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სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე — აფხა ზე თი

სწორედ ამ მიზნით აფხაზეთის განათ-
ლებისა და კულტურის სამინისტრომ შექმნა 
ვებ-გვერდი www.abculture.ge, რომელზეც 
განთავსდა აფხაზეთის ისტორიის, ენის, გა-
ნათლების, კულტურული მემკვიდრეობის 
და ა.შ. ამსახველი ვრცელი ფოტო-ვიდეო და 
საინფორმაციო მასალა. ვებ-გვერდი ასევე 
წარმოაჩენს აფხაზეთის პრობლემატიკაზე 
მომუშავე მეცნიერების კვლევა-ძიების მას-
შტაბებს. ის ქართულ-ინგლისურენოვანია, 
რაც შესაძლებელს ხდის გაეცნოს მას საერ-
თაშორისო საზოგადოებრიობა. 

კონ ფე რენ ცი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყ ვ-
ნენ სო ხუ მის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი 
და აფხა ზე თის ახალ გაზ რ და ფსი ქო ლოგ თა 
ასო ცი ა ცია. სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტეტ ში შე-
დი ოდ ნენ: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის რექ ტო რი, პრო ფე სო რი ჯო ნი აფა ქი-
ძე, სსუ გა ნათ ლე ბის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ლია ახა ლა ძე, 
სსუ სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო-
გი ის სა მეც ნი ე რო-კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი 
ბე ჟან ხო რა ვა, სსუ სა გა მომ ცემ ლო ჯგუ ფის 
სპე ცი ა ლის ტი, ის ტო რი ის დოქ ტო რი კა ხა 
კვა ში ლა ვა და აფხა ზე თის ახალ გაზ რ და ფსი-
ქო ლოგ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე შერ-
მა დინ შა რია.

კონ ფე რენ ცია მი სა სალ მე ბე ლი სიტყ ვით 
გახ ს ნა სო ხუ მის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე
ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა ჯო ნი აფა ქი
ძემ. მან ხა ზი გა უს ვა კონ ფე რენ ცი ის მნიშ ვ-
ნე ლო ბა სა და აქ ტუ ა ლო ბას, კულ ტუ რუ ლი 
იდენ ტო ბი სა და ძეგ ლ თა ავ თენ ტუ რო ბის 
დაც ვის სა კითხებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი-
რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე. ჯონი აფაქიძემ 
აღ ნიშ ნა, რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა 
თა ნა მედ რო ვე აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე 
აფხაზ თა და ქარ თ ველ თა კუთ ვ ნი ლე ბაა და 
მას სა თა ნა დო მოფ რ თხი ლე ბა და მოვ ლა-
პატ რო ნო ბა სჭირ დე ბა. 

კონ ფე რენ ცი ას მი ე სალ მ ნენ სსუ-ს სა პა-
ტიო სტუმ რე ბი: სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ
ტის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე რუ სუ დან 
კერ ვა ლიშ ვი ლი, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ
ტის ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ გე
ნის დრო ე ბი თი სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე შო თა მა ლაშ ხია, აფხა ზე თის 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ელ გუ ჯა 
(გი ა) გვა ზა ვა, აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და 
კულ ტუ რის მი ნის ტ რი და ლი ხო მე რი კი, სა
ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის 
დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს წარ მო მად გე
ნე ლი პა ა ტა გაფ რინ დაშ ვი ლი, აკა დე მი კო სი 
მა რი ამ ლორ თ ქი ფა ნი ძე, სო ხუ მის სა ხელ მ წი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბის 
კო ორ დი ნა ცი ის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, პრო
ფე სო რი ზუ რაბ პა პას ქი რი, სსუ არ ქე ო ლო
გი ის სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი, პრო ფე სო რი ვახ ტანგ ჯა ფა რი
ძე, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ის ტო რი ი სა 
და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი 
ვა ჟა კიკ ნა ძე, აფხა ზე თის ახალ გაზ რ და ფსი
ქო ლოგ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე შერ
მა დინ შა რია.

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო
მა რის მო ად გი ლემ რუ სუ დან კერ ვა ლიშ ვილ
მა აღ ნიშ ნა, რომ რუ სე თის მი ერ სა ქარ თ ვე-
ლოს ის ტო რი უ ლი რე გი ო ნე ბის ოკუ პა ცი ის 
შემ დეგ ამ ტე რი ტო რი ებ ზე მძი მე მდგო მა რე-
ო ბა ში აღ მოჩ ნ და ქარ თუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რის ძეგ ლე ბი. ჩვე ნი ჩრდი ლო ე ლი მე-
ზო ბე ლი ყვე ლა ხერ ხი თა და მე თო დით ცდი-
ლობს ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძღ ვ რე ბის ძეგ-
ლე ბის ავ თენ ტუ რო ბის შეც ვ ლას, რაც ად გი-
ლობ რი ვი აფხა ზი და ქარ თ ვე ლი ხალ ხე ბის 
ის ტო რი უ ლი ფეს ვე ბი დან მოწყ ვე ტა სა და 
მათ რუ სულ სა ო კუ პა ციო სივ რ ცე ში ადაპ-
ტი რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს 

ძეგ ლე ბი — ბე დია, ილო რი, ლიხ ნი, მოქ ვი, 
ბიჭ ვინ თა, გაგ რა და სხვე ბი, სა უ კუ ნე ე ბის 
განმავლობაში წარ მო ად გენ დ ნენ ქარ თ ვე ლი 
და აფხა ზი ხალ ხე ბის ქრის ტი ა ნულ სა ლო ცა-
ვებს და დღეს მა თი ხელ ყო ფა ამ ხალ ხე ბის 
ეროვ ნუ ლი თვით მ ყო ფა დო ბის და კარ გ ვის 
ტოლ ფა სია. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, თქვე ნი 
კონ ფე რენ ცია პა სუხს გას ცემს იმ ახალ გა-
მოწ ვე ვებს, რო მე ლიც ჩვენს წი ნა შე დგას. 
ცნო ბი ლია, რომ სრუ ლი ად შე იც ვა ლა ილო-
რის ტაძ რის პირ ვან დე ლი სა ხე. ახ ლა მი დის 
ბე დი ის ტაძ რის სა ხეც ვ ლი ლე ბა და, ვფიქ-
რობ, რუ სუ ლი რე ჟი მი ამ “პრო ექტს” კვლავ 
გა აგ რ ძე ლებს. 

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ტე რი ტო
რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის დრო ე ბი თი 
სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რემ 
შო თა მა ლაშ ხი ამ ისა უბ რა იმ საფ რ თხე ე ბის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ-
რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას შე ექ მ ნა ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ებ ზე. საქ მეს არ თუ ლებს ის ფაქ-
ტიც, რომ აფხა ზე თი სა და ცხინვალის რეგი-
ონის ტე რი ტო რი ე ბი რუ სეთ მა ეგრეთ წოდე-
ბულ “და ხუ რულ ზო ნე ბად” გა მო აცხა და და 
იქ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შეღ წე-

ვა ძალ ზე გარ თუ ლე ბუ ლია. 
კონფერენციის მონაწილეებმა ხა ზი გა-

უს ვეს იმ ფაქტს, რომ კონ ფე რენ ცი ის მა-
სა ლე ბი (მო საწ ვე ვი, პროგ რა მა, თე ზი სე ბი 
ძეგ ლე ბის ილუს ტ რა ცი ე ბით) ქარ თულ-ინ გ-
ლი სურ ენებ ზე დია ბეჭ და და სა ქარ თ ვე ლო ში 
აკ რე დი ტე ბული დიპ ლო მა ტი ური კორპუსის 
წარ მო მად გენ ლებ სა და სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ებს დაურიგდა. ეს ხელს შე უწყობს 
აღ ნიშ ნუ ლი ძეგ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა-
ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას, ასე ვე მათ 
პო პუ ლა რი ზა ცი ას რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, 
ასე ვე საზღ ვარ გა რეთ. 

აღსანიშნავია, რომ სა მეც ნი ე რო კონ ფე-
რენ ციის მუშა ო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს რამ დე-
ნი მე უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი და კვლე ვი-
თი ცენ ტ რი იყო ჩარ თუ ლი: სა ქარ თ ვე ლოს 
უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მია, გი ორ გი ჩუ ბი ნაშ-
ვი ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
ინ ს ტი ტუ ტი, ძეგ ლ თა და ღირ ს შე სა ნიშ ნავ 
ად გილ თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო კო მი ტე-
ტის სა ქარ თ ვე ლოს ბი უ რო, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი-
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი. 

ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე სა ქარ თ-
ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის რე ა-
ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ მოხ სე ნე ბე ბი 
წა ი კითხეს: სოხუმის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა ჯო ნი 
აფა ქი ძემ – “აფხა ზე თის გვი ან ბ რინ ჯა ო სა და 
ად რერ კი ნის ხა ნის ძეგ ლე ბი”; სა ქარ თ ვე ლოს 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა თა მაზ ბე რა
ძემ – “თა ნა მედ რო ვე აფხა ზე თის ის ტო რი
ულგე ოგ რა ფი უ ლი მი მო ხილ ვა”; სსუ გა ნათ
ლე ბის ფა კულ ტე ტის დე კან მა, პრო ფე სორ მა 

ლია ახა ლა ძემ – “აფხა ზე თის მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის კლა სი ფი კა ცია. წე რი
ლო ბი თი კულ ტუ რის ძეგ ლე ბი”; პრო ფე სორ
მა მა რი ამ დი დე ბუ ლი ძემ წა ი კითხა პრო ფე
სორ ცი ცი ნო ჩაჩხუ ნაშ ვი ლის მოხ სე ნე ბა თე
მა ზე – “აფხა ზე თის სა ეკ ლე სიო არ ქი ტექ ტუ
რა”; IKOMOშ სა ქარ თ ვე ლოს ბი უ როს წარ მო
მად გე ნელ მა მა ნა ნა თევ ზა ძემ – “მემ კ ვიდ რე
ო ბის დაც ვა შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის 
პი რო ბებ ში. სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლი თი”; სა
ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა
დე მი ის თა ნამ შ რო მელ მა გო ნე ლი არა ხა მი ამ 

– “აფხა ზე თის ხელ ნა წე რე ბი”; სსუ პრო ფე
სორ მა რე ვაზ ხვის ტან მა – “გა ლის რა ი ო ნის 
არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლე ბის ნუს ხა და კვლე
ვის შე დე გე ბი”; პრო ფე სორ მა ჯე მალ გა მა ხა
რი ამ – “ქარ თ ველ სა სუ ლი ე რო მოღ ვა წე თა 
რო ლი აფხა ზეთ ში კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის 
გა ნახ ლე ბადაც ვის საქ მე ში (XIX სა უ კუ ნე 
— XX სა უ კუ ნის და საწყი სი)”; სსუ სა ქარ თ ვე
ლოს ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის სა მეც ნი
ე როკვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტორ მა, 
პრო ფე სორ მა ბე ჟან ხო რა ვამ – “შუა სა უ
კუ ნე ე ბის ქარ თუ ლი სა ეკ ლე სიო იერარ ქია 
თა ნა მედ რო ვე აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე”; 
პრო ფე სორ მა მა ნა ნა კუპ რა ვამ – “სო ხუმ ში 
აღ მო ჩე ნი ლი ძვ. წ. I ათას წ ლე უ ლის პირ ვე ლი 
ნა ხევ რის სა მა როვ ნე ბი”; ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის მხა რეთ მ ცოდ ნემ ან ზორ სი ჭი
ნა ვამ – “ილო რის წმი და გი ორ გის ტაძ რის 
ის ტო რი ი დან”; სსუ იური დი უ ლი ფა კულ ტე
ტის დე კან მა, პრო ფე სორ მა მე რაბ (ვეფხ ვი ა) 
გვა რა მი ამ – “ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის დაც ვის სა ერ თა შო რი
სო სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი”.

კონ ფე რენ ცი ის ბოლოს მომ ხ სე ნებ ლებ-
მა უპა სუ ხეს დარ ბა ზი დან დას მულ შე კითხ-
ვებს, გა ი მარ თა სა ინ ტე რე სო დის კუ სია. და-
სას რულ, კონ ფე რენ ცი ამ ოკუ პი რე ბულ ტე-
რი ტო რი ებ ზე ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ-
კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის მიზ ნით მი ი ღო სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სად მი მი მარ თ ვა, 
რო მელ შიც შექ მ ნილ რთულ ვი თა რე ბა ში ამ 
ძეგ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა და პრე ვენ ცი ის 
მე ქა ნიზ მე ბია და სა ხუ ლი.

ლია ახალაძე, პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფა
კულტეტის დეკანი. 

ამას წინათ სო ხუ მის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში აფხა ზე თის ავტონომიური რესპუბ
ლიკის მთავ რო ბი სა და აფხა ზე თის გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სამი ნის ტ როს საგრანტო 
პროექტის — “აფხა ზე თის მეც ნი ერ თა მხარ და ჭე რის პროგ რა მა” — ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა 
სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია თე მა ზე: “სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა ოკუ პი
რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე — აფხა ზე თი”. სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო, 
აესა ხა აფხა ზე თის მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა და თა ვი 
მო ე ყა რა აფხა ზე თის მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბი სათ ვის, რაც 
პა სუხს გას ცემს იმ ახალ გა მოწ ვე ვებს, რო მე ლიც აფხა ზეთ ში არ სე ბულ ქარ თულ მემ კ ვიდ რე
ო ბას რუ სუ ლი ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში შე ექ მ ნა.

რეაბილიტირებული 
სამედიცინო 

დაწესებულების 
გახსნის 

ცერემონიალზე
ახლახან აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომა
რემ გიორგი ბარამიამ და საქართველო
ში იაპონიის საგანგებო და სრულუფ
ლებიანმა ელჩმა მასაიოში კამოჰარამ 
აფხაზეთის შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში არსებული რეაბი-
ლიტირებული სამედიცინო დაწესებუ-
ლება გახსნეს.

სამედიცინო დაწესებულება ქ. თბი-
ლისში, კალაუბნის №16-შია განთავ-
სებული. მისი გახსნის ცერემონიალს 
ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს პარ
ლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმ
ჯდომარე ოთარ თოიძე, საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი
ალური დაცვის სამინისტროს საგანგე
ბო სიტუაციის კოორდინაციისა და რე
ჟიმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
ზურაბ უტიაშვილი, აფხაზეთის შრო
მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრი ლექსო ლაგვილავა.

პროექტი იაპონიის მთავრობის მიერ 
გამოყოფილი “გრასრუტისა და ადამი-
ანის უსაფრთხოების საგრანტო დახმა-
რების პროგრამის” ფარგლებში დაფი-
ნანსდა.

პროექტის მიზანია თბილისში 
მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით 
გადაადგილებულ 85 000-მდე ადამი-
ანისათვის ჯანდაცვის სფეროში კვალი-
ფიციური კონსულტაციისა და მაღალი 
დონის მომსახურეობის გაწევა.

გამოვლინდნენ 
გიორგი  შარვაშიძის 

პრემიის 2011 წლის 
ლაურეატები

აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდო-
მარესთან არსებული გ. შარვაშიძის სა-
ხელობის პრემიის კომისიამ ამ პრემიის 
2011 წლის ლაურეატები გამოავლინა. 
გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის 
ლაურეატების წოდება მიენიჭათ პოეტ  
მურმან ხურცილავას ლექ
სების კრებულისთვის – “თე
მის გაგრძელება; ისტორიკოს 
ბორის კვარაცხელიას მეცნიერული 
ნაშრომისთვის – “ნიკო ჯანაშიას კულ
ტურულ–საგანმანათლებლო და საზო
გადოებრივ პოლიტიკური მოღვაწეობა” 
(მე–19 საუკუნის ბოლოსა და მე–20 
საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთში მიმ
დინარე საზოგადოებრივ–პოლიტიკური 
მოვლენების ფონზე) და ისტორიკოს 
ბეჟან ხორავას სამეცნიერო ნარკვევე
ბისთვის მე–19 საუკუნის აფხაზეთის 
ისტორიის საკითხებზე — “აფხაზეთის 
სამთავროს გაუქმება და მიხეილ შარ
ვაშიძე.”

გიორგი ბარამია და მასაიოში კამოჰარა

ბედიის ტაძარი

კონფერენციის მონაწილენი
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ინოვაციური პედაგოგების დაჯილდოება

აფხაზეთის პედაგოგები და თანამედროვე გამოწვევები

კონფერენცია სამ სესიად დაიყო, პირველ 
სესიაზე აფხაზეთის განათლებისა და კულ
ტურის მინისტრმა დალი ხომერიკმა აფხაზე-
თის განათლებისა და კულტურის სამინის-
ტროს საქმიანობა განათლების რეფორმის 
განხორციელებაში მონაწილეობის კონტექ-
სტში შეაჯამა და არსებულ პრობლემებსა 
და სამომავლო პრიორიტეტებზე ისაუბრა. 
მან თქვა, რომ “ოკუპირებულ გალის რაიონ-
ში, პედაგოგებს საკმაოდ რთულ პირობებში 
უწევთ სასწავლო პროცესის წარმართვა. აქ 
ხშირია ადამიანის უფლებების დარღვევის 
ფაქტები და სხვა ტიპის შეზღუდვები. მი-
უხედავად ამისა, პედაგოგები მაინც განაგ-
რძობენ ქართულ ენაზე სწავლებას, რაშიც 
უდიდესი წვლილი მიუძღვის საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ-
როს და აფხაზეთის მთავრობას. სწორედ 
მათი მხარდაჭერით არის შესაძლებელი აფ-
ხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული გალის 
რაიონის პედაგოგთა და მოსწავლეთა ჩარ-
თულობა საქართველოს საგანმანათლებლო 
რეფორმის პროცესში, სკოლებში სწავლების 
ინოვაციური მეთოდების დანერგვა, პედა-
გოგების პროფესიული კვალიფიკაციისა და 
სასკოლო განათლების ხარისხის ამაღლება, 

ინკლუზიური განათლება”. 
დალი ხომერიკმა ხაზგასმით აღნიშნა, 

რომ აფხაზეთის მთავრობისთვის ერთ-ერ-
თი პრიორიტეტული განათლების სფეროს 
დაფინანსებაა. ინფრასტრუქტურის განვი-
თარების მხრივ კი წლეულს, მნიშვნელოვანი 
პროექტები განხორციელდა. მათ შორის სა-
ქართველოს მეცნიერებისა და განათლების 
სამინისტროსა და ამერიკის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) დახმარე-
ბით კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარ-
დათ აფხაზეთის №1, №6, №21 სკოლებს 
და მათ თანამედროვე სასკოლო ინვენტარი 
გადაეცათ. 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ 
სირთულეებზე და გამოწვევებზე ვრცლად 
ისაუბრა გალის საგანმანათლებლო რესურ
სცენტრის უფროსმა ნონა შონიამ. მან თქვა, 
რომ წლეულს ოკუპირებული ტერიტორიის 
სკოლების მოსწავლეებს 34 ათასზე მეტი 
გრიფირებული სახელმძღვანელო დაურიგ-
დათ, კომპიუტერული ტექნიკით (კომპი-
უტერები, ნეტბუქები) აღიჭურვა სკოლები. 
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს საპატიო სი-
გელით დაჯილდოვდა აფხაზეთის საჯარო 
სკოლების 4 და ოკუპირებული გალის რაი-

ონის 2 პედაგოგი. მათ წარმატებით ჩააბა-
რეს სასერტიფიკაციო გამოცდები და 1000 
ლარიანი ხელფასები ერიცხებათ. 

კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო 
ფოტო-გამოფენა, რომელზეც ასახული იყო 
ოკუპირებულ გალის რაიონში მოქმედი სა-
შუალო სკოლები. მათ შორის გალის რაიონის 
სოფელ ოქუმის საშუალო სკოლა, რომელიც 
წლეულს იუბილარია — 160 წლის გახდა. ეს 
სკოლა აფხაზეთში იყო პირველი ქართული 
საგანმანათლებლო კერა. 160 წლის განმავ-
ლობაში ის ქართული განათლებისა და ქარ-

თული სახელმწიფოებრიობის სამსახურში 
იდგა, რისთვისაც სკოლას აფხაზეთის უმაღ-
ლესი საბჭოს საპატიო სიგელი გადაეცა. 

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის 
დირექტორის მოადგილემ მარიამ ჩიქობავამ 
პედაგოგებს 2011–2012 წწ. ახალ ეროვნულ 
სასწავლო გეგმაში შესული ცვლილებები 
გააცნო. განაცხადა, რომ შეიქმნა ახალი საგ-
ნობრივი სტანდარტები, მათ შორის აფხაზუ-
რი ენისა და ლიტერატურის სტანდარტი. 

2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოც-
დების სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება 
გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმო
მადგენელმა ზოგადი უნარების მიმართულე
ბით სოფო დოლიძემ. მისი ინფორმაციით, 
მომავალი წლიდან შესაძლებელი გახდება 
აბიტურიენტების ონლაინრეგისტრაცია. სა-
რეგისტრაციო განაცხადში აბიტურიენტებს 
ექნებათ შესაძლებლობა, უკვე 20 –მდე სხვა-
დასხვა ფაკულტეტი აირჩიონ. ამასთანავე, 
გაუქმდა მეორადი ჩარიცხვები, რაც ჩარიცხ-
ვის პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. 
სტუდენტებს ჩარიცხვისთანავე ექნებათ 
ინფორმაცია გრანტის შესახებ და ა.შ. ერთი 
სიტყვით, აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირე-

ბული სკოლების პედაგოგებმა უამრავი მათ-
თვის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია 
მიიღეს. 

კონფერენციის პარალელურად სახელმ-
წიფო მინისტრის აპარატის რეინტეგრაციის 
საკითხებში წარმომადგენელი ცალკე შეხვ-
და ოკუპირებული ტერიტორიის სკოლების 
პედაგოგებს და დირექტორებს. პირადად 
მოისმინა მათი სურვილები და წინადადებე-
ბი და განუმარტა საქართველოს მთავრო-
ბის ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმა. კერძოდ, თუ რას გულისხმობს ეს 
დოკუმენტი და როგორ უნდა მოხდეს ამ სა-
მოქმედო გეგმის მეშვეობით აფხაზეთისა და 
ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონების ინ-
ტეგრირება. 

კონფერენციის დასკვნით სესიაზე აფ
ხაზეთის განათლებისა და კულტურის სა
მინისტროს განათლების, კულტურისა და 
სპორტის დეპარტამენტის უფროსმა მანანა 
ქვაჩახიამ კარიერის დაგეგმვისა და სახელო-
ბო და პროფესიული განათლების შესაძლებ-
ლობებისა და აფხაზეთის საჯარო სკოლებში 
მიმდინარე სახელობო სწალების პროგრა-
მების პრეზენტაცია გამართა. ამის შემდეგ 
აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული სკო-
ლების პედაგოგებმა თავად წარმოადგინეს 
პრეზენტაციები სკოლებში ინოვაციური მე-
თოდების გამოყენებით სწავლებასა და მის 
შედეგებზე. 

აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ 
გიორგი ბარამიამ განაცხადა, რომ რუსული 
ოკუპაციის ფონზე, ჩვენი ქვეყნის უმთავ-
რესი ამოცანაა, ოკუპირებული ზონის პედა-
გოგებს შეექმნათ ყველა პირობა საიმისოდ, 
რომ შეძლონ ქართულ ენაზე სწავლება და 
მომავალი თაობის ქართული ეროვნუ-
ლი სულისკვეთებით აღზრდა. აფხაზეთის 
მთავრობა კი საქართველოს მთავრობასთან 
ერთად ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა 
აფხაზეთის ტერიტორიის მშვიდობიანი დე-
ოკუპაცია მოხდეს. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნი
ერების მინისტრის მოადგილემ ირინე ქურ
დაძემ პედაგოგიურ კოლექტივებთან ამგვა-
რი ტიპის შეხვედრებს ძალზედ მნიშვნელო-
ვანი უწოდა. მისი შეფასებით ამგვარი უშუ-
ალო ურთიერთობა საქართველოს განათლე-
ბისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაძ-
ლებლობას აძლევს, პირადად მოისმინოს, რა 
სჭირდებათ ყველაზე მეტად პედაგოგებს, რა 
არის მათთვის ყველაზე პრიორიტეტული და 
რომელ საკითხებზე სურთ უფრო მეტად ყუ-
რადღების გამახვილება. მით უმეტეს, რომ 
ამ ადამიანებს განსაკუთრებულ ვითარებაში 
და პირობებში უწევთ საქმიანობა.

თეონა ბიბლაია
მასწავლებლის სახლში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით აფხაზეთის მასწავლებელთა კონფერენცია 
გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობდა აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებულ ტე
რიტორიაზე მოქმედი სკოლების 150–ზე მეტი პედაგოგი, მათ შორის ეთნიკური აფხა
ზებიც. 

კონფერენციას ესწრებოდნენ: აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბა
რამია, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა გვაზავა, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ირინე ქურდაძე, ეროვნული სას
წავლო გეგმების ცენტრის და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები და 
სხვ.

ინოვაციური პედაგოგის შერჩევის კრი-
ტერიუმები იყო: მოსწავლეთა მიღწევები 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში; წარმა-
ტებული კლასგარეშე მუშაობა; სწავლების 
პროცესში თანამედროვე საგანმანათლებ-
ლო მეთოდების (მათ შორის ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების) გამოყენება. 

სკოლებიდან საუკეთესო პედაგოგები 
(სულ 15 პედაგოგი) თავად მოსწავლეებმა 
წარადგინეს. მათგან გამოვლინდა 7 გამარჯ-
ვებული: თინათინ ჯღარკავა, ნაირა გრიგო
ლია, სვეტლანა რურუა, ქეთევან ნიკოლაძე, 
რუსუდან ლომთაძე, ირა გელანტია, ნონა 
ზარანდია. სერთიფიცირებული ათასლარი
ანი პედაგოგები კი არიან რუსუდან ლომთა
ძე, ნონა ნემსვერიძე, ქეთევან ნიკოლაძე და 
ოლგა კიკავა.

ალექსანდრე აპლაკოვი, აფხაზეთის 
განათლებისა და კულტურის მინისტრის 
მოადგილე: 

— სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება 
აუცილებელია თითოეული პედაგოგის პრო-

ფესიული ზრდისა და მისი მატერიალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. სა-
სიხარულოა, რომ ჩვენი პედაგოგები, რო-
გორც აფხაზეთის საჯარო სკოლებიდან, ისე 
ოკუპირებული ტერიტორიიდან, აქტიურად 
მონაწილეობენ მასწავლებელთა სერტიფი-
ცირების პროცესში და წარმატებულებიც 
არიან. მადლობა მინდა გადავუხადო მას-
წავლებელთა პროფესიული განვითარების 
ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს გია 
მამულაშვილს, რომელმაც მასწავლებლის 
სახლში გვიმასპინძლა.

გია მამულაშვილი, მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის ხელმძღვანელი: 

— მასწავლებელთა სახლი ერთი წლის 
წინათ საქართველოს განათლებისა და მეც-
ნიერების მინისტრის ინიციატივით დაარს-
და. მანამდე არ არსებობდა ადგილი, სადაც 
მასწავლებლები ერთმანეთს შეხვდებოდნენ. 
ახლა აქ დღეში სულ ცოტა ათი შეხვედრა 
მაინც ტარდება. მათ შორის ტრენინგები, 

სემინარები, საჩვენებელი გაკვეთილები, 
კონფერენციები, ონლაინ-კონფერენციები 
უცხოელ კოლეგებთან. მასწავლებელთა სახ-
ლში გვაქვს ულტრათანამედროვე ლაბორა-
ტორიები. სემინარებს და ტრენინგებს ატა-
რებენ მაღალკვალიფიციური ექსპერტები. 
გვაქვს ვებ-გვერდი, სადაც ჩვენი ღონისძი-
ებების გრაფიკი დევს და ნებისმიერ მასწავ-
ლებელს შეუძლია ჩაერთოს ამ პროცესში.

მანანა ქვაჩახია, აფხაზეთის განათ
ლებისა და კულტურის სამინისტროს განათ
ლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტა
მენტის უფროსი: 

— პროექტში “ინოვაციური პედაგოგი” 

ამ პედაგოგების გამარჯვება მათმა ინოვა-
ციურმა ხედვებმა, მათი მოსწავლეების წარ-
მატებებმა, კლასგარეშე მუშაობის ხარისხ-
მა განაპირობა. პროექტის მიზანია, ყველა 
პედაგოგს მიეცეს განვითარების შანსი. ეს 
მათ სასერტიფიკატო გამოცდების წარმატე-
ბით ჩაბარებაშიც დაეხმარებათ. აფხაზეთის 
საჯარო სკოლების ოცმა პედაგოგმა უკვე 
გაიარა გამოცდა. პროექტი “ინოვაციური 
პედაგოგი” მომავალ წელსაც გაგრძელდება. 
ყველა მასწავლებელს მოვუწოდებთ მიიღოს 
მასში მონაწილეობა. ეს პროექტი პედაგოგე-
ბისთვის საკუთარი თავის წარმოჩენის სა-
უკეთესო საშუალებაა.

მაია შონია
ზოგადი განათლების რეფორმაში უმნიშვნელოვანეს როლს პედაგოგი ასრულებს. 

ამიტომ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მის პროფესიულ განვითარებასა და 
სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ამ მიზანს ემსახურებოდა აფხაზეთის განათ
ლებისა და კულტურის სამინისტროს პროექტი “ინოვაციური პედაგოგი”, რომელმაც 
აფხაზეთის საჯარო სკოლების რამდენიმე გამარჯვებული მასწავლებელი გამოავლინა. 
მათი დაჯილდოების ცერემონიალი მასწავლებლის სახლში გაიმართა. იმ დღეს ასევე 
დაჯილდოვდნენ აფხაზეთის საჯარო სკოლებისა და ოკუპირებული ზონის ის პედაგო
გები, რომელთაც სასერტიფიკატო გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს. 

კონფერენციის მსვლელობისას

დაჯილდოების შემდეგ
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სამურზაყანოელი მამულიშვილი

აკაკი ჩხენკელი - “საგარეო პოლიტიკის კითხვების დიდი მოტრფიალე”
ვალერიან ზუხბაია

ოქუმი, ამავე სახელწოდების მდინა-
რით, ერთ-ერთი სოფელია გალის რა-
იონში (სამურზაყანოში). ამ სოფელში 
იზრდებოდა ქართველი პოლიტიკური 
მოღვაწე, იურისტი, პუბლიცისტი, სო-
ციალ-დემოკრატთა ერთ-ერთი ლი-
დერი აკაკი ჩხენკელი. მან დაწყებითი 
განათლება ოქუმის სკოლაში მიიღო. 
აკაკი ჩხენკელს ძლიერ უყვარდა სოფე-
ლი ოქუმი, პირველი სტატიებიც “აკაკი 
ოქუმელის” ფსევდონიმით დაბეჭდა. 
ოქუმში მიამბეს ერთი ეპიზოდი მისი 
ცხოვრებიდან: აკაკი ჩხენკელმა პეტ-
როგრადიდან შემოთვალა, ოქუმში მოვ-
დივარო. ოჩამჩირეში ცხენი დაახვედ-
რეს. მხედარი მიუახლოვდა მშობლიურ 
სოფელს, მაგრამ ოქუმწყალი ისე იყო 
ადიდებული (მაშინ მდინარეზე ხიდი არ 
იყო გადებული), რომ ფეხით ან ცხენით 
გასვლა საშიში იყო. — როგორ, ჩემს 
სოფლამდე მოვედი და ახლა უკან გავ-
ბრუნდე? არავითარ შემთხვევაში. ჩემი 
ოქუმი მე არ დამახრჩობს, — განაცხადა 
აკაკი ჩხენკელმა, ცხენს მათრახი ჰკრა 
და ადიდებულ მდინარეში შეაცურა. 
მდინარემ მართლაც დაინდო მხედა-
რი, მან მეორე მხარეზე მშვიდობიანად 
გააღწია. 

1918 წლის 26 იანვარი უმნიშვნელო-
ვანესი თარიღია საქართველოს ისტო-
რიაში. ამ დღეს თბილისის ქართული 
გიმნაზიის შენობაში თბილისის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის დაარსებისადმი 
მიძღვნილი ზეიმი გაიმართა. სხდომა 
შესავალი სიტყვით გახსნა უნივერსი-
ტეტის საზოგადოების თავმჯდომარემ, 
ქართველმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ 
აკაკი ჩხენკელმა. მან პირველმა მიულო-
ცა ქართველ ხალხს უნივერსიტეტის 
დაარსება და წარმატებები უსურვა. ას-
რულდა მისი სურვილი: უნივერსიტეტი 
მსოფლიო მასშტაბის სამეცნიერო ცენ-
ტრად იქცა. 

აკაკი ჩხენკელი დაიბადა 1874 წლის 
19 მაისს დაბა ხონში, მღვდლის ოჯახში. 
მალე მამამისი სამურზაყანოს ადმინის-
ტრაციულ ცენტრში — სოფელ ოქუმში 
ოქუმის ხარების ეკლესიის მღვდლად 
გადაიყვანეს. ოჯახი მუდმივ საცხოვ-
რებლად ოქუმში გადავიდა, რის გამოც 
აკაკი ჩხენკელმა ბავშვობა ოქუმში 
გაატარა. დაამთავრა სასულიერო სე-
მინარია და სწავლა განაგრძო კიევის 
უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულ-
ტეტზე, სადაც ეპისკოპოს კირიონის 
მიერ დანიშნულ სტიპენდიას ირებდა. 
1901 წელს დაბრუნდა საქართველოში 
და დაიწყო ადვოკატად მუშაობა. 1898 
წლიდან ჩაება სოციალ-დემოკრატიულ 
მოძრაობაში. მთავრობის საწინააღმ-
დეგო მოქმედებისთვის 1904 წელს გა-
ასახლეს რუსეთიდან. საქართველოში 
დაბრუნდა 1910 წელს. თავის დროზე 
აკაკი ჩხენკელი იყო აფხაზეთში ქართუ-
ლი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი 
ლიდერის — თედო სახოკიას მარჯვენა 
ხელი.

1913 წელს აკაკი ჩხენკელი ბათუმისა 
და ყარსის ოლქებიდან, სოხუმის ოკრუ-
გიდან IV სახელმწიფო სათათბიროს დე-
პუტატად აირჩიეს. იყო საერთაშორისო 
საპარლამენტო კომისიის წევრი, რუსე-
თის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის 
(მენშევიკების) ცენტრალური კომიტე-
ტის წევრი. 1917 წელს აკაკი ჩხენკე-
ლი რუსეთის დროებითი მთავრობის 
წარმომადგენელია ამიერკავკასიაში, 
ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კო-

მიტეტის მეთაური, ამიერკავკასიის კო-
მისარიატის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 
1918 წლის აპრილში, როცა გამოცხად-
და ამიერკავკასიის სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა, იგი ამიერკავკასიის 
მთავრობის მეთაურად აირჩიეს. ამავე 
დროს ეკავა საგარეო საქმეთა მინის-
ტრის თანამდებობა. 1919-21 წლებში 
აკაკი ჩხენკელი საქართველოს საგარეო 
საქმეთა მინისტრი, საქართველოს დამ-
ფუძნებელი კრების წევრი (1919-21 წწ), 
1921 წლის იანვრიდან კი საქართველოს 
დესპანია საფრანგეთში. შემდეგ იმყო-
ფებოდა ემიგრაციაში პარიზში.

აკაკი ჩხენკელი გარდაიცვალა 1959 
წელს, დასაფლავებულია პარიზთან ახ-
ლოს, ლევილის ქართველთა სასაფლა-
ოზე.

სრულიად ახალგაზრდა, 20-21 წლის 
ჭაბუკი “აკაკი ოქუმელის” ფსევდონი-
მით გაზეთ “კვალში” აქვეყნებს წერი-
ლებს სათაურით: “სამურზაყანოს ამბე-
ბი”. მისსავე კალამს ეკუთვნის “კვალში” 
გამოქვეყნებული სტატიები: “ფრიდრიხ 
ნიცშე”, “მეფე ვახტანგ მეექვსის კანო-
ნები და ქართველი ქალი”.

აკაკი ჩხენკელი უპირველესად მაინც 
დიპლომატიური მოღვაწე იყო. აი, რას 
წერს მასზე პროფესორი ზურაბ ავა-
ლიშვილი: “ჟამსა მას სახელმწიფო მე-4 
სათათბიროს წევრობისას, გამოიჩინა 
თავი საგარეო პოლიტიკის კითხვების 
დიდ მოტრფიალედ”.

ცნობილი ფაქტია: პირველი მსოფ-
ლიო ომის წლებში რუსეთის მთავრობა 
ქართველი მუსულმანების გადასახლე-
ბას აპირებდა. ქართველი მუსულმანები 

თავგამოდებით დაიცვეს ქართველმა 
სოციალ-დემოკრატებმა და მათ სასახე-
ლოდ უნდა ითქვას, რომ ჩაშალეს კიდეც 
მეფის მთავრობის განზრახვა. აიძულეს 
იგი, უარი ეთქვა ქართველ მუსულმან-
თა გადასახლებაზე. 

ნოე ჟორდანიას დავალებით, მეოთხე 
სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დე-
მოკრატიულმა ფრაქციამ, რომელსაც 
კარლო ჩხეიძე თავმჯდომარეობდა, სა-
ქართველოში დეპუტატი აკაკი ჩხენკე-
ლი მოავლინა. მან შემოიარა სამუსულ-
მანო საქართველო (აჭარა, შავშეთი, 
მურღული, იმერხევი და სხვა), შემდეგ 
ბათუმში შეხვდა რუსეთის სამხედრო 
და სამოქალაქო სტრუქტურების წარ-
მომადგენლებს და დოკუმენტალურად 
დაუმტკიცა აჭარელი და, საერთოდ, 
ქართველი მუსულმანების “სახელმწი-
ფო ღალატის” ბრალდების აბსურდუ-
ლობა. 

1918 წლის 1 მარტს ამიერკავკასიის 
სეიმმა დაადგინა, თურქეთთან საზავო 
ხელშეკრულებას საფუძვლად დადე-
ბოდა ის სახელმწიფო საზღვრები, რო-
მელიც რუსეთსა და თურქეთს შორის 
1914 წელს არსებობდა. ამ წინადადებით 
თურქეთთან მოსალაპარაკებლად გაიგ-
ზავნა საზავო დელეგაცია აკაკი ჩხენკე-
ლის თავმჯდომარეობით. უკვე ტრაპი-
ზონში მყოფ საზავო დელეგაციას, 1918 
წლის 10 მარტს, ევგენი გეგეჭკორმა 
აცნობა, რომ ბოლშევიკების დადებუ-
ლი ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულება 
ჩვენთვის სავალდებულო არ არის და 
ამიერკავკასია მზად არის, აწარმოოს 
საზავო მოლაპარაკება, როგორც თვით-

მყოფადმა ერთეულმა. 
1918 წლის 16 მარტს თურქეთის 

დელეგაციის მეთაურმა რაუფ-ბეიმ 
ყარს-არდაგან-ბათუმიდან ამიერკავ-
კასიის გასვლა მოითხოვა. 1918 წლის 
20 მარტს აკაკი ჩხენკელმა განაცხადა, 
რომ ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულე-
ბა მათთვის სავალდებულო არ არის. 
მაგრამ ჩხენკელის ამ განცხადებას 
თურქეთის დელეგაციამ ყურადღება არ 
მიაქცია. აკაკი ჩხენკელი მეორე დღეს, 
21 მარტს ადგენს საზავო გეგმას, რო-
მელსაც საფუძვლად უნდა დადებოდა 
1914 წლის საზღვრები. თურქეთის დე-
ლეგაციამ უპასუხა, რომ ბრესტ-ლი-
ტოვსკის ხელშეკრულება სავალდებუ-
ლოა ამიერკავკასიის მთავრობისათვის. 

1918 წლის 5 აპრილს აკაკი ჩხენკე-
ლი თურქეთს ატყობინებს საზღვრების 
ახალ ხაზს, რომლის მიხედვით თურ-
ქეთის ხელში გადადიოდა ოლთისის 
მხარე, არდაგანის ოლქის სამხრეთი 
ნაწილი და ყაღიზმანის დასავლეთი ნა-
წილი. როგორც ვიქტორ ნოზაძე წერს, 
ეს მცირე დათმობა თურქეთს არ ეჭაშ-
ნიკა და 1918 წლის 7 აპრილს რაუფ-ბეი 
აკაკი ჩხენკელს უდგენს ულტიმატუმს 
48 საათის განმავლობაში პასუხი გას-
ცეს, იღებს თუ არა ბრესტ-ლიტოვს-
კის ზავს. ამიერკავკასიის სეიმისგან 
მიღებული თანხმობის შემდეგ, აკაკი 
ჩხენკელი თურქეთის დელეგაციას ატ-
ყობინებს, რომ იგი აღიარებს და ცნობს 
ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულებას. 
ამასთანავე, 23 აპრილს თურქეთის 
წარმომადგენელს ვეჰიბ-ფაშას თხოვს, 
რომ შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება. 
ვეჰიბ-ფაშა ჩხენკელს აცნობებს, რომ 
თურქეთის მთავრობამ ამიერკავკასიის 
დამოუკიდებლობა აღიარა და საზავო 
მოლაპარაკება ბათუმში მაისშია დანიშ-
ნული, მაგრამ 1918 წლის 26 მაისს სა-
ქართველოს დამოუკიდებლობა გამოც-
ხადდა და ამიერკავკასიის რესპუბლიკა 
დაიშალა. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 
გამოცხადების შემდეგ, აკაკი ჩხენკელი 
იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა 
მინისტრი. საქართველოს წარმოადგენ-
და პარიზის საერთაშორისო კონფერენ-
ციაზე. მაშინდელი საქართველოს დიპ-
ლომატიური მიღწევები დიდწილად მის 
სახელთანაა დაკავშირებული.

საქართველოს დე-იურედ ცნობის 
შემდეგ, საფრანგეთში საქართველოს 
ელჩად აკაკი ჩხენკელი დაინიშნა. 1921 
წლის 25 თებერვალს პარიზში ჩასული 
საქართველოს ელჩი პრეზიდენტის სა-
სახლისკენ ზეიმით გაემგზავრა, რათა 
პრეზიდენტისათვის რწმუნებულის სი-
გელი გადაეცა.

იმავე დღეს, 25 თებერვალს, საბჭო-
თა ჯარები თბილისში შედიოდნენ...

აკაკი ჩხენკელის სახელი მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული, 1921 წელს სა-
ქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარების შემდეგ საფრანგეთში გაქ-
ცეული საქართველოს მთავრობის მიერ 
თან წაღებული განძის ისტორიასთან. 
ცნობილია, რომ განძს ცნობილი მოღ-
ვაწე და მეცნიერი ექვთიმე თაყაიშვილი 
იცავდა.

საქართველოს ისტორიის მე-20 სა-
უკუნის პირველი მეოთხედის მკვლევა-
რი გვერდს ვერ აუვლის აკაკი ჩხენკე-
ლის სახელს.

ვალერიან ზუხბაია საქართველოსა და აფხაზეთის მეც
ნიერების დამსახურებული მუშაკი, აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ივ. ჯა
ვახიშვილის საიუბილეო მედლისა და ღირსების ორდენის კა
ვალერი იყო. თითქმის საუკუნეს მიღწეული მეცნიერი ბოლომ
დე ფუსფუსებდა და თავისი ნაშრომებითა თუ ფიქრებით ისევ 
მშობლიურ აფხაზეთს დასტრიალებდა თავს. ის წლეულს, რამ
დენიმე თვის წინათ გარდაიცვალა. გთავაზობთ ვალერიან ზუხ
ბაიას ერთ პუბლიკაციას, რომელიც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს 
მას, როგორც მრავლისმომსწრე და მრავლისმცოდნე მეცნიერსა 
და პიროვნებას.

სხედან: მარჯვნიდან პირველი აკაკი ჩხენკელი, მეორე ზურაბ ავალიშვილი
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ზვავი რიწა-ავადჰარის მიდამოებში ხრუშოვის დავალებით ჩამოწვა

“კავკასიას სამართლიანად მიიჩნევენ 
იმპერიის გვირგვინის ბრილიანტად. თავისი 
გეოგრაფიული მდებარეობით, მიმდინარე 
მოვლენებით, თავისი ბედით იგი განუყრე-
ლადაა დაკავშირებული რუსეთთან. ღვთის-
გან დაჯილდოებული ეს პოეტური მხარე 
ყოველთვის იმსახურებდა რუსული საზოგა-
დოების დიდ ინტერესს და იგი დღესაც არ 
განელებულა,” — წერდა მე-19 საუკუნის გა-
მომცემელი ტერ-ასატუროვი. მას მერე თით-
ქმის საუკუნე გავიდა და შეიძლება ითქვას, 
რომ ეს აზრი არა თუ ძალას კარგავს, არა-
მედ კიდევ უფრო მეტ ცხოველმყოფელობას 
იძენს. რუსეთი ახლა უფრო მოურიდებლა-
დაც კი ცდილობს, ეს აზრი პრაქტიკულად 
განახორციელოს.

რუსეთს კავკასია (მათ შორის, ცხადია, 
საქართველოც) მრავალმხრივად აინტერე-
სებდა. კავკასიაში თავის დროზე იმყოფე-
ბოდნენ ცნობილი პიროვნებები: ე. ბლავატს-
კაია, გ. გურჯიევი, ა. ბელი. თვით კავკასიის 
მეფისნაცვალი ვორონცოვ-დაშკოვი (რომე-
ლიც ამ რეგიონში სულაც არ იყო შემთხვე-
ვით დანიშნული) და სხვები. 

საქართველო თავისი მდიდარი ენერგე-
ტიკული, სასარგებლო ჰიდრომინერალური 
და ფიზიო-ბიოკლიმატური რესურსებით 
ინტელექტუალურ და შორსმჭვრეტელ მრა-
ვალ მეცნიერს იზიდავდა. აფხაზეთის გე-
ოლოგიური ისტორიის შესწავლა 1843 წლით 
თარიღდება. მაშინ პირველად გამოჩნდა 
გურჯიევის შენიშვნა სტატიაში “აფხაზეთის 
მთის ქანების სტრუქტურა”.

1852 წელს “მთის ჟურნალში” დაიბეჭდა 
აბრიცკის სტატია “მთის ქანების აღწერი-
ლობა და გეოლოგიური დამოკიდებულება 
სოფელ ეშერის, კუტიშნის, ცებელდის, მდი-
ნარე კატორის, კლენორის და ტაბერდის 
უღელტეხილის გამკვეთ ხაზზე”.

კავკასიის სამთამადნო სამმართველოს 
დავალებით, 1875-76 წლებში გეოლოგებ-
მა სიმონოვიჩმა და სოროკინმა აფხაზეთში 
აწარმოეს გამოკვლევები და გამოაქვეყნეს 
მასალები გეოლოგიის შესახებ.

გეოლოგიური საძიებო – საკვლევი სამუ-
შაოები ჩატარდა კავკასიის მთავარი ქედის 
გადასასვლელზე (ქლუხორის მიმართულე-
ბით), ჩაფიქრებული იყო სარკინიგზო გზის 
გაყვანა.

პროფესორი მუშკეტოვი ზუსტად აღ-
წერს აფხაზეთის მათალმთიან ნაწილს.

1900 წელს პრინცი ოლდენბურგი ძირ-
შას მთაზე (გუდაუთის რაიონი) იწყებს სა-
ძიებო სამუშაოებს, აგრეთვე, სოლოვიოვი 
აწარმოებს ხიმშის მთაზე (ასევე გუდაუთის 
რაიონი) ანალოგიური ხასიათის საძიებო სა-
მუშაოებს.

1909 წელს ინგლისელი ინჟინერი ლუნდი 
თავის პატაკში წერს, რომ ძირშას მთის მდი-
ნარე ადზაგის სამხრეთით წყალმა თვითნა-
ბადი ოქრო ჩამორეცხა. იგივეს ადასტურებს 
საოლქო ინჟინერი სიპელნიკოვი. ძირშას 
მთა მდიდარია პოლიმეტალებით — ვერც-
ხლი, ტყვია, რკინა, ნავთობი. ძირშას მთის 
და ამ რეგიონის სიმდიდრეზე მოგვითხრობს 
უცნობი ავტორი მოთხრობაში: “აფხაზეთის 
მთის სიმდიდრე”. 1903 წელს პრინც ოლ-
დენბურგმა ძირშას მთა იჯარით გადასცა 
ინგლისის ერთ-ერთ საძიებო კომპანიას 1,2 
მილიონ ფუნტ სტერლინგად.

მოგვინებით, უცნობი ავტორი თავის ნაშ-
რომში “ძირშას მთის დაბადების ადგილი” 
ამონაწერს გვაწვდის ესპანელი ინჟინრის 
მარატის პატაკიდან (მარატი ძირშას მთას 
იკვლევდა 1893 წელს). პატაკში ნათქვამია: 
“ძნელია მიანიშნო ძირშას მთის გარდა, სხვა 
ადგილი, სადაც ასე ერთად იქნება თავმოყ-
რილი წიაღისეულთა ნაირსახეობა — ვერცხ-
ლი, ტყვია, სპილენძი, ასფალტი. უეჭველია, 
სიღრმეში ჩაფლულია ვერცხლი და ოქრო. 
უზარმაზარი რეზერვუარი დაფარულია ნავ-
თობით. აქ არის, აგრეთვე, მარილიანი წყლე-
ბი, რომელიც თან სდევს ნავთობის გამოყო-
ფას.”

არის სხვა ინფორმაციებიც იმის თაობა-
ზე, რომ აფხაზეთში მოიპოვება: აზბესტი, 
ასფალტი, ბარიტი, გიშერი, რკინა, ოქრო, 
ვერცხლი, პოლიმეტალები, ლითოგრაფი-
ული ქვები, მარგანეცი, სპილენძი, დიდი 

რაოდენობით მინერალური საღებავები, ნავ-
თობი (გაგრის რაიონში).

მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ რუს და 
უცხოელ გეოლოგებს ჰიდრომინერალური 
რესურსების საკითხი არასოდეს წამოუჭ-
რიათ. ზოგიერთი მეცნიერი მიუთითებს ამა 
თუ იმ წყაროზე, მაგრამ მათ სათანადო სა-
მედიცინო და ბიოლოგიური დასაბუთება აკ-
ლიათ. პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში ეროვ-
ნულ მეცნიერებას ეკუთვნის.

1918 წელს პრინც ოლდენბურგთან გა-
იმართა საუბრები და კონსულტაციები, რომ-
ლებიც შეეხებოდა აფხაზეთში საკურორტო 
მშენებლობასა და ჰიდრომინერალური რე-
სურსების შესწავლას. ქართველი სოციალ-
ფედერალისტების მხარდაჭერითა და საკუ-
თარი ინიციატივით ამ საკითხზე მუშაობა 
ითავა ექიმმა ალექსანდრე გრიგოლიამ.

ინფორმაციისთვის: რუსული ბოტანიკის 
ენციკლოპედიაში აღნიშნულია, რომ ალექ
სანდრე გრიგოლია ცნობილი ნატურალისტი 
და ექიმი — კურორტოლოგი იყო. 1927 წლი
დან იგი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ
ლიკის მთავარი საკურორტო სამმართველოს 
სამეცნიერო — კვლევითი განყოფილების 
ხელმძღვანელი და კურორტოლოგიის სამეც
ნიერო — კვლევითი ინსტიტუტის დირექტო
რია. 192940 წლებში მან მოაწყო ათეულო
ბით კომპლექსური ექსპედიცია აფხაზეთის 
კლიმატურბალნეოლოგიური რესურსების 
გამოსავლენად. მასვე ეკუთვნის 100მდე 
მინერალური წყლის აღმოჩენა აფხაზეთის 
ტერიტორიაზე. 1953 წელს აფხაზეთში სა
კურორტო მშენებლობის, ჰიდრომინერალუ
რი რესურსების ფუნდამენტური კვლევის 
საკითხებში განსაკუთრებული დამსახურე
ბისათვის ალექსანდრე გრიგოლიას მიენიჭა 
პროფესორის (ჰონორის კაუზა) წოდება.

საგულისხმოა, რომ მარტოოდენ გუდა-
უთის რაიონში აღმოაჩინეს 24 უნიკალური, 
სხვადასხვა ბალნეოლოგიური თვისებების 
მქონე მინერალური წყარო. საერთოდაც, ეს 
რეგიონი ძალიან მდიდარია მიკროკლიმა-
ტური, ენერგეტიკული, ფიტოსტრუქტურუ-
ლი და ჰიდროგეოლოგიური რესურსებით. 
ალექსანდრე გრიგოლია აფხაზეთის ავტო-
ნომიური რესპუბლიკის მთავარი საკურორ-
ტო სამმართველოს ერთ-ერთი ექსპედიციის 
შემდეგ წერდა:

“ფსოუს რაიონში ზვავის ჩამოწოლის შე-
დეგად 7 წლის წინათ წარმოიშვა მდინარე, 
რომელიც ჩაედინება ბზიფში. ეს მკვდარი 
მდინარეა, ნაპირებზე გამხმარი ტყე მოჩანს, 
არც ბალახი, არც ბუჩქი არ აცოცხლებს 
სანაპიროს, მის გარშემო ვპოულობთ ცხო-
ველებისა და ფრინველების გვამებს. ვერ 
გადმოგცემთ იმ განცდას, რაც დაგვეუფლა. 
საქმე გვქონდა ავადმყოფურ მოვლენასთან, 
რომელიც იქაურ მცხოვრებლებზე გავლე-
ნას თავისთავად ახდენს. საჭიროა საკითხის 
უფრო ღრმად და საფუძვლიანად შესწავლა, 
ხომ არ არის ეს ადგილობრივი წყლების მოქ-
მედების შედეგი? ამავე ექსპედიციამ ცდები 
ჩაატარა ავადჰარისა და ზვინდრიშის წყა-
როებზე. დასკვნა კი ასეთი იყო: ზვინდრიშის 
წყარო ქსოვილს ავიწროებს, ხელს უშლის 
მის აღდგენას, რეგენერაციას. ავადჰარას 
წყარო კი პირიქით, ხელს უწყობს ქსოვილის 
განვითარებას და მის რეგენერაციას”.

1952 წელს სტალინმა მიიღო დადგე-
ნილება, რომელიც ითვალისწინებდა რი-
წა-ავადჰარის, ახალი ათონის და სოხუმის 
საკურორტო ქსელის გაფართოებას. ამ დად-
გენილებამ კიდევ უფრო გაუხსნა ხელ-ფეხი 
აფხაზეთის კურორტოლოგიის სამეცნიერო 
— კვლევით ინსტიტუტს, გაეგრძელებინა მი-
ნერალური წყლების მეცნიერული შესწავლა 
და ამ მიზნით მიმდებარე ადგილებში აეგო 
აუცილებელი შენობა-ნაგებობანი. უნდა ით-
ქვას, რომ ამ საქმით დიდად იყო დაინტერე-
სებული ლავრენტი ბერიაც. იგი უშუალოდ 
მონაწილეობდა აფხაზეთის მთებში მოწყო-
ბილ ერთ-ერთ სამეცნიერო ექსპედიციაში.

1953 წლის 30 იანვარს კურორტ ავად-
ჰარაზე ზვავი ჩამოწვა და დაინგრა ნაგებო-
ბები, ნაწილობრივ დაზიანდა რიწის ტბის 
სანაპიროსთან აგებული შენობები. ამ მოვ-
ლენის შესასწავლად აფხაზეთის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის საიდუმლო დოკუმენტის 

(№1239 ც დათარიღებული 31 მარტით) სა-
ფუძველზე შეიქმნა სპეციალური კომისია 
სოხუმის კურორტოლოგიის ინსტიტუტის 
დირექტორის, №1 კომენდატურის უფროსის, 
სსრკ უშიშროების კომიტეტის უფროსის, 
გენერალ-მაიორ სმოროდინსკის, საქართვე-
ლოს ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურის 
სამმართველოს უფროსის ლეჟავას შემად-
გენლობით. კომისიის დასკვნაში აღინიშნა: 
“ზვავის ამგვარი ჩამოწოლა იშვიათი შემთხ-
ვევაა. იგი წარმოიშვა თოვლის საფარის ანო-
მალიური განაწილების შედეგად. მიზეზი ამ 
რაიონისთვის უჩვეულო ქარია. ამგვარი ქარი 
10-40 წელიწადში ერთხელ გვხვდება. ამიტომ 
დაწყებული მშენებლობის სხვა დროისათვის 
გადადებას აზრი არა აქვს”.

სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის 
გენერალმა ვ.კმ პროფესორ ალექსანდრე 
გრიგოლიას წარუდგინა დასკვნა, რომელ
შიც აშკარად თუ შეფარვით ნათქვამი იყო, 
რომ ზვავის ჩამოწოლა ორგანიზებული იყო 
ნ. ს. ხრუშჩოვის დავალებით, სახელმწიფო 
სადაზვერვო სამმართველოს მიერ. ამავე 
სამმართველოს ლაბორატორიამ 1941 წელს 
ახალი მიწის რაიონში მოაწყო ძლიერი აფეთ
ქება, რომელმაც მიმართულება მისცა ცივი 
მასების მოქმედებას ცენტრალური ტერი
ტორიისაკენ. ამან გამოიწვია 1941 წლის შე
მოდგომასა და ზამთარში არნახული სიცივე 
(მიზანი: შეეზღუდათ გერმანიის არმიის მოქ
მედება).

1956 წელს აფხაზეთის საკურორტო მშე-
ნებლობა დაკონსერვდა. ვითარება კვლავ 
შეიცვალა 60-იან წლებში და მას სხვანაირად 
შეიძლება “დათბობის წლები” ეწოდოს. 1961 
წელს სოხუმს ეწვია ამერიკელი პროფესორი 
ვილჰელმ რააბი, რომელმაც დაწვრილებით 
შეისწავლა ფიზიკური მედიცინის სფერო-
ში არსებული მდგომარეობა. ერთი თვის 
ნაყოფიერი მუშაობის შემდეგ, მან ღირსე-
ულად შეაფასა აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მადლიანი კლიმატი. 1962 
წლის 21 იანვრით დათარიღებულ წერილში 
იგი პროფესორ ალექსანდრე გრიგოლიას 
წერს: “დიდი ინტერესით გავეცანი თქვენს 
ნაშრომებს, რომლებიც გულსისხლძარღვთა 
სისტემას იკვლევს. ვფიქრობ, რომ საჭიროა 
თქვენმა ინსტიტუტმა ასეთივე გამოკვლევე-
ბი ჩაატაროს გულის რეაქციასთან დაკავში-
რებით. გულითად მადლობას გიხდით თავა-
ზიანი და თბილი შეხვედრისათვის. აგრეთვე, 
იმ საინტერესო და სასარგებლო საუბრისათ-
ვის, რომელიც მქონდა თქვენთან და თქვენი 
ინსტიტუტის თანამშრომლებთან”... დიდი 
პატივისცემით ვ. რააბი.

მოგვიანებით ალექსანდრე გრიგოლია ამ 
ფაქტის შესახებ წერდა: “რამდენიმე წლის 
წინათ ამერიკიდან მოსკოვში ჩამოვიდა მეც-
ნიერი რააბი, რომელსაც სურდა გაეცნო და 
შეესწავლა, თუ რას წარმოადგენდა და წარ-
მოადგენს კურორტოლოგია და კურორტები. 
ყოფილმა ჯანმრთელობის მინისტრმა კურა-
შოვმა რააბი გააგზავნა არა ცენტრალურ ინ-

სტიტუტში, არამედ სოხუმში.
რააბი კი სოხუმში დარჩა არა 10 დღე, 

არამედ თვეზე მეტი და აქედან საკმაოდ კმა-
ყოფილი წავიდა. თან წაიღო სათანადო მასა-
ლები, რომლებიც პრეზიდენტ კენედისთვის 
უნდა წარედგინა”.

ყოველივე ეს, ბუნებრივია, მეტყველებს 
იმაზე, რომ აფხაზეთში კურორტოლოგიისა 
და კურორტების სამეცნიერო-კვლევითი 
შესწავლა საკმაოდ მაღალ დონეზე იდგა და 
ეს უპირველესად პროფესორ ალექსანდრე 
გრიგოლიას დამსახურება იყო.

ამასთანავე, უნდა ითქვას, რომ 1960 
წელს ამერიკაში გამოიცა წიგნი, სადაც დაწ-
ვრილებითაა აღწერილი აფხაზეთის ბალ-
ნეოლოგიური რესურსები და პროფესორ 
ალექსანდრე გრიგოლიას ბიოგრაფია.

გასული საუკუნის 60-იანი წლების შუა 
და 70-იანი წლების დასაწყისში აფხაზმა 
სეპარატისტებმა საკურორტო მშენებლობა 
მკვეთრად შეზღუდეს აფხაზეთში, მთავარ 
მოწინააღმდეგედ გამოიკვეთა აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის საოლქო კო-
მიტეტის მაშინდელი პირველი მდივანი. 
მაქსიმალურად ავიწროებდნენ ალექსანდრე 
გრიგოლიას და მის ინსტიტუტს, ხელს უშ-
ლიდნენ მუშაობაში. უფრო მეტიც, აფხაზე-
თის ავტონომიური რესპუბლიკის საოლქო 
კომიტეტმა ალექსანდრე გრიგოლია გაათა-
ვისუფლა კურორტოლოგიის ინსტიტუტის 
დირექტორის თანამდებობიდან. მოგვიანე-
ბით საქმეში ჩაერია საქართველოს ცენტრა-
ლური კომიტეტი და გაუქმა ეს გადაწყვეტი-
ლება.

ალექსანდრე გრიგოლიას გარდაცვალე-
ბის შემდეგ, საქართველოს კურორტოლო-
გიის ინსტიტუტის აფხაზეთის ფილიალში 
ნაწილობრივ შეჩერდა სამეცნიერო-კვლე-
ვითი სამუშაოები. ზემოთ ნახსენები უნიკა-
ლური წყაროები თანდათან დაიკარგა. ასე-
ვე, დაკარგა თავისი სამკურნალო თვისებები 
ახალი ათონის რაიონში აღმოჩენილმა წყა-
რომ, რომელიც დღე-ღამეში 30 ათას ლიტრ 
მინერალურ წყალს გამოყოფდა და უებარი 
იყო კუჭის წყლულის სამკურნალოდ. წყარო 
პირვანდელი ადგილსამყოფელიდან გაქრა, 
მიმდებარე ადგილები კი დაჭაობდა. ასევე, 
გაქრა სხვა წყაროებიც. 80-იან წლებში კუ-
რორტებმა რიწამ და ავადჰარამ მთლიანად 
დაკარგეს თავიანთი სამედიცინო-საკურორ-
ტო მნიშვნელობა და გადაიქცნენ მასიური 
არაორგანიზებული ტურიზმისა და კომერ-
ციის ადგილებად, რომლებიც თანდათან 
უფრო მეტად გაპარტახდა და გაბინძურდა.

როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა იზი-
დავს რუსებს ასე ძალიან აფხაზეთში, პასუ-
ხობენ, რომ ზღვა. ვფიქრობთ, ამ სახელმწი-
ფოს აფხაზეთში სხვა ინტერესებიც ამოძრა-
ვებს, და მათ შორის ერთ-ერთი უმთავრესი 
აფხაზეთის კურორტები და მათი ჰიდრომი-
ნერალური რესურსებია.

ეს პუბლიკაცია სოხუმელ ვახტანგ ჯორჯიკიასთან საუბ
რისა და მის პირად არქივში დაცული დოკუმენტების შეჯერებით 
დაიწერა. თავიდანვე ვიტყვით, რომ სოხუმის მკვიდრი, ცნობილი 
თერაპევტკურორტოლოგი ალექსანდრე გრიგოლია, რომელ
ზეც ამ წერილშია საუბარი, ვახტანგ ჯორჯიკიას ბაბუა იყო.

ნატო კორსანტია

P.S. აუცილებელია, აღინიშნოს, რომ იმ დოკუმენტების ნაწილი, რომელთა საფუძ
ველზეც დაიწერა ეს წერილი, ვახტანგ ჯორჯიკიამ გადამწვარდანგრეული სოხუმიდან 
1993 წლის მარტის ბოლოს გამოიტანა. იმავე წლის 3 მაისს პროფესორ ალექსანდრე გრი
გოლიას სახლს 4 ჭურვი დაეცა და განადგურდა.

მარჯვნიდან მესამე ალექსანდრე გრიგოლია
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აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა

საქართველოს კულტურული მემკვიდ-
რეობის იმ ნაწილის დასაცავად და მოსავ-
ლელად, რომელიც აფხაზეთშია, ხელი არ 
მიგვიწვდებაო, ვჩივით და დახმარებისთ-
ვის საერთაშორისო საზოგადოებრიობას 
მივმართავთ. ამავე დროს თავადვე ვამ-
ბობთ უარს იმ პროექტის დაფინანსებაზე, 
რომელიც ამ შემთხვევაში არქეოლოგი-
ური ძეგლების კვლევა-ძიების შედეგებს 
ერთად მოუყრის თავს და ყველას და-
უდასტურებს, რისი მემკვიდრენი ვართ და 
რის შენარჩუნებაზე ვლაპარაკობთ.

ერთი სიტყვით, მას მერე რაც საქარ-
თველოს ერთიანი სამეცნიერო ფონდი 
ორად გაიყო, ტქნიკური დარგები დარჩა 
ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს, ჰუმანიტა-
რული დარგები კი რუსთაველის ფონდს 
გადაეცა. პროექტს გულისყურით წამ-
კითხველი გამოუჩნდა და დააფინანსეს. 
ამ დღეებში სამწლიანი პროექტის მეორე 
წლის პროგრამით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო წერილების კრებულის “აფ-
ხაზეთი — არქეოლოგიური ძეგლები და 
პრობლემები” პრეზენტაცია საქართვე-

ლოს ეროვნულ მუზეუმში გაიმართა. 
პროექტის ავტორია პროფესორი მალ

ხაზ ბარამიძე, რომელიც წლების განმავ-
ლობაში საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენ-
ტრის აფხაზეთის არქეოლოგიური ექსპე-
დიციის ხელმძღვანელი იყო. მალხაზ ბა-
რამიძე ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელად 
სწორედ არქეოლოგიური კვლევის ცენტ-
რის დამაარსებლის, გამოჩენილი ქართ-
ველი არქეოლოგის, აკადემიკოს ოთარ 
ლორთქიფანიძის ხელდასხმით დაინიშნა. 
ეს ის პერიოდი იყო, როცა კულტურის ძეგ-
ლების შესასწავლად აფხაზურ მხარესთან 
საერთო ენის გამონახვა ვერ ხერხდებოდა, 
ოთარ ლორთქიფანიძემ მიიჩნია, რომ ამ 
მისიის შესრულებას ყველაზე უკეთ მალ-
ხაზ ბარამიძე შეძლებდა, რაც გამართლდა 
კიდეც, აფხაზეთის არქეოლოგიურმა ექს-
პედიციამ მალხაზ ბარამიძის ხელმძღანე-
ლობით აფხაზეთში ასეულობით ძეგლი 
გათხარა და შეისწავლა. მალხაზ ბარამი-
ძის თქმით, კვლევა-ძიებამ ცხადყო, რომ 
აფხაზეთის ტერიტორია კულტურულ-ის-
ტორიული თვალსაზრისით საქართველოს 
მატერიალური კულტურის ორგანული, 
განუყოფელი ნაწილია. 

კრებულის ავტორები და პროექტის 
თანამშრომლები არიან ისტორიის მეც-
ნიერებათა დოქტორები: მალხაზ ბარამი
ძე, გურანდა ფხაკაძე, გურამ გრიგოლია, 
ლეილა წითლანაძე, ნინო დოლიძე, ლამა
რა ნებიერიძე. მეცნიერები, რომლებიც 
წლების განმავლობაში აფხაზეთის არქე-
ოლოგიური ექსედიციის წევრები იყვნენ. 
ნიშანდობლივია, რომ კრებულში წარმოდ-
გენილი კვლევა-ძიებანი მათ მიერ თანა-
მედროვე ხედვების გათვალისწინებით 
ახლებური გააზრება-ინტერპრეტაციითაა 
წარმოდგენილი. კრებულში ასევე, გამოქ-
ვეყნებულია სტატიები იმ მეცნიერებისა, 
რომლებიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე 
წლების განმავლობაში აწარმოებდნენ არ-
ქეოლოგიურ სამუშაოებს. 

მეცნიერებს კრებულის გამოცემა მი-
ულოცა დავით ლორთქიფანიძემ, საქართ
ველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორ
მა. მან თქვა:

– ჩვენში სიტყვა — აფხაზეთი ყოველ
თვის ორმაგ გრძნობას ბადებს — ტკივი
ლისას და სიამაყისას. ახლა შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ამაყები ვართ, ისეთი მნიშვ
ნელოვანი საქმე გაკეთდა და ისეთი კრე
ბული გამოიცა ცხადია, აფხაზეთის არქე
ოლოგია ცალკე აღებული არ არსებობს. 
ეს ერთიანი საქართველოს არქეოლოგიის 
ნაწილია. აფხაზეთი იყო ქვაკუთხედი მთე
ლი კავკასიის არქეოლოგიური კვლევი
სა. ეს ეხება ყველა ეპოქას. მაგრამ ახლა 
მხოლოდ წარსულით ცხოვრების დრო არ 
არის. მნიშვნელოვანია, რომ კვლავაც გაგ
რძელდეს კვლევების ახალი ეტაპები, რა
საც ამჟამად ვერ ვახერხებთ, მაგრამ მჯე
რა, მალე შევძლებთ, აფხაზეთშიც გან
ვაახლოთ არქეოლოგიური სამუშაოები.

როგორც წიგნის პრეზენტაციისას ით-
ქვა, ამ კრებულს მოჰყვება ორტომეული, 
რომელშიც თანმიმდევრულად აისახება 
აფხაზეთში არსებული არქეოლოგიური 
ძეგლები, მათი აღწერილობა, ამასთანავე, 
ქრონოლოგიურად წარმოჩნდება კულტუ-
რათა წარმოშობა, მათი განვითარების 
ხაზები, კულტურათა ეთნიკური ატრიბუ-
ცია, ვინ იყო ამ კულტურათა შემქმნელი 
ხალხი ანთროპოლოგიისა და ენათმეცნი-
ერების გათვალისწინებით.

ახალი წიგნები

ნატო კორსანტია
ასე ჰქვია გრანტების სამეცნიერო კონკურსში გამარჯვებულ პროექტს, რომელიც 

რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა. პროექტმა დიდი ბატალი
ების შემდეგ (მას ორჯერ უთხრეს უარი დაფინანსებაზე საქართველოს ერთიან სამეც
ნიერო ფონდში) მოიპოვა დაფინანსება. თავის დროზე ამ სავალალო ისტორიაზე ჩვენც 
ვწერდით გაზეთების “რეზონანსის”, “ქართული უნივერსიტეტის”, “ჩემი აფხაზეთის” 
ფურცლებზე. მაშინ უარი უთხრეს დაფინანსებაზე. პროექტს, რომელიც ითვალისწი
ნებდა აფხაზეთის არქეოლოგიური ძეგლების კვლევაძიების შედეგების თავმოყრას. 
უარის მიზეზად კი, ექსპერტებმა, არც მეტი, არც ნაკლები, თემის არააქტუალობა. (!) 
დაასახელეს. 

* * *
მდინარის გაღმა დაგრჩა მზერა
და გულის სიღრმეში მაინც გჯერა:
ისევ გაბრწყინდება აფხაზეთი,
შენი ტკივილი და ბედისწერა...
ცაში ლაღად გაშლის ფრთასაც მართვე,
როგორც ბავშვობისას... ცა ინათებს...
ისე მართალია მონატრება,
უფრო ალალად ვერც მოინატრებ.

* * *
როგორ უნდა დაივიწყო,
როგორ უნდა არ გახსოვდეს;
ქვეყანაში ცხოვრობდე და
მიწა-წყალი აღარ გქონდეს...
ნაფუძარზე ბუ კიოდეს,
რას გაუგებ მიკიოტებს...
შენ თუ არა, მე თუ არა,

მაშ, მამული ვის სტკიოდეს...

“დაყავი და იბატონე”,

ითქვა ოდით... ახდა ოდეს...

ისე როგორ უნდა მოხდეს,

ვკვდებოდე და მტერი ცხონდეს...

ზღვა ბღაოდეს, ცა ტიროდეს,

ვერ გიხილო ვერასოდეს...

რწმენითა და იმედით...
გამოვიდა პოეტ ელგუჯა მარღიას ახალი ლექსების კრებული “ნაბადი”. 

“ელგუჯა მარღია — ეს სახელი, კარგა ხანია, ახლობელია ქართველი მკით
ხველისთვის. ის ტკივილი და განცდა, რასაც ელგუჯა მარღიას ლექსებში 
დაუვანია, ყველა მოფიქრალი ადამიანის საწუხარია და, ამდენად, შეუძ
ლებელია, მკითხველი გულგრილი დარჩეს პოეტის სათქმელის მიმართ, 
პოეტისა, ვისაც როგორც თავადვე იტყვის, “მოაქჟამამდე გზას უნათებს 
ფიქრისანთელი, ფიქრიოცნება, ფიქრილოცვა, ფიქრივედრება”; ეს გზა 
კი, აქამდე გამოვლილი თუ ახლა გასავლელი, ქვეყნის ხვალინდელი დღის
კენ მიემართება, რომელზე ფიქრიზრუნვაც როგორც პოეტის, ისე მისი 
მკითხველის უპირველესი ვალია...” — ნათქვამია წიგნის წინასიტყვაობა
ში.

პოეტი, მთარგმნელი, ჟურნალისტი ელგუჯა მარღია მრავალი პრემიის 
ლაურეატია, მათ შორის აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამი
ნისტროს კონკურსისა “აფხაზური ლექსის თარგმანი”. მის მიერ თარგმნი
ლი აფხაზური ლექსი ამ კონკურსის პირველი პრემიის მფლობელი გახდა. 
გარდა ამისა, ელგუჯა მარღიას, თავადაც ენგურის პირას, წალენჯიხის 
რაიონის სოფელ პალურში დაბადებულს, მზერა ხშირად ენგურს გაღმა 
აქვს მიპყრობილი, აფხაზეთს ეხმიანება და არსებულ რეალობასთან შე
უგუებლობას გამოხატავს. გთავაზობთ პოეტის რამდენიმე ლექსს აფხა
ზეთისადმი მიძღვნილი ციკლიდან “ჩუმი ძახილი”.

მწუხრი
ვინ დაარისხებს ახლა ზარებს
გამოღმა, გაღმა...
უჭირისუფლოდ დარჩენილმა
რაღა ქნას ხალხმა...
მიყურადება უნდა ტკივილს,
მოთქმას და ძახილს,
თორემ, საცაა, უიმედო 
იხუვლებს ხალხი...
დადუმებულა მოქვის ზარი,
ზარი ილორის,
ზარი ბიჭვინთის,
ზარი ლიხნის,
ზარი ათონის...
ოქროს ბარძიმში თუმც ერთობის
ბრწყინავს მირონი...
რაღა ქნას ხალხმა -
მიტოვებულს ვინ ჰყავს პატრონი...
დადუმებულან, გარინდულან ძველი ტაძრები,
გადანაცრულა არემარე
მწველი ხანძრებით...
შეუბღალიათ წინაპართა
ძვალშესალაგი,
გაუწირიათ ქართველობა, 
როგორც ზვარაკი...
შენ რას ჩურჩულებ,
შენ რას იტყვი,
ზარო ბედიის...
ჩამოწოლილა შენს ფრესკებზე
მწუხრის მერდინი...
როდისღა, ზარო,
მწუხრი როდის უნდა გაფანტო,
რომ ერთიანი საქართველო
ისევ დაბადო.

ეშერის დოლმენი



Cemi afxazeTi
7

დეკემბერი, 2011 წელი

სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას 
სახელობის დრამატული თეატრის სპექ-
ტაკლზე “გუშინდელნი???” ახლა მხოლოდ 
პირველ შთაბეჭდილებას გავუზიარებ 
მკითხველს, ვინაიდან რეცენზია საგულ-
დაგულო ანალიზსა და დასაბუთებულ 
მსჯელობას მოითხოვს, ეს იმასაც გუ-
ლისხმობს, რომ კრიტიკოსი მოხერხებუ-
ლად აღიქვამდეს დადგმას. წარმოდგენის 
რამდენიმე მთავარ თვისებას გამოვყოფ: 
ეს არის კულტურული სანახაობა, მეტად 
აქტუალური და მხატვრულად საინტერე-
სოდ გადაწყვეტილი დადგმა. თითქმის 
ერთი საუკუნის წინანდელი შეთხზული 
ტექსტი და აგრერიგად მნიშვნელოვანი 
პრობლემა, დღევანდელ მაყურებელს თა-
ნამედროვე სატკივარს ახსენებს და ამდე-
ნად, ასოციაციით ამჟამინდელ ყოფას უღ-
რმავდება. შალვა დადიანი დღესაც ჩვენი 
თანამოსაუბრე აღმოჩნდა, როგორც გასუ-
ლი საუკუნის 70-იან წლებში, როდესაც ეს 
პიესა რეჟისორ თემურ ჩხეიძის უაღრესად 
საგულისხმო გადაწყვეტითა და იტერპრე-
ტაციით დაიდგა რუსთაველის თეატრის 
დიდ სცენაზე.

მწერალმა მიაგნო იმ სატკივარს, რო-
მელიც მთელი საუკუნეა ღია ჭრილობასა-

ვით თავს ახსენებს საზოგადოებას. მწე-
რალმა წარმოაჩინა ეროვნული მენტალი-
ტეტის ის თვისება, რომელმაც დაქსაქსუ-
ლი და პიროვნული ინტერესებით მოქმედი 
საზოგადოება მომხდურ მტერ-მოყვარეს 
ხელში შეატოვა. ამ თვისებამ შეაძლებინა 
გარეშე მტერსაც და შინაურ სატელიტ-
საც, რომ ეროვნულ-სახემწიფოებრივი 
იდეისაგან გაუცხოებული ერისათვის ფი-
ზიონომია შეეცვალა. ჩემი ფიქრით გოჩა 
კაპანაძემ სწორედ ეს ძირითადი ბგერა 
და ფერი, ჩვენი თავქარიანი ყოფის და 
პიროვნული მოტივით მოქმედების ნიშა-
ნი მიიჩნია კონფლიქტის საწყაოდ, მასზე 
ააგო სამოქმედო სივრცე და პერსონაჟ-
თა ურთიერთქმედების მრავალფეროვანი 
სასცენო მოზაიკა. სწორედ ამ სათქმელის 
მნიშვნელობამ და სახიერი სასცენო ადაპ-
ტაციით გათამაშებულმა ეპიზოდებმა გა-
ხადეს სასცენო ამბავი აქტიურ და აქტუ-
ალურ სანახაობად. ერთი მიყრუებული, 
გაპარტახებული მაზრა და მისი უმაქნისი 
მრევლი აღმოჩნდა სრულიად საქართვე-
ლოს გაპირუტყვებული ყოფის სიმბოლო 
(ეს ისედაც იკითხება, ზედმეტად მიმაჩნია 
პირუტყვთა მატერიალური ნიღბების გა-
მოყენება).

მწერლის მიგნებაა ისიც, რომ სოცი-
ალური ფენის ყველა წარმომადგენლის 
სულისკვეთება თითქოს, სააშკარაოზეა 
“გამოტანილი”. ასევეა სცენაზეც: თავა-
დი, კნეინა, მამასახლისი, აზნაური, მეფის 
შთამომავალი, გენერალი, სოციალისტი, 
ფოფოდია, გლეხი,”სტრაჟნიკი” თუ მოდას 
აყოლილი თანამედროვე ინტელექტუალი 
თავისი ინდივიდუალური ყოფითა და სუ-
ლისკვეთებით, საერთო ნიშნით ერთიან-
დებიან. ამ წრეგადასულ გნიასში თითოე-
ული მათგანი მხოლოდ საკუთარი კეთილ-
დღეობის მიზეზით რომ წერს გულისფი-
ცარზე მაზრის უფროსისთვის მისართმევ 
არზა-საჩივარს. თითოეული მსახიობი 
ამ საერთო მოზაიკის ნიშანდობლივი ნი-
ღაბია, რომელთა თანაცხოვრება ერთი 
უსაშველო, პრიმიტიული და უსაგნო ღრე-
ობად რომ ჩაიფიქრა დამდგმელმა გუნდ-
მა. რეჟისორმა მწერლის რეპლიკები თუ 
რემარკები სახიერ-ვიზუალური სასცენო 
პლასტებით წარმოსახა და მათ ადეკვატუ-
რი ფონი შეუქმნა სცენოგრაფიის, მუსი-
კის და მსახიობური ანსამბლის საშუალე-
ბით. ისინი ერთ “ენაზე მეტყველებენ” და 
ერთიან ზემოქმედებას ახდენენ მაყურე-
ბელზე. ამ სისხლსავსე ნიღბების შემწე-

ობით გამოისახა სოციუმის დაკნინების, 
გათითოკაცების, ზნეობრივი დაცემის, 
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეისაგან 
გაუცხოების კარდიოგრამა. უწინარესად, 
ამის შედეგია გასხვისებული, იავარქმნი-
ლი, გაუპატიურებული ქვეყანა, რომლის 
წარმოსახვაც აგრერიგად გამოკვეთა ნაწ-
ყვეტმა ნიკო ლორთქიფანიძის მეტად სა-
გულისხმო პუბლიკაციიდან.

ჩემი ფიქრით, კულისებში ჩაკარგულ 
მაგიდა-გზაზე გაყუჩებული ყმაწვილი 
ქალის პატივაყრილი და შეგინებული ფი-
გურა, მის ფერხთით მგლოვიარე მეორე 
ყმაწვილი ქალის, ანუ ჭირისუფლის გოდე-
ბა, იმდენად სახიერი, გამაოგნებელი, ქვე-
ტექსტით დამუხტული მეტაფორაა, რომ 
თავისთავად გულისხმობს სასცენო ამბის 
დასასრულს. ეს მგონია, უფრო ეფექტუ-
რი ფინალი, მით უფრო, თუ პუბლიკაციის 
ტექსტს ნაკლები ემოციით და მეტი ინტე-
ლექტუალური ქვეტექსტით წაიკითხავს 
მსახიობი.

აქტიორულად ჯერ კიდევ დასახვეწია 
სანახაობა, რამდენიმე როლის ინტერპ-
რეტაციას ფერთა სიხასხასე აკლია, რამ-
დენიმეს კი, ჭარბი ფერადოვნება და “გა-
დამეტებული” აქტიურობა ახასიათებს. 
მსახიობური ანსამბლიდან გამოვყოფდი: 
ნიკა წერედიანს (ერენგოლიმი), თეონა 
გურამიშვილს (ფაცია), ვანო დუგლაძეს 
(ადიკო), მარინა სოლომონიას (ფოფოდია. 
შესარბილებელია მისი აქტიურობაც და 
გამოსახვის ფერებიც), ლორინა პაპუაშ-
ვილ-ელერდაშვილს (კეკელა). ვფიქრობ, 
კიდევ უფრო დაიხვეწება დანარჩენი ნიღ-
ბებიც და მსახიობთა ანსამბლი კიდევ 
უფრო გააზრებული თამაშით განავრ-
ცობს მაყურებელთა დარბაზზე ზემოქმე-
დების მასშტაბებს.

პირველი შთაბეჭდილება არ არის 
სრულყოფილი, ვერც ეს პატარა სტატია 
იქნება ამომწურავი, ყოველი მიგნებისა 
თუ სხვა დეტალის მითითება შემდეგისთ-
ვის გადავდოთ.

პრემიერის შემდეგ

კლასიკური პიესის თანამედროვე ინტერპრეტაცია
სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა 

თეატრმა კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მცი
რე სცენაზე მორიგი პრემიერა გამართა. სოხუმის თეატრალური დასი მაყურებლის 
წინაშე ამჯერად შალვა დადიანის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლით “გუშინ
დელნი???” წარსდგა.

თეატრის მმართველის მერაბ ბრეკაშვილის თქმით: “მაყურებელმა შალვა დადი
ანის კლასიკად ქცეული პიესა თანამედროვე ინტერპრეტაციით იხილა. ორმოქმედე
ბიანი პიესა მოგვითხრობს სიყვარულზე, ორპირობაზე, ძველი, რეაქციული სამყაროს 
იმპერიალისტურ ზრახვაზზე”.

პიესის სცენური ვერსიის ავტორი და რეჟისორია გოჩა კაპანაძე. სპექტაკლში 
მონაწილეობენ მსახიობები: ნუგზარ ჩიქოვანი, მერაბ ბრეკაშვილი, ლორინა პაპუაშ
ვილიელერდაშვილი, ნუგზარ წერედიანი, ნიკა წერედიანი, დავით ველიჯანაშვილი, 
ზაზა ასანიშვილი, პაატა კიკვაძე, ჯულიეტა პაკელიანი, მარინა სოლომონია, კირა მე
ბუკე, თეონა გურამიშვილი, მზია ქარჩავა, ვანო დუგლაძე, რუსუდან მელაძე, ქეთი 
ჩაჩუა (დუბლი).

სპექტაკლის ნახვით გამოწვეულ პირველ შთაბეჭდილებას გვიზიარებს თეატრმ
ცოდნე ნათელა არველაძე. 

კვირეულის ბოლოს შედგა დასკვნი-
თი საღამო, რომელზეც თეატრისა და 
გიორგი რატიანის ცხოვრებასა და შე-
მოქმედებაზე ისაუბრეს. გია გვაზავამ, 
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯ

დომარემ; დალი ხომერიკმა, აფხაზე
თის განათლებისა და კულტურის მი
ნისტრმა; თეატრმცოდნეებმა ნათელა 
არველაძემ და ვასილ კიკნაძემ; ოთარ 
ჟორდანიამ, ცხუმაფხაზეთის მეცნი
ერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა და 
სხვებმა.

სოხუმის მოზარდთა თეატრი “თეთ-
რი ტალღა” ახალგაზრდა თაობას “ სო-
ხუმში დასაბრუნებლად ამზადებს”, — 
ითქვა საღამოზე, რაც შესაძლოა, ვის-
თვის უტოპიაა, მაგრამ ვისთვის ცხოვ-
რების მიზანი, რომლის გარეშე ყოფნა 
ვერც წარმოუდგენია. მართლაც, რა 
უნდა იყოს იმაზე მნიშვნელოვანი, რომ 
შენს აღსაზრდელებს, რომელთაც აფ-
ხაზეთი — საკუთარ მამა-პაპათა სამკ-
ვიდრო — თვალითაც არ უნახავთ, იქ 
დაბრუნების რწმენა ჩაუსახლო.

როგორც დრომ ცხადყო, საქართ-
ველოში ეროვნული ცნობიერების გა-

მოღვიძების ჟამს სოხუმში შექმნილ 
მოზარდთა თეატრს თავიდანვე მრა-
ვალმხრივი მისია დაეკისრა. ჯერ იყო 
და გარუსების გზაზე მდგარ სოხუმში 
მოზარდთა თეატრი ქართულად ამეტ-
ყველდა და ქართულ ენას დაუდგა და-
რაჯად. მერე კი თბილისში მშობლიურ 
მიწა-წყალს მოწყვეტილი ოჯახების 
ბავშვებს მოუყარა თავი, ხელი ჩაკი-
და, რათა ისინი აფხაზეთის სიყვარუ-
ლით, იქ დაბრუნების ჟინით აენთო. 
ამიტომაც იყო, საიუბილეო საღამოზე 
თეატრის, მისი დასისა და მმართველის 
მიმართ გულთბილი სიტყვები არავის 
დანანებია. 

დასასრულ გიორგი რატიანმა, სო
ხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატ
რის მმართველმა მადლობა გადაიხადა 
გულთბილი შეფასებებისთვის და თქვა: 

– ჩვენი თეატრის ამჟამინდელი აღ-
საზრდელები აქ დაიბადნენ, მათ არ 

იციან, რა არის აფხაზეთი, არასდროს 
უნახავთ იგი. ჩვენი უმთავრესი ამოცა-
ნაც ესაა, რომ მათ აფხაზეთი შევაყვა-
როთ და ჰქონდეთ უკან დაბრუნების 
ჟინი. დღესაც, როცა სპექტაკლში “გა-
მარჯობა, აფხაზეთო!” ავანსცენაზე გა-
დაჭიმულ გემის ბაგირთან საფინალო 
სცენა თამაშდება, ამ სცენაში მონაწი-
ლე ახალგაზრდები თავიანთ ემოციებს 
ისევე გადმოსცემენ, როგორც წინა 
თაობა გადმოსცემდა. ესე იგი, ამ ხნის 
განმავლობაში ამ ბაგირთან მდგარმა 
ყველა თაობამ იცის, რა სამოთხე იყო 
აფხაზეთი და ისინიც მოუთმენლად 
ელოდებიან იქ დაბრუნებას. ეს იმედი 
რომ არა, მე ამ თეატრის არსებობისთ-
ვის ბრძოლას შევეშვებოდი.

იუბილესთან დაკავშირებით გამო-
იცა ბუკლეტი, რომელიც თეატრის ის-
ტორიას ასახავს.

სცენა სპექტაკლიდან “გუშინდელნი”???

თეატრი, რომელიც ახალგაზრდობას “სოხუმში დასაბრუნებლად ამზადებს”
სოხუმის სახელმწიფო მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა “თეთრი ტალღა” და მისმა 

გულშემატკივარმა ახლახან თეატრის 20 წლის იუბილე მისი დამაარსებლისა და მმართ
ველის გიორგი რატიანის იუბილესთან ერთად აღნიშნა, გიორგი რატიანს დაბადების 
75 და სასცენო მოღვაწეობის 50 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო კვირეული თბილისის 
ნ. დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალურ საბავშვო თეატრში გაიმართა. მა
ყურებელმა თეატრის საუკეთესო სპექტაკლები იხილა: ნოდარ დუმბაძისა და გურამ 
ოდიშარიას “გამარჯობა, სოხუმო!” (რეჟისორი გიორგი რატიანი), ლოპე დე ვეგას “ცეკ
ვის მასწავლებელი” (რეჟისორი დავით კობახიძე), ბრანდოს ტომასის “ჩარლის დეიდა” 
(რეჟისორი დავით კობახიძე), უილიამ შექსპირის “რომეო და ჯულიეტა” (რეჟისორი 
გიორგი რატიანი). 

ნინო ჩხენკელი

სცენა სპექტაკლიდან “გამარჯობა სოხუმო!”
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ქართული სცენის ოსტატები

მიხეილ ჩუბინიძე კოტე მარჯანიშვი-
ლის მოწაფე იყო. ის 1939 წლიდან სოხუ-
მის თეატრში მოღვაწეობდა. მისი პირველი 
მნიშვნელოვანი როლი სოხუმის თეატრში 
იყო გიორგი სააკაძე სანდრო შანშიაშვილის 
დრამაში “უგვირგვინო მეფენი”. მის მიერ 
შექმნილმა სცენურმა სახეებმა: პრეზიდენტი 
(ფრიდრიხ შილერის “ვერაგობა და სიყვარუ-
ლი”); ბახა (ვაჟა ფშაველას “მოკვეთილნი”); 
გიჟუა (ავქსენტი ცაგარელის “რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ”); ხევისბერი გოჩა (ალექსანდრე 
ყაზბეგის “ხევისბერი გოჩა”), მამამზე ერის-
თავი (კონსტანტინე გამსახურდიას “დიდოს-
ტატის მარჯვენა”), კომანდორი (ლოპე დე 
ვეგას “ცხვრის წყარო”) და მრავალმა სხვა. 
მძაფრად დაამახსოვრა თავი მაყურებელს. 
მიხეილ ჩუბინიძეს, მართალია, ორი, მაგრამ 
საკმაოდ შთამბეჭდავი კინოროლიც ჰქონდა 
შექმნილი ცნობილ ფილმებში “ხევისბერი 
გოჩა” (ნუგზარ ერისთავი) და “მიხა” (პეტრე). 

ფლორა შედანიას თავისი ხანგრძლივი 
შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში 
100–ზე მეტი როლი აქვს ნათამაშევი. მათ 
შორის ვიოლა და ცეზარიო (შექსპირის “მე-
თორმეტე ღამე”); ბებია (ნოდარ დუმბაძის 
“მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი”), მოხუცი 
მსახიობი ((ედვარდ რადზინსკის მოხუცი 
მსახიობი ქალი დოსტოევსკის ცოლის როლ-
ში”), ბებია (ალეხანდრო კარონას “ხეები ზე-
ზეურად კვდებიან”) და.შ. ჩამოთვლა უსას-
რულოდ შეიძლება. ის, ასევე, მონაწილეობ-
და ისეთი ცნობილი კინორეჟისორების მიერ 

გადაღებულ ფილმებში, როგორებიც არიან : 
გიორგი შენგელაია (“ქვიშანი დარჩებიან”), 
თემურ ბაბლუანი (“უძინართა მზე”), გიგა 
ლორთქიფანიძე (“დათა თუთაშხია”), გოგი 
ქავთარაძე (“ოქროს ობობა”) და სხვ. 

საიუბილეო საღამოს უძღვებოდა რეჟი-
სორი დიმიტრი ხვთისიაშვილი. დარბაზში 
უჩვენეს ფრაგმენტები ფლორა შედანიასა 
და მიხეილ ჩუბინიძის მიერ სცენაზე თუ კი-
ნოში ნათამაშევი როლებისა.

მსახიობები გულთბილად მოიგონეს და 
მათ სამსახიობო ხელოვნებაზე ისაუბრეს კ. 
მარჯანიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატუ-
ლი თეატრის მსახიობმა გურანდა გაბუნიამ, 
თეატრმცოდნე ნათელა არველაძემ, დრამა-
ტურგმა გიგა ბათიაშვილმა, ცხუმ-აფხაზე-
თის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენ-
ტმა ოთარ ჟორდანიამ, რეჟისორმა დავით 
კობახიძემ, სოხუმის კ. გამსახურდიას სახე-
ლობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 
მსახიობებმა ლიანა მიქაშავიძემ და ლორინა 
პაპუაშვილმა. წაიკითხეს მსახიობ გივი ბე-
რიკაშვილის წერილი, რომელიც საიუბილეო 
საღამოს განწყობას იზიარებდა. მშობლები 
მოიგონა მიხეილ ჩუბინიძისა და ფლორა შე-
დანიას შვილმა, მუსიკოსმა ვაჟა ჩუბინიძემ 
და მეუღლესთან მარინა დავითულიანთან 
ერთად რამდენიმე სავიოლინო ნაწარმოები 
შეასრულა, დამსწრეთა წინაშე წარსდგა ასე-
ვე იუბილარების შვილიშვილი არჩილ ჭულუ-
ხიძე, რომელმაც სამხატვრო აკადემიასთან 
არსებულ ანსამბლ “მოძახილთან” და საქარ-

თველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის 
გოგონათა ანსამბლთან ერთად ქართული 
ხალხური სიმღერები შეასრულა.

საღამოს დასასრულ დამსწრეთ მიმარ-
თა აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 
მინისტრმა დალი ხომერიკმა. მან თქვა: “ამ 
დიდ მსახიობებთან ერთად, რომელთა სახე-
ლი არა მარტო აფხაზეთს, არამედ საქართ-
ველოს ფარგლებს გასცდა, გავიხსენეთ და 
გავაცოცხლეთ ის პერიოდი, როცა სოხუმში 
თეატრალური ცხოვრება ჩქეფდა, როცა სა-
ქართველოს ამ ძირძველ კუთხეში სრულიად 
საქართველოს უმთავრესი სათქმელი ხმიან-
დებოდა. ჩვენი მიზანიც ესაა, მივიწყებას არ 

დავანებოთ ეს ადამიანები. ჩვენს მისიასაც 
შესრულებულად მივიჩნევთ, თუ თითოეულ-
მა დამსწრემ აქედან თავისი “წილი” მიხეილ 
ჩუბინიძე და ფლორა შედანია გაიყოლა. ეს 
საღამო იყო იმის დასტურიც, რომ ჩუბინი-
ძეების შთამომავლები შემოქმედებით ცხოვ-
რებას ისევ აგრძლებენ ჯერჯერობით აქ, 
თბილისში, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ 
ადრე თუ გვიან სოხუმში გააგრძელებენ. 

აქვე სრულად გთავაზობთ თეატრმცოდ-
ნე ნათელა არველაძის მიერ საიუბილეო 
საღამოზე ნათქვამ სიტყვას, რომელშიც მი-
ხეილ ჩუბინიძისა და ფლორა შედანიას შთამ-
ბეჭდავი პორტრეტი დაიხატა.

ნათელა არველაძე, 
მიხეილ ჩუბინიძესა და ფლორა შედანიას 

დაპყრობილი ჰქონდათ მაყურებელთა დარ-
ბაზი. ისინი იქაურობაზე მეუფებდნენ. მათ 
ბევრი საერთო გააჩნდათ, უპირველესად, 
ორივე პიროვნება იყო, ძლიერი, მთლიანი. 
ძალიან ნიჭიერები, მაღალი რანგის პროფე-
სიონალები და საკუთარი საქმის ოსტატები 
იყვნენ. თავზე ედგათ ეროვნული, პიროვნუ-
ლი, პროფესიული თვითშეგნების გვირგვინი. 

ცხადია, შემთხვევითი არ არის, რომ 
ფლორა შედანიასა და მიხეილ ჩუბინიძეს 
ერთად მოვიგონებთ, ერთად აღვადგენთ 
მათ შემოქმედებით პორტრეტებს: მათ ხომ 
თავად დაუკავშირეს ბედი ერთმანეთს. ერ-
თადაც ბევრჯერ უთამაშიათ. ახლაც თვალ-
წინ მიდგას რეჟისორ იური კაკულიას სპექ-
ტაკლი “ნუ გეშინია, დედა!” ისინი იწყებდნენ 
სპექტაკლს. ეს იყო ორი მსახიობის თეატრი. 
შესანიშნავ თამაშში ერთმანეთს ეჯიბრე-
ბოდნენ, თითქოს.

შემდეგ მათი გზები გაიყარა, ერთმანეთს 
დაცილდნენ და მეც იძულებული ვარ, ვილა-
პარაკო მათზე ცალ-ცალკე. რა განსხვავება 
იყო მათ შორის? 

უპირველესად, ის, რომ თუ ქალბატონი 
ფლორა, თავისი სულიერი განწყობით, იყო 
ორკესტრის ფლეიტა პიკოლო, ბატონი მი-
ხეილი წარმოადგენდა ორკესტრის ჩასაბერ 
ინსტრუმენტს, ისე გრგვინავდა სცენაზე 
შემოსვლისას, და არა მარტო სცენაზე. მა-
შინაც კი, როცა ბულვარზე მოდიოდა, მთე-
ლი ბულვარი მოჰქონდა თან, სხვათა შორის, 
მომხიბლველი მანდილოსნების გიჟმაჟ მზე-
რასთან ერთად. ის ხომ ქალების გულთამპყ-
რობელიც იყო.

ჩვენი დღევანდელი ლექსიკონიდან გაქ-
რა სიტყვა — კდემამოსილი. ქალბატონი 
ფლორა კლდემამოსილი ქალბატონი გახლ-
დათ. ჩვენი ყოველდღიური ლექსიკონიდან 
ასევე გაქრა სიტყვა — დიდებული. ბატო-
ნი მიხეილი დიდებული არტისტი იყო. ამ 
დღეებში ხშირად ვფიქრობდი, მაინც რა არის 
ის სიტყვა, რომელიც ქალბატონ ფლორას 
ყველაზე კარგად მიესადაგება? ის იყო ფი-
ორა ქალი, დადიოდა ძალიან შეუმჩნევლად, 
თითქოს სურდა, ქვეყანა არ დაემძიმებინა. 
გარეგნულად ძალიან მშვიდი იყო, მაგრამ 
სცენის ზღურბლს გადააბიჯებდა და იქ ხდე-
ბოდა ჯადოქრობა. ახლაც თვალწინ მიდგას 
ისევ იური კაკულიას სპექტაკლში “აბანო”. 
უსიტყვო როლს თამაშობდა. საოცარი ვარ-
ცხნილობა ამშვენებდა და მთელი სხეული 
დანაწევრებული ჰქონდა. თითქოს, აი, ახლა 
ხელმეორედ უნდა ააწყონო. ის ძალიან პლას-
ტიური მსახიობი იყო. ქალბატონი ფლორა 
სპექტაკლში “ხეები ზეზეულად კვდებიან”, 

ეუხენია ბალბოას როლს თამაშობდა. იმ 
პერიოდში საქართველოში ეუხენიას ორი 
შესანიშნავი როლი შეიქმნა: თბილისში მას 
ვერიკო ანჯაფარიძე ანსახიერებდა, სოხუმ-
ში — ფლორა შედანია.

ფლორა შედანია თამაშობდა ასევე მოხუც 
მსახიობს დოსტოევსკის ცოლის როლში. ის 
სცენაზე გამოდიოდა და თან მთელი სასცე-
ნო ხელოვნებისა და მეტყველების კულტურა 
შლეიფად მოჰყვებოდა. მას ყველა როლში 
საოცარი ღიმილი ამშვენებდა, ბაკქის ირო-
ნიული ღიმილი. ის ასე უყურებდა სამყაროს. 

ქალბატონ ფლორას ჰქონდა ერთი თვი-
სება, რომელსაც ვერ ითამაშებ, ვერ შეიძენ. 
ის ან გაქვს, ან არ გაქვს — გასაოცარი სი-
მართლის გრძნობა, არა მხოლოდ სასცენო, 
არამედ ხელოვნების რანგში აზიდული სი-
მართლის გრძნობა. ეს არის განსაკუთრებუ-
ლი, უჩვეულო, იმდენად მნიშვნელოვანი რამ, 
რომლის გამოც ადამიანები დადიან თეატრ-
ში, რათა უყურონ, როგორ იბადება გასა-
ოცარი, დამატყვევებელი სიმართლე.

ქალბატონი ფლორა თამაშობდა ყველა 
რეჟისორთან, ვისაც კი სოხუმის თეატრში 
სპექტაკლი დაუდგამს. თამაშობდა კლასი-
კურ რეპერტუარში თუ ეროვნულ დრამა-
ტურგთა პიესებში და არსად ისე არ გა-
დაიხსნებოდა ხოლმე, როგორც ეროვნული 
გმირების განსახიერებისას. მაინც რა იყო ამ 
დროს მთავარი? ის თან დაატარებდა კერიის 
სითბოს, რაც განსაკუთრებული და რთუ-
ლად მისაგნები სითბოა ყოველი მსახიობის-

თვის. ამ თვალსაზრისით გავიხსენებდი დე-
დის როლს ფილმიდან “დათა თუთაშხია”. იქ 
არის სცენა, სადაც ოჯახი ერთად იკრიბება. 
კადრში ვხედავთ ქალს, რომელიც უბედნი-
ერესია იმის გამო, რომ ოჯახი გამთლიანდა. 
შესაძლოა, სულ რამდენიმე წუთით, მაგრამ 
ყველანი ერთად არიან. ამავე დროს მან იგ-
რძნო და ერთი “შეუმჩნეველი” ნიუანსით 
ჩვენც დაგვანახა ოჯახის ისევ დაშლის პერ-
სპექტივა და... ამგვარი ნიუანსების თამაში 
ხდის სწორედ სამსახიობო ხელოვნებას ასე 
იდუმალს, მიმზიდველს, შთამბეჭდავს. 

რაც შეეხება მიხეილ ჩუბინიძეს. ბატონი 
მიხეილი იყო მსახიობი, რომელიც, თითქოს, 
ლოდიდან გახლდათ გამოთლილი. ის როგო-
რი ძლიერი, მთლიანი პიროვნებაც იყო, ისეთ 
როლებსაც თამაშობდა. მისი სახით ძალიან 
მნიშვნელოვანი მსახიობი იდგა სცენაზე. ის 
ასეთივე იყო მეორეხარისხოვან როლებშიც, 
უმალ იპყრობდა მაყურებელს. მართალია, 
გამორჩეული იყო მის მიერ განსახიერებული 
ოიდიპოსი, ოტელო, მაგრამ სულ სხვა იყო, 
როცა თამაშობდა ერეკლე მეორეს, გიორგი 
სააკაძეს, თევდორე მღვდელს, ეთიმ გურჯს. 
და ეს, ალბათ, იმიტომ, რომ თან დაჰყვე-
ბოდა ის ეროვნული მუხტი, რომელიც თბი-
ლისში ცხოვრების დროს ყარაჩოხელებთან 
ურთიერთობისას, ეთიმ გურჯთან ნაცნობო-
ბისას შეიძინა. 

როცა მიხეილ ჩუბინიძეს სცენაზე ვუ-
ყურებდი, ასე მეგონა, რომ მას სასცენო 
სივრცის გარღვევა უნდოდა, გარშემო ყვე-

ლაფერი ეპატარავებოდა, რადგან ის გარეგ-
ნულად, თამაშის სტილით თუ პათეტიკით, 
ჩამოგავდა ყველა იმ წინაპარს, რომლის 
შთამომავალიც იყო. მას პათეტიკაც უხ-
დებოდა, ვინაიდან არც ეს პათეტიკა იყო 
ყალბი. ბატონი მიხეილი სპექტაკლში “ერთი 
ცის ქვეშ” ბოშას როლს ასრულებდა. ძალიან 
კარგად ცეკვავდა, საერთოდ, მთელი დასი 
კარგად ცეკვავდა. სპექტაკლში ასეთი სცენა 
იყო, როცა გურიის ერთი სოფლის მკვიდრ-
ნი გაეკიდებიან ბოშებს, რომლებმაც ხელს 
ბევრი რამ გააყოლეს. მილიციის წინაშე კი 
გურულებმა თქვეს, რომ ბოშებს ყველაფე-
რი ჩვენ თვითონ ვაჩუქეთო. იქ იყო სცენა, 
როცა ბატონი მიხეილი ჩაფიქრებული უყუ-
რებდა ჯერ ფიცხ, მერე კი თანდათან დამშ-
ვიდებულ გურულებს და ჩვენ ვგრძნობდით, 
უცებ როგორ აყირავდა სამყარო ბოშათა ბა-
რონის თვალწინ, იმიტომ, რომ მან მისი ბუ-
ნების ადამიანისთვის იშვიათი გაკვეთილი 
მიიღო. ბატონ მიხეილს ამგვარი ნიუანსების 
წარმოჩენა შეეძლო და ამიტომაც გახლდათ 
მისი ყოველი როლი არა მხოლოდ პათეტი-
კური, არა მხოლოდ გმირულ-რომანტიკული, 
არამედ მრავალმხრივი ადამიანური ბუნების 
განსახიერება. ბატონმა მიხეილმა მიიღო 
ყველა ჯილდო, რომლის მიღებაც კი შეიძ-
ლებოდა იმ დროშიც და ამ დროშიც, მაგრამ 
მან ყველაზე დიდი ჯილდო დაიმსახურა მა-
შინ, როცა მისი თამაშით და პიროვნებით მო-
ნუსხულმა ტასო აბაშიძემ მამამისის — ვასო 
აბაშიძის კრიალოსანი აჩუქა, სიმბოლური 
იყო ეს ჯილდო, რადგან ბატონი მიხეილიც 
ჩვენი წინაპრების ხელდასხმული რაინდი 
იყო. სულ მეგონა, რომ ჩვენი წინაპრები, 
რომლებიც გმირულად იბრძოდნენ ბასიანის, 
ასპინძის, დიდგორის ომებში, სწორედ ბატო-
ნი მიხეილის დარი პიროვნებები იყვნენ. 

ქალბატონ ფლორასა და ბატონ მიხეილს 
დაპყრობილი ჰქონდათ სცენა და დარბაზი. 
ისინი ანდამატივით იზიდავდნენ მაყურებ-
ლის ყურადღებას. და რა შეედრება ამგვარ 
ძალოვანებას, ზემოქმედების უნარს? ვერც 
ფარაონის, ვერც კეისრის, ვერც ხელმწიფის 
და იმპერატორის ძალოვანება შეედრება მსა-
ხიობის უნარს, დაიპყროს დარბაზი. ეს სხვა 
დამპყრობელია. ის არ ბადებს ქვეშევრდომუ-
ლი ტიპის ადამიანს, კი არ იმორჩილებს მას, 
არამედ ათავისუფლებს, მატებს სილაღეს, 
სიმხნევესა და იმედს. აი, ამგვარი გილდიის 
წევრები იყვნენ ფლორა შედანია და მიხეილ 
ჩუბინიძე და ამგვარი მსახიობები ამშვენებდ-
ნენ სოხუმის თეატრს. ამიტომაც ვიგონებთ 
მათ, ვიხსენებთ პიროვნებებს, რომლებმაც 
კიდევ ერთი გაკვეთილი მოგვცეს თუ რა 
დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიჭს, ოსტატობას, 
ღირსებას, პროფესიულ თვითშეგნებას.

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ ნ.დუმბაძის სახელობის მო
ზარდ–მაყურებელთა თეატრში საქართველოს სახალხო არტისტების მიხეილ ჩუბინიძი
სა და ფლორა შედანიას 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო გამართა. 
მიხეილ ჩუბინიძე და ფლორა შედანია ქართული სცენისა და კინოს ოსტატები 
იყვნენ. ისინი აფხაზეთში, წლების განმავლობაში, თავიანთი შემოქმედებით ქართული 
კულტურის განვითარებას და ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას ემსახურე
ბოდნენ. წლეულს მათ დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდებოდათ.

ნათია კილაძე

უკრავს ვაჟა ჩუბინიძე

მიხეილ ჩუბინიძეფლორა შედანია
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იმპრესიონისტების შექმნილი ქალბატონებივით...

“რომელი როლის თამაშზე ოცნებობდი 
წინათ, ან ახლა რომელზე მუშაობას ისურ
ვებდი?” — ჩავეკითხე. მწარედ გაიღიმა და 
თითქმის უემოციოდ მიპასუხა: “სხვადასხ-
ვა დროს არაერთი პერსონაჟის თამაშზე 
ვოცნებობდი, ახლა აღარც რეპერტუარზე 
ვფიქრობ, იმდენად განვიცდი იმას, რაც აფ-
ხაზეთში გადაგვხვდა და იმასაც, რაც თეატ-
რში მოხდა. თბილისში რომ ჩამოვედი, კარგა 
ხანს ხიდზე გავლას ვერიდებოდი, შიში თან 
მსდევდა, სულ მეჩვენებოდა რომ აი, ახლა 
მესვრიან, აფეთქდება ჭურვი, ან აკაკანდება 
ტყვიამფრქვევი...” 

ჯულიეტა პაკელიანი ოცდაათი წელია, 
რაც ამ დასის წევრია. 19781982 წლებ
ში თეატრალურ ისნტიტუტში სამსახიობო 
ფაკულტეტზე სწავლობდა. მისი პედაგო
გი იყო დიმიტრი ალექსიძე. მათი ჯგუფის 
სადიპლომო სპექტაკლი გოგი ქავთარაძეს 
უნახავს და როგორც თეატრის, იმჟამინდელ 
სამხატვრო ხელმძღვანელს, სოხუმის თეატ
რში მიუწვევია: 

“სოხუმში ნათესავები მყავდა, მათთან 
ხშირად ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარდა იქა-
ურობა, თავისი განუმეორებელი სილამაზით, 
სურნელით, ყოფით... ამიტომაც რეჟისორის 
წინადადებას სიამოვნებით დავთანხმდი. 
სოხუმის ქართული თეატრის დასზე ძალზე 
ბევრი საქებარი მსმენოდა ინსტიტუტშიც, 
კოლეგებისა თუ რეჟისორებისგან. ბატონი 
დოდო აღფრთოვანებული იყო დასით. ჩვენს 
ჯგუფთან სადიპლომო სპექტაკლი გიზო 
ჟორდანიამ დადგა და ისიც სიამოვნებით 
საუბრობდა სოხუმელ მსახიობებზე, მაგრამ 
იმან, რაც თეატრში მისულმა განვიცადე, 
პირველი შეხვედრა და პირველი პრემიერა 
მაქვს მხედველობაში, ყოველგვარ მოლო-
დინს გადააჭარბა. თეატრის დასში ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალგაზრ-
და მსახიობი არ მიუღიათ. მოგეხსენებათ, რა 
წლები იყო — აფხაზური და ქართული და-
სები ერთ შემოქმედებით გუნდს წარმოად-
გენდნენ. ერთ შენობაში მოღვაწეობდნენ 
და ძალზე მეგობრული ურთიერთობა ჰქონ-
დათ... პოლიტიკური სიტუაცია რომ დაიძა-
ბა, გაიყო დასი, ქართველებს კინოთეატრის 
შენობა გადაეცათ. ამ რთულ პროცესს შე-
ეწირა რამდენიმე სეზონი. ბუნებრივია, და-
სის გადახალისების აუცილებლობა დადგა. 
შესაძლოა, ჩემი უფროსი კოლეგები ასეთი 
სითბოთი ამიტომაც შემხვდნენ...

პირველად სცენაზე გამოვედი გუჩა 
კვარაცხელიას პიესის, “ჩემი კუთვნილი 
მყუდროება”, გოგი ქავთარაძისეული ინ-
ტერპრეტაციით შექმნილ დადგმაში. ლელას 
ვთამაშობდი. ამბობდნენ, რომ საინტერესო 
დებიუტი მქონდა. ჩემი საგრიმიორო ყვავი-
ლებით, საჩუქრებით, მოსალოცი ბარათე-
ბით აივსო. ჩემმა პატრნიორებმა, გოგი ქავ-
თარაძემ, მთელმა ტექნიკურმა პერსონალმა 
ყველაფერი იღონეს, რომ მომგებიანად წარ-
ვმდგარიყავი ძალზე მომთხოვნი, მაგრამ კე-
თილი სოხუმელი საზოგადოების წინაშე. 

რეპეტიციებზეც და შემდგომ სცენა-
ზეც ვგრძნობდი მათ გულისხმიერებას, 
კეთილგანწყობას, პროფესიულ თანადგო-
მას. იმედით, ხალისით, მომავალი ზეიმების 
მოლოდინით დაიწყო ჩემი შემოქმედებითი 
გზა, მაგრამ... ბედის ტრიალმა სასტიკი რე-
ალობის წინაშე დამაყენა... მარტო მე კი არა, 
მთელი თეატრი, მთელი აფხაზეთი, მთელი 
საქართველო... 

თავს ვიტეხ, ფაქტებს ვაანალიზებ, ვი-
თარებას ვუღრმავდები, საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყოველ ნიუანსს ვიხსენებ — ვე-
რაფრით ამიხსნია რა მოვლენასთან გვაქვს 
საქმე, აბა, წარმოიდგინეთ — ვცხოვრობთ 
მრავალეროვნულ ქალაქში, ვცხოვრობთ 
მეგობრულად და უცებ ყველაფერი ირევა. 
თავდაპირველად სოხუმელ ნათესავებთან 
ვცხოვრობდი. სამი წლის შემდეგ ახალ უბან-
ში ბინა მივიღე. მთელი კორპუსი შემოქ-
მედთა ოჯახებით იყო დასახლებული. ერთ 
ოჯახად ვცხოვრობდით, როგორც იტყვიან, 

ლუკმას ვუყოფდით ერთმანეთს, ვმეგობ-
რობდით... აფხაზი მსახიობი სვეტა დბარი 
და მისი ძმა, დიმა, იყვნენ ჩემი მეზობლე-
ბი, დასავით მყავდა მხატვარ-მოდელიორი 
ლალა გაბნია და სხვებიც. მერე კი... 

პარადოქსია — ახლობლები დავუპირის-
პირდით ერთმანეთს. ეს უეცრივ აღმოვაჩი-
ნე. 1989 წლის ივლისის ამბების დასაწყისში 
სახლში მისულს შეშფოთებული ლალა გაბ-
ნია შემხვდა, ძმის საძებნელად გარბოდა, 
თან გავყევი. ქალაქის ცენტრისკენ ფეხით 
გავწიეთ, თანავუგრძნობდი, თითქმის ერთი 
საათი მივდიოდით, ვსაუბრობდით. მოედან-
ზე ერთმანეთის პირისპირ ორი გუნდი იდგა 
— ქართველები და აფხაზები. ლალა ძმისკენ 
გაქანდა, მე ჩემიანებთან აღმოვჩნდი. ასე 
დავშორდით. აი, იმ წუთებში აღმოვაჩინე, 
რომ სხვადასხვა მხარეს ვიდექით...”

სევდიან მოსაუბრეს შევცქერი და თავა
დაც ვერ ვპოულობ პასუხს ერთ კითხვაზე 

— იმპერიული ამბიცია, გენერალიტეტის 
პოზიცია, პოლიტიკოსთა უგუნურება მომხ
დარი კატასტროფის უმთავრესი ფაქტორია, 
მაგრამ საზოგადოება? ადამიანები ხომ აყვ
ნენ ამ ავანტიურას?! ვფიქრობ, რომ სიყვა
რულის დეფიციტია ერთერთი მიზეზი, რა
მაც გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირება, 
რომელმაც შეამზადა ნიადაგი რუსეთსაქარ
თველოს ომისათვის. სიყვარულის, ისტო
რიის გააზრების, განათლების დეფიციტისა 
და პიროვნული ამბიციის მიზეზითაც მოხდა 
ის, რაც მოხდა. არაერთი დევნილის სახიდან 
ღიმილი გაქრა!..

ჯულიეტა პაკელიანი მიამბობს: “ზაფ-
ხულში თბილისში ვიყავი, ავადმყოფ დედას 
ვუვლიდი. შუა ომის პერიოდში ვერტმფ-
რენით ჩამიყვანეს ოჩამჩირეში. მანქანით 
გავემართეთ სოხუმისკენ. ძლივს ვიკვლევ-
დით გზას. ოჩამჩირის რაიონის კომენდანტი, 
ანზორ მარგიანი, გვეხმარებოდა. ჯონი მე-
ლიას მადლიერი ვიქნები მთელი ცხოვრება. 
თან მიმქონდა პური, ბურღულეული, შაქარი, 
სხვა პროდუქტები. ვიცოდი, რომ სოხუმში 
უკვე იჩინა თავი შიმშილმა. ძლივს ჩავაღ-
წიე სახლამდე. ყველას დავურიგე საკვები, 
აფხაზებსაც... წარმოიდგინეთ, მიუხედავად 
ასეთი დაძაბულობისა, ადამიანთა ურთიერ-
თობები ჩვეული დინებით მიედინებოდა. 
პარადოქსული ვითარებაა, აბა, რა!.. მერე 
საბარგო თვითმფრინავით ჩამოვფრინდი 
თბილისში.

მიუხედავად იმისა, რომ თეატრი ორ 
დასად გაიყო და საკმაოდ მძაფრად მიმ-
დინარეობდა პროცესი, თავდაპირველად 
მსახიობებს შორის ურთიერთობას ეს არ 
დატყობია. ყოველ შემთხვევაში, უმეტესო-
ბა ვცდილობდით ძველი მეგობრობა შეგვე-
ნარჩუნებინა. მახსოვს, დიმიტრი გულიას 
“აჩრდილებზე” მუშაობის დროს, აფხაზური 

დასის წევრები მეხმარებოდნენ, თავიანთი 
ტრადიციის ნიუანსებს მიხსნიდნენ, აფხა-
ზურ ყოფაზე მიამბობდნენ, რაც როლზე მუ-
შაობაში მეხმარებოდა”...

მერე ჩვენ ისევ დავუბრუნდით შემოქმე
დებით პრობლემებს. ჩემს შეკითხვაზე კლა
სიკის სასცენო ადაპტაცია უფრო ხიბლავს, 
თუ თანამედროვე ადამიანის განსახიერება, 
დაუფიქრებლად მიპასუხა: “კლასიკური რე-
პერტუარი უფრო მიზიდავს. როცა ამგვარ 
ხასიათზე ვიწყებ მუშაობას, ვცდილობ გა-
ვერკვე თვისებათა ლაბირინთში, აღმოვაჩი-
ნო საკუთარ სულიერ სამყაროსთან მსგავ-

სების ნიუანსები, ვცდილობ მივაგნო მისი 
ცხოვრების, აზროვნების, საუბრის ინდივი-
დუალობას, მიზნებს, იმპულსებს, პლასტი-
კას. როცა ერთგვარ კონტურს მოვნიშნავ, 
მერე ვეცნობი არსებულ ლიტერატურას, 
სხვა მსახიობთა შესრულების თაობაზე არ-
სებულ მასალას.

საერთოდ კი, ძალიან მიყვარს ზღაპრის 
სასცენო ადაპტაციის გათავისება — წითელ-
ქუდა, მალვინა (“ბურატინოს თავგადასავა-
ლი”), ბერმრუდი (“მოგზაურობა სიზმარეთ-
ში”) ჩემი საყვარელი პერსონაჟებია, რომელ-
თაც სიამოვნებით ვთამაშობდი. რეალური 
პერსონაჟები ირეალურ გარემოში, ამგვარ 
პირობებში მოქმედება ძალზე მსიამოვნებს, 
ამ პერსონაჟებს სიხარულით წარმოვადგენ-
დი. დიდი სიხალისით ვმონაწილეობდი და 
ვთამაშობდი ბოშას ნოდარ დუმბაძის მოთ-
ხრობის სასცენო ინტერპრეტაციაში. გოგი 
ქავთარაძის სპექტაკლი “ერთი ცის ქვეშ” 
დიდი წარმატებით სარგებლობდა ჩვენშიც 
და ბალტიის რესპუბლიკებშიც, მოსკოვსა 
თუ პეტრებურგში, მინსკსა თუ ვოლგოგრად-
ში”...

ამ გასტროლებზე თავადაც ვახლდი 
თეატრს და თვითმხილველი ვიყავი მათი 
წარმატებისა. რაც შეეხება ბოშების ცეკვა
სა და სიმღერებს — ჩემს კოლეგებს ძლივს 
ვარწმუნებდი, რომ ისინი მოწვეულ ბოშათა 
ანსამბლის წევრები კი არა, ამ თეატრის მსა
ხიობები იყვნენ. 

“რომელი ჟანრი უფრო ახლოა შენი შინა
განი სამყაროსათვის?” შევეკითხე და ცნო
ბის წადილით შევხედე. ჩაფიქრდა და მტკი
ცედ მიპასუხა: “მთლიანი, ძლიერი ხასიათის 
ქალების თამაში მიტაცებს. ჩემთვის ძალზე 
საინტერესო დრამატული როლებია. აი, მა-
შას თამაში დიდ სიამოვნებას მგვრიდა”... 

ანტონ ჩეხოვის პიესა “თოლია” გოგი 
ქავთარაძის მიერ დადგმული იყო, როგორც 
ხაზგასმული ფსიქოდრამა და არა კომედია, 
როგორც ავტორს ჰქონდა ჩაფიქრებული. 
რეჟისორი აგრძელებდა ამ პიესის სასცენო 
ინტერპრეტაციის მთავარ მოტივს. ამ დრა
მატული მოვლენების ლოგიკურ მონაცვლე
ობებში რთულ ფსიქოლოგიურ სვლებთან 
ერთად, ჭარბად ფეთქავდა მეტად სახიერი 
გარეგნული გამომსახველობა და ფერადოვა
ნი ჟესტი თუ შეფასება. ამ მხრივ მეტად სა
გულისხმო გახლდათ მაშას სასცენო ამბავი. 
მაშას პიროვნული დრამა ამ წარმოდგენაში 
ჩაქსოვილი იყო, როგორც მონოსპექტაკლი, 
ერთი მსახიობის მიერ გათამაშებული საკუ
თარი უიღბლო სიყვარულის დრამატურგია. 
ჯულიეტა თამაშობდა არა მხოლოდ უარყო
ფილი, ან წარუმატებელი გრძნობით გათან
გულ ადამიანს, არამედ სიყვარულის ნიჭით 
დაჯილდოებულ მარტოსულს. მისი შავი კაბა 
და მოსასხამი მგრძნობელობის, შინაგანი ძა
ლის, ავბედითობის სიმბოლოს წარმოადგენ
და და სიყვარულის “გარდაცვალების” გამო 

ძაძით გამოსახულ გლოვასაც. ამ ორი ვნების 
გაერთიანება აძლიერებდა პაკელიანის მაშას 
გამორჩეულობის სტატუსს. სცენაზე ის და
დიოდა, როგორც სიყვარულს დანატრებული 
მგლოვიარე, რომელიც სიყვარულით გაძეძ
გილ ამ პიესაში სწორედ ჭეშმარიტი ტრფო
ბის დეფიციტის ნივთმტკიცებას წარმოსა
ხავდა. ძლიერად დამუხტული, რომანტიული 
ყმაწვილი ქალი, იმავდროულად იმპრესი
ონისტების ნახევარტონებით, მოლიცლიცე 
ფერებით, მგრძნობელობითი ნიუანსებით 
შესრულებულ პორტრეტსაც ჩამოგავდა. ის 
ამ პროვინციული რეალობის ნაწილიც იყო 
და იმ იდუმალ ირეალურ სამყაროს მონატ
რებული ფარვანაც, რომლისკენ სწრაფვაც 
ჩეხოვის პერსონაჟთა მარადიული იმპულსი 
გახლდათ. ამ ორ განზომილებაში ცხოვრე
ბა მაშას მგრძნობიარე სულს უხეშ გარს
ში ახვევდა, დაურიდებელი რეპლიკები და 
მკაცრი გამოხედვა კი, ამ ტლანქი რეალობის 
არსებობას გვახსენებდა. მსახიობის მაშა 
ერთდროულად დაუნდობელი მტარვალიც 
იყო და მიუსაფარი მსხვერპლიც. ძუნწი, სა
ხიერი, მრავლისდამტევი შეფასებები, ჟესტი 
და ინტონაცია ორგანული გამომსახველობა 
წარმოადგენდა მაშას წინააღმდეგობებით 
აღსავსე სულიერ დრამატიზმს. 

ჯულიეტა პაკელიანი მიამბობს: “თითქ-
მის ყველა რეჟისორთან მიმუშავია, ვისაც კი 
ჩვენს თეატრში სპექტაკლი დაუდგამს. ამ-
დენმა რეჟისორმა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ 
შემძინა, უპირველესად კი როლზე მუშაობის 
გამოცდილება. უფრო ღრმად ჩავუკვირდი 
ჩემი პროფესიის არსს, უფრო ელასტიური 
გავხდი, ადვილად ვუგებ რეჟისორებს, მათი 
ინდივიდუალური ხელწერის გათავისებასაც 
უფრო იოლად ვახდენ. მიყვარს მშვიდი, ანა-
ლიზით გამორჩეული რეპეტიციები. საერ-
თოდ, სიმყუდროვე და სიმშვიდე რეპეტი-
ციაზე ჩემთვის ძალზე ფასეულია. ხმაური, 
დაძაბულობა, რეჟისორის უხეში და მკაცრი 
შენიშვნები მაფრთხობს და მბოჭავს. შემოქ-
მედებითი ატმოსფერო — უმთავრესია ჩემთ-
ვის, მაშინ ადვილად ვიხსნები, ინტენსიურად 
ვმუშაობ და იმპროვიზაციით ვაგნებ ჩემი 
პერსონაჟის ხასიათს, გამომსახველობით 
საშუალებებს. ბოლო დროს ძალიან მომწონს 
რეჟისორ გოჩა კაპამაძესთან მუშაობა”. 

ჯულიეტა პაკელიანმა, ოცი წლის ყმაწ
ვილმა ქალმა, პირველად გადააბიჯა სოხუ
მის ქართული თეატრის სცენის ზღურბლს. 
ოცდაათი წელია დასის წევრია, ორმოცამდე 
როლი უთამაშია, მონაწილეა თეატრის წარ
მატებებისა და დღესასწაულებისა, ამასთა
ნავე, მისი ტრაგიკული ბედისტრიალისა, პო
ლიტიკური მოვლენების სისასტიკისა. იმაზე 
მეტი გადაუტანია, იმაზე მეტი სირთულე და 
განსაცდელი შეხვედრია, ვიდრე წარმოედგი
ნა. შესაძლოა, ამიტომაცაა ასეთი გულჩათხ
რობილი, თავის თავში ჩაკეტილი, იდუმალი, 
სევდიანი და სიტყვაძუნწი. იყო დევნილი, 
იყო საკუთარ სამშობლოში დევნილი თეატ
რის მსახიობი, გქონდეს უამრავი აუხდენელი 
ოცნება და გაუსაძლის ტკივილს დაატარებ
დე — იოლი გასაძლები არ არის. 

გამომშვიდობებისას ისევ შევეკითხე, 
რომელი როლის თამაშზე ოცნებობდა. ფიქ
რიანი თვალები შემომანათა და ღიმილით 
მითხრა: “ერთს დავასახელებ, ანა კარენინას 
თამაში მინდოდა”. გაყუჩდა და დაუმატა: 
“მთელი ჩემი ცხოვრება დანაკარგის სიმძიმი-
ლითაა აღსავსე. რაზეც ვოცნებობდი, რასაც 
ვეტრფოდი, რაც მახალისებდა — ყველაფე-
რი დავკარგე. ძლიერი გრძნობით მიყვარდა 
დედა და... დავკარგე; ძლიერი გრძნობით 
მიყვარდა სოხუმი და... დავკარგე; ძლერი 
გრძნობით მიყვარდნენ სოხუმელი მეგობრე-
ბი და... დავკარგე; ძლიერი ვნებით მიყვარდა 
და... დავკარგე... ამიტომაც ვცდილობ აღარ 
ვიოცნებო, აღარავინ შევიყვარო... ახალ და-
ნაკარგს ვეღარ გავუძლებ”... 

დავემშვიდობე. მისი ამბავი ათასობით 
ადამიანის სასტიკი ბიოგრაფიის სიმბოლოა. 
ვის შეიძლება მოეთხოვოს პასუხი იმ შიშზე 
დანაკარგის სიმძიმილს რომ ბადებს? ვის 
შეიძლება მოეთხოვოს პასუხი იმისათვის, 
რომ ადამიანს ეშინია სიყვარულის, ოცნების, 
გატაცების, იმიტომ, რომ დანაკარგის, უმძი
მესი დარტყმისა და იმედგაცრუების ეშინია! 
შეშფოთებით გავაყოლე თვალი მიმავალს და 
უნებურად ხმამაღლა აღმომხდა: “ღმერთო, 
დაუბრუნე მას სულის სიმშვიდე, სიყვარუ
ლისა და ოცნების სითამამე, განუმტკიცე ში
შის დაძლევის სტიმული, ჩაუსახლე იმედისა 
და რწმენის შეგრძნება”. 

მიდიოდა და ვგრძნობდი, ბევრი სათქმე
ლი ჰქონდა, მაგრამ... ადამიანებისადმი ნდო
ბა გაქრობოდა!..

ვის შეიძლება მოეთხოვოს პასუხი?!

ჩვენი შეხვედრა პრემიერისთვის მზადების ბოლო ეტაპს დაემთხვა. მას თეატრში კოსტუ
მის მოსარგებად მიეჩქარებოდა. კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმ
წიფო დრამატული თეატრი შალვა დადიანის “გუშინდელნი???”ს დგამს. რეჟისორია გოჩა 
კაპანაძე. ჯულიეტა პაკელიანი კნეინა ეშხას როლს ასრულებს. იგი სიტყვაძუნწი მოსაუბრე 
აღმოჩნდა. ნათამაშებ როლებზე ორიოდე სიტყვა თუ თქვა. აი, სოხუმზე, იქაურ საზოაგა
დოებრივ ყოფაზე, მეგობრებსა თუ ტრაგიკულ მოვლენებზე კი ტკივილით, მაგრამ გახსნი
ლად ისაუბრა. 

ის, ჩემს მეხსიერებას სოხუმიდან უმეტესად, ნაღვლიანი, იდუმალი, ოდნავ მელანქოლი
ური გამოხედვითა და ფიქრიანი მზერით შემორჩა. იმპერიონისტების მიერ შექმნილ ქალბა
ტონებს მაგონებს ახლაც. შეუცნობელი ჭმუნვა დასთამაშებს სანდომიან პირისახეზე — ახ
ლაც ისეთივე იდუმალებაა ჩაბუდებული მის თვალებში, როგორც წინათ. ასე მგონია მალულ, 
მიყუჩებულ ტკივილსა თუ აუხდენელ ოცნებას დაატარებს.

ნათელა არველაძე

იუბილარი
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მხატვარი – “თავისი წილი სოხუმით”

ვალერი ჩარგაზია:
ისტორიული ბედიის მოსაზღვრე სო-

ფელ პატრახუწაში (ოჩამჩირის რაიონი) 
დავიბადე. ჩემი ერთ-ერთი პირველი ნახა-
ტიც ბედიის ტაძარი იყო.

ხატვა 4-5 წლისამ დავიწყე. მეორე 
მსოფლიო ომი ახალი დამთავრებული 
იყო, ჭირდა ცხოვრება და ამიტომ ბაბუას 
წისქვილის კედლებზე ნახშირით ვხატავ-
დი ბაბუას, ბებიას, მეზობლებს, ხარებს, 
ურემს, ყველაფერს, რასაც ირგვლივ ვხე-

დავდი. ოჯახში თავიდან უხაროდათ, მერე 
კი, როცა წისქვილის კედლების გადაშავე-
ბის შემდეგ სახლის კედლებზე გადავედი, 
გაბრაზდნენ და ხატვა ამიკრძალეს.

მოგვიანებით სოხუმის სამხატვრო 
სკოლა დავამთავრე, სამხატვრო აკადემი-
აში სწავლის გაგრძელება აუსრულებელ 
ოცნებად დამრჩა. დედამ მთელი სანათე-
საო შეკრიბა, ვალერის მხატვარი უნდა 
გამოვიდეს და თქვენ რას იტყვითო, მაშინ 
ერთ-ერთი ბიძა წამოდგა და თქვა: კარგია, 
მაგრამ ყოველთვის მთვრალი იქნება, თა-
ნაც საღებავებში ამოთხვრილი ივლისო. 
ამ თემაზე ლაპარაკიც იქ შეწყდა.

მერე ერთ ხანს ტყვარჩელის ქვანახ-
შირის მაღაროში ვმუშაობდი. მამა ომში 
დაიღუპა და ოჯახს უნდა დავხმარებო-
დი. საბოლოოდ სოხუმის სუბტროპიკუ-
ლი მეურნეობის ინსტიტუტში ჩავაბარე. 
სტუდენტობის პერიოდში შესაძლებლობა 
მქონდა, ფერწერაში მემუშავა. ვხატავდი 
სოფლის ლამაზ კარ-მიდამოებს, ზღვის 
სანაპიროს, ტაძრებს, პორტრეტებს, ძი-
რითადად პეიზაჟებს.

ინსტიტუტის დამთავრებას ოჩამჩირის 
ხან ერთ, ხან მეორე სოფელში აგრონომად 
მუშაობა მოჰყვა. ყველგან. სადაც კი მივე-
დი, მეურნეობა ფეხზე იყო დასაყენებელი 
და ფერწერისთვის არ მეცალა, მხოლოდ 
დემონსტრაციებზე გასატან პლაკატებს 
თუ ტრანსფარანტებს, ბელადების პორტ-
რეტებს ვხატავდი, შეჯიბრების დაფებს 
ვაფორმებდი.

ოჯახი დაგვიანებით, 36 წლისამ შევქ-
მენი და საცხოვრებლად სოხუმში გადავე-
დი. თუმცა ფერწერისთვის ვერც იქ მოვი-

ცალე. ეს მხოლოდ აფხაზეთის ოკუპაციის 
შემდეგ მოხდა. ჩემი ცოლ-შვილი და დედა 
თბილისში გამოიხიზნენ. სოხუმში მარტო 
დავრჩი. იქ უამრავი აფხაზი ნათესავი — 
დეიდაშვილები, მამიდაშვილები მყავს, 
მაგრამ თითქმის ჯოჯოხეთური დღე-
ები ყველამ ერთად გამოვიარეთ. არავინ 
არაფრისგან იყო დაზღვეული. ქალაქში 
ჩრდილო კავკასიელები, კაზაკები.... და-
თარეშობდნენ და არავინ იცოდა, ვისი 
მსხვერპლი გახდებოდა. ასე გაგრძელე-
ბა დიდხანს არ შეიძლებოდა, რაღაც ხომ 
უნდა გამეკეთებინა, ჩემი ეტუიდნიკი მო-
ვიძიე და ხატვა დავიწყე. ასე მგონია, რომ 
ფერწერა ზოგჯერ რეალობიდან გაქცევა-
შიც გეხმარება, მაშინ მე ფერწერამ მიხს-
ნა გაბოროტებისგან. წყენის ადვილად 
დავიწყების, ბოღმის გულში არჩატოვების 
უნარი შემინარჩუნა.

ახლაც კარგად მახსოვს, 25 წლიანი შუ-
ალედის შემდეგ, პირველად 1996 წლის 4 
აპრილს დავხატე კაფე “მაგნოლია”. კაფე 
უკვე დანგრეული იყო, მაგრამ მე მთელი 
და ლამაზი გამოვსახე. მერე არჩევანი შე-
ვაჩერე წითელ მაგნოლიაზე, რომელიც 
სოხუმში ზამთრობითაც ფოთოლგაცვენი-
ლი, მაგრამ წითელი ყვავილებით დახუნძ-
ლულია. თითქმის ყოველდღე ვხატავდი, 
სახლიც თანდათან ნახატებით ივსებოდა, 
ვიდრე...

1997 წლის 27 ნოემბერს ჩვენს სახლს 
გელოვანის ქუჩაზე ცეცხლი გაუჩნდა და 
მთლიანად დაიწვა: მხოლოდ რამდენი-
მე ნახატის და ეტიუდნიკის ფანჯრიდან 
გადმოგდება მოვასწარი. ეტიუდნიკი რამ-
დენიმე დღის წინათ ზღვაში ჩამივარდა, 
ფანჯრის რაფაზე გასაშრობად მედო და 
მისი გადარჩენაც ამიტომ მოვახერხე. 
ტანსაცმლისა და საბუთებისთვის, თბი-
ლისში წამოსასვლელად გამოგზავნილი 
20 დოლარიანისთვის კი რატომღაც ხელი 
არ მიხლია.

სოხუმში მიტოვებული სახლების მეტი 
რა იყო, მაგრამ სხვის სახლში ხომ არ შევ-
სახლდებოდი. იქვე ახლოს მდებარე დაუმ-
თავრებელ მშენებლობას შევაფარე თავი.

მალე არყის გამოხდა და მაღაზიებში 
ჩაბარება დავიწყე. ერთ დღეს არყით სავ-
სე სამლიტრიანი ქილით მივდივარ და ამ 
დროს ვხედავ, დგას ერთი გაუპარსავი, 
პირში პაპიროსგაჩრილი მთვრალი რუსი 
მამაკაცი, თვალს ძლივს ახელს და გვერ-
დით საღებავით სავსე ვედრო უდგას. 
ინსტინქტურად გავჩერდი და ვუყურებ. 
მანაც შემომხედა, უფრო სწორად არყით 
სავსე ქილას მიაჩერდა და მითხრა: — თუ 
გინდა, საღებავებს არაყში გაგიცვლიო. 
სანკტ-პეტერბურგში გამოშვებული კარგი 
საღებავები იყო და, რა თქმა უნდა, სიხა-
რულით გავუცვალე.

თუ მხატვარი ხარ და თანაც სოხუმში 
ცხოვრობ, როგორ შეიძლება, არ დახატო. 
დამწვარ-დანგრეული ქალაქიც, უკარ-
ფანჯრო შენობებიც ისეთ სიმწვანეშია 
ჩაფლული, რომ ერთი შეხედვით დამწვ-
რის შთაბეჭდილებას არც ტოვებს. აქ რომ 
ტრაგედია მოხდა, იმის განცდაც გეკარგე-
ბა. თანაც ეს ყველაფერი თითქოს ხილუ-
ლი, ხელშესახები ჰაერითაა გაჯერებული.

ერთხელ სანაპიროსთან, “ამრასთან” 
ვდგავარ და ვხატავ: ლურჯი ზღვა სიღრ-
მისკენ საოცარ სიმწვანეში გადადის, თა-

ნაც ისეთი მშვიდია, რომ მის ზედაპირზე 
უზარმაზარი ევკალიპტები, ულამაზესი 
მაგნოლიებია არეკლილი. უცებ ნიავმა 
წამოუქროლა და მზის სხივები ზღვის 
ლურჯ ზედაპირზე ვერცხლისფრად ააფე-
რადა. ავჩქარდი, ფუნჯი თუ საღებავი 
ავაჩქარე, მაგრამ... ვერ მოვასწარი, ბუნე-
ბის ამ საოცარი სურათის “გადმოხატვა” 
ვერ მოვასწარი. გული მომივიდა ჩემ თავ-
ზე, ხელი გაწაფული არ მაქვს და საჭირო 
ტექნიკას ვერ ვფლობ – მეთქი. თუმცა, 
მალე თავი დავიმშვიდე, სამყაროს ერთ-
ერთი მბრძანებლის — მზის გამოგზავნილ 
ფერებს, სხივებს სამ ლარიანი საღებავით 
როგორ გადმოვცემ – მეთქი. ამასთანავე, 
ერთ რამესაც მივხვდი, თვალი ბევრად 
უკეთ იმახსოვრებს და გადმოსცემს ბუნე-
ბის საოცრებებს, ვიდრე თუნდაც ყველა-
ზე ძვირად ღირებული ფოტოაპარატი. 

სოხუმში შექმნილ ჩემ ნახატებზე ადა-
მიანი არ ჩანს. ეს რეალურადაც ასე იყო. 
სოხუმის სანაპიროზე მაშინ თითქმის არა-
ვინ დასეირნობდა. ამიტომაც, ძირითადად 
ცარიელი სანაპიროების და ქუჩების, ცა-
რიელი სახლების და რესტორნების ხატვა 
მიწევდა. არადა, იყო დრო, სოხუმის სანა-
პირო გემბანს ჰყავდა, თითქოს გემბანზე 
დადიოდი და სეირნობდი. ამ გემბანზე იყო 
კაფეებიც და ყოველდღიური “ფეშენვი-
კიც” — აქვე იმართებოდა.

ახლა კი თითქოს ლუციფერს გამოევ-
ლო სოხუმში. სასტუმრო “თბილისის” 
სკვერში მწყემსები საქონელს აძოვებდ-
ნენ(!) უძვირფასესი ქართული წიგნები 

ქუჩაში გამოეყარათ. ხელსაც ვერ მოკი-
დებდი. ქართულ წიგნს იღებ, ესე იგი, შენ 
ქართველი ხარ. ერთგან ბაგრატ შინკუბას 
“უკანასკნელი უბიხი” ეგდო ტალახში, რო-
გორც რუსულ, ისე აფხაზურ ენებზე.

მიუხედავად ყველაფრისა, სოხუმი-
დან წამოსვლაზე მაინც არ ვფიქრობდი. 
აქედან როგორ უნდა წავიდე – მეთქი. 
თანაც მეგონა, ხვალ-ზეგ სხვებიც დაბ-
რუნდებოდნენ უკან. თბილისში ცოლ-შვი-
ლის სანახავად მხოლოდ ერთხელ — 1998 
წელს ვიყავი ჩამოსული და ვნახე, რომ 

აქაც რთული ვითარება იყო. 2000 წელს 
დედაჩემი მძიმედ ავადმყოფი ლოგინად 
ჩავარდა და მის გვერდით ჩემი ყოფნა 
აუცილებელი გახდა. წამოსვლაც ამიტომ 
გადავწყვიტე. ყველაფერი, რაც გამაჩნდა, 
ძირითადად ნახატები, ტომრებში ჩავყა-
რე, სულ ექვსი ტომარა გამოვიდა და ენ-
გურის ხიდისკენ გამოვწიე.

... სწორედ ამ ტომრებს არ ატანდნენ 
ვალერი ჩარგაზიას ენგურის საგუშაგოს
თან. შემდეგ ენგურის ხიდზე ძლივს გად
მოსულმა ტაქსი დაიქირავა და ზუგდიდის 
რკინიგზის სადგურში წაყვანა სთხოვა. 
ფული გზაშივე გადაუხადა, მძღოლმა კი 
დრო არ მაქვსო და ვალერი ჩარგაზია თა
ვისი ტომრებით ჩხოუშიას ხიდთან ჩამოს
ვა. სადგურამდე ნახევარ კილომეტრზე 
მეტი იყო დარჩენილი, ისევ ტაქსი უნდა 
მოენახა. მანამდე იქვე მდგარ მოვაჭრე 
ქალს ტომრებისთვის თვალყურის დევ
ნება სთხოვა. თუმცა მობრუნებულს ორი 
ტომარა აღარ დახვდა. მოვაჭრე ქალს და
ეკითხა, ტომრები რა იქნაო. მან კი შეუბ
ღვირა, შენი ტომრების ყარაულად როდი 
ვდგავარ აქო. მცირეოდენი ძებნის შემდეგ 
ოდნავ მოშორებით, ტალახში ჩაყრილი ნა
ხატები იპოვა...

ვალერი ჩარგაზია:
... წვიმა, სიცივე, ტალახიანი ქუჩები, 

ხეებზე ცელეფონის პარკები დროშებივით 
ფრიალებენ. ამასობაში დაბნელდა, შუქი 
არ იყო. ასე რის ვაი-ვაგლახით მივაღწიე 
ჩემებთან — წყნეთში და თან მივიტანე სო-
ხუმის პეიზაჟებითა და ეტიუდებით სავსე 
6 ტომარა. 

ასე მგონია, ეს ნახატები მარტო ჩემი 
კი არა, იმ ადამიანების საკუთრებაცაა, 
რომლებმაც ამდენი ტკივილი განიცადეს. 
მე ხომ უმაგათოდ დარჩენილ სოხუმს 
— ზღვას, სანაპიროს, თოლიებს, მაგნო-
ლიებს ვხატავდი. ვხატავდი ევკალიპტებს, 
რომელთაგან ზოგი დაიწვა, ზოგიც და-
ბერდა და წაიქცა. თითქმის ზუსტად მახ-
სოვს, რომელი ნახატი როდის, რა განწ-
ყობით დაიხატა. ამიტომაც, ვცდილობ, ეს 
კოლექცია არ დავფანტო, მათი ერთიანო-
ბით შექმნილი განწყობა არ გავანელო. 

ერთი სურვილიც არ მასვენებს, მინდა 
აღვადგინო ყველა ის ნახატი, რომელიც 
კი აფხაზეთში დავხატე და მერე დამეწვა. 
მადლობა ღმერთს, რომ მხატვარი ლერი 
ჭანტურია გამომიგზავნა, რომელიც საშ-
ველს არ მაძლევს, აქტიურად არ ვხატო, 
ხელი არ გავიწაფო და ტექნიკა არ დავხვე-
წო. ახლახან აღვადგინე სოფელ ბედიაში 
მდებარე ჭოლარიების ულამაზესი ეზო-
კარი. თავის დროზე გაჩუქებული ეს ნა-
ხატი ინტერნეტის საშუალებით მოვიძიე. 
ასევე მინდა სხვა კარ-მიდამოები, პეიზა-
ჟები აღვადგინო. მათ შორის ბედიის ტაძა-
რი, რომელიც წლების წინათ აფხაზეთში 
ჩამოსულ ერთ თბილისელ სტუმარს ვაჩუ-
ქე. მისი გაცოცხლებით მინდა დავიბრუნო 
ის განცდა, რომელიც ბედიის მონასტერ-
თან მდგარს გეუფლებოდა, ამ ტაძართან 
ერთად თითქოს სადღაც სივრცეში მიექა-
ნებოდი და იკარგებოდი.

შტრიხები პორტრეტისათვის

ერთ არც ისე მშვენიერ დღეს, წვიმდა და ციოდა, ენგურის ხიდს ტომრებით დატ
ვირთული კაცი მოადგა. მას ენგურის საგუშაგოსთან ტომრები გადმოუპირქვავეს. ას
ფალტზე მუყაოზე შესრულებული ნახატების გორა დადგა. კაცს თან სოხუმის ქუჩებისა 
და პარკების, ზღვისა და მისი სანაპიროს ჩანახატები ანუ თავისი წილი სოხუმი მოჰ
ქონდა. — ვერ გაგატანთო, — უთხრეს. კაცი შეწუხდა, დაიბნა კიდეც, არ იცოდა, რა 
ექნა. საბედნიეროდ, ამ დროს ერთმა აფხაზმა ბიჭმა იცნო და გამოესარჩლა: — ეს კაცი 
მხატვარია. არაფერი დაუშავებია. უბრალოდ თავისი ნახატები მიაქვს და რას ვერჩით, 
გავატანოთო. მერე ის ბიჭი თვითონვე მიეშველა ნახატების ისევ ტომრებში ჩალაგებაში 
და რუსების საგუშაგომდეც მიაცილა.

კაცს ტომრების (სულ ექვსი ტომარა იყო) ხიდზე გადმოტანა ძალიან გაუჭირდა, ნა
წილნაწილ და სვენებსვენებით ძლივს გადმოზიდა ისინი გამოღმა. 

ეს კაცი მხატვარი ვალერი ჩარგაზია იყო და მან, ვიდრე ენგურის ხიდს გადმოივ
ლიდა, აფხაზეთში განვლილი ცხოვრების გზაც თითქოს თავიდან გაიარა.

ნატო კორსანტია
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დალი ხომერიკი, აფხაზეთის განათ
ლებისა და კულტურის მინისტრი:

— აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტრომ პროექტი “მომავალი 
ლიდერები აფხაზეთიდან”, საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტთან ერთად, მისი მხარ-
დაჭერითა და თანადგომით განახორცი-
ელა, რისთვისაც მათ მადლობას ვუხდით. 

აფხაზეთის საჯარო სკო-
ლების ოცდაათმა მოსწავ-
ლემ წარმატებით გაიარა 
ინტენსიური კურსი ისეთ 
საკითხებში, როგორიცაა 
კონფლიქტები, რუსულ-
ქართული ურთიერთობები, 
ლიდერობის უნარები. ამი-
ტომ ვეცდებით, პროექტი 
მომავალშიც გაგრძელდეს. 
ეს მათაც და ჩვენი ქვეყ-
ნის მომავალსაც წაადგება. 
პროექტს ბავშვებისთვის 
ძალიან დიდი მნიშვნელობა 
აქვს, რადგან ისინი უკეთ 
ეცნობიან რუსეთ-საქართ-
ველოს ურთიერთობებს, 
კავკასიის პრობლემებს. 
ამ საკითების გაცნობის 
შემდეგ ისინი გააკეთებენ 

ინფორმირებულ და ბევრად უფრო გააზრე-
ბულ არჩევანს, თუკი გადაწყვეტენ, აირჩიონ 
ადამიანის უფლებების დაცვა, პოლიტოლო-
გია, საერთაშორისო ურთიერთობები. ამდე-
ნად, ეს არის მომავალი რესურსი, როგორც 
ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის, ისე 
აფხაზეთისთვის. აქ მიღებული ცოდნა ბავშ-

ვებს ძალიან დაეხმარებათ მომავალი პრო-
ფესიის არჩევაში. ჩვენი სურვილია, შემდეგ-
შიც რაც შეიძლება მეტმა ბავშვმა მიიღოს ამ 
პროგრამაში მონაწილეობა. 

ნინო დოლიძე — პროექტის ხელმძღ
ვანელი: 

— ვფიქრობ, აფხაზეთიდან დევნილი 
მოზარდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვა-
ნი იყო GIPA-ს ერთთვიანი კურსის გავლა. 
უპირველესად, იმიტომ, რომ მათ საუნივერ-
სიტეტო ცხოვრებასთან ჰქონდათ შეხება. 
ასევე ჰქონდათ ურთიერთობა ისეთ პროფე-
სიონალებთან, რომლებსაც შეიძლება სხვა 
ვითარებაში ვერც შეხვედროდნენ. კურსი არ 
მოიცავდა რაიმე კონკრეტულ თემატიკას, 
ის იყო მოცულობითი და ზოგადსაგანმანათ-
ლებლო. ლექციები ეხებოდა კონფლიქტების 
მოგვარებას, ადამიანის უფლებებს, მენეჯ-
მენტის საფუძვლებს, ლიდერობას, გუნდუ-
რი მუშაობის პრინციპებს. შინაარსობრივა-
დაც და უნარების შეძენის თვასაზრისითაც 
ამ ბავშვებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელო-
ვანია. ჩვენ კარგად გვაქვს დამუშავებული 
თემები და უნარები, რომლებიც ადამიანებს 
მომავალში აუცილებლად წაადგებათ. კონ-
ფლიქტის მოგვარება და მენეჯმენტი არის 
უნივერსალური თვისებები, რომელიც ნე-
ბისმიერი პროფესიის ადამიანს სჭირდება. 
კონფლიქტების მოგვარება არის ის თემა, 
რომელიც პრეზენტაციისთვის თითქმის ყვე-
ლა ჯგუფმა აირჩია. მათ ამ თვალსაზრისით 
ძალიან საინტერესო ხედვები წარმოადგი-
ნეს. 

პროექტში მონაწილე მოსწავლეებმა აღ-
ნიშნეს, რომ მათ აქ მრავალმხრივი ცოდნა 
მიიღეს, რაც მომავალი პროფესიის არჩევაში 
დაეხმარებათ. შესაბამისად, ეს არის კიდეც 
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სა-
მინისტროსა და GIPA-ს თანამშრომლობის 
გაგრძელების უმთავრესი პირობა.

ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სუ
რათების გალერეის დირექტორმა ლია გორ
გაძემ, რომელიც განსაკუთრებულ გულისხ-
მიერებას იჩენს ხოლმე დევნილი მოზარდე-
ბის მიმართ, თქვა: “ჩვენი მიზანი იყო ევრო-
კავშირთან ერთად დავხმარებოდით დევნილ 
ბავშვებს, მათთვის გაგვეცნო ევროპული 
კულტურა, ხელოვნების მიმდინარეობები და 
ევროპული ფასეულობები”.

ამ მიზნით მოზარდებს პროექტის ფარ-

გლებში ჩაუტარდათ სახვითი 
ხელოვნების შემსწავლელი გაკ-
ვეთილები, ექსკურსიები საქარ-
თველოს ეროვნულ მუზეუმებსა 
და გალერეებში, ლექციები ხე-
ლოვნებაზე, ევროპის კულტუ-
რასა და განვითარებაზე; უჩვე-
ნეს ფილმები ევროპის ხელოვ-
ნებაზე, ცნობილ მხატვრებსა 
და მათ შედევრებზე, ევროპის 
ქალაქების ღირსშესანიშნა-
ობებზე, არქიტექტურაზე. 

გარდა ამისა, ამ პროექტის 
პერიოდში ისინი ეროვნული 
გალერეის მიმდებარე ტერიტო-
რიაზე — ალექსანდრეს ბაღში 

გამართულ ხატვის ფესტივალში — “მე — 
მხატვარი” ჩაებნენ. ფესტივალი განხორ-
ციელდა საქართველოს ეროვნული გალერე-
ისა და ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა 
გალერეის მიერ, საქართველოს კულტურისა 
და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და თბი-
ლისის მერიის მხარდაჭერით.

ფესტივალი წლეულს პირველად ჩა-
ტარდა და მასში 1200-მდე მოზარდი მო-

ნაწილეობდა. კონკურსანტებმა ეროვნულ 
გალერეაში გამოფენილი ექსპოზიციის დათ-
ვალიერების შემდეგ საკუთარი შთაბეჭდი-
ლებები, სახელწოდებით — “ჩემი რჩეული 
ნამუშევარი” სურვილისამებრ სხვადასხვა 
საშუალებებით (პანოს ხატვა, ინსტალაცი-
აზე მუშაობა, კოლაჟი, თავისუფალი თემა) 
გამოხატეს. 

პროგრამის განხორციელების პერიოდში 
დევნილი მოზარდები ასევე მონაწილეობდ-
ნენ საქართველო-აზერბაიჯანის ერთობლივ 
პროექტში “ჩემი სამშობლო”. საკონკურსოდ 
მათ აზერბაიჯანელ და ცხინვალის რეგი-
ონის მოსწავლეებთან ერთად წარმოადგი-
ნეს მეგობრობის თემაზე შესრულებული 
ნახატები, რომელიც ელენე ახვლედიანის 
სახელობის ბავშვთა გალერეაში გამოიფინა. 
კომპეტენტურმა ჟიურიმ 140 ნამუშევრიდან 
8 გამარჯვებულად ცნო. მათ შორის 4 აფხა-
ზეთიდან დევნილი მოზარდია: გიორგი ხარ-
ბედია, დავით ღადუა (ხელოვნების სკოლა 
აფხაზეთი №1) დიმა ქუხილავა (აფხაზეთის 
№1 საჯარო სკოლა), მეგი კორაშვილი (სო-
ხუმის შარვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატ-
ვრო სკოლა). 

საგანმანათლებლო პროგრამის 2 თვიანი 
საქმიანობის შემაჯამებელი საანგარიშო გა-
მოფენა გაიმართა ე. ახვლედიანის სახელო-
ბის ბავშვთა გალერეაში. ევროკავშირის წარ-
მომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ 
დიმიტროვმა პროექტში მონაწილე ბავშვებს 
სერთიფიკატები და საჩუქრები გადასცა.

სპორტული კალეიდოსკოპი
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის 

სამინისტროს პრიორიტეტებს შორის სპორ-
ტისა და სპორტული ცხოვრების განვითარე-
ბას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. შესა-
ბამისად, ყოველწლიურად უფრო მრავალ-
ფეროვანი ხდება სამინისტროს სპორტისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამმართველოს 
საქმიანობა. ცხადია ყოველივე ეს ვრცელ-
დება კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ახალ-
გაზრდებზეც.

გარდა ამისა, სპორტისა და ახალგაზ-
რდულ საქმეთა სამმართველო თითქმის 
თანაბრად მოიცავს სპორტის ყველა პო-
პულარულ და ტრადიციულ სახეობებს — 
ფეხბურთს, კალათბურთს, ძალოსნობას, 
თავისუფალ და ბერძნულ-რომაულ ჭიდა-
ობას, აღმოსავლურ ორთაბრძოლებსა და 
ჭადრაკს. კონკრეტულად კი სამმართველომ 
2011 წლის განმავლობაში ჩაატარა 11 ღია 
ჩემპიონატი და ტურნირი, მათ შორის:

19-20 მარტი — აფხაზეთის ა/რ რიგით 
პირველი ღია ჩემპიონატი ხელჩართულ 
ბრძოლაში (კარატე). ჩემპიონატში საქართ-
ველოს სხვადასხვა კუთხის, მათ შორის ოკუ-
პირებული ზონის სპორტსმენებთან ერთად 
ასპარეზობდნენ სომხეთისა და აზერბაიჯა-
ნის წარმომადგენლები.

9-19 აპრილი — დუბაის საერთაშორისო 
ტურნირი (მონაწილეობდა 20-მდე ქვეყნის 
100-მდე სპორტსმენი).

13-14 მაისი — ქ.ზუგდიდი, — აფხაზე-
თის ღია პირველობა მინი-ფეხბურთში.

20-21 მაისი — აფხაზეთის ღია პირვე-
ლობა თავისუფალ ჭიდაობაში. ასპარეზობა 
მონაწილეთა უპრეცედენტო რაოდენობით 
(400 სპორტსმენი) და გეოგრაფიული მრა-
ვალფეროვნებით (საქართველო, სომხეთი, 
აზერბაიჯანი) გამოირჩა.

20-25 ივნისი — აფხაზეთის სამინისტ-
როებს შორის ტურნირი მინი-ფეხბურთში.

25 ივნისი — 15 ივლისი — აფხაზეთის 
მთავრობის ნაკრები გუნდები მონაწილეობ-
დნენ საქართველოს მინისტერიალის თასის 
გათამაშებაში სპორტის სხვადასხვა სახე-
ობებში.

24-25 სექტემბერი -აფხაზეთის განათ-
ლებისა და კულტურის სამინისტროს ორ-
განიზებით ჩატარდა კონფედერაციის თასი 
კარატეში. მონაწილეობდნენ საქართველოს, 
აზერბაიჯანისა და სომხეთის გუნდები.

29-30 სექტემბერი — ცნობილი ქართვე-
ლი კალათბურთელის, აფხაზეთის ომში და-
ღუპული ი. ძიძიგურის ხსოვნისადმი მიძღვ-
ნილი ტურნირი კალათბურთში.

13-14 დეკემბერი — ჭადრაკის სასახლე, 
აფხაზეთის ღია პირველობა ჭადრაკში.

“მარათონი — 2011 “ –  “აფხაზეთობა 
2011” -ის ფარგლებში გაიმართა და მასში 
აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები 
მონაწილეობდნენ.

აფხაზეთის სპორტული საზოგადოება 
სამართლიანად ამაყობს აფხაზეთიდან დევ-
ნილი თამაზ გაგანაშვილის წლევანდელი 
წარმატებით. მან 15-18 აპრილს ხარკოვში 
მსოფლიო ჩემპიონატი K1 წესებით ხელჩარ-
თულ ბრძოლაში მესამე საპრიზო ადგილი 
მოიპოვა. ამასთანავე, თამაზ გაგანაშვილს 
საუკეთესო ტექნიკის მფლობელის წოდება 
მიენიჭა.

GIPA-ს სასწავლო კურსის წარმატებულნი
აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და საზოგადოებრივ საქმე

თა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივი პროექტი “აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილე
ბულ მოზარდთა ლიდერობის პროგრამა” დასრულდა. აფხაზეთის და თბილისის საჯა
რო სკოლების ოცდაათმა IXXI კლასელმა აფხაზეთიდან დევნილმა მოსწავლემ წარმა
ტებით გაიარა GIPAს ერთთვიანი სასწავლო კურსი და შესაბამისი სერტიფიკატი აიღო. 

პროექტში ჩართულმა მოსწავლეებმა სასწავლო კურსზე მოისმინეს ისეთი საგნები, 
როგორიცაა ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რეგიონალური 
ურთიერთობები და კონფლიქტები, კომუნიკაციის მენეჯმენტი, სამოქალაქო საზოგა
დოება, მშვიდობის დაცვა და მშენებლობა, ქვეყნის სოციალურეკონომიკური განვითა
რება, გუნდური მუშაობის პრინციპები და საპრეზენტაციო უნარები.

მაია შონია

ევროპული კულტურის გაცნობის მიზნით
ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეის ორგანიზებით 

და საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობით მხატვრობის ნიჭით 
დაჯილდოებული დევნილი მოზარდებისთვის საგანმანათლებლო პროგრა
მა განხორციელდა. პროგრამაში სახელოვნებო სკოლა “აფხაზეთი №1”ის 14 
მოსწავლე მონაწილეობდა.

ლეილა ბაღბაია

ეკატერინე გადილია
სოხუმის დავით არაყიშვილის სახელო-

ბის სამუსიკო სასწავლებელმა გამართა 
მუსიკალური საღამო, რომელსაც “აფხა-
ზეთო, ჩემო!” ერქვა. საღამოზე ქართველი 
და აფხაზი კომპოზიტორების საფორტე-
პიანო და ვოკალური ნაწარმოებები შეს-
რულდა. კონცერტში მონაწილეობდნენ 
პედაგოგების — მანანა ლაპიაშვილის, 
თამარ იაშვილის, ალდონა კალანდიას, მა-
რინა დავითულიანის, ნანა რეხვიაშვილის, 
ლამარა ცხაკაის, ხათუნა სიჭინავას ვო-
კალური, საესტრადო, საფორტეპიანო და 

ა.შ. კლასების მოსწავლეები. მუსიკალურ 
ნაწარმოებებს მოსწავლეებთან ერთად 
პედაგოგებიც ასრულებდნენ. შესრულდა 
აფხაზური “შიშ-ნანის” პრემიერა. ასევე 
საკუთარი შემოქმედება წარმოადგინა ახ-
ლადშექმნილმა ანსამბლმა “დიოსკურიამ”. 

საღამოს ბოლოს დაუკრა სასწავლებ-
ლის სტუმარმა, აფხაზეთის დამსახურე
ბულმა არტისტმა, მევიოლინე ვაჟა ჩუბი
ნიძემ. მას აკომპანიმენტს ნანა რეხვიაშვი-
ლი უწევდა.

როგორც სოხუმის დავით არაყიშვი
ლის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის 

დირექტორმა დავით ოკუჯავამ თქვა: მო-
მავალი 2012 წელი სასწავლებლისთვის 
საიუბილეოა, მას დაარსებიდან 80 წელი 
უსრულდება. ამ თარიღის აღსანიშნავად 
კი აფხაზეთის განათლებისა და კულტუ-
რის სამინისტროსთან ერთად, საიუბილეო 
საღამოს მოწყობას გეგმავენ. აპირებენ, 
მოიწვიონ სასწავლებლის ღირსეული 
კურსდამთავრებულები, რომელთაგან 
მარტო ზურაბ სოტკილავასა და ლა-სკა-
ლას სოლისტის მარიკა გულორდავას და-
სახელება რად ღირს.

“აფხაზეთო, ჩემო!”
საღამო მუსიკალურ სასწავლებელში
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რედაქტორი ნატო კორსანტია. 
ნომერზე მუშაობდნენ: მაია შონია, ეკატერინე გადილია, თეონა ბიბლაია.

”აფხაზეთობა 2011” - ერთიანობის სიმბოლო
მაია შონია
“აფხაზეთობა 2011” ტრადი-

ციულად საინტერესო და მრავალ-
ფეროვანი პროგრამით, ხალისიანი 
ჟრიამულით, მართლაც საზეიმო 
განწყობით აღინიშნა. მას ამჯერად 
“თბილისი არტ-ჰოლმა” უმასპინძლა.

“აფხაზეთობის” გამართ-
ვის ტრადიციას სამი წელია, რაც 
აფხაზეთის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის მთავრობამ ჩაუყარა 
საფუძველი. ტრადიცია მიზნად 
ისახავს აფხაზეთის კულტურისა 
და კულტურული მემკვიდრეობის 
წარმოჩენასა და საზოგადოებისთ-
ვის უფრო უკეთ გაცნობას. “აფხა-
ზეთობის” გამართვა წლეულსაც 
აფხაზეთის განათლებისა და კულ-
ტურის სამინისტროს მიერ იყო ორ-
განიზებული.

“თბილისი არტ-ჰოლის” ფო-
იეში აფხაზეთის სახელოვნებო 
სკოლებისა და აფხაზეთის მუსიკა-
ლური ცენტრის მოსწავლეები თა-
ვიანთ შემოქმედებას წარმოაჩენ-
დნენ. მოზარდები ასრულებდნენ, 
როგორც კლასიკურ, ისე ფოლკ-
ლორულ ნაწარმოებებს, მღეროდ-
ნენ, უკრავდნენ სხვადასხვა ინსტ-
რუმენტზე, ცეკვავდნენ და მაღალ 
საშემსრულებლო დონეს ავლენდ-
ნენ. 

ია მაისაია, აფხაზეთის განათ
ლებისა და კულტურის სამინისტ
როს კულტურისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის სამმართველოს 
უფროსის მოადგილე: 

– “აფხაზეთობისადმი” მოლო-
დინი ყოველ წელს იზრდება. ამ 
დღის განუყოფელ ნაწილად იქცა 
აფხაზეთის პირველი და მეორე 
სახელოვნებო სკოლებისა და აფ-
ხაზეთის მუსიკალური ცენტრის 
მოსწავლეების კონცერტები. ბავშ-

ვები წლეულსაც შესანიშნავად წარ-
სდგნენ. 

კონცერტი აფხაზეთის მხატვ-
რების გამოფენის ფონზე მიმდინა-
რეობდა. 

დავით ბაძაღუა, 
მხატვარი:

— “თბი-
ლ ი ს ი 
ა რ ტ -
ჰ ო -

ლის” 
ფ ო ი -
ეში აფ-
ხ ა ზ ე თ ი ს 
23 მხატვრის 
40-მდე ნამუშევარი 
(ფერწერა, ქანდაკება, გობე-
ლენი) წარმოვადგინეთ. ნახატებს 
აფხაზეთის მონატრება და მისადმი 
ნოსტალგია ეტყობა. მათ გვერდით 
არის სხვა შინაარსის ნახატებიც, 
მაგრამ მათაც თითქოს აფხაზეთის 
ფერები დაჰკრავთ.

“თბილისი არტ-ჰოლის” ფო-
იეშივე გაიმართა აფხაზეთის გა-
ნათლებისა და კულტურის სამი-
ნისტროს მიერ გამოცემული აფხა-

ზეთის მხატვრების 
ნამუშევრე-

ბის ბუკ-
ლ ე -

ტისა 
და კომ-

პოზიტორ ია 
მაისაიას მიერ შედ-

გენილი კრებულის — “სიმღერები 
აფხაზეთზე” პრეზენტაციები. 

კრებული “სიმღერები აფხა-
ზეთზე” აფხაზეთის განათლები-
სა და კულტურის სამინისტროს 
ეგიდით გამოვიდა და მასში აფხა-

ზეთისადმი მიძღვნილი თითქმის 
ყველა ცნობილი სიმღერაა შესუ-
ლი, მათ შორის ია მაისაიას სიმღე-
რებიც. ასევე ნიშანდობლივი იყო, 
რომ ამ კრებულის პრეზენტაცია 
სწორედ ია მაისაიას დაბადების 
დღეს დაემთხვა. 

შთამბეჭდავი იყო “აფხაზეთო-
ბა — 2011”-ის დასკვნითი ნაწილი 
— “თბილისი არტ-ჰოლის” სცენა-
ზე გამართული გალა-კონცერტი, 
რომელსაც წინ უძღოდა გიორგი 

შარვაშიძის სახელობის პრემიის 
წლევანდელ ლაურეატთა და-

ჯილდოების ცერემონიალი. 
აფხაზეთის მთავრობის თავ-
მჯდომარესთან არსებული 
გიორგი შარვაშიძის პრე-
მიის კომისიის გადაწყვე-
ტილებით წლეულს ამ პრე-
მიის ლაურეატის წოდება 
მიენიჭათ ისტორიკოსებს 
ბორის კვარაცხელიასა და 
ბეჟან ხორავას, პოეტ მურ
მან ხურცილავას. 

გალა-კონცერტში მო-
ნაწილეობდნენ ქართული 

ესტრადის ვარსკვლავები 
და ჯეოსტარელები — თემურ 

წიკლაური, დუეტი “ჯორჯია”, 
ნინი შერმადინი, აჩიკო ნიჟარა-

ძე, ელენე ფოჩხუა, მარიკო ებრა-
ლიძე, ბოკა კვეკვესკირი, რუსა 
სერგია და სხვ. მომღერალმა და 
კომპოზიტორმა ია მაისაიამ აფ-
ხაზეთისადმი მიძღვნილი საკუთა-
რი სიმღერები შეასრულა. შედგა 
ნინო ჩხეიძის აფხაზური სიმღერის 
პრემიერა. გალა-კონცერტის ბო-
ლოს მაყურებლის წინაშე ვრცელი 
პროგრამით წარსდგა აფხაზეთის 
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწი-
ფო ანსამბლი და აფხაზეთის სა-
ხელმწიფო კაპელა. 

დასასრულ აფხაზეთის განათ
ლებისა და კულტურის მინისტრმა 
დალი ხომერიკმა თქვა:

– დღეს ნამდვილად გამორჩე-
ული დღეა. დარწმუნებული ვარ, 
ჩვენ ყველანი თვალს ვადევნებთ 
ამ ტრადიციას და იმას, როგორ ვი-
თარდება იგი. უმთავრესი ის არის, 
რომ ამ დღეს აფხაზეთის მკვიდრნი 
თუ თბილისელები, მთელი საქართ-
ველო ვიკრიბებით და ვერთიანდე-
ბით აფხაზეთის გარშემო. ამიტო-
მაც ეს დღე არის ჩვენი ერთიანო-
ბის სიმბოლო და იმედი გვაქვს, 
მალე ყველანი ერთად აფხაზეთში 
შევიკრიბებით.


