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წინასიტყვაობა

წი ნამ დე ბა რე კრე ბუ ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 
დაც ვის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვით და  სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის 
ორ გა ნი ზე ბით გა მო ი ცა, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ქარ თუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის შრო მას 
აერ თი ა ნებს. ესე ნი ა:  გი ორ გი ლე ო ნი ძის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ
რის სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უ მი,  კორ ნე ლი კე კე ლი ძის სა ხე ლო ბის ხელ ნა წერ თა 
ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი, კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტუ
ლი თე ატ რი, ილია ჭავ ჭა ვა ძის სა გუ რა მოს სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უ მი და სა ქარ თ ვე
ლოს და ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტე ტი. მი უ ხე და ვად იმი სა რომ 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის მოღ ვა წე ო ბი სა და ცხოვ რე ბის შე სა ხებ არა ერ თი სა ყუ რადღე
ბო პუბ ლი კა ცია თუ შრო მა გა მო ი ცა მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან 110 წლის თა ვის 
და და ბა დე ბი დან 180 წლის იუბი ლის აღ სა ნიშ ნა ვად ვცა დეთ მკითხ ვე ლი სათ
ვის ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ან გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი მა სა ლე ბი შეგ ვე თა ვა ზე ბი ნა. ამ 
მხრივ სა ყუ რადღე ბოა კრე ბუ ლის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც ასა ხავს ილი ას შე მოქ
მე დე ბის  როლს ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბა ში და კერ ძოდ ქარ თულ თე ატ რ ში. ცნო
ბი ლია რომ  1850 წელს გი ორ გი ერის თა ვის მი ერ და არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
თე ატ რი, ცა რის ტუ ლი რუ სე თის მცდე ლო ბით მა ლე ვე, 1854 წელს, და ი ხუ რა. 
ხან გ რ ძ ლი ვი მცდე ლო ბის შემ დეგ, 1879 წელს ისევ გა ნახ ლ და ეს ეროვ ნუ ლი 
კე რა. ამ დი დი საქ მის სა თა ვე ში კი ილია ჭავ ჭა ვა ძე მოგ ვევ ლი ნა, რო მელ მაც 
გარ შე მო შე მო იკ რი ბა ისე თი ცნო ბი ლი რე ჟი სო რე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ გი
ორ გი თუ მა ნიშ ვი ლი, და ვით  ერის თა ვი, ნი კო ლოზ ავა ლიშ ვი ლი და ჩა მო ა ყა
ლი ბა მუდ მი ვი და სი. 

ილი ას აზ რით, თე ატრს ერის ცხოვ რე ბა ში ერ თერ თი უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცი 
ჰქონ და.   თე ატ რი კულ ტუ რულ  სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა, თავ შეყ რი
სა და შთა ბეჭ დი ლე ბა თა მი ღე ბა გა ცე მის ად გი ლი იყო, თე ატ რ ს ვე უნ და შეს ძ
ლე ბო და მშობ ლი უ რი, შე ჭირ ვე ბუ ლი ენის გა დარ ჩე ნაც. თე ატ რი ილი ას თქმით 
ის ად გი ლი იყო, “საცა ჩვე ნის ენით ვილ ხენთ, ჩვე ნის ენით ვი ნაღ ვ ლებთ, ჩვე
ნის ენის მოწყა ლე ბით გა ვი ტა რებთ თვალ  წინ ჩვენს ცხოვ რე ბა სა და მთე ლის 
მი სის ჭკუ ი სა და გუ ლის მო ნა გა რი თა”.

სწო რედ ამი ტომ ჭავ ჭ ვა ძე აუცი ლე ბელ ულ ტი მა ტუმს უყე ნებ და თე ატრს, მი სი 
აზ რით თუ სკო ლა მო ზარდს გო ნებ რივ საზ რ დოს აწ ვ დი და, თე ატ რი დან  სუ ლი
ერ სა პო ხი მომ დი ნა რე ობ და, ამი ტომ ადა მი ა ნი  იმა ზე უკე თე სი უნ და გამ ხ და
რი ყო, ვიდ რე ის თე ატ რ ში შეს ვ ლამ დე იყო.

ილია ჭავ ჭა ვა ძის მოღ ვა წე ო ბამ ბიძ გი მის ცა  თე ატრს რო გორც  ეროვ ნუ
ლი სუ ლის კ ვე თე ბის კე რას, თუმ ცა ამას თა ნა ვე თე ატ რი იქ ცა ნა ცი ო ნა ლუ რი 
ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის წყა როდ. ილი ას ნა წარ მო ე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შე
იქ მ ნა არა ერ თი სპექ ტაკ ლი, ბრწინ ვა ლე სცე ნოგ რა ფი უ ლი ნა მუ შე ვა რი, ილუს
ტ რა ცი ა, მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბი თუ მხატ ვ რუ ლი ფილ მი. ამ დე ნად ჩვენს მი
ერ მომ ზა დე ბუ ლი კრე ბუ ლი შე იძ ლე ბა ით ქ ვას გამორჩეულია, რად გან სწო რედ 
აქ, სხვა მა სა ლებ თან ერ თად პირ ვე ლად შე იკ რი ბა და გა მო ი ცა ილი ას შე მოქ
მე დე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი თე ატ რა ლურ მა ეს კი ზე ბი,  აფი შე ბი, კი ნო კად რე ბი და 
პროგ რა მე ბი

იმე დი გვაქვს კრე ბუ ლი სა ფუძ ველს და უ დებს ილი ას შე მოქ მე დე ბის რო ლის 
შეს წავ ლას ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი სა
კითხი ჯერ კი დევ არაა სა თა ნა დოდ გა მოკ ვ ლე უ ლი 

გიორგიკალანდია
პროფესორი,ხელოვნებისსასახლისდირექტორი
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Preface

This catalogue was published on the initiative of the Ministry of Culture 
and Monument Protection of Georgia and put together by the Art Palace 
of Georgia. The work unites the following important Georgian institutions: 
the Giorgi Leonidze State Museum of Georgian Literature, Korneli Kekelidze 
Georgian National Centre of Manuscripts, Kote Marjanishvili State Drama 
Theatre, Ilia Chavchavadze Saguramo State Museum and the Davit 
Aghmashenebeli University of Georgia. 

Despite the fact that numerous significant publications have been 
organized to celebrate the work and creativity of outstanding writer and 
public figure Ilia Chavchavadze, 110 years since his passing and 180 
years since his birth, we here gather his lesspopular and less wellknown 
materials.

One section of this catalogue reflects the role of Ilia’s creativity in 
Georgian art and, in particular, in the Georgian theatre.

Founded by George Eristavi in 1850, Georgian theatre was banned 
soon after the intervention of Tsarist Russia in 1854. After many a long 
and unsuccessful attempt, only in 1879 was this national hub restored. Ilia 
Chavchavadze was one of the most important persons to get involved in 
this historic fact, gathering famous directors such as Giorgi Tumanishvili, 
David Eristavi and Nikoloz Avalishvili, and establishing a permanent 
company of actors.

Ilia believed that theatre played a vital role in the functioning of the nation. 
According to the writer, theatre was a culturaleducational institution; a 
place for receiving and sharing impressions, and the key to preserving 
the native Georgian language. Ilia asserted that a person who entered a 
theatre would undoubtedly become better and more sophisticated for the 
experience. Where school gave children mental nourishment, theater was 
the ‘spiritual lubrication’ for them. 

The work of Ilia Chavchavadze contributed to the formation of the 
national/patriotic theatre, which in turn became one of the main sources 
for the development of Georgian national art.

Many plays, illustrations, music compositions and movies have been 
created on the basis of Ilia’s novels, poems and verses.

The collection presented in this catalogue is unique in its bringing 
together of theatrical sketches, posters, scripts, programs and movie shots 
dedicated to Ilia’s creativity, published here for the first time. 

We hope this catalogue will stimulate future interest in Ilia Chavchavadze’s 
role in the development of Georgian art, as this issue has yet to be properly 
studied.

GeorgeKalandia
Professor,DirectoroftheArtPalaceofGeorgia
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„ჩემო კა ლა მო, ჩე მო კარ გო, რად გვინ და ტა ში?“

„ილია ხე ლოვ ნე ბა სა და რე ლი გი ას შო რის დიდ მან ძილს არ ხე დავ და. ასე 
უყუ რებ და ყო ვე ლი დი დი მწე რა ლი ლი ტე რა ტუ რას. მარ თ ლაც, ტო მე ბი შე იძ
ლე ბა და ი წე როს ლი ტე რა ტუ რის ინ ფერ ნალ სა და ცუდ გავ ლე ნა ზე, თუ მას გა
მო ვაკ ლებთ იმათ ნა წე რებს, რო მელ თაც ხე ლოვ ნე ბა მუ დამ რე ლი გი ის მო მიჯ
ნედ ეგუ ლე ბო დათ.

თუ რე ლი გი უ რი პრო ცე სი თაყ ვა ნის ცე მი სა ისე ვე ძლი ე რი არ არის მწე რალ
ში, რო გორც სკეპ ტი კუ რი ცხოვ რე ბის უარ ყო ფი სა, ამ გ ვარ მწე რალს ღირ სე
ულ ნი არა სო დეს თაყ ვანს არ სცე მენ“.

კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დია
მე19 სა უ კუ ნის 80იანი წლე ბი მი ი წუ რა: ილი აც თან და თა ნო ბით ანე ბებს 

თავს პო ე ზი ა სა და პრო ზას. ძი რი თა დად პუბ ლი ცის ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ რივ 
საქ მეს ემ სა ხუ რე ბა. მი სი ენერ გია ძვე ლე ბუ რად ამო უწყა ვი ა. ად რინ დუ ლად 
იბ რ ძ ვის და იღ ვ წის. ერი სა და ქვეყ ნის ამ გ ვა რი სამ სა ხუ რი ამ ჟა მად უფ რო მი
ზან შე წო ნი ლად მი აჩ ნი ა. არ სე ბი თი, რაც წყო ბილ სიტყ ვა ო ბით თუ სა დაგ სიტყ
ვა ო ბით უნ და ეთ ქ ვა, უკ ვე თქვა. გლა ხა ჭრი აშ ვი ლი ვით გა უ თა ვე ბე ლი ლა პა
რა კი და ერ თი სა და იმა ვეს გა მე ო რე ბა არ უყ ვარს.

ჩვენ კი ცო ტა ხნით დრო ის დი ნე ბას გა მო ვე თი შოთ და ილი ას უზარ მა ზარ 
მხატ ვ რულ შე მოქ მე დე ბას შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თვა ლი გა და ვავ ლოთ.

I სიყ ვა რულს უშე ნე ბია

რო ცა ილია ჭავ ჭა ვა ძის ლი რი კას თა ვი დან ბო ლომ დე გა და ავ ლებ თვალს, 
პირ ვე ლი შე ხედ ვით მო უ ლოდ ნე ლი სუ რა თი და ი ხა ტე ბა. მი სი ჭა ბუ კო ბის პე
რი ო დის ლექ სე ბი სავ სეა უიმე დო, სა სო წარ კ ვე თი ლი, სევ დი ა ნი გან წყო ბი ლე
ბე ბით. მე რე ეს იც ვ ლე ბა სა ტი რუ ლი, მამ ხი ლე ბე ლი, მო უ რი დე ბე ლი და მო კი
დე ბუ ლე ბით და ბო ლოს მთავ რ დე ბა დინ ჯი, და ჯე რე ბუ ლი, მტკი ცე რწმე ნით.

ჩვე უ ლებ რივ, ადა მი ა ნი აღ ტა ცე ბუ ლი და იმე დით სავ სე იწყებს შე მოქ მე დე
ბით ცხოვ რე ბას. მე რე თან და თან იფერ ფ ლე ბა ან თე ბუ ლი ცეცხ ლი. სი ცი ვე და 
სუს ხი მა ტუ ლობს. მო ახ ლო ე ბუ ლი სი ბე რე და სიკ ვ დი ლი კი სა ბო ლო ოდ ნერ
გავს უსა სო ო ბის გრძნო ბას და ყვე ლა ფერს არარ სე ბო ბის დამ თ რ გუნ ვე ლი აჩ
რ დი ლი ეუფ ლე ბა. ილი ას თან კი პი რი ქით არის. ასაკ მა და დრომ მხნე ო ბა და 
იმე დი უფ რო გა ნუმ ტ კი ცა, ვიდ რე ში ში და უიმე დო ბა.

ალ ბათ, ახალ გაზ რ დო ბის ასაკ ში შექ მ ნი ლი ლექ სე ბი უფ რო სა ერ თო გან
წყო ბი ლე ბის გავ ლე ნა კარ ნა ხით არის და წე რი ლი, ვიდ რე უშუ ა ლო, სა კუ თა
რი ანა ლი ზი სა და დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად. ადა მი ა ნებს, სა ერ თოდ, სჩვე ვი ათ 
სოფ ლის სამ დუ რა ვი. ჩი ვი ლი, ვიშ ვი შით პრან ჭი ა ო ბა და გო ნებ რი ვი სიღ რ მის 
მოჩ ვე ნე ბი თი დე მონ ს ტ რა ცი ა. ამ ტრა ფა რე ტულ სუ ლი ერ მდგო მა რე ო ბას ადა
მი ა ნი ყმაწ ვილ კა ცო ბა ში ად ვი ლად ემორ ჩი ლე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს მორ ჩი ლე ბა 
არც ილი ას ას ც დე ნი ა.

....
აზ რი სა და საქ მის ერ თი ა ნო ბის პრობ ლე მა ერ თ ერ თი ძი რი თა დი სა კითხია 

ილი ას შე მოქ მე დე ბი სა. ამი ტომ არ მი აჩ ნ და მას მი ზან შე წო ნი ლად მწერ ლი სა 
და მო ქა ლა ქის გა ყო ფა. ისი ნი ერ თი ა ნი და მთლი ა ნი იყ ვ ნენ მის თ ვის.

ილია ჭავჭავაძე სანკტპეტერბურგში. 
1860 წელი

Ilia Chavchavadze in St. Petersburg. 
1860.
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მე ცა მნიშ ნავს და ერი მზრდის
მი წი ე რი ზე ცი ერ სა;
ღმერ თ თან მის თ ვის ვლა პა რა კობ,
რომ წარ ვუძღ ვე წი ნა ერ სა.
(„პოეტი“)
ამ ლექ ს ში ორი სა კითხია დას მუ ლი: პირ ვე ლი  არ არ სე ბობს პო ე ზია თვი

ნი ერ ორი საწყი სი სა  ზე ცი ე რი სა და მი წი ე რის, ე. ი. ღვთა ებ რი ვი სა და ადა
მი ა ნუ რის თვი ნი ერ, მე ო რე  ზნეს რუ ლი ადა მი ა ნის ერ თ ერ თი უპირ ვე ლე სი 
ამო ცა ნაა ერის სამ სა ხუ რი. კა ცობ რი ო ბას ემ სა ხუ რე ბა მხო ლოდ ის, ვინც ემ
სა ხუ რე ბა ღვიძლ ერს. ვინც თა ვის ერს არ ემ სა ხუ რე ბა, ის არაფ რო ბის ყმა ა. 
მშო ბე ლი ერი სა გან გან დ გო მა „ზოგადკაცობრიული საქ მი ა ნო ბის“ სა ხე ლით 
მტკნა რი სიც რუეა და ურ ცხ ვი დე მა გო გი ა.

ერის წყლუ ლი მაჩ ნ დეს წყლუ ლად,
მე წო დეს მის ტან ჯ ვით სუ ლი,
მის ბე დით და უბე დო ბით
და მე და გოს მტკი ცე გუ ლი...
(„პოეტი“)
ახალ გაზ რ და ილია ჭავ ჭა ვა ძე პე ტერ ბურ გი დან შინ, სა ქარ თ ვე ლო ში ბრუნ

დე ბა. იგი მა მუ ლის სამ სა ხუ რად ემ ზა დე ბა და გუ ლა ლა ლად ეკითხე ბა თა ვის 
თავს  „როგორ შე ვეყ რე ბი მე ჩემს ქვე ყა ნას და რო გორ შე მეყ რე ბა იგი მე? 
რას ვეტყ ვი მე ჩემს ქვე ყა ნას ახალს და რას მეტყ ვის იგი მე?..  შევ ძ ლებ კი, 
რომ მას ღვიძ ლი სიტყ ვა ვუთხ რა და იმ სიტყ ვით გუ ლის ტ კი ვი ლი მო ვურ ჩი ნო, 
დავ რ დო მი ლი აღ ვად გი ნო, უნუ გე შოს ნუ გე ში მოვ ფი ნო, მტი რალს ცრემ ლი 
მოვ წ მინ დო, მუ შაკს შრო მა გა უ ად ვი ლო?“

სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო გზით მო მა ვალს მო ხე ვე ლელთ ღუ ნია შეხ ვედ
რი ა. უბირ გლეხს ეს უთ ქ ვამს ილი ას თ ვის  „ჩვენი თა ვი ჩვე ნად ვე გვე ყუდ ნე
სო“, ღელთ ღუ ნი ას სი ნა ნულ სა და წუ ხილს შე უძ რავს მწე რა ლი. „გავიგონე თუ 
არა ეს, რა ღაც უეცარ მა ტკი ვილ მა ტვი ნი დან გუ ლამ დე ჩა მირ ბი ნა, იქ, გულ
ში გა ითხა რა სა მა რე და და ი მარ ხა. რო დემ დის დამ რ ჩეს ეს ტკი ვი ლი გულ ში, 
რო დემ დის?.. ჩე მო საყ ვა რე ლო მი წა წყა ლო, მო მეც პა სუ ხი“ („მგზავრის წე
რი ლე ბი“).

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ თა ვი სუფ ლე ბა ზე ლა პა რა კობს ილია და სვამს 
კითხ ვას  რო დემ დის? ღმერთს მიმ ს გავ სე ბულ ზნეს რულ ადა მი ან ზე ოც ნე
ბობს და ლექსს სა ხე ლად არ ქ მევს  „როდემდის?“ ამ კითხ ვით ილია მტკი
ცედ უკავ ში რებს ერ თ მა ნეთს ერის თა ვი სუფ ლე ბი სა და ზნეს რუ ლი ადა მი ა ნის 
პრობ ლე მას. არ იქ ნე ბა ერი თა ვი სუ ფა ლი, თუ მას არ ეყო ლე ბა ზნეს რუ ლი, 
პირ ველ ხატს მიმ ს გავ სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი. არ იქ ნე ბი ან ზნეს რუ ლი ადა მი ა ნე
ბი, თუ ერი არ იქ ნე ბა თა ვი სუ ფა ლი. ისი ნი უერ თ მა ნე თოდ არ არ სე ბო ბენ.

თუ პი როვ ნე ბის ყმო ბაა ან ტი ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნა, მით უმე ტეს, ან ტი ბუ ნებ
რი ვია მთე ლი ერის მო ნო ბა. ბუ ნე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა და ჰარ მო ნია ქმნის, 
აჩენს სხვა დას ხ ვა ერს  ზოგს მრა ვალ რიცხო ვანს, ზოგს მცი რე რიცხო ვანს, 
მაგ რამ ყვე ლას მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი შე უც ვ ლე ლი და გა ნუ მე ო რე ბე ლი ფუნ
ქ ცი ით. ერის ცხოვ რე ბის ამო ცა ნა ამ შე უც ვ ლე ლი და გა ნუ მე ო რე ბე ლი ფუნ
ქ ცი ის გან ვი თა რე ბა ა ღორ ძი ნე ბა ა. ამით იჭერს იგი თა ვის მუდ მივ ად გილს 
კა ცობ რი ო ბის თა ნა ვარ ს კ ვ ლა ვედ ში. თუ ერი და მო ნე ბუ ლი ა, მა შინ იგი მოკ ლე
ბუ ლია თა ვის თა ვა დო ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ყო ვე ლი დამ პყ რობ ლის 
უპირ ვე ლე სი მოთხოვ ნაა „მემსგავსე მე!“ წა მი ე რი გა მარ ჯ ვე ბით გონ დაბ ნე
ლე ბულს თა ვი სრულ ყო ფილ არ სად წარ მო უდ გე ნია და ჰგო ნი ა, და მარ ცხე ბუ
ლი გა ბედ ნი ერ დე ბა, თუ გა მარ ჯ ვე ბუ ლის ჩრდი ლად გა და იქ ცე ვა. ერის თა ვის
თა ვა დო ბის ნე ბით თუ ნა ძა ლა დე ვად დათ რ გუნ ვა მოს პო ბა და ნა შა უ ლია არა 
მარ ტო და მო ნე ბუ ლი ერის, არა მედ მთე ლი კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე. ეს აქ ტი კა
ცობ რი ო ბის ძარ ც ვა და მი სი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მოს პო ბა ა. მრა ვალ ფე როვ
ნე ბა კი ბუ ნე ბის ერ თ ერ თი ძი რი თა დი კა ნო ნი ა. თუ პი როვ ნე ბის სიკ ვ დი ლით 
ღა რიბ დე ბა კა ცობ რი ო ბა, მთე ლი ერის სიკ ვ დი ლით მთლად ღა ტაკ დე ბა იგი. 

ილია ჭავჭავაძე სტუდენტობისას. 
1859 წელი

Ilia Chavchavadze in his student 
years. 1859.







ილია ჭავჭავაძე სტუდენტობისას. 
1859 წელი

Ilia Chavchavadze in his student 
years. 1859.

ილია ჭავჭავაძე (მარცხნიდან პირველი)პეტერბურგის უნივერსიტეტის ქართველ 
სტუდენტებთან. 1859 წელი 

Ilia Chavchavadze(first from the left) with Georgian students of 
St.Petersburg university. 1859.
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უფ რო მე ტიც, ირ ღ ვე ვა ბუ ნე ბის არ სე ბო ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი წო ნას წო რო ბა. 
ყო ვე ლი ერი ბუ ნე ბის ნა წი ლია და ამი ტომ ერის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი რა ი
მე აქ ცია ამას თა ნა ვე არის ბუ ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლიც.

და მო ნე ბუ ლი ერის გან თა ვი სუფ ლე ბა ბუ ნე ბის დარ ღ ვე უ ლი ჰარ მო ნი ის აღ
დ გე ნა ა. ეს კა ნონ ზო მი ე რად იწ ვევს აღ ტა ცე ბას თა ვი სუფ ლე ბის ყო ვე ლი ქო
მა გის გულ ში. ამი ტო მაც ზე ი მობ და ილია ჯუ ზე პე გა რი ბალ დის მე თა უ რო ბით 
იტა ლი ე ლი ხალ ხის გა მარ ჯ ვე ბას და ეროვ ნუ ლი მთლი ა ნო ბის აღ დ გე ნას.

მეს მის, მეს მის სა ნატ რე ლი
ხალხთ ბორ კი ლის ხმა მტვრე ვი სა!
სი მარ თ ლის ხმა ქვეყ ნა და ჰქუხს,
და სათ რ გუნ ვ ლად მო ნო ბი სა.
აღ მი ტა ცებს ხოლ მე ის ხმა
და აღ მიგ ზ ნებს იმედს გულ ში...
ღმერ თო, ღმერ თო! ის ხმა ტკბი ლი
გა მა გო ნე ჩემს მა მულ ში!

.....

აწ მ ყოს გარ დაქ მ ნას, მო მავ ლის მომ ზა დე ბას, მხსნე ლის მო ლო დინს შე ე
წი რა ილი ას სი ცოცხ ლე, მაგ რამ, რო ცა იგი წი წა მუ რის ველ ზე გან გ მი რუ ლი 
და ე ცა, მას მი სი ცხოვ რე ბის ძი რი თა დი კითხ ვის „მამულო, საყ ვა რე ლო, შენ 
როს ღა აყ ვავ დე ბი?“ პა სუ ხი მი ღე ბუ ლი არ ჰქონ და.

II არაფ რო ბის უარ ყო ფა

ლუ არ საბ თათ ქა რი ძის სა ხით ილია რომ სა ერ თო ქარ თულ მოვ ლე ნას გუ
ლის ხ მობ და, ეს თა ვად აღ ნიშ ნა მრა ვალ გ ზის „კაციაადამიანში?!“

„ჩვენ პირ თან საქ მე არა გვაქვს, ჩვენ სა ზო გა დო ჭირ ზე და ვწერთ“, იმ თა
ვით ვე აცხა დებს მწე რა ლი მკა ფი ოდ და ნათ ლად. მე რე, გზა დაგ ზა, ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ შემ თხ ვე ვა ში, ახ სე ნებს მკითხ ველს მოვ ლე ნის სა ერ თო ქარ თულ 
ხა სი ათს და ვაკ ვირ დეთ.

ილია ლუ არ საბ თათ ქა რი ძის უბად რუკ სახ ლ  კარს აღ წერს და დას ძენს: 
„იმას ერ ტყა გარ შე მო ძვე ლი ტყრუ შუ ლი ღო ბე, რო მე ლიც ზო გი ერ თ გან გა
დაქ ცე უ ლი ყო და ეხ ლან დელს პატ რონს არც კი მოს ვ ლია ფიქ რად, რომ გა ე
კე თე ბი ნა, ეტყო ბა, რომ ქარ თ ვე ლი ა!..“

სი ღა რი ბეს და გა ჭირ ვე ბას არ და უქ ცე ვია თათ ქა რი ძის კარ  მი და მო, ლუ
არ სა ბი კარ გა მდი და რი კა ცი ა. „მაშინ რა ღად სდგას ეგ რე ცუ დად?  მკითხავს 
გაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხ ვე ლი, იმი ტომ, რომ ქარ თ ვე ლი ა,  მო გი გებთ სრუ ლი ად 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ კაი სა ბუ თი გითხა რით“.

სახ ლ  კა რი კი დაქ ცე ო და ლუ არ საბს, მაგ რამ სა მა გი ე როდ „ფერი კარ გი 
ჰქონ და, ხორ ცი უკე თე სი, სმა ჭა მა და ძი ლი ხომ რა ღა. მე ტი რა უნ და ქარ თ
ველ კაცს, რო მე ლიც ბედ სა და უბე დო ბას ბალ ნით არ ჩევს“.

....

თათ ქა რი ძე ო ბა არის ზარ მა ცო ბა, ცრუ საქ მი ა ნო ბა, ცრუ აქ ტი უ რო ბა, თვით კ
მა ყო ფი ლე ბა, ბა ქი ა ო ბა, მატყუ ა რო ბა, პირ ფე რო ბა, თვალ თ მაქ ცო ბა, ღორ მუ
ცე ლო ბა და უნა ყო ფო ბა.

ამ გ ვა რად, თათ ქა რი ძე ე ბი არაფ რო ბის გან სა ხი ე რე ბა ა. სად არის მა თი 
ხსნა?

ილი ას აზ რით, ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის ხსნა მტკი ცედ უკავ შირ დე ბა ღმერ თ
მიმ ს გავ სე ბუ ლო ბის პრობ ლე მას. ამას ილია აშ კა რად და მკა ფი ოდ ამ ბობს 
„კაციაადამიანში?!“ თათ ქა რი ძე ე ბის და ხა სი ა თე ბი სას, იგი შე ნიშ ნავს  „რა 
იცოდ ნენ ამათ, რომ თა ვი სის ქცე ვით, თა ვი სის ცხოვ რე ბით არის ხებ დ ნენ 
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ღმერ თ სა, რო მელ საც თა ვი სი სუ ლი ამათ თ ვის შთა უ ბე რი ა“. რა ტომ უნ და გა
ე რის ხე ბი ნათ უწყი ნარ ლუ არ საბ სა და და რე ჯანს ღმერ თი? და ნა შა უ ლი არ ჩა
უ დე ნი ათ და ბო რო ტი არ უქ ნი ათ. ეს თურ მე არ კმა რა: „წირვალოცვას არ 
ვაკ ლ დე ბით, რა გა მო ვი და? იქ ყო ველ თ ვის გსმე ნია ჩვენ თ ვის ჯვარ ც მუ ლის 
ქრის ტეს სიტყ ვა: „ვითა მა მა ზე ცი სა იყავ შენ სრუ ლი ო“. აბა, ან ერთს წამს 
შენს სი ცოცხ ლე ში მა გის თ ვის სცდილ ხარ? არა, შენ მა გის თ ვის არა სცხოვ
რობ“. ე. ი. ადა მი ა ნის უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნა უზე ა ნე სის ბა და ლი სრულ ყო ფი
სა კენ ლტოლ ვა ყო ფი ლა, რად გან იცხოვ რო, ნიშ ნავს, ეცა დო, აღას რუ ლო 
მცნე ბა  „იყვენით თქუ ენ სრულ, ვი თარ ცა მა მაი თქუ ე ნი ზე ცა თაი სრულ არს“ 
(მათე, V, 46 ). ასე თია ილი ას დას კ ვ ნა „კაციაადამიანში?!“.

სხვა თა შო რის, იგი ვე აზ რია გა ტა რე ბუ ლი მოთხ რო ბის სა თა ურ შიც. სიტყ ვა 
„ადამიანი“ უთუ ოდ „ადამიდან“ არის წარ მო ე ბუ ლი: ადა მი ა ნი  ადა მის ძე. 
ამ დე ნად, ადა მი ან ში იგუ ლის ხ მე ბა და ცე მამ დე ლი პირ ველ ხა ტი და მის დაგ ვა
რი სრულ ყო ფი ლე ბა. ილი ას აზ რით, კა ცი არ არის ადა მი ა ნი, თუ იგი თა ვი სი 
ცხოვ რე ბით არ ეც დე ბა იყოს პირ ველ ხა ტი ვით სრულ ქ მ ნი ლი.

III საქ მით მეტყ ვე ლი სუ ლი

.....

გვა რიშ ვი ლო ბა, წო დე ბა და სხვა ამ გ ვა რე ბი გა უცხო ე ბის ისე თი მი ზე ზი ა, 
რო მე ლიც ხე ლის გულ ზე დევს. მა თი შემ ჩ ნე ვა შე უძ ლია ყვე ლას, ცო ტად თუ 
ბევ რად გო ნე ბის თვა ლით მზი რალს. ძნე ლი და სა ნა ხია უფ რო ღრმა ფეს ვე ბი, 
რო მელ ნიც ადა მი ა ნის სულ ში იმა ლე ბა. ის მი ზე ზი, რო მელ მაც ილი ას ერ თ 
ერთ პერ სო ნაჟს ათ ქ მე ვი ნა „მძულს ქვე ყა ნა და ადა მი ა ნი უფ რო, ჩვენ  შუა სა
ბო ლო ოდ ჩავ ტე ხე ხი დი. მე ერ თი აქეთ პირს დავ რ ჩი, თქვენ მრა ვალ ნი იქით“ 
(„სარჩობელაზედ“) . გი ორ გის სიკ ვ დილ მა ეს და მა ლუ ლი მი ზე ზი და ა ნა ხა და 
ძ მას. მათ მომ ხ და რი ფაქ ტი გა აც ნო ბი ე რეს. ამი ტომ გა უ ხარ და არ ჩილს კე სოს 
ტი რი ლი. დის ტი რილ ში გა მოჩ ნ და ის შუ ქი, რო მე ლიც ადა მი ა ნის და ბინ დულ 
გო ნე ბას ანა თებს. მარ თა ლი ა, მიხ ვედ რა საქ მის მოგ ვა რე ბას არ ნიშ ნავს, მაგ
რამ იგი მა ინც დი დი იმე დი ა. ამ გინ ცის გა მო უწო და ილი ამ კე სოს ტი რილს 
გან თი ა დის და საწყი სი.

ეს წყევ ლა კ რულ ვი ა ნი პრობ ლე მა რომ მოგ ვარ დეს, აუცი ლე ბე ლი ა, ყო ვე
ლი კა ცის შეგ ნე ბამ მი აღ წი ოს დო ნეს, რო ცა იგი იწა მებს: ყო ვე ლი ადა მი ა ნის 
სუ ლი აბ სო ლუ ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბაა და ტოლ ფა სო ვა ნია უზე ა ნე სის წი ნა შე. ამ 
შეგ ნე ბას მღვდე ლი „გლახის ნა ამ ბობ ში“ ასე აყა ლი ბებს:

„როცა, ჩე მო ძმა ო, ადა მი ანს პირს არი დებ, მი თამ ქრის ტე ღ მერ თის თ ვის 
მო გი რი დე ბია პი რი. იესომ ბრძა ნა:  გან კითხ ვის დღეს გეტყ ვი თო: მწყურ
ვა ლე ვი ყავ, არ მას ვი თო; სნე უ ლი ვი ყავ, არ მო მი ა რე თო; რო ცა მეტყ ვი ა ნო: 
უფა ლო, სა და გნა ხეთ, რომ არ გიშ ვე ლე თო? მე ვეტყ ვი ო:  ყო ვე ლი გა ჭირ ვე
ბუ ლი კა ცი, თქვენ გან არ გან კითხუ ლი, მე ვი ყა ვი ო. ესე ა, ძმა ო!.. სხვა შენ თ ვის 
და შენ სხვი სათ ვის, აი, გზა ცხოვ რე ბი სა, აი, ხი დი ცხო ნე ბი სა, აი გა სა ღე ბი 
სა მოთხი სა!“

იქ ნე ბა კი ოდეს მე ასე თი კა ცობ რი ო ბა? თუ მი სი არ სე ბო ბის მა რა დი უ ლი 
სა ფუძ ვე ლი სრულ ქ მ ნი ლის და არას რულ ქ მ ნი ლის ბრძო ლა ა, რო მელ შიც 
სრულ ქ მ ნილს მსხვერ პ ლის რო ლი აქვს და კის რე ბუ ლი? თუ მა ინც უნ და ვი ქო
ნი ოთ იმე დი, რომ შე უმ ჩ ნევ ლად, ტა ა ტით კა ცობ რი ო ბა წინ მი დის და იდე ალს 
უახ ლოვ დე ბა? ესეც წყევ ლა კ რულ ვი ა ნი სა კითხი ა, რომ ლის პა სუ ხი ჯერ ჯე რო
ბით არა ვინ უწყის.



ზელიმხან გოგოლაშვილი 
ოლღა გურამიშვილის პორტრეტი 

ტილო,ზეთი. 69X54 სმ. 1931

Zemilkhan Gogolashvili 
Portrait of Olgha Guramishvili 

Oil on canvas. 69x54 cm. 1931

ალექსანდრე ბაჟბეუქმელიქოვი 
ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი 
1931. 50X40 სმ. მუყაო,ზეთი  

Alexander BazhbeukMelikov
Portrait of Ilia Chavchavadze
1931. 50x40 cm. Oil, cardboard
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IV გზა ხსნი სა

ილი ას არც ერ თი თხზუ ლე ბას თა ნა მედ რო ვე ნი ისე უარ ყო ფი თად არ შეხ
ვედ რი ან, რო გორც „განდეგილს“. თით ქ მის ერ თ სუ ლოვ ნად პო ე მა სუსტ ნა
წარ მო ე ბად მი იჩ ნი ეს.

ეს ტა ტე ბოს ლე ვე ლი წერ და:
„ამ პო ე მი და გან სჩანს, რომ ჩვენ მა ერ თ მა უკე თეს მა პო ეტ თა გან მა თით ქოს 

მი ა ნე ბა თა ვი ცხოვ რე ბი თის კითხ ვე ბის გა მო ხატ ვას პო ე ზი ა ში, თით ქოს თვი
თონ ცხოვ რე ბა საც შეს წყ რა და მის ავ სა და კარგს გვერ დი აუქ ცი ა!...

. . .

ბა ტონ ჭავ ჭა ვა ძის პე სი მის ტურს შე ხე დუ ლე ბას „სააქაოზე“ სამ ზღ ვა რი არა 
აქვს. ამ შე ხე დუ ლე ბას თან ღმერ თ მა შე არ ცხ ვი ნოს თვი თონ ბა ი რო ნის აზ რიც, 
რო მელ საც ბუ ნე ბა იმ დე ნად მშვე ნივ რად და სრუ ლად მი აჩ ნ და, რამ დე ნა დაც 
ადა მი ა ნი მდაბ ლად და ბო რო ტად,

ამ გვარს ფაქტს ლი ტე რა ტუ რა ში და ცხოვ რე ბა შიც კი აქვს, რა საკ ვირ ვე
ლი ა, თა ვის გა მა მარ თ ლე ბე ლი სა ბუ თი, მაგ რამ ამას მა ინც ვერ და ვარ ქ მევთ 
ჩვე ნის მწერ ლო ბის ფე ხის წინ წად გ მას. პი რი ქით, ძა ლი ან სამ წუ ხა რო იქ ნე ბა, 
თუ ჩვენ მა ნი ჭი ერ მა პო ე ტებ მა რე ა ლურ ცხოვ რე ბას რო გორც ერთს რა ი მე ჭი
რი ანს, თვა ლი აარი დეს და გან ს ვე ნე ბა ეძი ებს „განდეგილისთანა „ პო ე მებ
ში“.

და ვით კე ზე ლი ჩი ო და:
„პოემა „განდეგილი“ ჩე მის აზ რით, ყვე ლა ზე უსუს ტე სი ა, რაც კი ილ. ჭავ

ჭა ვა ძის კალ მი დან გა მო სუ ლა. უსუს ტე სი ა მეთ ქი, ვი მე ო რებ, რო გორც ში ნა არ
სით, ისე გა რე გა ნი ფორ მით... ჩვენ დროს არ შე ე ფე რე ბა, რომ პო ეტ მა, მე რე 
იმის თა ნამ, რო გო რიც ილია ჭავ ჭა ვა ძე ა, თა ვი სი ქნა რი რო მე ლი მე გან დე გი
ლი ბე რის უსაგ ნოდ და უმიზ ნოდ ცხოვ რე ბის და სამ ღე რად მი მარ თოს... ჩვე ნი 
ხალ ხის იდე ალს სრუ ლე ბით არ ეთან ხ მე ბა ამ სოფ ლი დან სა მუ და მოდ გაც ლა 
და მარ ტო ლოც ვა ში სი ცოცხ ლის გა ტა რე ბა“.

კი ტა აბა ში ძე გვი ამ ბობს, რომ ქუ თა ი სის სა ზო გა დო ე ბაც ძა ლი ან აღაშ ფო
თაო „განდეგილმა“: „ილიას კა ლამ მა უმ ტყუ ნა, უაზ რო თხზუ ლე ბა დაგ ვი წე
რა ო, ამ ბობ და ერ თი; აბა რა შვი ლი ა ო, გა ი ძა ხო და მე ო რე, ილია გვი ქა და გებს, 
ბე რად შევ დ გეთ, სა წუთ რო ესე სა ზიზღა რია და სუ ლის მშვი დო ბას მხო ლოდ 
რო მელ სა მე უდაბ ნოს სე ნაკ ში მო ი პო ვებ თო. სა შინ ლა დაც სწყინ დათ, ავ ტორ
მა „კაციაადამიანისა“ და „კაკო ყა ჩა ღი სამ“ ასე თი რამ რა დაგ ვი წე რა ო“.

უკ ვე შე მუ შა ვე ბულ უარ ყო ფით აზრს კ. აბა ში ძე და უ პი რის პირ და. იგი 
„განდეგილს“ მნიშ ვ ნე ლო ვან მხატ ვ რულ ნა წარ მო ე ბად თვლი და.

„განდეგილი“, უკა ნას კ ნე ლი პო ე მა ილ. ჭავ ჭა ვა ძი სა, და მამ თავ რე ბე ლი და 
და მაგ ვირ გ ვი ნე ბე ლია რე ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბი სა. რო გორც 
დე და აზ რი პო ე მი სა (ყოველი კა ცი, რო მე ლიც ცხოვ რე ბას გა ურ ბის და ზურგს 
აქ ცევს მას, გან დე გი ლი ვით და ის ჯე ბა და მის დამ ს ჯე ლად ამ შემ თხ ვე ვა ში 
თვით ცხოვ რე ბა გა მო ვა), ისე მთე ლი მო რა ლუ რი ფი ლო სო ფია ავ ტო რი სა, 
რო მე ლიც ამ პო ე მა ში იხა ტე ბა, და ბო ლოს თვით ფორ მაც პო ე მი სა, არის სრუ
ლი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი რე ა ლიზ მის მოძღ ვ რე ბი სა“.

ამის მე რე „განდეგილზე“ ბევ რი და ი წე რა, მაგ რამ კი ტა აბა ში ძის ძი რი
თა დი დე ბუ ლე ბა თით ქ მის ყვე ლამ გა ი ზი ა რა. ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვი ლი წერ და: 
„სხვაგვარად „განდეგილის“ გა გე ბა ჩვე ნი აზ რით შე უძ ლე ბე ლიც არის. აქ 
სრუ ლი ად მარ ტი ვად არის და პი რის პი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ო ბა და ას კე
ტიზ მი, და ასე ვე მარ ტი ვად არის ნაჩ ვე ნე ბი უკა ნას კ ნე ლის და მარ ცხე ბა“.

თუ მარ თ ლა ასე ა, მა შინ ერ თი რამ რჩე ბა გა უ გე ბა რი  რა ტომ აქ ცია  ილი ამ 
ას კე ტიზ მის გმო ბა პრობ ლე მად? უბ რა ლო ლო გი კის თა ნახ მად, და საგ მო ბი 
შე იძ ლე ბა გახ დეს ის უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა, რა საც, ამა თუ იმ მი ზე ზით, სა ზო
გა დო ე ბა ში აქვს ფე ხი მო კი დე ბუ ლი. ას კე ტიზ მი კი მა შინ არც ფეხ მო კი დე ბუ ლი 
ყო ფი ლა და არც ფეს ვ გად გ მუ ლი. ამას, სხვა სა ბუ თე ბის მო უშ ვე ლი ებ ლად, ზე

ილია ჭავჭავაძე თბილისში. 1875 წელი. ფოტო 
გადაღებულია გოლოვინის პროსპექტზე, 
ზუბალაშვილის სახლში

Ilia Chavchavadze in Tbilisi. 1875. Photo is taken 
on the Golovani avenue, 
in the Zubalashvilis’ house
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მოთ ცი ტი რე ბუ ლი სტრი ქო ნე ბიც კი კარ გად ადას ტუ რებს. რო გორც ვნა ხეთ, 
მა შინ დე ლი სა ზო გა დო ე ბა გაბ რა ზე ბუ ლა კი დეც, ილი ამ გან დე გი ლო ბის ქა და
გე ბა რად და იწყო ო. მა შა სა და მე, გან დე გი ლო ბის გმო ბა ფუ ჭი გას რო ლა ყო
ფი ლა და არარ სე ბუ ლი პრობ ლე მის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა. ასე თი შეც დო მა 
ილი ას ყოვ ლად შე უძ ლე ბე ლია მოს ვ ლო და. რო გორც ჩანს, ეს აშ კა რა უხერ
ხუ ლო ბა ვ. კო ტე ტიშ ვილს აწუ ხებ და. მარ თა ლი ა, იგი კ. აბა ში ძის აზრს ეთან
ხ მე ბო და, მაგ რამ აფარ თო ებ და კი დეც: ილია „მოუსვენარი სი ცოცხ ლის აპო
ლო გე ტად დარ ჩა და სას რუ ლამ დე. ყვე ლა ფე რი, თუნ დაც მთე ლი ჯო ჯო ხე თი, 
ოღონდ კი მოძ რა ო ბა იყ ვეს, ილია ჭავ ჭა ვა ძი სათ ვის მი სა ღე ბი ა, რად გან მი სი 
სტი ქი ო ნი აქ იშ ლე ბა. ეს მთა ვა რი მო ტი ვი გას დევს მთელს მის შე მოქ მე დე
ბას და ყველ გან და პი რის პი რე ბუ ლია უძ რა ო ბი სა და მოძ რა ო ბის სი ავ კარ გე. 
მაგ რამ თით ქოს ილია ჭავ ჭა ვა ძე არ და აკ მა ყო ფი ლა ამ დი დი პრობ ლე მის 
უბ რა ლო გა დაწყ ვე ტამ და სცა და ერ თ გ ვა რი ფი ლო სო ფი უ რი ნი ა და გის მო
ძებ ნა. მან აქაც („განდეგილში“  ა. ბ.) კონ ტ რას ტე ბის წე სით და უ პი რის პი
რა „ვაივაგლახიანი“ ცხოვ რე ბა, მოძ რა ვი, და უ დე გა რი არ სე ბო ბა „მყუდრო 
ნე ტა რე ბას“, და ყუ დე ბულ ცხოვ რე ბას, ცივს და მი უ კა რე ბელ ყვე ლაფ რის და
ვიწყე ბას“.

ასე და კავ შირ და, პრობ ლე მა ტი კის თვალ საზ რი სით, „მგზავრის წე რი ლე ბი“ 
და „განდეგილი“. ერ თიც და მე ო რეც აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბის აპო ლო გი ად იქ ნა 
მიჩ ნე უ ლი, ოღონდ ეს „მგზავრის წე რი ლებ ში“ ლო ზუნ გის სა ხით გა მოთ ქ ვა, 
„განდეგილში“ კი პო ე მის აზ რობ რივ ში ნა არ სად იქ ცა.

მაგ რამ საქ მე ის გახ ლავთ, რომ ას კე ტი მი, მო ნაზ ნო ბა სრუ ლი ად არ გუ ლის
ხ მობს პა სი ურ ცხოვ რე ბას. მარ თა ლი ა, ას კე ტიზ მი ღმერ თის უსაზღ ვ რო რწმე
ნა ა, გარ ნა, იაკობ მო ცი ქუ ლის სიტყ ვე ბის თა ნახ მად, „საქმეთაგან გან მარ თ
ლ დე ბის კა ცი და არა სარ წ მუ ნო ე ბი სა გან ხო ლო“, უფ რო მე ტიც: „ვითარცა 
ხორ ც ნი თვი ნი ერ სუ ლი სა მკუ დარ არი ან, აგ რეთ ვე სარ წ მუ ნო ე ბაი თვი ნი ერ 
საქ მე თა სა მკუ დარ არს“ (იაკობი, 2, 2426).

რწმე ნა და საქ მე ერ თი ა ნი და გა ნუ ყო ფე ლი ყო ფი ლა. ას კე ტო ბა არ ყო ფი
ლა „მარტო ლოც ვა ში სი ცოცხ ლის გა ტა რე ბა“, რო გორც და ვით კე ზე რელ მა 
გან გ ვი მარ ტა ეს.

უც ნა უ რი ის არის, რომ არც „განდეგილის“ მო წი ნა აღ მ დე გე ებს და არც 
მომ ხ რე ებს არ უც დი ათ გან დე გი ლო ბის არ სის ახ ს ნა და მე რე ილი ას პო ე მის 
აზ რობ რი ვი ში ნა არ სის ამოც ნო ბა. ჩე მი აზ რით კი, უამი სოდ ძნე ლი იქ ნე ბა (თუ 
შე უძ ლე ბე ლი არა) „განდეგილის“ ანა ლი ზი. ამი ტომ მკითხ ვე ლის ყუ რადღე
ბას მი ვაპყ რობ დღე ვან დე ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ და ვიწყე ბულ ზო გი ერთ სა
კითხს.

ქრის ტი ა ნუ ლი რე ლი გი ის კა ნო ნე ბის მი ხედ ვით, ბე რო ბა, კერ ძოდ, გან დე
გი ლო ბა, ნე ბა ყოფ ლო ბი თი აქ ტი ა. „დიდი რჯუ ლის კა ნო ნი“ ამ ბობს, რომ მო
ნას ტერ ში შეს ვ ლა შე უძ ლია ყო ველ ადა მი ანს, ვი საც ათი წე ლი შე უს რულ და, 
მაგ რამ აღ თ ქ მის მი ცე მის უფ ლე ბა აქვს მხო ლოდ მო წი ფულ კაცს ან ქალს, 
ვინც იცის, რას აკე თებს და რა ტომ. მო ნაზ ნო ბის უფ რო მკაც რი ფორ მა გან
დე გი ლო ბა კი და მა ტე ბი თი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა საც სა ჭი რო
ებს. და ყუ დე ბის მო სურ ნემ სა მი წე ლი მკაცრ მორ ჩი ლე ბა ში უნ და გა ა ტა როს. 
ამით იგი ადას ტუ რებს, რომ გულ წ რ ფე ლად და ნე ბით აირ ჩია გან დე გი ლო ბა. 
ამის მე რე ად გი ლობ რი ვი ეპის კო პო სი უფ ლე ბა მო სი ლია კი დევ გა მოს ცა დოს 
იგი. ბერ მა ერ თი წე ლი უნ და გა ა ტა როს მო ნას ტ რის გა რეთ, რომ სა კუ თა რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც შე ა მოწ მოს და კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ როს მის წ რა ფე
ბის აუცი ლებ ლო ბა და ურ ყე ვო ბა. გა მოც დის წარ მა ტე ბით ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, 
ბერს შე უძ ლია იცხოვ როს მის მი ერ არ ჩე ულ გან მარ ტო ე ბულ ად გი ლას, ე. ი. 
გახ დეს გან დე გი ლი.

ეს წე სი სა ყო ველ თაო და სა ვალ დე ბუ ლო ა. ცხა დი ა, ილი ას გან დე გილ მაც 
ეს გზა გა ი ა რა, თუმ ცა პო ე მა ში ამა ზე არა ფე რია ნათ ქ ვა მი. ეს თა ვის თა ვად 
იგუ ლის ხ მე ბა.

კი მაგ რამ, რა ტომ ირ ჩევს ადა მი ა ნი ნე ბა ყოფ ლო ბით არ სე ბო ბის ასეთ 
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„მეფე ლი რის“ ცოცხა ლი სუ რა თე ბის (თბილისი, 
1859 წე ლი) მო ნა წი ლე ნი: სხე დან (მარცხნიდან): 
ელე ნე სა გი ნაშ ვი ლი სა (ილიას უმ ც რო სი და), ოპო
ჩი ნი ნის ქა ლიშ ვი ლი, მ.ჭი ლაშ ვი ლი სა, ერის თა
ვი სა, ელე ნე ჩო ლო ყაშ ვი ლი სა, ბა რა თაშ ვი ლი სა 
(ამილახვრის ასუ ლი), დგა ნან (მეორე რიგ ში მარ
ცხ ნი დან): გა ბო სულ ხა ნიშ ვი ლი, ოპო ჩი ნი ნის ასუ
ლი, სი და მონ ე რის თა ვი სა, მირ ს კი სა (გრუზინსკის 
ასუ ლი), თა მამ შე ვი სა, ბა რა თაშ ვი ლის ქა ლიშ ვი ლი, 
ბა რონ ნი კო ლა ის მე უღ ლე ალექ სან დ რე ჭავ ჭ ვა ძის 
ასუ ლი სო ფი ო, ქე თო გურ გე ნი ძი სა, უკა ნა რიგ ში 
(მარცხნიდან): ვა ნო თუ მა ნიშ ვი ლი, და ვით ჭავ ჭა ვა
ძე, ნი კო ჭავ ჭა ვა ძე და ილია ჭავ ჭა ვა ძე

Participants of ‘King Lear’s’live pictures 
(Tbilisi, 1859): sitting from the left: Elene 
Saginashvili (younger sister of Ilia), the daughter 
of Opochichini, M. Chilashvili, Eristavi, Elene 
Choloyashvili, Baratashvili (the daughter 
Amilakhvari). Standing (from the left in the 
second line): Gabo, Sulkhanishvili, daughter of 
Opochini, SidamonEristavi, Mirskisa (daughter of 
Gruzinski), Tamamshevi, daughter of Baratashvili, 
Sophio  the daughter of Alexander Chavchavadze 
and wife of Baron Nicolay, Keto Gurgenidze. From 
the left in the back line: Vano Tumanishvili, Davit 
Chavchavadze, Nicko Chavchavadze and Ilia 
Chavchavadze.
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პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტები: დგანან (მარცხნიდან) 
ალექსანდრე (კოხტა) აბხაზი, მიხეილ ჩიკვაიძე, სხედან (მარცხნიდან) 
ლუარსაბ (შაქრო) მაღალაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, ნიკოლოზ 
ალექსიმესხიშვილი, გიორგი ყაზბეგი, წინ  ბელოი. 
პეტერბურგი. 1861 წელი.

Students of St.Petersburg University: standing (from the left) 
Alexander (kokhta) Abkhazi, Mikheil Chikvaidze. Sitting (from 
left) Luarsab (Shaqro) Maghalashvili, Ilia Chavchavadze, Nicoloz 
AleqsiMeskhishvili, Giorgi Khazbegi. In front of them Beloy. 
St.Petersburg. 1861.
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ილია ჭავჭავაძე დუშეთის საზოგადოებაში, ზის შუა 
რიგში, მარჯვნიდან მესამე. დუშეთი, 1873 წელი

Ilia Chavchavadze among Dusheti society. In the 
middle line, third from the right. Dusheti. 1873.
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ფორ მას? რა ტომ ებ რ ძ ვის ხორცს და სულს ეტ რ ფი ა ლე ბა? აქ უნ და გა ვიხ სე
ნოთ, რას გუ ლის ხ მობს ცნე ბე ბი ხორ ცი და სუ ლი.

პავ ლე მო ცი ქუ ლის მკა ფიო გან მარ ტე ბით, ხორ ცის საქ მეა სიძ ვა, მრუ შო ბა, 
მტრო ბა, შუ რი, წვა ლე ბა, შფო თი, კა ცის კ ვ ლა, მთვრა ლო ბა, ლირ წე ბა და ამ
დაგ ვარ ნი. მა შა სა და მე, ხორ ცი ბო რო ტე ბა ა.

სუ ლის ნა ყო ფია სიყ ვა რუ ლი, სი ხა რუ ლი, მშვი დო ბა, სულ გ რ ძე ლო ბა, სიტ
კ ბო ე ბა, რწმე ნა, მყუდ რო ე ბა, მოთ მი ნე ბა და ამ დაგ ვარ ნი. მა შა სა და მე, სუ ლი 
სი კე თეა (გალატელთა მი მართ ეპის ტო ლე, 5, 19202122)

ადა მი ა ნის მი წი ე რი არ სე ბო ბის მი ზა ნია გა თა ვი სუფ ლ დეს ბო რო ტე ბი სა გან 
(ცოდვებისაგან) და გან წ მენ დი ლი მი ემ ს გავ სოს პირ ველ სა ხეს, რა კი ღმერ თ
მა ადა მი ა ნი შექ მ ნა ხა ტად თვი სად. პირ ვე ლი ხა ტად თვი სად შექ მ ნი ლი კა
ცი ადა მია და ვიდ რე იგი ცოდ ვით და ე ცე მო და, იყო ღმრთის სახ ლი, ტა ძა რი 
ღმრთი სა. მას ში იყო სიტყ ვა (ე.ი. ღმერ თი) და სიტყ ვა იფა რავ და ადამს. ამ დე
ნად, ადა მი თა ვი სუ ფა ლი იყო ცოდ ვი სა გან, ბო რო ტე ბი სა გან, მაგ რამ ადა მის 
არ ს ში შე ი პა რა ცოდ ვა და შე ა ჩე რა ადა მი ა ნის ლტოლ ვა ღმერ თ მიმ ს გავ სე ბუ
ლო ბი სა კენ.

ცოდ ვი სა გან კა ცობ რი ო ბის სახ ს ნე ლად ამ ქ ვეყ ნად ღმერ თ მა გა მოგ ზავ ნა 
მი სი მხო ლოდ შო ბი ლი ძე: „რამეთუ არა მო ავ ლი ნა ღმერ თ მან ძე თვი სი სოფ
ლად, რა ი თა და სა ჯოს სო ფე ლი, არა მედ რა ი თა აცხოვ ნოს სო ფე ლი მის მი ერ“ 
(იოანე, 3, 171) . ქრის ტემ იტ ვირ თა კა ცობ რი ო ბის ცოდ ვა, გოლ გო თის გზა გა
ი ა რა და ჯვარს ეც ვა. ჯვარ ც მის პრო ცე სის ში ნა არ სია ხორ ცის (=ბოროტების) 
დას ჯა და სუ ლის (=სიკეთის) გა თა ვი სუფ ლე ბა: „ხოლო ქრის ტეს თა მათ ხორ
ც ნი თვის ნი ჯუ არ ს ა ცუ ნეს ვნე ბი თურთ და გუ ლის თქუ მით „ (ეპისტოლე გა ლა
ტელ თა მი მართ, 5,24).

ამი ტომ მოს კო ვის სა სუ ლი ე რო აკა დე მი ის დო ცენ ტის, არ ქი მან დ რიტ ტი ხო
ნის სიტყ ვით, ქრის ტი ა ნო ბა უპირ ვე ლე სად არის ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი მუ შა ო ბა, 
ში ნა გა ნი ბრძო ლა თა ვი სი თა ვის გარ და საქ მ ნე ლად, ქრის ტეს მი სამ ს გავ სებ
ლად.

ქრის ტეს მიმ ს გავ სე ბა კი უფ ლის წი აღ ში დაბ რუ ნე ბას ნიშ ნავს, რა მე თუ იესო 
იყო უხი ლა ვი ღმრთის ხა ტი, მო სუ ლი ქვეყ ნად.

თა ვი სუ ფა ლი ნე ბით ადა მი ა ნი იმი ტომ ირ ჩევ და გან დე გი ლო ბას, რომ 
ტან ჯ ვის გზის (სიმბოლურად ქრის ტეს გზის ) გან მე ო რე ბით და ეგ მო ხორ ცი 
(=ბოროტება) და სუ ლით (=სიკეთით) ამაღ ლე ბუ ლი მიმ ს გავ სე ბო და უზე ა
ნესს. ეს არის გან დე გი ლო ბის არ სი.

...... „განდეგილში“ ილი ას გა მო ყე ნე ბუ ლი აქვს ცოდ ვით და ცე მის კლა
სი კუ რი სი უ ჟე ტი. მაგ რამ ამ ჯე რად და ცე მა გა მოწ ვე უ ლია რწმე ნის ღა ლა ტით. 
ამ დე ნად „განდეგილი“ რწმე ნის ტრა გე დი ა ა. რწმე ნის ღა ლა ტი კი შე დე გია 
ადა მი ა ნის გა ო რე ბი სა და ნე ბის ყო ფის სი სუს ტი სა.

ახ ლა კი პა სუ ხი უნ და მო ვუ ძებ ნოთ კითხ ვას  რა ტომ და წე რა ილი ამ 
„განდეგილი“, ანუ რწმე ნის ტრა გე დი ა?

„განდეგილის“ ალე გო რი უ ლი ხა სი ა თი პირ ვე ლად მარ ჯო რი უორ დ როპ მა 
შე ამ ჩ ნია და აღ ნიშ ნა, პო ე მა სა ქარ თ ვე ლოს ცხოვ რე ბის სიმ ბო ლუ რი ასახ ვა
ა ო. ეს მარ თ ლაც ასე ა.

ოც და ხუ თი წლის ილია ჭავ ჭა ვა ძემ მკა ფი ოდ ჩა მო ა ყა ლი ბა მი სი მოღ ვა წე
ო ბის პროგ რა მა: „ჩვენი საქ მე სა ქარ თ ვე ლოს ხალ ხის ცხოვ რე ბა ა; მი სი გამ
ჯო ბი ნე ბა ჩვე ნი პირ ვე ლი და უკა ნას კ ნე ლი სურ ვი ლი ა“ („საქართველოს მო
ამ ბე ზედ“), ამ პროგ რა მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ილი ას პი რუთ ვ ნე ლად უნ და 
აეხ ს ნა, რა ნი ვი ყა ვით და რა ნი ვართ. მე რე ეჩ ვე ნე ბი ნა, სა ით უნ და წა ვი დეთ 
და რა ნი გავ ხ დეთ. მაგ რამ სახ ლი რომ ააშე ნო, ჯერ სამ შე ნებ ლო მო ე და ნი 
უნ და გაწ მინ დო, გა ა სუფ თა ო, შემ დეგ კი მშე ნებ ლო ბა და იწყო. ილი აც ასე მო
იქ ცა, მან მო უ რი დებ ლად და ობი ექ ტუ რად ამ ხი ლა მე19 სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი 
სი ნამ დ ვი ლე....  „აჩრდილის“ მი ხედ ვით, იგი ასე თი ა:

აქ არ ვის  დიდ სა, თუ პა ტა რა სა, 
ქვეყ ნის ტკი ვი ლით არ სტკი ვა გუ ლი,
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დაჰ ვიწყე ბი ა, რომ ქვეყ ნად ცა სა
ღვთად მო უ ცია მარ ტო მა მუ ლი.
.....
რის თ ვისც მა მა ნი იღ ვ წოდ ნენ უწინ 
დღეს შვილთ არ უღირთ არც ერთ ფლუ რა და.
გრძნო ბას  ოქ რო სა ფა სად ჰყი დი ან.
მთავ რის ღი მილ ზე  პა ტი ოს ნე ბას,
და და ჟან გე ბულ ბორ კილ ზე სცვლი ან
თა ვის მა მუ ლის თა ვი სუფ ლე ბას.
....
ზუს ტად ამ სი ნამ დ ვი ლის უარ ყო ფის მიზ ნით მი ა შუ რა გან დე გილ მა ბეთ

ლემს. და ტო ვა ქვე ყა ნა და ცე მუ ლი, იავარ ქ მ ნი ლი და უბე დუ რი.
მე ცა ვტან ჯულ ვარ, ჰე, ბედ კ რუ ლო, შე ნის ტან ჯ ვი თა,
შე ნი სა ცრემ ლით თვალ ნი ჩემ ნი მი ტი რე ბი ა,
მეც წარ ტყ ვევ ნილ ვარ წარ სულთ დღე თა შენ თა ნატ ვ რი თა,
შე ნის აწ მ ყო თი სუ ლი, გუ ლი დამ წყ ლუ ლე ბი ა.
შენ ცა გფე ნია ქვეყ ნის მად ლი  თა ვი სუფ ლე ბა,
ეხ ლა აღ გ ვი ლა ყვე ლა ესე, ვი თარ ცა მტვე რი...
და ძე სა შენ სა დღეს არც კი სწამს შე ნი აღ დ გე ნა,
გან წი რუ ლე ბის შთას დ გო მია მას გულ ში წყლუ ლი,
მას დაჰ კარ გ ვია ტან ჯ ვათ შო რის შენ და მი რწმე ნა
და და უგ დი ხარ, ვით ტა ძა რი გა უქ მე ბუ ლი.
იქ ნე ბა ეს გან დ გო მა თა ვი სი თა ვის გა დარ ჩე ნას გუ ლის ხ მობს და არა ქვეყ

ნის ხსნას? ასე არ არის. აქ უნ და გა ვიხ სე ნოთ, რომ გან დე გი ლი მყინ ვა რის 
ბეთ ლემ ში ცხოვ რობს. ამას ყუ რადღე ბა მი აქ ცია სი მონ ჩი ქო ვან მა და იკითხა 
„რისთვის და ა ბი ნა ვა გან დე გი ლი ავ ტორ მა მყინ ვარ წ ვე რის წი აღ ში?“ სამ წუ
ხა როდ ს. ჩი ქო ვან მა ამ კითხ ვას ბო ლომ დე არ უპა სუ ხა. საქ მე ის გახ ლავთ, 
რომ ბეთ ლე მი არის „სახლი ცხოვ რე ბი სა, გი ნა სიწ მინ დი სა“ (საბა). მყინ ვარ წ
ვე რი იმ უზე ნა ე სის საცხოვ რი სი ა, რომ ლის თვა ლი და რა ჯობს სა ქარ თ ვე ლოს.

და მო მევ ლი ნა მე კა ცი დი დი,
მყინ ვარ ზედ მდგო მი მო ხუ ცე ბუ ლი;
ვი თა ქვე ყა ნა  ის იყო მშვი დი,
უძ რა ვი, უხ მო, და ფიქ რე ბუ ლი
(„აჩრდილი“)
ეს დი დი კა ცი მი მარ თავს სა ქარ თ ვე ლოს  „მარად და ყველ გან, სა ქარ

თ ვე ლოვ, მე ვარ შენ თა ნა... მე ვა რო შე ნი თა ნამ დე ვი, უკ ვ და ვი სუ ლი“. გან
დეგ დილ მა მი ა შუ რა სა ქარ თ ვე ლოს უკ ვ დავ სულს და მის წი აღ ში ეძებს 
რო გორც სა კუ თარ, ისე ქვეყ ნის ხსნას. ილი ას აზ რით კი, სა ქარ თ ვე ლოს ეს 
უკ ვ და ვი სუ ლი ქრის ტი ა ნუ ლი მოძღ ვ რე ბა ა. ჯერ ერ თი, იმი ტომ, რომ სა ქარ თ
ვე ლო ღვთის მ შობ ლის წილ ხ ვედ რი ქვე ყა ნაა („დედავ ღვთი სა ო, ეს ქვე ყა ნა 
შე ნი ხვედ რი ა“...) და მე ო რეც, სა ქარ თ ვე ლო თა ვად ეწა მა მაცხოვ რი სათ ვის 
(„ჯვარცმულის ღვთის თ ვის თვით ჯვარ ც მუ ლო და წა მე ბუ ლო“...)

გარ და ამი სა, კა ცობ რი ო ბის სა უ კე თე სო იდე ა ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
ილია აკავ ში რებ და ქრის ტი ა ნულ ზნე ო ბას თან, სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, 
რო გო რი აღ ტა ცე ბით შეხ ვ და ილია პა რი ზის კო მუ ნას და რო გორ გა ნი ცა და 
მი სი და მარ ცხე ბა.

კვლავ ქვეყ ნის თ ვის და იღ ვა რა
წმინ და სის ხ ლი წა მე ბუ ლის,
კვლავ და მარ ცხ და დი დი საქ მე,
ყოვ ლად მხსნე ლის სიყ ვა რუ ლი
კვლავ ძირს დას ცეს იგი მცნე ბა,
ქვეყ ნის ხსნად მოვ ლი ნე ბუ ლი,
რომ ლის თ ვი საც თი თონ ღმერ თი
იყო ტან ჯულ და ჯვარ ც მუ ლი.
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(„1871 წე ლი 23 მა ი სი“)
აქ პა რი ზის კო მუ ნის იდე ა ლე ბი და ქრის ტეს მცნე ბა გა ი გი ვე ბუ ლი ა. ეს არა 

მგო ნი ა, სა და ვო იყოს.
შრო მი სა და მუ შა კა ცის გან თა ვი სუფ ლე ბაც ნა ქა და გე ვი და ნა ვა რა უ დე ვია 

ქრის ტი ა ნულ მოძღ ვ რე ბა ში.
შრო მი სა შვი ლო, მძი მე უღე ლი
ქვეყ ნის ცოდ ვი სა შენ გა წევს კის რად,
თუმ ცა ტვირ თ მ ძი მეთ შემ წყ ნა რე ბე ლი
შე ნის დახ ს ნის თ ვის ჯვარს ეც ვა ქვეყ ნად;
თუმ ცა ქვე ყა ნას იმის მოძღ ვ რე ბა
დღეს მარ ტო სიტყ ვით უქ მით ჰრწმე ნი ა,
მაგ რამ ცხა დად ჰხმობს მის წმინ და მცნე ბა
რომ მყო ო ბა დი მარ ტო შე ნი ა.
(„აჩრდილი“)
ილია მთელ ერს მო უ წო დებ და:
ვემ ს ხ ვერ პ ლოთ ქრის ტე სა მცნე ბას,
ვა შო როთ ქარ თ ვ ლი მო ნე ბას,
ქარ თ ვ ლის უბ რა ლო მად ლო ბა
გვერ ჩივ ნოს ყო ველ დი დე ბას.
(„ჩემი თა რი ა რა ლი“)
„ხორცი მი ვე ცით სუ ლი სათ ვის და ერ თ მა მუ ჭა ერ მა ქრის ტი ა ნო ბა შე ვი ნა

ხეთ, არ გა ვაქ რეთ ამ პა ტა რა ქვე ყა ნა ში“ („რა გითხ რათ? რით გა გა ხა როთ?“).
და მოწ მე ბუ ლი ნი მუ შე ბის გამ რავ ლე ბა შე იძ ლე ბო და, მაგ რამ ამ მცი რე დი

თაც სრუ ლი ად ნა თე ლი ა, რომ ილი ას შე მოქ მე დე ბა ში ქრის ტი ა ნუ ლი ზნე ო ბა 
მიჩ ნე უ ლია პი როვ ნე ბი სა და ერის მხსნელ მოძღ ვ რე ბად.

ზო გი ერთ უმე ცარს ჰგო ნი ა, რომ რე ლი გი უ რო ბა მხო ლოდ ბრმად მორ წ მუ
ნე ო ბას გუ ლის ხ მობს. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, რე ლი გი უ რო ბა მა ღალ ზნე ობ რი
ო ბას ნიშ ნავს, ურომ ლი სო დაც მწერ ლო ბა არ არ სე ბობს. ნიშ ნავს იმ ეთი კუ რი 
მრწამ სის გაც ნო ბი ე რე ბულ აღი ა რე ბას, რო მე ლიც მო სე იზ მ მა და ქრის ტი ა ნო
ბამ ათი მცნე ბით გა მო ხა ტა  არა კაც კლა, არა იპა რო, არა ცი ლის წა მო, არა 
იმ რუ შო, არა ქმნა თა ვი სა შე ნი სა კერ პი, პა ტი ვი ეც მა მა სა შენ სა და დე და სა 
შენ სა და ა. შ. ამ ზნე ობ რივ პრინ ცი პებს კა ცობ რი ო ბამ ჯერ ჯე რო ბით ვე რა ფე რი 
მი უ მა ტა, ვერც რო მე ლი მე სა ზო გა დო ე ბა, მათ შო რის სო ცი ა ლის ტუ რიც, უარ
ყოფს მას. ამ მო რა ლურ ე თი კუ რი თვალ საზ რი სით არ სე ბობს ქრის ტი ა ნო ბა 
ილი ას შე მოქ მე დე ბა ში.

ქვეყ ნის ხსნა ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა, თვი ნი ერ პი როვ ნე ბის ხსნი სა. აქაც 
ორი სა ფე ხუ რი ყო ფი ლა: ჯერ პი როვ ნე ბა, მე რე ერი.

რო ცა პი როვ ნე ბის სრულ ყო ფის პრო ცე სი დამ თავ რ დე ბა, მე რე იწყე ბა ერის 
ხსნა. ყო ველ მა კაც მა ხორ ცი უნ და მის ცეს სუ ლი სათ ვის, მა შინ გახ დე ბა შე საძ
ლე ბე ლი ერის გა თა ვი სუფ ლე ბა. გან დე გილ საც ეს გზა უნ და გა ევ ლო. ჯერ სა
კუ თა რი სუ ლის ხსნი სათ ვის უნ და ებ რ ძო ლა და შემ დეგ მი ე ცე მო და სა შუ ა ლე
ბა მა მულ ზეც ეზ რუ ნა. მაგ რამ პი როვ ნე ბის სუ ლის ხსნა არ არის იოლი საქ მე. 
ამი სათ ვის ჯვარ ც მუ ლის რწმე ნა, ნე ბის ყო ფა და ენერ გია უნ და ჰქონ დეს კაცს. 
მი სი სუ ლის სიმ ტ კი ცი სა და ძა ლის პატ რო ნი უნ და იყოს. სხვა ნა ი რად არა ფე
რი გა მო ვა. რა კი გან დე გილს ეს თვი სე ბა ნი არ აღ მო აჩ ნ და, და ი ღუ პა კი დეც. 
ეს სიკ ვ დი ლი სუ ლის სიმ ტ კი ცის, ძა ლის, ენერ გი ის, ნე ბის ყო ფის აღ ზ რ დი სა კენ 
მო უ წო დებს მკითხ ველს.

აკაკიბაქრაძე
წიწამური

ილიაჭავჭავაძე

1984
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"ucxod Semkuli ilia"

“Ilia, Eccentrically dressed”
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ილიაჭავჭავაძისპირადიარქივიდამისიპორტრეტისრაკურსები
 
რაკურსი1:   არის ტოკ რა ტი დე მოკ რა ტი  დე მოკ რა ტი არის ტოკ რა ტი
„არისტოკრატი და დე მოკ რა ტი“  ასე უწო დე ბია ილია ჭავ ჭა ვა ძის თ ვის 

ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვილს. ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ილი ას თ ვის დე მოკ
რა ტიზ მიც ჩა უთ ვ ლი ათ და ნა შა უ ლად და არის ტოკ რა ტიზ მიც. არა და, ყვე ლა 
სენ ტენ ცი ა, მი სი გე ნი ა ლო ბის კონ ტუ რებს რომ ხა ზავს, სა ბო ლო ოდ მთა ვარ 
ფაქ ტორ ში  იყ რის თავს, ფაქ ტორ ში, რო მე ლიც თა ნაბ რად აფა სებს ის ტო რი ა
საც და გა ნახ ლე ბა საც!

„არისტოკრატი და დე მოკ რა ტი“  ორი პო ლა რუ ლი ცნე ბა ა. პო ლა რუ ლი 
სხვა დას ხ ვა ო ბე ბის ერ თო ბა ყო ველ თ ვის ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლია რთუ ლი 
წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის სამ ყა რო ში. ამ გზამ დე კი სა კუ თა რი თა ვის შეც ნო ბის, სა
კუ თა რი თა ვის ძერ წ ვის, პი როვ ნე ბად და სა ზო გა დო  მოღ ვა წედ შედ გო მის 
ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა... მის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია აზ როვ ნე ბის ისე თი სიმ წი
ფის მიღ წე ვა, გა მოც დი ლე ბე ბის ისე შე ჯე რე ბა, რომ პო ლა რო ბე ბიც კი გა ა ერ
თი ა ნო. მთა ვა რი მხო ლოდ ზედ ხე დი დან ხდე ბა თვალ სა ჩი ნო, ისიც მხო ლოდ 
არის ტოკ რა ტი დე მოკ რა ტის თუ დე მოკ რა ტი არის ტოკ რა ტის ხედ ვით!
რაკურსი2:  სა კუ თა რი თა ვის „მძერწავი“
სა კუ თარ თავ ზე დაკ ვირ ვე ბა და მი სი „ძერწვა“ ინ ტ რა პერ სო ნა ლუ რი 

(საკუთარ თავ თან, სა კუ თარ ცნო ბი ერ თან) კო მუ ნი კა ცი ის მთა ვა რი მი ზა ნი ა. 
ის, რაც ილი ას მხატ ვ რუ ლი თუ პუბ ლი ცის ტუ რი შე მოქ მე დე ბის სა ხით მოგ ვე
პო ვე ბა, მე ო რე უ ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პრო დუქ ტი ა. მე ო რე უ ლი პრო დუქ ტია 
ასე ვე მი სი პი როვ ნე ბათ შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და სა ჯა რო სა მო ქა ლა
ქო აქ ტი ვო ბე ბის ფორ მე ბი. პირ ვე ლი ეტა პი ყო ველ თ ვის ში ნა გა ნი, ინ ტი მუ რი 
პრო ცე სია და, ბუ ნებ რი ვი ა, მი სი წყა რო ე ბის მო ხელ თე ბა მე ტად რთუ ლი ა. პი
როვ ნე ბის სა კუ თარ თავ თან კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცეს ზე დაკ ვირ ვე ბის ძი რი თად 
წყა რო შე საძ ლოა იყოს ყვე ლა ზე პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა  პი
რა დი არ ქი ვი, უფ რო ზუს ტად კი ის სა არ ქი ვო ერ თე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც ინ ტე
ლექ ტუ ა ლუ რი (და არამ ხო ლოდ) პრო დუქ ტის სა ბო ლო ოდ ფორ მი რე ბამ დელ 
რე ა ლო ბას ასა ხავს. ასე თე ბია უბის წიგ ნა კე ბი, ჩა ნა წე რე ბი, მი ნა წე რე ბი, ეს კი
ზე ბი, რე მარ კე ბი, რეპ ლი კე ბი...

ილია ჭავ ჭა ვა ძის პი რად არ ქივ ში „საკუთარი თა ვის ძერ წ ვის“ წყა რო ე
ბის მო ძი ე ბა, სხვა ერ თე უ ლებ თან ერ თად, ათ უბის წიგ ნაკ შია შე საძ ლე ბე ლი.  
დღეს სწო რედ ესაა ჩვე ნი საკ ვ ლე ვი რე სურ სიც.
რაკურსი3:  საჩ ვე ნოს მა ძი ე ბე ლი
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  ეს წყა რო ე ბი ღრმა ტექ ს ტო ლო გი ურ კვლე ვას სა

ჭი რო ებს, ტენ დენ ცი ე ბის ამო კითხ ვა ამ და უს რუ ლე ბე ლი, ფრაგ მენ ტუ ლი, თე
ზი სუ რი მო ნა ცე ნე ბი და ნაც მარ ტი ვი შე საძ ლე ბე ლი ა. ერ თი კრე ბუ ლი დან, რო
მე ლიც ილი ას და უ მუ შა ვე ბი ა, უბის წიგ ნაკ ში 24 შე ნიშ ვ ნა შე უ ტა ნი ა, მათ გან 
ათ ზე მე ტის თ ვის ქარ თულ თან კავ ში რის მი მა ნიშ ნე ბე ლი თუ და სა ზუს ტე ბე ლი 
ფრა ზა მი უ წე რი ა. მა გა ლი თად:

მზის ხში რი ხსე ნე ბა ქარ თულ ში ეგ ვიპ ტი დამ ხომ არ არის შე მო ღე ბუ ლი?
ეგ ვიპ ტე ლე ბიც იხ სე ნი ე ბენ „ცისკარსა“; 
ხუ ცუ რი და მხედ რუ ლი = ნა ხე 232 გვერ დ ზე;
წე რაქ ვი   წე რა ქვა ზედ, ნა ხე ბა ბი ლო ნი სა და ეგ ვიპ ტის მა სა ლა სა წე რად;
 ქ – ამ ასოს დას მა და საწყის ში ხომ არ არის ნაშ თი ლურ ს მებ რი ვის წე რი სა? 

(ნახე 237);
ილიუ სუ მე რი უ ლად ღმერ თი = ელია ქარ თუ ლი? (ნახე 239); ბა ა ლი სე მი

ტე ლე ბი სა ჰნიშ ნავს „უფალსა“, აქე დამ ხომ არ არის ჩვე ნი „უფალი“? (ნახე 
244);

[თ]ამმუზი ბა ბი ლო ნი სა = არ მა ზი? (ნახე 252)
ბა ბი ლონ სა და ეგ ვიპ ტე ში მე ფე ე ბის მე ფო ბის [წლე]ბითა სთვლიდ ნენ წე

ლი წა დებ სა. მა გი სი ვე ნი[ შა ნი ა] [ქართ]ლის ცხოვ რე ბა ში. (ნახე 254);
ტუ რო = თუ რო = მთო რე = მთუ ა რე 261;



35

მო ცე მულ ტექ ს ტ ში რამ დენ ჯერ მეა ნახ სე ნე ბი სიტყ ვა „ნახე“. ის, რო გორც 
სა კუ თა რი თა ვის თ ვის მი თი თე ბის ფორ მა,  ილი ა სე უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
ფონ ზე, იმის მა ღა ლი ალ ბა თო ბის წი ნა შე გვა ყე ნებს, რომ ეს სა კითხე ბი და
ზუს ტე ბუ ლი აქვს ავ ტორს. ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი აქ ცენ ტე ბი დან  არა ერ თი კი 
ღრმა და სა ფუძ ვ ლი ან კვლე ვას მო ითხოვს. ილი ას ამ მიდ გო მა ში სა გუ ლის ხ
მოა ის, რომ შე მეც ნე ბის, კოგ ნი ტუ რი პრო ცე სი, ინ ტე ლექ ტი მას თვით მიზ ნუ
რად კი არ სჭირ დე ბა, არა მედ ქარ თუ ლი, სა ერ თო საქ მის თ ვის!

სწო რედ სა ერ თო საქ მის თ ვის ხდე ბო და ის, რომ ილი ას უბის წიგ ნა კებ ში 
არა ერ თ გ ზის ვხვდე ბით და მუ შა ვე ბუ ლი თუ შე სას ყი დი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა
ტუ რის ჩა მო ნათ ვა ლის გას წ ვ რივ  „ივერიის“ თა ნამ შ რო მელ თა ჩვენ თ ვის კარ
გად ცნო ბილ გვა რებს: ან ტონ ფურ ცე ლა ძეს, ნი კო ხი ზა ნიშ ვილს, ალექ სან დ რე 
ცა გა რელს, მო სე ჯა ნაშ ვილს, იაკობ მან ს ვე ტაშ ვილს, სტე ფა ნე ჭრე ლაშ ვილს, 
ალექ სან დ რე ნა ნე იშ ვილს, და თა მი ქე ლა ძეს და სხვებს, რომ ლებ საც ილია 
თა ვი ან თი ინ ტე რეს თა სფე რო ე ბის, მის წ რა ფე ბე ბი სა და უნა რე ბის მი ხედ ვით 
უნა წი ლებ და აუცი ლებ ლად, გა და უ დებ ლად და სა მუ შა ვე ბელ ლი ტე რა ტუ რას. 
რაც მთა ვა რი ა, ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი მა ინც ერ თი იყო: „ივერიის“ სა გა მომ
ცემ ლო პო ლი ტი კის სა ჭი რო ე ბა.

სა აზ როვ ნო სა ქარ თ ვე ლო შექ მ ნა ო, ილი ა სე უ ლი ბევ რი პრო ექ ტით შე იძ
ლე ბა ამ მო საზ რე ბის გა მარ თ ლე ბა, მაგ რამ ალ ბათ ყვე ლა ზე მე ტად ეს მის 
„ივერიაზე“ ით ქ მის.

თუ ვინ მეს სურს, ილი ას ინ ტე რეს თა სფე რო და ა ზუს ტოს მის მი ერ გა მო წე რი
ლი, შე ძე ნი ლი თუ  წა კითხუ ლი ლი ტე რა ტუ რის მი ხედ ვით, დი ლე მუ რი პრობ
ლე მის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბა. ის ძვე ლი აღ მო სავ ლე თის ის ტო რი ით დაწყე ბუ
ლი, ოთა ხის მეყ ვა ვი ლე ო ბი სა და თევ ზ ჭე რის პრობ ლე მით დამ თავ რე ბუ ლი, 
წარ მო უდ გენ ლად ფარ თო სპექტრს მო ი ცავს. და ინ ტე რე სე უ ლი პი რი აქ შეხ
ვ დე ბა ღირ სე ბის სა კითხებს ფი ლო სო ფი ა სა და სა მარ თალ შიც და ძაღ ლე ბის 
წვრთნის მე თო დებ საც, ცი ვი ლი ზა ცი ის ფსი ქი კურ ფაქ ტო რებ საც და ფუტ კ რი სა 
თუ სკის სა კითხებ საც, შუა სა უ კუ ნე ე ბის ქალ თა პრობ ლე მა საც და სამ კურ ნალ
წამ ლო მცე ნა რე ე ბის გა მო ყე ნე ბის მე თო დი კა საც...

ილია ძა ლი ან ხში რად წიგ ნის სა ხელ წო დე ბას თან და ავ ტორ თან ერ თად 
ინიშ ნავს მის სა გა მომ ცემ ლო სახ ლ საც, მი სა მარ თ საც და ფას საც. ახალ გა მო
ცე მულ წიგ ნებს იმ პე რი ო დის კო მუ ნი კა ცი ას თან შე და რე ბით, სა კა მა ოდ მა ღა
ლი ოპე რა ტი უ ლო ბით ეც ნო ბა.
რაკურსი4:  რე ა ლო ბის „შემოქმედი“
თუ რო გორ  „ქმნიდა“ ილია მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის რე ა ლო ბას, კარ გად 

აისა ხე ბა მის უბის წიგ ნა კებ ში. სა გა ზე თო თე მა ტი კის შერ ჩე ვა  კითხ ვას ახ ლად 
შეჩ ვე უ ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სხვა არა ფე რი ა, თუ არა მათ თ ვის „რეალობის 
შექ მ ნა“.  უბის წიგ ნა კებ ში, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი ა, რამ დენ ჯერ მე ვხვდე
ბით მე თა უ რი წე რი ლე ბის თე მე ბის ეს კი ზებ საც. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ სა კითხ
თა ეს წრე კარ გად ასა ხავს ილია ჭავ ჭა ვა ძის თვა ლა სა წი ე რის პრო ექ ცი ებს. 
ეს შა ვი ჩა ნა წე რიც, რო მელ საც, ბუ ნებ რი ვი ა, სა პუბ ლი კა ციო პრო დუქ ტად რე
ა ლი ზე ბის დროს არ და აკ ლ დე ბო და ავ ტო რი სე უ ლი სკრუ პუ ლო ზუ რო ბა, სიღ
რ მე, მკა ფიო და მი ზან მი მარ თუ ლი აქ ცენ ტე ბი, უკ ვე, ამ ფორ მით ვე, ამ ბობს  
თა ვის სათ ქ მელს ქარ თულ სო ფელ ზეც და სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა ზეც, აგ
რა რულ სექ ტორ ზეც და ურ ბა ნის ტულ ზეც, სო ცი ა ლურ სა კითხებ ზეც და ად მი
ნის ტ რა ცი ულ ზეც...

ჩა ნა წერ ში ვკითხუ ლობთ:
„მეთაურები: 1. სოფ ლის გა ნა ჩე ნი, რო გორ უპატ რო ნონ სო ფელ სა. 2. კა

ხე თის რკი ნის გზის გა მო. 3. სა კომ ლო ე ბის გა უს ყი და ვო ბა. 4. მი წე ბის გა ნა
წი ლე ბა, ვე ნა ხებ ში რომ ბევ რ გ ვა რი ყურ ძე ნი ა. 5. №28 Русския Ведомости. 
6.პოლიაკების გა მო დევ ნა რუ სე თის წი ნა აღ მ დე გი უნ და იყოს იმ მხრით, რომ 
პო ლი ა კე ბი ავ ს ტ რი ი სა კენ მი ა ხე დეს, თქვე ნი ხსნა აქ არი სო. 7. ჩი ვი ლი მუ შე
ბის უვარ გი სო ბა ზედ. კარ გად შე ნახ ვა მუ ში სა სა ჭი როა და არა სავ ნე ბე ლი. 8. 
ინ გ ლი სის მთავ რო ბის ხა სი ა თი: ყო ველ თ ვის უთ მობს ხალ ხ სა და არ უფ რ თხის 
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ზო გი ერ თე ბი სა მებრ, რომ უღო ნო ბა ში ჩა მო მარ თ მე ვე ნო. იტა ლი ის პარ ლა მენ
ტ ში სულ 508 დე პუ ტა ტი ა“.

სწო რედ ამ გზი თაა ილია რე ა ლო ბის „შემოქმედი“!   
რაკურსი5:  კონ ტუ რე ბი სა და დე ტა ლე ბის მო ყუ რა დე
იმას, რა საც ჩვენ ილია ჭავ ჭა ვა ძის ნა აზ რევ ში კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბი სა 

და პროგ რა მე ბის სა ხით ვეც ნო ბით, მათ პირ ველ წყა რო ებს არა იშ ვი ა თად უბის 
წიგ ნა კებ ში ვპო უ ლობთ. ამ ტი პის ჩა ნა წე რე ბის თე მა ტი კა, ბუ ნებ რი ვი ა, უზო მოდ 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა.

ილი ას არა თუ ყუ რადღე ბი დან გა მორ ჩე ნი ა, პი რად ჩა ნა წე რე ბა დაც უქ ცე ვია 
სა მო მავ ლოდ მით ვის დიდ გან ს ჯის საგ ნად საქ ცე ვი მო ნა ცე მე ბი მსოფ ლიო 
ქვეყ ნე ბის მმარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბის წევ რ თა რა ო დე ნო ბი სა თუ პო ლი ტი კუ
რი კონ ფი გუ რა ცი ის შე სა ხებ. მას სხვა დას ხ ვა დროს, სხვა დას ხ ვა კონ ტექ ს ტ ში, 
სხვა დას ხ ვა უბის წიგ ნაკ ში ჩა უ ნიშ ნავს:

„იტალიის პარ ლა მენ ტ ში სულ 508 დე პუ ტა ტი ა, ბელ გი ა ში 138, მათ გან 97 
კა თო ლი კე და 41 ლი ბე რა ლი“;

„ინგლისის მთავ რო ბის ხა სი ა თი: ყო ველ თ ვის უთ მობს ხალხს და არ უფ რ
თხის ზო გი ერ თე ბი სა მებრ, რომ უღო ნო ბა ში ჩა მო მარ თ მე ვე ნო“.

„პრუსიის ლან დ ტაგ ში კონ სერ ვა ტო რე ბი და ნა ცი ო ნალ  ლი ბე რა ლე ბი, 
მომ ხ რე ნი ბის მარ კი სა სულ 250 კა ცი ა, კლე რი კა ლე ბი 100მდე, თა ვი სუ ფალ 
მო აზ რე ნი  43. პო ლი ა კე ბი 16, სულ წი ნა აღ მ დე გი 160 კა ცი ა. საფ რან გე თის
პა ლა ტა ში სულ 584 დე პუ ტა ტია მათ შო რის კონ სერ ვა ტო რე ბი  184“.

ამ მოკ ლე, მაგ რამ სა აქ ცენ ტო ჩა ნა წე რე ბით ავ ტო რი სა ერ თა შო რი სო პო
ლი ტი კის შე სა ხებ ან გა რიშ გა სა წევ პუბ ლი ცის ტურ ციკლს უდებ და სა თა ვეს.
რაკურსი6:   გრა მა ტი კუ ლი ვა რი ა ცი ე ბი ერ თი მი ზან და სა ხუ ლო ბის თ ვის
უბის წიგ ნა კებ ში დას მუ ლია არა ერ თი ასე თი აქ ცენ ტი, რომ ლე ბიც შე საძ

ლო ა, ცნო ბი ლი მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი სა თუ პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლე ბის 
შე მოქ მე დე ბით სა ბა ბად მი ვიჩ ნი ოთ. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა ავ ტო
რის ინ ტენ სი უ რი დაკ ვირ ვე ბა ლინ გ ვის ტულ მა სა ლა ზე, ძი რი თა დად, ზმნურ 
ფორ მებ ზე (მაგალითად, ვი ნა ხუ ლე, ვი ბარ გუ ლე, ვი მარ ხუ ლე, ვიდ გო მი ლე), 
ობი ექ ტუ რი პი რის ნი შან თა პრობ ლე მა ზე (მიყიდე  მიჰ ყი დე, ფ ლავს  ჰფლავს, 
ყრი ან  ჰყრი ან, დევს  ჰ/ს დევს, ჰშვე ლის  შვე ლის...) პრე ფიქ ს  სუ ფიქ ს თა გა
სა მარ ტი ვე ბელ ვა რი ა ცი ებ ზე, რაც ილი ას ენის გა ხალ ხუ რე ბის კენ მი მარ თუ ლი 
ბრძო ლის თ ვის სჭირ დე ბო და. 
რაკურსი7:   ილია და გე მა ნუ ლი ენა
ერ თ ერ თი უბის წიგ ნა კის თით ქ მის 6 გვერ დი შევ სე ბუ ლია რუ სულ  გერ მა

ნუ ლი ლექ სი კო ნით, რაც, სა ვა რა უ დოდ, 1900 წელს ილი ას გე მა ნი ა სა და ავ
ს ტ რი ა ში სამ კურ ნა ლოდ გამ გ ზავ რე ბას უკავ შირ დე ბა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ 
ლექ სი კონ ში  რუ სულ სიტყ ვებს  ახ ლავს გე რმა ნუ ლი შე სატყ ვი სე ბი რუ სუ ლი 
ტრან ს კ რიფ ცი ით.

სა ნი მუ შოდ მოგ ვ ყავს ამო ნა რი დი ლექ სი კო ნი დან: Где = во, Готово = 
фертиг, Длинный = Ланг, До = Биз, Дверь = тюре, Довольно = Генцг,  
Дорога = Вег, Далеко = вайт, Душевый = биллигес, Ждать = вартен, 
Забыть = фергсен, Замок = шлосс, Звать = руфен, Если = ванн, Есть 
= эссен, Идти = геен, Курица = ჰუჰნ...

ამ დროს ილი ა, რო მე ლიც გულ მოდ გი ნედ სწავ ლობს გერ მა ნულ ენას,  63 
წლი სა ა.
რაკურსი8: ინ ტე რეს თა სფე როს ერ თი კონ ფი გუ რა ცია ილი ას პორ ტ რე

ტი სათ ვის
ეს საკ ვ ლე ვი წყა რო სა ინ ტე რე სოა იმ თვალ საზ რი სი თაც, რომ  ავ ტო რის 

პორ ტ რე ტის   მი სი ინ ტე რეს თა სფე როს,  ხა სი ა თის, ცხოვ რე ბის სტი ლის შე სა
ხე ბაც გვიქ მ ნის წარ მოდ გე ნას.

  ერ თ ერთ უბის წიგ ნაკ ში ტექ ნი კუ რად მსგავს, და ბე ჯი თე ბით შე იძ ლე
ბა ით ქ ვას, რომ ერთ  პე რი ოდ ში შეს რუ ლე ბულ, ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ხუთ  ჩა
ნა წერს ვხვდე ბით, რომ ლე ბიც ში ნა არ სობ რი ვად სრუ ლე ბით გან ს ხ ვავ დე ბა 
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ერ თ მა ნე თი სა გან. პირ ვე ლი შე ე ხე ბა გალ ვა ნი ზე ბუ ლი, თუ თი ით და ფა რუ ლი 
რკი ნის ქარ ხა ნას, მე ო რე  გა მო ცე მას  „მარქსიზმიდან იდე ა ლიზ მამ დე“, მე სა
მე  თო ჯი ნას, რო მე ლიც იცი ნის, მღე რის, სძი ნავს და სა უბ რობს, მე ოთხე  სა
პონს, ხო ლო მე ხუ თე  ყი ნუ ლის მო სამ ზა დე ბელ აპა რატს:

Заводъ оцинкованного  гальванизированного железа Н. В. 
Черепова.

Москва, за Тверской заставой, собст. домъ.
От Марксизма къ Идеализму. Сергей Булгаковъ. ц. 150 коп. Издание 

товарищества “Общественная польза” Спб. Большая подъяч[еск]ая, 
№ 39

Кукла, которая смеёся, плачетъ, спитъ и говоритъ ц.  290  коп. и 5 
руб. Складъ нов.  изобретений  фирмы “Зенит”. Варшава 310

Мыло “Нечва”. Д – ра Обермейера. Главное депо для России. М. 
Шнейдеръ. Рига, Сарайная улица №1.

Аппаратъ для приготовления льда.
ამ გ ვარ ჩა ნა წე რებ ში მოღ ვა წის ფსი ქო ლო გი უ რი პორ ტ რე ტის ამო კითხ ვა

ცაა შე საძ ლე ბე ლი.
რაკურსი9: რა ცი ო ნა ლუ რი მე ურ ნე და ეს თე ტი მე ო ჯა ხე
ილია შე სა ნიშ ნა ვად ერ კ ვე ო და სამ შე ნებ ლო საქ მე ში, რა საც ამ საქ მე ში მი

სი არ ც თუ მწი რი  გა მოც დი ლე ბაც გა ნა პი რო ბებ და. ბუ ნებ რი ვი ა, მი სი ეს უნა რი 
და ინ ტე რე სი შე სა ბა მი სად უნ და ასა ხუ ლი ყო მის პი რად უბის წიგ ნა კებ ში, რომ
ლე ბიც ადას ტუ რებს კი დეც ამას. აქ ხაზ გა სას მე ლია მი სი მიდ გო მე ბი რო გორც 
სამ შე ნებ ლო მა სა ლის ხა რის ხის, ისე კომ ფორ ტუ ლი მოწყო ბის და, რაც მთა
ვა რი ა, და ნა ხარ ჯე ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის თვალ საზ რი სი თაც.

ერ თ ერ თი ჩა ნა წე რი ილი ას საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის ოთა ხე ბის ფარ თო ბე
ბის შე სა ხა ებ ასეთ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის:

„Размеры
Столовая – длина 92 ширина  7 ½
Гост  92  7 ½
Каб.  7 ½  76
Спальня 8, 13 76
Окно 2, 12  1 ½
Двери  4 1 ¼ .“
ილია რომ თავ და უ ზო გა ვი მე ო ჯა ხე იყო, სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ამ ბა ვი ა, 

თუმ ცა ცალ კე აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია მი სი დახ ვე წი ლი ეს თე ტიზ მი. ერ თ ერთ პი
რად წე რილ ში ის მე უღ ლეს, ოლ ღა გუ რა მიშ ვილს სწერ და: 

„გეთაყვა, ოლი კო, ტე ლეგ რამ მით მაც ნო ბე, რამ დენ ნომ რი ანს ფელ ჩატ
კებ სა ყი დუ ლობ ხოლ მე, აქ ძა ლი ან იაფია და კარ გიც, მინ და გი ყი დო. ამას 
გარ და, გი ყი დი სამ სა კა ბეს, არ ვი ცი, მო გე წო ნე ბა თუ არა, იმ დღეს გავ სინ ჯე
და მე ძა ლი ან მო მე წო ნა. ერ თი დუ ჟი ნი და ნა ჩან გა ლი, ერ თი დუ ჟი ნი კოვ ზე ბი 
და ორი ჩა ი სათ ვის სე ტოჩ კა ვი ყი დე”.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ოლ ღა გუ რა მიშ ვილს ილი ას უბის წიგ ნაკ ში სა კუ თა რი 
ხე ლით  ერ თი ჩა ნა წე რი ჩა ურ თავს, უფ რო სწო რად, პირ ვე ლი ვა რი ან ტი გა
და უ ხა ზავს და მე ო რე ვა რი ან ტ ში უფ რო ზუს ტად გა მო უ ხა ტავს სათ ქ მე ლი. მი
მარ თ ვის ფორ მუ ლე ბის სით ბო და ლმო ბი ე რე ბა, შე სა ძე ნი პრო დუქ ტე ბი სა თუ 
ნივ თე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ქმნის ოჯა ხუ რი სიმ ყუდ რო ვი სა 
და იდი ლი უ რი გა რე მოს შეგ რ ძ ნე ბას.

გამ გ ზავ რე ბუ ლი ილი ას თ ვის მი სი ვე უბის წიგ ნაკ ში ჩა წე რი ლი ასე თი პრაქ
ტი კუ ლი სათხო ვა რი გა უ ყო ლე ბია ოლ ღას: 

„გენაცვალე, ჩე მო ილო, არ და გა ვიწყ დეს, თუ ფუ ლი გექ ნე ბა, ესე ნი იყი
დე: ოც და ხუ თი არ ში ნი პა ლატ ნო კო ვა რის დუ ქან ში ცა მეტ მა ნე თად მოგ ცე მენ. 
სე ნოს უყი დე ორი სა ხა ლა თო თა ვის შალ ვ რე ბით, ან ლა მა ზი ჩი თი ან შა ლე
ბი. ლი ზოს აყიდ ვი ნე წინ დე ბი, სე ნოს თ ვინ ერ თი წყვი ლი წა ღა, ჩემ თ ვინ ერ თი 
წყვი ლი პოლ სა პოშ კი და ერ თი წყვი ლი ტუფ ლი გუ ღა ზო ვის დუ ქან ში იყი დე. 
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ჩა ი, შა ქა რი და ყა ვა, სან თე ლი პა რა ფი ნი. შენ გე ნაც ვა ლე, ტი ლო და სე ნოს თ
ვინ რაც დავ წე რე, კო ვა რის დუ ქა ნი ბა შინ ჯა ღი ან ილოს დუ ქან თან არის ბულ
ვარ ზედ. პა პი რო სებს რომ ჰყი დის, იმის მე ზო ბე ლია კო ვა რი. იქ იყი დე ტი ლო.
სს 4 არ ში ნი თი თის სიპ ტყე შნუ რო კი რე ზი ნის .ერ თი წყვი ლი შან და ლი, ჩუ გუ
ნი სა იყი დე“.
რაკურსი10:  პრაქ ტი კო სი
უბის წიგ ნაკს ხში რად დრო ი სა და  რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რად მარ თ ვის 

მე ქა ნიზ მა დაც მი იჩ ნე ვენ. მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ის არის, რომ ადა მი ა ნე ბი იქ მათ
თ ვის სა ჭი რო მო ნა ცე მებს მარ ტი ვად, სწრა ფად და მო ბი ლუ რად ინიშ ნა ვენ. 
ილი ას უბის წიგ ნა კებ ში ძა ლი ან ბევ რი სა ჭი რო, პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის 
ჩა ნა წე რი გვხვდე ბა. ეს კი, მას ახა სი ა თებს რო გორც კარგ პრაქ ტი კოსს, კარგ 
მე ურ ნეს.

ერ თი ასე თი სა შუ ა ლე ბაა „ჭიაჭუას გა საწყ ვე ტი წა მა ლი ხე ებ ზედ“ , რო მელ
შიც ვკითხუ ლობთ: „უნდა აიღოს სა მი თუნ გი წყა ლი, ორი გირ ვან ქა მა რი ლი 
და ერ თი გირ ვან ქა და უჭ რე ლი წეკ ვა, კარ გად აადუ ღოს და მე რე ჭურ ჭელს 
კარ გა მაგ რა და უც ვას მე ო რე დღემ დე. მე ო რე დღეს შე აშ ხა პუ ნოს ხეს. ესე თი 
წა მა ლი უნ და შე ას ხას ან ღრუბ ლი ან დღეს, ან დი ლით ძა ლი ან ად რე, თო რემ 
მზე მა ში ნათ ვე გა და ახ მობს ფო თოლ სა“. გვხვდე ბა ასე ვე „წყალში გამ ძ ლე წე
ბოს“ რე ცეპ ტი, „ლაქიროვანი ტყა ვის გა ნახ ლე ბის“ მე თო დი, სი ცი ვის გან დამ
ძ რა ლი ხი ლის თუ  წვა ნი ლის შე ნახ ვის გზა,  რევ მა ტიზ მის სა წი ნა აღ მ დე გო 
წა მა ლი და ა. შ.  ილი ა სე ულ მარ ტივ, პრაქ ტი კულ მიდ გო მებს დღე საც არ და
უ კარ გავს მნიშ ვ ნე ლო ბა.
რაკურსი11:  ორი სხვა დას ხ ვა სივ რ ცის შე მოქ მე დი
ილია ჭავ ჭა ვა ძის ავ ტოგ რა ფუ ლი კრე ბუ ლე ბი, სა დაც სა კუ თარ ნა წარ მო ებ

თა სა ბო ლოო შეს წო რე ბუ ლი ვა რი ან ტე ბია  შე ტა ნი ლი, ხე ლით წე რის კულ ტუ
რის სრულ ყო ფი ლი ნი მუ შე ბი ა. მი სი ტყა ვის   ტვიფ რულ ყ დი ა ნი სქე ლი წიგ ნა კის 
ცის ფერ ფურ ც ლებ ზე მხო ლოდ რამ დე ნი მე გა და ხა ზუ ლი ფრაგ მენ ტი ა, თა ნაც 
გა და ხა ზუ ლია მხო ლოდ  ცალ კე უ ლი სიტყ ვე ბი და არა მთე ლი წი ნა და დე ბე ბი. 
ასო თა მო ხა ზუ ლო ბა და ნა წე რის გრა ფო ლო გი უ რი  მო ნა ცე მე ბიც ამას ვე ადას
ტუ რებს, თუმ ცა სხვა ვი თა რე ბაა უბის წიგ ნა კებ ში, ისი ნი შეს რუ ლე ბუ ლია რუ
სულ  ქარ თულ ენებ ზე, რომ ლებ შიც რუ სუ ლი ენის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი ბევ რად 
აღე მა ტე ბა ქარ თულს. უბის წიგ ნა კი  გა მო ყე ნე ბუ ლია არა თან მიმ დევ რუ ლად, 
რო გორც წაღ მა, ისე უკა ნა მხრი დან. გვერ დე ბი შემ თხ ვე ვი თო ბის მი ხედ ვით 
არის შევ სე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ჩა ნა წე რი სა კუ თარ მა რან ში შე ნა ხუ ლი ღვი ნის 
სა ხეო ბე ბის შე სა ხებ სამ ნა წი ლად, სხვა დას ხ ვა ად გი ლას, თუმ ცა მზარ დი ნუ მე
რა ცი ი თაა ჩა წე რი ლი.

იმის გა მო, რომ უბის წიგ ნაკს მხო ლოდ პი რა დი და ნიშ ნუ ლე ბა აქვს და 
სრუ ლი ად გან ტ ვირ თუ ლია  სა ჯა რო, სა ზო გა დო პუბ ლი კა ცი ის ალ ბა თო ბის, 
შე სა ბა მი სად, ამით გა მოწ ვე უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან, ის 
შედ გე ბა სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ში ნა არ სი სა და  ხა სი ა თის, სხვა დას ხ ვა პე
რი ოდ ში  სხვა დას ხ ვა ენა ზე სხვა დას ხ ვა სა წე რი სა შუ ა ლე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი 
ტექ ს ტე ბის გან. ავ ტო რი მე ტად თა ვი სუფ ლად ეკი დე ბა  კომ პო ზი ცი ურ სტრუქ
ტუ რა საც.

ილი ას ნა წარ მო ებ თა ავ ტოგ რა ფულ ნუს ხებს გვერ დებ ზე დი დი აში ე ბი აქვს 
შე ნიშ ვ ნე ბის თ ვის, აში ებ ზე მი წე რი ლია ვა რი ან ტე ბი. წიგ ნა კე ბი და რვე უ ლე ბი 
ხში რად ცის ფე რი ქა ღალ დის გა ნაა დამ ზა დე ბუ ლი. ხში რად იყე ნებ ს  შინ დის
ფერ მე ლანს.

უბის წიგ ნა კე ბი დან კი სა მი ტყა ვის ყ დი ა ნი ა, მათ გან ერთს ყუ ა ზე მი მაგ რე
ბუ ლი აქვს ფან ქა რი, ორი   ქსო ვი ლი სა, ორი  ავ თენ ტუ რი მუ ყა ოს ყ დი ა ნია 
ლი თო ნის ორ ნა მენ ტით, სამს კი კო ლენ კო რის ყდა აქვს.

ამ მა სა ლა ში ფან ქ რი სა და შა ვი მელ ნის თა ნად რო უ ლი, მო ნაც ვ ლე ო ბი თი 
გა მო ყე ნე ბა უბის წიგ ნა კის ავ ტო რის ჩა ნა ფიქ რის ამო კითხ ვას, ჩა ნა წე რის ში
ნა არ სობ რივ ას პექ ტებს უკავ შირ დე ბა.

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ილი ას უბის წიგ ნა კებ ში რამ დე ნი მე სხვა, ძი რი თა დად, 
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ხელ წე რი ლე ბის ავ ტორ თა ხელ საც ვხვდე ბით.
ჩა ნა წე რე ბი, ძი რი თა დად, უთა რი ღო ა, თუმ ცა გვხვდე ბა ცალ კე უ ლი თა რი

ღე ბი.  მა თი გავ რ ცე ლე ბა მო მიჯ ნა ვე ტექ ს ტებ ზე სა ფუძ ვ ლი ა ნი და ფრთხი ლი 
არ გუ მენ ტი რე ბის სა გა ნი ა.

უბის წიგ ნა კი სა ზო გა დო მოღ ვა წის პი რა დი არ ქი ვის ყვე ლა ზე 
„პერსონიფიცირებული“ კომ პო ნენ ტი ა. ფრა ზა „უბის წიგ ნა კი“ („უბე“ და 
„წიგნის“ კნი ნო ბი თი ფორ მა, თან სა ტა რე ბე ლი...) სა ხე ობ რი ვი თვალ საზ რი სი
თაც პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მის მე ტა ფო რა და მხო ლოდ პი რა დი და ნიშ ნუ ლე
ბის ტექ ს ტ თა  სპე ცი ფი კუ რი კრე ბუ ლი ა. სწო რედ ამი ტომ შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ 
ის ილი ას ერ თ გ ვარ ავ ტო პორ ტ რე ტად.
რაკურსი12: „უცხოდ შემ კუ ლი ილი ა“
ვა სილ კარ ბე ლაშ ვილს ილი ას ცხე დარ თან ეს სიტყ ვე ბი წარ მო უთ ქ ვამს: 

„შემუსრეს ეს ძვირ ფა სი ლარ ნა კი, უცხოდ შემ კუ ლი ილი ა, რო მე ლიც მო მა გო
ნებს ძვირ ფა სი ქვე ბით და სამ კა უ ლით სავ სე სა, რომ ლი და ნაც შე ეძ ლო თ ვი
თე ულს აღ მო ევ სო უხ ვად გუ ლი სა, გო ნე ბი სა და სუ ლი სა საზ რ დო“.

სწო რედ გუ ლის, გო ნე ბი სა და და სუ ლის საზ რ დოს სა ბა დოა ილი ას უბის 
წიგ ნა კე ბი, ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის ნიშ ნე უ ლად, ნა ხევ რად 
რომ ამ ბობს სათ ქ მელს. არა და, მი სი ყო ვე ლი დე ტა ლი, ყვე ლა ზე ტექ ნი კუ რიც 
კი, მოღ ვა წის პორ ტ რე ტის შე უც ვ ლე ლი წყა რო ა. ის სა კუ თა რი მრა ვალ ფე როვ
ნე ბი თა და მრა ვალ შ რი ა ნო ბით  არის ტოკ რა ტი დე მოკ რა ტის ისეთ პორ ტ რეტს 
ხა ზავს, რო მე ლსაც შე ეძ ლო ასე ეფიქ რა და ეცხოვ რა: „ყოველი კა ცი, რო
მელ საც კი თვა ლებ ზედ ჩა მო ფა რე ბუ ლი არა აქვს რა, ხე დავს, რომ ხალ ხის 
ცხოვ რე ბა რაც გუ შინ იყო, ის დღეს აღარ არის, რომ ის თან და თან იც ვ ლე ბა, 
მი დის წინ და მი აქვს გა ნახ ლე ბა ყო ველ ფე რი სა. რაც ად რევ კაცს ჰგო ნე ბია 
და ურ ღ ვე ველ ჭეშ მა რი ტე ბად, ხში რად მოხ დე ბა, რომ ის გა უთ ლელ შეც დო
მად მი იჩ ნე ვა“.  

ესმამანია


კორნელიკეკელიძისსახელობისსაქართველოს
ხელნაწერთაეროვნულიცენტრისსიძველეთა

დაცვისდეპარტამენტისმეცნიერ-თანამშრომელი.
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ილია ჭავჭავაძე სტუმრებთან ერთად საგურამოს 
სახლის აივანზე. საგურამო. 1890იანი წლები

Ilia Chavchavadze with guests on the balcony 
of Saguramo’s house. Saguramo. 1890s. 
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ილია ჭავჭავაძე ქართველ საზოგადო მოღვაწეებთან 
და თანამშრომლებთან (ქვემოდან პირველ რიგში, 
მარცხნიდან ზის მერვე)

Ilia Chavchavadze with Georgian public figures and 
coworkers (in the first line, eight from the left)
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ილია ჭავჭავაძე ბანკის თანამშრომელთა შორის

Ilia Chavchavadze among bank workers. 
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ილია ჭავჭვაძის მისაღები და სასადილო ოთახები 
საგურამოს სახლში

Hall and dining rooms in the Saguramo’s house

ილია ჭავჭავაძისა და ოლღა გურამიშვილის 
საძინებელი საგურამოს სახლში

Bedroom of Ilia and Olgha Guramishvili in the 
Saguramo house

გვ. 4849
Pages.
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ილია ჭავჭავაძის სამუშაო კაბინეტი და საწერი 
მაგიდა საგურამოს სახლში

Working cabinet and table of Ilia 
in the Saguramo house





გაზეთ ივერიის კლიშე და ილია ჭავჭავაძის 
საწერი კალამი. XIX საუკუნის დასასრული

Cliché of the Iveria newspaper and the pen of Ilia 
End of XIX c



ილია ჭავჭავაძის დეკორატიული საფერფლე 
შეღებილი ბრინჯაო. XIX საუკუნის დასასრული

Decorative ashtray of Ilia Chavchavadze
Coloured bronze. End of XIX c

ილია ჭავჭავაძის ვერცხლის სათვალე 
XIX საუკუნის დასასრული

Silver glasses of Ilia Chavchavadze.  
End of XIX c
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წყლის დეკორატიული სურა საგურამოს სახლიდან 
ფრაჟე. დასავლეთ ევროპა. XIX საუკუნის დასასრული

Decorative water jug from Saguramo’s house. Silver 
West Europe. End of XIX c

ილია ჭავჭავაძის ნაქონი ბანქოს სათამაშო 
მოწყობილობა. ხე შავი ლაქით. XIX საუკუნის დასასრული

Equipment for card game. Wood covered with black 
lacquer. End of XIX c

ილია ჭავჭავაძის ოქროს საათი მონოგრამით 
დასავლეთ ევროპა. XIX საუკუნის დასასრული

Ilia’s golden watch with monogram. West Europe 
End of XIX c
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ილია ჭავჭავაძის საწერი მაგიდის მოწყობილობა (სამელნეები, 
სასანთლეები). ფრაჟე. რუსეთი. XIX საუკუნის დასასრული

Equipment of Ilia’s working table (inkpot, candlesticks). 
Silverplated. Russia. End of XIX c



ილია ჭავჭავაძის საწერი მაგიდის მოწყობილობა (საფერფლე, 
სამელნე, შანდალი). ფრაჟე, ხე, ბრინჯაო. დასავლეთ ევროპა 

XIX საუკუნის დასასრული

Equipment of Ilia’s working table (ashtray, inkpots, 
candlesticks). Silverplated. Wood, bronze. West Europe 

End of XIX c





შანდლები საგურამოს სახლიდან 
ბრინჯაო. საფრანგეთი. XIX საუკუნე

Candlesticks from Saguramo’s house 
Bronze. France. XIX c





ოლღა ჭავჭავაძის ჩაის ფინჯანი მონოგრამით 
მოხატული ფაიფური. რუსეთი. XIX საუკუნე

Olgha Chavchavadze’s teacup with monogram 
Painted porcelain. Russia. XIX c

თბილისში სასტუმრო „ვეტცელის“ სარძევე 
ფაიფური. რუსეთი. XX საუკუნის დასაწყისი

Milk jug of hotel “Vetseli” in Tbilisi 
Porcelain. Russia. Early XX c 



დეკორატიული დოქი. ვენეციური მინა 
რუსეთი. XX საუკუნის დასაწყისი

Decorative jug. Venetian glass 
Russia. Early XX c





კედლის დეკორატიული თეფშები საგურამოს სახლიდან 
ფაიფური. დასავლეთ ევროპა. XIXXX საუკუნეების მიჯნა

Decorative plates from Saguramo’s house 
Porcelain. West Europe. XIX XX cc 
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კედლის დეკორატიული თეფში. შეღებილი თიხა  
გერმანია.  XX საუკუნის დასაწყისი

Decorative plate. Coloured clay. 
Germany. Early XX c

ბეჭდის ზარდახშა ოლღა ჭავჭავაძის მონოგრამით 
სპილოს ძვალი. XIX საუკუნის დასასრული

Ring’s jewelcase with Olgha Chavchavadze’s monogram. 
Ivory. End of XIX c 



ნაქარგი სამახსოვრო ილია ჭავჭავაძის 
ფოტოთი და წარწერით. 1898 წელი

Memorable embroidery with Ilia 
Chavchavadze’s picture and inscription. 1898 
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უცნობი ავტორი. „შიში“ 
ტილო, ზეთი. XIX საუკუნის დასასრული. 160X76 სმ. 
ილია ჭავჭავაძის კოლექცია. საგურამოს სახლი

‘Fear’  unknown author.  Oil on canvas. 160x76 cm. 
Property of Ilia Chavchavadze. Saguramo house 

ემილ ჟან ორას ვერნე (17581836). „მაზეპა მგლებში“
ტილო, ზეთი. XIX საუკუნის დასაწყისი. 100X138 სმ. 

ილია ჭავჭავაძის კოლექცია. საგურამოს სახლი

Horace Vernet (Emil Jan Oras Verne) (17581836). 
‘Mazeppa and the Volwes’. Oil on canvas. Early XIX c. 

100x138 cm. Property of Ilia Chavchavadze. Saguramo house 





„მაზეპა მგლებში“. დეტალი

“Mazeppa and the wolves”. Detail 
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დავით გურამიშვილი (18571926) 
ნიკო ნიკოლაძის პორტრეტი 
ტილო, ზეთი. 72X60 სმ. 
ილია ჭავჭავაძის კოლექცია. საგურამოს სახლი

Davit Guramishvili (18571926). Portrait of Niko 
Nikoladze. Oil on canvas. 72x60 cm. 
Property of Ilia Chavchavadze. Saguramo’s house 

ფრანსუა მარიუს გრანეტი (17751849) 
„ჟაკ დე მოლეს მიღება ტამპლიერების ორდენში“ 

ტილო, ზეთი . 82X111 სმ. 
ილია ჭავჭავაძის კოლექცია. საგურამოს სახლი

Francois Marius Granet (17751849). “Ordination of 
Jacques de Molay at the Beaune commandery” 

Oil on canvas. 92x111 cm. 
Property of Ilia Chavchavadze. Saguramo’s house 
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ilia qarTul xelovnebaSi

Ilia in Georgian Art
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ილიაჭავჭავაძისშემოქმედებაქართულხელოვნებაში

ილია ჭავ ჭა ვა ძის ნა წარ მო ე ბებ მა ეროვ ნულ სცე ნა ზე გზა ად ვი ლად, ად გი ლი კი 
წარ მა ტე ბით და იმ კ ვიდ რეს. წარ მოდ გე ნებ მა პო პუ ლა რო ბა ილი ას სი ცოცხ ლე ში ვე მო
ი პო ვა. სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ რამ დე ნი მე მა გა ლითს წარ მო ვად გენთ: 1893 წლის 24 ივ
ლისს, სო ფელ ხა შურ ში ტე ლა ფუ სის ბა ღის თე ატ რ ში, ქარ თ ველ ღა რიბ სტუ დენ ტ თა 
და სახ მა რებ ლად ქარ თუ ლი დრა მა ტუ ლი და სის არ ტის ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით,  წარ მო
ად გი ნეს ილი ას ერ თ მოქ მე დე ბი ა ნი პი ე სა „დედა და შვი ლი“, იგი ვე ნა წარ მო ე ბი 1898 
წელს სო ფელ მარ ტყოფ ში, ქარ თ ვე ლი სცე ნის მოყ ვა რე ებ მა ითა მა შეს.  ამა ვე პე რი
ოდ ში სო ფელ ახალ ქა ლაქ ში, ქარ თ ველ თა შო რის წე რა კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი 
სა ზო გა დო ე ბის გო რის ქალ თა წრის გან ყო ფი ლე ბამ ილია ჭავ ჭა ვა ძის ფონ დის გა საძ
ლი ე რებ ლად, თბი ლი სის დრა მა ტუ ლი და სის მსა ხი ო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, სცე ნა ზე 
ილი ას ბი ოგ რა ფია წა ი კითხეს და აქ ვე წარ მო ად გი ნეს „გლახის ნა ამ ბო ბის“ მი ხედ ვით 
შექ მ ნი ლი სამ მოქ მე დე ბი ა ნი დრა მა „ბატონი და ყმა“.  ქარ თულ თე ატ რ ში ასე ვე პო პუ
ლა რუ ლი იყო ილი ას ნა წარ მო ე ბის მი ხედ ვით შექ მ ნი ლი “გლეხთა გან თა ვი სუფ ლე ბის 
პირ ველ დრო ე ბის სცე ნე ბი” ანუ “გლახა ჭრი აშ ვი ლი”.

მსა ხი ო ბე ბის ოს ტა ტო ბამ და სცე ნოგ რა ფი ის მა ღალ მა დო ნემ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში 
ილი ას შე მოქ მე დე ბას ქარ თულ თე ატ რა ლურ სცე ნა ზე სულ სხვა მას შ ტა ბე ბი და გა ქა ნე
ბა შეს ძი ნა :  1935 წლის 23 ოქ ტომ ბერს  შალ ვა და დი ა ნის 4 მოქ მე დე ბი ა ნი დრა მა 
„ჩატეხილი ხი დი“, რო მე ლიც ილი ას ნა წარ მო ე ბე ბის მი ხედ ვით იყო შემ ქ ნი ლი მარ ჯა
ნიშ ვი ლის სცე ნა ზე რე ჟი სორ მა ვა სო ყუ ში ტაშ ვილ მა წარ მო ად გი ნა. მხატ ვა რი პეტ რე 
ოცხე ლი, კომ პო ზი ტო რი კი შალ ვა მშვე ლი ძე იყო

გან სა კუთ რე ბუ ლი წარ მა ტე ბა ხვდა წი ლად და მა ყუ რე ბელ მა გა მორ ჩე უ ლად შე იყ
ვა რა  ილი ას  „კაცია ადამიანი“. 3 მოქ მე დე ბი ა ნი კო მე დია მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე ატ რის 
სცე ნა ზე რე ჟი სორ მა ვა სო ყუ ში ტაშ ვილ მა გა ა ცოცხ ლა, ინ ს ცე ნი რე ბის ავ ტო რი შალ ვა 
და დი ა ნი გახ ლ დათ,  მხატ ვა რი იოსებ სუმ ბა თაშ ვი ლი, კომ პო ზი ტო რი კი არ ჩილ კე რე
სე ლი ძე იყო. პრე მი ე რა 1946 წლის 16 ოქ ტომ ბერს გა ი მარ თა. ხაზ გას მით უნ და აღი
ნიშ ნოს რომ ქარ თულ სცე ნა ზე  ლუ არ სა ბის როლ ში შე უ და რე ბე ლი გა მოდ გა ლე გენ და
რუ ლი ვა სო გო ძი აშ ვი ლი, და რე ჯა ნის კო მი კურ ტი პაჟს  კი ბრწყინ ვა ლედ გად მოს ცემ და 
მა რი ნე თბი ლე ლი.

ილია ჭავ ჭა ვა ძის ნა წარ მო ე ბებ მა ღირ სე უ ლი ად გი ლი და იმ კ ვიდ რეს ქარ თულ კი
ნო შიც. მწერ ლის მოთხ რო ბის მი ხედ ვით 1957 წელს გა და ი ღეს ფილ მი „ოთარაანთ 
ქვრი ვი“ (პირველი ჩვე ნე ბა სა კავ ში რო ეკ რან ზე შედ გა 28.09.1958). დამ დ გ მე ლი რე
ჟი სო რი მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლი იყო, მან ვე აკა კი ბე ლი აშ ვილ თან ერ თად სცე ნა რის ავ ტო
რო ბაც იკის რა. ფილ მ ში ქარ თუ ლი საბ ჭო თა კი ნოს თა ნა ვარ ს კ ლა ვე დი იყო წარ მოდ
გე ნი ლი. (ვერიკო ან ჯა ფა რი ძე, გი ორ გი შენ გე ლა ი ა, კო ტე და უშ ვი ლი, ვახ ტანგ ნი ნუ ა, 
მე რი და ვი თაშ ვი ლი, აკა კი კვან ტა ლი ა ნი და სხვა) თუმ ცა ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი ვე რი
კო ან ჯა ფა რი ძის ოს ტა ტო ბა აღ მოჩ ნ და. 

ილი ას ნა წარ მო ე ბის მი ხედ ვით 1961 წელს ეკ რა ნებ ზე გა მო ვი და ქარ თუ ლი მხატ
ვ რუ ლი ფილ მი „გლახის ნა ამ ბო ბი“.  შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფი ასე გა მო ი ყუ რე ბო და: 
დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი  ლეო ესა კი ა. სცე ნა რის ავ ტო რე ბი  ვლა დი მერ კარ სა ნი ძე 
და ლეო ესა კი ა. დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი  შო თა კი ლა ძე. მთა ვარ რო ლებ ში: გო ჩა 
აბა ში ძე (გაბრო), ოთარ ხა ტი აშ ვი ლი (დათიკო), ალექ სან დ რე ომი ა ძე (პეპია), მე დეა 
ჩა ხა ვა (თამრო), გრი გოლ კოს ტა ვა (გიტო).

1979 წლის ქარ თუ ლი ფილ მი „კაცია ადა მი ა ნი“ ილია ჭავ ჭა ვა ძის ამა ვე სა ხელ
წო დე ბის თხზუ ლე ბას ეფუძ ნე ბა. დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რე ბი სი კო და ქე თი დო ლი ძე ე
ბი იყ ვ ნენ. ფილ მ ში მთა ვა რი რო ლე ბი ბრწყინ ვა ლედ შე ას რუ ლეს მსა ხი ო ბებ მა ნო დარ 
მარ გ ვე ლაშ ვილ მა (ლუარსაბი) და ლე ი ლა შო თა ძემ (დარეჯანი).

ეს მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლი რა თქმა უნ და  სრუ ლად ვერ ასახ ვას ილი ას შე მოქ მე დე ბის 
მას შ ტა ბებს რო გორც ქარ თულ სცე ნა ზე ისე კი ნე მა ტოგ რა ფი ა ში, აღა რა ფერს ვამ ბობთ 
მხატ ვ რო ბა ზე და მუ სი კა ზე,   თუმ ცა  იგი ნა თელ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის   ჭავ ჭა ვა ძის 
გან სა კუთ რე ბულ  მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ეროვ ნუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში

გიორგიკალანდია
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პეტრე ოცხელი (19071937)  
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24x18 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Ucha Jhapharidze
Poem ‘Kako the Robber’. Ilustration. 1952
Paper, watercolor. Size: 24x18 cm.
Museum of Georgian Literature

ირაკლი გორდელაძე (19211998)
აფიშა კინოფილმისთვის “გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი 

ხელოვნების სასახლე

Irakli Gordeladze (19211998)
Poster for the movie ‘Story of a beggar’. 1961

Art Palace.
გვ. 124125
Pages.
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მ. ხაზანოვსკი (19121990)
აფიშა კინოფილმისთვის “გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი 
ხელოვნების სასახლე

M. khazanovski (19121990)
Poster for the movie ‘Story of a beggar’ 1961
Art Palace



ვ. ხმალაძე
აფიშა კინოფილმისთვის “გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი

ხელოვნების სასახლე

V. Khmaladze
Poster for the movie ‘Story of a beggar’. 1961

Art Palace



ივანე ასკურავა (19172002)
სპექტაკლი „გლახის ნაამბობი“
დეკორაციის ესკიზი. 1955 წელი. ქაღალდი, გუაში. 52x64 სმ.
ი. ასკურავას ოჯახი

Ivane Askurava (19172002)
Decoration sketch for the play ‘Story of a beggar’
1955. Paper, gouache. 52x64 cm.
Property of I. Askurava’s family

ელენე ახვლედიანი 
მოთხრობა “გლახის ნაამბობი”, ილუსტრაცია

ქაღალდი, აკვარელი. 20x12 სმ. 
ლიტერატურის მუზეუმი

Elene Akhvlediani
The novel ‘Story of a beggar’. Ilustration

Paper, watercolor. 20x12 cm.
Museum of Georgian Literature
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 „გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი 
კადრი ფილმიდან. გოჩა აბაშიძე  გაბრო
ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Gocha Abashidze  Gabro
Art Palace

„გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი
კადრი ფილმიდან. მედეა ჩახავა  თამრო

ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Medea Chakhava  Tamro

Art Palace
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„გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი
კადრი ფილმიდან. ოთარ  ხატიაშვილი  დათიკო მეძავ ქალთან
ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Otar Khatiashvili – Datiko with the prostitute
Art Palace.
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„გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი
კადრი ფილმიდან. ოთარ  ხატიაშვილი  დათიკო 

ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Otar Khatiashvili  Datiko

Art Palace
გვ. 133135
Pages.
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„გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი
კადრი ფილმიდან. ალექსანდრე ომიაძე  პეპია, 
მეურმესა და ბადრაგთან 
ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961.
A shot from the movie. Alexander Omiadze – Pepia, 
with handcarter and guarder 
Art Palace
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„გლახის ნაამბობი“. 1961 წელი
კადრი ფილმიდან. გოჩა აბაშიძე  გაბრო

ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Gocha Abashidze  Gabro

Art Palace

  „გლახის ნაამბობი“. 1961წელი
კადრი ფილმიდან. ალექსანდრე გომელაური  ილია ჭავჭავაძე, 

გოჩა აბაშიძე  გაბრო
ხელოვნების სასახლე

‘Story of a beggar’. 1961
A shot from the movie. Alexander gomelauri – 

Ilia Chavchavadze, Gocha Abashidze  Gabro 
Art Palace

გვ. 138139
Pages.
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ვლ. საჩკოვი (19282005)
აფიშა კინოფილმისთვის „ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი
ხელოვნების სასახლე  

Vl. Sachkovi (19282005)
Poster for the movie ‘Otaraant Widow’. 1957
Art Palace



ლ. მამალაძე (19101982)
აფიშა კინოფილმისთვის „ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი

ხელოვნების სასახლე  

L. Mamaladze (19101982)
Poster for the movie ‘Otaraant Widow’. 1957

Art Palace
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დიმიტრი თავაძე (19111990)
სპექტაკლი „ოთარაანთ ქვრივი“. დეკორაციის ესკიზი
1952 წელი. ქაღალდი. გუაში. 61x83
ხელოვნების სასახლე

Dimitri Tavadze (19111990)
Decoration sketch for the play ‘Otaraant Widow’
1952. Paper, gouache. 61x83
Art Palace
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დიმიტრი თავაძე (19111990)
სპექტაკლი „ოთარაანთ ქვრივი“. დეკორაციის ესკიზი

1952 წელი. ქაღალდი. გუაში. 47x62
ხელოვნების სასახლე

Dimitri Tavadze (19111990)
Decoration sketch for the play ‘Otaraant Widow’

1952. Paper, gouache. 47x62
Art Palace
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ზურაბ ლეჟავა
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია
1950 წელი. ქაღალდი, გუაში. 
35x24 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Zurab Lejhava
The novel ‘Otaraant Widow’
Illustration. 1950
Paper, gouache. 35x24 cm.
Museum of Georgian Literature

ელენე ახვლედიანი 
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია

ქაღალდი, აკვარელი. 
20x12 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Elene Akhvlediani
The novel ‘Otaraant Widow’. Ilustration

Paper, watercolor. 20x12 cm.
Museum of Georgian Literature



146



147

ნ. ალექსანდროვსკაია, ლ. მამალაძე
კინოფილმი „ოთარაანთ ქვრივი“
ესკიზი. 1957 წელი. მუყაო. ზეთი. 18x22
ხელოვნების სასახლე

N. Alexandrovskaya, L. Mamaladze
Movie ‘Otaraant Widow’
Sketch. 1957. Cardboard, oil. 18x22
Art Palace
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თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაციები

1957 წელი. ლითოგრაფია.
36x26 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili.
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 1957. 

Lithograph. 36x26 cm.
Museum of Georgian Literature





თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია

1957 წელი. ლითოგრაფია.
37x27 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 1957. 

Lithograph. 37x27 cm.
Museum of Georgian Literature

თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაციები
1957 წელი. ლითოგრაფია.
13x25 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 1957. 
Lithograph. 13x25 cm.
Museum of Georgian Literature
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თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია

1957 წელი. ლითოგრაფია.
37x27 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili.
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 1957. 

Lithograph. 37x27 cm.
Museum of Georgian Literature



თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია
1957 წელი. ლითოგრაფია.
35x25 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 
1957. Lithograph. 
35x25 cm.Museum of Georgian Literature



თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია

1957 წელი. ლითოგრაფია.
36x27 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili.
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 

1957. Lithograph. 
36x27 cm. Museum of Georgian Literature



თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
მოთხრობა “ოთარაანთ ქვრივი”, ილუსტრაცია
1957 წელი. ლითოგრაფია.
13x26 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Teimuraz Khubaneishvili.
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 

1957. Lithograph. 
13x26 cm. Museum of Georgian Literature



Teimuraz Khubaneishvili.
The novel ‘Otaraant Widow’ Illustration. 

1957. Lithograph. 
13x26 cm. Museum of Georgian Literature
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„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. გიორგი შენგელაია  გიორგი
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace

„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. დინარა ჟორჟოლიანი  კესო, თავადის ასული 

ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Dinara Zhorzholiani – Keso, vicountess

Art Palace
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„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. გიორგი შენგელაია  გიორგი 
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace
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„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. დინარა ჟორჟოლიანი  კესო, თავადის ასული, 

გიორგი შენგელაია  გიორგი 
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Dinara Zhorzholiani – Keso, daughter of 

the Prince, 
Giorgi Shengelaia  Giorgi

Art Palace

„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი
კადრი ფილმიდან. ვერიკო ანჯაფარიძე  ოთარაანთ ქვრივი, 

გიორგი შენგელაია  გიორგი 
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Veriko Anjapharidze  Otaraant 

widow, Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace

გვ. 162163
Pages.
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„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. გიორგი შენგელაია  გიორგი
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace

„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. დინარა ჟორჟოლიანი  კესო, თავადის ასული, 

გიორგი შენგელაია  გიორგი 
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie: Dinara Zhorzholiani – Keso, daughter of the Prince,

Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace

„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი
კადრი ფილმიდან: დინარა ჟორჟოლიანი  კესო, თავადის ასული, 

ბორის ანდრონიკაშვილი  თავადი არჩილი
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Dinara Zhorzholiani – Keso, daughter of the Prince,

Boris Andronikashvili – prince Archil
Art Palace

გვ. 166167
Pages.
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„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. ვერიკო ანჯაფარიძე  ოთარაანთ ქვრივი, 
გიორგი შენგელაია  გიორგი 
ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Veriko Anjapharidze  Otaraant widow, 
Giorgi Shengelaia  Giorgi
Art Palace

„ოთარაანთ ქვრივი“. 1957 წელი 
კადრი ფილმიდან. ვერიკო ანჯაფარიძე  ოთარაანთ ქვრივი 

ხელოვნების სასახლე

‘Otaraant Widow’. 1957
A shot from the movie. Veriko Anjapharidze  Otaraant widow

Art Palace
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უცნობი მხატვარი
აფიშა კინოფილმისთვის „კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
ხელოვნების სასახლე

Unknown artist
Poster for the movie ‘Is that a Man?!’ 1979
Art Palace



ელენე ახვლედიანი 
მოთხრობა “კაცია ადამიანი?!”, ილუსტრაცია

ქაღალდი, აკვარელი 
11x17 სმ. ლიტერატურის მუზეუმი

Elene Akhvlediani
The novel ‘Is that a Man?!’ Ilustration

Paper, watercolor. 11x17 cm.
Museum of Georgian Literature

გვ. 172173
Pages.
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
კადრი ფილმიდან. ნოდარ მარგველაშვილი  ლუარსაბი
ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Nodar Margvelashvili  Luarsab
Art Palace

იოსებ სუმბათაშვილი
სპექტაკლი „კაცია ადამიანი?!“. ტიპაჟი  ლუარსაბ თათქარიძე  
1946წ. ქაღალდი. ტემპერა. 26,5x18
ხელოვნების სასახლე

josef Sumbatashvili
Play ‘Is that a Man?!’ Character – Luarsab Tatqaridze
1946. Paper, tempera. 26,5x18
Art Palace
გვ. 174175
Pages.
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი
კადრი ფილმიდან. ლეილა შოთაშე  დარეჯანი

ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Leila Shotadze  Darejhan

Art Palace
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
კადრი ფილმიდან. ნოდარ მარგველაშვილი  ლუარსაბი
ლეილა შოთაშე  დარეჯანი
ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Nodar Margvelashvili – Luarsab
Leila Shotadze  Darejhan
Art Palace
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
კადრი ფილმიდან. ნინო ჩხეიძე  მკითხავი
ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Nino Chkheidze – Fortuneteller
Art Palace
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
კადრი ფილმიდან. ვანო გოგიტიძე  ესტატე

ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Vano Gogitidze  Estate

Art Palace
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„კაცია ადამიანი?!“ 1979 წელი 
კადრი ფილმიდან. ნოდარ მარგველაშვილი  ლუარსაბი
ხელოვნების სასახლე

‘Is that a Man?!’ 1979
A shot from the movie. Nodar Margvelashvili  Luarsab
Art Palace 
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შალვა მაყაშვილი
მოთხრობა “სარჩობელაზედ”, ილუსტრაციები

1952 წელი. ქაღალდი, აკვარელი, გუაში. 32x22 სმ. 
ლიტერატურის მუზეუმი

Shalva Makhashvili
Novel ‘On the Gallows’ Illustration 

1952. Paper, watercolor, gouache 32x22 cm. 
Museum of Georgian Literature
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დავით გაბაშვილი
მოთხრობა “მგზავრის წერილები”, ილუსტრაციები
1950 წელი. ქაღალდი, გუაში. 60x40 სმ. 
ლიტერატურის მუზეუმი

Davit Gabashvili
The novel “Letters of a Traveler” Illustration 
1950. Paper, gouache 60x40 cm. 
Museum of Georgian Literature
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wiwamurTan rom mohkles ilia

When Ilia was Murdered in Tsitsamuri
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წიწამურთანრომ...

1907 წელს ძვე ლი სტი ლით 30 აგ ვის ტოს, ახ ლით კი 12 სექ ტემ ბერს წი წა მურ თან 
მოკ ლეს თბი ლი სი დან სა გუ რა მოს კენ მი მა ვა ლი ილია ჭავ ჭა ვა ძე, სას ტი კად სცე მეს 
მის მე უღ ლეს ოლ ღა გუ რა მიშ ვილს და მოკ ლეს ილი ას მსა ხუ რი იაკობ  თა რაშ ვი ლი 
(ბითარიშვილი). მას შემ დეგ გა ვი და 110 წე ლი. დღე საც მიმ დი ნა რე ობს კა მა თი იმის 
შე სა ხებ თუ ვინ მო ამ ზა და, ვინ შე უკ ვე თა და ვინ აღას რუ ლა მკვლე ლო ბა. ბო ლო დრო
ის გა მოკ ვ ლე ვებ მა და მა ჯე რებ ლო ბა შე მა ტა იმ აზრს, რომ მკვლე ლო ბა შე ამ ზა დეს 
სო ცი ალ  დე მოკ რა ტე ბის ორი ვე ფრთამ  მენ შე ვი კებ მაც (ნოე ჟორ და ნი ა) და ბოლ
შე ვი კებ მაც (ფილიპე მა ხა რა ძე). აღ მ ს რუ ლე ბელ თა ერ თი სა ხე ლი „ვინმე იმე რე ლი“ 
დღემ დე იწ ვევ და აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბას. ვფიქ რობ, დღეს უკ ვე დად გე ნი ლია მი სი 
ვი ნა ო ბა, რა შიც უპირ ვე ლე სი წვლი ლი მი უძღ ვით მკვლე ვა რებს თენ გიზ სი მაშ ვილ სა 
და ნო დარ  გრი გა ლაშ ვილს. 

მკითხ ვე ლი შე ნიშ ნავ და, რომ არ ვა სა ხე ლებთ არც ერ თი მკვლე ლის სა ხელს, რად
გა ნაც მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ისი ნი ვერ ახ ს ნი ან ილი ას მკვლე ლო ბის არსს. სამ წუ ხა როდ, 
ისი ნი უკ ვ დავ ნი გახ დ ნენ მათ მსხვერ პ ლ თან ერ თად.

გა ლაკ ტი ონ მა 1907 წლის ტრა გე დი ის შე სა ხებ და წე რა „წიწამურთან რომ მოჰ კ ლეს 
ილი ა, მა შინ ეპო ქა დამ თავ რ და დი დი“. პო ეტ მა 1907 წე ლი გა მო აცხა და ეპო ქა თა მიჯ
ნად, ილი ას მკვლე ლო ბამ დე დროს კი დი დი ეპო ქა უწო და. ოღონდ არ თქვა, თუ რო
გო რი იყო იგი თა ვის სი დი ა დე ში და რა ხა ნა და იწყო 1907 წლის შემ დ გომ. ამ სა კითხ
საც შე ე ხო გა ლაკ ტი ო ნი ოღონდ სხვა სტრი ქო ნე ბით. „ეპოქა დი დი“  თქვა პო ეტ მა და 
სა ფიქ რა ლი დაგ ვი ტო ვა. იმ ეპო ქის სი დი ა დის გან საზღ ვ რა ჩვენ ილი ას მკვლე ლო ბის 
არ სის გან საზღ ვ რა ში დაგ ვეხ მა რე ბა.

1801 წლი დან, რო დე საც რუ სე თის იმ პე რი ამ გა ა უქ მა ქარ თ ლ  კა ხე თის სა მე ფო, შემ
დ გომ მი ა ყო ლა და შე ი ერ თა იმე რე თი, გუ რი ა, აფხა ზე თი, სა მეგ რე ლო. გა ა უქ მა ქარ
თუ ლი ეკ ლე სი ის და მო უ კი დებ ლო ბა, ანუ ავ ტო კე ფა ლია  სა ქარ თ ვე ლო ში არ დარ ჩა 
არც ერ თი ინ ს ტი ტუ ტი ერ ზე მო ფიქ რა ლი, ერ ზე მზრუნ ვე ლი. სა ქარ თ ვე ლო არ შე გუ ე ბია 
ად ვი ლად ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მულს და მო აწყო 1804 წლის მთი უ ლე თის, 1812 წლის 
კა ხე თის აჯან ყე ბე ბი, 1832  წელს შეთ ქ მუ ლე ბა... მაგ რამ ყვე ლა ფერ მა ამან მარ ცხი 
გა ნი ცა და. ძა ლით იმ პე რი ის წი ნა აღ მ დეგ წას ვ ლამ აზ რი და კარ გა. ქარ თ ვე ლი არის
ტოკ რა ტია დაბ ნე უ ლო ბამ და პე სი მიზ მ მა მო იც ვა. და ამ დროს ბა რა თაშ ვილს შე მო აქვს 
გა მამ ხ ნე ვე ბე ლი სხი ვი: „ცუდად ხომ მა ინც არ ჩა ივ ლის ეს გან წი რუ ლის სუ ლის კ ვე
თე ბა და გზა უვა ლი, შენ გან თე ლი ლი მე რა ნო ჩე მო მა ინც დარ ჩე ბა“, და რა ღა თქმა 
უნ და დარ ჩა კი დე ვაც. ამა ვე დროს, შე იძ ლე ბა გუ ლუბ რ ყ ვი ლო, მაგ რამ მა ინც გზის კენ 
მი მა ნიშ ნე ბე ლი: „მოაქვთ მა მულ ში გა ნათ ლე ბა და ხმა სა ა მო; მა თი ცხო ვე ლი, ტრფი
ა ლე ბით აღ სავ სე სუ ლი უდ ნობს ყი ნულ სა ჩრდი ლო ეთ სა, გან ცეცხ ლე ბუ ლი“. ყი ნუ ლის 
დნო ბი სა არა მო გახ სე ნოთ, თო რემ გა ნათ ლე ბუ ლი ხალ ხი მარ თ ლაც მოგ ვიმ რავ ლ და 
ამ ეპო ქა ში. 

ბრძო ლის ფორ მა უნ და შე იც ვა ლოს  ამის კენ მიგ ვა ნიშ ნებს ბარ თაშ ვი ლი და სუ ლაც 
აღა რაა გა საკ ვი რი, რომ ილი ა ზე ასე თი ძლი ე რი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ბა რა თაშ
ვი ლის ლექ სებ მა. ბა რა თაშ ვი ლი გახ და ილი ას, არა მხო ლოდ პო ე ტუ რი შთა გო ნე ბის 
წყა რო, არა მედ იდე უ რი საყ რ დე ნიც. ამი ტო მაც უწო და აკა კიმ ილი ას „ბარათაშვილის 
მო კა ნა ნა ხე“. ბა რა თაშ ვი ლი სა გა ნაა შთა გო ნე ბუ ლი ჩვენ უნ და ახ ლა სხვა ვარ ს კ ვ ლავს 
ვსდი ოთ, ჩვენ უნ და მივ ცეთ მო მა ვა ლი ხალხს. ამ ახა ლი ვარ ს კ ვ ლა ვის ძი ე ბის შე დე გი 
იყო ჟურ ნა ლი „ცისკარი“, ქარ თუ ლი თე ატ რი, ოპე რა... მარ თა ლია მათ და არ სე ბა ში 
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ილი ას არ მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა, მაგ რამ ეს იყო ხსნის გზის ძი ე ბა და წარ მა ტე ბუ ლიც. 
რო დე საც იმ პე რი ამ და ი ნა ხა, რომ „ცისკარი“ და ქარ თუ ლი თე ატ რის და სი არა იმ პე
რი ის, არა მედ ქარ თუ ლი იდე ის პრო პა გან დას ეწე ო და, ამი ტო მაც შე უწყო ხე ლი ორი ვეს 
და ხურ ვას. ყვე ლა სა ე როვ ნო იდე ის დამ ბა დე ბე ლი და გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი, ისე ვე 
რო გორც 1832 წლი სა, იყო ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა. მოგ ვი ა ნე ბით კი ილი ამ თა ვის სამ
წერ ლო ას პა რეზ ზე გა მოს ვ ლის თა ნა ვე გა ნაცხა და „ღმერთთან მის თ ვის ვლა პა რა კობ, 
რომ წარ ვუძღ ვე წი ნა ერ სა“. ერის წი ნამ ძღო ლო ბის დრო შის ტა რე ბის უპირ ვე ლე სი 
ვა ლი მწერ ლო ბას და ა კის რა. სხვა ჭი რი სუ ფა ლი იმ დროს სა ქარ თ ვე ლოს არა ჰყავ და.

ბა რა თაშ ვი ლის  მი ნიშ ნე ბებს მიხ ვ და ილი ა, ამი ტო მაც იყო ტა ტოს თან პირ ვე ლი 
„შეხვედრა“ ილი ას თ ვის ასე თი მძაფ რი. რო გორც მე მუ ა რის ტი ამ ბობს ღა მე ე ბი არ ეძი
ნა ილი ას და მის თ ვის სიცხეც კი მი უ ცია ბა რა თაშ ვი ლის ლექ სე ბის წა კითხ ვას. 

ერ თი სიტყ ვით, XIX სა უ კუ ნის ილი ას მძლავ რი ნი ჭის წყა ლო ბით, სხვა გა მო სავ ლის 
არ ქო ნის გა მოც, ერ ზე ზრუნ ვის ეკ ლი ა ნი გვირ გ ვი ნი მწერ ლო ბამ  და იდ გა. 

XIX სა უ კუ ნის 90იანი წლე ბი დან სა ქარ თ ვე ლო ში გაჩ ნ და მე სა მე და სი, რო მე ლიც 
ჩა მო ყა ლიბ და სო ცი ალ  დე მოკ რა ტი ულ პარ ტი ად. სწო რედ მათ და მათ მა გა ზეთ მა 
„კვალი“ სამ კ ვ დ რო სა სი ცოცხ ლო ბრძო ლა გა უ მარ თეს ილია ჭავ ჭა ვა ძეს. ეს არ იყო 
მხო ლოდ მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბი თი სხვა ო ბის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი კა მა თი. სოც
დე კებ მა ცი ლის წა მე ბის ნი აღ ვა რი მი მარ თეს ილი ა სად მი. ეს ყვე ლა ფე რი ერთ მი ზანს 

ილია ჭავჭავაძის სახლი საგურამოში

House of Ilia Chavchavadze in Saguramo

ილია ჭავჭავაძე, თბილისი, 1880იანი წლების მიწურული. 
დიმიტრი ერმაკოვის ფოტო

Ilia Chavchavadze. Tbilisi. End of the 1880s.
Photo  Dimitri Ermakov
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ისა ხავ და: სა ზო გა დო ებ რი ვი ას პა რე ზი დან ჩა მო ე შო რე ბი ნათ მწე რა ლი, რო მელ საც სა
ქარ თ ვე ლოს მო მა ვა ლი სის ხ ლით შე ღე ბი ლი არ სურ და. მას რე ვო ლუ ცია სა ქარ თ ვე
ლოს თ ვის დამ ღუპ ვე ლად მი აჩ ნ და და სურ და კლას თა შე რი გე ბა, მათ თ ვის სა ერ თო 
ნი ა და გის მო ძებ ნა. ილია ერის მო მა ვალს წარ მო იდ გენ და რო გორც ეროვ ნუ ლი მოღ
ვა წე, რო გორც ჰუ მა ნის ტი მწე რა ლი. სოც დე კე ბი ყვე ლა ფერს პარ ტი ულ ინ ტე რე სებს 
უქ ვემ დე ბა რებ დ ნენ. ილია ერ ზე ფიქ რობ და, სოც დე კე ბი კა ცობ რი ო ბა ზე (თითქოს კა
ცობ რი ო ბა ზე ფიქ რი, ერის ინ ტე რე სებს აუცი ლებ ლად უნ და უპი რის პირ დე ბო დეს) ზრუნ
ვას მი იჩ ნევ დ ნენ უმ თავ რეს საქ მედ. ერი, რო გორც ასე თი, მათ თ ვის უკე თეს შემ თხ ვე ვა
ში, მე ო რე ხა რის ხის სა ფიქ რა ლი იყო. ისი ნი ხომ ამ სა კითხს სა ერ თოდ იგ ნო რი რე ბას 
უწევ დ ნენ.

ამ და პი რის პი რე ბის შე დე გი იყო 1907 წლის წი წა მუ რი. ილი ას პო ლე მი კა ში და მარ
ცხე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო და მით უმე ტეს ისე თი გო ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხალ ხის 
მხრი დან, რო გო რე ბიც სოც დე კე ბი და მა თი ლი დე რე ბი იყ ვ ნენ. ამი ტო მაც მათ ილია 
ტყვი ით ჩა მო ი ცი ლეს გზი დან. 1907 წე ლი გახ და და საწყი სი პარ ტი ის მხრი დან ზღვარ
და უ დე ბე ლი ტე რო რი სა, რო მე ლიც თით ქ მის მთე ლი მე ო ცე სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში 
გაგ რ ძელ და. მწერ ლო ბა იქ ცა პარ ტი ი სათ ვის წი ნა ღო ბად და თუ მის მორ ჯუ ლე ბას ვერ 
ახერ ხებ და, იცი ლებ და  ფი ზი კუ რად ანად გუ რებ და. 

დამ თავ რ და მწერ ლუ რი ჰე გე მო ნი ის ეპო ქა და და იწყო პარ ტი უ ლი დიქ ტა ტის დრო. 
ერ ზე ფიქ რი მსოფ ლიო პრო ლე ტა რი ატ ზე ფიქ რ მა შეც ვა ლა. მომ დევ ნო ხა ნის სა ქარ
თ ვე ლოს ილი ას სის ხ ლ ზე აუც და ფე ხი და დღე საც აბარ გა ნა ვე ბუ ლი დგას, თა ვი ვერ 
შე უ მაგ რე ბი ა. დღე საც სა ფიქ რა ლი მსოფ ლიო პრობ ლე მე ბია წი ნა პლან ზე და არა 
ეროვ ნუ ლი. ისევ გა ლაკ ტი ონს და ვე სეს ხე ბი 1907 წლის შემ დ გო მი სა ქარ თ ვე ლოს აღ
სა ნიშ ნა ვად: „დაკარგულია გზა მო ხე ვი სა, დაბ ნელ და ხალ ხო, მი ეშ ვე ლე ნით“. XIX სა
უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლო მიმ ხ ვ და რი იყო მო ხე ვის გუ ლის ტ კი ვილს, მი სი გუ ლის ტ კი ვი ლის 
სამ კურ ნა ლოდ იყო მო მარ თუ ლი, მაგ რამ 1907 წე ლი თა ვი სი წი წა მუ რით უდი დე სი 
დაბ რ კო ლე ბის კლდედ აღი მარ თა. სამ წუ ხა როდ ეს წი ნა აღ მ დე გო ბა კვლავ გა და უ ლა
ხა ვი ჩანს  წვრილ მან პარ ტი ულ ინ ტე რე სებს ეწი რე ბა დი დი საქ ვეყ ნო და სა ე როვ ნო 
საქ მე. 

ანდრობედუკაძე
ილიაჭავჭავაძისსაგურამოსსახელმწიფომუზეუმისდირექტორი
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ილია ჭავჭავაძის სახლი თბილისში, 
ანდრიას ქუჩაზე

House of Ilia. Tbilisi, 
Andria street.

ილია ჭავჭავაძის სამუშაო კაბინეტი, თბილისში, 
ანდრიას ქუჩაზე მდებარე სახლში

Working cabinet of Ilia. Tbilisi, 
Andria street.
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ილიაობა. სტუმრები საგურამოს სახლის ეზოში კაკლის ხის ქვეშ.  
1891 წელი

Celebration of ‘Iliaoba’ day. Guests under the nut tree, 
in the yard of Saguramo house. 1891.
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ილიაობა. სტუმრები საგურამოს სახლის ეზოში. 
1891 წელი

Celebration of ‘Iliaoba’ day. Guests in the yard of Saguramo 
house. 1891.
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ილიაობა. 
საგურამოელი გლეხები ულოცავენ ილიას დღეობას.  
1891 წელი

Peasants of Saguramo congratulate ‘Iliaoba’ to Ilia.
1891. 
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ილიაობა. სტუმრები საგურამოს სახლის ეზოში შადრევანთან. 
1891 წელი

‘Iliaoba’. Guests with fountain in the yard of Saguramo 
house. 1891. 



205

ილიაობა. სტუმრები საგურამოს ძველი სახლის წინ. 
1891 წელი

‘Iliaoba’. Guests in front of the old house of Saguramo. 
1891. 
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ილია ჭავჭავაძე თბილისურ დღესასწაულ ისპანახობაზე 
(ქვემოდან პირველ რიგში, მარცხნიდან პირველი)

Ilia Chavchavadze in Tbilisi. Celebration public holiday 
‘Ispanakhoba’ (first from the left, down line)
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ილია ჭავჭავაძე სოხუმში, შერვაშიძეთა ბაღში

Ilia in the Shevardnadzes’ garden in Sukhum. 
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ილია ჭავჭავაძე მცხეთის არქეოლოგიურ გათხრებზე. 
დგას წინა პლანზე მარჯვნიდან პირველი. 

მცხეთა, 1880იანი წლების მიწურული

Ilia on the Mtskheta archaeological survey. 
(front line, first person from right) 

Mtskheta. End of the 1880s.
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ucxoelTa TvaliT danaxuli ilia

Ilia, in the  Eyes of a Foreigner 
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Autobiography 

I was born on October 27 (o.s.) 1837 in the village of Kwareli, in the district 
of Telavi, in the province of Tiflis, in the region comprising also the district of 
Signakh, called Cakheti. My father (Grigol) was a man of some education, he 
served as an officer in the Nizhegorod dragoons and had a good noledge of the 
Russian language. 

My mother was remarkable for her intimate acquaintance with the Georgian 
literature of her day, she knew almost by heart nearly all the poetry and all the 
ancient tales and stories then to be found in manuscript and print. She loved to 
read in the evenings to us her children stories and tales, and after reading would 
tell them over again in her own words and in the next evening whoever of us 
repeated best what he had heard the night before was rewarded by her praise, 
which we greatly prized. 

I began my studies by learning my native Georgian language with the deacon 
of the parish at the age of eight. This deacon was distinguished for his knowledge 
of Georgian; he was famous as a good reader of the holy books and was especially 
gifted with the fascination of a splendid narrator. His stories, suited to the childish 
comprehension in form and substance, dealt with separate episodes of the religious, 
but more particularly the civic history of our country and consisted of narrations 
of various heroic exploits in defence of the faith and fatherland. Many of these 
tales left an impression on my memory and served me many years afterwards as 
subjects for a poem, “Dimitri the Self-sacrificing” and a short Christmas story. 
Some passages in my Story of a Beggar exhibit marks of this influence. I learned 
my lessons at the deacon’s with the peasant children of my native village, of whom 
there were only five or six as far as I recollect. We all lived at home and only came 
from morning till midday. So far as I remember we only spent an hour a day 
learning to read and write, and all the rest of the time till noon was spent in games 
under the supervision and guidance of the deacon, and especially, in listening to 
his alluring stories.

In my eleventh year my father took me to Tiflis and sent me to Raevski and 
Hacke’s boarding – shool, then the best of all the private schools in Tiflis: I was 
fifteen when from this boarding – school I proceeded to the fourth class in the 
Tiflis Grammar School, still remaining as a boarder in the former house, which 
was now managed by Hacke alone.

Hacke was a German, a thoroughly educated man in every way. He had 
been engaged from Germany by Neidhart, who was at that time commander of 
the detached Caucasian Corps, for the education of his children, and after the 
termination of his engagement with Neidhart he opened a boarding school with 
Raevski who had been previously engaged in educational work in Tiflis. Hacke, 
though, strict and exacting, was so paternally attentive to his pupils, so painstaking 
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and anxious for their moral and intellectual development, that he devoted to them 
nearly all of his time after school hours, conversing with them, diverting them 
with music, giving them improvised concerts on the pianoforte, which he played 
to perfection. 

Having gone through the eight class of the Grammar School and not passed the 
final examination in 1857 I entered the University of St. Petersburg as a student 
of the then-existing cameral section of the Faculty of Jurisprudence, and in 1861, 
when I was in my fourth year of residence, I felt the University in consequence of 
the so-called “Student Affair” (political) of that period. 

In 1863 I founded the journal “Sakarthvelos Moambe” (Georgia’s Messenger) 
which only lasted a year. In the same year 1863 I married Princess Olga 
Guramishvili.

At the beginning of 1864, when the reform for the liberation of the peasants 
in the district of Viceroy of the Caucasus was planned, I was sent to act in the 
province of Kutais as official private Secretary to the Governor General of Kutais, 
in order to determine the nature of the mutual relations between landlords and 
peasants arisinf from the servile dependence of the latter on the former. 

In November of the same year, 1864, the liberation of the peasants from 
servile dependence had already been effected in the province of Tiflis and I was 
appointed Arbitrator of the Peace in the Dushet district of the province of Tiflis 
and in that office I remained down to the year 1868, when upon the introduction 
of the new judicial organization in the Caucasus I was given the office of Justice of 
the Peace in the same district of Dushet. In this latter office I remained till 1874. 
I think it may not be superfluous to remark here that the nobility of the province 
of Tiflis, having received on the abolition of servile dependence an imperial 
grant for the personal liberation of the peasants, a part of this grant was allotted 
for the establishment of a credit institution, capable of meeting the need for a 
regularly organized system of credit, and especially with the proviso that its profits 
should be exclusively devoted to the education and instruction of the children 
of the nobility of the province of Tiflis. After much hesitation of this search for 
a suitable form of credit institution, the nobility in 1874, on my advice, decided 
upon the establishment of a Land Bank and entrusted a special Committee, of 
which I was elected a member, to draw up the statute. The statute formulated by 
the committee in accordance with the models supported by the Government for 
their guidance and passed in the same year 1874 by the nobility differs from all 
other statutes of land banks in this noteworthy peculiarity, that all the profits of 
the Bank, excluding the obligatory deductions on account of sundry capital sums, 
are applied to the satisfaction of the common needs not only of the landowning 
nobility but of the agricultural population of the province of Tiflis. Thus, the Land 
Bank of the Tiflis Nobility is probably the only agrarian credit institution in all the 
Russian Empire whose statute entirely eliminate the personal interest of gain for 
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the sake of attaining aims of a social character.
In the same year 1874nobility commissioned me to proceed to Petersburg and 

procure the confirmation of the statute they had passed and, in consequence of 
this, I retired from the Government Service. 

The statute with the above mentioned peculiarity was confirmed by Government 
in 1875, From that year the Bank began its operations and from a founder’s capital 
of only 240 000 roubles (£ 24 000) it has now (1902) reached such a position that 
yields a yearly profit of over 360 000 roubles (£ 36 000), in spite of the fact that all 
the founder’s capital subscribed by noblemen, has already been paid back to the 
nobility. From the day of the opening of the Bank down to the present time I have 
been President of the Board of the Bank. This office is elective and tenable for a 
term of three years.

In 1877 I founded a weekly Georgian newspaper “Iveria”, which afterwards 
became a monthly magazine, and from 1885 a daily political and literary paper. In 
1902 I handed over the paper and another person who now edits it. 

Of my work in translations by various hands there are in Russian only some 
short verses and one poem “The Hermit” in Mr. Tkhorzewsky’s version. The 
Russian translations of my verses are partly comprised in a separate collection 
published in Tiflis, and partly appeared in “Russkaya Mysl”, “Zhivopisnoe 
Obozrenie”, “Viestnik Evropy” and I forget where else. 

My poem “The Hermit” was translated into English (verse) by Miss Marjory 
Wardrop and also into French (prose). German translations of some of my short 
pieces in verse were put into the collection first published at Leipzig in 1886 by 
Arthur Leist under the title “Georgesche Dichter” and re-issued at Dresden in 
1900. Critical notice duly appeared in the local Russian newspapers “Kavkaz” and 
“Novoe Obozrenie”, and as well as I can recollect, in the metropolitan journals 
“Russkaya Mysl” and “Zhivopisnoe Obozrenie”, also in another Moscow periodical 
the name of which, to my regret I have forgotten. 

Abroad, criticisms were inserted in some German periodicals including, 
the “Litterarisches Echo” and in the “Academy” and the Italian review “Nuova 
Antologia” No. VI of 1900. Notices with reference to my public and literary work 
are found in “Le Caucase Illustre”, Tiflis 1902. 

In 1877 I was elected Vice Presidsnt of the Imperial Agricultural Society 
and held that office for some time, and I was elected President of the Georgian 
Dramatic Society from 1881 to 1884. I am President of the Society for the 
Propagation of Literacy among the Georgians since 1886, I was member of the 
committe of the Society of the Nobility of the province of Tiflis for the Assistance 
of Necessitous Scholars. I have taken part, whether by invitation or election, in 
almost all committees charged with the … 

My literary labours began in 1857 with the printing in the magazine “Tziscari” 
(The Dawn) of short verses, then my works appeared in the newspaper “Droeba” 
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(Time), “Crebuli” (the Garner), in “Sakartvelos Moambe” (Georgian Messenger) 
and “Iveria” both of which I founded) and partly in the now-existing magazine 
“Moambe”. 

In addition to shorter verses, I have written some poems: “Episodes from the 
Life of a Brigand”, “The Vision”, “Dimitri the Self Sacrificing’; “The Hermit” 
and a dramatic sketch “Mother and Son”. Of my tales I may mention: 1) “Katzia 
Adamiani?!” (Is that a man?!) printed in 1863 in “Georgia’s Messenger” and 
afterwards published in Petersburg by the Society of Georgian students, 2) “The 
Story of a Beggar” printed in the same journal and in the same year, which also 
appeared as a separate work; 3) Scenes from the early days “of the emancipation 
of the peasants”, printed in 1865 in “Crebuli” and afterwards published separately. 
4) “Letters of a Traveller” printed in 1864, also in “Crebuli”, 5) “The Widow of the 
House of Otar” 1888; 6) “A Strange story” printed in “Moambe”, 7) “A Christmas 
Story” 8) “The Four Gibbets” in “Iveria”. 

I translated Pushkin’s “Propheth” Lermontov’s “Prophet”, “Hadji Abrek” and 
“Mary” and Turgeniev’s “Verses in Prose” and some verses of Heine and Goethe. I 
also translated, in collaboration with Prince Ivane Machabeli, Shakespeare’s “King 
Lear”. I took part in the restoration of the original text of the famous Georgian 
poem “The Man in the Panther’s Skin”, also in editing: a) the poems of Prince 
Alexandre Chavchavadze, b) the poems of Vakhtang Orbeliani”, for which I wrote 
a preface, c) The ancient Georgian story of “Vis and Ramin”. 

In addition to these literary works I have written many short articles of political 
journalistic, critical and polemical character, also articles on educational questions. 
Among the most bulky of the journalistic publications may be mentioned “The 
Khizan Question”, “Life and Law”, “Concerning Brigandage in Transcaucasia”. 
Of the critical and polemical articles may be mentioned two which were printed 
as feuilletons in “Iveria”: “And You Call that History?!” (on Rustaveli) and 
“Armenian Savants and Outcrying Stones” the last of these recently appeared in a 
ussian translation and caused much ado in the local Armenian press. 

Of the edition of my complete collected works undertaken by the local 
Georgian Publishing Society, so far 4 volumes have appeared out of the proposed 
10 or 12 volumes. The volumes already published include verses, tales, stories and 
dramatic sketches.

Translated by Oliver Wardrop
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Prince Ilia Chavchavadze

Of the sa me scho ol is Prin ce Ilia Chav c ha vad ze (born 1837), who is in many 
res pects the most re mar kab le man that Ge or gia pos ses ses. All his po ems, and in de
ed all his works, whet her as a po et, a no ve list, a jo ur na list, an ora tor, or a fi nan ci er, 
bre at he a spi rit of the lofi est pat ri o tism. The re turn of spring and the awa ke ning of 
bird and flo wer to ful ler li fe are to him a re min der of the lon g - de la yed awa ke ning 
of his be lo ved land; his ele gi es in the Ku ra, the Arag va, the Ala za na are all full of 
the sa me fe e ling. It is, ho we ver, in “Li nes to the Ge or gi an mot her” that he most 
cle arly ex p res ses his ide as; afer re min ding the mat rons of Ge or gia how they ha ve 
ser ved the ir co untry in ti mes past, che er fully sen ding the ir sons forth to the fight 
and sus ta i ning the ir co u ra ge in the ho ur of mis for tu ne, he says: -

“… But why sho uld we shed id le te ars
For glory that will ne ’er re turn?
The ever - flo wing stre am of ye ars
Le a ves us no ti me to idly mo urn.

“ ‘Tis ours to tre ad an un t ri ed path
‘Tis ours the fu tu re to pre pa re.
If for ward thou dost ur ge thy sons,
Then an s wer’d is my ear nest pra yer.

“This is the task that wa its for the e,
Thou vir tu o us mot her of our land
Stren g t hen the sons, that they may be
The ir co untry’s stay with he art and hand.

“Inspi re them with fra ter nal lo ve,
Fre e dom, equ a lity and right,
Te ach them to strug g le ’ga inst all ill,
And gi ve them co u ra ge for the fight.”

Chav c ha vad ze’s ta les and po ems ha ve do ne mo re than an y t hing el se to awa ken 
the Ge or gi an pe op le to a sen se of the du ti es they ha ve to per form in the al te red con
di ti ons un der which they now li ve. His po em, “Me mo irs of a Rob ber”, which por t
ra yed the lazy co untry squ i res who li ved on the to il of the ir serfs, ma de a po wer ful 
im p res si on on the class it was me ant for; and the ta le, “Is that a Man?” which 
des c ri bes the li fe of a yo ung nob le who spends his who le ti me in eating, drin king, 
sle e ping and folly, bro ught a blush to the fa ces of hun d reds of his co un t r y men, and 
prom p ted them to se ek a wor t hi er mo de of exis ten ce. At first, the mo re con ser va ti
ve part of the no bi lity we re bit terly op po sed to the ra di cal ide as of Chav c ha vad ze, 
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but he has now suc ce e ded in brin ging ro und the ma jo rity of them to his way of 
thin king. He is edi tor of a da ily pa per, Ive ri a, which is re ad by all clas ses of so ci ety, 
and most of his ti me is spent bet we en his jo ur na lis tic du ti es and the ma na ge ment 
of the nob les’ Land Bank, an in s ti tu ti on fo un ded for the re li ef of the far mers.

Be si des tho se I ha ve men ti o ned, Chav c ha vad ze has writ ten many ot her works; 
with the fol lo wing ex t ract from “The Phan tom” I con c lu de this bri ef no ti ce of him: 
-

“O Ge or gi a, thou Pe arl and or na ment of the world. What sor row and mis for tu
ne hast thou not un der go ne for the Chris ti an fa ith! Tell me, what ot her land has 
had so thorny a path to tre ad? Whe re is the land that has ma in ta i ned such a fight 
twenty cen tu ri es long wit ho ut di sap pe a ring from the earth? Thou alo ne, Ge or gi a, 
co uldst do it. No ot her pe op le can com pa re with thee for en du ran ce. How ofen 
ha ve thy sons fre ely shed the ir blo od for the e! Every fo ot of thy so il is ma de fru it ful 
by it. And even when they bo wed un der op p res si on they al ways bra vely ro se aga in. 
Fa ith and fre e dom we re the ir ide als”.

Oliver Wardrop



უორდროპების ოჯახი (მარჯორი დედმამასთან და უმცროს ძმა 
 თომასთან ერთად) სტუმრად ილია ჭავჭავაძესთან 1896 წლის 
20 ივლისს ილიაობაზე

The Wardrop family visiting Ilia Chavchavadze. (Marjory with 
her parents and younger brother Thomas)  ‘Iliaoba’ July 20. 
1896. 

ოლღა და ილია ჭავჭვაძეები საგურამოს სახლის აივანზე. 
საგურამო. 1890იანი წლები

Olgha and Ilia on the balcony of the Saguramo house. 
Saguramo. 1890s.
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The Creative Works of Ilia Chavchavadze

Whi le most English re a ders are, to so me ex tent ac qu a in ted with the li te ra tu re 
of Per si a, the re are but few who are awa re of the exis ten ce of Ge or gi an li te ra tu re. 
Yet Ge or gia is well worthy of at ten ti on. The man in the Pan t her’s Skin, by Rus t ’ ha
ve li, the gre at epic po et of the XII th cen tury, lo ses not hing by com pa ri son with 
Fir da u si’s Shah Na meh; but what mo dern Per si an can be pla ced be si de Ba rat ’ has
h vi li or Chav c ha vad ze?  Endo wed by na tu re with ex cep ti o nal gifs, as si mi la ting 
ali ke the cul tu re of the East and West, the Chris ti an kin g dom of the Ca u ca sus 
ac hi e ved a high deg ree of re fi ne ment and en lig h ten ment at a very early da te; and, 
des pi te the fi er ce blasts of war that ha ve swept ce a se lessly over the land, the light 
of li te ra tu re has be en kept ali ve.   Prin ce Ilia Chav c ha vad ze was born in 1837. His 
fa mily has pro du ced many re mar kab le men, in c lu ding the po et Ale xan der Chav c
ha vad ze (1786-1846), who was much in flu en ced by the wri tings of Byron. Prin ce 
Ilia re ce i ved his edu ca ti on in the Tiflis gram mar - s c ho ol and the Uni ver sity of St. 
Pe ter s burg.   In 1863 he pub lis hed a jo ur nal, Sa kar t ’ h ve los Mo am be, which had a 
gre at in flu en ce on his co un t r y men. In the sa me ye ar he wro te his no vel, “Is that a 
Man?” in which he drew a pic tu re of the aim less li fe of the ave ra ge co untry squ i re. 
This ta le ra i sed a storm of il l - will, but it ac hi e ved the ob ject of its aut hor: the lan
ded gentry saw the ir fa ults mer ci lessly mir ro red forth; first of all they we re angry, 
then as ha med, fi nally awa ke ned to sel f -im p ro ve ment.   Chav c ha vad ze’s li te rary 
ac ti vity ex tends over a pe ri od of wel l - nigh forty ye ars, and falls in to three di vi si
ons. In the first, he is cri ti cal and sa ti ri cal, en de a vo u ring to ro u se men from the 
let hargy in which they lay. In the se cond, he en co u ra ges them to le ad a nob ler li fe, 
by re min ding them of the glo ri o us past of the ir co untry, and by de pic ting the he ro
ic de eds of pat ri ots. Fi nally, he has pas sed in to a pha se which may be des c ri bed as 
al most pu rely aes t he tic.   To this last di vi si on be longs the Her mit, writ ten in 1883, 
Ba sed upon a le gend, the po em has, in my opi ni on, a symbo lic me a ning ad ded is 
not the her mit me ant, per haps, to rep re sent me di a e va lism, and the shep herd girl, 
so be wit c hing and bright, the Re na is san ce, which has co me so much la ter in Ge or
gia than in the West? Be fo re her be a uty and glad ness the old li fe can not be li ved, 
and must eit her sha re in her joy or di e. From an ci ent Bud d hist le gend to mo dern 
French ro man ce, many sto ri es ha ve be en writ ten on the tem p ta ti on of holy rec lu
ses. The Her mit difers from all the se in its won der ful sim p li city. He re, we ha ve no 
the at ri cal mac hi nery, no daz z ling we alth, no dre ams of po wer to tempt the monk 
from his so li tu de, po verty and sufe ring; no vi si on of Cle o pat ra or Se mi ra mis to 
wi le him from the path of duty, but only a sim p le ma i den, in no cent and lo vely, who 
tells him of the pu re lo ves of man kind and of the jo yo us ness of li fe. Yet, we fe el that 
the tem p ta ti on is all the mo re sub t le and strong for its very sim p li city. In the ori gi
nal the style is dig ni fi ed and har mo ni o us, and the des c rip ti ons are full of po etry, 
and ten der sympathy with na tu re in all her mo ods.   It is not as a po et and no ve list 
alo ne that Prin ce Ilia is dis tin gu is hed. He is the Edi tor of a da ily pa per, Ive ri a, pub
lis hed in Tiflis, ma na ging di rec tor of the Land Bank of the No bi lity (an in s ti tu ti on 
which de vo tes all its pro fits to edu ca ti o nal and ot her phi lan t h ro pic work), an elo
qu ent ora tor, and in all the so ci al li fe of the na ti on the most pro mi nent fi gu re.   I 
reg ret that my tran s la ti on is so far from do ing jus ti ce to the ori gi nal. The dif culty 
of le ar ning a ton gue hit her to un k nown in the West, and of ren de ring an idi om 
unal li ed to any known fa mily of lan gu a ges may be ple a ded as so me ex cu se for my 
shor t co mings. 

Marjory Wardrop
Kertch, Crimea, October 1895მარჯორი უორდროპი

Marjory Wardrop

თომას უორდროპი

Thomas Wardrop
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