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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო №15, სექტემბერი, 2011 წელი

3 გვ

6-7,9 გვ

8-9,12 გვ

თეონა ბიბლაია

სოხუმის დაცემის დღიდან 18 წელი შესრულდა. 
ამ თარიღთან დაკავშირებით, აფხაზეთის მთავრობამ 
განმუხურში, ოკუპირებული ტერიტორიიდან ერთ კი-
ლომეტრში, ხსოვნის საღამო გამართა.  საღამო განმუ-
ხურის ამფითეატრში ჩატარდა და მას ქართველებთან 
ერთად  ეთნიკური აფხაზებიც ესწრებოდნენ. 

აქ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს 18 წლის წინათ მომხ-
დარი ტრაგედია. აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის 
სახელმწიფო ანსამბლმა  ქართული და აფხაზური სა-
გალობლები შეასრულა. სოხუმის მოზარდ მაყურებელ-
თა სახელმწიფო თეატრმა „თეთრი ტალღა“  ნაწყვეტი 
სპექტაკლიდან „გამარჯობა, სოხუმო!“ წარმოადგინა.  
შედგა დავით არჩვაძის სიმღერის  „აფხაზეთი“ პრემი-
ერა. მაყურებლის წინაშე ამ სიმღერით სოფო ხალვაში 
წარსდგა. საღამოს  ყველა მონაწილესა და დამსწრეს 
სიმბოლურად  თეთრი ყელსახვევი წარწერით - „მე მიყ-
ვარს აფხაზეთი“ ჰქონდა შემოხვეული. აქვე ომის შემდ-
გომ დაბადებული აფხაზი და ქართველი მოზარდების 
მიერ შექმნილი ბანერების გამოფენა - „მე მიყვარს აფ-
ხაზეთი“ იყო.  ბანერები სოხუმის მოზარდ მაყურებელ-
თა სახელმწიფო თეატრში განთავსდება.

 დასასრულ, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომა-
რემ გიორგი ბარამიამ შეკრებილ საზოგადოებას მიმარ-
თა, ერთიანობისკენ მოუწოდ და აღნიშნა, რომ საქართ-
ველოს ტერიტორიის  დეოკუპაცია აუცილებელია.

“აფხაზეთი–ჩემი მუდმივი 
მისამართია”!

27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღიდან 18 წელი შესრულდა

GIPA-ს ტრენინგები 
აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსწავლეებისთვის

2 გვ

ახალი სასწავლო წელი 
აფხაზეთის განახლებულ 

#1 საჯარო სკოლაში გაიხსნა

თეატრი მხოლოდ მაშინაა 
ცოცხალი, როდესაც რეპერტუარს 
ახალი იდეებით ამდიდრებს

მერაბ ბრეკაშვილი:

4 გვ

გუდაუთაში 
დარჩენილი აკორდეონი

5 გვ

10 გვ

ისტორიული წყაროების თანახმად, ვინ წარმოადგენდა აფხაზეთის მკვიდრ მო-
სახლეობას ისტორიულ წარსულში? რა მოვლენები განვითარდა აქ მე-17, მე-18 
საუკუნეებში? რა მოხდა მერე? რა ბედი ეწია აფხაზეთის იმჟამინდელ მკვიდრთ? 
ვინ და როგორ ჩაანაცვლა ისინი? სწორედ ამაზე მოგითხრობთ ისტორიკოსების 
ბეჟან ხორავასა და გონელი არახამიას პუბლიკაციები.

სოხუმის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრი და მისი 
რეჟისორი იუბილარები არიან

ივანე გეგია — 
აფხაზეთის გამოჩენილი 
ქართველი მოღვაწე
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სექტემბერი, 2011 წელი

დალი ხომერიკი, აფხაზეთის განათ-
ლებისა და კულტურის მინისტრი:

— აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროს საზოგადოებრივ საქ-
მეთა ინსტიტუტთან თანამშრომლობითა და 
ერთობლივი ძალისხმევით ხორციელდება 
პირველი და, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნე-
ლოვანი პროექტი -”აფხაზეთიდან დევნილი 
ახალგაზრდების ლიდერობის პროგრამა”. ამ 
პროექტში ჩართული ახალგაზრდები გაეც-
ნობიან ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რუ-
სეთ-საქართველოს ურთიერთობა, საერთა-
შორისო სამართლის ნორმები. ეს საკითხები 
ყველა ახალგაზრდამ უნდა იცოდეს. მით 
უმეტეს, რომ მათ შეიძლება სწავლა განაგრ-

ძონ პოლიტოლოგიის, კონფლიქტოლოგიის 
მიმართულებით. გარდა ამისა, ტრენინგებზე 
ახალგაზრდები გამოიმუშავებენ პრეზენტა-
ციისა და კომუნიკაციის უნარებს, რაც ყვე-
ლა პროფესიაში ერთნაირად საჭიროა. ვფიქ-
რობ, ამ ტრენინგებით ჩვენ ახალგაზრდებში 
კარგ ინვესტიციას ვდებთ. დარწმუნებული 
ვარ, მომავალში ისინი თავიანთ წვლილს 
შეიტანენ სამშვიდობო პროცესებში. ასეთი 
განათლება აუცილებელიცაა მომავალ კარი-
ერაში მათი წარმატებისთვის. 

— პროექტი ჯერჯერობით, როგორც ვი-
ცით, მხოლოდ თბილისში მცხოვრებ დევნილ 
მოსწავლეებზე ვრცელდება და ასაკობრივი 
ზღვარიც არსებობს. როგორ მოხდა მოსწავ-

ლეების შერჩევა? 
— პროექტი გათვალისწინებულია უფ-

როსკლასელთათვის. ვფიქრობ, ამ ასაკის 
მოსწავლეები ამ საკითხების შესასწავლად 
უკვე მოწიფულები არიან. თანაც სწორედ 
ამ ასაკში იწყებენ ისინი ფიქრს მომავალ 
პროფესიასა და იმ უმაღლეს სასწავლებელ-
ზე, რომელშიც სურთ სწავლის გაგრძელე-
ბა. ეს ტრენინგები მათ საუნივერსიტეტო 
გარემოსა და პასუხისმგებლობას შეაჩვევს. 
შესარჩევი კონკურსი, მთელი რესპუბლი-
კის მასშტაბით, ყველა მოსწავლისთვის ღია 
იყო, მაგრამ რადგან რეგიონებში მცხოვრებ 
მოსწავლეებს არ შეუძლიათ სისტემატუ-
რად დაესწრონ ერთთვიან სასწავლო კურსს, 
ამიტომ გამოვიდა, რომ ამ კურსს მხოლოდ 
თბილისში მცხოვრები ბავშვები დაესწრე-
ბიან. მით უმეტეს, რეგიონის ბავშვები სკო-
ლას ვერ გააცდენენ. პროგრამა, ალბათ, 
მომავალშიც გაგრძელდება და ის რეგიონ-
ში მცხოვრები მოსწავლეებისთვისაც ხელ-
მისაწვდომი გახდება. ვფიქრობ, მათთვის 
სხვა დრო შეირჩევა და არა სასწავლო წლის 
პერიოდი. ამჟამად ტრენინგები სასწავლო 
პროცესს ხელს არ უშლის, რადგან საღამოს 
4 საათიდან 6 საათამდე ტარდება. 

— როგორ შეირჩა პირველი 30 მოსწავ-
ლე? 

— კონკურსანტებმა შეავსეს განაცხადის 
ფორმები, სადაც მათ უნდა მიეთითებინათ 
თავიანთი მოტივაცია: რისთვის სჭირდე-
ბოდათ ეს ტრენინგები, რა მიზნები აქვთ 
სამომავლოდ. 30 მოსწავლე სწორედ ამ პა-
სუხების საფუძველზე შევარჩიეთ. გვეამა-
ყება ისიც, რომ ტრენინგები ტარდება ისეთი 
მაღალი დონის სასწავლებელში, როგორიც 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტია. მათ ასწავლიან თავიანთი 
საქმის ნამდვილი პროფესიონალები. აქაურ 
ლექტორებს უმაღლესი კვალიფიკაცია და 
სერიოზულ აუდიტორიებთან მუშაობის გა-
მოცდილება აქვთ. როგორც თავად სსსი-ს 
წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, სკოლის მოს-
წავლეებით დაკომპლექტებული ჯგუფი მათ 
ჯერ არ ჰყოლიათ. ამდენად, ეს მათთვისაც 
საინტერესო სიახლეა. ტრენინგების ასეთი 
კურსის ჩატარება ერთნაირად სასარგებ-
ლოა, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე, სას-
წავლებლისთვის. 

— ვინ არის ამ პროექტის მხარდამჭერი 

და დამფინანსებელი? 
— ძირითადად, ამ პროექტს აფინანსებს 

თავად სსსი. სამინისტროს მხრიდანაც იყო 
მხარდაჭერა, თუმცა მიზერული. სხვაგან ეს 
პროექტი ვერც ჩატარდებოდა, რადგან გა-
დამწყვეტი სწორედ სსსი-ს მხარდაჭერა იყო. 
სასწავლო ბაზა, ლექტორები — ეს ყველაფე-
რი რომ შეგვეფასებინა, მისი განხორციელე-
ბა ძალიან ძვირი დაგვიჯდებოდა. 

ნინო დოლიძე, საზოგადოებრივ საქმე-
თა ინსტიტუტის სახელმწიფო მმართველო-
ბის მიმართულების ხელმძღვანელი:

— ეს კარგი პრეცედენტია და მხოლოდ 
ერთი ჯგუფით არ უნდა შევიზღუდოთ. 
პროექტი უნდა გაგრძელდეს და რეგულარუ-
ლი გახდეს. ბავშვები თავიდანვე უნდა შეეჩ-
ვიონ აკადემიურ წრეებთან ურთიერთობას, 
საუნივერსიტეტო გარემოს, მსჯელობას, 
დებატებში ჩართვას. მხოლოდ ასე განვი-
თარდება მათი მენტალიტეტი. 

— ეს პროექტი ძირითადად თქვენი ინს-
ტიტუტის მხარდაჭერით განხორციელდა. რა 
იყო თქვენი მოტივაცია? 

— ჩვენი ინსტიტუტი სწორედ იმისთ-
ვის არსებობს, რომ მომავალ ხელისუფლე-
ბაში მოვიდნენ კვალიფიციური კადრები 
და, საერთოდ, როგორც სამთავრობო, ისე 
არასამთავრობო სექტორში იყვნენ პროფე-
სიონალები, რომ ჩვენი კურსდამთავრებუ-
ლები თავიანთი ცოდნით გაუთანაბრდნენ 
უცხოელ კოლეგებს. სსი-ს არსებობის პრინ-
ციპიც ეს არის. 

სწავლების კურსის დასასრულს მოსწავ-
ლეებს სერტიფიკატები საზეიმო ვითარე-
ბაში გადაეცემათ. ცერემონიას დაესწრება 
ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა, მათ შორის 
ინსტიტუტის რექტორიც. 

უახლოეს მომავალში საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტში დაიწყება ერთთვიანი 
ტრენინგების კურსი აფხაზეთის მთავრობა-
ში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათ-
ვის. ისინი შეისწავლიან ზოგად მენეჯმენტს, 
ორგანიზაციულ მენეჯმენტს, სტრატეგიულ 
მართვას, რისკების შეფასებას, ცვლილებე-
ბის მართვას, ლიდერობასა და გუნდურ მუ-
შაობას, ადამიანური რესურსების მართვას, 
მოხსენებებისა და ანგარიშების წერას — 
ყველა იმ უნარს, რომელიც აუცილებელია 
საჯარო მოხელისთვის.

GIPA-ს ტრენინგები აფხაზეთიდან დევნილი მოსწავლეებისთვის
მაია შონია 

22 სექტემბერს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა (GIPA), აფ-
ხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, აფხა-
ზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის ტრენინგების კურსი დაიწყო. ტრენინ-
გების კურსი ხორციელდება აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 
სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამის “აფხაზეთის მოს-
წავლეთა ლიდერობის პროგრამა” ფარგლებში. 

მერვე-მეთორმეტე კლასის მოსწავლეები გაივლიან ტრენინგების კურსს ისეთ თე-
მებზე, როგორიცაა: ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები; რეგი-
ონალური ურთიერთობები და კონფლიქტები; კომუნიკაციის მენეჯმენტი; სამოქალაქო 
საზოგადოება, მშვიდობის დაცვა და მშენებლობა; ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკური 
განვითარება; გუნდური მუშაობის პრინციპები და საპრეზენტაციო უნარები.

საკუთარი ინფორმაცია

აფხაზეთის განათლებისა და 
კულტურის სამინისტროს “სამ-
შვიდობო და სამოქალაქო გა-
ნათლების მხარდაჭერის პროგ-
რამის” ფარგლებში გამოიცა 
კრებული, “რუსიფიკატორული 
პოლიტიკა და ეთნოლინგვის-
ტური ვითარება აფხაზეთში 
XIX-XXIს.ს.” რომელშიც შესუ-
ლია მეცნიერების: თეიმურაზ 
გვანცელაძის, მანანა ტაბიძის, 
მერაბ ნაჭყებიას, აფხაზეთის 
განათლებისა და კულტურის სა-

მინისტროს თანამშრომლების: 
ირაკლი გელენავას და ნონა შო-
ნიას ნაშრომები. წიგნის პროექ-
ტისა და წინასიტყვაობის ავტო-
რი და რედაქტორია აფხაზეთის 
განათლებისა და კულტურის 
მინისტრის მრჩეველი ლევან 
ესათია.

კრებულში წარმოდგენილია 
საინტერესო ინფორმაცია ცა-
რისტულ-კომუნისტური და თა-
ნამედროვე რუსული იმპერიის 
მიერ აფხაზეთში წარმოებულ 
რუსიფიკატორულ პოლიტიკა-
ზე, ამ პოლიტიკის ანტიქარ-

თულ, ანტიაფხაზურ არსზე, 
საქართველოს ამ კუთხეში შექმ-
ნილ საგანმანათლებლო და ეთ-
ნოლინგვისტურ ვითარებაზე; 
ქართველ მოღვაწეთა წვლილზე 
აფხაზური ენისა და კულტურის 
განვითარებაში და სხვა. აგრეთ-
ვე, მოცემულია სტატისტიკური 
მონაცემები აფხაზეთის მოსახ-
ლეობის ეთნიკურ შემადგენლო-
ბასა და ზოგადსაგანმანათლებ-
ლო სკოლების ქსელზე.

კრებული მნიშვნელოვანი 
შენაძენია აფხაზეთის ახალი 
და უახლესი ისტორიის მთელი 

რიგი საკითხების დასაზუს-
ტებლად, ქართულ-აფხაზურ 
ურთიერთობებში ისტორიული 
სამართლიანობის დასადგენად. 
ამასთანავე, ბროშურა უკვე გა-
დაეცა საქართველოს ეროვნულ 
ბიბლიოთეკას, თბილისში არ-
სებული უმაღლესი სასწავლებ-
ლებისა და სკოლების სამკითხ-
ველოებს. ამდენად, იგი ხელმი-
საწვდომია, ქართულ-აფხაზური 
ურთიერთობებით დაინტერესე-
ბული ყველა ასაკისა და კატე-
გორიის მკითხველისთვის.

თეონა ბიბლაია

უკვე დამკვიდრებული ტრადი-
ციისამებრ, აფხაზეთის ავტონო-
მიური რესპუბლიკის მთავრობის 
თავმჯდომარემ გია ბარამიამ  
და აფხაზეთის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრმა  დალი ხო-
მერიკმა აფხაზეთის საჯარო სკო-
ლებისა და  რუსეთის მიერ ოკუპი-
რებული გალის რაიონის საშუალო 
სკოლების ოქროსა და ვერცხლის 
მედალოსან კურსდამთავრებუ-
ლებს წლეულსაც უმასპინძლეს. 
მთავრობის თავმჯდომარემ მათ 
მედლები გადასცა,  სწავლაში მიღ-
წეული წარმატებები მიულოცა და 
შემდეგ კახეთის რეგიონში ექს-
კურსიით დაასაჩუქრა. წლეულს 
აფხაზეთის საჯარო სკოლებს 700–
მდე კურსდამთავრებული ჰყავს, 
აქედან –309 ოკუპირებული ზონი-
დანაა (გალის რაიონი).

 დაჯილდოვება  აფხაზეთის 
განათლებისა და კულტურის   სა-

მინისტროს პროექტის „შევიცნოთ 
სამშობლო მშვიდობიანი მომავ-
ლისათვის” ფარგლებში მოეწყო. 
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა 
აფხაზეთიდან დევნილი წარმატე-
ბული მოზარდების წახალისება, 
საქართველოს კულტურული მემ-

კვიდრეობის ძეგლების დათვა-
ლიერება, სკოლაში მათ შესახებ  
მიღებული ცოდნის კიდევ უფრო 
გაღრმავება, ახალგაზრდების სა-
ზოგადოებასთან ინტეგრაციისთ-
ვის ხელშეწყობა და სხვა. 

ექსკურსიამ კახეთში ორ დღეს 

გასტანა. შუამთა (ძველი და ახალი) 
- იყალთო - ალავერდი - თელავი - 
წინანდალი - თელავი - ექსკურსიის 
მარშრუტი კახეთში მდებარე მნიშ-
ვნელოვან ძეგლებს მოიცავდა და 
ახალგაზრებისთვის მეტად შთამ-
ბეჭდავი და საინტერესო აღმოჩნ-
და.

ღამით ახალგაზრდებმა თე-
ლავში, სასტუმროში ,,ალაზანის 

ველი” შეისვენეს, სადაც ვახშმობის 
შემდეგ წინასწარ შემუშავებული 
პროგრამის მიხედვით  გასართობ 
- შემეცნებითი საღამო გაიმართა. 
აფხაზეთის წარმატებული ახა-
ლაზრდები აღფრთოვანებას ვერ 
მალავდნენ, რაც მოგვიანებით მათ 
მიერ გამოგზავნილი შთაბეჭდილე-
ბებისა და მადლობების წერილებ-
შიც აისახა.

ახალი კრებული ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაზე

საჩუქარი მედალოსან კურსდამთავრებულებს
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გია ბარამია და დალი ხომერიკი საზეიმო ცერემონიალზე 

პირველკლასელები

აფხაზეთის №1 საჯარო სკოლის რეაბი-
ლიტაცია “CHF- international’’ – ის პროგრა-
მა “ბავშვი’’-ს ფარგლებში USAD-ის დაფი-
ნანსებით და საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს მხარდა-
ჭერით განხორციელდა. წლეულს ამ სკო-
ლის 272 მოსწავლეს და 30 მასწავლებელს 
განახლებული საკლასო ოთახები, ახალი 
სასკოლო ინვენტარები, ლაბორატორია, 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, თანამედ-
როვე დონეზე აღჭურვილი მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა დახვდა. 

“ამ სკოლის მოსწავლეები და მასწავ-
ლებლები კლასებში თავს კომფორტულად 
იგრძნობენ. განახლებული მატერიალურ 
— ტექნიკური ბაზა წარმატებული მომა-
ვალი თაობის ჩამოყალიბებას შეუწყობს 
ხელს. სასწავლო წელი კიდევ უფრო ეფექ-
ტური და ნაყოფიერი გახდება’’,- თქვა 
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 
მინისტრმა დალი ხომერიკმა და მადლობა 

გადაუხადა საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს, USAD-ს 
თანადგომისათვის. ასევე, მადლობა გა-
დაუხადა სკოლის პედკოლექტივს, მშობ-
ლებს, აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროს თანამშრომლებს — 
ყველა იმ ადამიანს, ვინც წვლილი შეიტანა 
სკოლის განახლების საქმეში და ამცნო, 
რომ უახლოეს პერიოდში ანალოგიურად 
იქნება რეაბილიტირებული აფხაზეთის 
მე-21-ე და მე-6 საჯარო სკოლები.

“განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 
რომ ამ სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა 
ინკლუზიური განათლების მოთხოვნების 
გათვალისწინებითაც. სკოლაში დამონ-
ტაჟდა პანდოსი და შესაბამისად, ასეთი 
ტიპის ბავშვებსაც შეუძლიათ ამ სკოლაში 
სრული ინტეგრაცია. ამ სკოლის რეაბი-
ლიტაცია ჩვენთვის იმ თვალსაზრისითაც 
მნიშვნელოვანია, რომ ის წარმოადგენს 
ოკუპირებული ტერიტორიის აბიტურიენ-
ტების მოსამზადებელ ბაზას და მათაც 
სრულფასოვან და თანამედროვე გარემო-
ში მოუწევთ ტრენინგების გავლა,” — გა-
ნაცხადა მოგვიანებით დალი ხომერიკმა.

სწავლის დაწყება რეაბილიტირებულ 
სკოლაში ერთიანად გაახარა დიდი და 
პატარა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი 
ეს დღე პირველკლასელებისთვის იყო. 
მათ პირველად შეაღეს სკოლის კარი და 
როგორც საქართველოს სხვა საჯარო 
სკოლების პირველკლასელებს, პრეზი-
დენტის საჩუქარიც დახვდათ -კომპი-
უტერი “ბუკი’’, საინტერესო სასწავლო 
მასალებით და თამაშებით ჩატვირთული. 
ეს საჩუქარი აფხაზეთის სხვა საჯარო 
სკოლების პირველკლასელებმაც მიიღეს. 
სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებსაც 
ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელო-
ებიც დაურიგდათ.

ეს არის პირველი შემთხვევა, რო-
დესაც საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო ოკუპირებული 
ზონის ახალგაზრდების უმაღლეს სასწავ-
ლებელში სწავლების პირველ საფეხურს 
სრულად (არა უმეტეს 2250 ლარისა) 
აანაზღაურებს. თუმცა, წლეულს, წინა 
წლებისგან განსხვავებით, პროფესიული 
საგანმანათლებლო პროგრამები არ ფი-
ნანსდება. 

აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროში განათლების ხელ-
შეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოქ-
მედებს, ასევე, ქვეპროგრამა, რომელიც 
ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილ 
ახალგარზდებზე ერთჯერადი დახმარებე-
ბის გაცემას. 

ალექსანდრე აპლაკოვი, აფხაზე-
თის განათლებისა და კულტურის მინისტ-
რის მოადგილე: 

— აფხაზეთიდან დევნილი არაერთი 
ახალგაზრდა სწავლობს საქართველოსა 
და უცხო ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებ-
ლებში. თითოეული მათგანი სერიოზუ-
ლი რესურსია ჩვენი ქვეყნისთვის. ბევრი 
მათგანი გამოირჩევა სწავლაში მაღალი 
აკადემიური მოსწრებითა და სხვა მიღწე-
ვებით. თუმცა პრობლემებს ქმნის უსახს-
რობა. ბევრი მათგანი გაჭირვებაში ცხოვ-
რობს. აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების 
დიდი ნაწილი დღემდე კომპაქტურად 
ჩასახლების ცენტრებში ან ქირით არიან. 
მათი არსებობის ძირითადი წყაროა სა-
ხელმწიფო შემწეობები. ბევრ ახალგაზ-

რდას, ფინანსური პრობლემების გამო, 
სწავლის გაგრძელების საშუალება არა 
აქვს. არის შემთხვევები, როცა ოჯახების 
უმძიმესი მატერიალური მდგომარეობის 
გამო, სტუდენტები იძულებულნი არიან 
შეწყვიტონ სწავლა საერთოდ ან გარკვე-
ული დროით მაინც. 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 
17 მარტის დადგენილების თანახმად, 
სოციალური პროგრამის ფარგლებში სა-
ხელმწიფო აფინანსებს იმ სტუდენტებს, 
რომლებმაც ბოლო ორი წლის განმავლო-
ბაში ისწავლეს და სრული ზოგადი განათ-
ლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
ოკუპირებულ ზონაში არსებულ ზოგად-
საგანმანათლებლო სკოლაში აიღეს. ასევე 
დაფინანსებას მიიღებენ ის სტუდენტე-
ბი, რომლებიც 2008 წლის 7 აგვისტომდე 
ბოლო 2 წელი ოკუპირებულ ტერიტორი-
აზე სწავლობდნენ და ატესტატი ოკუპი-
რებული ტერიტორიის გარეთ აიღეს. სულ 
დაფინანსდება 80 სტუდენტი. 

ამ კატეგორიის სტუდენტებმა დაფი-
ნანსების მისაღებად, არაუგვიანეს 3 ოქ-
ტომბრისა, უნდა წარადგინონ შემდეგი 
დოკუმენტაცია: განცხადება, საქართ-
ველოს მოქალაქის პირადობის დამადას-
ტურებელი დოკუმენტის ასლი, სრული 

ზოგადი განათლების დამადასტურებე-
ლი დოკუმენტის ასლი, ცნობა სკოლიდან 
ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლის 
შესახებ. 

ამდენად, სახელმწიფოს მხრიდან გა-
დადგმული ეს ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელო-
ვანია. წლეულს პირველად მოხდა ისე, რომ 
სრულად ფინანსდება უმაღლეს სასწავ-
ლებელში სწავლის პირველი საფეხური, 
ანუ ბაკალავრიატი. ერთჯერად დახმარე-
ბებს სტუდენტებზე გასცემს აფხაზეთის 
განათლებისა და კულტურის სამინისტ-
როც. ამ ქვეპროგრამის მიზანიც აფხაზე-
თიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების 
ფინანსური მხარდაჭერაა. მართალია, 
დახმარება ერთჯერადია, მაგრამ მნიშვნე-
ლოვანია. არაერთ დევნილ ახალგაზრდას 
დავეხმარეთ, ავუნაზღაურეთ სწავლის სა-
ფასური, მივეცით კონკურსებსა თუ ფო-
რუმებში მონაწილეობის საშუალება. ამ 
პროგრამებით, როგორც ცენტრალური, 
ისე ავტონომიური რესპუბლიკის ხელი-
სუფლება ცდილობს გამოხატოს მხარდა-
ჭერა სოციალურად დაუცველი დევნილი 
ახალგაზრდების მიმართ და მისცეს მათ 
შესაძლებლობა, სრულად გამოხატონ სა-
კუთარი პოტენციალი. 

ოკუპირებული ზონის სტუდენტების ბაკალავრიატზე 
სწავლას სახელმწიფო დააფინანსებს

ნათია კილაძე 

აფხაზეთიდან დევნილი არაერთი ახალგაზრდა, მიუხედავად წარმატებული აკა-
დემიური მოსწრებისა, უსახსრობის გამო უმაღლესი განათლების მიღებას წყვეტს ან 
საერთოდ ვერ ახერხებს. სამწუხაროდ, ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. განსაკუთ-
რებით მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში არიან ოკუპირებული ზონის სკოლადამთავრე-
ბულები, რომლებიც საკმაოდ წარმატებულად აბარებენ ეროვნულ გამოცდებს, თუმცა 
მათი სწავლის გაგრძლების საკითხი ეჭვქვეშ დგება ხოლმე. წლეულს სახელმწიფომ 
გადაწყვიტა ამ კატეგორიის სტუდენტების ბაკალავრიატზე სწავლების საფასური სრუ-
ლად დააფინანსოს.

ახალი სასწავლო წელი აფხაზეთის განახლებულ 
#1 საჯარო სკოლაში გაიხსნა

ნონა შონია, გალის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი.

15 სექტემბერს საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. 
აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ გიორგი ბარამიამ და აფხაზეთის განათლები-
სა და კულტურის მინისტრმა დალი ხომერიკმა სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთიდან 
იძულებით გადაადგილებულ და ოკუპირებული აფხაზეთის ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლების მოსწავლე ახალგაზრდობას და პედაგოგებს რეაბილიტირებული აფხაზეთის 
№1 საჯარო სკოლიდან მიულოცეს. “დარწმუნებული ვარ, მოსწავლეები გარემონტე-
ბულ სკოლაში მეტი მონდომებით გააგრძელებენ სწავლას და კარგი განათლებით შექმ-
ნიან ჩვენი ქვეყნის ღირსეულ მომავალს” -განაცხადა გიორგი ბარამიამ.

ლენტის გაჭრამდე
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— ბატონო მერაბ, თქვენი ხელმძღვა-
ნელობის პერიოდში რა შეიცვალა თეატრ-
ში და რამდენად გამდიდრდა მისი რეპერ-
ტუარი? 

— უკვე მეორე სეზონია, რაც თეატრის 
მმართველი ვარ. ამასობაში რამდენიმე 
ახალი სპექტაკლიც დავდგით, ესენია: “მე, 
ბებია, ბაბუა და ჭინკები” ნოდარ დუმბა-
ძის მოთხრობების მიხედვით, რეჟისორი 
გიორგი თავაძე; ლალი როსებას “პრემი-
ერა”, რეჟისორი დიმიტრი ღვთისიაშვილი; 
აქვსენტი ცაგარელის “ჭკუისა მჭირს”, 
რეჟისორი კოტე მირიანაშვილი; ოთარ 
პერტახიასა და ირაკლი სამსონაძის “კო-
მანის გულწითელა, თეთრი მტრედი”, რე-
ჟისორი იოსებ ნემსაძე. ეს უკანასკნელი 
სპექტაკლი აფხაზეთის ომის დროს კომან-
ში მომხდარ რეალურ ტრაგედიას მიეძღ-
ვნა. კომუნისტების მიერ გაპარტახებული 
კომანის ისტორიული ძეგლი, წმ. იოანე 
ოქროპირის სახელობის ეკლესია და სხვა 
სიწმინდეები აფხაზმა იური ანუამ აღად-

გინა და პირვანდელი სახე დაუბრუნა. 
აფხაზეთის ომის დროს სხალთის მო-

ნასტრიდან კომანში სამოღვაწეოდ ჩავიდა 
წარმოშობით ბაღდათელი მამა ანდრია 
ყურაშვილი. იგი იური ანუას მიერ აღდ-
გენილი წმ. იოანე ოქროპირის სახელობის 
ტაძრის წინამძღვრად დაინიშნა. მაშინ, 
როდესაც აფხაზეთში გაგანია ომი იყო, 
ქართველი მამა ანდრია და აფხაზი იური 
ანუა სულიერმა ერთობამ ძმებად აქცია. 
კომანის აღების დროს იური ანუა წამებით 
მოკლეს, მამა ანდრია კი დახვრიტეს. პი-
ესის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ამ ტრაგე-
დიის მომსწრე 19 წლის აფხაზი ბიჭი, მე-
ომარი დაურ ზუხბაა, რომელმაც ამ ამბის 
შემდეგ უარი თქვა ომში მონაწილეობაზე. 
დაური ომის შემდეგაც ხშირად მიდიოდა 
მამა ანდრიას საფლავზე, ინანიებდა ცოდ-
ვებს, ტიროდა და მისგან პატიებას ითხოვ-
და. “კომანის გულწითელა, თეთრი მტრე-
დი” ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე აქ-
ტუალური თემა იყო. ამჟამად ვმუშაობთ 

ახალ სპექტაკლ “ჰომო მორალესზე”, რო-
მელსაც ბექა ქავთარაძე დგამს. 

— რა არის ის უმთავრესი სათქმელი, 
რისი მიტანაც გინდათ ამ სპექტაკლით მა-
ყურებლამდე? 

— ბექა ქავთარაძის ეს სპექტაკლიც 
ომის თემაზეა, იმაზე, თუ როგორ შეიძ-
ლება ომის დროს ადამიანმა საკუთარი 
თავი წარმოაჩინოს, თუნდაც შეცვალოს. 
უფრო სწორად, კრიტიკულ სიტუაციაში 
ადამიანი კი არ იცვლება, არამედ თავის 
ნამდვილ სახეს ავლენს — ცუდსაც და 
კარგსაც. როგორც შექსპირმა თქვა: ჩვენ, 
ცოდვილნი, ადამიანების მხოლოდ სახესა 
ვცნობთ და არა გულებსო. ექსტრემალურ 
ვითარებაში ძნელია განსაზღვრო, ვინ 
როგორ მოიქცევა. ჩვენ ვიცით, როგორ 
მოვიქეცით წარსულში, ისიც ვიცით, თუ 
რას არ გავაკეთებთ მომავალში, მაგრამ, 
როგორც კი ექსტრემალურ სიტუაცი-
აში აღმოვჩნდებით, შეიძლება, სულ სხვა 
რამე გავაკეთოთ, ვიდრე წარმოგვედგინა. 

არ მჯერა, როდესაც ამბობენ, ამას ჩემს 
სიცოცხლეში არ გავაკეთებო. ეს უფრო 
სურვილია, ვიდრე რეალური შესაძლებ-
ლობა. ბექა ქავთარაძის ახალ სპექტაკლში 
სწორედ ეს პრობლემები იქნება დასმული. 
სპექტაკლი იდგმება ეგვიპტური წარმო-
შობის ფრანგი მწერლის რაჰმან ჰაკიმის 
პიესის მიხედვით. 

ბექა ქავთარაძემ არაერთი სპექტაკ-
ლი დადგა ჩვენს თეატრში. მათ შორის 
“ემიგრაცია N”, რომელიც ემიგრანტების 
პრობლემებს ეხება. არა კონკრეტულად 
ქართველი ემიგრანტების, არამედ ზოგა-
დად ემიგრანტების პრობლემებს. მათგან 
ძალიან ცოტამ მიაღწია რამეს ცხოვრება-
ში. უმეტესობა ძალიან ცუდ დღეშია. აქვე 
მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი თეატრი მხო-
ლოდ ასეთ მძიმე თემებზე არ მუშაობს. 
რეჟისორმა გოგა თავაძემ ნოდარ დუმბა-
ძის მოთხრობების მიხედვით შესანიშნავი 
სპექტაკლი “მე, ბებია, ბაბუა და ჭინკები” 
დადგა. ეს სპექტაკლი გამოირჩევა დუმ-

ბაძისეული ცრემლნარევი ღიმილით. ეს 
კომედია არაა, ეს არის სპექტაკლი, რომე-
ლიც მაყურებელს დააფიქრებს. 

ასევე ლალი როსებას ძალიან საინტე-
რესო და ცნობილი პიესა “პრემიერა” დად-
გა რეჟისორმა დიმიტრი ღვთისიაშვილმა. 
სპექტაკლი მოგვითხრობს პროვინციულ 
თეატრზე. მასში ასახულია თეატრისა და 
ზოგადად ადამიანის დღევანდელი პრობ-
ლემები: თეატრი ხომ ცხოვრებას ასახავს. 
საბედნიეროდ, ხელოვნების ამ დარგში 
გვხვდებიან ისეთი გენიოსები, რომლებიც 
წინასწარმეტყველებენ, თუ რა შეიძლება 
მოხდეს წლების შემდეგ, რა თემა შეიძ-
ლება იყოს აქტუალური. მხატვრობასა და 
მწერლობაში ეს უფრო ადვილია, თეატრ-
ში — ცოტა უფრო რთული, რადგან მაყუ-
რებელი უყურებს ცოცხალ შესრულებას 
და სცენაზე განვითარებული მოვლენების 
თითქმის უშუალო მონაწილეა. ბევრს ლა-
პარაკობენ იმაზე, რომ თეატრი შეიძლება 
ჩაანაცვლოს ხელოვნების სხვა დარგებმა. 
მსოფლიოში მას მერეა ამაზე ლაპარაკი, 
რაც გაჩნდა კინო და ტელევიზია. თუმცა 
ისინი ნამდვილად ვერ შეცვლიან თეატრს. 
ტელევიზია და კინო მყარად აფიქსირებს 
სინამდვილეს, სპექტაკლი კი ოდესღაც 
ნანახ ფოტოსავით რჩება მაყურებლის 
მეხსიერებაში. ის კადრი აღარასოდეს გან-
მეორდება. ერთ და იმავე პიესაში სხვა-
დასხვა რეჟისორი სხვადასხვა თემას გა-
მოყოფს. მაგალითად, სიყვარულის თემა 
მარადიულია, სპექტაკლში აუცილებელია 
სასიყვარულო სამკუთხედი, რაღაც კონფ-
ლიქტი, ინტრიგა. მაგრამ ამ ყველაფერს 
როგორ მივიტანთ მაყურებლამდე, ეს 
უკვე თეატრსა და რეჟისორზეა დამოკი-
დებული. 

— სამომავლოდ კიდევ რა გეგმები 
გაქვთ, როდის ხსნით სეზონს და რა სიურ-
პრიზებს უმზადებთ თქვენს ერთგულ მა-
ყურებელს? 

— რაც გაკეთდა, ვფიქრობ, არც ისე 
ცოტა იყო, მაგრამ ამან უკვე ჩაიარა და 
თუ ფეხს კვლავაც არ ავუწყობთ ცხოვ-
რებას და მაყურებელს სიახლეებს არ შევ-
თავაზებთ, არაფერი გამოვა. საერთოდ, 
ცხოვრების რიტმიც შეცვლილია, თითქოს 
უფრო სწრაფად ბრუნავს დედამიწა. დღე 
ისე გადის, რომ დღის ბოლოს ვფიქრობ, 
ნეტავ, რა გავაკეთე-მეთქი? თითქოს დრო 
არ გყოფნის, თითქოს ოცდაოთხი საათი 
უფრო მალე გადის, ვიდრე წინათ. ეს 
უფრო დედაქალაქების სენი მგონია. პრო-
ვინციულ ქალაქებში ცხოვრება თითქოს 
უფრო მშვიდი, წყნარი და გაწონასწორე-
ბულია. ჩვენ დედაქალაქის რიტმს უნდა 
ავყვეთ, სხვანაირად არ გამოვა. 

ორ ოქტომბერს ჩვენ მივიღებთ მო-
ნაწილეობას თბილისის საერთაშორისო 
თეატრალურ ფესტივალში. წარმოვად-
გენთ ბექა ქავთარაძის სპექტაკლს “ჰომო 
მორალეს”. ეს იქნება სეზონის გახსნაც და 
პრემიერაც. ორი ოქტომბერი გაგრის და-
ცემის დღეა და ამ დღეს ამ სპექტაკლის 
წარმოდგენა სიმბოლურია. 

გარდა ამისა, გოჩა კაპანაძე ჩვენს 
თეატრში დგამს სპექტაკლს “გუშინდელ-
ნი” შალვა დადიანის ცნობილი პიესის მი-
ხედვით. ნოემბერ-დეკემბერში, ალბათ, ამ 
სპექტაკლითაც წარვდგებით მაყურებლის 
წინაშე. 

— თქვენი თეატრი სპექტაკლებს მარ-
ჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე 
მართავს, რა კომენტარს გაუკეთებთ ამ 
ფაქტს? 

— მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღ-
ვანელობა ძალიან გვეხმარება და გვერდ-
ში გვიდგას. დიდი მადლობა მათ იმისთ-
ვის, რომ სოხუმის თეატრის დიდი გულშე-
მატკივრები არიან. 

— რა სიძნელეების წინაშე დგას დღეს-
დღეობით სოხუმის თეატრი? 

— მართალია, მარჯანიშვილის თეატ-
რის კარი ჩვენთვის ღიაა. ამასთანავე, 
აფხაზეთის მთავრობის ძალისხმევით, სა-
რეპეტიციოდ ვაჟა-ფშაველას 16 ნომერში 
შესანიშნავი დარბაზი გამოგვიყვეს, მაგ-
რამ სამომავლოდ აუცილებელია, საკუთა-
რი შენობა და სცენა გვქონდეს, რაც არა 
მგონია, აუსრულებელი ოცნება იყოს... 

— ჰქონდა თუ არა თეატრს გასტრო-
ლები და მონაწილეობთ თუ არა თეატრა-
ლურ ფესტივალებში? რას იტყვით თეატ-
რის გამორჩეულ მსახიობებზე?

— გასტროლები საზღვარგარეთ არ 
გვქონია, ამას სხვა სახსრები და სპონსო-
რები სჭირდება. ეს ცოტა ძვირი სიამოვ-
ნებაა. სამაგიეროდ, გვქონდა გასვლები 
გორსა და ვანში. ასეთი გასვლები მომა-
ვალშიც იგეგმება. რაც შეეხება თეატ-
რალურ ფესტივალებს, საქართველოში 
გამართულ თითქმის ყველა ფესტივალში 
ვმონაწილეობდით. 14 იანვარს, ქართუ-
ლი თეატრის დღეს, როცა ყველა თეატრს 
ეძლევა საშუალება, წარმოაჩინოს თავისი 
მსახიობები. საუკეთესო დებიუტისთვის 
თეატრალური საზოგადოების პრიზით 
დაჯილდოვდა ჩვენი თეატრის მსახიობი 
მარიამ ჩუხრუკიძე. ასევე, უნდა აღვნიშ-
ნო მსახიობი დავით ველიჯანაშვილი, რო-
მელმაც ოფიცრის შესანიშნავი სახე შექ-
მნა სპექტაკლში “კომანის გულწითელა, 
თეთრი მტრედი”. საინტერესო მსახიობე-
ბი არიან ნინო შავგულიძე, ზაზა ასანიშვი-
ლი, პაატა კიკვაძე... 

— რამდენად კანონზომიერად მიმდი-
ნარეობს თაობათა ცვლა თქვენს თეატრ-
ში?

— ამ პროცესს ცვლას ვერ დავარქ-
მევდი, ამას უფრო ახალი მსახიობების 
შემომატება ჰქვია. ჩვენი თეატრის ერთ-
ერთი კოლორიტია ლორინა პაპუაშვილი-
ელერდაშვილი, ასევე, ძალიან საინტერე-
სო მსახიობია ჯულიეტა პაკელიანი. ჩვენი 
თეატრის ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა 
ნუგზარ წერედიანი. გვყავს შესანიშნავი 
მოწვეული მსახიობები. თეატრის ცხოვ-
რება ასეთია — ხან შენ იწვევ, ხან შენსას 
იწვევენ, ხან კიდევ შეიძლება, მოწვეული 
მსახიობი სულაც შენი გახდეს. 

— და ბოლოს, თქვენ ზემოთ ჩემს მიერ 
ნახსენებ სიურპრიზზე არაფერი გითქ-
ვამთ. 

— ვამზადებთ კიდევ ერთ პრემიერას, 
რომელზეც ჯერ არაფერს გეტყვით. გვინ-
და, რომ ეს სპექტაკლი მაყურებლისთვის 
სასიამოვნო სიურპრიზად დარჩეს. ჩვენი 
ძალები ამჯერად უნდა მოვსინჯოთ უც-
ხოური დრამატურგიის კლასიკაშიც, ისე, 
როგორც ეს სოხუმის თეატრს ეკადრება. 
თეატრი მხოლოდ მაშინაა ცოცხალი, რო-
დესაც ახალ-ახალი იდეებით ამდიდრებს 
რეპერტუარს.

მერაბ ბრეკაშვილი:

თეატრი მხოლოდ მაშინაა ცოცხალი, როდესაც რეპერტუარს 
ახალი იდეებით ამდიდრებს

მაია შონია

კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატულმა 
თეატრმა ამ ზაფხულს 125-ე საიუბილეო სეზონი დახურა. თეატრმა, ამასთან დაკავში-
რებით, მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრის მცირე სცენაზე წარ-
მოადგინა ლალი როსებას პიესა “პრემიერა”, რომლის დამდგმელი რეჟისორია დიმიტრი 
ხვთისიაშვილი. სპექტაკლის დასასრულს მაყურებელს საიუბილე თარიღი მიულოცეს 
თეატრის მმართველმა მერაბ ბრეკაშვილმა და აფხაზეთის განათლებისა და კულტუ-
რის მინისტრმა დალი ხომერიკმა. დალი ხომერიკმა მადლობა გადაუხადა სოხუმის კ. 
გამსახურდიას სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრის შემოქმედებით კოლექტივსა 
და ტექნიკურ პერსონალს თეატრის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და 
თეატრში მრავალწლიანი შემოქმედებითი საქმიანობისათვის, აფხაზეთში ქართული 
სასცენო ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის და 
მათ მადლობის სიგელები გადასცა.

სოხუმის თეატრის მიერ 1885 წელს დაწყებული ისტორია ბევრი რამით არის გამორ-
ჩეული. მათ შორის იყო წარმატებები და წარუმატებლობა, ომის ავბედითი დღეები და 
დევნილობა, შემდეგ კი ახალ გარემოში დამკვიდრებისთვის დაუღალავი გარჯა. ამჟა-
მად თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივი მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე 
წარმოადგენს თავის ხელოვნებას, მაგრამ იგი უდიდესი ტრადიციების მქონე მასპინძელ 
სცენასაც ღირსეულად ამშვენებს და 125-წლიან ისტორიასაც წარმატებით აგრძელებს. 
2 ოქტომბერს სოხუმის თეატრი ახალ სეზონს გახსნის. იგი თბილისის საერთაშორისო 
თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში მაყურებლის წინაშე პრემიერით წარსდგება. 
წარმოდგენილი იქნება ბექა ქავთარაძის სპექტაკლი “ჰომო მორალეს”. ახალ სეზონზე 
მაყურებელს სხვა სიურპრიზებიც ელოდება. ამ სიახლეებსა და პრობლემებზე გვესაუბ-
რება სოხუმის თეატრის მმართველი მერაბ ბრეკაშვილი:

სცენა სპექტაკლიდან “პრემიერა”, მარიამ ჩუხრუკიძე და მერაბ ბრეკაშვილი

სცენა სპექტაკლიდან “კომანის გულწითელა, თეთრი მტრედი”



Cemi afxazeTi
5

სექტემბერი, 2011 წელი

ნიკა მემანიშვილი, 
კომპოზიტორი:
გუდაუთაში, ზღვის პირას არის 

ერთი უმშვენიერესი და ულამაზესი 
დასახლება, რომელსაც ახალსოფელს 
უწოდებენ. აქ თავის დროზე ჩამოასახ-
ლეს რაჭველები, რომელთა შორის 
დედაჩემის წინაპრებიც იყვნენ. აქე-
დან გამომდინარე, მთელი ჩვენი ოჯა-
ხი ზაფხულს ორ ნაწილად ჰყოფდა: მე 
და ჩემი დეიდაშვილ-ბიძაშვილები ჯერ 
რაჭას ვესტუმრებოდით ჩვენ-ჩვენს 
სოფლებში. მერე კი, ყველანი ერთად 
ახალსოფელში მოვიყრიდით თავს და 
ზაფხულის ბოლომდე იქ ვაგრძელებ-
დით დასვენებას. როდესაც ვისმენ ან 
ვკითხულობ ფრაზას — “გვახსოვდეს 
აფხაზეთი”, ცოტა არ იყოს, მშურს იმ 
ადამიანების, რომელთაც აფხაზეთი არ 
უნახავთ, მისი ხიბლი არ შეუგრძვნიათ 

და ამდენად, მისი დაკარგვით გამოწ-
ვეულ მოუშუშებელ ტკივილს ისეთი 
სიმძაფრით არ განიცდიან. 

ისე მოხდა, რომ აფხაზეთში ომი რომ 
დაიწყო, სწორედ იქ ვიყავით. მთელი 
ოჯახი თბილისის მიმართულებით წა-
მოსული მატარებლის ბოლო რეისს გა-
მოვყევით. მახსოვს ტყვიების ზუზუნში, 
როგორ გავრბოდით მატარებლისკენ 
და როგორ ძლივ-ძლივობით ვეწეოდით 
თითქმის დაძრულ მატარებელს. 

ბუნებრივია, ახალსოფელთან, იმ 
სახლთან უამრავი მოგონება მაკავში-
რებს და მათ შორის ერთიც, რომელ-
ზეც მინდა მოგითხროთ. იმ სახლში არ 
იყო ფორტეპიანო. საერთოდ, ეს ინსტ-
რუმენტი მთელ დასახლებაში არავის 
ჰქონდა. ერთადერთი მუსიკალური ინს-
ტრუმენტი, რომელიც რატომღაც სახ-
ლში მოგვეპოვებოდა, აკორდეონი იყო. 

ჩემი პირველი ნოტებიც, რომელიც მუ-
სიკასთან არის დაკავშირებული, სწო-
რედ აკორდეონზე გავაჟღერე. ალბათ, 
აბსოლუტურ სისულელეს ვუკრავდი, 
მაგრამ პირველი შთაბეჭდილება მუსი-
კის ჯადოსნური სამყაროსი და ბგერი-
სა, აკორდეონმა მომანიჭა. 

როდესაც სახლიდან გამოქცეულე-
ბი მატარებელში ჩავსხედით და ცოტა-
ოდენი სული მოვითქვით, აღმოვაჩინეთ, 
რომ აკორდეონი შინ დაგვრჩენოდა. 
გული ძალიან დამწყდა და გულწრფე-
ლად ვამბობ, დღემდე მესიზმრება ის 
სახლი და ის აკორდეონი. რა თქმა უნდა, 
ვოცნებობ, მალე დავბრუნდეთ აფხა-
ზეთი და ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ 
როცა ეს მოხდება, უპირველესად გა-
ვიქცევი გუდაუთაში, ახალსოფელში იმ 
იმედით, რომ ის აკორდეონი, ჩვეულები-
სამებრ, ისევ მისაღებ ოთახში, ისევ იქ 
მდგარ მაგიდაზე დამხვდება.

ნინო ჩხენკელი 

აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტრომ, სამშვიდობო გა-
ნათლების სტრატეგიის ფარგლებში, 
აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავ-
ლეებთან და პედაგოგებთან ერთად, 
პროექტის “ერთად ვაშენოთ მომავალი” 
პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაცია 
მშვიდობის საერთაშორისო დღეს მიეძღ-
ვნა.

პრეზენტაციაზე მოსწავლეებმა წარ-
მოადგინეს საკუთარი ხელით აშენებუ-
ლი აგრო–ტურისტული სოფლის მაკეტი. 
ეს მაკეტი მათ 2011 წლის ივლისში, ქო-
ბულეთში, აფხაზეთის განათლებისა და 
კულტურის სამინისტროს “სამშვიდობო 
ბანაკში” მალოპლოსკას საგანმანათ-
ლებლო საზოგადოების (MTO–პოლონე-
თი) პროექტის “მშობელთა და მასწავ-
ლებელთა ასოციაციები მოქმედებაში” 
ფარგლებში შექმნეს. ბანაკში აფხაზე-
თის საჯარო და ოკუპირებული სკოლე-
ბის 30-ზე მეტი მოსწავლე იმყოფებოდა. 

აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტრო ყოველწლიურად 
ახორციელებს პროექტს “სამშვიდობო 

ბანაკი”, რომელიც ემსა-
ხურება ახალგაზრდებში 
სამშვიდობო ხედვებისა 
და ინიციატივების განვი-
თარებასა და აღზრდას. 
პროექტის პარტნიორია 
“თიბისი ბანკი”, რომე-
ლიც უზრუნველყოფს 
მონაწილეთა ტრანსპორ-
ტირებას (თბილისი- ქო-
ბულეთი-თბილისი).

ერთი კვირის გან-
მავლობაში, მოზარდებ-
მა ისწავლეს სახლების 
მშენებლობა, სოფლის 
ურბანული და სტრატე-
გიული დაგეგმარება, 
მწვანე ზონის შექმნა, 
აგრარული სექტორის 
მუშაობის პრინციპი. 
პროექტი მნიშვნელოვა-

ნია და ხელს უწობს მოზარდების აქტი-
ურად ჩართვას ქვეყნის აღმშენებლობით 
პროცესში. 

მსგავსი ტრენინგების ჩატარების გა-
მოცდილება ევროკავშირის ქვეყნებში 
უკვე არსებობს. ერთ-ერთი მათგანია პო-
ლონეთი. ქართველებს სწორედ პოლო-
ნელებმა გაგვიზიარეს ეს გამოცდილება.

რამდენიმე თვის წინათ ევროკავში-
რის წევრი ქვეყნების მონაწილეობით, 
პოლონეთში ჩატარდა ტრენინგი, რო-
მელშიც საქართველო და აზერბაიჯა-
ნიც მონაწილეობდნენ. საქართველოდან 
ტრენინგს დაესწრნენ აფხაზეთის მე-7, 
მე-11 და 21-ე საჯარო სკოლების პედა-
გოგები და სამეურვეო საბჭოს წევრი 
მშობლები (სულ 6 ადამიანი). მათ ტრე-
ნინგზე სკოლებში მსგავსი აქტივობების 
განხორციელების შესახებ გამოცდილე-
ბა მიიღეს. შემდეგ პოლონელმა ტრე-
ნერებმა ქართველი პედაგოგებისთვის 

ტრენინგი ზუგდიდში ჩაატარეს. ქართვე-
ლებმა გამოცდილება ბაქოშიც გაიღრმა-
ვეს. აქ ტრენინგში უკვე მოსწავლეებიც 
ჩაერთნენ. აფხაზეთიდან დევნილმა 36-
მა მოსწავლემ წარმატებით გაართვა 
თავი დავალებას. როგორც დასაწყის-
შიც აღვნიშნეთ, მათ აგრო-ტურისტული 
სოფლის მაკეტი შექმნეს. 

მსგავსი პროექტი ევროკავშირის 
ბევრ ქვეყანაში ხორციელდება. ჩვენ-
თან კი სიახლეა. იგი მოზარდებს უვი-
თარებს სამოქალაქო ქცევის წესებს, 
დემოკრატიულ გარემოში ცხოვრების 
უნარ-ჩვევებს, უმძაფრებს პასუხისმ-
გებლობის გრძნობას. ისინი უფრო ტო-
ლერანტულები ხდებიან თავიანთი თა-
ნატოლების მიმართ, სწავლობენ, თუ 
როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ საჯარო 
ქონებას. სწავლობენ საზოგადოებასთან 
ურთიერთობას, ურთიერთობის აწყობას 
მეზობელთან, გადაწყვეტილების მიღე-
ბის ხერხებს, დროის მართვას, სახლის 
პროექტირებას, დაგეგმვას, ბიუჯეტი-
რებას, ურთიერთობას ბანკებთან, ხელ-
შეკრულების დადებას, ტენდერში მონა-
წილეობას, მართვის სხვადასხვა ორგა-
ნოების ფუნქციებსა და მოვალეობებს, 
კერძო და საზოგადოებრივი ქონების 
პატივისცემას, აქტიური სამოქალაქო 
პოზიციის ქონის აუცილებლობას, საკუ-
თარი მოსაზრების დაცვას, განსხვავებუ-
ლი აზრის მოსმენას და ა. შ. 

აფხაზეთის განათლებისა და კულტუ-
რის სამინისტრო პროექტის მომავალში 
გაგრძელებას გეგმავს.

აფხაზეთის სიმღერისა და 
ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი 

ხობის ფესტივალზე

საკუთარი ინფორმაცია
ა ფ ხ ა ზ ე თ ი ს 

სიმღერისა და ცეკ-
ვის სახელმწიფო 
ანსამბლი ხობის 
რიგით მე–5 საერ-
თაშორისო ფესტი-
ვალში — “სიმღე-
რა სამეგრელოზე” 
მონაწილეობდა. 
უკვე მეორე წელია, რაც ანსამბლს ამ 
ფესტივალში სპეციალურად იწვევენ.

წლეულს ანსაბლმა დამსწრე საზოგა-
დოებას სიმღერა “აფხაზური საქორწი-
ლო სუიტა” და ტრადიციული აფხაზური 
ცეკვა შესთავაზა. 

ფესტივალის მიზანი ქართული ფოლ-
კლორის, კერძოდ, მეგრული სიმღერის 
წარმოჩენა და მისი ქვეყნის შიგნით თუ 
გარეთ პოპულარიზაცია. ფესტივალს ეს-
წრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი 
მიხეილ სააკაშვილი, მთავრობის წევრე-
ბი და უცხოელი სტუმრები. 

ფესტივალი საქართველოს პარლა-
მენტის წევრის გოდერძი ბუკიას მიერ 
არის დაფუძნებული და საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ფონდის “ხობი” თაოს-
ნობით უკვე მეხუთე წელია ხობის რა-
იონში ტარდება. მისი მხარდამჭერები 
არიან: საქართველოს კულტურისა და 
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ქართუ-
ლი ხალხური სიმღერის საერთაშორისო 
ცენტრი, სახელმწიფო რწმუნებულის–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია სამეგ-
რელო–ზემო სვანეთში, ხობის მუნიციპა-
ლიტეტის საკრებულო და გამგეობა.

გუდაუთაში დარჩენილი აკორდეონი
ნატო კორსანტია

აფხაზეთის წართმევიდან მის დაკარგვამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯია — დროის მიერ 
დაჯაბნილი ტკივილი, რადგან ტკივილი გვაფხიზლებს და გვაერთიანებს კიდეც. ასეთ-
სავე განცდას იწვევს კომპოზიტორ ნიკა მემანიშვილის აფხაზეთთან დაკავშირებული, 
ქვეტექსტებითა და რწმენით სავსე ერთი მოგონება.

ძნელია, საქართველოში იპოვო ადამიანი, რომელსაც აფხაზეთში გულის ნაწილი არ 
დარჩენოდეს. გამორჩეული შემოქმედის — კომპოზიტორ ნიკა მემანიშვილისთვისაც მუ-
სიკალურ სამყაროსთან და მუსიკალურ ბგერასთან პირველი შეხება აფხაზეთს უკავშირ-
დება თურმე, პირველი მუსიკალური ბგერები მას სწორედ აფხაზეთში გაუჟღერებია. 

თუმცა, გვჯერა, რომ თავის დროზე იქ დარხეული ბგერები თუ სიტყვები, იქ წარ-
მოქმნილი ფიქrები თუ ოცნებები... სინამდვილეში არსად გამქრალან, უბრალოდ, ერ-
თად თავმოყრილნი ისევ აფხაზეთს დასტრიალებენ თავს და იქაურობას ჩვენი დაბრუ-
ნების მოლოდინით მუხტავენ.

ერთად ვაშენოთ სოფელი
პროექტი სამშვიდობო განათლების სტრატეგიის ფარგლებში
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ძველი აფხაზეთის მოსახლეობის ეთ-
ნიკურ ვინაობაზე ბევრი დაწერილა და 
მომავალშიც დაიწერება ისევე, როგორც 
საქართველოს ამ ერთ-ერთი ძირძველი 
კუთხის ისტორიული წარსულის სხვა 
მრავალ პრობლემაზე.

სავსებით გასაგებია, რომ აღნიშნული 
საკითხი დიდი ხანია გასცდა წმინდა მეც-
ნიერული ინტერესების ფარგლებს და 
პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი სიმწვავე 
შეიძინა, უფრო მეტიც, ამ სამკვდრო-
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხს 
მჭიდროდ უკავშირდება ქართველების 
ისტორიული უფლება აფხაზეთზე. პო-
ლიტიკურად ანგაჟირებული სეპარატის-
ტული “პუბლიცისტიკა” და არგუმენ-
ტაციის მხრივ მასთან გათანაბრებული 
“ისტორიოგრაფია” ერთ ჭაპანწყვეტაშია, 
რათა როგორმე “დაამტკიცოს”, რომ ქარ-
თველობა აფხაზეთში გარედან მოსული 
უცხო ელემენტია და არა ამ კუთხის ძირ-
ძველი მკვიდრი მოსახლეობა.

აფხაზეთი რომ ყოველთვის ქართული 
ეთნიკური, სახელმწიფოებრივი და რელი-
გიური სივრცის ორგანული ნაწილი იყო, 
ისტორიულ მეცნიერებაში ელემენტარუ-
ლი დებულებაა, რომლის ჭეშმარიტება 
ყველამ, მათ შორის, აფხაზური სეპარა-
ტიზმის იდეურმა “მამებმაც” მშვენივრად 
იციან, მაგრამ სხვა საკითხია გინდა თუ 
არა, უფრო სწორად, ხელს გაძლევს თუ 
არა ამ ქრესტომათიული ჭეშმარიტების 
აღიარება. ამ კატეგორიის “მოაზროვ-
ნეებთან” ყოველგვარი პოლემიკა ფუჭია, 
ისევე, როგორც არაფრის მაქნისია მათ-
თვის ისტორიული ჭეშმარიტება. მაგრამ 
სიმართლე სჭირდება ჩვენს საზოგადო-
ებას, აგრეთვე, მათ, ვისაც სრული ინ-
ფორმაცია არა აქვთ და სურთ გაერკვნენ 
სინამდვილის არსში.

ერთ-ერთი წერილობითი ისტორი-
ული წყარო, რომელიც ძველი აფხაზეთის 
მოსახლეობის ეროვნულ ვინაობას დო-
კუმენტურად წარმოაჩენს, სამეცნიერო 
ლიტერატურაში ძალზე პოპულარული 
“ბიჭვინტის იადგარის” სახელწოდებით 
ცნობილი წერილობითი ძეგლია, სადაც 
თავმოყრილია აფხაზთა (დასავლეთ სა-
ქართველოს) საკათალიკოსოს საზღვ-
რების, ყმა-მამულების, სამართლებრი-
ვი ნორმების და ა.შ. შესახებ ძვირფასი 
ცნობები, რომლებიც ქრონოლოგიურად 
XVI-XVII საუკუნეებს მოიცავს.

განსაკუთრებული ღირებულებისაა 
ის ცნობები, რომლებიც თანამედროვე 
აფხაზეთის ანუ 1922 წ. დადგენილი აფ-
ხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცე-
ული ტერიტორიის ტოპონიმიკას და ონო-
მასტიკას ეხება.

ამ იადგარში შეტანილია ოდიშის 
მთავრის მამია დადიანის (1532-1572) 
მიერ 1557-1572 წლებში ბიჭვინთის სა-
კათალიკოსოსათვის ადგილ-მამულების 
და ყმა-გლეხების შეწირულობის შესახებ 
საბუთების მოკლე შინაარსი. ამ ცნო-
ბებში ოდიშის სამთავროს იმ ნაწილში, 
რომელიც მდ. ენგურსა და ანაკოფიას 
შორის იყო მოქცეული, დასახელებულია 
შემდეგი სოფლები: ნაჟანეო (აწინდელი 
ოტობაია), წამხარი (აწინდელი თაგილო-
ნის უბანი), ხოირი (ოტობაიასა და თაგი-
ლონის მიდამოებში), სუბეში (აწინდელი 
აჩიგვარა), ტყაურუ (მდ. კოდორის შე-
სართავთან), მარმარისკარი (ოჩამჩირის 
რაიონი, აფსუებმა მარმარ-აბაა შეარქ-
ვეს), მუხური (მდინარეებს ოქუმსა და 
კოდორს შორის ლოკალიზდება), რაბიწა 
(აწინდელი რაფიწა გაგრის რაიონში, ლი-
ძავასთან), აითარნე და არუხა (ბიჭვინ-
თის სიახლოვეს, ზუსტი ლოკალიზაცია 
არ ხერხდება).

ჩამოთვლილი ტოპონიმებიდან ქარ-
თული ენის ნიადაგზე ეტიმოლოგია არ 
ეძებნება მხოლოდ ორს. ესენია აითარნე 
და არუხა, მაგრამ მათ ახსნა არ ეძებნე-
ბათ არც აფსუების ენაზე. ტოპონიმიკაში 
ცნობილი მოვლენაა, რომ ადგილის სა-
ხელწოდება დროთა განმავლობაში ფო-
ნეტიკური ცვლილების შედეგად არც თუ 
იშვიათად იმდენად შორდება თავდაპირ-
ველ ფორმას, რომ მისი შინაარსის გაგება 
პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. რო-
გორც ჩანს, ასეთი ბედი ეწია აღნიშნულ 
ორ ტოპონიმს. დანარჩენი ტოპონიმები 
მთლიანად იხსნება მეგრულის საფუძ-
ველზე.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ცნობე-
ბი ამ სოფლების მოსახლეობის შესახებ. 
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, 
რომ “იადგარში” არ არის ჩამოთვლილი 
მოსახლეები იმ სოფლებისა, რომლებიც 
მთლიანად იქნა შეწირული ეკლესიისათ-
ვის — ასეთ შემთხვევაში მითითებულია 
შეწირული კომლების მხოლოდ რაოდე-
ნობა. დასახელებულია სოფლიდან თი-
თო-ოროლა შეწირული გლეხების გვარე-
ბი. ესენია: წამხარში გამკერვალია, ტყა-
ურუში — ჭუჭურია და დათია შამიგიები, 
მარმარისკარში — ეგვიბტია და ჩხუნბუ-
რია, რომელთა ქართველობა მტკიცება-
საც არ საჭიროებს.

არანაკლებ საინტერესოა “ბიჭვინტის 
იადგარის” მინაწერი საბუთების ინფორ-
მაცია ჩვენთვის საინტერესო საკითხთან 
დაკავშირებით. ოდიშის მთავრის ლევან 
II დადიანის მიერ 1611-1616 წლებში გა-
ცემული შეწირულობის წიგნის მიხედვით 
სოფ. ჭალაში (აწინდელი ჭლოუ, აფსუ-
ური გამოთქმით, ოჩამჩირის რაიონში), 
ჯაიანების ყოფილ მამულში, სხვათა შო-
რის, ცხოვრობდნენ: გრიგოლ და ლომი-
ნია გოგოლდავები, მიხილია ჩანგელია, 
ქვაქვალია შანტავა, მიკალანდი ფივლია, 
ვაგიჭორდი კვიკვავა, ობიშხუა ფელია, 
მაჭირხოლი ჭანია; სოფ. ფშიაში (აფსუ-
ები ფშაფს უწოდებენ) — ბიბილია.

ბიჭვინთის კათალიკოსის, მალაქია 
გურიელის ანგარიშგების (1629-1639 წწ.) 
მიხედვით სოფ. ილორის მკვიდრთა შო-
რის დასახელებულია ჩხოხოძე. 

კათალიკოსი გრიგოლ ლორთქიფანი-
ძე ერთ-ერთ სიგელში, რომელიც 1696-
1706 წლებით თარიღდება, მოგვითხრობს 
თუ როგორ დაიხსნა ყვაპუ შარვაშიძისა-
გან ენგურსგაღმა მცხოვრები საეკლესიო 
გლეხები, შარვაშიხო და ფათი ნარმანი-
ები და დაასახლა ხიბულაში. ეს ის დროა, 
როდესაც შარვაშიძეების მეთაურობით 
ბზიფის და წებელის ხეობებიდან დაძ-
რულმა ჩერქეზულ-ადიღეურმა ტომებმა, 
იავარჰყვეს რა ოდიშის სამთავრო კო-
დორიდან მდ. ენგურამდე, გამოაძევეს 
იქიდან მკვიდრი ქართული მოსახლეობის 
დიდი ნაწილი. ადგილზე დარჩენილებს 
ან ტყვეებად ჰყიდდნენ ოსმალებზე ან 
მონებად აქცევდნენ. სწორედ ამიტომ კა-
თალიკოსი იძულებული იყო მრავალრიც-
ხოვანი საეკლესიო ყმებიდან დარჩენილი 
თითო-ოროლა კომლი, მათ შორის, ნარ-
მანიების ოჯახი ძირძველი სამკვიდრო-
დან უსაფრთხო ადგილზე გადმოეყვანა.

“ბიჭვინტის იადგარში” დაცული ინ-
ფორმაცია ზღვაში წვეთია დღეისათვის 
მოღწეული იმ მასალებს შორის, რომლე-
ბიც XVI-XVII საუკუნეში აწინდელი აფხა-
ზეთის რეალობას წარმოაჩენს — ზღვაში 
წვეთია არა მარტო მოცულობით, არამედ 
სინამდვილის ასახვის თვალსაზრისი-
თაც. “იადგარი” ერთ-ერთია იმ პირველ-
წყაროებს შორის, რომლებიც ნათელყო-
ფენ აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის 
ქართველობას.

“ბიჭვინტის იადგარი” და აფხაზეთის 
მოსახლეობა

გონელი არახამია

XVI-XVIII საუკუნეების ქართული და 
უცხოური წყაროებიდან კარგად ჩანს, თუ 
როგორ მიმდინარეობდა ქართული მოსახლე-
ობის აყრა და განდევნა თავისი სამკვიდრო-
დან. მდინარეებს — კელასურსა და ეგრისწ-
ყალს შორის მოსახლეობის ნაწილი აფხაზთა 
მიერ აოხრებისა და აკლების დროს გადაიხ-
ვეწა; ვინც მახვილს, შიმშილსა და ავადმყო-
ფობას გადაურჩა, აფხაზებმა ტყვედ მიჰყი-
დეს თურქებს. დაცარიელებულ ადგილებზე 
აფხაზები სახლდებოდნენ. იმავდროულად 
მიმდინარეობდა გადარჩენილი ქართული 
მოსახლეობის გააფხაზების პროცესი, რაც 
ყველაზე ადრე აფხაზეთის მთის თემებში (წე-
ბელი, დალი, ფსხუ) დაიწყო. ამიტომაც არის, 
რომ აფხაზთა დიდი ნაწილი დღეს ქართულ 
გვარსახელებს ატარებს. 

ეთნიკურ ცვლილებებს თან სდევდა გეოგ-
რაფიული სახელწოდებების შეცვლა. ტოპო-
ნიმიკა, რომელსაც ხატოვნად “მიწის ენას” 
უწოდებენ ძალიან მგრძნობიარეა ეთნო-პო-
ლიტიკური ცვლილებებისადმი. ტოპონიმე-
ბის ნაწილი გაქრა, ნაწილს კი სახელწოდება 
შეეცვალა. ასე, მაგალითად: აღაცოს წყალს 
ააფსთა ეწოდა, ზუფუს მდინარეს — ხიფსთა, 
მუწუს წყალს — მჭიშთა, ციხე-ქალაქ ანაკო-
ფიას და ანაკოფიის მდინარეს — ფსირცხა, 

ცხომის მდინარეს — გუმისთა, სოფ. მარმა-
რისკარს — მარმალ აბაა (აბაა, აფხ. ციხე), 
სოფ. კელასურს — აბგიძირა, სოფ. ჭალას — 
ჭლოუ, სოფ. ღალიძგას — ბესლახუბა, სოფ. 
თილითს — აბააჟვახუ (აფხ.შენობის იქით), 
სოფ. თხილარს — თხინა, სოფ. შქა წყარს 
(მეგრ. შუა წყალი) მდ. კოდორის დელტაზე 
— აძიუბჟა, რაც ქართული სახელწოდების 
პირდაპირი თარგმანია აფხაზურად.

შუა საუკუნეებში საქართველოს შავიზ-
ღვისპირეთის მნიშვნელოვანი ციხე-ქალაქი 
იყო ცხომი. ქართულ წყაროებში მისი სახელ-
წოდება ცხომი//ცხუმის ფორმით გვხვდება 
და რცხილას ძველი ქართული სახელიდან 
“ცხომი” მომდინარეობს. XIV ს. დასაწყისში 
არაბი ავტორი აბუ-ალ-ფიდა პირველად იხ-
სენიებს ქალაქს სახელწოდებით “სუხუმ”, 
რაც ქართული “ცხუმის” არაბული შესატყვი-
სია. ამ ქალაქს “სუხუმ”//”სოხუმს” ეძახდნენ 
თურქ-ოსმალებიც. ცნობილია, რომ აღმოსავ-
ლურ ენებს (არაბული, თურქული) ც ბგერა 
არ გააჩნიათ, თანაც ორი თანხმოვნის ერთად 
გამოთქმაც უჭირთ. ასე მივიღეთ ქართული 
ცხომი//ცხუმიდან სუხუმ//სოხუმი. აფხაზებ-
მა მას “აყვა” უწოდეს. ეს აფხაზური გეოგ-
რაფიული სახელი პირველად მდ.ყუბანის 
შუა წელზე იტალიელი კარტოგრაფის ჯ. 
გასტალდის 1561 წლის რუკაზე გვხვდება; 
საკუთრივ სოხუმის მნიშვნელობით, “აყუს” 
ფორმით, 1737 წელს ქართულად შედგენილ 
დასავლეთ საქართველოს რუკაზეა დაფიქსი-
რებული, თუმცა იქვე მახლობლად აღნიშნუ-
ლია “ცხუმის ციხეც”. 

აფხაზეთში ჩამოსახლებული აბაზა-ადი-

ღები გვაროვნულ თემებად (აქითა) სახლდე-
ბოდნენ. ცალკეულ გვარებს ეკავათ მთელი 
სოფლები. ასე, მაგალითად: სოფ. დოპუაქით 
(ამჟ. სოფ. აძიუბჟას ერთ-ერთი უბანი) და-
სახლებული იყო გვარით დოპუა; ეშბებით 
იყო დასახლებული სოფ. ბედიას ერთი ნა-
წილი — ეშქით; შოუებით — შოუაა-რუხცა 
(სოფ. ჯგერდაში); სოფ. ბაზაარქით (ამჟ. 
სოფ. აბღარხუკის ერთ-ერთი უბანი), და-
სახლებული იყო გვარით ბაზბა; ბაღაარქით 
(სოფ. აბღარხუკის უბანი) — გვარით ბაღბა; 
კულანურხვა (აფხ. კულანების მაღლობი) 
გვარით კულანბა; ზვანდრიფში (აფხ. ზვანბე-
ბის სამფლობელო) გვარით ზვანბა; ბლაბურ-
ხვა (ბლაბების მაღლობი) გვარით ბლაბბა; 
ჩაბალურხვა (ჩაბალების მაღლობი) გვარით 
ჩააბალ; თარკილაარჰაბლა (სოფ. დურიფშში) 
— გვარით თარკილ და სხვ.

XIX საუკუნეში რუსეთის იმპერიამ ქარ-
თული სამეფო-სამთავროები ნაწილ-ნაწილ 
შეიერთა. 1810 წელს რუსეთის იმპერიის შე-
მადგენლობაში შევიდა აფხაზეთი, როგორც 
საქართველოს ერთ-ერთი მხარე. თუმცა, რე-
ალურად, რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში 
მხოლოდ სოხუმის ციხეს ფლობდა.

კავკასიის რუსულმა ადმინისტრაციამ 
აფხაზეთის საბოლოოდ დამორჩილების მიზ-

ნით 1830 წელს “აფხაზეთის ექსპედიცია” 
მოაწყო და შავი ზღვის სანაპირო პუნქტები 
— გაგრა, ბიჭვინთა, ბომბორა დაიკავა. რუ-
სებმა აქ ციხესიმაგრეები ააგეს და მეციხოვ-
ნეები ჩააყენეს. იმავე ხანებში, 1834-1835 
წლებში, კავკასიის რუსულმა ადმინისტრა-
ციამ რედუტ-კალედან (ყულევი), რომელიც 
მაშინ საქართველოს შავიზღვისპირეთში 
მნიშვნელოვანი საზღვაო პუნქტი იყო, სოხუ-
მამდე და სოხუმიდან ბომბორისა და ბიჭვინ-
თის გავლით გაგრამდე გზა გაიყვანა. გზის 
გაყვანის შემდეგ მდ.ბზიფსა და გაგრას შო-
რის ტერიტორია აფხაზეთის მთავრის და, შე-
საბამისად, რუსეთის ხელისუფლების იურის-
დიქციაში მოექცა. იმავდროულად, რუსეთის 
ხელისუფლებამ აფხაზეთის მთავარს, რომე-
ლიც მაშინ მხოლოდ ბზიფის ოლქს ფლობდა 
როგორც სამთავრო დომენს, გუმას (ტერი-
ტორია მდ. გუმისთასა და მდ. კოდორს შო-
რის) და აბჟუას (ტერიტორია მდ. კოდორსა 
და მდ. ღალიძგას შორის) მფლობელები და-
უმორჩილა. 

იმპერიის ხალისუფლებას სურდა კავკა-
სია “სამოქალაქო და პოლიტიკური თვალ-
საზრისით მჭიდროდ შეეკრა რუსეთთან და 
მის განუყოფელ ნაწილად ექცია”, ხოლო 
ადგილობრივი მოსახლეობა “ენით, გონებით 
და გრძნობით რუსი გამხდარიყო”. ამ გეგმის 
განხორციელებას რუსეთის ხელისუფლება 
კოლონიზაციის საშუალებით ცდილობდა, 
რადგან მხარის ათვისების ერთ-ერთ უმთავ-
რეს საშუალებად ეს მიაჩნდა.

რუსეთის ხელისუფლების მიზანს ყოველ-
თვის წარმოადგენდა დაპყრობილი ქვეყნის 

ეთნოპოლიტიკური
ბეჟან ხორავა

შუა საუკუნეებში აფხაზეთი ქართული ეთნო-კულტურული და პოლიტიკური სამყაროს 
განუყოფელი ნაწილი იყო. ვითარება შეიცვალა გვიან შუა საუკუნეებში, როდესაც მთის ჩა-
მოწოლის შედეგად ამ მხარეში რადიკალური ეთნიკური ცვლილებები მოხდა. ჩამოსახლე-
ბულ დასავლეთ კავკასიის მთიელთა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შერწყმის შედეგად 
თანამედროვე აფხაზური (აფსუა) ეთნოსი ჩამოყალიბდა. 

XVI საუკუნის მეორე ნახევარში დასავლეთ კავკასიის მთიელთა და აფხაზთა ლაშქარმა 
მიიტაცა ოდიშის სამთავროს მიწა-წყალი მდ.კელასურამდე ქართული ქალაქებით — ანაკო-
ფია და ცხუმი, ხოლო XVII საუკუნის მიწურულს აფხაზთა სამთავროს საზღვრები მდ. ეგრის-
წყლამდე (ამჟ. ღალიძგა) გააფართოვა.

ბიჭვინთის ტაძარი
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კოლონიზაცია და ასიმილაცია. ცნობილი 
რუსი ისტორიკოსი ვ.კლიუჩევსკი კოლონი-
ზაციას “რუსეთის ისტორიის ძირითად ფაქ-
ტორად” მიიჩნევდა. რუსეთის იმპერატორი 
ნიკოლოზ I (1825-1855) სავსებით იზიარებდა 
კავკასიაში კოლონიური პოლიტიკის გატარე-
ბის აუცილებლობას, რადგან მიაჩნდა, რომ 
კოლონიზაციას ხელი უნდა შეეწყო “რუსუ-
ლი მფლობელობის განმტკიცებისათვის, 
უზრუნველეყო ადგილობრივი მოსახლეობის 
სრული მორჩილება და, საბოლოო აზრით, 
მხარის იმპერიასთან შერწყმა”. ისეთი ლიბე-
რალური და დემოკრატიული ძალა იმ ხანის 
რუსეთში, როგორიც დეკაბრისტები იყვნენ, 
ასეთსავე პოზიციაზე იდგნენ. დეკაბრისტთა 
“სამხრეთის საზოგადოების” ლიდერი პ. პეს-
ტელი საპროგრამო დოკუმენტში “რუსკაია 
პრავდა”, კავკასიის ხალხებს ყოფდა მშფოთ-
ვარე, დაუმორჩილებელ და მშვიდ, დამყოლ 
ტომებად. მისი აზრით, აუცილებელი იყო 
პირველთა გადასახლება იმპერიის შიდა 
გუბერნიებში, ხოლო მეორეთა კავკასიაში 
ჩასახლებულ რუსულ მოსახლეობაში თანდა-
თანობითი ასიმილაცია და სრული გათქვეფა. 
შემდეგში რუსეთის ხელისუფლება სწორედ 
ასე მოიქცა. 

რუსეთი ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობდა პო-
ზიციების განმტკიცებას აფხაზეთში. 1837 
წლის მაისში კავკასიის რუსულმა ადმინისტ-
რაციამ კოდორის შუა და ზემო წელის აუზში 
წებელი და დალი იარაღის ძალით დაიმორჩი-
ლა და აქ უშუალო რუსული მმართველობა 
შემოიღო. Aამ დროიდან თემის ქართული სა-
ხელი “წებელი” რუსულმა “წებელდამ” შეც-
ვალა, რომელიც წებელსა და დალს აერთი-
ანებდა. შეიქმნა წებელდის საბოქაულო ად-
მინისტრაციული ცენტრით სოფ. მრამბაში. 
წებელი-დალის 1840-1841 წლების ანტირუ-
სული, ანტიკოლონიური აჯანყების ჩახშობის 
შემდეგ, ცარიზმმა დალის მოსახლეობა, 500-
მდე ოჯახი, თავისი სამკვიდროდან აყარა და 
წებელში გაასახლა, თუმცა მალე მათი დიდი 
ნაწილი უკან დაბრუნდა, შემდეგ იქ ჩრდი-
ლოეთ კავკასიიდან გადმოსული მთიელებიც 
ჩასახლდნენ.

1864 წლის ივლისში ცარიზმმა აფხაზე-
თის სამთავრო გააუქმა და უშუალო რუსუ-
ლი მმართველობა შემოიღო. იმავდროულად, 
რუსეთის ჯარის ნაწილებმა აფხაზეთის მთის 
თემი ფსხუ, მდ. ბზიფის ზემო წელში, და-
იკავეს. ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი 
ნაწილი (3600 კაცზე მეტი), ვისთვისაც მი-
უღებელი იყო რუსეთის იმპერიაში ცხოვრება 
ოსმალეთში, ხოლო მცირე ნაწილი (900-მდე 
კაცი) ყუბანის ოლქში გადასახლდა. Aამის 
შედეგად მდ.ბზიფის ზემო წელი მთლიანად 
დაცარიელდა. 

1866 წელს რუსეთის კოლონიზატორული 
პოლიტიკის წინააღმდეგ აფხაზები აჯანყ-
დნენ, რომელიც იმპერიის ხელისუფლებამ 
სასტიკად ჩაახშო. აჯანყების ჩახშობის შემ-
დეგ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ოსმალეთ-
ში გაესახლებინა მის მიმართ განსაკუთრე-
ბით მტრულად განწყობილი მუსლიმანი და 
წარმართი აფხაზები, პირველ რიგში, კო-
დორის ხეობიდან და შავი ზღვის სანაპირო 
ზოლიდან. იმავდროულად, ცარიზმმა 1866 
წელს აფხაზეთში ახალი ადმინისტრაციული 
რეფორმა გაატარა. იმის გამო, რომ გადაწყ-
ვეტილი იყო შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანა-
პიროს მდ.ენგურის შესართავამდე კოლო-
ნიზაცია კაზაკ-რუსებით, ქართული ოლქი 
სამურზაყანო (ტერიტორია მდ. ენგურსა და 
მდ. ღალიძგას შორის) აფხაზეთს შეუერთეს. 

აჯანყების ჩახშობის შემდეგ მეფის ხე-
ლისუფლებამ ბზიფის, გუმას და წებელდის 
“არასაიმედო” აფხაზური მოსახლეობის თა-
ვიდან მოშორება გადაწყვიტა. 1867 წლის აპ-
რილ-ივნისში აფხაზეთიდან ოსმალეთში იძუ-
ლებით გაასახლეს 3358 ოჯახი, 19342 სული. 
თითქმის მთლიანად დაიცალა კოდორის შუა 
და ზემო წელი — წებელი და დალი. ამ თე-
მების 15 ათასიანი მოსახლეობა თავიანთი 
სამკვიდროდან აყარეს და უცხოეთში გადა-
ასახლეს. 1868 წლის მონაცემებით, წებელში 
სულ 13 ოჯახი ცხოვრობდა, ხოლო დალში — 
არცერთი. 

1867 წლის გადასახლებულთა სიაში და-
სახელებულია სოფლები. დალისYთემში: 
დალი, აჟარა, ყამგარა, ზიმა, შვაქვი, უარდა, 
თაფშ-იფა იჰაბლა, ამჭარა, ლათა, გენწვიში; 
წებელში: აქითარწუხვ, შვხუაწაა-ჰაბლა, ამტ-
ყელი, ფშაური, გერზეული, უნთფირი, ნაუში, 
ნაა, შვაკვარანი, ჯამპალი, ყადა, აბგიძირა, 
ჯიხაშკარი; ბიჭვინთის ოლქში: ფსირცხა, გუ-
დაუთა, ააცი, ხოფი, თასრაყვა, ეშერა, გუმა, 
იაშთხვა, აბჟაყვა, კელასური, ანუხვა; დრან-
დის ოლქში: ოჩამჩირე, გუფი, ფოქვეში, მერ-
კულა, ბესლახუბა, მოქვი, ჭლოუ, ტყვარჩე-
ლი, ჯგერდა, თხინა, ათარა, მერხეული, ფშა-

ფი, გულრიფში და სხვ. ამდენად, XIX საუკუ-
ნის მეორე ნახევარში, კოდორის ხეობის შუა 
და ზემო წელში ქართული გეოგრაფიული 
სახელწოდებები კიდევ იყო შემორჩენილი.

კოდორის ხეობის კოლონიზაციის მიზ-
ნით, 1867 წელს აქ 6 პუნქტი გამოიყო რუსე-
თიდან გადმოსული მოსახლეობის დასასახ-
ლებლად: მიხაილოვსკოე — მდ. ამტყელის 
სანაპიროზე, ოლგინსკოე — აღმოსავლეთ 

მაჭარის სათავესთან, ალექსანდროვსკოე 
— მდ. კელა სურ ზე, ანასტასიევსკოე და ნი-
კოლაევსკოე — მდ. ნაუშზე, ყო ფი ლი სოფ-
ლის ნაუშის ტერიტორიაზე, გეორგიევსკოე 
— სოფ. ჯამ  ფა ლის ტერიტორიაზე. ხელი-
სუფლებას სურდა წებელში აუცი ლებ ლად 
რუსები ჩაესახლებინა, მაგრამ ისინი პირველ 
ხა ნებ ში ხა ლისით არ მოდიოდნენ: უჭირდათ 
ადგილიდან დაძვრა, აში ნებ დათ გადასახლე-
ბის სირთულე, ჰავის საკითხი და სხვ. 

ამასთან, მი წის სიმწირე-სივიწროვით 
სულშეხუთული ქართვე ლე ბი დასავლეთ 
სა ქართველოდან მოიწევდნენ აქ დასასახ-
ლებლად. Eქართველების დამკვიდრება 
აფხაზეთში ხელისუფლების შეშფოთებას 
იწვევდა, ამიტომ, რაკი რუსები ნაკლებად 
მოდიოდნენ, ცარიზმმა არჩევანი უცხოელებ-
ზე (სლავები, სომხები, ბერძნები და სხვ.) 
შეაჩერა. ოსმალეთიდან გადმოსახლებული 
პირველი ბერძენი კოლო ნის  ტე ბი 1869 წლის 
თებერვალ-მაისში ჩაასახლეს სამ სოფელში 
— ალექ სანდ როვ სკოე, გეორგიევსკოე, ოლ-
გინსკოე. 

1869 წლის ივნისში სოხუმ ში ჩამოვიდა 
1800-იანი წლების დასაწყისიდან ტირასპო-
ლის გუ ბერ ნიაში მცხოვ რებ ბულგარელთა 
62 ოჯახი, რომლებიც ანას ტასი ევსკოესა და 
ნიკოლაევსკოეში ჩაასახლეს. იმავდროულად 
ხე ლისუფლებამ ვრცელი მიწა-წყალი უბოძა 
რუს ჩინოვნიკებს — სამ ხედრო და სამოქა-
ლაქო პირებს. 70-იანი წლებიდან აფხაზეთში 
სამონასტრო კოლონიზაციაც წარიმართა. 
1872 წელს დაფუძნდა ბიჭვინთის რუსული 
მონასტერი, რომელსაც სარგებლობაში 1049 
დესეტინა მიწის ნაკვეთი, ფიჭვნარი და ინ-
კითის ტბა გადაეცა. 1875 წელს ფსირცხაში 
ათონის მთის წმ. პანტელეიმონის რუსული 
მონასტრის ფილიალი დაფუძნდა. მონას-
ტერს თავიდან 327 დესეტინა მიწა და 200 დე-
სეტინა ტყის მასივი გამოეყო, მოგვიანებით 
კიდევ 1000, ხოლო შემდგომში — 4 ათასამდე 
დესეტინა მიწა.

აფხაზთა 1877 წლის ანტირუსულ, ანტი-
კოლონიურ აჯანყებას მუჰაჯირობის ახალი 
ტალღა მოჰყვა. აფხაზთა ერთი ნაწილი, აგ-
რეთვე მცირე რაოდენობით ქრისტიანი ქარ-
თველები და ბერძნები იძულებით ოსმალეთ-
ში განდევნეს. სულ მუჰაჯირობაში ამ დროს 
დაახლოებით 32 ათასი კაცი წავიდა. თუკი 
ადრე აფხაზეთის მთის თემები — ფსხუ, წე-
ბელი, დალი, — დაიცალა, ახლა თითქმის 
მთლიანად დაცარიელდა აფხაზეთის სანა-
პირო ზოლი. გაუკაცრიელებული აფ ხაზე-
თი დამ თ რ გუნველი სანახავი იყო. რო გორც 
ნ. მარი წერდა, “აფხაზეთის ცენტრალური 
ეთნოგრაფიული ნაწილიც კი გაუკაცურ-
და... დარჩა მხოლოდ გაველურებული ეზო-
ები ხეხილით, არ იყო არცერთი აფხაზი და 
არც აფხაზური სიტყვა ისმოდა” (“ни души 
аб хаз ской, ни звука аб хазского”).

რუსეთის პოლიტიკა აფხაზეთში მიმარ-
თული იყო აფხაზთა და ქართველთა წინააღ-
მდეგ. იგი ცდილობდა არ დაეშვა აფხაზეთის 
ქართულ ეთნო-კულტურულ სივრცეში დაბ-

რუნება. 1877 წლის ანტირუსული აჯანყების 
გამო, იმპერატორ ალექსანდრე II-ის 1880 
წლის 31 მაისის ბრძანებულებით, გუდაუთის, 
გუმისთისა და კოდორის უბნების აფხაზურ 
მოსახლეობას ჩამოერთვა მიწაზე საკუთ-
რების უფლება და მათი მიწები სახაზინო 
უწყებას გადაეცა; აფხაზებს აეკრძალათ 
სოხუმიდან 20 ვერსზე და სანაპირო ზოლში 
მდ.კოდორსა და მდ.ფსირცხას შორის ცხოვ-

რება და “დამნაშავე მოსახლეობის” სტატუსი 
მიენიჭათ. ეს სტატუსი აფხაზებს მხოლოდ 
1907 წელს მოეხსნათ. 

იმპერიის ხელისუფლების უმთავრეს საზ-
რუნავს აფხაზეთის დასახლება შეადგენდა, 
მაგრამ ხელისუფლების დიდი მონდომების 
მიუხედავად, აფხაზე თის კოლონიზაცია 
გაჭიანურდა. რუსები ვერ ეგუებოდნენ აფ-
ხა ზე თის პირობებს — ნოტიო ჰავა, ტყიანი, 
მთიანი ქვეყანა, ჭაო ბი ა ნი სანაპირო ზოლი; 
პური აქ არ მოდიოდა, მარცვლეული კულ ტუ-
რებიდან მხოლოდ სიმინდი მოდიოდა, — ყო-
ველივე ამას კი მიუჩ ვე ვე ლნი იყვნენ რუსები. 
სანაპირო ზოლში ციებიანი ჰავა მუსრს ავ-
ლებდა კოლონისტებს. წებელდისა და დალის 
მაღალ მთი ანი პირობები უცხო იყო რუსეთის 
შიდა გუბერ ნი ე ბი დან გად მო სახლებული 
გლეხებისათვის. 

ასეთ ვითარებაში, დასავლეთ საქართვე-
ლოს მოსახლეობა გადმოდიოდა და მკვიდ-
რდებოდა აფხაზეთში, აშრობდა ჭაობებს, 
კაფავდა ბუჩქნარებს და მეურნეობას მის-
დევდა. ქართველი საზოგადოებრიობა მიიჩ-
ნევდა, რომ დაცარიელებული აფხაზეთისთ-
ვის საუკეთესო კონტინგენტს შეადგენდნენ 
დასავლეთ საქართველოს მხარეების: სამეგ-
რელოს, გურიის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის 
მკვიდრნი. ამასთან, ეს იქნებოდა ისტორი-
ული სამართლიანობის აღდგენაც — ქართ-
ველების დაბრუნება თავიანთ ისტორიულ 
მიწა-წყალზე.

და სავლეთ საქართველოდან აფხაზეთ-
ში გლეხების გადასვლამ და დამ კვიდ რე ბამ 
რუსეთის ხელისუფლება შეაშფოთა. გაზეთი 
“ჩერ ნო მორ ს კი ვესტნიკი” წერდა: “აუცი-
ლებელია ჩქარა დავა სახ ლოთ რუ  სები შავი 
ზღვის სანაპიროზე, თორემ მეგრელები და-
ღუპავენ ამ წმიდა საქმესო”. ცარიზმის მოხე-
ლეები მიიჩნევდ ნენ, რომ წლებ ის განმავლო-
ბაში ხელისუფლებას აფხაზეთის კო ლო ნიზა-
ცია “საჭირო სისტემურობის გარეშე უწარ-
მოებია, რად გან რუ სებს აქ ფეხი ისე ვერ 
მოუკიდებიათ, როგორც საჭირო იყო”. შა ვი 
ზღვის სანაპიროს კოლონიზაციის იდეოლო-
გი ა. ვე რეშ ჩა გი ნი 1878 წლის 19 იანვარს პე-
ტერბურგში, ეკონომიკური სა ზო გა დო ე ბის 
საერთო სხდომაზე, შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
სანა პი როს კო  ლო ნიზაციის საქმეში ხელი-
სუფლების ამოცანების შე სა ხებ აღ ნიშ   ნავდა: 
“შავი ზღვის კავკასიის სანაპიროზე, როგორც 
სახელმწიფოს განაპირა მხარეში, რომელიც 
ასე ბევრი რუსული სისხლი და ფული დაჯდა, 
სამართლიანად უნდა ბატონობდნენ რუსული 
ეკლესია, რუსული ენა, რუსული წერა-კითხ-
ვა. მოსახლეობის სხვადასხვატომობრიობა 
იწვევს სკოლების დაარსების აუცილებლო-
ბას, რადგან მხოლოდ სკოლით შეიძლება ეს 
სხვადასხვატომობრივი მოსახლეობა მომა-
ვალში რუსად იქცეს”. ფაქტობრივად, ეს იყო 
რუსეთის ხელისუფლების სამოქმედო პროგ-
რამა აფხაზეთშიც.

XIX საუკუნის 60-იანი წლების მიწურულ-
სა და 80-იან წლებში აფხაზეთში შეიქმნა 
ესტონელების სოფლები ლინდაუ, სალმე და 

სულევო, გერმანელების — ნაიდორფი, გნა-
დენბერგი; ბერძნების — ანდრეევკა, კონს-
ტანტინოვკა, ხრისტოფოროვო, სომხური — 
კავაქლუქი, გოშენდაკ-დერეკეი, კირქლუქი, 
ოტლუქი და სხვ. აფხაზეთში მრავლად გაჩ-
ნდა ახალი გეოგრაფიული სახელები: ალექ-
სეევკა, ბარანოვო, ვერხნაია და ნიჟნაია ბე-
ბუთოვკა, ზახაროვკა, ივანოვო-ალექსეევკა, 
პეტროვკა, პეტროპავლოვსკოე, პილენკოვო, 
პოლტავო-ალექსანდროვსკოე, ჩერნიგოვკა, 
ხოლოდნაია რეჩკა და სხვ. შეიცვალა ძველი 
ადგილობრივი სახელწოდებები: სოფ. კო-
დორს ვლადიმიროვკა ეწოდა, ნაას — ნიკო-
ლაევო-ანასტასიევკა, აკაფას — კონსტან-
ტინოვკა, გუმას — მიხაილოვკა, ფარნაუთს 
— ივანოვო-ალექსეევკა, დოპუაქითს — ეს-
ტონკა, ალანს — პეტროვსკოე, აბგიძირას 
— ეკატერინოვკა, ააცს — ბაკლანოვკა და 
ა.შ. ქართულ ისტორიულ სოფლებს სახელე-
ბი შეეცვალა: ხოფს ხვაფი ეწოდა, წყუბუნს 
— შაუმიანოვკა, დალს — მიასნიკოვკა და 
ა.შ. მიუხედავად ხელისუფლების წინააღმდე-
გობისა, ქართველები მაინც დამკვიდრდნენ 
აფხაზეთში: სანაპირო ზოლში — მეგრელები, 
გორაკ-ბორცვიან ადგილებში — რაჭველები 
და ლეჩხუმლები, მთიან ნაწილში, — კოდო-
რის ზემო წელში — სვანები. 

1879 წელს ბიჭვინთის ოლქში რუსი გლე-
ხების 137 ოჯახი ჩა ასახლეს, მაგრამ უკვე 
1881 წელს მათგან მხოლოდ 99 ოჯახი იყო 
დარ ჩე ნი ლი. აფხაზეთში ვერც გერმანელი 
კოლონისტები დამკ ვიდ რ დ ნენ. 24 გერმანე-
ლი კოლონისტის ოჯახიდან, 1883 წლის თვის 
აქ მხო ლოდ 3 ოჯახი იყო დარჩენილი. 1886 
წელს შედგენილი ამიერკავკასიის მოსახლე-
ობის საოჯახო სიების თანახმად, აფხაზეთის 
მოსახლეობა 67 371 კაცს შეადგენდა. მათ 
შორის, აფხაზი — 28 320, ქართველი — 34 
078, რუსი – 1241, სომეხი – 1037, ბერძენი 
— 2056 იყო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ქ. 
სოხუმში სამი აფხაზი ცხოვრობდა — 1 ქალი 
და 2 მამაკაცი. 

უცხოელთაგან, ვინც აფხაზეთის ბუნება-
სა და კლიმატურ პირობებს შეეგუა, ბერძნე-
ბი და სომხები იყვნენ. გარდა იმისა, რომ XIX 
საუკუნის მეორე ნახევარში ბერძნული და 
სომხური თემები მრავლად დამკვიდრდნენ 
აფხაზეთში, I მსოფლიო ომის წლებში (1914-
1918) მრავალმა ათასმა დევნილმა სომეხმა 
და ბერძენმა აფხაზეთში ჰპოვა თავშესაფა-
რი. 

საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებ-
ში, აფხაზეთის მოსახლეობის საერთო რა-
ოდენობაში აფხაზების ხვედრითი წილის 
გაზრდის მიზნით, უხეში ადმინისტრაციული 
ზეწოლით, ქართველებს აიძულებდნენ აფ-
ხაზებად ჩაწერილიყვნენ. 1926 წლის მოსახ-
ლეობის საკავშირო აღწერის მონაცემებით, 
აფხაზეთის მოსახლეობამ 201 016 შეადგინა. 
მათგან, ქართველი — 67 494, აფხაზი — 55 
918, რუსი — 12 553, ბერძენი — 14 045, სო-
მეხი — 25 677 იყო. ამასთან, აღსანიშნავია, 
რომ 9 ათასი აფხაზი მშობლიურ ენად ქარ-
თულს აღიარებდა, მაგრამ არც ერთი მათ-
განი ქართველად არ ჩაწერილა. შემდეგში, 
აფხაზეთის სახკომსაბჭოს თავმჯდომარე 
ნესტორ ლაკობა (1922-1936) აღიარებდა, 
რომ “რამდენიმე ათასი ადამიანი” აფხაზად 
ჩაეწერა, თუმცა მათი ენა იყო “არა აფხა-
ზური, არამედ მეგრული” (ე.ი. ქართული). 
ნიშანდობლივია ისიც, რომ 30-იან წლებში 
ყუბანის აუზიდან აფხაზეთში გადმოსახლდა 
აბაზების ერთი ნაწილიც, რომლებიც აქ აფ-
ხაზებად ჩაწერეს. 

1929 წელს სსრ კავშირის ცაკ-ის პრე-
ზიდიუმის დადგენილებით, ტერიტორია 
მდ.ბეღერეფსთასა და მდ. ფსოუს შორის აფ-
ხაზეთს გადაეცა. ამ ტერიტორიაზე იყო სოფ-
ლები ერმოლოვსკი და პილენკოვო, რომლე-
ბიც გაგრის მაზრაში შევიდა. შესაბამისად, 
გაიზარდა რუსი, სომეხი და ბერძენი მოსახ-
ლეობის რაოდენობა.

1937-1953 წწ. აფხაზეთში, საკოლმეურ-
ნეო მშენებლობასთან დაკავშირებით, დასავ-
ლეთ საქართველოს მცირემიწიანი რაიონები-
დან მოსახლეობის ჩასახლება მიმდინარეობ-
და, თუმცა ამას არ ჰქონია ინფილტრაციის 
ხასიათი. ქართველების ჩასახლება გამო-
უყენებელ მიწის მასივებზე მოხდა. იმავდ-
როულად, მიმდინარეობდა რუსების, უკრა-
ინელების, სომხების და სხვათა შემოდინების 
პროცესი. ეს ფაქტი გამოწვეული იყო ობიექ-
ტური რეალობით: ინდუსტრიალიზაციის 
კურსის გატარება და სამრეწველო საწარმო-
ების შექმნა, მხარის ბუნებრივი სიმდიდრე-
ების ათვისება, პირველ რიგში, ტყვარჩელის 
ქვანახშირის საბადოების ექსპლოატაციაში 
შესვლა, მხარის სოციალურ-ეკონომიკური 

ცვლილებები აფხაზეთში და გეოგრაფიული სახელწოდებები

გაგრძელება მე-9 გვ.

ილორის ეკლესია



Cemi afxazeTi
8

სექტემბერი, 2011 წელი

– ბატონო გიორგი, წინასაპრემიერო 
ვნებათაღელვა, მილოცვებით, აპლო-
დისმენტებით გამოწვეული სიხარუ-
ლი დაცხრა. რა თქმა უნდა, ეს განცდა 
თქვენთვის ნაცნობია. რას ეტყოდა სე-
ზონის დაწყების წინ თავის ერთგულ მა-
ყურებელს “რომეო და ჯულიეტას” დამ-
დგმელი რეჟისორი? 

– მიმდინარე, 2011-2012 წლების 
სეზონი გამორჩეულია. ჩვენს თეატრს 
დაარსებიდან 20 წელი შეუსრულდა. რა 
უნდა ვუსურვო ჩვენს ერთგულ მაყურე-
ბელს, რომელიც, სამწუხაროდ, სოხუმში 
დავტოვეთ? წლებია საჭირო, რამ გაფან-
ტული შენი მაყურებელი ნელ-ნელა შეაგ-
როვო, თეატრში მოიყვანო. მით უფრო, 
როცა საკუთარი შენობა, საკმარისი 
სარეკლამო საშუალებები არ გაგაჩნია. 
მინდა, ჩემი ერთგული მაყურებელი და-
ვაიმედო და ვუთხრა, არ შეიძლება, ადრე 
თუ გვიან აფხაზეთში არ დავბრუნდეთ. 
შექსპირის “რომეო და ჯულიეტა” გა-
მორჩეულად მიყვარს; ეს დიდი ზეიმია, 
სიყვარულის ეპოგეაა. “სიყვარული ხომ 
თავად ღმერთია”. 

– როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თქვენი 
თატრისთვის მიმდინარე სეზონი საი-
უბილეოა. ეს ის დროა, როცა განვლილი 
შემოქმედებითი ეტაპები ჯამდება, მიღ-
წეულის შეფასება ხდება. მაგრამ ყველა-

ზე მეტად, ალბათ, ასეთ დროს გიჩნდება 
უკმარისობის განცდა. როგორ აფასებთ 
თეატრის მიერ განვლილ გზას და რას 
ისაკლისებთ?

– უპირველესად ვისაკლისებთ სო-
ხუმს, აფხაზეთს, იქ გატარებულ წლებს, 
მეგობრებს, კოლეგებს, ჩვენს საყვარელ 
თეატრს, რომელიც გავამშვენიერეთ, 
რომ იტყვიან, ნაძვის ხესავით მოვრ-
თეთ და “მივატოვეთ”. 20 აგვისტოს 
“ტყის ზღაპრის” (ვაჟას მოთხრობების 
მიხედვით) პრემიერა იგეგმებოდა, 14-
ში კი ომი დაიწყო. კოსტიუმები შეკერი-
ლი იყო, დეკორაციაც გამზადებული. 
მასწავლებელთა სახლის კინოდარბაზი 
გადავაკეთეთ თეატრალურ დარბაზად 
(თავისი ჭაღებით, ბრებით, რბილი სა-
ვარძლებით, დამონტაჟებული რადიოპა-
რატურით, განათებით).

დღეს სპექტაკლებს ვმართავთ ნო-
დარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მა-
ყურებელთა სახელმწიფო ცენტრალურ 
საბავშვო თეატრში, რისთვისაც მის 
ხელმძღვანელობას, კერძოდ, თეატრის 
დირექტორს, ბატონ მიხეილ ანთაძეს 
დიდ მადლობას ვუხდით. ყოველმხრივ 
გვიდგას მხარში აფხაზეთის მთავრობა 
და აფხაზეთის განათლებისა და კულტუ-
რის სამინისტრო.

– პირველი საპრემიერო წარმოდგენა, 

რომელიც სოხუმში 20 წლის წინათ შედ-
გა, ჩეხი დრამატურგის იოზეფ კალაბის 
სათავგადასავლო პიესა “ჩენი ეზო” იყო. 
“ჩვენმა ეზომ” გამოაცოცხლა ჩვენი ქა-
ლაქი”, “ეს არის რაღაც ახალი, ქართული 
და იმედისმომგვრელი”, “ძალით გახელე-
ბულ ჩვენს ქალაქს ძალიან სჭირდებოდა 
ქართული თეატრი ნორჩებისა”, — ეს 
არის ამონარიდები “შთაბეჭდილებათა 
წიგნიდან”. მართლაც, არათუ ქალაქი, 
მთელი აფხაზეთი მოეცვა მაშინ პოლი-
ტიკურ დაპირისპირებას. ამ ვითარებაში 
რა ნიშნით შეარჩიეთ ეს პიესა? 

– ეს პიესა დასადგმელად მასწავლე-
ბელთა სახლში მოწვეულ ერთ-ერთ რე-
ჟისორს ჰქონდა შერჩეული, მაგრამ გა-
დიოდა დრო და საქმე წინ არ მიდიოდა. 
მასწავლებელთა სახლის ხელმძღვანე-
ლობამ გამომიძახა. სტუდიური მუშაობა 
უკვე მქონდა. არადა, ეს პიესა თოჯინე-
ბის სპექტაკლისთვის იყო დაწერილი. 
ჩემს სტუდიაში ისეთი კარგი გოგო-ბიჭე-
ბი იყვნენ, რომ თეჯირის უკან მათი და-
მალვა არ მინდოდა. მოწვეულ კომპოზი-
ტორთან ერთად პიესა მიუზიკლად გადა-
ვაკეთეთ; ტექსტი გადმოვაქართულეთ 
და პატრიოტული ჟღერადობა მივანი-
ჭეთ. პიესა თავისი პათოსით მაშინდელ 
რეალობას გამოხატავდა. 

– ორი გვარის — მონტეგებისა და 
კაპულეტების მტრობა მართლაც დაას-
რულა რომეოსა და ჯულიეტას ჯვრისწე-
რამ, მაგრამ მხოლოდ მათი სიკვდილის 
შემდეგ. “ჩვენ ყველანი დავისაჯენით”, 
— ამბობს პიესის ერთ-ერთი პერსონაჟი. 
ჩვენი რეალობაც სასტიკია — აფხაზე-
თი და აფხაზები ჩვენგან უკვე იმდენად 
შორსაა, რომ “იმედს იმედის იქით” ვე-
ძებთ.

–1964 წელს სოხუმში რომეოს როლი 
თავად მე ვითამაშე. მერე გავიდა მრავა-
ლი წელი და ახლადდაარსებული სტუ-
დიის მასწავლეებს — მომავალ მსახი-
ობებს (ეს იყო 90-იან წლებში) დავპირდი, 
ჩაივლიდა 10 წელი და მე უკვე მათთან 
დავდგამდი “რომეოსა და ჯულიეტას”. 
ოცნება აგვიხდა, მაგრამ სამწუხაროდ, 
სპექტაკლი ვითამაშეთ არა სოხუმში, 
არა ჩვენს თეატრში, არამედ დევნილო-
ბაში, თბილისში. რა თქმა უნდა, შექსპი-
რის ეს პიესა შემთხვევით არ იყო შერჩე-
ული. მონტეგებისა და კაპულეტების და-
პირისპირებას, საზოგადოების გახლეჩას 
ორი მშვენიერი ახალგაზრდის სიცოცხ-
ლე შეეწირა. მათ ეს ორი გვარი ერთმა-
ნეთისადმი მხოლოდ უდიდესი სიყვარუ-
ლითა და თავგანწირვით შეარიგეს. გახ-
ლეჩილია აფხაზებისა და ქართველების 
საუკუნოვანი ურთიერთობებიც, ორივე 
მხრიდან დიდი მსხვერპლია.

– ერთ-ერთ შეხვედრაზე, თქვენს 
მიერ დაარსებული თატრის მიღწევებზე 
საუბრისას, ბატონმა გიგა ლორთქიფანი-
ძემ იკითხა: ჰქონდა კი უფლება გიორგი 
რატიანს, სცენა მიეტოვებინა? სოხუ-
მელებს ახსოვთ თქვენს მიერ გაცოცხ-
ლებული პერსონაჟები, გამორჩეული 
საინტერესო მხატვრული გარდასახვით, 
ზუსტი პორტრეტული შტრიხებით: სო-
სოია, რომეო, უჯუშ ემხა, კარდინალი 
რიშელიე, ფარსმან სპარსი, მეფე ბუბუ... 
რამ მიგიყვანათ ამ გადაწყვეტილებამ-
დე? 

– კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი 
ბატონ გიგას ასეთი შეფასებისთვის. მაგ-
რამ ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმებით 
— მე სცენა არ მიმიტოვებია. თბილის-
ში დავდგი იოზეფ კალაბის “ჩვენი ეზო” 
(აღვადგინეთ), ვაჟას “ტყის ზღაპარი”, 
ხალხური მოტივების მიხედვით შექმნი-
ლი სპექტაკლი “ხერხი სჯობია ღონესა”, 
ნოდარ დუმბაძისა და გურამ ოდიშარიას, 
“გამარჯობა, სოხუმო!” მიხო მოსულიშ-
ვილის “თეთრი ლაშქარი”, ნიკოლოზ 

არეშიძის “მე, ცოლი და სიდედრი”, შექ-
სპირის “რომეო და ჯულიეტა (2-ჯერ). 
სპექტაკლში “გამარჯობა, სოხუმო!” 
ავტორის როლი შევასრულე, ჟან ანუის 
“ანტიგონეში” კრეონტის როლი (ნამდ-
ვილი რეჟისორი — დავით კობახიძე), 
“რომეო და ჯულიეტაში” ლორენცო ვი-
თამაშე. მთელი ჩემი ცხოვრება სცენაზე 
გავატარე. 150-ზე მეტი მთავარი თუ ეპი-
ზოდური როლი მაქვს შესრულებული.

– უკვე ვთქვით, რომ საიუბილეო სე-
ზონი აჯამებს განვლილს, გაკეთებულს. 
თეატრთან ერთად თქვენც იუბილარი 
ბრძანდებით. სიმბოლურია, რომ ორივე 
— ერთ თვეში დაიბადეთ. ალბათ, გექნე-
ბათ გამორჩეული როლები, სპექტაკლე-
ბი?

– თეატრალურ ინსტიტუტში სამსა-
ხიობო ოსტატობას შესანიშნავი პედა-
გოგი, ცხონებული ანტონ თავზარაშვი-
ლი გვასწავლიდა. მან შემაყვარა ფანა-
ტიურად თეატრი და შრომაც. მის მიერ 
დადგმულ საკურსო სპექტაკლში (ა. 
ჩეხოვის “თოლია”) 20 წლის ყმაწვილმა 
მოხუცი მემამულე — სორინი ვითამა-
შე. ამ როლით გავითავისე სამსახიობო 
მექანიზმი, ის, რასაც ახლა მე ვასწავლი 
სხვებს. ბატონმა ანტონმა გამაგებინა, 
რას ნიშნავს პირველი, მეორე პლანი, 
რას ნიშნავს, ტექსტს კითხულობდე და 
ტექსთან ერთად აზროვნებდე. ხშირად 
მენატრება ჩეხოვი, ხშირად ვკითხულობ 
მის მოთხრობებს, პიესებს, რაც უზარმა-
ზარ სიამოვნებას მანიჭებს. ეს საოცარი 
სამყაროა, გამჭვირვალე, ისეთ აურას 
ქმნის, რომ ყოფითობას შორდები, სხვა 
განზომილებაში გადადიხარ. ასევე, ჩემ-
თვის გამორჩეული როლებია უჯუშ ემხა 
(ლეო ქიაჩელის “ჰაკი აძბა”) და ფარსმან 
სპარსი (კ. გამსახურდიას “დიდოსტატის 
მარჯვენა”).

ჩემს მიერ დადგმული სპექტაკლე-
ბიდან გამოვყოფდი ბოლო ნამუშევარს: 
შექსპირის “რომეოსა და ჯულიეტას”. 
ჯერ კიდევ ამ სპექტაკლით ვცხოვრობ. 
თითქმის ისევ გრძელდება რეპეტიცია. 
ერთი რამეცაა: ამ სპექტაკლში შუა ასა-
კის ერთადერთი მსახიობია, დანარჩენე-
ბი ძალიან ახალგაზრდები არიან (სპექ-
ტაკლში დაკავებულია სკოლის მოსწავ-
ლეებიც). თითქმის ყველა ეს ახალგაზ-
რდა ჩვენი სტუდიის აღზრდილია. ზო-
გიერთმა თეატრალურ უნივერსიტეტში 
გააგრძელა სწავლა. თითოეული მათგანი 
მახარებს და მეამაყება. 

– მოდით, საუბარი დავასრულოთ 
სპექტაკლით “გამარჯობა, სოხუმო!”, 
რომელიც თქვენი თეატრის, ასე ვთქვათ, 
სავიზიტო ბარათია. აგერ, 15 წელია, ეს 
წარმოდგენა რეპერტუარშია, მაგრამ მა-
ყურებელში დღემდე, მუდმივად მძაფრ 
ემოციებს აღძრავს.

– დამიჯერეთ, რამდენჯერაც ვუ-
ყურებ ამ სპექტაკლს, იმდენჯერ ვტი-
რი. ეს არ არის მარტო ასაკის ბრალი. 
საფინალო სცენაში მოზარდები თოკს 
აწყდებიან, ეხლებიან. ეს “საზღვარია”, 
რომლის იქით ვერ მიდიან, ამაზე შორს 
წასვლის უფლება მათ არა აქვთ. არადა, 
ოცნებობენ, მშობლიურ აფხაზეთში ჩა-
ვიდნენ. იქ ხომ საოცარი მეზობლობა, 
მეგობრობა იციან. “საზღვართან” ისეთი 
განწირული ხმებია, თითქოს სწადიათ, 
შეეხმიანონ მეორე მხარეს. 15 წელია, 
ამ სპექტაკლის მუხტი, შინაგანი რიტ-
მი არ მოდუნებულა. რაც დრო გადის, 
თითქოს უფრო ვშორდებით აფხაზეთს 
და, ბუნებრივია, მძაფრდება ტკივილიც, 
მონატრებაც. რუსეთი თავისი ჩექმიანი 
ფეხით ისევ ცდილობს, საბოლოოდ გაგვ-
თიშოს და ერთმანეთი დაგვაკარგვინოს, 
ღვთითკურთხეული, ულამაზესი აფხა-
ზეთი დაგვაკარგვინოს.

დრო - სცენისთვის გაღებული
ნანა ჭანტურია

1991 წლის 10 მაისს სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრმა (მაშინ 
საყმაწვილო თეატრმა) “თეთრი ტალღა” მაყურებელს პირველი საპრემიერო წარმოდგე-
ნა უჩვენა. ეს იყო სოხუმში, ეს იყო ომამდე, ეს იყო 20 წლის წინათ, ეს იყო პოლიტიკური 
ვნებათაღელვის პირობებში. იმ დღეს თეატრის დამაარსებელმა და ხელმძღვანელმა, 
საქართველოს სახალხო არტისტმა გიორგი რატიანმა კიდევ ერთი თეატრის, კიდევ 
ერთი ქართული კერის დაბადება მიულოცა სოხუმელებს.

“მაყურებლები ერთმანეთს ეხვეოდნენ, კოცნიდნენ, იყო სიხარულის ყიჟინა და ხვევ-
ნა-კოცნა. ყველანი ბედნიერები ვიყავით და ჩვენს შორის ვერავინ წარმოიდგენდა, სულ 
მალე რა ელოდა ამ ახლადდაარსებულ თეატრსა და აფხაზეთის ქართველობას”, — და-
წერს მოგვიანებით ნოდარ გურაბანიძე.

გიორგი რატიანი შემოქმედია ბუნებით, საქმით. მუდამ ეძებს ახალზე მეტს, ორიგი-
ნალურს, საინტერესოს. ყველაფრის თავიდან დაწყება შეძლო მაშინაც, როცა ძალიან 
უნდოდა, ჰქონოდა იმედი.

პირველი პრემიერის შემდეგ უკვე თბილისში შეაგროვა საქართველოს სხვადასხ-
ვა კუთხეში მიმოფანტული აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები და რეპეტიციებს შეუდ-
გა. მუშაობა ურთულეს პირობებში განახლდა. არ არსებობდა გარდერობი, ტექნიკური 
ბაზა, სარეპეტიციო დარბაზი. აფხაზეთის მთავრობის, სტრუქტურების, ქველმოქმედი 
ადამიანების თანადგომით მაინც განახლდა ომის გამო არშემდგარი მეორე სპექტაკ-
ლი — ვაჟა ფშაველას მოთხრობების მიხედვით შექმნილი “ტყის ზღაპარი” (რეჟისორი 
გიორგი რატიანი).

ბევრმა არ იცის, რომ “თეთრი ტალღა” ერთადერთი თეატრია საქართველოში, რომ-
ლის ბაზაზეც არსებობს სასწავლო სტუდია — ქორეოგრაფიის, სიმღერის, პანტომიმის 
სამსახიობო ოსტატობის წრეებით.

თეატრთან ერთად იუბილარია გიორგი რატიანიც, რომელსაც კოლეგები დაბადები-
დან 75 და სცენაზე მოღვაწეობის 50 წლისთავს ულოცავენ. 

ჩვენც ვულოცავთ ბატონ გიორგის იუბილეს, ახალ თეატრალურ სეზონს, წარმატე-
ბულ პრემიერას და რამდენიმე შეკითხვით მივმართავთ:



Cemi afxazeTi
9

სექტემბერი, 2011 წელი

განვითარება ავტონომიური რესპუბლიკის 
გარედან მუშახელსა და კვალიფიციურ საინ-
ჟინრო-ტექნიკურ კადრებს მოითხოვდა. ამის 
გამო აფხაზთა ხვედრითი წილი რესპუბლი-
კის მოსახლეობაში მნიშვნელოვნად შემცირ-
და.

30-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთის ასს 
რესპუბლიკაში და კოლხეთის დაბლობის 
ამოშრობილ მიწებზე საქართველოს მცირე-
მიწიანი რაიონებიდან კოლმეურნეთა ჩასახ-
ლება. ამის შედეგად, 1939-1940 წლებში აფ-
ხაზეთის თავისუფალ მიწებზე 8 ახალი კოლ-
მეურნეობა შეიქმნა 1333 კომლით, თუმცა 
სსრ კავშირ-გერმანიის 1941-1945 წწ. ომის 
დაწყების გამო, ეს პროცესი შეწყდა.

ომის დამთავრების შემდეგ, საქართვე-
ლოს სსრ მთავრობის 1945 წლის 12 ივნისის 
დადგენილებით, განახლდა აფხაზეთის ასს 
რესპუბლიკაში და კოლხეთის დაბლობის 
ამოშრობილ მიწებზე საქართველოს მცირე-
მიწიანი რაიონებიდან სასოფლო-სამეურნეო 
ჩასახლების პოლიტიკა. ამის შედეგად, გაგ-
რის რაიონის სოფ. პილენკოვოს კოლმეურ-
ნეობაში ჩაასახლეს 22 კომლი გეგეჭკორის 
რაიონიდან, გუდაუთის რაიონის სოფ. ახალ-
სოფელში — 64 კომლი ამბროლაურის რაი-
ონიდან, ოჩამჩირის რაიონის სოფ. ახალ კინ-
დღში — 40 კომლი გეგეჭკორის რაიონიდან 
და 20 კომლი აბაშის რაიონიდან, 40 კომლი 
გადმოასახლეს, აგრეთვე ცაგერის რაიონი-
დან. სულ, აფხაზეთის რაიონებში 318 კომლი 
ჩაასახლეს. 

აფხაზეთის ასსრ დემოგრაფიულ ვითა-
რებაზე მძიმე გავლენა მოახდინა 1941-1945 
წწ. ომმა. ჯარში გაწვეული მკვიდრი მოსახ-

ლეობიდან მშობლიურ კერას 15,2 ათასი ვერ 
დაუბრუნდა. დემოგრაფიულ ვითარებაზე 
გავლენას ახდენდა რეპრესიული პოლიტიკა. 
1949 წლის 14 ივნისს აფხაზეთიდან გაასახ-
ლეს (ოპერაცია კოდური სახელწოდებით 
“ვოლნა”) თურქეთისა და საბერძნეთის ქვე-
შევრდომები ან ყოფილი ქვეშევრდომები 
და იმხანად მოქალაქეობის გარეშე მყოფნი, 
ან სსრ კავშირის მოქალაქეები — თურქები 
(2887 კაცი), ბერძნები (23992 კაცი), სომხე-
ბი (2771 კაცი). აფხაზეთიდან გასახლებულ 
კონტინგენტს საკუთარი სურვილით შეუერ-
თდნენ დეპორტირებულთა ნათესავები, რომ-
ლებმაც ნათესავებთან ერთად გადასახლება 
არჩიეს. მოგვიანებით, მოხდა ბერძნების რე-
აბილიტაცია და ისინი აფხაზეთში დააბრუ-
ნეს.

50-იანი წლებიდან აფხაზეთში ფართო ან-
ტიქართული კამპანია გაიშალა, რაშიც დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭებოდა ქართველი და აფ-
ხაზი ხალხების ისტორიის გაყალბებას, ქარ-
თველები დამნაშავედ ცხადდებოდნენ ყველა 
იმ უბედურებაში, რაც აფხაზებს კომუნის-
ტური ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში 
თავს დაატყდათ. კრემლის უშუალო სცენა-
რით ყოველ ათ წელიწადში — 1957, 1967, 
1978 წლებში თავს იჩენდა ე.წ. “აფხაზური 
საკითხი”, რომელსაც ახლდა აფხაზთა ერთი 
ნაწილის გამოსვლები საქართველოდან აფ-
ხაზეთის გამოყოფისა და რუსეთის სფს რეს-
პუბლიკის კრასნოდარის მხარესთან შეერთე-
ბის მოთხოვნით. იმ დროს, როცა საბჭოთა 
კავშირში ყოველგვარი პროტესტის გამოვ-
ლენა მიუღებელი და შეუძლებელი იყო, აფხა-
ზებს ეს რატომღაც კარგად გამოსდიოდათ. 
ტოტალიტარული განუკითხაობით დატან-

ჯულ, პოლიტიკური პროცესების კულისებში 
ჩაუხედავ, გაუთვითცნობიერებელ აფხაზებს 
ადვილად ჩაუნერგეს, რომ მათი ყველა უბე-
დურების მიზეზი ქართველები არიან. 

ასეთ ვითარებაში, 1955 და 1967 წლებ-
ში, ქართული ტოპონიმები აფხაზური და 
რუსული სახელწოდებებით შეიცვალა. ასე, 
მაგალითად: დ. ბიჭვინთას რუსული სახელი 
პიცუნდა ეწოდა, დ. ახალ ათონს — ნოვი 
აფონი და რატომღაც არ აღადგინეს მისი აფ-
ხაზური სახელი ფსირცხა, სოფ. ბამბუკოვანს 
— აკალამრა, სოფ. ბზისხევს — არმიანსკოე 
უშჩელიე, სოფ. ალპურს — ალპიისკოე, სოფ. 
კოდორს — ვლადიმიროვკა, სოფ. ნაკადულს 
— მეხადირი, სოფ. ცივწყაროს — ხოლოდნა-
ია რეჩკა, სოფ. კვიტოულს — კუტოლი, სოფ. 
მეორე ათარას — ატარა არმიანსკოე, სოფ. 
თხილოვანს — არასარა, სოფ. ჟირწყალს — 
აძიბჟარა, სოფ. გუდავას — პრიმორსკი და 
ა.შ. ამდენად, ქართული სახელწოდებები მი-
ზანმიმართულად შეცვალეს აფხაზური, რუ-
სული და სომხური სახელებით. 

საქართველოს კპ ცკ 1957 წლის 29 იანვ-
რის დადგენილებით, რომელიც ქლუხორის 
რაიონში განსახლებულთა საქართველოში 
განსახლებასა და შრომით მოწყობას ისახავ-
და მიზნად, აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში 
უნდა აშენებულიყო 141 სახლი, მათ შორის: 
გალის რაიონში — 68, ოჩამჩირის რ-ში (სოფ. 
კოჩარა) — 58, გულრიფშის რ-ში — 15. ამ 
გეგმის შესაბამისად მოხდა ქლუხორის რაი-
ონიდან გადმოსახლებული მოსახლეობის ჩა-
სახლება აფხაზეთის რაიონებში. 

აფხაზეთის მოსახლეობის ეროვნულ 
შემადგენლობაში ძირითადი ცვლილებები 
სწორედ 1926-1959 წლებში მოხდა. მოსახ-

ლეობის საერთო რაოდენობაში მნიშვნელოვ-
ნად შემცირდა ქართველებისა და აფხაზების 
ხვედრითი წილი, ხოლო სომხებისა (3-ჯერ) 
და რუსების (6-ჯერ) გაიზარდა. ასეთი ტენ-
დენცია შემდეგ წლებშიც შეიმჩნეოდა. საერ-
თოდ, 1886 წლიდან 1989 წლამდე, აფხაზეთ-
ში რუსების რაოდენობა 60-ჯერ, სომხების კი 
70-ჯერ გაიზარდა.

1992-1993 წლების ომის შემდეგ ქართუ-
ლი გეოგრაფიული სახელები აფხაზური სა-
ხელწოდებებით შეიცვალა. ასე, მაგალითად, 
გაგრის რაიონში: განთიადს ეწოდა ცანდ-
რიფშ, ლესელიძეს — გეჩრიფშ, ხეივანს — 
ამზარა, ხოლოდნაია რეჩკას — ბაგრიფსთა; 
გუდაუთის რაიონში: აბღარხხუკს — აბღარ-
ხიკუ, ანუხვას — ანხუა, ბლაბურხვას — ბლა-
ბირხუა, მიუსერას — მისრა; სოხუმის რაიონ-
ში: კელასურს — კიალასურ, ახალსოფელს — 
ძიგუთა, ბესლეთს — ბასლათა. ძველი აფხა-
ზური სახელები დაუბრუნდა სოფლებს შრო-
მას — გუმა და ოდიშს — აკაფა; გულრიფშის 
რაიონში: ესტონკას — დოპუაქით, კელასურს 
— აიბუხცა, მერხეულს — მარხიაულ, მიასნი-
კოვკას — დალ; ოჩამჩირის რაიონში: ბესლა-
ხუბას — ბასლახუ, ცხენისწყალს — ჩბირხუა; 
გალის რაიონში: ღუმურიშს — ღუმრიშ, წარ-
ჩეს — წარჩა, ნოჯიხევს — ნარდჟხოუ, ჩხორ-
თოლს — ჩხუართალ და ა. შ.

ამრიგად, აფხაზეთში ეთნო-დემოგრაფი-
ული ვითარების რადიკალური შეცვლა მოხ-
და გვიან შუა საუკუნეებში, შემდეგ რუსეთის 
(ცარიზმის) ბატონობისა და საბჭოთა ხელი-
სუფლების დროს. იმავდროულად იცვლებო-
და გეოგრაფიული სახელწოდებებიც.

ნათელა არველაძე, თეატრმცოდნე.

სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრს 20 წელი შეუსრულდა! ეს ხომ სიჭა-
ბუკის ასაკია! მაგრამ როგორია ეს ოცი წელი 
დევნილობაში მყოფი თეატრისათვის?!. საი-
უბილეო თარიღს საზეიმო განწყობა შვენის 
– მილოცვები, სურვილები, განვლილი გზის 
შეფასება, მაგრამ როცა ასეთი ბიოგრაფია, 
ასეთი რთული გზა განვლო თეატრმა, ამ 
თარიღს მხოლოდ ზარ-ზეიმით ვერ აღვნიშ-
ნავთ. ისიც უნდა გვახსოვდეს და შთამო-
მავლობას გადავცეთ, რატომ, როგორ და 
რისთვის, შეიქმნა ეს თეატრი, როგორ განვი-
თარდა მისი ყოფა ძნელბედობის ჟამს. უნდა 
გვახსოვდეს, რომ:

1. რომანოვებისა და შემდგომ ბოლშევიკ-
კომუნისტთა მიერ დაპყრობილი ქვეყნების 
ძალადობით შეკოწიწებული რუსეთის იმპე-
რია – უმძიმესი ეპოქა აღმოჩნდა საქართვე-
ლოსთვისაც. ორი საუკუნის განმავლობაში 
ერის უმეტეს ნაწილს ეროვნული თვითშეგ-
ნება და სახელმწიფოებრივი აზროვნება 
დაუქვეითდა. ფიზიონომია შეეცვალა ქვეყა-
ნას.

2. ილია ჭავჭავაძის ანდერძადქცეულ, 
ჩვენთვის უპირველეს ღირებულებას – მამუ-
ლი, ენა, სარწმუნოება – ვერ ვუპატრონეთ. 
ტერიტორიის ნაწილი საბჭოთა რუსეთმა 
მიითვისა, ნაწილი “დემოკრატიულმა” რუ-
სეთმა დაიპყრო; ენა – შეირყვნა, ოფიცი-
ოზი ათეისტურ საზოგადოებას აშენებდა. 
ქართველს ქართულ გიმნაზიაში მშობლიურ 
ენაზე ლაპარაკი და წიგნებისა თუ ჟურნალ-
გაზეთების კითხვა ეკრძალებოდა – ეს რო-
მანოვების ბატონობის ხანაში; მანქურთების 
აღზრდა ოქტომბრელთა ასაკიდან (შემდგომ 
პიონერულ-კომკავშირული წლები!) იწყებო-
და – ეს უკვე წითელი იმპერიის ხანაში.

3. მეტროპოლიის სტრატეგიის ნაწილი 
ყრმობის ასაკიდანვე ცნობიერების აღრევა 
და ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეისაგან 
მოზარდთა გაუცხოება აღმოჩნდა, რათა ახა-
ლი ტიპის ადამიანი – უსამშობლო, უეროვნე-
ბო, უჯიშო მანქურთი გამოეყვანა! საამისოდ 
მეტროპოლია უცდომელ სვლას იყენებდა 
– განათლების იმ ფორმას, რომელიც ნელი 
მოქმედების, მაგრამ უტყუარი მოქმედების, 
ნაღმივით ჩაიდო რუსეთის იმპერიის სახელ-
მწიფოებრივ სხეულში. სწორედ განათლების 
სისტემა აღმოჩნდა ყრმათა ცნობიერების 
გეგმაზომიერი ზომბირების ყველაზე ოპ-
ტიმალური საშუალება, რათა წარმატებით 
დასრულებულიყო საბჭოთა ადამიანის “გა-
მოყვანის” პროცესი. 

4. ბუნების ანომალია ეთქმოდა ასეთ 
მცდელობას, მაგრამ რუსეთის უნიკალური 
იმპერია ბუნების დამორჩილებასაც შეეცა-
და! ამისათვის, უწინარესად, თითოეული 
რესპუბლიკისათვის მშობლიური ენის სტა-
ტუსის შეცვლა იყო აუცილებელი. ბოლშევი-
კური იმპერია რომანოვების იმპერიის პოზი-
ციას იზიარებდა 

და გეგმაზომიერად ახორციელებდა თა-
ვის უმთავრეს მიზანს – მეტროპოლია, რუ-

სულის სახელმწიფო ენად დამკვიდრებით, 
ეროვნული თვითმყოფადობის ნიველირე-
ბასა და უნიტარული სახელმწიფოს შექმნას 
ესწრაფვოდა. ამიტომაც ებრძოდა კომუ-
ნისტთა იდეოლოგია სამშობლოს გრძნო-
ბას, მშობლიურ ენასა და სარწმუნოებას, 
როგორც ეროვნულ ნიშანს. ეს ექსპერიმენ-
ტი დაინერგა და შედარებით წარმატებულ 
მცდელობად იქცა არაერთ საბჭოთა რეს-
პუბლიკაში. 

საქართველოში ასეთ საცდელ პოლიგო-
ნად იქცა ძირძველი კუთხე ჩვენი მამულისა 
– აფხაზეთი. ჩვენ მივიღეთ რუსულენოვანი 
ქალაქი – სოხუმი! რუსულენოვანი აფხაზები! 
ადგილობრივი სატელიტების თვინიერებისა 
და გაწვრთნილი ემისრების გულმოდგინების 
შედეგად სოხუმის მოსახლეობის სამოქა-
ლაქო-საკომუნიკაციო ენა რუსული გახდა. 
ქართული თანდათან განიდევნა, ხოლო აფ-
ხაზურს – გადაშენება დაემუქრა.

განათლების სისტემის ამ ანტიეროვნულ 
პოლიტიკას მხოლოდ საჯარო-სამოქმედო 
ასპარეზი თუ დაუპირისპირდებოდა, უწინა-
რესად კი, თეატრი (ამ მხრივაც ტელე-რა-
დიო მაუწყებლობას უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება. საინფორმაციო ომი საქართველომ 
ამ დროსაც წააგო!) ყრმათა გონის გახედვ-
ნა, სააზროვნო ენად მშობლიურის არსებობა 

ბევრად შეუწყობდა ხელს ეროვნული თვით-
შეგნების ამაღლებას, მანქურთთა ლეგიონის 
შემცირებას.

მიზანმიმართული სვლა აღმოჩნდა მამუ-
ლიშვილთა წადილი – აფხაზური და ქართუ-
ლი მოზარდთა თეატრების დაარსება, რაც 
მეტროპოლიის ანტიეროვნულ ქმედებათა 
განხორციელებას შეაფერხებდა მაინც. ხე-
ლოვნების მოღვაწეთა მცდელობა ასეთი 
თეატრის შექმნისა მარცხით დამთავრდა – 
სოხუმში გაიხსნა რუსული მოზარდ მაყურე-
ბელთა თეატრი.

მხოლოდ ეროვნული ხელისუფლების 
პირობებში ჯეროვნად შეფასდა რეალური 
საფრთხე, რაც ელოდა მთლიანად საქართ-
ველოს, აფხაზეთსაც, როგორც მის სისხლ-
ხორცეულ ნაწილს. კულტურის სფეროში 
ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი აქცია 
გახდა სოხუმის ქართული მოზარდ მაყურე-
ბელთა თეატრის შექმნა 1991 წლის 10 მაისს. 
ეს არ იყო კიდევ ერთი თეატრის დაბადებით 
გამოწვეული სიხარული. ეს იყო მნიშვნელო-
ვანი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი, 
რომელიც ეროვნულმა ხელისუფლებამ სრუ-
ლიად შეგნებულად გადადგა და ამ თეატრის 
გახსნისათვის თავდადებულ ხელოვნების 
მოღვაწეთა ძალისხმევას მხარი დაუჭირა.

საქართველოს სოციო-კულტურულ 
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი 
დაიწყო. დამოუკიდებელი საქართველოს 
წინაშე ძალზე სერიოზული და მყისიერად 
გადასაწყვეტი პრობლემები წამოიჭრა. ჩემი 
ფიქრით, უმთავრეს ამოცანათა შორის დად-
გა მომავალი თაობის ეროვნული თვითშეგ-
ნების ამაღლება. ქართული მოზარდ მაყუ-
რებელთა თეატრი “რუსულენოვან” სოხუმს 
აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ 
საშუალებად მოევლინა. ქართველ მოზარდ-
თა სცენა – საჯარო-სამოქმედო მძლავრი 
ასპარეზი – მშობლიური ენის სახელმწი-
ფოებრივ-სამოქალაქო სტატუსის განმტ-
კიცებასაც და ყრმათა ეროვნულ-სახელმ-
წიფოებრივი ცნობიერების ამაღლებასაც 
ითვალისწინებდა.

ჩემი ფიქრით, ამ სიმაღლიდან უნდა 
შეფასდეს თეატრის დამაარსებელთა და 
ეროვნული ხელისუფლების ძალისხმევა. 
ამ სიმაღლიდან უნდა შეფასდეს თეატრის 
დამაარსებლისა და მისი ხელმძღვანელის – 
გიორგი რატიანისა და მთელი დასის, თეატ-
რის მთავარი რეჟისორის – დავით კობახიძი-
სა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსო-
ნალის ღვაწლი.

უნდა გვახსოვდეს!..
სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის იუბილისთვის მზადდება 

ფერადი ბუკლეტი, რომელშიც აისახება თეატრის მიერ საინტერესო სარეპერტუარო 
პოლიტიკით განვლილი 20-წლიანი გზა. მკითხველი გაეცნობა ცნობილი თეატრმცოდ-
ნეების, რეჟისორების, მსახიობების, სხვა დარგის შემოქმედებითი მოღვაწეების მოსაზ-
რებებს, სურვილებს, მილოცვებს.

ამჯერად გთავაზობთ ერთ-ერთ პუბლიკაციას მომავალი ბუკლეტიდან. ცნობილი 
თეატრალური კრიტიკოსი ნათელა არველაძე საუბრობს რუსეთისგან თავსმოხვეული 
ნაციონალური სეპარატიზმის ფონზე სოხუმში დაარსებული ქართული მოზარდ მაყუ-
რებელთა თეატრის უდიდეს მნიშვნელობაზე.

მეტად მძიმეა სიჭაბუკის ასაკის თეატრი დევნილი რომ არის!.. აფხაზეთის ორმა 
ქართულმა თეატრმა თავიანთი მშობლიური მაყურებლის ხვედრი გაიზიარა! პოლი-
ტიკოსთა ამბიციებსა და უმეცრებას შეეწირა ჩვენი სამშობლოს ამ ჩინებული კუთხის 
დამოუკიდებლობა! აფხაზეთის ქართული თეატრის მშვიდობიანი განვითარებაც! 

რა შეიძლება ვუსურვო თეატრს? რა შეიძლება ვუსურვო მის ხელმძღვანელს 75 
წლის საიუბილეოდ?

ერთადერთი ყველაზე სანუკვარი ოცნების ასრულება – ახლო მომავალში ფარდის 
ახდა მშობლიურ ქალაქში, სოხუმში გაგრძელებულიყოს მომავალი სეზონები. წარ-
მატებასა და ღირსეულ სიცოცხლეს ვუსურვებ იუბილარ თეატრსა და მის იუბილარ 
ხელმძღვანელს – გიორგი რატიანს.

დასაწყისი მე-6 გვ.

ეთნოპოლიტიკური ცვლილებები აფხაზეთში და გეოგრაფიული სახელწოდებები

სოხუმი, მასწავლებელთა სახლი, სადაც თეატრი წარმოდგენებს მართავდა
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ირაკლი გელენავა, აფხაზეთის განათ-
ლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრა-
მების, ანალიტიკური საქმიანობისა და კვლევე-
ბის სამმართველოს უფროსი. ისტორიის დოქ-
ტორი, ასოცირებული პროფესორი.

XX საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთი, რო-
გორც რუსეთის იმპერიის პერიფერიული მხა-
რე, იმპერიაში მიმდინარე საზოგადოებრივი 
პროცესების გავლენით, მაგრამ მაინც თავისე-
ბურად ვითარდებოდა. 

აღსანიშნავია, რომ XIX-XX საუკუნეების 
მიჯნა მსოფლიო ისტორიაში გამოირჩევა, 
როგორც გარდატეხებისა და ცვლილებების 
ეპოქა. ამ პერიოდში გარკვეული ცვლილებები 
განიცადა ადამიანის ცნობიერებამ, მისმა და-
მოკიდებულებამ მმართველობის სისტემებისა 
და მმართველობის სათავეში მყოფი ძალების 
მიმართ, განათლებისა და კულტურისადმი და-
მოკიდებულება შეიცვალა. მოწინავე ხაზზე გა-
მოდიან რევოლუციური იდეებისა და შეხედუ-
ლებების ადამიანები რომლებმაც მოახერხეს 
თანამოაზრეთა შემოკრება და თავიანთი მოღ-
ვაწეობით მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნიეს 
თავიანთი რეგიონის საზოგადოებრივი ცხოვ-
რების სხვადასხვა სფეროს.

ისტორიულმა მეხსიერებამ მრავალი ადა-
მიანის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახვე-
ლი ცნობები შემოგვინახა, განსაკუთრებული 
სითბოთი და სიფაქიზით ერი თავის ისტორიაში 
გამორჩეულად დადებითი ღვაწლის მქონე ადა-
მიანების ხსოვნას ინახავს. ამ პერიოდში აფხა-
ზეთში მოღვაწეობა მოუწიათ პროგრესულად 
მოაზროვნეთა მთელ დასს, მათ შორის თავი 
განსაკუთრებულად გამოიჩინეს ქართველმა, 
აფხაზმა და სხვა ეროვნების პიროვნებებმა, 
მათ შორის იყვნენ ნ. ჯანაშია, პ. ჭარაია, ივ. 
გეგია, თ. სახოკია, ანთ. ჯუღელი, პ. შაყრილი, 
სპ. ნორაკიძე, ნ. ჭედია, თ. ეშბა, ა. ჭოჭუა, ი. 
ლაკერბაია, გ. ეშბა, ნ. ქირთბაია, კ. მარშანია, 
გრაცკი, დ. აჯამოვი, ფ. დავითაია, გ. კანდელა-
კი, ი. ბურჭულაძე, პ. კამკია, მ. ცაავა და სხვ. 
ისინი თავინთი შეხედულებებით, საქმიანობითა 
და შემოქმედებით, მედგარ წინააღმდეგობას 
უწევდნენ ცარიზმის რუსიფიკატორულ-ასიმი-
ლატურ პოლიტიკას. მათი სამოქმედო არეალი 
იყო, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებ-
ლო, ასევე, სოციალური და სოფლის მეურნე-
ობის სფერო.

ამჯერად ყურადღებას შევაჩერებთ სამურ-
ზაყანოელი პედაგოგის, პუბლიცისტის, სელექ-
ციონერის, სასცენო მოღვაწის, პოლიტიკოსის, 
სამშობლოზე და თავის ხალხზე უსაზღვროდ 
შეყვარებული ივანე გეგიას პიროვნებაზე. 
განსაკუთრებულია ამ მრავალმხრივად განვი-
თარებული ადამიანის წვლილი სამურზაყანოს 
და, ზოგადად, აფხაზეთის მოსახლეობის ყოფის 
გაუმჯობესებაში, მისი საქმიანობა საზოგა-
დოებრივი ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვან მი-
მართულებას სწვდებოდა და ყველგან საკუთარ 
ხელწერას ტოვებდა. 

სტატიაში გამოყენებულია მასალები თ. სა-
ხოკიას, სოლ. ცაიშვილის, ო. ჭურღულიას და 
შ. ცუცქირიძის შრომებიდან, ასევე, საქართვე-
ლოს სახალხო განათლების მუზეუმში დაცული 
დოკუმენტები №7361, 6280 მათ შორის ივანე 
გეგიას მოგონებები და XIX-XX საუკუნის ქარ-
თულ პერიოდულ პრესაში გამოქვეყნებული 
ცნობები.

ეროვნულობის 
დასაცავად

ივანე გეგიას ნაცნობობა და საქმიანი დამო-
კიდებულება ჰქონდა ჩვენი ლიტერატურისა და 
საზოგადოებრივი აზროვნების ყველაზე საუკე-
თესო წარმომადგენლებთან — ი. ჭავჭავაძეს-
თან, აკ. წერეთელთან, ი. გოგებაშვილთან, ალ. 
ყაზბეგთან, ანტ, ფურცელაძესთან, დიმ. ბაქრა-
ძესთან. ზ. ჭიჭინაძესთან. მისი ახლო მეგობრე-
ბი იყვნენ, ასევე, აფხაზეთში მოღვაწე პროგრე-
სული ინტელიგენციის წარმომადგენლები. ამ 
მოწინავე ადამიანებთან ურთიერთობაში ჩამო-
ყალიბდა მისი მსოფლმხედველობა, შეხედულე-
ბები, როგორც ეროვნულ, ისე ლიტერატურულ 
საკითხებზე და სხვ.

ივანე გეგია თანამშრომლობდა სხვადასხვა 
ჟურნალ-გაზეთებთან. იგი საკუთარ ლექსებსა 
და კორესპონდენციებს, კრიტიკულ-ბიბლიოგ-
რაფიულ წერილებს პერიოდულად აქვეყნებდა 
“ივერიაში”, “დროებაში”, “ცისკარში”, “იმერეთ-
ში”, “ნაკადულში”, “სახალხო გაზეთში”, “მოგ-
ზაურში” და სხვა. ივენე გეგია თავისი ეროვნუ-
ლი შეხედულებებისა და ანტიცარისტული გან-
წყობის გამო, ჟანდარმერიის განსაკთრებულ 
მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. 

ერთ-ერთი დაბეზღება რომელიც დათარი-
ღებულია 1900 წლის 28 მარტით, მეფისნაც-
ვალს თბილისში ქუთაისის სამხედრო გუბერნა-
ტორმა წარუდგინა და ის ატარებდა შემდეგ სა-
ხელწოდებას: “Об исследовании политической 
благонадежности проживающих в сухумском 
округе Федота Тимофеевича Сахокия, Анти-
моза Ивановича Джугели, Ивана Константи-
новича Гегия, Григория Ивановича Канделаки, 
Ивана Гавриловича Бурчуладзе, Парны Ни-
колаевича Давитая и Спиридона Левановича 
Норакидзе, явлаяющихся главными противни-
ками правительства по обрусению населения 
округа, и принятия против них административ-
ных мер воздействия”. 

როგორც ამ სათაურიდან ჩანს, ეს ადამიანე-
ბი სერიოზულად ეწინააღმდეგებოდნენ ცარიზ-
მის გარუსების პოლიტიკას და ყოველმხრივ 
ცდილობდნენ დაეცვათ ეროვნულობა. სწორედ 
ამ მოტივით მთავრობამ 1904 წელს ივანე გეგია 
თანამოაზრეებთან ერთად, კავკასიიდან რუსე-
თის შორეულ გუბერნიაში სამუდამოდ გადა-
ასახლა, როგორც “საშიში ელემენტი”, თუმცა 
მანამდე, ახალგაზრდა ივენე გეგიამ თავისი 
მოღვაწეობით მოახერხა წარუშლელი კვალი 
დაეტოვებინა თავისი კუთხის ისტორიაში.

საგანმანათლებლო 
კერების დაფუძნება
ივანე გეგიამ 1893 წელს განიზრახა დაბა 

ოქუმში (ამჟამად გალის რაიონი) გაეხსნა უფა-
სო ბიბლიოთეკა და წიგნის პატარა მაღაზია, 
რომლის ნებართვაც 1894 წლის 22 თებერვალს 
ქუთაისის საგუბერნიო ადმინისტრაციისაგან 
მიიღო. პირველი ცნობა ოქუმში ქართული წიგ-
ნთსაცავის დაარსების მცდელობების შესახებ 
დაბეჭდილია 1893 წლის გაზეთ “ივერიაში” 
(№1237).

ივანე გეგიას ბიბლიოთეკის გახსნაში დიდი 
დახმარება აღმოუჩინეს ქართველთა შორის წე-
რა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ 
და თვით ამ საზოგადოების თავმჯდომარემ 
ილია ჭავჭავაძემ, აგრეთვე, სხვა კერძო პირებ-
მა და საზოგადო მოღვაწეებმა. 

“ოქუმის ბიუროკრატებს, — წერს ივ. გე-
გია თავის “მოგონებებში”, — ბევრს არაფრად 
მიაჩნდათ ჩემი სამკითხველო: “Что за курятник 
построил И. Гегия в округе” იძახდნენ — ისინი. 
მე გულს არ ვიტეხდი, წელიწადში ორ-სამ გზო-
ბით ჩავდიოდი თბილისში, იქ ვეცნობოდი თავ-
კაცებს, ვიხმარებდი მათ, ვშოულობდი წიგნებს 
ბიბლიოთეკისთვის “.

წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზო-
გადოებამ, ილია ჭავჭავაძის განკარგულებით, 
ოქუმის ბიბლიოთეკას 300 მანეთის სხვადასხვა 
წიგნი გამოუყო, ხოლო გ. რცხილაძემ ოქუმის 
ბიბლიოთეკას ერთი ვეებერთელა წიგნებით 
სავსე ყუთი შემოსწირა. ივანე გეგიამ, ადგი-
ლობრივ პროგრესულად მოაზროვნე ადამიან-
თა დახმარებით, ბიბლიოთეკის “სახალხო წიგ-
ნსაცავ ბიბლიოთეკად” ოფიციალურად აღი-
არება მოახერხა. როგორც მკვლევარი სოლ. 
ცაიშვილი წერს, ბიბლიოთეკით სარგებლობა 
უფასო ყოფილა, ხოლო მისი არსებობის ძირი-
თად წყაროს საწევრო გამოსაღები და შემოწი-
რულობანი შეადგენდა.

სოხუმისა და სამეგრელოს რაიონში ეს პირ-
ველი ბიბლიოთეკა იყო. წიგნთსაცავს ჰქონდა 
ქართული და რუსული განყოფილება. აქ დაცუ-
ლი იყო მე-19 საუკუნის ქართველი პოეტებისა 
და მწერლების, საზოგადო მოღვაწეების წიგნე-
ბი, რომელთა რაოდენობა დასაწყისში 500-მდე 

იყო. შემდგომ წლებში ეს რიცხვი ერთიორად 
გადიდდა. მკითხველთა რაოდენობა გაიზარ-
და. ისინი ეტანებოდნენ არა მარტო მხატვრულ 
ლიტერატურას, არამედ ისტორიულ შრომებს, 
სხვადასხვა ჰუმანიტარულ საბუნებისმეტყ-
ველო წიგნებსა და ჟურნალ-გაზეთებს, რითაც 
მდიდარი იყო წიგნთსაცავი. წიგნთსაცავს სა-
თავეში 35 წლის განმავლობაში თვითონ ივანე 
გეგია ედგა.

სახალხო წიგნსაცავის გახსნას ამაოდ არ 
ჩაუვლია. თუმცა იგი რუსიფიკატორული პო-
ლიტიკის დამქაშებმა არაერთხელ ააწიოკეს და 
გაჩხრიკეს, მისმა გამგემ კი რამდენჯერმე გა-
ნიცადა მძიმე სულიერი და ფიზიკური წვალე-
ბა. მიუხედავად ამისა, მან თავისი მოვალეობა 
ხალხის წინაშე ღირსეულად შეასრულა.

“ჩემი ბიბლიოთეკის საქმე კარგად მიდი-
ოდა. თავის დანიშნულებას ღირსეულად ასრუ-
ლებდა. არა ერთ და ორ ახალგაზრდას აუხილა 
მან თვალები მეცნიერებასა და პოლიტიკაში”, 
— ამბობს ივანე გეგია და მის სიტყვაში ეჭვ-
შესატანი არაფერია. მან ღირსეულად განამტ-
კიცა საქართველოში ქართული წიგნსაცავების 
ტრადიცია და ამის ბრწყინვალე ფურცელი ჩა-
წერა მე-19 საუკუნის წიგნობრივი კულტურის 
ისტორიაში.

სოფლის 
მეურნეობის 

განსავითარებლად
უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ივანე გე-

გიას წვლილი აფხაზეთში სოფლის მეურნეობის 
სხვადასხვა დარგის, მაგალითად, მებაღეობა-
მევენახეობის, მეღორეობის, აბრეშუმის ჭიის 
მოვლისა და ა. შ. დანერგვისა და გავრცელების 
საქმეში. სამართლიანად აღნიშნავს სოლ. ცაიშ-
ვილი: “ივანეს ავტორიტეტი მოსახლეობაში 
თანდათან გაიზარდა. ის ხდება ყოველგვარი 
კულტურული წამოწყების ინიციატორი და 
ხელმძღვანელი”. იგი თურმე უფასოდ ურიგებ-
და მსურველებს თავის ნამყენებს, სანამყენე 
ლერწებსა და ძირებს, რითაც ხელს უწყობდა 
სოფლის მეურნეობის კულტურული ჯიშების 
ხალხში ფართოდ გავრცელებას.

სამურზაყანოში დაბალი (კულტურული) 
ვენახი ივ. გეგიამ გაავრცელა. მან პირველმა 
გადააბრუნა ყამირი მიწა და ჩაყარა ქართული 
ვაზი, რომლის ნაყოფისაგან საუცხოო ღვინო-
ები დააყენა.

სხვათა შორის, მის მიერ დაყენებულმა 
ღვინოებმა 1909 წლის ქუთაისის სასოფლო-სა-
მეურნეო გამოფენაზე ჯილდო დაიმსახურეს – 
ვერცხლის პატარა მედალი.

ივანე გეგიას კარგად მოწყობილი მეურნე-
ობის წაბაძვით დაბა ოქუმსა და ახლო-მახლო 
სოფლებში გლეხებმა დაიწყეს თავიანთი მამუ-
ლების ახალ ყაიდაზე გამართვა, მათ ივანე გე-
გია. ასწავლიდა, როგორ გაესხლათ ვენახი, რო-
გორ შეეწამლათ. ეს მას კიდევაც ევალებოდა, 
რადგანაც იყო ქუთაისის გუბერნიის მევენახე-
ობა-მეღვინეობის კომიტეტის წევრი სოხუმის 
ოლქიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ ივანე გეგია, რო-
გორც საზოგადო მოღვაწე, ჟანდარმერიის 
მიერ სათანადო აღრიცხვაზე იყო აყვანილი, 
სოხუმის ოლქის მმართველობა იძულებული 
გამხდარა პირადი მეურნეობის კეთილმოწყო-
ბისათვის მთელ აფხაზეთში მხოლოდ მისთვის 
მიეცა ფულადი ჯილდო და სათანადო მოწმობა 
— “სანიმუშო მეურნეობის მოწყობისათვის”.

ივანე გეგიამ ბიძგი მისცა სამურზაყანოში 
ჯიშიანი მეღორეობის განვითარებასაც. მას 
თავის მეურნეობაში წმინდა ჯიშის სისხლის 
იორკშირის ნეზვები შეუჯვარებია ადგილობ-
რივ ტახებთან და რამდენიმე თაობის შემდეგ 
გამოუყვანია ახალი ჯიში, რომელიც თურმე ინ-
გლისურ ჯიშს არ ჩამოუვარდებოდა. ზოგიერ-
თი ნასუქი ეგზემპლარი 20 ფუთამდე აღწევდა 
თურმე. ხალხმა ამ წამოწყებას კარგი თვალით 
შეხედა. სამურზაყანოში ღორის ჯიში გაუმჯო-
ბესდა.

აფხაზეთში აბრეშუმის წარმოებას საფუძ-
ველი XIX საუკუნის 50-60-იანი წლებიდან ჩა-
ეყარა, ხოლო XX საუკუნის დასაწყისიდან ამ 
დარგის განვითარება შეფერხდა. 

ოქუმის სკოლის მასწავლებლებმა ივ. გე-
გიამ და პ. კამკიამ 1895 წელს თბილისის მეაბ-
რეშუმეობის სადგურიდან 6 მისხალი აბრეშუ-
მის ჭიის თესლი გამოიწერეს. აქედან 3 მისხა-
ლი, დიდი მუდარის შემდეგ, ერთ გლეხის ქალს 
მისცეს. სკოლაში კი აბრეშუმის ჭიას მასწავ-
ლებლების ზედამხედველობით მოსწავლეები 
უვლიდნენ.

სამურზაყანოში მეაბრეშუმეობის გავრცე-
ლებას აფერხებდა ის გარემოება, რომ აქაური 
“ხალხი შეპყრობილი იყო სხვადასხვა ცრუმორ-
წმუნეობით და მკვიდრი არ ბედავდა დაჯენასა 

და მოვლას. ვერ დაარწმუნებდი იმაში, რომ ყა-
ჭის მოვლისათვის “წმინდა გიორგი” არ გაანად-
გურებდა მეყაჭე ოჯახს”, — იხსენებდა მოგვი-
ანებით ივანე გეგია.

ივ. გეგიასა და პ. კამკიას გამოწერილი აბ-
რეშუმის ჭიის თესლიდან კარგი მოსავალი მი-
უღიათ. პარკი შინაურული პრიმიტიული წესით 
დაუმუშავებიათ და ბლომადაც მიუღიათ აბრე-
შუმის ძაფი. მეორე წელიწადს კი 20 მისხალი 
თესლი გამოუწერიათ 8 ოჯახისთვის გაუყვიათ.

მეაბრეშუმეობა გლეხებისათვის თანდათან 
შემოსავლიანი დარგი გამხდარა. 1910 წლი-
სათვის აბრეშუმის პარკის წარმოება მთელ 
აფხაზეთში გავრცელებულა. სამურზაყანოში 
სოფლის მეურნეობის დარგის განვითრებაში 
ივენე გეგიას მიერ შეტანილ ღვაწლს, შემდგომ-
ში არაერთი საგაზეთო პუბლიკაცია და სამეც-
ნიერო შრომა მიეძღვნა.

სასცენო მოღვაწეობა
მე-19 საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისი-

სათვის სოხუმში უკვე მოქმედებდა ქართველ 
სცენის მოყვარეთა დასი, რომელთა სპექტაკ-
ლები 1885 წლიდან იმართებოდა. ამ სპექტაკ-
ლების ორგანიზატორები და მონაწილენი იყვ-
ნენ მ. დადიანი-ანჩაბაძე, შ. დადიანი, ძ. ლოლუა 
და სხვები. ამავე პერიოდში აფხაზეთის დაბებ-
შიც არსებობდა მცდელობები, ჩამოეყალიბები-
ნათ ადგილობრივი სცენის მოყვარეთა წრე, რო-
მელთაგან აღსანიშნავია საზოგადო მოღვაწისა 
და პედაგოგის ივანე გეგიას ღვაწლი სამურზა-
ყანოში. იგი, ქართველი მწერლებისა და საზო-
გადო მოღვაწეების ზეგავლენით, 1890 წელს 
სამურზაყანოში აარსებს სცენის მოყვარულთა 
წრეს, რომელმაც შემდეგ საკმაოდ დიდი როლი 
შეასრულა ეროვნული კულტურის ხალხში და-
ნერგვისა და ეროვნული გრძნობის გაღვივების 
საქმეში. ძნელი იყო ასეთი კულტურული კერის 
შექმნა, რადგანაც როგორც თვით ივანე გეგია 
წერს: “სცენაზე გამოსვლას იმ დროს არავინ 
კისრულობდა, ვინაიდან რცხვენოდათ, მასა სა-
საცილოდ და სამასხროდ აიღებდა, ვინც სცენა-
ზე “მეტიჩრობას” დაიწყებდა”.

ივანე გეგიამ დაბა ოქუმის მოწინავე ახალ-
გაზრდობას მოუყარა თავი, მათთან ერთად ჩა-
აბა თავისი და – თეკლე, საკუთარი სახსრებით 
შეიძინა დასისათვის საჭირო მასალა (საქო-
ნელი კოსტიუმებისთვის, დეკორაციისათვის) 
და შეუდგა მეცადინეობას. გადაწყვიტეს პირ-
ველად დაედგათ დავით ერისთავის კომედია 
“უჩინმაჩინის ქუდი”.

შემდგომში დადგმულმა დ. ერისთავის “სამ-
შობლომ” უამრავი ხალხი მიიზიდა თურმე, მო-
სახლეობა ამ სპექტაკლს აღფრთოვანებული 
შეხვედრია. ხიმშიაშვილის როლი თვით ივანე 
გეგიას უთამაშნია, ამ პიესას მოჰყვა რაფიელ 
ერისთავის — “დილა ქორწილის შემდეგ” და 
აქვსენტი ცაგარელის — “რაც გინახავს, ვეღარ 
ნახავ”. ეს სპექტაკლები ჯერ ოქუმში, ხოლო 
შემდეგ, 1891 წელს ოჩამჩირეშიც დაიდგა.

ადვილი წარმოსადგენია გასული საუკუნის 
90 და 900-იანი წლები, უგზოობა, ცუდი მი-
მოსვლა აფხაზეთის ქალაქებს (მაშინდელ და-
ბებს) შორის. ამ უგზოობის დროს ივანე გეგიას 
“დასი” ოქუმიდან ოჩამჩირეში საგასტროლოდ 
ურმით გამგზავრებულა. ქალები და მამაკაცე-
ბი ურმებზე ცალ-ცალკე მოკალათებულან...

...მაშინდელ ოჩამჩირეში წარმოდგენის გა-
მართვა მხოლოდ სკოლის შენობაში შეიძლებო-
და. სპექტაკლს დაბა ოჩამჩირის საზოგადოება 
დიდიდ ამბით შეხვედრია. 2 პიესა წარმოუდგე-
ნიათ და 120 მანეთი შემოსავალი მიუღიათ.

ივანე გეგიას წამოწყებას გამოეხმაურა 
ჭავჭავაძის “ივერია”, სადაც ვკითხულობთ: 
“ერთადერთი სასიამოვნო ამბავი აქეთკენ ის 
არის, რომ ამ მოკლე ხანში ქათველი სცენის 
მოყვარეთაგან ბ-ნ ივანე გეგიას მოთავეობით 
გამართულ იქნა ქართული წარმოდგენები 
ოჩამჩირესა და ზუგდიდში თითოჯერ და ოქუმ-
ში – ორჯერ... წარმოდგენებმა ყველგან კარ-
გად ჩაიარა. როლები ყველამ კარგად იცოდა და 
გრძნობითაც თამაშობდნენ: განსაკუთრებით 
კარგები იყვნენ ქ-ნნი: ნეონილა ჩხენკელი, თეკ-
ლე გეგია და ბ-ნი ივანე გეგია. საზოგადოება 
ყველგან ნასიამოვნები დარჩა. ყველგან თანაგ-
რძნობას უცხადებდნენ, მადლობას უხდიდნენ 
და სთხოვდნენ კიდევ გვასიამოვნეთო”.

ამ წარმოდგენებს საქველმოქმედო დანიშ-
ნულება ჰქონდა, შემოსული თანხის ერთი ნაწი-
ლი ტაგუ ჯინავას ობლებისათვის გადაუციათ, 
ხოლო მეორე ნაწილი თბილისში რუსთაველის 
ძეგლის ასაგები ფონდისათვს გაუგზავნიათ.

ამრიგად, აშკარაა, რომ ივანე გეგია თავისი 
ეპოქის წინმსწრები ადამიანი იყო. ისტორიამ 
მისი სახელი სამართლიანად შეიყვანა ქართ-
ველ განმანათლებელთა ნუსხაში და მისი ღვაწ-
ლის შესახებ ცნობები სათუთად შემოუნახა 
შთამომავლობას.

ივანე გეგია — აფხაზეთის გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე
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ლიტფორუმი “ებლიტფო”: მანონ, შენი ლი-
ტერატურული და არა მხოლოდ ლიტერატურუ-
ლი СV.

მანონ ბულისკერია: ჩემი СV (როგორც არა-
ლიტერატურული, ასევე, ლიტერატურული) 
არა მგონია ძალიან საინტერესო და განსაკუთ-
რებული იყოს. ამიტომ, მოვყვები მოკლედ და 
თუ ვინმე დაინტერესდება და საჭირო იქნება 
კონკრეტული საუბარი, მზად ვარ ნებისმიერ 
თემაზე ვისაუბრო ჩემ ფეისბუქელ მეგობრებ-
თან და არამეგობრებთანაც დავიწყებ 1972 
წლის 16 ოქტომბრიდან… დავიბადე აფხაზეთ-
ში, გალის რაიონში. 1990 წელს დავამთავრე 
საშუალო სკოლა და ჩავაბარე სოხუმის უნი-
ვერსიტეტში (იმ დროს — ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის სოხუმის ფილიალი)…

1990 წლიდან, შეიძლება ითქვას, წერტილი 
დაესვა ჩემ უდარდელ ცხოვრებას და დაიწყო 
სულ სხვა ეტაპი…

1990 წლის 29 სექტემბერს 40 წლის ასაკში 
გარდამეცვალა მამა… რაც, ალბათ, როგორც 
ყველა ნორმალური ადამიანისთვის, ჩემთვისაც 
იყო წარმოუდგენელი ტკივილი, რომელიც, რაც 
არ უნდა გასაკვირი იყოს, დღემდე იგივე სიმ-
ძაფრით მომყვება… მერე იყო 1993 წლის სექ-
ტემბერი — სოხუმის დაცემა… ჩვენთვის საბე-
დისწერო უღელტეხილი… და დევნილობა…

დევნილობის პირველი დღეებიდანვე ჩემი 
ოჯახი აღმოჩნდა ქალაქ მოსკოვში (იქ ჩემი და 
და სიძე ცხოვრობდნენ)… გავიდა დაახლოებით 
წელიწადნახევარი და მე გადავწყვიტე, დავბ-
რუნებულიყავი საქართველოში და სწავლა აქ 
გამეგრძელებინა. მიუხედავად ოჯახის დიდი 
წინააღმდეგობისა, წამოვედი. ამ დროისათვის, 
ჩემი უნივერსიტეტი უკვე თბილისში განაგრ-
ძობდა არსებობას და, რა თქმა უნდა, დავუბ-
რუნდი მას... 

უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, ეს 
იყო 1996 წელი, მუშაობა დავიწყე აფხაზეთის 
მწერალთა კავშირის ლიტერატურულ ჟურნალ-
ში — “რიწა”, სადაც 2011 წლამდე დავყავი… 
2011 წლის იანვრიდან ვმუშაობ აფხაზეთის ლი-
ტერატურისა და ხელოვნების შემოქმედებით 
კავშირში. რაც შეეხება, ლიტერატურულ СV-ს: 
 ბავშვობიდან ვწერ. პირველი პუბლიკაცია იყო 
რაიონულ გაზეთში, მაშინ მე-7 კლასის მოსწავლე 
ვიყავი… ხოლო ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზე-
თებში სისტემატური გამოქვეყნება 1993 წლიდან 
დავიწყე. ლექსები ქვეყნდებოდა იმ პერიოდის 
ლიტერატურულ პრესაში (“ცისკარი”, “მნათო-
ბი”, “ლიტერატურული საქართველო”, “სალი-
ტერატურო გაზეთი”, “არილი”, “ალტერნატივა”, 
“რიწა”…). 2004 წლიდან ავიღე საკმაოდ ხანგრძ-
ლივი “შესვენება”, თუ არ ჩავთვლით 2006 წელს 
გამოცემულ წიგნს — “კედლების გემო”…

ამჟამად ბევრს ვმუშაობ და ვგეგმავ ახალ 
პუბლიკაციებს.

გამოცემული მაქვს 3 წიგნი: 1999 წელი — 
“მე გეტყვი…” 2002 წელი — “ცხელი მარტო-
ობისთვე” და 2006 წელი — “კედლების გემო”.

მაია სიმონიშვილი: წერა როგორ დაიწყე? 
რის შემდეგ მიხვდი, რომ უნდა გეწერა?

მანონ ბულისკერია: გამარჯობა, მაია. არ 
მახსოვს, წერა როგორ დავიწყე და დღემდე არ 
ვიცი, უნდა ვწერო თუ არა. უბრალოდ, სხვანა-
ირად მართლა არ შემიძლია… მადლობა შეკით-
ხვისათვის. 

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: მოგწონთ თა-
ნამედროვე ქართული პოეზია, საერთოდ, რას 
გვეტყვით ოცდამეერთე საუკუნის ქართულ 
პოეზიაზე, რა მდგომარეობაშია ახლა და რა 
ელის მომავალში?

მანონ ბულისკერია: ჩვენი პოეზია მომწონს… 
გვყავს ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ავტორე-
ბი… რა თქმა უნდა, უკეთესს ველოდები. 

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: დღევანდელ 
ქართული პროზაზე რას იტყვი? ბოლოს რა წა-
იკითხე?

მანონ ბულისკერია: პროზაზეც იგივე შე-
მიძლია ვთქვა… შეიძლება, იამაყო ჩვენი პრო-
ზაიკოსებით… წარმატებები მათ. ბოლოს — 
ბესო ხვედელიძის მოთხრობების კრებული “12” 
წავიკითხე…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: შენი აზრით, 
თანამედროვე მკითხველი შორსმხედველია, 
ახლომხედველი თუ… სათვალე საერთოდ არ 
სჭირდება?

მანონ ბულისკერია: თანამედროვე მკითხ-
ველი ისევე მრავალფეროვანია, როგორც თა-
ნამედროვე ლიტერატურა… შეიძლება ვინმე 
შემედავოს, მაგრამ თანამედროვე პროზა (და 

პოეზიაც) გემოვნებიანი მკითხველის მოთხოვ-
ნებს ნამდვილად აკმაყოფილებს.

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: პოეტმა და 
მთარგმნელმა შალვა ბაკურაძემ მითხრა ერთ-
ხელ: “ქართული ლექსი თავის დროზე ბერძნუ-
ლი ლექსის ზეგავლენით შეიქმნაო”, ეს იმდენად 
მოულოდნელი იყო ჩემთვის, ახლაც კი ზუსტად 
გავიხსენე… ეთანხმებით, თუ არა? რატომ?

მანონ ბულისკერია: შალვამ თავის ლექ-
სებზე ხომ არ თქვა … ეს ხუმრობით… მე კი 
მგონია, თუ ერთი ლექსი დაიწერებოდა დედა-
მიწაზე, მისი ავტორი აუცილებლად ქართველი 
იქნებოდა.

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: პოეტთან ვსაუბ-

რობთ, პოეზიას დავუბრუნდეთ: “მგონია, დრო-
თა მდინარებასთან ერთად, პოეზია თანდათან 
კარგავს იდეის მატარებლის ფუნქციას და 
მხოლოდ კეთილხმოვანებისა და რიტმულობის 
ეფექტის შექმნაღა ევალება”, – ეს “ებლიტ-
ფოელ” თამარა-ს აზრია … დავით ჩიხლაძემ… 
ჯერ კიდევ 2007 წელს თქვა “პოეზია მოკვდა”, 
“ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ პოეზია არ მომკვ-
დარა, მაგრამ ავადაა. ანუ სიკვდილის პირას 
არის, ვთქვათ პირდაპირ”, – ეს ბატონ ლევან 
ბერძენიშვილის სიტყვებია… “ის რომ საქართ-
ველოში პოეზია მოკვდა, ან კვდება, წაგებული 
მოთამაშის სიტყვებია… მომავალშიც, დღესაც 
ბევრი ცუდი ლექსი დაიწერება და ცოტა კარ-
გი,” – ბრძანა ბატონმა გივი ალხაზიშვილმა… 
შენ რას გვეტყვი?

მანონ ბულისკერია: ლექსი ძალიან ბევრია, 
პოეზია — ცოტა… მე ვერ დავეთანხმები ვერა-
ვის იმაში, რომ პოეზია მოკვდა ან სიკვდილის 
პირასაა…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: თარგმან-
ზე არ გვისაუბრია… როგორ ფიქრობ? 
ბევრს თარგმნიან, ხარისხიანი თარგმანი 
სჭარბობს? შენ ვის თარგმნიდი? რატომ? 
 მანონ ბულისკერია: ბევრი ითარგმნება ნამდ-
ვილად… მე არ ვარ მაინცდამაინც კომპეტენ-
ტური ამ საკითხში, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ 
ძალიან ბევრი შენიშვნა მაქვს ამ მხრივ…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: რამდენიმე შე-
ნიშვნა მაინც…

მანონ ბულისკერია: პირველი, რასაც მე 
ვისურვებდი — პოეზია, ნებისმიერი ენიდან, 
ითარგმნოს მხოლოდ და მხოლოდ პროზად.

შენიშვნის სახით მინდა ვთქვა ის, რომ 
მეტად უნდა იქნეს შენარჩუნებული ავტორი-
სეული აქცენტები, გნებავთ პერსონაჟებთან 
მიმართებაში, გნებავთ — ინტონაციაში… 
 ხშირად, თარგმანს კითხულობ და ლექსიკაზე 
რომ არაფერი ვთქვათ, ნაწარმოების გმირთა 
ხასიათებიც კი ქართულია… არ ვიცი, ამას რო-
გორ ახერხებენ, მაგრამ მსგავსი თარგმანი ავ-
ტორზე წარმოდგენას მკითხველს ნამდვილად 
ვერ შეუქმნის…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: “კაცი, რომელ-
საც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა” მეოცე 
საუკუნის სამოცდაათიანი წლების დასაწყის-
ში დაიწერა. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა… 
თითქმის 40 წელი. როგორ ფიქრობ, რით ჰგავს 
თანამედროვე ლიტერატურისმოყვარული 
კაცი ვასიკო კეჟერაძეს. ჰგავს კი საერთოდ? 
“კარცერ ლუქსის”, უფრო ზუსტად წიგნის 
“იძულებით” შეყვარების იდეაზე რას მეტყვი? 
 მანონ ბულისკერია: წიგნის იძულებით შეყ-

ვარება, მით უმეტეს, დღეს, ალბათ, არ არის 
საჭირო… საერთოდ, ყოველგვარი იძულების 
წინააღმდეგი ვარ!

ნინო ჩუბინიძე–ჩხეტია: დიდი სიამოვნებით 
ჩავჯდებოდი კარცერ-ლუქსში!!!

მანონ ბულისკერია: საინტერესოა, რას 
გირჩევთ დოჩანაშვილი? 

ვაჟა ხორნაული: როგორ წარმოგიდ-
გენიათ თქვენი პოეზია 20 წლის შემდეგ? 
 მანონ ბულისკერია: ჩემი პოეზია 20 წლის შემ-
დეგ? ბატონო ვაჟა, დამაფიქრეთ.

რაულ ჩილაჩავა: რა სიახლე შემოაქვს 
თქვენს თაობას ქართულ პოეზიაში და რას აფა-
სებს იგი ყველაზე მეტად წინამორბედთა მონა-
გარში?

მანონ ბულისკერია: ბატონ რაულს… ყო-
ველ თაობას მოაქვს სიახლე და ეს თვალსაჩი-
ნოა… ამ თაობას, ალბათ, უფრო უშუალო და 
უკომპლექსო პოეზია მოაქვს, რაც თავისთავად 
დრომ განაპირობა… ხოლო, რაც შეეხება წინა-
მორბედებს, დღემდე მოგვიყვანეს… ეს ნამდვი-
ლად დასაფასებელია… მადლობა.

მარინა ბოკუჩავა: განათლება და შემოქმე-
დება, რა ურთიერთკავშირშია შენს ცხოვრება-

ში? ეთანხმებით აზრს, რომ ზოგჯერ ცოდნა 
შემოქმედებით ცეცხლს აქრობს?

მანონ ბულისკერია: მარინა ბოკუჩავა, 
ჩემი მასწავლებელი იყო უნივერსიტეტში… 
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მაგრამ ვერ 
დაგეთანხმებით, რომ ცოდნა შემოქმედებით 
ცეცხლს აქრობს… და თუ ასეთი ცოდნა არსე-
ბობს, რატომ არ მომეცით?

მარინა ბოკუჩავა: მანონ, მე ვთქვი ზოგ-
ჯერ…

მანონ ბულისკერია: რა ცოდნაც მომეცით, 
იმისთვის უღრმესი მადლობა… ძალიან მიყვარ-
ხართ და ჩემი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მნიშვ-
ნელოვანი როლი ითამაშეთ…

ლელა ცუცქირიძე: მანონ, გამარჯობა და 
პირველ რიგში, გეტყვი, რომ გული დამწყდა, 
მოსვლა რომ ვერ მოვახერხე. კითხვა ასეთი 
მექნება: მიგაჩნია, თუ არა, რომ მწერლისთვის 
ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელია და თავად რო-
გორ აღიქვამ კრიტიკას?

მანონ ბულისკერია: ჯანსაღი კრიტიკა, რა 
თქმა უნდა, აუცილებელია, ხოლო მე ჩემი ხასი-
ათის შესაბამისად აღვიქვამ კრიტიკას… ცოტა 
ფიცხი ვარ.

ნინო ჩუბინიძე–ჩხეტია: მაინტერესებს და-
გიხევიათ თუ არა თქვენი დაწერლი ლექსი, რო-
მელიც არ მოგწონებიათ?

მანონ ბულისკერია: ნინოს: დამიხევია თუ 
არა ლექსი, რომელიც არ მომწონებია? დამიწ-
ვავს.

ნატო დავითაშვილი: ეს კითხვა არ არის. 
ისევ აფხაზეთს გაგახსენებთ. 1996 წელს ქუ-
ჩაში უცნობი ქალბატონისგან ქოთნის მცენა-
რე შევიძინე. დაწვრილებით გამომკითხა, სად 
დავდგამდი, როგორ პირობებში ვამყოფებდი, 
როგორ მოვუვლიდი, თურმე სოხუმიდან ჰყო-
ლია წამოყვანილი. ის მცენარე დღესაც სახლ-
ში მყავს და ოჯახის წევრივით თავს ვევლებით. 
დღეს ჩემი წილი აფხაზეთი ეს მცენარეა. თანაც 
ხვიარაა, ველური ვაზივითაა და მთელ ოთახს 
უვლის. სულ მინდოდა მასზე რამე დამეწერა. მე 
პოეტი არ ვარ. უცხოსაც არ ვუყვებოდი. თქვენ-
თვის ეს ამბავი არ მენანება.

მანონ ბულისკერია: დიდი მადლობა, ნატო 
დავითაშვილს… სევდისმომგვრელი ამბავია, 
მაგრამ თქვენნაირმა ადამიანებმა ცოტათი შეგ-
ვიმსუბუქეს იქიდან გამოყოლილი ტკივილიც… 
მადლობა.

ნინო ჩუბინიძე–ჩხეტია: ინტერნეტში სად 
შეიძლება ვნახო თქვენი შემოქმედება? 2 კვი-
რის წინათ ერთ ახალგაზრდა პოეტთან მოვაწ-
ყვეთ შეხვედრა, იქნებ, თქვენთანაც მოვახერ-

ხოთ?
მანონ ბულისკერია: ნინო, ლიბ.გე -ზე ნა-

ხეთ. მადლობა.
ტატა კვეკვესკირი: მოგესალმებით! კრიტი-

კას როგორ ხვდებით?
მანონ ბულისკერია: ტატა, კრიტიკა აუცი-

ლებელია, მაგრამ ავტორებს არ მოგვწონს 
ხოლმე…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: რას ეტყვით 
გრაფომანებს…

მანონ ბულისკერია: ვეტყვი, რომ… ეს ბე-
დისწერაა…

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: “მგონია, რომ 
პოეზიას არა აქვს ასაკი, სქესი და კანის ფერი”, 
– ქალბატონი ლუბა ელიაშვილი. რას იტყვი?

მანონ ბულისკერია: რა თქმა უნდა, პო-
ეზიას არა აქვს ასაკი, სქესი და კანის ფერი… 
მას სურნელი აქვს მხოლოდ!

კობა ჭუმბურიძე: საყვარელი ლექსი…
მანონ ბულისკერია: ბატონ კობას: საყვარე-

ლი ლექსი — გალაკტიონი მთლიანად…
ლიტფორუმი “ებლიტფო”: გალაკტიონი 

ერთი ლექსია?!
მანონ ბულისკერია: ჩემთვის გალაკტიონი 

ლექსია!
ლიტფორუმი “ებლიტფო”: როგორია ლიტე-

რატურისა და შემოქმედის ადგილი თანამედ-
როვე ქართულ საზოგადოებაში შეიცვალა თუ 
არა პარადიგმა (პოეტი არის მეფე, ერის სული-
ერი წინამძღოლი და მოძღვარი) და რატომ?

მანონ ბულისკერია: დიახ, პარადიგმა შეიცვა-
ლა… პოეტი არ არის მეფე, პოეტი მბრძანებელია. 
 ლიტფორუმი “ებლიტფო”: “იგი მონაა თავი-
სა?”

მანონ ბულისკერია: დიახ, “ებლიტფო”.
ლიტფორუმი “ებლიტფო”: რამდენად ჩან-

ხარ საკუთარ ნაწერებში? ზოგადად, რამდენად 
ჩანს მწერალი თავის ნაწერში?

მანონ ბულისკერია: მწერალი ჩანს თავის 
ნაწერებში. გამონაკლისსაც არ ვუშვებ. ეს შე-
ეხება პროზასაც და პოეზიასაც.

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: ლიტერატურუ-
ლი კონკურსების თემასაც შევეხოთ. რა მნიშვ-
ნელობა აქვს მწერლისთვის ლიტკონკურსებს? 
რამდენად ობიექტურად იმართება ლიტკონ-
კურსები საქართველოში? ლიტკონკურსის ჟი-
ურის წევრობას თუ ისურვებდი? რატომ?

მანონ ბულისკერია: ლიტკონკურსებზე 
ახალს ვერაფერს ვიტყვი, ყველამ ვიცით, რომ 
საქართველოში ამ მხრივ ძალიან ცუდი მდგო-
მარეობაა… შესაბამისად, არც ჟიურის წევრო-
ბას ვისურვებდი… მომიწია რამდენიმე კონ-
კურსში ჟიურის წევრობა და გამიჭირდა….

ნინო გუგეშაშვილი: საღამო მშვიდობისა, 
ყველას! მანონ, მიიღე ჩემგან საუკეთესო სურ-
ვილები და დადებითი სიგნალები:)) კიდევ რა 
საქმის კეთება გიყვარს, წერის გარდა? წარმა-
ტებებს გისურვებ, ჩემო კეთილო და ერთგულო!

მანონ ბულისკერია: დიდი მადლობა, ძვირ-
ფასო. წერა-კითხვა და სპორტი… სულ ეს ვარ.

ნინო გუგეშაშვილი: კი, აბა, სულ ეგ არის! 
სპორტი რომელი?:))

მანონ ბულისკერია: კალათბურთს და მაგი-
დის ჩოგბურთს ვთამაშობ, ნინო… და ფეხბურ-
თის ფანი ვარ!.

ნინო გუგეშაშვილი: ეს აისახა ლიტერატუ-
რაში შენთან? და მეტს აღარ შეგაწუხებ…:)) 
 მანონ ბულისკერია: არ მაწუხებ, ნინო… პირი-
ქით. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ცხოვრების მნიშვ-
ნელოვანი ნაწილია.
ეს ესაა, რომ კომპლიმენტი მივიღე შენგან,
მაგრამ დღეს კორტზე, ალბათ, 

უნდა შევიძლო მეტი.
შენ, რა თქმა უნდა, დაღლილ მკლავებს 

მომხვევ და მეტყვი –
…მოხარული ვარ, დღევანდელი თამაში შედგა.
თეთრ მაისურებს, როგორც ბევრჯერ, 

გავცვლით და მკაცრი
გაგვატიალებს გრძელი ღამე სხვადასხვა 

ჭერქვეშ.
სისასტიკეა, ამ ყველაფერს სხვა რამე ერქვას –
ეს “ერთად კარგად ყოფნა” თუა… 

ღალატი – არც კი. 
თამარელა წოწორია: რას ნიშნავს თქვნთვის 

შემოქმედებითად კარგად ყოფნა, ან როდის 
ხართ გადალიცლიცებული, როგორია თქვენი 
ლამაზი ლაბორატორია? მე მადლობას გწი-
რავთ კრებულების სახელდებისთვის, მათ უკან 
დავინახე თქვენი ხმა! 

მანონ ბულისკერია: გადალიცლიცებას” ვინ 
ჩივის, თამარელა… სიცარიელე არ იყოს ბევ-
რი… 

ლიტფორუმი “ებლიტფო”: და ბოლოს, რას 
ეკითხებით ყველაზე ხშირად საკუთარ თავს 
და პასუხი ჯერჯერობით არ იცი? აქვე, კითხვა 
რომლის პასუხი ზუსტად იცი?

მანონ ბულისკერია: კითხვა, რომელსაც 
საკუთარ თავს ხშირად ვუსვამ და პასუხი არ 
მაქვს: უნდა ვწერო თუ არა? კითხვა, რომლის 
პასუხი ზუსტად ვიცი: დავწერ თუ არა?

(იბეჭდება შემოკლებით)

არა მხოლოდ ლიტერატურული CV-სთვის
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ლიტერატურულ ფორუმ 

“ებლიტფოზე” რომელიც დღეისათვის სოციალურ ქსელ “ფეისბუქზე” ერთადერთი ლი-
ტერატურული ფორუმია,. მრავალი ლიტპროექტი ხორციელდება. “ლიტერატურული 
ინტერვიუები და პრესკონფერენციები” ერთი მათგანია. 

“ებლიტფომ” რამდენიმე ათეულ მწერალს უმასპინძლა. მათ შორის რამდენიმე აფ-
ხაზეთიდანაა. მათთან საუბრების საგაზეთო ვერსიას ჩვენი გაზეთი პერიოდულად შე-
მოგთავაზებთ. 

ამჯერად წარმოგიდგენთ ლიტპრესკონფერენციას პოეტ მანონ ბულისკერიასთან.
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რედაქტორი ნატო კორსანტია. 
ნომერზე მუშაობდნენ: მაია შონია, ეკატერინე გადილია, თეონა ბიბლაია.

მანამდე კი სოხუმის მოზარდ მაყუ-
რებელთა სახელმწიფო თეატრმა “თეთ-
რი ტალღა” მეოცე საიუბილეო სეზონი 
პრემიერით გახსნა. დასმა, შემოქმედე-
ბითმა ჯგუფმა უილიამ შექსპირის “რო-
მეო და ჯულიეტა” წარმოადგინა.

სპექტაკლი აფხაზეთის მთავრობისა 
და საქართველოს კულტურისა და ძეგ-
ლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭე-
რით განხორციელდა.

სპექტაკლი დადგა თეატრის მმარ-
თველმა, საქართველოს სახალხო არ-
ტისტმა გიორგი რატიანმა. მასში მსახი-
ობებთან ერთად თეატრთან არსებული 
სტუდიის მოსწავლეები მონაწილეობენ. 

პიესა, რომელიც შექსპირის ყველა-
ზე ოპტიმისტურ ტრაგედიად მიიჩნევა 
და რომელიც მწერალმა შემოქმედები-
თი მოღვაწეობის პირველივე წლებში 

შექმნა, სამი საუკუნეა აქტუალობას არ 
კარგავს. 

მოზარდ მაყურებელთა თეატრს საი-
უბილეო სეზონის დაწყება და პრემიერა 
მიულოცა აფხაზეთის განათლებისა და 
კულტურის მინისტრმა დალი ხომერიკმა:

— საამაყოა, რომ ეს თეატრი 20 წელი-
წადია არსებობს, იღვწის, იზრდება, თავის 
რეპერტუარს აფართოებს. მნიშვნელოვა-
ნია, რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატ-
რი, უპირველესად, მოზარდებისთვისაა 
განკუთვნილი. აქ საინტერესო სულიერი 
სამყარო იშლება, როგორც წარმოდგენა-
ში მონაწილე, ისე მისი მაყურებელი ახალ-
გაზრდებისთვის. თეატრი ხომ ორმხრივი 
პროცესია და ახლა, როცა უკვე ვნახეთ 
“რომეო და ჯულიეტა”, თამამად შეგვიძ-
ლია ვთქვათ, რომ ეს ურთიერთობა შედ-
გა. ესეც მინდა მოგილოცოთ. შექსპირის 

უკვდავი პიესა ყველა დროსა და ეპოქაში 
რჩება პოპულარული, თანამედროვე, უნი-
ვერსალური, თავისი დიდი სათქმელით: 
“რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს 
უშენებია”. იმედი გვაქვს, ახალგაზრდე-
ბი სპექტაკლის არსს შეიმეცნებენ და 
თან საფიქრალს გაიყოლებენ. თეატრის 
მისიაც ეს არის — დარბაზი შთაბეჭ-
დილებებით სავსემ დატოვო და სპექ-
ტაკლის მერე უკვე თავად გააგრძელო 
აზროვნება, ფიქრი იმაზე, რაც იქ ნახე 
და მოისმინე. გულითადად ვულოცავ 

“თეთრ ტალღას” ამ არაჩვეულებრივად 
წარმატებულ ნამუშევარს და ასევე წარ-
მატებულ საიუბილეო თეატრალურ სე-
ზონს ვუსურვებ.

“რომეო და ჯულიეტას” მხატვარია 
უშანგი იმერლიშვილი, კომპოზიტორი 
— ზურაბ ნადარეიშვილი, ქორეოგრა-
ფი — ნუგზარ მახათელი, ფარიკაობის 
დამდგმელი — ქრისტეფორე ფილიევი, 
ცეკვების რეპეტიტორი — ნანა არჩაია.

სცენები სპექტაკლიდან “რომეო და 
ჯულიეტა”

გიზო ხუბუა, აფხაზეთის მხატვართა 
კავშირის თავმჯდომარე:

— ნიუ-იორკში დაგეგმილი აფხაზეთის 
მხატვრების გამოფენა უპრეცედენტო 
შემთხვევაა. ჩვენს მხატვრებს პირველად 
ეძლევათ საშუალება გამოჩნდნენ საერ-
თაშორისო ასპარეზზე. ამ გამოფენით 
ჩვენ მთელ მსოფლიოს დავანახებთ, რომ 
მიუხედავად კონფლიქტისა და დევნილო-
ბისა, კულტურა და ხელოვნება არ წყვეტს 
განვითარებას. ეს ჩანაფიქრი ხელს შეუწ-
ყობს კონფლიქტის მოგვარებასაც და მხა-
რეებს შორის ურთიერთობების დათბობა-
საც. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართუ-
ლი გამოფენა კი არის ერთგვარი მხარდამ-
ჭერი აქცია. ამ გამოფენაზე გაყიდული 
ნამუშევრებიდან შემოსული თანხის 50 
პროცენტი მხატვრების ნიუ-იორკში გამგ-
ზავრებას მოხმარდება. 

ზურაბ გაბუნია, საქართველოს 
მხატვართა კავშირის თანათავმჯდომარე: 

— ამ ყველაფრის ორგანიზებაში სამ-
ხატვრო აკადემიას დიდი წვლილი მიუძ-
ღვის. ჩვენ შევეცადეთ, საქველმოქმედო 
აქცია შემდგარიყო და მხარი დაგვეჭირა 
ჩვენი კოლეგებისთვის. ყველა ნახატმა 
ჩვენთან მოიყარა თავი და შემდეგ მოვი-
ტანეთ ექსპოზიციაზე. ჩვენთვის მნიშვ-
ნელოვანია ისიც, რომ აფხაზეთის მხატვ-
რებს ვეხმარებით. მე ვარ ამ საქველმოქ-
მედო გამოფენის ერთ-ერთი აქტიური 
მხარდამჭერი, რადგან ამ აქციით წყდება 
აფხაზეთის მხატვრების ნიუ-იორკში გამ-
გზავრების ბედი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 
აქცია შედგება. აქ წარმოდგენილია ძა-
ლიან ცნობილი მხატვრების ნამუშევრე-
ბი. ამდენად გამოფენა ყველა გემოვნების 
ადამიანს აკმაყოფილებს. 

ნიუ-იორკში დაგეგმილი გამოფენის 
ორგანიზატორები არიან აფხაზეთის ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, 
აფხაზეთის მხატვართა კავშირი და არა-
სამთავრობო ორგანიზაცია “მრავალე-
როვანი საქართველო დემოკრატიული 
ღირებულებების განმტკიცებისათვის”. 
გამოფენის ორგანიზებაში, ასევე, აქტი-
ურად არიან ჩართულნი საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართ-
ველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 
სამინისტრო, ამერიკის შეერთებულ შტა-
ტებში საქართველოს საელჩო, საქართვე-

ლოს მუდმივი წარმომადგენელი გაერო-
ში ალექსანდრე ლომაია, საქართველოს 
მხატვართა კავშირი და თბილისის სახელ-
მწიფო სამხატვრო აკადემია. 

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართული 
გამოფენა კი საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 
დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის მთავ-
რობისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია 
“მრავალეროვანი საქართველო დემოკრა-
ტიული ღირებულებების განმტკიცები-
სათვის” ორგანიზებით ჩატარდა.

სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი იუბილარია
ნანა ჭანტურია

მიმდინარე თეატრალური სეზონი სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო 
თეატრისათვის “თეთრი ტალღა” საიუბილეოა. ის 20 წლის ხდება. საიუბილეო კვირე-
ული თბილისის ნ. დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალურ საბავშვო თეატრში 
გაიმართება. მაყურებელი ამ თეატრის საუკეთესო სპექტაკლებს იხილავს.

საქველმოქმედო გამოფენა აფხაზეთის მხატვრების მხარდასაჭერად
მაია შონია 

27 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფე-
ნო დარბაზში ცნობილი ქართველი მხატვრების საქველმოქმედო გამოფენა გაიხსნა. 
გამოფენა მიეძღვნა სოხუმის დაცემის მე-18 წლისთავს. 

წარმოდგენილი იყო ზურაბ ნიჟარაძის, ედმონდ კალანდაძის, გია ბუღაძის, გია 
გუგუშვილის, ნეველ ჯიქიასა და სხვა მხატვრების 92 ნამუშევარი. ეროვნულ ბიბლი-
ოთეკაში გამართული გამოფენის მიზანია, მხარი დაუჭიროს აფხაზეთის მხატვრების 
გამოფენას, რომელიც უახლოეს მომავალში ნიუ-იორკში (აშშ), გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში იგეგმება.


