათავეთ გაკვეთილი და შემდეგი
გაკვეთილისთვისაც იქ დავნიშნეთ პაემანი. ამით ავიშორე ეს ახალი
დავიდარაბაც. მხოლოდ ის მაფიქრებდა, როგორ უნდა მოვქცეულიყავით
წვიმის დროს. მაგრამ ესეც არ მაშინებდა, რომელიმე სამიკიტნოში
შევიდოდით და ქირას გადავიხდიდით შეწუხებისთვის. მხოლოდ ცოტა
ძვირად დამიჯდებოდა გაკვეთილი, მაგრამ ხომ მუდამაც არ იწვიმებდა.
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შინ დაბრუნებისას დიასახლისი დავამშვიდე, რომ ვეღარავინ შეაწუხებდა
თავის ჭირვეულებით.
ჩემმა მასწავლებელმა, რომ შემატყო დაუზარებელი მუშაობა, დამა
იმედა, რომ მალე ვისწავლიდი და სამ კვირეში შემეძლო გამოცდაზე
მისვლა. თანაც შევეკითხე, როგორი მოთხოვნილების იყო მათი უფროსი.
მან მიპასუხა ძალიან მკაცრია, მაგრამ ოთხ რასმე დაგაკვრევინებთ ამ
რვეულიდან და შეუცდომლად უნდა დაუკრათ, თორემ გაგაგდებთ შემდეგ
გამოცდამდე, რომლის ვადას თვითონვე დაგინიშნავთო.
ძალიან მოვინდომე მალე ჩაბარება, რომ მოსაბეზრებელ ვარჯიშისთვის
თავი დამეღწია, მაგრამ რომ კარგად არ დამეკრა და აქაც არ ჩამებარებია,
ხომ უფრო დაგვიანდებოდა ჩემი გათავისუფლება. ამ ორჭოფობაში ისევ
ვარჩიე, უფრო მეტი მევარჯიშნა და მასწავლებელს რომ გავისტუმრებდი,
მერე კიდევ ვრჩებოდი მინდორში და სანამ არ დავიღლებოდი და ტუჩები
და ენა გამიძლებდა, ვარჯიშს არ ვეშვებოდი.
მართლაც, რას არ დასძლევს ადამიანი, თუ ძალიან მონდომებულია
და თანაც დროს და მოთბინებას არ დაიშურებს დასახული მიზნის მი
საღწევად. თანდათან მიადვილდებოდა პირველად გაძნელებული და
კვრა და როგორც დიდ აღმართში მიმავალ ადამიანს გაუადვილდება
ხოლმე სიარული ვაკეზე ასვლისას, ისე გამიადვილდა მეც დაკვრა და
უფრო იმედი მომეცა გამოცდის ჩაბარების. სამი კვირის შემდეგ მივედი
ჩემ მეგობართან, დავრჩი მუსიკის გაკვეთილის გათავებამდე და შემდეგ
მივმართე ქართველიშვილს, რომ მოესმინა ჩემი დაკრული, რამდენად
უკვე მომზადებული ვიყავი და თუ შემეძლო გამოცდაზე მისვლა. მან სა
ვალდებულო დავთრიდან ამომირჩია რამოდენიმე ნიმუში და მირჩია
დაკვრა. ყურადღებით მომისმინა, გაუკვირდა, ასე მალე როგორ მივაღწიე
ასეთს შედეგს და დამპირდა, რომ უკვე მოელაპარაკებოდა ჩვენს ლოტ
ბარს, რომ ჩემთვის დაენიშნა დრო.
დანიშნულ დროს, ეს იყო სწორედ ორი დღის შემდეგ, დამიბარეს მუ
სიკის ჩვეულებრივ გაკვეთილზე. მოვისმინე, რასაც უკრავდნენ და გა
თავებისას ლოტბარმა ქართველიშვილს ჰკითხა: აბა, სად არის თქვენი
ამხანაგი გამოცდისათვის დაბარებულიო და მეც ავდექი და მივუახლოვდი
მას. ცოტა არ იყოს, ვღელავდი ამდენი მოწაფეების წინ დაკვრას და
ვფიქრობდი: ნეტავი ყველა წავიდოდნენ და მარტო დავრჩენილიყავი.
მაგრამ ამაოდ, არავის არ უნდოდა წასვლა და თითქოს ყველას ძალიან
უნდოდათ დასწრება. ამან კიდევ უფრო მომიმატა მღელვარება, მაგრამ
თავი გავიმხნევე, ბოლოს და ბოლოს თუ ვერ ჩავაბარე, ყველას ვეტყვი,
რომ მარტო სამი კვირა იყო ჩემს განკარგულებაში და ასე ცოტა ხანში
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რა გასაკვირველია, რომ კარგად გაწვრთნილი არ ვიყო. ამით გული
გავიმაგრე და ლოტბართან მისულმა იარაღი მოვამზადე. პირველად
ამომირჩია ლოტბარმა: რუსული სახალხო ჰიმნი: „ღმერთო, ჰფარვიდე
მეფეს“. ნელი საგალობელია, ადვილად შესასრულებელი. მეორე ნიმუშად
ამირჩია ლოცვა, რომელიც ყოველთვის ჯარში და აღლუმებზე დაიკვრის
ხოლმე. ესეც ნელი დასაკრავია და ადვილი. შემდეგ გადამიშალა ერთერთი მარში, სახელად „დარგოს“ მარშს ეძახდნენ, ჩვეულებრივის
სიჩქარით არის შესასრულებელი, როგორც ყოველი სამხედრო აღლუ
მის დროს. მეოთხე და უკანასკნელ ნიმუშად დამინიშნა უკრაინული
სიმღერა, რომელიც ნელი, მაგრამ საშუალო სიძნელისაა. ეს ოთხივე რამ
შეუცდომლად შევასრულე. ჯერ მე შემომხედა, მო[ე]წონა ჩემი დაკრული.
შემდეგ შეხედა ქართველიშვილს და უთხრა: შეიძლება მივიღოთ და
ჩასწერეთ მემუსიკეთა რიცხვშიო. თანაც იკითხა, რამდენი ხანია, რაც
ვვარჯიშობდი მე და გაუკვირდა კიდეც, როდესაც გაიგო, რომ სამი კვირის
მეტი არ მევარჯიშნა.
მეორე დღე ჩემთვის დიდათ სასიხარული დღე იყო. შემეძლო
სამხედრო ვარჯიშზე არ წავსულიყავი. უკვე მემუსიკეთა სიაში ვიყავი.
მოსაბეზრებელ სამხედრო ვარჯიშობას სამუდამოდ ვშორდებოდი. ვარ
ჯიშობის მასწავლებელს აღარაფერი ძალა უკვე აღარ ჰქონდა ჩემ
ზე, თავისუფალი ვიყავი, მისი მორჩილების უღელი გადავაგდე. ჩემს
კმაყოფილებას საზღვარი არ ჰქონდა.
გათავდა მესამე გაკვეთილიც. ყველანი წაჩანჩალდნენ ჩვეულებრივად
სავარჯიშო გაკვეთილზე, მე კი თავისუფლად დავრჩი ჩემს ადგილას
და შემდეგი დღის გაკვეთილების მომზადებას შევუდექი. ცოტა ხნის
შემდეგ შემოირბინა ჩვენს კლასში ინსპექტორმა, განცვიფრებით დაა
ჭყიტა თვალები და დამიღრიალა: აქ რა გინდათ ეხლა, რატომ ვარჯი
შობის გაკვეთილზე არა ხართო. საზოგადო ჩვეულებად ჰქონდა მას,
დამთხვეულივით უნდა დაერბინა რამოდენიმე დარბაზი და ყველას ერე
კებოდა ვარჯიშობის გაკვეთილზე. მის შეკითხვაზე მე წამოვდექი და
ვუთხარი:
– მე მემუსიკე გახლავართ და განთავისუფლებული ვარ ვარჯიშობის
გაკვეთილებისაგან.
– ეს შეუძლებელია! რომელი ხნიდან ხართ მემუსიკე? – დაიღრიალა
მან.
– სწორედ გუშინდელი დღიდან, – ვუპასუხე ძალიან დამშვიდებით.
– მე მაგას გავიგებ და მაშინ ვნახოდ, – და რაღაც წაიბუზღუნა კარების
ხმამაღლა გაგდებით. მე კი დამშვიდებით განვაგრძე ჩემი საქმე. გა
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ვიფიქრე: „თავში ქვა იხალე, სულერთია, ვეღარაფერს მიზამ“. და
მართლაც, რა უნდა ექნა?!
იმავე დღეს, მეხუთე გაკვეთილის გათავებისას, მეც ჩავედი სავარჯიშო
ოთახში სხვებთან ერთად და პირველად მივიღე მონაწილეობა ჩვენს
ორკესტრში, როგორც სწორუფლებიანმა წევრმა. ამხანაგებმა კიდეც
მომილოცეს და ჩვენმა ლოტბარის თანაშემწე ქართველიშვილმა ადგილიც
მიჩვენა, სადაც უნდა ვმჯდარიყავი ყოველთვის იარაღების განაწილების
მიხედვით.
ამ დღიდან ჩემი საუკეთესო გასართობი – ეს იყო ორკესტრში
მონაწილეობის მიღება. სამჯელ კვირეში დიდის ხალისით ვრჩებოდი
მეხუთე გაკვეთილის შემდეგ ამ სასიამოვნო საქმისათვის, მიუხედავად
იმისა, რომ ძალიან გვშიოდა, რადგანაც ეს სწორედ სადილობის დროს
ხვდებოდა. ჩვენი ლოტბარიც ყოველთვის ესწრებოდა ჩვენს ვარჯიშს,
მაგრამ ერთი ახირებული თვისება ჰქონდა: ვერ იტანდა გულგრილად
შეცდომას დაკვრის დროს. როგორც კი შეამჩნევდა შეცდომას, მაშინვე
დაჰკრავდა მრისხანეთ თავის ჯოხს და ყველას შეგვაწყვეტინებდა
დაკვრას, ხელახლა დაგვაკვრევინებდა ისევ. მაგრამ ეს იყო კარგი, რომ
35 დამკვრელში ვერ გაიგებდა ხოლმე, ვინ იყო შეცდომის ჩამდენი. ასე
რომ, მისი გაჯავრება ყველას ხვდებოდა და არა კერძოთ რომელიმე
ერთს, ამიტომაც მისი რისხვა ადვილი ასატანი იყო. მეორე და მესამე
შეცდომაზე კი ისე გაბრაზდებოდა ხოლმე, რომ დააგდებდა თავის ჯოხს
და ეტყოდა ქართველიშვილს, განაგრძეთო. ჩვენც ეს გვინდოდა, მისი
ლოტბარობა გვერჩია და სიამოვნებით ვემორჩილებოდით მას. ხშირად
რომელიმე დამკვრელი განზრახ ჩაიდენდა შეცდომას, რომ ლოტბარი
მოგვეშორებია და წინასწარ ხდებოდა შეთანხმება, ამ დღეს ვინ შეაპარებს
შეცდომას, რომ ლოტბარი მოვიშოროთო. ქართველიშვილთან კი ეს ოინი
არ გამოდგებოდა, რადგანაც ისეთი მახვილი სმენა ჰქონდა, რომ ამდენ
აღმსრულებელში მაშინათვე შეატყობდა, ვინ იყო შეცდომის ჩამდენი
და სწორედ იმას დაადგებოდა თავისი შენიშვნით და რამოდენიმეჯერ
მარტო მას დააკვრევინებდა შეცდომის გასასწორებლად. აიღებდა თუ
არა სალოტბარო ჯოხს, რადგანაც იცოდა ჩვენი ოინი, დაიძახებდა: აბა,
ეგეთები არ იყოს! მე ვერ მომატყუებთო. თვით ქართველიშვილს დიდი
ნიჭი ეტყობოდა მუსიკის, მშვენივრად უკრავდა პიანოს და ჩასაბერ ყველა
იარაღს, გარდა კლარნეტის და ფლეიტისა. თვითონ ორკესტრში საუკეთესო
დამკვრელი იყო კორნეტის, მაგრამ როდესაც ვინმე დააკლდებოდა
ვარჯიშს, იმის იარაღს აიღებდა და მის მაგივრობას სწევდა. გამოწერილი
ჰქონდა მრავალი სამუსიკო ჟურნალი და როგორც კი სასიამოვნო რასმე
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შეხვდებოდა საორკესტროდ გამოსაჩენებელს, გაკვეთილის დროსვე თან
მოტანილ ქაღალდზე თვითოეულ იარაღისათვის ცალკე ასასრულებელ
ჰანგს დაგვიწერდა და მუსიკის გაკვეთილის დროს დაგვირიგებდა: აბა,
ჩაათვალიერეთ, გაივარჯიშეთ და დღესვე უნდა შევისწავლოთო.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ აგვიქნევდა ჯოხს, ერთად დაგვაკვრევინებდა
ზოგიერთი ადგილების ახსნითა და გარკვევით და მესამე დაკვრაზე უკვე
კარგად უნდა შეგვესრულებია მთელი ჰანგი. ყველა ქართული სიმღერები
აგრეთვე გადაღებული იყო მის მიერ ნოტებზე და ყველამ ვიცოდით მათი
დაკვრა.
როდესაც სამხედრო ვარჯიშობის მასწავლებელმა შეატყო, რომ
პირველ ადგილზე მოვარჯიშეთა რიცხვში მე არ ვიყავი, თურმე იკითხა,
ავად ხომ არ ვიყავი და პასუხად ნამდვილი მიზეზი რომ გაუგია, ძალიან
გაჰკვირვებია და ის დაუყენებია ჩემს ადგილზე, ვის შესახებაც მე მაშინ
ვსთხოვე და უარი მითხრა.
ერთჯელ, როგორღაც თვალი მომკრა ვარჯიშობის გათავების შემდეგ,
დამიძახა:
– მართალია, მემუსიკეთა რიცხვში ჩაეწერეთ და დამიძვერით ხე
ლიდანო, – შემეკითხა. მე დავუდასტურე ეს ამბავი და დავუმატე: ასე
სჯობია, თქვენც მოსვენებული იქნებით ამიერიდან და მეც. სულერთია,
საყოველთაო გასეირნების დროს ხომ მაინც ერთად ვიქნებით, მხოლოდ
უფროსი კი სხვა მეყოლება და ჩემთვისაც უფრო უმჯობესია. შეხუთულ
ოთახში მტვერის ყლაპვას, რა გასაკვირველია, რომ ორკესტრში ყოფნა
მერჩიოს. ამით გათავდა ჩვენი საუბარიც.
ეს მეორე გამარჯვება იყო ჩემი მხრით, თუ პირველად იმას ჩავთვლით,
რომ ჩვიდმეტმა მოწაფემ მაგიდაზე ვერ დამაწვინა. ჯერჯერობით მე ამი
თაც კმაყოფილი ვიყავი და ბედსაც ვერ დავემდურებოდი.
მთელ ორკესტრში ასე თორმეტიოდე მონაწილეს უფრო ახლო კავში
რი გვქონდა და ერთხელ ჩვენმა მეთაურმა (ქართველიშვილს ვეძახდით)
გამოგვიცხადა: დღეს ერთ ჩვენ მეგობართან ვიყრით თავს, მისი დღეობაა
და ვახშმად ვართ დაპატიჟებულიო. მოგვცა ყველა თორმეტს მისამართი
და ყველამ თავისი სამუსიკო იარაღი უნდა მოიტანოთო. რასაკვირველია,
ყველას გაგვეხარდა ეს წინადადება და დანიშნულ დროს ყველანი იქ
გავჩნდით. სუფრაზე დამსხდართ ყველას სამუსიკო იარაღიც გვერდს
გვედო. ჯერ მისასალმებელი ჰანგი დავუკარით. შემდეგ სუფრის უფროსი
ავირჩიეთ, თუმცა ქართველები ბევრი არ ვიყავით სუფრაზე, უცხოელე
ბი გვჭარბობდნენ, მაგრამ ქართული წესი სუფრაზე ყველასათვის სა
ვალდებულო იყო. ყოველ სადღეგრძელოს შემდეგ „მრავალჟამიერს“
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შევასრულებდით ხოლმე ორკესტრით და ზედ დავაყოლებდით რომელიმე
ჰანგს ლოტბარის მიერ ამორჩეულს, რადგანაც აქაც ის ითვლებოდა ჩვენ
მეთაურად და ყველანი მას ვემორჩილებოდით. ეს ვახშამი დაუსრულებელი
გამოვიდა და იმდენად გაგვიტაცა ყველანი სიმღერამ, დაკვრამ, სიტყვამ
და ოხუნჯობამ, რომ სრულებით შეუმჩნევლად შუაღამეს გადავსცდით.
მასპინძლის თხოვნით და უმრავლესობის გადაწყვეტილებით გადაწყდა
ქეიფის გაგრძელება დილამდე და აქედან პირდაპირ სასწავლებელში
წასვლა. დიდი წინააღმდეგობა მაინცადამაინც არავის გაუწევია. თურმე
ასეთი მაგალითები სხვა დროსაც ყოფილა და, ჩემს გარდა, ყველას
თავისი სახელმძღვანელო წიგნებიც მოტანილი ჰქონიათ. მე კი ეს არა
მქონდა გათვალისწინებული და ძალიან უცნაურად მიმაჩნდა უწიგნოდ,
მხოლოდ სამუსიკო იარაღის ამარად გემნაზიაში მისვლა, მაგრამ სხვა გზა
არ იყო და სახლში გავლას ვერც მოვასწრებდი. ღამისთევამ შეუმჩნევლად
გაგვიარა და ცოტა დაღლილობას კი ვგრძნობდით, მაგრამ ამ ასაკში განა
ეს ყურადღების მისაქცევია. და ჩვენც სრულებით არ გვეუცხოვებოდა.
მთელი ღამის კმაყოფილება და სიამოვნება ყველაფერს გვერჩია.
ერთადერთი დასანანებელი მხარე ასეთი დროის გატარების ის იყო,
რომ მარტო ქართველები არ ვიყავით თავშეყრილი და უცხოელების
რიცხვი გვჭარბობდა და ეს იყო, რომ უკარგავდა ჩვენს დროს გატარებას
ხალისს და მეტ მიმზიდველობას; მაგრამ ამას არაფერი არ ეშველებოდა,
რადგანაც ჩვენ რიცხვით ყოველთვის სხვები გვჭარბობდნენ, ჩვენ კი
ცოტანი ვიყავით. ერთადერთი სანუგეშო ის იყო, რომ ამ ცოტასაც დიდ
ანგარიშს გვიწევდნენ დანარჩენები და ჩვენი იყო მთავარი თაოსნობა
მაშინაც კი, როდესაც რიცხვით სხვები გვჭარბობდნენ. მაგრამ სანუგეშოდ
ისიც გვრჩებოდა, რომ სხვები ძალიან მიეძალებოდნენ ღვინის სმას და
მალე შემოგვათვრებოდნენ ხელში და ბოლომდე ვერ შეგვყვებოდნენ
ხოლმე ლხინში, იქვე გაგორდებოდნენ ხოლმე ტახტზე და ჩვენ მათ შემ
დეგ თავისუფლად განვაგრძობდით ხოლმე უამათოდ ბაასსა და შექცევას.
მხოლოდ ხანდახან უნდა გაგვეცა პასუხი მათ წამოძახებაზე და მშვიდობით
მიგვეყვანა სახლამდე. მთავარი ხელმძღვანელობა მაინც ჩვენი იყო და
ბურთი და მოედანიც, რომ იტყვიან, ჩვენ – ქართველებს – გვრჩებოდა. ეს
საყოველთაო მოვლენად იყო გადაქცეული.
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მაისის თვემ მოატანა, ეს უკვე მე-9 თვე იყო, რაც მე თბილისის გემნაზიაში
ვიმყოფებოდი. მამაჩემი ხშირად ჩამოდიოდა თავის ჟურნალ „მწყემსის“
გამო და, ამავე დროს, ყოველთვის შეივლიდა ხოლმე გემნაზიაში ჩემი
ამბის გასაგებადაც. დროის მოსაგებად უფრო ხშირად ჩამოდიოდა დილის
მატარებლით, რომელიც ზესტაფონიდან გამოდიოდა ღამის პირველ სა
ათზედ და თბილისში კი ჩამოდიოდა დილის 9 საათზე. დროს მოსაგებად
სადგურიდან პირდაპირ გემნაზიაში გაივლიდა ხოლმე, იქიდან ცენზორთან
და სხვადასხვა საქმეებზე, შემდეგ ნაცნობებს ნახავდა, რომ საღამოთივე
დაბრუნებულიყო შინ ან პირდაპირ ქუთაისში, სანამ სტამბას ქუთაისიდან
ყვირილაში არ გადმოიტანდა. ორ ღამეს ზედიზედ მისთვის მოგზაურობას
და ხშირად უძილობასაც მნიშვნელობა არა ჰქონდა. ამნაირად ხშირად
სოფლიდან ჩამოსული, მე რომ მომადგებოდა ბინაზე, უკვე გემნაზიის ამ
ბავს მასწავლებლებიდან გაგებულს გადმომცემდა ხოლმე. ამნაირად
ერთჯელ ჩამოსვლის დროს მითხრა შემდეგი: დღეს ვინახულე შენი რუსული
ენის მასწავლებელი სლოვინსკი89, რომელმაც გადმომცა შემდეგი: თქვენი
შვილი ძალიან სუსტობს რუსულში. ჯერ თვით კილო და გამოთქმა რუსული
არ უვარგა და მერე საგნის ცოდნაც საკმაო არა აქვს. მე ძალიან მეეჭვება,
რომ მან შესძლოს წლის დამლევს დამაკმაყოფილებელი ნიშნის მიღება,
ასე რომ, ალბად იძულებული ვიქნები განმეორებითი გამოცდა დავუნიშნო
ამ ზაფხულის ბოლოს. ამიტომ ეხლავე გირჩევთ აიყვანოთ ვინმე მოწაფე,
რომ ზაფხულის თვეებში დაეხმაროს თქვენ შვილს, მოამზადოს; მაშინ,
იმედია, შესძლებს გამოცდის ჩაბარებას, რომ წელიწადი არ დაეკარგოს.
ამაზედ მამაჩემს ძალიან გაკვირვებულს უპასუხნია: ჩემი შვილი ჯერ
პროგემნაზიაში და შემდეგ გემნაზიაში მუდამ რუსულში კარგ მოწაფეთ
ირიცხებოდა და მას ყოველთვის კარგი ნიშანი ჰქონდა. თვითონ
მეც მესმის რუსული და ვატყობ მას, საკმაოდ ესმის ენა. მაშ, რა უნდა
მომხდარიყო ეხლა, რომ ეს კარგი მოწაფე საშუალო ცოდნასაც ვერ
იჩენს ამ საგანში?! მე ეს მაკვირვებს, თორემ სხვა არაფერი. თუ თქვენ სა
ჭიროდ მიგაჩნიათ, რასაკვირველია, ავიყვან, თუ ვინმე ვიპოვე სოფელში
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დედანზე წარწერის მიხედვით, თავი დაწერილი უნდა იყოს 1948 წელს.
ალექსანდრე სლოვინსკი (1860-1945) – პედაგოგი, მეთოდური წიგნების ავტორი პედაგოგიკაში,
თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიის რუსული ენის მასწავლებელი 1880-1890-იან წლებში, ამიერკავკასიის
სასწავლო სემინარიის (ქ. გორი) დირექტორი 1900-იან წლებში, კავკასიის სასწავლო ოლქის სამხარეო
ინსპექტორი 1910-იან წლებში.
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წამოსვლის მსურველი. როგორ არა, – უპასუხნია მასწავლებელს, – მე
თვითონ აგირჩევთ მოწაფეს, ძალიან მცოდნეა და კარგი ყმაწვილიც არის,
მეშვიდე კლასისავე მოწაფე. მე ვსთხოვ და დარწმუნებული ვარ, უარს არ
მეტყვის. ხვალვე შემიძლია მოველაპარაკო და მერე თქვენც შეგიძლიათ
შეუთანხმდეთ.
სანამ მამა ამას დაამთავრებდა, მე ჩემი დამემართა. ძლივს ვმალავდი
ჩემს შეშფოთებას და მღელვარებას. ნამეტანი სიბრაზისაგან არ ვიცოდი,
რა მექნა, მაგრამ მამას ხათრით ვერას გავუბედავდი. ჩაფიქრიანე
ბუ
ლმა თავი ჩავღუნე და მთელი საზიზღრობა რუსულის მასწავლებლის
გავითვალისწინე. თანაც ვიფიქრე: ეს რას ემგვანება, ჩემი კლასისავე
მოწაფე უნდა წავიყვანო მწვრთნელად და ჭკუის მასწავლებლად, ამას
როგორ ავიტან ან ამხანაგები რას იფიქრებენ?! პატარაობითვე არავინ
მყოლია მასწავლებელი, გარდა მამაჩემისა და ბიძაჩემისა და ეხლა,
თითქმის გემნაზიის გათავების წინ, ვიღაც უსამართლო მასწავლებლის
უსამართლო და უსაფუძვლო დევნის გამო კიდევ ეს ახალი დამცირება
უნდა ავიტანო... არ მეყოფა განა, სისხლს რომ მიშრობს ეს შეჩვენებული
პიროვნება, რომ ათასობით ყოველ კვირას წასაკითხს მაძალებს და
ეხლა უნდა კიდევ ზაფხულიც ჩამიმწაროს?! ამ მწარე საგონებელში
რომ ვიყავი გართული და ჩაფიქრებული, მამა შემეკითხა: რა ღმერთი
გიწყრება, სწორედ არ მესმის, ამდენ ხანს რუსულში მაინც კარგი
ნიშანი გქონდა და ეხლა ამაშიდაც დაიწყე კოჭლობა. ღმერთი მე კი არ
მიწყრება, იმ შეჩვენებულს უწყრება, რომელმაც განმეორებით გამოცდის
მოცემა დამიპირა. ჯერ ერთი, საიდან იცის, რომ წლიური ნიშანი ცუდი
მექნება. წლიური ნიშნების მიღებამდე ჩვენ გვაქვს უფლება, გამოცდაზე
წარვსდგეთ დირექტორის თანდასწრებით და მაშინ სწყდება საბოლოოდ
მოწაფის ბედი. მეც მაქვს უფლება რუსულს ენაში გამოცდა მოვითხოვო.
მე ეგ არ ვიცი, თუ გაქვს ნება, მოითხოვე და ეცადე, გამოცდა კარგად
ჩააბარო, მაგრამ მე მაინც პასუხი უნდა ვიცოდე იმ მოწაფის, რადგანაც
დავჰპირდი მას შემდეგისათვის. უთუოდ მოელაპარაკე, გაიგე მისი
პირობები, წამოვა თუ არა ყვირილაში და რამდენი ხნით შესძლებს და რას
წაიღებს თვიურად. თანაც აუხსენი, რა პირობებში მოუხდება ცხოვრება,
ეგებ განებივრებულია და ჩვენი უბრალოდ ცხოვრება და საჭმელი არც
კი მოეწონოს. მე ვერ გავათავე ჯერ კიდევ ჩემი საქმეები, უნდა დავრჩე
სახვალიოდ. ხვალ მას დილით მოელაპარაკება რუსულის მასწავლებე
ლი, შენც მოელაპარაკე უკანასკნელ გაკვეთილამდე, რომ პასუხი ხვალვე
მაცნობო და დამშვიდებული წავიდე შინ.
მეტი გზა არ იყო, უნდა დავთანხმებულიყავი და მეც მამას თანხმობა
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გამოვუცხადე, მაგრამ, ვაი, ასეთ თანხმობის გამოცხადებას. კიდევ
დარჩა მამა რამოდენიმე ხანს, ზოგი რამ ჰკითხა ჩემს ძმას, აგრეთვე ჩემს
სახლიკაცსაც, რომელიც ჩვენთანვე სცხოვრობდა და ისიც სემენარიაში
სწავლობდა ჩემს ძმასავით. გამოჰკითხა მათ ორივეს დაწვრილებით
ყოველივე, გამოგვემშვიდობა და წავიდა სასტუმროში, სადაც ვიღაცეები
ჰყავდა საქმისათვის მოსალაპარაკებლად დაბარებული. მაშ, ხვალ
ნასადილევს გამოგივლი პასუხისთვის და თუ რამე გჭირდება, იმასაც
ვიყიდითო.
მამა წავიდა და მე გავშეშდი ადგილზე, ჩემი ძმა და სახლიკაცი მა
ნუგეშებდნენ, რატომ ჰსწუხხარ ეგრეო, მეუბნებოდნენ. რა უყოთ, რომ
განმეორებითი გამოცდა გექნება. შენ ხომ ამბობ, რომ კარგად იცი საგანი,
მით უფრო, ადვილად ჩააბარებ, მორჩა და გათავდა. ეხლა ჩემმა ძმამ
დაუმატა: რა ამბავია, რომ განმეორებითი გამოცდა გექნება. მოემზადები
და დაიჭერ, მერე რა.
ჩემი ძმისგან ეს არ გამიკვირდა, რადგანაც საზოგადოთ თავშეუდებელი
ადამიანი იყო და სიზარმაცე უფრო ემარჯვებოდა, ვიდრე სიმუყაითე, მისგან
მეტს არაფერს მოველოდი, მაგრამ ჩემი სახლიკაცის ასეთივე მსჯელობა
მეტად მაბრაზებდა, მით უფრო, რომ ჩემი თავი სრულებით არ მიმაჩნდა სუსტ
მოწაფედ და ასეთ მოპყრობაში მხოლოდ დაუმსახურებელ ძალადობას და
პირდაპირ შურისძიებას ვხედავდი რუსული ენის მასწავლებლის მხრით.
სწორედ ამაზედ ვიყავი გაბრაზებული და ჩემიანებს ვუმტკიცებდი,
რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ეროვნული გრძნობის შელახვაზე
იყო ყველაფერი ეს აშენებული და მეტი არაფერი. მასწავლებელი
კარ
გად მატყობდა, რომ მან თავისი გამარუსებელი ძალდატანებით
ვერაფერი დამაკლო. მაშ, საჭირო იყო ყველა ზომების ხმარება ამ ქარ
თული აზროვნების სამუდამოდ აღმოსაფხვრელად. ასეთი სიჯიუტის
გამომსახველი ჯერ არავინ შეხვედრია და ამიტომაც მისი შემუსრვა
და განადგურება გარდასწყვიტა – აი ეს არის თავი და ბოლო ასეთი ხე
ლაღებული იერიშისა.
ძლივს დავაჯერე ჩემი ამხანაგები. ბოლოს ყველანი დამეთანხმნენ,
მე კი ისე მოვიშალე, რომ იმ საღამოს გაკვეთილების მომზადების უნარი
სავსებით წამერთვა, სულ იმის ფიქრში ვიყავი, როგორ მოვლაპარაკებოდი
მოწაფე ბუტენკოს.
ღამე მეტად მოუსვენრად გავატარე, ხშირად მეღვიძებოდა და მრავალ
ფიქრებში ვიყავი გართული. ათასნაირად ვუვლიდი ამ საკითხს და
ვერაფერი გამოსავალი ვერ გამომეძებნა. ბოლოს თავგაბეზრებულმა
გარდავსწყვიტე ყველაფრის გადადება დილისათვის, რადგანაც არაფერი
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არ გამოდიოდა მაინც. დილით სულ მოშლილი ავდექი და გავუდექი გზას
სასწავლებლისაკენ. მივჩერებოდი დანარჩენ მოწაფეებს და მშურდა
მათი დამშვიდებული სახის ყურება. ვფიქრობდი: რა ბედნიერები არიან,
რომ ჩემსავით დიდი სადარდელი არ აწუხებთ და სხვა მრავალი ფიქრი
მიელავდა თავში. ბოლოს, მივაღწიე სასწავლებელს და შევედი მეშვიდე
კლასის დარბაზში. რომ შევხედე იქ მჯდომს ბუტენკოს, ერთიათად უფრო
შემჯავრდა მისი დანახვა. მერე რატომ? იმიტომ რომ არავის არ მოსწონდა
ეს მოწაფე. ქვეშ-ქვეშა ხასიათის იყო, ფლიდი, ჯაშუშობასაც სწამებდნენ
და, საზოგადოდ, უხასიათოს ეძახდნენ. და სწორედ ასეთ უსიამოვნო
ადამიანთან უნდა გამეტარებია მთელი ზაფხული, ე. ი. ჩამშხამდებოდა
მთელი სამი თვე. ეს ყოვლად შეუძლებლად მივიჩნიე და მთელი ჩემი
არსება ამას აუჯანყდა.
გათავდა პირველი გაკვეთილი, მას მოჰყვა მეორე, სწორედ რუსული
გაკვეთილი იყო. მასწავლებელმა დაუძახა გაკვეთილის შემდეგ ამ ბუ
ტენკოს, თან გაიყოლია. მე მაშინვე მივხვდი, რომ ჩემს შესახებ უნდოდა,
ალბად მოლაპარაკება. დაბრუნდა თუ არა, მე დამაშტერა თვალი და
დამიწყო ყურება, თითქოს ელოდა ჩემს შეკითხვას, მაგრამ მე განზრახ
არაფერი არ ვუთხარი. მესამე გაკვეთილიც გათავდა, კიდევ მიტრიალებდა
იგი, მაგრამ ხმა არ გამიცია. მხოლოდ მეოთხე გაკვეთილის შემდეგ, რადგა
ნაც მეტი დრო არ მრჩებოდა, მივუბრუნდი ბუტენკოს შემდეგის სიტყვებით:
– რუსულის მასწავლებელმა გითხრა თუ არა შენ რამე ზაფხულში
ჩემთან წამოსვლის შესახებ რამე?
– დიახ, – მითხრა, – და თუ ძალიან შემომეხვეწები, მხოლოდ მაშინ
წამოვალ. ამასთან უნდა მოგელაპარაკო პირობებზედაც: მე არ ვიცნობ
იმ ადგილს, სადაც უნდა წამოვიდე. და თანაც ისე მედიდურად შემომხედა,
თითქოს მამადლიდა თავის დიდს დავალებას და ჩემთვის ნაკისრ
თავდადებას.
– პირობები ჩემი ძალიან მარტივი და გამორკვეულია. ჩემს დაბას,
სადაც მე ვცხოვრობ, ყვირილა ჰქვია, მაგრამ მისი აღწერილობა შენთვის
ზედმეტია. აქედან უნდა წავიდეთ რკინისგზით ბათუმის მხარისაკენ.
ავჭალას ან მცხეთას ხომ ყოფილხარ?
– როგორ არ ვყოფილვარ, – მიპასუხა ბუტენკომ, – აკი ერთად ვიყავით
მცხეთის დღესასწაულზე – და დამაშტერა თვალები.
– აი სწორედ, მეტი გზის ცოდნა შენთვის საჭირო არ არის.
– როგორ თუ საჭირო არ არის? – განცვიფრებით შემეკითხა იგი.
– არა, არ არის საჭირო. ერთად რომ წავალთ, თუ ავჭალამდე არა,
დარწმუნებული უნდა იყო, რომ მცხეთამდე მაინც გადაგაგდებ მატარებ
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ლიდან, – ვუთხარი მე სრულებით დამშვიდებით და გადაჭრით...
– როგორ თუ გადამაგდებ? – შემეკითხა თვალებდაჭყეტილი ბუტენკო.
– როგორ და დაგავლებ ხელს და პირდაპირ ფანჯრიდან გისვრი. ჩემი
ღონე ხომ ნახული გაქვს. ხომ გჯერა, რომ დამხმარე არ დამჭირდება?
– ეგ როგორ შეიძლება?! – აღშფოთებით წამოიძახა კიდევ იმან.
– ძალიან ადვილად, ამ ორი ხელით, – და თანაც ვუჩვენე მოძრაობა:
ორი ხელით ადამიანის აწევის და ფანჯარაში გადაგდების...
– ეხლა რომ წავიდე და ეს მასწავლებელს ან დირექტორს ვუთხრა,
მაშინ რას მიპირებ? – და თვალებდაჭყეტილმა და სულ გაჭარხლებულმა
დამიწყო ყურება.
– ვისაც გინდა უთხარი, თუ შენი ძვლები არ გენანება. ისე გაგხდი, რომ
ძვალსა და რბილს ვერ არჩევდე, როგორც აქ იტყვიან. ამით ვათავებ მე
შენთან ყოველივე ბაასს. თანაც დავშორდი. თვითონ ვგრძნობდი კარგად,
რომ გადავაჭარბე და დიდათ საშიშ გზაზედაც დავდექი, მაგრამ ისე ამევსო
ფიალა მოთმინების, რომ ყოველივე ზომიერებას გადავაჭარბე. თავზე
ხელაღებული კაცივით უკიდურესობამდე მივედი...
მეხუთე გაკვეთილის შემდეგ ჩემს ქართველ ამხანაგებს საქმის
გარემოება ავუხსენი, რადგანაც მათ აზრს ანგარიშს ვუწევდი და თუ რამე
მარცხი შემემთხვეოდა, უნდა სცოდნოდათ მაინც საქმის ვითარება.
ძალიან ცუდ გუნებაზე დავბრუნდი შინ. სადილის გუნებაზედაც არ
ვიყავი. სულ იმის ფიქრში ვიყავი, რა პასუხი მიმეცა მამისათვის, რომელიც
მალე უნდა მოსულიყო ამისათვის. მამას იმდენად პატივს ვსცემდი, რომ
ტყუილს ვერ გავუბედავდი და თანაც ასეთი სამწუხარო სიმართლე როგორ
გამემჟღავნებია...
რამოდენიმე საათის შემდეგ მამაც მოვიდა, შემომხედა და მკითხა,
მოველაპარაკე თუ არა ბუტენკოს. და მან რა მითხრა. ჩემი პასუხი შემდეგი
იყო:
– ბუტენკოს მოველაპარაკე. ჩვენი პირობები გადავეცი. პირდაპირ
პასუხი ვერ მომცა. ალბათ მოიფიქრებს და შემდეგისათვის მომცემს.
– მაინც როგორ შეატყვეო, – მამამ მკითხა, – გგონია, რომ დასთანხმდება
ჩვენს პირობებზეო.
– ძალიან საეჭვოა, რომ დასთანხმდეს, მე ისე შევატყვე მას, – დავუმატე
მე.
– აბა იმ კაცს რა ვუყოთ და როგორ დავაკმაყოფილოთ? – შემეკითხა
ისევ მამა.
– არაფერი არ დაგვჭირდება, რადგანაც მე იმედი მაქვს დირექტორთან
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გამოცდის ჩაბარების, – ამით დავაწყნარე მამა. რაზედაც მან მიპასუხა: აბა
შენ იცი, თუ მტერს არ გაახარებო...
გადიოდა დღეები. ბუტენკო ცდილობდა, რომ ჩემთან ახლოს არ
გაევლო და ისე ეჭირა თავი, თითქოს არც კი მიცნობდა და არც რაიმე
ლაპარაკი იყო ჩვენს შორის. მეც კიდევ მისი პირადობა სრულებით
საგულისხმოდ არ მიმაჩნდა და ვჰფიქრობდი, თუ გაბედავდა რისამე
თქმას, უთუოდ ან მასწავლებელი, ან დირექტორი რასმე მეტყოდნენ. ამის
მოლოდინში მეც გარინდული ვიყავი და თანდათან ვრწმუნდებოდი, რომ
ჩემმა ასეთმა დაშინებამ ალბად მიხსნა ასეთი სატანჯველისაგან და თანაც
იმ გარემოებას ვუმადლოდი, რომ ჩემ დასაწვენად მოტანილ იერიშის
დროს მთელმა მეშვიდე კლასმა დაუძლეველად გამომაცხადა. ალბად
ესეც დამეხმარა, რომ ჩემმა მუქარამ ცოტა შიშის ქარები გაუყენა მას და
მეც ეს მინდოდა, თორემ მართლაც მატარებლიდან ხომ არ გავიმეტებდი
ადამიანს გადასაგდებად...
გავიდა კიდევ რამოდენიმე კვირე. ახლოვდებოდა საბოლოო გამოც
დების ჩაბარების დრო მათთვის, ვისაც საკმაოდ კარგი ნიშანი არ ჰქონდა
წლის განმავლობაში მიღებული. რუსული ენის გამოსაცდელად მეც
ჩავაწერინე ჩემი თავი. მოაღწია ჩემმა ჯერმაც. დირექტორი მოვიდა და
მისცა წინადადება მასწავლებელს კითხვების მოცემის. მასწავლებელმა
სლავინსკიმ ჩვეულებრივი კითხვები მომცა და შემეკითხა რუსული
მწერლობის შესახებ. საგანი ყოველთვის კარგად მქონდა შესწავლილი.
ის მხოლოდ იმაზედ იყო გადაკიდებული, რომ ჩემთვის ეთქმევინებინა:
„ჩვენი მწერლობა“ და მე კი ამას არ ვამბობდი. ეხლა კი დირექტორის
თანდასწრებით ამისი თქმა ვერ გაბედა, რადგანაც თვით დირექტორი
უსაფუძვლოდ ჩამოართმევდა ასეთს შენიშვნას. დიდხანს არ გაუვლია,
როგორც ეტყობოდა, დირექტორს მოეწონა ალბად ჩემი სხარტული პასუხი
და ფანქარს დაუწყო ძებნა, თანაც მიმართა მასწავლებელს: სრულებით
საკმარისია, კარგად სცოდნია საგანიო.
– ბოდიშს ვიხდი, კიდევ რაღაც უნდა ვჰკითხოო, – წამოსთქვა მას
წავლებელმა და დირექტორს შეხედა. დირექტორიც შეჩერდა და სმენად
გადაიქცა. მასწავლებელმა კიდევ დამატებით რაღაც მკითხა. მაშინვე
ვუპასუხე. დირექტორმა მაშინ აიღო ფანქარი, ჩემი გვარის ძებნა დაიწყო:
სავსებით საკმარისად მიმაჩნია და მეტი კითხვა საჭიროც არ არის. საგანი
მოწაფეს სცოდნია, ყველაფერზე ეტყობა და მიკვირს, რომ საკმაო ნიშანი
არა ჰქონია მას საშუალო წლიურით. დახედა დავთარს და სთქვა: მე ოთხს
ვუსვამ მას ჩემის მხარითო. მასწავლებელმა ხმა ჩაიკმინდა, ვერაფერი
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ვერა სთქვა, ან როგორ გაბედავდა რისამე თქმას, მაგრამ აშკარად
ეტყობოდა, რომ კრიჭა შეეკრა. შემდეგ სხვებს შეეკითხნენ და გამოცდაც
დასრულდა.
ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. მთელი ამდენი ხნის ტანჯვა,
უსიამოვნება და ყველაფერი თითქოს ერთ თვალის დახამხამებაზე
მომშორდა და დავიწყებას მიეცა. გულზედ მომეშვა, მძიმე ლოდივით რომ
მაწვა ზაფხულის თვეები. ყველაფერი ეს სიზმარივით განჰქრა. ჩემი რომ
გავიტანე, ამის გრძნობა ჩემთვის უდიდესს ბედნიერებას უდრიდა.
დირექტორის მიერ ყველას გასაგონად წარმოთქმულმა ნიშანმა
სავსებით გააბათილა მასწავლებლის წლიური ნიშანი ორი, რომლითაც
ის მამას ემუქრებოდა, რადგანაც მასწავლებლის ორი ემატებოდა
დირექტორის ოთხს და საშუალო ორად გაყოფილი რიცხვი გამოდიოდა
მაშინ სამი, ე. ი. სრულებით საკმაო შემდეგ კლასში გადასასვლელად.
მასწავლებელი ამ გამოცდის დასრულების შემდეგ სრულებით მოშვებული
და სასოწარკვეთილი გამოვიდა, კრინტიც არ დაუძრავს. ან კი რას იზამდა,
როდესაც ყველა მისი ანგარიში სრულებით ჩაუფუშდა და გაუცუდდა?!
ამაზედ მეტს დამარცხებას ის ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენდა.
არც ამოუღია ამის შემდეგ ხმა განმეორებით გამოცდის შესახებ.
მალე მოახლოვდა საზაფხულო არდადეგების დროც. სწავლას უკვე
ვამთავრებდით, მოგვცეს წლიური ნიშნები, რაზედაც ბოლოზე აღნიშნული
იყო, რომ მე გადაყვანილი ვიყავი მე-8 კლასში.
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გურულების ორკესტრი თბილისში
1889 წლის შემოდგომაზე, როდესაც სწავლა დაგვეწყო, სრულებით
შემთხვევით გავიგე, რომ ერთ-ერთ თბილისის ბაღში ძალიან მალე
დაიწყებდა გურულების ორკესტრი დაკვრას. ამ დროს თბილისში შე
მოღებული იყო ზოგიერთ ბაღებში ლუდის სასმელად შეგროვება და
საზოგადოება საკმაოდ დიდ ხანსაც რჩებოდა იქ. მათ გასართობად და
მისაზიდავად ორკესტრი უკრავდა. პირველად ასეთი გასართობი შემოიღო
ერთმა ლორთქიფანიძემ90, რომელსაც ჰქონდა მოწყობილი თავისი
ბაღი მუშტაიდის შემდეგ. როდესაც მიხეილის გამზირს გაათავებდით და
მუშტაიდში შეხვიდოდით, უცებ მოგესმოდათ მუსიკის ხმა, მუშტაიდის იქითა
მხრიდან. ძალაუნებურად ამ ხმას მიჰყვებოდა სასეირნოდ გამოსული კაცი
თუ ქალი და ამ ლორთქიფანიძის ბაღს მიადგებოდა. მიიხედ-მოიხედავ
დით იქით-აქეთ და რას დაინახავდით, დიდძალ მაგიდებს და სკამებს,
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ლორთქიფანიძე – მეწარმე, მუშტაიდის ბაღთან მდებარეობდა მისი ლუდსახარში ქარხანა, რომელიც
გერმანელი გუტბორდისგან შეიძინა.
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სხვა მეტი არაფერი იყო. გარშემო ხეებსა და მცენარეულობას. ერთ კუთ
ხეში ორკესტრი იყო, რომელიც დროგამოშვებით უკრავდა სხვადასხვა
ჰანგებს. ორკესტრი შესდგებოდა სულის ჩასაბერი საკრავებისაგან და
დამკვრელთა რიცხვი საკმარისი იყო, რომ მათი ხმა შორსაც კი გასულიყო.
დამსწრე ხალხი იჯდა და მხოლოდ ლუდს შეექცევოდა. სხვა სასმელებიც
იყო, მაგრამ უფრო ლუდს ეტანებოდნენ, რადგანაც ფასი ძალიან
ხელმისაწვდომი იყო. ისხდნენ და როგორც იტყვიან, ამ მწარე ლუდით
იჭყიპებოდნენ. ბევრს არც კი მოსწონდა ეს სასმელი, მაგრამ რომ ეთქვა,
შემდეგ იქ ვიყავი და ამდენი ლუდი დავლიეო, ამით თავი მოსწონდათ. ამ
დროს ორი ქარხანა იყო თბილისში ლუდის: ერთი ვეტცელის91 და მეორე
დიტრიხის92 და იმათ რაც და როგორც უნდა მოემზადებიათ, მხოლოდ ამას
ჰქონდა გასავალი. ვერც გაბედავდა ვერავინ იმის თქმას, რომ ეს ლუდი
უგემურიაო, რადგანაც უვიცობას დასწამებდნენ და ჩამორჩენილობას. ამ
91
იაკობ ფრიდრიხ ვეტცელმა (1835-1904) ლუდსახარში ქარხანა თბილისში 1870-იანი წლების
დასაწყისში ააგო თავის ძმასთან, იოჰან კასპართან, ერთად. ქარხანა მდებარეობდა დიდი მთავრის
ქუჩაზე (დღევანდელი დიმიტრი უზნაძის ქუჩა). ვეტცელები მე-19 საუკუნეში ვიურტემბერგიდან
საქართველოში გადმოსახლებული გერმანელი კოლონისტები იყვნენ. მათ ააშენეს თბილისში
სასტუმრო და საცხოვრებელი სახლები, ფლობდნენ სავაჭრო და საწარმოო ობიექტებს.
92
რიხარდ დიტრიხის ლუდსახარში ქარხანა თბილისში 1880-იანი წლებიდან ფუნქციონირებდა.
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ლორთქიფანიძეს შემდეგ სხვებმაც მიჰბაძეს და ბევრგან შემოიღეს ლუდის
დათმობა შეღავათიან ფასებში, მაგრამ მისი ორკესტრი უფრო იზიდავდა
ხალხს. ლუდის სმა ყოველდღეს სწარმოებდა, მაგრამ კვირადღეობით კი
ძლივს იტევდა ბაღი ამდენ მიმსვლელ ხალხს.
სწორედ ამ ლორთქიფანიძის საქიშპოდ ერთმა მუშტაიდისაკენ მიმავალ
მოსეირნეთა მისაზიდავად განიზრახა თავის ბაღში ამნაირადვე ლუდის
სმის მოწყობა და ცალკე ორკესტრით ხალხის გართობა. სახელი და გვარი
ამ ბაღის პატრონის არ მახსოვს, მაგრამ მშვენივრად იყო ხეივნებით და
მცენარეულობით მორთული და ახლოსაც იყო მისასვლელი, ვიდრე ლორ
თქიფანიძის ბაღი. გამოცხადებული იყო ორკესტრის დღე და მეც, რა
საკვირველია, იქ გავჩდი. ლუდის სმა ჩემთვის არაფერს წარმოადგენდა,
გარდა მწარე წამლის უგემურობისა, მაგრამ გურულების ნახვა კი ძალიან
მენატრებოდა, მეტადრე მათი ორკესტრით, რადგანაც ამ დროს უკვე
რამოდენიმე თვის მემუსიკე ვიყავი და ძალიან საგულისხმოდ მიმაჩნდა
თვითეული სამუსიკო იარაღის ხმარება და მონაწილეობა ორკესტრში.
დანიშნულ საათს მოვიდნენ მშვენივრად გამოწყობილი გურულ ტა
ნისამოსში ორკესტრის მონაწილენი. ყველას მარჯვე და მოხდენილი
გამომეტყველება ამშვენებდა. მივიდნენ საგანგებოდ მათთვის მიჩენილ
ადგილს, გახსნეს ჯგუფ-ჯგუფად მიყუდებული სამუსიკო ნოტების დასადები,
დააწყვეს ზედ თავისი დავთრები. ყველამ, როგორც ეტყობოდა, მიჩენილი
ადგილი დაიჭირა და მოემზადნენ, თითქოს ვიღაცას ელოდნენ. მოვიდა
ესეც მეტად ლამაზი შეხედულების ახალგაზრდა. მასაც იმგვარადვე
ეცვა, როგორც ყველას: მოწითალო ზედა-ტანი ჩაქურა, მუქი მოლურჯო
შარვლები, ყველას მესტები საცვეთებით და ლამაზი ყაბალახით წაკრული
თავები. საერთო სანახაობა მშვენიერი და მოსახიბლავი იყო. თითქოს
ყველანი ერთიმეორეს სჯობნიდენ და ყველანი კი საერთო მშვენიერი
სურათის მონაწილენი [იყვნენ]. დიდი სიხარული და აღტაცება დამეუფლა,
როდესაც ასეთი სურათი ვნახე, მართლაც იშვიათი და არაჩვეულებრივი.
ეს უკანასკნელი, სჩანს, უფროსი იყო, მათი ლოტბარი, შუაში ჩაუდგა
ყველას, ერთი მსწრაფლად მიმოავლო ყველას თვალი და რაღაც უთხრა.
ყველამ სასწრაფოდ გადაშალეს თავ-თავისი დავთრები და მოემზადნენ.
ერთი კიდევ მიმოავლო თვალი შევარდენივით ამ უფროსმა: აბა, ბიჭებო,
მარჯვეთ! და აუქნია ხელი. ეს იყო შესავალი, როგორც ყოველთვის,
მარში, მაგრამ მეტად ცოცხალი და მამაცურად შესრულებული. ნახევარზე
მეტი ნოტებს არც კი უყურებდა, ისე ჰქონდათ გაზეპირებული. თვითონ
ლოტბარს კორნეტი ჰქონდა, რომელსაც მშვენივრად უკრავდა. ხანდახან
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დაკვრის მაგივრად მხოლოდ ლოტბარობდა და მერე ისევ თავის იარაღს
დაუბრუნდებოდა ხოლმე, მაგრამ ეტყობოდა, რომ თავისიანების იმედი
ჰქონდა და სრულებით დამშვიდებული შეიძლებოდა ყოფილიყო, არავის
არ შეეშლებოდა და არავინ არ შეარცხვენდა.
ამ პირველ შესავალს დიდძალი მსმენელები აღტაცებით მიეგებნენ და
ტაშისცემით შეხვდნენ. ამას მოჰყვა შემდეგ ბევრი სხვა სასიამოვნო ჰანგი,
რითაც შეიძლებოდა დამსწრე საზოგადოება კარგად დარწმუნებული
ყო, რომ ესენი არ იყვნენ უბრალო დამკვრელნი, არამედ ძალიან
დახელოვნებულნი თავის ხელობაში. ჯერ კიდევ არავინ იცოდა თბილისში
და ბევრსაც არ ჰქონდა ბაღზე გამოფენილი უბრალო განცხადება
წაკითხული, მაგრამ როდესაც ეს ახალი ამბავი გავრცელდა თბილისში,
მაშინ ბევრმა მოინდომა იქ წასვლა, ამ ახალი გუნდის მოსმენა და ხალხიც
თანდათან მიაწყდა ამ ბაღს.
მეორე დღესვე ეს ამბავი და ჩემი შთაბეჭდილება გავუზიარე ჩემს
ქართველიშვილს, რომელმაც სიხარულით მოისმინა ყველაფერი და
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მაშინვე მოიწადინა იქ წასვლა. საღამოსათვის შევთანხმდით და და
ნიშნულ დროს იმ ბაღში გავჩდით. იმავე სურათმა აღტაცებაში მოიყვანა
ჩემი მეგობარი. იგი ძალიან დაუკვირდა, რომ იტყვიან მუშტრის თვალით,
და აქ კი უფრო ლოტბარის ყურით თვითეულ ცალკე აღმსრულებელს და
როდესაც ერთი საგულისხმო და საამური ჰანგი შეასრულეს, მითხრა:
სწორედ გაშტერებული ვარ ამათი მოსმენით, თვითეული ცალკე და
ყველანი ერთად რა კარგი დამკვრელები არიან და რა თავისუფლად
უკრავენ, ეტყობათ, მშვენივრად გაწვრთნილი არიან და ძალიან ნიჭიერნიც.
ასეთი სურათი, რასაკვირველია, იშვიათ რასმე წარმოადგენდა და ჩვენც
ორივენი სიამოვნებით ვუყურებდით. გაათავებდნენ თუ არა თვითეული,
იქვე ახლოს რჩებოდა, ჯგუფ-ჯგუფად ერთიმეორეს ესაუბრებოდნენ და
თანაც ოხუნჯობდნენ, როგორც გურულების ჩვეულებაა. ხომ ცნობილია,
რომ ორი-სამი გურულის გამორევა მოსაუბრეებში მხიარულებას შეიტანს
ხოლმე და როდესაც ორი-სამი კი არა, არამედ ოცდაათამდე ადის მათი
რიცხვი, რა მხიარულება უნდა იყოს.
ერთი საათის დაკვრის შემდეგ ყველანი ისვენებდნენ ცოტა უფრო
მეტ ხანს და მაშინ მსმენელებშიდაც გაერევოდნენ ხოლმე. მე და ჩემმა
მეგობარმა გარდავსწყვიტეთ მათი ლოტბარის გაცნობა. მივუახლოვდით
ორივე, გამოვეცნაურეთ და ვსთხოვეთ ჩვენს მაგიდაზე რისამე დასალევად
მოსვლა და ჩვენი გაცნობა. ისიც დიდის სიამოვნებით გამოგვყვა და
ერთად დავსხედით. გვარი იყო კეშელავა, მხოლოდ გურული და არა
მეგრელი, რადგანაც კეშელავა მეგრული გვარია. როდესაც სამხედრო
ბეგარის მოსახდელად ვიყავი რუსეთში, მაშინვე ჩავერიცხე ორკესტრში,
რადგანაც მუსიკა ძალიან მიყვარდა. მას შემდეგ განვიზრახე გუნდის
შედგენა, მოვუყარე თავი ჯარში ნამსახურებს, ზოგი სოფელში ავარჩიე,
ვისაც შევატყვე ნიჭი და დაკვრაც ემარჯვებოდა და ამნაირად შევაგროვე 30
კაცამდე. ვმოგზაურობთ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში, გამოფენებზე და
ამით კარგ ფულს ვშოვილობთ. სამშობლოში დიდი ხანია არ ვყოფილვართ,
მოგვენატრა ჩამოსვლა, დავრჩით გურიაში რამოდენიმე ხანს. მერე აქ
ვიშოვეთ რამდენიმე თვის საქმე და გათავებისას კიდევ გავუდგებით ჩვენს
გზას. მე ავუხსენი ჩვენს მოსაუბრეს, რომ იგი ლოტბარის თანაშემწეა და
ჩვენ გვასწავლის ყველა იარაღებზე დაკვრას და ძალიან მოსწონს მათი
დაკვრა საერთოდ. თანაც შევეკითხეთ, თუ რასმე უკრავდნენ ქართულს.
მან გვიპასუხა: ყველაფერს, რაც სიმღერით ითქმის, დაკვრითაც ვას
რულებთ, მაგრამ ყველას არ ესმის ჩვენი სიმღერა და არც მოსწონთ,
ამიტომაც იშვიათად ვუკრავთო. თორემ მაგაზე ადვილი რა არის. ერთი
მყავს კრიმანჭულის კარგი მომღერალი, ბარიტონზე უკრავს და ისე
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კარგად გამოჰყავს თავისი კრიმანჭული დასაკრავზე, თითქოს თვითონ
იმღეროდესო. ამასობაში დასასვენებელმა დრომაც გაიარა, ყველანი უკვე
მოგროვდნენ თავ-თავის ადგილს, ეტყობოდათ, რომ უფროსს ელოდნენ.
უფროსიც მივიდა, რაღაც გადასძახა აქეთ-იქით, არავის დავთარიც არ
გადაუშლია, მიმოავლო თვალი, რომ დარწმუნებულიყო, თუ ყველანი
მზად იყვნენ და აუქნია ხელი. ამ ხელის აქნევის წინ ყველას რაღაც
ღიმილი მოუვიდათ სახეზედ, რასაც ორივემ ძალაუნებურად ყურადღება
მივაქციეთ. გაისმა რაღაც ნაცნობი ჰანგი, რომელსაც მალე მივუხვდით
განსაკუთრებულ კეთილ-ხმოვანებას, ეს იყო გურული ხალხური სიმღერა
მშვენივრად გადაღებული ჩასაბერავ ორკესტრზე და სხვათა შორის, ისე
თის კრიმანჭულით დამშვენებული, რომლის მსგავსი არც მე და არც ჩემს
მეგობარს არასოდეს გაგონილი არა გვქონია. მართლაც, როგორც მათმა
ლოტბარმა გვითხრა, ბარიტონის დამკვრელმა ისე მშვენივრად გამოსახა
კრიმანჭულის განსაცვიფრებელი და მსწრაფლი ხმის შეთამაშება, რომ
გასაკვირველი იყო, როგორ შეიძლებოდა ამის ნოტებზე აღნიშვნა. და
როგორც მეგობარმა ამიხსნა, ის კი ნოტებზე გადაღების დიდი მცოდნე
იყო უთუოდ. როგორც კარგ მომღერალს, მას კარგი დაკვრის წყალობით
პირდაპირ შეუძლია იარაღს გამოაცემინოს ბგერა, როგორც კარგ
მოსიმღერესაო; მაგრამ ამისათვის იარაღს სამუსიკოს ზედმიწევნით უნდა
ჰფლობდეს ადამიანიო.
დავრჩით ბოლომდე, მადლობა შევსწირეთ მშვენიერი დაკვრისათვის,
სხვებიც გავიცანით ზოგიერთი. დავჰპირდით, რომ ხშირად ვივლიდით მათ
მოსასმენად, სხვებსაც გადავცემდით, რადგანაც ასეთი გუნდის ნახვა და
მოსმენა ყოველ ქართველს სასიამოვნოდ დარჩებოდა.
მართლაც, ბევრს შევატყობიეთ და ეს ადგილი გადაიქცა ქართვე
ლობისათვის საუკეთესო კვირადღის გასართობ ადგილად. ჩვენც ყოველ
შეხვედრაზე დიდძალი მასალა გვქონდა სალაპარაკო. ქართველიშვილი
მათ ბევრ სასარგებლო რჩევას აძლევდა სამუსიკო მასალის გამოწერის
შესახებ. რადგანაც თვითეული მათგანი კარგი დამკვრელი იყო, საკმაო
იყო რამე მასალა ჩაეგდოთ ხელში, რომ მყისვე შეესრულებიათ. ამ მხრივ
ქართველიშვილის რჩევას მათთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და
ისინიც დიდათ აფასებდნენ.
მალე თითქმის ყველანი გავიცანით და საგულისხმო ის იყო, რომ ყვე
ლასთან სასიამოვნო იყო საუბარი, მასალა არ გამოგველეოდა.
ასე გადიოდა თვეები. ერთი ამბავი უნდა აღვნიშნო კიდევ ამ გუნდის
დიდი ნიჭისა და მუსიკალური უნარის დასამტკიცებლად.
თბილისში რაღაც სავაჭრო მიზნით ჩამოსულ ჯგუფს ჩამოჰყოლოდა
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ერთი კაცი, ტომით ჩეხი, რომელიც ვეღარ გაბრუნებულიყო სამშობლოში
და უსაქმურად დარჩენილიყო. თბილისში ძნელი იყო მისთვის რაიმე
საქმის შოვნა და გაჭირვების დროს მას მიუმართავს კაპელმეისტერ
მაშნერისათვის, რომელიც საპერების პოლკში მსახურებდა, როგორც
ორკესტრის უფროსი. ეს ლოტბარიც ტომით ჩეხელი იყო და ალბად მან
მიმართა, როგორც თავის თანამემამულეს. მასაც შეჰბრალებია ეს კაცი,
შორეულ ქვეყანაში უსახსროდ დარჩენილი და აუყვანია თავის თანაშემწედ
ჯარისკაცების მოსამზადებლად და სავარჯიშოდ თავის ორკესტრში მცირე
ჯამაგირით. ამ ჩეხელს უმაღლესი მუსიკის სწავლა ჰქონდა მიღებული,
გათავებული ჰქონდა პრაგის კონსერვატორია93 სწორედ კლარნეტის
შესწავლით და საერთოდ პიანოს ცოდნაც ჰქონდა. ამ ჯამაგირის გარდა,
მაშნერს იმედი ჰქონდა, რომ ის კერძო გაკვეთილებსაც იშოვიდა, რომ
როგორმე თავი ერჩინა.
ეს ჩეხი გავიცანი მე ერთ ოჯახში და როდესაც მითხრა, რომ კლარ
ნეტის დამკვრელი იყო, ძალიან მოვინდომე მასთან დაახლოვება,
რად
განაც საერთო სამუსიკო იარაღი გვაერთებდა. რამოდენიმეჯელ
ჩემთანაც მოვიწვიე, ხილით გავუმასპინძლდი და თანაც შევეკითხე,
როგორ პირობებში სცხოვრობდა თბილისში. მითხრა, როგორ უჭირდა
ცხოვრება და თანაც გარემოება მოითხოვდა, რომ კიდევ რამოდენიმე
თვეს თავი უნდა გაეტანა თბილისში. მაშინ შევეკითხე, შეეძლო თუ არა
მას ორკესტრისათვის ზოგიერთი ჰანგების ნოტის ქაღალდზე გადაწერა,
რასაკვირველია, ერთგვარი საფასურის მიღებით. მან თანხმობა გამო
მიცხადა, თუ საჭირო ქაღალდს ვუშოვიდი. ამის შემდეგ მოვსთხოვე მას
მიახლოვებით სია საგულისხმო ჰანგების და დავჰპირდი, რომ მოვე
ლაპარაკებოდი ჩემს ნაცნობ გურულებს და შევატყობინებდი მათ სა
ბოლოო გარდაწყვეტილებას. ამნაირად მინდოდა ამ გაჭირვებული ადა
მიანის შველა, ერთის მხრით, და, ამავე დროს, ჩვენების დახმარება.
მართლაც, უკეთესს შემთხვევას ვერ იშოვნიდნენ და იშვიათ მასალასაც
ჩაიგდებდნენ ხელში, რომელიც ძალიან გამოადგებოდათ.
მეორე დღესვე წავედი ჩემ ნაცნობ გურულებთან, მოველაპარაკე
თვით ლოტბარს და რამოდენიმე მის ამხანაგს. როდესაც ავუხსენი საქმის
გარემოება, ძალიან ესიამოვნათ და სწორე[დ] მათაც სია მოითხოვეს. ამა
ზედ ვუპასუხე, რომ სია უკვე მოთხოვნილია და შემდეგ უთუოდ მოვუტან
დი. მაგრამ კარგი იქნებოდა, თუ ისინიც მიახლოვებით დამისახელებდნენ
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იგულისხმება პრაღის კონსერვატორია, რომელიც დაარსდა პრაღაში 1808 წელს.
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თავის სიას და რა უფრო სასარგებლოდ მიაჩნდათ თავისთვის. ძალიან
მოეწონათ აგრეთვე, რომ ეს ადამიანი უმაღლესად განათლებული იყო
სწორედ მუსიკის დარგში და წერითაც, როგორც ნახული მქონდა, ძალიან
ლამაზად სწერდა ნოტებს. ამნაირად ორივე მხარე კმაყოფილი იყო.
შემდეგი შეხვედრის დროს ავუხსენი ჩემ ნაცნობ ჩეხს, რომ ყველა ეს
გურული მემუსიკენი ძალიან კარგი დამკვრელნი არიან. როდესაც მკითხა,
სად ჰქონდათ მათ სასწავლებელი დამთავრებული და პასუხად მიიღო, რომ
არსად სამუსიკო სწავლა არ მიუღიათ, პირდაპირ გაშტერდა და შემეკითხა:
არსად არ უსწავლიათ და ეგრე კარგად უკრავენო. მეც ავუხსენი, რომ
საამისო სასწავლებელს მთავრობა ჩვენში არც კი სთვლიდა საჭიროდ
და კერძოდ ამგვარი სასწავლებლის გახსნა დიდ ხარჯებსაც მოითხოვდა.
ამიტომაც ამას ჰქონდა შემთხვევითი ხასიათი. თანაც დავჰპირდი მას,
რომ წავიყვანდი იმ ბაღში და მოვასმენინებდი მათ დაკვრას. ეს ჩემი წი
ნადადება დიდის მადლობით მიიღო.
გავიდა რამოდენიმე ხანი. რამოდენიმე ჰანგი ყველა იარაღებისათვის
ამ ჩეხმა გადმოსწერა გურულებისათვის, რასაკვირველია, წინასწარის
შეთანხმებით და ჩემის შუაკაცობით. ამ საშრომელი[თ] ჩეხიც წახალისდა
და ჩვენების გუნდიც დიდათ კმაყოფილი დარჩა, რადგანაც იაფად უჯდე
ბოდათ ახალი მასალის შეძენა.
ერთჯელ მოვიდა ჩემთან ეს ჩეხი ძალიან მოწყენილი და დაღვრემილი.
როდესაც გამოვჰკითხე მიზეზი, შემდეგი მიპასუხა: როგორ არ ვიქნები
ცუდ გუნებაზედ, ყოველდღეს რამოდენიმე საათს ვასწავლი ჯარისკაცებს
დაკვრას და სისხლს მიშრობენ. არაფერი არ შედის მაგათ გამოტვინებულ
თავებში. რამდენჯერაც არ უნდა ავუხსნა, ვერაფერის გზით სწორედ ვერ
დავაკვრევინებო. ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, თუ რუსები ასეთი
უტვინონი იყვნენ, აქებდნენ მაგათ მუსიკას, მაგათ სიმღერას. მე მეგონა,
ადვილი იქნებოდა მაგათი გაწვრთნა და მაგათთან მუშაობა; სწორედ
მიტომ ვიკისრე მათთან მუშაობა და ეხლა კი ვრწმუნდები, რომ მაგათთან
მუშაობა მე გამაგიჟებს და მერე რაც მომივა, მომივა. ეს რომ წარმოსთქვა,
ეტყობოდა, დიდი ტანჯვა აწუხებდა და მართლაც შემეცოდა და რამოდენიმე
დასამშვიდებელი სიტყვა ვუთხარი.
მომისმინა, ცოტა ვითომ დაწყნარდა და განაგრძო: აი ჩემმა უფროსმა
დამავალა შევასწავლო მთელ ორკესტრს ოპერა „ოტელლოს“ შესავალი.
დავურიგე თვითეულს თავისი დასაკრავი, ცალკე ავუხსენი თვითეულს
და ცალკე ვავარჯიშე. ვერ იქნა და ვერაფერის გზით ვერ დავაკვრევინე
ცოტაც კი. დავიწყებთ დაკვრას თუ არა, მაშინვე ხან ერთს შეეშლება, ხან
– მეორეს. ერთის სიტყვით, დღეს სწორედ სამი თვე გახდა, რაც ამ ერთ
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რასმე ვასწავლი და ვერაფერი ვერ გამოვიდა. დღეს ისე გამაბრაზეს, რომ
სულ გამოვიქეცი გაკვეთილიდან.
ჩვენი ბაასი კიდევ დიდხანს გაგრძელდა და ცოტა დაფიქრების შემდეგ
მე შევეკითხე: რომ მოგიხერხოთ ჩემ ნაცნობ გურულებთან, დასთანხმდე
ბით თუ არა მათთან მუშაობას? მე მინდა ჯერ თქვენი პასუხი და მერე მათ
უნდა მოველაპარაკო, თუ დასთანხმდებიან ისინი, რადგანაც ყველანი
ერთი ტომისა არიან და არც ერთი უცხოელი არ ურევიათ.
ამაზედ მალე მიპასუხა: ოღონდ კი ისეთ ხალხში მოექცე, სადაც კარგად
უკრავენ და მუსიკა ესმით და მეტი მე არა მინდა რა, მითხრა ჩემი სიტყვებით
გამხნევებულმა ჩეხმა.
გამოთხოვებისას დავაწყნარე და შემდეგი ვსთხოვე: ამ დღეებში
ამოირჩიეთ თავისუფალი საღამო, მოდით ამ მისამართით, მე იქ
დაგიხვდებით. კარგი იქნება, თუ წამოიღებთ თან „ოტელლოს“ ოპერის
შესავალს ლოტბარის საჩვენებლად. მე ძალიან მოწადინებული ვარ,
რომ გამოვცადოთ, რამდენ ხანს მოუნდებიან ისინი ამის შესწავლას. ეს
იქნება საუკეთესო შესადარებელი გამოცდა. თქვენ ხომ სთქვით, რომ
სამ თვეშიდაც ვერაფერი ვერ მოახერხეს თქვენმა მემუსიკეებმა და აქ კი
ნახავთ, რა ცოტა ხანს მოუნდებიან და რა კარგად შეასრულებენ. ეს იქნება
კარგი გამოსაცდელი და სანაძლეოც. თუ მოგეწონებათ, მაშინვე ამათ
ორკესტრში უნდა გადმოხვიდეთ, თანახმა ხართ? – შევეკითხე. დიდის
სიამოვნებითო, – მიპასუხა მან.
წავედი კეშელავასთან, ავუხსენი „ოტელლოს“ ოპერის შესავალის
შესახებ და ჩვენი შეთანხმება ნოტების მოტანის შესახებ. ყველამ აცქვიტეს
ყური და გაუკვირდათ. რა უნდა იყოს ისეთი, რომ სამ თვეს მოუნდეს
ადამიანი მის შესწავლას. „მთლად აბდალი უნდა იყოს ადამიანი, რომ
მაგდენი სწავლა დასჭირდესო“.
შევთანხმდით მე და ჩეხი და ერთად გავჩნდით იმ ბაღში, სადაც
ჩვენი გურულები უკრავდნენ. ჩეხმა მოიტანა თან დაპირებული ნოტები.
ლოტბარმა და სხვებმაც ჩაათვალიერეს ნოტები და ბოლოს წარმოსთქვეს,
რომ არაფერი ძნელი არ არისო. მეც შევეკითხე ჩეხს, შეეძლო თუ არა
რამოდენიმე დღით ნოტების დატოვება. რამოდენიმე დღით შემიძლია
და ვერ მოასწრებთ, სჯობია გადავწერო და გადაწერილი მოგიტანოთ,
რომ თავისუფლად შეისწავლოთო. ჩეხს ვერც კი წარმოედგინა, რომ
რამოდენიმე დღე ეყოფოდათ მათ შესასწავლად. ბოლოს დასთანხმდა და
ჩემის თავდებობით დაუტოვა მათ.
მეორე დღეს გავუარე კეშელავას და შევეკითხე ამ ოპერის შესავალის
შესახებ, მითხრა: დავურიგე ბიჭებს და ორ-სამ დღეში საბოლოოდ
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გვექნება შესწავლილიო. იანგარიშა კარგად და მეხუთე დღისათვის
დაგვინიშნა ორივეს პაემანი საღამოს ბაღში. მე ჩემის მხრით ვაცნობე
ჩეხს და ვსთხოვე დანიშნულ დროს მოსულიყო საღამოს ბაღში. მართლაც
მოვიდა, როდესაც გუნდს დაწყებული ჰქონდათ უკვე დაკვრა. მე კი ისე
შევუთანხმდი კეშელავას, რომ ჩეხს არაფერს არ ვეტყოდი წინასწარ და
როდესაც ის მომარჯვებულად ჩასთვლიდა, პირდაპირ შეესრულებინათ
„ოტელლოს“ ჰანგი.
ჩვენ თავის შეჩვეულს ადგილს ვსხდებოდით ყოველთვის, იქვე,
ორკესტრის ახლოს. რამოდენიმე ჰანგის შესრულების შემდეგ კეშელავამ
ღიმილით გადმომხედა და თვალი ჩამიქნია. მე მივხვდი, რომ ეხლა
ემზადებოდა სწორედ შეთანხმებული ხმის შესრულებას. მე სმენად
გადავიქეცი და საამური მღელვარება ვიგრძენი.
აიქნია ხელი ჩვენმა ლოტბარმა, ჩვეულებრივ მიმოავლო ყველას
თვალი და მიაძახა: აბა, ბიჭებო, მარჯვეთ! და ყველანი თითქოს
დაელექტრონებულნი შეუდგნენ თავის საქმეს. პირველ დასაწყისშივე
ჩემმა მეზობელმა დააჭყიტა თვალი, ერთიანად სმენად გადაქცეული
დამაშტერდა და მღელვარე ხმით შემეკითხა:
– ნუთუ ასე მალე ისწავლეს და „ოტელლოს“ უკრავენ? – ყურზე ხელი
მიიდო, თვალებზე ხელი მოისვა. ეს ცხადია თუ სიზმარი? – და თვალები
დამაშტერა.
– ცხადია და ხმას თქვენც ხომ კარგად სცნობთ, ვისია? – ვუპასუხე
კმაყოფილებით მე. მე ეს არ მიკვირს, რადგანაც მაგათ ნიჭს კარგა ხანია
ვიცნობ, ოღონდ თქვენთვის, რაც თქვენ გადაგ[ხ]დათ, რასაკვირველია,
გასაკვირველი უნდა იყოს. ხომ ხედავთ ეხლა, რა განსხვავება ყოფილა
ჩვენსა და მათ შორის, ვის ხელშიდაც ვითვლებით? ძალიან მოხარული
ვარ, რომ პირადათ დარწმუნდით ამ განსხვავებაში.
ბოლომდე აღტაცებული იყო ჩემი მეზობელი. მე განზრახ შევსწყვიტე
ბაასი, რომ მას უფრო კარგად დაეგდო ყური, რასაც უკრავდნენ და
უფრო შესძლებოდა მათი დაფასება. მთლად სმენად გარდაქცეული,
ხანდახან უფრო ძლიერად გამოსახავდა ხოლმე თავის აღტაცებას. სახე
მხიარულებით ევსებოდა და დამშვიდებით ვერ იტანდა ამ სიამოვნებას.
ხანდახან წამოიძახებდა: უჰ! რა კარგად დაუკრა ამ იარაღმაო, უჰ! როგორ
შეასრულა ამანო და სხ.
გათავდა თუ არა, წამოვარდა ადგილიდან, წამავლო ხელი და მითხრა:
აბა, წავიდეთ, მადლობა გადავუხადოთო. გავეშურეთ მათკენ. დიდის
ამბით ხელი ჩამოართვა კეშელავას და მადლობა შესწირა მას, როგორც
მეთაურს. მადლობა გადაეცით ყველა თქვენ თანამშრომლებსაც. როგორ
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მოახერხეთ ასე მცირე დროში ასე კარგად შესწავლა და ზედმიწევნით
შესრულება ასეთი საკმაოდ ძნელი რამის? თავის მღელვარებას ვერ
ჰფარავდა და ისეთ აღტაცებას გამოსახავდა მისი მთელი არსება,
გეგონებოდათ დიდი ბედნიერება ეწიაო. შემდეგ დაწვრილებით შეეხო
სხვადასხვა შემსრულებელთ: მშვენიერი იყო თქვენი შესრულება, შემდეგ
ბარიტონის, კლარინეტის, ძალიან ხელოვნურად დაუკრეს ბანებმა და
ბოლოს თითქმის არავინ დარჩა, რომ მას არ მოსწონებოდეს. საერთო
შთაბეჭდილება კი საუცხოო იყოო, დაუმატა კმაყოფილებით მან. ასეთი
შეფასება ჩვენებისათვის ძვირფასი რამ იყო, რადგანაც მან ზედმიწევნით
იცოდა თითოეული დასაკრავი იარაღის შესასრულებელი სიძნელე.
ყველა გურულები ჩვენ შემოგვესია, ყურს უგდებდნენ ამ ადამიანის აზრს
და დიდათ ნასიამოვნები დარჩნენ ასეთი კარგი შეფასებისათვის. მე და
ჩეხი ჩვენს ადგილს დავუბრუნდით და განვაგრძეთ მათი მოსმენა. მას
კი აღარ შეეძლო თავისუფლად ჯდომა და სულ გაიძახოდა ამის შემდეგ,
როგორ შეიძლება, რომ მათ რამე გაუჭირდეს და ვერ შეასრულონო.
ასეთი სიამოვნება მეც დიდი ხანია არ მიგრძვნია და მართლაც ზედმეტად
რო[მ] დავრწმუნდი ჩვენების განსაკუთრებულ ნიჭიერებაში. ამაზედ უფრო
ცოცხალი და ნამდვილი მაგალითი განა საჭირო იყო?
– მაშ სანაძლეო მოგებული მაქვს მე? – შევეკითხე ჩემს ჩეხს, – ხომ
გახსოვთ ჩვენი საუბარი?
– როგორ არ მახსოვს. მაგისთანა ადამიანებთან მუშაობა ჩემთვის დიდი
ბედნიერება იქნება და ამიერიდან თქვენს განკარგულებაში მიგულეთო, –
დაამთავრა მან და ბაღიც მივატოვეთ ჩვენ გურულებთან გამომშვიდობების
შემდეგ.
რამოდენიმე დღის შემდეგ ისევ მივადექი ჩემს კეშელავას. ჩვეულებრივი
ბაასის შემდეგ შევეკითხე მას:
– როგორ მოგეწონათ ჩემი ნაცნობი ჩეხი?
– ძალიან მომეწონა და კარგი ცოდნაც და განსაკუთრებით სმენაც
ჰქონია, როგორ დაწვრილებით შეუნიშნავს თვითეული წვრილმანი და
როგორ ყველაფერი გადმოგვილაგა წინ. დიდი ნიჭიერი კაცი ყოფილა და,
როგორც თქვენ ამბობთ, უმაღლესი სწავლაც ჰქონია მიღებული. მაგას რა
სჯობია, – დაუმატა კეშელავამ.
– აბა ხომ უფრო ახლოს გაიცანით ეს ადამიანი, რას იტყვით, რომ
მოგიხერხოთ ისე, რომ იმან მონაწილეობა მიიღოს თქვენ გუნდში? –
შევეკითხე მე. უცებ გაიღიმა კეშელავამ და მითხრა: მაგას რა აჯობებს.
რას ჰფიქრობთ ბიჭებო, რას იტყვით ამაზეო, – მიუბრუნდა იქვე
გარეშემოდ შეჯგუფებულ ამხანაგებს. თანაც სხვებმაც აცქვიტეს ყური და
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ჰკითხულობდნენ, უნდოდათ გაეგოთ, რაზედ ვბაასობდით. ერთმა მეორეს
გადასცა და შემდეგ ყველამ გაიგო, რაც იყო ჩვენი საბაასო საგანი.
– ძალიან კარგი იქნება, – გაისმა ზოგიერთების ხმა, – ავიყვანოთ,
ავიყვანოთ, ძალიან გამოგვადგება! – გაიძახოდნენ მეორენი. ხომ
დაუკრავს ჩვენთან? – ჰკითხულობდნენ მესამენი. მერე ჩვენ ტანისამოსს
ხომ ჩაიცვამს? თორემ ეგრე მამალივით ხომ ვერ გავირევთ ერთ ადამიანს
სხვა ტანისამოსით? ძალიან საგულისხმო სანახავი იყო ამ მთელი გუნდის
აღტაცებული სახეები. ისე ყველას უნდოდა მიეღო მონაწილეობა და თანაც
ზედ მიაყოლეს ჩვეულებრივი ოხუნჯობა და ეტყობოდათ კი რომ ყველას
საერთოდ მოსწონდათ ეს აზრი. ბოლოს კეშელავა მე შემეკითხა: თქვენ
რას გვირჩევთო.
მე ვუპასუხე შემდეგი: ხომ დარწმუნდით, რომ ეს კაცი ბევრ რამეში
გამოგვადგა და რამდენი მასალა შეგძინათ სამუსიკო, რომელიც
ყოველთვის გამოგადგებათ. ეხლა თვითონ დარწმუნდით, როგორ
ჰყვარებია მუსიკა და როგორი შეფასებაც სცოდნია. გარემოება ჯერ ხელს
არ უწყობს თავის სამშობლოში რომ დაბრუნდეს და იძულებულია ისეთ
პირობებში იმუშავოს, რომ ყოველდღე მოშლილია კაცი ჯარისკაცებთან
უმადურ მუშაობის გამო. რამოდენიმე ხანს რჩება მხოლოდ თბილისში.
თუ მიიღებთ მას თქვენს გუნდში, დიდის სიამოვნებით შემოვა თქვენთან,
ყველაფერში გამოგადგებათ. ამავე დროს, ვეტყვი, რომ რამოდენიმე
მასალა კიდევ გადმოგიწეროსთ, სანამ თქვენთან გადმოვა. დაუნიშნეთ
ჯამაგირად, რაც დასჭირდება თავის სარჩენად, რამოდენიმე გაკვეთილი
აქვს პიანინოსი, ამასაც განაგრძობს და შემდეგ მეგობრულად დაშორდებით
ერთმანეთს. ეს თავის გზით წავა და თქვენ კი – თავისით.
ეს ყველაფერი ძალიან მოეწონათ და მე მომანდვეს მასთან ყოველივე
მოლაპარაკება. ჩემთან უკვე შეჩვეული იყო ხშირად სიარულს, მეც
დიდის სიამოვნებით ვიღებდი მას, რადგანაც სულ მარტო იყო, ორიოდესამიოდე კაცის მეტს არავის იცნობდა თავის ქვეყნის კაცს. თანაც ამდენი
შეხვედრის დროს ბევრი სალაპარაკო მასალა აღმოგვაჩნდა ჩვენ.
იგი მიყვებოდა ხშირად თავის სამშობლოს ამბავს, რა შევიწროებას
განიცდიდნენ ავსტრიელებისა და უნგრელებისაგან. მეც საქართველოს
ამბავს ვუყვებოდი მოკლედ და ბევრი რამ იყო ერთმანეთისათვის
გასაზიარებელი. გარდა ამ საგულისხმო ბაასისა, გვაერთებდა აგრეთვე
სამუსიკო იარაღი კლარინეტი, რომელსაც შესანიშნავად უკრავდა.
ყოველ მოსვლაზე უთუოდ რასმე დაუკრავდა, მეც ამიხსნიდა ხოლმე და
ვსარგებლობდი მისი რჩევითა და გამოცდილებით.
შემოიარა ჩემთან თუ არა, მაშინვე ვახარე ჩვენი საერთო საუბარი და
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გავუზიარე მთელი გუნდის სურვილი და აღტაცება, თუ მათთან გადასვლას
მოისურვებდა. აღტაცებით მითხრა: დიდის სიამოვნებით გადავალ
მათთან, სანამ თბილისში მომიხდება დარჩენა. ოღონდ იმ გამოყეყეჩებულ
ჯარისკაცებს მოვშორდე და ის ჯოჯოხეთური მუშაობა ავიცდინო და მე სხვა
არაფერი მინდა. უზომოდ მადლობელი ვარ თქვენი და რითი გადაგიხადოთ
ამდენი დავალება სწორედ არ ვიცი.
ამაზედ მე ვუპასუხე: არაფერი დავალება არ არის. ჩემთვის ისიც
კმარა, რომ კარგი აზრი და მოგონება წაგყვებათ ჩვენ შესახებ თქვენს
სამშობლოში და ესეც საკმარისი იქნება ჩვენთვის. ოღონდ ერთი რამე
უნდა გაგიმჟღავნოთ და არ გაგიკვირდესთ, უთუოდ გურულ ტანისამოსში
უნდა გამოგაწყოთ და თქვენც ისე იქნებით მათში, როგორც გურული. ეს
იმისათვის არის საჭირო, რომ მთლიანი სურათი არ დაიშალოს.
– რასაკვირველია, ეგ აუცილებლად საჭიროა, მეც კარგად მესმის,
მაგრამ, ჯერ ერთი, ტანისამოსი არა მაქვს და როგორ უნდა ვისწავლო მისი
ჩაცმა, მეტადრე ყაბალახით თავის წაკვრა? ისე მშვენივრად აქვსთ თავი
წაკრული, რომ ეგ ძალიან ძნელი უნდა იყოს, მეტადრე უცხოელისთვისო.
– არაფერია, ყველაფერს მოგიხერხებენ ისინი, ტანისამოსსაც
შეგიკერავენ, ოღონდ ზომის აღებაა საჭირო. ტანისამოსის ჩაცმაც ძნელი
არ არის, ოღონდ ყაბალახის კი მართლაც გაგიჭირდებათ, მაგრამ თვითონ
ისინი მოახერხებენ თავის წაკვრას. სიარულზე ადვილად შეგეტყობათ
უცხოელობა, მაგრამ დამჯდარს სხვებში, ამდენ ხალხში ვერც კი
გამოგარჩევენ თქვენ, – ვუთხარი მე.
გაიარა რამოდენიმე ხანმა. აღებულ ზომაზე ტანისამოსი შეკერილ
იქმნა (სხვათა შორის, დიდი ზორბა კაცი იყო ეს ჩვენი ჩეხი). დანიშნულ
დღეს ეს კაცი გამოაწყვეს სწორედ ისე, როგორც ყველა დანარჩენები
იყვნენ. კოხტად წაუკრეს წითელი ყაბალახით თავი და დასვეს სხვა
კლარინეტის დამკვრელებთან ერთად. რასაკვირველია, ამდენ ხალხში
ერთი ადამიანის მიმატებას ვერავინაც ვერ შენიშნავდა, ოღონდ
ჩვენთვის, ვინც ეს ამბავი ვიცოდით, ცოტა უცნაურად გვეჩვენებოდა ამ
ერთის უცხოელის ამდენ გურულებში გარევა, თორემ სხვებისათვის ეს
სრულებით შეუმჩნეველი რჩებოდა. თანდათან ჩვენი უცხოელიც ისე
მიეჩვია ამ მისთვის არაჩვეულებრივ მდგომარეობას, რომ სრულებითაც
არ ეჩოთირებოდა ისე, როგორც დასაწყისში. რასაკვირველია, რომ
გაივლიდა, ყველა შეატყობდა, რომ გურული კაცის კოხტა სიარული
არა ჰქონდა, მაგრამ ისიც ძალიან ერიდებოდა გავლასა და სიარულს.
დამჯდარს კი საიმისოდ არ ეტყობოდა მაინცადამაინც, რადგანაც ქერა
ადამიანს გურულებშიდაც შეხვდებით. მერე ამდენ ადამიანში მას მარტო
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ერთს არავინ დაუკვირდებოდა. როგორც კარგი დამკვრელი, ხშირად იგი
ასრულებდა კლარინეტზე „სოლოს“ შესასრულებელს მთელი ორკესტრის
თანაყოლებით, რაც დიდ ყურადღებას იპყრობდა საზოგადოებისას. ისე
შეეთვისა ეს კაცი ამ ორკესტრს, რომ დიდის სიამოვნებით მუშაობდა
მათთან, რაც არაერთხელ უთქვამს ჩემთვის პირადი შეხვედრის დროს.
გურულებსაც ძალიან უყვარდათ, როგორც კარგი მცოდნე მუსიკის და ბევრ
რამეში კარგი მრჩეველი უფროსი ამხანაგი. ასე კარგად მიმდინარეობდა
მათი თანამშრომლობა და საერთო შეთანხმებული მუშაობა, სანამ ეს
გუნდი თბილისში დარჩა. ყოველთვის, როდესაც ვნახულობდი მას, თავის
კმაყოფილებას გამოსთქვამდა და მადლობას მიხდიდა, რა იღბალი
მომივიდა, რომ თქვენ შეგხვდით და მერე თქვენი წყალობით ამ ნიჭიერ
ხალხს, მშვენიერ გუნდს იმ ბაიყუშ რუსების შემდეგ, თორემ პირდაპირ
გავგიჟდებოდი, რომ მათთან კიდევ ცოტა ხანს დავრჩენილიყავი.
ღმერთმა გიშველოთ, სულიერადაც დავისვენე, ზნეობრივადაც და
დამშვიდებული მშვენიერის მოგონებით ვბრუნდები ჩემს სამშობლოში
სავსებით კმაყოფილი კარგად გატარებული რამოდენიმე თვის შემდეგ.
ყველანი მეგობრულად დავშორდით ერთმანეთს. გურულებს თავისი ვადა
გაუვიდათ. თვითონ არ იცოდნენ, სად წავიდოდნენ. უფრო რუსეთისაკენ
აპირებდნენ წასვლას. ძალიან ვეცადე გამეგო მათ შესახებ რამე შემდეგში,
მაგრამ, სამწუხაროდ, ვერაფერი გავიგე. ეს კი ვიცი, რომ საქართველოში
არსად ეს გუნდი არ დარჩენილა. სამწუხაროდ, მათ ასპარეზი ვერ
გაიჩინეს და ალბათ გაიფანტნენ. ჩეხელი კი თავის სამშობლოს
დაუბრუნდა რამოდენიმე თვის გურული „სტაჟის“ გატარების შემდეგ, ე. ი.
„გაგურულების“ შემდეგ. ასე დამტკიცდა ამ გურულების განსაკუთრებული
მუსიკალური ნიჭი და უნარიანობა.
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[თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზიის დასრულება და
მოსკოვში სასწავლებლად გამგზავრება]
1890 წელს, მაისის დამლევს, გავათავე საშუალო სასწავლებელი,
თბილისის მეორე გემნაზია, ე. ი. ჩავაბარე უკანასკნელი გამოცდა,
რომელიც საჭირო იყო ეგრეთ წოდებულ „სიმწიფის“ მოწმობის მისაღებად.
დავასრულეთ სწავლა 17-მა ახალგაზრდამ. ამ რიცხვში ქართველი ვიყავით
მხოლოდ სამი: სამსონ გელოვანი, ვახტანგ მუსხელიშვილი94 და მე.
უკანასკნელი გამოცდის შემდეგ, ასე მოსაღამოებული იყო, გამოვიხურეთ
სასწავლებლის მთავარი კარი, მივუბრუნდით მთავარ შენობას, დავუდექით
წინ და თვითოეულმა მივუძღვენით წყევლა-კრულვა და ჩვენი უზენაესი
ზიზღისა და შეჩვენების გრძნობების გამომსახველი სიტყვები. მე კი,
კერძოთ, დავუმატე შემდეგი სიტყვები: „თუ დავცოლშვილიანდი, წყეულიმც
ვიყო, რომ ჩემი შვილები ახლოს მივაკარო ასეთ სასწავლებელს“...
ზაფხულის ცხელი დარი იდგა, ჩვენ სწორედ საზაფხულო ტანისამოსი
გვქონდა, წარწერიანი ჩვენი ქუდი გახურებულ თავს უკვე არ ეგუებოდა და
როგორც წინასწარვე შეთანხმებული ვიყავით, თორმეტიოდე ამხანაგი,
რომელნიც უფრო დამეგობრებულნი ვიყავით, გავემართეთ, მხიარულის
ბაასით და ხმაურობით მუშტაიდისაკენ, სადაც გვეგულებოდა ერთი
ეგრეთწოდებული სამიკიტნო იუნკერების სასწავლებლის ახლოს ამ გან
საკუთრებული დღის ქეიფის გასაწყობად. წინასწარი შეკვეთით იქ უკვე
ცალკე ოთახი მომზადებული იყო ჩვენთვის. გზაში თვითოეული ჩვენთაგანი
გემნაზიის ქუდს მიწაზე ვახეთქებდით და მერე ფეხს გავჰკრავდით ხოლმე
ბურთის თამაშის მსგავსად ისე ძლიერად, რომ დანიშნულ ადგილამდე
მხოლოდ დაგლეჯილი ნაწილებიღა მიგვყვა, რომელსაც ქუდის არაფერი
აღარ ეტყობოდა.
შესვლისთანავე დიდ მაგიდას მივუჯექით, ავირჩიეთ თამადა და
შევუდექით ვახშამს გაშმაგებით, რადგანაც მთელი დღის მუშაობამ და
თანაც მეტად უსიამოვნო ტვირთის მოშორებამ მადა ძალიან გაგვიღვიძა.
ჯერ სიტყვებისათვის არავის ეცალა. მერე კი, ამ პირველი შეტევის
შემდეგ, გაიმართა სადღეგრძელოები და დაუსრულებელი სიტყვები.
რა
საკვირველია, ვადღეგრძელეთ ურთიერთი, შემდეგ თვითეულის
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სავარაუდოდ, ექიმი-ოფთალმოლოგი, სამეცნიერო შრომების ავტორი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ლექტორი, 1930 წლიდან ამავე ფაკულტეტის კათედრის გამგე (1869-1933).
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მშობ
ლები, დები, ძმები და ახლობლები. მაგრამ მასწავლებლების
სადღეგრძელო, გარდა ერთისა, გვარად გამყრელიძისა, არავისი არ
დაგვილევია. პირიქით, ვუსურვეთ ყველას, გარდა ამ ერთისა, რომელიც
ყველას გვიყვარდა და ყველანი პატივს ვსცემდით, დღეგრძელობის
მაგივრად დღემოკლეობა და რადგანაც ღვინით ასეთი რამ არ შეისმების,
ჩვენც, რა თქმა უნდა, საამისოდ ასეთ სასმელს არ გავაფუჭებდით.
ამ დღემდე არავის ჩვენთანაგს არ ჰქონდა გადაწყვეტილი, საბოლოოდ
ვინ რა დარგს აირჩევდა უმაღლესი სასწავლებლისას. ეხლაც კი, რადგანაც
ამ საბედისწერო გამოცდას გადავრჩით, ყველას უფრო შეუთამაშდა
ოცნება და უკვე ამ სუფრაზე ზოგიერთებმა გამოსთქვეს თავის მომავლის
გეგმა. ამისდა მიხედვით, ვუსურვეთ თვითეულს წარმატება და ნატვრის
ახდენა. მე პირადათ ჯერ არაფერი მქონდა გადაწყვეტილი. ამისათვის
მთელი ზაფხული წინ მეგულებოდა. ერთადერთი რა ვსთხოვე ჩემს
ამხანაგებს – კახეთში მოგზაურობა და ამ უნახავი კუთხის დათვალიერება.
ჩემის ვარაუდით, ამას უნდებოდა ათი დღე და ათი მანეთი ხარჯების
დასაფარავად. ბევრმა დამიჭირა მხარი, მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ
ექვსი აღმოჩნდა ამ მოგზაურობის მონაწილე, რაც შევასრულეთ კიდევ
რამოდენიმე დღის შემდეგ.
ჩვენი ქეიფი, კარგის სიტყვებით და მხიარულის სიმღერით გაცხო
ველებული, შუაღამეს გადასცდა. ზოგიერთი რუსები მალე დაითვრნენ
და ძილს მისცეს თავი იქვე, მაგრამ მაინც არ გვიშლიდა დანარჩენებს
მოლხენას. ბოლოს შინ დაბრუნებაზედაც უნდა გვეზრუნა და დალეულები
სახლამდე უნდა მიგვეცილებია. ყველამ ჩამოვირიგეთ უბნებისდა
მიხედვით და სიმღერით ნაშუაღამის 2 საათზე ავახმაურეთ მიყუჩებული
მიდამო. ვერის ხიდზე რომ შევდექით, იღლიებში ამოჩრილი წიგნები
ყველამ ნაწილ-ნაწილ დაშლილი მტკვრის ზვირთებს გავატანეთ. აქაც
შესაფერისი წყევლა-კრულვით...
ხელიც გავითავისუფლეთ ამ ზედმეტი ბარგის მოშორებით და სულ
სა და ტვინსაც შვება მოეცა ამ შემაწუხებელი და მოსაბეზრებელი მა
სალის გაუჩინარებით. ყველაზედ უფრო გვეზიზღებოდა ლათინური
და ბერძნული ენა ცუდი სწავლების გამო. რომ კარგად ესწავლებიათ
ეს საგნები, შეიძლება სულ სხვანაირად შეგვეთვისებია, მაგრამ უნიჭო
წესით ნასწავლები სულ სხვა შედეგს იძლეოდა. საბოლოოდ ცხოვრების
გამოცდილებამ ყველასათვის დასანანებელი გახადა ამ ორი ძველი ენის
უცოდინარობა, მაგრამ გვიანღა იყო ეს სინანული...
კახეთის დათვალიერების შემდეგ ყველანი დავშორდით ერთმანეთს
და მხოლოდ თბილისში ჩასვლისას ვხვდებოდით იქ მცხოვრებ ამხანაგებს.
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თითქმის ყველამ აირჩია საუნივერსიტეტო დარგიც და ქალაქიც, მაგრამ
სამს კი არ გვინდოდა ერთმანეთთან დაშორება.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში სულ იმის ბჭობაში ვიყავით დედმამასთან ერთად, თუ სად უნდა წავსულიყავი უმაღლესი სწავლის მისა
ღებად. რუსეთში წასვლა სრულებით არ მესიამოვნებოდა. არაფერი არ
მიზიდავდა იმ ქვეყნისაკენ, საიდანაც ჩვენი დამჩაგვრელები მოდიოდნენ.
გემნაზიაში გამოვლილი პირადი ტანჯვა, მეტადრე უკანასკნელ ოთხი
წლის განმავლობაში თვალწინ მედგა, როგორც მწუხარე აჩრდილი,
განუშორებელი და მწარე განცდის ამშლელი.
საერთოდ, მდგომარეობა ჩვენი ქვეყნის მონურ მუხრუჭებში ჩასმული
საკმაოდ უმტკიცებდა ყოველ შეგნებულ ქართველს, რომ ჩვენი ქვეყანა
ყოველმხრივად დაჩაგრული იყო. ჩვენ, ბავშვებსაც კი, გვესმოდა კარგად
ეს საერთო წუხილი. ზეპირად ვიცოდით აკაკის ლექსი, რომელსაც ხშირად
ვიმეორებდით: „მოლამ, ყადმა და ჰაჯიამ შეკრეს პირობა ძლიერი“
– ასე იწყებოდა ეს ლექსი, სადაც გამოსახული იყო მეფისნაცვლის
შემავიწროებელი პოლიტიკა, სწავლა-განათლების გაუკუღმართებელი,
გამარუსებელი გავლენა და ეგრედ წოდებული კავკასიის სასწავლო ოლქის
მზრუნველის მიერ წარმოებული და ექსარხოსის მიერ დევნა-შევიწროება
ქართული ეკლესიის – ყველაფერი ეს უკვე აშკარად გვქონდა შეგნებული.
ერთმა ამ ექსარხოსთაგანმა95 სემენარიის რექტორის მოკვლის გამო96
ტაძრის ამბ[ი]ონიდან ქადაგების დროს საჯაროდ დასწყევლა საერთოდ
ქართველი ერი. ეს ყველას გვახსოვდა, პატარებსაც კი. როდესაც ამ
შეუფერებელ საქციელზე მიუთითა თავაზიანად და მართებულად ჩვენში თა
ვადაზნაურობის მეთაურმა97 და მოაგონა, რომ მას – ექსარხოსს – ქრისტეს
მოადგილეს არ შეეძლო დაეწყევლა ის ქვეყანა, რომელიც ღვთისმშობლის
წილხვედრია, მაშინ ეს დიდებული მამულიშვილი და დამსახურებული
კაცი რუსეთში გადაასახლეს და მალე, მთავრობისავე განკარგულებით,
დაქირავებულ კაცს მოაკვლევინეს. დიდის რკინით შუბლჩამტვრეული
უდანაშაულო მსხვერპლი ქართველმა თავადაზნაურობამ თბილისში
ჩამოასვენა და დიდებულად დამარხა მამადავითის წიაღში. ეს დასაფ
ლავება ისეთ პირობებში მოხდა, რომ მთელმა საქართველომ შეიგრძნო
ეს უზენაესი აღშფოთება და გაერთიანდა დამმონებელისადმი უაღრესი
95
საუბარია პაველ ლებედევზე (1827-1892), რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდელ
მთავარზე, რომელიც 1882-1887 წლებში საქართველოს ეგზარქოსი იყო.
96
საუბარია თბილისის სასულიერო სემინარიის რექტორ პაველ ჩუდეცკიზე (1844-1886), რომელიც 1886
წელს სემინარიის სტუდენტმა იოსებ ლაღიაშვილმა (1866-?) მოკლა.
97
საუბარია დიმიტრი ყიფიანზე.
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სიძულვილის გრძნობით. ეს ამბავი სხვაგან უფრო დაწვრილებით მაქვს
აღწერილი98, ოღონდ აქ მოკლედ მოვიხსენიებ: როდესაც მამაჩემი,
თბი
ლისიდან დაბრუნებული, სადაც საგანგებოდ წავიდა თავის დი
დი მეგობრის, დიმიტრი ყიფიანის99, დამარხვაზე დასასწრებლად, მოუ
თხრობდა დაწვრილებით დედაჩემს მთელ დამარხვის ამბავს, მე, უკვე
13 წლის ბავშვს, სულ ჟრუანტელი მივლიდა და სისხლი მივარდებოდა
თავში. მეტადრე, როდესაც მამამ წარმოსთქვა: პოლიციელები გადაგვე
ღობნენ და არ გვიშვებდნენ სასახლისაკენ კუბო წაგვესვენებიაო და
ისეთი წუთი დადგა, ყველანი აილესნენ, დამსწრეთა უკმაყოფილებას
საზღვარი არა ჰქონდაო და მეც დამავიწყდა ჩემი ხარისხიც და ანაფორაც
და ისეთ გუნებაზე დავდექი, რომ მზად ვიყავი ხელჩართულ ბრძოლაში
ჩავრეულიყავი და სხვისი იარაღიც მეხმარაო... ბოლოს ალექსანდრე
ეპისკოპოსი100 მიაწვა პოლიციელებისაგან გაკრულ კედელს და ჯვრით
გააპო მათი ურჩი წინააღმდეგობა.
ეს ყველაფერი ძვალ-რბილში გვიჯდებოდა. უფროს ამხანაგებს მო
ვუყევით დაწვრილებით და ჩვენ საკუთარ ჟურნალ „განთიადში“, რო
მელსაც გემნაზიაში ვსცემდით ორი წლის განმავლობაში... ვრცელი
დასაბუთებული წერილი დაიწერა დიმიტრი ყიფიანის მოღვაწეობაზე და
აღსასრულზე. რასაკვირველია, მთელი ბრალი მთავრობას ედებოდა.
როდესაც ამ საქმისათვის დაგვიჭირეს, სწორედ ყველაზე უფრო ამ
წერილის ავტორს ეძებდნენ, რომელსაც, რასაკვირველია, ვერ მიაგნეს.
ყველას კარგად გვახსოვდა აკაკის ლექსი და წამდაუწუმ ვიმეორებდით:
„გლესავ და გლესავ, ხანჯალო ხვარასნისაო, შენ ერთადერთო იმედო,
მტრისაგან გამოხსნისაო“. ყველამ ვიცოდით, ვის გულისხმობდა ეს
ტაეპი: „მიმოციქულე მტრის გულთან, მიუძღვენ ჩემი სალამი, ის ვითომ
საწერელია, ჩაერჭე ვითა კალამი“ და სხვა და სხვა... სხვათა შორის, აკაკის
ოთხტომიან გამოცემაში ტყუილად არის ამ ლექსის დაწერის თარიღად
1905 წელი. მე პირადათ ეს ლექსი ზეპირად ვიცოდი პირველ კლასის
მოწაფეობის დროს, ე. ი. 1881 წელს.
ქუთაისის თეატრში ხშირად თამაშობდნენ „სამშობლოს”. ამავე თე
ატრში ხშირად სცენიდან ჰკითხულობდა მამულიშვილურ ლექსებს ალექ
სანდრე ყაზბეგი მოჩხუბარიძის101 სახელით.
98

ავტორის მიერ ნახსენებ აღნიშნულ მოგონებას ვერ მივაკვლიეთ.
დიმიტრი ყიფიანი (1811-1887) – პუბლიცისტი, მთარგმნელი, ტფილისის ქალაქისთავი 1875-1879
წლებში, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარე 1879-1882
წლებში.
100
ალექსი ოქროპირიძე (1824-1907) – სასულიერო და საზოგადო მოღვაწე.
101
მოჩხუბარიძე – ალექსანდრე ყაზბეგის ლიტერატურული ფსევდონიმი.
99
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ამნაირად ბევრი მასალა იყო შეგნებული და გადაუგვარებელი ოჯა
ხებისათვის ეროვნული გრძნობის გასაღვიძებლად, შესამუშავებლად და
სასაზრდოებლად.
აი ასეთი იყო საერთო მდგომარეობა. ჩვენი პოეტები: ილია, აკაკი და
სხვები წარსულ დიდების გახსენებით სცდილობდნენ აწმყოს უფერულობის
დავიწყებას, მამია102 „ჩაბალახახდილს“ საქართველოს დასტიროდა, აკა
კის103 სიტყვები ყურში გვიზუზუნებდა: „ჩამომეხსენ, ჩრდილოელო (ან
სკვითო ხელო), რა მაქვს შენთან საზიარო, თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ უნდა მომიარო...“ და სხვა... და რა გასაკვირველია, რომ ყველა
ამის შემდეგ რუსეთისაკენ გამგზავრებისათვის გული არ მიმიწევდა...
ძალიან ვსთხოვე მამას, უცხოეთში წასვლის ნება მოეცა და დედაც ძალიან
შეუჩნდა, მაგრამ ვერ დავითანხმე, რადგანაც ყველაზე დიდი დაბრკოლება
სამხედრო ბეგარის ვალდებულობის მხრით აღმომიჩნდა. 18 წლისამ
გავათავე სასწავლებელი, 21 წლისას უნდა ამომეღო ან მე პირადათ, ან
ვისმე ჩემს მაგივრად კენჭი. რომ შემხვედროდა, მაშინ დაუყოვნებლივ უნდა
დავბრუნებულიყავი უცხოეთიდან საქართველოში და შემდეგ რუსეთში
ორწლიანი სამხედრო ბეგარის მოსახდელად. შეღავათს, თუნდაც საექიმო
დარგში მყოფს, არ მომცემდნენ, რადგანაც უცხოეთის უნივერსიტეტში
მოსწავლეს მოსწავლეთ არა სთვლიდნენ. ამ მთავარმა დაბრკოლებამ
ძალიან შეგვაფერხა. თანაც მამაჩემმა მითხრა: ძალიან ახალგაზრდა ხარ
და ფიცხი ბუნების, მარტოდ შენი გაშვება, ისიც პარიზში, სადაც არც ერთი
ქართველი არ არის, ნუთუ გგონია, რომ კარგი იქნებაო. მოსკოვში კი ჩემი
მეგობარი პროფესორი ხახანაშვილი104 არის. გარდა ამისა, ჩვენივე კარგი
ნაცნობი სტუდენტი, ზესტაფონელი ალექსანდრე საყვარელიძე, უკვე
მესამე წელია იქ არის, ყველაფერში გამოგადგება, დაგეხმარება. ვინ იცის,
ან ავად გახდე, ან რა შეგემთხვეს, გადაკარგულში არ იქნებიო. საჭიროების
დროს ჩამოსვლაც უფრო ადვილი იქნება შენთან. სხვა ქართველებსაც,
სტუდენტებს გაიცნობ, მარტოობას არ იგრძნობ და სხვა და სხვა... და
როდესაც რუსეთში დაამთავრებ სწავლას, მერე ორი წლით საფრანგეთში
გაგაგზავნიო. მარიამობისთვის დამლევს ერთად წავიდეთ რუსეთისაკენ
და კარგად ვიმოგზაურებთო. მეტი გზა არ იყო, ამაზე შევთანხმდით და
ამნაირად გადაწყდა ეს დიდი საკითხი105.
102

სავარაუდოდ, იგულისხმება პოეტი მამია გურიელი (1836-1891).
აკაკი წერეთელი (1840-1915) – პოეტი, მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე.
104
ალექსანდრე ხახანაშვილი (ხახანოვი) (1864-1912) – ფილოლოგი, ისტორიკოსი, საზოგადო მოღვაწე.
105
ფრანგულ თარგმანში ეს აბზაცი გამოყოფს ცალკე თავს სათაურით „L’arrivée à Moscou“.
103
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გავემგზავრეთ მე და მამაჩემი მარიამობისთვის დამლევს შავი ზღვით,
ბათუმით და ნოვოროსიისკით მოსკოვისაკენ. ხურჯინით, ტიკჭორით,
მურაბით და ყველაფრით, რაც კი სამოგზაურო საჭიროებას შეეფერებოდა.
მამაჩემს ძალიან უყვარდა მოგზაურობა და ბაასიც ეხალისებოდა.
მართლაც, კარგად ვიმოგზაურეთ და სალაპარაკოც არ გამოგვლევია. ჩვენ
თანამგზავრებს დაეღოთ პირი და მოგვჩერებოდნენ, ძალიან უკვირდათ,
რომ ურუსულოდ შეგვეძლო ბაასი.
მოსკოვში ჩასვლისას წავედით ალექსანდრე ხახანაშვილთან. ძალიან
კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, მეტადრე აღტაცებაში მოვედი,
როდესაც ბაასი გავაბით სამივემ მხოლოდ და მხოლოდ ქართულად.
ვნახეთ საყვარელიძეც, რომელთანაც გავიცანი ორი ქართველი სტუდენტი,
რასაკვირველია, მაშინვე დამირუსულეს. საყვარელიძემ აუხსნა ჩემი
ამბავი, მაგრამ იმათ მაინც კარგად ვერ გაიგეს და შეეკითხნენ: ნუთუ
რუსული არ იცისო... როგორც ეტყობოდათ, ჩემი ქართული საუბარი ისე
მიიჩნიეს, როგორც ჩვენში იცოდნენ ხოლმე, მარტო მოსამსახურეებს
ელაპარაკებოდნენ ქართულად და ეგრეთ წოდებულ ინტელლიგენტთა
სასაუბრო ენად მხოლოდ აუცილებლად რუსული ენა მიაჩნდათ... ამ
პირველ შთაბეჭდილებას მაინცდამაინც ყურადღება არ მივაქციე. ოღონდ
შევეკითხე საყვარელიძეს: სულ რამდენი იყო ქართველი სტუდენტი
მოსკოვში? შარშან 25 ვიყავით და არ ვიცით, წელს რამდენი მოგვემატება
კიდევო. მალე გამოირკვა, რომ ქართველის რიცხვი ავიდა 32-ზე. მითხრეს,
რომ ყველანი ითვლებიან სათვისტომოს წევრად. ახლებსაც ავირჩევთ
ორი წევრის თავმდებობით და შემდეგ ყოველკვირეულად შევიკრიბებითო.
მოუთმენლად ველოდი პირველი კრების გახსნას. რამდენიმე სტუდენტი
„კერძოდ”, გავიცანი და პირველ კრებაზედ კი ყველანი ვიხილე მცირე
ოდენის გამოკლებით, კრების გახსნამდე გავეცანით ერთიმეორეს, კერძო
ბაასი იყო ოთახის ყოველ კუთხეში. გულმა სიამოვნებით ტოკვა დამიწყო.
გავიფიქრე, „მადლობა ღმერთს, რომ უცხო და გარეწარი არავინ გვირევია“
და თვითეულს ვუკვირდებოდი. როგორც ახლად ჩასულს, ასე ვთქვათ,
უმცროსს ცოტა მორცხვად მეგულებოდა თავი. სმენად გარდავიქეცი.
მომესმა სხაპასხუპით გაბმული რუსული ბაასი ერთ მხარეს, მეორეს და
მესამესაც იგივე. აქა-იქ თითო-ოროლა ქართულ სიტყვასაც გამოურევდნენ
ხოლმე, ჩვენში რომ იტყვიან წამლად. ისე ძალიან მეუცნაურა ეს ამბავი...
მაგრამ თავი იმით ვინუგეშე, რომ ეს ალბად კრების გახსნამდე სჩვევიათ,
თორემ როგორ დავიჯერო, რომ კრებაზედ, გარდა ქართულისა, სხვა რამე
ლაპარაკი იყოს...
ცოტა ხნის შემდეგ ერთმა წინადადება მისცა დანარჩენებს: შეუდგეთ
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საქმესო და ავირჩიოთ თავმჯდომარეო. დაასახელეს, აირჩიეს ერთი
ძველი სტუდენტი და კრებაც გაიხსნა. თავმჯდომარემ დაგვასახელა
ახლად ჩამოსული წევრები, მოგვთხოვა ყველას ოროლი თავმდების
დასახელება და მოითხოვა ბარათით მათი არჩევა. ბარათების განხილვის
შემდეგ გამოაცხადეს მიღებული ახალი წევრები და მოგვილოცეს მათ
სათვისტომოში ჩარიცხვა, შემდეგ შეუდგნენ მორიგ საქმეებს. თანდათან
მოუკლეს ქართულს და შეხურდნენ. უმრავლესობამ რუსულს უფრო
მიაქცია ყურადღება და ქართული თანდათან დაიჩრდილა. რა თქმა უნდა,
ამ პირველ კრებაზე მე ვერ გავბედე შევჰკითხებოდი თავჯდომარეს და
ჩემს მეზობელს შევეკითხე: განა ქართული ენა არ არის სავალდებულოდ
მიჩნეული სათვისტომოს სხდომებზე სალაპარაკოდ? არა, ბატონო, მი
პასუხა მან თავაზიანად, სავალდებულო არ არის, ვისაც რა ენაზე ჰსურს,
იმაზე შეიძლება იბაასოს, ამ მხრივ სრული თავისუფლებაა...
კარგი თავისუფლებაა, – გავიფიქრე ნაღვლიანად, – მონური დამორ
ჩილება, დედაენის დავიწყება, სასწავლებლის უკუღმართი რეჟიმის
შედეგად მოვლენილი და ბუნების კანონის სრული უარმყოფელი... კრება
დასრულდა, გამოვემშვიდობეთ ერთმანეთს.
დავბრუნდი ჩემს სასტუმროში. დიდხანს არ მეკარებოდა ძილი, მწარე და
უსიამო საგონებელს გაჰყვა მთელი ჩემი არსება. უნებლიეთ ვეკითხებოდი
ჩემს თავს: ნუთუ ეს მუდმივი სურათია, ჩვენი უჯილაგობის თუ შემთხვევითი
რამ მოვლენა? ეგებ ყველანი არ დაესწრნენ ეგებ სხვა დროს ეს არ მოხდეს
და სხვა მრავალი რამ მიელავდა თავში... მეორე დღეს საგანგებოდ წა
ვედი ჩემ ნაცნობ უფროს სტუდენტთან, საყვარელიძესთან და გავუზიარე
ჩემი გულისნადები. მან დაწყნარებით მიპასუხა: ეს ხომ ჩვეულებრივი
მოვლენაა და ესენი ვერც კი ამჩნევენ, თუ აქ რამე შეუფერებელი
არისო. მერე უმრავლესობა გადაჩვეულია დინჯ დარბაისლურ საგნებზე
ქართულად ლაპარაკსო. ყველას უნდა მკაფიოდ და მჭერმეტყველურად
თავისი აზრის გამოთქმა და ამდენი ქართული კი არ იციანო. შემდეგ ერთი,
რომ რუსულად გამოსთქვამს თავის აზრს, მეორეც ამასვე იმეორებს,
ქართულიც რომ ეხერხებოდესო და სხ. და სხ.
რა თქმა უნდა, ასეთი ახსნა მე ვერ დამაკმაყოფილებდა და ყოველ
შაბათს გამეორებული ეს სამწუხარო მოვლენა თანდათან მარწმუნებდა,
რამდენად ძლიერად იყო შერყეული ჩვენში საკუთარი ენისა და მწერლობის
სიყვარული, რამდენად გადაგვარებული იყო უკვე ასე ძლიერად მთელი
აზროვნება ჩვენი საშუალო სწავლა-დამთავრებული ახალგაზრდობისა...
ვნახე სტუდენტების ქართული წიგნთსაცავის გამგე, დავათვალიერე
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ყველა წიგნები. მაინცდამაინც მრავალრიცხოვანი არ გამოდგა. კიდევ
კარგი, რომ თან ჩავიტანე საკუთარი წიგნები და სამუშაოდ ესეც
მეყოფოდა. მსურველს უნდა შეეკვეთა ამ გამგესათვის რომელიმე წიგნი
კრების წინ ან შემდეგ და შემდეგი კრებისათვის მოიტანდა მოთხოვნილ
წიგნს. ძალიან არ აბრკოლებდა მას ამ წიგნების სიმძიმე, რადგანაც ძლივს
მოიტანდა ხოლმე სამიოდე, ოთხიოდე ცალს ოცდაათი პირისათვის. ეს
მაშინ, როდესაც მთავარი მწერლების ნაწარმოებიც კი უმრავლესობას
სრულებით არა ჰქონდათ წაკითხული. ასეთი უყურადღებობა მშობლიური
მწერლობისადმი, სრული უვიცობა სამშობლოს წარსულის და გადა
ჭარბებული რუსული ლაპარაკი არაფერს ქართულს არ უტოვებდნენ
ჩვენს ახალგაზრდობას, გარდა შავგერი მონობისა, მოგრძო ცხვირისა
და სახის ქართული ნაკვთიერებისა. ეს კი საკმარისად არ მიმაჩნდა
და გული სევდით მევსებოდა, მაგრამ ძალაუნებურად უნდა გამეძლო
ამ საჭირბოროტო განცდისათვის და უკეთესი მომავლის იმედით და
მეწყნარებია აბობოქრებული გრძნობები. იმ სულის სიწყნარეს კი ვერა
ვჰპოვებდი, რომელიც ოცნებით მქონდა წარდგენილი სტუდენტობის
ვითომდა გაუშორებელ თვისებათ.
ორი წლის დაწყებული მუშაობა ქართული სამეცნიერო ტერმინების
შესაკრებად სხვადასხვა დაბეჭდილი და ხელთნაწერი წყაროებიდან მეტის
ნაყოფიერებით განვაგრძე და ეს მაძლევდა დიდ სულიერ კმაყოფილებას,
სევდის მოსაქარვებლად დიდად მეხმარებოდა. სწორედ გემნაზიის
დამთავრების წინ თბილისის წერა-კითხვის საზოგადოების წიგნთსაცავის
წყალობით გავეცანი ბევრს საგულისხმო მასალას. დაბეჭდილი, რაც იყო,
ხომ მამიჩემის წიგნთსაცავის წყალობით მქონდა გაცნობილი. ამნაირად
შევადგინე სია ორასიოდე წიგნისა და ხელთნაწერის, რომელთაგან უნდა
ამომეკრიფა სამეცნიერო ტერმინოლოგიის მასალა. ეს სია დავბეჭდე
1890 წელს მამაჩემის ჟურნალ „მწყემსში“. რამოდენიმე ასი ცალი ცალკე
ფურცლადაც დავბეჭდე, დავუგზავნე სამასიოდე პირს. ჟურნალი კი
900 ცალად იბეჭდებოდა. ამ საერთო მოწოდებით ვთხოვდი ყველას,
დახმა
რება გაეწიათ ჩემთვის და საერთო შრომით მოგროვებული ეს
მასალა საუკეთესო ენის მცოდნეთა თანდასწრებით გაგვეცხრილა და
შეგვემუშავებია მწერლობაში შემოსაღებად. სწორედ ამ მუშაობით ვიყავი
იმ ხანებში გატაცებული და ჩემი საექიმო დარგის შესასწავლს საგნების
შემდეგ თავისუფალ დროს სულ ამას ვანდომებდი. ეს იყო ჩემთვის საუ
კეთესო გასართობი და გარემოცულ უფერულობის მოსაწყენი განცდის შე
მამსუბუქებელი. ხშირად ამხანაგები ჩემთან მოსვლისას დამინახავდნენ ხო
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ლმე წიგნებით გარემოცულს, ჩუნიბაშვილის106 და საბას107 ლექსიკონებით,
„ვეფხისტყაოსანი“, „ქილილა და დამანა“, „ვისრამიანი“, დაბადების სქელი
წიგნები და სხვა მასალაც შემოწყობილი მქონდა გარს. ეუცნაურებოდათ ეს
სანახაობა და მეკითხებოდნენ: რას ჩასციებიხარ ამ უცნაურ წიგნებს, ნუთუ
არ მოგბეზრდა ესეთი ერთფეროვანი და მოსაწყენი მასალაო. სწორედ რომ
არ იცნობთ ამ წყაროებს და ქართულსაც გაურბიხართ, მიტომ ჰფიქრობთ
ეგრე. რომ იცოდეთ, რა უაღრესი მშვენიერებაა შიგ მოქცეული ქართული
ენის სიმდიდრის გამომსახველი, მაშინ ხომ არას არ იტყოდით. დაიწყეთ
კითხვა, დღეში ორიოდე საათი მოანდომეთ ქართულ ენას და თანდათან
გემოს გაუგებთ და „შეიგრძნობთ“ ამ მშვენიერებას. მაგრამ, რომ იტყვიან,
ამაო იყო ყოველი ცდა. მათი გადმორჯულება ასე ადვილი არ იყო.
ამისათვის ხანგძლივი მუშაობა და რამოდენიმე წელიწადი იყო საჭირო.
და ეს მართლაც განხორციელდა მხოლოდ ნაწილობრივად რამოდენიმე
წლის შემდეგ პატარა ჯგუფის შექმნით, რასაც შემდეგ მოვიხსენიებთ.108
სწორედ ჩემი სატერმინოლოგიო მუშაობის გეგმის გასაფართოვებ
ლად გადავსწყვიტე ჩემი სტუდენტობის მეორე ზამთრის თავისუფლების
დროს პეტერბურგში წასვლა, სადაც საჯარო წიგნთსაცავში და სამეცნიერო
აკადემიაში მეგულებოდა ბევრი საგულისხმო მასალა, რაც სხვების
აღწერილობით ვიცოდი. შეწყდა თუ არა ქრისტეშობისთვეში ლექციები
1892-ს, ჩავედი პეტერბურგში. ზოგიერთი ქართველი სტუდენტის მი
სამართი წინდაწინვე მქონდა მოსკოვშივე. ჩასვლის მეორე დღესვე მი
ვადექი ცნობილ იქაურ პროფესორს, ალექსანდრე ცაგარელს109, რომელიც
მამიჩემის კარგი ნაცნობი იყო. მასთან მისვლა კი საჭირო იყო სწორედ
ბარათის გამოსართმევად, რომ მე სანდო კაცი ვიყავი და დაუბრკოლებლივ
შეიძლებოდა ჩემი შეშვება პეტერბურგის საჯარო წიგნთსაცავის ხელთ
ნაწერების განყოფილებაში.
კვირა დღე იყო, პროფესორთან რომ მივედი. მსახურმა გამიღო კარი.
ვინაობა შევუთვალე პროფესორს. მიმიღო დიდ სასტუმრო ოთახში.
დიდ ბუხარში ცეცხლი სასიამოვნოდ გუზგუზებდა. იქვე, გვერდით, დიდი
შინაური ძაღლი იჯდა. თითონ ზორბა ტანის კაცი იყო, სასიამოვნო სახის,
შავგრემანი, გრძელი აღმოსავლური ხალათი ეცვა და ხელში ერთი ადლის
სიგრძე ყალიონი ეჭირა. სრულებით აღმოსავლეთის ხანს ემსგავსებოდა,

106

ნიკო ჩუბინაშვილი (1788-1845) – არქეოლოგი, მთარგმნელი, ლექსიკოგრაფი.
სულხან-საბა ორბელიანი (1658-1725) – მწერალი, მეცნიერი, ლექსიკოგრაფი, პოლიტიკური მოღვაწე.
108
ფრანგულ თარგმანში ეს აბზაცი გამოყოფს ცალკე თავს სათაურით „Jours Studieux à Saint-Pétersbourg“.
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ალექსანდრე ცაგარელი (1844-1929) – ფილოლოგი, ფილოსოფოსი, ისტორიკოსი, პუბლიცისტი.
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ვიდრე ქართველ პროფესორს. თავაზიანად მომეგება, შემეკითხა:
დავითის შვილი ხართ? მამათქვენს კარგად ვიცნობო. მისი და ჩემი ამბავი
გამომკითხა. მიუჯდა ბუხარს და მეც მთხოვა, იქვე დავმჯდარიყავი. მკითხა,
რა ფაკულტეტზე ვიყავი და როდესაც გავაგებინე, რომ საექიმოზე ვიყავი
და თანაც გავუზიარე, რა მიზნითაც ვიყავი მასთან მისული, განცვიფრდა
მეტად და შემეკითხა: საექიმოზე ხართ და ხელთნაწერების განხილვა
მოგიწადინებიათო. მერე რას ნახავთ ქართულ ხელთნაწერებშიო. მე
ავუხსენი, სატერმინოლოგიო მასალის ძიებაში ვარ და აქაური იშვიათი
ხელთნაწერების შესახებ კი არაფერი არ არის გამოქვეყნებული.
– დამიჯერეთ, მე ამის სპეციალისტი ვარ და შემიძლია დაგარწმუნოთ,
რომ არაფერი სატერმინოლოგიო მასალა ხელთნაწერებში არ მოიპოვება.
– მე ძალიან მეძნელება თქვენთან შეკამათება, რადგანაც დიდი
ხანია თქვენ ქართულ სიძველეთა კვლევა-გამოძიებაში ბრძანდებით
ჩაბმული, მაგრამ გავკადნიერდები და მოგახსენებთ, რომ ამ თქვენს აზრს
მე ვერ გავიზიარებ. ერთ პატარა მაგალითს მოგახსენებთ: ქ. ქუთაისში
ერთ-ერთ გამრეკელს, რომელიც, სხვათა შორის, ქართულადაც კი ვერ
ლაპარაკობს, ჩავარდნია ხელთ იოანე ბატონიშვილის ხელთნაწერი
ბუნებისმეტყველების სამივე დარგის ისტორია, ეგრედ წოდებული
„ნათურალ ისტორია“. დიდი თხოვნის შემდეგ, როგორც იყო ამ
გამრეკელმა, მამაჩემის წყალობით მომცა ნება მასთან მისვლისა, სადაც ის
მსახურებდა და იქ ამ ხელთნაწერის გადათვალიერების. მეც სიამოვნებით
დავეწაფე ამ მასალის გაცნობას. მისი ნებართვით საგულისხმო სიტყვების
ამოწერა დავიწყე ცალკე დავთარში. ჩემს აღტაცებას საზღვარი არა
ჰქონდა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ხუთი დღის შემდეგ უარი მითხრა და ეს
ხელთნაწერი სხვაგან დამალა. ბევრ საგულისხმო სიტყვას წავაწყდი,
რომელიც სულ ახალია ჩვენი მწერლობისათვის, გავუზიარე პროფესორს,
სწორედ ამავე იოანე ბატონიშვილის110 ლექსიკონი, ექვსტომიანი, ყო
ფილა საჯარო წიგნთსაცავში, აქ. ასეთს კარგ მცოდნეს ქართული ენი
სას, როგორც მე იმ ნაწარმოებით დავრწმუნდი, შეუძლებელია, რომ
ექვსტომიან ლექსიკონში ბევრი რამ არ მოეთავსებიოს და მეც მარტო ესეც
მეყოფა სამუშაოდ და ამასთან ერთად დავით ბატონიშვილის111 ფიზიკა,
რომელიც დღემდე უცნობია და იმავე წიგნთსაცავშია და ბევრი სხვაც

110
იოანე ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1768-1830) – სახელმწიფო მოღვაწე, მწერალი, ენციკლოპედისტი,
მეცნიერი, ლექსიკოგრაფი, ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის, გიორგი XII-ის, შვილი.
111
დავით ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1767-1819) – სახელმწიფო მოღვაწე, მწერალი, მეცნიერი,
გენერალ-ლეიტენანტი, ქართლ-კახეთის უკანასკნელი მეფის, გიორგი XII-ის, შვილი.
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არის მნიშვნელოვანი. მე არ მინდა თავი შეგაწყინოთ მეტი ლაპარაკით.
ამაზე მიპასუხა: „ფილოლოგიურზე რომ იყოთ, მაშინ კიდევ მესმის, მაგრამ
საექიმო ფაკულტეტის სტუდენტს ხომ არაფერ სარგებლობას არ მოუტანს
ეგ მასალა? მერწმუნეთ, ეგ მასალები ყველა გადათვალიერებული მაქვს
და ვერაფერს საგულისხმოს მე იქ ვერ შევხვდი. ეს იქნება დროს დაკარგვა
უსარგებლო. უმჯობესი არ არის ისარგებლოთ შემთხვევით და პეტერბურგი
დაათვალიეროთ. კარგი ქალაქია და ღირს მისი გაცნობაო“.
როდესაც შევატყე, რომ ძალიან ეძნელებოდა ჩემთვის ამ წერილის
მოცემა, მოვახსენე პროფესორს: ძალიან დიდხანს რომ ვიდავოთ, ბ-ნო
პროფესორო, მე თქვენ ვერ დამითანხმებთ, რომ ეს მასალა არაფერს არ
წარმოადგენს, მაგრამ თანაც არ მინდა მეტად შეგაწუხოთ. ნება მომეცით
გამოგეთხოვოთ და თანაც ბოდიში თქვენი შეწუხებისათვის. წამოვდექი
ამასთანავე და ვუთხარი, რომ ასეთ წერილს ადვილად ვიშოვი.
– მერე როგორ იშოვით?
– ადვილად. მამაჩემს ტელეგრამით ვაცნობებ, რომ აი სთხოვოს ივანე
ნაკაშიძეს112, რომელიც სასახლეში ცნობილია და დიდი გავლენიანი კაციც
არის. მამა მასაც კარგად იცნობს...
– მერე მამა რომ გაიგებს, რომ უბრალო წერილზე უარი გითხარით,
რას იფიქრებს ჩემზე? ამასთანავე წამოიჭრა დიდის ხვნეშით, დაავლო
ქაღალდს და კალამს ხელი და ხელახლად მიუჯდა ბუხარს.
– მე თქვენ [ვერ] დაგარწმუნეთ, მაგრამ უარით მაინც არ შემიძლია
გაგისტუმროთ დავითის შვილიო. დასწერა წიგნთსაცავის გამგე ბიკო
ვისთვის წარსადგენი წერილი და გადმომცა. დიდი მადლობა შევსწირე და
გამოვეთხოვე.
გზაში სულ ამას ვფიქრობდი, რატომ გაუძნელდა პროფესორს ეს
სრულებით უბრალო რამ და თანაც არ მჯეროდა, რომ ქართულის მცოდნე
მკვლევართან დამჭირდებოდა ამდენი ხვეწნა, დავა და დარწმუნება ასეთ
მარტივ ჭეშმარიტებაზე.
მთელ იმ დღეს, საღამოს და გვიან დაძინებამდე სულ იმაზე ვფიქრობდი
და ჩემს განცვიფრებას საზღვარი არა ჰქონდა, როგორ შეიძლება
მწერლობაზე აღზრდილი, დიადი მოვალეობის ახალგაზრდა სტუდენტების
მწვრთნელი და ასეთი ყალბი, სრულებით უსაფუძვლო აზრის მქადაგებელი
– ყოველივე ეს ჩემთვის რაღაც უცნაურობის მომასწავებელი ხდებოდა...
თანაც ძალიან მძიმე და სამწუხარო შთაბეჭდილებას ახდენდა მთელს
112

ივანე ნაკაშიძე (1848-1917) – სამხედრო პირი, გენერალ-მაიორი.
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ჩემს არსებაზე, ჭაბუკურ აღტაცებაზე და მამაშვილურ შეგნებაზე. რატომ
უნდა გადაასხას ქართველმა კაცმა ცივი წყალი აღგზნებულ სურვილს
და ჭაბუკურ აღტაცებას? რამდენად უკუღმართი უნდა ყოფილიყო
პირობები ქართული აზროვნების განვითარებისათვის საშინელ ხანის
დროს, როდესაც რუსეთის მეცნიერებაც კი კაციჭამიურ აზროვნებას
ვერ გაშორებოდა... რუსები ყველას ისეთს შეგნებას უნერგავდნენ, რომ
ყოველივე რუსული დიდებული იყო და ყველაფერი არარუსული მხოლოდ
არარაობას წარმოადგენდა.
მეორე დღესვე წავედი ხელთნაწერების გამგესთან. წარვუდგინე
წერილი. კარგად მიმიღო, ჩამყვა ხელთნაწერების განყოფილებაში და
მაშინვე მომცა ის მასალა, რომელიც მე მას ვსთხოვე. ჩემს აღტაცებას
საზღვარი არა ჰქონდა. მთელი დღე ვიმუშავე. დაღამებისთანავე
წიგნთსაცავი იკეტებოდა, რადგანაც განათება არ იყო მოწყობილი.
აღებულ მასალას წამოსვლისას ვაბარებდი მოხელეს და შემდეგი
დღისათვის მისვლისთანავე შემეძლო მისი აღება. ამ მასალას დავეწაფე
ისეთის სიამოვნებით, რომ განვლილი დრო სულ მოკლედ მეჩვენებოდა.
საგულისხმო სიტყვებს მთელის წინადადებით ამოვიწერდი ხოლმე
დედანის გვერდის აღნიშვნით. ექვსტომიან ივანე ბატონიშვილის113 ლექსი
კონში დიდძალ მასალას წავაწყდი. დავით ბატონიშვილის ნა
თარგმნი
ფიზიკა, როგორც სჩანს, არავის არ გადაეთვალიერებია, რადგანაც ზო
გიერთი გვერდები მე თვითონ დავაშორე. ასეთი ადგილი სამი-ოთხი
შემხვდა ამ ხელთნაწერში. ეს აშკარა დამამტკიცებელი იყო იმისი, რომ
დავით ბატონიშვილის მიერ დაწერილი ხელთნაწერი არავის დაწერის
შემდეგ გადათვალიერებული არა ჰქონდა, თვით დამწერსაც კი. ამ
გარემოებამ განცვიფრებაში მომიყვანა. როგორ მოჰხდა, რომ ასეთი სა
გულისხმო ხელთნაწერი მე-18 საუკუნის დამდეგს ასეთ გულმოდგინებით,
მოთმინებით და მეცნიერულ ცნობისმოყვარეობით შესრულებული, 1892
წლამდე არც ერთს ქართველს არ გადაეთვალიერებია და პირველი მე
ვიყავი ამოდენა დროის მანძილზე.
ყოველდღიურმა ასეთმა მუშაობამ ძალიან გამიტაცა. დიდძალი მა
სალა გადავათვალიერე ოთხიოდე კვირის განმავლობაში და მხოლოდ
კვირადღეები მრჩებოდა პეტერბურგის დასათვალიერებლად.
გადავსწყვიტე ერთ კვირადღეს ზოგიერთი ქართველი სტუდენტების
გაცნობა, რომელთა შესახებ ცნობები უკვე მოსკოვში მქონდა შეკრებილი.
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იგივე იოანე ბატონიშვილი (ბაგრატიონი).
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ძალიან აქებდნენ არჩილ ჯორჯაძეს114, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილს115
და ზურაბ ავალიშვილს116. გავიგე მისამართი და მივადექი კვირადღეს
არჩილ ჯორჯაძეს. შესვლისთანავე გამოვემცნაურე მას და მასთანვე იყო
შემთხვევით ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, ელოდნენ ზურაბსაც, მაგრამ არ
მოსულა. მისვლისთანავე გაიმართა ჩვენს შორის ასეთი საუბარი. თუმცა
მას შემდეგ აგერ 53 წელიწადია, მაგრამ გუშინდელ ამბავივით ყველაფერი
კარგად მახსოვს: მე გახლავართ მოსკოვის უნივერსიტეტის საექიმო
ფაკულტეტის სტუდენტი. ჩამოვედი ცოტა ხნით აქ და მინდა ზოგიერთი
აქაური ქართველების გაცნობა, ამ მიზნით გიახელით თქვენთან.
– ძალიან სასიამოვნოა, – რუსულად მიპასუხეს ორივემ, – თუ ნებას
მომცემთ, ზოგიერთ კითხვაზე მინდა თქვენი აზრის გაგება, - განვაგრძე მე.
– სიამოვნებით, – რუსულად მიპასუხა არჩილმა, – ოღონდ ერთი რამ
უნდა დავსძინო, ძალიან გაგვიძნელდება ბაასი, რადგანაც საკმაოდ არ
ვიცით ქართული და თქვენი ამბავი კი გაგებული გვაქვს, რომ თურმე
ქართველებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართულად ელაპარაკებით.
– მე ძალიან გასაგები ქართულით გელაპარაკებით და თქვენ კი
რუსულად შეგიძლიათ მიპასუხოთ, – ვუპასუხე მე.
არჩილი ძალიან ლამაზი კაცი იყო, მშვენიერი სახის გამომეტყველება
ჰქონდა, უფრო სევდიანი ჩაფიქრებული და ლამაზი ჭკვიანური თვალებით
დამაშტერდა. ლუარსაბი კი არ იყო უშნო, მეტად ცოცხალი და ჭკვიანური
გამომეტყველება ჰქონდა. მიხაროდა ამ ორ სიცოცხლით სავსე არსებათ
რომ ვხედავდი, მაგრამ ამ კარგ შთაბეჭდილებას მიქარწყლებდა ის
გარემოება, რომ არც ერთს ქართული ლაპარაკი არ შეეძლო და ჩვენ
სამ ქართველს შორის უთუოდ რუსული უნდა შემოჭრილიყო, როგორც
აუცილებელი საშუალება. არჩილმა ღიმილით მიპასუხა: თქვენზე
ამბობენ, რომ თქვენ რუსებსაც კი ქართულად ელაპარაკებით თურმე. მე
ძალიან გამეცინა და ვუპასუხე: ჯერ მაგ ზომამდე არ შევრყეულვარ, რომ
რუსებს ქართულად ველაპარაკო, ქართველებთან კი სავალდებულოდ
მიმაჩნია ქართული ლაპარაკი და ამას მე სავსებით ლოღიკურად და
მიზანშეწონილად ვსთვლი.
– წარმოიდგინეთ, – განაგრძო ლუარსაბმა რუსულად, – რომ ჩვენ
ქართული სრულებით არ გვცოდნოდა, მაშინ როგორ მოიქცეოდით?
114

არჩილ ჯორჯაძე (1872-1913) – პოლიტიკური მოღვაწე, სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის ერთერთი დამაარსებელი.
115
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი (1872-1939) – იურისტი, საზოგადო მოღვაწე, პედაგოგი. მის სახელთან
არის დაკავშირებული უმაღლესი იურიდიული განათლების წამოწყება და განვითარება საქართველოში.
116
ზურაბ ავალიშვილი (1874-1944) – იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე, პოლიტიკური და
საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი.
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– ქართული სრულებით არ გცოდნოდა, მე სრულებითაც არ მოვიდოდი
თქვენთან. მე ქართველი სტუდენტების გაცნობა მინდა და არა რუსების.
რუსი სტუდენტები მოსკოვშიდაც ბევრნი არიან და საამისოდ პეტერბურგში
დრო რად უნდა დავკარგო? – ვუპასუხე მე.
ამაზედ ორივემ გაიღიმა და ეტყობოდათ აშკარად, რომ რაღაც უცნაურ
მობაასესთან ჰქონდათ საქმე, რომლის უცნაურობაც ძალიან უკვირდათ.
– როგორ ახერხებთ, – შემეკითხა არჩილი, – რთულ და სერიოზულ
საკითხზე ისე საუბარს, რომ რუსულ სიტყვას აუქციოთ გვერდი? ეს ჩვენ
პირდაპირ შეუძლებლად მიგვაჩნია.
– თუ კაცი გაეცნობა ქართულს ახალსა და ძველ მწერლობას და
შეისწავლის ქართულს, მისთვის ყოველგვარი სიძნელე დაძლეულია.
რასაკვირველია, მეცნიერული უცხო სიტყვები საჭიროა, გარდა ქართულისა,
მაგრამ ეს ხომ რუსული სიტყვები არ არის. უცხოეთის სიტყვები ქართულ
ბაასთანაც ადვილი შესათანხმებელია. ჩვენი ენა ისეთი მდიდარია, რომ
მას რუსული ენის დახმარება სრულებით არ ესაჭიროება. ოღონდ ჩვენ
საშუალო სასწავლებლებში იგი განზრახ აბუჩად აგდებულია, ამიტომაც
ყოველი ქართველი სტუდენტის მოვალეობაა, რომ ეს ნაკლი შეივსოს და
გემნაზიის გამარუსებელ გავლენას ქართული ენა არ დააჩაგვრინოს. თუ
მოინდომებს ადამიანი, ეს არც ისე ძნელია.
შემდეგ, ზოგიერთ უბრალო კითხვა-მიგების შემდეგ, ერთი რამ მინდოდა
გამომერკვია: გაგონილი მქონდა, რომ მოწინავე ქართველ სტუდენტობას
ცალკე გეგმად ჰქონდათ დასახული ზოგიერთი კითხვების ზედმიწევნით
შესწავლა და მთელ წელიწადს ანდომებდნენ ამას. მაგალითად, ლეონ
ტოლსტოის თხზულებებს ზედმიწევნით არჩევდნენ შარშან და წელს კი
მორიგ საკითხად ოგიუსტ კონტის117 ფილოსოფია ჰქონდათ აღებული,
სწორედ შევეკითხე ამის შესახებ და ორივემ დამიდასტურა. თანაც ღი
მილით შემეკითხა არჩილი: თქვენ რატომ გაინტერესებთ ეს საკითხიო.
მე მინდოდა ჯერ გამეგო, თუ მართალია ეს ხმა და თუ მართალია, ერთი
პატარა რჩევა მინდოდა მომეცა თქვენთვის: კარგი იქნებოდა, რომ ერთ
წელიწადს გეგმათ დაგესახათ შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანის“
საფუძვლიანი შესწავლა, ყველა იმ დროის დამახასიათებელ წყაროებთან
და ლიტერატურულ ნაწარმოებთან შეფარდებით. ამის გაგონებაზე ორივემ
გულიანად გადაიხარხარეს და მიპასუხეს: ნუთუ მართლა გგონიათ, რომ
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ისიდორ მარი ოგიუსტ ფრანსუა ქსავიე კონტი (1798-1857) – ფრანგი ფილოსოფოსი და მწერალი,
პოზიტივისტი. პრაქსიოლოგიის დისციპლინის ფუძემდებელი.
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ეს საკითხი შეავსებს მთელი წლის მუშაობასო. თანაც ისე გადმომხედეს,
აგერ უმფროსი რომ გადახედავს ლმობიერებით უნცროსის მეტიჩრულ
წინადადებას. ამაზედ ვუპასუხე: მთელი წლის განმავლობაში ვერც კი
მოერევით. ეს ისე მრავალმნიშვნელოვანი და დაუშრეტელი წყაროა ჩვენი
წარსულის საუკეთესო და ბრწყინვალე ხანის დამახასიათებელი, რომ
უდიდესს ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ საგანძურს წარმოადგენს.
ვითომ ყურადღებით ისმენდნენ ჩემს სიტყვებს, მაგრამ დარწმუნებული
არ ვიყავი, თუ ყველაფერი გაიგეს ჩემი ნათქვამიდან. აშკარად
ეტყობოდათ, რომ ეს ყველაფერი გადაჭარბებულად ეჩვენებოდათ და არც
ჰფიქრობდნენ ჩემი რჩევის მიღებას. უთუოდ ჰფიქრობდნენ ორივე, სახეზე
აშკარად ეტყობოდათ, რა უცნაურ ადამიანს შევხვდით და რა უცნაურობას
გვეუბნებაო. და მე კი მათ მივჩერებოდი და სევდიანათ ვფიქრობდი,
რა სასიამოვნო ახალგაზრდები არიან, ქართველნი შთამომავლობით,
ნამდვილი გამოსახულება ქართული ნიჭისა და სიმკვირცხლის და როგორ
არიან მოშხამული გემნაზიის უკუღმართი მიმართულებით. რა სამწუხაროა,
ასეთი დამახინჯება ადამიანის და ყოველგვარი ქართული იერის სრული
მოსპობა... თუ ეს მიმართულება გაგრძელდა, რაღა შერჩებათ ქართული
ჩვენს სტუდენტობას? ვუყურებდით ერთიმეორეს: მათ მე ვებრალებოდი
და ისინი კი მე მებრალებოდენ, როგორც უსუსური მსხვერპლი
მახინჯი განათლებისა. მაგონდებოდა ჩვენი პოეტის გულისტკივილით
წარმოთქმული სიტყვები: „შენი რაა, რომ ამშვენებ შენს დამღუპველ
ოსმალეთსა“. მეტი დარჩენა საჭიროდ აღარ მიმაჩნდა, ბაასი უბრალო
რამეზე გადავიყვანე. მოსკოვის სტუდენტობაზე ცოტა რამ მკითხეს და
ბოლოს შემეკითხნენ ორივე, რისთვის ვიყავი ჩასული პეტერბურგში
ასეთ უდროო დროს. როდესაც ავუხსენი ჩემი განზრახვა სამეცნიერო
ტერმინების ქართულ ხელთნაწერებში მოძებნის, რასაკვირველია, მათ
განცვიფრებას საზღვარი არა ჰქონდა, მაგრამ პროფესორის შემდეგ ეს
აღარ გამიკვირდებოდა.
ავდექი, გამოვეთხოვე, მადლობა შევსწირე ორ ახლად გაცნობილს და
შინ დავბრუნდი მრავალ საგონებელში გადატყორცნილი.
გარდავსწყვიტე ამ დღის შემდეგ, რომ არც მომეძებნა და არც
ვცდილიყავი დანარჩენი სტუდენტების გაცნობას. ეს პირველი მაგალითი
ვიკმარე და ზედმეტი გულის გასახეთქი შთაბეჭდილება ავიცდინე...
გატაცებულ მუშაობაში დრომ უცებ გაირბინა და უკვე მოსკოვში
დაბრუნებაზე უნდა მეფიქრა. საჯარო წიგნთსაცავის დირექტორს გამოთ
ხოვებისას დიდი მადლობა შევსწირე. ამაზედ მან კმაყოფილებით მი
პა
სუხა: მადლობა თქვენ კი არა, პირიქით, მე უნდა გამოგიცხადოთ.

144

ამდენი ხნის განმავლობაში აქ დალაგებული ხელთნაწერები თქვენ
ასე გულმოდგინეთ გადაათვალიერეთ. ცოტა ჰაერმა მაინც გაუარა ამ
ჩაკეტილს მასალას. ამდენი ხანია და არავინ არ მინახავს ჯერ აქ ამ მასალის
გადამთვალიერებელი. სულ ბევრი ორი-სამი ქართველი თუ შემოსულა
ჩემს აქ ყოფნაში ისიც ერთი-ორი დღით. ხშირად მოგჩერებოდით
მუშაობაში თავწახრილს და სასიამოვნოდ მრჩებოდა ესეთი თქვენი
გატაცებული მუშაობა და ასეთის მიდევნებით.
სამწუხაროდ, სხვა ქალაქის უნივერსიტეტში ვარ, თორემ ხშირი
[სტუმარი] ვიქნებოდი თქვენი. ეხლა კი გაისს ზამთრამდე უნდა გადავდო
ეს ჩემი მუშაობა. თქვენ უთუოდ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ხართო
მოსკოვშიო და მეტად განცვიფრდა, როდესაც გაიგო რომ საექიმოზე
ვიყავი. ჩემს განკარგულებაში მყოფი განყოფილება ყოველთვის ღია
იქნება თქვენთვის და როდესაც გენებებათ, მობრძანდითო. გამოვეთხოვეთ
ერთმანეთს ისე, როგორც დიდი ხნის ნაცნობები და მეგობრები.
მოსკოვში დაბრუნების წინ მაინც გულმა არ მომითმინა და
გარდავსწყვიტე პროფესორ ცაგარლისთვისაც მადლობა შემეწირა
და თანაც გამოსამშვიდობებლად მივსულიყავი. შევიარე, გავახსენდი,
მიმიღო კარგად. მადლობისთვის გიახელით, რომ ვუთხარი, მაშინვე
შემეკითხა: ნუთუ ამდენ ხანს კიდევ აქ დარჩითო და თუ ნახეთ რამე
საგულისხმოო. ამაზედ ვუპასუხე: არათუ ვნახე, იმდენად ჩართული
ვარ ამ მუშაობით, რომ კიდევ ორ ზამთარს მომიხდება აქ ჩამოსვლა.
მოკლედ დავუხასიათე გადათვალიერებული მასალა და კიდევ რაც
დამრჩა გადასათვალიერებელი. ყურადღებით მომისმინა და მითხრა:
ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, თუ მაგდენ საგულისხმო მასალას
აღმოაჩენდით ამ ხელთნაწერებშიო. გისურვებთ წარმატებას, მაგრამ
მაინც სინანულით უნდა აღვნიშნო, რომ რატომ არა ხართ ფილოლოგიურ
ფაკულტეტის სტუდენტიო. მე ამაზედ ვუპასუხე, სულერთია, საექიმო დარ
გის წარმომადგენელმაც რომ იცოდეს ზედმიწევნით ქართული ენა, ესეც
დიდათ საჭირო რამე არის და გამოსაყენებელი ქართულ სამეცნიერო
ლექციების გამართვის დროს. და ეს კი პირველ მიზნად დასახული მაქვს
ჩემს მომავალ მოღვაწეობაში. მოიწონა ჩემი განზრახვა, კიდევ ბევრი რამ
მოისურვა და მამაშვილურად გამომეთხოვა.
მოსკოვში დაბრუნებისთანავე შევუდექი დაგროვილი მასალის დამუ
შავებას და დიდის კმაყოფილებით ვიგონებდი ამ პირველ მოგზაურობას.
როდესაც ჩემს აღტაცებას ვუზიარებდი ჩემს ამხანაგებს, გარდა ორი-სამისა,
სხვებს არაფერი სჯეროდათ და არც ესმოდათ. ან კი რა უნდა გაეგოთ
ჩემი სულისკვეთების, როდესაც არა[თუ] ძველ ქართულ მწერლობას არ
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იცნობდნენ, არამედ ახალი მწერლობიდანაც ძლივს ხუთიოდე წიგნი
ჰქონდათ წაკითხული.
ასეთი უვიცობა ქართულის, თანაც ყოველკვირეული ჩვენი კრებები,
სადაც ოციოდე სტუდენტი ვიკრიბებოდით და ქართული ენის მაგივრად
მხოლოდ რუსული ისმოდა, გულს მიწუხებდა და ამ გარემოებას ვერ
ვეგუებოდი. სანამ კრება გაიხსნებოდა და ბაასი უბრალოდ გასართობ
საქმეს შეეხებოდა, კიდევ გაიგონებდით ქართულს, მაგრამ როგორც
კი სხდომა გაიხსნებოდა და თათბირი დაიწყებოდა, მხოლოდ რუსულს
გაიგონებდით, როდესაც არც ერთი რუსი არ გვერია.
დავიწყე თანდათან უფრო დაახლოვებულ სტუდენტებთან შინაური
მუშაობა. ჩვენი ქართული წიგნთსაცავი მე ჩამაბარეს. იყო ერთი ასიოდე
წიგნი. ერთ შაბათს უნდა გამოეთხოვათ წიგნი და მეორე შაბათს მორიგ
სხდომაზე უნდა მომეტანა და გადამეცა. ასეთი წესი იყო შემოღებული.
ოციოდე დამსწრე პირებში ხანდახან ერთიც კი არ მოითხოვდა რასმე.
მაშინ მე თვითონ მოვიგონებდი ხოლმე კრების დასრულების შემდეგ,
აბა, ვის რა წიგნი ჰსურს, რომ მომეტანა, მაგრამ ძლივს ერთი-ორი თუ
დამისახელებდა. მაშინ ასეთი გზა ვარჩიე: ყოველ კრებაზე მიმქონდა
ოციოდე წიგნი და კრების დასრულებისას დავულაგებდი ხოლმე
მაგიდაზე და თითქმის ვაძალებდი წაღებას. მეტადრე ჩვენი პოეტების და
ბელლეტრისტების თხზულებას. ისე უგულოდ გადაავლებდნენ თვალს,
ზოგი ჩუმად გამშორდებოდა, ზოგი იტყოდა, არა მცალია, ისეთი ბევრი
სამუშაო მაქვსო, ზოგი მერე წავიღებო და ზოგი რას არ იტყოდა, რომ ეს
სამწუხარო მოვალეობა თავიდან აეშორებია. ბოლოს და ბოლოს, სამიოდე,
ოთხიოდე პირს ძლივს მივაჩეჩებდი ხოლმე. ძალიან ეუცნაურებოდათ
ასეთი წიგნთსაცავის გამგე ჯერ არ გვყოლიაო. წიგნთსაცავს იღლიით თან
დაათრევს, ოღონდ კი წიგნი წავიკითხოთო და სხვა. რაც გვაკლდა წიგნები,
ყოველ წელიწადს ჩემი საკუთარი წიგნები ჩამქონდა საქართველოდან,
მაგრამ მკითხველთა რიცხვი მაინც არ მატულობდა. რომ გადაგეხედათ,
წიგნთსაცავის დავთარი სამწუხარო სურათს წარმოადგენდა. მთელი
აკადემიური წლის განმავლობაში წაღებულ წიგნების რიცხვი მხოლოდ
რამოდენიმე ათეულს წარმოადგენდა, ისიც ამგვარი დაძალების შემდეგ,
რომელიც მე შემოვიღე. ხშირად ვამბობდი: აი, სად გასჭრა ვერაგმა
პოლიტიკამ გემნაზიაში შემოღებულ გადაგვარებისამ და ერთგულად
ასრულებენ ესენი ქართულისა და ქართული მწერლობის აბუჩად აგდების
პოლიტიკას. შედეგი სამწუხარო პოლიტიკის გაბატონებისა და ადამიანის
საბოლოო გაუკუღმართებისა. მდგომარეობა მეტად გულსაკლავი იყო და
მწარე ფიქრების აღმძვრელი ყოველი შეგნებული ქართველისათვის.
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1896 წლის შემოდგომა
სახელმწიფო გამოცდები ჩავაბარე. ექვსი კვირის გადაჭარბებულმა
მუშაობამ საკმაოდ დამღალა, რადგან მთელი საექიმო ფაკულტეტის
საგნები უნდა ჩამებარებია საბოლოო გამოცდისათვის. ეს ახლად
შემოღებული წესი იყო საექიმო ფაკულტეტის გათავების, ყოველთვის
დასაღალავი და მოსაბეზრებელი და, რასაკვირველია, დიდი წყევლაკრულვა ვუთავაზეთ იმ მინისტრის სახელს, რომელსაც ეს წესი
სავალდებულოდ დაედგინა მთელი რუსეთისათვის. ამით თავდებოდა
ყველაფერი ჩვენი ვალდებულება უმაღლესი სასწავლებლისადმი.
უნივერსიტეტში პროფესორებმა გამოსათხოვარი სიტყვა გვითხრეს,
გვისურვეს კარგი წარმატება მომავალი მუშაობისათვის და დაგვპირდნენ
რამოდენიმე თვის შემდეგ საექიმო დიპლომის გამოგზავნას.
უცნაური იყო ჩვენი სულისკვეთება, როდესაც ამდენი ხნის მუშაობის
შემდეგ ვიგრძენით ჩვენი თავი სავსებით განთავისუფლებული ყოველგვარ
სასტუდენტო მუშაობისაგან. ჩვენ წინ იხსნებოდა სრულიად ახალი ხანა,
როდესაც მძიმე მოვალეობა დაკისრებული ახალი ცხოვრებით ახალ
სარბიელს გვიშლიდა იმ დიდ მოვალეობისათვის, რომელიც ექიმს ეკისრება
ავადმყოფის ტანჯვის შესამსუბუქებლად, რასაც იგი სამართლიანად მოელის
მკურნალისაგან, როგორც სხვა ალაგასაც მაქვს აღნიშნული. სამწუხაროდ,
ასეთი მომზადება ჩვენ გვაკლდა და სწორედ ამაზედ იყო დამყარებული ჩემი
იმედი მამაჩემთან უკანასკნელ ზაფხულს მოლაპარაკების დროს, როდესაც
ის მირჩევდა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჯერ საქართველოში
დაბრუნებას და საექიმო მუშაობის დაწყებას, რომ უკეთ გავცნობოდი იმ
საჭიროებებსაც, რასაც პირადი გამოცდილებით მივიღებდი და შემდეგ
რამოდენიმე თვის მუშაობისა კარგად გამომერკვია, რა იქნებოდა ჩემთვის
უფრო საჭირო და ამის მიხედვით იმის გათვალისწინება, მისი რჩევით
უფრო ადვილი იქნებოდა იმას დავწაფებოდი უცხოეთში საექიმო დარგში
მოსამზადებლად. მე, როგორც თავიდანვე მქონდა გადაწყვეტილი,
ვამჯობინე სწორედ დამესრულებია ჩემი სწავლა და კარგი მომზადებით
სამშობლოში დაბრუნებულს დამეწყო მუშაობა.
მე და მამა ხშირად ვსაუბრობდით ამ ნიადაგზე და ჩვენი დასკვნა
ასეთი იყო: საექიმო მუშაობა ამ მოვალეობის კარგი ასრულებისთვის
იმდენად რთულად მესახებოდა, რომ მისი დაკისრება არ მინდოდა, თუ
არ მექნებოდა ნამდვილი რწმენა, რომ ავადმყოფისათვის შემეძლო
ყველაფრის მიწოდება მხოლოდ ნამდვილი ცოდნის და გამოცდილების
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ნიადაგზედ. ეს კი მოითხოვდა საექიმო კურსის დასრულების შემდეგ
კლინიკურ გამოცდილების მიღებას რამოდენიმე წლის განმავლობაში
გამოცდილ პროფესორებთან. სხვადასხვა გამოცდილ ექიმებთან
საუბრის წყალობით გამორკვეული მქონდა, რომ შესაძლებელი იყო
გერმანიაში ან საფრანგეთში წასვლის საშუალება. მამაჩემთან ამაზედ
უკვე შეთანხმებული ვიყავი. ისიც მპირდებოდა რუსეთში სწავლის
დამთავრების შემდეგ ორი წლით საფრანგეთში გაგზავნას. მოსკოვის
სტუდენტებში ოციოდე კაცს ჰქონდა გადაწყვეტილი უცხოეთში წასვლა.
ყველანი გერმანიას ირჩევდნენ წასასვლელად, მე ვიყავი მხოლოდ ერთი,
რომელმაც გადავწყვიტე საფრანგეთში წამოსვლა. ამისათვის ყველანი
საცინად მიგდებდნენ ჩემი არჩევანისათვის და მეუბნებოდნენ: უთუოდ
საარშიყოდ აგირჩევია პარიზში წასვლა, თორემ ვისაც ნამდვილი მუშაობა
უნდა, ის როგორ წავა საფრანგეთშიო. იმდენად მოხიბლული იყო იმ
დროს რუსეთი-გერმანიის უპირატესობით. თანაც ეს იყო მიზეზი იმისა,
რომ საუკეთესო პროფესორები რუსეთის საუკეთესო ფაკულტეტების
გერმანიაში ნამყოფი იყვნენ და იმათთვის გერმანიის გარეშე არაფერი არ
არსებობდა.
მე კი ცალკე შეხედულება მქონდა გერმანიის ხალხის შესახებ და
არაფერი მიზიდავდა იმ ქვეყნისაკენ. ერთის მხრით, ეს გარემოება რომ
პროგემნაზიაში სწავლის დროს ჩვენთვის სავალდებულო იყო ფრანგული
ენა, რადგან გერმანული ენის მასწავლებელი არც გვყავდა. გემნაზიაში
მე-5-ე კლასში გადასვლის დროს კი ჩვენთვის შეუძლებელი იყო
გერმანულის შესწავლა, ფრანგულს კი მე-8-ე კლასამდე ვაგრძელებდით.
თუმცა ორივე ენა ძალიან სუსტ ცოდნას იძლეოდა როგორც ფრანგული,
აგრეთვე გერმანული ენისას, მაინც იმედი მქონდა, რომ საფრანგეთში
უფრო მალე ვისწავლიდი ფრანგულს და მით რამოდენიმე თვით დროს
მოვიგებდი. იყო კიდევ ერთი გარემოება, რომელმაც ძალიან გამინელა
სურვილი გერმანიაში წასვლის. ეს იყო შემდეგი: როგორც სხვაგანაც
ვამბობ ჩემ მოგონებაში118, მოსკოვის სათვისტომოს გარდა, ერთ
ჯგუფს სტუდენტებისას ჰქონდა დაარსებული ე. წ. ინტერნაციონალური
წრე, სადაც წევრებად შეეძლოთ ყოფნა მხოლოდ უკრაინელებს,
პოლონელებს, ბალკანეთიდან სერბიელებს და ბულღარელებს, ჩეხებს.
ამ ჯგუფის მიზანი იყო გავცნობოდით თვითეული ქვეყნის ისტორიას და
ლიტერატურას პოლიტიკურ ვითარებასთან შეფარდებით. პოლონეთის

118

ავტორის მიერ ნახსენებ მოგონებას ვერ მივაკვლიეთ.
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წარმომადგენელი ხშირად გვიკეთებდა მოხსენებას პოლონელების შე
ვიწროებულ მდგომარეობის შესახებ როგორც რუსეთის პოლონეთში,
აგრეთვე ავსტრიის, გერმანიისა და პოლონეთის შესახებ. მოთხრობილი
იყო 13 წლის პოლონელი ქალიშვილის მოწაფის ამბავი და სურათიც
იყო დახატული. სურათზედ იყო წარმოდგენილი წკეპლებით დასუსხული
მხოლოდ იმისათვის, რომ ამ მოწაფეს გერმანელი სამღვთო რჯულის
მასწავლებლისათვის, ე. ი. პასტორისათვის, გაკვეთილზედ არ უპასუხია
გერმანულად იმ მიზეზით, რომ მისთვის გერმანული ენა სავალდებულო არ
იყო, რადგან კათოლიკე სარწმუნოების იყო. გაბრაზებულ მასწავლებელს
იქვე ჩაეხადა პერანგი მოწაფისათვის და რამოდენიმეჯერ დაერტყა
წკეპლები ისე მძლავრად, რომ მთელი ზურგი დასისხლიანებული და
დაიარებული ჰქონდა. ჩვენზედ, ყველაზედ, ვინც დავესწარით ამ ამბის
მოთხრობას და სურათის ნახვას, საშინელი შთაბეჭდილება მოახდინა.
მეორე შემთხვევა იყო შემდეგი იმავე პოლონელისაგან მოტანილი,
არალეგალურად გამოცემული გერმანიაში: ერთი ჯარის უფროსს
გამოუცხადებია თავის ჯარისკაცებისათვის, ფეხები უნდა დაიბანოთ
ხშირადო, დაგათვალიერებთ და ვინც ამ ბრძანებას არ აასრულებს,
სასტიკად დავსჯიო. ორი კვირის შემდეგ მისულა, უბრძანებია
ჯარისკაცებისათვის, აბა, გაიხადეთ ყველამ წინდები, უნდა ვნახო, როგორ
ასრულებთ ბრძანებასო. უმფროსს უნახავს, რომ ათიოდე ჯარისკაცს
ფეხები და წინდებიც ძალიან ჭუჭყიანი ჰქონიათ. მეტისმეტად გაბრაზებულა
და უყვირია ამათთვის: შესჭამეთ ეს წინდები! და არ გაგიშვებთ აქედან,
სანამ არ ჩაყლაპავთო. ადვილი მისახვედრია, როგორ შთაბეჭდილებას
მოახდენდა ჩვენზედ ეს ამბავი. საკმარისი იყო ამ ორი ამბის და, საერთოდ,
პოლონეთის შევიწროების საწინააღმდეგო პოლიტიკის გაგება, რომ ასეთ
ქვეყანას ჩვენთვის მიმზიდველობა დაჰკარგოდა.
ამასთანავე, უკანასკნელ კურსზედ რომ ვიყავი საექიმო ფაკულტეტზედ,
ერთ ჩემ ბულღარელ მეგობართან ერთად, რომლის გვარი იყო ივანოვი,
გარდავწყვიტეთ კლინიკების ახლოს საცხოვრებლად, ერთ ფრანგის ოჯახში
დაგვექირავებია ბინა, რომ საფრანგეთში წამოსვლის წინედ შეგვეჩვია
ყური ფრანგულ ლაპარაკისათვის. დიასახლისის დედამ სრულებით
არ იცოდა რუსული ენა და მისი მოზრდილი, გაუთხოვარი ქალიშვილი
კი სულ ცოტას ახერხებდა რუსულ ლაპარაკს და სწორედ ჩვენთვის ეს
კარგი შესაფერისი შემთხვევა იყო ფრანგული ენის ყურის შესაჩვევად და
სავარჯიშოდ. საზოგადოთ გემნაზიაში შეძენილი ცოდნა ფრანგული ენის
ძალიან სუსტი იყო, ძალიან ცოტა გამოცდილებას იძლეოდა და სრულებით
არ გვაძლევდა რაიმე მომზადებას ამ ენაზედ ლაპარაკისას. ასე რომ,
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ძალიან საჭიროთ ჩავთვალეთ მე და ჩემმა მეგობარმაც ასეთი წინასწარი
ვარჯიში (რადგანაც ისიც ჩემსავით საფრანგეთში აპირებდა წასვლას)
მალე და ჩქარა ფრანგული ენის შესასწავლად. პირველ დღიდანვე
მოხუცებულმა დიასახლისმა გვითხრა: „მენტენან მესიე, ვუ დევე პარლე
ფრანსე პარსკე ჟე ნე კომპრან პა ლე რუს”. ჩვენ რომ იტყვიან, წაგვიხდა
საქციელი, ვერც მე და ვერც ჩემმა მეგობარმა, ერთი სიტყვაც საპასუხო
ვერ მოვახერხეთ. ისე გაგვიქრა ტვინიდან მთელი ფრანგულის ცოდნა,
რომ ვერაფერი ვუპასუხეთ. ასე კარგად ვიცოდით ფრანგული. მერე
თვითონ მოხუცებულმა გვიშველა და გვითხრა, თქვენ უნდა მიპასუხოთ
შემდეგი: „ტრე ბიენ, მადამ, ჟუსტემან, ნუ ვულონ აპრანდრ ლე ფრანსე”
და გაგვამეორებია რამოდენიმეჯერ და ასე, ამნაირად, ყოველ დღეს
თანდათანობით აგვადგმევია ენა ფრანგულად.
ეს სიძნელე გაქრა და მალე უკვე პატარა საუბრის გამართვა ჩვეულებ
რივ საქმედ გაგვიხდა. თანდათან გადავდიოდით უფრო რთულ და სერიო
ზულ საუბარზედ. სხვათა შორის, დედაც და ქალიშვილიც ბევრ რასმეს
გვიამბობდნენ პარიზის შესახებ, რომელსაც ყოველთვის აღტაცებით
იხსენიებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდი ხანია მოსკოვში
ცხოვრობდნენ. ქალიშვილი იქვე დაქვრივებულიყო და დედასთან
ერთად პანსიონერებს იყვანდნენ და ამით ცხოვრობდნენ. სხვათა შორის,
დიასახლისმა, კარგად რომ გაგვიცნო, გვითხრა: კარგ დროს მიდიხართ
პარიზში და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ცოლიანები დაბრუნდებით
იქიდან. ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი წინასწარმეტყველება აგიხდებათ. ოღონდ
ერთ რამეს გთხოვთ: საქართველოში დაბრუნების წინ თქვენი მეუღლით
მოსკოვში გამოგვიაროთ და თანაც ეშმაკურად ჩაიცინებდა ხოლმე.
თანდათანობით მე შევაჩვიე დიასახლისი საქართველოს საკითხის
შესახებ საუბარს და ჩემმა მეგობარმა კი ბულღარულისას. თანაც
გავაგებინე, რომ ქართველმა კაცმა უსათუოდ ქართველი ქალი უნდა
შეირთოს და არა მგონია, რომ ფრანგის ქალი ამისათვის გამოსადეგი
იქნეს. ამაზედ მიპასუხებდა ხოლმე: სიყვარულმა ეგ ანგარიშები არ იცის,
მე კი ასე მგონია, რაღაც წინათგრძნობა მალაპარაკებს, რომ თქვენ იქიდან
მარტო არ დაბრუნდებით.
ასე სასიამოვნოდ მიმდინარეობდა ჩვენი ცხოვრება ამ ოჯახში. დედასაც
და ქალიშვილსაც მოსდიოდათ ფრანგული ჟურნალები და ყველაფერს
საგულისხმოს გვიამბობდნენ ხოლმე პარიზის ცხოვრებიდან. მთელი
წელიწადი მათთან სასიამოვნოთ გატარებული ძალიან გამოგვადგა
ფრანგული ენის შესასწავლად და, სხვათა შორის, ამ გარემოებამ ძალიან
გადასძლია სასწორი ჩემი არჩევანის საფრანგეთში წამოსასვლელად.
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ეს ჩემი გადაწყვეტილება უკვე საბოლოოდ გამოირკვა. ეხლა, მხოლოდ
წინასწარ შეთანხმების თანახმად, ველოდი ჩემ ბიძაშვილს, ტრიფონ
ღამბაშიძეს119, რომელიც მოსკოვში უნდა ჩამოსულიყო. ეს ცნობაც
მომივიდა. ასე რომ, რამოდენიმე დღეში ახლოვდებოდა ჩვენი უცხოეთში
წამოსვლის დრო. შევჩერდეთ რამოდენიმე პიროვნებაზედ: ჩემი ბი
ძა
შვილი ტრიფონ ღამბაშიძე იყო სოფლის მასწავლებელი და სრულებით
თავისებურად ასწავლიდა ბავშვებს. იმ დროის პოლიტიკის თანახმად,
მათ ნაბრძანები ჰქონდათ, სასწავლებლებში არაფერი პატრიოტული
გრძნობა არ გაეღვიძებიათ მოწაფეებში. საქართველოს ისტორიიდან
კრინტი არ უნდა დაეძრათ და რუსეთისადმი მონური განწყობილებით
აღევსოთ მოწაფეების აზროვნება და სულისკვეთება. მიუხედავად ამისა, ის
თავისებურად აწარმოებდა სწავლას, როგორც მას თავისი პატრიოტული
119
ტრიფონ ღამბაშიძე – ვახტანგ ღამბაშიძის ბიძის, გიორგის ვაჟი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების ნამდვილი წევრი 1906 წლიდან და ამავე საზოგადოების თბილისის განყოფილების
წევრი 1917 წლიდან.
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გრძნობა უკარნახებდა. ბავშვებმა ყველამ იცოდა, მაგალითად, აკაკის
პატრიოტული ლექსები. ერთხელ ვეწვიე მას სოფ. კორბეულში, ჭიათურის
და საჩხერეს შუა, მიჩვენა მან ბავშვების რვეულები, სადაც ჩაწერილი
ჰქონდათ აკაკის ლექსი „ხანჯალი“ თავიდან ბოლომდე. მან გამოიყვანა
მოწაფეები ჩემ წინ, რომელთაც ზეპირად თავიდან ბოლომდე მითხრეს
მთელი ლექსი, მთელი თავისი მნიშვნელობით. სხვათა შორის, ამ
გარემოებამ განცვიფრებაში მომიყვანა და ჩემს შეკითხვაზედ: როგორ არ
გეშინია, რომ ასეთი ლექსი რვეულში ჩაგიწერინებია ბავშვებისათვის, ეს
რომ გაიგონ უფროსებმა, ხომ ერთ დღეს არ დაგაყენებენ სასწავლებელში
და სამსახურიდან გამოგაგდებენ? ამაზედ მარტო ღიმილით მიპასუხა:
მე რას დავეძებ მათ რისხვ[ა]ს, ლექსი უაღრესად პატრიოტულია და
ყოველმა ბავშვმა უნდა იცოდეს. და თუკი გამომაგდებენ, წავალ სახლში
და სიმშილით მაინც არ მოვკვდები. რამოდენიმე დღეს დავრჩი მასთან და
მითხრა: მოსვლა შენი იყო, მაგრამ წასვლა ჩემზედ არის დამოკიდებულიო.
15 ვარია მყავს და ერთი მამალი, დღეში ორ ვარიას მოგართმევ, რომელიც
გვეყოფა შვიდ დღეს, მერვე დღეს მამალსაც მივაყოლებთ. ამნაირად რვა
დღეს უზრუნველყოფილი ვართ. ამასობაში ბავშვებს დავითხოვ და შენთან
ერთად დავბრუნდები ზესტაფონშიო.
ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ყოველდღე 5 საათი, ბავშვებთან
ვერთობოდი, საღამოს კი ქართული პოეტების ნაწარმოებების კითხვას
ვუნდებოდით. ეს იყო ჩვენი სრული დასვენება. საგულისხმო იყო
გაკვეთილების დროს ბავშვების გამოკითხვა საქართველოს ისტორიის
შესახებ. ეს ვითომ აკრძალული საგანი ისე კარგად ჰქონდათ მოწაფეებს
შესწავლილი, რომ სასიამოვნო იყო მათი მოსმენა. ისტორიის ცოდნასთან
ერთად მშვენივრად ჰქონდათ დაზეპირებული საჭირო ლექსები,
მაგალითად, აკაკის ლექსი:
„ჩამომეხსენ, სქვიტორელო,
რა მაქვს შენთან საზიარო,
თვით ოხერო მოუვლელო,
როგორ უნდა მომიარო“.
ბავშვებს რომ შევეკითხე: ეს „სქვიტორელი“ რას ნიშნავს? ბავშვმა
ცოცხლად მიპასუხა: რუსის სახელია, ბატონო, „სქვიტი“ ძველად რუსეთის
სახელს ნიშნავდა. შემდეგ წაიკითხეს აკაკის ლექსი:
„თავშეხვეულს გავექეცი,
თავწითელამ დამიჭირა“.
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და განაგრძო ბოლომდე შემდეგ ლექსი:
„მოლამ, ყადმა და ხაჯიამ,
შეკრეს პირობა ძლიერი...“
აქაც, ჩემი შეკითხვის შემდეგ თუ რას ნიშნავდა „თავშეხვეული“ და
„თავწითელა“, ბავშვმა ცქვიტად მიპასუხა: „თავშეხვეული“, ბატონო,
თათარს ნიშნავს, „თავწითელა“ – რუსს.
მე ძალიან აღტაცებული დავრჩი და ვუთხარი ჩემ ბიძაშვილს: ბარაქალა
და ყოჩაღ, რომ ასე კარგად და პატრიოტულად გაგიწვრთნია ბავშვები,
შენც და შენ მოწაფეებს უმაღლესს ნიშანს დაგისვამ, ე. ი. 5-ს და მადლობის
მეტს ვერაფერს გეტყვი ასე მშვენივრად ბავშვების გაწვრთნისათვის,
მაგრამ თუ ოდესმე მოგაგნო და გინახა ეს ნამუშევარი სარევიზიოთ
მოსულმა სულთამხუთავმა, იცოდე, რომ თავს მოგაფხანიებენ და იაფად
არ დაგიჯდება შენი მამულიშვილური სულისკვეთება.
ერთ-ერთ საღამოს ჩავიგდე ჩემი ბიძაშვილი ხელში და შემდეგი ვუთ
ხარი: ეს რამოდენიმე დღე, შენთან გატარებული, უაღრესად სასიამოვნო
იყო ჩემთვის, მით უფრო სავალდებულოთ მიმაჩნია შენი მომავლისათვის
ზრუნვა. ბევრი ვიფიქრე და შემდეგ ამ დასკვნას დავადექი: ეს ასპარეზი
შენთვის გამოსადეგი და საბოლოო არ არის. ამავე დროს, ხომ ვერ გეტყვი,
დაანებე თავი და შეცვალე შენი ... [...]120, ამიტომაც სულ სხვა რამე უნდა
გირჩიო, რომ სხვა მხრივ მოემზადო შენი საქმიანობის წარმოებისათვის.
შენ მითხარი ერთხელ, ძალიან გენატრებოდა სოფ. კუხში (ხონის ახლო
არის) გადასვლა ნესტორ წერეთელთან121, რომელსაც აბრეშუმის ქარხანა
ჰქონდა გახსნილი და ამ ქარხანაში გინდოდა სწორედ გადატანა შენი
საქმიანობის. რადგან შენ ეს საქმე საგულისხმოდ მიგაჩნია და გიყვარს,
ერთ რამეს გირჩევ: გადახვიდე ნესტორ წერეთელთან, ისწავლო პირველი
საფეხური აბრეშუმის ქსოვის და შემდეგ ორი წლის გამოცდილება
გექნება. მეც ამ ხანებში დავასრულებ საექიმო ფაკულტეტს და წაგიყვან
საფრანგეთში, სადაც გაეწაფები ფრანგულ ენაში. იქიდან გადაგიყვან ქ.
ლიონში, სადაც საუკეთესოდ არის გავრცელებული აბრეშუმის ქსოვა.
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დედანში ტექსტი არ იკითხება.
ნესტორ წერეთელი (?-1905) – აბრეშუმის მრეწველი, სათემო განვითარების ინიციატორი. მისი
ხელმძღვანელობით 1883 წელს დაარსდა კუხისა და გუბის გამსესხებელ-შემნახველი ამხანაგობა,
1895 წელს კი – ქუთაისის გუბერნიის მეაბრეშუმეთა პირველი ამხანაგობა. თანამშრომლობდა გაზეთ
„ივერიასთან“. პირველმა გახსნა წიგნის მაღაზია ხონში.
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იქ დაგაბინავებ კარგ ქარხანაში და სულ მალე მოახერხებ ამ ქსოვის
საუკეთესოდ შესწავლას, რომ მერე საქართველოში დაბრუნებისას
შეგეძლოს რთული და დაწინაურებული ქსოვის საქმეს ჩაუდგე სათავეში.
ხომ იცი, რომ ბოლო დროს აბრეშუმის წარმოებამ დიდი ნაყოფი გამოიღო
იმერეთში და აბრეშუმის პარკის უბრალოდ გაგზავნის მაგივრად უცხოეთში,
ბევრის წილათ უფრო მოსაგები იქნება ადგილზევე ამ ძაფის დამუშავება.
აბა, დაუფიქრდი ამ საქმეს და სანამ შენთან ვარ, შენი საბოლოო დასკვნა
გამიზიარე და სიტყვა მომეცი, რომ უთუოდ მოისურვებ ჩემი გეგმის მიღებას.
დრო გადიოდა სასიამოვნო გაკვეთილების მოსმენაში და გული
ხარობდა, როდესაც ვგრძნობდი, რომ ეს ნორჩი და ნიჭიერი ახალ
გაზრდობა ასე მშვენივრათ ეწაფებოდა მშობლიურ სწავლას. თანაც
ვფიქრობდი: საუბედურო უნდა იყოს ის წეს-წყობილება, რომელიც
თავზედ ჰქონდა დატეხილი ჩვენ სამშობლო მხარეს, რომელსაც არ
შეეძლო ბუნებრივათ ასეთი სწავლა-განათლების მოწყობა და პირიქით,
ყველაფერი აკრძალული იყო, გაუკუღმართებულ გზაზედ იყო დაყენებული
ყველაფერი და ასეთი მასწავლებელიც იშვიათ მოვლენათ იყო გამხდარი.
ბუნებრივი გზა მშობლიური განვითარების უნდა ყოფილიყო დამალული
და ქურდულათ ჩატარებული, ისიც დროებითათ, დიდი სასჯელის შიშით.
დღეებს ვატარებდით მრავალ მოწაფეებთან ერთად, საღამოებს კი –
სხვადასხვა ქართულ წიგნების კითხვაში, რადგანაც ჩვენ ბინაზე გვქონდა
კარგი წიგნთსაცავი ყველა იმ დროისათვის გამოსული ქართული წიგნების.
ვარიების რიცხვი თანდათან კლებულობდა, მაშასადამე, ჩვენი წასვლის
დროც ახლოვდებოდა. ერთხელ გავახსენე დაპირებული კითხვის პასუხი,
ჩემმა ბიძაშვილმა გამომიცხადა: რა თქმა უნდა, შენი რჩევა საუცხოვო არის
ჩემი მომავალი ცხოვრებისათვის, იმ დიდი ბედნიერების მომასწავებელი,
მაგრამ მხოლოდ ერთი გარემოება მაფიქრებს: ვაითუ გამიჭირდეს ეს
ფრანგულის შესწავლა, რადგანაც არც ისე ახალგაზრდა ვარ და ვაითუ
ის ფული არ გვეყოს, რაც მაქვს გადადებული და რასაც ჩემი სიმამრი
გამომიგზავნის. დედას და მამას ხომ, როგორც იცი, არაფერი საშუალება
არა აქვსო, რომ რამე მომაწოდონ. ამაზედ მე ვუპასუხე: ამის გამო დარდი
ნუ გექნება, ცხოვრებას მე გაგიადვილებ, იქ რომ ყველაფერი იაფად
დაგვიჯდეს და თუ გაჭირდა საქმე, დახმარებასაც მოგიპოვებ. თავი და
ბოლო არის სურვილი და ცნობისმოყვარეობა, სიმუყაითე ყოველ საქმეში,
რადგანაც შენ ორივე თვისება გაბადია, ეჭვი არა მაქვს კარგი შედეგის.
ძალიან მინდა და მენატრება შენი გაპარიზელება და ჩემთვის ძალიან
სასახელო იქნება შემდეგში, რომ შროშელი კაცი ფრანგულად სხაპასხუპით
მოლაპარაკე დაბრუნდება საქართველოში. უკანასკნელ დღეს ბავშვების
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დათხოვნის წინ, გამოსათხოვარი სიტყვა უთხრა ყველა თავის მოწაფეებს,
შესაფერისი დარიგება მისცა, რომ არ დავიწყებოდათ ნასწავლი
ლექსები. მე, ჩემის მხრით, დიდი მადლობა შევსწირე მასწავლებელს და
ბავშვებს კარგი სწავლისათვის და თანაც ვურჩიე, რომ არავისათვის არ
ეჩვენებიათ თავიანთი რვეულები, თუ ვინმე უცხო ან მთავრობის კაცი მათ
შეეკითხებოდენ. თანაც დავუმატე, რომ იძულებული ვართ ასე დავმალოთ
ჩვენი ნაშრომ-ნაფიქრი, რადგანაც საკუთარი მთავრობის მაგივრად უცხო
ხალხი გვყავს გაბატონებული და ჩვენს ნებაზედ არ შეგვიძლია არაფრის
გაკეთება.
შემდეგ დღეს დავადექით ულევის გზას, რომელიც მართლაც ულევი
არის და ერთი დღის სიარულის შემდეგ ჩამოვედით სოფ. შროშაში,
სადაც ჩემი ბიძაშვილის მშობლები იყვნენ. იქ ბიძაჩემს მივახარე
ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ რამოდენიმე წელიწადში თქვენი შვილი
დამპირდა საფრანგეთში წამოსვლას ჩემთან ერთად, სადაც დარჩება ორ
წელიწადს, აბრეშუმის ქსოვის შესასწავლად. წინდაწინვე გატყობინებთ
ჩვენ გადაწყვეტილებას, რომ მერე არ გაგიკვირდესთ. ამაზედ ბიძაჩემმა
მიპასუხა, დარბაისელი და ბუნებით ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო –
დარწმუნებული ვარ, რომ შენი რჩევა ცუდი არ იქნება, თუკი უფულობამ
არ დააბრკოლა და არ შეუშალა ხელი. ბიცოლამ კი მიპასუხა: მაგაზედ
მეტი ბედნიერება რად მინდა, რომ ჩემი ტრიფონი თქვენთან იქნებოდეს
და კარგ კაცად გამოსული, მალე დაგვიბრუნდეს. რაც უნდა იყოს, უბრალო
მასწავლებლის ადგილს აჯობებს მაგის მომავალი მუშაობა (შეიძლება
დაემატოს აქ შროშაში შემოღებული წესი ყველა ბიძების ერთად
შეკრებისა).
მეორე დღეს წავედით ზესტაფონში, სადაც დედაჩემთან ერთად
დაწვრილებით და საბოლოოდ მოვილაპარაკეთ საფრანგეთში ერთად
წასვლის შესახებ. ჩემმა ბიძაშვილმა საბოლოოდ გარდასწყვიტა მომავალ
შემოდგომიდან სოფლის მასწავლებლობის მიტოვება და ნესტორ
წერეთელთან გადასვლა აბრეშუმის ქსოვის შესასწავლად. ამ მიზნით
გაემგზავრა სოფ. კუხში, რომ ორ წელიწადში მომზადებულიყო ჩემთან
წამოსასვლელად. შემდეგში დავუბრუნდებით ჩვენ ამ ამბავს, ამჟამად
გადავალ მოსკოვში ჩამოსვლის ამბავზედ.
როგორც ველოდი, მივიღე ტელეგრამა ჩემი ბიძაშვილის მოსკოვში
ჩამოსვლის შესახებ. ამა და ამ დღეს მოვდივარ მოსკოვში და მომაქვს
ყველაფერიო. დანიშნულ დღეს წავედი სადგურზედ შესახვედრად
და მოვიტანეთ ბევრი რამ, რაც შეთვლილი მქონდა. ჩემთან ერთად
ელოდა ამასვე მთელი მოსკოვის სტუდენტობა, რომელთა რიცხვი
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ადიოდა 35-მდე და რომლებიც ყველანი დაპატიჟებული მყავდა წასვლის
წინად გამოსათხოვებელ ვახშამზედ. ეს ამბავი უცებ გაიგო ყველამ და
პირველსავე დღეს ოციოდე ამხანაგმა მოიყარა თავი ჩემს ბინაზედ. მე
და ჩემმა ბიძაშვილმა ძლივს მოვასწარით ხურჯინების ამოლაგება, რომ
მადამორეული ამხანაგებით გაივსო ოთახი. თვალის წინ გადაშლილი იყო
მშვენიერი სურათი. კალათები სავსე ყურძნით, ნაირ-ნაირი ხილეულობით
და რა გინდოდათ, რომ აქ არ ყოფილიყო: მშვენიერი ბია, ვაშლი,
მსხალი, სხმარტლი, უნაბი, ნიგოზი, თხილი, ნაირ-ნაირი ჩურჩხელები,
ტკბილის-კვერი (თათარა) და ფელამუშის სქელი ნაჭრები. თეთრი და
წითელი ღვინო პატარა ტიკჭორებით, იმერული ყველი და სულგუნი.
მალე შევუდექით ვახშამს და აღტაცებული საზოგადოება უზომოდ
გამხიარულდა, ძალიან მალე და ადვილად. სადღეგრძელოებს საზღვარი
არ ჰქონდა, მჭერმეტყველებით აღსავსე სიტყვებმა ზომას გადააჭარბეს,
სიტყვებს მოჰყვა მშვენიერი სიმღერა და ძალიან გვიან დაიშალა კარგი
მასპინძლობით ნასიამოვნები მხიარული საზოგადოება. ასე მხიარულად
გავატარეთ მთელი დღეები, სანამ სულ არ გამოგველია საქართველოდან
ჩამოტანილი სანოვაგე. ბოლოს მოჰყვა ამას გამოსათხოვარი საღამო,
სადაც დიდძალმა მეგობრებმა მიიღეს მონაწილეობა, თვითეულმა თავის
ნატვრა-სურვილები გამიზიარა, მისურვეს წარმატებით მუშაობა და
შემდეგში სამშობლოში კარგის მომზადებით დაბრუნება. მეორე დღეს
სადგურზედაც გამაცილეს ვარშავისაკენ მიმავალ მატარებელზედ122.
მე და ჩემმა ბიძაშვილმაც ძლივს ამოვისუნთქეთ და დავისვენეთ ასე
გაგრძელებული ნადიმების შემდეგ. მეორე დღეს ჩამოვედით ვარშავაში,
დავბინავდით ოტელში, რათა მეორე დღეს ეს ქალაქი დაგვეთვალიერებია,
რადგანაც გაგონილი გვქონდა მისი იშვიათი სილამაზე და მეტად
საგულისხმოდ მიმაჩნდა პოლონეთის სატახტო ქალაქის ნახვა. მინდოდა
ადგილობრივ დავრწმუნებულიყავი, რამდენად მართალი იყო ის ხმები
გავრცელებული იქაური მაცხოვრებლების შესახებ მათი მამულიშვილურ
მიმართულებისა.
დილით ადრე შევუდექით ქალაქის სხვადასხვა ნაწილების დათვა
ლიერებას. მართლაც, საუცხოვო იყო ყველაფერი, რაც თვალწინ
გვეშლებოდა. საერთოდ, სილამაზესთან ერთად სუფთა ქუჩები, დიდი
მოძრაობა და სიცოცხლე, რომელიც დიდად განსხვავდებოდა სხვა
დანარჩენ ქალაქებისაგან. მაშინვე გრძნობდა ადამიანი, რომ არ იყო
122
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იგი ჩვეულებრივ რუსულ ქალაქში, სულ სხვა ელფერი ეძლეოდა ყოველ
ადგილს. უკვე ვგრძნობდით, რომ უცხოეთს ვუახლოვდებოდით. შევიარეთ
ზოგიერთი სანოვაგის საყიდლად და განცვიფრებაში მოვედით, როდესაც,
მაგალითად, მოვითხოვეთ ცოტა ყველის და ლორის მოცემა და მაღაზიის
მოხელემ გადაჭრით გვიპასუხა, რომ არა გვაქვსო. ჩვენ თვალწინ კი
აურაცხელი რამ იყო მოთხოვნილ სანოვაგესი. მე გახარებულმა მივაძახე
ჩემ ბიძაშვილს: აბა ხალხი მართლაც ესენი ყოფილან და მართალიც
ყოფილა, რაც მაგათზე მქონდა გაგონილი. ამნაირად შევიარეთ ხუთგან,
ექვსგან და დავრწმუნდით, რომ ეს შემთხვევითი მოვლენა კი არ იყო,
არამედ დაკანონებული ყველა პოლონელის მიერ. ბოლოს ერთ მაღაზიაში
ამნაირივე უარის შემდეგ მივუბრუნდი ჩემ ბიძაშვილს და ვუთხარი: ეს
ყველაფერი ძალიან კარგია და საქებარია, მაგრამ ჩვენ თუ რამე არ
წავიღეთ გზაში, ძალიან გაგვიჭირდება, როგორმე უნდა გავაგებიოთ მაგათ,
ვინცა ვართ და იქნებ მაშინ რამე მოგვყიდონ. ამ ლაპარაკის დროს უცებ
მოგვიბრუნდა ნოქარი და გვკითხა: რა ენაზედ ლაპარაკობთ, შემიძლია
შეგეკითხოთ? ამაზედ ვუპასუხე: ჩვენ ქართველები ვართ და ქართულს
ენაზედ ვლაპარაკობთ. თქვენ კი ძალაუნებურად რუსულად შეგეკითხეთ,
რადგანაც, სამწუხაროდ, პოლონური ენა არ ვიცით. მაშ, ძალიან უკაცრავად
გახლავართ, რომ უარი გითხარით და რადგანაც გავიგეთ თქვენი ვინაობა,
რასაკვირველია, დიდის სიამოვნებით მოგართმევთ ყველაფერს და
ყველაფერი გვაქვს, რაზედაც უარი გითხარითო. ამის შემდეგ გაიბა
ჩვენს შორის რუსული ლაპარაკი და ძალიან თავაზიანად ყველაფერი
მოგვცეს, რაც კი მოვითხოვეთ. ამასთანავე ჩვენ ვუთხარით, რომ ორივენი
პარიზში მივდიოდით. ყველაფერი ნავაჭრი ჩაგვილაგეს კარგად, კარგად
შეგვიხვიეს, გვისურვეს მშვიდობით მგზავრობა და მიგვაცილეს კარებამდე.
კიდევ განმეორებული ბოდიშით მოგვმართეს, რაზედაც მე ვუპასუხე:
პირიქით, მე ძალიან მომეწონა თქვენი პასუხი, რადგანაც დავრწმუნდი, რაც
თქვენზედ გამეგონა, სინამდვილე ყოფილა. სახარბიელოდ მივიჩნიე ეს
ამბავი და ჩემს ბიძაშვილს ვუთხარი: ხალხი ეს ყოფილა და პატრიოტობაც
ამათ სცოდნიათ.
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პოეტი აკაკი წერეთელი
პატარა ცემის მოგონებიდან123
ჩვენი დიდებული მგოსანი აკაკი ძალიან დაახლოვებული იყო
მამაჩემის ოჯახთან. ერთ დროს დაბადებულნი, ერთ მაზრაში მცხოვრებნი,
თანამედროვენი იყვნენ საზოგადო მოღვაწეობის ასპარეზზე და
ეკუთვნოდენ იმ მცირე ჯგუფს ეროვნულად განწყობილ მოწინავე
ქართველებისას, რომელთა რიცხვი იმ დროს თითებით ჩამოსათვლელი
იყო. ეს მეგობრობა აკაკისა და მამას შორის უფრო განმტკიცდა, როდესაც
მამაჩემი შეუდგა ერთადერთ სასულიერო საერო ჟურნალის „მწყემსის“
გამოცემას, რომელიც მან განაგრძო, მრავალი დაბრკოლებისა და
სიძნელის მიუხედავად, ოცდაშვიდი წლის განმავლობაში.
საჩხერედან მომავალი გზა ქუთაისში წასასვლელად ზესტაფონზე
მოდიოდა და იქიდან 1872 წლიდან უკვე რკინისგზით შეიძლებოდა
ქუთაისს ჩასვლა. აკაკი წერეთელიც, რომელიც თავის სოფელ სხვიტორში
(საჩხერესთან ახლოსაა) სცხოვრობდა, თბილისში თუ ქუთაისში
წასასვლელად ყოველთვის ზესტაფონში უნდა ჩამოსულიყო და ამიტომაც
ხშირად რჩებოდა ჩვენს ოჯახში. მეც სულ პატარას მახსოვს მისი
ალერსიანი ლაპარაკი, მხიარული სიცილი. მას განსაკუთრებით უყვარდა
ბავშვები, დიდის ყურადღებით ეპყრობოდა მათ და ეს, რასაკვირველია,
ბავშვისათვის ყოველთვის მეტად საგრძნობელია. ბავშვი, როგორც
პატარა კატამ იცის და პატარა ძაღლმაც, მაშინათვე იგრძნობს ხოლმე, თუ
მას დიდი უცხო ვინმე მიეალერსება. ეს საერთოდ ცნობილია. ამიტომაც
ჩემი ნორჩი ბავშვობიდან აკაკის მშვენიერი სახე და სასიამოვნო ლაპარაკი
მომხიბლავ მოგონებად მაქვს დარჩენილი. მისი ხანგძლივი საუბარი ჩემ
დედ-მამასთან ტკბილ ნანასავით ყურს მიამებდა და რაღაც სათაყვანებელ
ბუმბერაზად მესახებოდა ყოველთვის, როდესაც იგი გაჩნდებოდა ჩვენს
ოჯახში. ყოველთვის წაიკითხავდა ხოლმე ახლად დაწერილს თავის ლექსს,
რომელთაგან ბევრს ვიზეპირებდი ხოლმე წარმოუდგენელის სიადვილით
მეც და ჩემი ძმაც.
ეს მეგობრობა არასოდეს არ შეწყვეტილა, არამედ მრავალ საერთო
მუშაობის ნიადაგზე თანდათან ძლიერდებოდა და საბოლოოდ განმტკი

123
მცირედი კუპიურებით მოგონება პირველად გამოქვეყნებულია 1949 წელს სათაურით „აკაკი წერე
თელი ექიმ ვახტანგ ღამბაშიძის სანატორიუმში. პატარა ცემის მოგონებიდან“. პარიზი, ჟურნ. „ბედი
ქართლისა“, 1949, # 5, გვ. 22-25.
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ცდა უფრო ძლიერად, როდესაც მე, უცხოეთიდან დაბრუნებულმა,
დავიწყე საექიმო მუშაობა ზესტაფონში და მთელ შორაპნის მაზრაში.
აკაკი წერეთელი მაშინაც ხშირი სტუმარი იყო ჩვენი ოჯახის და თავისი
„კრებულის“ გამოცემაც თბილისიდან მან ზესტაფონში გადმოიტანა. იქ
იბეჭდებოდა ეს საგულისხმო კრებული, სანამ უსახსრობამ არ აგვაღებია
მის ბეჭდვაზედ ხელი, იმისდა მიუხედავად, რომ ბევრი გვყავდა მკითხველი,
მაგრამ ბევრს არ მიაჩნდა საჭიროდ და სავალდებულოდ ხელისმოსაწერი
ფულის გადახდა. იქვე გამოვეცით აკაკის სრული ნაწერების ტომი
და აგრეთვე „ბაში-აჩუკისა“ და „კიკოლას ნაამბობის“ პატარა ჯიბით
სატარებელი წიგნაკები.
ამავე დროს, დაიწერა და დაიბეჭდა აკაკის ცნობილი პოემა „მედია“,
რის სახსოვრადაც და მოსაგონებლად დაერქვა ჩემს პირველ ქალიშვილს
მედია, რომლის ნათლიად გახდა თვითონ აკაკი და მომნათვლელად
კი მამაჩემი. სასიამოვნო და საგულისხმო სურათს წარმოადგენდა
ეს სანახაობა: ახლად დაბადებულ ნორჩ ბავშვთან ორი ჭარმაგი
ბუმბერაზი, როგორც ორი ქურუმი, ჩვეულებრივი ადათის შემსრულებელი,
რომელთაგან ერთი იყო შემქნელი და ხმაშეწყობილად ამსხმელი ამ
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პოემისა და მეორე კი – უშიშრად და მოურიდებლად შემსრულებელი
დადგენილ ქართულ ადათისა, იმისდა მიუხედავად, რომ ასეთი სახელები,
როგორც „წარმართულად“ დასახული, უცხო მთავრობისაგან აკრძალული
იყო.
1898 წლიდანვე შევუდექი სასანატორიო ადგილების ძებნას და ეს
განზრახვა არავისათვის არ დამიმალავს, მაგრამ ძალიან ცოტანი იყვნენ ამ
საქმის მომხრენი. გარდა ჩვენი ოჯახის წევრებისა, სულ რამოდენიმე პირი
მოიპოვებოდა, რომელთა შორის თანაგრძნობა აშკარად გამოსახული
იყო.
ამ იშვიათ პირთა შორის იყვნენ: აკაკი, ექიმი სამსონ თოფურია124,
გიგო125 და ალექსანდრე დიასამიძენი126, ექიმები გრიგოლ ელიავა127 და
კონდრატ მხეიძე128 ბათუმში და კიდევ რამოდენიმე პირი. დანარჩენთ
ყველას ოცნებად მიაჩნდათ ასეთი განზრახვა და ყოველთვის უმატებდნენ:
ეგ საქმე აქ ვერასოდეს ვერ იხეირებსო.
ხუთი წლის ძებნის შემდეგ მივაგენი პატარა ცემს და იქვე დავიწყეთ
მე და მამაჩემმა პირველი სანატორიუმის აშენება 1904 წელს. ამ ახალი
სამკურნალო ტაძრის გახსნა და კურთხევა გარდაწყვეტილი გვქონდა 15
ივნისისათვის. სწორედ ამ დროს უნდა ამოსულიყო ჩვენი მგოსანიც საერთო
ზეიმში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ მოულოდნელმა ამბავმა,
ექიმ სამსონ თოფურიას უეცრივ გარდაცვალებამ, შეუშალა ხელი და
დააბრკოლა ჩვენთან მოსასვლელად. ასე უცებ უმთავრესი თანამგრძნობი
გამოგვეცალა ამ ახალი წამოწყების, რამაც ძალიან დააზიანა ჩვენი ახალი
საქმე. ამავე დროს, ექ. ს. თოფურია იყო თვით აკაკის ექიმი და დიდი
პატივისმცემელი და მეგობარი. საერთოდ აკაკის ექიმების დიდი ნდობა
არა ჰქონდა, მაგრამ სამსონ თოფურიას კი დიდის ნდობით ეპყრობოდა
და ყოველთვის სიამოვნებით წვებოდა მის მშვენივრად მოწყობილ
სამკურნალოში, რომელიც პირველი სამკურნალო იყო მთელს ქუთაისის
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სამსონ თოფურია (1854-1904) – ექიმი, თერაპევტი. 1890 წელს გახსნა პირველი სტაციონარული
სამკურნალო ქუთაისში. ამ საავადმყოფოს ბაზაზე 1892 წელს შეიქმნა დასავლეთ საქართველოს
ექიმთა სამეცნიერო საზოგადოება.
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გრიგოლ (გიგო) დიასამიძე (1870-1960) – ისტორიკოსი, მწერალი, პოლიტიკოსი, გაზეთ „თემის“
გამომცემელი და რედაქტორი. 1921 წლიდან წავიდა პოლიტიკურ ემიგრაციაში.
126
ალექსანდრე (სანდრო) დიასამიძე (1872-1941) – ექიმი, დერმატოლოგი, ვენეროლოგი, კავკასიის
სამედიცინო საზოგადოების წევრი, საქართველოს სსრ-ის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
კანისა და ვენერულ სნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
127
გრიგოლ ელიავა (1857-1925) – ექიმი, საზოგადო მოღვაწე, ბათუმის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი,
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბათუმის განყოფილების
თავმჯდომარე, ბათუმის ექიმთა საზოგადოების თავმჯდომარე.
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კონდრატ მხეიძე (1863-1926) – ექიმი, ვენეროლოგი, უროლოგი, სამეცნიერო ნაშრომების ავტორი.
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გუბერნიაში. როდესაც სამკურნალოში დაწოლას ყველანი ერიდებოდნენ
და საშიშად სთვლიდნენ, სწორედ თოფურიას სამკურნალომ დაუმტკიცა
ყველას, რომ სამკურნალო სასურველი და სასარგებლო რამ არის და არა
საშიში ადგილი, რომელსაც ადამიანი უნდა გაურბოდეს. ამ სამკურნალოში
აკაკის ჰქონდა მიჩენილი მშვენიერი ოთახი. იქვე იდო გიტარა, რომლის
დასაკრავადაც ყოველ დღეს მოდიოდა მასთან ბარბარე მაჭავარიანის
ასული წერეთლისა129 მისი ახლად დაწერილი ლექსის „სულიკოს“ და
სამღერებლად, რომლის დასამღერებელი ჰანგი სწორედ მანვე შეჰქმნა.
აკაკი ამ დროს გულის ავადმყოფობით იყო ავად, მაგრამ მისი ექიმი
არ უშლიდა მას ამ გასართობს, რომელიც, იმავე დროს, ავადმყოფზე
წამალივით მოქმედებდა. სწორედ თოფურიას სამკურნალოდან მოედო
მთელ იმერეთს და შემდეგ მთელ საქართველოს ეს მომაჯადოებელი
ჰანგი, რომელმაც ამ ბოლო დროს უცხოეთამდეც კი მოაღწია.
თიბათვის დამლევს მოსულმა ჩვენმა მგოსანმა პატარა ცემში მაუწყა,
რომ ეხლა სულ ცოტა ხნით მოვედი აქაურობის დასათვალიერებლად
და მარიამობის თვეში კი რამოდენიმე დღეს დავრჩებიო. ეტყობოდა
ჩვენს მგოსანს, რომ არ იყო წერის გუნებაზედ და ამიტომაც არაფერი
არ მითქვამს. წასვლის შემდეგ შევნიშნე, რომ იმ სკამის ზურგზედ,
რომელზედაც ის ისვენებდა ხოლმე სანატორიუმის ეზოში, ფანქრით
დაწერილი იყო შემდეგი:
		
კარგი სანატორია ეს პატარა ცემია,
		
დასუსტებულისათვის ჯან-ღონის მიმცემია.
						 აკაკი
ამ ორ სტრიქონს მივაწერე შემდეგი სიტყვები:
		
ხოლო დამწყებისათვის დიდი ჭირთა მჩენია.
მოვხსენი გრძელ სკამს ზურგის მისაყრდნობად გაკეთებული ეს ფიცარი
და სხვა გავუკეთე, წარწერა კი ჩემს ოთახში მქონდა შენახული, სანამ
გაბოლშევიკებულმა ჯარისკაცებმა მთელი სოფლის მონაწილეობით არ
გაცარცვეს მთელი ჩემი სანატორიუმი 1918 წლის თებერვალში.
მართლაც, პატარა ცემს გვეწვია ჩვენი მგოსანი მარიამობის თვეში.
საუკეთესო ოთახი მივუჩინეთ და ყველანი აღტაცებით აღსავსე ვცდი
ლობდით მის გართობას და პატივისცემას. პატარა ცემის ბუნების
სიდიადემ მოხიბლა ჩვენი მგოსანი, რომელიც დიდი მოყვარული იყო
ბუნების და მისი მშვენიერების იშვიათი და[მ]ფასებელი. აკაკი ბევრს
ჰკითხულობდა, ერთობოდა ბავშვებთან ერთად, დიდებსაც ყურადღებით
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ბარბარე (ვარინკა) მაჭავარიანი-წერეთელი (1874-1948) – კომპოზიტორი, საზოგადო მოღვაწე.
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ელაპარაკებოდა და სიამოვნებით შეექცეოდა იქაურ საზრდოობას
(ხუთჯერ დღეში). ხშირად ისვენებდა: ხან ფიჭვნარში, ხან ბაქანზედ,
საღამოობით კი ხალიჩაზე წამოწოლილი საუბრით ერთობოდა და
ჩვენთან ერთად ელოდა ხოლმე მთვარის ამოსვლას. მთვარე ამოდიოდა
სანატორიუმის აღმოსავლეთით მდებარე მთის მწვერვალზედ, რომელიც
საკმაოდ მაღალი იყო, ცოტა მოგვიანებით, საღამოს 10-11 საათზედ. ამ
დროს ბავშვები უკვე დიდი ხნის დაძინებულნი იყვნენ, მხოლოდ დიდები
ვრჩებოდით ამ დრომდე. პირველ დღეს ვიყავით ამ მთვარის ამოსვლის
ლოდინში აკაკისთან ერთად, მეორესაც კიდევ და მესამედ რომ დავრჩით,
აკაკიმ ხალიჩიდან ამდგარმა მითხრა: „აბა, ჩემო ვახტანგ, რომ მთხოვდი
და დაგპირდი, დაგიწერე ლექსიო: სიამოვნებით მივაჩერდი და ველოდი,
როდის მომცემდა დაპირებულს. „ხვალ დილით, ჩემთან რომ შემოხვალ,
გიკარნახებ, ლექსი აქ მაქვს დაწერილიო, თავის განიერ შუბლზე თითის
მიდებით მიპასუხა მან. მეც ვიცოდი მისი ჩვეულება, ხანდახან უცებ
გაირინდებოდა და ჩაჩუმდებოდა ხოლმე, ამ დროს ის სთხზავდა ლექსს,
რომელსაც იმახსოვრებდა ზეპირად. გამოვეთხოვე, ყველაფერი მივართვი,
რაც საჭირო იყო და სიამოვნებით ჩავწექი ლოგინში დილის მოუთმენელი
მოლოდინით. დილით მისალმებისას გამიღიმა, მკითხა: „მოიტანე რამე
დასაწერიო“ და თავით ბოლომდე მიკარნახა შემდეგ ლექსი ლოგინში
მწოლიარემ:
პატარა ცემი
თუ სენი ვისმე შემოჰპარვია
და გულს ნაღველი ისრად სცემია,
მისთვის სამოთხე-სააგარაკოდ
და სამკურნალოდ მხოლოდ ცემია.
ჰაერი წმინდა, გრილი და რბილი,
სურნელ-კეთილად შეზავებული;
ირგვლივ ნაძვნარი-ქარბუქის ფარი,
შუა მინდორი აყვავებული.
მდინარე-წყალი, ჩუხ-ჩუხმმღერალი,
ვით უკვდავების წყარო კამკამი,
და აიაზმად გადმონასხური
დილა-საღამოს ციური ნამი...
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მიველ გაყრის დროს დღე და ღამისა,
როცა ნათელი ბნელს ეჯიბრება,
მაგრამ ძლეული ბუნების რიგით,
რომ შეისვენოს, დროებით ჰქრება.
იქვე მახლობლად, მაღალ მწვერვალზე,
თავი ამოჰყო, გადმოდგა მთვარე,
ბურთი ციური სასუფევლისა,
გულსევდიანი... სხივმოისარე.
სტყორცნა ნათელი, გამოაფხიზლა
ჩაფიქრებული იმ დროს მიდამო,
და თითქოს ტკბილად უმახარობლა:
მადლი მოგიძღვნა მაღლით ზეცამო.
შეირხენ შტონი ფოთოლთ შრიალით,
ყვავილოვანი ბიბინებს ველი,
მიმოჰქრის სიო, ჰგალობს ბულბული,
ქვეყნად გადმოდის სასუფეველი.
გამმსჭვალა მეც ამ სანახაობამ,
ბრძმედში გამავლო და გადამცვალა,
სული ამაღლდა რა საზენაოდ,
ხორცს საამქვეყნოდ ემატა ძალა.
და ვსთქვი: ბუნებავ ძლევამოსილო,
თვით ჯანიოსი შენ ხარ მკურნალი.
და ხელის შემწყობ მხოლოდ მასალად
ექიმები და რეცეპტ-წამალი.
								
1904 წ.
დასრულდა თუ არა კარნახი, ღიმილით შემეკითხა აკაკი: „აბა როგორ
მოგწონსო“ და მეც აღტაცებით ვუპასუხე, რომ ასეთ მშვენიერ აღწერას
ამ ადგილისას ვერც ერთი ექიმი ვერ მოახერხებდა და უკეთესი ქება და
მეტადრე მშვენიერი შემკული წარმოუდგენელიც იყო. უაღრესი მადლობა
შევსწირე და ვსთხოვე, თავისი ხელით ჩაეწერა ჩემს საგანგებო დავთარში,
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რომელსაც ყველა მომსვლელი პატარა ცემში სიამოვნებით ეცნობოდა.
ეს ერთადერთი რამ არის, რაც დამრჩა სანატორიუმიდან, რომელსაც
თვალისჩინივით ვინახავდი და ვუვლიდი, რადგანაც სანატორიას ჩემ
მეხუთე შვილად ვთვლიდი და შვილივით ველოლიავებოდი, მაგრამ ჟამთა
სიავემ და უმოწყალო ბედმა იგი არ შემარჩინა...
წარსულში ბევრმა შეივსო შერყეული ძალ-ღონე და გაიმაგრა სუსტი
სხეული პატარა ცემში ჩემი წყალობით. ეხლა სწორედ, როდესაც ცალკე
წიგნად ვწერ მის აღწერას, მინდა ჩემთან ნამყოფი პირების მოგონებით
შევავსო ეს აღწერილობა. ბევრნი ჩემთან ნამყოფნი პატარა ცემის
წყალობით შეძენილი ძალ-ღონით ნაყოფიერად ემსახურებიან ეხლა
სამშობლოს. იქაური მზის, ჰაერის და საზრდოობის წყალობით განიახლეს
სხეულის მალა და ალბად კიდევ გრძნობენ ამას. მაგრამ, საუბედუროდ,
კარჩაკეტილობის მიზეზით ვერ გამოეხმაურებიან ჩემს განზრახვას და ვერ
აღნიშნავენ თავის გრძნობას...
ბევრნი არიან ისეთი პირები და ამათგან ბევრმა იჩინა თავი საზოგადო
ასპარესზე ნაყოფიერი მუშაობით, მაგ. ვუკოლ ბერიძემ130, ინგოროყვამ131,
აბაშელმა132, გიორგი ნიკოლაძემ133, არჩილ ხარაძემ134, კომპოზიტორმა
არაყიშვილმა135, იაკობ ნიკოლაძემ136, შალვა ღამბაშიძემ137 და სხვა და
სხვა...
სამწუხაროდ და ჩემდა სავალალოთ, მხოლოდ ეს უნდა ვსთქვა
სულმნათის მიბაძვით:
„დასრულდა ესე ამბავი, ვითა სიზმარი ღამისა“.

130
ვუკოლ ბერიძე (1883-1963) – ენათმეცნიერი, რუსთველოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
131
პავლე ინგოროყვა (1893-1983) – ისტორიკოსი, პუბლიცისტი, ლიტერატურათმცოდნე.
132
ალექსანდრე აბაშელი (1884-1954) – მწერალი. ალექსანდრე (ისააკ) ჩოჩიას ლიტერატურული
ფსევდონიმი.
133
გიორგი ნიკოლაძე (1888-1931) – მათემატიკოსი, მეტალურგი, სპორტსმენი. ვახტანგ ღამბაშიძის
ქალიშვილის, ჟორჟეტა ღამბაშიძის ქმარი.
134
არჩილ ხარაძე (1895-1976) – მათემატიკოსი, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტის რექტორი 1947-1952 წლებში.
135
დიმიტრი არაყიშვილი (1873-1953) – კომპოზიტორი, მუსიკათმცოდნე-ეთნოგრაფი, პედაგოგი.
136
იაკობ ნიკოლაძე (1876-1951) – მოქანდაკე, 1906-1907 წლებში მუშაობდა ფრანგი მოქანდაკის, ოგიუსტ
როდენის სახელოსნოში; მან საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი.
137
შალვა ღამბაშიძე (1899-1955) – თეატრისა და კინოს მსახიობი. ვახტანგ ღამბაშიძის ძმის, ქსენო
ფონტეს ვაჟი, თეატრისა და კინოს მსახიობი.
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„პატარა ცემი“138
წარსულ წერილში უკვე აღვნიშნეთ, რა პირობებში შეითხზა ჩვენი
სახელოვანი მგოსნის აკაკის მიერ შესანიშნავი მისი ლექსი „პატარა
ცემი“. თითქმის იმავე დროს, იმავე ხალიჩაზე დასვენების დროს, მთვარის
ამოსვლის მოლოდინით გარინდვის დროს ჩაისახა მის ოცნებაში ეს მეორე
ლექსიც, რომელსაც ვუძღვნით მკითხველებს და რომელიც აგრეთვე
დაუბეჭდავ ლექსს წარმოადგენს.
მთვარის ამოსვლას რომ ველოდით, აკაკის ახლოს რამოდენიმე პირი
ვიყავით. ზოგი ძირს მწვანეზე დამსხდარი და ზოგიც ზეზე მდგომი. ყველანი
თითქმის გარინდული ვიყავით, მეტადრე მაშინ, როდესაც თორთიზის
მთაზე „გადმოსადგომად“ მთვარის სხივები უკვე უახლოვდებოდა მწვერ
ვალს. ამ დროს იქ იდგა სანატორიუმის ბავშვების მოსავლელად მოწვეული
ა. ჩიჯავაძის ასული და იქვე იმის გვერდით იდგა ერთი ახალგაზრდა
სტუდენტი, მასავით ქანდაკებასავით ამართული. ამ სურათის მნახველმა
აკაკიმ, თითქოს არ უნდოდა სიჩუმე დაერღვია, ჩუმად მითხრა: „შეხედე ამ
ორ არსებას ერთად მთვარის ამოსვლის მოლოდინით უძრავად მდგომთ,
ეს ძველისძველად ითვლებოდა დაქორწინების ნიშნად, როგორც კი
მთვარის შუქი გაანათებს მიდამოს“. ამასობაში მთვარეც ამოვიდა და
აკაკიმაც ხმამაღლა უთხრა მათ: „ეხლა კი შემიძლია მოგილოცოთო“ და
მათაც აუხსნა.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ პატარა ცემში იმავე წელს მოსულმა
ერთმა ერისთავის ასულმა, დამ ჩვენში ცნობილის ნ. ქობულაშვილისამ,
აკაკის მისწერა ლექსი, რომლის საპასუხოდაც მგოსანმა გაუგზავნა ქვე
მოხსენებული ლექსი, სადაც პოეტმა ხელახლად შეაქო მდიდარი ბუნება
ამ იშვიათი ადგილის და სადაც იმ ქალის გარინდვის მოგონებაც არის
გარეული. სამწუხაროდ, იმ ლექსის ასლი, რომელმაც გამოიწვია ეს მეორე
მშვენიერი ლექსიც პოეტისა, ვერ ჩავიგდე ხელში, რომ ამ დღიურშივე
მომექცია...
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მოგონება პირველად გამოქვეყნებულია 1949 წელს სათაურით „პატარა ცემის დღიურიდან“. პარიზი,
ჟურნ. „ბედი ქართლისა“, 1949, # 6, გვ. 29-31. პარიზში გამოქვეყნებულ ტექსტს არ ახლავს ყველა
ამონარიდი სანატორიუმის დღიურიდან, რომელიც ვახტანგ ღამბაშიძის საქართველოს ეროვნული
არქივის საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცულ მოგონებებში გვხვდება. წინამდებარე პუბლიკაციაში
წერილი ქვეყნდება სრული სახით.
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ერისთავის ასულს საპასუხოდ
მეც მახსოვს ჩემი!.. არ მავიწყდება
საღამო მე იქ გატარებული!..
რომ მაგონდება, ახლაც სიამით
და სიტკბოებით მიღელავს გული.
შორს, შორს მაღლობზედ დაცემულ მინდორს
გარს შემორტყმია ხშირი ნაძვნარი,
რომ გაუგრილოს ცხელი ზაფხული
და გაუამოს ცივი ზამთარი.
წმინდა მდინარე, ცელქად მჩქეფარე
გარს შემოუვლის იმ არემარეს,
და თელხს უგზავნის, რომ შეარხიოს,
სულმოკიდებულ ყვავილს, მცენარეს.
სუყველა ერთად იმ ღრმა წყვდიადში
უცდის... მოელის სულგანაბული:
მნათობი როდის აღმობრწყინდება
და როდის დასტვენს ტკბილად ბულბული.
და აჰა, მართლაც მაღალ მთის წვერზე
გადმოჯდა მთვარე სხივმომფინარე;
მიეალერსა ცას და ქვეყანას,
ვით მეგობარი ტკბილ-მომღიმარე.
გამოიღვიძა ცამ და ქვეყანამ
ვერ აშორებენ ერთმანეთს თვალსა,
და თანასწორად თანხმობით გრძნობენ
შემოქმედების დიადსა ძალსა!
მაღალ ხის ძირში ბროლის ქანდაკად
იდგა უძრავად ტურფა ასული,
და მთვარის შუქზე მოძრავ სახეში
გამოხატვოდა გული და სული.
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და მიბნედილი მისი თვალებიც
ბრწყინავდა, როგორც წმინდა ლამპარი!
მაგრამ რას გრძნობდა და რას ჰფიქრობდა,
ის იყო ჩემთვის გაუგებარი!
ვფიქრობდი გულში: ნეტავ ეს ქალი
რაზედა ჰფიქრობს და რა აღონებს?
ნუთუ ჩვენს წარსულს, აწ დავიწყებულს,
გულდაწყვეტილი ოხვრით იგონებს?
ითვალისწინებს იმ ჩვენ ძველ დედებს,
ისე პირნათლად რომ იხდიდნენ ვალს:
ქმრებს გასაჭირში უღელს უწევდენ
და უმზადებდენ გმირებს მომავალს?
ჰფიქრობს და აღთქმას სდებს გამსჭვალული,
რომ მათ მიჰბაძოს, მათ მიემსგავსოს,
და მით თავის მხრით, თავისად წილად,
დღევანდელ ქალთა ნაკლი შეავსოს?
ნეტავ თუ მართლა? მაშინ ხომ მეცა
მის წრფელ განზრახვებს მივსცემდი ბანსა,
და როგორც სულის, ისე ხორცისაც
მშვენიერებას ვსცემდი თაყვანსა.
მაგრამ ვაი თუ სხვა რამ აღელვებს
და სხვაზედ იყოს დაფიქრებული,
და დღეს როგორც სხვებს, ისე ამასაც
მხოლოდ სასკვითოდ უცემდეს გული?!
მაშინ შორს ჩემგან! შორს!.. შორს, ოცნებავ!
ვერ დამიმონებს მხიბლავი ძალი!..
იქ, სადაც ქართველ ქალს ვერა ვხედავ,
არ მწამს მშვენება და იდეალი!
1904 წ.
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პატარა ცემით და ჩემი სანატორიუმით მოხიბლულ მგოსანს ყოველ
ზაფხულს ენატრებოდა ჩემთან ამოსვლა და დარჩენა. მით უფრო, რომ
იქვე შეხვდებოდა თავის დიდი ხნის მეგობარს მამაჩემს, რომელთანაც
სასიამოვნო საუბრის დროს არ გამოელევოდათ ხოლმე ძველი
მოგონებების მრავალფეროვანი და საყურადღებო ამბები.
ორი გარემოება იყო, რომელიც ხელს უშლიდა ჩვენს მგოსანს პატარა
ცემში ამოსვლას. იმ ადგილის სიმაღლე – 1400 მეტრი – არ იყო ძალიან
შესაფერისი მისთვის გულის სისუსტის გამო, რომელიც დასჩემდა პოეტს
იმხანად. თანაც ზაფხულობით ისე კარგად ისვენებდა თავის საყვარელ
სოფელ სხვიტორში (საჩხერეს გვერდითაა), რომ წასვლა არსად არ
უნდოდა. ამასობაში რამოდენიმე წელიწადმაც განვლო და მხოლოდ 1910
წ. ზაფხულის მიწურულში გვეწვია თავის მეუღლითა და შვილით.
პატარა შენობა, ოროთახიანი, ცალკე აგებული მივუჩნიეთ, სადაც
სამივენი მოთავსდნენ. ჩვეულებრივად ერთობოდნენ ყველანი. თვითონ
აკაკიც ძალიან სტკბებოდა ბუნების მშვენიერებით და სრული დასვენებით.
წინანდელთან შედარებით უფრო მეტი მოაგარაკე[ე]ბი გვყავდა, მეტადრე
მოსწავლე მოზარდი თაობაც და მათთან საუბრითა და ოხუნჯობით ძალიან
ერთობოდა. მის მეუღლესა და შვილს, სამწუხაროდ, ეჩქარებოდათ
წასვლა. თანაც ვერ იყო კარგ გუნებაზედ. როდესაც მივუტანე დღიური და
ვსთხოვე რამე დაეწერა, ლექსის მაგივრად, რომელსაც მოველოდი, ეს
ჩამიწერა:
„თხუთმეტს მომათრიეს და 23-ს წამათრიეს.
ჯერ მოსვლა არ მინდოდა და მერე – წასვლა“.
1910 წ. მარიამობის თვე
აკაკი
			
„ამაში მე ბრალი არ მიმიძღვის.
არასახელოვანი შვილი სახელოვანი მამისა“.
თავადი ალექსი წერეთელი139
„მადლობელი ვარ ძვირფასი სტუმართმოყვარეობისათვის“.
ნატალია წერეთლისა140

139

ალექსი (ლიოლია) წერეთელი (1864-1942) – ოპერის იმპრესარიო, ანტრეპრენიორი, აკაკი წერეთ
ლისა და ნატალია ბაზილევსკაია-წერეთლის ვაჟი.
140
ნატალია ბაზილევსკაია-წერეთელი (?-1933) – აკაკი წერეთლის მეუღლე და ოქროს მადნების რუსი
მაგნატის, პეტრე ბაზილევსკის ქალიშვილი.
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ეს იყო უკანასკნელი მოსვლა ჩვენი ძვირფასი მგოსნისა ჩემს სანა
ტორიუმში, ისე კი მოუსვლელადაც მას ძალიან მოსწონდა ეს საქმე და
მუდამ თვალყურს ადევნებდა მის განვითარებას. მოსწონდა ეს ახალი
საშუალება, ჯანმრთელობის აღსადგენად დასახული და დაუმატებდა
ხოლმე: დარწმუნებული ვარ, ეგ საქმე კარგ ნაყოფს გამოიღებს: მამაც და
მეც ერთად და მარჯვედ მუშაობით საკეთილო საქმეზე და სულიწმიდაც
ზევიდან დაგვტრიალებსო, მეტი რაღაა საჭიროო.
მართლაც, სულ თანდათან წარმატებით მიდიოდა სანატორიუმის
საქმე. ყველა იქ ნამყოფი სავსებით გაჯანსაღებული უბრუნდებოდა თავის
მშობლებს, რომელნიც აშკარად ხედავდნენ სუსტი არსების გარდაქმნას
და საბოლოო გაუმჯობესებას.
როგორც მოვიხსენიეთ, ბევრმა ჩვენმა მოღვაწემ გამოიყენა პატარა
ცემის წყალობით შეძენილი ჯან-ღონის მარაგი. საჭიროა უთუოდ, რომ
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თვითეულმა როგორმე წერილობით აღნიშნოს თავის მოგონებაში,
როგორ გამოადგათ მათ პატარა ცემის ბუნებრივი და იშვიათი პირობები
ჯანის მოსაღონიერებლად, რომ ეს ცნობები გადაეცეს მომავალს
წარსულის დასახასიათებლად. ხოლო ვინც უცხოეთშია, ისინი ალბად
თვით მომაწვდენენ გამოსასვლელ კრებულში მოსათავსებლად141.
სანატორიუმის დღიურში ბევრმა იქ ნამყოფმა მოათავსა ლექსები და
შენიშვნები, რომელთა გამოქვეყნებას ადვილად მოახერხებდა ადამიანი,
რომ ასე ძალიან არ იყოს გაძვირებული ქართული ბეჭდური საქმე
საფრანგეთში. მაგრამ ეხლანდელ პირობებში ეს მხოლოდ ოცნებით
წარმოსადგენია და მეტი არაფერი.
ჩვენმა ცნობილმა მეცნიერმა და საზოგადო მოღვაწემ და ჩემმა მე
გო
ბარმა მიხეილ წერეთელმა142 1909 წელს, 18 ივლისს, მიძღვნა ეს
სტრიქონები:
„ბრძანა ვახტანგმან მკურნალმან და აღჩნდა სანატორია,
პატარა ცემის სახელით – თვით სამოთხისა სწორია“.
მ. წერეთელი დიდის ხალისით და აღტაცებით ატარებდა ჩემს
სანატორიუმში დროს, იღებდა მხურვალე მონაწილეობას ვარჯიშობაში,
სეირნობაში და ადგილობრივ სახუმარო მატიანეს შედგენასა და გამო
ცემაში. მას გარს ეხვია მუდამ მოზრდილი მოწაფეები და მათი მხიარული
სიცილ-კისკისით ხშირად იყო ახმაურებული იქაური მიწყნარებული
მიდამო.
ჟამთა სიავის და ბედის უკუღმა ტრიალის გამო, სამწუხაროდ, იმავე
მე
გობარმა იმავე დღიურში წინანდელ წარწერას დაურთო შემდეგი
სტრიქონები:
„ჩვიდმეტი წელი გავიდა... სადღაა სანატორია...
დავკარგეთ ჩვენი ქვეყანა, მართლაც სამოთხის სწორია...
ეს არის წუთისოფელი, ჟამთა უკუღმა ტრიალი:
ცემის ნიავის მაგივრად ავტომობილთა ხრიალი...“143
141
აღნიშნულიდან შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვახტანგ ღამბაშიძე პატარა ცემის სანატორიუმის
დამსვენებელთა მოგონებების წიგნად დასტამბვას აპირებდა.
142
მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი (1878-1965) – ისტორიკოსი, ლინგვისტი, სოციოლოგი, პოლიტიკოსი,
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელი გერმანიასა
და სკანდინავიის ქვეყნებში, ბრიუსელის უნივერსიტეტის და ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის
პროფესორი. 1921 წლიდან იმყოფებოდა პოლიტიკურ ემიგრაციაში.
143
მიხეილ (მიხაკო) წერეთლის ეს ლექსი დაწერილი უნდა იყოს 1926 წელს, პირველი ლექსის
დაწერიდან (1909 წ.) 17 წლის შემდეგ.
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შემდეგ მოყოლებულია ლურსმულ წარწერით სამი სტრიქონი თავის
თარგმანით: „მაღალთა ღმერთთა აკურთხონ მეგობარი ჩემი „ვახტანგ“ და
სახელი მისი. 14.II.1926. პარიზი“.
დიახ, დიდი ლახვარი დამეცა გულს, როდესაც ეს დიდი შრომითა და
წვალებით აგებული ტაძარი გაველურებულმა და ბოროტი აზროვნების ბრმა
მიმდევრებმა ჩვენ მეზობლებსავე გაანადგურებინეს და გაპარტახებულ
ქარვასლას დაამზგავსეს. ამით ტლანქად შეაგინეს სუსტი მოზარდი თაობის
გასაჯანსაღებლად პირველი ტაძარი სამშობლოს წიაღზე აგებული. იმ
დროის ჭირისუფლებმა თითიც არ გაანძრიეს მის გადასარჩენად და არც
მის აღსადგენად...
შემდეგ ახალმა ბატონებმა სულ მიითვისეს ეს ტაძარი და სულ სხვა
დანიშნულება მისცეს მის გამოყენებას, თუმცა მთელი საქმიანობა ამ
დარგის მევე მქონდა ჩაბარებული. მეორე ლახვარი იყო ჩემთვის მისი
იძულებითი ჩამოშორება და საერთოდ მასთან ერთად სამშობლოს და
შორებაც.
ამდენ გარემოცულ უბედურებასთან და ყველგან გამეფებულ უსამარ
თლობასთან ერთად ადვილი წარმოსადგენია ყველა შეგნებულ ქართვე
ლისათვის, როგორ უნდა იტანჯებოდეს ამ საქმის შემქმნელი, სიცოცხლითვე
მიცვალებულივით მას დაშორებული.
ზოგიერთი რამ სანატორიის დღიურიდან:
ვნახე ცემი
ნექტარმცემი.
სულ სხვა კილო, სხვა ცხოვრება.
მშვიდი, ამო,
ტკბილ-საამო,
ქვეყნიერი ნეტარება.
			
გულს შუქ-მფენი,
მადლ-მომდენი,
ქართველურად გულით ღია,
წყალთ-ჩხრიალი,
ნაძვთ შრიალი,
თვით ბუნების წიაღია...
			
მოგიფონებს,
ჩაგიკონებს,
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გულზე ტკბილად მოგეშვება,
გისავანებს,
გაფრთოვანებს,
იდუმალი რაღაც შვება...
			
ვნახე ცემი,
ნექტარ-მცემი.
ეს ბუნების ჰანგთა-ჰანგი
და ტკბილ-ძმურად,
ქართველურად
ვადღეგრძელოთ ჩვენ ვახტანგი...
დ. თამაშვილი
ვახტანგს
			
მხნემან, ვით ჩქარმან წყარომან,
			
განხეთქა მთა და გორია,
			ჩაგრულთა განსაკურნავად
			
დადგა ზედ სანატორია.
			
			ილია ნაკაშიძე144
			
20 აგვისტო 1907 წ.
ექიმიც და ბუნებაც ხმაშეწყობილად ხელს უწყობს
და მჯერა ახალგაზრდობის სულითაც გადმოგვარება.
ლ. ბოცვაძე145
...მდებარე მთას. მზე უკვე ჩავიდა, აღარა სჩანს, მაგრამ მისი სხივები
კიდევ კარგა ხანს ანათებენ და სიცოცხლეს ჰფენენ პატარა ცემს...
რაღაც მომხიბლავ, მომაჯადოებელ სურათს წარმოადგენს პატარა ცემი
146

144

ილია ნაკაშიძე (1866-1923) – მწერალი, კრიტიკოსი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე.
ლუარსაბ ბოცვაძე (1866-1919) – პედაგოგი, პუბლიცისტი, 1908-1918 წლებში რედაქტორობდა თავის
დაარსებულ პედაგოგიურ ჟურნალ „განათლებას“.
146
დედანს აკლია წინა გვერდი.
145
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მთვარიანს ღამეში. ხედავ, უკვე ინათლა; ეტყობა, მთვარის შუქმა მოატანა,
მაგრამ თვითონ მთვარე ჯერ კიდევ არსადა სჩანს. ცოტა ხანი და მთვარემ
ფიჭვ-ნაძვნარიდან მორცხვად გამოიჭვრიტა იმ ახალგაზრდა, უმანკო, ჯერ
კიდევ კდემამოსილ ქალივით, რომელიც გაუბედავად, ცალი თვალით
უჭვრეტს სატრფო ყმაწვილს, პირდაპირ რომ თვალს ვერ უმართავს.
იწევს მთვარე მაღლა, მაღლა; სურს ასცილდეს, თავს მოევლოს მთის
მწვერვალს და თანაც დასავლეთისკენ მიიწევს; ხან იმალება ის ხეებში და
ცაზედ აგერ-აგერ გაფანტულ ღრუბლებში, ხანაც ისევ ჩნდება და რაღაც
ფანტასტიურ სინათლეს ჰფენს არე-მარეს. კიდევ ცოტა ხანი და პირბადრი
მთვარე ასცილდა ყველაფერს, თავს მოევლო დედამიწას, გაეღიმა,
გაეცინა და უხვად მოჰფინა მას თავისი რბილი, მუქი სინათლე... სრული
სიჩუმე, წყვდიადია. „არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი“147. ბე[ვ]რი ფიჭვნაძვნი, მოღუშულნი, ჩაფიქრებულნი, გამოურკვეველ ფიქრთა გროვით
გარემოცულნი და დაღვრემილნი გაჰყურებენ ცის უხმო სივრცეს. ამ
წყვდიადში მყუდროებას არღვევს მხოლოდ გიჟმაჟი ღელის შუილ-ხუილი,
ხან მატარებლის შორით ყვირილი და მთის გუგუნივით გამოძახილი...
მშვენიერია პატარა ცემი ნაშუადღევს, ნელ წვიმის დროსაც, როდესაც
მზე აღმოსავლეთისაკენ ზოლად გადააკრავს შვიდფეროვან სარტყელს
მტრედისფერ ცას, რომელზედაც აგერ-აგერ მიმობნეულია ღრუბლის
ნაგლეჯები, ზოგი ძაღლის, ზოგი თევზის, ლომის, გველვეშაპის და სხვა
სახით, და აგრეთვე მწვანე ხავერდის ტანისამოსით მორთულს მთას,
რომელიც თითქოს იწვის, ბოლავს, კვამლი ასდის, მაგრამ ცეცხლი
არსად სჩანს... მაგრამ როდის არაა პატარა ცემი მშვენიერი?! ის მუდამ
მშვენიერია, მუდამ მომხიბლავი, მომაჯადოებელია. ოჰ, ნეტავ შეძლება
მომცა, მკითხველო, რომ აჩრდილი მაინც დაგიხატო ამ მშვენიერებისა,
მაგრამ ამას უნდა მხატვრის და მგოსნის კალამი და არა ჩემისთანა
უბრალო მომაკვდავისა.
მე მხოლოდ გირჩევთ თქვენის თვალით ნახოთ ეგ საკვირველი ბუნება
და მხოლოდ მაშინ დააფასებთ მისს სიდიადეს.
დონ-ვ.148
1906 წ. 21/8 პატარა ცემი
		

147

ციტატა ილია ჭავჭავაძის ლექსიდან „ელეგია“.
დონ-ვალიანი – პუბლიცისტისა და მთარგმნელის, დავით ავალიანის (1874-1932), ლიტერატურული
ფსევდონიმი.
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აკროსტიხი
ვინ იცის, ვეღარ ვიხილო პატარა ცემი ტყიანი,
არ განვიცადო მიდამო, კოკობი, ზურმუხტიანი,
ხშირი ფიჭვნარიც დავკარგო, საყნოსვად ფაქიზიანი,
ტურფა ჩანჩქერიც დამაკლდეს, მჩქეფარე, უხვი, წყლიანი,
აღარ მაღირსოს განგებამ მშვენი ზაფხული, მზიანი,
ნაზთ ბანოვანთა საამო, გალობა, ტკბილი ხმიანი,
გახსოვდეთ ვინმე ტანჯული, სნეული ადამიანი,
სულით და გულით ჭაბუკი, მაგრამ ჭაღარათმიანი.
1907 წ. 26 აგვისტო. პატარა ცემი.
ფ. რუშაველი
„თვე-ნახევარს აქ ყოფნამ სრულიად დამიბრუნა დაკარგული ძალღონე.
ვუსურვებ ამ დაწესებულებას აყვავებას და გაფართოვებას“.
ივ. გომელაური. პატარა ცემი
პირველად გნახე
/ პატარა ცემს /
პირველად გნახე და მომხიბლე. მომხიბლე შენის მშვენიერებით,
ხაზის უმანკო ქმნილებით, სენთა განმკურნავ ჰაერით. თვალუწვდენელ
აყუდებულ მთას, სავარძლის მსგავსად, ჩაჯდომიხარ ქეჩოში და ამაყობ
დიდებულის ბუნებით. ადრევე გიგრძვნია შენი სილამაზე, კოხტა ადგილის
მდებარეობა. წინასწარ გრძნობებს ადრევე დაურწმუნებიხარ, რომ ამ
სიდიადეს არ შეგარჩენდენ. შურით სავსე ადამიანი აქაც მოგაგნებდა,
ჩაგიგდებდა ხელში და შენის ამგვარ სიფაქიზით ისარგებლებდა. ამიტომაც
არის, რომ ასეთი დიდებული დარაჯები გასევიან გარშემო. ღარივით
სწორი და მტრედივით უმანკო ნაძვნარი, ძვირფასი მარგალიტის მსგავსად
გინახავენ და გდარაჯობენ. დიდებული ძლევამოსილი ბუნების უმანკო
შვილი ხარ და უმანკოთაც დარჩები, თუ დიდხანს, თუ ადამიანის ბინძური
ხელი არ შებღალავს შენს კეკლუც კეთილნაყოფიერებას...
მიკვირს, ვინ გიწოდა შენ „პატარა“ ცემი. აქაც ხომ ადამიანის შური
და მანკიერება გამოსჩანს. ეტყობა, აქაც შეჰშურებია შენი ბუნებითი
დიდებულება და სწორედ შენის ღირსების დასამცირებლად უწოდებია
„პატარა“... არა! მე არ შემიძლია შენ „პატარა“ გიწოდო! შენ დიდებული
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ხარ და ამგვარის სახელით დარჩები ჩემს მახსოვრობაში...
შენებრ ზნეობრივი სიწმინდე, საღი და ლაღი თავისუფლება, თვისებური
სიწყნარე და კმაყოფილება სანთლით საძებარია... განსაკუთრებით იმ
დროს, როცა ამაებს ადამიანი დღეს მოკლებულია... როცა სისხლთა
ღვრას, კვლას, ტანჯვა-ვარამს მოუცავს არემარე და ყველგან გულსაკლავი
კვნესა, გოდება და მწარე ქვითინი გვიდაგავს გულ-ღვიძლს...
ამ დროს შენს სინაზეს, შენს უმანკო სიყვარულით სავსე კალთებს
შემოფარებია შენსავით უმანკო, მაგრამ ფიზიკურად კი თანამედროვე,
რთული ცხოვრების მოთხოვნილებით დაღლილ-დაქანცულნი პატარა
მოაგარაკენი. გთხოვ მიიღო ისინი მამაშვილურად. გადაუშალო მათ
მხურვალე სიყვარულით სავსე შენი უმანკო გული. მიიკრა მაგრად თბილ
და გრძნობიერ გულმკერდში. ჩაუნერგო შენი წმინდა ზნეობა, გაუორკეცო
ენერგია და ამგვარად, ზნეობრივ-ფიზიკურათ დამშვენებულნი, მოამზადო
დღევანდელ ტანჯულ ცხოვრებასთან მხნე საბრძოლველათ. დიახ, პირ
ველად გნახე და დამატკბე...
გთხოვ აღმისრულო ეს მცირე თხოვნაც და დარწმუნდი, ეს საჩუქარი
დიდხანს დარჩება ჩემს გულში ხატად...		
									
თეოფილე ხუსკივაძე149
პატარა ცემი, 1906 წ. 28 ივლისი
პატარა ცემს
პატარა ცემო, კეკლუცო ჩემო,
არ შემიძლია შენი აღწერა
მას შემდეგ, რაც დიდმა პოეტმა
გიძღვნა თავისი უხვი სიმღერა.
მხოლოდ მე გულში შენი დანახვით
ორგვარი გრძნობა მსწრაფლ მებადება:
შენის დიადის მშვენების ძალით
ტანჯული გული და სული ტკბება,
მაგრამ იმწამსვე მწარ მოგონებით
ეგ მკვდარი გული უფროვე კვდება.
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თეოფილე ხუსკივაძე (1860-1924) – მწერალი, პედაგოგი, პუბლიცისტი.
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და რამდენათაც კი მშვენიერი ხარ,
იმდენათ უფრო გულის მწველი ხარ;
რადგან ეს ჩვენი ქვეყნის მშვენება
ძალმომრეობით ჩვენი არა ხარ.
								
ი. ფანცულაია150
11 აგვისტო, 1910 წ.
„მრთელ ჯანში მრთელი სული სუფევს და თუ მშვენიერ ბუნების ზე
გავლენას კაცის ხორციელი განკურნა შეუძლიან, დავრდომილ სულსაც
უთუოდ აღამაღლებს. განა ბუნების სიმშვენიერის გრძნობა და აღტაცება
თვით სულის ამაღლების ნიშანი არ არის? ან პატარა ცემში განა შეიძლება
დაავადმყოფებულ სულზედ ფიქრი? ამბობენ, სამოთხეში ყოველი ქვეყ
ნიერი, თვით დაავადმყოფებული სულიც კი იკურნებაო. და პატარა ცემი
ხომ სამოთხეა?! და მისი პატრონი ვახტანგი საღი სულის მაგალითი...“
									
ეკ. გაბაშვილისა151
ივლისის 10, 1910
თავისუფლება
/ უძღვნი პატარა-ცემს /
მშვენიერებით აღსავსეს
ტურფა ბუნების ძალებსა,
შენს გარშემ ფეხი მოურთხამს,
ვით მარგალიტის თვალებსა.
სალამი შენდა, ბუნებავ...
პატარა ცემო მთისაო,
და თქვენც, აქ მყოფნო დროებით
შვილებო ჩვენის მხრისაო.
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ი. ფანცულაია – სავარაუდოდ, ილია ფანცულაია (ათონელი), სასულიერო პირი, მღვდელმონაზონი.
მოღვაწეობდა ათონის მთაზე. რეპრესირებული იყო საბჭოთა რეჟიმის მიერ 1930-იან წლებში.
151
ეკატერინე გაბაშვილი (1851-1938) – მწერალი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე, ქალთა თანასწორო
ბის იდეის პოპულარიზატორი.
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სალამი შენდა, ფიჭვნარო...
ხელით უქმნელო დიდებავ,
ჩვენი ქვეყნისა კუთხეო
ზეგარდმო ნების ქმნილებავ.
სალამი შენდა, ჩანჩქერო,
მქუხარევ ზევით კლდისაო,
წყაროვ ანკარავ სპეტაკო,
ცრემლებო მაღლა ცისაო.
სალამი შენდა, მაღაროვ,
განგების ხელით ნაშენო,
ბუნებით საკვირველებავ
ვულკანთა ძალის ნაშთენო.
სალამი შენდა, მდელონო...
უტეხელ ფიჭვნართ შუა გულში,
ცხოველ-მყოფელნო ჰაერით...
მოქანცულ სულსა და გულში.
სალამი თქვენდა, ფრიალნო,
გადაღმ გადმოღმა მდებარევ,
ადამიანის არსების
ჯან-სიცოცხლისა მდებარევ.
სალამი შენდა, „სამშობლოვ“,
კურთხევა პატარა ცემისავ...
დიდებავ ქართველთ წარსულის
მომავლის ნუგეშ ცემისავ.
სალამი შენდა, ახალო
პატარა ცემის მოსახლევ...
უმანკო ბავშვთა სადგურო,
კეკლუცო ასულთა სასახლევ.
სალამი შენდა, მკურნალო,
შემქმნელო თაიგულისა...
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პატარა ცემის გამჩენო
უძლურთა მკურნლად წყლულისა.
სალამი ყველას საერთოდ,
აქ მცხოვრებთ, მოსულთ სტუმართა,
სხვადასხვა აზრის მექონეთ...
შეთანხმებულებს ძმურათა.
სალამი ღამეს მთვარიანს
ცას ვარსკვლავებით ჭედილსა...
პატარა ცემის განთიადს
მზის ისრებს ნატყორცნ სხივებსა.
სალამი შენდა, მთვარეო...
ვარსკვლავო, ზეცის ქმნილებავ,
პატარა ცემის მიდამოს
სინათლის მფენო მშვენებავ.
სალამი შენდა, მზის სხივო...
რიჟრაჟო „პაწა ცემისავ“,
კაცის სულისა დამტკბობო,
მომგვრელო ტკბილის ცრემლისავ...
სალამი შენდა, „სამშობლოვ“,
კუთხევ პატარა ცემისავ...
კაცის სულისა დამტკბობო,
მომგვრელო ტკბილის ცრემლისავ...
თვალცრემლიანი შეგყურებ
ტკბილი და მწარე სულითა,
ვყნოსავ შენს ჰაერს ნეკტარ მფენს
დაწყლულებული გულითა.
რა ვარ, არ ვიცი... ვინ საით,
რა არის ჩემი ცხოვრება?
ამ შენს მიდამოს მოსულსა
რისთვის მებნევა გონება?
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არა, ფუჭია ყოველი:
წყალი, ჰაერი, ბუნება,
თუ კი არა გაქვს, მაშვრალო,
შენ-სრული თავისუფლება.
არა, იმედი ძლიერი...
ძალა და შემოქმედება...
უკვდავი არის ყოველთვის,
არ კვდება, არცა ბერდება.
მან გაიღვიძა, გამოკრთის,
ღონესა იკრებს ძლიერსა,
ჩქარა დაამსხვრევს მტარვალი...
ორთავა არწივს ცბიერსა.
... აი, მაშინ სავსებით
ვიგემებთ შენსა დიდებას,
პატარა ცემსა შევამკობთ
და სალამს შევსძღვნით განგებას.
II მარიამობის თვე, 1906 წ., პატარა ცემი., იასე რაჭველი152
„ამ სამოთხისებურ ადგილას ბავშვებთა შორის გატარებულმა ერთმა
თვემ წამახალისა კვლავ სამუშაოთ.
დაილოცოს ამისთანა დიადი საქმის გაკეთება ცოტა ფულით, დიდი
შრომით, კარგი ჭკუით და წრფელი გულით“.
30 ივლისი, 1912 წ., პატარა ცემი., „ჯეჯილის“ რედ. ან. თუმანიშვილი-წე
რეთლისა153

152
იასე რაჭველი (1860-1919) – მწერლის, ჟურნალისტის, პოლიტიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის,
იოსებ მეხუზლას, ფსევდონიმი.
153
ანასტასია თუმანიშვილი-წერეთელი (1849-1932) – მწერალი, პუბლიცისტი, მთარგმნელი, საზოგადო
მოღვაწე, ჟურნალ „ჯეჯილის“ დამაარსებელი, ჟურნალ „კვალის“ თანარედაქტორი, ქალთა განათლების
ორგანიზატორი საქართველოში.
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„პატარა ცემს“
თვალს წარიტაცებს, გულსა ახარებს
დიდბუნოვანი პატარა ცემი,
ალერსიანად კალთას გვაფარებს
სულით მაშვრალთა ნუგეშ მომცემი.
ტურფად მორთულა მწვანე კაბითა
ფირუზ ფერდოზე ქვეყნის ედემი,
მყუდროებისა სავანედ ქმნილსა
შურით შეჰყურებს სამშობლო ჩემი.
შორით, ჩრდილოეთს სასომიხდილი,
შენს ნაძვს ფიჭვნარსა შემოვეფარე,
აქ დღით – მზის სხივებს, ღამით ვარსკვლავებს
ტანჯვა და კვნესა გავუზიარე.
დაყუჩდა სევდა, გული აძგერდა
კვლავ საბრძოლველად გამზადებული...
კურთხეულ იყოს, ვინც გაგვიკაფოს
გზა გამარჯვების ეკლით მოცული.
12 აგვისტო 1911 წ.
ა. ხახანაშვილი
„დილაადრიან, როდესაც მზის წვერი მედიდურათ ამოყოფს თავს,
თავის სხივებს აქეთ-იქით გასტყორცნის და მკურნალურ ძალას მოჰფენს,
როდესაც მისი ძლიერებით ყველა სულადგმული იღვიძებს, ცოცხლდება,
ცხოვრებას სიხარულით ეგებება და სალამს უძღვნის მომავალ შრომას –
საუცხოვოა მაშინ პატარა ცემი.
ამაყი მთებით გარს შემორტყმული, მზისა შუქითა განათებული
წალკოტი არის ჩვენი ქვეყნისა. ფიჭვით და ნაძვით შეზავებული, მაღლობ
ადგილზედ მდებარე ცემი სნეულობის არის თავზარდამცემი... როდესაც
დავრდომილათ და სუსტად მოსულნი ცემის ბუნებას და მსუყე კვებას
პესიმისტათ მოსულნი ოპტიმისტი გაუხდია, როდესაც პატარა ცემის მზის
სხივებს თავის ძლიერი ძალა სხეულში ჩაუშვია და განუკურნია, როდესაც
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სიკვდილის მოსურნენი სიცოცხლის მშვენიერების მღაღადებლათ გარდა
უქცევია მაშინ ყველანი ერთგულათ, მისსა სულის მდგმელს, ვახტანგს,
უძღვნიან მრავალჟამიერს...“
24 მარიამობისთვე 1911 წ.
									
კიაზო154
დაუფასებელ ადამიანს...
როს სევდით მოცულს არ-რა მახარებს,
გული კვნესს, შფოთავს დაწყლულებული,
როს ტანჯვას ბედკრულს არ-რა აქარვებს
და გული ჰგმინავს დაშავებული.
აი, მაშინ არს, რომ მაგონდება
გულუხვი კოხტა „პატარა ცემი“,
სულის სიმშვიდე მთლად მენატრება,
სიხარულის და ლხენის მომცემი.
მდიდარ ბუნების მფლობელია ასე პატარა,
მაგრამ საერთო სილამაზისთვის ეს არა კმარა,
მაშ რა ამშვენებს, რა ადიდებს, რით არი კარგი?
მით რომ თბილ სხივებს გარშემო აფრქვევს ბრწყინავ ვახტანგი.
სულით ძლიერი, სიკეთით სავსე,
მუდამ შრომობს და მუდამ ირჯება,
ყველა მას შესტრფის გრძნობით აღსავსე,
და გულითა ჰსურთ მის გამარჯვება.
18/8/12 წ.								

154
კიაზო – სავარაუდოდ, პუბლიცისტი მიხეილ (მიშო) ხერხეულიძე, რომელიც ცნობილია ფსევდონიმით
„კიაზო“ და „კიაზოშვილი მიხ.“.
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ხახე155
პატარა ცემში
დილას მეწვია მუზა მგზავრობის,
მუზა ნეტარი, ნუგეშის მცემი
და ვინახულე ქვეყნად სამოთხე,
პატარა ცემი, პატარა ცემი.
აქ მოვიტანე მე ჩემის გულით
ვაი-ვაგლახი, ცრემლი და გლოვა,
რაც აქამომდე დამპალ ქალაქის
ცხოვრებამ ჩემში ზღვად მოაგროვა.
და დღეს არცერთხელ არა ვყოფილვარ
უკმაყოფილო ცხოვრების, ბედის.
დღეს გაქრა გულში ღრუბელი შავი,
დღეს ჩემი გული მზეში მზედ შედის...
მეც ვიყავ აქა, მეცა ვსუნთქავდი
ჰაერს ზეციურს და ცხოველმყოფელს,
მეც ვიყავ აქა და ლექსებს ვთხზავდი,
რომლითაც ტკბილად ვლოცავდი სოფელს.
ი. მჭედლიშვილი156

155
156

ხახე – რახილ (ხახე) ამირეჯიბი (1886-1961).
იოსებ მჭედლიშვილი (1888-1956) – მწერალი, პოეტი.
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პეტრე მელიქიშვილის157 ხსოვნას
1916 წლის შემოდგომა იყო. პროფესორი პეტრე გრიგოლის ძე
მელიქიშვილი, ჩვენი ცნობილი მეცნიერი, აპირებდა თბილისში ცოტა
ხნით დაბრუნებას აბასთუმნიდან, სადაც წასული იყო საზაფხულოდ
დასასვენებლად. ექიმი კიკო მელიქიშვილი, მისი ნათესავი, რომელსაც
თბილისში ჩინებულად მოწყობილი სამკურნალო ჰქონდა, მოელოდა
მას და გვპირდებოდა მის გამოსამშვიდობებელ საღამოზე დაპატიჟებას.
ამ სამკურნალოში ვმუშაობდით ათიოდე ექიმი და თითქმის ყოველდღეს
ვხვდებოდით ერთმანეთს. ყველანი დიდის სიამოვნებით მოველოდით ამ
სასიამოვნო შეხვედრას, რადგანაც დიდი პატივისმცემელნი ვიყავით ჩვენი
ცნობილი მეცნიერის.
ოდესის ქართველ სტუდენტობას ყოველთვის სიამოვნებით აგონ
დებოდათ ხოლმე ორი ცნობილი მეცნიერი, ვასილ პეტრიაშვილის158
და პეტრე მელიქიშვილის სახელი, მათი მეგობრული ურთიერთობის
დამოკიდებულება და ნამდვილი მამაშვილური განწყობილება. ოდესის
ქართველები ამ ორ პროფესორთან ერთად თითქოს ერთ ოჯახს
წარმოადგენდნენ და ჩვენ, არაოდესელ სტუდენტებისთვისაც კი, ეს
სასიამოვნო მოსაგონარად იყო გამხდარი. ამ ორთაგან, სამწუხაროდ,
პროფესორი ვასილ პეტრიაშვილი ძალიან ადრე გარდაიცვალა (1845
წელს დაბადებული, 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა 1908 წელს, ქალაქ
კარსბადში). ოდესელ ქართველ სრუდენტებს მოესპოთ ასეთ ძვირფასს
ოჯახში მისვლის სიამოვნება. განსვენებულის მეუღლე, რომელიც დიდის
ხელისშემწყობი იყო ყველაფერში ამ იშვიათ მეცნიერისა და ადამიანის,
ოდესაში ვეღარ დარჩა. ამით მოისპო ეს შესანიშნავი კერა მოსწავლე
სტუდენტობისათვის და მათაც მთელი ყურადღება და პატივისცემა პრო
ფესორ მელიქიშვილზე გადაიტანეს.
მალე ექიმმა მელიქიშვილმა გვაცნობა მისი ნათესავი მეცნიერის
ჩამოსვლა და ჩვენც მოგვიყარა თავი თავის ბინაზე. ჩვენში, მოგეხსენებათ,
რაც უფრო დიდებულად ეწყობა საზეიმო ვახშამი, მით უფრო გვიან
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პეტრე მელიქიშვილი (1850-1927) – ქიმიკოსი, ნოვოროსიისკის საიმპერატორო უნივერსიტეტის
(ამჟამად ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტი) პროფესორი 1885-1917 წლებში, თბილისის უნივერსიტეტის
პირველი რექტორი.
158
ვასილ პეტრიაშვილი (1842-191908) – ქიმიკოსი, ნოვოროსიისკის საიმპერატორო უნივერსიტეტის
პროფესორი (1879 წლიდან), მოგვიანებით კი რექტორი (1907 წლიდან). სამეცნიერო გამოცემებზე
მუშაობის პარალელურად მეცნიერების პოპულარიზაციას ეწეოდა პერიოდულ პრესაში.
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სხდებიან სუფრაზე; დიასახლისს ბევრი რამ ჰქონდა გასაკეთებელი და
დრო საკმაოდ დაგვირჩა საუბრისათვის. ყველას გვსურდა პატივცემულ
პროფესორთან ბაასი და ხან – ერთი, ხან მეორე სარგებლობდა შემთხვევით,
რომ მას გამოხმაურებოდა. საერთოდ ვიქნებოდით თხუთმეტამდე სტუ
მარმასპინძლიანათ, მხოლოდ ექიმები და ყველანი მეუღლეებით. ცოტა
ხნის საერთო ბაასის შემდეგ ცალკე პატარ-პატარა ჯგუფებად დაყოფილნი,
დარბაზის ყველა კუთხეში ჩამოვრიგდით, ხან – ერთი ჯგუფი, ხან მეორე
მიუჯდებოდა ხოლმე პროფესორს გამოსალაპარაკებლად. ჩემმა ჯერმაც
რომ მოაღწია, მივუახლოვდი და ვსთხოვე, მცირეოდენი ხნით ჩემთვისაც
დაეთმო თავისი ყურადღება.
პროფესორი მელიქიშვილი მე ბევრჯელ მყავდა ნახული, როდესაც
საზაფხულოდ საქართველოში ჩამოდიოდა. ძალიან კარგად ვიცნობდი მის
დას, ქ-ნ კეკეს159, ცნობილ მოღვაწის, სერგი მესხის160 ქვრივს, რომლისგანაც
ხშირად ვტყობილობდი პროფესორის ამბავს. ერთჯელ, მახსოვს, ბორჯომში
შევხვდი ბ-ნ პეტრეს პროფესორ ვასილ პეტრიაშვილთან, სადაც დიდხანს
ვიბაასეთ სამეცნიერო კითხვებზე. ეს შემთხვევა კარგად მოაგონდა ბ-ნ
პეტრეს და ღიმილით მიპასუხა: დიდის სიამოვნებით, მაგრამ მე ვიცი
თქვენი ჩვეულება, უთუოდ ქართულად დამელაპარაკებით და ვაითუ ვერ
მოვახერხო პასუხის მოცემა.
ვისაც კი უნახავს პატივცემული პროფესორი, არ შეეძლო არ მიექცია
ყურადღება მისი მშვენიერი გამომეტყველებისათვის. ჭარმაგი მოხუცი,
სახე ღრმად ჩაფიქრებული, ლამაზი ნაკვთებით შემოხაზული, ჭკვიანური,
ღრმად თავმდაბალი, რაც დამახასიათებელია ყოველი დიდი და ღრმად
განსწავლული მეცნიერის, ყოველგვარ ხელოვნურ მედიდურობას
მოკლებული, რაც უფრო ხშირად ახასიათებს ზერელე ჭკუის და დაბალი
ხასიათის მეცნიერთ; ყველაფერი ეს ძალაუნებურად გიზიდავდათ ამ
ადამიანის პირველ შეხვედრისთანავე და უნებლიეთ იმსჭვალებოდით
უაღრესის პატივისცემის გრძნობით ასეთი მეცნიერისადმი ჩვენი
ეროვნული თავმოყვარეობის სანუგეშებლად და სასიქადულოდ.
თუმცა ჩემი კითხვები სამეცნიერო საგანს შეეხება, ვუპასუხე მე
პატივცემულ პროფესორს, მე ვეცდები ისე მარტივად და ადვილად

159
ეკატერინე მელიქიშვილი-მესხი (1854-1928) – მწერალი, მთარგმნელი, გამომცემელი. საქართველოში
ფემინისტური მოძრაობის პირველი ტალღის და ქართველ ქალთა პირველი თაობის წარმომადგენელი,
რომელმაც უმაღლესი განათლება დასავლეთში მიიღო. სწავლობდა მედიცინას შვეიცარიაში. იყო
შვეიცარიაში არსებული საზოგადოება „უღლის“ წევრი.
160
სერგი მესხი (1845-1883) – პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე.
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გასაგები სიტყვებით გამოვსთქვა ჩემი სათქმელი, რომ ადვილად გაიგებთ
ყოველივეს, თქვენ კი პასუხი რუსულად გამეცით – ამის უფლებას მე არავის
არ ვართმევ.
ამის შემდეგ დავიწყეთ საუბარი რადიუმის შემცველ ნივთიერების
სხვადასხვა თვისებაზე და რამდენად გავრცელებულია ეს ნივთიერება
სხვაგან და კერძოდ, საქართველოში. შევეხეთ აგრეთვე რადიუმის სამ
კურნალო მიზნით გამოყენების საკითხსაც. ყველაფერზე თავის განმარ
ტებას მაძლევდა ჩვენი მეცნიერი და ეტყობოდა, რომ მშვენივრად ესმოდა
ყოველივე ჩემი ნათქვამი.
სხვათა შორის, მოვუყევი ერთი მკვლევარის ნაწარმოების შესახებ
საგულისხმო დაკვირვებას. მას შემთხვევით საქართველოდან ჩრდილო
ეთისაკენ დაბრუნებისას გადაუვლია კავკასიონის ქედზე. გზაში რამო
დენიმე ადგილს შეჩერებულა, ზოგან დასასვენებლად და ზოგან ღამის
გასათევად. გზადაგზა სხვადასხვა დაკვირვებაც მოუხდენია მეცნიერული
მიზნით. რუსეთში დაბრუნებულს საფოტოგრაფიო გადასაღებ მინებზე
შეუმჩნევია რაღაც ნიშნები, რომელიც მიემსგავსებოდა მხოლოდ რადიუმის
ზეგავლენით გამოწვეულ ნიშნებს. ხანგძლივი გამოძიების შემდეგ ამნა
ირად აუხსნია ეს გარემოება: სადღაც გადმოვლილ გზაზე უთუოდ ისეთ
ადგილს გაჩერებულა, სადაც რადიუმიანი ნივთიერება ყოფილა და
ამას თავისი გავლენა მოუხდენია მის მინებზე. სხვების ცნობებითაც
ადასტურებს, რომ კავკასიონის ქედზედ ყოფილა ისეთი ადგილები, სადაც
ცხენს უკანა ფეხების სიმდაბლე მოსდისთ, რომელსაც რაღაც ბალახის
ჭმევით არჩენენო. ასეთი უცნაური გავლენა მხოლოდ რადიუმს უნდა
მიეწერებოდესო. ამასთანავე, გავუზიარე პროფესორს ერთი მწერლის
გაკვლევით ახსნილი ამბავი საბერძნეთის მითოლოგიიდან. ერთ მეფეს,
რომელსაც უნდა აეყვანა დედოფლად ერთი ვინმე მეტად ლამაზი ქალი,
სულ სხვა შეჰყვარებია და პირველისათვის თავი დაუნებებია. ამ პირველს,
სასოწარკვეთილს, განუზრახავს შურისძიებით თავისი მეტოქის მოსპობა.
მას ჰქონია კოლხეთიდან ჩამოტანილი იშვიათი თვლები, რომლის
თვისებაც კარგად სცოდნია. მას გაუკეთებია ძვირფასად მოოჭვილი,
იშვიათი სილამაზის გვირგვინი და გარეშემო ეს თვლები ჩაუყოლებია.
გაუგზავნია საჩუქრად თავის მეტოქესათვის საზეიმო შემთხვევისათვის
თავზე დასადგმელად. ერთ-ერთ ზეიმის დროს ამ გვირგვინით დამშვე
ნებული დედოფალი გამოსულა მოედანზე და დამდგარა მეფის გვერდით.
რამოდენიმე ხნის შემდეგ დედოფალს გული შესწუხებია და გრძნობაც
დაუკარგავს. მივარდნილან მხლებლები მისაშველებლად და როდესაც
გვირგვინი მოუშორებიათ, მას გაჰყოლია შუბლისა და თავის დამწვარი
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კანის ნაჭრები. მაშინ ყველანი მიმხვდარან, რომ მიზეზი ამ უბედურების
სწორედ ამ გვირგვინში უნდა ყოფილიყო. შემდეგ მკვლევარი დასძენს,
რომ ეს მოვლენა შეიძლება მხოლოდ აიხსნას რადიუმის თვისებით.
გვირგვინის გამომგზავნელს კარგად უნდა სცოდნოდა მასში დატანებულ
თვლების მავნებელი თვისება, შურის საძიებლად არჩეული. ამ ბერძნულად
დაწერილ თხზულების შესახებ, რომლის არც სათაური და არც ავტორი აღარ
მაგონდება ეხლა, მკვლევარი დასძენს შემდეგს: ასეთი უცნაური თვისების
თვლები საბერძნეთში კოლხეთიდან გაჰქონდათ და შესაძლებელია ასეთი
თვისების ახსნა რადიუმის და მისი მსგავსი ნივთიერების მეოხებითო.
უეჭველია, რადიუმის არსებობა შორეულ წარსულიდან ყოფილა ცნობილი
და საქართველოს მდიდარ ბუნებაში ბევრგან უნდა იყოს საამისო
ადგილებიო.
ყველაფერს ყურადღებით ისმენდა ჩვენი მეცნიერი და თავის
შეხედულებასაც გამოსთქვამდა. უთუოდ მრავალ ადგილებზეა ჩვენ
საქართველოს მთებში რადიუმიანი ნივთიერება, მაგრამ ჯერ, სამწუხაროდ,
საამისო კვლევა-ძიებას არავინ აწარმოებსო. თანაც რადიუმის აღმოჩენა
დიდ ხნის ამბავი არ არის და უთუოდ მეცნიერების წინმსვლელობა
ამ დარგშიაც ბევრს რასმე აღმოაჩენს და ჩვენი საქართველოც ხომ
ყველაფრით უხვად არის დაჯილდოვებულიო.
– თქვენი მოყოლილი ამბავი მეტად საგულისხმოა და საყურადღებო,
– მიპასუხა ჩვენმა მეცნიერმა, რომელიც ისე გაიტაცა ამ საუბარმა, რომ
თითქმის მთელი ლექცია წამიკითხა რადიუმის შესახებ.
შემდეგ გადავედით პროფესორ ვასილ პეტრიაშვილის ორ შესა
ნიშნავ ნაწერებზე ღვინოსა და რძის შესახებ, რომელიც თითქმის

36

194

პირველ სამეცნიერო დარგის ღირსეულ ნაშრომს წარმოადგენს მე-19
საუკუნის ქართულ მწერლობაში. ამ ორივე ნაწარმოების, კერძოდ, საქარ
თველოსთვის დიდ მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ. პროფესორი დიდათ
აქებდა თავის მეგობარ მეცნიერის ამ ღირშესანიშნავ შრომას, მეტადრე
მშობლიურს ენაზე დაწერილს, რომელიც მას თურმე ძალიან ყურადღებით
ჰქონდა წაკითხული.
შემდეგ ბ-ნი პეტრე შემეკითხა ჩემი სანატორიუმის შესახებ, რომელიც
მე და მამაჩემმა ავაშენეთ პატარა ცემში 1904 წელს. მას ბევრი რამ ჰქონდა
გაგებული ამ დაწესებულების შესახებ. შევეხეთ დაწვრილებით მაღლობ
ადგილების განსაკუთრებულ თვისების გამოყენებას მოზარდ თაობის
გაჯანსაღებისათვის. ბევრი რამ გამომკითხა დაწვრილებით, როგორ
ვაწარმოებდი სხვადასხვა დაკვირვებას და რა შედეგს მივაღწიე, რადგანაც
ეს პირველი ცდა იყო საქართველოში დაწყებული. გავუზიარე ჩემი ათი
წლის დაკვირვების საბოლოო დასკვნა, ათას ხუთას მოზარდ ქალ-ვაჟზე
მოხდენილ ზეგავლენის შესახებ, რომელთაც ჩემთან ზაფხულობით ორი
თვე და ნახევარი დაჰყვეს. დაწვრილებით გამომკითხა ყოველივე, მით
უფრო, როდესაც ავუხსენი, რომ დაკვირვებას ვაწარმოებდი საფრანგეთის
ორ მეცნიერთან შეთანხმებით. ერთი იყო სორბონის პროფესორი ალფრედ
ბინე161 და მეორე – ექიმი ალფონს ლავერანი162; პირველი გამომკვლევი
ჭაობის ცივების – მალარიის – სათავისა, საუკეთესო მცოდნე ტროპიკული
დაავადებებისა, მთელ მსოფლიოში ცნობილი. პირველს მათგანს ძალიან
უნდოდა მთა-ადგილზე ნაწარმოები დაკვირვება, სისხლის შემადგენლობის
ცვლილების, ფილტვების სუნთქვის პროცესის თავისებურობის, მაღალი
ადგილის მზის სხივოსნობის განსაკუთრებული გავლენის შესახებ და
სხვა. ასეთ ცდას პროფესორი ბინე სორბონის ლაბორატორიაში უკვე
აწარმოებდა საგანგებო მოწყობილ საცდელ ოთახში, სადაც შეიძლებოდა
სურვილისამებრ ჰაერის გამოსრუტვით სათანადო სიმაღლის პირობების
შექმნა, მაგრამ ასეთი ცდები მას არ აკმაყოფილებდა, რადგანაც ჰაერის
დაწოლის გარდა, სხვა პირობები არ უდრიდა მაღლობის პირობებს.
ასეთი დაკვირვება მაღლობ მთიან ადგილებზე არავის არ უწარმოებია და
თქვენ თუ ამას იკისრებთ, დიდ ნაკლს შეავსებთ, ერთად დავამუშავოთ ეს
მასალა და მე დავბეჭდავ ჩემს სამეცნიერო კრებულშიო, – მეუბნებოდა
პროფესორი ბინე.
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მეორეს კი ექიმ ლავერანს, რომელსაც ძალიან სწამდა მაღ
ლობი
ადგილის დიდი სარგებლობა ყოველ ჭაობის ცივებით ნაავადმყოფა
რისათვის, საჭიროდ მიაჩნდა მაღალ ადგილზე დაკვირვების წარმოება,
თუ როგორ იცვლება მაღლობზე სისხლის შემადგენლობა მალარიით
დაავადებულის სხეულში თანდათანობით რამდენიმე თვის განმავლობაში.
რადგანაც საქართველოში ჭაობის ცივება ძალიან არის გავრცელებული,
გირჩევთ, რომ, რაც შეიძლება, მაღლობ ადგილზე ააშენოთ თქვენი
სანატორიუმიო, – მირჩევდა იგი. მე რომ ვუპასუხე, 1400 მეტრის სიმაღლე
მქონდა ნავარაუდევი, სავსებით მოიწონა ჩემი გადაწყვეტილება. ყვე
ლაფერს ამას გულდასმით ისმენდა ბ-ნი პეტრე და სხვადასხვა კითხვებს
მაძლევდა. დავრწმუნდი, რომ ყველაფერი კარგად ჰქონდა გაგებული ჩემი
ნალაპარაკევიდან. დამპირდა, რომ უთუოდ მოვიდოდა მომავალს წელს
ჩემი სანატორიუმის სანახავად და სამეცნიერო დაკვირვების მასალის
გასაცნობად.
ამ მრავალფეროვანმა საუბარმა ორივენი ისე გაგვიტაცა, რომ
სრულებით ვერ შევნიშნეთ, როგორ გაირბინა დრომ, არც შევჩერდებოდით
ალბად, რომ უცებ დიასახლისის ხმა არ გაგვეგო, რომელიც სუფრაზე
გვიწვევდა. დიასახლისმა მიგვიწვია ყველანი დანიშნულ ადგილზე. ბ-ნი
პეტრე საპატიო ადგილზე დასვეს და ჩვენც შემოვუსხედით დიდ სუფრას,
როგორც წესი მოითხოვდა, მაშინვე შევუდექით სუფრის მეთაურის
არჩევას. ძალიან ვსთხოვეთ მასპინძელს, მაგრამ არ დასთანხმდა.
შემდეგ მე მომმართეს და მე უარზედ ვიდექი, მაგრამ არ გამოვიდა და
ძალაუნებურად უნდა დავთანხმებულიყავი.
პირველი სადღეგრძელო, რასაკვირველია, საპატიო სტუმრის უნდა
ყოფილიყო. ყველამ დიდის სიამოვნებით მიიღო ეს წინადადება და დიდის
მოწიწებით შესვეს მშვენიერი ღვინო. ყველას ვთხოვე სიტყვების მოსმენის
დროს არ შეჩერებულიყვნენ და განეგრძოთ ვახშმობა. ამნაირად დროს
არავინ გააცდენდა და არც სიტყვის მთქმელი იქნებოდა იძულებული,
რომ თავისი სათქმელი შეეზღუდა. წინადადება მიიღეს, რადგანაც
მიხვდნენ, რომ ჩემი სათქმელი მოკლედ არ ამოიწურებოდა. პროფესორს
ვთხოვე, ზეზე დგომით არ დაღლილიყო და ამნაირად ჩემთვის სათქმელი
გაეადვილებია. სხვებმაც ძალიან სთხოვეს იგივე და პროფესორიც
იძულებული იყო დათანხმებულიყო. ამნაირად მეც თავისუფლად ვიგრძენი
თავი და სიტყვის შემოკლებაზე არ მიფიქრია.
დავახასიათე მოკლედ ძვირფასი პროფესორის სამეცნიერო მოღვა
წეობა ოდესის უნივერსიტეტში. მოვიხსენიე აგრეთვე მისი ახლო მეგობ
რის, განსვენებულ ვასილ პეტრიაშვილის, მეცნიერული ღვაწლი და
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მრავალნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობა. ეს ორი პიროვნება,
ყოველთვის ერთად მოსაგონარი, ორ მეცნიერების ბურჯს წარმოადგენდა
არათუ ოდესელ სტუდენტობისთვის, არამედ დანარჩენი უნივერსიტეტების
ქართველ სტუდენტებისთვისაც. რა სიამოვნებით აღსანიშნავია ის
განსაკუთრებული ურთიერთობა, რომელიც სუფევდა ამ ორ ცნობილ
მეცნიერთა და ოდესის ქართველ სტუდენტთა შორის, როგორ რჩებოდა
სამუდამო და სასიამოვნო მოსაგონარად ცხოვრებაში გამოსვლის
შემდეგაც, ესეთი მეცნიერული და საოჯახო ურთიერთობა, მამაშვილურის
გრძნობით დამთბარი. თავისიანებს და სამშობლოს დაშორებული
ახალგაზრდებისათვის ეს ხომ დაუფასებელი რამ უნდა ყოფილიყო. ამას
ყველანი გრძნობდნენ და აფასებდნენ. დასასრულ, მოვახსენე ჩვენს
ძვირფასს სტუმარს შემდეგი: ორ შესანიშნავ მეცნიერების ბურჯთაგან
სახელოვანი ვასილ პეტრიაშვილი უდროოდ მოგვაშორა უწყალო ბედმა.
დაგვრჩით ეხლა მხოლოდ თქვენ. ნება მოგვეცით, ბ-ნო პეტრე, გისურვოთ
ხანგძლივი სიცოცხლე და უბრალო ჯანმრთელობა სამეცნიერო მუშაობის
გასაგრძელებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი აქ მსხდომნი და
ჩვენთან ერთად ყოველი შეგნებული ქართველი ამასავე ვინატრვით
თქვენთვის. მაგრამ ეს საკმაო არ არის. ერთი რამ უნდა დავსძინო
ამ ჩვენს ნატვრას: უნდა გულწრფელად გამოგიტყდეთ, რომ ძალიან
მენანება თქვენი თავი რუსეთის ასპარეზისათვის. რუსეთი დიდი სივრცისა
და მრავალრიცხოვანი ქვეყანაა. მას საკმაოდ მოეპოვება საკუთარი
ძალები, სამეცნიეროც და სხვაც. ჩვენ, ქართველებს, კი უკუღმართი
პირობების გამო ძალიან ცოტა გვყავს განსწავლული ხალხი და სულ
მცირე რიცხვი მეცნიერების. რუსეთი, როგორც იტყვიან, უჩვენოდაც
იოლად წავა და ჩვენ კი სად უნდა ვეძებოთ საქართველოსთვის
მეცნიერები გარეშე ქართველებისა. უცხო მეცნიერი ჩვენში მხოლოდ
მეცნიერების წარმომადგენელი შეიძლება იქნეს, მაგრამ ის ვერ გახდება
ქართველი მთელის არსებით, სულით და მიდრეკილებით. ამისათვის
საჭიროა ქართველი მეცნიერი ქართველად დაიბადოს, ქართულ წიაღში
აღიზარდოს და ყოველი მისი თვისება ადგილობრივ ჰავასთან, მზესთან
და საზოგადოებასთან იყოს შენივთებული. ხომ მოგეხსენებათ, რომ ეს
ყველაფერი ბიოლოგიის გარდაუვალ კანონებზედ არის დამყარებული
და არა რაიმე სხვა შემთხვევითს მოვლენებზე. მაგალითად, თქვენთვის,
ბ-ნო პეტრე, საკმარისი არ არის, რომ მხოლოდ ზაფხულობით ესტუმროთ
თქვენს ქვეყანას და თქვენს თანამემამულეებს. რასაკვირველია, ჩვენ
ამისათვისაც დიდ მადლობას გწირავთ, მაგრამ ეს საკმაოდ არ მიმაჩნია.
მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსათვის უფრო
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საჭირო ბრძანდებით, ვიდრე რუსეთისათვის. გარდა ამისა, მთელი თქვენი
არსება, ქართული მარადიული სულიც, დარწმუნებული ვარ, ამასვე
მოითხოვს. თქვენ სამეცნიერო ასპარეზი რომ აქ გადმოიტანოთ, სულ
სხვანაირად იგრძნობთ თავს და სხვაგვარ ხალისს განიცდით სამეცნიერო
მოღვაწეობისას. თქვენი ხანგძლივი რუსეთის ასპარეზზედ მუშაობის
მიუხედავათ, თქვენ რუსეთისათვის უცხო ხართ და არაორგანიული ნაწილი
მისი დიდი სხეულისა.
არასოდეს არ დამავიწყდება განთქმული პროფესორის ჩვენი თა
ნამემამულის, ივანე თარხნიშვილის163, სამწუხარო მაგალითი. როგორც
მოგეხსენებათ, იგი მეტად ცნობილი იყო მთელ რუსეთში და მეტადრე
პეტერბურღში, სადაც მრავალი საზოგადოება ესწრებოდა მის განთქმულ
საჯარო ლექციებს ფიზიოლოგიის დარგისას. რუსეთის გარეშეც იცნობდნენ
მას და მეც ბევრჯელ მომისმენია საზღვარგარეთ მეცნიერთაგან
ლექციებზე მოხსენებული იგი. როდესაც გარდაიცვალა ეს განთქმული და
ყველასაგან პატივცემული პროფესორი, როგორც დამსწრეთ გადმომცეს,
ძლივს რამოდენიმე ადამიანი მისდევდა თურმე მის კუბოს, ისიც იმ
ქალაქში, სადაც მან შეალია თავისი სიცოცხლე თვალსაჩინო მეცნიერულ
მუშაობას. აი სანამდე მიაღწია რუსულმა უგულობამ. მერე რატომ მოხდა
ეს? მიტომ რომ რუსეთისათვის ის მაინც უცხოელად დარჩა. განა აქ,
თავის სამშობლოში, რომ ყოფილიყო, ასე უგულოდ შეხვდებოდნენ ასეთ
პიროვნების აღსასრულს?! არა და არა! ამიტომაც, ბ-ნო პეტრე, უთუოდ
უნდა დაუბრუნდეთ სამოღვაწეოდ თქვენს სამშობლოს. და საამისო
შემთხვევაც კარგი გეძლევათ. სულ მოკლე ხანში ჩვენ გვექნება საკუთარი
სამეცნიერო ტაძარი, ქართული უნივერსიტეტი ყველა ფაკულტეტებით.
აი ეს არის სწორედ სათქვენო ასპარეზი, სავსებით შესაფერისი,
ღირსეული და თქვენი წარსული ნაყოფიერი მოღვაწეობის წარმატებით
დასაგვირგვინებელი. სულით და გულით გისურვებთ, რომ მომავალ
ქართულ უნივერსიტეტის პირველ რექტორად თქვენ ბრძანებულიყოთ
და თქვენი სამეცნიერო ლექციები რუსეთის მაგივრად საქართველოში
სტუდენტებისათვის გაგეგრძელებიოთ. აი მაშინ მიიღებთ თქვენ სრულს
კმაყოფილებას, ხანშიშესულობა დაგავიწყდებათ, ახალგაზრდულის
ცეცხლით შეხურდებით, მშობლიურ ნიადაგზე გადმოსვლით ძალა გა
გიათ
კეცდებათ და ყოველმხრივად დაამშვენებთ ჩვენს ნორჩ ტაძარს.
163
ივანე თარხნიშვილი (1846-1908) – ფიზიოლოგი, პეტერბურგის სამედიცინო-ქირურგიული აკადემიის
პრივატ-დოცენტი და შემდეგ პროფესორი. 1895-1901 წლებში ასწავლიდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში.
პარიზის ბიოლოგიური საზოგადოების წევრ-კორესპონდენტი, ჰალეს აკადემიის წევრი. 1900 წელს
პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე დააჯილდოვეს „საპატიო ლეგიონის“ ორდენით.
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მე ამ სიტყვებს საოცნებოდ არ მოგახსენებთ, არამედ ნამდვილს და
შეურყეველის რწმენით და იმედით. ღმერთმა მოგანიჭოთ დღეგრძელობა
და თქვენთან ერთად მალე მოგვასწროს თქვენთვის და ჩვენთვის ნანატრ
ამ ბედნიერების დღეს!
ღმერთმა გაგიმარჯოთ თქვენ, ძვირფასო მეცნიერების ქურუმო და
თქვენთან ერთად გაუმარჯოს ჩვენს მომავალ ქართულ უნივერსიტეტს!
ყველანი რიგრიგობით მივუახლოვდით ძვირფასს სტუმარს და ცალცალკე მივესალმეთ. მანაც აღტაცებულმა მადლობა გადაგვიხადა თვი
თეულს და გვაცნობა, რომ საპასუხო სიტყვას ბოლოს იტყოდა.
როდესაც ყველანი თავის ადგილზე დავსხედით, აი მაშინ შეიქნა
ერთი ამბავი. თითქმის ყველანი ალაპარაკდნენ და დაიწყეს ჩემი
ბოლოსიტყვაობის შესახებ მეგობრული დაცინვა. აი ოცნებაც ასეთი
უნდაო! – წამოიძახა ექიმმა ი. თიკანაძემ164. რა კარგად იცის ჩვენმა
ვახტანგმა ოცნების სამთავროში გადავარდნა. თვითონ გადახტება და
შენც ძალაუნებურად მიგათრევსო, – წამოიძახა ექ. მელიქიშვილმა და
მეგობრული ღიმილით დამაჯილდოვა. „სე ნონ ე ვერო, ე ბენ ტროვატო“!
– წამოიძახა ერთმა. ვინ გაძლევს, ბ-ნო, ამ უნივერსიტეტს? – წამოიძახა
მესამემ. ჩემმა მეგობარმა, ექ. სანდრო დიასამიძემ ჩვეულებრივის
ღიმილით გადმომხედა, არაფერი არა სთქვა, უთუოდ შევებრალე,
მაგრამ ცალი თვალის ქუთუთო თავისებურად თვალს ჩამოაფარა.
ეს იმის მომასწავებელი იყო, რომ მაინცდამაინც ჩემი ნაოცნებარის
განხორციელება ძალიან არა სჯეროდა. ქმრებს მათი მეუღლეებიც
აჰყვნენ. ყველანი თავის მხრივ სხვადასხვა აზრს ადგნენ, მაგრამ საერთოდ
ეტყობოდათ, რომ ჩემი ნათქვამის განხორციელება მაინცდამაინც
საიმედოთ არ მიაჩნდათ. ბოლოს ერთმა ჩემმა მეგობარმა უთუოდ ჩემს
სანუგეშებლად წარმოსთქვა: რაც უნდა სთქვათ, ჩვენმა ვახტანგმა ისე
კარგად იცის ოცნების შეთამაშება, სულ უცნაური რამეც რომ სთქვას,
სიამოვნებით გაგიტაცებთ, თითქმის დაგაჯერებთ და ერთგვარ სიამოვნებას
გაგრძნობინებთ. ამისათვის მადლობელი უნდა დავრჩეთო. მე მადლობა
შევსწირე თანაგრძნობისათვის და თანაც დავუმატე, რომ სრულებით არ
მჭირდებოდა, რადგანაც ჩემი ნაოცნებარის განხორციელება სრულებით
საეჭვოდ არ მიმაჩნია. ჩემს მეგობარს ექ. თიკანაძეს, რომელიც ისევ
განაგრძობდა დაცინვის კილოთი ოხუნჯობას, ვუპასუხე: ჩემო ივანე,
164
ივანე თიკანაძე (1868-1943) – ექიმი, მეცნიერი, სამეცნიერო მეანობის ფუძემდებელი საქართველოში,
თბილისის უნივერსიტეტის პედაგოგთა პირველი თაობის წარმომადგენელი; დაინიშნა სამკურნალო
ფაკულტეტის მეაობა-გინეკოლოგიის კათედრის გამგედ 1919 წელს.
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ოცნების სიჭარბეს არ მიწუნებ, ხომ იცი, რომ უოცნებო ბუნებაში მხოლოდ
უბრალო ჯირკია და რატომ არ უნდა გაურბოდეს გონიერი ადამიანი
ჯირკად გარდაქმნას?! განა მთელი ბიოლოგიის კანონები და ბუნების
მრავალფეროვანება ამისათვის შევისწავლეთ, რომ ჯირკისნაირი
არსებობა გავსწიოთ? მე ამ აზრისა ვარ და ვერც წარმომიდგენია
ადამიანის ასეთი დაკნინება. ჩვენი საპატიო სტუმარი ყველაფერს უსმენდა
და როგორც შეჰფერის ნამდვილ მეცნიერს, ჩვენს უბრალო კამათში არ
ერეოდა. ამასობაში მან მოისურვა სამადლობელი სიტყვის წარმოთქმა და
ყველანი სმენად გადავიქეცით.
– ბატონებო, ცოტად აღელვებულმა დაიწყო პროფესორმა, –
დღევანდელი დღე გამყვება სასიამოვნო დაუვიწყარ მოგონებათ. ექიმ
ვახტანგის დღევანდელმა საუბარმა დამარწმუნა, რომ ჩვენი ენა მეტად
მდიდარი ყოფილა სამეცნიერო სიტყვებით. რაც მკითხა და რაც მიამბო მან,
ყველაფერი ეს შეეხებოდა სამეცნიერო დარგს და ისე კარგად გამაგებინა
ჩემმა მოსაუბრემ, რომ არ მეგონა, თუ ეს ასე ადვილი მოსახერხებელი
იყო. ამ სიმდიდრესთან ერთად ქართული ენა მეტად სასიამოვნო და
მუსიკალურიც ყოფილა. ეს მე დღეს აშკარად ვიგრძენი საუბრის დროს.
ორივე ეს რწმენა, ჩემში დაბადებული, თან მიმყვება, როგორც ახალი და
სასიამოვნო აღმოჩენა. ამისათვის განსაკუთრებულ მადლობას მოვახსენებ
ჩვენს ვახტანგს. რაც შეეხება ჩემს შესახებ ნანატრ მომავალს, ამისთვისაც
დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ უნდა გულწრფელად გამოგიტყდეთ, რომ მე
ოცნებითაც არ შემიძლია წარმოვიდგინო ასეთი მომავალი. ვინ მაღირსებს
მე ასეთ ბედნიერებას, რომ ქართულ უნივერსიტეტს შევესწრო და მისი
რექტორობაც მხვდეს. მაინც მადლობელი ვარ კეთილ სურვილებისათვის
და საერთოდ თქვენი პატივისცემისათვის. მინდა წასვლის წინად
მოგახსენოთ შემდეგი: დღეს აი აქ ყველასთან სიტყვას ვიძლევი, რომ
რუსეთში ჩასვლისთანავე შევუდგები ქართული ენის საფუძვლიანად
შესწავლას. ამიერიდგან ამას მე სამღვთო მოვალეობად ვისახავ. ვეცდები,
რომ ეს სამწუხარო ნაკლი შევივსო და ქართული ენა კარგად შევითვისო,
ეს მართლაც უუსაჭიროესი რამ ყოფილა ქართველ მეცნიერისათვის და
დღევანდელმა საღამომ ცხადათ შემაგნებინა. ამასთანავე დიდი მადლობა
გამოგვიცხადა ყველას: სტუმარსა და მასპინძელს.
ამაზედ საბოლოოდ კიდევ ვუპასუხე შემდეგი: რადგანაც ასეთია
თქვენი დღევანდელი გარდაწყვეტილება, რომელსაც ყველანი აღტაცებით
ვეგებებით, გავკადნიერდები და ერთ პატარა რჩევას მოგახსენებთ,
როგორც უუსაჭიროესს: ყოველდღე უნდა იკითხოთ ხმამაღლა, როგორც,
რომ იტყვიან, დიაკვანივით ნახევარ საათს მაინც „ვეფხისტყაოსანი“,
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დაბადების წიგნი ან სახარება, ან დავითის ფსალმუნები, ან ჩვენი
კლასიკოსთა ლექსები. ეს უთუოდ საჭიროა ენის გასატეხად. დანარჩენი
ყოველდღიური მუშაობა კი ჩუმად შეიძლება განაგრძოთ. სულ მოკლე
დროში შეამჩნევთ შედეგს, მით უფრო, რომ ბევრი რამ უკვე იცით,
ოღონდ ენა არა გაქვთ გაჩვეული. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან
მალე გამოგადგებათ ყოველივე ეს მომავალ უნივერსიტეტში ქართველ
სტუდენტთა საწვრთნელად. კიდევ გისურვებთ მშვიდობის გზას და
მშვიდობითვე სამშობლოში დაბრუნებას!
დასრულდა სასიამოვნო ნადიმი, გამოვემშვიდობეთ ძვირფასს
სტუმარს, კიდევ მადლობა შევსწირეთ ჩვენს მასპინძლებს, რომელთაც
ასეთი იშვიათი და დაუვიწყარი საღამო გაგვატარებიეს ჩვენ სასიქადულო
მეცნიერთან ერთად და გამოვედით შინ დასაბრუნებლად.
მივაცილეთ ჩვენი პროფესორი თავის ბინამდე, რომელიც იქვე
ახლოს იყო სამკურნალოსთან და მხიარულის ბაასით შევუდექით ვერის
აღმართს. გზაში კიდევ უბრუნდებოდნენ ხშირად ჩემს სადღეგრძელოს.
ეს ერთი ძალიან უსურვე შენ ჩვენს პროფესორს, – წამოიძახა ერთმა, –
საიდან შეთხზავ ხოლმე ასეთ უცნაურ რასმეო და სხ. ამაზედ მე ვუპასუხე,
რომ არ გამიკვირდებოდა მათი ასეთი უიმედობა იმ გადაგვარების შემდეგ,
რაც ქართველ მოწაფეს ატყდება თავს საშუალო სასწავლებელში და რა
გავლენასაც უმორჩილდება იგი უმაღლესს სასწავლებელში, უცხო მხარეს,
სადაც მშობლიური არაფერი ესმის მას. ამიტომაც თითქმის ყველა ეგრეთ
წოდებული თერგდალეული პირები უცნაურები გამოდიოდენ და გამოდიან:
ყველაფრის უარისმყოფელნი, ცხოვრების ხალისსა და აღმაფრენას
მოკლებულნი და უდროოდ გულგატეხილნი. ან კი რას უნდა ელოდეს
ამათგან საწაღმართოს ჩვენი ქვეყანა, ასეთ გადაგვარებულ პირთაგან,
რომელნიც ოცნების წინააღმდეგნიც კი არიან და სხ.?! ამასობაში
მხიარულად დავბრუნდით ყველანი თავ-თავის ბინაზედ.
შემდეგშიდაც არაერთხელ ვუბრუნდებოდით ამ საღამოს მოგონებას.
არ გაიარა დიდმა ხანმა, ექ. მელიქიშვილმა წამაკითხა ოდესით მონაწერი
წერილი, სადაც იწერებოდა ჩვენი პროფესორი ამ ნადიმის შთაბეჭდილების
შესახებ: „გადაეცი ყველას ჩემი გულითადი სალამი და ისიც, რომ მე
ჩემს აღთქმას მტკიცედ ვასრულებ, ყოველდღე ვვარჯიშობ და ვსწავლობ
ქართულს და ვატყობ კარგ შედეგსო“. ასეთი წერილები რამოდენიმეჯერ
მოდიოდა 1916 წლის შემოდგომიდან 1917 წლის დამლევამდე. თანაც
დასძენდა – რაც დრო გადიოდა, როგორ თანდათან უადვილდებოდა მას
ეს მუშაობა.
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1918 წელს, 26 იანვარს, ქართულ უნივერსიტეტის მთავარ დარბაზში
დიდს საზოგადოებას მოეყარა თავი, ყველას დიდი სიხარული ეტყობოდა
სახეზე. ყველა განსაკუთრებულ აღტაცებას განიცდის. საზეიმოდ მოსული
ხალხი თითქოს სააღდგომო ლიტანიისათვის ემზადებოდა. ყველანი
იქ ვიყავით, ვისთვისაც ეს ძვირფასი წამი დიდის ხნიდან ნანატრი და
ნაოცნებარი იყო. დანიშნულ საათს ამაღლებულ ადგილზე გამოვიდა ჩვენი
ძვირფასი მეცნიერი პეტრე მელიქიშვილი. ხალხი სმენად გადაიქცა და ამ
ნორჩმა სამეცნიერო ტაძარმა პირველად მოისმინა თავისი გამოჩენილი
მეცნიერის მოლოცვა და მისალმება. სახე მისი იყო ისე გაბრწყინვებული,
ისეთის სიცოცხლით აღსავსე, რომ გეგონებოდათ ხანსა და მოხუცებულობას
მისთვის ვერაფერი ვერ დაუკლიაო. ვინც დავესწარით ამ ბედნიერს
დღეს და ვინც განვიცადეთ ეს უზენაესი სიამოვნების წუთები, ვერასოდეს
ვერ დავივიწყებთ ამ სიამეს. საქართველოს ტანჯვის ასპარეზზე ასეთი
ეროვნული აღტაცება საიშვიათო რამ იყო და ამიტომაც ამ შესანიშნავმა
განცდამ წარუხოცელი კვალი დაგვიტოვა სამუდამოდ.
დაასრულა მეცნიერმა თავისი საზეიმო სიტყვა. ჩამოვიდა ძირს და
ყველანი მიეშურნენ მისალოცავად. როდესაც ჩემმა ჯერმაც მოატანა,
მივუახლოვდი, მანაც ჩემსკენ რამოდენიმე ნაბიჯით მოაშურა, ორივე
ხელით ერთიმეორეს ჩაჭიდებულნი განსაკუთრებულის სიამოვნებით
ვულოცავდით ერთმანეთს.
– ძვირფასო პროფესორო, – მივმართე მე, – ნება მიბოძეთ,
გულწრფელად და განსაკუთრებულად მოგილოცოთ ეს თქვენთვის და
ყოველი ქართველისათვის საზეიმო დღე. ხომ გახსოვთ ის საღამო,
როდესაც მე პირველად გისურვეთ ეს ბედნიერება და რასაც ასე
შეუძლებლად სთვლიდით სხვებთან ერთად თქვენც? ის დანარჩენებიც,
ეხლა აქ დამსწრენი, ყველანი ჩვენთან ერთად ზეიმობენ ამ დიდებულ
დღეს. განსხვავება კი ის არის, რომ იმათ ამ ზეიმს ყვავისებურად
დასჩხავლეს და მე კი იმ დროიდანვე საამურ მოლოდინის სუდარაში
ვახვევდი ამ ჩემს ნაოცნებარს და ამიტომაც ყველაზე უფრო განვიცდი ამ
სიამოვნებას. კიდევ გილოცავთ ამ ბედნიერებას და გისურვებთ დანარჩენი
ჩემი წინასწარმეტყველებაც სავსებით აგხდენოდესთ ჩვენი ახალი
უნივერსიტეტის და სამშობლოს საკეთილდღეოთ.
– ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, – მიპასუხა აღფრთოვანებულმა
პროფესორმა, – რომ მე ასეთს ბედნიერებას შევესწრებოდი. ვერც იმას
წარმოვიდგენდი, რომ თქვენ ასეთი წინასწარმეტყველი გამოდგებოდით.
ეხლაც მესმის თქვენი მაშინდელი სიტყვები და რა ბედნიერი ვარ, რომ ასე
მალე ამიხდა ყოველივე. კიდევ და კიდევ უაღრესად გმადლობთ! თქვენი

203

რჩევა სავსებით გამოვიყენე, შედეგსაც სასურველს მივაღწიე, როგორც
ხედავთ.
მეტი შეჩერება აღარ შეიძლებოდა. მოზღვავებული ხალხიდან ყველანი
ცდილობდნენ მასთან მისვლას, მისალოცავ სიტყვის თქმას და აღტაცების
გაზიარებას.
საერთო მშვენიერს სურათს აგვირგვინებდა პროფესორების ჯგუფი
რექტორის გარშემო მყოფი და მეტადრე ჩვენი სასიქადულო ისტორიკოსი
ბ. ივანე ჯავახიშვილი165, რომლის სახეც კმაყოფილების და აღტაცების
შარავანდედით იყო მოცული. სხვა დიდსა და დაუფასებელ ამაგთან
ერთად მან ის ამაგიც დასდო ქართულ უნივერსიტეტს, რომ პირველი
რექტორობა პროფესორ მელიქიშვილს არგუნა, ამ რაინდული საქციელით
მაგარი საფუძველი გაუსკვნა ჩვენს პირველ ტაძარს მეცნიერებისას:
დამსახურებული დიდი ხნის მუშაკი მეცნიერი დააყენა სათავეში, რასაც
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული და ნორჩი უნივერსიტეტისათვის.
სადაც არ გაიხედავდით ამ ვეებერთელა დარბაზში, ხედავდით ყველას
კმაყოფილსა და აღტაცებულს.
სხვათა შორის, უნდა მოვიხსენიოთ ის გარემოებაც, რომ ყველა
„ურწმუნო თომამ“, ვინც დამსწრე იყო პროფესორის გამოსათხოვარ
ნადიმისა, განსაკუთრებით მომილოცა ეს საზეიმო დღე და მითხრა:
ყოჩაღ, გვაჯობე და ამისათვის, როგორც ნაგულისხმევი იყო, თითი უნდა
მოვკაკვოთო.
ახლად დაარსებულ სამეცნიერო ტაძარში, რომელსაც ძლივს
მოესწრო ხანგძლივი მოლოდინის შემდეგ ჩვენი სამშობლო, მაშინვე
გაჩაღდა სამეცნიერო სწავლა და მუშაობა. ამ მუშაობაში ჩაება ჩვენი
ცნობილი მეცნიერიც. მას რამოდენიმე დარგში დასჭირდა მუშაობა
და ყველგან თავისი ხანგძლივი გამოცდილების კვალი დააჩინა. იგი
თითქმის სავსებით გარდაიქმნა ამ ახალ ასპარეზზე. და ეს ხომ ასეც
უნდა მომხდარიყო. მეცნიერი, რომელიც მოშორებული იყო თავის
ბუნებრივ წიაღს, რომელსაც უცხო მიწაზე, უცხო ჰაერზე, უცხო გარემოში
ხვდებოდა მუშაობა და მოღვაწეობა, ფრთააღკვეცილი და შეზღუდული
იყო ყველაფერში, სრულს ბუნებას იგი იქ სავსებით ვერ გადაშლიდა. აქ
კი, თავის სამშობლოში, რასაკვირველია, მას შეეძლო თავისი ბუნებრივი

165
ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940) – ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის
თანადამფუძნებელი, მის სახელს ატარებს უნივერსიტეტი დღეს. საქართველოსა და კავკასიის
ისტორიის თანამედროვე სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საბჭოთა კავშირის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
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ძალების უხვად გამოყენება, მეტის შემძლეობით და ნაყოფიერობით.
დასანანებელია მხოლოდ ის გარემოება, საუკეთესო ხანა თავისი
საქმიანობისა მან შეალია რუსეთს და საქართველოს ასპარეზი კი მას
აღმოუჩნდა, როდესაც მან 68 წელს მიაღწია, მაგრამ ეს ხომ მისი ბრალი
არ არის. ამ ახალ ასპარესზე მართლაც არაჩვეულებრივის ნაყოფიერებით
შეუდგა მრავალფეროვან მუშაობას ჩვენი სასიქადულო მეცნიერი.
ყოველგვარ კვლევა-ძიებისა და მეცნიერების დარგში, სადაც კი ქიმია
იხსენებოდა, ჩვენი მეცნიერი ხელმძღვანელობდა და მეთაურობდა საჭირო
მუშაობას. ამდენ სამუშაოს, მეტად რთულს და მრავალფეროვანს, მიტომ
ახერხებდა, რომ დიდს სულიერ კმაყოფილებას განიცდიდა სამშობლოში
დაბრუნებით. ხშირად ვხვდებოდი თბილისში პირველ ოთხ წელიწადს
და ხშირად გაუზიარებია მას ჩემთვის ეს კმაყოფილება. არაერთხელ
გაგვიზიარებია ურთიერთისათვის გულწრფელი სინანული, რომ ისეთი
გამოჩენილი მეცნიერი და მრავალის ღირსებით შემკული ადამიანი,
როგორიც იყო განსვენებული ვასილ პეტრიაშვილი, მისი დიდი მეგობარი,
ვერ შეესწრო მასავით ამ ბედნიერებას, საქართველოს დედაქალაქის
უნივერსიტეტის ხილვას და მის წიაღში მუშაობას. ულმობელმა სიკვდილმა
უდროოდ წარიტაცა იგი. როგორ დაამშვენებდა იგი ჩვენს ტაძარს
მეცნიერებისას, რომ ბატონ პეტრეს ისიც ამოსდგომოდა თანამშრომლად.
ხშირად ბევრ რამეს ვიგონებდით მისი წარსულიდან და, სხვათა შორის,
რამოდენიმეჯერ მოვაგონე ბ-ნ პეტრეს გამოჩენილ რუსის მეცნიერის,
პროფ. სეჩენოვის166, ნათქვამი ვასილ პეტრიაშვილის შესახებ, როდესაც
მას დაუმთავრებია ჩინებულად სწავლა ოდესის საბუნებისმეტყველო
ფაკულტეტის, მოუსურვებია სწავლის გაგრძელება და საპროფესორო
მუშაობისთვის უცხოეთში გამგზავრება, სეჩენოვს უთქვამს: „სად აზიელი
და სად მეცნიერებაო“.
ამისდა მიუხედავათ, ბ. ვ. პეტრიაშვილი 1873 წელს გამგზავრებულა
ბონში, 1874 წ. სახელოვანად ჩაუბარებია დისსერტაცია მაგისტრის
ხარისხით, 1877 წ. მიუღია დოქტორობა. 1878 წ. გაუგზავნიათ 2 წლით
სამუშაოდ პარიზის უნივერსიტეტში. 1880 წ. დაუნიშნიათ ოდესის უნივ.
ფიზ.-მათემ. ფაკულტ. დეკანათ და 1906 წ. აურჩევიათ რექტორად. ამ
მეცნიერმა და შესანიშნავმა ადამიანმა ბევრი რამ შესძინა მშობლიურ და

166
ივან სეჩენოვი (1829-1905) – რუსი ბუნებისმეტყველი, რუსული ფიზიოლოგიური სკოლის ფუძემდე
ბელი.
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მსოფლიო მეცნიერებას. აი ასეთი გამოდგა ეს არაჩვეულებრივი მეცნიერი
„აზიელად“ მონათლული რუსეთის მეცნიერის მიერ.
ეს პროფ. სეჩენოვი ფიზიოლოგიის საუკეთესო მცოდნეთ ითვლებოდა
მთელ რუსეთში. იცნობდნენ მას უცხოეთშიაც. მასთან მუშაობდა ჩვენი
თანამემამულე ივანე რამაზის ძე თარხნიშვილი, 1864 წ. პეტერბურღის
სამხედრო-ქირურგიულ აკადემიაში შესული. სწორედ ამ პროფ. სეჩენოვის
ხელმძღვანელობით შეუდგა იგი ფიზიოლოგიის შესწავლას. მან დამთავრა
სწავლა 1869 წ., ოთხი წლის თვალსაჩინო მეცნიერული მუშაობის შემდეგ.
თარხნიშვილი სამხედრო აკადემიის პროფესორთა დადგენილებით
გაგზავნილ იქმნა უცხოეთში მეცნიერული მუშაობისათვის. მან მრავალი
მეცნიერული საკითხი გამოარკვია, რამაც დიდი ყურადღება მიიპყრო
მეცნიერების რუსეთში და საზღვარგარეთაც: ამნაირად პროფ. სეჩენოვს
თავის, ჯერ მოწაფის და შემდეგ თანამშრომლის მაგალითი თვალწინ
ჰყავდა ქართველი ადამიანის ნიჭიერებისა და შეგნებული მუშაობის.
რად უნდა დასჭირვებოდა მას ამის შემდეგ ვ. პეტრიაშვილისადმი ისეთი
სიტყვებით მიმართვა, რომელიც მხოლოდ უვიცსა და შეუგნებელ ადამიანს
შეჰფერის, მაგრამ ეს არის რუსული ღვარძლიანობა და მედიდურობა
დამონებულისადმი და, ერთის მხრით, ველური ბუნების მაჩვენებელი.
მეტადრე მას, როგორც ბიოლოგიური მეცნიერების კარგ მცოდნეს, უნდა
გაეწია ანგარიში ჩვენი რასსიული თავისებურებებისათვის და უძველესი
დროიდან ქართველების კულტურული არსებობისათვის ჯერ კიდევ იმ
დროს, როდესაც რუსის ხსენებაც არ იყო დედამიწის ზურგზე.
მე პირადათ ვიცნობდი სეჩენოვს. ჩემი პროფესორი იყო ფიზიოლოგიის.
კარგი მცოდნე, გულკეთილი, სათნო და თავმდაბალი ადამიანი, სავსებით
მეცნიერულ კვლევა-ძიებაში თავჩარგული. ასეთ ადამიანს უვიცობა
არ შეჰფეროდა. მაგრამ, როდესაც მეცნიერი-რუსი „დამპყრობელის“
აზროვნებით გაიმსჭვალება, მაშინ იგიც პოლიციურ შეგნებით იარაღდება,
ყველას მტრულად უყურებს, სხვა ტომის კაცი ეჯავრება, არარაობათ
მიაჩნია და ხშირად შეუსაბამოს აფიქრებინებს და ათქმევინებს.
როდესაც უკვე გაჩაღდა მუშაობა ჩვენს უნივერსიტეტში და მრავალი
მეცნიერების მუშაკი შემოიკრიბა იქ, ერთჯელ ბ-ნ პეტრეს გავახსენე
სეჩენოვის უცნაური შეხედულება და მოვახსენე: ეხლა რომ სეჩენოვი
წამოდგეს საფლავიდან და დაინახოს მან ყოველივე ეს, ნეტავი რას იტყოდა
იგი, გააბათილებდა თავის ნათქვამს თუ არა, ან ეგებ გულგახეთქილი
ხელახლად ჩაწვებოდა საფლავში.
დიახ, მართლაც დაარსდა ქართული უმაღლესი სასწავლებელი
თბილისში საქართველოს მტრების განსაცვიფრებლად და მოყვარების
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სასიხარულოდ. კვლავ დაინთო ლამპარი მეცნიერების ტაძარში. მე-19
დამპყრობელთაგან ჩამქრალი, სხვაგან გაფანტული მუშაკნი შემოიკრიბნენ
მის წიაღში და გაჩაღდა მუშაობა. ამ მუშაობაში თვალსაჩინო ნაწილი
შეიტანა ჩვენ ძვირფას მეცნიერმა. მომავლის ჟამთა აღმწერელი უთუოდ
კარგად შეაფასებს როგორც ამ მეცნიერის, ისე იმათ ღვაწლს, ვინც შექმნა
ეს საშვილიშვილო საქმე.
ოთხი წლის განმავლობაში, ყოველთვის, როდესაც ვხვდებოდი ბ-ნ
პეტრეს, მას ეტყობოდა ჭაბუკური სიხალისე და სრული სულიერი კმაყოფი
ლება ამ ახალს მშობლიურ ასპარესზე. უაღრესის აღტაცებით შევჰყურებდი
მას, კმაყოფილებით აღსავსე, რომ მას ჩემი წინასწარმეტყველება სავსებით
აუსრულდა. მეცნიერს კი ეტყობოდა სრული ბედნიერების განცდა, რომ
ბოლოს მაინც ბედმა არგუნა მას ისეთი საიშვიათო ასპარეზი, რომლის
წარმოდგენას იგი ოცნებითაც კი ვერა ჰბედავდა.
ჩვენი მეცნიერის დანარჩენი ხუთი წლის მოღვაწეობის ახლოსმხილველი
აღარ ვყოფილვარ, რადგანაც გარემოებამ, სამწუხაროდ, დამაშორა
მშობლიურ ასპარეზს. აქ, უცხოეთში, კანტიკუნტად მოსული ცნობებიდან
ვტყობილობდით, რომ იგი მუდამ განაგრძობდა თავის მრავალფეროვან
მუშაობას, რომ მან შექმნა მთელი თაობა ქიმიკოსების, რომელნიც
აგრძელებენ მის ნაკარნახევ მიმართულებით მუშაობას. მადლობელ
საზოგადოებას და მის მოწაფეებს 1911 წ.167 დიდის ზეიმით გადაუხდიათ
მეცნიერის მუშაობის 50 წლისთავი. გარდაიცვალა ეს ძვირფასი მუშაკი
23 მარტს 1927 წ. 77 წლის ასაკში, თავის სამეცნიერო მოღვაწეობის
55 წლის თავზე. დაუსაფლავებიათ ქართული უნივერსიტეტის წინ და
მისი ქანდაკებაც შეჰყურებს იმ ტაძარს, რომელსაც მან შეალია თავისი
მოღვაწეობის ბოლო მეექვსედი. აქაც მას იშვიათი და სახარბიელო ბედი
ეწია – სამუდამო განსასვენებელი იმ ტაძრის წინ, რომლის დამამშვენებე
ლი ქურუმობა მას ბედმა არგუნა.

167
ავტორს დაშვებული აქვს უზუსტობა – პეტრე მელიქიშვილის პედაგოგიური და სამეცნიერო
მოღვაწეობის 50 წლის იუბილე საქართველოში 1923 წელს აღნიშნეს.
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7 ნოემბერი 1921 წ.
საღამოს გამოვემგზავრე თბილისიდან. გამოვეთხოვე სანდროსიანებს,
ანეტას168 – ყველას და სადგურზე მოვედით. პატარა ჯგუფს მოეყარა თავი
– უფრო ახალგაზრდებს და ტოლებში მარტო ტრიფონი169 და სანდრო170
იყვნენ. მათ ჰსურდათ, ერთის მხრით, თავაზიანობის დაცვა და, მეორეს
მხრით, უთუოდ ჰფიქრობდნენ: უკანასკნელად მაინც გამოვესალმოთ
ადამიანს, რომელიც სამუდამოდ გვშორდებაო... უთუოდ ყველანი ამაში
დარწმუნებული იყვნენ... მატარებელში ძლივს ვიშოვეთ ადგილი და
ბიძინამ171 – კონდუქტორების განყოფილებაში, სადაც ჩემი ნაცნობებიც
აღმოჩნდნენ და გამოთხოვების კოცნის შემდეგ დავშორდი თბილისის
სადგურს... ძლივს მომეშვა გულზე, რომ ვიგრძენი წამოსვლის მოახლოვება
– ამდენ ხანს მე ვაცილებდი სხვებს და ეხლა კი თვითონ მე გამაცილეს. არც
ძილი მომეკარა კარგა ხანს და არც დაწყნარება, ბოლოს, მთელი დღის
ნამუშევარს, მეც მომერია ძილი და ცოტა მიმძინებოდა. გამოვიღვიძე უკვე
შორაპანში. ყვირილაში არავინ იყო. კონდუქტორებმა მიგვიწვიეს, ჩვენს
საუზმეს ხილი წავუმატეთ და გახურდა ბაასი; შეუმჩნევლად ჩამოვედით
ნატანებამდე. კონდუქტორებს ყველას იამათ ჩემი მათთან მოგზაურობა
საუბრის გამო და მეც ძალიან თავისუფლათ ვიმოგზაურე ამ ძნელს დროში.
ამ დროს დამიძახეს ერთს დაშავებულთან, რომელიც რკინისგზაზე
დაზიანებულიყო. ძლივს გავაღწიეთ ვაგონებში, საშინლად იყო საბრალო
დასახიჩრებული. ორივე ბარძაყი სულ ზევით გადაჭრილი იყო, მარცხენა
თეძოს ძვალის ნამტვრევები ამოშვერილი, იყო უსისხლოდ სრულებით და
მალე უნდა გათავებულიყო. ბათუმს მაინც ვერ ჩააღწევდა. ზღვა მშვენიერი
იყო, ამის დანახვამ ეხლა ძალიან მასიამოვნა. წინად ზღვას ვხედავდი,
ვგრძნობდი, რომ მის გაღმა მხარეს ვანდა და ბავშვები არიან, მაგრამ
მათთან წასვლა შეუძლებელი იყო, მხოლოდ ოცნებით შეიძლებოდა
ციაგი სივრცის გადაცურვა. ეხლა სულ სხვა პირობებში ვიხილე ეს დიადი
სტიქიონი, მისი ნამდვილი გადალახვა და იქ მისვლა, სადაც დღენიადაგ და
ყოველ წამს ჩემი ცხოვრება განუშორებლად ტრიალებდა და მიმაფრენდა...

168
იგულისხმება ანეტა შერვაშიძე-დიასამიძე (1876-1969), ექიმ ალექსანდრე (სანდრო) დიასამიძის
მეუღლე.
169
იგულისხმება ტრიფონ ღამბაშიძე.
170
იგულისხმება ალექსანდრე (სანდრო) დიასამიძე.
171
ბიძინა ღამბაშიძე (1894-1956) – ვახტანგ ღამბაშიძის ძმის, ქსენოფონტე ღამბაშიძის ვაჟი, ინჟინერენერგეტიკოსი. რეპრესირებული იყო საბჭოთა რეჟიმის მიერ 1930-იან წლებში. გადასახლებიდან
დაბრუნდა ტუბერკულოზის მძიმე ფორმით და მალევე გარდაიცვალა.
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ჩასვლისთანავე ბათუმში დავტრიალდი, რომ არ დამგვიანებოდა
დღესვე გასვლა, მაგრამ გავიგე, რომ თურმე დღეს გემი არ გადიოდა. მაინც
შევუდექი სამზადისს. ბებეკო და მე მივედით რევკომში. ღამბარაშვილი172
„ფუხარების“ კონფერენციაზე არისო; რამიშვილმა173 მიმიღო, დამპირდა
სახვალიოდ ქაღალდებს და წამოვედი თუმანიშვილთან174 ჯანმრთელობის
განყოფილებაში. წავედით საბაჟოში მიქაძესთან175; მოვილაპარაკეთ
ბარგის შესახებ. სადილათ – თუმანიშვილთან. 5-ზე ივონასთან გავიარე,
ბიძინა მიცდიდა, გავაცილე სადგურზე, სანიტარული ვაგონიც ვნახე,
დავუბარე ყველაფერი, რაც საჭირო იყო და წამოვედი ექიმთან. ბევრი
ვილაპარაკეთ მის მეუღლესთან ერთად საქართველოში ცხოვრების
სიძნელეზე, მაგრამ უფრო საძნელოდ დავუსახე გადაკარგვა და ახალ
ქვეყანაში ახალი ცხოვრების დაწყება. როგორც ეტყობა, ძალიან
ენერგიული ქალი ყოფილა და მუშაობაც კარგი ცოდნია. სურნელოვანი
ნივთიერების ლაბორატორია ჰქონია და შემოსავალიც კარგი. ბევრი
ვიბაასეთ, მერე ჩემს მუშაობას შევუდექი. მინდოდა სწორედ გემიც მენახა,
შემევლო თვალი იმისთვის, რაც უფრო მიმიყვანდა მალე სანატრელ
ადგილს, მაგრამ ვერ მოვასწარი. დილით 9-ზედ გავიღვიძე. ამინდი
მშვენიერი იყო. ვიყავით საბაჟოში, შემდეგ – იტალიის სააგენტოში;
მოითხოვეს ქაღალდები. წავედით რევკომში, ჯერ არაფერი იყო მზად.
გვითხრეს გამოგიგზავნითო. მე და ექიმმა გავიარეთ ბაღში, აბანო
დავათვალიერეთ, ზღვა მშვენიერი სანახავი იყო. გემი დღესაც არ
მიდის. მე კი სული კბილით მიჭირავს, რაღა ჩემს იღბალზე აგვიანდება...
მაგრამ არა უჭირს, ხომ ეს დღეც უნდა გამოილიოს... ქაღალდიც მოვიდა
ნებართვის, გავექანე სააგენტოში, ბილეთი ავიღე, მერე ივონასთან
შევთანხმდით ყველაფერზე. დავრჩი საღამოს ჩაიზე. ექიმთან – 9-10მდე. კიდევ ბაასი ჩვენ მდგომარეობაზე. მშვენივრად მოწყობილი ბინა,
ავადმყოფები ბევრი, რასაკვირველია, დაძვრა ადგილიდან სახიფათოა.
ამ შემთხვევაში როგორ შევნატრი ყოველ ცოლ-ქმარს, ვინც ერთად არიან
– რა ბედნიერება არის ერთად ყოფნა და კიდევ ემდურიან ბედს... ბევრი
ვიბაასეთ და დავშორდით დასაძინებლად. შევუდექი მუშაობას და ღამის
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ღამბარაშვილი (ღამბაროვი) – საბჭოთა პოლიტიკური მოღვაწე, მუშაობდა აჭარის რევკომში.
სიმონ რამიშვილი (1903-1973) – სამხედრო პირი, პირველი ქართველი ადმირალი. ბათუმის საზღვაო
სასწავლებლის კურსანტი 1921-1923 წლებში. აქტიურად იბრძოდა საქართველოში ბოლშევიკური
ხელისუფლების დასამყარებლად.
174
ალექსანდრე თუმანიშვილი (1874-1941) – კურორტოლოგი, ფიზიოლოგი, ფიზიოთერაპევტი,
ფიზიოთერაპიული კაბინეტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი ბათუმში.
175
ბესარიონ მიქაძე – ბათუმის საბაჟოს გამგე, თანამდებობაზე დაინიშნა 1918 წელს.
173
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ორამდე არ დამიძინია. მშვენიერი მთვარიანი ღამე იყო, სასიამოვნო
ამინდი. კიდევ ერთი ღამეც და მერე გემზე. ძალიანაც რომ გაიჭიმოს ეს
დრო, მაინც ხომ უნდა გამოილიოს და ვერ შედგება ერთ წერტილზე... ღამე
კარგად მეძინა. ვანდაც კი ვნახე სიზმარში და ერთ-ერთი ბავშვი, მაგრამ
სულ ცოტა ხნით და წამიერად. ეს მეორედ არის, რომ დამესიზმრა ვანდა
ამ ცხრა თვეში. ალბათ რომ მისვლაზე ვარ, მიტომ თუ? უცნაურია სწორედ
ეს გარემოება.
10 ნოემბერი 1921 წ. დილითვე შევუდექი სამზადისს. გავეცანი უფრო
დაახლოვებით176. პეტრე სურგულაძესთან177 დიდი მოკითხვა დამაბარა,
ერთად უმუშავნიათ ლეგიონში. მარჯვე კაცი გამოდგა ჩვენ შესახებ
ეხლანდელ მუშაობაშიც კი. ვირბინე ვერცხლის გასაყიდათ. ძალიან
დაბალი ფასები შემოგვაძლიეს, მაგრამ იძულებული ვიყავი გამეყიდა
ერთი საგანი. თვით ბალვიჩს მოეწონა, მეორე ექ. თუმანიშვილის ცოლს და
მათ მივეცი... გავექანი, სადგურისაკენ, გამოვიტანე ბარგი, მივუტანე სამსუნ
ენუქიძეს, დახედეს ჩეკის წარმომადგენელთან ერთად. ადვილად ჩაიარა
ამ დათვალიერებამ, ოღონდ წიგნები გამიძნელეს. უთუოდ ცენზორმა
უნდა განიხილოსო, მეტი ჯანი არ იყო, წავიღე ექიმთან. მერე გავიქეცით
სხვადასხვა ადგილს, არაფერი არ გამოვიდა. გავიარეთ თეატრში, მარტო
ღამბაროვი178 იყო ფუხარათა კრებაზე, ვერ ვინახულეთ. შიგნივ რაღაც
უცნაური სურათი იყო, წელში გადახრილი აჭარელის – ძირს ბეგი და
გაუმარჯოს აჭარისტანის ფუხარების რესპუბლიკასო. დავბრუნდით,
ვინახულეთ სამხედრო ცენზორი. საბაჟოში ყველა ქართველები იყვნენ,
აქ კი უკვე რუსეთის სული უდიოდა ყოველივეს. დავუტოვე ვექილობა
ფაღავას. სადილად ექიმთან მოვაწერე ხელი ქაღალდებს. მერე
ივონასთან და გემზე... აუარებელი ხალხი იყო, ბინდისას გავახწიეთ.
დათვალიერება უმნიშვნელო იყო, მაგრამ ტანზე კი ძალიან გაგვსინჯეს.
გამახსენდა, ნიკოლოზის დროს რომ მჩხრეკდნენ. არაფერი განსხვავება
არ იყო... არაფერი წაურთმევიათ. ნიდერლანდის მოქალაქე იყო ერთი
თავისი ცოლით, – გადავარჩინე ჩხრეკას.
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დედანში აზრი დაუსრულებელია.
პეტრე სურგულაძე (1873-1931) – პედაგოგი, პოლიტიკოსი, საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი. 1909-1919 წლებში ჟურნალ „ერის“, 1913-1914 წლებში კი
ჟურნალ „თავისუფალი საქართველოს“ რედაქტორი. ჟენევაში „საქართველოს დამოუკიდებლობის
კომიტეტის“ ერთ-ერთი შემქმნელი. 1921 წლიდან გარდაცვალებამდე იმყოფებოდა პოლიტიკურ
ემიგრაციაში სტამბოლში.
178
იხ. ღამბარაშვილი.
177
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საღამოს 7-ზე გემზე ავედით წვალებით. ნახევარ საათში წამოვედით.
გულს არ ეჯერა – თვითეული გემის მანქანის მუშაობის ხმა გულს
სასიამოვნოდ ხვდებოდა, რადგანაც მიახლოვებდა სტამბოლს. რა უგულოდ
მოგეკიდებოდა წინად აქეთკენ მოგზაურობის და რა სასიამოვნოა ეხლა
ჩემთვის ამ ქალაქში მოსვლა. გავუხვიეთ ტრაპეზუნდისაკენ. მშვენიერი
მთვარიანი ღამე იყო, წყნარი ზღვა – არაფერი სჯობდა მის ნახვას. დიდხანს
ძილი არ მერეოდა და დავყურებდი ზღვას და აჭარის მთებს, რომელიც
ზემოდ თოვლით იყო მოქარგული. ბოლოს, გვიან, დამეძინა და ძალიან
ადრე გამეღვიძა. უკვე დილის 4 საათიდან ვიდექით ტრაპეზუნდის ყურეში.
11 ნოემბერი 1921 წ. განთიადს ველოდი – მზე ამობრწყინდა ცოტად 6.30
და კარგად 7.30-ზე. მშვენიერი სანახავი იყო... გვიან მოიყვანეს აუარება
ცხვრები და მრავალი საქონელი. გაავსეს გემი – ძირს, ერდოზე, ზევით I და
II კლასებში ცხვრები და 12 ხარიც მოაყოლეს.
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ხელმეორედ წასვლა ბათუმიდან
2 თებერვალს, 1922 წელს, 4 საათზე მოვედი სანაპიროზე. ხელის ბარგის
გასინჯვის შემდეგ შემიყვანეს ცალკე ოთახში და ჩეკის მოხელემ მთხოვა,
ჯიბიდან ამომეღო ყველაფერი. გადაშალა ქაღალდები, ჯიბის წიგნი,
ფულები, შემეკითხა ზოგიერთი ქაღალდების შესახებ და მერე მითხრა:
კარგია, რომ მე შეგხვდით, თორემ ამ ქაღალდებს არ გაგატანდნენო. მე
ვუპასუხე, რომ საეჭვო არაფერი არის, რადგანაც არც წამოვიღებდი, ვიცი,
რა პირობებით წაისვლება უცხოეთში კაცი... გავათავეთ ეს სამწუხარო
ჩხრეკა. შევეკითხე: ვინ ბრძანდებით, რომ ვიცოდე ერთი მადლიანი
კაცი შემხვდა მეთქი. თათარაიშვილი ვასო, მიპასუხა... შემდეგ მივედით
მენავესთან, ჯერ მუშებმა მოითხოვეს ბევრი და მერე მენავებმა დაიწყეს
ყვირილი /მეგრელები იყვნენ/ და იცრუეს – გემზედაც ჩვენი მუშები არიან
და ისინი აგიტანენ ამ ფასშიო. პატარა ბარათიც-კი დაჯღაბნეს წასაღებად,
მაგრამ გემზე მისვლისას ყველაფერი სიცრუე გამოდგა. კიდევ ორი წაიღეს
იტალიელებმა. გამოვემშვიდობე ბიძინას, მივეცი, რაც დასაბრუნებელი
იყო. 5-ის ნახევარზე უკვე გემზე ვიყავით. ძლივს ამოვისუნთქე
თავისუფლად. ერთ საათს კიდევ დავრჩით და გემი დაიძრა. ბათუმი თანდა-თან მიიმალა და წყნარ ზღვაზე სრიალით ნელ-ნელა დავშორდით მას.
დიდხანს გავყურებდი გემის ბოლოდან ბათუმს და მის გარშემო
მდებარე თეთრად შეფერადებულ მთებს. ბოლოს მხოლოდ კანდელის
სინათლე მოსჩანდა და დანარჩენი კი თვალთაგან მიგვემალა. რა კარგია,
რომ ვიცოდე, დროებით მივდივარ თუ დიდის ხნით... „სულ“-კი ვერ ვიტყვი,
რადგან ძნელია მიტოვება სამუდამოდ იმ ადგილის, სადაც ბუნების
თამაშმა მარგუნა მწარე ხვედრი ქვეყნად არსებობის... სადაც სიამე
ნაკლები ვიგემე სიავეზე, სადაც ტკბილი გრძნობა მუდამ ჩაშხამებული
მქონდა უკეთური რუსის ბატონობისაგან... და ეხლაც, როდესაც თითქოს
დამოუკიდებლობის შემდეგ ხელ-ახლად მოგვევლინა ეს ვეშაპი
ყველაფრის შესამუსრავად და და[სა]სამარებლად... რა სიამოვნებით
მოშორდებოდა ყოველივე საზიზღრობას ადამიანი, რომ არასოდეს არ
ეხილა ხელახლად მათი სიტლანქის ხელი, მაგრამ როგორ განშორდეს
კაცი ყველაფერს თავისიანს... რომ გავყურებ ბათუმის კანდელს, გული
სევდით მევსება. რა ბრწყინვალეა ეს ხელოვნური შუქი... გარშემორტყმულ
სიბინძურესთან შედარებით... რამდენად ნათელია ეს შუქი, იმდენად
ბნელია იქაური საქმე... და რამდენად ბუმბერაზია აქაური ბუნება, იმდენად
დაბალი და ქვენაა აქ გამეფებული წესი. რა ლამაზი ბუნებაა და რა მწარე
ცხოვრებას აწარმოებს ზედ ავი ადამიანი... ბოროტების ტაძრად გამხდარა
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მისი არსებობა და სიავის ბუდეთ მისი გული. რა ბევრი ცდაა საჭირო მისი
ხელახელი გასპეტაკებისათვის და რამდენი მოთმინებაა საჭირო ადამიანის
სიდუხჭირის ასატანად. თითქოს ამდენი ხნის წინმსვლელობას მხოლოდ
უკან დახევა ეწარმოებინოს და ველური მდგომარეობისაკენ უფრო
ისწრაფოდეს იგი, ვიდრე სასიკეთოსაკენ... და ეს ყველაფერი უფრო მიტომ
მოგვდის, რომ ტლანქი პაჭანიკური ბუნება რუსის მოქალაქის არსებაში
გამჯდარი ხელახლად მოგვევლინა ხელისუფალ ძალასთან ერთად და
ეხლანდელი მისი მოვლენა ბევრად უფრო საშიში და საბედისწეროა,
ვიდრე ოდესმე, რადგანაც ეხლა სულ სხვანაირის მახვილით არის იგი
შეიარაღებული...
ვისაც კიდევ დიდხანს არ უგემებია ეს სიმწარე, კიდევ არა უჭირს
რა, გაუძლებს და მოიჭირვებს, მაგრამ მე კი მოთმინება გამომელია.
დაიღალა სული ამდენი დავიდარაბით, გამწარდა არსებობა და აღარა
მაქვს მოთმინების უნარი, რომ კიდევ დიდხანს ვსჭვრეტდე ყოველივე
ამ სიდუხჭირეს... მომწყურდა მყუდროება, დასვენება მენატრება, რომ
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ატოკებული გული ცოტა დაწყნარდეს და სული გვემული ცოტად მაინც
მიეცეს დასვენებას, თორემ სულ მობეზრდება კაცს ქვეყნად არსებობა
და შესძულდება ის მცირე ბორჯიც-კი, რაც ბუნებას ამ ქვეყნიურ ჭაპანწყვეტისათვის მიუნიჭებია...
გემი უკვე დაშორდა ბათუმის მიდამოს... მშვიდობით, ბათუმო და
საქართველოვ, ვინ იცის, რამდენი ხნით გშორდებით...
ეხლა უნდა ვიზრუნო ხელახლად მომავალზე ისე, როგორც ამ 24 წლის
წინად, როდესაც პირველად უცხოეთიდგან ვბრუნდებოდი 1898 წელს.
მაგრამ მაშინ გაცილებით უფრო გამორკვეული იყო ჩემი მდგომარეობა,
ვიდრე ეხლა. ახალგაზრდობის ცეცხლით აღსავსე 26 წლის ჭაბუკი
ახალგაზრდა მეუღლით ერთად მოვდიოდით უცხოეთში მომზადების
შემდეგ ჩემს სამშობლოში სამუშაოდ. მეცნიერების ერთ-ერთის დარგის
ცოდნით შეიარაღებული ვესწრაფოდი ჩემს ერს გამოვდგომოდი ჭირში
დამხმარედ და ცოტად მაინც შემემსუბუქებია ერთ-ერთი მხარე მისი
მრავალფეროვანი ტანჯვის – ამ მხრივ მიზანი სრულებით გამორკვეუ
ლი იყო. თანაც მინდოდა ახალი დარგი შემეტანა საექიმო მუშაობაში,
ე. ი. დაძაბუნებული სხეული განახლების გზაზედ დამეყენებია საბავშვო
სანატორიის დაარსებით, რასაც შევალიეთ მთელი ძალღონე საერთოდ
ყველამ... თუმცა ესეც მარცხით გათავდა... მაშინ ხალისიც მეტი იყო და
მომავლის იმედიც აღმაფრთოვანებელ ვარსკვლავად მიმიძღოდა წინ...
ეხლა-კი... სულ სხვა სულიერი განწყობილებაა ჩემში გამეფებული.
დამსახურებული იმედი, გაცრუებული ოცნება, სხეულის განათლებისათვის
პატარა ცემში აგებული ტაძარი გაძარცვული და გაპარტახებული, ქვეყანა
ისევ მონების უღელში გაბმული, პაჭანიკთაგან იავარქმნილი და მათ
სათარეშოდ გამხდარი. მოხუცებულობის კარები და მოულოდნელად
წასული მთელი ოჯახი, ე. ი. მწარე მარტოობა... შავი ფიქრებით ოცნების
წყვდიადი, რიჟრაჟის ამაოდ მოლოდინი, ირგვლივ ოხვრა-ტანჯვა, და
შიმშილი და ფიზიკური დაჩაჩანაგება... აი როგორ გამოიცვალა სურათი.
მეუღლეც სიჭაბუკის ცეცხლის მაგივრად მრავალი დარდით
გულში მატარებელი და მარტოობით დაღლილი. ბავშვებიც დიდის
წვალებით ეროვნულად გაზრდილი, მაგრამ სწორედ საუკეთესო დროს
სწავლაშეფერხებული – ყოველივე ეს მწარე საგონებელს მაძლევს და
ათასნაირად მირევს მომავლის გეგმას. არ მოველოდი, თუ ასეთი სიმედგრის
შემდეგ, რომელსაც ვიჩენდი არსებობის მთავარი მიმართულებისათვის
და რასაც სრულებით ხელს უწყობდა ჩემი ერთგული თანამგზავრიმეუღლე, ასე ამერეოდა საქმე. ყველაფერი მქონდა გათვალისწინებული,
ყოველივე მოლოდინი ნავარაუდევი, მაგრამ ეს კი სრულებით არა
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მქონდა წარმოდგენილი. ვინ იფიქრებდა რომ 24 წლის ნაშრომი უცებ
დაიღუპებოდა და ბარბაროსის ტლანქი ხელი ყველაფერს თავის საჯიჯგნად
გახდიდა. როგორ შეიძლებოდა ამის გათვალისწინება, რომ ისედაც
ველური რუსეთი უფრო მეტ სიველურეს მოინატრებდა და წინსვლის
შიშით უკანვე, ველურობის პირველ ხანებისაკენ, მიმართავდა თავის
არსებობის მთავარ საჭეს. და აი სწორედ აქ არის ნასკვი საქართველოს
უბედურების. არსად, დედა-მიწის არცერთ კუნჭულს ასეთი განსაცდელი
არ დაადგებოდა საქართველოს, რაც მას რუსეთის მეზობლობით ჭირი
ეწია. და ეხლა უფრო მეტად ვნანობ წარსულის ტანჯვას, ამდენ შრომას,
უზომო ამაგს, დახარჯულს ფუჭად, უშედეგოდ და სამწუხაროს... ნიადაგზე
უნაყოფოს, არაფრის მომცემს რად შევალიე სიჭაბუკის ძლიერი ცეცხლი
და ზედ ვიწვოდი მოიმედე კარგი მომავლის. გაველურებულ ბრბოის
მეშველ დამხმარე ძალად არრა გამოდგა. ამაოდ დავშვერ, მათ შევალიე
ახალგაზრდობა და სანუგეშოს ვერასა ვსჭვრეტ გულ-დაწყვეტილი...
ასეთი ვერაგი ყოფილა წუთი-სოფელი. ამას ჰგრძნობს კაცი, სამწუხაროდ,
მხოლოდ გვიან ჟამს, როს სიჭაბუკის ცეცხლი გელევა და ხანში შესვლის
წინ[ას]წარი ნიშანი უკვე თვის სიახლოვის მწარე გრძნობას გაგემებს.
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3 თებერვალს, დილის 20179 საათზე, მოსული ტრაპიზონში პირველის
ნახევარზე წამოვედით კერასუნდისაკენ და ისე გვიან მოვედით აქ, რომ
საქონლის არც გადატვირთვა, არც დატვირთვა არ შეიძლებოდა და
ტყუილად უნდა ვიცადოთ დილამდე. გემზე ხალხი ცოტაა, მოწყენილად
ვართ. მაგრამ, ერთის მხრით, კარგიც არის, რომ სიწყნარეა და
ერთფეროვნება. ეს ყველაფერი სავსებით შეესაბამება სულიერ
განწყობილებასაც. რამოდენიმე დღის ასეთი ერთფეროვნება ცოტად მაინც
დაამშვიდებს აბობოქრებულ სულს და სტამბოლში ჩასვლისას ჩემიანების
ნახვას უფრო დაწყნარებული გრძნობით შევხვდები... მართლაც, რამდენი
რამ არ გადამწყდა მარტოობის დროს. მართალია, ორი თვის წინად ხომ
ვინახულე ჩემიანები სტამბოლში, მაგრამ ორი კვირის ნახვა სიზმარივით
ჩამრჩა და 266 დღის უნახაობით მომშეული გრძნობა სრულებით ვერ
დამიოკა. ასე რომ, ეხლა 266 დღეს კიდევ მიემატა 62 დღე და ეს მთლიანი
318 დღე მძიმე ლოდივით მაწევს გულზე. რამდენი რამ არ ვიგრძენ ამ
ხნის განმავლობაში, რამდენი რამ არ ჩავიკალ სევდით გულში მარტოდ
შთენილმა, რამდენი რამ არ გადაიტანა ჩემმა მეგობარმა – მეუღლემ,
ეს წარმოუდგენელია ხომ... და იმის ნაცვლად რომ ერთად განგვეცადა
ყოველივე ეს და ერთადვე მოგვეძებნა სანუგეშო ძალა, ერთად, ერთიმეორის დახმარებით შეგვემსუბუქებია საერთო სიმწარე, ხან და ხან
დაგვეტკბო იგი მთელი ოჯახის ერთად ყოფნის სიამოვნებით – ყველაფერს
ამას მოკლებულნი ვიყავით და შორად ვიტანჯებოდით ცალკე თვითეული
ჩვენგანი...
არასოდეს არ დამავიწყდება ეს ტანჯვა მწარე, თუნდაც ბუნებამ სიუხვის
კალთა ზედ დამაბერტყოს და იმ უკეთურს ძალას ტლანქსა და უხეშ[ს],
რამაც მიზეზი დაუდო ყველაფერს ამას, ვერასოდეს ვერ შემარიგებს...
ეხლა ძალაუნებურად უნდა გადაწყდეს შემდეგი: ამდენი მსხვერპლი
რისთვის გავიღე? ხომ მეც შემეძლო საბედისწერო 24 ღამეს ბავშვებთან
ერთად მეუღლისაკენ წამოვსულიყავ. ასეთი გადაწყვეტილება ხომ
უფრო ბუნებრივი და გასაგები იქნებოდა. რა მრჩებოდა თბილისში მისი
აღების და მტრის ხელში ჩავარდნის შემდეგ?.. რაღაც უმნიშვნელო
ქონება, რაიც სანატორიის განადგურების შემდეგ არაფერსაც არ
წარმოადგენდა სახარბიელოს. რა იყო ამაზედ უფრო ადვილი: მეუღლე
საზოგადო საქმისათვის ბათუმში გაგზავნილი და იქვე ჩარჩენილი
იყო, ვაჟი მებრძოლებთან წამოსული, ორი ქალიშვილი სადგურისაკენ
წასასვლელად გამზადებული და უფროსი ქალიც უცხოეთს მყოფი. მეც
179

სავარაუდოდ, იგულისხმება 02:00 სთ.
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მათ გამოვყოლოდი და თვალი მაინც მომერიდებია იმ უხეშ ძალისათვის,
რომელიც ჩვენ შესამუსრავად მოისწრაფოდა. ერთი წუთი და მეც
შემეძლო სხვასავით თბილისი მიმეტოვებია და საზოგადო სარბიელზე
ვერაფრის გამკეთებელს, რადგან /მენშევიკების/ სურვილს ასე ენება –
ჩემი საკუთარი ოჯახისათვის მაინც მიმეხედნა. ვინ გამამტყუნებდა ასეთ
დროს, ან რომელი საზოგადო ასპარეზი მე მეჭირა, რომ მისი მიტოვებით
სიცარიელე შექმნილიყო – ყოველი უბადრუკი ექიმი ხომ გამოდგებოდა
ჩემს ადგილს კახეთის180.
მაგრამ დაგვიანებულია ეს სინანულიც. დროზედ გამითვალისწინებია,
კარგი იყო, ხოლო ეხლა რაღას დროს „თითზე კბენანი“-ა. არ მინდოდა
ჩემს სიტყვას გადავსულიყავი და მიტომ დავრჩი და არ დავიძარი
ადგილიდგან...
ეხლა დავუბრუნდეთ წარსულის გარდაწყვეტილებას – მე ვამბობდი
ექვს თვემდე დარჩენას, რა ხნის განმავლობაშიდაც დადუღდებოდა
180
დედანში წინადადება დაუსრულებელია. შესაძლებელია ავტორი გულისხმობდეს კახეთის სარკინი
გზო მაგისტრალის მშენებლობაზე უფროს ექიმად მუშაობას.
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პირველი ხნის აბობოქრებული ძალა და მერე მეც უნდა წავსულიყავი
ჩემიანებთან. ეხლა ექვსი თვის მაგივრად წელიწადი გადის. ჩემი სიტყვა
ავასრულე, ორ იმდენ დროს დავრჩი, რაც პირველ ხანებში მქონდა
ნავარაუდევი. მაშ, ეხლა სრულებით თავისუფალი ვარ და როგორც
მინდა, ისე უნდა გარდავსწყვიტო მომავლის გეგმა. საერთოდ ჩემი გულის
პასუხი ესეთია. რვა წლის ვიყავი, როდესაც დავიწყე ქართველურად
აზროვნება, ე ი. ორმოც წელიწადმა უკვე განვლო, რომ საერთო ტანჯვით
ვიტანჯებოდი. ამ ხნის განმავლობაში საკმაოდ დავიწვი საერთო
ცეცხლით, საკმაოდ ვიზიარებდი ჩემი ერის ტანჯვა-წვალებას, რომ ახალი
მსხვერპლი კიდევ მომეთხოვებოდეს. ნუ თუ ეს ხანა საკმაოდ არ უნდა
ჩაითვალოს ადამიანის ისედაც ხანმოკლე არსებობასთან შედარებით,
რომ კიდევ ამის გაგრძელება კაცს დაევალოს? მე კი მგონია, რომ მეტის
მოთხოვნა ძალიან უსამართლობა იქნებოდა. და ამიტომაც სრულებით
გადაჭრით შეიძლება წერტილი დავუსვა წარსულისადმი მიძღვნილ ხარკს
და ახლისაგან ჩემი თავი განთავისუფლებულად დავიგულო... სრულებით
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საკმარისია ეს ხანგრძლივი სამსახური, გლოვა და დარაჯობა ეროვნულ
სამსხვერპლოსადმი შეწირული, რომ კიდევ ახალი რამ მომეთხოვოს...
ეხლა მხოლოდ იმასღა ვეცდები, რომ ოჯახს გამოვადგე და შვილების
აღზრდის საქმე დავასრულო, რომ მათაც შეეძლოსთ მაგიერობის
გაწევა, როგორც უფრო ახალგაზრდათ და უფრო თავშენახულთ...
ესეც არ არის უბრალო და უმნიშვნელო საქმე და ამასაც მომავლის
გათვითცნობიერებისათვის დიდი მნიშვნელობა ექნება...
მაშ, ეხლა შეიძლება ჯამი გამოვიყვანოთ წარსულის მუშაობის და
ახალი დავთარი დავიწყოთ მომავლისათვის. მე არ უარვყოფ მუშაობის
საჭიროებას, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი საქართველოში
და გამოცდილი ადამიანისათვის მეტადრე ასპარეზი ეხლაც ფართეა,
თუმცა შეზღუდული; მაგრამ მუშაობა შემიძლია ვიკისრო, თუ პირობები
ხელის შემწყობი იქნება. თორემ ისე, როგორც დღემდე ვიყავი, თითქმის
კლდეს თავით ვეხეთქებოდი, არასდროს აღარ გავიწირავ თავს, ღმერთმა
დამიფაროს! ან კი ვისთვის და რისთვის? ვინ არის მადლობელი ან იმისი,
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რაც დღემდე მიდავიდარაბნია? რომ კიდევ ვერაგ ხელს სანატორიუმი
არ გაენადგურებია – კიდევ ჰო, მაგრამ მისი განადგურებით ყველაფერი
გარდაწყდა და ასეთი ველური მოქმედების შემდეგ სრულებით თა
ვისუფალი ვარ ყოველგვარი დავალებისაგან ასეთ საზოგადოებისადმი;
მით უფრო, რომ კრინტიც არ დაძრულა თანაგრძნობის გამოსაცხადებლად
და ამ ველურობის დასაგმობად. თითქოს არაფერი არ მომხდარიყოს და
უბრალო ქურდობის საბადლო მარცხი მომხდარიყოს. ამ გარემოებამ
ნათელ ჰყო ჩვენი საზოგადოების აზროვნება და ამის შემდეგ სრულებითაც
რომ გავშორებოდი საზოგადო ასპარეზს, სრული ზნეობრივი უფლება
მქონდა... მე კი არა თუ არ გავშორდი, პირიქით, მას შემდეგ ოთხჯერ ვიყავი
გაწვეული სამგზავროდ დელეგაციაში სამუშაოდ, რამაც უდიდესი მუშაობა
დამატეხა თავს, დიდი ქონებრივი ზიანი მომიტანა და თავისიანების
მოშორების ზნეობრივი ტანჯვა – და ასეთმა ხანგრძლივმა მუშაობამაც სულ
ფუჭად ჩამიარა... მუშაობის გათავების შემდეგ ისევ მიმ[ა]გდეს, როგორც
სამგზავრო მაფრაშასა და ხურჯინს მიაგდებენ ხოლმე... აქაც ტყუილად
გამიცდა დრო, მუშაობა, ძალა და ხალისი. კიდევ ახალი დამამტკიცებელი
საბუთი, რომ მე საჭირო არა ვარ იმ ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის,
რომელშიდაც ამდენ ხანს ვტრიალებ თავგამოდებული. ეხლა ავიღოთ
უკანასკნელი ჩემი მსხვერპლიც. ყველანი მიდიოდნენ ბოლშევიკების
შემოსევის დროს. მიზეზი: არ შეგვიძლია რუსების შემოსვლის ატანაო.
ამას ამბობდნენ ისეთი ქართველებიც-კი, ვისაც ქართულად ლაპარაკის
საჭიროებაც-კი ვერ დაუკისრებია თავის თავისათვის; ვისაც რუსების
მონობის დროს ურუსოდაც, ურუსულოდ ცხოვრებაც-კი ვერ წარმოედგინა.
მე-კი როგორ უნდა ამეტანა მათი შემოსევა, როდესაც კარგი რუსის
შემოსვლაც საქართველოში და მით უფრო მისი დარჩენა გულს მიმღვრევდა
და ყოვლად შეუწყნარებლად მიმაჩნდა. როგორ უნდა შევრიგებოდი ასეთ
უბედურებას? მაგრამ მაინც დავრჩი – დიდი მსხვერპლი იყო ეს ჩემთვის და
რა გამოვიდა?! ჩემი თავი დავიტანჯე, ჩემი ოჯახი დავტანჯე, ქონებრივად
გავკოტრდი და მთელი ძალ-ღონე შევალიე უნიადაგო მუშაობას, რომლის
კმაყოფილი არც არავინ არის და არც მე ვარ, იმის და მიუხედავად, რომ
კრიჭაში ვუდექ რუსებს, ებრაელებს და სომხებს, რომელნიც ილაშქრებდნენ
მუდამ წამს ქართველური ძალის დასაჩაგრავად. 390 კაცში, რომელიც ჩემ
დარგში მსახურებდა, თითქმის ყველანი, ქართველები, მოვაქციეთ, მაგრამ
ესმისთ განა თვითონ მათ ასეთი სიჯიუტის მნიშვნელობა? ამას უბრალო
შემთხვევას მიაწერენ და არა მიზან-შეწონილ მოქმედებას.
ამ დარგმაც ტყუილად შეიწირა ამდენი ძალა-მხნეობა, ხასიათის
სიმედგრე, გრძნობა, დარდი და ვარამი. და რისთვის და ვისთვის? ძალა
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უნებურად ეკითხები თავს და პასუხი ვერ გაგიცია. პასუხის გაცემა შეიძლე
ბა, მაგრამ ეს პასუხი არ არის საკმაო და ვერ ინაზღაურებს განვლილის
შრომასა და ტანჯვას. ამიტომაც ეხლა ბოლო უნდა მოეღოს ძალა-მხნეობის
ბედოვლათობას. კმარა ასეთი ფლანგვა, კმარა ასეთი გულუბრყვილო
ხარჯი, თავის ძალის განიავება და უქმად ქცევა სხეულის, გონების და გულის
ძალების. ყველაფერს დასასრული უნდა ჰქონდეს. 80 დღეში ნახევარი
საუკუნის გავხდები და მეორე ნახევარში ხომ ვერ შევაკლავ კიდევ თავს
ჩვეულებრივ უნაყოფო ნიადაგს. ნახევარი საუკუნე სრულებით საკმარისია
ჩვენისთანა ვერა[გ] პირობებში მომუშავე ადამიანისათვის. ამ 80 დღესაც
კიდევ მოვანდომებ ნაკისრ სამუშაოს დასრულებას / ნანსენის სახელობის
კომისიისათვის/ და მერე თუ არაფერი გამოირკვა წყნარი აზრიანი გეგმის
მსგავსი – ყველაფერს თავს დავანებებ და სულ მივატოვებ იმ ქვეყანას,
სადაც ამდენ ხანს ჭირ-ვარამის მეტი არაფერი არ გადამხდენია.
სხვებმა იმუშავონ ისევ და მე-კი თავისუფლად მიგულონ ყოველი
მოვალეობისაგან, გარდა სამწერლოსი, რომელზედაც სავსებით უნდა
გადავიდე, რასაკვირველია, თუ აქაც გარემოებამ ხელი არ შემიშალა...

43

221

მეორე ნაწილი

საარქივო დოკუმენტები

პარიზის პოლიციის პრეფექტურის სენის დეპარტამენტის ცნობა, რომელშიც აღნიშნულია ვახტანგ
ღამბაშიძის მეტრიკული მონაცემები, სამედიცინო ფაკულტეტზე სტუდენტად ყოფნა და მისი დროებითი
მისამართი პარიზში. 1896
ნაბეჭდი ბლანკი, შევსებული მელნით. ფრანგულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

224

მოსკოვის საიმპერატორო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის დასრულების დამადასტურებელი
დიპლომი, გაცემული მოსკოვის სასწავლო ოლქის მიერ. 1897
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი. ვახტანგ
ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

225

მაზრის ექიმის წოდების დამადასტურებელი მოწმობა, გაცემული მოსკოვის საიმპერატორო უნივერ
სიტეტის მიერ. 1897
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი. ვახტანგ
ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

226

ვახტანგ ღამბაშიძის საფაკულტეტო დაპირება ექიმის მოვალეობის სათანადოდ აღსრულების შესახებ
[1897]
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი. ვახტანგ
ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

227

მოსაწვევი ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპეს ქორწილზე დასასწრებად პარიზში 1897 წლის 23
ოქტომბერს. 1897
ნაბეჭდი. ფრანგულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

228

საეკლესიო მეტრიკული წიგნიდან ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპეს ქორწინების ამონაწერი,
გაცემული ვენაში რუსეთის საიმპერატორო საელჩოსთან არსებული ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის
სახელობის ეკლესიის მიერ. 1898
ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

229

საეკლესიო მეტრიკული წიგნიდან ვახტანგ ღამბაშიძისა და ვანდა ჰოპპეს ქორწინების ამონაწერი,
გაცემული ვენაში რუსეთის საიმპერატორო საელჩოსთან არსებული ნიკოლოზ სასწაულმოქ
მედის
სახელობის ეკლესიის მიერ. 1898
ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

230

ვახტანგ ღამბაშიძისთვის ქართველთა ლეგიონის სამახსოვრო ნიშნის გადაცემის დიპლომი.
1918
ნაბეჭდი, შევსებული მელნით. ქართულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

231

საქართველოს საგარეო მისიასთან შეხვედრის მიზნით ვახტანგ ღამბაშიძის ბერლინში გამგზავ
რების ნებართვა, გაცემული კონსტანტინოპოლში გერმანიის საიმპერატორო გენერალური
საკონსულოს მიერ. 1918
ხელნაწერი. გერმანულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური
არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

232

ევროპასა და ამერიკაში საქართველოს წარმომადგენლის სტატუსის დამადასტურებელი მანდატი,
გაცემული ვახტანგ ღამბაშიძეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მთავარი გამგეობის
მიერ. 1921
ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ფონდი 2139, ანაწერი 1, საქმე 11, გვ. 3.

233

თურქეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ამიერკავკასიის სეიმის დელეგაციის თავმჯდომარის,
აკაკი ჩხენკელის, მიერ დელეგაციის სამეურნეო ნაწილის ხელმძღვანელის სახელზე დაწერილი
განცხადება ვახტანგ ღამბაშიძისთვის დღიური ნორმის ავანსის გაცემის თაობაზე. 1918
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი
1875, ანაწერი 1, საქმე 1, გვ. 46.

234

ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის ლექტორად მუშაობის დამადასტურებელი მოწმობა, გაცემული ტფილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. 1921
ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

235

ჟორჟეტა ღამბაშიძის დაბადების ჩანაწერის ასლი, გაცემული საქართველოს სსრ-ის შინაგან
საქმეთა სახალხო კომისარიატის მიერ. 1921
ნაბეჭდი ბლანკი, შევსებული მელნით. ქართულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის
საისტორიო ცენტრალური არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

236

მედია ღამბაშიძის დაბადების ჩანაწერის ასლი, გაცემული საქართველოს სსრ შინაგან
საქმეთა სახალხო კომისარიატის მიერ. 1921
ნაბეჭდი ბლანკი, შევსებული მელნით. ქართულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის
საისტორიო ცენტრალური არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.

237

ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძის საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კონსტანტინოპოლის გან
ყოფილების ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყოფნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, გაცემული
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კონსტანტინოპოლის განყოფილების მიერ. 1922
ნაბეჭდი. ფრანგულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივი.
ფონდი 2139, ანაწერი 1, საქმე 11, გვ. 1.
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ვახტანგ, მედია და სუნანა (თამარ) ღამბაშიძეების საფრანგეთში სამოგზაურო ნებართვა გაცემული
კონსტანტინოპოლში. 1923
ნაბეჭდი ბლანკი, შევსებული მელნით. ფრანგულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი. ვახტანგ ღამბაშიძის დაუმუშავებელი ფონდი.
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მესამე ნაწილი

პუბლიკაციები

ზოგიერთი მოსაზრებანი ქართული ენის
სამეცნიერო ტერმინების შეკრების შესახებ და
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ლექსიკონის
შედგენის გეგმა181
(რამდენიმე სიტყვა ქართული ენის მოყვარეთა მიმართ)
ქართულ ენაზედ მოგვეპოვება ოთხი დაბეჭდილი ლექსიკონი: ორი
ჩუბინაშვილისა – ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული, ერთი საბასულ
ხან ორბელიანისა (რომელიც თითქმის ერთიანად ჩუბინაშვილის
ქართულ-რუსულ ლექსიკონში არის მოთავსებული) და მეოთხეც თ. რ.
ერისთავისა182 – ბუნების სამი სამეფოის სიტყვებისა183. ვისაც გადაუთვა
ლიერებია ეს ლექსიკონები, ის ადვილად დაგვეთანხმება, რომ სამეცნიერო
ლიტერატურაში სახმარი სიტყვები ამ ლექსიკონებში ვერ არის ჯეროვანად
კარგად შემუშავებული, ბევრი სიტყვა სრულიადაც არ არის მოხსენებული
და რაც არის, ისიც ზოგან მოკლებულია რიგიან განმარტებას, ამასთანავე
ეს მასალა ისეა შეჯგუფულ-დალაგებული, რომ ძალიან ძნელია სა
ჭი
როების დროს სახელმძღანელოდ მათი გამოყენება, თუ კაცს ად
რევე
გადათვალიერებული არა აქვს ერთიანად მთელი მასალა. ამ ლექ
სიკონების შემდგენელთ, თუმცა ბევრი მასალა მოუთავსებიათ თავის
ნაშრომებში, მაგრამ მაინც ბევრი არის კიდევ ქართულ ენაზედ ნაწერნაბეჭდი, რომელიც ამ ლექსიკონებში არ მოიძებნება, რადგანაც ეს მასალა
ან ხელთ არ ჰქონიათ მათ და ან მათ დროს არც კი ყოფილა აღმოჩენილი.
ამის გამოისობით ბევრი სამეცნიერო ტერმინი, რომელიც უკვე უხმარიათ
ქართველ მწერლებს, ამ ჟამად მხოლოდ წიგნთ-საცავების დაფარულ და
გამოუკვლეველ მასალაშია მიმალული. ეს გარემოება დიდათ აფერხებს
და ხელს უშლის ყველას, ვისაც კი დაებადება სურვილი, დასწეროს ანუ
სთარგმნოს რამე ქართულს ენაზედ სამეცნიერო ლიტერატურის შესახები.
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იხ. ჟურნ. „მწყემსი“, 1892, # 15-16, გვ. 8-12.
რაფიელ ერისთავი (1824-1901) – მწერალი, ეთნოგრაფი, ლექსიკოგრაფი, დრამატურგი,
„ვეფხისტყაოსანის” ტექსტის დამდგენი კომისიის (1882) ერთ-ერთი ინიციატორი და მონაწილე,
დაამუშავა მათემატიკური, ფიზიკური, ქიმიური და სხვა სამეცნიერო ტერმინოლოგია, გამოცემული აქვს
„შემოკლებული ლათინურ-რუსულ-ქართული ლექსიკონი“ (1873). მისი რედაქტორობით პირველად
გამოიცა სულხან საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონი (1884).
183
იგივე „მოკლე ქართულ-რუსულ-ლათინური ლექსიკონი: მცენარეთა, ცხოველთა და ლითონთა
სამეფოებებიიდგან“.
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შეიძლება ამ მხრივ მთელ საქართველოში მხოლოდ რამოდენიმე პირს
ჰქონდეს გაადვილებული საქმე, რომელთაც ხანგრძლივი მუშაობის და
მეცადინეობის წყალობით მოუხვეჭიათ სასიამოვნო ნაყოფი სამშობლო
ენის ზედმიწევნით ცოდნისა, თორემ ახალგაზრდობა, რომელსაც სხვა-დასხვა მიზეზებისა გამო ქართული ენის რიგიანად შესწავლაც კი საძნელოდ
აქვს, ძალიან დიდ გაჭირვებაშია ამ მხრივ ჩავარდნილი.
დიდი მუყაითობაა საჭირო და ბევრი შრომაც მოეთხოვება მას,
ვინაც განიზრახავს ამ ჟამად ქართული ენის უმთავრესი ნაწერნაბეჭდი მასალის გადათვალიერებას და სხვა გზით კი შეუძლებელია
ქართული ენის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შესწავლა, ამისათვის
ახალგაზრდობა, ვითომ და სინიდისის დასაშოშმინებლად, სამშობლო
ლიტერატურის ასპარეზზედ თავის უნაყოფობის გასამართლებლად,
მუდამ ბრალსა სდებს შემუშავებული ლექსიკონის უმექონლობას, ისეთი
ლექსიკონისას, რომელსაც შეეძლოს კარგად, შემუშავებულად და
საადვილო მოსაძებნელად, თვალსაჩინოდ წარმოგვიდგინოს ყოველი ის
მასალა, რაც აქვს ქართულ ენას მეცნიერების მხრით. ჩვენი ლექსიკონები
მართლაც ყველა სამეცნიერო სიტყვების განმარტებას არ შეიცავენ.
ჩუბინაშვილის ქართულ-რუსული ლექსიკონი, თუმცა ბევრ სიტყვას
შეიცავს სამეცნიეროს, მაგრამ, რადგანაც ქართული სიტყვები როგორღაც
რუსულიდამ საძებნელად გაგვხდომია, ამისათვის თუ მთელი ლექსიკონი
არ გადაათვალიერა კაცმა, არ შეიძლება ისე იხელმძღვანელოს
მითი. რუსულ-ქართული ლექსიკონი (რომელიც უფრო საადვილო
სახელმძღვანელოს წარმოადგენს ჩვენს დროში) ბევრ კითხვებზედ
პასუხს არ გვაძლევს და საჭიროებას ვერ გვიკმაყოფილებს. რა ჰქნას
მაშ ქართულ ენაზედ სამეცნიერო შრომის წერის მსურველმა? ქართულ
ენაში შემოღებული და უკვე ხმარებული სიტყვები მან არ იცის, ამასთანავე
არც ყოველგვარი ქართული ნაწერ-ნაბეჭდი მასალის გადაკითხვის
ღონისძიება აქვს. ახალი სიტყვების შემოღება კი ძალიან პასუხ-საგებია,
თუ კაცმა არ იცის, რა გვაქვს და რა არის შემოსაღები. შთამომავლობის
საყვედურის დამსახურებაც არა სანატრელად მიაჩნია კაცს და ამისათვის
ან სულ არ იჩენს კაცი თავის ძალას სამეცნიერო ლიტერატურის
ასპარეზზედ და თუ ვინმე მაინცა და მაინც იმდენად გაკადნიერდება და
ამ შეფერხებას არ მიაქცევს ყურადღებას, მკრთალ ნიმუშებს უძღვნის
სამშობლო ლიტერატურის სამეცნიერო ნაწილს, ან სულ არეულ-დარეული
სიტყვებით აღსავსე ნაწერების გამოქვეყნებით სრულებით აძულებს
კაცს რაიმე სამეცნიერო ნაწერის კითხვას. ნიმუშები ორივენაირი
ნაწერებისა საკმაოდ მოგვეპოვება ქართული ენის სამეცნიერო ნაწილის
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მცირე ლიტერატურაში. მუდამაც გაისმის საყვედური მწერლებისადმი
მიმართული, უხერხული სიტყვების ხმარებისათვის; მაგრამ შეცდომების
ჩვენება მხოლოდ და გამსწორებელი კაცის უყოლობა, საქმეს მაინც არ
შველის და დრტვინვა და საყვედური მაინც რჩება თავისთავად. ამის
გამოისობით ბევრს გული უცრუვდება და უმრავლესობა მხოლოდ ცნობისმოყვარეობით თუ გადაათვალიერებს რაიმე სამეცნიერო წერილს ანუ
წიგნს ქართულს ენაზედ, თორემ საზოგადოდ უყურადღებოდ ეკიდება
რადგანაც არ მოელის და არც სჯერა, თუ ქართულს ენაზედ შეიძლება
რთული სამეცნიერო საგნის შესახებ რაიმეს დაწერა. ამნაირად სამეცნიერო
ნაწილი ჩვენი ლიტერატურისა ისედაც მცირე უმრავლესობისაგან
წაუკითხავი რჩება, შემდეგ ბევრს, სამწუხაროდ, ის რწმენაც კი ებადებათ,
რომ ქართულს ენაზედ სიტყვა-კაზმული ლიტერატურაც არ მოგვეპოვება
ღირს-შესანიშნავი, თორემ სამეცნიერო ლიტერატურის ხომ ხსენებაც
არ არისო და ამისათვის საერთო ქართული ლიტერატურა, ვითარცა
შინაარსს მოკლებული, უსაგნო და გონების მასალის ვერ მომცემი,
მკითხველების რიცხვსაც და ყურადღებასაც მოკლებული უნდა იყოსო.
ასე რომ, ქართულ ენაზედ ნაწერ-ნაბეჭდი ბევრისათვის მხოლოდ ხილად
წასაკითხავ და ჟამსა მისვლისა სარეცელსა ძილისასა წათვლემის ასა
ჩქარებელ მასალად ქცეულა. რასაკვირველია, ჩვენ შორსა ვართ ისეთი
პირების რწმენის ჭეშმარიტებად აღიარებასთან, რომელთაც ქართული
ლიტერატურა მხოლოდ წიგნების სათაურების გადათვალიერებით იციან
და ყურადღებაც არ უნდა მივაქციოთ იმისთანა პირების აზრს, რომელნიც
რაიმე საზოგადო უილაჯობის, ჭირ-ვარამის მხოლოდ სიტყვიერ აწონდაწონას ვერ გასცდებიან და მარტო „პრინციპების“ მოხსენებაში და
საგნის მსჯავრის დადებაში ჰლამობენ ყოველგვარი გვარტომობრივი
მოვალეობის შესრულებას. მხარი აუქციოთ მარტოდ ერთად-ერთი
თეორიის აღმსარებელ პირებს და შრომის მოყვარე პირების საერთო
მუშაობით სასურველია როგორმე ეშველოს საქმეს. თუმცა ბევრია ამ
ჟამად სიზარმაცის და უალაგო სასოწარკვეთილებისა გამო საზოგადო
საშრომელ ასპარეზზედ ხელ-აღებული პირი, რომელთათვის აწმყო
უფერულობას სრულებით უიმედო ოცნებად დაუხატავს ადვილად
შესაძლებელი გაუმჯობესება მომავალში, მაგრამ მაინც შეიძლება,
თუ კი სურვილი სუფევს, ცოტაოდენ პირებში მაინც საერთო შრომით
ისეთი რამ მოხერხდეს, რომ მით ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურას
თვითარსებობასაც და გაუმჯობესებასაც საკმაო მასალა შეეძინოს.
რადგანაც სათითაოდ ყოველ პირს არ ძალუძს და დროც არა აქვს
გადაათვალიეროს ქართულს ენაზედ საყურადღებო ნაწერ-ნაბეჭდი
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მასალა, ამისათვის საჭიროა როგორმე, შრომის განაწილებით და სა
ზოგადო ძალების დახმარებით შეიკრიბოს ქართული ენის სამეცნიერო
ტერმინები და შემდეგ დალაგებულ-შეჯგუფულად და სახელმძღვანელოდ
მოსამარჯვებლად დაიბეჭდოს. ეს ლექსიკონი (ანუ თუ გსურთ უწოდეთ
კრებული სამეცნიერო სიტყვებისა) უნდა შეიცავდეს იმ მასალას, რო
მელიც საჭიროა სამეცნიერო ლიტერატურაში სახმარად და ისე უნდა იყოს
შედგენილი, როგორც მოითხოვს ქართული ენის ნიადაგზედ აღმოცენე
ბული აწმყო საჭიროება.
ქართული ენის მოყვარეთ და ამ მიზნის თანამგრძნობელთ დაუხატავთ
შემდეგ გეგმას სამუშაოდ და ამ საზოგადო საშრომში წილის დასადებად.
უნდა გადათვალიერდეს ყოველგვარი ნაბეჭდი და ზოგიერთი ხელთნაწერი მასალა ქართულს ენაზედ თუ ბევრი არა, თავი-და-თავი მაინც,
რომელიც პირ-და-პირ შეესაბამება სამეცნიერო ლექსიკონის შინაარსს.
შინაარსი ამ ლექსიკონისა უნდა იქნეს შემდეგი საგნების მიხედვით
შედგენილი:
I. ფილოსოფიური მეცნიერება: ა) ფილოსოფია; ბ) ფსიხოლოგია; გ)
ლოღიკა; დ) ეთიკა და ე)პედაგოგიკა.
II. ღვთის-მეტყველება.
III. ისტორია.
IV. არქეოლოგია.
V. ხელოვნება: ა) ხუროთ-მოძღვრება; ბ) მხატვრობა; გ) მექანდაკეობა
და დ) მუსიკა.
VI. იურიდიული მეცნიერება: ა) საზოგადოდ მართლიერება და ეკონო
მიური მეცნიერება.
VII. ფიზიკური და მათემატიკური მეცნიერება: ა) ვარსკვლავთ-მრი
ცხველობა; ბ) საკუთრად მათემატიკის ნაწილნი: ალგებრა, ტრიგო
ნომეტრია, არითმეტიკა და სხვ; გ)ქიმია; დ) ბოტანიკა; ე) მინერალო
გია; ვ) გეოგრაფია.
VIII. სამკურნალო მეცნიერება.
IX. სამეურნეო (პრაქტიკული) სწავლა-მეცნიერება. სატეხნიკო ხელსამწყო
იარაღების და სხვა-და-სხვა მოწყობილებათა სახელწოდება.
ყოველი ის სიტყვა, რომელიც კი შეეხება ზემოდ ანუსხულ საგნებს
(სახელი არსებითი, ზმნაც და ზედ-შესრულიც) უნდა იქმნეს ამოწერილი
ცალკე ამ სახით: ჯერ ამოიწერება სიტყვა, მასვე გვერდით უნდა მოეწეროს
წიგნის ანუ ხელთ-ნაწერის სახელი და გვერდი, რომელზედაც სიტყვა
იყო მოხსენებული, შემდეგ ამ სიტყვასვე უნდა ჰქონდეს გვერდით
მოწერილი ჩუბინაშვილის ქართულ-რუსული ლექსიკონის განმარტება
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ან თუ მას არა აქვს, ესეც უნდა იყოს მოხსენებული. რასაკვირველია, თუ
სიტყვა ჩუბინაშვილის ლექსიკონში არის მოქცეული, მას არც ამოწერა
უნდა, მხოლოდ თუ სხვა მნიშვნელობითაა მოყვანილი, მაშინ უნდა
იქნეს ამოწერილი. თუ სიტყვა ძნელი მისახვედრი და ასახსნელია, მაშინ
უნდა იქმნეს ამოწერილი მთელი წინადადება (ამნაირად ამოწერილი
სიტყვები, თუ ჯგუფ-ჯგუფად იქნებიან დაყოფილი, კიდევ უკეთესი, თუ
არა და ისე ერთიანად უნდა გაეგზავნოს ამ სტრიქონების დამწერს)*.
შემდეგ ეს სიტყვები ზოგიერთი პირების თანამშრომლობით, ვინაც კი
განაცხადებს სურვილს შრომაში მონაწილეობის მიღებისას, შეჯგუფული
იქნებიან საუკეთესო ლექსიკონების მიხედვით და ისე იქნებიან მო
თავსებული, როგორც საუმჯობესო იქნება და შეეფერება შეგროვილ
მასალას. ლექსიკონი უნდა იქნეს რუსულიდამ ქართულად საძიებელი.
ამნაირად შესრულდება შავი მუშაობა. ამ ლექსიკონის უკანასკნელი
რედაქციის დროს და განსაკუთრებით საეჭვო სიტყვების განსამარტავად
მივმართავთ ქართული ენის კარგად მცოდნე პირებს, რომელნიც,
იმედია, არ დაამადლიან თავის გამოცდილებას და ცოდნას ლექსიკონის
გაუმჯობესების მოხმარებას. უკანასკნელი რედაქციის დროსაც,
შინაარსის სხვა-და-სხვა ნაწილებიც უფრო დაკვირვებით იქნებიან
შედგენილნი, მასალაც საუკეთესოდ იქნება მოთავსებული ლექსიკონის
გულ-შემატკივარ პირებისაგან. ამასთანავე ის სამეცნიერო სიტყვები,
რომელთაც ვერ ვნახავთ ასეთი განხილვის შემდეგ ჩვენს ლიტერატურაში,
ენის მცოდნეთაგან და საგნის ზედმიწევნით მცოდნე პირების დახმარებით
შეიძლება იქნეს საერთო სურვილისამებრ და გარდაწყვეტილებისამებრ
განმარტებულნი და საბოლოოდ შემოღებულნი ქართულს ენაში სახმარად.
ერთის სიტყვით, თუ მასალა კარგად და ბლომად იქნება შეგროვილი,
მაშინ მომეტებულ წაქეზებით მოეკიდება ყოველი კაცი ამ საქმეს და ასეთი
შავი საძნელო მუშაობის დამთავრების შემდეგ არავინ, ენის მოყვარული,
არ დაამადლის ამ სიტყვების გასაშალაშინებლად საჭირო შრომას.
რაც შეხება ამ ნაშრომის დაბეჭდვას, ამ ლექსიკონის დასაბეჭდად
იმექონება წყარო ათას მანეთამდე, რომლითაც ადვილად დაიბეჭდება
წიგნი. წიგნის მოგებაც ამ ათასი მანეთის გამომღების იქნება. რადგანაც ამ

* ძალიან კარგი იქნება, თუ ქართული ენის მასალის გადათვალიერების დროს, ამოწერილი იქნე
ბიან შესანიშნავი ადგილები, უაღრესობით ანუ სიმახვილით, როგორც ხალხის ჭკუა-გონების, ზნეჩვეულების, გამოცდილება-გამჭრიახობის გამომხატველნი და როგორც ენის მოხერხებული და
მდიდარი გამომეტყველების დამახასიათებელნი. ეს მასალა ზედ-მეტ შრომას არ მოითხოვს და
შეიძლება უყურადღებოდაც არ დარჩეს; შესაძლოა, მნიშვნელობა რამე ექნეს და შემდეგში რაიმე სხვა
მასალად გამოადგეს ქართული ენის სიტყვიერების. ავტ.
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ჟამად ნივთიერ დაბრკოლებიდამ თავისუფალი ვართ, თავი და თავი საქმე
მუშაობის დაჩქარებაზე და დამთავრებაზეა დამოკიდებული.
მართალია, ძნელი საქმეა და შრომასაც უზომოს მოითხოვს, მაგრამ
სჯობს ადრევე და საბოლოოდ შეუდგეთ საქმეს. თუ ეხლავე არ ეშველა
როგორმე საქმეს, იმ შემთხვევაში ენის ცოდნაც თანდათან იკლებს
ქართველების ნასწავლ პირებში და მუდმივი ბორძიკობით და მხოლოდ
საყველ-პუროდ ქართული ენის ცოდნით არავითარი წარმატება არ
მიეცემა ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურას. თან-და-თან ლიტერატურა
აჭრელდება არეულ დარეული ტერმინების შემოღებით, ახალგაზრდობა,
საერთო სახელმძღვანელოს მოკლებული, თავისი სურვილისამებრ,
ვარაუდით, შემოიღებს სხვა-და-სხვა ახალ უხერხულ სიტყვებს. ასეთი
არევ-დარევით ქართული საზოგადოება სრულებით ვერ შეისწავლის
სამეცნიერო ქართულს ენას და ამნაირადვე არც სამეცნიერო ლიტერატურა
ისულდგმულებს ჩვენში, იგი გახდება მხოლოდ რამოდენიმე ქურუმების
სავალალო საგნად. ძველი კარგი სიტყვები ქართული ენის ზედმიწევნით
მცოდნე პირებისაგან, წინად შემოღებულნი, ჩვენთვისაც დაკარგული
იქნებიან და შთამომავლობისთვისაც; ლიტერატურის ასპარესზედ თუ
მათ არავინ შეიტანს ხმარებაში, დავიწყებას მიცემულნი, სხვა უხერხულ
და უმართლო სიტყვებს დაუთმობენ ალაგს და ამნაირად მხოლოდ
არხივებში ხავს მოდებულ სიტყვებად დარჩებიან. ეს შედეგი თავიდამ
აუცილებელია და მაგალითებიც ეხლავე ბლომად გვაქვს თვალის წინ,
თუ დროით არ ეშველა საქმეს და არ შეგროვდა ჟამთა ვითარებისა გამო
მიფერფლილი, გაფანტული სიმდიდრე ენისა. შეიძლება ეს პირველი
ნაშრომი შეცდომებიანიც იქნეს, მაგრამ სულ დაკარგვას სიტყვებისას ისევ
მათი თვალსაჩინოდ აღმოჩენა სჯობს. მაშინ, როდესაც თითქმის ყოველი
ქართულ ენაზედ ხმარებული ტერმინი ერთად შეჯგუფული წარსდგება
მკითხველის თვალის წინ, მაშინ კაცს რწმენაც დაებადება ქართული ენის
სიმდიდრისა (რომელსაც, სამწუხაროდ, ამ ჟამად მოკლებულია უმეტესი
ნაწილი ქართული საზოგადოებისა), მის შესწავლასაც ბევრი გამოუჩნდება
მსურველი, რადგანაც მაშინ ეს სურვილი ნაყოფის მომცემი იქნება და
კრიტიკაც უფრო ადვილად დასდებს თავის მსჯავრს ამ მასალას. საჭიროა
მხოლოდ ჯერჯერაობით შავი მუშაობა დამთავრდეს, ე. ი შეიკრიბოს ჩვენი
ენის სამეცნიერო სიტყვიერობის მასალა და შეცდომიანიც რომ იქნეს ეს
პირველი ცდა, დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ უხერხული და უმართლო
სიტყვა ჩამორჩება ენას და მოკვდება და კარგი ჭეშმარიტი ტერმინი მაინც
არ მიყრუვდება და არ დაეკარგება ენას.
ვიმედოვნებთ, რომ ქართველი ახალგაზდობა არ დაამადლის თავის
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სამშობლო ენის გამდიდრებას ცოტაოდენ შრომას და, თავის მხრით, ყოვე
ლი ენის გულშემატკივარი პირი შეიტანს ცოტაოდენ წვლილს ამ შრომაში,
რომლის მიზანიც საკმაოდ წამქეზებელი უნდა იყოს უმრავლესობისათვის.
ამგვარი საერთო შრომით ჩვენ გავიადვილებთ და თავიდამაც ავიცილებთ
იმ განსაცდელს, რომელშიდაც ვარდება ყოველი ქართველი სამეცნიერო
წერილის შეთხზვის ანუ გადმოქართულების დროს, გავამდიდრებთ ენას,
მეტს ძალღონეს მივსცემთ ქართული ენის სამეცნიერო ლიტერატურას,
ჩამოვაშორებთ მას ამ ჟამად ღვარძლად გარეულს უხერხულს სიტყვებს
და ამ გასუფთავებულ ნიადაგზედ შეგვიძლია დარწმუნებით ვსთქვათ, თუ
კი მივიღებთ სახეში ახალგაზდობის აწმყო ლტოლვილებას, შეიძლება
დაგვებადოს სამშობლო ენაზედ მეცნიერებაც, რომელიც ლიტერატურასაც
გაამდიდრებს, მკითხველებსაც მიიზიდავს, ხალხშიდაც ფესვებს გაიდგამს
და შთამომავლობასაც ხელმძღვანელ და დაუშრეტელ წყაროდ გაუხდება*.
ვ. ღ.
ქ. მოსკოვი
P. S. რაც შეეხება ლექსიკონის შინაარსის საბოლოოდ და უკეთ
დალაგებას, ამის გადაწყვეტა ჯერჯერობით ნაადრევიც იქნება და საჭიროც
არ არის, რადგანაც, ლექსიკონის გამოცემის წინად ყოველივე მასალა ისე
იქნება შემუშავებული და დალაგებული, როგორც ენის კარგად მცოდნენი
და საქმესთან დაახლოებულნი პირნი არჩევენ და გადაწყვეტენ. მხოლოდ
შეიძლება ვინმეს უკეთესი რჩევის მოცემა შეეძლოს სიტყვების შეგროვების
გაადვილებისათვის; ძალიან მადლობელიც ვიქნებით, თუ ამ განზრახვას
ბეჭდური სიტყვით გვაუწყებს ვინმე და სიხარულითაც მივემხრობით სა
ზოგადოდ გარჩეულ და სასარგებლოდ აღიარებულ რჩევას.

* შემდეგ წერილში ჩვენ აღვნუსხავთ იმ წიგნებსა და ხელთნაწერებს, რომლებიც უნდა გადათვალიერ
დეს.
ჩვენ აქ ვბეჭდავთ ამ წერილს მხოლოდ რამოდენიმე პირის რჩევით, თორემ ბევრი ამნაირად გა
მოც
ხადებული გეგმა მიჩუმებულა გაზეთში გამოცხადების შემდეგ. მხოლოდ, შეიძლება გაზეთში
გამოცხადებით ზოგიერთმა ისეთმა პირმა გაიგოს ეს გეგმა, რომელთანაც ჩვენ პირადათ არ
მიგვიწვდებოდა ხმა, თორემ ჩვენ აქ ვგულისხმობთ იმ მცირე წრეს, რომელთანაც ჩვენ პირადათ გვაქვს
მოლაპარაკება და განზრახული საქმის დაწყებაც. თუ ვინმე გამოჩნდება ამ მიზნის თანამგრძნობელი,
ვსთხოვთ გვაცნობოს თავისი სურვილი იმ ადრესით, რომელიც გამოცხადებული იქნება შემდეგ
წერილში.
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სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შეკრებისთვის საჭირო
ნაბეჭდი და ხელთ-ნაწერი მასალის ნუსხა184
(დასასრული)*
წინა წერილში ჩვენ დავპირდით მკითხველებს ნუსხას იმ ხელთ-ნაწერი
და ნაბეჭდი მასალისას, რომელიც საჭიროა გადათვალიერდეს ტერმინების
შეკრებისათვის. ჩვენ ამ ნუსხაში არ მოგვიქცევია თითქმის არც ერთი
(რამოდენიმეს გარდა) ის მასალა, რომელითაც უხელმძღვანელებია ბ.
ჩუბინაშვილს ქართულ-რუსული ლექსიკონის შედგენის დროს და რო
მელიც ამ წიგნის დასაწყისში აქვს მასვე ანუსხული.
დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს საღმრთო და საეკლესიო წიგნებს,
რადგანაც მათში წმინდად და შეუცვლელად არის დაცული ქართული ენა.
ასეთ წიგნებს ეკუთვნიან შემდეგნი:
1) დიდი კურთხევანი, რომელშიდაც ღლგ კარაბადინია.
2) პარაკლიტონი		
>>
ფღბ
>>
3) ჟამნი...			>>
ქკვ
>>
4) ლოცვანი დიდი		
>>
სლმ
>>
5) მარხვანი...			>>
ქმჰ
>>
6) ზადიკი...			>>
ფდ
>>
7) სადღესასწაულო სრული
>>
ჩტმჰ
>>
8) მეტაფრასი
ხუც. ხელთ-ნაწ. (გელათშია დაცული)
9) გულანი
ამათ გარდა, უნდა იქმნეს გარდახედული:
გრდემლი ბესარიონ კათალიკოზისა185.
თავ. იოან. გრიგ. გრუზინსკისეულ186 წიგნებში, რომელნიც ეხლა პე
ტერბურგის საიმპერატორო საჯარო წიგნთ-საცავს ეკუთვნის, საყურა
დ
ღებოა შემდეგი ხელთ ნაწერი მასალა:

184
იხ. ჟურნ. „მწყემსი“, 1892, # 20, გვ. 3-5.
*იხ. «მწყემსი»-ს # 15-16.
185
ბესარიონ ბარათაშვილ-ორბელიშვილი (?-1737) – აღმოსავლეთ საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქი 1724-1737 წლებში, სასულიერო მწერალი.
186
იოანე გრუზინსკი (1826-1880) – ოფიციალური სახელი იოანე ბაგრატიონი. სამეფო ოჯახის წევრი,
პუბლიცისტი. აქვეყნებდა სტატიებს ლონდონსა და ჟენევაში გამოცემულ გაზეთ „კოლოკოლში“.
თავი მოუყარა ძველ ქართულ ხელნაწერებს, მხატვრული ბეჭდურობის ნიმუშებსა და ისტორიულ
რელიკვიებს. მოგვიანებით კოლექცია პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკას გადასცა.
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რუსულ-ქართული ლექსიკონი 6 ნაწილად იოანნე ბატონიშვილისა.
თორმეტიოდე კარაბადინი, ზოგი ნამდვილი ქართული, ზოგიც ნათარ
გმნია ბერძნულიდამ, ლათინურიდამ და არაბულიდამ.
იესსე ჩუბინოვის187 გრამატიკა დაბეჭდილი პეტერბურგშივე, სამეცნიე
რო აკადემიაში არის:
ქართული წელთ აღრიცხვა არითმეტიკულის და მათემატიკურის ცნო
ბებით მერვე საუკუნეში შედგენილი ერთი ეპისკოპოსისაგან და ბროსსეს188
მიერ გამოცემულია 1845 წელს.
გაიოზის189 გრამმატიკა, კრემენჩუგში დაბეჭდილი.
დავით ბატონიშვილის გრამმატიკა.
იოანე ქართველოვის190 ქართული გრამმატიკა.
გოდერძი ფირალოვის191 გრამმატიკა და ლექსიკონი.
სოლომონ დოდაევის192 გრამმატიკა დაბეჭდილი.
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
წიგნთ-საცავში შემდეგი მასალაა ფრიად საყურადღებო:
ანტონ I, საქართველოს კათალიკოსის193: ა) ფილოსოფია, დაწერილი 1757
წ. ; ბ) კატიგორია; გ) კატიგორია სიმეტნე, გადაწერილი 1769 წ. და მეორეც
1797 წწ.; დ) ზედ დადგინებანი მეტაფიზიკისანი; ე) ლოღიკა, გადაწერილი
დავით რექტორისაგან194, 1797 წ.; ზ) ზედ-დადგინებანი მეტაფიზიკისანი,
ონტოლოღია; ჱ) მზამეტყველება; თ) წყობილსიტყვაობა (უკანასკნელი
ორი წიგნი დაბეჭდილია და ჩუბინაშვილსაც აქვს მოხსენებული ნუსხაში);
ი) ფიზიკა; ია) რიტორიკა მიხითარისა და რიტორიკა, 1764 წწ.
არისტოტელის195: ა) განსჯანი, თარგმნილი თეიმურაზის196 მიერ 1818 წ.;
ბ) კატიღორია.
187
იესე ჩუბინაშვილი (1780-1821) – მეცნიერი, მთარგმნელი, პედაგოგი, გრამატიკოსი. აგროვებდა ძველ
ქართულ ხელნაწერებს. შეადგინა ქართული ენის გრამატიკა.
188
მარი ბროსე (1802-1880) – ფრანგი ორიენტალისტი და ქართველოლოგი. მისი პირადი არქივი
დაცულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.
189
გაიოზ რექტორი (1746-1821) – საეკლესიო მოღვაწე, მეცნიერი, ლიტერატორი, პედაგოგი,
მთარგმნელი, დიპლომატი.
190
იოანე ქართველიშვილი (1772-1816) – მწერალი, ენათმეცნიერი, პედაგოგი, სასულიერო პირი.
191
გოდერძი ფირალოვი – ენათმეცნიერი, ქართული გრამატიკის სახელმძღვანელოს (1820) ავტორი.
192
სოლომონ დოდაშვილი (1805-1936) – განმანათლებელი, მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, 1832 წლის
შეთქმულების აქტიური წევრი. გარდაიცვალა გადასახლებისას, რუსეთში.
193
თეიმურაზ ბაგრატიონი (1720-1788) – ანტონ I, აღმოსავლეთ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი,
მწერალი, მეცნიერი, ვახტანგ VI-ის ძმის, მეფე იესესა და ერეკლე I-ის ასულის, ელისაბედის (ელენეს)
ვაჟი.
194
დავით ალექსიშვილ-მესხიშვილი (1745-1824) – იგივე დავით რექტორი, მეცნიერი, მწიგნობარი,
პედაგოგი, კალიგრაფი.
195
არისტოტელე (ძვ. წ. 384-ძვ. წ. 322) – ბერძენი ფილოსოფოსი, მეცნიერი.
196
თეიმურაზ ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1782-1846) – მწერალი, მეცნიერი, მთარგმნელი, ქართლკახეთის უკანასკნელი მეფის, გიორგი XII-ის შვილი.
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დავით, ძე გიორგი მეფისა197, შემოკლებული კატიღორია.
გაიოზ არხიდიაკონი198, კიტაიის სიბრძნე, თარგმნილი რუსულით.
დიოდოხოსი პროკლე199, კავშირი, გადაწერილი დავით რექტორისაგან
1809 წ.
დიალეკტიკა მხედრული ხელთნაწერი და ხუცური დიალეკტიკა ანუ
გრამმატიკა.
ვახტანგ მეფე VI200, სამართლის წიგნი.
იოანნე ოს-ყოფილი201, მეტაფიზიკა და ლოღიკა, დაწერილი 1796 წ.
იოაკიმე, ახტალელ მიტროპოლიტი202, თეატრონ, პოლიტიკა.
იოანნე დამასკელი203, კატიღორია.
ლოღიკა ანუ განმარტება ფილოსოფიისა.
ლოღიკა სათეორეტიკო.
პორფირი204, შეყვანილება (მხედრ. და ხუცური ხელთ ნაწერები). ამას
შეეხებიან: დავით სიბრძნის მოყუარე, ახსნა პორფირის შეყვანილებისადმი,
ორნაირი ხელთ-ნაწერი; 2) დოსითეოს არქიეპისკოპოსის205 პორფირის
ახსნა.
ეკატერინე დიდისა206 ნაკაზი.
ზედ დადგინებანი მეტაფიზიკისანი, აღწერ. არხიდიაკვანის იოსტოსი
საგან207.
ზნეობრივი სენტენციები, თქმული ბრძენთაგან.

197

იხ. დავით ბატონიშვილი (ბაგრატიონი).
იგივე გაიოზ რექტორი.
199
პროკლუსი (412-485) – ბერძენი ნეოპლატონისტი ფილოსოფოსი, პლატონის აკადემიის
ხელმძღვანელი, ცნობილი პროკლუს დიოდოხოსის სახელით.
200
ვახტანგ VI (1675-1737) – ქართლის მეფე 1716-1724 წლებში, პოეტი, მთარგმნელი, ისტორიკოსი,
მეცნიერი. მის სახელთან არის დაკავშირებული პირველი ქართული სტამბის დაარსება.
201
იხ. იოანე ქართველიშვილი.
202
იოაკიმე, ახტალელი მიტროპოლიტი – წარმოშობით ბერძენი სასულიერო პირი, მღვდელმთავარი,
მოღვაწეობდა ახტალის საეპისკოპოსო (ლორე-ტაშირი) კათედრაზე, რომელიც მისი გარდაცვალების
შემდეგ, 1828 წელს, გაუქმდა.
203
იოანე დამასკელი (c. 675-749) – სირიელი ბერი, ღვთისმეტყველი, ფილოსოფოსი, მწერალი,
მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდანი.
204
პორფირი (c. 233-c.309 ) – სირიელი ნეოპლატონისტი ფილოსოფოსი, წერდა ასტროლოგიაზე,
რელიგიაზე, ფილოსოფიაზე, მუსიკის თეორიაზე.
205
დოსითეოს ფიცხელაური (1774-1830) – სასულიერო პირი. 1810 წელს, როდესაც კათალიკოსი ანტონ
II მთავრობამ რუსეთში გაიწვია, თან გაჰყვა დოსითეოს ფიცხელაურიც. რუსეთში ცხოვრების დროს
ხელმძღვანელობდა ქართულ ენაზე ახალი აღთქმის წიგნების ბეჭდვას, ასევე რუსულიდან თარგმნა ჯონ
მილტონის „დაკარგული სამოთხე“.
206
ეკატერინე II დიდი (1729-1796) – იგივე სოფია ავგუსტა ფრედერიკა ანჰალტ-ცერბსტელი, რუსეთის
იმპერატორი 1762 წლიდან გარდაცვალებამდე. მისი მმართველობის დროს რუსეთი გაიზარდა და
გაძლიერდა.
207
იოსტოს ანდრონიკაშვილი (?-1823) – არქიმანდრიტი, ღვთისმეტყველი, ფილოსოფოსი.
198
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დავით ბატონიშვილი, მონტესკიე208, გულის-ხმის ყოფისათვის სჯულ
თასა სამ წიგნად.
პეტრე დიდის209 რეღლამენტი ანუ კანონისტება, რუსულით.
საფილოფოსო წიგნი.
სოკრატი210 და არისტოტელი, სიტყვის გება და მეორეც: სოკრატი, სი
ტყვის გება.
ფილოსოფიის განსჯა.
ჩუგუნაშვილი გიორგი211, ენციკლოპედია ფიზიკითურთ, რუსულით. 1823 წ.
ცნობა თავისა და გვამისა.
გალობის წიგნი ხუცური და მხედრული.
ჭირჭიმელი იაონნე212 ფილოსოფოსი, კლემაქსი.
ალექსიძე-მესხიშვილი დავით213, ჰაერს-შორის მროკველი.
ალექსიძე-მესხიშვილი იერონიმე, მოკლე მწყემსებრივი სწავლა აცრი
სათვის წინადასაცველის ძროხის ყვავილისა, რუსულით.
ბაგრატ ბატონიშვილი214, ცხენთა სამკურნალო, თარგმანი 1807 წ.
ბაზნიძე იოანნე, სახალხო ლექსიკონი საკვირველთა თვისებათა და
ბუნებათა ცხოველთასა, თარგმანი რუსულით.
შემოკლებული ფიზიკა.
გილიაროვი პეტრე215, დასაბამითნი საფუძველნი მცნობელობითის ფი
ზიკისა (დაბეჭდილია).
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შარლ ლუი დე მონტესკიე (1689-1755) – ფრანგი ფილოსოფოსი, მწერალი, მოსამართლე,
პოლიტიკური მოაზროვნე, ცნობილია როგორც სახელმწიფოს მართვაში ძალთა განაწილების
პოლიტიკური თეორიის ავტორი (თეორია, რომელსაც დემოკრატიული მმართველობის თანამედროვე
მოდელი ეყრდნობა).
209
პეტრე I დიდი (1672-1725) – რუსეთის „ცარი“ 1682-1721 და იმპერატორი 1721-1725 წლებში. მის
მმართველობას უკავშირდება კულტურული რევოლუცია რუსეთში, რომლის დროსაც ტრადიციული და
შუა საუკუნეების სოციალურ-პოლიტიკური სისტემის თანამედროვე დასავლური საგანმანათლებლო
აზროვნებით ჩანაცვლება დაიწყო.
210
სოკრატე (c. ძვ. წ. 470-ძვ. წ. 399) – კლასიკოსი ბერძენი (ათენელი) ფილოსოფოსი, რომლის სახელსაც
უკავშირდება დასავლური ფილოსოფიის ჩამოყალიბება.
211
გიორგი ჩუგუნაშვილი (1777-1827) – პეტერბურგში მოღვაწე ქართველი მწერალი, ენციკლოპედისტი,
საგარეო საქმეთა კოლეგიის თარჯიმანი. თარგმნა ეკატერინე II დიდის ფილოსოფიურ-იურიდიული
ტრაქტატი „განაწესი“ (“ნაკაზი”). ასევე ცნობილია ეგორ ჩუგუნოვის სახელით.
212
იოანე პეტრიწი (ჭირჭიმელი) – ადრეული შუა საუკუნეების ფილოსოფოსი, ნეოპლატონიკოსი.
213
იხ. დავით ალექსიშვილ-მესხიშვილი.
214
ბაგრატ ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1776-1841) – მწერალი, ქართლ-კახეთის უკანასკნელი
მეფის, გიორგი XII-ის შვილი. წერდა ისტორიულ თხზულებებს, ასევე ნაშრომებს ეკონომიკასა და
ვეტერინარიაზე.
215
პიოტრ გილაროვსკი – XVIII საუკუნის დასასრულისა და XIX საუკუნის დასაწყისის რუსი პედაგოგი,
ასწავლიდა მათემატიკას, ფიზიკას, ლათინურსა და ძველბერძნულს, გამოქვეყნებული აქვს მრავალი
სასწავლო სახელმღძღვანელო.
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დავით ბაგრატიონი216, კარაბადინი, ლათინურ-რუსული.
ვახტანგ VI, ვარსკვლავთ-მრიცხველობა, სპარსულიდამ. მისივე: X)
ქმნულების ცნობა სპარსულით.
ვახტანგ ბატონიშვილის217 კარაბადინი ცხენთა.
კარაბადინები ცხენთა და ფრინველთა, სხვა და სხვა ნაირი ხელ-ნა
წერები.
მცირე რამ გამოკრებილი ანგარიშის ცოდნისათვის, მეფე ვახტანგის
მიერ შესწორებულია.
სამკურნალო წამალი პირუტყვთათვის.
ფეიერვერკი ანუ ცეცხლის სათამაშო შუშხუნანი, ბაგრატ ბატონი
შვილისაგან გადაწერილი.
არჩილ II218 – მეფე ხნოროგრაფი.
განრჩევისათვის კაცთა სახისა.
გეოგრაფია (ორი ხელთ-ნაწერი).
მილოტი აბბოტ, მსოფლიო ისტორია.
მიმოსვლელობანი ტელემაქოსისნი219.
პლუტარხოსი220, ისტორია.
საზოგადო ისტორია, მოყვანებული ვიდრე 1815 წ. (რამოდენიმე
ნაირია).
სამგზავრო გეოგრაფია.
სახსოვარი ძნიად საპოვნელთა ნივთთა.
თეიმურაზ I221, მეფის ხრონოღრაფი, სხვა-და-სხვა თხზულებანი.
იოანნე ბატონიშვილი, „კალმასობა“ 2 ნაწილ. (დაბეჭდილია).
მეტოლოღია ანუ ძველი ზღაპარ-სიტყვაობა (ორნაირი).
მილტონი222, „დაკარგული სამოთხე“.
საჭერ მეთქო წიგნი.
216

იხ. დავით ბატონიშვილი (ბაგრატიონი).
ვახტანგ (ალმასხან) ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1761-1814) – ერეკლე II-ისა და დარეჯან დედოფლის
შვილი, ეწეოდა სამეცნიერო მოღვაწეობას.
218
არჩილ II (1647-1713) – საქართველოს მეფე, სხვადასხვა დროს მეფობდა იმერეთსა და კახეთში. პოეტი.
მისი ცენტრალური ნაწარმოებია პოემა „გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთაველისა“ („თეიმურაზიანი“).
219
ტელემაქოსი – ოდისევსისა და პენელოპეს ვაჟიშვილი.
220
პლუტარქე (c. 46-127) – ბერძენი ისტორიკოსი, ბიოგრაფი.
221
თეიმურაზ I (1589-1663) – კახეთის და ქართლ-კახეთის მეფე, პოეტი. გადმოაქართულა სპარსული
პოემები, მათ შორის „ლეილმაჯნუნიანი“ და „ვარდბულბულიანი“. მის ორიგინალურ ნაწარმოებებს
შორის არის: „სოფლის სამდურავი“, „ქეთევან დედოფლის წამება“, „გაბაასება ბაგისა და ღვინისა“.
დაამკვიდრა მაჯამური ლექსის ფორმა და განავითარა გაბაასების ჟანრი პოეზიაში.
222
ჯონ მილტონი (1608-1674) – ინგლისელი პოეტი, მწერალი. მისი ნაწარმოებებიდან ყველაზე
ცნობილია ეპიკური პოემა „დაკარგული სამოთხე“ და ტრაქტატი სიტყვის თავისუფლების შესახებ –
„არეოპაგიტიკა“.
217
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ჰომიროსი223, „ილიადა“, თარგმანი იასე გარსევანაშვილისა.
ბაგრატიონი დავით, გრამმატიკა.
გრამმატიკა ქართული გადაწ. ალექსანდრე ჩიქო[ვ]ანისაგან.
X) მე-IX-X საუკუნის <სამეცნიერო ქრისტომატია> (შატბერდის კრებული).
ლექსიკონი ხუცური, ქართული (მხედრული) და ლექსიკონი რუსულქართული.
პაულონი224, ქართულ-იტალიანური ლექსიკონი.
როტინოვი ივ.225, შემოკლებული ქართულ-ფრანგ. ლექსიკონი.
შანშოვანი ზ., მოკლე ქართული გრამატიკა (უკანასკნ. გრამ. დაბეჭ
დილია).
გადათვალიერებულ უნდა იქმნეს აგრეთვე საერთოდ ყველა დროგამოშვებითი გამოცემანი ქართულს ენაზედ.
„თბილისის უწყებანი“ (1830 წლიდამ სოლომონ დოდაშვილის რედაქ
ტორობით გამოდიოდა).
„ცისკარი“ 1852-75 წლამდე.
„სასოფლო გაზეთი“ 1869-1880 მდე.
„კრებული“ 1870-73-მდე.
„გუთნის დედა“ 1871 წლიდამ.
„დროება“ 1866-1885-მდე.
„იმედი“ 1881-83 მდე.
„შრომა“ 1881-83-მდე.
„მნათობი“ 1869-72-მდე.
„ნობათი“ 1882-85-მდე.
„თეატრი“ 1885-89-მდე.
„საქართველოს მოამბე“ 1863 წ.
„საქართველოს სასულიერო მახარებელი“ 1864-68.
„ივერია“ 1877 წლიდამ დღემდე.
„მწყემსი“ 1883 წლიდამ დღემდე.
„მეურნე“ 1888 >> >>
„ჯეჯილი“ 1890 >> >>
223

ჰომეროსი (ძვ. წ. VIII საუკუნე) - ბერძენი პოეტი, ანტიკური ბერძნული ლიტერატურის ორი
ცენტრალური ნაწარმოების – „ილიადასა“ და „ოდისეას“ – ავტორი.
224
სტეფანო პაოლინი – 1629 წელს რომში დაბეჭდილი ქართულ-იტალიური ლექსიკონის შემდგენელი.
ლექსიკონის შედგენაში მონაწილეობას იღებდა პოლიტიკოსი, დიპლომატი და სასულიერო პირი
ნიკიფორე ირბახი (იგივე ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი) (1585–1658). ეს ლექსიკონი მიჩნეულია პირველ
ქართულენოვან ნაბეჭდ წიგნად.
225
ივანე როტინოვი (როტინიანცი) – „შემოკლებული ქართულ-ფრანცუზული“ ლექსიკონის (თბილისი,
1862) შემდგენელი, მწერალი, თანამშრომლობდა ჟურნალ „ცისკართან“.
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ეს ნუსხა საკმაოდ ვრცელი არ არის და ბევრიც დარჩა ალბად
ისეთი მასალა, რომელიც აქ არ არის მოხსენებული. გარდა ამისა,
სამწუხაროდ, ვერ ვიშოვნეთ ბ. დ. ჩუბინაშვილის წიგნთ-საცავის ნუსხა,
რის გამოისობითაც არაფერი არ მოგვყავს იქიდამ. ამასთანავე წერა.
კით. გამ. საზოგ. წიგნთსაცავის მასალა ანუსხულია 1887 წელს გამოსული
მოკლე კატალოგის მიხედვით, რის გამოისობითაც ბევრი გამოგვრჩებოდა
აქაც. მაგრამ ჯერჯერაობით სამუშაოდ ეს მასალაც კმარა და შემდეგში,
იმედია, გამოჩნდებიან ისეთი პირნი, რომელნიც გვაცნობებენ ან ბეჭდური
სიტყვით, ან ისე როგორმე, სხვა მასალასაც, რომელიც ყურადღების
მისაქცევი უნდა იყოს. ვრცელი კატალოგის უმექონელობისა გამო ძნელი
ასანუსხავია ყოველი ღირსშესანიშნი მასალა და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი
მიზნის თანამგრძნობნი გვაცნობებენ და გვაუწყებენ ყოველივეს, რაც კი
დაეხმარება ან საქმით, ან რჩევით, ან შინაარსით ჩვენ სასწრაფელ საგანს.
შეიძლება ვინმეს ამ კითხვის შესახებ მეტი გამოცდილება ჰქონდეს
მიღებული, ან მასალა რაიმე ჰქონდეს შეკრებილი, ან როგორმე სხვა მხრივ
შეეძლოს როგორმე დახმარება – ვთხოვთ ყველას ჟურნალის საშუალებით
საყოველთაოდ (ან კერძოდ) გვაუწყონ თავისი აზრი, შეხედულება, რჩევა
ანუ სურვილი.
უმჯობესი იქნება, ბარემ დროით შევუდგეთ საქმეს და გავინაწილოთ
შრომა. ვთხოვთ ყველას, ვისაც კი დახმარება სურს, გვაცნობონ, თუ
რომელ მასალას მოჰკიდებენ ხელს, რომ რამდენიმე პირს ერთი და იგივე
საშრომელი არ შეხვდესთ. ყოველივე მიწერ-მოწერა ამ საგნის შესახებ
გამოჰგზავნონ მსურველებმა შემდეგი ადრესით: ქ. მოსკოვს. Poste restante.
(ფოსტაში დარჩენით) სტუდენტს ვლადიმერ-ვახტანგ ღამბაშიძეს*.

*უმთავრესი მასალა ქ. თბილისში წ. კით. გამ. საზ. წიგნთ-საცავში თბილისს გარეშე მცხოვრებთათვის
ყოვლად შეუძლებელია ამ მასალის გადათვალიერება. ამ მხრივ სასულიერო სემინარიის მოწაფეები
უმჯობეს პირობებში არიან. გარდა ამისა, ეს ერთადერთი სასწავლებელია, სადაც ქართული ენა
სხვა მოწაფეებზე უკეთესად იციან და თუ მუყაითობაც არ დაიშურნეს, მაშინ ხომ შეუძლიანთ კარგად
შეასრულონ ყოველივე მუშაობა ტერმინების შეგროვებისათვის. იმედია, არ გაგვიცრუებენ იმედებს,
გამოიჩენენ ჩვეულებრივ გულშემატკივრობას საკუთარი ნიადაგის შესახებ, რითაც დაუფასებელ
შრომას დასდებენ ამ საქმეს.

256

რედაქციის პასუხი226
ბ-ნ სტ. გ. გ-ზიანს! არ გეთანხმებით იმ აზრის შესახებ, ვითომც ,,ჩვენი
ენა სამეცნიერო აზრების გამოსახატავად მეტად ღარიბი“ იყოს. ჩვენ რომ
არ ვიცოდეთ, ეს ენის სიღარიბეს კი არ მოასწავებს, არამედ მარტოდ
ჩვენს უცოდინრობას. ქართული ენა-კი თავის თავად მდიდარია – და ეს
მარტო ოცნება-კი არ არის, არამედ სრული სინამდვილეა. რაც შეეხება
თქვენ რჩევას, რომ ,,ახალი ტერმინების მოთავსების დროს ბრჩხილებში
რუსულადაც მოვიყვანოთ ის სიტყვები“ – ამას ვერ გამოვიყენებთ,
რადგანაც ჩვენი ჟურნალი ბევრ ისეთ მკითხველს ჩაუვარდება ხელში,
რომელმაც რუსული ანბანიც-კი არ იცის. თვითონ სიტყვა უნდა იყოს აზრის
მისახვედრი, თორემ უცნობის სიტყვით და უცნობის ენით აღსნილი –
ყველას ხომ ვერ გამოადგება?!
ყოველი ახალი ან ძნელი მისახვედრი სიტყვა სხოლიოში იქნება
განმარტებული ისევ ქართულისავე საშუალებით. რაც შეეხება სულ ახალ
და სათუო სიტყვების შემოღებას, დრო-გამოშვებით დამატებასავით
მოვათავსებთ ამის დასასაბუთებელ მასალას და ცალკეც დაუგზავნით
ენის მცოდნე პირებს ასაწონ-დასაწონად და შემდეგ საბოლოოდაც
შემოვიღებთ ჟურნალში.
დიდათ გმადლობთ ყურადღებისა და თანაგრძნობისათვის.

226

იხ. ჟურნ. „ქართული სამკურნალო ფურცელი“, 1908 წ., # 2, გვ. 16.
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მეოთხე ნაწილი

პროზა

პარიზის დიდ კაფეში
გაზაფხულის მშვენიერი დღე იყო. ბუნებას ეტყობოდა, რომ ზამთრის
სევდიანი საბურველი გადაეხადა და ჰაერშიდაც სულ სხვა სითბო
ტრიალებდა. გარინდული ბუნება თითქოს გამოღვიძებული იყო და
ყველაფერი უკვე ბუნების განახლებისაკენ იყო მომზადებული. დიდ
სატახტო ქალაქს, როგორც ყოველთვის, დიდი მოძრაობა ეტყობოდა
და აუარებელი ხალხი იყო გამოფენილი ყველგან: ქუჩებში, ბაღებში და
გასართობ ადგილებზედაც. კარგა ხნის სეირნობის შემდეგ შევიარე ერთ
დიდ კაფეში, სადაც ჩვეულებრივად ბევრ ნაცნობებს ვხვდებოდი და ერთი
მაგიდა, რომელსაც ხშირად ვირჩევდი ხოლმე დასასვენებელ ადგილად,
ავირჩიე და მას მივუჯექი. ეს ადგილი ყველაფრისათვის მომარჯვებული
იყო: თუ რამე წასაკითხი ან დასაწერი მქონდა – ჩემთვის ვიყავი წყნარად
მოთავსებული. თუ გასართობად მოვინდომებდი თვალის გადავლებას,
სწორედ ამ ადგილიდან ვხედავდი ყველა შემომსვლელ პირებს. და თუ
მოვისურვებდი, აქედანვე მშვენივრად შემეძლო ქუჩის მოძრაობისთვისაც
თვალის გაყოლება. ვინც დიდ ქალაქს აირჩევს საცხოვრებელ ადგილად,
იგი ადვილად ეჩვევა რომელიმე მის კუთხეს და ყოველთვის იქ მიეშურება.
მეტადრე, ვინც განმარტოებით სცხოვრობს, მისთვის ხომ ეს ყოველდღიურ
გასართობად რჩება: მარტოდ დარჩენას თავის ბინაზე ყოველთვის
სადმე გასართობად წასვლა ურჩევნია და ამნაირი სიარული კაფეში
ყოველდღიურ მოვალეობად გადაექცევა ხოლმე ბევრს. ერთ-ერთ ამგვარ
ადამიანთაგანს მეც ვეკუთვნი და ყოველთვის დანიშნულ დროზედ ეს
გასართობი ადგილი მეც უნდა ვინახულო ხოლმე.
ახალი მისული ვიყავი, რომ უცებ ერთი ჩემი კარგი მეგობარიც შემოვიდა
ამ კაფეში. სწორედ ჩემს ახლო მაგიდისკენ მიდიოდა, როდესაც შორიდან
შევნიშნე იგი, შორითვე სალამი მივეცი და ხელით ვანიშნე, რომ ჩემს
გვერდით თავისუფალი იყო ადგილი და მე ვსთხოვდი მოსვლას. მანაც
დიდის ხალისით გამოიწია ჩემსკენ და მომიახლოვდა, სალამის მიცემის
შემდეგ [შ]ევეკითხე, თუ თავისუფალი იყო და ჩემს მაგიდაზედ მოვიპატიჟე.
ისიც სიამოვნებით დაჯდა და მანაც, როგორც წესია, მოითხოვა სასმელი.
პარიზში საზოგადოთ ყველაფერი განსხვავებული არის. სხვაგან შეიძლება
ეს უფრო გამარტივებულია, აქ-კი ყველაფერი უნდა იგულისხმოთ. მაგ.,
ხედავთ თქვენს ნაცნობს ან მეგობარს კაფეში მაგიდაზე, არ უნდა მიხვიდეთ
პირდაპირ დასაჯდომად, სანამ თვითონ ის არა გთხოვსთ ამას, რადგანაც
არ იცით თქვენ, რა განზრახვით არის იგი მისული იქ. ეგებ მას პაემანი აქვს
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დანიშნული და ელის ვისმე მოსალაპარაკებლად, საიდუმლოდ და სხვის
დაუსწრებლად. ამ შემთხვევაში მას ხელს შეუშლით და თავის განზრახვას
ჩაუფუშავთ. და არც ის მოვა თქვენთან, სანამ არ დარწმუნდება, რომ თქვენ
თავისუფალი ხართ და არავის არ ელით. ეს წინასწარი ვარაუდი დიდ
ქალაქისათვის სავალდებულოა ყველა შემთხვევისათვის, როდესაც თქვენ
მარტოდ ხედავთ ერთ ადამიანს, ხოლო თუ ის თავის მეუღლესთან არის
დამჯდარი, მაშინ ეს სიბრთხილე არ არის გასათვალისწინებელი, რადგან
დარწმუნებული ხართ, რომ მეუღლის თანდასწრებით ყოველგვარი
საიდუმლო შეხვედრა უკვე მოსალოდნელი არ არის. ასეთია ეს უცნაური,
მაგრამ სავალდებულო წესი და აქაც, სხვათა შორის, არის აღნიშნული.
სალამის და ამბის გამოკითხვისთანავე შევუდექით ახალი ამბების
მოყოლას. ჩემმა მეგობარმაც მკითხა, რა არის ახალი, კარგა ხანია აქ
მოსული არ მინახიხართო და ერთ დროს გავიფიქრე კიდევაც, ავად ხომ
არ იყავითო.
– არა, მადლობა ღმერთს, სულ კარგად ვარ, მაგრამ რამოდენიმე დღეს
ზედი-ზედ დავდიოდი ერთ ჩემ კარგ მეგობართან ერთ ძალიან საგულისხმო
საქმის გულისათვის. ეს ჩემი მეგობარი ექიმი არის და ამ მოკლე ხანში
აპირებს გამგზავრებას და წინადადებას მაძლევს მე, თუ მსურს მასთან
რამოდენიმე თვეს დარჩენა და თავისუფალი ვიქნები, მასთან ვიმოგზაურო.
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– რა მოგზაურობაა ეს მოგზაურობა და თქვენ რა უნდა გააკეთოთ
მოგზაურობის დროს, მით უფრო რამოდენიმე თვეს?
– ექიმი მეუბნება, რომ ეს მოგზაურობა საცდელია და ერთხელ წასული
გემი ყველა თავისი მგზავრებით რჩება ზღვაზე რამოდენიმე თვეს, სულ
ცოტა, ცხრა თვეს მაინც და შეიძლება თორმეტსაც.
– როგორ, ცხრა თვეს ზღვაზე უნდა დარჩე და არ გეშინოდეს გაგიჟების?
– ექიმი მარწმუნებს, რომ ისე გაერთობი, რომ დაგენანება გემიდან
ჩამოსვლაო.
– ასეთი უცნაური ამბავი ჩემს დღეში არა მსმენია, – მიპასუხა
გაკვირვებით.
– არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ მოკლეთ და გაგებინოთ ეს ყველაფერი.
მე პირველად რომ მოვისმინე ექიმისაგან ეს მისი განზრახული საქმე,
პირ-და-პირ გავშტერდი. ხათრით ვერაფერი გავუბედე და სმენად
გადავიქეცი. სწორედ იმ დროს ვიყავი ექიმთან, როდესაც მასთან ორი
მეგობარი ექიმი იყო მოსული. ისინი წამდაუწუმ სხვა-და-სხვა კითხვებს
აძლევდნენ ექიმს, მაგრამ ყველაფერზე მას პასუხი ჰქონდა და გადაჭრით
სწყვეტდა. მე ექიმი არა ვარ და ბევრი რამე ჩემთვის, რასაკვირველია,
გაუგებარი უნდა ყოფილიყო, მეტადრე, როდესაც საკითხი შეეხებოდა
წვრილმანებს ფიზიკისა და მეტეოროლოგიისას, მაგრამ ისე მკვეთრად და
საბოლოოდ იძლევოდა იგი პასუხს, რომ ძალა-უნებურად ის ექიმები უნდა
დასთანხმებოდნენ და დაეთანხმნენ კიდეც.
ხანგრძლივი ცოცხალი ბაასის შემდეგ, რომელიც მე ძალიან
საყურადღებოდ მივიჩნიე და ისე გატაცებით მოვისმინე, რომ ერთი
სიტყვაც არ დამვიწყებია, ისეთ გუნებაზე დავდექი, რომ ოცნებამ სულ
შორს გადამტყორცნა და თავისი თავი უკვე გემზე ასული მეგონა და
მოგზაურობაში ჩართული. რაღაც ახალი ვიგრძნე გამაახლებელი, უცხო,
მეტად საგულისხმო და საამო გრძნობების ამშლელი. როდესაც ექიმები
მას ეჭვით ეკითხებოდნენ, ნუთუ ესა და ეს დაბრკოლება არ გაშინებთ, რომ
ამ ავადმყოფობისათვის ესა და ეს გარემოება მავნებელი იქნებაო – ამაზედ
ჩემი მეგობარი ისეთ სხარტულ, მოჭრილ და საბოლოოდ გამორკვეულ
პასუხებს აძლევდა, რომ ადამიანი განცვიფრებაში მოვიდოდა. ბოლოს
ამით წახალისებულმა ეს წამოიძახ[ა], ნუ თუ გგონიათ, რომ ასეთი რამე
მე უცებ და დაუფიქრებლად გარდავსწყვიტე, რომ ყველაფერი, ყოველი
წვრილმანიც-კი საბოლოოდ გამორკვეული არა მაქვს და ზედმიწევნით
ყველა სამეცნიერო ცნობები წინასწარვე გათვალისწინებული ამ საკითხს
მე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში თვალყურს ვადევნებდი, 50 წელზედ
მეტია, რაც ოკეანეს ჰავას მეტერეოლოგიურის თვალსაზრისით თვალყურს
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ვადევნებ, რაც ყოფილა უძველესი დროიდან ზღვის საშუალებით ექიმობაზე
ნათქვამი და გამოკვლეული – ყველაფერს თვალყურს ვადევნებდი.
1918 წლიდან-კი უფრო დავუახლოვდი ამ საკითხის განხორციელების
შესწავლას და ნუ თუ გგონიათ, რომ ასე ადვილად და წინ-დაუხედავად
დავისახავდი ამ საქმის განხორციელებაზე ფიქრს? ასეთმ[ა] ლაპარაკმა
დიდ ხანს გასტანა. ბოლოს ექიმმა ყველანი მიგვიწვია ყავის დასალევად.
საუბარი გამოსცვალა, სხვა რამეზე გადაგვიყვანა და გვითხრა: ძალიან
მოკლე ხნის განმავლობაში ასეთი რთული საქმის აღწერა და გასაგებად
საყოველთაოდ გადმოცემა, რასაკვირველია, ძნელია და შეუძლებელიც.
ამას საზოგადოდ ერთი კვირის თან-და-თანი შესწავლა უნდა და დინჯი
აუჩქარებელი მასალის გაცნობა, რომ კარგად გაუჯდეს მსმენელს
ყოველივე წვრილმანი და მაშინ შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა
მთელი სურათი და მოიხიბლოს იმის განხორციელების იმედით.
– ამ საღამოს შინ დაბრუნებულმა დიდ ხანს ვეღარ დავიძინე. შორს,
შორს ოცნებით წასულს არ მეკარებოდა ძილი და სულ იმის ფიქრში
ვიყავი, როგორ მომეხერხებია ჩემი საქმეების მოწყობა, რომ ამდენი ხნით
ჩემი თავი განმეთავისუფლებია, თუ ამ საოცნებო გემზე მოგზაურობას
მარგუნებდა ბედი.
– კარგი ყველაფერი, მაგრამ რაღაც უნდა გკითხო, – მიპასუხა ჩემმა
მეგობარმა, რომელიც გულ-დასმით ისმენდა ყველა ჩემს მოყოლილს,
ოღონდ არ გეწყინოს-კი.
– რად უნდა მეწყინოს, ჩემო ძმაო? – ვუპასუხე გაკვირვებულმა.
– მაგ შენ მეგობარ ექიმს ცოტა ხომ არ უქრის, მდაბიურად რომ იტყვიან.
– ეხლა-კი მესმის, რატომ მკითხე, არ გეწყინოსო. რად უნდა მეწყინოს,
ოღონდ ერთი რამე უნდა გირჩიო, აბა ეცადე პირადათ შეხვდი ჩემს
მეგობარს, გაეცანი და შეეკითხე, რაც-კი შენთვის საეჭვოა და მაშინ შენ
თვითონ მიიღებ პასუხს მისგან და თვითონ დარწმუნდები, ვინც არის და
რაც არის.
– ეგ იმიტომ გკითხე, რომ მართლაც ძალიან უცხო და უცნაური რამეც
არის და დაუჯერებელიც და ამიტომ იწვევს უცნაურ ეჭვებს ადამიანში.
– მართალია, ეს გასაკვირველი არ არის, მიტომ რომ ყველაფერს არაჩვეულებრივს ადამიანი ეჭვის თვალით უყურებს. თორემ აი რომ გაიცნობ,
თვითონ დარწმუნდები, რამდენად განათლებული ადამიანია და არც ეჭვი
შეგეპარება მის გონიერებაზე და მაშინ გამიზიარე შენი შთაბეჭდილება.
– მართალია ყველაფერი ეგ, მაგრამ სად უნდა შევხვდე და სად უნდა
გავიცნო ეგ დალოცვილი ადამიანი? – მიპასუხა ჩემმა მეგობარმა.
– სად და ძალიან ადვილია მასთან შეხვედრა. მას ძალიან უყვარს
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ყველასათვის ახსნა და განმარტება, ვინც-კი შეეკითხება. აი, მაგალითად,
აქაც შეიძლება მასთან შეხვედრა. დღეს რა დღეა, ორშაბათი არა, სწორედ
ზეგ გამომივლის აქ, რადგანაც პარასკეობით იცის მოსვლა, აქ დაუნიშნავს
ხოლმე ზოგიერთ პირებს პაემანს და თანაც ისვენებს ყოველდღიური
მუშაობის შემდეგ. თუ ვისმე აღსნა და განმარტება ესაჭიროება, სწორედ
აქ ხვდება მათ და უხსნის ყველაფერს. მეც დიდის სიამოვნებით ვრჩები და
ვისმენ მის საუბარს, რადგანაც ყოველთვის არის რამე ძალიან საგულისხმო
და სასიამოვნო გასაგები ამ საუბრებში. დრო ისე შეუმჩნევლად გაივლის
ხოლმე, რომ ვერც-კი ვამჩნევთ მის დაგვიანებას.
– მაშ, მირჩევთ პარასკევს მოვიდე წინასწარ შეუტყობინებლად?
– რასაკვირველია. მეც აქ ვიქნები ხუთ საათზე და ვეცდები უფრო
ადრეც მოვიდე, რომ მას დავასწრო.
ამით დამთავრდა ამ ორი მეგობრის საუბარი. უკვე სადილობის დრო
მოახლოვებული იყო, ხალხიც თან-და-თან დააკლდა ამ კაფეს და მეც შინ
დაბრუნების დრო მომიახლოვდა. ავიღე ჩემსკენ მიმავალი ოტობუსი და
დავბრუნდი სახლში.
სულ ნახევარი საათის მისული ვიყავი შინ, რომ ჩემმა მეგობარმა ექიმმა
დამირეკა: თუ თავისუფალი ხართ დღეს, ეგებ ნასადილევს გამომიაროთ.
ერთი ვიღაც უცხოელი მოდის ჩემთან გემზე მოგზაურობის შესახებ მოსა
ლაპარაკებლად. რადგანაც თქვენც ეს საკითხი უთუოდ საგულისხმოდ
მიგაჩნიათ, კარგი იქნება, ჩვენს ბაასს დაესწროთ. მართალია, მას ჯერ
გადაწყვეტილი არა აქვს ჩემ გემზე მოგზაურობა, მაგრამ რადგანაც
რამოდენიმე კვირით არის პარიზში ჩამოსული, შეიძლება ადვილად
შეგხვდეს ხოლმე თქვენ და თქვენის მხრით გააცნობთ მასაც ამ საკითხს. ვინ
იცის, ეგებ ერთადაც მოხვდეთ ჩემს გემზე. ისიც სხვა-და-სხვა ჟურნალების
კორესპოდენტია და საერთო ბევრი რამ შეიძლება აღმოგიჩნდეს, –
დაამთავრა ამით ექიმმა.
მე ძალიან გამიხარდა ეს ამბავი და ნასადილევს მივადექი ჩემს
მეგობარ ექიმს. მისვლისთანავე ხალისით მომეგება მასპინძელი
და ღიმილით მითხრა: ჩვენი საუბრის შემდეგ კიდევ ორმა ნაცნობმა
დამირეკა ტელეფონით, რომ მოსვლა უნდათ მოსალაპარაკებლად იმავე
საქმეზე. ერთი არის უცხოელი, რომელსაც სადღაც ყური მოუკრავს და
შვილის მოთავსება სდომებია ჩემ სამკურნალო სანატორიუმზე, მაგრამ
ჯერ სავსებით ვერ გადაუწყვეტია ეს და მეორეც, მას მოჰყვება მეგობარი
ექიმი, მისავე ქვეყნის, მაგრამ პარიზში დაბინავებული, რომლისთვისაც
მიუმართავს რჩევისათვის. მას-კი უთქვამს: პირველად მესმის ამ გემის
ამბავი. ძალიან საგულისხმოდ მიმაჩნია ეს საკითხი და დიდის სიამოვნებით
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წამოგყვებით მე თვითონ პირადად მოსალაპარაკებლადო. ამნაირად
დღეს ოთხნი ვიქნებით სასაუბროდ შეყრილნი და კიდევ რამდენიმე წევრი
ჩემი ოჯახისა, რადგანაც ისინიც ესწრებიან ხოლმე ასეთ ჩვენ თათბირს,
თუმცა გამოტეხილად უნდა გითხრათ, რომ მათაც სხვაზე ნაკლებად
არ უკვირთ, როდესაც ჩამოვუგდებ ხოლმე საუბარს ამდენი ხნით გემზე
დარჩენის სამკურნალო მნიშვნელობაზე.
დიდ ხანს არ დაგვჭირდა ლოდინი, ძლივს გავათავეთ ეს საუბარი და
დაირეკა ზარი. ექიმი გავიდა თვითონ მისასალმებლად და შემოუძღვა ორ
სტუმრად მოსულ უცხოელს. გამაცნო იგინი: ერთი აღმოჩნდა უნგრეთიდან
მოსული დიდი მემამულე და მეორე – მისი თანამემამულე ექიმი, პარიზის
მცხოვრები უკვე თხუთმეტი წლის განმავლობაში. გაგვაცნო ერთი მეორეს
ჩვენმა ექიმმა და მიგვიწვია დასაჯდომად.
– ძალიან მესიამოვნა, – დაიწყო ჩვენმა ექიმმა, – როდესაც გავიგე
თქვენი მოსვლის მიზანი და გადაწყვეტილება, სასიამოვნოდ დამირჩა და
მზადა ვარ, ყველაფერი აგიხსნათ, რისი გაგებაც გსურთ.
– ბოდიშს ვიხდი, – დაიწყო ახლად მოსულმა, – რომ ჩემი მეგობარი
ექიმით გიახელით თქვენთან, მაგრამ ეს ასე მოხდა: ჩამოვედი აქ თუ არა,
მაშინათვე მივმართე ჩემს მეგობარს და ჩემი ქვეყნის ექიმს რჩევისათვის.
ვაჟი მყავს ავად თეძოს ტუბერკულოზით. თოთხმეტი წლისაა და ერთი
წელიწადია, რაც ავადმყოფობა საბოლოოდ გამოირკვა. ექიმებმა მირჩიეს
ბერკში ჩამოყვანა საექიმოდ და თანაც მომთხოვეს ექიმის მოწმობა
და ავადმყოფობის რადიოგრაფია. პასუხად ჩემ შეკითხვაზე მიპასუხეს,
რომ ავადმყოფის მიღება შეუძლიათ, პირობებიც შემატყობინეს, თანაც
დასძინეს, რომ ალბად რამოდენიმე წელიწადს გასტანს ექიმობაო. ამის
შემდეგ ერთ მეგობარს შევხვდი, რომელმაც მითხრა: ერთ ჟურნალში
ამოვიკითხე, რომ არსებობს ერთი სამკურნალო ზღვის სანატორიუმი,
რომელზედაც იღებენ მოსარჩენად ძვლის ტუბერკულოზით დაავადებულთ
და თანაც ამბობენ, რომ ამ სანატორიუმზე მორჩენის ბორჯი ბევრად უფრო
ნაკლებია, ვიდრე სხვაგანო. მეც ამის გასაგებად ჩამოვედი. თქვენგან მინდა
გავიგო ყველაფერი დანამდვილებით და თანაც თქვენ რჩევას დავადგე.
სანამ ექიმი დაიწყებდა საუბარს, ამ უნგრელის მეგობარმა დაიწყო:
– ეს რამოდენიმე დღეა, რაც ჩემი მეგობარი ჩამოვიდა პარიზს და
მითხრა თავისი გაჭირვების ამბავი. მე დიდი ხანია ვიცნობ მთელ მათ ოჯახს
და პირველად მესმის ასეთი ავადმყოფობის ამბავი მათ ოჯახში. ძალიან
შეშინებულია და სწორედ ამიტომაც ჩამოვიდა აქ. როგორც-კი შევხვდით
ერთმანეთს, მაშინვე შემეკითხა თქვენი სანატორიუმის შესახებ. უნდოდა
ჩემი რჩევა მოესმინა, მაგრამ მე, სამწუხაროდ, ვერაფერი ვერ ვურჩიე,
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რადგან არაფერი არც-კი ვიცოდი, თუ ასეთი სანატორიუმი არსებობდა.
როდესაც თქვენთან პაემანი აიღო ჩემმა მეგობარმა, მე ძალიან მოვინდომე
მასთან ერთად თქვენთან მოსვლა და ყველაფრის გაგება ამ საგნის
შესახებ. ბევრი რამ დაწერილა ზღვის პირის სანატორიუმების შესახებ,
აგრეთვე მაღალი მთების სანატორიუმების შესახებ, სადაც ძალიან კარგა
არჩენენ ძვლის ტუბერკულოზით დაავადებულთ, [მ]აგრამ, სწორა[დ]
მოგახსენოთ, საზღვაო სანატორიუმის შესახებ არც არაფერი წამიკითხავს
და არც არაფერი მსმენია. ძალიან ვნანობ, რომ ასეთი რამ გამომპარვია
და მით უფრო დავეშურე თქვენთან მოსვლას, რომ ძალიან საგულისხმოდ
მიმაჩნია ყველაფერი, რაც თქვენგან მინდა მოვისმინო დღეს.
– კარგა[დ] მესმის თქვენი განცვიფრება, – უპასუხა ჩემმა ექიმმა თავის
კოლეგას და გასაკვირველიც აქ არაფერია, რადგანაც ეს საქმე ჯერ
სულ ახალია და ბევრი რამ არც დაწერილა და არც გამოქვეყნებულა ამ
საგნის შესახებ. ამიტომაც ეს საკითხი ბევრისთვის სულ ახალი და თანაც
მეტად უცნობია. როგორც ყოველი ახალი საქმე, ჯერ-ჯერობით ვიწრო
წრეს, ამ საქმესთან დაახლოებულს, იგი არ გაშორებია, მაგრამ როდესაც
საკმაოდ იქნება გაცნობილი ამ ახალი ცდის შედეგი, მაშინ, იმედია,
უფრო ყურადღებას მიიპყრობს იგი და უფრო საყოველთაო საცნობელიც
გახდება.
– ექიმმა გადმოიღო საკმაოდ სქელი დავთარი სხვა-და-სხვა ქაღალ
დებით და რუქებით სავსე, დაიდო მან მაგიდაზედ, რომელსაც ირგვლივ
ჩვენ შემოვუსხედით და დაიწყო: აი, ბატონებო, დიდის სიამოვნებით
მოგახსენებთ ყველაფერს, რაც-კი ამ საგანს შეეხება. ოღონდ წინ-და-წინვე
უნდა დავსძინო, რომ თუ ძალიან არ შევამოკლე ჩემი სათქმელი, საგანი
მეტად რთული და მრავალ-მხრივად გასაშუქებელია და ვეჭვობ, რომ
შეიძლებოდეს ერთ საღამოს მისი ყოველმხრივი დახასიათება და თქვენც
საამისო მოთბინება არ გაგყვესთ ბოლომდე. მაგრამ ჩვენ შეიძლება
წინასწარ განვსაზღვროთ დრო და ამ დროის კალაპოტში მოვათავსოთ
უმთავრესი დებულებანი. ჩვენ ვიცით ხომ, რომ საშუალო ხანი ყოველგვარ
ლექციისათვის რომელიც მოითხოვს სრულს ყურადღებას, შემოღებულია
მეცნიერული გამოკვლევისამებრ 45 წამი227. ამ ხნის განმავლობაში
ადამიანი ყველაფერს კარგად ითვისებს და იმახსოვრებს. ჩვენც ეს ბორჯი
დავისახოთ და ვეცდები უმთავრესი სათქმელი ამ ფარგლებში მოვაქციო.
თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ უძველეს დროებიდან
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სავარაუდოდ, ავტორი გულისხმობს 45 წუთს.
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ადამიანი დიდ ყურადღებას აქცევდა მზეს, როგორც სამკურნალო
საშუალებას და, მეორეს მხრივ, თვითონ ზღვას, ზღვის ნაპირს და თვითონ
ზღვაზე მოგზაურობასაც. ამის დასამტკიცებელი საბუთები და ნაწერებიც
დიდძალი მოიპოვება ჩვენს წარსულში. ასეთი შეხედულება დიდი ხანია
არსებობდა, მაგრამ მეცნიერულად შესწავლა ამისი და მეცნიერულადვე
გამოყენება – ეს სულ ბოლო დროის საქმეა. დიდი ხანი არ არის,
შეიძლება ნახევარი საუკუნეა, მეტი არა, რაც მეცნიერებამ საბოლოოდ
მიიკვლია მიზეზი და ნამდვილი სათავე მზითა და ზღვით ექიმობის და
უფრო შეგნებულად დაიწყო ისეთ ავადმყოფობასთან ბრძოლა, რომელიც
მთელ დედა-მიწაზედ მეტად გავრცელებული იყო და მრავალ მსხვერპლს
იწირავდა დიდი ხნის ტანჯვისა და სხეულის დაჩაჩანაკების შემდეგ. აქ
ვგულისხმობ მე ამ ჟამად მხოლოდ ძვლის ტუბერკულოზს.
ყოველწლიური დაკვირვებით და გამოცდილებით, ბოლოს და ბო
ლოს, გადაწყდა, რომ ძვლის ტუბერკულოზის წამლობა ყველაზე უფრო
მოსახერხებელია ზღვის პირად, როგორც, მაგალითად, ბერკია, არკაშონი
და კოტ დ’აზიურის ზოგიერთ[ი] საზღვაო სანატორიუმები და აგრეთვე
მაღალი მთის სანატორიუმები შვეიცარიაში: ლეიზენი, სენმორიცი და სხ.
და სავუას მთებში პირენეებში, საფრანგეთში.
დაწვრილებითმა შესწავლამ, მრავალ ავადმყოფების დაკვირვებაზე
დამყარებულმა, საბოლოოდ მიიჩნია ეს დებულება, რომ ძვლის ტუბერ
კულოზს ყოველთვის არა სჭირდება ქირურგიული წამლობა, როგორც ერთ
დროს იყო ეს შემოღებული და უფრო ხშირად მზის სხივითა და წოლით
შეიძლება უექიმოს ადამიანმა. აუჩქარებლად და თანდათანობით ამგვარ
წამლობას უფრო კარგი შედეგი მოსდევს, ვიდრე ავადმყოფი ადგილის
ამოკვეთას ან ამოფხეკას, როგორც უკვე დიდი ხნიდან იყო საექიმო
მეცნიერების მიერ დადასტურებული.
მეცნიერების წინმსვლელობამ და ამაზე დამყარებულმა მზის სინათლის
ე. წ. სხივოსნობის თვისების შესწავლამ ფარდა ახსნა ამ საიდუმლოებას და
ყველა ავადმყოფებმა დაიწყეს მისვლა იქ, სადაც ეგულებოდათ საამისოდ
მოწყობილი ადგილები. სხვათა შორის, ლეიზენის სანატორიუმებში
შემოღებულმა წამლობამ ხომ დიდ-ძალი ავადმყოფი საბოლოო[დ]
გადაარჩინა ამ ავადმყოფობით შეპყრობილ პირთა სრული განკურნება
და მრავალს დაუბრუნა შერყეული ჯანმრთელობა და მძიმე სენი შეუცვალა
სრული განკურნებით228. ამნაირად ძველად გავრცელებული დებულება,
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დედანში წინადადება დაუსრულებელია.
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რომ ძვლის ტუბერკულოზი შეიძლება მორჩეს სამი საშუალებით: ე. ი.
დასვენებით კარგ შესაფერ ჰავაზე, გადაჭარბებული საზრდოობით და
მზის მცხინვარებით, – საბოლოოდ იქმნა დადასტურებული, მრავალის
მაგალითებით დამტკიცებული და შემოღებული სამკურნალო საშუალებათ,
როგორც უტყუარი რამ.
ამნაირად ბერკმა სახელი გაითქვა, როგორც საუკეთესო ადგილმა
ძვლის ტუბერკულოზით დაავადმყოფებულთათვის. ამ ადგილს საფრან
გეთიდან-კი არა, მრავალი კუთხიდან მოაწვა ავადმყოფები და ყოველთვის
კარგადაც ირჩენდნენ თავს, თუ ავადმყოფობა მეტად მორეული არ იყო და
სხეული მეტათ დასუსტებული ავადმყოფობასთან შესაბრძოლებლად.
რამოდენიმე ათეული წლის დაკვირვებამ და ბერკში მორჩენილთა
სტატისტიკურმა ცნობებმა გამოარკვიეს, რომ ავადმყოფები კარგად
რჩებიან, ოღონდ წამლობის ხანი საკმაოდ დიდი არის. ზოგიერთები
რჩებიან სამ-ოთხ წელიწადს და ხერხემლის ტუბერკულოზით ავადმყოფებიკი – თითქმის შვიდ წლამდე.
ბერკის ჰავის გამოკვლევას რომ გადავავლე თვალი, მე მივაქციე,
სხვათა შორის, ყურადღება მზის მცხუნვარების საკითხს. თუ მთელი
საიდუმლოება თითქმის მზის სხივოსნობაზეა დამოკიდებული, მაშინ მზიან
დღეებს უნდა ჰქონდეს გავლენა ავადმყოფის მორჩენაზე და რაც უფრო
მეტია ამ სხივოსნობის საათები, მით უფრო კარგი უნდა იყოს ავადმყოფის
განკურნებისათვის. ავიღოთ, მაშ, მთელი წლის თვეები და ვიანგარიშოთ,
რამდენია სხივოსნობის საათი თვეების-და მიხედვით. რასაკვირველია,
ზაფხულობით ბევრად მეტი, ვიდრე ზამთრობით. შემოდგომას და
გაზაფხულს ცოტა მეტია, ვიდრე ზამთარში, მაგრამ მაინც ზაფხულთან
შედარებით მაინც ბევრად ნაკლები. ამ საათების გამოანგარიშებით
დავრწმუნდი, რომ ზაფხულთან შედარებით სხვა თვეები ძალიან ცოტა ხანს
არიან მზის შუქით განათებულნი. აქედან აშკარად გამომდინარებს შემდეგი
დასკვნა: თუ მხოლოდ მზეა, ეს უმთავრესი სამკურნალო საშუალება,
მაშ, დანარჩენ თვეებში რას უნდა იძენდეს სხეული უმზეობით? ბევრს
არაფერს. და არა თუ არ უნდა იძენდეს, ჩემის აზრით, უნდა ხარჯავდეს მას,
რაც ზაფხულის განმავლობაში აქვს შეძენილი. სასურველი-კი არის, რომ
სხვა თვეებშიდაც ზაფხულის მსგავსი მზე იყოს? მაგრამ მზეს ხომ ჩვენი
სურვილისამებრ ვერ ამოვიყვანთ და სადაც ვართ იმ ადგილის პირობებს
უნდა გავუწიოთ ანგარიში. ან და მხოლოდ ვინატროთ, შევაჩერდეთ ცას
და ვიფიქროთ, აბა ეგებ მოგვხედოს ღმერთმა და მზე ამოვიდესო. ამნაირი
ნატვრით ბევრს ვერას გავხდებით და ჩვენი ნატვრაც ამაოდ დარჩება.
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კარგი იქნებოდა, რომ, ზაფხულის გარდა, ზამთრობითაც მზიან
ადგილზეც იყვნენ ასეთი ავადმყოფები მოთავსებულნი ზამთრობითაც.
ასეთი ადგილებიც არის ამ ჟამად მეტადრე შვეიცარიის მთებში, სადაც
ზამთრობით განსაკუთრებული პირობებისა გამო მზე საკმაოდ მძლავრად
ანათებს და ავადმყოფებისთვისაც დიდათ მარგებელია. მაგრამ იქაც
გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ძალიან არეული ამინდები გამოერევა
ხოლმე, ასე რომ, ავადმყოფებისათვის არც აქ არის სასარგებლო საექიმოდ
დარჩენა, ვინც მზეს საჭიროებს და იმისი მაძებარი უნდა იყოს.
ცხადია, რომ, რაც უფრო ხანგრძლივია მზიანი დღეები ზაფხულობით
და ზამთრობითაც, მით უფრო მოგებულია ავადმყოფი თავის სენთან
შესაბრძოლებლად. რადგანაც შეუძლებელია ისეთი ადგილის მოძებნა,
რომ მზე მუდამ ანათებდეს და, ამავე დროს, სამკურნალო დახმარებას
იძლეოდეს, განა არ შეიძლება ისე მოეწყოს საქმე, რომ თვითონ
ავადმყოფი მოვათავსოთ ისე, რომ იგი თავისუფლად იცვლიდეს ადგილს
და მზის საძებნელად თვითონ მიდიოდეს, თუ-კი მზე მას დედა-მიწის
ზურგზე ვერსად ვერ მოუძებნია ხანგრძლივ-მანათობელად.
აი სწორედ ამ ნიადაგზე აღმოცენდა ეს ახალი საქმეც. ავადმყოფების
იქეთ-აქეთ წაყვანა ჩვეულებრივს პირობებში არც ისე ადვილი რამ არის.
ახალი ბინის მოძებნა, მოწყობა, ავადმყოფების აყრა ერთი ადგილიდან,
მეორეზე გადაყვანა – ყველაფერი ეს მეტად ძნელია და თითქმის
შეუძლებელიც. მაგრამ თუ ასეთ რამეზე დავაბინავებთ ავადმყოფს, რისი
ადგილიდან სხვა ადგილზე შეიძლება მათი ადვილად გაუნძრევლად
გადაყვანა, მაშინ ხომ ბევრად უფრო შესაძლებელი ხდება ის, რასაც-კი
ადამიანი ოცნებითაც-კი ვერ წარმოიდგენდა.
სწორედ ასეთი რამე უკვე დიდი ხანია კაცობრიობამ მოიგონა, რასაც
გემი დაარქვა და ყველგან მისასვლელი გზა გაუხსნა, სადაც-კი ზღვის
სივრცე მისწვდება. ამ გემებით ომის დროს დიდძალი ავადმყოფები
და დაჭრილები მოჰყავთ საკმაოდ დიდ მანძილზე და დიდ ხანსაც
შეუძლიათ მათი გემებზე დატოვება საექიმოდ და მოსარჩენად. ამის
გამოცდილება დიდი ხნიდან უკვე ცნობილია და გამოკვლეული. რატომ არ
უნდა ისარგებლოს ადამიანმა ამ გზით და არ სცადოს ამ მზის მაძიებელ
ადამიანთათვის ასეთი რამე გამოიყენოს? აი სწორედ ამან გამაბედვინა ეს
ახალი რამ და კიდეც ამიტომ შევუდექი ამ საშუალების განხორციელებას.
თითქოს სულ უბრალო საქმეა, ერთის შეხედვით, მაგრამ შესცდებით, თუ
ასეთ დასკვნას დაადგებით.
– მართლაც, ჭკუასთან ახლოს არის! – წამოიძახა სტუმრად მოსულმა
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ექიმმა, – ეხლა-კი მესმის ყველაფერი, როგორც ყოველი გამოგონება,
როგორც ამბობენ, მარტივია და სულ უბრალო, ოღონდ პირველი მოგონე
ბა არის ძნელი.
– მართალია, სულ მარტივ რამედ ეჩვენება ადამიანს, მაგრამ უნდა
გითხრათ, – უპასუხა ჩვენმა ექიმმა, – რომ ასეთ თითქოს უბრალო და
ადვილად მისახვედრ ჭეშმარიტებას რა ცოტა ჰყავს მომხრე და მიმდევარი,
– წარმოდგენა არ შეგიძლიათ.
– ნუ თუ მართლა? – გაოცებით იკითხა სტუმარმა ექიმმა.
– არ დაიჯერებთ და უნდა შემდეგი უცნაური რამ გაგიზიაროთ. მთელი
რამოდენიმე ათეული წლების განმავლობაში ამის მომხრე მთელს
ევროპაში, აბა გამოიცანით, რამდენი იყო? – შეგვეკითხა ჩვენი მეგობარი
ექიმი.
– უთუოდ ბევრი, – უპასუხა სტუმარმა ექიმმა.
– აბა რას იტყვით, – უპასუხა ჩვენმა ექიმმა, – როდესაც გაიგებთ
ნამდვილ რიცხვს ამ აზრით გატაცებულ ექიმებისას. დასავლეთ ევროპაში
ამ აზრით აღტაცებული იყო მხოლოდ ერთი ფრანგი ექიმი გვარად ლიო
და მეორე მე ვიყავი აღმოსავლეთ ევროპაში საქართველოდან, ქართველი
ექიმი, სულ ორი ადამიანი. ეს რიცხვი დიდი არ არის რამოდენიმე ათას და
ათიათასეულ ექიმთა საერთო რიცხვთან შედარებით. ამის აღსნას აქ აღარ
შევუდგები. მხოლოდ იმას დავსძენ, რომ ამ გარემოებას ყურადღებას
არცერთი ჩვენ ორთაგანი ყურადღებას არ ვაქცევდით და არც ამ გზით
წამლობის უპირატესობაზე გვქონდა რამე ეჭვი.
ყოველი ახალი საქმე ასეა და ადამიანი ახალსა და უცხო გზას
ყოველთვის ერიდება და გაურბის. ხშირად უბრალო რამ ჭეშმარიტებასაცკი გაურბის, თუ ის ახალია და უცნობი. ჩვენ ეხლა ამის შეცვლა არ შეგვიძლია
და კაცობრიობის ჩამორჩენილობას ასე ადვილად ვერას გავურიგებთ.
– ახლა, რომ ძალიან არ დავიღალოთ ამ საგანზე ლაპარაკით,
გთხოვთ მობრძანდეთ, ამ რუქას შეავლეთ თვალი, – გვითხრა ექიმმა და
მიგვიყვანა კედელთან, სადაც დიდი რუქა იყო მიმაგრებული ატლანტის
ოკეანესი და ზედ იყო სხვა-და-სხვა პატარა დროშები დარჭობილი. აი
ეს რუქა, – განაგრძო ექიმმა, – წარმოადგენს ჩვენი გემის სამოგზაურო
გზას. ამ პატარა დროშებით აღნიშნულია ის ადგილები, სადაც ჩვენი
გემი რჩება რამოდენიმე კვირას და მეტსაც თავის მოგზაურობის დროს.
ეს შეფარდებულია სავსებით მზის მიმოქცევის დროსთან და წინ-დაწინვე არის დაკავშირებული თვითეული ადგილის მეტეოროლოგიურ
პირობებთან.
ზოგიერთ შეკითხვაზე ჩვენი ექიმი თავის აღსნა-განმარტებას გვიზი

270

არებდა და ამასობაში გაიარა კარგმა ხანმა. შემდეგ ექიმმა საბაასო საგანი
შესცვალა და ბოლოს გამომშვიდობების დროს უთხრა ახლად მოსულებს.
– მიახლოვებით, რაც მოგახსენეთ, ხომ ეს არის და თუ შემდეგში რამე
ცნობები დაგჭირდებათ, დიდის სიამოვნებით მოგაწვდით ყველაფერს,
რაც თქვენთვის საჭირო იქნება. თქვენი მეგობარი ექიმი ხომ აქ რჩება?
ყოველთვის შეუძლია დამირეკოს, შევხვდებით ერთმანეთს და ყველაფერს
გამოვარკვევთ. თქვენ, – მიუბრუნდა ექიმი ავადმყოფის მამას, – თქვენის
მხრივ, ჯერ კიდევ დრო გაქვსთ ამ საქმეს დაუფიქრდეთ, გემის წასვლამდე
ჯერ კიდევ რამოდენიმე თვეა და თუ გენებებათ თქვენი შვილის ჩემთან
მოთავსება, დიდის სიამოვნებით ავიყვან. თუ დამიტოვებთ თქვენს მი
სამართს, გაცნობებთ უკანასკნელ ვადას, როდესაც უნდა ჩაეწეროთ, თუ
მოისურვებთ, რომ თქვენი ვაჟი ავიყვანო. ამავე დროს, გამოგიგზავნით
ყველა ცნობებს, რაც დაბეჭდილი იქნება ავადმყოფების საყურადღებოდ.
ყველაფერი დაბეჭდილი იქნება ოთხ ევროპულ ენაზედ და რომელსაც
აირჩევთ, იმას გამოგიგზავნით.
ყველანი ზეზე ვიდექით რუქის ახლოს და თითქმის წამოსვლა და
ვაპირეთ, მაგრამ ექიმმა გვითხრა, თანაც ერთ დიდ ალბომს დაავლო
ხელი, ჩვენ მოგვიახლოვდა, სანამ ერთმანეთს დავშორდებოდეთ, მინდა
ამ სურათებს თვალი შეავლოთ და ოდნავ მაინც გაეცნოთ. ეს არის ჩემი
სანატორიუმის ალბომი. ეს სანატორიუმი მე ავაშენე და პირველად
დავაარსე საქართველოს მთებში 1904 წელს, მაღალ ადგილზე ფიჭვნარში,
1400 მეტრის სიმაღლეზე. 125 ადგილამდე მქონდა სუსტ და ნაავადმყოფარ
ქალ-ვაჟთათვის 8 – 15 წლის ასაკამდე. ამ სურათებით გაეცნობით ამ
ადგილ-მდებარეობასთან ერთად მთელ მათ ცხოვრებასაც. 1914 წლამდე
ჩემს სანატორიაში მოსარჩენად ათასზე მეტმა მოზარდმა გაიარა და
არ ყოფილა მაგალითი, რომ ვისმე იქ ყოფნა არ მოხდენოდეს და
ჯანის სიმრთელე არ მოეხვეჭოს. პი[რ]ველმა დიდმა ომმა შემაჩერებია
ეს ჩემთვის დიდათ სასიამოვნო საქმე, რადგანაც ომში დაჭრილდაავადმყოფებულთათვის ვმუშაობდი. შემდეგში-კი მრავალი მიზეზი
დამატყდა თავს ამ საქმის გასაგრძელებლად... სამწუხაროდ, წამერთვა
ყოველი ღონისძიება ამ საქმის გაგრძელებისა და ხელიდან გამაგდებინეს
ეს საყვარელი საქმე. მთელი ოჯახ[ი] ჩემთან ერთად: მეუღლე ჩემი, დედა
და მამაც – ყველანი ამ საქმეზე ვიყავით გადაყოლილი და მის მომავალს
შევტრფოდით. არ იყო ისეთი მშობელი, რომ აღტაცებული არ ყოფილიყოს
თავისი სუსტი ვაჟისა ან ქალიშვილის მოღონიერებით. ამ ახალმა მთელი
კუთხისათვის დაწესებულებამ მალე გაითქვა სახელი და მოთხოვნილებებს
ვერ ავუდიოდი. უკანასკნელ წელიწადს სანატორიუმის არსებობისას
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იძულებული ვიყავი სამასი ადამიანისათვის უარი შემეთვალა ადგილის
უქონლობის გამო, ისეთი დიდი იყო მოთხოვნილება. ექიმი თანაც
გვიშლიდა თვითეულ გვერდს და თანაც აღსნა-განმარტებას გვაძლევდა.
ბოლოს ერთი ამოხვნეშა და თითქოს შორს არის ფიქრით წასულიო და
დაუმატა: ამდენი ამაგისა და წვალების შემდეგ მხოლოდ ეს სურათები-ღა
დამრჩა, მეტი არაფერი მარგუნა უსამართლო ბედმა და ჟამთა სიავემ...
ესა სთქვა და ჩაფიქრდა ჩვენი ექიმი, თითქოს სულ შორს გადაიჭრა მისი
ფიქრი და წარმოდგენაო. ჩვენც გაჩუმებული და ჩაფიქრებული ვიდექით
ქანდაკებასავით და თითქოს ენა დაგვებაო, სათქმელი გამოგველია.
– ამ დროს ექიმმა ხელახლა გაიმეორა: დიახ, მხოლოდ ეს სურათები,
რომელთაც თვალის ჩინივით ვუვლი და ხშირადაც ვათვალიერებ დამრჩა
სანუგეშოდ. კიდევ კარგია, რომ ეს დამრჩა, შეიძლება ესეც დამკარგოდა,
როგორც სხვა ბევრი რამ დამეკარგა და გაჰქრა... ყველაფერი ეს თავის
ქებად არ ჩამომართვათ. თუ გაგაცდინეთ ამის გადათვალიერებით,
უფრო იმ განზრახვით, რომ უფრო ადვილად წარმოგედგინათ, რატომ
განვიზრახე გემზე აყვანა ბავშვების და მათთვის ზრუნვა. ამ სურათებიდან
უფრო ადვილად გაიგებდით, როგორ მიყვარს მე ეს საქმე და ბავშვებზე
მზრუნველობა ჩემთვის ახალი საქმე არ არის, არამედ ჩემი დიდი ხნის
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სატრფიალო საგანს წარმოადგენს და ჩემთვის უაღრესად მიმზიდველია.
ამ სურათების გადათვალიერებით ადამიანი ადვილად გაიგებს და
მიხვდება, რატომ და რამდენად მიზიდავს ეს საქმე: სუსტისა და უძლური
სხეულის გაღონიერება და გაჯანსაღება, ეს ახალი საქმეც ამიტომ დავიწყე,
რომ იგი მაგონებს ძველ შეწყვეტილ საქმეს და თითქოს ჩამძახის, არ
მოერიდო არავითარ დაბრკოლებას და თუ სხვა არავინ არ ბედავს ამ ახალ
საქმეს, შენ მაინც არ შეუშინდე და განახორციელე იგი შეუდრეკელად და
დაბრკოლების გადალახვით. მეც ამ ხმას ავყევი და ვნახოთ, რა შედეგს
მივაღწევ – ამით დაასრულა ჩვენმა ექიმმა თავისი სათქმელი.
ჩვენც ყველანი გამოვეთხოვეთ და მადლობა გადავუხადეთ საგუ
ლისხმო საუბრისათვის. გამოვედით და მრავალი რამ გვიტრიალებდა
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თავში. ჯერ კიდევ არ იყო დაგვიანებული და გარდავსწყვიტე ამ ორი ახლად
გაცნობილი უცხოელის კაფეში მიპატიჟება. ამოვიღე საათი და ვუთხარი:
ჯერ კიდევ დაგვიანებული არ არის, სანამ სასტუმროში დაბრუნდებოდეთ,
გთხოვთ ცოტას ხნით შევიდეთ აი ამ კაფეში, ცოტა რამ დავლიოთ და
თანაც ერთი მეორეს ჩვენს შთაბეჭდილებას გავუზიარებთ. ამასთან კიდევ,
რადგანაც თქვენ უნგრეთიდან ახლად ჩამოსული ბრძანდებით, ცოტა რამ
მინდა თქვენგან გავიგო ერთი საკითხის შესახებ, ზოგიერთი ცნობები
მაინტერესებს, როგორც ჟურნალისტს. აქედან მეტროთი პირდაპირი გზაა
თქვენს ოტელამდე და მალე მიბრძანდებით, ოღონდ ექიმის შესახებ არ
ვიცი, რომელ უბანში სცხოვრობს.
მე აქაური მცხოვრები გახლავარ და დრო არ დამაბრკოლებს, წარ
მოსთქვა ექიმმა. დიდის სიამოვნებით შემოვალ მეც კაფეში, დღეს ბევრი
რამ გავიგე მეტად საგულისხმო და მინდა თქვენც გაგიზიაროთ ჩემი
შთაბეჭდილება.
ამასობაში შევედით ყველანი მშვენივრად განათებულ კაფეში. ჯერ კიდევ
ბევრნი ისხდნენ და წყნარად შეექცეოდნენ საუბარს. ჩვენც გამოვძებნეთ
ერთი მყუდრო კუნჭული და შემოვუსხედით მაგიდას. ჩვეულებრივად
მაშინვე მოგვიახლოვდა მსახური, შეგვეკითხა, რას მოვითხოვდით, ჩვენც
ავირჩიეთ ადვილად, რაც გვინდოდა და მოვემზადეთ სასაუბროდ.
– ძალიან კმაყოფილი ვარ, – დაიწყო ექიმმა, – რომ ჩემს მეგობარს
გამოვჰყევი დღეს თქვენ მეგობართან სასაუბროდ. ბევრი რამ მოვისმინე
დღეს მეტად საგულისხმო და დამაფიქრებელი, ასე რომ, ნასიამოვნები
ვბრუნდები სახლში. ექიმის პროექტი მეტად საგულისხმოა. მეც
მომიკრავს ყური, რომ ზღვაზე წამლობა სასარგებლო უნდა იყოს მაგგვარ
ავადმყოფთათვის, მაგრამ აქ უკვე განხორციელების გზაზე დამდგარა
ექიმი და ეს არის თავი და თავი. მე ძალიან მომეწონა მისი გადაჭრილი
კილო, ეტყობა, ეს საქმე ზედ-მიწევნით აქვს შესწავლილი და თანაც ძალიან
უყვარს იგი. ამას ყოველ საქმეში დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეგნება ერთია
საქმის და განხორციელება – მეორე. თავის სანატორიუმის სურათები
რომ გვიჩვენა, ამანაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. როგორი
სინაზით უყურებდა თავის საყვარელ საქმეს და როგორი სინანულით
გვაუწყა მისი დასასრული. მესმის, რა მძიმე ასატანი უნდა იყოს საყვარელი
საქმის დაღუპვა ეგრე უსამართლოდ და უბედურად. მით უფრო მრწამს
რომ, თუ მაგ ადამიანმა ეგ საქმე განახორციელა, მშვენივრად წაიყვანს,
რადგანაც ეგ საქმე უყვარს. ეს საქმის სიყვარულია მთავარი საწინდარი ამ
ახალი საქმის განხორციელების. მაგისთანა კაცს მე დიდის სიამოვნებით
მივანდობდი ჩემს ავადმყოფს სრულის რწმუნებით, რომ მას კარგის მეტი
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არაფერი მოელის საიმედო და გამოცდილი ადამიანის ხელში. ასე რომ,
ჩემო მეგობარო, თუ ჩემი რჩევა გინდათ მოისმინოთ229...
– ეგ ამბავი ძალიან გრძელი რამ არის და მოკლედ მისი მოყოლა
ყოვლად შეუძლებელიც არის, ვუპასუხე მე. როგორმე თუ შევხვდით
ერთმანეთს, მოგიყვებით დაწვრილებით. თვით ექიმსაც დაწვრილებით
და კარგად აქვს ყველაფერი აწერილი. საგულისხმო წასაკითხია და
თანაც სევდის მომგვრელი, ისეთის კილოთი თავდება მეტადრე ბოლო
სტრიქონები, სადაც ექიმი ამ დაწესებულების დაკარგვას ისე მძიმედ
განიცდის, როგორც საკუთარი შვილის დაკარგვას. იგი თავის ნაწერებში
თავის სანატორიუმს მეხუთე შვილად ჰგულისხმობს და შვილის მსგავსათვე
ჰგლოვობს თავის სანატორიუმს. აუღელვებლად შეუძლებელია ამის
წაკითხვა. ქვის გულიც რომ ჰქონდეს ადამიანს, მაინც არ შეუძლია
თანაგრძნობით არ აღიჭურვოს ადამიანი ასეთი უსამართლოებისადმი და
ექიმთან ერთად მწარე სინანულით არ აღივსოს. რამდენი უსამართლოება
ხდება ამ ქვეყნად და რამდენი ბოროტება თითქოს კაცობრიობის სვებედის გაუმჯობესების იმედით.
– ერთი რამე უნდა ამიხსნათ, – მივუბრუნდი მე ისევ ჩემს მეზობელს, –
გზად გამივლია და ძალიან ცოტას ხნით თქვენ მშვენიერ ქალაქ ბუდაპეშტში.
ყოველთვის მენატრებოდა იქ გავლა უფრო დიდის ხნით. ნეტავი როგორია
ეხლა თქვენს ქვეყანაში მოგზაურობის პირობები და შეიძლება თუ არა
ადვილად მოგზაურობა? ჯერ-კი ვერ მოვახერხებ, რადგანაც ვემზადები ჩემ
მეგობარ ექიმთან მოგზაურობისათვის, მაგრამ მერე-კი ვაპირებ ევროპის
სხვაა-და-სხვა ადგილების ნახვას.
– თუ ექიმის საზღვაო სანატორიუმზე იქნებით, ეგებ იქ ჩემ შვილსაც
შეხვდეთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება ჩემთვის თქვენთან შეხვედრა. მე ჩემს
მისამართს მოგართმევთ და თუ რისამე გაგება დაგჭირდებათ, მომწერეთ
და სიამოვნებით გიპასუხებთ. ძალიან მესიამოვნება, თუ ჩემთანაც
შემოივლით, რადგანაც მე სწორედ ქალაქ ბუდაპეშტში ვცხოვრობ და მეცა
და ჩემს მეუღლესაც ძალიან გაგვეხარდება იმ ადამიანის გაცნობა და
ნახვა, ვისაც რამოდენიმე თვე ექნება გატარებული გემზე ჩვენ შვილთან.
– თქვენ ისე დარწმუნებით ლაპარაკობთ, – მიუბრუნდა ექიმი ჩემს
მეზობელს და უთხრა, – თითქოს დარწმუნებული იყოთ, რომ თქვენი შვილი
უთუოდ იმ გემზე იქნება, მეგობრულის ღიმილით დაათავა მან ეს სიტყვები
და შეხედა თავის მეგობარს.
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დედანში აზრი დაუსრულებელია.
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– არ ვიცი რატომ და მართლაც თითქოს დარწმუნებით ვამბობ ამას,
რატომ-კი, არ ვიცი. როგორღაც ამ ახალი ადამიანის გაცნობამ, მასთან
შეხვედრამ და ყველაფერმა, რაც გავიგონე და რაც ვნახე, როგორღაც ისე
გამიტაცა, რომ ეხლავე რაღაც იმედი აღმეძრა გულში და ძველი დარდი,
ჩემი შვილის მძიმე ავადმყოფობით გამოწვეული, თითქოს გამშორდა და
რაღაც იმედის სხივით გამინათდა ერთგვარი ბნელი განცდა. არ ვიცი, მერე
რა იქნება, ეხლა-კი ასე ვარ და არც მინდა დაგიმალოთ ჩემი გრძნობა.
– ძალიან კარგია, – უპასუხა ამაზედ ექიმმა, – იმედი ყოველთვის
კარგია და უიმედობას ყოველთვის სჯობია იმედიანად ყოფნა, ეს საქმეს
თუ უშველის, თორემ არაფერს ავნებს. თქვენც დამშვიდებული იქნებით და
ესეც კარგია.
ამასობაში ჩვენ ყველანი წამოვდექით თითქმის ერთად, გამოვე
მშვიდობეთ ერთმანეთს და დავშორდით იმ იმედით, რომ ეგებ მალე
შევხვდებოდით კიდევ ერთმანეთს, რადგანაც თვითეულს გვქონდა
თვითეულის მისამართი და ტელეფონის №.
სახლში მისვლამდე კიდევ ბევრი რამ მაგონდებოდა ამ საღამოს
ნალაპარაკევიდამ და ოცნებამ შორს გამიტაცა, თითქოს უკვე ამ გემზე
ასული ვიყავი და ოკეანეს მშვენიერებით ვსტკბებოდი. ამ ფიქრებით
გატაცებული შეუმჩნევლად მივედი ჩემ ბინამდე და სიამოვნებით ჩავწექი
მშვენიერ ლოგინში.
დაძინების წინად წასაკითხავ მასალად დავიდევი სწორედ ჩემი მე
გობრის მოცემული წიგნი ზღვის მოგზაურობის უპირატესობის შესახებ
და რა დიდი გავლენა აქვს ასეთ მოგზაურობას ადამიანის დაქანცულ და
აშლილ ნერვებზედ.
სიამოვნებით შევუდექი ამ კითხვას, რადგანაც ეხლა მოსალოდნელი
საზღვაო მოგზაურობის გამო ყველაფერი, რაც ამ საგანს შეეხება, მეტად
საგულისხმოდ მიმაჩნია. კარგა ხანს ვიკითხე და ისე მომერია ძილი, რომ
ვერც- კი შევამჩნიე.
ღამე ბევრი რამ მესიზმრა და დილით მშვენიერ გუნებაზე გავიღვიძე.
ყავის დალევის შემდეგ გულმა არ მომითბინა და რადგანაც ვიცოდი,
რომ ექიმიც ამ დროს ცოტა მოცლილი იყო, დავურეკე, მინდოდა მისი
შთაბეჭდილებაც გამეგო. ექიმმა მაშინვე მიპასუხა ჩვეულებრივი
ხალისიანი კილოთი და მკითხა, რა შთაბეჭდილებით დავბრუნდი სახლში.
ამაზედ მოკლედ გავუზიარე ჩვენი ბაასი დაშორების შემდეგ კაფეში და რა
შთაბეჭდილებაც მიიღეს ორივე სტუმარმა. მივახარე ექიმს, რომ ორივენი
მეტად კმაყოფილნი დარჩნენ ჩემი ნახვით და ავადმყოფის მამას უკვე
დიდი იმედი მიეცა ამ გემით წამლობის უპირატესობის.
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ექიმს სასიამოვნოდ დარჩა ყველაფერი და შემდეგი შეხვედრისათვის
დრო დამინიშნა, რომ მასთან მივსულიყავი და თანაც მოვხმარებოდი
საჭირო წიგნების სიის შედგენაში, რა და რა წიგნები უნდა წაგვეღო
გემის წიგნთსაცავისათვის. ეს მას აუცილებლად მიაჩნდა ამ შორეული
მოგზაურობისათვის ყველას გასართობად და თავის შესაქცევად.
მეც დიდის სიამოვნებით აღვუთქვი მისვლა და საამისო მუშაობაში
მონაწილეობის მიღება. ეს საკითხი მეც მეტად საყურადღებოდ მივიჩნიე
და, ჩემის მხრით, ყოველგვარ ხელის შეწყობას დავჰპირდი.
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ილუსტრაციების ჩამონათვალი
1
ვახტანგ ღამბაშიძე. [პარიზი].ფოტოგრაფი უცნობია.
1940-იანი წლები
ნათელა და რეზო ნიკოლაძეების პირადი არქივი
2
(საარქივო ნომერი: 2-14456)
ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე ბავშვთა სანატორიუმ პატარა ცემში.
ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1904-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
3
(საარქივო ნომერი: 2-14476)
ვახტანგ ღამბაშიძე თურქ ექიმთა ჯგუფში. თურქეთი. ფოტოგრაფი უცნობია.
1918
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
4
(საარქივო ნომერი: 3-7737)
ვახტანგ ღამბაშიძის მამის, დავით ღამბაშიძის, ბიუსტი. მოქანდაკე:
იაკობ ნიკოლაძე. [პატარა ცემი]. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1910-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
5
(საარქივო ნომერი: 2-14500)
იაკობ ნიკოლაძე თავის სახელოსნოში. მარცხენა მხარეს ჩანს ვახტანგ ღამბაშიძის
მამის, დავით ღამბაშიძის, ბიუსტი. თბილისი. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1910-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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6
(საარქივო ნომერი: 2-14477)
ვახტანგ ღამბაშიძის მშობლების სახლი ზესტაფონში. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე.
გადაღების თარიღი უცნობია.
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
7
(საარქივო ნომერი: 2-5465)
ხიდი მდინარე რიონზე, ცნობილი ჯაჭვის ხიდის სახელით. ქუთაისი.
ფოტო: დიმიტრი ერმაკოვი
[1885-1896]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
8
ესტატე ღამბაშიძე და ნათელა მესხი შვილებთან ერთად. ქუთაისი.
ფოტო: მელქონ კაჩუხაშვილი, ალექსანდრე მიხაილოვი
[1880-1890-იანი წლები]
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული
ბიბლიოთეკა „ივერიელი“
9
(საარქივო ნომერი: 2-5470)
ხიდი მდინარე რიონზე, ცნობილი ჯაჭვის ხიდის სახელით. ქუთაისი.
დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია
[1850-1869]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
10
(საარქივო ნომერი: ალბომი 9, ფოტო 20)
ქუთაისის ვაჟთა რუსული კლასიკური გიმნაზიის მეორე ძირითადი კლასი
ლათინურის გაკვეთილზე. ფოტოგრაფი უცნობია.
1895
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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11
(საარქივო ნომერი: ალბომი 9, ფოტო 14)
ქუთაისის ვაჟთა რუსული კლასიკური გიმნაზიის მოწაფეები გიმნაზიის ეზოში
ტანვარჯიშის გაკვეთილზე. ფოტოგრაფი უცნობია.
1895
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
12
ჟურნალ „მწყემსის“ თავფურცელი
1895
საქართველოს ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკა
13
(საარქივო ნომერი: 3-7741)
ვახტანგ ღამბაშიძის ძმა ქსენოფონტე ღამბაშიძე თავის ცოლთან, პელაგია
ცქიტიშვილთან და შვილებთან – ბიძინა და თამარ ღამბაშიძეებთან ერთად.
გადაღების ადგილი უცნობია. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1914-1915]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
14
(საარქივო ნომერი: 2-6381)
თბილისის ვაჟთა მეორე გიმნაზია. გადაღების ადგილი და ფოტოგრაფი უცნობია.
[1874-1918]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
15
(საარქივო ნომერი: 3-7738)
დავით ღამბაშიძე მარცხნივ და მისი ძმა, ვახტანგ ღამბაშიძე მარჯვნივ. თბილისი.
ფოტო: პეტრე განკევიჩი
1900-იანი წლები
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
16
(საარქივო ნომერი: ფ1-17281)
ნიკოლოზ ქართველიშვილი. გადაღების ადგილი და ფოტოგრაფი უცნობია.
[1890-1910-იანი წლები]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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17
ივანე გამყრელიძე. თბილისი. ფოტო: გრიგორი ბაბალოვი
[1890-იანი წლები]
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული
ბიბლიოთეკა „ივერიელი“
18
თბილისის ვაჟთა პირველი გიმნაზიის დირექტორი ივანე გამყრელიძე ამავე გიმნაზიის
მესამე კლასის მოწაფეებთან ერთად. ფოტო: კ. თუმანოვი
1906
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული
ბიბლიოთეკა „ივერიელი“
19
(საარქივო ნომერი: ალბომი 799, ფოტო 113)
მუშტაიდის ბაღის შესასვლელი. თბილისი. ფოტო: დიმიტრი ერმაკოვი
[1901-1916]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
20
(საარქივო ნომერი: 2-5309)
იაკობ ფრიდრიხ ვეტცელის სასტუმრო თბილისში. ფოტო: დიმიტრი ერმაკოვი
[1900-1901]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
21
(საარქივო ნომერი: ალბომი 359, ფოტო 41)
გურულ მომღერალთა გუნდი ეროვნულ სამოსში. თბილისი. ფოტო: დიმიტრი ერმაკოვი
1916 წლამდე
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
22
(საარქივო ნომერი: 2-12004)
დიმიტრი ყიფიანი. გადაღების ადგილი და ფოტოგრაფი უცნობია.
1887 წლამდე
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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23
(საარქივო ნომერი: 3-1315)
ექსპედიცია იმერეთის სამხედრო გზაზე, ცენტრში ზის ალექსანდრე ხახანაშვილი.
სვანეთი. ფოტოგრაფი უცნობია.
1903
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
24
(საარქივო ნომერი: ალბომი 689, ფოტო 22)
ალექსანდრე ცაგარელი. პეტერბურგი. ფოტო: ჰენრიხ დენიერი
1890 წლამდე
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
25
(საარქივო ნომერი: 2-14488)
მარცხნიდან: ვახტანგ ღამბაშიძე, ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე, უცნობი ქალბატონი და
დავით ღამბაშიძე ქუჩაში. პარიზი. ფოტოგრაფი უცნობია.
[1896-1898]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
26
(საარქივო ნომერი: ფ2-2271)
ნესტორ წერეთელი. გადაღების ადგილი და ფოტოგრაფი უცნობია.
1905 წლამდე
იხ. გაზეთი „ცნობის ფურცელი“, სურათებიანი დამატება: 1905, 2 ივნისი, #321, გვ. 2.
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
27
(საარქივო ნომერი: 3-7756)
ვახტანგ ღამბაშიძის ბავშვთა სანატორიუმი პატარა ცემი. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1904-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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28
(საარქივო ნომერი: 2-14478)
ვახტანგ ღამბაშიძე ბავშვთა სანატორიუმ პატარა ცემის ეზოში. ფოტოგრაფი უცნობია.
[1904-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
29
(საარქივო ნომერი: 3-7734)
მარცხნიდან: ვახტანგ ღამბაშიძე, ალექსანდრე (სანდრო) დიასამიძე ქალიშვილთან
ერთად, ანეტა შერვაშიძე-დიასამიძე, ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე, მისი ქალიშვილები
სუნანა (თამარ), მედია ღამბაშიძეები და უცნობი ბავშვი. [პატარა ცემი].
ფოტოგრაფი უცნობია.
[1908-1910]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
30
(საარქივო ნომერი: 3-7732)
ვახტანგ ღამბაშიძის ბავშვთა სანატორიუმის დამსვენებლები მატარებლის ბაქანზე,
მათ შორის ვახტანგ ღამბაშიძის ვაჟი გივი ღამბაშიძე. პატარა ცემი.
ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1908-1910]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
31
(საარქივო ნომერი: 2-3689)
არჩილ ჯორჯაძე. თბილისი. ფოტოგრაფი უცნობია.
[1889-1898]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
32
(საარქივო ნომერი: 2-14524)
ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე შვილებთან ერთად. მარცხნიდან სხედან სუნანა (თამარი) და
გივი, მარცხნიდან დგანან მედია და ჟორჟეტა ღამბაშიძეები. პატარა ცემი.
ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1907-1908]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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33
ვახტანგ ღამბაშიძის ბავშვთა სანატორიუმ პატარა ცემის სარეკლამო ფურცელი.
უთარიღო.
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი. ფონდი 2139, ანაწერი 1, საქმე 19, გვ. 61.
34
(საარქივო ნომერი: 3-7733)
მარცხნიდან: ვახტანგ ღამბაშიძე, უცნობი ქალბატონი, ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე, ანეტა
შერვაშიძე-დიასამიძე და უცნობი მამაკაცი. პატარა ცემი. ფოტოგრაფი უცნობია.
[1908-1910]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
35
(საარქივო ნომერი: 0-31370)
პეტრე მელიქიშვილი. [თბილისი]. ფოტოგრაფი უცნობია.
[1924]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
36
(საარქივო ნომერი: 3-7333)
საწოლი ოთახის ხედი ვახტანგ ღამბაშიძის ბავშვთა სანატორიუმში. პატარა ცემი.
ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1904-1914]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
37

Е. Г. Федоров: „Горная Климатическая Станция Цеми“. Тифлис.
Типографiя Т. М. Ротинiанца

1908
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო
ცენტრალური არქივი. ფონდი 2139, ანაწერი 1, საქმე 19.
38
(საარქივო ნომერი: 2-13841)
ვახტანგ ღამბაშიძის ძმის, ქსენოფონტეს, ვაჟი ბიძინა ღამბაშიძე რთველში
საწნახელთან. ზესტაფონი. ფოტო: გიორგი ნიკოლაძე
1930
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
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39
(საარქივო ნომერი: 2-14487)
მარცხნიდან დგანან: მედია ღამბაშიძე, სუნანა (თამარ) ღამბაშიძე, გივი ღამბაშიძე და
ვანდა ჰოპპე-ღამბაშიძე, რომელსაც ხელში უჭირავს ჟორჟეტა ღამბაშიძე; მარცხენა
კიდეში – ვახტანგ ღამბაშიძის მამა, დავით ღამბაშიძე. პატარა ცემი.
ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
[1905]
საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების
ცენტრალური არქივი
40
(საარქივო ნომერი: 2-15956)
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის დელეგაცია თურქეთში.
ცენტრში დგას ნიკო ნიკოლაძე, მარჯვენა მხარეს – ივანე ჯავახიშვილი. მარჯვენა და
მარცხენა კიდეში დგანან სტამბოლის ქართული კათოლიკური ეკლესიის სასულიერო
პირები. თურქეთი. ფოტო: ვახტანგ ღამბაშიძე
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თბილისის უნივერსიტეტი – იხ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისის უწყებანი – 255
თბილისის ქალთა საზოგადოება – იხ. ქართველ ქალთა საზოგადოება
თეატრი – 255
%"
თეიმურაზ I – 254
თეიმურაზი – იხ. ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) თეიმურაზ
თიკანაძე ივანე – 200
თომაძე ქეთი – 17
თოფურია სამსონ – 161, 163
თუმანიშვილი ალექსანდრე – 209, 210
თუმანიშვილი პავლე – 10
თუმანიშვილი-წერეთელი ანასტასია – 185
თუმანოვი კ. – 281
თუმანოვის ქუჩა – 100
თურქეთი – 12, 29, 234, 278, 285
იანოვსკი კირილ – 39, 68, 88
ივანოვი – 149
ივერია – 153, 255
ივონა – 209, 210
ილია
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ილიადა – 255
იმედი – 255
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იანოვსკი კირილ – 39, 68, 88
ივანოვი – 149
ივერია – 153, 255
ივონა – 209, 210
ილია – იხ. ჭავჭავაძე ილია
ილიადა – 255
იმედი – 255
იმერეთი – 8, 30, 34, 38, 155, 163, 254, 282
ინგლისი – 33
ინგოროყვა პავლე – 166
იოაკიმე, ახტალელი მიტროპოლიტი – 252
იოანე ბატონიშვილის ლექსიკონი – 139
იოანნე ოს-ყოფილი – იხ. ქართველიშვილი იოანე
ირბახი ნიკიფორე – იხ. ჩოლოყაშვილი ნიკოლოზ
იტალია – 33
იტალიის სააგენტო – 209
იუნკერების სასწავლებელი – 127
კავკასიის სასწავლო ოლქის მზრუნველი – 39, 68, 129
კავკასიონის ქედი – 193
კავსაძე სანდრო – 71
კაკაბაძე გიორგი – 16
კანტი იმანუელ – 54, 55
კაპიტანის ქალიშვილი – 46
კარსბადი – 190
კაჩუხაშვილი მელქონ – 279
კახეთი – 128, 139, 251, 253, 254
კახეთის რკინისგზა (კახეთის სარკინიგზო ხაზი) – 33, 217
კახიძე ტიტე – 64
კეკე – 69
კეკე – იხ. მელიქიშვილი-მესხი ეკატერინე
კერასუნდი – 216
კეშელავა – 117, 121-124
კიაზო – 187
კიკოლას ნაამბობი – 160
კინლოხმოიდარტი – 29
კინლოჰმოიდარი – იხ. კინლოხმოიდარტი
კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივი – 8, 16, 278-286
კინტოები – 92
კოლხეთი – 193, 194
კონსტანტინოპოლი – 29, 232, 238, 239
კონტი ისიდორ მარი ოგიუსტ ფრანსუა ქსავიე – 143
კორბეული – 152
კოტ დ’აზიური – 267
კუკია – 65
კუხი – 153, 156
ლავერანი ალფონს – 195, 197
ლაჟეჩნიკოვი ივან – 85
ლაღიაშვილი იოსებ – 129
ლებედევი პაველ – 129
ლეიზენი – 267
ლინგი პერ ჰენრიკ – 9
ლიო – 270
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ლორთქიფანიძის ბაღი – 113, 115
ლუქსემბურგის ბაღი – 16
მალარია – 195, 197
მამია – იხ. გურიელი მამია
მამონტოვი ალექსეი – 43, 81
მამულია გიორგი – 16
მარკოვი ლევ – 64
მაროკო – 31
მაშნერი იოსიფ – 97, 99, 119
მაჩაბელი გიორგი – 285
მაჩაბელი ივანე – 92
მაჭავარიანები – 38
მაჭავარიანი-წერეთელი ბარბარე (ვარინკა) – 163
მედია – 160
მედია – იხ. ღამბაშიძე მედია
მელიქიშვილი კიკო – 190
მელიქიშვილი პეტრე –
მელიქიშვილი-მესხი ეკატერინე – 192
მესხი ნათელა – 279
მესხი სერგი – 192
მეურნე – 255
მეფე ლირი – 92
მილოტი აბბოტ – 254
მილტონი ჯონ – 252, 254
მიქაძე ბესარიონ – 209
მიხაილოვი ალექსანდრე – 279
მიხეილის გამზირი – 113
მნათობი – 255

მოკლე ქართულ-რუსულ-ლათინური ლექსიკონი: მცენარეთა, ცხოველთა და ლითონთა
სამეფოებებიიდგან – 242, 286
მონტესკიე შარლ ლუი დე – 253
მოსკოვი – 6, 30, 127, 132, 133, 137, 141, 143, 144, 145, 148, 150, 156, 249, 256
მოსკოვის საიმპერატორო სამედიცინო უნივერსიტეტი – 8, 11, 43, 71, 142, 147, 225, 226
მოსკოვის ქართული სათვისტომო – 133, 135, 148
მოჩხუბარიძე – იხ. ყაზბეგი ალექსანდრე
მტკვარი – 34, 66, 128
მუსხელიშვილი ვახტანგ – 127
მუშტაიდი – 113, 115
მცხეთა – 109
მწყემსი – 14, 30, 55, 56, 68, 106, 136, 159, 255, 280
მჭედლიშვილი
იოსებ – 189
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მწყემსი – 14, 30, 55, 56, 68, 106, 136, 159, 255, 280
მჭედლიშვილი იოსებ – 189
მხეიძე კონდრატ – 161
ნაზაროვი – 8
ნაკაშიძე ივანე – 140
ნაკაშიძე ილია – 176
ნანსენის სახელობის კომისია – 221
ნატანები – 208
ნიდერლანდები – 210
ნიკოლაძე გიორგი – 8, 29, 166, 284, 286
ნიკოლაძე იაკობ – 166, 278
ნიკოლაძე ნიკო – 8, 285,
ნიკოლაძე რეზო – 16, 71, 278
ნიკოლაძე რუსუდან – 8
ნიკოლაძე შოთა – 29
ნიკოლაძე-ვილკური ნათელა – 16, 278
ნობათი – 255
ნოვოროსიისკი – 133
ნოვოროსიისკის საიმპერატორო უნივერსიტეტი – 190
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ნორმანდია – 14
ოდესა – 190, 198, 202
ოდესის უნივერსიტეტი – 78, 190, 197
ოდესის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი – 205
ოდესის უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი – 205
ომის დღიური – 16, 29
ორბელიანი საბა-სულხან – 137, 166, 242
ოსმალეთი – 11, 26, 144, 285
ოტელლო – 120-122
ოქროპირიძე ალექსი – 130
პაოლინი სტეფანო – 255
პარაკლიტონი – 89, 250
პარიზი – 7, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 29, 30, 33, 71, 132, 148, 150, 158, 159, 168, 175, 199, 205,
224, 228, 260, 264, 265, 278, 282, 286
პარიზის მსოფლიო გამოფენა – 33
პარიზის სამშვიდობო კონფერენცია – 11
პარიზის ქართული სათვისტომო – 12, 33
პარჩევსკი – 75
პასტირი – 55
პატარა ცემი (ადგილი) – 6, 10, 12, 21, 30, 159, 161, 163, 164, 166, 168, 171-173, 176-178, 180183, 185, 186, 189, 195, 214, 278, 283-286
პატარა ცემი (ლექსი) – 164, 168
პატარა ცემი (სანატორიუმი) – 9, 30, 173, 178, 187, 278, 282-284, 286
პაულონი – იხ. პაოლინი სტეფანო
პეტენი ანრი ფილიპ – 33
პეტერბურგი – 9, 14, 140, 141, 143, 144, 199, 251, 253, 282
პეტერბურგის საიმპერატორო საჯარო წიგნსაცავი (ბიბლიოთეკა) – 14, 137, 144, 250
პეტერბურგის სამეცნიერო აკადემია – 137, 251
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პეტრე I დიდი – 253
პეტრიაშვილი ვასილ – 190, 192, 194, 197, 198, 205, 206
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პაულონი – იხ. პაოლინი სტეფანო
პეტენი ანრი ფილიპ – 33
პეტერბურგი – 9, 14, 140, 141, 143, 144, 199, 251, 253, 282
პეტერბურგის საიმპერატორო საჯარო წიგნსაცავი (ბიბლიოთეკა) – 14, 137, 144, 250
პეტერბურგის სამეცნიერო აკადემია – 137, 251
პეტრე I დიდი – 253
პეტრიაშვილი ვასილ – 190, 192, 194, 197, 198, 205, 206
პეტრიწი (ჭირჭიმელი) იოანე – 253
პირენეები – 267
პლუტარქე – 254
პლუტარხოსი – იხ. პლუტარქე
პოლონეთი – 148, 149, 157
პოლტორაცკაია ნინო – 13
პორფირი – 252
პრაგის კონსერვატორია – იხ. პრაღის კონსერვატორია
პრაღის კონსერვატორია – 119
პუშკინი ალექსანდრე – 46
ჟორჟეტა – იხ. ღამბაშიძე ჟორჟეტა
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რადიუმი – 193, 194
რამიშვილი სიმონ – 209
რაჭველი იასე – 185
რევკომი – 209
რიონი (მდინარე) – 43, 66, 279
რიონი (სადგური) – 60
როტინოვი (როტინიანცი) ივანე – 255
რუეტის ქუჩა – 65
რუსეთი – 10, 14, 26, 50, 117, 126, 129, 132, 141, 147-149, 151, 152, 193, 198, 199, 205, 206, 210,
215, 229, 251-253
რუსთაველი შოთა – 143, 254
რუსთაველის გამზირი – 64
რუსული დემოკრატიული პარტია – 10
რუშაველი ფ. – 178
რცხილაძე ვასილ – 10
რძის წვეთი – 14, 15
საბა – იხ. ორბელიანი საბა-სულხან
საბერძნეთი – 193, 194
სავუას მთები – 267
საისტორიო ცენტრალური არქივი – 9, 10, 20, 71, 168, 224-239, 284
სამშობლო – 91, 92, 130
სანაძე მიხაკო – 54
სანდრო - იხ. დიასამიძე ალექსანდრე
სანებლიძე დავით – 47
საპერთა პოლკი – 97, 119
საპიორი – 97
სარაჯიშვილი ნინო – 17
სარდუ ვიქტორიენ – 91
სასოფლო გაზეთი – 255
საფაროვა მაკო (მარიამ) – 92
საფაროვ-აბაშიძე – იხ. საფაროვა მაკო (მარიამ)
საფრანგეთი
– 12, 14, 29, 33, 71, 132, 148-150, 153, 156, 173, 195, 239, 267
294
საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა ასოციაცია – იხ. პარიზის ქართული სათვისტომო
საქართელოს მოამბე – 255

სანებლიძე დავით – 47
საპერთა პოლკი – 97, 119
საპიორი – 97
სარაჯიშვილი ნინო – 17
სარდუ ვიქტორიენ – 91
სასოფლო გაზეთი – 255
საფაროვა მაკო (მარიამ) – 92
საფაროვ-აბაშიძე – იხ. საფაროვა მაკო (მარიამ)
საფრანგეთი – 12, 14, 29, 33, 71, 132, 148-150, 153, 156, 173, 195, 239, 267
საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა ასოციაცია – იხ. პარიზის ქართული სათვისტომო
საქართელოს მოამბე – 255
საქართველო – 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 38, 66, 71, 78, 84, 89, 90, 114, 124,
126, 129, 132, 142, 146, 147, 150-152, 155, 157, 161, 163, 166, 173, 185, 192-195, 197-200, 203207, 209, 210, 214, 215, 219, 220, 244, 251, 254, 270, 271
საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია – 10, 142
საქართველოს ეროვნული არქივი – 8-10, 16, 20, 71, 168, 224-239, 278-286
საქართველოს თავისუფლების ლიგა – 10
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა
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ივერიელი – 279, 281
საქართველოს სასულიერო მახარებელი – 255
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება – 233
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების კონსტანტინოპოლის განყოფილება – 29,
238
საყვარელიძე ალექსანდრე – 132, 133, 135
საჩხერე – 152, 159, 171
სენმორიცი – 267
სეჩენოვი – 205, 206
სიონის საკათედრო ტაძარი – 38
სკვითი – 132, 170
სლოვინსკი ალექსანდრე – 106
სოკრატე – 253
სოკრატი – იხ. სოკრატე
სორბონა – 195
სტამბოლი – 11, 12, 29, 30, 210, 211, 216, 285
სტეფანწმინდა – 37
სტიუარტი რობერტ ნილ – 29
სტოიანოვი ალექსანდრე – 49, 51, 65, 70, 77, 80-82, 86
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