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გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ერ ოვ ნულ მა
ცენ ტრმა ტრე ნინ გე ბი ჩა ატ არა

გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ერ
ოვ ნულ მა ცენ ტრმა შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში აჭ არ აში არ
სე ბუ ლი უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის ად მი

ნის ტრა ცი ისა და პრო ფე სორმას წავ ლებ
ლე ბი სათ ვის ავ ტო რი ზა ცი ისა და აკ რე დი
ტა ცი ის სა კითხებ ზე ორ დღი ანი ტრე ნინ გი 
ჩა ატ არა. გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა
რე ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის დი რექ ტორ მა 
და ვით კე რე სე ლი ძემ უმ აღ ლე სი სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის სტა ტუ სის 
მო პო ვე ბის პრო ცე დუ რა სა და სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა და სი ლა ბუ სე ბის 
შე მუ შა ვე ბადახ ვე წის სა კითხებ ზე ის უბ რა. 
შეკ რე ბილთ ას ევე ის რჩე ვე ბი და რე კო მენ
და ცი ები გა აც ნო, რო მე ლიც უმ აღ ლეს სას
წავ ლებ ლებს ავ ტო რი ზა ცი ისა და აკ რე დი
ტა ცი ის გავ ლა ში და ეხ მა რე ბა.

სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის წარ დგი ნე ბა დამ საქ მებ ლებ თან
შო თა რუს თა ვე ლის დარ ბაზ ში აგ რა რუ

ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის, სა
ინ ჟინ როტექ ნო ლო გი ური ფა კულ ტე ტე ბი
სა და ბი ოლ ოგი ის დე პარ ტა მენ ტის სა გან
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის პრე ზენ ტა ცია 
გა იმ არ თა. დე კა ნებ მა და პრო ფე სორმას
წავ ლებ ლებ მა წარ დგი ნე ბა ზე მოწ ვე ულ 
დამ საქ მე ბე ლებს პროგ რა მე ბის სტრუქ ტუ
რა, დარ გობ რი ვი და ზო გა დი კომ პე ტენ ცი
ები, მიზ ნე ბი, და საქ მე ბის სფე რო ები და შე
დე გე ბი გა აც ნეს. შეხ ვედ რას აჭ არ ის სოფ
ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტროს, სატყეო 
სა აგ ენ ტოს, ბუ ნე ბის დაც ვის სამ მარ თვე
ლოს, სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ებ ის, სა მე დი
ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, არ ას ამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და ლა ბო რა ტო რი ებ ის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. დამ
საქ მებ ლებ მა რჩე ვე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ თან მი მარ თე ბა ში სპე ცი ალ ური 
კითხვა რის სა შუ ალ ებ ით წარ მო ად გი ნეს, 
რაც მო მა ვალ ში უშუ ალ ოდ სას წავ ლო პრო
ცეს ზე აის ახ ება.

დი დი ბრი ტა ნე თის სურ სა თი სა და გა რე მოს კვლე ვის 
სა აგ ენ ტოს ექ სპერ ტის რი ჩარდ თუეითსის სა ჯა რო ლექ ცია

დი დი ბრი ტა ნე თის სურ სა თი სა და გა რე
მოს კვლე ვის სა აგ ენ ტოს (FERA) წამ ყვან მა 
სპე ცი ალ ის ტმა მო ლე კუ ლურ ბი ოლ ოგი აში 
რი ჩარდ თუეითსმა სა ჯა რო ლექ ცია წა იკ
ითხა თე მა ზე: ,,დი დი ბრი ტა ნე თის სურ სა
თი სა და გა რე მოს კვლე ვის სა აგ ენ ტო სა და 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის ფი ტო პა თო ლო გი ის ინ სტი ტუტს 
შო რის სა მეც ნი ერო თანა მაშ რომ ლო ბა“. 
ექ სპერ ტმა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო  
ტექ ნი კუ რი ცენ ტრის (ISTC) სა პარ ტნი ორო 
პრო ექ ტის (№G 1775P) ,,სა ქარ თვე ლოს 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბის ხელ
შეწყო ბა: სა მი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა სოფ ლო
სა მე ურ ნეო კულ ტუ რის და ავ ად ებ ის ად მი 
გამ ძლე ობ ის შეს წავ ლა მო სავ ლი ან ობ ის 
მარ თვის გზე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 

სა ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის 
სხვა ქვეყ ნებ ში“ შე დე გე ბი შე აჯ ამა. პრო ექ
ტი დი დი ბრი ტა ნე თის თავ დაც ვის სა მი ნის
ტრო სა და გლო ბა ლუ რი პარ ტნი ორ ობ ის 
პროგ რა მის მხარ და ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა.

ღია კა რის დღე ები რე გი ონ ებ ში

ღია კა რის დღე ებ ის ფარ გლებ ში შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე
ტის წარ დგი ნე ბა გა იმ არ თა ბა თუ მის, ხელ
ვა ჩა ურ ის, ქო ბუ ლე თის, ქე დის, შუ ახ ევ ის, 
ხუ ლოს, ოზ ურ გე თის, ჩო ხა ტა ურ ის, ლან

ჩხუ თის, ფო თის, აბ აშ ის, სე ნა კის, ხო ბი სა 
და ზუგ დი დის სა ჯა რო სკო ლე ბის მე თორ
მე ტე კლა სე ლე ბი სათ ვის. უმ აღ ლე სი სას
წავ ლებ ლის პრო ფე სორმას წავ ლებ ლებ მა 
მო მა ვალ სტუ დენ ტებს უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი, სერ ვი სე
ბი, სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბა, სა მეც ნი ერო
კვლე ვი თი საქ მი ან ობა, სო ცი ალ ური პროგ
რა მე ბი და რსუს პარ ტნი ორი უცხო ეთ ის 
წამ ყვა ნი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის გაც ვლი თი 
პროგ რა მე ბი გა აც ნეს. პრო ფე სორმას წავ
ლებ ლებ მა აბ იტ ური ენ ტებს სა ინ ფორ მა
ციო ბუკ ლე ტე ბი და ურ იგ ეს და აქ ტუ ალ ურ 
კითხვებს უპ ას უხ ეს.

კა რე ბის გახ სნა და ხი დე ბის აგ ება
ბრან დენ ბურ გის პარ ლა მენ ტის წევ რის, 

მეც ნი ერ ებ ის, კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე
ბის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რის იენს ლიპ
სდორ ფი სა და ბრან დენ ბურ გისა ქარ თვე
ლოს სა ზო გა დო ებ ის ხელ მძღვა ნე ლის პავ
ლე შპე ტიშ ვი ლის ხელ შეწყო ბით ქარ თვე
ლი პო ლი ტი კო სე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის აგ ან 
შემ დგა რი დე ლე გა ცია კოტ ბუსს ეწ ვია, რო
მელ საც აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი
კის ჯან მრთე ლო ბის მი ნის ტრის მო ად გი ლე 
ჯამ ბულ სურ მა ნი ძე ხელ მძღვა ნე ლობ და. 

დე ლე გა ცია 6 წევ რი სა გან შედ გე ბო და. 
სტუმ რო ბის მი ზა ნი ბრან დერ ბურ გის ტექ
ნი კურ უნ ივ ერ სი ტეტ თან მეც ნი ერ ული 

თა ნამ შრომ ლო ბის დამ ყა რე ბა გახ ლდათ. 
დე ლე გა ტებ მა კარლ ტი მის სა ხე ლო ბის 

კლი ნი კაც მო ინ ახ ულ ეს, სა დაც ჯან მრთე
ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხვა 
სა კითხე ბი გა ნი ხი ლეს. კულ ტუ რულ სფე
რო ში ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის თვალ
საზ რი სით გა იმ არ თა დის კუ სია ქა ლაქ 
ბა თუმ ში ე. წ. “კულ ტუ რის კო ლო ნი ის” 
და არ სე ბის თა ობ აზე. ეს იდეა ბა ტონ იენს 
ლიპ სდორ ფს 2010 წელს სა ქარ თვე ლო ში 
მოგ ზა ურ ობ ის დროს და ებ ადა. სწო რედ ის 
არ ის უშუ ალო შუ ამ ავ ალი ად გი ლობ რი ვი 
მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან.

25 იან ვარს დე ლე გა ცია გა ემ არ თა ებ ერ
სვალ დეს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უმ აღ
ლე სი სას წავ ლებ ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბას
თან შე სახ ვედ რად.

ბრან დენ ბურ გის ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ

დასასრული გვ – 2

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტეტ ში ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის პრე
ზენ ტა ცია გა იმ არ თა. წარ დგი ნე ბას აჭ
არ ის მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე ლე ვან 
ვარ შა ლო მი ძე, ბა თუ მის მე რი რო ბერტ 
ჩხა იძე, აჭ არ ის გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის მი ნის ტრი გია აბ ულ აძე, დიპ
ლო მა ტი ური კორ პუ სის წარ მო მად გენ ლე
ბი, წამ ყვა ნი სას ტუმ რო ებ ის მე ნე ჯე რე ბი, 
დარ გის ექ სპერ ტე ბი, პრო ფე სორმას წავ
ლებ ლე ბი და სტუ დენ ტე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. 
სიტყვით გა მოს ვლი სას აჭ არ ის მთავ რო
ბის თავ მჯდო მა რემ ლე ვან ვარ შა ლო მი ძემ 
ფა კულ ტე ტის შექ მნის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, 
პერ სპექ ტი ვებ ზე და ტუ რიზ მის გან ვი
თა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე ისა უბ რა. უნ

ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა 
ალი ოშა ბა კუ რი ძემ მოწ ვე ულ სტუმ რებს 
ფა კულ ტე ტის მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები, ხო
ლო ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ვა ლე ობ ის 
შემ სრუ ლე ბელ მა როს ტომ ბე რი ძემ სა გან
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი გა აც ნო
ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის მი ზა ნია ტუ
რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბის ხელ შეწყო
ბა და ტუ რიზ მის დარ გი სათ ვის მა ღალ
კვა ლი ფი ცი ური, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი და 
შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ებ ის მქო ნე სპე
ცი ალ ის ტე ბის მომ ზა დე ბა. 20112012 სას
წავ ლო წლი სათ ვის ტუ რიზ მის ფა კულ ტე
ტი სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე 100, პრო
ფე სი ულ ზე — 30 სტუ დენ ტს მი იღ ებს.

ტუ რიზ მის

ფა კულ ტე ტის

პრე ზენ ტა ცია 



2 იანვარი, თებერვალი, მარტი

სი ტე ტის რექ ტორ ბა ტონ ვალ ტერ ცი მერ
ლი ზე კარ გი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა მა
ღალ კვა ლი ფი ცი ური პი რე ბით და კომ პლექ
ტე ბულ მა დე ლე გა ცი ის შე მად გენ ლო ბამ. 
ბა ტონ მა ცი მერ ლიმ დას ძი ნა: “ჩვე ნი უმ აღ

ლე სი სას წავ ლებ ლის ფი ლო სო ფიაა მსგავ სი 
ტი პის ვი ზი ტე ბის შე დე გე ბის გეგ მა ზო მი ერი 
(დრო ული) რე ალ იზ ება”. აქ ვე იმ ყო ფე ბო და 
კოტ ბუ სის მე რი ბა ტო ნი ფრანკ სცი მან სკი, 
რო მელ მაც დე ლე გა ცი ის ინ ტე რე სი კოტ ბუ
სის მი მართ და ლა უზ იც ში გა მარ თუ ლი მო
ლა პა რა კე ბე ბი და დე ბი თად 
შე აფ ასა. სუ რათ ზე მარ ცხნივ 
თქვენ ხე დავთ იენს ლიპ
სდორ ფს, გაიოზ ფარ ცხა ლა
ძეს (ბა თუ მის უნ ივ ერ სი ტე
ტის სა ინ ჟინ რო მეც ნი ერ ებ
ათა ფა კულ ტე ტის დე კა ნი), 
მი ხე ილ მჟა ვა ნა ძეს (აჭ არ ის 
პარ ლა მენ ტის ჯან დაც ვის 
კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე), 
ჯამ ბულ სურ მა ნი ძეს (აჭ არ ის 
ჯან მრთე ლო ბის მი ნის ტრის 
მო ად გი ლე), ფრანკ სცი მან
სკის, ალ ექ სან დრე ბა კუ რი
ძეს (ბა თუ მის შო თა რუს თა
ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის რექ ტო რი), ნე ლი 
ახ ვლე დი ანს (ბა თუ მის შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ევ რო პე ის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის ას ის ტენტ 
პრო ფე სო რი), მე რაბ ქი ძი ნი ძეს (აჭ არ ის 
პარ ლა მენ ტის სა მეც ნი ერო საბ ჭოს თავ

მჯდო მა რე) და პავ ლე შპე ტიშ ვილს (ბრან
დერ ბურ გისა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ებ ის 
თავ მჯდო მა რე). 

ალ ექ სან დრე ბა კუ რი ძემ და პრო ფე სორ მა 
ცი მერ ლიმ გაც ვა ლეს სა მახ სოვ რო სა ჩუქ
რე ბი. შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ მა ბრან დენ ბურ გის 

ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ
ტო რი ბა ტო ნი ცი მერ ლი ბა თუ მის 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში მო იწ ვია, სა დაც 
შემ დე გი ურ თი ერ თთა ნამ შრომ
ლო ბის კონ კრე ტულ პუნ ქტებ ზე 
ისა უბ რე ბენ. უმ აღ ლე სი სას წავ
ლებ ლე ბის ორ ივე მხა რე ებს შო
რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გა იმ არ
თე ბა. 

ბრან დერ ბურ გის ტექ ნი კურ 
უნ ივ ერ სი ტეტ სა და ბა თუ მის შო
თა რუს თა ვე ლის უნ ივ ერ სი ტეტს 
შო რის წა მოჭ რილ ურ თი ერ თთა
ნამ შრომ ლო ბის პუნ ქტებს შო რის 

გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ და სტუ
დენ ტუ რი პრაქ ტი კის გავ ლა სა და პრო ფე
სო რე ბის მოწ ვე ვა ზე ბა თუმ ში სა ლექ ციო 
კურ სე ბის ჩა ტა რე ბის მიზ ნით.

ელ ექ ტრო სად გუ რე ბის ტექ ნი კის კა თედ

რის კვლე ვი თი ჯგუ ფის ხელ მძღვა ნელ მა 
დოქ ტორ მა მა თი ას კლატ მა გა აც ნო დე ლე
გა ცი ას რუ ხი ქვა ნახ ში რის გა მოშ რო ბი სათ
ვის ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი და 

CO2 გა მო ყო ფის მაჩ ვე ნებ ლე ბი ელ ექ ტრო
სად გუ რე ბის ექ სპლუ ატ აცი ის დროს.

გა რე მოს დაც ვის მეც ნი ერ ებ ათა და ტექ
ნო ლო გი ებ ის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტმა, 

ინ ჟი ნერ მა ფოლ კერ შონ ბერ გმა გა აც ნო დე
ლე გა ცი ას მე თა ნუ რი რე აქ ტო რის მუ შა ობ
ისა და ბი ოგ აზ ის წარ მო ებ ის პრინ ცი პე ბი.

კარლთი მის კლი ნი კა ში დე ლე გა ცი ის წევ
რებ მა და კლი ნი კის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ ისა
უბ რეს სა მე დი ცი ნო სფე რო ში თა ნამ შრომ
ლო ბის შე სა ხებ. კლი ნი კის ხელ მძღვა ნელ მა 
ქალ ბა ტონ მა ჰა იდ რუნ გრი უნ ევ ალ დმა და 
მთა ვარ მა ექ იმ მა, მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტორ
მა სა მე დი ცი ნო დარ გში თო მას ერ ლერ მა, 
რო მე ლიც შე სა ნიშ ნა ვად მეტყვე ლებ და რუ
სულ ენ აზე, ისა უბ რეს ექ იმ ებ ის კვა ლი ფი კა
ცი ის ამ აღ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. მთავ
რო ბის გა დაწყვე ტი ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში 
შენ დე ბა 40 ახ ალი სა ავ ად მყო ფო, აქ ედ ან 6 
ბა თუმ ში. ქარ თვე ლე ბი იმ ედ ოვ ნე ბენ, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ქარ თვე ლი ექ იმ ებ ის 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა გერ მა ნი ის კლი
ნი კებ ში. ამ ას თან და კავ ში რე ბით ჯამ ბულ 
სურ მა ნი ძემ გა ნაცხა და: “ჩვენ გერ მა ნე ლი 
ექ იმ ებ ის კომ პე ტენ ტუ რო ბა ში ეჭ ვი არ გვე
პა რე ბა და სრუ ლი ად ვენ დო ბით მათ”.

ჯამ ბულ სურ მა ნი ძემ და მი ხე ილ მჟა ვა ნა
ძემ კლი ნი კის ხელ მძღვა ნელ ჰა იდ რუნ გრი
უნ ევ ალს სა ჩუ ქა რი გა დას ცეს და ბა თუმ ში 
მო იწ ვი ეს. 

სა ავ ად მყო ფოს დათ ვა ლი ერ ებ ის დროს 
დე ლე გა ცი ის წევ რებ ში დი დი ინ ტე რე სი გა
მო იწ ვია კომ პი უტ ერ ული სის ტე მით მარ
თულ მა ხელ საწყომ, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც 

შე საძ ლე ბე ლია პა ცი ენ ტი
სათ ვის სა ჭი რო მე დი კა მენ
ტე ბის ზუს ტი რა ოდ ენ ობ ის 
ავ ტო მა ტუ რი და ფა სო ება. 

კოტ ბუ სის ხე ლოვ ნე ბის 
ფაბ რი კის ხელ მძღვა ნელ მა 
დოქ ტორ მა დი ტერ ტილ მა 
24 იან ვარს გა მარ თულ პრეს
კონ ფე რენ ცი აზე გა ნაცხა და, 
რომ 2011 წელს ბა ტო ნი ლიპ
სდორ ფის ხელ შეწყო ბით ბა
თუმ ში იგ ეგ მე ბა ე. წ. “ხე ლოვ
ნე ბის კო ლო ნი ის” და არ სე ბა. 
პრო ექ ტს გა ნა ხორ ცი ელ ებ ენ 
ოთხი კოტ ბუ სე ლი ხე ლო ვა ნი 
და მა თი ბა თუ მე ლი კო ლე
გე ბი. და გეგ მი ლია აგ რეთ ვე 
გა მო ფე ნე ბი რო გორც ბა

თუმ ში, ის ევე კოტ ბუს ში. იენს ლიპ სდორ ფი, 
რო გორც ბრან დერ ბურ გის პარ ლა მენ ტის 
კულ ტუ რის კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე, მი
ეს ალ მე ბა ას ეთი ტი პის თა ნამ შრომ ლო ბის 
ფორ მებს და ამ ბობს: “პო ლი ტი კას მხო ლოდ 
კა რის გა ღე ბა შე უძ ლია, ხი დე ბის აშ ენ ება კი 
ხალ ხის კომ პე ტენ ცი აში შე დის”.

ბა ტონ მა ალ ექ სან დრე ბა კუ რი ძემ მდგრა
დი გან ვი თა რე ბის უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ
ლის რექ ტორს, პრო ფე სორ ვილ ჰელმ გი
უნ ტერ ვარ სონს სა მახ სოვ რო სა ჩუ ქა რი 
გა დას ცა.  ბრან დენ ბურ გის ტექ ნი კუ რი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მსგავ სად, ებ ერ სვალ დეს 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უმ აღ ლეს სას წავ
ლე ბელ თა ნაც მომ ზად და მე მო რან დუ მი, 
რო მე ლიც ხელ მო წე რის შემ თხვე ვა ში უმ ოკ
ლეს ვა და ში ძა ლა ში შე ვა. ბა ტო ნი ვარ სო ნი 
სხვა მეც ნი ერ ებ თან ერ თად გეგ მავს ბა თუმ
ში გამ გზავ რე ბას და კონ კრე ტუ ლი პრო ექ
ტე ბის შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბის გა მარ თვას 
ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტის, ტყის დაც ვი სა და 
სატყეო მე ურ ნე ობ ის სფე რო ებ ში. სატყეო 
მე ურ ნე ობ ას თან და კავ ში რე ბით გა იჟღე რა 
“ჯა დოს ნუ რი სიტყვა” – ბამ ბუ კი. ამ აში კი 
ბა თუ მი სა და ებ ერ სვალ დეს ბო ტა ნი კუ რი 
ბა ღე ბიც იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი. 

წიგ ნის პრე ზენ ტა ცია
2011 წლის 18 მარ ტს შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ

ივ ერ სი ტეტ ში გა იმ არ თა წიგ ნის “ბრძო ლა ბა თუ მი სათ ვის. 
1921 წლის 1820 მარ ტი” პრე ზენ ტა ცია, რო მელ საც აჭ არ ის 
ა.რ.უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე მი ხე ილ მა ხა რა ძე და 
უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რი, პრო ფე სო რი ალი ოშა ბა კუ რი ძე 
ეს წრე ბოდ ნენ. მო ნოგ რა ფია ეძ ღვნე ბა 1921 წლის თე ბერ ვალ
მარ ტის ომ ის ბო ლო პე რი ოდს — ბრძო ლას ბა თუ მი სათ ვის. 
ნაშ რომ ში სა კითხის ქარ თუ ლი და თურ ქუ ლი ის ტო რი ოგ რა
ფია, ბა თუმ სა და ბა თუ მის ოლ ქში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, ბა
თუ მის გარ შე მო მიმ დი ნა რე დიპ ლო მა ტი ური მოვ ლე ნე ბია 
გან ხი ლუ ლი. სა ხელ მძღვა ნე ლოს 11 ავ ტო რი ჰყავს. 

პრე ზენ ტა ცი აზე სიტყვა პირ ველ მა უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ
ტორ მა წარ მოთ ქვა. ისა უბ რა 1921 წლის 1829 მარ ტის ის
ტო რი ულ მნიშ ვნე ლო ბა ზე და წიგ ნის ავ ტო რებს მად ლო
ბა გა და უხ ადა. “ის ტო რია ერ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია და 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ეს წიგ ნი თი თოეული ჩვენ გა ნის თვის 
სა მა გი დო წიგ ნად იქ ცე ვა”.

წიგ ნი მალ ხაზ მა ცა ბე რი ძის რე დაქ ტო რო ბით და იბ ეჭ და. 
“აქ უკ ვე თავს სტუმ რად აღ არ ვგრძნობ. უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან და პრო ფე სორმას წავ ლებ ლე ბის

გან ყო ველ თვის კე თი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა გვხვდე ბა. რაც 
შე ეხ ება წიგ ნს, ეს ყვე ლა ფე რი 90 წლის წინ სწო რედ ბა თუმ
ში ხდე ბო და და აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ამ თე მა ზე სა უბ არი 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია”, — დას ძი ნა ბა ტონ მა მალ ხაზ მა. 

ის ტო რი კოს მა მალ ხაზ სი ორ იძ ემ პრობ ლე მის ის ტო რი ული 
ღი რე ბუ ლე ბა მი მო იხ ილა. დას ძი ნა ის იც, რომ ამ დღის ოფ
იცი ალ ურ ად ის ტო რი ული აღ ნიშ ვნა 2005 წლი დან და იწყო. 

ოთ არ ჯა ნე ლი ძემ ჯგუ ფის წევ რებს აქ ტი ური მუ შა ობ ის
თვის მად ლო ბა გა და უხ ადა. მი სი ვე თქმით, კვლე ვამ უამ რა
ვი ახ ალი ის ეთი სა ხე ლი გა მო ავ ლი ნა, რო მელ თა ცოდ ნაც 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია. 

“ჯერ კი დევ ბევ რი მა სა ლაა გან სა ხილ ვე ლი და სა აშ კა
რა ოზე გა მო სა ტა ნი. მი მაჩ ნია, რომ უნ და გა კეთ დეს მე
მო რი ალ ური და ფა და ის ად გი ლი წმინ და ად გი ლად გა
მოცხად დეს. სამ წუ ხა როდ, იოლ ად ვი ვიწყებთ ის ტო რი ას, 
წარ სულს... ეს ფაქ ტი კი მო მა ვა ლი თა ობ ის თვის ლამ პრად 
და სან თე ბია. ხვალ ის ინი მად ლო ბას გვეტყვი ან”, — გა
ნაცხა და პრო ფე სორ მა ოთ არ გო გო ლიშ ვილ მა. 

დასაწყისი 1-გვ
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უნ ივ ერ სი ტეტ ში ფა კულ ტე ტე ბის 
რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტი ჩა მო ყა ლიბ და. 
ვე სა უბ რე ბით ახ ლა დარ ჩე ულ დე
კანს ქალ ბა ტონ მა რი ნა ქო რი ძეს.
— გი ლო ცავთ გა ზაფხუ ლის დღე სას
წა ულ ებს და დე კა ნის ოფ იცი ალ ურ 
არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბას, რო გორ მი
ულ ოც ავ დით გა ზაფხუ ლის შე მოს ვლას 
მან დი ლოს ნებს და რას უს ურ ვებ დით 
მათ?

— გა ზაფხუ ლი ხომ გა ნახ ლე ბის ხა ნაა, 
ამ იტ ომ აც სიმ ბო ლუ რია, რო ცა ჩვენ
ში ქალ თა ორი ლა მა ზი დღე სწო რედ 
წე ლი წა დის ამ ლა მაზ დროს ემ თხვე ვა. 
ქა ლი ხომ სი ცოცხლი სა და სიყ ვა რუ
ლის სიმ ბო ლოა, ამ იტ ომ აც მინ და ყვე
ლა ქალ ბა ტონს გა ზაფხუ ლის პირ ვე ლი 
ყვა ვი ლე ბით – ყო ჩი ვარ დე ბით, იებ ითა 
და ენ ძე ლე ბით და სიბ რძნის სიმ ბო ლოდ 
აღი არ ებ ული ორ ქი დე ებ ით მი ვუ ლო ცო 
ეს ლა მა ზი დღე ები და შე მოქ მე დე ბი თი 
წინ სვლა, ულ ევი სი ხა რუ ლი და ბედ ნი
ერ ება ვუ სურ ვო. უფ ალი გფა რავ დეთ 
თი თოეულ თქვენ გან სა და სრუ ლი ად 
სა ქარ თვე ლოს!

— ქალ ბა ტო ნო მა რი ნა, უნ ივ ერ
სი ტეტ ში რე ორ გა ნი ზა ცია გან ხორ
ცი ელ და, რომ ლის შე დე გა დაც ხუ თი 
ფა კულ ტე ტის ბა ზა ზე ჩა მო ყა ლიბ და გა
ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ
ტე ტი. თქვე ნი აზ რით, რა გახ და სა ფუძ
ვე ლი ას ეთი მსხვი ლი გა ერ თი ან ებ ისა?

— 2005 წელს სა ქარ თვე ლოს უმ აღ
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბებ ში რე ფორ მე ბი და იწყო, რომ ლის 
მი ზა ნი გახ ლდათ გა ნათ ლე ბის ხა რის
ხის ზრდა, გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვე ბის 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ინ ტეგ რა ცია, 
სტუ დენ ტე ბი სა და პრო ფე სო რე ბის მო
ბი ლო ბა, აკ რე დი ტა ცი ის სის ტე მის სწო
რი გან ვი თა რე ბა, სას წავ ლო პროგ რა მე
ბის გა და ხა ლი სე ბა. გა ნი საზღვრა, რომ 
უმ აღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე
ბუ ლე ბებს უნ და გა აჩ ნდეთ სტრა ტე გია 
იმ ის ათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყონ მა თი 
პროგ რა მე ბი სა და მათ მი ერ მი ნი ჭე ბუ
ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ხა რის ხი. 

უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ რე ფორ მე ბი და 
ცვლი ლე ბე ბი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, 
ორ გა ნუ ლა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ქვე ყა
ნის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ულ ხედ
ვას თან. იკ ვე თე ბა სა ხელ მწი ფო პრი ორ
იტ ეტ ები, ვი თარ დე ბა სხვა დას ხვა დარ
გი, იც ვლე ბა პრო ფე სი ული გა რე მო და 
და საქ მე ბის სფე რო ები. ყო ვე ლი ვე ამ ან 
სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა უმ აღ
ლეს სას წავ ლე ბელ ში გა მო იწ ვია, რო
გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე
ბის მო დი ფი ცი რე ბა და ახ ალ მოთხოვ
ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა, ას ევე 
სტრუქ ტუ რუ ლი რე ორ გა ნი ზა ცია. ეს 
ცვლი ლე ბი ჩვენ უნ ივ ერ სი ტეტ ზეც აის

ახა. რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, უნ ივ ერ
სი ტეტ ში ხუ თი ფა კულ ტე ტის ბა ზა ზე 
ჩა მო ყა ლიბ და გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი
ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი. ან ალ ოგ ები ევ
რო პი სა თუ აშშ–ს უნ ივ ერ სი ტე ტებ შიც 
არ სე ბობს. 

— გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტეტ ში გაერ თი ან და ერ თმა ნე
თი სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი მი მარ თუ ლე
ბე ბი, პრი ორ იტ ეტ ად კი გა ნათ ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბა და სა ხელ და. რამ დე ნად 
მო ახ ერ ხე ბენ ის ინი თა ნაცხოვ რე ბას 
და ხომ არ ემ უქ რე ბათ საფ რთხე უნ ივ
ერ სი ტე ტის ტრა დი ცი ულ მი მარ თუ ლე
ბებს?

— გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბა სა
ხელ მწი ფო პრი ორ იტ ეტ ად გა მოცხად
და. უნ ივ ერ სი ტეტ მა უნ და იზ რუ ნოს სა
ჯა რო სკო ლე ბის კვა ლი ფი ცი ური პერ
სო ნა ლით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, რაც გახ
ლავთ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტის უმ თავ რე სი მი ზა ნი. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით ჩვენს უნ ივ ერ სი ტეტს 
საკ მა ოდ დი დი ტრა დი ცი ები გა აჩ ნია, 
მაგ რამ ბო ლო წლებ ში სამ წუ ხა როდ 
სკო ლა სა და უნ ივ ერ სი ტეტს შო რის არ 
არ სე ბობ და კო ორ დი ნა ცია. სა ჯა რო და 
კერ ძო სკო ლე ბი ჩვე ნი კურ სდამ თავ რე
ბუ ლე ბის პო ტენ ცი ური დამ საქ მებ ლე ბი 
არი ან, მათ თან მუდ მი ვი კონ ტაქ ტე ბი
სა და კონ სულ ტა ცი ებ ის სა ფუძ ველ ზე 
ჩვენ უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა უნ და გან
ვსაზღვროთ, რო გო რი მას წავ ლე ბე
ლი სჭირ დე ბა დღეს მას, სწავ ლი სა და 
სწავ ლე ბის რა თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ
ნებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დნენ ის ინი, რა 
მე თო დო ლო გი ებ სა და ტექ ნო ლო გი ებს 
უნ და ფლობ დნენ და მხო ლოდ ამ ის შემ
დეგ ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ, რო გო რი სტრუქ
ტუ რის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა
მებს შევ თა ვა ზებთ ჩვენს სტუ დენ ტებს. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით დღეს ფა კულ ტეტ ზე 
მუ შა ობა უკ ვე დაწყე ბუ ლია. სა ხელ მწი
ფო პრი ორ იტ ეტ ად გა მოცხა დე ბუ ლია, 
რო გორც გა ნათ ლე ბა, ას ევე ფუნ და მენ
ტუ რი დარ გე ბიც (ჰუ მა ნი ტა რუ ლი, სა
ბუ ნე ბის მეტყვე ლო, ზუსტ მეც ნი ერ ებ
ათა). ეს სწო რედ ის მი მარ თუ ლე ბე ბია, 
რომ ლის ბა ზა ზეც 75 წლის წინ აჭ არ აში 
ჩა მო ყა ლიბ და პირ ვე ლი უმ აღ ლე სი სას
წავ ლებ ლის ოთხი ფა კულ ტე ტი, რო
მელ მაც მრა ვა ლი ღირ სე ული თა ობა გა
მო ზარ და და სწო რედ მი სი დამ სა ხუ რე
ბაა, რომ დღეს საკ მა ოდ მა ღა ლი კომ
პე ტენ ცი ის სა მეც ნი ერო–პე და გო გი
ური კად რე ბი გვყავს. უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სტრა ტე გი ული გან ვი თა რე ბის გეგ მა ში 
სა მეც ნი ერო–კვლე ვით პრი ორ იტ ეტ
ებ ზე სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით არ ის 
აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლი. რის გან ხორ
ცი ელ ებ აც ფა კულ ტე ტის პირ და პი რი 
ვალ დე ბუ ლე ბაა. ცალ კე ული სპე ცი ალ
ობ ებ ის მი ხედ ვით იგ ეგ მე ბა სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში თა ნა მედ რო ვე მე თო დო ლო
გი ებ ის შე მო ტა ნა და ახ ალ გაზ რდა სა
მეც ნი ერო კად რე ბის მომ ზა დე ბა. 

ეს პრი ორ იტ ეტ ები უნ და გახ დეს ბა
ზი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე
ბი სა, რო მელ თა გა და მუ შა ვე ბაც უკ ვე 
და იწყო და იგი გაგ რძელ დე ბა სწავ ლე
ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის (ბა კა ლავ რი
ატი, მა გის ტრა ტუ რა, დოქ ტო რან ტუ რა) 
სრულ ყო ფი სათ ვის. ფუნ და მენ ტუ რი 
მეც ნი ერ ებ ებ ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ
ნით გაღ რმავ დე ბა ურ თი ერ თო ბე ბი სა
ჯა რო თუ კერ ძო სკო ლებ თან, რაც გუ
ლის ხმობს სა მეც ნი ეროპო პუ ლა რუ ლი 
ლექ ცი ებ ის ჩა ტა რე ბას, მოს წავ ლე თა 

ოლ იმ პი ად ებ ის მოწყო ბა სა და აბ იტ
ური ენ ტთა კონ სულ ტი რე ბას, უნ ივ ერ
სი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ
ლო პროგ რა მე ბის რეკ ლა მი რე ბას. 

უნ ივ ერ სი ტე ტის გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი აც ტრა დი ცი ული და ქვეყ ნი
სათ ვის პერ სპექ ტი ული დარ გე ბის გან
ვი თა რე ბას ეფ უძ ნე ბა. 

— სხვა მი მარ თუ ლე ბებ ზე რას 
იტყვით?

— სრულ ყო ფი ლი სა უნ ივ ერ სი ტე ტო 
გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად მნიშ ვნე ლო ვა
ნია სრულ ყო ფი ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის შექ მნა, სა დაც სხვა თა 
გვერ დით ღირ სე ული ად გი ლი და ეთ მო
ბა ქარ თუ ლი ენ ის, სა ქარ თვე ლოს ის
ტო რი ისა და ფი ლო სო ფი ის სწავ ლე ბას. 
ფა კულ ტე ტის ერთერთ პრი ორ იტ ეტ
ად უცხო ენ ებ ისა და კომ პი უტ ერ ული 
ტექ ნო ლო გი ებ ის სწავ ლე ბაც უნ და და
ვა სა ხე ლოთ, რად გან თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნე ბი ამ ის აუც ილ ებ ლო ბას 
გვკარ ნა ხობს. ჩვე ნი რე გი ონ ის გე ოგ რა
ფი ული მდე ბა რე ბა და უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალი სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა გან ვი თარ დეს ზღვის შემ სწავ
ლე ლი დარ გე ბი. სა წუ ხა როდ, ამ ეტ აპ
ზე უნ ივ ერ სი ტეტ ში შე სა ბა მი სი სა ბა კა
ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე
ბი არ ფუნ ქცი ონ ირ ებს. მა თი აღ დგე ნა 
და გან ვი თა რე ბა ფა კულ ტე ტის უახ ლო
ეს სა მო მავ ლო გეგ მას წარ მო ად გენს. 

ას ევე ფა კულ ტე ტი გეგ მავს და ნერ
გოს ახ ალი ერ თობ ლი ვი სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მე ბი სა მე დი ცი ნო და 
ეკ ოტ ურ იზ მის მი მარ თუ ლე ბით, რაც 
ას ევე სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური გან
ვი თა რე ბის ერთ–ერთ ძი რი თად პრი
ორ იტ ეტს წარ მო ად გენს. ამ პრო ცეს ში 
ჩვენ აუც ილ ებ ლად ვი თა ნამ შრომ ლებთ 
ტუ რიზ მის ფა კულ ტეტ თან და პო ტენ
ცი ურ დამ საქ მებ ლებ თან. 

და საქ მე ბის ბაზ რის კვლე ვამ გვიჩ
ვე ნა, რომ უნ ივ ერ სი ტე ტის კურ სდამ
თავ რე ბუ ლე ბი, მათ შო რის ჯან დაც ვის 
სპე ცი ალ ობ ისა, კარ გად საქ მდე ბი ან 
შრო მის ბა ზარ ზე და პოს ტდიპ ლო მურ 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას ბევ რი მათ გა
ნი საზღვარ გა რე თაც აგ რძე ლებს. ასე, 
რომ გან ვი თა რე ბის კარ გი პერ სპექ ტი
ვე ბი მე დი ცი ნის მი მარ თუ ლე ბა საც აქ
ვს, რო მე ლიც ამ ეტ აპ ზე ას ევე ფა კულ
ტე ტის შე მად გენ ლო ბა ში შე ვი და. აქ ვე 
აღ ვნიშ ნავ, რომ სა მე დი ცი ნო კად რე ბის 
აღ ზრდას ემ სა ხუ რე ბა კვა ლი ფი ცი ური 
პრო ფე სორ–მას წავ ლებ ლე ბი. 

მი უხ ედ ავ ად მი სი მას შტა ბუ რო ბი
სა ვი მე დოვ ნებ, რომ გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტეტ ზე ჯან სა ღი 
გა რე მო და ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მა და
ის ად გუ რებს. ჩვენ ყვე ლას ერ თად ბევ
რი საქ მე გვაქ ვს სა კე თე ბე ლი.

— ქალ ბა ტო ნო მა რი ნა, ძი რი თა დად 
ბა კა ლავ რი ატ ის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა ზე ვი სა უბ რეთ, თუმ ცა უნ ივ
ერ სი ტეტ ში სწავ ლე ბის მე ორე და მე სა
მე სა ფე ხუ რე ბიც ფუნ ქცი ონ ირ ებს. რა 
სა მო მავ ლო გეგ მებს სა ხავთ ამ მი მარ
თუ ლე ბით?

— მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა გის ტრა ტუ რი
სა და დოქ ტო რან ტუ რის გაძ ლი ერ ება 
გა ნათ ლე ბის და სხვა პრი ორ იტ ეტ ული 
სა მეც ნი ერო მი მარ თუ ლე ბით. ამ მიზ
ნით იგ ეგ მე ბა უცხო ელი და ქარ თვე ლი 
ექ სპერ ტე ბის მოწ ვე ვა, ტრე ინ ინ გე ბის 
ჩა ტა რე ბა და მა გის ტრან ტთა, დოქ ტო
რან ტთა და ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით მა

თი მივ ლი ნე ბა უცხო ეთ ის წამ ყვან უნ
უვ ერ სი ტე ტებ ში. 

–რო გო რია ახ ლა დარ ჩე ული დე კა ნის 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბი?

— სა მუ შაო მარ თლაც რთუ ლი და ძალ
ზედ სა პა სუ ხის მგებ ლოა, მით უმ ეტ ეს 
იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც წინ ავ ტო რი ზა
ცი ისა და პროგ რა მუ ლი აკ რე დი ტა ცი ის 
პრო ცე სი გვე ლის. მარ თა ლია დე კა ნად 
არ მი მუ შა ვია, მაგ რამ ხელ მძღვა ნელ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ობ ის გა მოც დი
ლე ბა გა მაჩ ნია. 2006–2010 წლებ ში 
არ ჩე ული ვი ყა ვი აკ ად ემი ური საბ ჭოს 
წევ რად და მდივ ნად. გახ ლდით ბი ოლ
ოგი ის დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე
ლი, სა დაც არ აჩ ვე ულ ებ რი ვი კო ლექ ტი
ვი და თბი ლი გა რე მო დამ ხვდა. მინ და 
აღ ვნიშ ნო, რომ მე და ჩე მი კო ლე გე ბი 
ას ეთ გა რე მო ში გა ვი ზარ დეთ, ეს და
მო კი დე ბუ ლე ბა ჩვენ მა უფ როს მა თა
ობ ამ, პრო ფე სორ–მას წავ ლებ ლებ მა და 
შემ დგომ ში კი კო ლე გებ მა დაგ ვი ტო ვეს 
მემ კვიდ რე ობ ით. მი ხა რია, რომ გა ნათ
ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე
ტის დე კა ნატ შიც თა ნად გო მის სურ ვი
ლი და კე თილ გან წყო ბა სუ ფევს, რაც 
საქ მის კე თე ბა ში გვეხ მა რე ბა. სურ ვი ლი 
მაქ ვს თი თოეული თა ნამ შრო მე ლი და 
სტუ დენ ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლი და ჩარ
თუ ლი იყ ოს იმ პრო ცე სებ ში, რო მე ლიც 
ფა კულ ტეტ ზე მიმ დი ნა რე ობს.

წარ მა ტე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
გა რე მოს შე საქ მნე ლად უნ და შე მუ
შავ დეს ფა კულ ტე ტის გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ული გეგ მა, რომ ლის მი ზა ნია 
გა ნი საზღვროს ფა კულ ტე ტის მი სია, 
ძლი ერი და სუს ტი მხა რე ები, გან ვი
თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი. სტრა ტე გი
ული და გეგ მა რე ბა მიმ დი ნა რე, უწყვე
ტი, ინ ტუ იცი აზე, გა მოც დი ლე ბა ზე და 
იდე ებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პრო ცე სია. 
და უშ ვე ბე ლია მი სი ერ თპი როვ ნუ ლად 
შე მუ შა ვე ბა. ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი 
უნ და იყ ოს, რო გორც ფა კულ ტე ტის 
აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი, ას ევე სტუ
დენ ტე ბი და კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი. 
მათ თან შეხ ვედ რე ბი სა და კონ სულ ტა
ცი ებ ის შემ დეგ უნ და მოხ დეს იდე ებ ისა 
და ინ იცი ატ ივ ებ ის გა და მუ შა ვე ბა და 
ან ალ იზი. აუც ილ ებ ელია სას წავ ლო, სა
მეც ნი ერო და კვლე ვი თი პრი ორ იტ ეტ
ებ ის გან საზღვრა, და საქ მე ბის სფე როს 
შეს წავ ლა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის 
პრი ორ იტ ეტ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა და 
ევ რო პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცე
ში ინ ტეგ რა ცი აზე ორი ენ ტი რე ბა. 

გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტის სა ხელ წო დე ბა გან
საზღვრავს მის მი სი ას – გა ნათ ლე ბა ზე, 
ფუნ და მენ ტურ კვლე ვებ სა და მკვლევ
რე ბის აღ ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სწავ ლე ბა, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა
მი სი პე და გო გი ური კად რე ბი სა და ინ
ტერ დის ციპ ლი ნა რულ და კომ პლექ სურ 
კვლე ვებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მკვლევ
რე ბის აღ ზრდა.

და სას რულს კი ერ თი რამ მინ და 
ვთქვა: ჩვენ ძალ ზედ კვა ლი ფი ცი რე
ბუ ლი პრო ფე სორ — მას წავ ლებ ლე ბი 
და სწავ ლას მო ტი ვი რე ბუ ლი სტუ დენ
ტო ბა გვყავს. მინ და ყვე ლამ ერ თად 
ვიღ ვა წოთ იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მის 
სა კე თებ ლად, რა საც ჩვე ნი მშობ ლი
ური, შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი ჰქვია. ამ ას კი მხო
ლოდ ერ თმა ნე თის თა ნად გო მით შევ
ძლებთ. 

ჩვენ ყვე ლას ერ თად ბევ რი საქ მე გვაქ ვს სა კე თე ბე ლი



4 იანვარი, თებერვალი, მარტი

           უნ ივ ერ სი ტეტ ში სა გა მოც დო ცი ებცხე ლე ბაა. დე
რე ფან ში მდგო მი სტუ დენ ტე ბის დი ალ ოგი სა გა მოც დო სა
კითხებს, სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვილ ქუ ლა თა 
რა ოდ ენ ობ ას ან კი დევ თვით ლექ ტო რის და ხა სი ათ ებ ას შე
ეხ ება. ქსე როქ სის შრი ალი, წიგ ნე ბის გა დათ ვა ლი ერ ება და 
გა მე ორ ება, აუდ იტ ორი ებ თან მომ ლო დი ნე სტუ დენ ტე ბი, 
აჩ ქა რე ბუ ლი ნა ბი ჯით მო სუ ლი ლექ ტო რი და აუდ იტ ორი ის 
მი ხუ რუ ლი კა რე ბი... გა მოც და და იწყო. ეს უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
არ სე ბუ ლი რე ალ ობაა. 

ორი შუ ალ ედ ური წე რა, სწრე ბა დო ბა და სე მი ნა რებ ში აქ
ტი ურ ობა – ეს ის კომ პო ნენ ტე ბია, რომ ლებ საც პრო ფე სორ
მას წავ ლებ ლე ბი ჯერ კი დევ გა მოც დე ბის დაწყე ბამ დე აჯ ამ
ებ ენ და შე ფა სე ბის უწყის ში შე აქ ვთ. წე ლი წა დის ამ დროს, 

უნ ივ ერ სი ტეტ ში, ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ნივ თი კალ კუ
ლა ტო რია სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი ქუ ლე ბი 
ჯამ დე ბა

„ჩა ვა ბა რეეე”, „მთა ვა რია გა დავ ლა ხე”, „და მი წე რა”, „უფ
ასო გა და ბა რე ბა ზე მი წევს გას ვლა”, „წი ლი ნა ყა რია, ბა
რი ერი გა და ლა ხუ ლია”, „ ... რაც იქ ნე ბა, იქ ნე ბა...” – ეს იმ 
სიტყვა თა არ ას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლია, რომ ლებ საც უნ ივ ერ
სი ტეტ ში ყვე ლა ზე ხში რად სწო რედ წე ლი წა დის ამ დროს გა
იგ ონ ებთ. სტუ დენ ტე ბი ემ ოცი ებს ვერ მა ლა ვენ. 

„რაც არ უნ და კარ გად ვი ყო მომ ზა დე ბუ ლი, გა მოც დას 
თა ვი სე ბუ რი მღელ ვა რე ბა მა ინც ახ ლავს”, – ამ ბობს მე სა
მე კურ სე ლი ნა თია, რო მე ლიც სა გა მოც დო სა კითხებს იმე
ორ ებს. ამ ბობს, რომ ერ თი სა კითხი არ აქ ვს მომ ზა დე ბუ ლი: 
„გა დაქ სე როქ სე ბა და მა ვიწყდა. ჩე მი ბე დი რომ ვი ცი, სწო
რედ ეს სა კითხი შემ ხვდე ბა. კონ სპექ ტი და თოს გან ვითხო ვე 
და სა ნამ ლექ ტო რი მო ვა, უნ და ვის წავ ლო”. 

18 იან ვარს სა გა მოც დო ცენ ტრში გა მოც დე ბი ინ გლი სუ
რი ენ ისა და ლი ტე რა ტუ რის სპე ცი ალ ობ ის მე ორე კურ სის 
სტუ დენ ტებს ჩა უტ არ დათ. 70 კა ცი ანი ჯგუ ფი სრუ ლად 
გა მოცხად და, მხო ლოდ რამ დე ნი მე სტუ დენ ტმა და აგ ვი ანა. 

გა მოც და ყო ველ გვა რი სი ზუს ტის დაც ვით დი ლის ათ სა
ათ ზე და იწყო. ტეს ტებს არ იგ ებ ენ. სტუ დენ ტე ბიც იღ ებ ენ, 
ათ ვა ლი ერ ებ ენ და წე რის იწყე ბენ. მღელ ვა რე სა ხე ები, კი
დევ უფ რო აღ ელ ვე ბუ ლი თვა ლე ბი, გა ფით რე ბუ ლი მზე რა 
და გა ყი ნუ ლი თი თე ბის მტვრე ვა... ეს გა მოც დის და საწყი
სია. მათ წინ მთე ლი ორი სა ათი აქ ვთ...

სტუ დენ ტებ მა ტეს ტი კი დევ ერ თხელ და ათ ვა ლი ერ ეს. 
რო ცა დარ წმუნ დნენ, რომ მხო ლოდ დათ ვა ლი ერ ება წე რის 
დაწყე ბას არ ნიშ ნავ და, თავ ზე ხელ შე მოწყო ბი ლე ბი ტეს ტებ
ზე ფიქ რს შე უდ გნენ. ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი ტეს ტი ის ეთ ცოდ
ნას მო ითხოვ და, რო გო რიც გა მოც და ზე გა სულ მე ორ ეკ
ურ სელს მო ეთხო ვე ბა. გა მოც დის მსვლე ლო ბას თვალ ყურს 
რო გორც საგ ნის მას წავ ლებ ლე ბი, ას ევე ევ რო პე ის ტი კის 
დე პარ ტა მენ ტის ხელ ძღვა ნე ლი, ქალ ბა ტო ნი მა რი ნა გი ორ
გა ძე ად ევ ნებ და.

ბიბ ლი ოთ ეკ ის სამ კითხვე ლო დარ ბაზ ში სრუ ლი სიმ შვი
დეა. მოკ ლედ, გა მოც დის ჩა ბა რე ბი სათ ვის იდე ალ ური პი
რო ბე ბია. აქ არც ჩურ ჩუ ლის ხმა ის მის, ვერც ერ თმა ნე თის
კენ მი მარ თულ მზე რას შე ნიშ ნავთ და მო ბი ლურ ტე ლე ფო
ნებ ზე მოკ ლე ტექ ტუ რი შეტყო ბი ნე ბის სა შუ ალ ებ ით გა ცე
მულ პა სუხ ზე ხომ ლა პა რა კიც ზედ მე ტია. ეს გა მოც დაა და 
რო გორც წე სი – გა მოც და გა მოც დას უნ და ჰგავ დეს. 

დარ ბაზ ში გა მე ფე ბულ სი ჩუ მეს ის ევ ფურ ცლის შრი ალი 
თუ და არ ღვევს. სტუ დენ ტებს კითხვე ბიც აქ ვთ – ზოგ
მა ტეს ტში მო ცე მუ ლი სა ვა რა უდო პა სუ ხე ბი ვერ გა იგო... 
მოკ ლედ, გან მარ ტე ბაც მარ ტი ვად მი ეც ათ – „სწო რი პა სუ ხი 
აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა ტეს ტშია მო ცე მუ ლი”. ვა რი ან ტე ბის 
მრა ვალ რიცხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სტუ დენ ტებს რომც 
ძა ლი ან მო ენ დო მე ბი ნათ, ერ თმა ნე თი სა გან გა და წე რა მა ინც 

ვერ მო ხერ ხდე ბო და. ე.წ. „შპარ გალ კას ვინ შე გარ ჩენს”..., 
გან სა კუთ რე ბით მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნე ლი ქალ ბა ტო ნი გუ ლი სა აქ ტი ურ ობს, რო მე ლიც სტუ
დენ ტებს ათ ვა ლი ერ ებს. სტუ დენ ტე ბის მი სა მარ თით შე ნიშ
ვნებს, მი თი თე ბებს და გან მარ ტე ბებს არც გა მოც დე ბი სა და 
შე ფა სე ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი, ბა ტო ნი ონ ისე სურ მა ნი
ძე იშ ურ ებს. 

გა მოც დის დაწყე ბი დან ცო ტა ხან ში ბიბ ლი ოთ ეკ ის სამ
კითხვე ლო დარ ბაზ ში უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რი ალი ოშა 
ბა კუ რი ძე და რექ ტო რის მო ად გი ლე ირ აკ ლი ბა რა მი ძე შე
მობ რძან დნენ. მათ გა მოც დის მსვლე ლო ბას თვა ლი გა და ავ
ლეს და რო ცა დარ წმუნ დნენ რომ ყვე ლა ფე რი რიგ ზე იყო, 
სტუ დენ ტებს წარ მა ტე ბე ბი უს ურ ვეს... 

დი ლის ათი სა ათი და ოც დათხუთ მე ტი წუ თია. მოკ ლედ, 
ზუს ტად 35 წუთ ში გა მოც და პირ ველ მა შო რე ნა მა რი ხაშ
ვილ მა და ას რუ ლა. 

ოპ ერ ატ ორი, პა რო ლი, სა გა ნი, ვა რი ან ტი, სტუ დენ ტი – 
ეს ის მო ნა ცე მე ბია, რო მე ლიც ოპ ერ ატ ორ მა ნი ნომ სრუ ლი 
სის წრა ფით შე იყ ვა ნა კომ პი უტ ერ ში. ამ ას ობ აში კი შო რე ნას 
მღელ ვა რე ბა კი დევ უფ რო მა ტუ ლობს. მიმ დი ნა რე შე ფა სე
ბა ში სულ 22 ქუ ლა აქ ვს. ამ ბობს, რომ გა მოც დის ჩა ბა რე ბის 
იმ ედი არ აქ ვს. 40 ქუ ლი დან 19 ქუ ლა და აგ რო ვა. სულ 41 
ქუ ლა... ეს საკ მა რი სი არ არ ის. გან მე ორ ებ ით გა მოც და ზე 
მო უწ ევს გას ვლა. „თქვენ გა გი მარ თლათ. ერ თი ქუ ლით გა
და ურ ჩით ჩაჭ რას და ფა სი ან გა და ბა რე ბას”, – ეს დე პარ ტა
მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლის სიტყვე ბია, რომ ლი თაც გო გო ნას 
მო მა ვა ლი გა მოც დის მომ ზა დე ბი სათ ვის მე ტი სტი მუ ლი 
მი ეცა. „სა ნამ ხელს მო აწ ერ დეთ, გა და ხე დეთ. წი ნა აღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში მე რე ნაშ რო მი აღ არ გაპ რო ტეს ტდე ბა”, –  ეუბ
ნე ბი ან შო რე ნას. გო გო ნა ხელს აწ ერს, ბედს ნებ დე ბა, უკ ეთ 
მომ ზა დე ბუ ლი მო ვა და ინ გლი სურ ენ აში გა მოც დას ჩა აბ
არ ებს. 

ნერ ვი ულ ობს თა მუ ნა გორ გი ლა ძეც. მი აჩ ნია, რომ ასე ჩა
ტა რე ბუ ლი გა მოც დე ბი მე ტად ობი ექ ტუ რია, თუმ ცა ერ თს 
ჩი ვის – ბიბ ლი ოთ ეკ ის სამ კითხვე ლო დარ ბაზ ში ცი ვა. მიმ
დი ნა რე შე ფა სე ბებ ში 27 ქუ ლა აქ ვს. გა მოც და ზე 19 ქუ ლა 
მი იღო. გა დაწყვე ტი ლე ბა კა ტე გო რი ულია – თე ბერ ვალ ში 
ჩა აბ არ ებს გა მოც დას.

თი თებს ნერ ვი ულ ად იმ ტვრევს ნი ნო ირ ემ აძ ეც. მიმ დი ნა
რე ში 54 ქუ ლა აქ ვს, გა მოც და ზე 33 ქუ ლა მი იღო და შე ფა სე
ბის ფურ ცელ ში იც ქი რე ბა. გო გო ნას მი აჩ ნია, რომ ცენ ტრის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოც დე ბი მე ტად ობი ექ ტუ რია, პრო
ცენ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბიც კარ გად ნა წილ დე ბა, მაგ რამ ბევრ 
რა მეს მა ინც არ ეთ ან ხმე ბა. 

გა მოც და ზე მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლა 35 და იწ ერა. მა ღა ლი ქუ
ლა ნი ნო კუ ხა ლე იშ ვილ მა მი იღო. ამ ბობს, რომ მიმ დი ნა რე
ში 59 აქ ვს. „ას ეთი სის ტე მა მომ წონს, უბ რა ლოდ ზო გი ერთ 
ტეს ტში ხარ ვე ზი იყო გა პა რუ ლი, მაგ რამ არა უშ ავს. წი ნა გა
მოც და ზე ამ ის გა მო რამ დე ნი მე ქუ ლა მოგ ვი მა ტეს კი დეც”. 

მრა ვალ რიცხო ვან ჯგუფ ში ერ თა დერ თი ვა ჟი მე რაბ კოს
ტა ვა გახ ლდათ. „გა დავ ყე ვი ახ ალი წლის დღე ებ ში ლო თო
ბას და გა მოც დის ჩა ბა რე ბის იმ ედი ნამ დვი ლად არ მაქ ვს. 
ვნა ხოთ რა იქ ნე ბა. მა ღა ლი ქუ ლა არც მიმ დი ნა რე შე ფა სე
ბებ ში მაქ ვს. ჯამ ში 32 გა მო მი ვი და”. მე რაბ მა 20 ქუ ლა მი
იღო. „დი დი მად ლო ბა, თქვენ გა იხ არ ეთ, მრა ვალ ახ ალ წელს 
და ნათ ლის ღე ბას და ეს წა რით”. მან შე ფა სე ბის ფურ ცელს 
ხე ლი ავ ტო მა ტუ რად მო აწ ერა და გა მოც და და ტო ვა.

გა მოც და ზე ყვე ლა ზე გვი ან ირ ინა ზო იძე გა მოცხად და და 
შე სა ბა მი სად, წე რაც ბო ლოს და ას რუ ლა. ამ ბობს, რომ შვი
ლი ავ ად ყავ და. გო გო ნამ საკ მა რი სი ქუ ლა ვერ და აგ რო ვა. 
წინ მა საც თე ბერ ვლის გა მოც და ელ ოდ ება...

სა ინ ტე რე სო ამ ბა ვია მო საც დელ დარ ბაზ შიც. აქ სტუ დენ

ტე ბი ერ თმა ნეთს გა მოც დის ჩა ბა რე ბას ულ ოც ავ ენ, ეხ ვე
ვი ან, ეფ ერ ები ან და ოჯ ახ ში ეპ ატ იჟ ები ან. ის ინი, ვინც თე
ბერ ვალ ში ხელ მე ორ ედ უნ და გა მოცხად დნენ გა მოც და ზე, 
და მუ შა ვე ბულ სა კითხებს იმ ათ გან ითხო ვენ, რომ ლებ მაც 
და დე ბი თი შე ფა სე ბე ბი მი იღ ეს. აი, ჩაჭ რი ლე ბი სა კი რა მო
გახ სე ნოთ... მათ წინ კურ სის გავ ლა ელ ოდ ებ ათ. მოკ ლედ, 
მო მა ვა ლი მა თია...

ინ გლი სუ რი ენ ის გა მოც და ზე ყვე ლა ზე და ბა ლი 9 ქუ ლა 
და იწ ერა. 

სა ერ თო ჯამ ში, სტუ დენ ტებს გა მოც დე ბის ტეს ტუ რი სის
ტე მა მოს წონთ.

რამ დე ნი მე კითხვით გა მოც დე ბი სა და შე ფა სე ბის ცენ
ტრის დი რექ ტორს ბა ტონ ონ ისე სურ მა ნი ძეს მივ მარ თეთ:

– ბა ტო ნო ონ ისე, უკ ვე მე სა მე წე ლია, რაც გა მოც დე ბის 
ამ გვა რი სის ტე მა და ინ ერ გა. თქვე ნი შე ფა სე ბა...

– ჩვენ ვთვლით, რომ გა მოც დე ბის ტეს ტურ მა ფორ მამ, 
რომ ლის ინ იცი ატ ორ იც უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რი ბა ტო ნი 
ალი ოშა ბა კუ რი ძე გახ ლავთ, გა ამ არ თლა.

– რამ დე ნად ობი ექ ტუ რია სა გა მოც დო ცენ ტრში ჩა ტა რე
ბუ ლი გა მოც დე ბი?

შე ფა სე ბის ცენ ტრში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოც დე ბი გა მო ირ
ჩე ვა აბ სო ლუ ტუ რი ობი ექ ტუ რო ბით იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
სტუ დენ ტს აქ ვს ყვე ლა პი რო ბა იმ ისა, რომ იმ უშა ოს ტეს
ტზე, გა მო ავ ლი ნოს ცოდ ნა, ტეს ტში გა პა რუ ლი შემ თხვე ვი
თი შეც დო მე ბი სწორ დე ბა მა შინ ვე. კომ პი უტ ერ თან მი სუ ლი 
სტუ დენ ტი რწმუნ დე ბა, რომ მის მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი ცოდ ნა 
არ იკ არ გე ბა. პი რი ქით, ხშირ შემ თხვე ვა ში ზე დამ ხედ ვე ლე
ბი და ოპ ერ ატ ორ ები სტუ დენ ტის სა სარ გებ ლოდ მუ შა ობ ენ.

აქ ვე დავ სძენ დი იმ ას აც, რომ მა შინ რო ცა გა მოც დე ბის ამ
გვა რი ჩა ტა რე ბის მე თო დი ახ ლად და ინ ერ გა, მე ტი გა ნაცხა
დი შე მო დი ოდა, წელს კი შე და რე ბით იკ ლო. ჩვე ნი აზ რით, 
ეს სწო რედ ობი ექ ტუ რო ბით არ ის გა მოწ ვე ული. 

– სა გა მოც დო ცენ ტრში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოც დი სად მი 
სტუ დენ ტი უფ რო მეტ პა სუ ხის მგებ ლო ბას გრძნობს?

– ცხა დია, რად გან იგი ხე დავს, რომ გა მოც დის მიმ დი ნა
რე ობ ის ას გა მო რიცხუ ლია ყო ველ გვა რი შე ღა ვა თი, ეს იქ ნე
ბა ე.წ. „შპარ გალ კის” გა მო ყე ნე ბა, მი თი თე ბა, კარ ნა ხი თუ 
სხვა.

– მიმ დი ნა რე სე მეს ტრის გა მოც დებს თან რა იმე სი ახ ლე
ებ იც ხომ არ ახ ლავს?

– მიმ დი ნა რე სე მეს ტრის გა მოც დებ ზე გან სა კუთ რე ბუ
ლი სი ახ ლე არ არ ის, თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ას, რომ 
ცენ ტრში წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა ტეს ტის პა სუ ხე ბი ერ თმა
ნეთ ში ავ ური ეთ, რი თაც გა მო ირ იცხა ტეს ტე ბის პა სუ ხე ბის 
წი ნას წა რი ცოდ ნის სა ხით მი სი გა მო ყე ნე ბა. 

– სულ რამ დენ გა მოც დას აბ არ ებს შე ფა სე ბი სა და გა მოც
დე ბის ცენ ტრში სტუ დენ ტი?

– ეს წი ნას წარ და გეგ მი ლი არ არ ის. გა აჩ ნია სა განს და 
მი მარ თუ ლე ბას. თუ შე საძ ლე ბე ლია გა მოც დის ტეს ტუ რად 
ჩა ტა რე ბა და დე პარ ტა მენ ტი გა დაწყვეტს, რომ ესა თუ ის 
გა მოც და ჩა ტარ დეს შე ფა სე ბის ცენ ტრში, ჩვენ ვაგ რო ვებთ 
წი ნას წარ გა ნაცხა დებს და დგე ბა სა გა მოც დო გრა ფი კი.

მა გა ლი თის თვის ვიტყო დი, რომ სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ
ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტი სა 
და ჯან დაც ვის სპე ცი ალ ობ ის სტუ დენ ტე ბი შე ფა სე ბის ცენ
ტრში სამ ან ოთხ გა მოც დას აბ არ ებ ენ, მაგ რამ მა თე მა ტი კო
სე ბი ჯერ ჯე რო ბით არც ერ თს.

– სა გა მოც დო ცენ ტრში გა მოც დე ბი სწავ ლე ბის ყვე ლა სა
ფე ხურ ზე ტარ დე ბა?

– ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ ბა კა ლავ რი ატ სა და მა გის ტრა
ტუ რა ში. ვფიქ რობთ და ვე ლო დე ბით, რომ გა მოც დე ბი ამ
გვა რი ფორ მით სა მო მავ ლოდ დოქ ტო რან ტებ საც ჩა უტ არ
დე ბათ.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ გან მე ორ ებ ითი გა მოც დე ბი 16 
თებ რვალს უნ და დას რუ ლე ბუ ლი ყო, თუმ ცა ზე მო აჭ არ აში 
შექ მნი ლი უამ ინ დო ბის გა მო, 26 თე ბერ ვლამ დე გა და იდო.

სე მეს ტრუ ლი გა მოც დე ბი
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სე მეს ტრუ ლი გა მოც დე ბი და იწყო. რო გორც გა მო კითხვამ ცხად ყო,
სტუ დენ ტე ბი მეტ პა სუ ხის მგებ ლო ბას იმ გა მოც დე ბის მი მართ გა ნიც დი ან, რო მელ თაც სა გა მოც დო ცენ ტრი ატ არ ებს. 
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 ,,მი ვეჩ ვი ეთ გუნ დურ მუ შა ობ ას’’
სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის სპე ცი ალ ობ ის მე

ოთხე კურ სის სტუ დენ ტებს სა მარ თლებ რი
ვი სა კა ნონ მდებ ლო ტექ ნი კის გა მოც და ჩა
უტ არ დათ. სა ლექ ციო კურ სი სრულ პრო ფე
სორ მურ მან გორ გო შა ძეს მიჰ ყავ და, ხო ლო 
პრაქ ტი კულ მე ცა დი ნე ობ ებს სტუ დენ ტებს 
ას ის ტენტ პრო ფე სო რი ზუ რა კვირ კვაია უტ
არ ებ და. სწო რედ მა თი ვე რჩე ვით და მი თი
თე ბით სე მეს ტრის და საწყის ში ვე სტუ დენ
ტე ბი ჯგუ ფე ბად და იყ ვნენ, კონ კრე ტუ ლი 
თე მა აირ ჩი ეს და სა კა ნონ მდებ ლო ტექ ნი კის 
წე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კა ნონ პრო ექ
ტზე მუ შა ობა და იწყეს. და ვა ლე ბი სა მებრ, 
კა ნონ პრო ექ ტში უნ და ას ახ ულ იყო ყვე ლა 
ის სა კითხი, რა საც სტუ დენ ტე ბი სე მეს ტრის 
გან მავ ლო ბა ში ის წავ ლიდ ნენ. კურ სი ოთხ 
ჯგუ ფად და იყო. 

პირ ვე ლი ჯგუ ფის პრე ზენ ტა ცი ის თე
მა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი “ელ ექ ტრო ნუ ლი 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ” გახ ლდათ. კა ნონ პრო
ეტ ის ინ იცი ატ ორ ები და ავ ტო რე ბი რუ სუ
დან აბ უს ელ იძე, მა დო ნა პეტ რი ძე, ლი ანა 
ღლონ ტი, ნი ნო ღო ღო ბე რი ძე და თე ონა 
ღო ღო ბე რი ძე იყ ვნენ. “რამ დე ნი მე წლის წინ 
სა ქარ თვე ლო ში ვერც კი წარ მო იდ გენ დნენ 
ელ ექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბა ასე თუ გავ რცელ
დე ბო და. შე სა ბა მი სად, მა შინ არც იყო სა ჭი
რო ამ სა კითხის სა მარ თლებ რი ვი და რე გუ
ლი რე ბა, მაგ რამ ახ ლა სხვა მდგო მა რე ობაა. 
ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე
ბის კვალ დაკ ვალ ელ ექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბის 
რო ლიც გა იზ არ და, სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა კი 
სამ წუ ხა როდ, ჯერ არ არ ის სრულ ყო ფი ლი 
სა ამ ის ოდ. ელ ექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბის გან ვი
თა რე ბი სათ ვის, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ჭი

როა ერ თი ანი სა კა ნონ მდებ ლო სტრა ტე გი ის 
შე მუ შა ვე ბა და შე სა ბა მი სად ელ ექ ტრო ნუ
ლი ვაჭ რო ბის, ელ ექ ტრო ნუ ლი ხელ მო წე
რის სა კითხე ბის სა კა ნონ მდებ ლო წე სით 
რეგ ლა მენ ტა ცია”, — ეს ამ ონ არ იდია პრე
ზენ ტა ტო რის სიტყვე ბი დან. თა მარ ზო იძ ემ, 
ნი ნო ბე რი ძემ, მაია ტა კი ძემ, ირ მა მა ის ურ
აძ ემ, ნი ნო დი ას ამ იძ ემ ილია ნი ჟა რა ძემ და 
გი ორ გი და ვი თა ძემ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
პრო ექ ტზე “სქე სის შეც ვლის შე სა ხებ” იმ უშ
ავ ეს. “თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში მკვეთ რად 
შე ინ იშ ნე ბა იმ პირ თა მა ტე ბა, რო მელ თაც 
სურთ სქე სის შეც ვლა. ეს არ ის სო ცი ალ ური 
რე ალ ობა. დღეს დღე ობ ით სა ქარ თვე ლო ში 
არ ის ოფ იცი ალ ურ ად სქეს შეც ვლი ლი 4 ად
ამი ანი, თუმ ცა მსურ ველ პირ თა რიცხვი ძა
ლი ან დი დია. სამ წუ ხა როდ, გან სა კუთ რე ბით 
ეს სა კითხი დგას ბავ შვებ ში. ამ მხრივ მსოფ
ლი ოში სა ვა ლა ლო სტა ტის ტი კაა”, — ეს იმ 
მი ზე ზის მცი რე დი ნა წი ლია, რა მაც სტუ დენ
ტთა ჯგუფს სწო რედ ამ სა კითხის და მუ შა
ვე ბის კენ უბ იძ გა. 

ყუ რად სა ღე ბია სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
პრო ექ ტი “ტრა დი ცი ული ქარ თუ ლი სა მო
სის სა ხელ მწი ფო სიმ ბო ლოდ აღი არ ებ ისა 

და პო პუ ლა რი ზა ცი ის შე სა ხებ”. სწო რეს 
ეს იყო მე სა მე ჯგუ ფის პრე ზენ ტა ცი ის თე
მა. კა ნონ პრო ექ ტის ინ იცი ატ ორ ები და ავ
ტო რე ბი მა რი ამ ოქ რო პი რი ძე, შო რე ნა მეს
ხი ძე, სა ლო მე ნო დია, მაგ და ცეცხლა ძე, 
გი ული ჯო ყი ლა ძე, ია ხვი ჩია და ივ ლი ტა 
მა კა რა ძე გახ ლდნენ. მა თი ვე თქმით, კა ნონ
პრო ექ ტის მი ზანს წარ მო ად გენს ქარ თუ ლი 
ერ ოვ ნუ ლი სა მო სის ტა რე ბის ტრა დი ცი ის 
დამ კვიდ რე ბა, რაც გა უღ რმა ვებს ქარ თველ 

ხალ ხს ერ თი ან სულ სა და პატ რი ოტ იზ
მს, ეს კი ქვეყ ნის სიძ ლი ერ ის მა ნიშ ნე ბე ლი 
გახ დე ბა.მო ეთხე ჯგუ ფის საპ რე ზენ ტა ციო 
თე მა, რო მე ლიც მხო ლოდ ვა ჟე ბის გან იყო 
და კომ პლექ ტე ბუ ლი, სა ქარ თვე ლოს კა ნო
ნი “მსუ ბუ ქი ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის 
ლე გა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ” გახ ლდათ. სულ
ხან ფა ლა ვან დიშ ვილ მა, და თო მეს ხი ძემ, 
გი ორ გი ირ ემ აძ ემ, ჯე მალ კა ხა ძემ, ირ აკ ლი 
მი ქე ლა ძემ და ზუ რაბ მეს ხი ძემ დამ სწრე სა
ზო გა დო ებ ას არ სე ბუ ლი რე ალ ობა აჩ ვე ნეს. 
ეს კა ნო ნი აწ ეს რი გებს მსუ ბუ ქი ნარ კო ტი
კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის ლე გა ლი ზა ცი ის წესს, 
მოხ მა რე ბის პი რო ბებს, მომ ხმა რე ბელ თა 
უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ობ ებს, სა ხელ მწი
ფოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და ლე გა ლი ზა ცი
ას თან და კავ ში რე ბულ სხვა სა მარ თა ლურ
თი ერ თო ბის სა კა ნონ მდებ ლო სა ფუძ ვლებს. 
გა მოც და მსჯე ლო ბადის კუ სი ის ფორ მა
ტით წა რი მარ თა. თი თოეული პრე ზენ ტა ტო
რის გა მოს ვლის შემ დეგ, სა ჯა როდ თე მის 
და დე ბით და ნაკ ლო ვან მხა რე ებ ზე ისა უბ
რეს, სა ჯა რო იყო შე ფა სე ბის პრინ ცი პიც, 
რაც სტუ დენ ტე ბის ვე თქმით, გა მოც დას 

ობი ექ ტუ რო ბას მა ტებ და.”ვფიქ რობ, კა
ნონ პრო ექ ტზე ას ეთი მუ შა ობა და შემ დეგ 
გა მოც დის ამ გვა რად ჩა ტა რე ბა, უფ რო ეფ
ექ ტურ შე დეგს იძ ლე ვა. მი ვეჩ ვი ეთ გუნ დურ 
მუ შა ობ ას და მტკი ცე ბის, დე ბა ტე ბის მე ტი 
პრაქ ტი კა შე ვი მუ შა ვეთ”, — სა უბ რობს გა
მოც დის შემ დეგ სულ ხან ფა ლა ვან დიშ ვი ლი.
მა რი ამ ოქ რო პი რი ძე ამ ბობს, რომ მის გა
კე თე ბუ ლი პრე ზენ ტა ცი ით მეტნაკ ლე ბად 
კმა ყო ფი ლია, თუმ ცა იმ ას აც დას ძენს, რომ 
სა კუ თა რი თა ვი სა და გუნ დის ბევ რად უკ ეთ 
წარ მო ჩე ნა შე ეძ ლო: “გა მოც დის თვის და ვა
ლე ბად სა კუ თა რი კა ნონ პრო ექ ტის შედ გე ნა 
მოგ ვე ცა. თე მა ზე და მო უკ იდ ებ ლად ვი მუ
შა ვეთ. გა მე ხარ და, რომ ჩვენს მი ერ არ ჩე
ული თე მა აუდ იტ ორი ის თვის სა ინ ტე რე სო 
აღ მოჩ ნდა”. კა ნონ პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია, 
რო მე ლიც 20 ქუ ლით ფას დე ბო და, ფი ნა ლუ
რი გა მოც დის მხო ლოდ ერ თი კომ პო ნე ნე ტი 
იყო. მი ღე ბუ ლი ქუ ლა კა ნონ პრო ექ ტის შემ
მუ შა ვე ბე ლი ჯგუ ფის წევ რს უნ და და ეწ ერა. 
სტუ დენ ტებ მა ას ევე ორ მოც კითხვი ანი ტეს
ტუ რი გა მოც და ჩა აბ არ ეს, სა დაც მაქ სი მა
ლუ რი შე ფა სე ბა ას ევე 20 ქუ ლა იყო. 

სა ინ ტე რე სო წიგ ნე ბი

ქ. თბი ლის ში, გა მომ ცემ ლო ბა “ინ ოვ აცი
ის” მი ერ გა მო იცა შო თა რუს თა ვე ლის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მას წავ ლებ ლის, 
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე
ტის დოქ ტო რან ტის გი ვი აბ აშ იძ ის წიგ ნე ბი 
“პრო კუ რო რი, რო გორც სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნის სუ ბი ექ ტი” (გა მო ძი ებ ის 
სტა დი აზე) და “დამ ცვე ლი სის ხლის სა მარ
თლის პრო ცეს ში” (წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის 
და პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში 
საქ მის გან ხილ ვის სტა დი აზე), რი თაც ავ
ტორ მა კი დევ ორი სა ინ ტე რე სო და კარგ 
მეც ნი ერ ულ დო ნე ზე და მუ შა ვე ბუ ლი წიგ ნი 
შე მა ტა რო გორც სის ხლის საპ რო ცე სო სა
მარ თლის აქ ტუ ალ ურ სა კითხებ ზე მის მი ერ 
ად რე გა მო ცე მულ სხვა წიგ ნებს და ათე ულ
ობ ით სა მეც ნი ერო ნაშ რო მებს, ას ევე სა ერ
თოდ იურ იდი ულ სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ
რას ნაშ რო მე ბი ეხ ება სის ხლის საპ რო ცე სო 
სა მარ თლის თე ორი ის მნიშ ვნე ლო ვან პრობ
ლე მებს, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ
ალ ურია თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში, რა მაც 
გა მო იწ ვია ამ სა კითხე ბი სად მი ავ ტო რის სა
მეც ნი ერო და ინ ტე რე სე ბა. წიგ ნში “პრო კუ
რო რი, რო გორც სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
დევ ნის სუ ბი ექ ტი” (გა მო ძი ებ ის სტა დი აზე) 
გან ხი ლუ ლი და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სის
ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის ცნე ბა, მი სი 
თე ორი ული და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
სის ხლის სა მარ თლის პრო ცეს ში, პრო კუ
რო რის მი ერ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ

ნის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი ელ ება გა მო ძი ებ ის 
სტა დი აზე. ავ ტო რის მი ერ დე ტა ლუ რად არ
ის წარ მოდ გე ნი ლი და მეც ნი ერ ულ დო ნე ზეა 
და მუ შა ვე ბუ ლი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
დევ ნის სა მარ თლებ რი ვი ინ სტი ტუ ტის კონ
ცეპ ტუ ალ ური სა ფუძ ვლე ბი გა მო ძი ებ ის 
სტა დი აზე, დის კრე ცი ული დევ ნის პრინ ცი
პე ბი, პრო კუ რო რის რო ლი სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნის ფუნ ქცი ის გან ხორ ცი
ელ ებ აში, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა 
გა მო ძი ებ ის სტა დი აზე — საკ მა ოდ აქ ტუ
ალ ური და საპ რობ ლე მო სა კითხია სის ხლის 
სა მარ თლის პრო ცეს ში. მით უმ ეტ ეს ახ ლა, 
რო ცა 2010 წლის პირ ველ ოქ ტომ ბერს ძა
ლა ში შე ვი და სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა
მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სი. ამ ახ ალ მა 
ნორ მა ტი ულ მა აქ ტმა ბევ რი სა კა ნონ მდებ
ლო ნო ვა ცია შე მო იტ ანა და მათ შო რის, 
ერთერთ სი ახ ლეს წარ მო ად გენს დის კრე
ცი ის პრინ ცი პის და კა ნო ნე ბა თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თულ სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო 
კა ნონ მდებ ლო ბა ში. ამ ავე კო დექ სით, სის
ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის პრინ ცი პე
ბი ახ ლე ბუ რა დაა მო წეს რი გე ბუ ლი, მი სი 
დაწყე ბა და გან ხორ ცი ელ ება მხო ლოდ პრო
კუ რო რის დის კრე ცი ული უფ ლე ბა მო სი ლე
ბაა. 

ავ ტორს სწო რედ ამ კუთხით აქ ვს გან
ხი ლუ ლი და გა ან ალ იზ ებ ული სის ხლის სა
მარ თლებ რი ვი დევ ნის სა კითხე ბი და მი სი 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს 

იუს ტი ცი ის მი ნის
ტრის 2010 წლის 8 
ოქ ტომ ბრის ბრძა
ნე ბით “სის ხლის 
სა მარ თლის პო ლი
ტი კის სა ხელ მძღვა
ნე ლო პრინ ცი პე ბის 
ზო გა დი ნა წი ლის 
დამ ტკი ცე ბის შე სა
ხებ” გან საზღვრუ
ლი ის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი, 
რომ ლის მი ხედ ვით 
პრო კუ  რა  ტუ  რის 
ორ გა ნო ებ მა სის
ხლის სა მარ თლის 
პო ლი ტი კის შე სა
ბა მი სად უნ და შე
ას რუ ლოს სა ხელ

მწი ფო ებ რი ვი ფუნ ქცია მა ღა ლი ხა რის ხის 
სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის გან ხორ
ცი ელ ებ ის ათ ვის. წიგ ნში გან ხი ლუ ლია ის
ეთი სა კითხე ბი, რაც იურ იდი ულ ლი ტე რა
ტუ რა ში, მეც ნი ერიურ ის ტებს შო რის საკ მა
ოდ სა კა მა თოა და აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას 
იწ ვევს. მათ შო რის შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს 
სა კითხი იმ ის შე სა ხებ, ით ვლე ბა თუ არა 
სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნად პრო კუ რო
რის საქ მი ან ობა, რო მელ საც ის ახ ორ ცი ელ
ებს საქ მე ში ბრალ დე ბუ ლის გა მო ჩე ნამ დე; 
იმ პი რის მი მართ გა ტა რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო 
ხა სი ათ ის მოქ მე დე ბე ბი, რო მე ლიც და ნა შა
ულ ის ჩა დე ნი სას შე ურ აცხა დი იყო, არ ის თუ 
არა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა; სის
ხლის სა მარ თლის კა ნონ მდებ ლო ბით გან
საზღვრულ მოქ მე დე ბა თა ერ თობ ლი ობ აში, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნის გან ხორ ცი ელ ებ ის აკ ენ, 
მოიაზრება თუ არა აღ კვე თის ღო ნის ძი ებ
ები; რო მე ლი საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბი ატ
არ ებ და სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის 
ხა სი ათს გა მო ძი ებ ის სტა დი აზე; სის ხლის
სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის ფუნ ქცი ის არ სის 
პრობ ლე მის და წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის შე სა
ბა მი სო ბის; გა მო ძი ებ ისა და სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნის გა მიჯ ვნის; ტერ მი ნე ბის 
ბრალ დე ბის ფუნ ქცი ისა და სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნის ფუნ ქცი ის გა იგ ივ ებ ის 
შე სა ხებ და სხვა.

წიგ ნი “დამ ცვე ლი სის ხლის სა მარ თლის 
პრო ცეს ში” (წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის და 
პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში საქ
მის გან ხილ ვის სტა დი აზე), ეხ ება ას ევე 
სის ხლის სა მარ თლის პრო ცე სის თე ორი ის 
ერთერთ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას. მას
ში გან ხი ლუ ლია წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის და 
პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში, სის
ხლის სა მარ თლის საქ მის გან ხილ ვის სტა დი
აზე დამ ცვე ლის მო ნა წი ლე ობ ის თე ორი ული 
და სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი. კერ ძოდ, 
დამ ცვე ლის ცნე ბა და არ სი, დაც ვის ცნე
ბა, დამ ცვე ლის საპ რო ცე სო მდგო მა რე ობა, 
ფუნ ქცი ები და უფ ლე ბამო ვა ლე ობ ანი, ად
ვო კა ტის საქ მი ან ობ ის პრო ფე სი ული ეთ იკ ის 
სა კითხე ბი.. ავ ტო რის მი ერ, სა თა ნა დო ლი
ტე რა ტუ რის გა მო ყე ნე ბით, რაც ნაშ რომ ში 
საკ მა ოდ უხ ვად და მრა ვალ ფე როვ ნად არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი, დე ტა ლუ რად არ ის გან ხი
ლუ ლი წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის და პირ ვე

ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში, სის ხლის 
სა მარ თლის საქ მის გან ხილ ვის სტა დი აზე 
დამ ცვე ლის მო ნა წი ლე ობ ის ყვე ლა მნიშ ვნე
ლო ვა ნი და პრაქ ტი კუ ლად გა მო სა ყე ნე ბე ლი 
სა მარ თლებ რი ვი სა კითხე ბი.

ორ ივე ნაშ რომ ში ავ ტორს იურ იდი ულ ლი
ტე რა ტუ რა ში სის ხლის სა მარ თლის სპე ცი
ალ ის ტე ბის მი ერ საკ ვლევ სა კითხებ თან და
კავ ში რე ბით გა მოთ ქმულ სა დაო სა კითხე
ბის გარ შე მო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქ ვს თა ვი სი 
მო საზ რე ბე ბი და სა თა ნა დო მეც ნი ერ ული 
და სა ბუ თე ბის სა ფუძ ველ ზე გად მო ცე მუ ლი 
აქ ვს დას კვნე ბი ამ სა კითხებ თან და კავ ში რე
ბით.წიგ ნე ბი გან კუთ ვნი ლია სა მარ თალ დამ
ცავ სფე რო ში მო მუ შა ვე პრაქ ტი კო სი მუ შა
კე ბის, ლექ ტო რე ბის, სა მეც ნი ერო სფე რო ში 
მო მუ შა ვე პი რე ბის და სტუ დენ ტე ბი სათ ვის. 
ის დახ მა რე ბას გა უწ ევს აგ რეთ ვე აღ ნიშ ნუ
ლი სა კითხით და ინ ტე რე სე ბულ მკითხველს. 
ამ ჟა მად, გი ვი აბ აშ იძე მუ შა ობს სა დოქ ტო
რო დი სერ ტა ცი აზე სის ხლის საპ რო ცე სო 
სა მარ თლის მე ტად რთულ და სა ინ ტე რე სო 
სა კითხზე “პრო კუ რო რი გა მო ძი ებ ის სტა დი
აზე”(თა ნა მედ რო ვე რე ალ ობა). 

ნუგ ზარ გაბ რი ჩი ძე, 
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერს იტ ეტ ის 
ჰუ მა ნი ტა რულტექ ნი კუ რი ფა კულ ტე ტის 
სრუ ლი პრო ფე სო რი

მი ხე ილ მამ ნი აშ ვი ლი,
 სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის სრუ ლი პრო ფე
სო რი
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შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს 
“ეტ ალ ონი რე გი ონ ული სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტის” 

ტი ტუ ლი მი ენ იჭა

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებ მა მე დია
პრო ექტ “ეტ ალ ონ ში” მი იღ ეს მო ნა
წი ლე ობა. პირ ვე ლო ბა გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის მა
გის ტრან ტმა კა ხა ბერ ქა მა და ძემ მო
იპ ოვა, მე ორე ად გილ ზე სო ცი ალ ურ 
მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ
თალ მცოდ ნე ობ ის III კურ სის სტუ დენ
ტი ჯა ბა ლო მა ძე გა ვი და, მე სა მე ად

გილ ზე — გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ
ებ ათა ფა კულ ტე ტის II კურ სის სტუ
დენ ტი მა რი ამ ბოლ ქვა ძე. ერ ოვ ნულ მა 
მე დიაპრო ექ ტმა “ეტ ალ ონ მა” შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტეტს აჭ არ ის რე გი ონ ში სა გან მა
ნათ ლებ ლო ინ ოვ აცი ებ ისა და სწო რი 
მე ნეჯ მენ ტი სათ ვის 2010 წლის “ეტ
ალ ონი რე გი ონ ული სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის” ტი ტუ ლი მი ან იჭა.

ან ნა ფირ ცხა ლაშ ვი
ლი შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის იურ იდი ული 
ფა კულ ტე ტის კურ
სდამ  თავ  რე  ბუ  ლია , 
რო მელ მაც მა გის ტრი
სა და დოქ ტო რის აკ

ად ემი ური ხა რის ხი გერ მა ნი აში — ჰუმ ბოლ დტი სა 
და პოტ სდა მის უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში წარ მა ტე ბით 
მო იპ ოვა. ორი შვი ლის დე და გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი 
მო ნოგ რა ფი ის ავ ტო რია. რამ დე ნა დაც ჩვენ თვის 
ცნო ბი ლია, იგი პირ ვე ლია ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ის ტო რი აში, რო მელ მაც სა დოქ ტო რო დი სერ ტა
ცია გერ მა ნი აში და იც ვა და პირ ვე ლია სო ცი ალ ურ 
მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ თალ მცოდ ნე
ობ ის ფა კულ ტე ტი სათ ვის, რო მელ მაც გერ მა ნულ 
ენ აზე სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი გა მოს ცა. ქალ ბა ტო
ნი ან ნა მომ დევ ნო სე მეს ტრი დან ჩვე ნი უნ ივ ერ სი
ტე ტის სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის სპე ცი ალ ობ ის მა
გის ტრან ტებს ევ რო პის სა მარ თალს წა უკ ითხავს. 

— ქალ ბა ტო ნო ან ნა, პირ ველ რიგ ში გი ლო ცავთ 
დოქ ტო რის აკ ად ემი ური ხა რის ხის მო პო ვე ბას და 
შემ დგომ სა მეც ნი ერო წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ. 
სა ინ ტე რე სოა, რო გორ გა იხ სე ნებ დით ბა თუ მის 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ
ში სწავ ლის პე რი ოდს?

—19931998 წლებ ში ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ
ტეტ ზე ვსწავ ლობ დი, რო მე ლიც წარ ჩი ნე ბით და
ვამ თავ რე. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მა შინ სა ქარ
თვე ლო ში ძა ლი ან რთუ ლი სო ცი ალ ური, პო ლი ტი
კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა იყო, მო გო
ნე ბე ბი ბა თუ მუ რი სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბი დან 
ყო ველ თვის სა სი ამ ოვ ნოა ჩემ თვის. სწო რედ უნ
ივ ერ სი ტეტ ში სწავ ლი სას წარ მო იშ ვა ინ ტე რე სი 
ჩემ ში, რომ უფ რო ღრმად ჩავ წვდო მო დი ად ამი ან
ის უფ ლე ბათა ვი სუფ ლე ბა თა ფი ლო სო ფი ას, თე
ორი ულ საწყისს და მის პრაქ ტი კულ გა მო ყე ნე ბას 
სა მარ თლის სხვა დას ხვა დარ გებ ში. ბა ტონ ზა ზა 
რუ ხა ძეს თან ჩე მი სა კურ სო ნაშ რო მის შემ დეგ, სა

ბო ლო ოდ გა დავ წვი ტე, რომ უფ რო სე რი ოზ ული 
სა მეც ნი ერო საქ მი ან ობა მსურ და. 

— მა გის ტრა ტუ რა სად და ამ თავ რეთ?
— 1999 წელს გერ მა ნი აში გა ვემ გზავ რე. და ახ

ლო ებ ით ერ თი წე ლი გერ მა ნუ ლი ენ ის სა უნ ივ ერ
სი ტე ტო დო ნე ზე შეს წავ ლას მო ვან დო მე. 2000
2002 წლებ ში ბერ ლინ ში, ჰუმ ბოლ დტის უნ ივ ერ
სი ტე ტის იურ იდი ულ ფა კულ ტეტ ზე ვსწავ ლობ დი 
მა გის ტრა ტუ რა ში. სა მა გის ტრო თე მა და ვი ცა ვი 
თე მა ზე “ად ამი ან ის თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა ქარ თვე
ლო სა და გერ მა ნი ის კონ სტი ტუ ცი ებ ში”. 2002 
წლის ივ ლის ში მო ვი პო ვე სა მარ თლის მა გის ტრის 
ხა რის ხი (LL.M).

— რო გო რია იქა ური სტუ დენ ტუ რი ცხოვ რე ბა?
— სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია. იქ უმ რავ ლე სო

ბა მუ შა ობს და ცდი ლობს თა ვი სი შრო მით იცხოვ
როს. ამ იტ ომ აც მათ ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე ბი სა
გან გან სხვა ვე ბით, და მო უკ იდ ებ ლად ცხოვ რე ბის 
მე ტი სა შუ ალ ება აქ ვთ.

— სწავ ლის პა რა ლე ლუ რად სად მე მუ შა ობ
დით?

— გერ მა ნი აში სწავ ლის პე რი ოდ ში რამ დე ნი მე 
სტა ჟი რე ბა გა ვი არე. მათ შო რის ჩემ თვის ყვე ლა
ზე სა ინ ტე რე სო გერ მა ნი ის ბუნ დეს ტაგ ში (პარ
ლა მენ ტში) და ად ამიაინის უფ ლე ბა თა ცენ ტრში 
სტა ჟი რე ბა იყო. სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუ ნე ბამ დე 
კი, ბო ლო რამ დე ნი მე თვე, ბერ ლი ნის ად ვო კატ თა 
სა ზო გა დო ებ აში ვმუ შა ობ დი. 

— რო გო რი ურ თი ერ თო ბა გქონ დათ იქა ურ 
პრო ფე სუ რას თან?

— და მო კი დე ბუ ლე ბა გერ მა ნელ პრო ფე სორ
სა და სტუ დენ ტს შო რის ძა ლი ან უშუ ალოა. იქ 
არა მხო ლოდ ლექ ტო რებს, არ ამ ედ სხვა პერ სო
ნალ საც ძა ლი ან თბი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქ ვთ 
უცხო ელი სტუ დენ ტე ბი სად მი. ჩვენ თვის იმ არ თე
ბო და გან სა კუთ რე ბუ ლი სე მი ნა რე ბი, გვიწყობ
დნენ ექ სკურ სი ებს. ზო გა დად უცხო ელი სტუ დენ
ტე ბი სათ ვის არ სე ბობ და მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო 
პროგ რა მა. 

— რა თე მა ზე და იც ავ ით სა დოქ ტო რო დი სერ
ტა ცია, ვინ იყო თქვე ნი თე მის ხელ მძღვა ნე ლი და 

რო გორ გა იხ სე ნებ დით თე მა ზე მუ შა ობ ის პე რი
ოდს?

— გერ მა ნი აში დი სერ ტა ცი ის წე რი სას დოქ
ტო რან ტი სრუ ლი ად თა ვი სუ ფა ლია. მის თვის არ 
არ სე ბობს უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ გა წე რი ლი სა
ვალ დე ბუ ლო ვა და. ამ ას იგი თვი თონ გეგ მავს. 
წე ლი წად ში ერ თხელ იმ არ თე ბა სე მი ნა რი, სა დაც 
დოქ ტო რან ტი ხვდე ბა თე მის ხელ მძვა ნელს და 
სხვა დოქ ტო რან ტებს. თი თოეულის სა დი სერ ტა
ციო თე მის შე სა ხებ დის კუ სი ები იმ არ თე ბო და. 
ჩე მი თე მის ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე
სო რი ექ ჰარდ ქლა ინი იყო, რო მე
ლიც გა ერ ოს ად ამ ინ ის უფ ლე ბა თა 
კო მი ტე ტის წევ რი და რამ დენ ჯერ
მე სტრას ბურ გის ად ამი ან ის უფ
ლე ბა თა სა სა მარ თლო ში (ად ჰოც) 
მო სა მარ თლე გახ ლდათ. ძა ლი ან 
მი ხა რია და ვა მა ყობ იმ ით, რომ მას
თან მუ შა ობ ის სა შუ ალ ება მო მე ცა. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ის გერ მა
ნი აში ერთერ თი გან თქმუ ლი ად
ამი ანია, სტუ დენ ტებ თან მას უშუ
ალო, თბი ლი და მე გობ რუ ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ და. მი სი მე უღ ლე 
ხში რად ამ ზა დებ და ვახ შამს და სა
ღა მო ობ ით დოქ ტო რან ტებს მას
თან სტუმ რად გვე პა ტი ჟე ბო და. იქ 
იმ არ თე ბო და ძალ ზედ სა ინ ტე რე
სო დის კუ სი ები, გან სა კუთ რე ბით 
— სა ერ თა შო რი სო სა კითხებ ზე. 
ამ იტ ომ ხში რად მეძ ლე ოდა სა შუ ალ ება გა მეც ნო 
სხვე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი პრობ
ლე მე ბი, სხვა თვა ლით მეჩ ვე ნე ბი ნა ჩე მი მე გობ
რე ბი სათ ვის რუ სეთსა ქარ თვე ლოს კონ ფლიქ ტის 
ნამ დვი ლი სუ რა თი. 

— თქვენ გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი წიგ ნის ავ ტო რი 
ხართ. ეს თქვე ნი სპე ცი ალ ობ ის აქა ური პრო ფე
სუ რის თვის ორ მა გად სა ამ აყოა. რას ეხ ება თქვენ 
მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნოგ რა ფია?

— 2009 წლის იან ვარ ში მო მე ნი ჭა პოტ სდა მის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ

ტო რის ხა რის ხი. ჩე მი სა დი სერ ტა ციო თე მაა “სა
ხელ მწი ფოს დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა და ად ამ ინ ის 
უფ ლე ბა თა ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ქმე დე ბა სა ქარ
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში”. გერ მა ნი აში დოქ ტო
რან ტი ვალ დე ბუ ლია, რომ სა დი სერ ტა ციო ნაშ
რო მი წიგ ნად გა მოს ცეს. ჩე მი მო ნოგ რა ფია წარ
მო ად გენს ჩე მი ვე დი სერ ტა ცი ის გა ნახ ლე ბულ და 
რე დაქ ტი რე ბულ ფორ მას. 

— თქვენ ორი შვი ლის დე და ბრძან დე ბით. არ 
იყო რთუ ლი ოჯ ახ ისა და სწავ ლაგა ნათ ლე ბის 

ერ თმა ნეთ ზე მორ გე ბა?
— დი ახ, ჩე მი ორ ივე შვი ლი ბერ

ლინ ში და იბ ადა. რა თქმა უნ და, 
რთუ ლია ოჯ ახი და სწავ ლა ან მეც
ნი ერ ული მუ შა ობა ერ თად. მე უღ
ლის დახ მა რე ბის გა რე შე ჩემ თვის 
ეს ყვე ლა ფე რი შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე
ბო და. მის დამ სა ხუ რე ბას ყო ველ
თვის გან სა კუთ რე ბით აღ ვნიშ ნავ. 
სა ქარ თვე ლო ში გა სუ ლი წლის მა
ის ში დავ ბრუნ დი. გერ მა ნი ში სულ 
თერ თმე ტი წე ლი ვცხობ რობ დი. 

— ამ ჟა მად სად მოღ ვა წე ობთ?
— ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს სა

კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში, 
სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფი
სა და კვლე ვე ბის დე პარ ტა მენ ტში 
მრჩევ ლად ვმუ შა ობ. მო მა ვა ლი 
სე მეს ტრი დან ბა თუ მის შო თა რუს
თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი

ტე ტის სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და 
სა მარ თამ ცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტის სა მარ თალ
მცოდ ნე ობ ის სპე ცი ალ ობ ის მა გის ტრან ტე ბი სათ
ვის ევ რო პის სა მარ თალს წა ვი კითხავ. 

— თქვე ნი სა მო მავ ლო გეგ მე ბი და პერ სპექ ტი
ვე ბი...

— მი ხა რია რომ ბა თუმ ში დავ ბრუნ დი. ჩემს მო
მა ვალს მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში ვხე დავ. ბედ ნი
ერი ვიქ ნე ბი, თუ ჩემს ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე
ბას ქარ თველ სტუ დენ ტებს გა ვუ ზი არ ებ.

  წარ მა ტე ბუ ლი მეც ნი ერი

 მთის სიყ ვა რუ ლით ნა ამ ბო ბი
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დიდ მა ნი კო კეცხო ველ მა შე სა ნიშ ნა ვი ტრა დი
ცია და ამ კვიდ რა. ბა ტო ნი ნი კო იყო მცე ნა რე თა 
სამ ყა როს, თით ქოს და, უტყვი, მაგ რამ ამ ავ დრო
ულ ად, ფერ თა სი ლა მა ზის, სურ ნე ლე ბა თა, სუ ლი
ერი და ხორ ცი ელი სიმ დიდ რის ძი რი თა დი წყა როს 
ქო მა გი და უზ ადო მე სა იდ უმ ლე. მან თა ვის მეც
ნი ერ ულპუბ ლი ცის ტურ ნა წარ მო ებ ებ ში: “არ სი
ან იდ ან მოვ დი ვარ, მო მი ხა რი ან”, “მეცხრე მთაც 
გა და ვი არ ეთ”, “მორ ბის არ აგ ვი არ აგ ვი ანი” და 
სხვა, თით ქოს და, ღვთა ებ რივ ენ აზე აალ აპ არ აკა 
სა ქარ თვე ლოს ბუ ნე ბა. მის წიგ ნებ შიოს ტა ტუ რად 
არ ის შე კაზ მულშე ზა ვე ბუ ლი უზ ადო მეც ნი ერ
ული ნი ჭი, ბუ ნე ბის მხატ ვრუ ლი ხედ ვი სა და გად
მო ცე მის სა ოც არი ტა ლან ტი. სა კუ თა რი ქვეყ ნი
სა და მი სი, მარ თლაც, ულ ამ აზ ესი ბუ ნე ბი სად მი 
თავ და ვიწყე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი სა და იმ ტკი ვი ლე
ბის წი ნას წა რი გან ცდაც, რაც ამ სა ოც არ ბუ ნე ბას 
ად ამი ან ის ხე ლით შე იძ ლე ბა და ემ უქ როს. 

 ამ იტ ომ აც, სუ ლაც არ გვეჩ ვე ნე ბა უჩ ვე ულ ოდ 
ბა ტო ნი ნი კოს გა დაწყვე ტი ლე ბა, ახ ალ გაზ რდა, 
ჯერ კი დევ ბო ტა ნი კის სიყ ვა რუ ლით აღ ტყი ნე ბუ
ლი, სრუ ლი ად უმ წი ფა რი მეც ნი ერ ის — მურ მან 
და ვი თა ძის გაგ ზავ ნა მიზ ნობ რივ ას პი რან ტუ რა
ში მოს კო ვის პე და გო გი ური ინ სტი ტუ ტის ბო ტა
ნი კის კა თედ რა ზე, თა ნაც, ბო ტა ნი კის ერთერ თი 
ყვე ლა ზე რთუ ლი დარ გის — მცე ნა რე თა მორ ფო
გე ნე ზის მი მარ თუ ლე ბით კვა ლი ფი ცი ური კად რის 
მო სამ ზა დებ ლად. ბა ტონ მა ნი კომ თა ვი სი სა ოც
არი ინ ტუ იცი ით იგ რძნო ახ ალ გაზ რდა კა ცის 
სწრაფ ვა იმ გზი სად მი, რო მე ლიც თვით ბა ტო ნი 
ნი კოს სტი ქია იყო და ყვე ლა ზე მე ტად აინ ტე რე
სებ და.

დი დი მეც ნი ერ ის, მწერ ლი სა და სა ზო გა დო 
მოღ ვა წის ეს წი ნას წა რი ხედ ვაც სა ფუძ ვლი ანი 
აღ მოჩ ნდა. ამ ჟა მად უკ ვე ღვაწ ლმო სილ მა მეც
ნი ერბო ტა ნი კოს მა, ბი ოლ ოგი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტორ მა, რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის სრულ მა პრო ფე სორემ ერ იტ უს მა, მურ
მან და ვი თა ძემ სულ რამ დე ნი მე წლის წინ გა მო

აქ ვეყ ნა საკ მა ოდ სქელ ტა ნი ანი წიგ ნი “ყვა ვი ლი 
თოვ ლში”. წიგ ნმა დი დი მო წო ნე ბა და აღი არ ება 
პო ვა. და იწ ერა კი დეც სა თა ნა დო რე ცენ ზი ები. 
სულ ახ ლა ხან კი გა მო ვი და მი სი მე ორე, ას ევე 
მოზ რდი ლი მეც ნი ერ ულპუბ ლი ცის ტუ რი წიგ ნი 
“მთის ძა ხი ლი”. ორ ივე წიგ ნი იმ მთა ვარ პრობ ლე
მებს ეძ ღვნე ბა, რო მელ თა გა დაჭ რა ზეც ზრუნ ვა 
თა ვის დრო ზე ბა ტონ მა ნი კომ და იწყო. სა კითხი 
ეხ ება ცოცხა ლი ბუ ნე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი 
მცე ნა რე თა სამ ყა როს სა იდ უმ ლო ებ ათა წარ მო
ჩე ნას, მცე ნა რის, რო გორც ცოცხა ლი ორ გა ნიზ
მის და ფა რუ ლი “გრძნო ბე ბის” წა კითხვა სა და მის 
მხატ ვრულპუბ ლი ცის ტურ გა შიშ ვლე ბას, ყვე ლა 
ჯუ რის მკითხვე ლი სათ ვის გა სა გებ ენ აზე გად მო
თარ გმნას და, ამ ას თა ნა ვე, ბუ ნე ბის ამ სა ოც არი 
ქმნი ლე ბის მშვე ნი ერ ებ ასა და მნიშ ვნე ლო ბას თან 
ერ თად იმ ტკი ვი ლე ბის მეც ნი ერ ულ პუბ ლი ცის
ტურ გა მომ ზე ურ ებ ას, რაც ცოცხალ ბუ ნე ბას ად
ამი ანი თა ვი სი ხე ლით, ზოგ ჯერ უგ უნ ური მოქ მე
დე ბით აყ ენ ებს ხოლ მე. 

თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ წიგ ნის — 
“მთის ძა ხი ლი” — ავ ტორს ას აკ ისა და გა მოც დი
ლე ბის კვალ დაკ ვალ აშ კა რად ეტყო ბა, რო გორც 
მეც ნი ერ ული სიმ წი ფე, ას ევე მოვ ლე ნე ბის მხატ
ვრუ ლი ფორ მით აღ წე რაგად მო ცე მის ოს ტა ტო
ბაც. წიგ ნს წი თელ ზო ლად გას დევს ავ ტო რის გუ
ლი ანი სიყ ვა რუ ლი თა ვი სი მშობ ლი ური კუთხის 
— აჭ არ ის მთის ბუ ნე ბი სად მი. იგი ცდი ლობს, ისე 
აღ წე როს აქა ური ბუ ნე ბა, ად ამი ან თა საქ მი ან ობა, 
წი ნა პარ თა გან მომ დი ნა რე ტრა დი ცი ები, რომ ყო
ვე ლი ვე მკითხვე ლის გრძნო ბე ბის საზ რდოდ გა
და აქ ცი ოს, შე აყ ვა როს და შე ას ის ხლხორ ცოს იგი 
მთის მკაცრ, მაგ რამ სა ოც რად წარ მტაც სამ ყა
როს თან. ავ ტო რი სი ამ აყ ით წერს, რომ “აქ ფარ

თოდ არ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი და სა ერ
თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის ბუ ნებ რი ვი მშვე ნე ბით 
გა მორ ჩე ული ეკ ოს ის ტე მე ბი”, “შუა სა უკ უნე ებ ის 
ოქ რო პი ლა ურ ის ცი ხე და რა ჯად უდ გას ხე ობ ას. 
იც ავ და ქარ თულ სიწ მინ დე ებს გა დამ თი ელი მომ
ხდუ რე ბი სა გან, უცხო ური შე მოჭ რი სა გან. ალ ბათ 
ამ იტ ომ, ამ ხე ობ აში წი ნა პარ თა ად ათჩვე ვე ბი და 
ტრა დი ცი ები გა მორ ჩე ულ ადაა შე მო ნა ხუ ლი.” 

ავ ტორს ახ არ ებს ის, რომ სა ქარ თვე ლოს და
მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ ბევ რი 
რამ სა სი კე თოდ შე იც ვა ლა აჭ არ ის მთა ში: “ხე ობ
ის სოფ ლე ბი თან და თან უბ რუნ დე ბა მა მაპა პუ
რი ად ათწე სე ბით ტყის, მდე ლო სა და ნი ად აგ ის 
სარ გებ ლო ბას. მთი ელ მა კაც მა ყვე ლა ზე უფ რო 
კარ გად იც ის ბუ ნე ბის ყად რი. იც ის, რომ ტყე მი
სი არა მარ ტო მარ ჩე ნა ლი, მფარ ვე ლი ცაა, ამ იტ
ომ აც უფ რთხილ დე ბო და და უფ რთხილ დე ბა მას, 
სარ გებ ლობს, იც ავს და უვ ლის, ბა ტონპატ რო
ნობს და მო იხ მარს კი დეც.” მთის სო ფელს ბევ რი 
პრობ ლე მა აქ ვს. მი სი მკაც რი ბუ ნე ბა, მცი რე მი
წი ან ობა, მცი რე მო სავ ლი ან ობა გლე ხის გან სა
კუთ რე ბულ შე მარ თე ბა სა და გულ მოდ გი ნე ბას 
მო ითხოვს. ავ ტო რი წერს: “დღეს ბეწ ვის ხიდ ზე 
გავ ლა უწ ევს ქარ თულ სო ფელს. ახ ლა, რო გორც 
არ ას დროს, სა ჭი როა ვი ფიქ როთ, ვი კითხოთ, ვე
ძი ოთ.... ერ თმა ნე თის გვწამ დეს, გვჯე რო დეს.” 

წიგ ნის ავ ტო რი მწა რედ გა ნიც დის ყვე ლა ფერ 
იმ ას, რა ტკი ვი ლიც და უტ ოვა საბ ჭო თა პე რი ოდ
მა ზო გა დად სო ფელს და გან სა კუთ რე ბით მთას. 
“50იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, — იხ სე ნებს 
ავ ტო რი, — ჩვე ნი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ბუ ნე ბა თან
და თან გა მარ ტივ და, ზო გან ისე გა ღა რიბ და, რომ 
და კარ გა სი ლა მა ზე, სი დი ადე და სიმ დიდ რე. ამ ის 
საწყი სად სოფ ლად ძა ლა დო ბის გა მე ფე ბა — კო

ლექ ტი ვი ზა ცი ის “იდე ური გან მტკი ცე ბა” ით ვლე
ბა. ას ეთ იდე ებს გზას უკ აფ ავ და მე ბა ღეექ სპე
რი მენ ტა ტორ თა “გო ნი ერი ნა აზ რე ვი” — ჩვენ ვერ 
და ვე ლო დე ბით მოწყა ლე ბას ბუ ნე ბი სა გან, ჩვე ნი 
ამ ოც ანაა, წა ვარ თვათ იგი მას.” სკო ლა ში “ან ტი
ბი ოლ ოგია” ის წავ ლე ბო და. ზოგს მოს წონს კი დეც 
იმ დრო ინ დე ლი ფილ მე ბი, რომ ლებ შიც მძლავ რი 
ტექ ნი კით “ვძირ კვავ დით ტყე ებს, ვა ფეთ ქებ დით 
ფერ დო ბებს, ყველ გან ვაშ რობ დით ჭა ობ ებს, ვა
სა მა რებ დით ტყე ებ სა და წყა რო ებს, ვა ნად გუ რებ
დით ვე ლებ სა და ა. შ.” ავ ტო რი მწა რედ გა ნიც დის 
იმ ას, რომ პრაქ ტი კო სი მე ბა ღის, ივ. მი ჩუ რი ნის 
ზე მოთ მო ტა ნი ლი თე ზი სი სა ფუძ ვლად და ედო 
მთელ თე ორი ულ ბი ოლ ოგი ას და ათ წლე ულ ებ ის 
მან ძილ ზე სა ერ თოდ გა იყ ინა ჩვენ თან ბი ოლ ოგი
ური მეც ნი ერ ება. მსგავ სი იდე ოლ ოგი ით ყვე ლა
ფე რი გა მოვ ქა ჩეთ, რაც შეგ ვეძ ლო და სე რი ოზ
ულ ად და ვა ავ ად ეთ ჩვე ნი ბუ ნე ბა. ბო ლოს ავ ტო რი 
და ას კვნის, რომ შე სა ბა მი სი პე რი ოდ ის შე დე გებ მა 
ჩვე ნე ბურ კაცს “თვა ლი აუხ ილა და აღი არ ებ ინა, 
რომ გა რე დან თავს მოხ ვე ულ მა მე ურ ნე ობ ის წეს
მა მოს პო ტრა დი ცი ული სოფ ლის მე ურ ნე ობა, გა
ნად გუ რე ბის პი რას მი იყ ვა ნა სა არ სე ბო გა რე მო 
და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი.” ”გა სუ ლი სა უკ უნ ის 
ბო ლო ათ წლე ულ ებ ში სა ძოვ რე ბის მოვ ლაპატ
რო ნო ბის შე სუს ტე ბამ, არ აგ ონ ივ რულ მა გა მო ყე
ნე ბამ და მა თი ექ სპლუ ატ აცი ის ძვე ლი ად ათწე
სე ბის უგ ულ ებ ელ ყო ფამ სუ ბალ პუ რი მდე ლო ები 
იმ დე ნად გა და აგ ვა რაგა აღ არ იბა, რომ თით ქმის 
და აკ არ გვი ნა მი სი ბუ ნებ რივლან დშაფ ტუ რი 
ფუნ ქცია. ქვეყ ნის და მო უკ იდ ებ ლო ბამ ბევრ სი
კე თეს თან ერ თად, თავს მოხ ვე ული უცხო მე ურ
ნე ობ რი ვი საქ მი ან ობა უკუ აგ დო და მა მაპა პურ 
ად ათწე სებს დაგ ვაბ რუ ნა, პირ ვე ლი შე დე გიც 
სა ხე ზეა”. 

წიგ ნის თით ქმის ყვე ლა გვერ დზე შეხ ვდე ბით 
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სა დად, არ აჩ ვე ულ ებ რი ვად მიმ ზიდ ვე ლად და 
აშ კა რად მკითხვე ლის გრძნო ბებ თან მო თა მა შე 
სიტყვე ბით გად მო ცე მულ მთის მრა ვალ ფე რო
ვა ნი ბუ ნე ბის ცალ კე ული ფრაგ მენ ტის აღ წე რას. 
ავ ტო რი მო ხერ ხე ბუ ლად აც ოცხლებს მკითხვე
ლის წი ნა შე მთი სა და ბა რის, წლის ყვე ლა სე
ზო ნის წარ მტაც პე იზ აჟ ებს. ეს უკ ან ას კნე ლი 
გან სა კუთ რე ბით იგ რძნო ბა მხატ ვრუ ლი თვალ
საზ რი სით საკ მა ოდ ღი რე ბულ ჩა ნა ხა ტებ ში: 
“მშვე ნი ერ ებ ის ტყვე ობ აში ღა მით”, ლურ ჯთვა ლა 
ია და მუ ხა” და სხვა. აი, ზო გი მათ გა ნიც: “აჭ არ
ის წყლის ხე ობა.... მთის ფერ დო ბებ ზე შე ფე ნი ლი 
სოფ ლე ბი ზე მო დან გად მოჰ ყუ რე ბენ მდი ნა რე 
აჭ არ ის წყალს. შე მოდ გო მის ფე რე ბით მორ თულ
მო კაზ მუ ლი მთე ბი გა რინ დე ბულ ნი უს მე ნენ 
მდი ნა რე ებს. ბუ ნე ბის ამ ზღაპ რულ სიმ დიდ რეს 
დრო დად რო არ ღვევს შე მოდ გო მის ქა რი...... 
ფოთ ლე ბი ცვი ვა, ხე ები თან და თან იძ არ ცვე ბი ან 
და შიშ ვლდე ბი ან”...... “გა ზაფხულ და, ფერ დო
ბებ ზე თოვ ლი ჩა მოშ რა. ჩრდი ლო ეთ ის ექ სპო ზი
ცი ის დაჩ რდი ლულ ად გი ლებ ზე თოვ ლის სა ფა რი 
აჭ რე ლე ბუ ლია. იას, ფუ რი სუ ლას (ბა ბი ლოს), 
ხა რის ძი რას და ყო ჩი ვარ დას უკ ვე მო უქ არ გავს 
ამ წვა ნე ბუ ლი სა თი ბი მდე ლო ებ ის ტყის პი რე
ბი”......... “გაიარეს კლდო ვა ნი, ცი ცა ბო ფერ დო
ბე ბი ანი უბ ანი — მუხ ნა რე ბი, წიფ ლნა რე ბი და 
მუხ ნარრცხილ ნა რებს მიუახლოვდნენ. აქ უფ რო 
მომ ძლავ რე ბუ ლია გა ზაფხუ ლი. ბა ლა ხოვ ნებ თან 
ერ თად ტი რი ფი (ცი ცა ლა) აყ ვა ვე ბუ ლა. თხილს 
და მურ ყანს სა ყუ რე ები (მჭა და ყვა ვი ლე დე ბი) 
დაც ვე ნია. ნამ დვი ლი გა ზაფხუ ლის სურ ნე ლი 
ტრი ალ ებს”...... “სულ სხვაა გა ზაფხუ ლი მთა ში, 
სახ ლის სა ხუ რა ვი დან ჩქა რი წკა პუ ნით, შურ დუ
ლი ვით ეშ ვე ბა თოვ ლის გამ დნა რი წყლის წვე თი, 
ირ გვლივ გამ დნა რი თოვ ლის წყლის ნა კა დულ თა 
რაკ რა კი ის მის. ეზ ოში გა მომ ზე ურ ებ ული ბო ჩო
ლე ბი, თიკ ნე ბი და ბატ კნე ბი კუნ ტრუ შით ნა ირ
გვა რი ტო ნა ლო ბით “მღე რი ან” გამ თბარ გა რე
მო ში”...... “ზაფხუ ლის ყვა ვი ლო ვან (ეფ ემ ერო იდ 
და ეფ ემ ერ) მცე ნა რე ებს ყვა ვი ლი არ შერ ჩე ნი ათ. 
მწვა ნედ ხას ხა სებს მა თი ფოთ ლე ბი, ის ინი ტყის 
სრუ ლი შე ფოთ ვლის შემ დეგ შეს ვე ნე ბას მის ცე
მი ან. შემ დგო მი აღ მო ცე ნე ბაგა ნახ ლე ბი სათ ვის 
კვირ ტებს ტუ ბე რებ ზე, ფე სუ რებ სა და ბოლ ქვებ
ში შე მო ინ ახ ავ ენ. ზაფხულს მი წის ქვეშ გა ატ არ
ებ ენ და შე მოდ გო მით კვლავ გა მოჩ ნდე ბი ან ხას
ხა სა ფოთ ლე ბით”...... “წვიმს, თოვ ლის ფან ტე ლე
ბი ატ ანს. თოვ ლჭყა პია, ძლი ერი ქა რიშ ხლით”...... 
“ღა მეა, ლამ პი ონ ებ ის ნა თე ბას თან ერ თად თეთ
რი, ქათ ქა თა თოვ ლის სა ფა რიც ან ათ ებს”...... “გა
თენ და, ირ გვლივ მი და მო გა და თეთ რე ბუ ლია..... 
აყ ვა ვე ბუ ლი და ღია ვარ დის ფე რი ყვა ვი ლე ბით 
შე მო სი ლი მსხლე ბი გახ ვე ულ იყო თოვ ლის თეთრ, 
მაგ რამ ცივ სა ბან ში”..... “ბუ ნე ბის თა ნა ბა რი შვი
ლე ბია პა წა წი ნა ია და ბუმ ბე რა ზი მუ ხა. მუ ხა თუ 
ქარ თუ ლი ცი ხედარ ბა ზე ბის მთა ვა რი საყ რდე
ნი (ბო ძი) იყო, ია სხვა ლა მაზ მა ნებ თან ერ თად 
მათ კლდეკა რებს და ეზოპარ კებს ამ შვე ნებ და. 
მა თი მე გობ რო ბა მთის მკაცრ სა არ სე ბო პი რო
ბებ ში გა დარ ჩე ნის უპ ირ ვე ლე სი სა წინ და რია. მა
ლე გა ივ ლის ზამ თა რი და ყვე ლა ნი მე გობ რუ ლად 
შე მოს ძა ხე ბენ მაყ რულს აყ ვა ვე ბუ ლი მუხ ნა რის 
მწვა ნე სამ ყა რო ში”..... “ზღმარ ტლს, კუ ნელ სა 
და გა ფოფ რილ ას კილს თით ქოს სძი ნავ სო. მათ 
ყლორ ტებ ზე კვირ ტე ბი და ბე რი ლია, მზა დაა გა
სახ სნე ლად. გვერ დით თხი ლის ბუჩ ქი გა დაყ ვით
ლე ბუ ლია”...... “მდი ნა რის ნა პირ ზე აღ მარ თუ ლი 
ტი რი ფი ვერ ცხლის ფე რებ შია გახ ვე ული. ოქ
როს ფრად ღუ ის იფ ანი, ზე მოთ აგ აზ გი ზე ბუ ლი 
კო ცო ნი ვით ბრი ალ ებს ნე კერ ჩხა ლი. რცხი ლა და 
თე ლა ნა რინ ჯის ფერ ფოთ ლებს და უმ შვე ნე ბია. 
ვერ ხვს ყვი თე ლი, მუ ხი სა და წიფ ლის ფოთ ლებს 
ქარ ვის ფე რი დას დე ბია. წიწ ვოვ ნე ბი კი ყო ველ
თვის მწვა ნედ გა მო იყ ურ ები ან. დამ წი ფე ბუ ლა ას
კი ლი და ფო თოლ შე მოც ვე ნილს მძი მედ და უხ რია 
მწი ფე ნა ყო ფი. ტყის პი რებ თან იის ფე რი კი დო ბა
ნა იმ ზი რე ბა. ბუჩ ქნა რებ ში ლურ ჯად ხას ხა სებს 
და ხუნ ძუ ლი მოც ვი და კუ ნე ლი.”

 ავ ტორს გან სა კუთ რე ბით ახ არ ებს მთი ელი 
კა ცის მყა რი ტრა დი ცია, რომ გა უფ რთხილ დეს 
ბუ ნე ბას და იგი პირ ვე ლა დი სა ხით შე უნ ახ ოს მო

მა ვალ თა ობ ას. ამ იტ ომ მთი ელი კა ცი, ტრა დი ცი
ულ ად, გეგ მა ზო მი ერ მუ შა ობ ას ეწ ევა. “მთა ში, 
სუ ბალ პებ ზე კი ბა ლა ხი ახ ლად წა მო სუ ლია. კორ
დი ჯერ არაა მო მაგ რე ბუ ლი, მსხვილ ფე ხა რქო
სა ნი პი რუტყვი მას ჩლი ქე ბით ად ვი ლად ჩიჩ ქნის. 
ად რე გა ზაფხულ ზე ძო ვე ბა კორ დს არ ღვევს და 
ნორ ჩი ბა ლა ხი კარ გავს წა მოზ რდის უნ არს. მთი
ელ მა კაც მა ეს კარ გად იც ოდა და კორ დის შეკ
ვრამ დე პი რუტყვს აქ არ გა იყ ვან და, “ყიშ ლა ზე” 
აბ ალ ახ ებ და”, — ამ ბობს ავ ტო რი. მას ახ არ ებს 
ის იც, რომ მთის ყვე ლა სო ფელს აქ ვს ე.წ. “იას
აღ ები” ტე რი ტო რი ები, სა დაც ჯან მრთელ ხეს 
არ ავ ინ მოჭ რის, იქ მხო ლოდ ხმე ლი ტო ტე ბი სა
გან ან წაქ ცე ული ხე ებ ის აგ ან ხდე ბა გაწ მენ და. 
ეს იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას, შე მო ნა ხუ ლი იქ ნას ტყის 
თავ და პირ ვე ლი ბუ ნებ რი ვი ფრაგ მენ ტე ბი.

ამ ას თა ნა ვე, წიგ ნის ავ ტორს ძა ლი ან სტკი ვა და 
მთე ლი ში ნა გა ნი და ძა ბუ ლო ბით წერს ფაქ ტებ ზე, 
რო ცა ტყე ნად გურ დე ბა, წყა რო ები შრე ბა, მა
ტუ ლობს ერ ოზია, მეწყე რე ბი და ბუ ნე ბის სხვა 
სტი ქი ური მოვ ლე ნე ბი. მას ერ თნა ირ ად აწ უხ ებს 
ტრაქ ტო რე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი ჭრი ლო ბე ბი, 
სა ხერ ხი ქარ ხნე ბის მი ერ გა ნად გუ რე ბუ ლი ძვირ
ფა სი სა მა სა ლე ხე ები, თამ ბა ქოს ნი კო ტი ნის, მი
ნე რა ლუ რი სა სუ ქე ბი სა და ჰერ ბი ცი დე ბის მი ერ 
და ღუ პუ ლი ფუტ კრის ოჯ ახ ები და მდი ნა რის 
მშვე ნე ბის — კალ მა ხის კა ტას ტრო ფუ ლი შემ ცი
რე ბა და სხვ.

წიგ ნის ავ ტო რი ჭეშ მა რი ტი ბუ ნე ბის ქო მა გია. 
იგი, ერ თი მხრივ, შე სა ნიშ ნა ვად ხე დავს ბუ ნე ბა
ში ცოცხალ ორ გა ნიზ მთა სა სი ცოცხლო ურ თი
ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას და მის როლს ბი ომ რა
ვალ ფე როვ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. მე ორე მხრივ, 
ვე ღარ მა ლავს ტკი ვილ სა და დამ ძი მე ბულ ემ
ოცი ებს, რო ცა ეს ყვე ლა ფე რი ად ამი ან ის ხე ლით 
ინ გრე ვა. იგი სვამს კითხვას: “მერ ცხლე ბი რა

ტომ აღ არ მოფ რინ დნენ ჩვენ თან და გა ზაფხულ
ზაფხულ ში არ ბუ დო ბენ აქ? არც მა ღალ შე ნო
ბებ სა და არც სოფ ლის მიმ დე ბა რე კლდო ვან მი
უვ ალ ქა რა ფებ ზე, იქ, სა დაც მხო ლოდ მერ ცხლის 
ბუ დე შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო თა ვი სი მი უვ ალ ობ ის 
გა მო. თურ მე, საქ მე სულ სხვაგ ვა რა დაა. არც 
სოფ ლის გო გობი ჭე ბი, არც კა ტაძაღ ლე ბი და 
სხვა არ სე ბა არააა მი ზე ზი მერ ცხლის გან დევ
ნის საქ მე ში. მთა ვა რი დამ ნა შა ვე მა ინც ად ამი ანი 
აღ მოჩ ნდა. ამ სო ფელ ში მერ ცხლე ბი უკ ვე ხუ თი 
ათე ული წე ლია, აღ არ ბუ დო ბენ. სულ მი ატ ოვ ეს 
ჩვე ნი სო ფე ლი, რად გან ბუ დის თვის სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლა — ნი ად აგი, თი ხა მი ნე რა ლუ რი სა სუ ქე
ბი თაა გაჟღენ თი ლი. შხამქი მი კა ტებ მა კი ჰა ერი 
მო წამ ლა. ამ გვა რად შეც ვლილ სა არ სე ბო გა რე
მო ში ვე ღარ ბუ დობს მერ ცხა ლი, ვე ღარ აშ ენ ებს 
მო წამ ლუ ლი ნი ად აგ ით ბუ დეს. მო წამ ლულ ჰა ერ
ში, ატ მოს ფე რო ში, მწე რიც გა მო ილია. ნი ად აგ ის 
მი ნე რა ლუ რი სა სუ ქე ბით გა ჭუჭყი ან ება თამ ბა
ქოს კულ ტუ რის მო შე ნე ბამ გა მო იწ ვია. მა შა სა
და მე, არ აპ ირ და პი რი გზით ნი კო ტინ მა გან დევ ნა 
მერ ცხა ლი.”  ამ გვა რი ლო გი კა ძა ლი ან მოგ ვა გო
ნებს ჩ. დარ ვი ნის სიტყვებს, თუ რო გორ ახ დე ნენ 
კა ტე ბი გავ ლე ნას სამ ყუ რას მო სავ ლი ან ობ აზე: 
კა ტე ბი თაგ ვებს ან ად გუ რე ბენ, თაგ ვე ბი კი კრა
ზა ნას ბუ დე ებს ან გრე ვენ, კრა ზა ნე ბი სამ ყუ რას 
ამ ტვე რი ან ებ ენ. ამ გვა რად, კა ტე ბი (არ აპ ირ და პი
რი გზით) გარ კვე ულ ად არ ეგ ულ ირ ებ ენ სამ ყუ
რას მო სავ ლი ან ობ ას.…ას ეთია ცოცხა ლი ბუ ნე ბა, 
აქ ზოგ ჯერ უხ ილ ავი, მაგ რამ სა ოც რად და რე გუ
ლი რე ბუ ლი მი ზან შე წო ნი ლო ბა არ სე ბობს.……
წიგ ნის ავ ტო რი წუხს, რო ცა ას ეთი წო ნას წო რო
ბის დარ ღვე ვა ად ამი ან ის ხე ლით ხდე ბა. ………  
ავ ტო რი ოს ტა ტუ რად აღ წერს მთი ელ ებ ის მრა
ვალ მხრივ ტრა დი ცი ებს, დაწყე ბუ ლი სა ქონ ლის 
ჯი შობ რი ვი შე მად გენ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი თა 
და დამ თავ რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე
ბის ურ თი ერ თო ბა თა მდი და რი ტრა დი ცი ებ ის აღ
წე რით..... “ამ აყ ად და მძი მედ მო სი არ ულე ბუ ღა 
ბე სოს ნა ხირ ში ბე ლა დი ვით ყოფ ნა უხ დე ბო და. 
ვერ თმობ და პირ ვე ლო ბას და მე დი დუ რიც იყო. 
მის ამ პარ ტავ ნო ბას, სი ამ აყ ეს და ქედ მაღ ლო ბას 
იმ ით ამ არ თლებ დნენ, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა
ში ნა ხირ ში ჭრე ლი, უჯ იშო და ულ ამ აზო ბო ჩო ლა 
არ და ბა დე ბუ ლა.” 

 ბა ტო ნი მურ მა ნი სი ამ აყ ით, თა ნაც არ აჩ ვე
ულ ებ რი ვი სი ზუს ტით და ოს ტა ტო ბით აღ წერს 
მთი ელი კა ცის ცხოვ რე ბას, პირ ველ ყოვ ლი სა, 
კარ გად, პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით უზ ად ოდ 
მოწყო ბილ ეზოკარს: “ეზ ოში ან კა რა წყა რო ხის 
ღარ ზე გად მო დი ოდა, ქოხს სამ ხრეთაღ მო სავ
ლე თით, მზი ან მხა რეს მო ბი ბი ნე ბოს ტა ნი ამ შვე
ნებ და, ზე მო დან კი სუფ თა ნაძ ვნა რი დაჰ ყუ რებ
და.” ძნე ლია, თქვა უკ ეთ ეს ად. მთის სოფ ლე ბი 
სის ხლხორ ცე ულ ადაა და კავ ში რე ბუ ლი ალ პურ 
ზო ნას თან, ალ პურ სა ძოვ რებ თან, გარ კვე ული 
აზ რით, მომ თა ბა რეო ბას თან. ზაფხულ ში ხომ 
ალ პუ რი სა ძოვ რე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლად ლა მა
ზი და მიმ ზიდ ვე ლია. ავ ტო რი მას შემ დეგ ნა ირ
ად აგ ვიღ წერს: “გა ზაფხუ ლი გა ვი და, ზაფხუ ლის 
ჩახ ჩა ხა მზემ მა ღა ლი მთის კალ თე ბიც გა ათ ბო. 
აღ არ მო ჩანს ნა ნამ ქე რალ ზე გა ხუ ნე ბუ ლი მი წის 
პი რი. ათ ას ფე რი ყვა ვი ლე ბით მორ თუ ლი მდე ლო 
მწვა ნედ გა ხას ხას და. იაილ ებს არ ემ ჩნე ვა ძვე ლი 
ნაკ ვა ლე ვი. ბაიას — ყვით ლად, ტან წერ წე ტა ნემ
სიწ ვე რას — ლურ ჯად მო უქ არ გავს ეზო ები. ხარ

ბად ეტ ან ება მათ ნექ ტარს რუ ხი ფუტ კა რი. სი
ცოცხლე ჩქეფს მთის ყვე ლა კუთხეკუნ ჭულ ში. 
ზამ თარ გა და ტა ნი ლი და ქან ცულდა დუ მე ბუ ლი 
ქო ხე ბი გა რინ დუ ლან მემ თევ რე ბის მო ლო დინ ში.”

 მომ ხიბ ლა ვა დაა აღ წე რი ლი მემ თევ რე ბის 
ტრა დი ცი ები, მთა ში რძის პრო დუქ ტე ბის დამ ზა
დე ბაშე ნახ ვის წე სე ბი და გა მოც დი ლე ბა: “მთი
დან გად მო ბარ გე ბამ დე იქ დამ ზა დე ბუ ლი პრო
დუქ ტე ბის შე ნახ ვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება. 
მა თით გა ძეძ გი ლი გვარ და, კრო ჭი, კო ლო ფი ნაკ
ლე ბად ქა რი ან, მაგ რამ სუფ თა ჰა ერ ით მდი დარ 
ად გილ ზე ინ ახ ება. ხში რად უცხო თვა ლი სა გან 
მო ფა რე ბუ ლა დაც. შე იძ ლე ბა გათ ვა ლოს ბი ოდ ენ
ებ ით მო ჭარ ბე ბულ მა მემ თევ რე თა თვა ლებ მა და 
მე ორე დღეს რძი დან ყვე ლი, ნა ღე ბი და ნორ მა
ლუ რი კა რა ქი ვერ მი იღ ოთ. შრატ მაც იდ უღ ოს და 
ნა დუ ღად არ შე იკ რას, მთლი ან ად წყლად იქ ცეს.” 
მემ თევ რე ბის საქ მი ან ობა ბა რა დაც გრძელ დე ბა. 
“გად მო სა ზი დად შრატ გა მოც ლილ ყველს გვარ
და ში ხე ლახ ლა ეყ რე ბა მა რი ლი და ეს ხმე ბა შრა
ტი, ნა დუ ღი ხშირხში რად გა და იზ ილ ება და პა
ტარპა ტა რა ულ უფ ებ ად მა საც ეძ ლე ვა მა რი ლი.” 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ცოდ ნა სჭირ დე ბა ყუ რუ თის 
დამ ზა დე ბას: “მას სა ჭი რო რა ოდ ენ ობ ის ნა დუ ღი, 
სი მინ დის ფქვი ლი და ერ ბო სჭირ დე ბა, გა მოშ რო
ბის პრო ცე სი ხომ მთა ვარ ზე მთა ვა რია”, — წერს 
ავ ტო რი. 

 ავ ტო რი დას ძენს, რომ “მთა ში დამ ზა დე ბუ
ლი რძის პრო დუქ ტე ბი სა გან ყო ველ დღი ურ ად და 
გან სა კუთ რე ბით სა ახ ალ წლოდ მრა ვალ არ ომ ატ
ულ და გემ რი ელ კერ ძს, რო გო რი ცაა: ბო რა ნი, 
ჩა ტე ხი ლი ერ ბოკვერ ცხი, ყა ის ეფე, ჩირ ბუ ლი, 
სი ნო რი, კორ კო ტი, ჰა სუ თა, ხა ვი წი და მრა ვალ 
სხვას გვიმ ზა დებ და დიდ ნე ნე.” წიგ ნის ავ ტო რი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ფრთო ვა ნე ბით და ას კვნის, 
რომ “დიდ ნე ნეს ქცე ვით და შრო მასაქ მი ან ობ ით 

ოჯ ახ ში მრა ვა ლი ტრა დი ციაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. 
მთი ელ თა ოჯ ახ ში მათ და ვიწყე ბა არ უწ ერია, 
რად გა ნაც წი ნა პარ თა მი ერ დაგ რო ვი ლი ჩვე ვა, 
ტრა დი ცია, გა მოც დი ლე ბა არა მარ ტო მთა ში 
ცხოვ რე ბის გა რან ტიაა, არ ამ ედ ქარ თუ ლი თვით
მყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ცაა”. 

მთას თან და კავ ში რე ბულ ტრა დი ცი ებ ში გა
მორ ჩე ული ად გი ლი შუ ამ თო ბის ტრა დი ცი ას 
ეკ უთ ვნის. შუ ამ თო ბი სას “მთა ვა რი მა ინც გარ
თო ბაა: “ცეკ ვა, სიმ ღე რა, ძვე ლი და ახ ალი თა
მა შო ბე ბი და სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბი, დო ღი, 
ჭი და ობა და ა. შ. ად რეც და ახ ლაც ხში რია ქორ
წი ლე ბის გა მარ თვა”.

ავ ტო რი დე ტა ლუ რად აან ალ იზ ებს მთი ელ ებ
ის კი დევ ერთ ტრა დი ცი ას: “მთი ელი კა ცი უხ სო
ვა რი დრო იდ ან სარ გებ ლობ და “ტყის ნო ბა თით” 
— ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა პრო დუქ ტე ბით, მკურ
ნა ლობ და მა თით და მომ ჭირ ნე დაც სარ გებ ლობ
და”..... ფხა ლე ულ თა გან: “აჟ ორ იკა,  ბურ ტყი ლა, 
დვა ლუ რი, მჟა უნა, დონ დო ლი, ღი მა, ჭინ ჭა რი, 
სკვან ტი ლა, ჭარ ბა დე ლო”.....კურ კო ვანკენ კროვ
ნე ბი დან: “მაყ ვა ლი, მოც ვი, წყა ვი, ზღმარ ტლი, 
შა ვი და წი თე ლი კუ ნე ლი (ყრუა), ქაც ვი, დათ ვამ
სხა ლა, პან ტა ვაშ ლი, მსხა ლი და ბა ლი”.... კა კალ
ნა ყო ფი ან ებ იდ ან: “თხი ლი, წაბ ლი და წი წი ბო”. 
აღ წე რი ლია თი თოეული მათ გა ნის საკ ვე ბი, სა გე
მოვ ნო და სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბი, გავ რცე ლე ბა 
და შეკ რე ბადამ ზა დე ბის წე სე ბი. 

წიგ ნის ავ ტო რი მომ ხიბ ლვე ლად აღ წერს მთის 
კი დევ ერთ ტრა დი ცი ას — მამ ლე ბის ბრძო ლის 
სცე ნას; “ჩუ მად გა იღო მეს რით შე მო ღო ბი ლი 
ღო ბის კა რე ბი და ან ზო რის მუქ წი თე ლა მა მა ლი 
ძიგ ძი გით წინ აღ უდ გა მო წი ნა აღ მდე გე ოქ როს
ფერ წინ წკლე ბი ანს, ბრძო ლა დიდ ხანს არ გაგ რძე
ლე ბუ ლა. სის ხლით შე იფ ერა თეთ რი მამ ლის კი
სე რი და ფრთე ბი. ბი ბი ლო და კორ ტნი ლი მა მა ლი 
უკ ან იხ ევს, კა რებს ეძ ებს და მო ღო ბილს გა რეთ 
გა მორ ბის. ოქ როს ფერ წინ წკლე ბი ანი თეთ რი მა
მა ლი ღო ბეს შე აფ რინ დე ბა და ყი ვი ლით ამ ცნობს 
სო ფელს ახ ალი წლის პირ ველ შუ ადღეს. წი თე ლი 
ფე რი დი დი ში ნა გა ნი ენ ერ გი ის გა მომ ხატ ვე ლია, 
თეთ რი კი — სიმ შვი დის, დიდ ბუ ნოვ ნე ბის და მა
რა დი ულ ობ ის სიმ ბო ლოა”. ვფიქ რობ, მკითხვე ლი 
და მერ წმუ ნე ბა, რომ ნამ დვი ლად ძნე ლი სა ვა რა
უდოა მსგავ სი სცე ნის უკ ეთ ეს ად აღ წე რა.

 მხო ლოდ მთის მკვიდ რს შე უძ ლია აღ წე როს 
ახ ალი წლის სუფ რა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ტრა დი ცი ები ისე, რო გო რა დაც ამ ას ახ ერ ხებს 
ბა ტო ნი მურ მა ნი. კითხვი სას იგ რძნო ბა, რომ 
ავ ტო რი, თით ქოს და, ყო ვე ლი ვე ამ ის თა ნა მო
ნა წი ლეა. წიგ ნის ავ ტო რი მე ტად მიმ ზიდ ვე ლად 
აღ წერს მთა ში ქორ წი ლის თუ სხვა სამ ხი არ ულო 
შეხ ვედ რე ბის სცე ნებს. მდი დარ და მრა ვალ ფე
რო ვან სუფ რას თან ერ თად მთი ელ ებ ის ქორ წი
ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი გარ თო ბამხი არ ულ ობ ით 
გა მო ირ ჩე ვა. თით ქმის ყვე ლა სო ფელ ში არი ან 
ცეკ ვასიმ ღე რის და მუ სი კა ლურ ინ სტრუ მენ
ტებ ზე დაკ ვრის ნამ დვი ლი ოს ტა ტე ბი. ავ ტო რი 
წერს: “გარ მონს თა მაზ (ხე ჩო) ჯა ფა რი ძე გა წე
ლავ და, ფან დურ ზე მუ ხა მედ მე მი აძე და ამ ღე
რებ და, ზოგ ჯერ ლე ვან წუ ლუ კი ძეც გა მოჩ ნდე
ბო და გი ტა რით. “მაყ რულს” დურ სუნ და ვი თა ძე, 
ახ მედ პა ტა რი ძე, ომ ერ ზო იძე და აგ უგ უნ ებ დნენ.  
მე ტად სა ინ ტე რე სო ოთხტაქ ტი ან ცეკ ვა ზე “პაწ
პა წას” თერ ჯო სვა ნი ძე და უვ ლი და. კოვ ზე ბით 
ტკა ცუ ნა ცეკ ვას ფატყუ მე და ვი თა ძე ას რუ ლებ

და. დრო დად რო შემ წვა რი კარ ტო ფი ლით, მწი ფე 
ზღმარ ტლით, ხა პი თა და წი თელ ლო ყა ვაშ ლით 
უმ ას პინ ძლდე ბოდ ნენ შეკ რე ბილთ. შუ აღ ამე გა
და ვი დო და, შე მო ცი ნე ბას (გა რიჟ რაჟს) ბევ რი აღ
არ აკ ლდე ბო და, რო ცა და შორ დე ბოდ ნენ.” 

ავ ტორს ყუ რადღე ბის გა რე შე არ დარ ჩე ნია 
მთი ელი კა ცის გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი 
მი წი სად მი. “მთი ელი გან სა კუთ რე ბუ ლი მზრუნ
ვე ლო ბით ექ ცე ვა მი წას (ნი ად აგს). უკ ან ას კნელ 
წლებ ში მთელ სა ქარ თვე ლო ში მი წი სად მი შეც
ვლი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის მი უხ ედ ავ ად, მთი
ანი აჭ არ ის სოფ ლებ ში ეს ჯერ არ იგ რძნო ბა”. 
ავ ტო რი გან სა კუთ რე ბუ ლი ტკი ვი ლით წერს ე.წ. 
“ეკ ომ იგ რან ტებ ზე,” რომ ლებ საც ბუ ნე ბის სტი
ქი ურ მა მოვ ლე ნებ მა იძ ულ ებ ით და ატ ოვ ებ ინა 
თა ვი ან თი მი წაწყა ლი,  მაგ რამ იქ ვე დას ძენს: 
“ის ინი ეკ ომ იგ რან ტე ბი კი არა, სა ქარ თვე ლოს 
მი წაწყლის ღირ სე ული პატ რო ნე ბი არი ან, ყვე
ლა ზე კარ გად მათ იცი ან, რომ სიმ დიდ რის წყა რო 
ნი ად აგი, მი წაა”.

 ავ ტო რი თა ვის მო გო ნე ბებ ში დი დი მად ლი
ერ ებ ით მო იხ სე ნი ებს აჭ არ ის მთი ან ეთ ში სა
ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხი დან მო ხა ლი სედ 
ჩა მო სულ მას წავ ლებ ლებს. მათ ხომ ზე მო აჭ არ
ლებს და გან სა კუთ რე ბით პა ტა რა გო გობი ჭებს 
ქარ თუ ლი ან ბა ნი და სა ქარ თვე ლოს მდი და რი ის
ტო რია ას წავ ლეს. ავ ტო რი დას ძენს: “მა თი ამ აგი 
უკ ვდა ვია, და ვიწყე ბა არ უწ ერია”. იქ ვე სი ამ აყ ით 
აღ ნიშ ნავს, რომ ბევ რი მათ გა ნი ზე მო აჭ არ ლე ბის 
რძლე ბიც კი გახ დნენ. 

წიგ ნის ავ ტო რი ბევრ სა ინ ტე რე სო მეც ნი ერ ულ 
პრობ ლე მა საც ეხ ება. ის, პირ ველ ყოვ ლი სა, ეხ ება 
აჭ არ ის მცე ნა რე თა სამ ყა როს უნ იკ ალ ობ ასა და 
თა ვი სე ბუ რე ბებს.  მეც ნი ერ ულ ახ სნას უძ ებ ნის 
აქ მცე ნა რე თა ად ვენ ტუ რო ბის მა ღალ მაჩ ვე ნებ
ლებს. ას ევე სა ფუძ ვლი ან ად აღ წერს ენ დე მიზ მის 
მოვ ლე ნებს აჭ არ ის მცე ნა რე თა სამ ყა რო ში და 
გვთა ვა ზობს მა თი დაც ვის მეც ნი ერ ულ რე კო
მენ და ცი ებ საც. აჭ არ ის ფლო რი სა და მცე ნა რე
ულ ობ ის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბის გა მო, — სი ამ აყ
ით აღ ნიშ ნავს ავ ტო რი, — ბევ რმა გა მო ჩე ნილ მა 
მკვლე ვარ მა აჭ არ ას “ბუ ნე ბის მდი და რი მუ ზე
უმი” უწ ოდა. ვფიქ რობ, წიგ ნში, რო მე ლიც სტა
ტი ებ ის, წე რი ლე ბი სა და მო გო ნე ბე ბის კრე ბუ
ლია, გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს 
ავ ტო ბი ოგ რა ფი ული ნარ კვე ვი — “მი დი ოდა, მთი
დან მი დი ოდა.” სწო რედ აქ ჩანს ყვე ლა ზე კარ გად 
მთის ძა ხი ლი. ავ ტო რი პერ სო ნა ჟებს სხვა სა ხე
ლე ბით და გვა რე ბით წარ მოგ ვიდ გენს, მაგ რამ 
იოლი მი სახ ვედ რია, რომ ეს ნამ დვი ლი ამ ბა ვია 
და იგი მის ოჯ ახს და პი რა დად მას ეხ ება. მხატ
ვრუ ლად, ძა ლი ან მო ხერ ხე ბუ ლი ფორ მით, მთი
ელი კა ცის ში ნა გა ნი ენ ერ გი ისა და მონ დო მე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბი თაა აღ წე რი ლი სიძ ნე ლე ები და 
ზოგ ჯერ თავ გა მე ტე ბუ ლი რის კე ბიც კი, რომ ლე
ბიც ხვდე ბა გზა ზე ბიჭს, რო მელ საც გან ზრა ხუ
ლი აქ ვს, არ შე უშ ინ დეს არ აფ ერს, იყ ოს მებ რძო
ლი და მი ზან სწრა ფუ ლი. მარ თლაც, ყო ველ გვა რი 
წი ნა აღ მდე გო ბე ბის მი უხ ედ ავ ად, ახ ალ გაზ რდა 
ყმაწ ვი ლი აღ წევს სა სურ ველ მი ზანს. ეს კი არ ის 
ჭეშ მა რი ტი ბრძო ლის შე დე გად ნამ დვი ლი იმ ედ ის 
გა მარ ჯვე ბა უიმ ედ ობ ასა და გულ გა ტე ხი ლო ბა
ზე.

წიგ ნის სა ერ თო შე ფა სე ბი სათ ვის ავ ტორს და
ვე სეს ხე ბი: “ბევ რს და უწ ერია და უსა უბ რია თა
ვის სო ფელ ზე — დიდ სა თუ პა ტა რას, მეც ნი ერ სა 
თუ მწე რალს, სხვა შე მოქ მედ საც. თი თოეულს ქე
ბა თაქე ბით აქ ვს აღ წე რი ლი თა ვი სი მშობ ლი ური 
მი წა. მშობ ლი ური კუთხის სიყ ვა რულ ში ერ თმა
ნეთს ეჯ იბ რე ბი ან. მე ამ წიგ ნით მათ ვერ შე ვე
ჯიბ რე ბი, მაგ რამ ჩე მე ბუ რად მა ინც მინ და გა
მოვ ხა ტო მის და მი სიყ ვა რუ ლი და სი კე თე. დი ახ, 
პა ტა რა ტბე თი, დი დი ტბე თის ეს ციც ქნა ნა წი ლი, 
ძმა, კვლავ სავ სე იქ ნე ბა ტბე თე ლე ბით, რომ ლე
ბიც მი წის მო ძა ლა დე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით კი დევ 
გან სახ ლდე ბი ან მშობ ლი ური სა ქარ თვე ლოს მა
მაპა პა თა ნა ფუძ რებ ზე!”

ღმერ თმა აგ იხ დი ნოს თქვე ნი ოც ნე ბა, ბა ტო ნო 
მურ მან!

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სორემ ერ იტ უსი 

ან ზორ დი ას ამ იძე

დასაწყისი 6-გვ
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 სტუმ რად მწე რალ ოტია იოს ელი ან თან
თა ნა მედ რო ვე ქარ თველ მწე რალ თა შო რის 

ოტია იოს ელი ანი გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო
ბით სარ გებ ლობს. მწერ ლის საცხოვ რე ბე ლი სახ
ლი ქ. წყალ ტუ ბო ში დი დი ხა ნია კულ ტუ რის ცენ
ტრად იქ ცა, სა დაც ხში რად სა ქარ თვე ლოს სხვა
დას ხვა კუთხი დან სხვა დას ხვა ას აკ ის მკითხვე ლი 
ხვდე ბა ბა ტონ ოტი ას და მას თან სა უბ რის ბედ ნი
ერ ება დიდ ხანს ამ შვე ნებს მის ცხოვ რე ბას. ად ამი
ან ები იშ ვი ათი რე ლიქ ვი ებ ის სა ხით ინ ახ ავ ენ ოჯ
ახ ში ბა ტონ ოტია იოს ელი ან ის ავ ტოგ რა ფე ბით 
დამ შვე ნე ბულ მი სი წიგ ნებს.

ჩვენც გაგ ვი მარ თლა და ერ თი წლის მან ძილ ზე, 
პრო ფე სორ იური ბი ბი ლე იშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე
ლო ბით, მო ვა ხერ ხეთ ორ ჯერ შეხ ვედ რა მწე რალ 
ოტია იოს ელი ან თან, მაგ რამ ეს არ იყო მხო ლოდ 
მომ კითხვე ლე ბის შეხ ვედ რა 80 წლის მწე რალ თან, 
არ ამ ედ ეს იყო მკითხვე ლის შეხ ვედ რა საყ ვა რელ 
მწე რალ თან. ეს ასე მოხ და: პირ ვე ლი შეხ ვედ რის 
მომ ზა დე ბას სულ ცო ტა სა მი თვე მო ვან დო მეთ. 
პრო ფე სორ მა იური ბი ბი ლე იშ ვილ მა თა ვი დან ვე 
გან საზღვრა და ჩა მო აყ ალ იბა მწე რალ თან შეხ
ვედ რის სტრა ტე გია. მწე რალ თან შეხ ვედ რა უნ და 
იყ ოს მკითხვე ლი სა და ავ ტო რის შე მოქ მე დე ბი თი 
ხა სი ათ ის შეხ ვედ რა. თუ მკითხვე ლი კარ გად იც
ნობს მწერ ლის შე მოქ მე დე ბას, მას უამ რა ვი სა სა
უბ რო თე მა და უგ როვ დე ბა მწე რალ თან. მწერ ლის 
ბედ ნი ერ ებ აც სწო რედ ეს არ ის. მწე რალს სურს, 
მკითხვე ლი კითხუ ლობ დეს და ფიქ რობ დეს. შეხ
ვედ რის დროს ფიქ რი ანი მკითხვე ლი მწერ ლი სა
გან ყო ველ თვის სა ინ ტე რე სო პა სუხს მი იღ ებს. 
მხო ლოდ ას ეთი შეხ ვედ რი სათ ვის გვამ ზა დებ და 
ბა ტო ნი იური ბი ბი ლე იშ ვი ლი, მაგ რამ, რო გორც 
ყო ველ პირ ველ ნა ბიჯს, ამ ჩვენ მომ ზა დე ბა საც 
ახ ლდა ნაკ ლო ვა ნი მხა რე. მხედ ვე ლო ბა ში გვაქ ვს 
მწე რალ თან პი რის პირ სა უბ რის გა მო უც დე ლო ბა. 
სა ქარ თვე ლოს სკო ლებ სა და უმ აღ ლეს სას წავ
ლებ ლებ ში ახ ლაც იშ ვი ათ ად ავ არ ჯი შე ბენ ახ ალ
გაზ რდებს მწე რალ თან სა სა უბ როდ. ბუ ნებ რი ვია, 
არც ჩვენ გვქონ და გან ვლი ლი ას ეთი სკო ლა და 
პირ ვე ლი შეხ ვედ რა, რო მე ლიც 2010 წლის გა

ზაფხულ ზე შედ გა, დამ თავ რდა მხო ლოდ მწერ
ლის სა უბ რით და ჩვენ, რო გორც იტყვი ან, თა ვი 
ვერ მო ვა ბით შე კითხვის დას მას და წა კითხულ 
ნა წარ მო ებ ებ ზე ჩვე ნი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის გად მო
ცე მას. ეს აის ახა ბა ტონ ოტი ას ჩვენ და მი და რი გე
ბებ შიც. მწე რა ლი და ბე ჯი თე ბით გვთხოვ და, რაც 
შე იძ ლე ბა მე ტი გვე კითხა კლა სი კუ რი და თა ნა
მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რა, გვე ფიქ რა და გვემ სჯე
ლა წა კითხუ ლის შე სა ხებ.

მე ორე შეხ ვედ რა მი ვუძ ღვე ნით საყ ვა რე ლი 
მწერ ლის საიუბილეო თა რიღს. 2010 წლის 16 
ივ ნისს ბა ტონ ოტი ას 80 წე ლი შე უს რულ და. 20 
ნო ემ ბერს 20 სტუ დენ ტი და პრო ფე სო რე ბი შო
თა ზო იძე და რა მაზ ხალ ვა ში ბა ტონ იური ბი ბი
ლე იშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით გა ვემ გზავ რეთ 
მწე რალ თან საიუბილეო თა რი ღის მი სა ლო ცად. 
ამ შეხ ვედ რის თვის დიდ ხანს ვემ ზა დე ბო დით. 
ყვე ლა სტუ დენ ტმა შე ის წავ ლა ოტია იოს ელი ან
ის ავ ტო ბი ოგ რა ფი ული ნა წარ მო ები “ჩე მი ას ავ
ალდა სა ვა ლი”. პი რა დად მე მო ვას წა რი და წა ვი
კითხე მწერ ლის ათ ტო მე ლუ ლის პირ ვე ლი სა მი 
ტო მი. “ჩე მი ას ავ ალდა სა ვა ლის” გარ და, სხვა 
ნაწ რმო ებ ები და ნარ ჩენ სტუ დენ ტებ საც ჰქონ
დათ წა კითხუ ლი. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვით, რომ 
ამ ჟა მად უფ რო ძლი ერი მკითხვე ლის სა ხით წარ
ვუდ გე ბო დით მწე რალს. მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, რომ 
ერ თი წლის მან ძილ ზეც გულ დას მი თი მზა დე ბა 
ოტია იოს ელი ან ის დო ნის მწე რალ თან შე სახ ვედ
რად, საკ მა რი სი არ არ ის, თუ ახ ალ გაზ რდო ბა 
მთე ლი თა ვი სი შეგ ნე ბუ ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე 
სის ტე მა ტუ რად არ კითხუ ლობს, თუ არ ეჩ ვე ვა 
კრი ტი კულ კითხვას. ამ ჯე რა დაც ჩვე ნი შეხ ვედ რა 
მხო ლოდ მწერ ლის სა უბ რის სა ხით წა რი მარ თა, 
მაგ რამ წა კითხუ ლის შე სა ხებ ჩვე ნი შთა ბეჭ დი ლე
ბე ბის გა ზი არ ება მა ინც არ იყო ის ეთი, რო გორ
საც ბა ტო ნი ოტია მო ითხოვს სტუ დენ ტე ბის გან. 
ჯერ ჩვენ შო რის დი ალ ოგი გა იმ არ თა. ახ ლა ამ ის 
შე სა ხებ ასე ვრცლად იმ იტ ომ ვწერთ, რომ გვინ
და ვურ ჩი ოთ ჩვენს სტუ დენ ტო ბას — ნუ და კარ
გა ვენ დროს და თა ნა მედ რო ვე და კლა სი კოს მწე

რალ თა ნა წარ მო ებ ები მე ტი იკ ითხონ, ის წავ ლონ 
წა კითხუ ლის შე სა ხებ კა მა თი და სა უბ არი.

მე ორე შეხ ვედ რა მა ინც იყო მწერ ლი სათ ვის სა
ინ ტე რე სო. ამ შეხ ვედ რას ეს წრე ბოდ ნენ პო ეტი 
ზა ალ ებ ანო იძე და ქუ თა ის ის აკ აკი წე რეთ ლის 
სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი — 
ავ თან დილ ნი კო ლე იშ ვი ლი, ოთ არ ჭუმ ბუ რი ძე და 
მი რი ან ებ ანო იძე. პრო ფე სორ მა იური ბი ბი ლე იშ
ვილ მა მწე რალს მი არ თვა მი სი ორი ახ ალი ნაშ რო
მი, რო მე ლიც ბა ტონ ოტია იოს ელი ან ის შე მოქ მე
დე ბას ეხ ებ ოდა. შემ დეგ მო ახ სე ნა მწე რალს, რომ 
ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწო ფო უნ
ივ ერ სი ტეტ ში ორ გა ნი ზე ბულ ხა სი ათს ატ არ ებს 
შო თა რუს თა ვე ლის “ვეფხის ტყა ოს ნის” სრუ ლი 
ტექ სტის ზე პი რად შეს წავ ლა. ამ ას თან და კავ ში
რე ბით ბა ტონ მა იური ბი ბი ლე იშ ვილ მა მწე რალს 
25 სტუ დენ ტის სია გა დას ცა, რომ ლე ბიც ჩარ
თულ ნი ვართ “ვეფხის ტყა ოს ნის” ზე პი რად დას
წავ ლა ში. ამ აზე უს აზღვროდ გა იხ არა ბა ტონ მა 
ოტია იოს ელი ან მა და გა ნაცხა და: “ჩემ თვის ამ აზე 
ძვირ ფა სი საიუბილეო სა ჩუ ქა რი დღემ დე არ ავ
ის მო ურ თმე ვია. ბედ ნი ერი ვარ, რომ ქარ თვე ლი 
სტუ დენ ტე ბი ზე პი რად ლა მო ბენ “ვეფხის ტყა ოს
ნის დას წავ ლას”. ამ ის შემ დეგ ოც ამ დე სტუ დენ
ტი წარ ვდე ქით მწერ ლის წი ნა შე და და ვიწყეთ 
“ვეფხის ტყა ოს ნის” პირ ვე ლი სა მი თა ვის ზე პი რად 
კითხვა. ჩვენ შო რის გან სა კუთ რე ბით გა მო იჩ ინა 
თა ვი თა ნა კურ სე ლებ მა ქე თე ვან და თუ ნაშ ვილ მა 
და მაგ და რუ ხა ძემ. მან არა მხო ლოდ ყვე ლა ზე 
მე ტი სტრო ფი იც ის ზე პი რად, არ ამ ედ გა მორ ჩე
ული ინ ტო ნა ცი ით კითხუ ლობს, რა საც მწე რალ მა 
და სტუმ რებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი
აქ ცი ეს. ქე თე ვან და თუ ნაშ ვილ მა დი დი მო წო ნე ბა 
და იმ სა ხუ რა იმ ით, რომ ყვე ლა ზე მე ტი სტრო ფი 
იც ის ზე პი რად და წარ მოთ ქვამს დინ ჯად და გა
აზ რე ბუ ლად. 

შემ დეგ გავ მარ თეთ მწერ ლის საიუბილეო ტრა
პე ზი, სა დაც თა მა დო ბა თა ვად ბა ტონ მა ოტი ამ 
იკ ის რა. უნ და ვთქვა, რომ ეს იყო ქარ თუ ლი ზნე
ობ ის აკ ად ემია. თი თოეულ მო ნა წი ლეს გაგ ვახ
სენ და ბა ტონ ოტი ას ერ თი ნო ვე ლა, სა დაც ამ 
თე მა საც ეხ ება მწე რა ლი და თუ მის პე რიფ რაზს 
მივ მარ თვთ, ჩვე ნი შთა ბეჭ დი ლე ბა ას ეთ სა ხეს მი

იღ ებს: “ქარ თუ ლი სუფ რა ნამ დვი ლად იქ ცე ვა აკ
ად ემი ად, თუ თა მა დად ბა ტო ნი ოტია იოს ელი ანი 
ეყ ოლ ება”. 

ბა ტო ნი ოტია იოს ელი ანი თა მა დობ და და ქა
და გებ და. ქარ თუ ლი სუფ რის თა მა და ნამ დვი ლად 
ქა და გი უნ და იყ ოს. თა მა დამ იქ ად აგა სამ შობ ლოს 
სიყ ვა რუ ლი, ახ ალ გაზ რდო ბის მომ ზა დე ბა სამ
შობ ლოს სამ სა ხუ რის თვის, იქ ად აგა ზნე ობ რი ობ
ის შე სა ხებ, გა ნათ ლე ბის, წიგ ნი ერ ებ ის შე სა ხებ. 
შე უმ ჩნევ ლად გა ილია ჩვე ნი სტუმ რო ბის დრო, 
სა მა გი ერ ოდ დავ ბრუნ დით წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ
დი ლე ბე ბით. 

მაგ რამ ამ ით არ დამ თავ რე ბუ ლა ჩვე ნი მოგ
ზა ურ ობა. “ბა თუ მი — წყალ ტყუ ბო — ბა თუ მი”. 
იმ ავე დღეს, სო ფელ დიდ ჯი ხა იში მო ვი ნა ხუ
ლეთ დი დი ქარ თვე ლი მოღ ვა წის ნი კო ნი კო ლა ძის 
სახლმუ ზე უმი. გა ვე ცა ნით იმ დი დი ქარ თვე ლის 
შე მოქ მე დე ბას, ყო ფაცხოვ რე ბის წესს, ულ ამ აზ
ეს მა მულს. ამ ექ სკურ სი ას ჩვენ თვის ღრმად შე
მეც ნე ბი თი ხა სი ათი ჰქონ და.

წინ კი დევ სა ინ ტე რე სო შეხ ვედ რე ბი გვე ლის...

გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა
 ფა კულ ტე ტის დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის სპე ცი

ალ ობ ის II კურ სის სტუ დენ ტი
ელ ისო ალ იბ ეგ აშ ვი ლი

რო ცა თე ატ რი ცხოვ რე ბის სარ კეა
ბა თუ მის ილია ჭავ ჭა ვა ძის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რი 

ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
პრო ცე სის ორ გა ნულ ნა წი ლად იქ ცა. თე ატ რის მმარ თვე ლის, რე
ჟი სორ ზა ზა ხალ ვა შის თა ნად გო მით უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტთა 
ჯგუ ფე ბი უფ ას ოდ ეს წრე ბი ან სპექ ტაკ ლებს. დაწყე ბი თი გა ნათ ლე
ბის სპე ცი ალ ობ ის სტუ დენ ტე ბი კარ გად იც ნო ბენ თე ატ რის ახ ლან
დელ რე პერ ტუ არს და შე მოქ მე დე ბით კო ლექ ტივს.

სპექ ტაკ ლი “მე ფე ლი რი თავ შე სა ფარ ში”, რო მე ლიც სა ქარ თვე
ლოს ხე ლოვ ნე ბის დამ სა ხუ რე ბულ მა მოღ ვა წემ, რე ჟი სორ მა ენ ვერ 
ჩა იძ ემ დად გა დრა მა ტურგ ოთ არ ბა ღა თუ რი ას ამ ავე სა ხელ წო
დე ბის პი ეს ის მი ხედ ვით, და დას ტუ რე ბაა იმ ისა, რომ თე ატ რი თუ 
ცხოვ რე ბის სარ კეა, მა ყუ რე ბე ლი სპექ ტაკ ლს ღე ბუ ლობს რო გორც 
სა კუ თა რი ბი ოგ რა ფი ის ნა წილს. დრა მა ტურ გი და რე ჟი სო რი გა
მოწ ვე ვას უკ ეთ ებ ენ იმ ათ, ვი საც ხე ლე წი ფე ბათ (და ევ ალ ებ ათ!) სა
ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის მარ თვა და სწო რი გზით წარ მარ თვა. 
მო ხუც თა თავ შე სა ფა რი რომ არ სე ბობს, ეს სა ზო გა დო ებ ისა და სა
ხელ მწი ფოს ჰუ მა ნის ტუ რი ბუ ნე ბის და დას ტუ რე ბაა, მაგ რამ კი დევ 
უკ ეთ ესია, სა ხელ მწი ფოს სა ერ თოდ არ სჭირ დე ბო დეს მო ხუც თა 
თავ შე სა ფა რი. ამ ას თან, სპექ ტაკ ლში არა ერ თი მი ნიშ ნე ბა და კარ
გად მიგ ნე ბუ ლი მი ზან სცე ნაა იმ ის გა სამ ჟღავ ნებ ლად, თუ რა ოდ
ენი სევ და იმ ალ ება თუნ დაც კარ გად მოვ ლი ლი თავ შე საფ რის ბი ნა
დარ თა გულ ში, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა ად ამი ანი მა ინც წინ იხ ედ ება. უ. 
შექ სპი რის “მე ფე ლი რის” დად გმის სურ ვილ ში იკ ითხე ბა ად ამი ან ის 
წინ გა ხედ ვის გე ში. მარ თა ლია, მო ხუც თა თავ შე საფ რის ბი ნა დარ
ნი სა კუ თა რი ძა ლე ბით “მე ფე ლირს” ვერ დად გამ დნენ, მაგ რამ ის, 
რომ პენ სი ონ ერ ის სი ცოცხლე გრძელ დე ბა და ად ამი ანი ყო ველ ნა
ირ ად ცდი ლობს თვით დამ კვიდ რე ბას სა ზო გა დო ებ აში, ეს უც ვლე
ლი კა ნო ნია ად ამი ან ური არ სე ბო ბი სა. 

სპექ ტაკ ლში ძი რი თა დად და კა ვე ბულ ნი არი ან თე ატ რის ვე ტე რა
ნი მსა ხი ობ ები, რო მელ თა ღვაწ ლით ახ ლო წარ სულ ში წარ მა ტე ბულ 
შე დე გებს აღ წევ და თე ატ რი. ამ ას თან, ამ სპექ ტაკ ლში ის იც იკ ითხე
ბა, რომ ჭეშ მა რი ტად ნი ჭი ერ შე მოქ მედთ თავ დაღ მარ თი არა აქ ვთ 
შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში. 

სპექ ტაკ ლი მიჰ ყავს სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბულ არ ტის ტს 
ცი რა აბ ზი ან იძ ეს. მი სი პერ სო ნა ჟი დო დო ტრა გი კუ ლი ბე დის ქა
ლია — ქმა რი გა ულ ოთ და და ოჯ ახ იდ ან წა ვი და, შვი ლი ბე დის სა ძი
ებ ლად ამ ერ იკ აში წა ვი და, თვი თონ მო ხუც თა თავ შე საფ რის ბი ნა
და რი და თავ შე სა ფარ ში “მე ფე ლი რის” დად გმის რე ჟი სო რია. მსა
ხი ობ ის წი ნა შე რთუ ლი ამ ოც ანა დგას. რო გორც ყო ველ ინ დი ვიდს, 
მა საც სა კუ თა რი სამ ყა რო აქ ვს. ის არ ნებ დე ბა გულ გა ტე ხი ლო ბას 
და ინ არ ჩუ ნებს მხნე ობ ას. ხო ლო რო ცა ყო ფილ ქმარს — თავ შე
საფ რის ახ ალ ბი ნა დარს სან დროს (მსა ხი ობი კა ხა კო ბა ლა ძე) შეხ
ვდე ბა თავ შე სა ფარ ში, ცი რა აბ ზი ან იძ ის დო დო უშ ურ ვე ლად იხ არ
ჯე ბა ქა ლუ რი სი ნა ზი სა და მო სიყ ვა რუ ლე მე უღ ლის გან წყო ბი ლე

ბის გამ ჟღავ ნე ბა ში. მბრძა ნე ბე ლი რე ჟი სო რი დან გა დას ვლა ქმრის 
მო სიყ ვა რუ ლე ცო ლი სა და შვილ სმო ნატ რე ბუ ლი დე დის ამ პლუ აში 
მიმ დი ნა რე ობს ბუ ნებ რი ვი და მა ჯე რებ ლო ბით, ამ ქა ლის თვის არ 
არ სე ბობს მხო ლოდ წარ სუ ლი. იგი ახ ლაც ცხოვ რობს და მო მა ვალ
საც იმ ედ ით შეჰ ყუ რებს.

ხან დაზ მუ ლო ბის და უვ იწყა რი სა ხე შექ მნა სა ქარ თვე ლოს დამ
სა ხუ რე ბულ მა არ ტის ტმა თა მარ სულ ხა ნაშ ვილ მა. მი სი ან იკო დამ
ლა გებ ლის მო ვა ლე ობ ას ას რუ ლებს თავ შე სა ფარ ში. მარ თა ლია აშ
კა რად ღა ლა ტობს მეხ სი ერ  ება და ფი ზი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც, 
მაგ რამ რო გორც დე და, გა ნუ მე ორ ებ ელია. რად ღირს მარ ტო მი სი 
მი ფე რე ბა ყურ მილ ზე, სა იდ ან აც შვი ლის ხმა ეს მის. რამ დე ნი სით ბო 
და ლი რიზ მი იხ ატ ება ამ დროს თა მარ სულ ხა ნაშ ვი ლის პერ სო ნა ჟის 
ხა სი ათ ში. 

იმ პრო ვი ზა ცი ის ჩვე ული ოს ტა ტო ბით გა მო ირ ჩე ვა სა ქარ თვე
ლოს სა ხალ ხო არ ტის ტის მა ნუ ჩარ შერ ვა ში ძის მუ შა ობა სპექ
ტაკ ლის მსვლე ლო ბის მთელ მან ძილ ზე. მი სი ვა ნი კო ყო ფი ლი 
მსა ხი ობია, რო მელ საც ახ ლა დი დი პრე ტენ ზია აქ ვს სპექ ტაკ ლში 
მთა ვა რი რო ლის შეს რუ ლე ბა ზე, მაგ რამ ღა ლა ტობს ზო მი ერ ებ ის 
გრძნო ბა. მსა ხი ობი თა ვი სი პერ სო ნა ჟის ხა სი ათს აგ ებს პი როვ ნე
ბა ში შე საძ ლებ ლო ბა სა და სურ ვი ლებს შო რის წი ნა აღ მდე გო ბა ზე.

სა ხა სი ათო რო ლი ყო ველ თვის მდი დარ შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს 
მსა ხი ობს გა მომ გო ნებ ლო ბი სათ ვის. მა ნუ ჩარ შერ ვა ში ძეც თავს ისე 
გრძნობს როლ ში, რო გორც თევ ზი წყალ ში. მი სი რეპ ლი კა ყო ვეთ
ვის ხა სი ათ იდ ან გა მომ დი ნა რე ობს და ამ იტ ომ არ ის ზუს ტი და მიგ
ნე ბუ ლი. 

შე სა ფე რი სი ტო ნა ლო ბით ას ახი ერ ებს თა ვის პერ სო ნაჟს სა
ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო არ ტის ტი ნი ნო სა კან დე ლი ძე. მი სი რუ სი კო 
მხო ლოდ წარ სუ ლით ცხოვ რობს. აკ ვი ატ ებ ული სტრი ქო ნის “რო ცა 
პირ ვე ლად სას წავ ლე ბელ ში” წარ მოთ ქმის მა ნე რა ში მსა ხი ობი კარ
გად ავ ლენს ხან დაზ მუ ლო ბის ტი პურ თვი სე ბას — მის ხა ლი სი ან 
გან წყო ბი ლე ბას წარ მოქ მნის არა იმ ედი, არ ამ ედ მო გო ნე ბა.

აჭ არ ის დამ სა ხუ რე ბუ ლი არ ტის ტი ბერ დია ინ წკირ ვე ლი ჩვე ული 
ოს ტა ტო ბით ას რუ ლებს ყო ფი ლი ბუ ღალ ტრის და ყო ველ თვის გა
ორ ებ ული კა ცის — გო გის როლს. ტექ სტში ძუნ წად არ ის გად მო
ცე მუ ლი გო გის ხა სი ათი, სა მა გი ერ ოდ მსა ხი ობ მა მოძ რა ობ ით, სი
არ ულ ის მა ნე რით, უმ ეტ ეს ად უხ მოდ, უს იტყვოდ მიგ ვა ნიშ ნა გო
გის გა ორ ებ ულ პო ზი ცი აზე. მსა ხი ობ მა გან სა კუთ რე ბით ძლი ერ ად 
ჩა ატ არა ავ თო ქარ ჩა ვას შა კოს აჩ რდი ლის მი ზან სცე ნა. მო ხუც თა 
თავ შე საფ რის უფ რო სის შა კოს მხარ და ჭე რა ში ვლინ დე ბა მი სი უღ
ირ სო ბა. ბერ დია ინ წკირ ვე ლის გო გი უღ ირ სი პი როვ ნე ბაა, რო მელ
საც თით ქმის ყო ველ და წე სე ბუ ლე ბა ში შე იძ ლე ბა შევ ხვდეთ. 

უთუ ოდ რთუ ლი აქ ტი ორ ული ამ ოც ან ები აქ ვს გა და საწყვე ტი აჭ
არ ის დამ სა ხუ რე ბულ არ ტის ტს ავ თო ქარ ჩა ვას. მი სი შა კო თავ შე
საფ რის მე პატ რო ნეა. მას ევ ალ ება მო ხუ ცე ბის მოვ ლა, მა თი ინ ტე
რე სე ბის დაც ვა, მაგ რამ რო გორც კი გა მოჩ ნდა პი რა დად მის თვის 
უფ რო სარ ფი ანი გა რი გე ბა, უმ ალ პი რა დი ინ ტე რე სე ბი და აყ ენა 
წი ნა პლან ზე და მო ხუ ცე ბი გა მო რე კა თავ შე საფ რის შე ნო ბი დან. 
ჩვენ ამ მე ტა ფო რა ში ვხე დავთ ად ამი ან ის ბე დი სად მი გულ გრი ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მოვ ლი ნე ბას, რაც თან ახ ლავს თა ვი სუ ფალ 
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე დამ ყა რე ბულ სა ზო გა დო ებ ას. ამ რო ლის 
შეს რუ ლე ბი სათ ვის მსა ხი ობს ხელს უწყობს ყვე ლა ფე რი — ას აკი, 
გა რეგ ნო ბა, მხატ ვრუ ლი ტექ სტის გა აზ რე ბი სა და აქ ტი ორ ული 
შეს რუ ლე ბის ხე ლოვ ნე ბა. 

დი დი ხა ნია სცე ნა ზე არ გვი ნა ხავს სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ
ლი არ ტის ტი ლე ვან ღლონ ტი. ამ ჯე რად მან ით ამ აშა უთ ვის ტო მო 
ლო თი არ კა დის რო ლი. იგი არც რუ სია, არც ქარ თვე ლი, ის არ ის 
მო ხუ ცი, რო მე ლიც ახ ლაც არ ავ ის სჭირ დე ბა. შე სა ბა მი სად, გა უგ
ებ არი და ბუნ დო ვა ნია მი სი ქარ თუ ლი მეტყვე ლე ბა, რა საც წარ
მა ტე ბით ან სა ხი ერ ებს მსა ხი ობი ერ ოვ ნე ბა და კარ გუ ლი ად ამი ან ის 
ჩვე ნე ბი სათ ვის. 

რთუ ლი ფსი ქო ლო გი ური ხა სი ათ ის პერ სო ნა ჟია აჭ არ ის დამ სა
ხუ რე ბუ ლი არ ტის ტის კო ბა კო ბა ლა ძის სან დრო. ის იც მო ხუც თა 
თავ შე საფ რის ბი ნა და რია მე უღ ლეს თან (დო დო) ერ თად. უდ ავ ოდ 
ნი ჭი ერი ად ამი ან ები არი ან სან დრო და მი სი მე უღ ლე, მაგ რამ პი
რა დი ოჯ ახ ური ცხოვ რე ბა მა ინც და ენ გრათ. ამ ით დრა მა ტურ გი და 
დამ დგმე ლი რე ჟი სო რი ხომ არ მიგ ვა ნიშ ნე ბენ იმ აზე, რომ შე მოქ მე
დე ბი თი ნი ჭით და ჯილ დო ებ ული ად ამი ან ის მოვ ლა სა ზო გა დო ებ ის 
მო ვა ლე ობაა. ამ ას გვა ფიქ რე ბი ნებს კა ხა კო ბა ლა ძის სან დროს გა
მო ჩე ნა ზე ამ ტყდა რი მით ქმამოთ ქმა — “ეს ხომ ის მსა ხი ობია, რო
მე ლიც ბევრ ფილ მშია გა და ღე ბუ ლი?” მაგ რამ ახ ლა გა ლო თე ბუ ლი 
და ღირ სე ბა და კარ გუ ლია. 

დუ მი ლით მეტყვე ლე ბის, დუ მი ლით თა მა შის ხე ლოვ ნე ბა გვიჩ
ვე ნა აჭ არ ის დამ სა ხუ რე ბულ მა არ ტის ტმა ნო დარ იაკ ობ აძ ემ. მი სი 
პერ სო ნა ჟია მა მა, რო მე ლიც შვილს მო ხუც თა თავ შე სა ფარ ში მოჰ
ყავს, იშ ორ ებს თა ვი დან და მხო ლოდ მა ლე მო ნა ხუ ლე ბას ჰპირ
დე ბა. მსა ხი ობი უს იტყვოდ, მხო ლოდ გუ ლის წვით, გა უნ ელ ებ ელი 
სევ დით, მაგ რამ უაღ რე სად და მა ჯე რებ ლად ხა ტავს პერ სო ნა ჟის 
ტრა გი კულ გან ცდებს.

მსა ხი ობი ზუ რა ქავ თა რა ძე და სა მახ სოვ რე ბელ სა ხეს ქმნის კა
კოს როლ ში. კა კო მო ხუც თა თავ შე საფ რის ბი ნა და რია, რო მე ლიც 
არ ნებ დე ბა ცხოვ რე ბის წარ მავ ლო ბის კა ნონს, მაგ რამ ფაქ ტი ურ ად 
უძ ლუ რია ამ და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბა ში.

ში ნა გა ნი პრო ტეს ტის გამ ხე ლის კარ გი მა ნე რა გვიჩ ვე ნა მსა ხი
ობ მა ეკა ჩავ ლე იშ ვილ მა კლა რას როლ ში. ას ევე სა ინ ტე რე სოა აჭ
არ ის დამ სა ხუ რე ბუ ლი არ ტის ტი ნუ ნუ ხი ნი კა ძე ქე თის როლ ში;

უმ ნიშ ვნე ლო რო ლი აქ ვს ქე თე ვან ხალ ვაშს. თა ვად ბავ შვი ბავ
შვის როლს ან სა ხი ერ ებს სპექ ტაკ ლში; ეს რო ლი არ გა მო ირ ჩე ვა 
ვრცე ლი დი ალ ოგ ებ ით, მაგ რამ ქე თე ვან ხალ ვა ში აშ კა რად სცე ნი
ურია, გა აზ რე ბუ ლად ას რუ ლებს რე ჟი სო რის და ვა ლე ბას. 

სპექ ტაკ ლში და კა ვე ბუ ლი არი ან მსა ხი ობ ები ჯე მალ ვე ლი აძე, 
გო ჩა ხვი ჩია, გი ორ გი ფირ ცხა ლა იშ ვი ლი, გი ორ გი მეგ რე ლი ძე, მა
რი ნა ბურ დუ ლი, ლე ვან თედ რა ძე.

ცალ კე უნ და ით ქვას სპექ ტაკ ლის ენ ის შე სა ხებ. სხვა სპექ ტაკ
ლებ თან შე და რე ბით სა რე ცენ ზიო სპექ ტაკ ლში შე და რე ბით ნაკ ლე
ბა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი ბილ წსიტყვა ობა. მაგ რამ თუ კარ გად გა ვიხ
სე ნებთ ილია ჭავ ჭა ვა ძის და მო კი დე ბუ ლე ბას სცე ნი დან წარ მოთ
ქმუ ლი სიტყვი სად მი (სცე ნი დან ყვე ლა ზე კარ გი ქარ თუ ლი უნ და 
ეს მო დეს მა ყუ რე ბელ სო) — არც ერთ სპექ ტაკ ლში არც ერ თი ბილ
წი სიტყვა არ უნ და ის მო დეს. არ აფ ერს არ ჰმა ტებს სა რე ცენ ზიო 
სპექ ტაკ ლს ეს დი ალ ოგი: “აბა თქვი ა!” პა სუ ხი: “ტ...ში ქვა”. 

უდ ავ ოდ წარ მა ტე ბუ ლია სცე ნოგ რა ფი ული და მუ სი კა ლუ რი გა
ფორ მე ბის მხა რე. მხატ ვა რი აივ ენ გო ჭე ლი ძე ტი პუ რი დე ტა ლე ბით 
აგ ებს მო ხუც თა თავ შე საფ რის გა რე მოს, ჩაც მუ ლო ბას. თენ გიზ შა
მი ლა ძემ, თუ გა მო ვი ყე ნებთ ტე ლე ვი ზი აში დამ კვიდ რე ბულ ტერ მი
ნებს — კარ გი მუ სი კა ლუ რი შე ფუთ ვა მო უძ ებ ნა ად ამი ან თა სევ დი
ან ყო ფას.

მა ყუ რე ბელ მა სპექ ტაკ ლი “მე ფე ლი რი თა შე სა ფარ ში” გულ თბი
ლად მი იღო. 

ი. ბი ბი ლე იშ ვი ლი
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ნი ჭი ერ ებ ის პრობ ლე მის მეც ნი ერ

ული კვლე ვა ზო გა დი გო ნი ერ ებ ის 
შეს წავ ლით და იწყო. იგი სა თა ვეს იღ
ებს XIX სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხევ რი დან, 
რო დე საც ინ გლი სელ მა ფ. გალ ტონ მა 
სა ფუძ ვე ლი და უდო ად ამი ან ის ინ დი
ვი დუ ალ ურ თა ვი სე ბუ რე ბა თა ექ სპე
რი მენ ტულ კვლე ვას. გალ ტო ნის შრო
მებ ში ძი რი თა დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბო და 
სა კითხის ბი ოლ ოგი ურ (გე ნე ტი კურ) 
ას პექ ტებ ზე. XX სა უკ უნ ის და საწყის
ში ჩა სა ხუ ლი ტეს ტო ლო გია (ფრან გი 
ა. ბი ნე და სხვ.) ნი ჭი ერ ებ ის მაჩ ვე ნებ
ლად თვლი და ტეს ტუ რი ამ ოც ან ებ ის 
გა დაწყვე ტა ში წარ მა ტე ბე ბის ხა რის ხს. 
ფაქ ტობ რი ვად უგ ულ ებ ელ ყო ფი ლი იყო 
ნი ჭი ერ ებ ის ზო გა დი თე ორი ის და მუ შა
ვე ბის სა ჭი რო ება. 

ნი ჭი ერ ებ ის პრობ ლე მი სად მი ინ ტე
რე სი დღე საც დი დია, მაგ რამ ნი ჭი სა და 
ზო გა დი გო ნი ერ ებ ის პრობ ლე მა ტი კა 
ჯე როვ ნად მა ინც არ არ ის გარ კვე ული. 
ეს ეხ ება ნი ჭი ერ ებ ის პრობ ლე მის, რო
გორც ბი ოლ ოგი ურ (ფი ზი ოლ ოგი ურ) 
მხა რეს, ისე ფსი ქო ლო გი ურ საც. 

წი ნამ დე ბა რე წე რილ ში ლა პა რა კი 
გვექ ნე ბა ნი ჭი ერ ებ ის ბი ოლ ოგი ური სა
ფუძ ვლე ბის შეს წავ ლის, “გე ნი ოს ობ ის” 
მა ტე რი ალ ური და სა ბუ თე ბის ერ თი სა
იდ უმ ლო ცდის შე სა ხებ. რად გან ეს ცდა 

დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში გა სა იდ უმ
ლო ებ ული იყო, წე რილს შე იძ ლე ბა უფ
რო მე ტი ინ ფორ მა ცი ული ღი რე ბუ ლე ბა 
ჰქონ დეს, ვიდ რე მეც ნი ერ ული. მაგ რამ 
პრობ ლე მი სად მი ინ ტე რე სი დან გა მომ
დი ნა რე, სა ჭი როდ ჩავ თვა ლეთ მი სი წი
ნამ დე ბა რე სა ხით წარ მოდ გე ნა. 

რო გორც ცნო ბი ლია, ჯერ კი დევ ლე
ნი ნის სი ცოცხლე ში, გან სა კუთ რე ბით კი 
მი სი სიკ ვდი ლის შემ დეგ, პარ ტი ული და 
საბ ჭო თა ორ გა ნო ებ ის მა ღალ ეშ ელ ონ
ებ ში (და არა მხო ლოდ) ძა ლი ან ბევ რს 
ლა პა რა კობ დნენ ლე ნი ნის გე ნი ალ ობ
ის, მი სი უნ იკ ალ ური, არ ნა ხუ ლი ინ ტე
ლექ ტუ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე
სა ხებ. ლე ნი ნის სიკ ვდი ლის შემ დეგ კი 
პო ლიტ ბი ურ ოში გაჩ ნდა იდეა მო ეწყოთ 
ლე ნი ნის თა ვის ტვი ნის სა იდ უმ ლო მეც
ნი ერ ული შეს წავ ლა მსოფ ლიო პრო ლე
ტა რი ატ ის ბე ლა დის გე ნი ოს ობ ის მა ტე
რი ალ ური და სა ბუ თე ბი სათ ვის. ცხა დია, 
ყვე ლა ფე რი ეს თა ვი დან ვე გათ ვლი ლი 
იყო პრო პა გან დის ტუ ლი მიზ ნე ბი სათ
ვის, რომ ლის არ სი შემ დეგ ში მდგო მა
რე ობ და: ლე ნი ნის გე ნი ალ ური აზ რე ბი 
იბ ად ებ ოდა მის გე ნი ალ ურ ტვინ ში. 

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ლე ნი
ნის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური შე საძ ლებ ლო
ბე ბის შე სა ხებ იყო გან სხვა ვე ბუ ლი აზ
რიც. ლე ნი ნი გან სა კუთ რე ბუ ლი, გე ნი
ალ ური ნი ჭე რე ბით რომ არ იყო და ჯილ
დო ებ ული, ამ ის შე სა ხებ წერ დნენ და 
ამ ბობ დნენ მის სი ცოცხლე შიც. ამ ას ვე 
ად ას ტუ რე ბენ მი სი სიკ ვდი ლის შემ დეგ 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პუბ ლი კა ცი ებ იც. 

ვი ნა იდ ან ლა პა რა კია ფსი ქი კის ძი რი
თად ორ გა ნიზ მზე — თა ვის ტვინ ზე, სა
ჭი რო იქ ნე ბა გა ვიხ სე ნოთ, რომ ლე ნინს 
მე ოთხედ სა უკ უნ ეზე მეტ ხანს აწ უხ ებ
და თა ვის ტკი ვი ლე ბი. ერთერ თი მი ზე
ზი თა ვის ტკი ვი ლე ბი სა, მეც ნი ერმე დი
კოს თა აზ რით, იყო ფსი ქი კუ რი და ავ ად
ება, მემ კვიდ რუ ლად გან პი რო ბე ბუ ლი 
ფსი ქო პა თი ური მოვ ლე ნე ბი. შე სა ბა მი
სი სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი ად ას ტუ რე ბენ, 
რომ ლე ნი ნის პა პის მა მა — მო იშა ის აკ
ის ძე ბლან კი — ყო ფი ლა ფსი ქი კუ რად 
ავ ად მყო ფი ად ამი ანი. შემ თხვე ვი თი 
არაა, რომ ლე ნი ნი ახ ალ გაზ რდო ბა ში 
უცხო ეთ ის ფსი ქო ნევ რო ლო გი ურ კლი
ნი კებ შიც და დი ოდა, ხო ლო 19221923 
წლებ ში მი სი მკურ ნა ლი ექ იმ ებ ის უმ

რავ ლე სო ბა (მთლი ან ობ აში 8 უცხო ელი 
და 19 საბ ჭო თა ექ იმი) ფსი ქი ატ რე ბი და 
ნევ რო პა თო ლო გე ბი ყო ფი ლან. 

ლე ნი ნის თა ვის ტკი ვი ლე ბის მე ორე 
მი ზე ზი კი, რო გორც ირ კვე ვა, შე ძე
ნი ლი ხა სი ათ ისა ყო ფი ლა. ახ ალ გაზ
რდო ბა ში ლე ნი ნი ავ ად იყო ვე ნე რი ული 
სნე ულ ებ ით. რო გორც თვი თონ აღი არ
ებს დი სად მი მი წე რილ წე რილ ში, 1895 
წლის ზაფხულ ში, უცხო ეთ ში თა ვი სი 
პირ ვე ლი მოგ ზა ურ ობ ის ას, ერთ შვე
იც არი ელ კუ რორ ტში “მა ხე ში გა ება” 
(უწ ესო ცხოვ რე ბის გა მო აიკ იდა ვე ნე
რი ული და ავ ად ება — ნ.ბ.) და მოხ ვდა 
სა ავ ად მყო ფო ში. აქ მან არ ას რულ ყო
ფი ლად იმ კურ ნა ლა და რო გორც ჩანს, 
და ავ ად ებ ის ნიშ ნე ბი შე მორ ჩა და გან ვი
თარ და სიკ ვდი ლამ დე, რაც მი სი ტვი ნის 
სის ხლძარ ღვე ბის სე რი ოზ ული და ზი
ან ებ ისა და სიკ ვდი ლის მი ზეზ თა გა ნიც 
გამ ხდა რა.

თუმ ცა, ექ იმ თა ოფ იცი ალ ურ დას
კვნა ში, აგ რეთ ვე, ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის მა შინ დე ლი სა ხალ ხო კო მის რის ნ. 
სე მაშ კოს შე სა ბა მის სტა ტი აში, რო მელ
შიც იგი აღ წერს ბე ლა დის ავ ად მყო ფო
ბა სა და გარ დაც ვა ლე ბას, სიკ ვდი ლის 
ძი რი თად მი ზე ზად აღი არ ებ ულია ათ
ერ ოს კლე რო ზი, სის ხლის მი მოქ ცე ვის 
პრო ცე სის დარ ღვე ვა, საკ ვე ბის უკ მა

რი სო ბა და სის ხლჩაქ ცე ვე ბი ტვინ ში.
გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო საბ ჭო თა 

ხე ლი სუფ ლე ბამ, პარ ტი ულ მა ელ იტ
ამ სა ზო გა დო ებ ას და უმ ალა ლე ნი ნის 
სიკ ვდი ლის ძი რი თა დი მი ზე ზი, თო რემ 
ლე ნი ნის სიკ ვდი ლამ დე თით ქმის ერ
თი წლით ად რე ავ ტო რი ტე ტულ ექ იმ თა 
1923 წლის 21 მარ ტის კონ სი ლი უმ ზე, 
იგ ივე ნ. სე მაშ კოს თან დას წრე ბით, ყვე
ლა შე ჯერ და იმ მო საზ რე ბა ზე, რომ პა
ცი ენ ტის და ავ ად ება იყო სი ფი ლი სუ რი 
წარ მო შო ბის. შემ დეგ ში თა ვის ტვი ნის 
გა მო უქ ვეყ ნე ბელ მა მიკ როს კო პულ მა 
გა მოკ ვლე ვებ მაც და ად ას ტუ რა, რომ 
ლე ნი ნი და ავ ად ებ ული იყო სის ხლძარ
ღვე ბის სი ფი ლი სით. სხვა თა შო რის, 
ცნო ბი ლი რუ სი ფი ზი ოლ ოგი აკ ად. ი. 
პავ ლო ვიც, რო მე ლიც საბ ჭო თა წყო ბი
ლე ბას ად არ ებ და სამ ყვე ლა ზე სა შიშ 
და ავ ად ებ ას — სი ფი ლისს, კი ბოს და 
ტუ ბერ კუ ლოზს — თა ვის კო ლე გა მეც
ნი ერ ებ თან სა უბ არ ში ად ას ტუ რებ და, 
რომ ლე ნი ნი ავ ად იყო სი ფი ლით.

აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ყვე ლა 
რო დი იზი არ ებს ამ მო საზ რე ბას. მა
გა ლი თად, დ. ვოლ კო გო ნო ვი თვლის, 
რომ მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნას მი ღე
ბუ ლი სის ხლძარ ღვთა და ავ ად ებ ის ად მი 
მემ კვიდ რუ ლი წარ მო შო ბის მიდ რე კი
ლე ბაც. ამ ას მოწ მობს ლე ნი ნის მა მის, 
მი სი დე ბის და ძმის სიკ ვდი ლიც ათ
ერ ოს კლე რო ზით. აგ რეთ ვე, გა სათ ვა
ლის წი ნე ბე ლია 47 წლის თა ვი სუ ფა ლი 
ად ამი ან ის ათ ვის მის თვის უჩ ვე ულო 
მო ვა ლე ობ ის — სა ხელ მწი ფოს მე თა ურ
ის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბაც, რო მე ლიც 
ყო ველ დღი ურ და ძა ბულ მუ შა ობ ას მო
ითხოვ და, რა საც ვერ გა უძ ლო ლე ნი ნის 
ორ გა ნიზ მმა, იგი “გატყდა”.

რა თქმა უნ და, ეს ფაქ ტო რე ბიც გა
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, მაგ რამ ვერ სად 
წა უვ ალთ ლე ნი ნის ტვი ნის სა მე დი ცი ნო 
გა მოკ ვლე ვის შე დე გებს და ზე მო აღ ნიშ
ნულ სხვა ფაქ ტებს.

ასეა თუ ისე, ბო ლო ერ თი წლის გან
მავ ლო ბა ში ლე ნი ნი იყო უმ ძი მეს მდგო
მა რე ობ აში: ვერ ლა პა რა კობ და, ვერ 
და დი ოდა, ნორ მა ლუ რად ვერ აზ როვ
ნებ და. ზოგ ჯერ მას ჰქონ და შეშ ლი ლი 
ად ამი ან ის სა ხე, ზოგ შემ თხვე ვა ში — 
ბავ შვუ რი გა მო ხედ ვა. იგი სუ ლი ერ ად 
და ფი ზი კუ რად სრუ ლი ად უმ წეო, სა

ცო დავ არ სე ბას წარ მო ად გენ და. ას ეთ 
მდგო მა რე ობ აში მყო ფი ლე ნი ნი გარ და
იც ვა ლა 1924 წლის 21 იან ვარს. 

1925 წლის თე ბერ ვალ ში, პო ლიტ ბი
ურ ოში არ სე ბუ ლი იდე ის რე ალ იზ აცი
ის მიზ ნით, შედ გა წი ნას წა რი შეხ ვედ რა 
პარ ტი ულ მოღ ვა წე ებ სა და მეც ნი ერ
მე დი კო სებს შო რის. მე დი კო სებს და
უს ვეს კითხვა: შე საძ ლე ბე ლია თუ არა 
ლე ნი ნის თა ვის ტვი ნის ცი ტო არ ქი ტექ
ტო ნურ მა შეს წავ ლამ მი ან იშ ნოს მი სი 
გე ნი ოს ობ ის მა ტე რი ალ ურ და სა ბუ თე
ბა ზე? უკ ლებ ლივ ყვე ლას გან, მათ შო
რის ბერ ლი ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო
ფე სორ ფოხ ტის გა ნაც მი ღე ბუ ლი იქ ნა 
და დე ბი თი პა სუ ხი. რაც შე ეხ ება ტვი ნის 
გა მოკ ვლე ვის ტექ ნი კურ მხა რეს, მეც
ნი ერ თა აზ რით, ტვი ნი უნ და დაჭ რი ლი
ყო 1,8 სან ტი მეტ რის სის ქის ფე ნე ბად. 
ფე ნე ბი უნ და და მუ შა ვე ბუ ლი ყო სპე ცი
ალ ური ხსნა რით და მო თავ სე ბუ ლი ყო 
პა რა ფინ ში. შემ დეგ სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ 
მათ გან უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო თხე ლი 
ან აჭ რე ბი პა თო ლო გო ან ატ ომი ური გა
მოკ ვლე ვე ბი სა და ფო ტოგ რა ფი რე ბი
სათ ვის. პო ლიტ ბი ურ ოს გა დაწყვე ტი
ლე ბით, მოს კოვ ში შე იქ მნა ლე ნი ნის 
ტვი ნის შემ სწავ ლე ლი ლა ბო რა ტო რია, 
რო მე ლიც შემ დეგ ში გა და კეთ და ინ სტი
ტუ ტად.

რა თქმა უნ და, ად ამი ან ის თა ვის ტვი
ნის მეც ნი ერ ული შეს წავ ლის მნიშ ვნე
ლო ბა ეჭ ვს არ იწ ვევს, მაგ რამ იმ თა
ვით ვე ნა თე ლი იყო პარ ტი ული ხელ
მძღვა ნე ლო ბის არ აჯ ან სა ღი, ცრუ მეც
ნი ერ ული მის წრა ფე ბა მი ეღ ოთ ის ეთი 
შე დე გი, რომ ლე ბიც მა ტე რი ალ ურ ად 
და ას აბ უთ ებ დნენ ლე ნი ნის თა ვის ტვი
ნის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას, მის უპ ირ
ატ ეს ობ ას სხვებ თან შე და რე ბით. 

ფოხ ტმა სე მაშ კოს გან მი იღო ლე ნი ნის 
ტვი ნის ერ თი ან აჭ ერი, რო მელ საც იგი 
ფარ თოდ იყ ენ ებ და თა ვის ლექ ცი ებ ში 
და სა ჯა რო გა მოს ვლებ ში გერ მა ნი აში. 
ამ ან აჭ რი სა გან ილ უს ტრა ცი ის ათ ვის 
გა კეთ და დი აპ ოზ იტ ივ ები, რომ ლებ საც 
ად არ ებ დნენ სხვა ად ამი ან ებ ის, მათ შო
რის დამ ნა შა ვე ებ ის თა ვის ტვი ნის ან აჭ
რებს.

1927 წელს ფოხ ტმა პარ ტი ისა და 
მთავ რო ბის წევ რთა ვიწ რო წრე ში გა
აკ ეთა მოხ სე ნე ბა ლე ნი ნის ტვი ნის შე
სა ხებ. მას ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ შე
იძ ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ ლე ნი ნის თა ვის 
ტვი ნის გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი ორ
გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ მთე ლი რი გი ნიშ
ნე ბის მი ხედ ვით. მა გა ლი თად, ტვი ნის 
ნა ოჭ ებ ის ხა რის ხი სა და ხვე ულ ებ ის მი
ხედ ვით და ა.შ.

ლე ნი ნის თა ვის ტვი ნის შეს წავ ლა 
გრძელ დე ბო და. მას ად არ ებ დნენ ათ
ობ ით “სა შუ ალო”, ას ევე ცნო ბი ლი ად
ამი ან ებ ის — მაიაკოსკის, ბოგ და ნო ვის 
და სხვე ბის თა ვის ტვინ თან. ფოხ ტი ამ
ტკი ცებ და, რომ ლე ნი ნის ტვინ ში უფ რო 
მა ღა ლია პრო ცენ ტი შუბ ლის წი ლის ნა
ოჭ ებ ისა, ვიდ რე კუ იბ იშ ევ ის, ლუ ნა ჩარ
სკის, მენ ჟინ სკის, ბოგ და ნო ვის, მი ჩუ
რი ნის, მაიაკოვსკის, აკ ად. პავ ლო ვის, 
კლა რა ცეტ კი ნის, ცი ოლ კოვ სკის თა ვის 
ტვინ ში. 

მეც ნი ერი არ აფ ერს ამ ბობ და იმ ის შე
სა ხებ, რომ ეს იყო მძი მედ და ავ ად ებ
ული ად ამი ან ის თა ვის ტვი ნი, რო მე ლიც 
წო ნით (1340 გრ.), მარ თა ლია, სა შუ ალ
ოდ მი ღე ბუ ლი ნორ მის (13001400 გრ.) 
ფარ გლებ ში თავ სდე ბო და, მაგ რამ რო
მელ საც აშ კა რად ეტყო ბო და ხან გრძლი
ვი ავ ად მყო ფო ბით გა მოწ ვე ული ან ომ
ალი ები. პროფ. ზალ კინ დის სიტყვე ბით 
რომ ვთქვათ, “ლე ნი ნის ტვი ნი წარ მო
ად გენ და სი ფი ლი სუ რი პრო ცე სის ზე

მოქ მე დე ბით გარ დაქ მნილგა დაგ ვა რე
ბულ თა ვი სე ბურ ქსო ვილს”.

ფოხ ტმა ლე ნი ნის ტვი ნის შეს წავ ლის, 
სა თა ნა დო ან ატ ომი ური ან ალ იზ ის სა
ფუძ ველ ზე წა მო აყ ენა ლე ნი ნის გე ნი ოს
ობ ის მე ქა ნი კუ რი თე ორია. ამ თე ორი ის 
არ სი არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი იყო ტვინ ში 
დი დი რა ოდ ენ ობ ით და თა ვი სე ბუ რად 
გან ლა გე ბუ ლი პი რა მი დი სე ბუ რი უჯ
რე დე ბით. ამ თე ორი ით აღ ტა ცე ბულ ნი 
იყ ვნენ კრემ ლში. მაგ რამ ეს სი ხა რუ ლი 
ხან მოკ ლე აღ მოჩ ნდა. პო ლი ტი კუ რი შე
ფე რი ლო ბის და, არ სე ბი თად, პო ლი ტი
კუ რი დაკ ვე თის სა ფუძ ველ ზე შეს რუ
ლე ბუ ლი ე.წ. “მეც ნი ერ ული გა მოკ ვლე
ვა” ყალ ბი აღ მოჩ ნდა.

საქ მე იმ აშია, რომ პროფ. ფოხ ტის 
“სენ სა ცი ური” აღ მო ჩე ნის შემ დეგ, სუ
ლი ერ და ავ ად ებ ათა გერ მა ნულ ენ ციკ
ლო პე დი აში, აგ რეთ ვე სხვა გა მო ცე მებ
ში გაჩ ნდა გან სხვა ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ
ლე ბა ნი. მა გა ლი თად, პროფ. შპილ მე
ირი ას აბ უთ ებ და, რომ ას ეთი დი დი რა
ოდ ენ ობ ის პი რა მი დი სე ბუ რი უჯ რე დე ბი 
გა აჩ ნი ათ გო ნებ რი ვად სუს ტებ საც.

ასე რომ, ბოლ შე ვი კე ბის მცდე ლო ბა 
ნა ძა ლა დე ვად, დი დი ფუ ლა დი ჯილ
დო ებ ის ფა სად და ემ ტკი ცე ბი ნათ პრო
ლე ტა რი ატ ის ბე ლა დის გე ნი ოს ობა, 
კრა ხით დას რულ და. სა გუ ლის ხმოა, 

რომ მარ ცხი ერ თნა ირ ად შე ეხო მა შინ
დე ლი პო ლიტ ბი ურ ოს ყვე ლა წევ რს, 
ვი ნა იდ ან ის ინი ერ თსუ ლო ვან ნი იყ
ვნენ აღ ნიშ ნულ მცდე ლო ბა ში. შე იძ ლე
ბა თი თოეულ მათ განს თა ვი სე ბუ რად 
სჯე რო და ლე ნი ნის გე ნი ოს ობა, მაგ რამ 
ფაქ ტია, რომ ყვე ლას ჰქონ და სურ ვი ლი 
მა ტე რი ალ ურ ად და დას ტუ რე ბუ ლი ყო 
ეს. გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი თვით სტა
ლინ სა და ტროც კის შო რი საც კი არ და
ფიქ სი რე ბუ ლა. კერ პი სად მი და მო კი დე
ბუ ლე ბა ერ თნა ირი იყო. სხვა სა კითხია, 
თუ ვინ რო გორ ფიქ რობ და მი სი “გე ნი
ოს ობ ის” და “გე ნი ალ ური იდე ებ ის” გა
მო ყე ნე ბას. 

უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ მეც ნი ერ ებ
ის ათ ვის ამ შემ თხვე ვა ში პრინ ცი პუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა არ აქ ვს იმ ას, ლე ნი ნის 
ტვინს ეხ ებ ოდა შეს რუ ლე ბუ ლი გა მოკ
ვლე ვა, თუ სხვა ად ამი ან ის ტვინს. მთა
ვა რია კვლე ვის ობი ექ ტუ რო ბა და მი სი 
მო რა ლუ რი სი ჯან სა ღე. სამ წუ ხა როდ, 
არ ცერ თი ნიშ ნით არ იყო გა მორ ჩე ული 
აღ ნიშ ნუ ლი მუ შა ობა. ბოლ შე ვი კებ მა 
მარ ქსის სიტყვე ბიც კი და ივ იწყეს იმ ის 
შე სა ხებ, რომ... დად გე ბა დრო, რო დე
საც ად ამი ან ის აზ როვ ნე ბას და იყ ვა ნენ 
თა ვის ტვინ ში მიმ დი ნა რე ფი ზი კოქი
მი ურ ცვლი ლე ბე ბამ დე, მაგ რამ გა ნა 
ამ ით ამო იწ ურ ება ყვე ლა ფე რი? ას ეთია 
მარ ქსის გა მო ნათ ქვა მის არ სი. თუმ ცა 
მარ ქსი რა მო სა ტა ნია, მო რალ სა და სა
კა ცობ რიო ღი რე ბუ ლე ბას ის იც ღა ლა
ტობ და. ფაქ ტი კი ერ თია — პრობ ლე
მი სად მი ას ეთ მა მიდ გო მამ, ნი ჭი ერ ებ ის 
(გე ნი ოს ობ ის) მა ტე რი ალ ური სა ფუძ
ვლე ბის დი რექ ტი ული გზე ბით ძი ებ ამ 
სა სა ცი ლო მდგო მა რე ობ ამ დე მი იყ ვა ნა 
ბოლ შე ვი კე ბი. 

ნი ჭი ერ ებ ის ბი ოლ ოგი ური სა ფუძ
ვლე ბის შეს წავ ლის ამ (ფაქ ტობ რი ვად 
სა იდ უმ ლო) ცდის შემ დეგ ათე ულ ობ
ით წე ლი გა ვი და. მომ დევ ნო პე რი ოდ ში 
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, ოღ ონდ 
ყვე ლა სად მი მი საწ ვდო მი ფორ მით, შეს
რულ და არა ერ თი გა მოკ ვლე ვა, მაგ რამ 
“ნი ჭი ერ ებ ის მო ლე კუ ლე ბის” სა კითხი 
კვლავ ღი ად რჩე ბა. ძი ება გრძელ დე ბა.

სრუ ლი პრო ფე სო რი 

ნო დარ ბა რა მი ძე

ნი ჭი ერ ებ ის კვლე ვის ის ტო რი იდ ან
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 ყვე ლა ზე დი დი ჯილ დო სიყ ვა რუ ლია

ად ამი ან ის ცხოვ რე ბა ში შრო მაგარ ჯის, 
ღვაწ ლის აღი არ ებ ის ყვე ლა ზე დი დი ჯილ
დო სიყ ვა რუ ლია იმ კო ლექ ტი ვი სა, სა დაც 
იგი რუ დუ ნე ბით იღ ვწის და მთელ თა ვის 
შეგ ნე ბულ სი ცოცხლეს, ცოდ ნა სა და ენ ერ
გი ას უშუ ალ ოდ უძ ღვნის მო მა ვა ლი ახ ალ
გაზ რდა თა ობ ის სწავ ლააღ ზრდის კე თილ
შო ბი ლურ საქ მეს.

ბა ტო ნი ზუ რაბ ბა კუ რი ძე ყო ველ თვის 

იყო თა ნამ დგო მი, კარ გი მრჩე ვე ლი, მას თან 
მუ შა ობა ად ვი ლიც იყო და დი დი პა სუ ხის
მგებ ლო ბაც. მი სი მუ შა ობ ის სტი ლის თვის 
უცხო იყო პი რა დი ან კერ ძო ინ ტე რე სე ბი
დან გა მომ დი ნა რე მოქ მე დე ბე ბი. სხვებ თან 
ერ თად მეც მქონ და პა ტი ვი თქვე ნი ხელ
მძღვა ნე ლო ბით ერ თი წე ლი ბა თუ მის ბი ომ
რა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ სტი ტუტ ში მე მუ შა ვა, 
მო მეს მი ნა ღრმა ში ნა არ სი ანი სწავ ლადა
რი გე ბა, რომ ლის დრო საც გვე უბ ნე ბო დით, 
რომ ად ამი ანი მხო ლოდ შრო მის მოყ ვა რე
ობ ით, მონ დო მე ბით შე იძ ლე ბა გახ დეს თა
ვი სი საქ მის ნამ დვი ლი პრო ფე სი ონ ალი, 
რომ ეს ცხოვ რე ბა ისე ხან მოკ ლეა წუ თის 
და კარ გვაც კი არ გვე პა ტი ება.

რო გორ ლა მა ზად და ში ნა არ სი ან ად გა
ატ არ ეთ ეს წლე ბი ორ ივე კო ლექ ტივ ში. 
ვინც კი გიც ნობ დათ, ყვე ლას თა ვი და ამ ახ
სოვ რეთ ერ თგუ ლე ბით, პა ტი ოს ნე ბით და 
ყო ველ თვის მა გა ლი თის მიმ ცე მი იყ ავ ით. 
თქვენ მა მე გობ რებ მა, თა ნამ შრომ ლებ მა და 
აღ ზრდილ მა ხალ ხმა ერ თი რამ აღ მო ვა ჩი
ნეთ, რომ: “ად ამი ანი კი არ კვდე ბა, არ ამ
ედ ცოცხლე ბის თვა ლებს აკ ლდე ბა შუ ქი”, 
რომ თქვენ ის ევ ყვე ლას გვხე დავთ, ის ევ 
გიყ ვარ ვართ, ის ევ გვგულ შე მატ კივ რობთ, 

ჩვენს გვერ დით ხართ. უბ რა ლოდ სხვა გან
ზო მი ლე ბი დან, სხვა, უხ ილ ავი სამ ყა რო დან 
გვიც ქე რით. ამ იტ ომ აც ის ევ გვე იმ ედ ება 
თქვე ნი.

ნე ბის მი ერი საქ მის ერ თგუ ლი იყ ავ ით, დი
დი სპე ცი ალ ის ტი. გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი
ლი მი გიძ ღვით იაპ ონი იდ ან სა ქარ თვე ლო ში 
ინ ტრო დუ ცი რე ბუ ლი კა მე ლი ებ ის სხვა დას
ხვა ჯი შის კვლე ვის საქ მე ში, გა მო იყ ვა ნეთ 
არა ერ თი ახ ალი ფორ მა და კლო ნი.

სწო რედ სამ სა ხუ რე ობ რი ვი მო ვა ლე ობ
ის შეს რუ ლე ბის დროს გიმ ტყუ ნათ გულ მა, 
მაგ რამ ნამ დვი ლი გუ ლის და სუ ლის ტკი ვი
ლი მა შინ და იწყო, რო დე საც თქვე ნი ერ თა
დერ თი და უს აყ ვარ ლე სი ქა ლიშ ვი ლის ეკ ას, 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო უნ ივ
ერ სი ტე ტის მე სა მე კურ სის წარ ჩი ნე ბუ ლი 
სტუ დენ ტის უდ რო ოდ გარ დაც ვა ლე ბამ მო
გა ყე ნათ თქვენ და თქვენს მე უღ ლეს.

ბა ტო ნო ზუ რაბ, თქვენ ნა თე ლი კვა ლი 
და ტო ვეთ ამ ცხოვ რე ბა ში, შრო მის მოყ
ვა რე ობ ისა და კა ცურ კა ცო ბის კარ გი მა
გა ლი თი უჩ ვე ნეთ ყვე ლას. ამ იტ ომ აც არ 
უწ ერია თქვენს სა ხელს და ვიწყე ბა. მე, კი 
ერ თგუ ლე ბი სა და პა ტი ვის ცე მის ნიშ ნად 
მინ და მო გიძ ღვნათ უკ ან ას კნე ლი სა ჩუ ქა რი 

და ლექ სით გა მოვ ხა ტო დი დი მწუ ხა რე ბა, 
რო მე ლიც არ ას ოდ ეს გა ნელ დე ბა ჩვენს გუ
ლებ ში.

ბა ტონ ზუ რაბ ბა კუ რი ძის ნა თელ ხსოვ ნას
გუ შინ მო მა ვალ ზე ვსა უბ რობ დით,
დღეს კი ცას და ედო ნაც რის ფე რი,
თით ქოს ჟრუ ან ტე ლი და მი არა
და თან გა იყ ოლა ყვე ლა ფე რი.
გუ შინ მო მა ვალ ზე ვსა უბ რობ დით,
დრო ის უქ მად სვლა საც არ ვნა ნობ დი,
ახ ლა ის სიტყვე ბი მახ სენ დე ბა
“ერთ წუთს ნუ და კარ გავ”, რომ ამ ბობ

დით.
გუ შინ მო გო ნე ბა არ მაკ რთობ და,
გუ შინ ზე ცა იყო სხი ვი ანი,
დღეს კი მოშ რი ალე კა მე ლი ებს,
ფიქ რი შეჰ პარ ვი ათ სევ დი ანი.
გუ შინ იმ ედ ებ ით სავ სე გრძნო ბამ,
ახ ლა მი სი სუ ლი და იფ იცა,
წყნა რად ჩა მო გორ და ცრემ ლი სვე ლი
და აქ, ჩვენს გუ ლებ ში ხსოვ ნად იქ ცა.

ნა ნა ჯაბ ნი ძე – სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, შო თა რუს თა ვე

ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერსი ტე ტის
 მეც ნი ერ–თა ნამ შრო მე ლი

 ამ აგ და რი მეც ნი ერი და ღირ სე ული პი როვ ნე ბა
ზუ რაბ (ხა სან) ბა კუ რი ძე და იბ ადა 1947 

წელს 15 ნო ემ ბერს, ხელ ვა ჩა ურ ის რაიონის 
სო ფელ აგ არ აში. იქ ვე წარ ჩი ნე ბით და ამ
თავ რა სა შუ ალო სკო ლა და სწავ ლა გა ნაგ
რძო სა ქარ თვე ლოს სუბ ტრო პი კუ ლი მე ურ
ნე ობ ის ინ სტი ტუ ტის აგ რო ნო მი ულ ფა კულ
ტეტ ზე, სწო რედ აქ გა მო ავ ლი ნა მან მეც ნი
ერ ული და ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი მოღ ვა წე ობ
ის ათ ვის სა ჭი რო ყვე ლა თვი სე ბა და ნი ჭი.

1969 წელს სწავ ლა ას პი რან ტუ რა ში გა
ნაგ რძო, მი სი დამ თავ რე ბის შემ დეგ კი წარ
მა ტე ბით და იც ვა დი სერ ტა ცია და სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის მცე ნა რე თა კან დი და ტის წო
დე ბა მი ენ იჭა. მე ტად ნა ყო ფი ერი იყო მი სი 
საქ მი ან ობა ბა თუ მის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში სა
დაც მან ოთხ ათე ულ წელ ზე მე ტი იმ უშ ავა 
და ერთერთ წამ ყვან მეც ნი ერ ად ჩა მო ყა
ლიბ და.

მრა ვალ წლი ანი მეც ნი ერ ული კვლე ვე ბით, 
მის მი ერ გა მორ ჩე ული იქ ნა იაპ ონი იდ ან ინ

ტრო დუ ცი რე ბუ ლი კა მე ლი ის ახ ალი პერ
სპექ ტი ული სე ლექ ცი ური ფორ მე ბი, რომ
ლე ბიც არ სე ბულ ჯი შებ თან შე და რე ბით 
ამ ჟღავ ნე ბენ უპ ირ ატ ეს ობ ას და მა ღალ პრო
დუქ ტი ულია, შე იმ უშ ავა მი ღე ბუ ლი ფორ მე
ბის მოვ ლამოყ ვა ნის ინ ტენ სი ური ტექ ნო
ლო გია და რე კო მენ და ცი ები სა ქარ თვე ლოს 
სუბ ტრო პი კუ ლი ზო ნის პი რო ბე ბი სათ ვის.

1987 წელს მი ენ იჭა უფ რო სი მეც ნი ერ თა
ნამ შრომ ლის წო დე ბა.

არ ან აკ ლებ ნა ყო ფი ერი იყო მი სი მუ შა ობა 
სა ქარ თვე ლოს აგ რა რუ ლი უნ ივ ერ ის ეტ ის 
ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო სა სოფ ლოსა მე ურ
ნეო ინ სტი ტუტ ში, სას წავ ლოსა წარ მოო 
პრაქ ტი კის ხელ მძღვა ნე ლად. ას ევე მრა ვა
ფე როვ ნე ბით გა მო ირ ჩე ოდა მის მი ერ წა
კითხუ ლი სა ლექ ციო კურ სის პროგ რა მა.

ბა ტო ნი ზუ რა ბის კა ლამს ეკ უთ ვნის 50ზე 
მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი, ორი მო ნოგ რა
ფია და მე თო დუ რი რე კო მენ და ცი ები. ათე

ულ ობ ით სა მეც ნი ერო და პუბ ლი კა ცი ური 
სტა ტია ჟურ ნაგა ზე თებ ში. იყო შვი დი სა
კან დი და ტო და სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ის 
ოპ ონ ენ ტი, რამ დე ნი მე სა ხელ მძღვა ნე ლო სა 
და მო ნოგ რა ფი ის რე დაქ ტო რი და რე ცენ
ზენ ტი. არა ერ თხელ მიწ ვე ული იყო თურ
ქე თის, გერ მა ნი ის და ყო ფი ლი საბ ჭო თა 
კავ ში რის რეს პუბ ლი კებ ში გა მარ თულ სა ერ
თა შო რი სოსა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ებ სა 
და კონ გრე სებ ზე, სა დაც მი სი მოხ სე ნე ბე ბი 
მუ დამ დიდ ინ ტე რესს იწ ვევ და და აზ რთა 
გაც ვლაგა მოც ვლის სა გა ნი იყო.

ბა ტო ნი ზუ რაბ ბა კუ რი ძე დიდ ყუ რადღე
ბას უთ მობ და ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა 
სწავ ლააღ ზრდის საქ მეს. მი სი ხელ მძღვა
ნე ლო ბით ბევ რმა ახ ალ გაზ რდამ და იც ვა სა
დოქ ტო რო, სა მა გის ტრო და სა ბა კა ლავ რო 
ნაშ რო მი. არ ჩე ულ იყო ბა თუ მის შო თა რუს
თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი
ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ სტი ტუ ტის სა მეც

ნი ერო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რედ.
მი სი დამ სა ხუ რე ბა და ღვაწ ლი სა მეც

ნი ეროპე და გო გი ურ და სა ზო გა დო ებ რივ 
საქ მი ან ობ აში ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ უყ ურ
ადღე ბოდ არ დარ ჩე ნი ლა, მი ღე ბუ ლი ქონ და 
მრა ვა ლი ჯილ დო, სა პა ტიო სი გე ლი, სა ქარ
თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე
ობ ის მი ნის ტრე ბის მად ლო ბე ბი.

გზა მეც ნი ერ ებ აში და პე და გო გი ურ საქ
მი ან ობ აში, რო მე ლიც ზუ რაბ ბა კუ რი ძემ 
სა ხე ლოვ ნად გან ვლო, ად ვი ლი რო დი იყო. 
ვინ მოთ ვლის, რამ დე ნი უძ ილო ღა მე და 
ენ ერ გია შე ალია მეც ნი ერ ულ საქ მი ან ობ ას, 
სი ცოცხლის მთელ მან ძილ ზე, რი სი გა კე
თე ბაც მან შეძ ლო, მე ტად დი დია და მას და
ვიწყე ბა არ უწ ერია.

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის 

ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ სტი ტუ ტი
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ

სი ტე ტის აგ რა რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის ფა

კულ ტე ტი

ნო დარ მა მუ ლა ძე
ღირ სე ული პი როვ ნე ბა და მა მუ ლიშ ვი ლი

ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი
ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა, აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო
გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის ფა კულ ტეტ მა დი დი 
და ნაკ ლი სი გა ნი ცა და. 60 წლის ას აკ ში გარ
და იც ვა ლა ამ ავე ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო
ად გი ლე, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის აკ ად ემი ური 
დოქ ტო რი ნო დარ მა მუ ლა ძე.

ნო დარ მა მუ ლა ძე და იბ ადა 1950 წლის 7 
ნო ემ ბერს ხუ ლოს რაიონის სოფ. კა ლო თა
ში, ხი ხა ძი რის სა შუ ალო სკო ლის ოქ როს 
მე დალ ზე დამ თავ რე ბის შემ დეგ ის ჩა ირ
იცხა სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო 
ინ სტი ტუტ ში სატყეო–სა მე ურ ნეო ფა კულ
ტეტ ზე, რომ ლის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე
ბის შემ დეგ სა მუ შა ოდ ინ იშ ნე ბა ხუ ლოს 
რაიონის სატყეო მე ურ ნე ობ ის დი რექ ტო რის 
მო ად გი ლედ, ხო ლო ხუ ლო სა და შუ ახ ევ ის 
რაიონების სატყეო მე ურ ნე ობ ებ ის გა ერ თი
ან ებ ის შემ დეგ დი რექ ტო რად. 

ბა ტო ნი ნო და რის ნი ჭი ერ ება, რთულ სი
ტუ აცი ებ ში სწრა ფად გარ კვე ვის სა ოც არი 
ალ ღო და უნ არი შე უმ ჩნე ვე ლი არ დარ ჩე
ნი ათ რე გი ონ ის ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად
გენ ლებს. იგი ჯერ აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ური 
რეს პუბ ლი კის სატყეო დე პარ ტა მენ ტის 
თვმჯდო მა რის მო ად გი ლედ, ხო ლო შემ დეგ 
მი ნის ტრის მო ვა ლე ობ ის შემ სრუ ლებ ლად 
და აწ ინა ურ ეს, სა დაც ათ წელ ზე მე ტი იმ ოღ
ვა წა, სა დაც გა მო ავ ლი ნა კარ გი ხელ მძღვა
ნე ლის ის პო ტენ ცი ური შე საძ ლებ ლო ბა ნი, 
რაც უხ ვად იყო წარ მოდ გე ნი ლი მის პი როვ
ნე ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ მა ღალ თა
ნამ დე ბო ბეს არ შე უც ვლია ნო და რის ში ნა

გა ნი მდი და რი ბუ ნე ბა და კე თილ შო ბი ლე ბა. 
რო გო რი თბი ლი, კე თი ლი, გუ ლის ხმი ერი და 
სა ოც რად ყუ რადღე ბი ანი იყო მა ნამ დე, ის
ეთ ივე დარ ჩა ხელ მძღვა ნელ სა მე ურ ნეო და 
პე და გო გი ურ სა მუ შა ობ ებ ზე გა დაყ ვა ნის 
შემ დე გაც.

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ბა ტონ 
ნო და რის და უღ ალ ავი ზრუნ ვა ჩვე ნი დე და
ბუ ნე ბი სად მი – იგი მი სი დი დი ქო მა გი იყო. 
ამ ის თქმის სა ფუძ ვლეს გვაძ ლევს მი სი სის
ტე მუ რი ყუ რადღე ბა ტყე ებ ის მოვ ლა–დაც
ვის, კვლავ წარ მო ებ ის და რა ცი ონ ალ ურ ად 
გა მო ყე ნე ბის სა კითხე ბი სად მი. მას კარ გად 
ჰქონ და გაც ნო ბი ერ ებ ული და გა თა ვი სე ბუ
ლი ის დი დი სო ცი ალ ურ – ეკ ონ ომ იკ ური და 
ეკ ოლ ოგი ურ მნიშ ვნე ლო ბა, რაც ტყე ებს გა
აჩ ნი ათ ქვეყ ნის კე თილ დღე ობ ის ათ ვის, კარ
გად იც ოდა თუ რა დი დი ზი ან ის მო ტა ნა შე
ეძ ლო მთის ტყე ებ ში არ ას წო რი მე ურ ნე ობ ის 
წარ მო ებ ას, კარ გად იც ოდა აჭ არ ის მთი ან
ეთ ის რთუ ლი რე ლი ეფ ის პი რო ბებ ში, თუ 
რა დი დი ერ ოვ ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
მთის ფერ დო ბებ ზე გან ლა გე ბულ ტყე ებ ის 
სო ცი ალ ური და ეკ ოლ ოგი ური ფუნ ქცი ებ ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და გაძ ლი ერ ებ ას.

სა მე ურ ნეო საქ მი ან ოს პა რა ლე ლუ რად ის 
სწავ ლას აგ რძე ლებს სა ქარ თვე ლოს მეც
ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ვ. გუ ლი საშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის სამ თო მეტყე ვე ობ ის ინ სტი ტუ
ტის ას პი რან ტუ რა ში, საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი 
მეც ნი ერ ის, აკ ად ემ იკ ოს გი ორ გი გი გა ურ ის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით, რომ ლის დამ თავ რე ბის 
შემ დეგ იც ავს სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცი ას 

თე მა ზე “აჭ არ ის მა ღა ლი მთის დეგ რა დი რე
ბუ ლი მუქ წიწ ვი ანი ტყე ებ ის აღ დგე ნა– გა
ნახ ლე ბის სა კითხებ ზე”, სა დაც ძი რი თა დი 
ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი იყო ტყის სა
კუ რორ ტო – ტუ რის ტუ ლი და რეკ რე აცი
ული გა მო ყე ნე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე. ამ იტ
ომ აც სა დი სერ ტა ციო საბ ჭოს კომ პე ტენ
ტურ მა კო მი სი ამ ერ თხმად აღი არ ეს ნაშ რო
მის მეც ნი ერ ული სი ახ ლე, თე მის აქ ტუ ალ
ობა და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა.

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 25ზე მე ტი სა მეც
ნი ერო შრო მა, ერ თი მო ნოგ რა ფია, ათე ულ
ობ ით სა მეც ნი ერო–სა გა ზე თო პუბ ლი კა ცია. 
დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობ და ახ ალ გაზ რდა 
კად რე ბის სწავ ლა–აღ ზრდის საქ მეს. ხელ
მძღვა ნე ლობ და ორი დოქ ტო რან ტი სა და სა
მი მა გის ტრან ტის მომ ზა დე ბას. გა მო სა ცე
მად ამ ზა დებ და უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
სატყეო საქ მის პრო ფი ლის სტუ დენ ტე ბი
სათ ვის სა ხელ მძღვა ნე ლოს: “სატყეო ტაქ
სა ცია”, რო მე ლიც დღე ის ათ ვის ბიბ ლიოგ
რა ფი ულ იშ ვი ათ ობ ას წარ მო ად გენს.

ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში კე თილ
სინ დი სი ერ ად, საქ მი სად მი ჩვე ული ერ თგუ
ლე ბით ხელ მძღვა ნე ლობ და აგ რა რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის ფა კულ
ტეტ ზე, დე კა ნის მო ად გი ლის თა ნამ დე ბო
ბა ზე, სას წავ ლო და სა მეც ნი ერო დარ გს. 
მად ლი ერი შრო მი თი კო ლექ ტი ვე ბი, მრა
ვალ რიცხო ვა ნი მე გობ რე ბი, სტუ დენ ტი–ახ
ალ გაზ რდო ბა და ლექ ტორ–მას წავ ლებ ლე ბი 
მუ დამ გულ თბი ლად მო იხ სე ნი ებ ენ ბა ტონ 
ნო დარს, რო მელ მაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი კვა ლი 

და ტო ვა სა დაც კი უმ ოღ ვა წია. დი დად სამ
წუ ხა როა, რომ იგი შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა
წე ობ ისა და აღ მავ ლო ბის პე რი ოდ ში წა ვი და 
ამ ქვეყ ნი დან. და ამ წუხ რა ოჯ ახი, ახ ლობ
ლე ბი, მე გობ რე ბი და მთლი ან ად ჩვე ნი სა
ზო გა დო ება.

დრო ად ამი ან თან ერ თად არ სე ბობს, მა შა
სა და მე – ხსოვ ნაც. ამ ბო ბენ, ად ამი ანი რა
ღა ცით უბ რუნ დე ბაო ქვე ყა ნას. ბა ტო ნი ნო
და რის სუ ლის გა მო ნა თე ბა სი კე თე ში უნ და 
ვე ძე ბოდ მხო ლოდ. სი კე თე კი მა რა დი ულია.

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტი 
აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი
ის ფა კულ ტე ტი

გახსენება
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პრო ფე სო რი შო თა ლამ პა რა ძე 60 წლი საა
სუბ ტრო პი კუ ლი მემ ცე ნა რე ობ ის ახ ალ

გაზ რდა თა ობ ის მეც ნი ერ–მკვლე ვარ თა აღ
მზრდელს, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის აკ ად ემი ურ 
დოქ ტორს, სა ქარ თვე ლოს აგ რა რუ ლი მეც ნი ერ
ებ ის აკ ად ემი ის წევრ–კო რეს პონ დენ ტს, ას ოც
ირ ებ ულ პრო ფე სორს შო თა ლამ პა რა ძეს 60 და 
სა მეც ნი ერო – პე და გო გი ური და სა ზო გა დო ებ
რი ვი მოღ ვა წე ობ ის 35 წე ლი შე უს რულ და.

შო თა ლამ პა რა ძე და იბ ადა ქე დის რაიონის 
სო ფელ მე რის ში. 1967 წელს წარ მა ტე ბით და
ამ თავ რა ქო ბუ ლე თის რაიონის სოფ. მუ ხა ეს
ტა ტეს სა შუ ალო სკო ლა და სწავ ლა გა აგ რძე ლა 
სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო ინ სტი
ტუტ ში. სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში გა მო ამ ჟღავ
ნა დი დი ნი ჭი და მიდ რე კი ლე ბა სა მეც ნი ერო–
კვლე ვი თი მუ შა ობ ის ად მი, მო ნა წი ლე ობ და 
სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ებ ში.

ინ სტი ტუ ტის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბის შემ
დეგ რექ ტო რი სა და სა მეც ნი ერო საბ ჭოს გა
დაწყვე ტი ლე ბით, 1976 წელს სწავ ლას აგ რძე
ლებს ას პი რან ტუ რა ში. მან გა მო ავ ლი ნა მკვლე
ვა რი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი დი დი ნი ჭი – ახ
ლის ძი ებ ის უნ არი, პრობ ლე მე ბის გა შუ ქე ბის 
უნ არ–ჩვე ვე ბი. ამ აში დი დი რო ლი ით ამ აშა მის
მა საქ ვეყ ნოდ ცნო ბილ მა მეც ნი ერ ხელ მძღვა
ნე ლებ მა, აკ ად ემ იკ ოს ებ მა ფი ლი პე მამ ფო რი ამ 
და შო თა გო ლი აძ ემ. გან სა კუთ რე ბუ ლი შრო
მით და მეც ნი ერ ული კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით მან და ამ უშ ავა სა
კან დი და ტო დი სერ ტა ცია თე მა ზე: “იაპ ონი იდ ან 
ინ ტრო დუ ცი რე ბუ ლი მან და რი ნის სხვა დას ხვა 
ჯი შე ბის სა მე ურ ნეო და ბი ოლ ოგი ური თა ვი
სე ბუ რე ბე ბის შეს წავ ლა” და მი ენ იჭა სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ის მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტის სა
მეც ნი ერო ხა რის ხი. შეს წავ ლი ლი ჯი შე ბი დან 
ერ თი – მან და რი ნი ტი ახ არა უნ შიუ (რო მე ლიც 
შე მო ტა ნი ლი იყო აკ ად ემ იკ ოს შო თა გო ლი აძ ის 
მი ერ) და რაიონებულია, ხო ლო ორი სუ პერ სა
ად რეო ჯი ში კი ოკ იცუ ვა სე და მი ხო ვა სე ინ ერ
გე ბა წარ მო ებ აში.

მრა ვალ წლი ანი სე ლექ ცი ური კვლე ვის შე
დე გად მის მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი იქ ნა ლი მონ 

მეიერის ახ ალი პერ სპექ ტი ული სე ლექ ცი ური 
ფორ მე ბი: “ცი ხის ძი რი”, “ალ ამ ბა რი” და “ფე
რია”, რომ ლე ბიც კომ პლექ სუ რი შე ფა სე ბით, 
უკ ვე არ სე ბულ და რაიონებულ ჯი შებ თან შე და
რე ბით ამ ჟღავ ნე ბენ უპ ირ ატ ეს ობ ას და იძ ლე ვი
ან მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი სარ გა ვი მა სა ლის წარ
მო ებ ის გაზ რდი სა და ბა ღე ბის მო სავ ლი ან ობ ის 
ამ ღლე ბის სა შუ ალ ებ ებს. შე იმ უშ ავა მი ღე ბუ ლი 
ფორ მე ბის და რაიონების ზო ნა ლუ რი რე კო მენ
და ცი ები სა ქარ თვე ლოს ტე ნი ანი სუბ ტრო პი კუ
ლი პი რო ბე ბი სათ ვის. ას ევე თა ნა ავ ტო რებ თან 
ერ თად მა სობ რი ვი გა მორ ჩე ვის გზით მი ღე ბუ
ლი აქ ვს მან და რი ნის ად რემ წი ფა დი რე გუ ლა
რუ ლად უხ ვმსხმოიარე ფორ მე ბი: “შა ვიშ ვი ლი” 
და “ქო ბუ ლე თი”. 

პრო ფე სორ შო თა ლამ პა რა ძის მთლი ანი შე
მოქ მე დე ბა და საქ მი ან ობა ძი რი თა დად ორ 
ეტ აპს მო იც ავს –ჩა ის, სუბ ტრო პი კუ ლი კულ
ტუ რე ბი სა და ჩა ის მრეწ ვე ლო ბის ინ სტი ტუტ ში 
მოღ ვა წე ობ ისა და სა ზო გა დო ებ რივ–სა მე ურ
ნეო მოღ ვა წე ობ ის პე რი ოდს. ის წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და სხვა დას ხვა პა სუხ სა გებ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე, ხელ მძღვა ნე ლობ და აჭ არ ის 
ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კის სოფ ლის მე ურ
ნე ობ ის სა მი ნის ტრო ში მეც ნი ერ ულ – ტექ ნი კუ
რი პროგ რე სის გან ყო ფი ლე ბას და მეც ნი ერ ულ 
მოღ ვა წე ობ ას თან მას კავ ში რი არ გა უწყვე ტია. 
იგი მდი დარ მეც ნი ერ ულ ცოდ ნა სა და გა მოც
დი ლე ბას წარ მა ტე ბით უხ ამ ებ და სა ზო გა დო
ებ რივ – პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ ას, ბა ტო ნი შ. 
ლამ პა რა ძის გან სა კუთ რე ბულ მა შრო მის მოყ ვა
რე ობ ამ, აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე
ტი სა და სი ახ ლე ებ ის წარ მო ებ აში და ნერ გვით 
მი ღე ბულ მა შე დე გებ მა, იგი და აწ ინა ურა სა
ქარ თვე ლოს წამ ყვან აგ რა რუ ლი მეც ნი ერ ებ ის 
რი გებ ში, რის გა მოც მას კარ გად იც ნო ბენ, არა 
მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში, არ ამ ედ მის ფარ გლებს 
გა რეთ. 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 80ზე მე ტი სა მეც
ნი ერო შრო მა, ორი მო ნოგ რა ფია და მე თო დუ
რი რე კო მენ და ცი ები, ათე ულ ობ ით სა გა ზე თო 
სა მეც ნი ერო–პუბ ლი ცის ტუ რი სტა ტია. არ ის 

მრა ვა ლი სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ის ოპ ონ
ენ ტი, ოთხი სა ხელ მძღვა ნე ლო სა და ორი მო
ნოგ რა ფი ის რე დაქ ტო რი და რე ცენ ზენ ტი. არა
ერ თხელ გა მო სუ ლა მოხ სე ნე ბით თურ ქე თის, 
პო ლო ნე თის, გერ მა ნი ისა და ყო ფი ლი საბ ჭო თა 
კავ ში რის რეს პუბ ლი კებ ში გა მარ თულ კონ გრე
სებ სა და სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ებ ზე, სა
დაც მი სი მოხ სე ნე ბე ბი ყო ველ თვის დიდ ინ ტე
რესს იწ ვევ და – რამ დე ნა დაც მი სი მეც ნი ერ ული 
შრო მე ბი წარ მო ად გენს კონ კრე ტუ ლი მა სა ლით 
არ გუ მენ ტი რე ბულ და ლო გი კუ რად და სა ბუ თე
ბულ ნაღ ვაწს, ას ევე იგ რძნო ბა მი სი უაღ რე სად 
პრინ ცი პუ ლო ბა, აბ სო ლუ ტუ რად ობი ექ ტუ რი 
და ზედ მი წევ ნით კო რექ ტუ ლი მიდ გო მა აქ ტუ
ალ ური სა კითხე ბი სად მი – ფარ გლებს არ ას
დროს გას ცი ლე ბია. 

მი სი ამ ჟა მინ დე ლი სა მეც ნი ერო კვლე ვის 
კრე დო არ ის აჭ არა–გუ რი აში არ სე ბუ ლი ციტ
რუ სო ვან თა გე ნო ფონ დის გა დარ ჩე ნა, გამ რავ
ლე ბა და მა თი გა მო ყე ნე ბა სა სე ლექ ციო მუ შა
ობ აში.

პრო ფე სო რი შო თა ლამ პა რა ძე დიდ ყუ რადღე
ბას უთ მობს ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა სწავ ლა 
აღ ზრდის საქ მეს. მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბით და
ცუ ლი იქ ნა არა – ერ თი სა დოქ ტო რო დი სერ ტა
ცია, სა მა გის ტრო და სა ბა კა ლავ რო ნაშ რო მი, 
ამ ჟა მად ხელ მძღვა ნე ლობს ორ დოქ ტო რან ტს. 
არ ჩე ულია შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური საბ ჭოს წევ რად, 
აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის 
ფა კულ ტე ტის კუ რი კუ ლუ მის კო მი ტე ტის თავ
მჯდო მა რედ და სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ებ ის 
დაც ვის საბ ჭოს სწავ ლულ მდივ ნად.

მი სი დამ სა ხუ რე ბა და ღვაწ ლი სა მეც ნი ერო 
– პე და გო გი ურ და სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ან
ობ აში ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ უყ ურ ადღე ბოდ არ 
დარ ჩე ნი ლა მი ღე ბუ ლი აქ ვს მრა ვა ლი ჯილ დო, 
სა პა ტიო სი გე ლი, სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მი ნის ტრე ბის მად ლო
ბე ბი, და ჯილ დო ვე ბუ ლია სა ხალ ხო მე ურ ნე
ობ ის მიღ წე ვა თა გა მო ფე ნის ოქ როს მედ ლით. 
ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო 

უნ ივ ერ იტ ეტ ის და არ სე ბის 75ე წლის თავ თან 
და კავ ში რე ბით გა და ეცა სა პა ტიო სი გე ლი წარ
მა ტე ბუ ლი სა მეც ნი ერო–პე და გო გი ური საქ მი
ან ობ ის ათ ვის.

მეც ნი ერ–მკლე ვა რი სა და კარ გი პე და გო გის 
პრო ფე სორ შო თა ლამ პა რა ძის გა მოქ ვეყ ნე ბუ
ლი მო ნოგ რა ფი ები და სა მეც ნი ერო შრო მე ბი, 
ნათ ლად წარ მო აჩ ენ ენ მი სი მი ერ, შრო მი თა და 
გარ ჯით გან ვლილ ცხოვ რე ბის გზას. ამ იტ ომ 
ვუ ლო ცავთ მას ამ ღირ სახ სო ვარ თა რიღს, ვუ
სურ ვებთ შემ დგომ წარ მა ტე ბებს პი რად ცხოვ
რე ბა სა და სა მეც ნი ერო – პე და გო გი ურ მოღ ვა
წე ობ აში.

ოთ არ შა ინ იძე – სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მეც
ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, სრუ ლი პრო ფე სო რი. 
ბა თუ მის რსუ–ს აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა 
და ეკ ოლ ოგი ის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი.რე ზო 
ჯაბ ნი ძე – ფა კულ ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი, 
სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მეც ნი ერ
ებ ათა აკ ად ემი ის წევრ–კო რეს პონ დენ ტი.ვა ნო 
პა პუ ნი ძე – ფა კულ ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი, 
სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად
ემი ის წევრ–კო რეს პონ დენ ტი.

სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი —  
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი 

ბრძა ნე ბა N 0109/119 
ქ. ბა თუ მი 23. 03. 2011 წ. 
იმ პირ თა მი მართ რსუს სა ინ ჟინ რო–ტექ
ნო ლო გი ური ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტის 

სტა ტუ სის შეწყვე ტის თა ობ აზე ინ დი ვი დუ
ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულსა მარ თლებ რი
ვი აქ ტის გა მო სა ცე მად ად მი ნის ტრა ცი ული 

წარ მო ებ ის დაწყე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის ვა და ამო
იწ ურა 20102011 სას წავ ლო წელს და ვერ 

შე ას რუ ლეს პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი მოთხოვ ნე ბი 

რსუს წეს დე ბის 66ე მუხ ლის მე6 პუნ ქტის 
თა ნახ მად, შე სა ბა მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის ვა დის ამ ოწ ურ ვის თა ნა ვე პირს 
უწყდე ბა რსუს სტუ დენ ტის სტა ტუ სი. გა
მო ნაკ ლი სი შე იძ ლე ბა დაშ ვე ბუ ლი იქ ნას 
აკ ად ემი ური საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა
დაწყვე ტი ლე ბით.

რსუს აკ ად ემი ური საბ ჭოს მი ერ 2009 წლის 
27 ოქ ტომ ბრის #125 დად გე ნი ლე ბით დამ
ტკი ცე ბუ ლი “სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი
ული პი რის — შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი სა გან
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ
ებ ის წე სი”ის მე3 მუხ ლის მე15 პუნ ქტის 
თა ნახ მად, სტუ დენ ტს სტა ტუ სი შე იძ ლე ბა 
შე უწყდეს დად გე ნილ ვა და ში სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მის და უს რუ ლებ ლო ბის გა
მო.

რსუს სა ინ ჟინ როტექ ნო ლო გი ური ფა
კულ ტე ტის დე კა ნის, გი ზო ფარ ცხა ლა ძის 
2011 წლის 04 მარ ტის #620 მოხ სე ნე ბი თი 
ბა რა თით წარ მოდ გე ნილ იქ ნა იმ სტუ დენ
ტთა სი ები, რო მელ თა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის ვა და ამო იწ ურა 20102011 სას
წავ ლო წელს, ვერ შე ას რუ ლეს პროგ რა მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი და რსუს 
წი ნა შე ერ იცხე ბათ აკ ად ემი ური და ვა ლი
ან ებ ები. ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე კა ნონ შე სა ბა მი სია და იწყოს 
ამ პირ თა მი მართ ად მი ნის ტრა ცი ული წარ
მო ება ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი
ულსა მარ თლებ რი ვი აქ ტის გა მო სა ცე მად 
რსუს სტუ დენ ტის სტა ტუ სის შეწყვე ტის 
თა ობ აზე.

“უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თვე ლოს კა ნო ნის 22ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის, შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი

ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის წეს დე ბის მე–13 და 
66–ე მუხ ლე ბის, უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი
ური საბ ჭოს მი ერ 2009 წლის 27 ოქ ტომ
ბრის #125 დად გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი 
“სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის 
— შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ
ერ სი ტე ტის უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის წე სი”ის 
მე3 მუხ ლის 15ე პუნ ქტის, სა ქარ თვე ლოს 
ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 72
76ე და 95101ე მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად, 
რსუს სა ინ ჟინ როტექ ნო ლო გი ური ფა კულ
ტე ტის დე კა ნის, გი ზო ფარ ცხა ლა ძის 2011 
წლის 04 მარ ტის #620 მოხ სე ნე ბი თი ბა რა
თით სა ფუძ ველ ზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დაწყე ბულ იქ ნეს ად მი ნის ტრა ცი ული 
წარ მო ება რსუს სტუ დენ ტის სტა ტუ სის 
შეწყვე ტის თა ობ აზე ინ დი ვი დუ ალ ური ად
მი ნის ტრა ცი ულსა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
გა მო სა ცე მად იმ სტუ დენ ტთა (დანართი 
1) მი მართ, რო მელ თა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის ვა და ამო იწ ურა 20102011 სას
წავ ლო წელს და ვერ შე ას რუ ლეს პროგ რა
მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი;

2. და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს — სტუ დენ
ტებს (დანართი 1), ად მი ნის ტრა ცი ულ 
წარ მო ებ აში მა თი მო ნა წი ლე ობ ის უზ რუნ
ველ ყო ფის მიზ ნით, გა ნე მარ ტოთ, რომ 
შე უძ ლი ათ 10 დღის ვა და ში წარ მო ად გი ნონ 
რსუს კან ცე ლა რი აში წე რი ლო ბი თი მო საზ
რე ბე ბი გა მო სა ცემ აქ ტთან და კავ ში რე ბით; 

3. რსუს სტუ დენ ტის სტა ტუ სის შეწყვე ტის 
შე სა ხებ ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი
ულსა მარ თლებ რი ვი აქ ტი გა მო იც ეს 2011 
წლის 01 აპ რი ლის შემ დეგ, ჩა ტა რე ბუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ული წარ მო ებ ის შე დე გად, 
საქ მის გა რე მო ებ ებ ის დე ტა ლუ რად გა მოკ
ვლე ვი სა და შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე;

4. ბრძა ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად
მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სით დად გე ნი ლი 
წე სით, ოფ იცი ალ ური გაც ნო ბის მიზ ნით 
ეც ნო ბოთ და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, რი სი 
უზ რუნ ველ ყო ფა და ევ ალ ოთ შე სა ბა მი სი 
ფა კულ ტე ტის დე კა ნატ სა და კან ცე ლა რი ას; 

5. ინ ფორ მა ცია ად მი ნის ტრა ცი ული წარ მო
ებ ის დაწყე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო გაც ნო ბის 
მიზ ნით გა მოქ ვეყ ნდეს რსუს ფა კულ ტეტ
ზე თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას არ სე ბულ სა ინ
ფორ მა ციო და ფებ ზე, რი სი უზ რუნ ველ ყო
ფა და ევ ალ ოს შე სა ბა მი სი ფა კულ ტე ტის 
მდივ ნებს, ას ევე გან თავ სდეს რსუს ვებ
გვერ დზე და გა ზეთ ში “ბა თუ მის უნ ივ ერ სი
ტე ტი”;

6. ბრძა ნე ბის რსუს ვებგვერ დზე გან თავ
სე ბის უზ რუნ ვე ყო ფა და ევ ალ ოს სა ინ ფორ
მა ციოტექ ნო ლო გი ებ ისა და კო მუ ნი კა ცი
ებ ის სამ სა ხურს, ხო ლო გა ზეთ ში “ბა თუ მის 
უნ ივ ერ სი ტე ტი” გა მოქ ვეყ ნე ბა — გა ზე თის 
რე დაქ ტორს;

7. ბრძა ნე ბის მე4 და მე5 პუნ ქტე ბით გან
საზღვრუ ლი და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე 
კონ ტრო ლი და ევ ალ ოს შე სა ბა მის პა სუ ხის
მგე ბელ პი რებს, რომ ლებ მაც აღ სრუ ლე ბის 
შე სა ხებ აც ნო ბონ ბრძა ნე ბის გა მომ ცემ 
პირს;

8. ად მი ნის ტრა ცი ული წარ მო ება გან ხორ
ცი ელ დეს სსიპ — შო თა რუს თა ვე ლის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში, ქ. ბა თუ მი, ნი
ნოშ ვი ლის ქ. #35;

9. ბრძა ნე ბა შე იძ ლე ბა გა სა ჩივ რდეს მი სი 
გა მო ცე მი დან ერ თი თვის ვა და ში სა ქარ
თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის 
სა მი ნის ტრო ში (ქ. თბი ლი სი, დი მიტ რი უზ
ნა ძის ქ. #52);

10. ბრძა ნე ბა ძა ლა შია გა მო ცე მის თა ნა ველ

რექ ტო რი, პრო ფე სო რი ა.ბა კუ რი ძე

და ნარ თი 1

რსუს სა ინ ჟინ რო–ტექ ნო ლო გი ური ფა
კულ ტე ტის უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული სა
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის სტუ დენ ტე
ბი, რო მელ თა პროგ რა მის ვა და (2,5 წე ლი) 
ამო იწ ურა 20102011 სას წავ ლო წლის პირ
ველ სე მეს ტრში და ვერ შე ას რუ ლეს პროგ
რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი

უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული — სპე ცი ალ ობა 
“სა მო ქა ლა ქო მშე ნებ ლო ბა”

1. ბე რი ძე მა რა დი 5 კრე დი ტი

2. გო გო ხია შა მილ5 კრე დი ტი

3. გორ გო შა ძე ან ზორ5 კრე დი ტი

4. კა ხი ძე ვახ ტანგ5 კრე დი ტი

5. ფუტ კა რა ძე მა კა5 კრე დი ტი

6. შა რა ში ძე მა მუ კა35 კრე დი ტი

7. აბ ულ აძე მა თე — 55 კრე დი ტი

8. ძნე ლა ძე ზა ზა 90 კრე დი ტი

უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული სპე ცი ალ ობა 
“ნავ თო ბის და გა ზის ტექ ნო ლო გია”

1. მუფ თიშ ვი ლი რა მაზ15 კრე დი ტი
2. ზა ქა რა ძე გო ჩა 80 კრე დი ტი

უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული სპე ცი ალ ობა 
“ტე ლე კო მუ ნი კა ცია”

1. თურ მა ნი ძე თა მუ ნა30 კრე დი ტი
2. ხალ ვა ში გი ორ გი5 კრე დი ტი

უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული სპე ცი ალ ობა 
“ელ ექ ტრო ენ ერ გე ტი კა”

1. გვა ზა ვა გი ორ გი5 კრე დი ტი
2. დე ვა ძე რუს ლან30 კრე დი ტი
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სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკ ამ მი იღო უმ ცი რე სო
ბა თა სა კითხე ბის ევ რო პუ ლი ცენ ტრის რე გი ონ
ალ ური დი რექ ტო რის ტომ ტრი ერ ის, ექ სპერ ტე
ბის ხოდ ვიგ ლო მის და დე ვიდ ზა კო ნის რუ სულ 
ენ აზე და ბეჭ დი ლი წიგ ნი “ეთ ნო სებს შო რის ურ
თი ერ თო ბის სა კითხე ბი აფხა ზეთ ში.” ევ რო პელ
მა მკვლე ვა რებ მა წიგ ნთან ერ თად ბა თუ მის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს გა მო უგ ზავ ნეს წე რი
ლი,სა დაც ნათ ქვა მია შემ დე გი: ვით ვა ლის წი ნებთ 
რა თქვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის როლ სა და მნიშ ვნე
ლო ბას სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის რჩე ვი სა და გან
ხორ ცი ელ ებ ის საქ მე ში, დარ წმუ ნე ბულ ნი ვართ, 
რომ ეს წიგ ნი გახ დე ბა ფა სე ული და სა ინ ტე რე სო 
ინ ფორ მა ცია თქვე ნი ბიბ ლი ოთ ეკ ის ათ ვის. წიგ
ნში გად მო ცე მუ ლია ეთ ნო–პო ლი ტი კუ რი და ინ
ტერ–ეთ ნი კუ რი ურ თი ერ თო ბის სა კითხე ბი აფხა
ზეთ ში და მო იც ავს ის ეთ პრობ ლე მებს, რო გო რი
ცაა დე მოგ რა ფი ული სი ტუ აცია აფხა ზეთ ში, ენა 
და სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ება, მას მე დია, ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი 
აფხა ზეთ ში. აღ ნიშ ნულ წიგ ნს თან ერ თვის ნა
წილ–ნა წილ და ყო ფი ლი და და ქუც მა ცე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს რუ ქა და ას ევე აფხა ზე თის ეთ ნი
კუ რი რუ ქა. ნაშ რო მის ბო ლოს წარ მოდ გე ნილ და
ნარ თში “ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი აფხა ზეთ ში” აფხა
ზებ თან, სომ ხებ თან, რუ სებ თან, ბერ ძნებ თან, 
ეს ტო ნე ლებ თან, გერ მა ნე ლებ თან, პო ლო ნე ლებ
თან და თურ ქებ თან ერ თად, რა ღაც ორ გვერ დზე 
მოხ სე ნი ებ ულ ნი არი ან ქარ თვე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
თურ მე 1860 წლი დან იწყე ბენ და სახ ლე ბას აფხა
ზეთ ში და ის იც, რუ სუ ლი კო ლო ნი ური პო ლი ტი
კის სა ფუძ ველ ზე. ას ევე 1937–1953 წლებ ში სტა
ლი ნი–ბე რი ას რეპ რე სი ებ ის ეპ ოქ აში აფხა ზეთ ში 
და სახ ლე ბუ ლა დი დი რა ოდ ენ ობა ქარ თვე ლე ბის 
და ამ ის მსგავს წიგ ნში ბევ რს შეხ ვდე ბა მკითხვე
ლი. იმ ედია ევ რო პე ლი მკვლე ვა რე ბის და ექ სპერ
ტე ბის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი წიგ ნით და ინ ტე რეს დე
ბი ან ის ტო რი კო სე ბი და თა ვის მარ თალ სიტყვა
საც იტყვი ან.

სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკ ამ მი იღო ზუ რაბ კა
ცე ლაშ ვი ლის ნაშ რო მი “სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი 
წა მე ბუ ლი კა თა ლი კოს –პატ რი არ ქი, უწ მინ დე
სი და უნ ეტ არ ესი ევ დე მოზ II დი ას ამ იძე (1634–
1649). წიგ ნში გად მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკ
ლე სი ის მი ერ წმინ და ნად აღი არ ებ ული ევ დე მოზ 

დი ას ამ იძ ის ცხოვ რე ბა –მოღ ვა წე ობა. ას ევე მას
ში გა ან ალ იზ ებ ულია როს ტომ ხა ნის აღ მშე ნებ
ლო ბი თი საქ მი ან ობა. კერ ძოდ ნათ ქვა მია, რომ 
მი სი მმარ თვე ლო ბის წლებ ში(1632–1658), აშ ენ
და და გა ნახ ლდა ეკ ლე სია–მო ნას ტრე ბი, ქა ლა ქი 
და სოფ ლე ბი, გა იყ ვა ნეს გზე ბი, აშ ენ და ხი დე ბი, 
ქარ ვას ლე ბი და ყვე ლა ამ საქ მე ში როს ტომ ხანს 
გვერ დში ედ გა ევ დე მოზ II დი ას ამ იძე, რო მე ლიც 
მა რი ამ დე დოფ ლის სუ ლი ერი მოძ ღვა რი იყო. მი
სი მი თი თე ბით გა ნა ახ ლა მა რი ამ დე დო ფალ მა 
ქარ თლის ცხოვ რე ბა. მაგ რამ ნაშ რო მის ავ ტორს 
მი აჩ ნია, რომ როს ტომ ხა ნი ყო ვე ლი ვე ამ ას აკ
ეთ ებ და თა ვი სი უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ სა
ყო ფად. იგი მხო ლოდ ქარ თლის ცენ ტრა ლურ ცი
ხე–სი მაგ რე ებს და არა ირ ან იდ ან ქარ თლში შე მო
სას ვლე ლი გზე ბის გა დამ კეტ ცი ხე–სი მაგ რე ებს 
ამ აგ რებ და. ას ევე მას მი აჩ ნია, რომ როს ტომ მა 
ქარ თლში კას პის მახ ლობ ლად ახ ალი ქა ლა ქი 
სომ ხე ბის თვის ააშ ენა. ავ ტო რის ეს გა მო ნათ
ქვა მი ძა ლი ან ჰგავს სო მე ხი ის ტო რი კო სის მა თე 
ურ ჰა ეც ის გა მო ნათ ქვამს, რომ და ვით აღ მა შე ნე
ბელ მა გო რი სომ ხე ბის თვის ააშ ენაო. ავ ტო რის 
აზ რით გზე ბი და ხი დე ბი და მათ შო რის დღემ დე 
შე მორ ჩე ნი ლი აზ ერ ბა იჯ ან თან და მა კავ ში რე ბე
ლი “წი თე ლი ხი დი” ემ სა ხუ რე ბო და სა ქარ თვე
ლოს ტე რი ტო რი ებ ის მიბ მას ირ ან ის პრო ვინ ცი
ებ თან. ჩვენ კი ვიტყვით, რომ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა
ვაჭ რო გზა აკ ავ ში რებ და 
სა ქარ თვე ლოს მსოფ ლი
ოს თან. მკვლე ვა რი ცრუ 
პატ რი ოტ იზ მად აღ იქ
ვამს როს ტომ ხა ნის ირ
ან ის შა ჰი სად მი გა კე თე
ბულ გა ნაცხადს: “რად 
მინ და უყ მო ქვე ყა ნაო”, 
თუმ ცა ის ტო რი კოს თა 
ერთ ნა წილს როს ტო მის 
ეს გა მო ნათ ქვა მი შა ჰის 
მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ
ული ქარ თუ ლი ეთ ნო სის 
გე ნო ცი დის პო ლი ტი კის 
მხი ლე ბად მი აჩ ნია.

რა თქმა უნ და და
პი რის პი რე ბა როს ტომ 
ხან სა და ევ დე მოზ დი
ას ამ იძ ეს შო რის წმინ და 
რე ლი გი ურ ხა სი ათს ატ
არ ებ და, მაგ რამ შეთ ქმუ
ლე ბას კა ნო ნი ერი მე ფის 
წი ნა აღ მდეგ სა თა ვე ში 
ედ გნენ თა ვა დაზ ნა ურ
ები ზა ალ არ აგ ვის ერ ის
თა ვის ხელ მძღვა ნე ლო
ბით, რო მელ საც უფ რო 
მე ტად პი რა დი ინ ტე რე
სე ბი გა აჩ ნდა სა მე ფო 
კარ ზე. მი სი გა ნაწყე ნე
ბის მთა ვა რი მი ზე ზი იყო 
როს ტომ ხა ნის მი ერ მი სი და მა რი ამ დე დოფ ლის 
შვი ლიშ ვი ლის და შვი ლო ბი ლის მემ კვიდ რედ არ
ცნო ბა. სწო რედ ამ ის შემ დეგ გა უგ ზავ ნეს კა ხეთ
ში წე რი ლი თე იმ ურ აზს და მო უხ მეს ქარ თლში 
გა სა ბა ტო ნებ ლად. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ვე რაფ
რით ვერ და ვე თან ხმე ბით ნაშ რო მის ავ ტორს, 
რო მე ლიც აცხა დებს, რომ როს ტომ ხა ნის წი ნა
აღ მდეგ მოწყო ბი ლი აჯ ან ყე ბის სუ ლის ჩამ დგმე
ლი იყო ევ დე მოზ II დი ას ამ იძე. ჯერ ერ თი, ქარ
თვე ლი ერ ის მწყემ სმთა ვა რი, შემ დეგ ერ ის მი ერ 
წმინ და ნად აღი არ ებ ული, სა ქარ თვე ლოს კა თა
ლი კოს –პატ რი არ ქი ვერც და არც წა რუძ ღვე ბო
და აჯ ან ყე ბას. ვფიქ რობთ, რომ ორ ივე მხრი დან 
ევ დე მოზ დი ას ამ იძე საგ ვა რე ულო ინ ტრი გებ ში 
იყო ძა ლით ჩარ თუ ლი და ბო ლოს იგი შეთ ქმუ ლე
ბის მსხვერ პლი გახ და. მიგ ვაჩ ნია,რომ ეს ამ ბა ვი 
ჩვე ნი ერ ის სირ ცხვი ლის ის ტო რი ის კი დევ ერ თი 
ფურ ცე ლია, ერ ის ტრა გე დიაა, რო ცა ხორ ცი ელი 
და უპ ირ ის პირ და სუ ლი ერს.

სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკ ამ მი იღო 2010 წელს 
გა მო ცე მუ ლი გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი. 
წი ნა სიტყვა ობ აში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ვი საც სურს 
ღრმად და სრუ ლი სი ზუს ტით ჩაწ ვდეს ქარ თულ 
სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალს, ის ინი გვერ დს ვერ 
აუვ ლი ან გერ მა ნი ის კო დექ სს და მის გან მარ ტე
ბებს. 1997 წელს სა ქარ თვე ლო ში დამ კვიდ რე ბუ
ლი სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა ში აქ ტი
ურ ად იყ ვნენ ჩაბ მულ ნი გერ მა ნე ლი სა მარ თალ
მცოდ ნე ებ იც.

ზუ რაბ ჭე ჭე ლაშ ვი ლის ქარ თულ ენ აზე ნა თარ
გმნი გერ მა ნუ ლი კო დექ სი შეს რუ ლე ბუ ლია ზუს
ტი და გა სა გე ბი იურ იდი ული ენ ის მეშ ვე ობ ით. 

მთარ გმნელს დი დი მუ შა ობა გა უწ ევია გერ მა ნი ის 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სში გა მო ყე ნე ბუ ლი იურ იდი
ული ტერ მი ნე ბის და ცნე ბე ბის შე სა ბა მი სი ქარ
თუ ლი ტერ მი ნე ბის შე საქ მნე ლად. სა ქარ თვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად ეფ
უძ ნე ბა გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მო
დელს.

ნა ჩუ ქა რი წიგ ნე ბი
სა მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკ ამ სა ჩუქ რად მი იღო 

პრო ფე სორ რა მაზ სურ მა ნი ძის მი ერ სხვა დას
ხვა დროს გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბი. ბა ტო ნი რა მა ზი 
მრა ვალ მხრი ვი ნი ჭით და ჯილ დო ვე ბუ ლი ად ამი
ანია, რაც გან სა კუთ რე ბით აის ახა მის სამ წერ ლო 
თუ სა მეც ნი ერო შე მოქ მე დე ბა ში. იგი ფარ თო დი
აპ აზ ონ ის მკვლე ვა რია. ნა ჩუ ქარ წიგ ნებს შო რის 
არ ის მის მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბი “აფხა ზე ბი 
აჭ არ აში” და “ივ ანე ან დრო ნი კაშ ვი ლი – ბა თუ მის 
ქა ლა ქის თა ვი”. წიგ ნში “აფხა ზე ბი აჭ არ აში” სა
უბ არია აფხაზ თა პირ ველ და სახ ლე ბა ზე აჭ არ ის 
რე გი ონ ში. მას ში ას ევე ფარ თოდ არ ის წარ მო ჩე
ნი ლი აფხა ზუ რი გვა რე ბი და მა თი დამ სა ხუ რე ბა 
რე გი ონ ის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. წიგ ნში გა მო
ყე ნე ბუ ლია მდი და რი ფო ტო–დო კუ მენ ტუ რი მა
სა ლა.

მეც ნი ერ ის წიგ ნში “ივ ანე ან დრო ნი კაშ ვი ლი–
ბა თუ მის ქა ლა ქის თა ვი “ სა უბ არია 14 წლის გან
მავ ლო ბა ში ამ პი როვ ნე ბის დიდ დამ სა ხუ რე ბა ზე 

ბა თუ მის გა ნა შე ნი ან ებ
ის და მი სი გან ვი თა რე
ბის საქ მე ში. მას ში ას ევე 
გად მო ცე მუ ლია ივ ანე 
ან დრო ნი კაშ ვი ლის წე
რი ლე ბი,რა საც დღემ დე 
არ და უკ არ გავს მნიშ ვნე
ლო ბა.

ნა ჩუ ქარ წიგ ნებს შო
რის არ ის დე ვიდ ბრა უნ
დის, ქე თე ვან ჯა ვა ხიშ
ვი ლის და გუ რამ ნემ სა
ძის ახ ალ გა მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მი “სა გან ძუ რი 
ზღუ დე რი დან”, სა დაც 
აღ წე რი ლია ელ იტ არ
ული სა მარ ხე ბი კავ კა სი
ის იბ ერი იდ ან ახ.წ.200–
250. წიგ ნში მდი და რი 
ფო ტო არ ქე ოლ ოგი ური 
მა სა ლაა გა მო ყე ნე ბუ ლი.

ყუ რადღე ბის ღირ
სია ნა ნი გუ გუ ნა ვას და 
ლა მა რა ბოლ ქვა ძის ახ
ალ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი 
“აჭ არ ის ქალ თა საბ ჭოს 
ის ტო რი იდ ან”. ეს ქალ
ბა ტო ნე ბი წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში აჭ არ აში 
სა თა ვე ში ედ გნენ კულ
ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის 
საქ მეს, ას ევე აჭ არ ის 

ქალ თა რეს პუბ ლი კურ საბ ჭოს და ბევ რი კარ გი 
საქ მეც გა აკ ეთ ეს. დღეს უდ ავ ოდ და სა ფა სე ბე ლი 
და გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მათ მი ერ გან ვლი ლი 
ცხოვ რე ბი სე ული გზა და გა მოც დი ლე ბა, რაც სა
ინ ტე რე სოდ არ ის ას ახ ული წარ მოდ გე ნილ წიგ
ნში.

ილი ას ბიბ ლი ოთ ეკა
კითხვის გა მავ რცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ებ ის ინ

იცი ატ ივ ით და იბ ეჭ და 10 უბ ის წიგ ნი, სა დაც ას
ახ ულია ქარ თვე ლი კლა სი კო სე ბის შე მოქ მე დე ბა. 
თვი თოეულ უბ ის წიგ ნს წამ ძღვა რე ბუ ლი აქ ვს 
სხვა დას ხვა ავ ტორ თა მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი წი
ნა სიტყვა ობა. სე რია “ილი ას ბიბ ლი ოთ ეკ ის” დამ
ფი ნან სე ბე ლია ფონ დი “ღია სა ზო გა დო ება სა ქარ
თვე ლო” და ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი. 
რო გორც წიგ ნის ან ოტ აცი იდ ან ვგე ბუ ლობთ, სა
ინ ფორ მა ციო მა სა ლა ში გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე
ბა არ გა მო ხა ტავს ფონდ “ღია სა ზო გა დო ება სა
ქარ თვე ლოს” პო ზი ცი ას და ას ევე ფონ დი არ არ ის 
პა სუ ხიმ გე ბე ლი მა სა ლის ში ნა არ სზე. 

წიგ ნში “სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი
კოს–პატ რი არ ქე ბი 1917–1927წწ.” წარ მოდ გე
ნილ წი ნა სიტყვა ობ აში ლე ვან გი გი ნე იშ ვი ლი 
მო ნარ ქი ულ–რე ლი გი ური ხედ ვის ნა თელ მა გა
ლი თად ას ახ ელ ებს ის ეთ ღირ სე ულ პი როვ ნე ბას, 
რო გო რი ცაა დი მიტ რი ყი ფი ანი. იგი მის თვის რუ
სე თის იმ პე რა ტო რის რე ლი გი ური ფი გუ რაა. მის 
სამ სა ხურ ში ყოფ ნა კი რე ლი გი ური მო ვა ლე ობაა. 
ლე ვან გი გი ნე იშ ვი ლი დი მიტ რი ყი ფი ანს ად არ ებს 
ლი ტე რა ტუ რულ პერ სო ნაჟს ლუ არ საბ თათ ქა რი
ძეს, რად გან თურ მე ერთ რა მე ში ის ინი სავ სე ბით 
ჰგვა ნან ერ თმა ნეთს, კერ ძოდ ორ ივ ეს მო ნარ ქია 

და ბა ტონ ყმო ბა ღვთი ურ და წე სე ბუ ლე ბად მი აჩ
ნდათ.

წი ნა სიტყვა ობ ის ავ ტო რი “ში ზოფ რე ნი ას” არ
ქმევს გარ კვე ულ ზნე ობ რივ–მსოფ ლმხედ ვე ლობ
რივ გა ორ ებ ას, რომ ლის გა ნაც თურ მე გრი გოლ 
ორ ბე ლი ანი და დი მიტ რი ყი ფი ანი არ ყო ფი ლან 
თა ვი სუ ფალ ნი. ივ ანე გი გი ნე იშ ვი ლის ყო ვე ლი ვე 
ზე მოთ თქმუ ლი მკითხველ მა გან სა ჯოს, მხო
ლოდ ერ თს ვიტყვით, რომ დი მიტ რი ყი ფი ან ის 
და გრი გოლ ორ ბე ლი ან ის გა ორ ებ ული სუ ლის 
ად ამი ან ებ ად წარ მო ჩე ნა მკრე ხე ლო ბაა და მე ტი 
არ აფ ერი. ეს ვრცე ლი კრი ტი კუ ლი წი ნა სიტყვა
ობა ემ სა ხუ რე ბა მხო ლოდ ერთ მი ზანს, კერ ძოდ 
და პი რის პი რე ბას მა მემს და შვი ლებს შო რის. გუ
ლი სი ამ აყ ით გევ სე ბა, რო ცა კითხუ ლობ რა ტი 
ამ აღ ლო ბე ლის წი ნა სიტყვა ობ ას წიგ ნში “დი მიტ
რი ყი ფი ანი”, სა დაც წარ მო ჩე ნი ლია წმინ და ნად 
აღი არ ებ ული ამ პი როვ ნე ბის ში ნა სა ხე. 

უბ ის წიგ ნის “ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლი” წი ნა სიტყვა
ობ აში გი გა ზე და ნია წერს, რომ ნაკ ლე ბად ზუს ტი 
აზ როვ ნე ბის მოყ ვა რუ ლე ბი დღე საც კი იტყვი ან, 
რომ ევ რო პა ში თუ უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი იყო, ჩვენ 
სა მა გი ერ ოდ, გე ლა თის და იყ ალ თოს აკ ად ემი ები 
გვქონ დაო. ჯერ ერ თი იყ ალ თოს აკ ად ემი ას თვით 
ამ ძეგ ლის აღ მწე რი ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები სკეპ
ტი კუ რად უყ ურ ებ ენ, ხო ლო რაც შე ეხ ება მსოფ
ლიო კულ ტუ რის ის ტო რი აში სხვა ათ ინ ად და 
მე ორე იერ უს ალ იმ ად წო დე ბუ ლი, და ვით აღ მა
შე ნებ ლის დრო ინ დე ლი გე ლა თის აკ ად ემია დღე
ვან დე ლი ქარ თვე ლის სამ სჯე ლო არ უნ და იყ ოს. 

და თო ტუ რაშ ვი ლი წი ნა სიტყვა ობ აში “სტა ტი
ები ემ იგ რა ცი აში გა მო ცე მუ ლი გა ზე თე ბი დან” 
შე სა ნიშ ნა ვად ეხ მა ურ ება დღე ვან დე ლო ბას, რო
ცა აღ ნიშ ნავს, რომ რუ სულ არე ალს მა შინ დავ
შორ დე ბით, რო ცა არა მხო ლოდ დეკ ლა რი რე ბის 
დო ნე ზე და ვიწყებთ თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კვიდ რე ბას სა ქარ თვე ლო ში 
და ყვე ლა ნი, ჩვენც და ხე ლი სუფ ლე ბაც და ვი ჯე
რებთ, რომ დე მოკ რა ტია სი სუს ტე კი არა, სი ნამ
დვი ლე ში უზ არ მა ზა რი ძა ლაა. 

გვერ დი მო ამ ზა და 
მე რაბ მეგ რე ლიშ ვილ მა

ახ ალი წიგ ნე ბი


