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ძვირფასო მკითხველო,
თქვენ წინაშეა კრებული, რომელიც უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ემიგრანტის, ქართული 

დიასპორის თვალსაჩინო წარმომადგენლის სვიმონ (სიმონიკა) დადიანის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას 
ასახავს. ორმაგად სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ წინამდებარე გამოცემაში დადიანის შემოქმედებასთან 
ერთად, რომელიც ფერწერული ტილოებისა და გრაფიკული ნამუშევრების საინტერესო კოლექციას 
მოიცავს, შესულია მასთან დაკავშირებული საარქივო მასალები და პირადი წერილები. ეს 
უკანასკნელი კარგად ასახავს მხატვრის შინაგან სამყაროს, იმ დაუძლეველ მიზიდულობის ძალას 
სამშობლოსაკენ, რომელიც ქართველი ემიგრანტის ცხოვრებას მუდამ თან ახლდა. მიუხედავად იმისა, 
რომ სვიმონ დადიანი უცხოეთში ჩამოყალიბდა შემოქმედად, ის ეროვნულ ფესვებს ვერ მოსწყდა, 
რაზეც საუკეთესოდ მიუთითებს წერილებში გადმოცემული მისი ფიქრები, მიზნები, სამომავლო 
გეგმები. მხატვარი ყველა ნამუშევარს ხელს ქართულად აწერდა, ფიქრობდა ქართული ხალხური 
ზღაპრების დასურათებაზე, დარდობდა ბოლნისის სიონისა და მარტვილის საეპისკოპოსო ტაძრების 
მდგომარეობაზე, განიხილავდა თანადროულ ქართველ მხატვართა შემოქმედებას და უკვდავი ოპერის 
“აბესალომ და ეთერის” ჰანგებს უსმენდა... სწორედ ამიტომაც მისთვის უდიდესი ბედნიერება იქნებოდა 
შემოქმედებითი მემკვიდრეობის სამშობლოს წიაღში დაბრუნება. დამოუკიდებელი საქართველოს 
ისტორიაში ბევრ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ჰქონია, ამიტომაც მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო 
ამ წამოწყების ინიციატორებს, სვიმონ დადიანის შთამომავლებსა და მემკვიდრეებს: ქალბატონ 
ლია ვოდე-მდივანს, ბატონ მიხეილ ვოდე-მდივანს, ქალბატონ მია ღვინიაშვილს, მათმა შრომამ და 
მოწადინებამ სასიკეთო შედეგი გამოიღო - ქართველი ერის საგანძური კიდევ უფრო გამდიდრდა.

საქართველოს პარლამენტის  წევრი
სალომე ზურაბიშვილი 

Dear reader,
This catalogue depicts the life and work of Svimon (Simonka) Dadiani - a Georgian emigrant and a promi-

nent representative of the Georgian diaspora abroad. It is considerable that together with Dadiani’s work, which 
encompasses an interesting collection of paintings and graphic works, the present edition is accompanied by the 
artist’s archival materials and personal letters, which perfectly illustrate the inner world of the artist and his infinite 
gravitation towards his homeland. Although, as an artist, Svimon Dadiani was formed abroad, he did not lose his 
national roots. This fact is consolidated by the thoughts, goals, and future plans laid out in his private correspond-
ence. All Svimon’s works were signed in Georgian; he thought to illustrate Georgian folk tales; he worried about 
the conditions of the Bolnisi Sioni and Martvili episcopal churches; he reviewed the creativity of Georgian  modern 
 artists and listened to the immortal Georgian opera ‘Abesalom and Eteri.’ That is why he would have been so happy 
to have his creative heritage returned to his homeland. There have been few facts like this in the history of inde-
pendent Georgia, therefore, I want to thank the inspirers of this initiative, the descendants and heirs of Svimon 
Dadiani: Madam Lia Vodé-Mdivani, Mr. Mikheil Vodé-Mdivani and Ms. Mia Gviniashvili, the outcome of whose 
work and eagerness is a rich treasure for the Georgian people.

Member of the Parliament of Georgia, 
Salome Zurabishvili
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პატივცემულო მკითხველო,
საქართველოს ხელოვნების სასახლე ჩვენი ერის უდიდეს ეროვნულ საგანძურს ინახავს, ამიტომაც 

ორმაგად სასიხარულოა,  ამ შესანიშნავ კოლექციას ქართული ემიგრანტული მხატვრობის თვალსაჩინო 
წარმომადგენლის სვიმონ დადიანის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა რომ შეემატა. მხატვარი ამ ფაქტით 
ალბათ ყველაზე მეტად გაიხარებდა, აკი ამბობდა კიდეც თავის ერთ-ერთ წერილში, რომ სურვილი 
ჰქონდა საქართველოში მამაპაპისეულ სახლში ყველა ნახატი ერთად გამოეფინა... ჩემთვის, როგორც 
ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარისათვის  უდიდესი პატივი იყო ამ პროექტში 
მონაწილეობის მიღება, ეს, ერთი მხრივ, სასიხარულო და ამასთანავე ფრიად საპასუხისმგებლო 
მისია გახლავთ. ვსარგებლობ შემთხვევით და განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი ქალბატონ მია 
ღვინიაშვილს, სვიმონ დადიანის ერთ-ერთ მემკვიდრეს, რომლის ენერგიულმა და დაუღალავმა 
შრომამ სამშობლომდე მოიტანა მხატვრის გაუხუნარი ფერების მადლი, დიდი  პატივისცემა  ეკუთვნით  
ქალბატონ ლია ვოდე-მდივანსა და მიხეილ ვოდე-მდივანს, დიახ, მათ შეუნახეს ქართველ ხალხს 
უნიკალური საგანძური, წლების ქარტეხილებს გამოატარეს ეს ბრწყინვალე მემკვიდრეობა და 
სამშობლოს საგანძური უშურველად დაუბრუნეს. ამ სამივე ადამიანის საქმიანობა მოქალაქეობრივი  
პატრიოტიზმის საუკეთესო მაგალითია. მადლობას ვუხდი ქალაქ თბილისის მერიას, რომელმაც  
მუზეუმს საშუალება მისცა, გამოექვეყნებინა და ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გაეხადა 
სვიმონ დადიანის ტილოები, გრაფიკული ნამუშევრები, საარქივო წერილები და ფოტოები. მადლობას 
ვუხდი ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრს, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც ამ 
პროექტში მუზეუმთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული, მადლიერებას იმსახურებს საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო და საფრანგეთში საქართველოს საელჩო, ამ უწყებათა ერთობლივმა და ეფექტურმა 
მუშაობამ საშუალება მოგვცა, დიდი ეროვნული განძი სამშობლოში წარმატებით დაგვებრუნებინა.

საქართველოს ხელოვნების სასახლის
მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარე

არჩილ გელოვანი

Dear reader,
The Art Palace of Georgia already preserves some of the greatest treasures of our nation, which is why it is so 

exciting that this precious collection has been enriched by the creative legacy of Svimon Dadiani - one of the most 
prominent artists and representatives of Georgian émigrés. The artist himself would doubtless be the happiest to 
know this, as in his letters he wrote of his dream to exhibit his paintings in his ancestral home of Georgia. For me, 
as the Chairman of the Art Palace’s Board of Trustees, it was a great honor to participate in this project. Our mission 
was both a very important and a very responsible one. I would like to express my gratitude to Mia Ghviniashvili, a 
descendant of Svimon Dadiani, whose vigorous and tireless work brought these precious works to our homeland. 

I also direct my great respect to Lia and Mikheil Vodé-Mdivani, who, despite many difficulties, managed to pre-
serve this unique treasure and have it returned to the Georgian people. The dedication of these three is a perfect 
example of real patriotism. I would like to thank Tbilisi City Hall, which allowed the Museum to publish and make 
accessible the works, archive letters and photos of Svimon Dadiani. 

I would further like to thank Salome Zurabishvili, Member of the Parliament of Georgia, who was actively in-
volved in the project. The Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia, Ministry of Foreign Affairs 
of Georgia and the Embassy of Georgia in France made a special contribution to this important project. The effec-
tive joint work of these institutions gave us the opportunity to return the precious national treasure, the works of 
Svimon Dadiani, to his homeland.

Archil Gelovani
Chairman of the Art Palace’s Board of Trustees
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სვიმონ დადიანი სახელოსნოში
Svimon Dadiani in his studio

svimon dadianis SemoqmedebiTi gza

Svimon Dadiani’s Path of Creativity
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ქართველიმოდილიანისდაბრუნება

მითხარ შენ დო ბა... და ჩემს მხა რე სა,
ოდეს მო უთხ რობ ამ ბებს მწა რე სა,
სთქვი, რომ წარ წე რა იხი ლე ლოდ ზე –
ძვლე ბიც კი ფიქ რობს სა ქარ თ ვე ლო ზე!..

ამ გან წყო ბით გა ზარ და შვი ლე ბი, რო მელ თა შო რი საც ნა ბო ლა რა იყო სვი
მონ და დი ა ნი.  ის სი მო ნი კა, ისე თი მხატ ვა რი რომ გახ და, ამე რი კე ლებ მა თა ვი სი 
სტი ლი ზა ცი ით დიდ ხე ლო ვანს  მო დი ლი ანს შე ა და რეს. თა ვის მა სამ შობ ლომ კი 
სულ ახ ლა ხან გა იც ნო... 

ეპი ტა ფი ა, რო მე ლიც ტექსტს წა ვუმ ძღ ვა რეთ, სვი მო ნის მა მის, კო კი 
(ნიკოლოზ) და დი ა ნის  გან სას ვე ნე ბელს აწე რი ა პა რიზ თან ახ ლოს, ლე ვი ლის სა
საფ ლა ო ზე...

“მჩუქებლები არი ან მფლო ბე ლე ბი ფერ წე რუ ლი ტი ლო ე ბი სა და ქან და კე ბე
ბის, ნა მუ შევ რე ბი სა მხატ ვარ სვი მონ და დი ა ნი სა, რო მელ მაც თა ვის სი ცოცხ ლე ში
ვე გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი, რომ მი სი ნა მუ შევ რე ბი ერთ დღეს გა დას ცე მო და სა ქარ
თ ვე ლოს, რო დე საც ის და იბ რუ ნებ და და მო უ კი დებ ლო ბას, რა თა ნა მუ შევ რე ბი 
გა მო ფე ნილ და გაც ნო ბილ ყო ფი ლი ყო ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ...

სვი მონ და დი ა ნი იყო შვი ლი თა ვა დიშ ვილ ნი კო ლოზ და დი ა ნი სა და თა ვა დის 
ასულ მე რი წე რეთ ლი სა, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო დან გა იქ ც ნენ 1921 წელს  რუ
სე თის ბოლ შე ვი კუ რი ჯა რე ბის შე მოს ვ ლის შემ დეგ. თა ვა დიშ ვი ლი ნი კო ლოზ და
დი ა ნი იყო მჩუ ქებ ლის დი დი ბე ბი ის, თა ვა დის ასულ სო ფიო და დი ა ნის ძმა. დღეს 
სა ქარ თ ვე ლო არის თა ვი სუ ფა ლი და და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო...”.

ეს გახ ლავთ 42 წლის შემ დეგ სვი მონ და დი ა ნის სურ ვი ლის შე სა ბა მი სად შედ
გე ნი ლი შე თან ხ მე ბის ტექ ს ტი, რო მელ საც ხე ლი მო ე წე რა პა რიზ ში მხატ ვ რის მემ კ
ვიდ რე ებს, მი ხე ილ და ლია ვო დე- მ დივ ნებ სა და ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლეს შო რის. 
სიმ ბო ლუ რი იყო ხელ მო წე რის ცე რე მო ნი აც: პა რიზ ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა ელ ჩო ში, 
საფ რან გეთ ში სა ქარ თ ვე ლოს ელ ჩის ეკა ტე რი ნე სი რა ძე- დე ლო ნეს თან დას წ რე
ბით,  სა ქარ თ ვე ლოს რუ კი სა და დრო შის ფონ ზე... 

ხელ მო წე რის შემ დეგ მი ხე ილ ვო დე- მ დი ვან მა ცრემ ლი ვერ შე ი კა ვა, მის მა 
დამ, ქალ ბა ტონ მა ლი ამ კი გულ ზე, იქ სა დაც სვი მონ და დი ა ნის ჯვა რი ეკი და, 
ხე ლი მი ი დო და წარ მოთ ქ ვა: “სვიმონი დღეს აქ არის! ვი ცი, რომ ის ამ ყვე ლა
ფერს ხე დავს”.  

და სა ქარ თ ვე ლომ თა ვი სი 25-წლიანი და მო უ კი დებ ლო ბის პე რი ოდ ში და იბ
რუ ნა ყვე ლა ზე დი დი ფერ წე რუ ლი კო ლექ ცი ა, უნი კა ლუ რი გან ძი, რო მე ლიც მრა
ვა ლი თა ო ბის ხე ლო ვან თა და ქვეყ ნის რი გით მო ქა ლა ქე თა ოც ნე ბის ას რუ ლე ბის 
სიმ ბო ლოდ იქ ცა...

“...ჩემს სუ რა თებს შე ნი შვი ლიშ ვი ლე ბის თ ვის ვაგ რო ვებ დი... გა ჩუ ქე ბას ამის 
გა მო გა და ვეჩ ვი ე... იმ დე ნი ნა მუ შე ვა რი მო მიგ როვ და, და სად გომ ად გილს ვერ 
ვნა ხუ ლობ... შენ მა ლე შვი ლიშ ვი ლე ბის ქორ წილს და ეს წ რე ბი. მე კი, თუ მე ღირ
სა, მა შინ ლე კურს და ვუვ ლი... და ეს ჩე მი ბავ შ ვო ბის მე რე პირ ვე ლად იქ ნე ბა... 
სულ პა ტა რა ვი ყა ვი, ვთქვი, ლე კურს მარ ტო სა მეგ რე ლო ში ვი ცეკ ვებ - მეთ ქი. და 
ასე დარ ჩა...“ – სწერ და სვი მონ და დი ა ნი შო რე უ ლი ამე რი კი დან თბი ლის ში სა
კუ თარ დას, ბა ბო და დი ანს. იქ ვე, თა ვის ერთ სა ნუკ ვარ სურ ვილ საც დას ძენ და: 
“ოცნებაში გა და ვე დი: ჩე მი ყო ვე ლი ნა მუ შე ვა რი, იქ ნებ ერთ დღეს, ერ თად ჩე მი 
მა მის ან ბა ბუ ის სო ხუ მის ზღვის პი რა სახ ლ ში მო ვა თავ სო”.

სვი მონ და დი ა ნი პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს, 1916 წლის 23 ივ ლისს 
იმე რე თის სო ფელ წირ ქ ვალ ში და ი ბა და. ომი ვით  მშფოთ ვა რე ცხოვ რე ბა მის 
ოჯახს თით ქოს ბე დის წე რად ერ გო.

ნიკოლოზ (კოკი) დადიანი
Nikoloz (Koki) Dadiani

კოკი დადიანი შვილებთან - სიმონიკა 
(მარცხნივ) და  გიორგი (მარჯვნივ)
Koki Dadiani with his children -
Simonika (left) and Giorgi (right)
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Svimon Dadiani’s Life

Svimon Dadiani was born on July 23 1916 in Tsirkvali, a small town in Im-
ereti, in the house of Prince Svimon Tsereteli, who was his maternal grandfa-
ther. He was the son of Prince Nicholas Dadiani and Princess Mary Tsereteli. 
He lived in Georgia up to the age of 5.

After the entry of the Russian Bolshevik  troops in 1921, his family fled from 
Georgia. 

His sister Babo recalls: “On February 25 1921, we all fled to Batumi by night. 
We left everything… our beautiful and richly decorated house… unopened 
boxes, wedding gifts… We could not take anything from it, so my parents lost 
everything. They quickly left Rtishevi Street. They went on foot to the station. 
Someone near the palace, maybe a merchant, was sitting in a car loaded with 
suitcases. My brother Buchu, who came to help mother, asked him to take them 
all to the station. After he refused, Buchu showed a gun and threatened him. At 
this moment Paolo Iashvili appeared. He was an acquaintance of his, and thus 
Mary, Mia, Giorgi and Simon were taken to the station.”

After a long wait in Constantinople, the family split up. One of Simon Dadi-
ani’s sisters, Babo, left with her spouse and returned to Georgia. The rest of the 
family moved to Paris via Marseille in 1922.

Simon Dadiani’s father’s life was henceforth filled with great sorrow. He was 
a thoroughly educated intellectual, one of the leaders of the Georgian nobility, 
a national figure. In one of his letters Simon writes: “I asked my father to write 
memoirs, which he started but soon abandoned. Who knows how difficult it 
was for him to write about the past? Of course, it was not a matter of time, but 
of psychology. Maybe writing would have revived lots of feelings. He never said 
a word but I knew how much he suffered. The only reason for that was the dis-
tance from his homeland and relatives. How many times did I see him alone in 
his room, lost in his thoughts, a book on his knees… I would leave silently… I 
knew what he felt and he could see that I was able to understand many things… 
but we did not talk. He would look at me and say ‘what a pity’… That was all he 
would say, and a tear would drop from his eye.”

Simon Dadiani studied in Lycée Lakanal in Sceaux, in the suburbs of Paris, 
where many Georgians lived. Then his family moved to Paris, and he carried 
on his studies in Lycée Pasteur. He got his baccalauréat and left to study in the 
Art School in Perugia, Italy.

After the death of his father, when World War II broke out, he left France in 
March 1940 for the United States. He settled down on the West Coast, in San 
Francisco, California.

He enrolled as a volunteer in the American army immediately after Ger-
many declared war against the United States and took part in the landing at 
Casablanca on November 8, 1942, in the North  Africa campaign, and the land-
ing in Sicily. He fought valiantly in the battle of Monte Cassino. He was part 
of the seven survivors from the battalion that left the United States. He was 
awarded many military decorations and was the only Georgian who fought in 
the American army during the war.

მერი წერეთელი-დადიანისა
Mary Tsereteli-Dadiani

მია, გიორგი და სიმონიკა დადიანები
Mia, Giorgi and Simonika Dadiani

მერი წერეთლის სასახლე
Palace of Mary Tsereteli
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“1921 წლის 25 თე ბერ ვალს, ღა მით, ყვე ლა ნი გა ვი ქე ცით ბა თუმ ში, – იგო
ნებ და სვი მო ნის და ბა ბო და დი ა ნი, – დავ ტო ვეთ ყვე ლა ფე რი, ულა მა ზე სად და 
მდიდ რუ ლად მორ თუ ლი ბი ნა. გა უხ ს ნე ლი ყუ თე ბი – სა ქორ წი ნო სა ჩუქ რე ბი... ვე
რაფ რის წა ღე ბა ვერ მო ვას წა რით... ასე ვე ყვე ლა ფე რი და კარ გეს ჩემ მა მშობ
ლებ მა. სიჩ ქა რით გა მო ვიდ ნენ რტი შე ვის ქუ ჩი დან. მი დოდ ნენ ფე ხით სად გუ რამ
დე. სა სახ ლეს თან ვი ღაც, ეტყო ბო და ვა ჭა რი იყო, ჩე მოდ ნე ბით დატ ვირ თულ 
მან ქა ნა ში იჯ და. ბუ ჭუ, ჩე მი ძმა, რო მე ლიც მი ვი და, რომ დე დას დახ მა რე ბო და, 
ამ პირს სთხოვ და წა ეყ ვა ნა ქა ლი, სა მი შვი ლით სად გუ რამ დე. მან უარი უთხ რა. 
ბუ ჭუმ იარა ღი ამო ი ღო და და ე მუქ რა. ამ დროს პა ო ლო იაშ ვი ლი გა მოჩ ნ და. ეს 
კა ცი მი სი ნაც ნო ბი გა მოდ გა და ძა ლით ჩას ვეს მე რი, მი ა, გი ორ გი და სი მო ნი კა 
მან ქა ნა ში. ასე მი ვიდ ნენ სად გურ ში”.

კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში რამ დე ნი მეთ ვი ა ნი ლო დი ნის შემ დეგ ოჯა ხი გა ი ყო, სი
მო ნი კას ერ თ -ერ თი და ბა ბო და დი ა ნი მე უღ ლეს თან, ალექ სან დ რე მას ხა რაშ ვილ
თან, ერ თად სამ შობ ლო ში დაბ რუნ და. თა ვად სი მო ნი კა კი დარ ჩე ნილ და- ძ მას ა 
და მშობ ლებ თან ერ თად მარ სე ლის გავ ლით პა რი ზის გზას და ად გა. “ძალიან ბევ
რ მა გაგ ვა ცი ლა: ნა თე სა ვებ მა, მე გობ რებ მა... მა მა სა ოც რად ნაღ ვ ლი ა ნი გვემ შ ვი
დო ბე ბო და”, – და წერს მოგ ვი ა ნე ბით ბა ბო და დი ა ნი, მთე ლი ცხოვ რე ბა გაჰ ყ ვე ბა 
ნაღ ვე ლი კო კი და დი ანს, ზედ მი წევ ნით გა ნათ ლე ბულ ინ ტე ლი გენტს, სე ნა კის მაზ
რის თა ვა დაზ ნა უ რო ბის წი ნამ ძღოლს, მარ შალს, ეროვ ნულ მოღ ვა წეს, საფ რან
გეთ ში მოძ რა ო ბა „ქართლოსის“ და მა არ სე ბელს, ძლი ერ სა და წარ მო სა დეგს. 
ვიქ ტორ ნო ზა ძე ამ ბობ და, ძა ლი ან სევ დი ა ნი თვა ლე ბი ჰქონ და კო კი და დი ან სო... 
ჩანს, ეს სევ დი ა ნი თვა ლე ბი ნა ბო ლა რა შვილს ცუც ნას (ასე ეძახ დ ნენ სვი მონს 
და- ძ მე ბი ბავ შ ვო ბა ში) მთე ლი ცხოვ რე ბა და ა მახ სოვ რ და. ამას თან და კავ ში რე
ბით სვი მო ნი ერ თ -ერთ წე რილ ში იხ სე ნებ და: “მამას მო გო ნე ბე ბის და წე რა ვთხო
ვე, და იწყო და მი ა ტო ვა.  ვინ იცის, რამ დე ნად ძნე ლი იყო მის თ ვის წე რა. ცხა დი ა, 
დრო ზე არ იყო და მო კი დე ბუ ლი, ეს უფ რო ფსი ხო ლო გი უ რი მო მენ ტი იყო. ვინ 
იცის, რა გან ც დას, რა მო გო ნე ბას გა ა ცოცხ ლებ და ასე თი წე რა?! მარ თა ლია არას 
ამ ბობ და, მაგ რამ კარ გად ვი ცი, რამ დე ნად იტან ჯე ბო და კო კი. ტან ჯ ვა სამ შობ ლო
დან და ნა თე სა ვებ თან და შო რე ბა იყო. რამ დენ ჯერ მი ნა ხავს მარ ტო, თა ვის ოთახ
ში, თა ვის სა ვე ფიქ რებ ში და კარ გუ ლი, წიგ ნი მუხ ლებ ზე, თუმ ცა კითხ ვის თა ვი 
არ ჰქონ და. ჩუ მად მი ვე პა რე ბო დი... ვი ცო დი, რა საც გა ნიც დი და და თვი თო ნაც 
ხვდე ბო და, რომ მე მი სი ბევ რი რამ მეს მო და... თუმ ცა ერ თურთს ერთ სიტყ ვა საც 
არ გა ვუც ვ ლი დით. ის შე მომ ხე დავ და და იტყო და “აფსუს”... სხვას არა ფერს. ამ 
სიტყ ვის წარ მოთ ქ მი სას ხში რად ცრემ ლი მოს დ გო მია თვალ ზედ”...

თავ და პირ ვე ლად სვი მო ნი სას წავ ლებ ლად მი ა ბა რეს ლი ცე უმ Lakanal-ში, დე
და ქა ლა ქის გა რე უ ბან ში. იმ დროს პა რი ზის   გა რე უბ ნის ამ ქა ლაქ ში (Sceaux) 
ბევ რი ქარ თ ვე ლი ცხოვ რობ და. შემ დეგ ახალ გაზ რ და სწავ ლას აგ რ ძე ლებს პას ტე
რის სა ხე ლო ბის ლი ცე უმ ში, რომ ლის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე ბა კა ლავ რის ხა რის
ხით მი ემ გ ზავ რე ბა იტა ლი ა ში, პე რო ზის ხე ლოვ ნე ბის სკო ლა ში.

1939 წელს, მა მის გარ დაც ვა ლე ბი სა და მე ო რე მსოფ ლიო ომის დაწყე ბის 
შემ დეგ, სვი მო ნი საფ რან გეთს თავს ანე ბებს. 1940 წლის მარ ტ ში ის ამე რი კის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მი ემ გ ზავ რე ბა და ამე რი კულ ჯარ ში ეწე რე ბა, სა დაც გერ
მა ნი ის წი ნა აღ მ დეგ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა დე სან ტო ოპე რა ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობს 
აქ ტი უ რად. იბ რ ძ ვის კა საბ ლან კა ში, შემ დეგ სი ცი ლი ა ში. სვი მონ და დი ა ნი ჯერ ჯე
რო ბით ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ერ თა დერ თი ქარ თ ვე ლი ა, ვინც ამე რი კუ ლი დრო შის 
ქვეშ მე ო რე მსოფ ლიო ომ ში იბ რ ძო და...

სვი მონ და დი ა ნის დის შვი ლიშ ვილ მა, მხატ ვ რის კო ლექ ცი ის სამ შობ ლო
ში დაბ რუ ნე ბის ინი ცი ა ტორ მა მია ღვი ნი აშ ვილ მა არა ერ თი წი ნა აღ მ დე გო ბა 
თუ ხე ლის შემ შ ლე ლი ბა რი ე რი დაძ ლია ღირ სე უ ლი წი ნაპ რის სამ შობ ლო ში 
„დასაბრუნებლად“ –  მან ხომ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლეს სვი მონ 
და დი ა ნის უნი კა ლუ რი არ ქი ვი გა დას ცა. 

სვიმონ დადიანის ბავშვობა
Childhood of Svimon Dadiani

გიორგი, მია, სვიმონ დადიანები
Giorgi, Mia, Simon Dadiani

ნიკოლოზ (კოკი) დადიანი
Nikoloz (Koki) Dadiani
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After the end of the war, with a veteran grant, he attended the school of Fine 
Arts in Charlottesville, Virginia. He set out on an artistic career in many fields: 
sculpture, ceramic, painting, drawing, and decoration. In a letter to his sister 
Babo, he spoke about art: “My sweetest Babo! What should I write about myself 
– I have been working for four months and paintings are gradually being sold. 
My dream, however, is to collect as many as I can, and arrange an exhibition in 
Paris. I have finished one of the drawings and put it aside for you. The colors 
are thoroughly lilac, which is very difficult to draw, by the way. An artist must 
permanently work on himself and each developing period, he must look for the 
form and way to express what is on his mind. Before he reaches this point, he 
should try his best and thus develop his own style or manner.”

To develop his own style, Simon Dadiani worked on many of his childhood 
paintings. Although as a young painter, naïve lines prevailed in his drawings, 
as a mature professional, he demonstrated the obvious influence of Salvador 
Dali. The paintings of this period, such as ‘Desert and Silhouettes of the Brown 
Rocks’ can be considered classical works of surrealism. Along with Salvador 
Dali, Picasso’s creativity also played a considerable role in shaping the young 
artist’s vision. The colourful geometrical figures featured on ‘Blue Bird’ and 
‘The Queen of Spades’ are influenced by Picasso’s spectrum of colours and com-
positional layers. 

There is another interesting painting of Simon Dadiani named ‘Girl and 
Fruit.’ At first glance we see that theme, the picture seems to have much in com-
mon with Valentin Serov’s famous work ‘Girl with Peaches.’ In this depiction, 
the creative research process of the painter is seen in the best way. We observe 
the influences of great artists and under these influences, the formation process 
of his own outstanding handwriting. Simon’s handwriting is perfectly illustrat-
ed in his abstract works. Till now Georgia might not have such a great master 
of abstract painting. On his canvases he creates the most attractive expressive 
figures which captivate each watcher’s mind.

The art critic Ketevan Abramishvili truthfully indicates: “it is impossible not 
to be fascinated by the artist’s minimalist but very expressive forms that are 
distinctive for his creativity. White and black are dominants in his paintings, 
and you may well be astonished by the pictorial graduation of these two colours 
as well as tiny colourful strokes alongside dominants. The stroke is sometimes 
red and sometimes yellow; it seems that they are trying to get rid of the black 
cover, that is why we may assume that by the type of drawing, the painter was 
expressing his feelings and emotions in terms of his dream and hope to return 
in his homeland together with his art”. 

After 1950, Simon Dadiani was actively involved in various exhibitions in 
the US:

1951 – Grand Central Art Gallery, New York
1952 – Oakland Art Gallery; San Francisco Museum of Art
1953 – ‘The Work of Ten Artists’ at the Worth Avenue Gallery, Palm Beach; 

‘15th Annual Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture’, Palm Beach; 
‘Twenty-Nine American Artists’, Montrose Gallery, New York

სვიმონ დადიანი ახალგაზრდობაში
Svimon Dadiani in his youth

სვიმონ დადიანი ახალგაზრდობაში
Svimon Dadiani in his youth

სვიმონ დადიანი ახალგაზრდობაში
Svimon Dadiani in his youth
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...ძვირფას წე რი ლებ სა და დო კუ მენ ტებს  შო რი საა სი მო ნი კას ამე რი კულ ჯარ
ში გა და ღე ბუ ლი ფო ტო ე ბი. გამ ხ დარ, მაგ რამ წარ მო სა დეგ ახალ გაზ რ დას ჯა რის
კა ცის სამ ხედ რო ფორ მა უხ დე ბა. ამ სუ რა თის და ნახ ვი სას ძა ლა უ ნე ბუ რად გახ
სენ დე ბა ერ თი საბ რ ძო ლო ის ტო რი ა: 1944 წლის 17 იან ვ რი დან 18 მარ ტამ დე 
მიმ დი ნა რე ობ და მე ო რე მსოფ ლიო ომის ყვე ლა ზე სის ხ ლი ა ნი და ხან გ რ ძ ლი ვი 
შე ტა კე ბა – იგი ვე მონ ტე კა სი ნოს ბრძო ლა. სვი მო ნი ამ “ხალხთა ბრძო ლა ში” 
ამე რი კულ ბა ტა ლი ონ თან ერ თად მო ნა წი ლე ობ და. სა ბედ ნი ე როდ, იმ ამე რი კელ 
შვიდ მებ რ ძოლს შო რის აღ მოჩ ნ და, ვინც მტრის ტყვი ას სას წა უ ლებ რი ვად გა და
ურ ჩა...

ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, რო გორც ვე ტე რანს აშ შ -ის მთავ რო ბამ ფუ ლა დი 
დახ მა რე ბა და უ ნიშ ნა, სა ყუ რადღე ბოა სვი მონ და დი ა ნის არ ქივ ში შე მორ ჩე ნი ლი 
სერ ტი ფი კა ტი, რო მე ლიც ადას ტუ რებს, თუ რო გო რი პა ტი ვის ცე მით გა მო ა ცი ლეს 
ქარ თ ვე ლი მე ო მა რი ამე რი კუ ლი არ მი ი დან: 

“ღირ სე უ ლი გა დად გო მის მოწ მო ბა” 
ეს დო კუ მენ ტი დას ტუ რია იმი სა, რომ პირ ვე ლი კლა სის რი გი თი სვი მონ და დი

ა ნი – ნომ რით 32863701, კრო უ დე რის ბა ნა კი, მი სუ რი – ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია მად ლი ე რე ბით, დას
ტუ რად იმი სა, რომ პა ტი ოს ნად და ერ თ გუ ლად ემ სა ხუ რა ამ ქვე ყა ნას.

სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის თ ვის და ნიშ ნუ ლი ფუ ლა დი დახ მა რე ბით სი მო ნი კა სწავ
ლას აგ რ ძე ლებს ვირ ჯი ნი ის ქა ლაქ Charlottsville (შარლოტვილის) ხე ლოვ ნე ბის 
სკო ლა ში. შე მოქ მე დე ბი თი აღ მას ვ ლა მხატ ვარ მა და მა ჯე რებ ლად და იწყო. მის 
წარ მა ტე ბას დი დი შრო მა გა ნა პი რო ბებ და. ამის დას ტუ რია ბა ბო და დი ა ნის თ ვის 
გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის ის ფრაგ მენ ტე ბი, სა დაც სი მო ნი კა სა კუ თარ ხე ლოვ ნე
ბა ზე სა უბ რობს. სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ რამ დე ნი მე ამო ნა რიდს მო ვიყ ვანთ: “გეხვევი 
მაგ რად, ჩე მო სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა! ჩე მი რა მოგ წე რო – ეს ოთხი თვეა ბევრს 
ვმუ შა ობ, ნა ხა ტე ბიც ნელ - ნე ლა იყი დე ბა, თუმ ცა ჩე მი ოც ნე ბა ა, ბევ რი მო ვაგ რო
ვო და პა რიზ ში გა მო ფე ნა მო ვაწყო. ერ თ -ერ თი სუ რა თი და ვამ თავ რე და ცალ კე 
გა დავ დე შენ თ ვის. სულ იასა მა ნის ფე რე ბი ა, რაც სხვა თა შო რის ძა ლი ან ძნე ლი 
და სა ხა ტი ა... მხატ ვარ მა მუ დამ სა კუ თარ თავ ზე უნ და იმუ შა ოს, ყო ვე ლი გან ვი
თა რე ბის პე რი ოდ ში რო გორც ხე ლო სან მა, ისე უნ და ეძე ბოს სა კუ თარ  სათ ქ მე
ლის გად მო ცე მის ფორ მა და გზა. მა ნამ ამას მი აღ წევს, ბევ რი რამ უნ და სცა დოს, 
ამით  კი ვი თარ დე ბა სა კუ თა რი სტი ლი ანუ ხელ წე რა”.

სა კუ თა რი სტი ლის შე სა მუ შა ვებ ლად სი მო ნი კამ ბევ რი იმუ შა ვა თა ვის თავ ზე, 
თუ მი სი ბავ შ ვო ბის ნა ხა ტებ ში გუ ლუბ რ ყ ვი ლო მო ნას მე ბი ჭარ ბობს, სიყ მაწ ვი ლე
ში აშ კა რად გა ნიც დის სალ ვა დორ და ლის გავ ლე ნას. ტი ლო ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ამ 
პე რი ო დის ნა ხა ტე ბი, კერ ძოდ,  „უდაბნო“ და „ყავისფერი კლდე ე ბის სი ლუ ე ტე
ბი“, სი ურ რე ა ლიზ მის კლა სი კურ ნი მუ შე ბად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ. სალ ვა დორ 
და ლის შემ დეგ სვი მონ და დი ან ზე პი კა სოს შე მოქ მე დე ბა მაც გან სა კუთ რე ბუ ლად 
იმოქ მე და, რა ზეც მოწ მობს მი სი ორი ნა მუ შე ვა რი: “ლურჯი ჩი ტი” და “პიკის ქა-
ლი”. ამ ტი ლო ებ ზე გად მო ცე მუ ლი ფე რა დი გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბით შექ მ ნი
ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი აშ კა რად საზ რ დო ო ბენ პი კა სოს ტი ლო ე ბის ფერ თა პა ლიტ
რი თა და კომ პო ზი ცი უ რი წყო ბით. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას კი დევ ერთ ნა ხატ ზე, 
პი რო ბი თი სა ხელ წო დე ბით “გოგონა და ხი ლი”,  რომ ლის სი უ ჟე ტი და კომ პო ზი
ცია თით ქოს ძა ლი ან ჰგავს ვა ლენ ტინ სე რო ვის ცნო ბილ ნა მუ შე ვარს “გოგონა 
ატ მე ბით”, თუმ ცა აქ ყვე ლა ზე კარ გად ჩანს და დი ა ნის შე მოქ მე დე ბი თი ძი ე ბის 
პრო ცე სი, დი დი მხატ ვ რე ბის გავ ლე ნა და ამ ფონზე სა კუ თა რი, ორი გი ნა ლუ რი 
და გა მორ ჩე უ ლი ხელ წე რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი. ამ უკა ნას კ ნე ლის სა უ კე
თე სო ილუს ტ რა ციაა სვი მონ და დი ა ნის აბ ს ტ რაქ ცი უ ლი ნა მუ შევ რე ბი. ქარ თულ 
მხატ ვ რო ბას ალ ბათ არც ჰყავს სი მო ნი კას მსგავ სი დი დოს ტა ტი აბ ს ტ რაქ ტ უ ლი 

სვიმონ დადიანი ამერიკის შეერთებული 
შტატების ჯარში სამსახურის დროს
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US Military
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1956—New Orleans Museum of Art
1960 – ‘Winter Exhibition’, California Palace of the Legion of Honor
1967 – ‘Special Exhibition’, California Palace of the Legion of Honor
In 1953, on the occasion of the exhibition in Palm Beach, he ranked second. 

In this regard, an art critic said of Simon Dadiani’s sculpture “Mr. Dadiani, who 
won  the second prize, has evolved a system of stylization not unlike that of 
Modigliani which enables him to produce strong and elegant abstract designs 
based, not without some humor, on the anatomy of the human body, and re-
flecting with considerable  some  personal traits”.

In the United States, Simon Dadiani’s works were appreciated more and 
more, and his paintings were sold easily. In a letter to his sister, the artist said: 
“My dear Babo, I am sorry that I have not written a letter for so long. Because of 
this exhibition I had to go out often. You know it is not my custom to visit many 
people, but I went out for dinner almost every day. I do not know why so many 
people want to meet the artist. So many strangers, such unimportant questions, 
answers and conversations… I was totally dazed. To be honest, I never received 
so much praise, and thank God that I will never care about it. The main thing 
is that now I got rid of my debts, and I hope that I will manage to save some 
money for Paris.”

Praise never made Simon overconfident: his whole life, humility was his 
main feature. His niece, Tatuli Gviniashvili, recalls: “After one of the exhibitions 
in America, the radio talked about Simon Dadiani all day long. However, even 
with his friends, he did not say a word about his success.”

In 1955, Simon Dadiani designed the program and invitations for the 33rd 
season of the San Francisco Opera Association. It seems that he also planned to 
work on several performances. The artist’s archives contain interesting theatri-
cal sketches and correspondence with the director of the San Francisco Opera 
Association, Kurt Herbert Adler.

Among lots of plans, some referred to his homeland: “If there is a good 
fairytale book, can you please send it to me?”he asked his sister Babo. “As you 
know, Ms. Wardrop translated Mingrelian and Imeretian fairytales. I read them 
a long time ago, but something is missing there, they are not translated pre-
cisely. I do not know why, but I want to translate Georgian tales and create il-
lustrations for them. How many things can be done if you have time!”

Always dreaming about his homeland, the artist passed away without see-
ing his country. Simon Dadiani died in San Francisco on February 27, 1975, 
from severe blood disease, and was buried in the military section of the Wood 
Lawn Cemetery in San Francisco. He did not tell anyone about his disease. He 
let only one of his best friends Betsy on his secret. In the farewell letter, Simon 
Dadiani wrote to his relatives: “Never blame Betsy for keeping my secret. Tell-
ing you this sad story would not have made any sense as you would have been 
powerless to fight my disease. My lawyer will inform you where my works are 
stored and you can take them gradually. My only wish is not to be the reason for 
infinite grief… Please do not be sad as I have never loved grief.”

ღირსეული გადადგომის მოწმობა
Certificate of Honorable Discharge 
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ფი გუ რე ბის ტი ლო ებ ზე გად მო ტა ნის ხე ლოვ ნე ბა ში. ის სიბ რ ტყე ზე ქმნის ყვე ლა
ზე ეფექ ტურ, მო ცუ ლო ბით და მეტყ ველ ფორ მებს, რომ ლე ბიც შე ხედ ვის თა ნა ვე 
გატყ ვე ვებს. 

სა მარ თ ლი ა ნად შე ნიშ ნავს ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ქე თე ვან აბ რა მიშ ვი ლი: 
“შეუძლებელია არ მო ი ხიბ ლო მხატ ვ რის ძა ლი ან ძუნ წი და ამას თა ნა ვე ექ ს პ რე
სი უ ლი გა მომ სახ ვე ლო ბით, რო მე ლიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მთე ლი მი სი შე მოქ მე
დე ბის თ ვის. მის ნა ხა ტებ ში ერ თი შე ხედ ვით წამ ყ ვა ნი თეთ რი და შა ვი ფე რე ბი ა, 
თუმ ცა იმავ დ რო უ ლ ად  მოწ მე ხდე ბი იმ გა სა ო ცა რი ფერ წე რუ ლი გრა და ცი ი სა, 
რო მე ლიც ამ ორ ფერს გა აჩ ნია სვი მონ და დი ა ნის შე მოქ მე დე ბა ში.  აქ ვე შე გიძ
ლია აღ მო ა ჩი ნო ორი უმ ნიშ ვ ნე ლო ფე რა დო ვა ნი მო ნას მი – ხან წი თე ლი, ხან კი 
ყვი თე ლი ფე რის სა ხით. ისი ნი თით ქოს შე ყუ ჟუ ლან დო მი ნან ტი შა ვი ფე რის ქვეშ 
და ცდი ლო ბენ თა ვი და აღ წი ონ ამ შავ სა ფარს. ხატ ვის ეს სტი ლი გარ კ ვე ულ წი
ლად  გად მოგ ვ ცემს მხატ ვ რის სურ ვილს, ოც ნე ბა სა და  იმედს იმი სას, რომ ერ
თხე ლაც იგი თა ვი სი ხე ლოვ ნე ბით სამ შობ ლოს და უბ რუნ დე ბო და”.

1950  წლი დან სვი მონ და დი ა ნი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს ამე რი კის შე ერ თე
ბულ შტა ტებ ში გა მარ თულ სხვა დას ხ ვა გა მო ფე ნა ში. შე მოქ მე დე ბი თი ბი ოგ რა ფი
ის ეს დატ ვირ თუ ლი პე რი ო დი შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა:

1951 – ხე ლოვ ნე ბის დი დი ცენ ტ რა ლუ რი გა ლე რე ა, ნიუ იორ კი.
1952  – იუკ ლენ დის ხე ლოვ ნე ბის გა ლე რე ა.
1952  – ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, სან ფრან ცის კო.
1953  – ათი მხატ ვ რის შე მოქ მე დე ბა, გა ლე რეა Worth avenue.
1953  – 29 ამე რი კე ლი მხატ ვა რი, მონ ტ რო სის გა ლე რე ა, 
ნიუ  იორ კი.
1953 – თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბი სა და ფერ წე რის მე-15 
გა მო ფე ნა. ფლო რი და. 
1956 – გა მო ფე ნა ნა ტი ფი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ში. 
ახა ლი ორ ლე ა ნი.
1960 – ზამ თ რის გა მო ფე ნა. სა პა ტიო ლე გი ო ნის  
კა ლი ფორ ნი ის სა სახ ლე. 
1967 – სპე ცი ა ლუ რი ექ ს პო ზი ცი ა. სა პა ტიო ლე გი ო ნის 
კა ლი ფორ ნი ის სა სახ ლე. 

 
1953 წლის თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბი სა და ფერ წე რის მე-15 გა მო ფე ნა ზე 

სი მო ნი კა და დი ა ნის შე მოქ მე დე ბას დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა,  ქარ თ ველ მა 
მხატ ვარ მა მე ო რე ად გი ლი მო ი პო ვა. ამას თან და კავ ში რე ბით ერ თ -ერ თი ამე რი
კუ ლი გა მო ცე მა წერ და: “მისტერ პი ტერ და დი ა ნის ნა მუ შევ რებ ში (სვიმონ და დი ა
ნი ამ სა ხე ლით ხში რად მო იხ სე ნი ე ბა ამე რი კულ კა ტა ლო გებ სა და გა მო ცე მებ ში. 
– გ.კ.) გა მო ყე ნე ბუ ლია სტი ლი ზა ცი ის მთე ლი სის ტე მა, რო მე ლიც მო დი ლი ა ნის 
სტი ლი ზა ცი ას მოგ ვა გო ნებს. მი სი ქან და კე ბის დახ ვე წი ლი აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ფორ
მე ბი ადა მი ა ნის სხე უ ლის ანა ტო მი ის ცოდ ნას ეფუძ ნე ბა. ავ ლენს ავ ტო რის იუმო
რის გრძნო ბას და გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლით გად მოს ცემს პი როვ ნე ბის ხა სი ა თის 
თა ვი სე ბუ რე ბებს”... და დი ა ნის არ ქივ ში შე მო ნა ხუ ლია რო გორც მე ო რე ად გი ლის 
მო პო ვე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დიპ ლო მი, ისე წე რი ლი, სა დაც არ ტ მე ნე ჯე რი ჰენ
რი დორ რა მო ქან და კეს გა მარ ჯ ვე ბას ულო ცავს: “ხელოვნების კო მი ტე ტი მო ხა
რუ ლია გაც ნო ბოთ, რომ თქვენ მა ქან და კე ბამ „შავი ტორ სი“ თა ნა მედ რო ვე ხე
ლოვ ნე ბი სა და ფერ წე რის მე-15 გა მო ფე ნა ზე მო ი პო ვა მე ო რე ად გი ლი და სანტ 
ლუ ი სის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის დი რექ ტო რის მის ტერ  პე რი რეტ ბო უ ნის პრე მი ა”.

სვი მონ და დი ა ნის შე მოქ მე დე ბას ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში სულ უფ რო 
მე ტი დამ ფა სე ბე ლი გა მო უჩ ნ და, მი სი ნა ხა ტე ბიც  უფ რო კარ გად იყი დე ბო და. ამ 
ფაქ ტის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ სა ინ ტე რე სო წე რი ლი შე მორ ჩა მხატ ვ რის არ ქივს:

ფლორიდის ხელოვნების კომიტეტის 
მიერ გაცემული ჯილდოს სერთიფიკატი
Certificate of Award by the Florida Art 
Committee

სვიმონ დადიანის ერთ-ერთი გამოფენის 
გზამკვლევი (ოკლანდი)
Guide to one of Svimon Dadiani’s 
exhibitions (Oakland)

ფლორიდის ხელოვნების კომიტეტის 
წერილი სვიმონ დადიანის მიერ მეორე 
ადგილის მოპოვების შესახებ
Letter from the Florida Art Committee 
about Dadiani’s winning the second  prize
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“Even my bones think of Georgia”
Such is the final line of the epitaph on the tomb of Simon Dadiani’s father, 

Prince Nicholas Dadiani. It was in this spirit that he brought up his children, 
and so it was for Simon. 

In America, the immigrant artist never forgot his homeland. In his San 
Francisco apartment, one of the most valuables objects for him was a simple 
clay pot with the soil of his native town. He wrote to his sister in Tbilisi: “Do 
not send me any food. I prefer to have a souvenir, something that will remain 
forever. I appreciate that so much. My dream is to have a tiny clay pot with soil 
of Nosiri in it.” 

Letters of Simon Dadiani clearly show how much interest he had in his na-
tive culture. The artist, from across the ocean, always tried to keep in touch 
with Georgia’s life. “There is nothing better than your postcards” he wrote in 
one of the letters sent to Babo. “I appreciate very much the picture of Vardzia 
you have sent me. Maybe you could also find pictures of Bolnisi for me. I don’t 
want to bother you… but I know it is a pleasure for you to indulge me and I 
feel so happy about it. I know that you will bring something for me, so I will tell 
you right now what I am interested in: 1. Georgian church chanting if there are 
recordings of that; 2. Georgian opera; 3. Gordela. As you know I already have 
folk songs.”

He also wrote, shortly before his death: “I collected my paintings for your 
grandchildren. Maybe that is why I quit gifting them to people. I have so many 
drawings that I cannot find room for them”. Later he wrote: “In my dreams, I 
somehow manage to take all my works to my father’s or grandfather’s Sokhumi 
seaside house.” Simon Dadiani’s wish for his work to be brought back to Geor-
gia was apparent to his relatives, and has now been fulfilled.

It might not have been fulfilled without Mia Gviniashvili, the granddaugh-
ter of the artist’s sister. She shared her intention and goal with the Art Palace 
of Georgia, in association with the heirs of Simon Dadiani, Michel and Hélène 
Lia Vodé-Mdivani, grandchildren of Simon  Dadiani’s cousin Nelly Nakashidzé 
Mdivani, who gave 21 paintings and two sculptures to the State of Georgia.

After 42 years, an agreement was signed in Paris between the painter’s heirs 
and the Art Palace of Georgia. The signing ceremony was symbolic: at the 
Georgian Embassy in Paris, in the presence of Ekaterine Siradze-Delaunay - 
Ambassador of Georgia to France, with the map and flag of Georgia in the 
background.

With the support of Pr. Gia Javrishvili, the participation of journalist Nino 
Khoperia and director Zviad Mikeladze, the documentary film Return of Si-
mon Dadiani was screened.

After negotiation, the decision was made that the Art Palace of Georgia 
(Georgian State Museum of Theatre, Music, Cinema and Choreography) would 
sign the agreement on behalf of Georgia and become the preserver of the legacy 
of Simon Dadiani. 

In this national project, the significant contributors were: Mikheil  Giorgadze, 
the First Deputy Minister of Education, Science, Culture and Sport of Georgia 
and Deputy Minister Levan Kharatishvili; Member of Parliament Salomé Zura-
bishvili; the Ambassador of Georgia to France Ekaterine Siradze-Delaunay; the

სვიმონ დადიანის ერთ-ერთი გამოფენის 
გზამკვლევი (კალიფორნია)
Guide to one of Svimon Dadiani’s 
exhibitions (California)

სვიმონ დადიანის ერთ-ერთი გამოფენის 
გზამკვლევი (სტენფორდი)
Guide to one of Svimon Dadiani’s 
exhibitions (Stanford)

სვიმონ დადიანის ერთ-ერთი გამოფენის 
გზამკვლევი (სან-ფრანცისკო)
Guide to one of Svimon Dadiani’s 
exhibitions (San Francisco)
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“გეხვევი მაგ რად, ჩე მო ბა ბოშ კა და ბო დი ში, რომ ამ დენ ხანს წე რი ლი არ მოგ
წე რე. ამ გა მო ფე ნის გა მო დამ ჭირ და ბევ რი გას ვ ლა. ჩემ ხა სი ათ ში არ არის ასე 
სტუმ რად სი ა რუ ლი, მაგ რამ თით ქ მის ყო ველ დღე სა დი ლად დავ დი ო დი. არ ვი ცი 
რა ტომ აქვს ასე თი სურ ვი ლი  ამ დენ ხალხს ხე ლო ვან თან შეხ ვედ რი სა. ამ დე ნი 
უც ნო ბი, ამ დე ნი უმ ნიშ ვ ნე ლო კითხ ვა- პა სუ ხი და ლა პა რა კი... სულ თავ ბ რუ გაბ რუ
ე ბუ ლი ვი ყა ვი. მარ თა ლი გითხ რა, ამ დე ნი ქე ბა არა სო დეს არ მქო ნია და მად ლო
ბა ღმერთს, რომ ყუ რადღე ბას არა სო დეს ამას არ ვაქ ცევ. მთა ვა რი ა, ვა ლე ბი დან 
სულ ამოვ ძ ვე რი და იმე დი მაქვს, ბო ლოს ცო ტა რა მე პა რი ზის თ ვი საც დარ ჩე ბა”.

დი ახ ის ქე ბას არა სო დეს და უტყ ვე ვე ბი ა, თავმდაბ ლო ბა მი სი თან მ დე ვი თვი
სე ბა იყო. მხატ ვ რის დის შ ვი ლი თა თუ ლი ღვი ნი აშ ვი ლი იგო ნებს:- „ამერიკაში ერ
თ -ერ თი გა მო ფე ნის შემ დეგ სვი მონ და დი ან ზე მთე ლი დღე რა დიო სა უბ რობ და, 
ის ხმას არ იღებ და, მე გობ რებ საც კი არ უყ ვე ბო და თა ვი სი თავ ბ რუ დამ ხ ვე ვი წარ
მა ტე ბის შე სა ხებ“

1955 წელს სვი მონ და დი ან მა გა ა ფორ მა სან-ფრან ცის კოს 33-ე სე ზო ნის 
პროგ რა მა და მო საწ ვე ვი. ჩანს, ის ასე ვე გეგ მავ და რამ დე ნი მე სპექ ტაკ ლის გა
ფორ მე ბა საც. დასტურად, მხატ ვ რის არ ქივს დღემ დე შე მორ ჩა რამ დე ნი მე სა ინ
ტე რე სო თე ატ რა ლუ რი ეს კი ზი და მი მო წე რა სან ფრან ცის კოს ოპე რის დი რექ
ტორ კურტ ჰერ ბერტ ად ლერ თან.  

სვი მონ და დი ანს გეგ მე ბი, მარ თ ლაც ბევ რი ჰქონ და, მათ შო რის, სამ შობ ლოს
თან და კავ ში რე ბუ ლი: “თუ არის კარ გი წიგ ნი ზღაპ რე ბის, შე გიძ ლი ან გა მო მიგ
ზავ ნო? – ეკითხე ბო და იგი სა კუ თარ დას ბა ბო და დი ანს და იქ ვე დას ძენ და - რო
გორც იცი, უორ დ რო პის ქალ მა გა და თარ გ მ ნა მეგ რუ ლი და იმე რუ ლი ზღაპ რე ბი. 
წა ვი კითხე დი დი ხა ნი ა, მაგ რამ სიტყ ვა სიტყ ვით არის გა და თარ გ მ ნი ლი და რა
ღაც აკ ლი ა. არ ვი ცი რა ტომ, დი დი ხა ნია მინ და ქარ თუ ლი ზღაპ რე ბის გა და თარ
გ მ ნა, თა ნაც ნა ხა ტე ბის გა რე ვა. რამ დე ნი რა მის გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა, დრო რომ 
იყ ვეს”.

რო გორც ჩანს, ემიგ რან ტი მხატ ვა რი სამ შობ ლოს არას დ როს ივიწყებ და. სან-
ფრან ცის კო ში, თა ვის ბი ნა ში ერ თი მის თ ვის ძა ლი ან ძვირ ფა სი ნივ თი ჰქონ და 
– უბ რა ლო თი ხის ქო თა ნი, რო მელ შიც მშობ ლი უ რი სოფ ლი დან, ნო სი რი დან, წა
მო ღე ბუ ლი მი წა იყო შე ნა ხუ ლი... ამას თან და კავ ში რე ბით მხატ ვა რი თა ვის დას 
თბი ლის ში სწერ და: “საჭმელს ნუ რას მიგ ზავ ნი, მირ ჩევ ნია რა მე პა ტა რა სა მახ
სოვ რო, რო მე ლიც შემ რ ჩე ბა. ამას უფ რო ვა ფა სებ. სულ პა ტა რა თი ხის ქო თა ნი 
ნო სი რის მი წით, ჩე მი ოც ნე ბა არის”. 

სვი მონ და დი ა ნის წე რი ლებ ში კარ გად ჩანს, თუ რო გორ აინ ტე რე სებ და მას 
მშობ ლი უ რი კულ ტუ რა. ოკე ა ნეს გაღ მა დარ ჩე ნი ლი მხატ ვა რი მუ დამ ცდი ლობ
და, მი ყუ რა დე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რულ მა ჯის ცე მას. 

„– არა ფე რი არ სჯო ბია შენს ღია ბა რა თებს, – წერ და იგი ბა ბო და დი ანს თბი
ლის ში გა მოგ ზავ ნილ ერ თ -ერთ წე რილ ში. ვარ ძი ის სუ რა თი რომ გა მო მიგ ზავ ნე, 
ძა ლი ან და ვა ფა სე. იქ ნებ აწი  ბოლ ნი სიც მო მი ნა ხო... ამა ზე არ შე გა წუ ხებ დი, მაგ
რამ ვი ცი, შენ თ ვის დი დი სი ა მოვ ნე ბა არის გა მა ნე ბივ რო და მეც ძა ლი ან მიყ ვარს 
გა ნე ბივ რე ბა... ვი ცი, რომ ჩემ თ ვის რა მეს ჩა მო ი ტან, ასე რომ ახ ლა ვე გეტყ ვი 
რაც მარ თ ლა მა ინ ტე რე სებს: 1. ქარ თუ ლი სა ეკ ლე სიო გა ლო ბა – თუ არის ასე თი 
ფირ ფი ტე ბი. 2. ქარ თუ ლი ოპე რა. 3. გორ დე ლა. რა ვარც გახ სოვს... ხალ ხუ რი 
გა ლო ბა უკ ვე მაქვს”...

სამ შობ ლო ზე მი ყუ რა დე ბუ ლი მხატ ვა რი ამ ქ ვეყ ნი დან ისე წა ვი და, რომ სა ქარ
თ ვე ლო ვე ღარ იხი ლა. სვი მონ და დი ა ნი 1975 წელს 27 თე ბერ ვალს, სან ფრან
ცის კო ში, 57 წლის ასაკ ში, სის ხ ლის მძი მე სნე უ ლე ბით გარ და იც ვა ლა. დაკ რ ძა ლუ
ლია ქა ლაქ სან -ფრანცისკოს Wood Lawn-ის სა საფ ლა ოს სამ ხედ რო სექ ტორ ში. 
თა ვი სი ავად მ ყო ფო ბა ახ ლობ ლე ბის თ ვის არ გა უმ ხე ლი ა. მი სი უკა ნას კ ნე ლი სა ი
დუმ ლო მხო ლოდ ერ თ მა მე გო ბარ მა ქალ მა – ბეტ სიმ იცო და...  გა მო სათხო ვარ 
წე რილ ში სი მო ნი კა ნა თე სა ვებს სწერ და: “არასოდეს უსაყ ვე დუ როთ ბეტ სის, რომ

მია, სვიმონ, გიორგი, ბაბო დადიანები. 
ძმისცოლი ლუსი და მეგობარი პიერი
Mia, Svimon, Giorgi and Babo Dadiani. 
Svimon’s friend Pier and sister-in- law 
Lucy

სვიმონ დადიანი ძმისცოლთან ლუსისთან 
(მარცხნივ პირველი) ერთად პარიზში
Svimon Dadiani with his sister-in-law 
Lucy (first on the left) in Paris

სვიმონი დასთან, ბაბო დადიანთან 
ერთად პარიზში
Svimon with his sister Babo Dadiani 
in Paris
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Advisor in Cultural Affairs to the Ambassador to France, Nodar Nutsubidze; 
and the Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

Archil Gelovani, the Chairman of the Art Palace’s Board of Trustees and 
founder of the Pirosmani Foundation, fully provided for the  packaging and 
transportation costs of the paintings. On October 28, 2017, the cargo from Par-
is crossed the Georgian border.

After nearly half a century, the legacy of Simon Dadiani arrived in his home-
land, ready for a new life. This is a story about which Konstantine Gamsakhur-
dia could have said: “Art itself is immortal. Death is powerless only to master”.

George Kalandia
Doctor of Historical Science, Professor, 

Director of the Art Palace of Georgia

P.S. 
American Press about Svimon Dadiani

Art Digest, January 15, 1953 Fifty Cents
Excellent craftsmanship is revealed here in works by Louise Nevelson, Win-

slow Eaves, Nathaniel Kaz, Abbott Pattison and Peter Dadiani.  Several figure 
drawings are also on view. (Grand Central Moderns, to Jan. 24)
                                                                                                                    A. N.

Palm Beach Daily News, Tuesday, February 3, 1953
Worth Avenue Gallery Opens New Show of Work by Eleven Contemporary 
Artists. One piece of sculpture by Dadiani is included, an appealing figure of 
grace in terrazzo.
                                                                                                   By Leone King

The Palm Beach Post, Saturday, March 7, 1953
Non-Objective Art Dominates Contemporary Painting Exhibit
The 10 pieces of sculpture were strictly modern. First place went to Joseph 

Benson Bishir, Lake Worth, winnerof several prizes both here and at Norton 
Gallery, for “Refugees,” a violently forceful head and hand direct carving; sec-
ond, to Peter Dadiani, a new-comer here, guest of Mrs. Audrey Emery, for 
“Black Torso,” an angular stone carving in contrast to the smooth simplicity of 
his “Brown Torso.” His oil abstraction, “Untitled,” was one of the first to be sold 
from the show.
 E. C. K.

Palm Beach life, March 24, 1953
Four Arts Annual Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture

Mr. Peter Dadiani, who won the second prize, has evolved a system of styli-
zation not unlike that of Modigliani which enables him to produce strong and 
elegant abstract designs based, not without some humor, on the anatomy of the 
human body, and reflecting with considerable strength some personal traits.

სვიმონ დადიანი, მერი წერეთელი, მია 
დადიანი და ძმის, გიორგი დადიანის 
მეუღლე ლუსი
Svimon Dadiani, Mary Tsereteli, Mia 
Dadiani and Lucy- wife of Giorgi 
Dadiani

სვიმონ დადიანი მეგობრებთან ერთად 
სან-ფრანცისკოში
Svimon Dadiani with his friends in 
San Francisco

სვიმონ დადიანი სან-ფრანცისკოში
Svimon Dadiani in San Francisco



მან ის სა ი დუმ ლო შე ი ნა ხა, რო მე ლიც მე და ვა ფი ცე. არ ჰქონ და აზ რი.  წლე ბის 
მან ძილ ზე უნ და და მემ ძი მე ბი ნეთ დარ დით, რო მელ თა ნაც უძ ლურ ნი იქ ნე ბო დით. 
ჩე მი ად ვო კა ტი შე გატყო ბი ნებთ, სად არის შე ნა ხუ ლი ჩე მი ნა მუ შევ რე ბი და თქვენ 
თან და თან შეს ძ ლებთ მი ი ღოთ ისი ნი. ჩე მი ერ თა დერ თი სურ ვი ლი ა, რომ არ ვი-
ყო უსაზღ ვ რო მწუ ხა რე ბის მი ზე ზი... ნუ დამ წუხ რ დე ბით, მე არა სო დეს მიყ ვარ და 
მწუ ხა რე ბა”... 

დაკ ვირ ვე ბუ ლი მკითხ ვე ლი შე ნიშ ნავ და, რომ ბო ლო წე რილ ში ღირ სე ულ 
გა მოთხო ვე ბას თან ერ თად მხატ ვა რი სა კუ თა რი ნა მუ შევ რე ბის და ბი ნა ვე ბას ცდი
ლობს, ალ ბათ ამ საზ რუ ნავს დარ დი და ფიქ რიც ახ ლ და. აუს რუ ლე ბე ლი დარ ჩა 
ოც ნე ბა, რომ სამ შობ ლო ში გა მო ფე ნა მო ეწყო, ნა ხა ტე ბი და მო უ კი დე ბელ სა ქარ
თ ვე ლო ში და ებ რუ ნე ბი ნა.... 

სვი მონ და დი ა ნის უკა ნას კ ნელ ნატ ვ რას ალ ბათ ას რუ ლე ბა არ ეწე რა, რომ 
არა მია ღვი ნი აშ ვი ლი, მხატ ვ რის დის შვი ლიშ ვი ლი და და უ ღა ლა ვი მებ რ ძო ლი 
ამ მემ კ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის... ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში შეხ ვედ რის 
დროს ქალ ბა ტონ მა მი ამ სა კუ თა რი ჩა ნა ფიქ რი და გა წე უ ლი სა მუ შაო გაგ ვაც ნო. 
უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლი იყო მემ კ ვიდ რე ებ თან – მი ხე ილ და ლია ვო დე- მ დივ ნებ თან 
მო ლა პა რა კე ბა, რომ ლე ბიც მზად იყ ვ ნენ 21 ფერ წე რუ ლი ტი ლო და 2 ქან და კე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს თ ვის უსას ყიდ ლოდ გად მო ე ცათ. სამ შობ ლო ში გა
მო საგ ზავ ნი ტვირ თი მი ი ღებ და დიპ ლო მა ტი ურ სტა ტუსს, რაც უზ რუნ ველ ყოფ და 
მის შე უ ფერ ხე ბელ ტრან ს პორ ტი რე ბას; პრო ფე სორ გია ჯავ რიშ ვი ლის ხელ შეწყო
ბით, ჟურ ნა ლისტ ნი ნო ხო ფე რი ა სა და რე ჟი სორ ზვი ად მი ქე ლა ძის მიერ დაწყე
ბუ ლი იყო გა და ღე ბა დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი სა “სვიმონ და დი ა ნის დაბ რუ ნე ბა”... 

მო ლა პა რა კე ბის შემ დეგ შევ თან ხ მ დით, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლით კო
ლექ ცი ას ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე (საქართველოს თე ატ რის, მუ სი კის, კი ნო სა და 
ქო რე ოგ რა ფი ის სა ხელ მ წი ფო მუ ზე უ მი) მი ი ღებ და. ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე
ბის სა პა ტიო მი სი აც მუ ზე უ მის ად მი ნის ტ რა ცი ას ერ გო. ამ საქ მე ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წვლი ლი შე ი ტა ნეს სა ქარ თ ვე ლოს განათლების, მეცნიერების, კულ ტუ რი სა და 
სპორტის მი ნის ტ რის პირველმა მოადგილემ მი ხე ილ გი ორ გა ძემ და მი ნის ტ რის 
მო ად გი ლემ ლე ვან ხა რა ტიშ ვილ მა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის დე პუ ტატ მა 
სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა, სა ქარ თ ვე ლოს სა გან გე ბო და სრუ ლუფ ლე ბიან მა ელ
ჩ მა საფ რან გეთ ში ეკა ტე რი ნე სი რა ძე- დე ლო ნემ და სა ელ ჩოს თა ნამ შ რო მელ მა 
ნო დარ ნუ ცუ ბი ძემ, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რომ. ხე ლოვ ნე ბის 
სა სახ ლის მზრუნ ველ თა საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რემ, ფონდ “ფიროსმანის” დამ ფუძ
ნე ბელ მა არ ჩილ გე ლო ვან მა კი მთლი ა ნად უზ რუნ ველ ყო რო გორც ძვირ ფა სი 
ტვირ თის შე ფუთ ვის, ისე მი სი ტრან ს პორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბი... 

2017 წლის 28 ოქ ტომ ბერს პა რი ზი დან წა მო სულ მა 200-კილოგრამიანმა 
ტვირ თ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო საზღ ვა რი გად მო ლა ხა... თით ქ მის ნა ხე
ვარ სა უ კუ ნო ვა ნი მი სია წარ მა ტე ბით დაგ ვირ გ ვინ და – სვი მონ და დი ა ნის შე მოქ მე
დე ბა სამ შობ ლო ში ჩა მო ვი და და მხატვარიც თითქოს ხელახლა დაიბადა. სწო
რედ ამ გ ვარ ამ ბავ ზე თუ უთ ქ ვამს დიდ კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას:  “ხელოვნებაა 
თვით უკ ვ და ვე ბა. მხო ლოდ ოს ტატს ვერ ეწე ვა სიკ ვ დი ლი”.

გი ორ გი კა ლან დია
ის ტო რი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი,  

ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის დი რექ ტო რი

სვიმონ დადიანის ნამუშევრები პარიზში 
თბილისში გამოგზავრების წინ
Svimon Dadiani’s works in Paris before 
leaving for Tbilisi

სვიმონ დადიანის საფლავი  
სან ფრანცისკოში
Grave of Svimon Dadiani 
in San Francisco

გიორგი კალანდია, მია ღვინიაშვილი და 
ირაკლი ზამბახიძე
George Kalandia, Mia Gviniashvili and 
Irakli Zambakhidze
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Biographie de Simon Dadiani

Simon Dadiani est né le 23 juillet 1916 à Sirnahari petit village d’ Iméréthie 
dans la demeure de son grand père maternel le Prince Simon Tséréthéli, il est le 
Fils du Prince Nicolas Dadiani et de la Princesse Mery Tséréthéli son épouse. Il 
vit en Géorgie jusqu’à l’âge de cinq ans.

En 1921, sa famille émigre en passant par Batoumi et Constantinople et ar-
rive en France à Marseille en 1922.

Simon Dadiani étudie au lycée Lakanal à Sceaux, banlieue de Paris, où 
vivent de nombreux géorgiens. Sa famille s’installe à Paris, il poursuit ses études 
au lycée Pasteur de Neuilly. il obtient son baccalauréat et part poursuivre ses 
études à l’Ecole des Beaux arts de Pérouse en Italie.

Il passe une partie de sa jeunesse au sein de l’émigration géorgienne et au 
moment où la seconde guerre mondiale éclate, il quitte la France en mars 1940 
et part aux Etats Unis.

Il s’installe sur la côte Ouest à San-Francisco en Californie.
Il s’engage comme volontaire dans l’armée américaine dès la déclaration de 

la guerre par l’Allemagne aux Etats Unis et participe au débarquement de Casa-
blanca le 8 novembre 1942, à la campagne d’Afrique du Nord et au débarque-
ment en Sicile. Il combat vaillamment à la bataille de Monte Cassino. Il fait 
partie des sept seuls rescapés du bataillon parti des Etats Unis. Il reçoit toutes 
les décorations militaires américaines. Il est le seul géorgien ayant combattu 
dans l’armée américaine au cours de la seconde guerre mondiale. 

Après sa démobilisation, bénéficiant de la bourse d’ancien combattant il fait 
l’école des beaux-arts de Charlottsville en Virginie. Il se lance dans une carrière 
d’artiste aux talents très variés, il fait de la sculpture, de la céramique, de la pei-
nture du dessin et de la décoration.

Ses œuvres sont sélectionnées pour des expositions dans plusieurs galeries 
des Etats Unis. En 1967 une exposition particulière lui est consacrée par le Mu-
sée de la Légion d’honneur de San Francisco.

Ses œuvres figurent dans des collections particulières aux Etats Unis et en 
France

Simon Dadiani est décédé le 27 fevrier1975, il est enterré dans le carré mili-
taire du cimetière de Wood Lawn en Californie.

Simon Dadiani avait avant sa mort formulé le souhait de voir ses œuvres 
transmises à la Géorgie. Ce souhait est aujourd’hui réalisé, que l’Etat géorgien 
en soit remercié.

სვიმონ დადიანის ნამუშევრები პარიზში 
საქართველოში გამომგზავრების წინ
Svimon Dadiani’s works in Paris before 
leaving for Tbilisi

გიორგი კალანდია, ლია ვოდე-
მდივანი და მიხეილ ვოდე-მდივანი 
პარიზში სვიმონ დადიანის კოლექციის 
საქართველოსთვის გადმოცემის 
დოკუმენტაციაზე ხელმოწერის დროს
George Kalandia, Lia Vodé-Mdivani 
and Mikheil Vodé-Mdivani signing the 
agreement according to which the 
collection of Svimon Dadiani was given 
to the country of Georgia

ნო დარ ნუ ცუ ბი ძე, გი ორ გი კა ლან დი ა, 
ლია ვო დე- მდივანი, მი ხე ილ ვო დე- 
მდივანი, ეკა ტე რი ნე სი რა ძე- დე ლო ნი 
პა რიზ ში სვი მონ და დი ა ნის კო ლექ ცი ის 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გად მო ცე მის დო კუ
მენ ტა ცი ა ზე ხელ მო წე რის დროს
Nodar Nutsubidze, George Kalandia, 
Lia Vodé-Mdivani and Mikheil Vodé-
Mdivani, Ekaterine Siradze-Delone 
signing the agreement according to 
which the collection of Svimon Dadiani 
was given to the country of Georgia
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სვიმონ დადიანი სახელოსნოში
Svimon Dadiani in His Studio

svimon dadianis werilebi *  

Svimon Dadiani’s Letters
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*****
ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა,  გეხ ვე ვი მაგ რათ და გიძღ ვ ნი ბო დიშს, 

რომ ასე და ვაგ ვი ა ნე პა სუ ხი, გი ორ გის ჩემს მა გი ერ მო უ ლო ცე  ასე დი დე ბუ ლათ 
ჩა ა ბა რა რომ თა ვის “დისერტაცია“.  ვი მე დოვ ნებ დი, რომ მი შა რო გორც კი  წა ი-
კითხამ და, მა შინ ვე  გა მო მიგ ზავ ნი და - მაგ რამ კარ გად იცი ჩვე ნი ძმე ბის ამ ბა ვი, 
ასე რომ გა ისს თუ მო მი ვი და ლე კურს და ვუვ ლი ! !

წარ მო მიდ გე ნია შე ნი ღელ ვა! (არა გი ორ გი სა!) - თა ნაც რამ დე ნი უნ და გე-
მუ შავ ნა ძმის თ ვის სა თა ნა დო მას პინ ძ ლო ბა რომ გა გე წი ა- ნე ტა ამ დე ნი ხალ ხი 
რო გორ  მო ა თავ სეთ წყნეთ ში? ეჭ ვი არ მე პა რე ბა იმა შიც  რომ ჩვენ მა დემ ნამ 
თა ვი სე ბუ რათ “ჩა ამ რა ვალ ჟა მი ე რა”- !! 

მხატ ვარ შარ ვა ში ძე ზე არა ვი ცი რა - თუ მა მას თან მი წერ მო წე რა ჰქონ და უთუ-
ოდ იმ წლებ ში იყო რო ცა ჩვენ ყვე ლა ვი ყა ვით “ეუპენ სიუ”-ს სკო ლა ში და შე ნი 
უმ ფ რო სი ძმა ისე თი პა ტა რა იყო რომ ვე რას გა ი გებ და - არა ვინ არა ფერს არ 
ინა ხავ და გარ და დი დე და სი და საწყალს მა საც არა ფე რი ჰქონ და შე სა ნა ხი

ჩვე ნი მა მა, კო კიშ კა, რომ გარ და იც ვა ლა მარ ტო ბა ბუა სვი მო ნის “პორ ტ ფე-
ლი” ჰქონ და, შიგ კი  მხო ლოდ ჩე მი ლექ სი  იდო, გახ სოვს მა შინ დავ წე რე რო ცა 
შენ და ალი ო შას გეს ტუმ რეთ სტამ ბო ლის უბან ბე ბექ ში - : “სად არის ჩე მი ვარ ს-
კ ვ ლა ვი” ასე ერ ქ ვა იმ ლექსს და ისიც  უთუ ოდ მახ სოვს შენ რომ და მეხ მა რე  მის 
და წე რა ში. მე რე რომ წა მო ვი ზარ დე, გა უ თა ვე ბე ლი კითხ ვა ვი ცო დი; ამას მოყ-
ვე ბო და იმის თა ნა ფა ქი ზი და ლა მა ზი ბა ა სი, რომ არა სო დეს არ და მა ვიწყ დე ბა,  
ძვე ლი მო სა გო ნა რი  რაც შე მეძ ლო მე თვი თონ დავ წე რე, მაგ რამ  ესეც გა და-
მი ყა რეს - (არ იფიქ რო, რომ საყ ვე დუ რი ა).... მას მე რე ასე თი რამ მო ვი ფიქ რე,  
ერთ დღეს ტა სინ კამ შე მომ ჩივ ლა: “ვაი ჩე მი ცოდ ვა ! შენ და ბა დე ბის დღის თ ვის 
სა ჩუ ქა რიც არა მაქვს და და რა გა ვა კე თო ო”?. მე კი ვუ პა სუ ხე - “ჩემთვის უდი-
დე სი სა ჩუ ქა რი იქ ნე ბა ყო ველ წელს  შე ნი მო გო ნე ბე ბით სავ სე წიგ ნა კი მეთ ქი” 
- ხომ  დი დე ბუ ლი აზ რია !?  დი დე დამ და მი ჯე რა და წე რა და იწყო, მაგ რამ მე რე 
მი ა ტო ვა, მა მა მაც და იწყო და მა ნაც მი ა ტო ვა. თუმ ცა მი მი ნო ებ ზე სა ინ ტე რე სო ჩა-
ნა წე რე ბი თით ქ მის ჩა ამ თავ რა, მოკ ლე თა ვი იყო, მაგ რამ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო, 
სამ წუ ხა როდ ესეც სადღაც გაქ ვ რა - მე კი მინ დო და ის შენ თ ვის მო მე ცა პა რიზ ში.

ვინ იცის რამ დე ნათ ძნე ლი იყო მათ თ ვის მო გო ნე ბე ბის წე რა - ცხა დია ეს 
სიძ ნე ლე, დრო ის უქონ ლო ბით არ იყო გა მოწ ვე უ ლი. ჩე მის აზ რით ეს  უმ ფ რო 
“ფსიქოლოგიური” ბა რი ე რი იყო - ვინ იცის რამ დენ გან ც დას, ტკი ვი ლი ან მო-
გო ნე ბას გა ა ცოცხ ლებ და ასე თი წე რა.  მარ თა ლია მა მა არას ამ ბობ და, მაგ რამ 
კარ გად  ვი ცი რამ დე ნად იტან ჯე ბო და, რა დი დი ტკი ვი ლი იყო მის თ ვის სამ შობ-
ლო დან და თქვენ გან ასე შორს ცხოვ რე ბა. - რამ დენ ჯერ მი ნა ხავს მარ ტო, თა ვის 
ოთახ ში მჯდა რი, თა ვის სა ვე ფიქ რებ ში და კარ გუ ლი.  წიგ ნი მუხ ლებ ზე ედო ხოლ-
მე, თუმ ცა არ კითხუ ლობ და, ან კითხ ვის თა ვი არ ჰქონ და, ჩუ მად მი ვე პა რე ბო დი 
უკ ნი დან, კარგად   ვი ცო დი რას გა ნიც დი და ამ დროს და  ისიც ხვდე ბო და რომ 
მე მი სი ტკი ვი ლი სრუ ლად მეს მო და, ჩვენ ერ თ მა ნეთს ვუ გებ დით, თუმ ცა ურ თი-
ერთს სიტყ ვა საც არ გა ვუც ვ ლი დით, მე რე კი? მე რე შე მომ ხე დავ და და ამო ოხ-
ვ რით იტყო და “აფსუს”-ო, ამ დროს გა ნუ საზღ ვ რე ლი მწუ ხა რე ბი სა გან თვალ ზე 
ცრემ ლი მო ად გე ბო და ხოლ მე 

ეჰჰ შარ ვა ში ძის “პორ ტ რე ტი დან”  სა ით წა მიყ ვა ნა თხრო ბამ! მოკ ლედ რომ 
გითხ რა, შარ ვა ში ძი სა არა ვი ცი რა.. დე დას ვერ ვკითხავ რად გან ასე ეძ ნე ლე ბა 
აზ რის გა მოთ ქ მა.  და ვი ჯე რო ნუ თუ ბუ ჭუს1 არა ახ სოვს რა მე?

პა რი ზი დან არა ფე რი; გარ და ერ თი მე გობ რის წე რი ლე ბი სა რო მე ლიც ყო-
ველ თ ვის დე დის ამ ბებს მიყ ვე ბა დაწ ვ რი ლე ბით

მარ თა ლი გითხ რა ძა ლი ან შევ წუხ დი ბი ძია ლუ არ სა ბი რომ გარ და იც ვა ლა 
- ძნე ლი იყო მის თ ვის საბ ჭო ეთ ში დაბ რუ ნე ბა, მას ხომ ჩვენ ყვე ლა ისე შე უყ ვარ-
დით, ამი ტომ გან შო რე ბა გა უ ჭირ და, ჩვენ აქ ყო ველ თ ვის ვამ ბობთ რომ ზუს ტად 
არ ვი ცით აქი დან სა ით მი ვი წევთ - თუმ ცა ისიც ცხა დი ა, რომ აქა უ რო ბა ბევ რად 
უკე თე სი მსოფ ლი ო ა, რად გან აქე დან არა ვინ გარ ბის... 

ბავ შ ვებს მაგ რად ეხ ვე ვა ბა ბუ სვი მო ნი -  ძლივს მეც ბა ბუ გავ ხ დი! – “დავ ბერ-
დი, დავ ჩა ჩა ნაკ დი, წვე რი გა მიხ და ჭა ღა რა... ” – “ასეთია სოფ ლის ბრუნ ვა”  

კი დევ ერ თხელ გა მა ხა რე შე ნი წე რი ლით - მა ნამ დის კი  გეხ ვე ვი და მაგ რად 
და გი კოც ნი ხე ლებს და ცხვი რის ბო ლოს (ეს არის ჩვე ნი კერ ძო ტრა დი ცია !)

კი დევ გეხ ვე ვი ჩე მო დაო
შე ნი ცუც ნა
ყვე ლა და მი კოც ნე

ბაბო დადიანი
Babo Dadiani

ალექსანდრე მასხარაშვილი და
ბაბო დადიანი
Aleksandre Maskharashvili and Babo 
Dadiani

ნიკოლოზ (კოკი) დადიანი
Nikoloz (Koki) Dadiani
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ბარ ბა ლეს, ნი კო ლოზ და დი ა ნის ასულს, ალექ სან დ რე მას ხა რაშ ვი ლი სა, ვე-
სალ მე ბი ღრმად! ცხვი რის ბო ლოს სამ ჯერ ვკოც ნი 

შე ნი წე რი ლი ერ თი კვი რა არის რაც მო მი ვი და - მა შინ თა ვე მინ დო და მო მე წე-
რა მაგ რამ აქამ დის და ვი ცა დე. რად გან ლე ვა ნი უნ და მე ნა ხა და მინ დო და ამა ზე 
მო მე წე რა.

წარ მოდ გე ნი ლი მაქვს რამ დე ნად გულ და ჩაგ რუ ლი ხარ რომ შე ნი პა რიზ ში 
ჩას ვ ლა ამ ზამ თარს ასე გა და ი დო - მარ თა ლი გითხ რა გა ზაფხულ ში უკე თე სი 
ამინ დი არის. ამ ზამ თ რის სი ნეს ტეს აც დე ბი - სხვა რა გითხ რა:

ლე ვა ნი და მი სი ცო ლი ჯერ ჩემ თან მო ვიდ ნენ ცო ტა ხნით ნა შუ ადღევს - ხუთშა-
ბათს მათ თან ვი სა დი ლე - დე და მის მა ძა ლი ან გემ რი ე ლი ქარ თუ ლი სა დი ლი მო-
ამ ზა და - საწყა ლი  ბევ რი ამუ შა ვეს, შე ნი ქე ბა და დი დე ბა ბევ რი იყო - ვი თომც მე 
ამ სა კითხ ზე გა მაკ ვი რებს.

მე ტი რა გითხ რა - ძნე ლი იყო ბა ა სი, დე და მი სი ინ გ ლი სურს არ
ლა პა რა კობ (ოჯახში რუ სულს ლა პა რა კო ბენ) თვი თონ ქარ თუ ლი სულ არ ეს მის. 
მარ თა ლი გითხ რა გუ ლი დამ წყ და რო ასე თი უჯი შო და უვი ცი არის 

გუ ლი რა ტო დამ წყ და? ბუ ნებ რი ვია და ცხა დია ერ თი რამ, მე მინ და  რომ ჩე-
მი ოჯა ხის წევ რი იყოს კარ გი ყა ი დის, არა მარ ტო  კარ გი შე ხე დუ ლო ბის, არა მედ 
კარ გი მო ქარ თუ ლეც. 

და თოს2 ხუ თი სხვა დას ხ ვა ფე რის ჯინ ზე ბი უყი დე - ერ თი მთლად ახა ლი 
“მოდის” არის - უთუ ოდ ცო ტა დი დი ექ ნე ბა, მაგ რამ ამ ხან ში ჩქა რა იზ დე ბი ან 
ბი ჭე ბი  და მო მა ვალ წელს უთუ ოდ მთლად კარ გად ექ ნე ბა - ჯინ ზე ბი ძა ლი ან ვიწ-
როდ ტან ზე უნ და იყ ვეს - წლებს გა უძ ლებს - მე, ორი, რვა წლის წი ნედ ნა ყი დი, 
აქამ დე მაქვს და ვა ტა რებ ხში რად

გი ორ გის3 წე რი ლი მო მი ვი და დღეს - კარ გად არი ან - ეს არის მთა ვა რი - 
მწერს რომ იღ ლე ბი ან მუ შა ო ბით და წე რა  უჭირს - მორ ცხ ვად ბო დიშ საც იხ დის 
ოჯა ხის სა ხე ლით, ეჰ, რას ვი ზამთ, დღე ვან დელ დრო ე ბა ში  ვინ არ იღ ლე ბა.

თქვე ნი სა ჩუქ რე ბი მეც მო ვაგ რო ვე, თუმ ცა უნ და ცო ტა კი დევ და ი ცა დოთ, გუ-
ლი გა ი მაგ რეთ; დრო მა ლე გა ვა და ერ თად რომ ვიქ ნე ბით სულ და გა ვიწყ დე ბა 
ეს დარ დი, რაც რომ შენ მოგ ზა უ რო ბის  ცო ტა ხნით გა და დე ბის გა მო გა გიჩ ნ და. 

ბუ ჭუ და ოჯა ხი კარ გად არი ან,  მე რა ვარც ხე დამ სუ ლი მიდ გი ა. ამ წე რილს 
საჩ ქა როდ გიგ ზავ ნი.  რომ მი სი და ნახ ვი სას  გა ი ღი მო. ცხვი რის ბო ლოს კი დევ 
გი კოც ნი - გეხ ვე ვი მაგ რად 
                                                                                                           

შე ნი ცუც ნა

ნინო (ლაისო) მიქელაძე,
ნიკოლოზ (კოკი) დადიანი
Nino (Laiso) Mikeladze, Nikoloz 
(Koki) Dadiani

ალექსანდრე შერვაშიძე
Aleksandre Shervashidze

სვიმონ დადიანი პარიზში
Svimon Dadiani in Paris
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9 აგ ვის ტო
     ჩე მო ბა ბო და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს.
          “ბა ბო არ ვარ, ბაბ ლი ვა რო.
            გულს გი ხა რებ, თაფ ლი ვა რო” –

იქ ნებ ამას წა ი კითხავ “პო ე ტე ბის” კრე ბა ზე,  სწო რედ ისე რო გორც ეს დუმ ბა-
ძეს აქვს აღ წე რი ლი თა ვის წიგ ნ ში. მი სი მო ნათხ რო ბი  მი შამ გა მო მიგ ზავ ნა და-
ბა დე ბის დღის თ ვის, მა ში ნათ ვე წა ვი კი თე და ვერ აგი წერ რამ დე ნად მო მე წო ნა 

ვი ცი რო გორ  ფარ თი - ფურ თობ ამ შე ნი პა რიზ ში ჩა მოს ვ ლით - უთუ ოდ თავს 
აკ ლებ და იხარ ჯე ბი, რა გითხა რი ნუ რას მო მი ტან მეთ ქი, ყურს არ და მიგ დებ ვი-
ცი. ამი ტომ გთხოვ  თუ რა მე კარ გი წიგ ნი არის მარ ტ ვილ ზე ან სა მეგ რე ლო ზე ის 
ჩა მო მი ტა ნე, ფრი ად მე ყო ფა  და გა მი ხარ დე ბა კი დეც.

რა ვარც უკ ვე მოგ წე რე სულ თან მაქვს მარ ტო ნო სი რის მი წა და სა ლა მუ რი. 
ორი ვე წარ მო ად გენს ჩვე ნი ცხოვ რე ბის ობ ლო ბას და სევ დას

იმე დი მაქვს ბევრს არ გა ი ხარ ჯე ბი და ყვე ლას არ მო ი ნა ხუ ლებ, მხო ლოდ 
ჩვენ თ ვის იქ ნე ბი და დროს სხვებ თან სა სი ა რუ ლოდ არ და კარ გავ, მინ და რომ 
მთე ლი შე ნი მოკ ლე დრო ჩვენ თან იყ ვე. ეს სურ ვი ლი ბუ ნებ რი ვია. ლე ვა ნის წე-
რი ლი მო მი ვი და, თუმ ცა ჯერ ვერ ვნა ხე - მწერს რო და მი რე კა, მაგ რამ მე სულ 
სო ფელ ში ვარ, არ ვი ცი თუ გახ სოვს ჩვე ნი მე გო ბა რი “ბეცი”4 (პარიზში გა ი ცა ნი) 
- დე და მი სი ისე და ბერ და და ავად გახ და, რომ სა ჭი რო იყო გა და ეყ ვა ნათ ისეთ 
ად გი ლას სა დაც მუდ მი ვი ყუ რადღე ბა ექ ნე ბო და, სახლს ყი დი ან და ვა ლა გებთ 
86 წლის მოგ რო ვილ სა კუთ რე ბას, რამ დე ნი რამ არის გა და საყ რე ლი, მაგ რამ 
ბევ რი იშ ვი ა თი კარ გი რა მეც გვხვდე ბა, ვმუ შა ობთ ვი რე ბი ვით და ბო ლოს არ 
ვხე დავთ.

ლე ვა ნი ცო ტა გა დაგ ვა რე ბუ ლი ხომ არ არის? - მგო ნი ქარ თუ ლი არ იცის 
- ვერ გა მოვ ქე ქე  მი სი ამ ბე ბი ჩემს ქა ღალ დებ ში და ვერ ვხდე ბი მის წარ მო მავ-
ლო ბის ის ტო რი ას, მარ თა ლი გითხ რა  ბევ რიც არ მი ძებ ნი ა, ქა ღალ დებს ჩქა რა 
გა დავ ხე დე - დრო არ მქონ და. სულ ვი მე დოვ ნებ რომ მი შაც პა რიზ ში ჩა მო ვა - 
სამ წუ ხა როდ თა ვის თავ ზე არა ფერს მწერს 

ქე თე ვა ნი5 ნელ - ნე ლა “ფეხ ზე დგე ბა” - თავს უვ ლის მად ლო ბა ღმერთს, 
ძნე ლი კი არის დე დის შემ დეგ,  მე მივ წე რე რომ აწი არ ცერ თი ჩვენ თა გა ნი არ 
იქ ნე ბა იგი ვე. არ ვი ცი მოგ წე რა თუ  არა ქე თე ვან მა  რომ მა მა, ბა ბუა და დი დე და 
ერთდ გა და იყ ვა ნეს ლე ვილ ში, იქ სა დაც დე და და ი მარ ხა, ეჰჰ  ისევ ერ თად არი-
ან, აფ სუს რომ ვერ მი ა ბა რეს  ქუ თა ი სის მი წას,  რო მე ლიც ასე ღრმად  უყ ვარ დათ 
- ალ ბათ ხვდე ბი რა მძი მეა ჩე მი გუ ლის გან ც დე ბი,

ნე ტავ ვი ცო დე ბავ შ ვებს  რა ესი ა მოვ ნე ბათ აქი დან  რომ გა ვუგ ზავ ნო- არ ვი ცი 
თუ შეძ ლებ წიგ ნე ბის წა ღე ბას. შე ნი წე რი ლი უთუ ოდ დიდ ხანს არ მო მი ვა, არა და 
რა კარ გია  ტკბი ლი და გრძე ლი ბა ა სი სა კუ თარ დას თან
გეხ ვე ვით ყვე ლას. გეხ ვე ვი კი დევ და და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს
 
                                                                               შე ნი ცუნ ც ნა

მიხეილ (ბუჭუ) დადიანი
Mikheil (Buchu) Dadiani

სვიმონ დადიანი პარიზში
Svimon Dadiani in Paris

ბაბო, გიორგი, მია და ლუსი დადიანები
Babo, Giorgi, Mia and Lucy Dadiani
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ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბარ ბა ლე ისე მრცხვე ნია რომ აქამ დის ვერ მოგ წე რე 

- გიგ ზა ვ ნი თუთხ მეტ სუ რათს ასე რომ იმე დი მაქვს ცო ტას მა ინც მა პა ტი ებ. ქე თე-
ვა ნი6 და გი ორ გი7 ძა ლი ან და ღა ლუ ლი იყ ვ ნენ, რო ცა ჩა ვე დი .....

წას ვ ლის წინ და ვიწყე ძა ლი ან დი დი ნა ხა ტი (2×6 მეტ რ ზე), დრო ზე ვერ  და-
ვამ თავ რე, რომ ჩა მო ვე დი, გა და ვე კი დე და და ვამ თავ რე კი დეც, ახ ლა  ამო ვი სუნ-
თ ქე - თა ნაც ნა ხა ტი ჩა ვა ბა რე, ძა ლი ან დამ წყ და გუ ლი რომ მარ კე ბი კონ ვერ ტ ზე 
მო უ ცი ლე ბი ათ,  ჩემ თ ვის აქე დან მაც ქე რა ლი სათ ვის  გა უ გე ბე ლია - რამ დე ნად 
უნ და და ე ცეს ადა მი ა ნი, რომ სხვის წე რილს  მარ კა ააძ როს 

ლე ვა ნის ოჯახს არ ვხე დამ და არა და მი კარ გავს - თუ მო მი კითხეს ძა ლი ან 
ზრდი ლო ბი ა ნი ვიქ ნე ბი მათ თან მი მარ თე ბა ში, მაგ რამ არ მგო ნია ეს ასე მოხ დეს

 ... 
ვერ წარ მო იდ გენ რა ვა და მაკ ლ დი პა რიზ ში  ჩვე ნებ თან ყოფ ნის დროს, ყო ვე-

ლი დღე ვოც ნე ბობ დი რა კარ გი იქ ნე ბო და შენ თან ბა ა სი, მა ლე ჩა მო დი პა რიზ ში, 
ორ მოც და სა მი წლის ოჯახს და შო რე ბუ ლი ნუ თუ ესეც არ გვე ღირ სოს? პა რიზ ში 
ისე გა მა ნე ბივ რეს და მო მი ა რენ რომ გავ სუქ დი !! (კი ლო ნა ხე ვა რი მო ვი მა ტე !) 
ეს ჩემ თ ვის შე უძ ლე ბე ლი მე გო ნა. გი ორ გიმ ჩე მი ბევ რი სუ რა თი გა და ი ღო მაგ რამ 
ერ თიც არ გა მო ვი და - ძა ლი ან რთუ ლი მო სახ მა რი აპა რა ტი აქვს და აქამ დის წი-
ნა ან უკა ნა ვერ გა არ ჩი ა. 

მომ წე რე რომ კარ გად ხართ; იცი რამ დენს ვღე ლამ - მა ლე უმ ფ რო  დაწ ვ-
რი ლე ბი თაც მოგ წერ. ეს  წე რი ლი მინ და ახ ლა ვე გა მო გიგ ზავ ნო თო რემ მე რე აქ 
ჩარ ჩე ბა. 
     და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს, გეხ ვე ვი იმ დენს რამ დე ნა თაც მე ნატ რე ბა შე ნი 
ნახ ვა
                                                                                           სვი მონ                  

სვიმონ დადიანი
Svimon Dadiani

სვიმონ  დადიანი მეგობართან ერთად
Svimon Dadiani with his friend

მერი წერეთელი და სვიმონ დადიანი
Mary Tsereteli and Svimon Dadiani
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ახ ლა სწო რეთ ის დროა რო ცა შენ და მია8 წვე ბო დით - ვოც ნე ბობ, ჩე მო მუ-

დამ სა ნატ რე ლო ბაბ ლი, რა ტკბი ლი იქ ნე ბო და თქვენ ოთახ ში შე მო პარ ვა და 
ცო ტა სი ცი ლი, ცო ტა უაზ რო ბა ა სი და ჩე მ გულს  მხო ლოდ იმით ვატ კ ბობ, რომ 
გი ყუ რებ და წარ მო ვიდ გენ რომ  ჩვენ თან ხარ, რომ ჩვე ნი ოჯა ხი ძლივს ერ თად 
შეკ რე ბი ლა - დრო რო გორ გარ ბის, მაგ რამ სიზ მა რი და ოც ნე ბე ბი ძნე ლათ 
მშორ დე ბა. დი ლას რომ ვიღ ვი ძებ, მა ნამ თვალს გა ვა ხელ, ვფიქ რობ “რა კარ გი 
იქ ნე ბა რომ უც ბად გაჩ ნ დეს  პა რი ზის ბი ნა და  იქ ჩვე ნი დი დი ოჯა ხი - ყველანი 
ერ თად ვი ყოთ” 

მახ სენ დე ბა რო გორ ჩვე უ ლე ბი სა მებრ კუდ ში დაგ ს დევ და ვი ძა ხი “დაანებე 
ამას თა ვი” შენ კი მა ინც ალა გებ. ამ დე ნი გან ც დი ლი სი ხა რუ ლის თუ ტკბი ლი 
მო გო ნე ბის  შე მეგ მუ შა ო ბას ძნე ლად და ვუბ რუნ დი. გა მი ჭირ და საქ მეს თან შე გუ-
ე ბა ძვირ ფა სო შენ მა ჩა მოს ვ ლამ დე და მთლად გა მო ა ცოცხ ლა. შენ მა იქ ყოფ ნამ 
გა ა კე თა ის რა საც ასე ექი მი ვერ იზამ და. იგი ვე ამ ბა ვი მა ლე უნ და გა ვი მე ო როთ. 
ვი ცი ეს მარ ტო ფუ ლის სა კითხი ა, მაგ რამ ყვე ლამ რომ მო ვინ დო მოთ და შე უდ-
გეთ ფუ ლის შეგ რო ვე ბას, ნელ ნე ლა  და ნა ზო გი გა დავ დოთ, შენ ისევ შეს ძ ლებ 
ჩა მოს ვ ლას და დე და მთლათ კარ გად გახ დე ბა. ვერ წარ მო იდ გენ  რო გორ გა-
მა ხა რა  მის მა ასეთ მა გა მოც ვ ლამ, სულ თავ ში მიტ რი ა ლებს ფიქ რი იმა ზე, თუ  
სა ში ნე ლი ავად მ ყო ფო ბაა “სკლეროზი”, მით უფ რო მა შინ რო ცა გა რეგ ნუ ლად 
არა ფე რი გეტყო ბა შიგ ნი დან გო ნე ბა ში კი ყო ვე ლი ვე გა ვიწყ დე ბა.

ახ ლა შე ვიტყ ვე რამ დე ნი მე ჩვე ნი ახ ლობ ლის უპა ტი ე ბე ლი საქ ცი ე ლი, დე და 
თურ მე მა შინ ძა ლი ან და ტან ჯუ ლა, ასეა - კარგ მიხ ვ რა მოხ ვ რას ყვე ლა ის წავ ლის 
(ასე ძაღ ლებ საც წვრთნი ან), მაგ რამ “გულის ზრდი ლო ბა” სულ სხვა  რამ არის, 
ის მხო ლოდ  დი დი სუ ლის პატ რონ ადა მი ა ნებს გა აჩ ნი ა. 

ბი ძია ლუ არ სა ბი თა ვის “სტა რი ძე ვებს” და უბ რუნ და, ერ თის მხრივ ასე უკე-
თე სია - დე და გა და რია თა ვი სი ხა სი ა თით - თა ნაც მე ცო დე ბა იმი ტომ ერ თი ნაც-
ნო ბის თ ვის  უთ ქ ვამს - :  “ჩე მი წას ვ ლა ძნე ლი იქ ნე ბა, იმი ტომ რომ ეს ბავ შ ვე ბი 
ძა ლი ან შე მიყ ვარ და უწინ არ ვიც ნობ დი და ამი ტომ მათ ზე არ ვფიქ რობ დიო .”

მი შა დი დი ხა ნია რაც არ იწე რე ბა, მაგ რამ ლა ი სო9 ხში რად მწერს 
რაც შე ე ხე ბა ჩემ შეც დო მებს  წე რის დროს, დი ახ ჩე მი ბრა ლი ა, რად გან წე-

რი ლის გა და კითხ ვა არ ვი ცი და აზ რი კა ლამ ზე უფ რო ჩქა რია - ვი ცი მა პა ტი ებ
ჩემ ბარ ბა ლეს ღრმად  ვე სალ მე ბი, ჩემ ბა ბოს ცხვი რის ბო ლოს ვა კო ცებ და 

ჩემ ბაბ ლის ხე ლებს და ვუ კოც ნი 
                                                      გეხ ვე ვი, გეხ ვე ვი, გეხ ვე ვი...

შე ნი ცუც ნა, ყვე ლა და მი კოც ნე - ამის წე რა ზედ მე ტია   რა ვარც იცი კი დევ 
 გეხ ვე ვი 

*****
სამ შა ბა თი

გეხ ვე ვი მაგ რად ჩე მო ბა ბოშ კა და ბო დი ში, რომ ამ დე ნი ხა ნი წე რი ლი არ 
მოგ წე რე. ჩე მი ბო ლო  გა მო ფე ნის გა მო დამ ჭირ და ბევ რი  მის ვ ლა- მოს ვ ლა, 
იცი ჩემ ხა სი ათ ში არა არის ასე ხში რად სტუმ რად სი ა რუ ლი, მაგ რამ თით ქ მის 
ყო ვე ლი დღე სა დი ლად დავ დი ო დი, არ ვი ცი რა ტომ  აქვს ამ დენ ხალხს სურ ვი-
ლი შეხ ვ დეს ხე ლო ვანს, ამ დენ  უც ნობს რა ტომ უჩ ნ დე ბა უამ რა ვი  უმ ნიშ ვ ნე ლო 
კითხ ვა -  პა სუ ხი სა და სა უბ რის სურ ვი ლი.  სულ თავ გაბ რუ ე ბუ ლი ვი ყა ვი, მარ-
თა ლი გითხ რა ამ დე ნი ქე ბა არა სო დეს არ მქო ნია და მად ლო ბა ღმერთს რომ 
ყუ რადღე ბას არა სო დეს ამას არ ვაქ ცევ. მთა ვა რია რომ ვა ლე ბი დან სულ ამოვ-
ძ ვე რი და იმე დი მაქვს ბო ლოს ცო ტა რა მე პა რი ზის თ ვის დარ ჩეს. ლა სა New 
Yourk ში არის დე და მი სის სა ნა ხა ვად, და მი რე კა და თა ვი სე ბუ რად ბევ რი იცი ნა 
და იმას ხ რა. მი უ ხე და ვათ იმი სა რომ დე და მი სი სულ არ არის კარ გად. რა ვარც 
იცი ჩემს თავ ში ჩე მი ა ნე ბის გარ და არა ფე რი ტრი ა ლებს ახ ლა, შენ მითხა რი რა ვა 
ხარ? - შე ნი უკა ნას კ ნე ლი წე რი ლი თით ქოს და სევ დი ა ნი იყო, თუმცა არა სო დეს 
არ იცი ჩი ვი ლი ნე ტავ რომ იცო დე. რამ დე ნად მა გო ნებ ბე ბი და ბა ბოს... ბედ-
ნი ე რე ბა არის რომ Paris-ში შე გიძ ლი ან ტე ლე ფო ნით და რეკ ვა, ამ დე ნი წლის 
შემ დეგ შე ნი დის და ძმის ხმის გა გო ნე ბა. ას წე რილს სჯო ბი ა, მე კი ვი მე დოვ ნებ 
რომ ჩე მი ორი სიტყ ვით მა ინც გულს გა გი ხა რებ, მა ლე კი დევ მოგ წერ, გეხ ვე ვი 
მაგ რად იმ დე ნად რამ დე ნა თაც მე ნატ რე ბა შე ნი ნახ ვა.

და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს ! !                 
           შე ნი ცუც ნა

მერი წერეთელი
Mary Tsereteli

სვიმონ დადიანი მეგობრებთან
Svimon Dadiani with his friends

სვიმონ დადიანი
Svimon Dadiani
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შე ნი ორი წე რი ლი, ჩე მო ბარ ბა ლე, გულ ზედ მა ლა მო იყო. რა ვა გა მა ხა რე და 

და მამ შ ვი დე, სა ში ნელ ღელ ვა ში ვი ყა ვი - აწი სულ “სამ ტან ცუ ი უ, სამ პა ი უ” - ს 
გა ვა კე თებ. თქვე ნი ყვე ლა სი  - კარ გი ამ ბა ვი ჩე მი ერ თი სი ხა რუ ლია - სხვა რა ღა 
დამ რ ჩე ნი ა. 

ჩვე ნი ქე თე ვა ნი  წა სუ ლი იყო დღე სას წა უ ლებ ზე, სა მა გი ე როდ  გი ორ გიმ და 
ლი უ სიმ Chàtoy de la Hoise-ის კენ გა ი სე ირ ნეს - ორი სიტყ ვა მომ წე რეს და მეც 
ძლი ერ გა ხა რე ბუ ლი ვი ყა ვი - გი ორ გიმ ახ ლა  და იწყო ხან დის ხან ღია ბა რა თის 
წე რა. “ჩემ სი ბე რე შიო ჩემს უნ ც როს ძმას თან კავ ში რი ხში რად მე ნატ რე ბა” - ო, 
მარ თ ლა მგო ნი და ბერ და! შე ნი და ბონ დოშ კას ქე ი ფი დი დი სიტ კ ბო თი წა ვი-
კითხე, ეჰ რა იქ ნე ბო და ერ თი უჩინ მა ჩი ნას ქუ დი მქო ნო და,  ხომ და ვეს წ რე ბო დი 
თქვენს ზე იმს, - რომ წა ვი კითხე თქვე ნი ამ ბე ბი მო ნატ რე ბი სა გან გუ ლი გა და მიტ-
რი ალ და და ისე თი სევ და მო მე კი და რომ მთე ლი დღე ვე ლა პა რა კე  ბონ დოშ-
კას10. კარ გად არი ან - ბუ ჭუ მარ ტო ორ დღეს კვი რა ში მუ შა ობს. დროს თა ვი სე-
ბუ რად ატა რებს - წერს, კითხუ ლობს და მგო ნი ბევრ რა მე საც ნა ნობს - წე რი ლი 
მომ წე რა თით ქ მის სულ მა მა ზე. შენს ამ ბავს რო ცა მე კითხე ბა ვე უბ ნე ბი: - “მე რას 
მე კითხე ბი მის წე რე და თვი თონ გეტყ ვის” - ამა ზე ხითხი თობს თა ვი სე ბუ რად - 
როდის ჩა მოხ ვალ, რო დის ჩა მოხ ვალ ჩე მო ძვირ ფა სო და ო? ვბერ დე ბი

პა რი ზი დან სა ერ თოდ არა ფე რი ა- ქე თე ვა ნი რაც შენ  წახ ვე დი მას შემ დეგ 
ჩუ მად ზის, იმე დი მაქვს რომ დროს კარ გად ატა რებს - იცი მი სი ამ ბა ვი. და ღა-
ლუ ლი  ბრუნ დე ბა სამ სა ხუ რი დან და  წე რის თა ვი აღარ აქვს, მას ზე იმ მძი მე მო-
ვა ლე ო ბაც იმოქ მე და რაც დე დას  ავად მ ყო ფო ბა იყო.  

რო გორც  ვატყობ შე და რე ბით კარ გი ზაფხუ ლი გა ა ტა რე, ბავ შ ვებს აწი იმ დე ნი 
ზრუნ ვა და მოვ ლა აღარ სჭირ დე ბათ რამ დე ნიც პა ტა რო ბი სას და ცელ ქო ბი სას,  
აწი სწრა ფად გა იზ რ დე ბი ან, - ნა ხავ სულ მა ლე მათ ქორ წილ საც და ეს წ რე ბი. მე 
თუ მე ღირ სა ლე კურს და ვუვ ლი. ჩე მი ბავ შ ვო ბის შემ დეგ ეს პირ ვე ლად იქ ნე ბა 
!! - სულ პა ტა რა რომ ვი ყა ვი ვთქვი, ლე კურს მარ ტო სა მეგ რე ლო ში ვი ცეკ ვებ, 
მეთქი და ასეც გა მო ვი და,  მახ სოვს ბავ შ ვო ბი სას სა ლო მე და მე ძა ლი ან  ცეცხ-
ლო ვან ჩეჩ ნურს ვცეკ ვამ დით - ეს იყო  სა ა ხალ წ ლოდ ჩვე ნი  გან სა კუთ რე ბუ ლი 
“ნომერი”, სა ლო მეს რო ცა ვი გო ნე მახ სენ დე ბა შე ნი ნათ ქ ვა მი “რატომ არ მო ი-
ტა ცე !” - ო, შე ნი თქმის არ იყოს რა უც ნა უ რი ვი ყა ვი

ამას წი ნეთ ვათ ვა ლი ე რებ დი შენ გა მოგ ზავ ნილ ღია ბა რა თებს -  რა ტომ ღაც 
ხე ლი დან სულ ყვე ლა გა მი ვარ და და რო ცა  ავ ბო ჭე ისე არე უ ლი იყო წე რი ლე ბი
რომ ვე ღარ გა არ ჩევ, აბ სუს  რა გულ და საწყ ვე ტი ა. - აწი  ღია ბა რათს თუ გა მოგ-
ზავ ნი, წე რილ თან ჩა დე ხოლ მე, მგო ნი უკ ვე გთხო ვე, და მა ინც გა გი მე ო რებ, თუ 
არის  სად მე გა მო მიგ ზავ ნე მარ ტ ვი ლის სუ რა თე ბი.

ჩვე ნი გი ორ გი12 უთუ ოდ ზაფხუ ლამ დე პა რიზ ში არ ჩა მო ვა ასე რომ იმე დია 
მეც ვნა ხამ, ახ ლა რომ ჩა მო სუ ლი ყო მე ვერ  ვნა ხამდი.

თა მა რი11 სად სე ირ ნობს, და მი კოც ნე.
რა ვარც ხე დავ ბევ რი ახა ლი ვერ მოგ წე რე, მა ინც გა ი გებ რომ სულ მე ნატ რე-

ბა შე ნი ნახ ვა, აბა, მა ლე იყოს ჩვე ნი ხილ ვა, ყვე ლა და მი კოც ნე  
გეხ ვე ვი მაგ რად და და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს 

                                                                შე ნი და ბე რე ბუ ლი
                                                                                             ცუც ნა 

ბაბო და გიორგი დადიანები
Babo and Giorgi Dadiani

მიხეილ (ბუჭუ) დადიანი
Mikheil (Buchu) Dadiani

ნიკოლოზ (კოკი) დადიანის ავტოგრაფი
Autograph of Nikoloz (Koki) Dadiani
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ჩე მო ბა ბო - ესეც არის მი ვი ღე გი ორ გის წე რი ლი სა დაც მწერს  რომ მას ზეგ 

ჩა მო დი ხარ, სა ჭი რო არ არის გითხ რა ჩე მი გან ც და, შენ კარ გად ხვდე ბი რას 
ნიშ ნავს ჩემ თ ვის ამ დე ნი წლის და უბე დუ რო ბის შემ დეგ ძლივს რომ გე ღირ სა 
ოჯა ხის ნახ ვა,   აფ სუს რომ ჩვე ნი მა მა, ჩვე ნი კო კიშ კა არ არის რომ შე მო გე გე ბოს  
და თა ვი სე ბუ რად ტკბი ლად გულ ში ჩა გიკ რას

დე დას მოს წე რე დი დი ხნის წი ნათ : “ცუც ნას უთხა რი არ და მი ვიწყო სო”. ნუ-
თუ ოდეს მე ამ ფიქ რ მა გა ი ელ ვა შენს გო ნე ბა ში, ეს ხომ შე უძ ლე ბე ლ ი ა, ხში რად 
ვფიქ რობ და ვოც ნე ბობ შენ ზე, მი უ ხე და ვად იმი სა რომ აწი ბე ბია ხარ, მა გონ დე ბა 
რო გორ ზრუ ნავ დი შენ შვი ლებ ზე და რო გო რი დე დობ რი ვი სიყ ვა რუ ლი გქონ და 
მათ და მი. 

აბა რამ დე ნი წე ლი გა ვი და სტამ ბოლ ში ლტოლ ვი ლო ბის   შემ დეგ! არ ვი ცი 
გახ სოვს თუ არა ერთ ღა მეს თქვენ თან დამ ტო ვეს და თქვენ  სახ ლ ში დი ვან ზე 
და მაწ ვი ნეთ,  უცებ უზარ მა ზა რი პე პე ლა შე მოფ რინ და შენ შე შინ დი,  შე ნი ძვირ-
ფა სი მე უღ ლე  ალი ო შა გა მო ე კი და მას და შარ ვალს უქ ნევ და, რამ დე ნი ვი ცი ნეთ, 
პე პე ლა კი ოთა ხი დან ძლივს გავ დევ ნეთ ...  

ისიც მახ სოვს ერთ დღეს ალი ო შამ13 რომ გა ჩუ ქა მშვე ნი ე რი  პე რან გე ბი და 
თავ სა ბუ რა ვე ბი რომ გა ჩუ ქათ, მა შინ გი ორ გი14  ჯერ და ბა დე ბუ ლი არ იყო, შენ და 
საწყა ლი ოლია სვა ნიშ ვი ლი ერ თ მა ნეთს სუ რათს უღებ დით ამ ახალ ტან საც მელ-
ში და ბევრს იცი ნო დით, არ ვი ცი რა ტომ და მახ სოვ რ და ეს ყვე ლა ფე რი, მიკ ვირ-
და ჩემს გარ შე მო მხი ა რუ ლი გა რე მო სი მა შინ რო ცა მე  სი ცი ლის გუ ნე ბა ზე არ 
ვი ყა ვი.

ჩე მო ბა ბო, აქამ დის თუ არ მოგ წე რე გუ ლის სურ ვი ლი არ იყო, სულ იმა ზე 
ვფიქ რობ დი რომ  ჩე მი წე რი ლე ბის გა მო იმ ქვე ყა ნა ში შენ რა მე უსი ა მოვ ნე ბას 
არ გა დაყ რო დი,  ეს ვი ცი გეს მის რას ნიშ ნავს  და ამი ტო მაც მეტს არას გეტყ ვი. 
არ ვი ცი რო გორ უნ და მო ვა ხერ ხო  ჩა მოს ვ ლა მა ნამ შენ პა რიზ ში ხარ, ისე შორს 
ვარ რომ ამას გან სა კუთ რე ბუ ლი მომ ზა დე ბა და ფუ ლი უნ და, თა ნაც დი დი ფუ ლი, 
სა უ ბე დუ როდ ეს სა ნო ვა გე ვაი რომ ძნე ლი სა შო ვა რი ა.  იმედს არ ვკარ გავ რომ 
მა ინც გი ხი ლავ, რომ სა მი თვით მა ინც დარ ჩე ბი, ან კი დევ გა მო გიშ ვე ბენ საბ ჭო-
ე თი დან

გიგ ზავ ნი გი ორ გი სათ ვის ერ თი  სა ზამ თ რო და ერ თი სა ზაფხუ ლო ტან საც-
მელს, იმე დი მაქვს რომ გა მო გად გე ბა. 

შე ნი ცუც ნა გა მე ლოტ და, ჩხიკ ვია და ცი პუ ნა...  დე და ამ ბობს რო ბი ძია გი ორ-
გის ხა სი ა თი მაქვს... 

გეხ ვე ვი ჩე მო ბა ბო და და გი კოც ნი იმ დე ნათ რამ დე ნა დაც მე ნატ რე ბა შე ნი 
ნახ ვა. შე ნი ცუც ნა დე დას, ჩემ მა გი ერ მო ეხ ვიე და და უ კოც ნე ხე ლე ბი, უფ რო 
ტკბი ლად კი მო ეხ ვიე მა პა ტიე გლა ხა ხე ლი და შეც დო მე ბი, ვჩქა რობ იმი სათ ვის 
რომ წე რილ მა ჩა მო გის წ როს  

გიორგი, მია, სვიმონ დადიანები
Giorgi, Mia and Svimon Dadiani

ბაბო დადიანი, გიორგი და ალექსანდრე 
მასხარაშვილები
Babo Dadiani, Giorgi and Aleksandre 
Maskharashvili

ბაბო დადიანი და ალექსანდრე 
მასხარაშვილი შვილებთან და 
ნათესავებთან ერთად
Babo Dadiani and Aleksandre 
Maskharashvili with their friends
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ჩე მო ბარ ბა ლე, რა მაგ რად გეხ ვე ვი! ეს დაგ ვი ა ნე ბით მო გი ვა, მაგ რამ რა 

რიცხ ვიც არ უნ და იყოს იცო დე გულს მი ხა რებს რომ და ი ბა დე,.  შე ნი სა ჩუ ქა რი 
რა არის?: პირ ვე ლი,  ყო ვე ლი ჩე მი თბი ლი გრძნო ბა და მე ო რე, დი დი ზურ მუხ ტი 
რო მე ლიც მო აქვს ჩემ კერ ძო ელჩს. სამ წუ ხა როდ ჯორ ზე მგზავ რობს და ასე რომ 
ღმერ თ მა იცის რო დის მო გი ვა ! ! 

შე ნი ბა რა თე ბი ჩემ გულ ში ბევრ  გრძნო ბას აღ ვი ძებს - შენ სა ვით  მეც ვმოგ ზა-
უ რობ ოც ნე ბებ ში, რომ იცო დე რა დი დე ბუ ლად ჩვენს ოჯახ თან ერთად მო ვივ ლი 
ხოლ მე მსოფ ლი ოს, აფ სუს რომ ეს მხო ლოდ ოც ნე ბა ა, იმე დი მაქვს პა რიზ ში მა-
ლე გვეს ტუმ რე ბი.  ეს უსა თუ ოდ მა ლე უნ და მო აწყო, ბი ნა გა ახ ლე ბუ ლი არის და 
ორი ვემ უნ და ვნა ხოთ.  გიგ ზავ ნი ჩვე ნი ბე ცის გა და ღე ბულ სუ რა თებს.
....

სხვა რა მოგ წე რო გარ და იმი სა რომ სულ მუდ მივ მე ნატ რე ბა შე ნი ნახ ვა,  მე 
მგო ნი ბუ ნე ბამ გა დაწყ ვი ტა ისე რომ მე და შენ ოჯახ ში ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი და 
ძმა, გა სა კუთ რე ბუ ლი მე გობ რე ბი ვყო ფი ლი ყა ვით, თუმ ცა ჩვენ მა დან გ რე ულ მა 
ცხოვ რე ბამ სულ სხვა გზე ბით გვა ტა რა. მო დი მა ლე გვი ნა ხუ ლე და ო!

მა პა ტიე ასე აბ და უბ და წე რი ლი
გეხ ვე ვი მაგ რად - შე ნი ცუც ნა
რა ვარც ხე დავ  ჩემს კა ლიგ რა ფი ას ვარ ჯი ში სჭირ დე ბა, ხელს კი  უკე თე სი 

კა ლა მი. იქ ნებ მა ლე ვის წავ ლო მხედ რუ ლი ან ბა ნის უკე თე სი და უფ რო ლა მა ზი 
მოხ ვე ვა

ასე რომ კი დევ გეხ ვე ვი და და გი კოც ნი  ცხვი რის ბო ლოს 
ყვე ლა და მი კოც ნე - ბონ დოს15 ამ ბა ვი მომ წე რე - გეხ ვე ვი 
ნომ რი ან მარ კებს გიგ ზავ ნი კონ ვერ ტ ზე

*****
ჩე მო ბა ბოშ კა, ქე თე ვან16, ლა სა18 და გი ორ გი17

ძლივს ჩა მო ვე დი! სულ სხვა გზით გა მოვ ფ რინ დით და  Chicago’ -ში გა ვი ა რე!! 
დრო ბევ რი და ი კარ გა ცდა ში და 7.15 ზე თქვე ნი დრო ით ჩემს ბი ნა ში შე ვე დი .

ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან სუფ თა  დამ ხ ვ და, მი უ ხე და ვათ იმი სა რომ ორი ფან ჯა რა 
ღია მქონ და და ტო ვე ბუ ლი, ვერ მო ვით მი ნე და ბარ გი ამო ვა ლა გე, ყვე ლა ფე რი 
მთე ლი ჩა მო ვი და, რაც ბარ ბა ლემ მი სახ სოვ რა სას თუ მალ თან  დავ დ გი,  ნივ თე ბი 
კი და ვაწყ ვე, მაგ რამ თქვენ რომ  შე გეჩ ვი ეთ უკ ვე ბი ნა ცა რი ე ლი იყო.

მე ძი ნა გუ და სა ვით და რომ გა ვიღ ვი ძე ცო ტა დაბ ნე უ ლი ვი ყა ვი - “სად ვარ 
?” - დრო რა ვა გარ ბის, სულ სიზ მა რი ვით მეჩ ვე ნე ბა - რა კარ გი იყო ერ თა ყოფ-
ნა, მა ლე ისევ გვე ღირ სე ბა მგო ნი ა, უკ ვე  სა ათს სულ უყუ რებ და წუ თებს ვით ვ ლი 
რომ ნა ნატ რი შეხ ვედ რის დრო მა ლე დად გეს!  

დღეს შა ბა თი არის  ასე რომ ბარ ბა ლე საჭ მელს მი ირ თ მევს დი ლი დან, ალ-
ბათ კმა ყო ფი ლია და სი ა მოვ ნე ბი სა გან ღი მი ლით იყუ რე ბა. იმე დი მაქვს რომ ჩე-
მი მოქ ცე ვით ის ძა ლი ან არ შე ვა ღო ნე.  მო ვი ცა ლე და ფირ ფი ტე ბი და ვუ კა რი. 
ძალიან მომ წონს, თუმ ცა ზო გი ერ თი ოდ ნავ  გა და ჭარ ბე ბუ ლი ა, უნ და გვეს მო დეს 
რომ ხალ ხუ რი სიმ ღე რა ოპე რა არ არის. მხო ლოდ ერ თხელ ავაჟ ღე რე მაგ რამ 
ცხა დია რომ “ნანა” და “შენ ხარ ვე ნა ხი” ძა ლი ან კარ გი ა. 

წას ვ ლის ფა ცი - ფუც ში “სიტყვანი”  და  “ზღაპრები” და მა ვიწყ და. მგო ნი ბუ-
ხარ ზე დავ დე რო ცა ყვე ლა დავ ს ხე დით, შე იძ ლე ბა ძნე ლი ა, მაგ რამ იქ ნებ ეცა-
დოთ გა მოგ ზავ ნას.  

აქ რო ჩა მო ვე დი აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ორი სა ჩუ ქა რი მი ას თ ვინ და ვიწყე ბუ ლი 
მქო ნი ა, ძა ლი ან შევ წუხ დი, დი დი არა ფე რი იყო მაგ რამ ...... დი დი მად ლო ბა 
გი ორ გის ძვირ ფა სი სა ა თის თ ვის, მე კი ძა ლი ან  კმა ყო ფი ლი ვარ თუმ ცა ამ დე ნი 
ხარ ჯის ღირ სი არ  ვი ყა ვი. გა ნე ბივ რე ბა ხან დის ხან მარ გე ბე ლი ა. სხვა რა მოგ წე-
როთ? ძი ლის და ჭა მის მე ტი არა მიქ ნია 

გეხ ვე ვით ოთხი ვეს და ბარ ბა ლეს ცხვი რის ბო ლოს ვა კო ცებ 
                                                                                                  ცუც ნა

სვიმონ დადიანი
Svimon Dadiani

სვიმონ დადიანის საცხოვრებელი ბინა 
სან-ფრანცისკოში
Apartment of Svimon Dadiani in San 
Francisco

სვიმონ დადიანი პარიზში
Svimon Dadiani in Paris
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*****
ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა რა ვა გი კითხო - იმე დი მაქვს რომ გა ზაფხუ-

ლის დღე და მზე გულს გი ხა რებს, ამას ემა ტე ბა  ჩე მი წე რი ლიც ! !
გუ შინ წინ მო მი ვი და ბე ცის გრძე ლი წე რი ლი დი დი ბო დი შით - მწერს: “ჩემ 

უჯ რებს ვა ლა გებ დი და გა მოვ ქე ქე ეს სუ რა თე ბი - დი დი არა ფე რი არ არი სო, მაგ-
რამ ცუ დად გა მო ვი და, რომ აქამ დე არ მო გა წო დე ო, არა და  მე გო ნა რომ დი დი 
ხა ნია გა მო გიგ ზავ ნეო”

ასე რომ ამ დე ნი ხნის და პი რე ბუ ლი ფო ტო ე ბი ძლივს მო გი ვი და,  ნა ხა ტის გა-
და ღე ბა სა ერ თოდ ძა ლი ან ძნე ლი ა,  მაგ რამ მა ინც აღიქ ვამ იმე დი ა, ჩე მი  ბი ნის 
სუ რა თე ბი სხვე ბიც მექ ნე ბა მა ლე და რო გორც კი მათ მი ვი ღებ გა მო გიგ ზავ ნი.

ჩე მი ამ ბა ვი ბევ რი არა ფე რი ა. გა მო ფე ნის შე დე გი დი დი მოს ვ ლა -მოსვლაა. 
ნელ ნე ლა იყი დე ბა ჩე მი ნა ხა ტე ბი,  ასე რომ დე დის თ ვის ცო ტა დამ ხა რე ბა შე მიძ-
ლი ა, რაც გულს ძა ლი ან მი ხა რებს. 

თორ მეტ ფო ტო სუ რათს გიგ ზავ ნი, ორი ო დე ნა ხა ტის გარ და, ყვე ლა სი ას-
ლი  კარ გად გა მო მი ვი და, იმე დია ისი ნი ცო ტას მა ინც გა გა ხა რე ბენ, მა ლე კი დევ 
სხვებ საც  გა მო გიგ ზავ ნი

გეხ ვე ვი მაგ რად,  ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო, და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს 
 შე ნი ცუც ნა 

რა კი მი ას19 ეს უკა ნას კ ნე ლი ასე მოს წონს,  ბა ბუ სვი მო ნი კოც ნის მის პა ტა რა 
ცხვირ საც 

*****
ჩე მო ბა ბოშ კა,  დღეს  ერ თი კვი რაა რაც აქ ჩა მო ვე დი და ძლივს ავი ღე კა-

ლა მი, აწი აღარ ვი ცი სა ი დან და ვიწყო და სად და ვამ თავ რო, - ეს ოთხი კვი-
რა ჩემ თ ვის სიზ მა რი ვით იყო, ჩვენ მა თა მარ მა20 გუ ლი ისე გაგ ვი ხა რა რომ მი სი 
წავ ლის შემ დეგ სულ მას ზე იყო ლა პა რა კი. რა დი დე ბუ ლი და არაჩ ვე უ ლებ რი ვი 
ადა მი ა ნი ა, გა საკ ვი რია ამ დე ნი და დე ბი თი მხა რე, სი ნა ზე, სი ლა მა ზე თვალს და 
გულს უზო მოთ აკ მა ყო ფი ლებს. შენ სა ვით იცის ღი მი ლი მაგ რამ რო გორ გავს მა-
მას, ალი ო შას21 

ისე თი გრძნო ბა მქონ და, რომ მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბა ვიც ნობ, რა ად ვი ლია 
მას თან ბა ა სი, მას ხ რო ბა და სუ ლი ე რად დას ვე ნე ბა.

ისე ვნა ნობ რომ ასე თი ცო ტა ხა ნი ერ თად გა ვა ტა რეთ, რა ტკბი ლი და კარ-
გი დრო იყო და არა სო დეს და მა ვიწყ დე ბა, რაც არ უნ და მოკ ლე ყო ფი ლი ყო ეს 
შეხ ვედ რა

შენ მწერ, რომ დე და გა რეგ ნუ ლად დი დე ბუ ლი შე სა ხე და ვი არის, მაგ რამ 
არის დღე ე ბი რო ცა მას ძა ლი ან ეძ ნე ლე ბა სიტყ ვე ბის გა დაბ მა, ეს უთუ ოდ აღელ-
ვებს და ასე თი გან ც და უარეს მდგო მა რე ო ბა ში აგ დებს. მი ას და გი ორ გის ამ ბა ვი 
იცი რა ვა არის.  ორი ვე ახ ლა ბევრს მუ შა ობს  და მათ გან წე რი ლე ბის მი ღე ბა 
მხო ლოდ სა ოც ნე ბოდ დამ რ ჩა.  სულ ვი მე დოვ ნებ, რომ  მა ლე შენც, მეც და ბუ ჭუ 
ერ თად ვე ღირ სე ბით  პა რიზ ში ჩას ვ ლას

სა ქარ თ ვე ლო ში ახა ლი შე ნო ბე ბი ძა ლი ან მაკ ვი რებს, სამ წუ ხა როდ არ ცერთ 
მათ განს არა ფე რი აქვს “თავისებური” ანუ ქარ თუ ლი “ბეჭედი” არ ეტყო ბა, 
რის გა მოც ხიბ ლი აკ ლი ა, იგი ვე ით ქ მის ყვე ლა ზე, გა მო ნაკ ლი სი ფუ ნი კუ ლი ო-
რის სად გუ რი ა. მგო ნია მთელს მსოფ ლი ოს მო ე კი და ეს უც ნა უ რი და უგე მოვ ნე-
ბო  “ეპიდემია”, რა ტომ ღაც მე გო ნა, რომ  დი დი ტრა დი ცი ის მემ კ ვიდ რე თა ვის 
“ხასიათს” არ და კარ გავ და - სა უ ბე დუ როდ გე მოვ ნე ბა ჩვენ ხა ნა ში ძა ლი ან იშ ვი-
ა თი გახ და...

ბე ციმ ნა ხა ტე ბის ფე რა დი რვა სუ რა თი გა და ი ღო  და ორიც პი რა დად ჩე მი, 
რო გორც კი და ბეჭ დავს და მომ ცემს, მა შინ ვე გა მო გიგ ზავ ნი. ქალ ბა ტო ნი თა მა რი 
სულ ამ ბობს: “თუმცა არ ვიც ნობ, დი დი ჩემ გან დი დი მო კითხ ვა ო”.  

სვიმონ დადიანი სან-ფრანცისკოში
Svimon Dadiani in San Francisco

მერი წერეთელი
Mary Tsereteli

სვიმონ დადიანი სან-ფრანცისკოში
Svimon Dadiani in San Francisco
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სხვა თა შო რის მინ და გკითხო არის თუ არა “ქართულ - მეგ რუ ლი სიტყ ვა რი”
და თუ არ არის, რა ტომ? იქ ნებ ამა ზე შე უდ გე ფიქრს

შე ნი ღია ბა რა თე ბი უჩინ მა ჩი ნის ქუ დი ვით არის ჩემ თ ვის- თვალ წინ მიდ გე ბა 
ყვე ლა ფე რი რა საც იქ ვნა ხავ, ამი ტომ ახ ლა ძა ლი ან მა ინ ტე რე სებს ის ღია ბა-
რა თე ბი რომ ლებ ზეც თრი ა ლეთ ში ნა პოვ ნი ნივ თე ბია ასა ხუ ლი, ან რა ი მე სა მეგ-
რე ლოს ხე დე ბი დან ვერ წარ მო იდ გენ რა ხში რად ვუს მენ შენ მო ცე მულ ქარ თულ 
ფირ ფი ტებს, ვუკ რავ და ყო ველ თ ვის სევ და მეხ ვე ვა , მო უ ლოდ ნე ლი არ ცა ა, თუნ-
დაც იმი ტომ რომ ამ ქარ თულ სიმ ღე რებ ში ვინ იცის მა მას რამ დე ნი საყ ვა რე ლი 
კი ლო ჟღერს 

ბო ლო ჩას ვ ლი სას პა რიზ ში ჩვე ნებ თან ოთა ხი და ვა ლა გე და იქ გა მოვ ქე ქე სა-
მი ფირ ფი ტა, რო მელ თაც შე ნი ხე ლით ეწე რა  “ცუცნას”.  ორი გა ტე ხი ლა, ერ თი 
კი გა დარ ჩე ნი ლა. ის ოპე რა “დაისის” ნა წი ლი იყო, ისე მო მე წო ნა რომ წირ ვა 
გა მო უყ ვა ნე დაკ ვ რით. ეჰჰ რა ხმე ბი ა, რამ დე ნი სიტ კ ბო, ნე ტავ მთე ლი ოპე რა 
გა მა გო ნა
არ ვი ცი ნა ხე თუ არა მხატ ვა რი მირ ზაშ ვი ლი და თუ იხი ლავ უთხა რი რო გორ მო-
მე წო ნა წიგ ნ ში ნა ნა ხი მის ნა ხა ტი  “თუშეთი” 

რამ დე ნი რა მე მინ დო და მო მე წე რა მაგ რამ თა ვი დან გაქ ვ რა - მეც დავ ბერ დი  ! ! ! 
წე რი ლის წე რის დროს  მა გა რი ქა რი ამო ვარ და, ასე რომ გა რეთ წე რა უნ და 

მი ვა ტო ვო და სახ ლ ში გა ვაგ რ ძე ლო
სახ ლ ში რა ვარც  შე მო ვე დი ბე ციმ და მი რე კა რომ ერ თად ვი სა დი ლო თო,  ვუთხა-
რი შე ნი წე რი ლი უეჭ ვე ლად უნ და და ვამ თავ რო თო რემ თავს მომ ჭ რი - მეთ ქი, 
“ამას არა სო დეს არ იზამ სო შე ნი ძვირ ფა სი და, - ჩემ გან დი დი და ტბი ლი მო-
კითხ ვა” უთხა რიო

ჰო, სულ ახ ლა ხანს   ერთ სა სა ცი ლო ამ ბა ვი მოხ და “მედეას”  წარ მოდ გე ნა ზე. 
სპექ ტაკ ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ ერ თ მა ნაც ნობ მა მსა ხი ო ბის გა საც ნო ბად წა-
მიყ ვა ნა და რო ცა კუ ლუ ა რებ ში შეგ ვახ ვევ რა აღ ნიშ ნა: “სვიმონი მარ თ ლა აღ ტა-
ცე ბუ ლი იყო, რომ ასე ღირ სე უ ლად წარ მო ად გი ნეთ მი სი წი ნა პა რი ო” - საწყა ლი 
ქა ლი ისე და იბ ნა რომ პი რი და აბ ჩი ნა - მეც მა ში ნათ ვე მივ ხ ვ დი, რა იყო დაბ ნე-
უ ლო ბის მი ზე ზი და მოკ ლედ ავუხ სე ნი კოლ ხე თის ის ტო რია და ჩე მი წარ მო მავ-
ლო ბა, ამის შემ დეგ  ბევ რი ვი ცი ნეთ და შამ პა ნი უ რიც მი ვა ყო ლეთ - რა ხმა აქვს 
! და რა ვა ხმა რობს !

არ ვი ცი თუ  ოდეს მე გა გი გო ნა  რი ჩარდ შტრა უ სის  “ელეკტრა” - ძნე ლი ოპე-
რა არის ასე რომ ხში რათ არ დგა მენ,  სა ა ხალ წ ლოთ მი ვი ღე სა ჩუქ რად 

იმე დი მაქვს ახა ლი მარ კე ბი მო გე წო ნე ბა - ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ ნომ რი ა ნი 
გი შოვ ნო მაგ რამ ყო ველ თ ვის ად ვი ლი არ არის 

ცალ კე გა მო გიგ ზავ ნი ორ ნა ხატს მია და და თო სათ ვის22 - არა მგო ნია გზა ში 
გა ფუჭ დეს 

აბა ჩე მო და ი კო, ნუ მი ჯავ რ დე ბი რო ცა არ გწერ,  და მერ წ მუ ნე  ეს სი ზარ მა ცის 
ამ ბა ვი არ არის... შე ნი ნახ ვა სულ მუ დამ მე ნატ რე ბა, იქ ნებ სიზ მარ ში მა ინც მეს-
ტუმ რო და და ბე რე ბუ ლი გუ ლი გა ა ხა რო 

ყვე ლას გეხ ვე ვით, თქვე ნი კარ გი ამ ბა ვი ყო ველ თ ვის გულს მი ხა რებს ასე 
რომ დრო რო ცა გაქვს მომ წე რე ორი სიტყ ვა 
გეხ ვე ვი მაგ რად და ტკბი ლად,  და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს

დი დის პა ტი ვის ცე მით, კი დევ გეხ ვე ვი, შე ნი ცუც ნა 
მი ას23 უთხა რი,  რომ მი სი ხელ ნა წე რი გა მო სა ფე ნია ისე მომ წონს, ყვე ლა და-

მი კოც ნე 

სვიმონ დადიანი სან-ფრანცისკოში
Svimon Dadiani in San Francisco

გიორგი დადიანი, მერი წერეთელი, 
სვიმონ დადიანი პარიზში
Giorgi Dadiani, Mary Tsereteli, Svimon 
Dadiani in Paris

სვიმონ და მია დადიანები პარიზში
Svimon and Mia Dadiani in Paris
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ჩე მო ბარ ბა ლე, მუ დამ სა ნატ რე ლო და ო, ცხვი რის ბო ლოს და გი კოც ნი და 

ღრმა პა ტი ვის ცე მით გე სალ მე ბი, შენ გან ღია ბა რა თებ ზე  და წე რი ლი ორი წე რი-
ლი მო მი ვი და, რი თაც ჩე მი  გუ ლი და თვა ლიც გა ა ხა რე - ბავ შ ვე ბის სიყ ვა რუ ლი 
და პა ტი ვის ცე მა  ძა ლი ან და ვა ფა სე - რა სა სი ა მოვ ნოა ასე თი ტკბი ლი კავ ში რი 
უც ნობ ბა ბუ ას თან, ვი ცი რომ ეს  შე ნი გავ ლე ნით მოხ და

რა უც ნა უ რი მოვ ლე ნა ჩვენს გარ შე მო: შენ მწერ რომ ჩემ თან გე ნატ რე ბა ბა ა-
სი - წარ მო იდ გი ნე რომ მეც უსაზღ ვ როდ და ძლი ე რად მო მე კი და იგი ვე სურ ვი ლი  
ჩე მო ძვირ ფა სო და ო- დღე ე ბი გა ვა ტა რე მარ თ ლაც მო ნატ რე ბის უც ნა ურ გან ც და-
ში - ჩე მი ა ნე ბის ხილ ვის სურ ვი ლი  რომ სულ მაქვს და თან ძლი ე რი გრძნო ბით 
ეს შენ კარ გად  იცი, მაგ რამ ეს იყო ისე თი წარ მო უდ გე ნე ლი გან ც და და ყვე ლა ზე 
მე ტად იმან გა მაკ ვირ ვა, რომ ამის პა სუ ხად  შე ნი წე რი ლი მი ვი ღე. გა სა ოც რად
გან ც ვიფ რე ბუ ლი ვი ყა ვი -  რად გან, უთუ ოდ ეს არის ერ თ გ ვა რი კავ ში რი და ძმას 
შო რის, რო მელ საც ვერც დრო და ვერც მან ძი ლი ვერ შე ა ფერ ხებს თქვე ნი კარ გი 
ამ ბა ვი ყო ველ თ ვის გულ ზე მა ლა მოდ მო მე დე ბა, მაგ რამ შენ რომ პა რიზ ში ვერ 
ჩა მოხ ვალ ეს გულს ძლი ერ მიკ ლავს, თუ მხო ლოდ ფუ ლის ამ ბა ვია და თუ ამის 
გა მო ვერ ჩა მო დი ხართ შენ და გი ორ გი, უთუ ოდ მომ წე რე, ვეც დე ბი რა ღაც გა ვა-
კე თო, რად გან თქვე ნი ჩა მოს ვ ლა ჩემს სი ბე რე ში რა დი დი სა ჩუ ქა რი იქ ნე ბო და 
კი დე ვერ წარ მო იდ გენთ, ამი ტომ კარ გად დატ რი ალ დით, რომ გა მა ხა როთ . 

მე ახ ლა ვე ან რო ცა მო მინ დე ბა მა შინ  შე მიძ ლი ან ჩვე ნი ოჯა ხის ნახ ვა პა რიზ-
ში,  მაგ რამ ქე თე ვა ნი24 მწერს რომ გი ორ გი25 ივ ნის ში ჩა მო დის ასე რომ მა ნამ-
დინ და ვიც თი - პა რიზ ში გავ გ ზავ ნე ამა ნა თე ბი - გი ორ გი ფრი ად ტა ნა დი ყო ფი ლა 
და მას გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჩუქ რე ბი გა ვუგ ზავ ნე, სა ჩუქ რე ბი ბევ რი გა მო მი ვი და, 
რად გან ყვე ლას თ ვის რა ღაც სახ სო ვა რი შე ვარ ჩი ე.   მი ას თ ვის26 სა ზამ თ რო ტყა-
ვის პალ ტო  ვი ყი დე და ასე რომ აწი ის იქ ნე ბა ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი - და თოს 
კი დევ ჯინ სე ბი, სხვა? სხვა არ ღირს და წე რად 
კარ გად გა ვე ცა ნი გა ხა რი ას ნაშ რომს, ის უფ რო იყო ხა ლი ჩაა და არა ნა ხა ტი... 
ამას წი ნად ვკითხუ ლობ დი თქვე ნი სა ქარ თ ვე ლოს ახალ შე მოქ მე დებ ზე - : დი ნა-
რა ნო დია (მეგრელი უნ და იყოს), ოთარ თა ვა ძე, ელე ნე ახ ვ ლე დი ა ნი - ყვე ლა-
ზე უმ ფ რო და მა ინ ტე რე სა ლი ა ნა შენ გე ლაია - აბა ში ძის ნა ხა ტებ მა სულ ხან - სა ბას 
წიგ ნის თ ვის - ყვე ლა ზე ნაკ ლებ კი ნო დი ას ნაშ რო მი მო მე წო ნა - მაგ რამ აქე დან 
ძნე ლია დას კ ვ ნის გა მო ტა ნა, მით უფ რო მა ნამ სა ნამ პი რა დად არ ნა ხავ ყვე ლა 
ნაშ რომს. სა ერ თოდ საბ ჭო ეთ ში უმე ტე სო ბას  ერ თი “სტი ლი” აქვს, არა და უნ და 
გან ვი თარ დ ნენ, შე მოქ მე დე ბის სხვა დას ხ ვა გზებ ზე უნ და სცა დონ სათ ქ მე ლის მიგ-
ნე ბა. ახა ლი ვარ კე თი ლის სუ რა თე ბიც ვნა ხე - კოხ ტად არის მოწყო ბი ლი - მაგ-
რამ არა ფე რი არ სჯო ბია შენ ღია ბა რა თებს - ვარ ძია რომ იპო ვე ჩემ თ ვის ეს ძა-
ლი ან და ვა ფა სე - იქ ნებ აწი ბოლ ნი სიც მა ნა ხო - ამ დენს არ შე გა წუ ხებ დი მაგ რამ 
ვი ცი შენ თ ვის  დი დი სი ა მოვ ნე ბა არის გა მა ნე ბივ რო და უხ ვად მა ზი ა რო ჩევ ნი 
სამ შობ ლოს კულ ტუ რა სა და ხე ლოვ ნე ბას, მეც რავ ქ ნა  ძა ლი ან მიყ ვარს გა ნე ბივ-
რე ბა - მართალია მე ფრ იად მა წუ ხებს რომ ჩემ თ ვის იხარ ჯე ბი.

ძვირ ფა სო და ო, ვი ცი  ჩემ თ ვის რა მეს სა ჩუ ქარს მა ინც  ჩა მო ი ტან, ასე რომ 
მე და გა ბა რებ რა მა ინ ტე რე სებს და რა არის ჩემ თ ვის სა სურ ვე ლი. 1) ქარ თუ-
ლი სა ეკ ლე სიო გა ლო ბა თუ არის ასე თი ფირ ფი ტე ბი - 2) ქარ თუ ლი ოპე რა - 3) 
გორ დე ლა და მა თი  გა ლო ბა. სხვა კი დევ რაც გა გახ სენ დე ბა მშობ ლი უ რი მუ-
სი კი დან ყვე ლა ფე რი წა მო მი ღე, ხალ ხუ რე ბი მრავ ლა და მაქვს იცო დე. ის ოთხი 
ფირ ფი ტა, რო მე ლიც მო მი ტა ნე, იცი რომ გან სა კუთ რე ბუ ლად მო მე წო ნა, ოღონდ 
ეგაა სამ წუ ხა რო ყვე ლა ფერს  სევ დი ან სა თუ  მხი ა რულს,  ყვე ლა ფერს  ერ თი 
“ტემპო“თი მღე რი ან -  გე ყო ფა! რად გან საკ მა რი სად გა მო გი ლა ყე თა ვი ხე ლოვ-
ნე ბა ზე! ჩე მო ბარ ბა ლე შე უ დე ქი საქ მეს და გი ორ გის27 გა მო ყე ვი - თუ გზის ფუ ლის 
ამ ბა ვია მომ წე რე გუ ლახ დი ლად - სხვა რა გჭირ დე ბა პა რიზ ში? ქე თე ვა ნი ა ნად 
იქ  ყვე ლა და ვე ტე ვით ბავ შ ვებს ცალ კე ვწერ - ამას საჩ ქა როდ გიგ ზავ ნი - ახა ლი 
მარ კა შენ თვის და ვა ბეჭ დი ნე ! ! Love, Love, Love. მა ლე მოგ წერ ნაკ ლებ სუ ლე-
ლურ წე რილს ( თუ ჩემ მა ჭკუ ამ მო ა ხერ ხოს ! ! ) ყვე ლას გეხ ვე ვით - შენ რა ვარც 
იცი უსაზღ ვ რო სიყ ვა რუ ლით - გულ ში ჩა გიკ რავ და ცხვი რის ბო ლოს და გი კოც ნი

                                                                                                შე ნი ცუც ნა 
ჩვე ნე ბი სა გან  მი ვი ღე წლი უ რი წე რი ლი, ასე რომ  აღარ ვწუ წუ ნებ - ასე თი იშ-

ვი ა თი წე რი ლე ბის მი ზე ზი ბევრ მუ შა ო ბას თან ერთდ მგო ნია ცო ტა სი ზარ მა ცეც უნ-
და იყოს, მათ წე რა მა ინც და მა ინც არ უყ ვართ და ორი ვეს მდი ვა ნი სჭირ დე ბა !!!

17- II-73

სვიმონ დადიანის ნათესავი ნელი 
ნაკაშიძე - მდივანი
Neli Nakashidze-Mdivani - 
relative of Svimon Dadiani

სვიმონ დადიანი და ძმის ცოლი ლუსი
Svimon Dadiani and his sister-in-
law Lucy

სვიმონ, გიორგი და მიხეილ (ბუჭუ) 
დადიანები
Svimon, Giorgi and Mikheil (Buchu) 
Dadiani
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გეხ ვე ვი მაგ რად ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა -  
ეს ესაა მი შას წე რი ლი მი ვი ღე სა დაც მწერს, რომ შე ნი და ბონ დოს გრძე ლი წე-
რი ლი მი ი ღო. ამო ვი სუნ თ ქე - ისე ვღე ლავ დი ამ დე ნი ხა ნი არა ფე რი ვი ცო დი 
თქვენს შე სა ხებ.....
ჩე მი რა მოგ წე რო - ვმუ შა ობ ბევრს ეს ოთხი თვე ჩე მი ნა ხა ტე ბი ნელ - ნე ლა იყი-
დე ბა . თუმ ცა ჩე მი ოც ნე ბა არის ბევ რი ნა მუ შე ვა რი  მო ვაგ რო ვო და პა რიზ ში 
გა მო ფე ნა მო ვაწყო. ერ თ -ერ თი სუ რა თის რომ და ვამ თავ რე ცალ კე გა დავ დ ე შენ-
თ ვის - სულ იასა მა ნის  (მუ ქი) ფე რე ბია ,რაც სხვა თა შო რის  ძნე ლი და სა ხა ტია , 
მემ გო ნია კარ გად გა მო ვი და. რო გორც კი მო ვა ხერ ხებ  სუ რა თებს გა და ვი ღებ, 
შენ  მგო ნი ამის იმე დი ცო ტა და კარ გე, გთხოვ ბო ლომ დე ნუ და კარ გავ 

ამას საჩ ქა როდ გწერ რომ და გარ წ მუ ნო ნა ქე ბა რი ძაღ ლი ვით არა ვარ, დე-
და სი არა ფე რი ვი ცი ....  

გეხ ვე ვით ყვე ლას ცალ - ცალ კე და შენ კი დევ ერ თხელ მაგ რად და გი კოც ნი 
ცხვი რის ბო ლოს

შე ნი ცუც ნა
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ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბაბ ლი - დღეს შენ და ბა დე ბის დღეს ცხვი რის ბო-
ლოს და გი კოც ნი და მაგ რად მო გეხ ვე ვი. ჩე მი გუ ლის სურ ვი ლი იცი ასე რომ არ 
მოგ წერ, მარ ტო შენს გულ ში ჩა ი ხე დე და იქ ნა ხავ რა ო დენ დი დია ძმის სიყ ვა-
რუ ლი 

ვარ სო ფელ ში მე გობ რებ თან და გუ შინ რაც ჩა მო ვე დი ერ თი წუ თი მარ ტო არ 
მქონ და,  სტუმ რე ბი ცალ კე პა ტა რა სახ ლ ში არი ან და დღეს ჩემ ოთახ ში გა ვი ქე-
ცი რომ ორი სიტყ ვა მა ინც მო მე წე რა. ჩემს მას პინ ძელს უთხა რი რა ტო მაც  გა-
ვი პა რე, ერ თი მოკ ლე ფურ ცე ლი მოგ წე რე და გა მახ სენ და რომ ო შა ბა თამ დე 
ვერ გა მო გიგ ზავ ნი დი, ისევ დავ ბ რუნ დი. ცო ტა ხნის შემ დეგ სა დაც ყვე ლა დიდ 
ხითხით ში იყო, ჩემ მა მას პინ ძელ მა მა შინ გა მო ი ტა ნა დი დი ბოთ ლი, შამ პა ნი უ რი 
(!!) და სთქვა - “შე ნი დის სადღეგ რ ძე ლო უნ და დავ ლი ოთ რად გან ის შენ ზე უკე-
თე სი უნ და იყო სო” - ამა ზე ყვე ლამ სი ცი ლით და იწყო და კი დევ ბევ რი მხი ა რუ ლი 
სიტყ ვის შემ დეგ, სტუმ რე ბი ფეხ ზე წა მოდ გ ნენ და შე ნი სადღეგ რ ძე ლო და ლი ეს. 
ისე ავ ღელ დი.  რომ კი ღამ ცრემ ლე ბი წა მო მი ვი და, თუმ ცა ეს არ მომ ს ვ ლია ცა-
მე ტი წლის შემ დეგ. ამის თა ნა ყუ რადღე ბას ძა ლი ან ვა ფა სებ და თუმ ცა ძა ლი ან 
კარ გი მე გობ რე ბი ვართ ამან უფ რო და მა ახ ლო ვა მათ თან. შენ იცი რომ კე თი ლი 
აზ რი სი კე თეს მო ი პო ვებს, ასე თი სი კე თე გი სურ ვეს შენ

სვიმონ დადიანი სახელოსნოში
Svimon Dadiani in his studio

გიორგი დადიანი, მერი წერეთელი, მია 
და სვიმონ დადიანები
Giorgi Dadiani, Mary Tsereteli, Mia and 
Svimon Dadiani

სვიმონ დადიანის ბინის ერთ-ერთი 
კუთხე სან-ფრანცისკოში
One of the corners of Svimon Dadiani’s 
apartment in San Francisco 
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ახ ლა გვი ან არის და ძი ლი მე კი დე ბა, პირ ვე ლი ნა წე რი დავ ხიე იმი სათ ვის 
რომ ახა ლი მო მე წე რა, თუმ ცა რაც ჩა ფიქ რე ბუ ლი მქონ და ყვე ლა ფე რი თა ვი დან 
ამო მიფ რინ და.  

რა მშვე ნი ე რი სუ რა თე ბი გა მო მიგ ზავ ნე, მია მგო ნი ცო ტა შენ გგავს და და თო 
კი მა მა მისს დამ ს გავ სე ბი ა, სუ რა თი დან ძნე ლია გა სარ კ ვე ვია სი მარ თ ლე, მაგ რამ  
მია თუ შენ და გემ ს გავ სა მა შინ  ლა მა ზი იქ ნე ბა ....

პა რი ზი დან არა ფე რი. ჩვე უ ლე ბი სა მებრ  დე დას ორ სიტყ ვას ვწერ ხოლ მე 
რომ არ და იწყოს თა ვი სე ბუ რად ჩემ ზე ღელ ვა

სხვა რა მოგ წე რო - ვოც ნე ბობ რომ შე ნი მო მა ვა ლი და ბა დე ბის დღე გვე ღირ-
სოს ერ თად გა ვა ტა როდ პა რიზ ში - მა შინ კი მარ ტო შენ თ ვის იმის თა ნა ლე კურს 
და უვ ლი...

მა ნამ დის გულ ში ჩა გი ხუ ტებ  და გი კოც ნი ხე ლებს                                                                                              

შე ნი ცუც ნა 
რა ვარც იცი ყვე ლას  ერ თად გეხ ვე ვით 

*****
4 ოქ ტომ ბე რი

ჩე მო სა ნატ რე ლო ბა ბო - ნე ტავ მცოდ ნო და რომ და ბა დე ბის დღეს ასეთ მნიშ-
ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ დი - მო გი ლო ცავ დი ჩე მე ბუ რათ და იქ ნებ ლექ ს საც მი ვა ყო ლებ-
დი - მაგ რამ ალ ბათ და გა ვიწყ და პა რიზ ში ჩე მი ნათ ქ ვა მი ამის ამ ბის შე სა ხებ: 
“დაბადების დღე სა სი ა მოვ ნო არის მა შინ თუ მას  კარგ სა ჩუქ რებს მი ა ყო ლებ-  
ცა რი ე ლი მო ლოც ვა კი მარ ტო გა გო ნებს იმას თუ რო გორ ბერ დე ბი” ეს მა შინ 
გითხა რი რო ცა  მა გი ვთქვი მი შას თ ვის სა დილს აწყო ბი დი
თქვე ნი, ყვე ლას და ბა დე ბის დღე ვი ცი - და მგო ნია რა ვცდე ბი- გუ გუ30 25 მარტს 
ბონ დო28 12 ოქ ტომ ბერს - დემ ნა29 26 ივ ლისს -  შე ნი 11 სექ ტემ ბერს იყო მე გო ნა  
- არა და 24 სექ ტემ ბე რი ყო ფი ლა. 

ბონ დოს მი უ ლო ცე ჩემს მა გი ერ რა კი ეს  ვი ცი რომ ეს წე რი ლი უთუ ოდ მო გი-
ვა დრო ზე - უთხა რი მი სი მო ცუც ნუ ლი ძმა რო მელ საც თა ვის წინ ცხენ ზე აჯენ და 
ნო სირ ში, და ბერ და, გა მე ლოტ და, გა მო ჩერ ჩეტ და, მაგ რამ გულ ში თა ვი სი ა ნე ბის 
სიყ ვა რუ ლი არ შე უც ვ ლია

ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, შენ, ღმერ თ მა მა რა ვალს და გას წ როს - ტა ნის სიმ რ თე-
ლით, ბედ ნი ე რე ბით, ჩემ ზე მე ტი სი კე თე მოგ ცეს ღმერ თა რად გან შენ უფ რო ხარ 
ამის ღირ სი

მწერ რომ მე გო ბა რი აქით წა მო ვი და და რომ გცოდ ნო და ერთ სულ გუნს მა-
ინც გა მო ა ტან დი -  გა მა ხა რე: მაგ რამ საჭ მელს ნუ რას მიგ ზავ ნი მირ ჩევ ნია რა მე 
პა ტა რა სახ სო ვა რი გა მო ა ტა ნო რო მე ლიც შემ რ ჩე ბა - ამას უმ ფ რო  და ვა ფა სებ-  
მა გა ლი თად სულ პა ტა რა თი ხის ქო თა ნი, ნო სი რის მი წით, ეს ჩე მი ოც ნე ბა არის 
- ვინ იცის.....

ჩე მო ბა ბოშ კა მა პა ტიე რომ ასე დაგ ვი ა ნე ბით და მოკ ლეთ გწერ,  მაგ რამ ეს 
არის მარ ტო მო ლოც ვა.
ჩა გიკ რამ გულ ში და გა კო ცებ იმ დენს რამ დე ნა თაც მე ნატ რე ბა შე ნი ნახ ვა - და 
რა საკ ვირ ვე ლი და გი კოც ნი ცხვი რის ბო ლოს -
                                                                                                           

შე ნი ცუც ნა

ყვე ლას გეხ ვე ვი 
გუ გუს უთხა რი უმ ფ რო ხში რათ გა ი ღი მოს - უხ დე ბა ! !

ბაბო დადიანი
Babo Dadiani

სვიმონ დადიანის ავტოგრაფი
Autograph of Svimon Dadiani

სვიმონ დადიანის დისშვილი 
თათული ღვინიაშვილი
Tatuli Gviniashvili - niece of Svimon 
Dadiani
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ჩე მო სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა - გუ შინ წინ მი ვი ღე შე ნი წე რი ლი და ვერ გეტყ ვი 

რამ დე ნათ გა მა ხა რე, შენ ლა მა ზი ქარ თუ ლით მწერ, კარ გი გუ ნე ბა იგ რ ძ ნო ბა მა-
თი წა კითხ ვი სას, მე კი მე რი დე ბა, რად გან  ჩე მი წე რი ლე ბი სულ უმ ნიშ ვ ნე ლო ნი  
არი ან და ამი ტო მაც არას გწერ. მოკ ლე ჭკუ ის ძმა გყავს - რა კი უკა ნას კ ნე ლი ვარ 
ამის თა ნა დიდ ოჯახ ში ჩემ თ ვის და სა რი გე ბე ლი  აღა რას ფე რი დარ ჩა ღმერთს

თა მარს31 მი ვე ცი ჩე მი და ხა ტუ ლი სა მი სუ რა თი - ერ თი  შა ვი, თვი თონ თა მარ-
მა ამო ირ ჩია და უთხ რა გი ორ გის რამ დე ნად მოს წონს და უყ ვარს ის. მე ო რე ქე-
თე ვან მა32 აურ ჩი ა. ის ორი ნა ხა ტი რო მელ საც პი კა სოს ეძა ხი ან გა და მა ლუ ლი 
არის, რად გან დე დას ისი ნი სულ არ მოს წონს - ამი ტომ ვფიქ რობ დი მა თი ქო ნა 
 თა მა რის თ ვის აჯო ბებ და,  მაგ რამ ქე თე ვან მა არ დას თ მო, მას სურს რომ არაჩ ვე-
უ ლებ რი ვი კო ლექ ცია ჰქონ დეს.  

რო გორც მო გეხ ს ნე ბა  ყო ვე ლი გან ვი თა რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ზრდის 
“პე რი ოდ ში” -  ოს ტა ტი თა ვის თავ ში ეძებს სა კუ თა რი, გა მორ ჩე უ ლი კერ ძო ენით 
სათ ქ მელს და ამას  მა ნამ ცდი ლობს სა ნამ  სა წა დელს  არ მი აღ წევს, მაგ რამ 
მიზ ნამ დე მი სას ვ ლე ლად დი დი გზა უნ და გა ი ა როს,  ბევ რი რა მე უნ და გა ა კე თოს. 
ამი თი ვი თარ დე ბა მი სი კერ ძო “სტი ლი” - ეს  თუ არ იპო ვე, თუ ნე ბის ყო ფა და-
ფან ტე და მთა ვარ სათ ქ მელს ვერ მი აგ ნე, მა შინ ყვე ლა ცდა ფუ ჭია და უსარ გებ-
ლო. 

ერთ დღეს ჩე მი დის შვილს33 გუ ნე ბა ში ვე ლა პა რა კე ბო დი და ოც ნე ბა ში წა ვე-
დი - : ჩე მი ნატ ვ რა ა, რომ ყო ვე ლი ჩე მი ნა მუ შე ვა რი იქ ნე ბა ერთ დღეს  ჩემ მა მის 
ან ბა ბუი სახ ლ ში შევ კ რი ბო, აფხა ზეთ ში ზღვის პი რას )ერთად მო ვა თავ სო  და 
გა მოვ ფი ნო, წიგ ნებ საც იქ წა ვი ღებ დი და ვინც იცის კი დევ  რამ დენ  სხვა ნა ხატს 
შევ ქ მ ნი დი 

ძა ლი ან მი ხა რია რომ ყო ვე ლი ჩე მი უმ ნიშ ვ ნე ლო სა ჩუ ქა რი ასე მო გე წო ნა - 
სუ რა თე ბი რომ ლებ საც გიგ ზავ ნი ვერ მო ვი საზ რე და მი ტო მაც  მუ ქი და ძა ლი ან 
ბნე ლი გა მო ვი და. 

სხვა რა მოგ წე რო - ჩე მი პა რიზ ში ყოფ ნა კი დევ სიზ მა რი ვით არის - აწი მი შას 
უნ და მივ წე რო და და ვი ძი ნო -

ძი ლი ნე ბი სა, ჩე მო მუ დამ სა ნატ რე ლო ბა ბოშ კა, გეხ ვე ვი და და გი კოც ნი ცხვი-
რის ბო ლოს -
                                                                                   შე ნი ცუც ნა -

ყვე ლას ვეხ ვე ვი - ეს იცი - ! 
ამ პე რი ოდ ში გიგ ზავ ნი ათ სუ რათს - ნე ტავ თუ თა მა რის გა და ღე ბუ ლი გა მო-

ვი და 
                                                                                  კი დევ გეხ ვე ვი 

სვიმონი და მისი ძმის გიორგის 
ცოლი ლუსი
Svimon Dadiani and his sister-in-law 
Lucy

მ. ვო დე- მდივანი, ლ. ვო დე- მდივანი
M. Vodé-Mdivani and L. Vodé-Mdivani

სვიმონ დადიანის ნათესავები: ნელი 
მდივანი და რევაზ მდივანი
Neli Mdivani and Revaz Mdivani- 
relatives of Svimon Dadiani



*****
ჩე მო ბაბ ლი - გუ შინ გნა ხე სიზ მარ ში ძა ლი ან მორ თუ ლი იყა ვი ასე რომ უთუ ოდ 
თე ატ რ ში იქ ნე ბო დი - გი ყუ რებ დი და ვამ ბობ დი:  “რა ვა გავს ბე ბი და ბა ბოს34 მაგ-
რამ უმ ფ რო ლა მა ზი ა ა” – (რაც მარ თა ლი არის) - რომ იცო დე რა ვა და მე ზა რა 
გაღ ვი ძე ბა - 

მარ თ ლა ძა ლი ან მა გო ნებ ბე ბი და ბა ბოს- ერ თხელ პა რიზ ში შენს უკან რომ 
მოვ დი ო დი მა ში ნათ ვე შე ვამ ჩ ნიე რო გორ მა სა ვით და დი ხარ. სწო რედ მა გი ტო-
მაც და გარ ქ ვეს ბა ბო

მი შამ35 გად მო მიგ ზავ ნა შე ნი წე რი ლი, მე ო რე დღეს კი შე ნი  ჩემ თ ვის გა მოგ-
ზავ ნი ლი წე რი ლიც მი ვი ღე - (ცხრა დღე მო უნ და) - გა დავ წყ ვი ტე მედ სას წა უ ლა  
და მუ შა ო ბას ცალ ყ ბად შე ვუ დე ქი - თუმ ცა  ბო ლოს ისე გა მი ტა ცა წე რი ლებ მა აღა-
რა ფე რი გა ვა კე თე

ნუ თუ აქამ დინ  ვერ შე ეჩ ვიე გი ორ გის და მი ას სი ჩუ მეს? - ამ უკა ნას კ ნელ ხუ თი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მო მი ვი და გი ორ გი დან ორი წე რი ლი, ქე თე ვა ნი დან ოთხი. 
რა საკ ვირ ვე ლია დე და ხში რად იწე რე ბო და, მაგ რამ რო გორც ახ ლა თით ქ მის უკ-
ვე სულ აღარ შე უძ ლი ან წე რა. აფ სუს რომ უმ ფ რო ად რე ვერ ჩა მოხ ვე დი რომ 
დე და გე ნა ხა კი დევ თა ვი სე ბურ ჯან მ რ თე ლი - რა ვქნა მი სი ასე ავად ყოფ ნა სულ 
თავ ში მიტ რი ა ლებს და მოს ვე ნე ბას არ მაძ ლევს,  ამ 23 წე ლი წად ში სამ ჯერ ვნა ხე 
და უცა ბე დად მი სი ასე თი ცვლი ლე ბა გულს მიკ ლავს და მიტ რი ა ლებს. “წი თელ
ქუ დას” წარ მოდ გე ნა გა მახ სენ და, ნე ტა მე ნა ხა - თა თუ ლი რო გორ ღე ლავ და თა-
ვის შვი ლებ ზე, ეს უთუ ოდ მა თი პირ ვე ლი “თა მა ში” იყო და ყვე ლა და ეს წა რით  
ალ ბათ რა მო დე ნი მე  გა მო ფე ნა ვნა ხე; ყვე ლა მათ გა ნი უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო - რო ცა 
რა მეს მარ თ ლა კარგს და ღირ სე ულს აღ მო ვა ჩენ, კა ტა ლო გებს აკა დე მი ა ში გა-
მო გიგ ზავ ნით. მირ ზაშ ვი ლის ნა ხატს ნუ მიგ ზავ ნი რად გან არ ვი ცი ბა ჟი რამ დე ნი
დაჯ დე ბა, აი და თოს36 ნა ხატ ზე კი უარს ვერ ვიტყ ვი, უთხა რი რომ ყვე ლა ჩე მი 
ნაც ნო ბი მის ნა მუ შე ვარს აქებს და იმა საც წა მომ კ რა ვენ ხოლ მე რომ დი დი ბი ძის 
ნა ხა ტებს სჯო ბი ა ო!  

არ ვი ცო დი რომ ჩე მი ნა ხა ტე ბი დან  ბო ლოს და ბო ლოს პა ტა რა გო გო ამო ირ-
ჩიე და  წა ი ღე  სა ქარ თ ვე ლო ში, მე ხომ  გითხა რი კი დეც შე ნი საყ ვა რე ლი ნა ხა ტი 
წა ი ღეთ ქო, არ ვი ცო დი, არ მახ სოვ და რო მე ლი იყო, აწი რომ ჩა მოხ ვალ ყვე ლას 
შენ გა გა ტან!  

თუ არის კარ გი ზღაპ რე ბის წიგ ნი შე გიძ ლი ან  ის გა მო მიგ ზავ ნო. რა ვარც იცი 
Wardroр’ ის ქალ მა გა და თარ გ მ ნა მეგ რუ ლი და იმე რუ ლი ზღაპ რე ბი - დი დი ხნის 
წინ წა ვი კითხე, მაგ რამ სიტყ ვა- სიტყ ვით არის გა და თარ გ მ ნი ლი და ამი ტომ რა-
ღაც აკ ლია - არ ვი ცი რა ტომ, მაგ რამ უკ ვე დი დი ხა ნია  ზღაპ რე ბის გა დათ რ გ მ ნა 
მინ და თა ნაც ნა ხა ტე ბის და სუ რა თე ბა - ეჰჰ რამ დე ნი რა მის გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა 
დრო რომ იყ ვეს 

ჩე მო ბაბ ლი შენ უმ ფ როს ძმას ძი ლი ეკი დე ბა და ამი ტო მაც წე რილს ბო ლოს 
მო უყ ვან - უაზ რო წე რი ლია მაგ რამ რომ იცო დე რამ დე ნი სიყ ვა რუ ლით არის 
დატ ვირ თუ ლი - გეხ ვე ვით ყვე ლას - და გი კოც ნი ხე ლებს, თვა ლებს და ცხვი რის 
ბო ლოს ! ! ! 
                                                                                                                             

შე ნი სვი მო ნი

გიორგი შერვაშიძის სახლი 
“ვილა ჩემი” სოხუმში.
Giorgi Shervashidze’s House ‘Villa 
Chemi’ (my villa) in Sokhumi

გიორგი შერვაშიძე
Giorgi Shervashidze

სვიმონ დადიანის ბინის ერთ-ერთი 
კუთხე სან-ფრანცისკოში
One of the corners of Svimon Dadiani’s 
apartment in San Francisco
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ჩე მო ძვირ ფა სე ბო

არა სო დეს უსაყ ვე დუ როთ  ჩემს ბეტ სის, რომ და გი მა ლათ ჩე მი ავად მ ყო ფო-
ბის სა ი დუმ ლო, მი სი და ფარ ვა მე ვთხო ვე და მე ვე და ვა ფი ცე.  

არ ჰქონ და აზ რი, რომ წლე ბის მან ძილ ზე და მე მა ტე ბი ნა ძლი ე რი მწუ ხა რე-
ბა რომ ლის წი ნა შეც თქვენ იქ ნე ბო დით უძ ლურ ნი, თა ნაც ასე შორს,  ნა ხე ვა რი  
მსოფ ლი ოს მიღ მა. ის იყო შე სა ნიშ ნა ვი მე გო ბა რი.

ჩე მი ად ვო კა ტი შე გატყო ბი ნებთ სად არის შე ნა ხუ ლი ჩე მი ნა მუ შევ რე ბი და 
თქვენ თან და თა ნო ბით შეს ძ ლებთ მო ა ხერ ხოთ  მი ი ღოთ ისი ნი
მი შე ლი და სხვე ბიც მო გეხ მა რე ბი ან რომ არ გა და ი ხა დოთ ბა ჟი. მე  ვერ ვხვდე ბი 
რის გა მო უნ და გა და ი ხა დოთ ის 

მე შე წუ ხე ბუ ლი ვარ იმის გა მო  თქვე ნი დი დი ტკი ვი ლის სა ბა ბი გავ ხ დი. ჩე მი 
ერ თა დერ თი სურ ვი ლი ა, რომ არ ვი ყო უსაზღ ვ რო მწუ ხა რე ბის მი ზე ზი, თქვენ თ ვის 
და ბა ბოშ კას თ ვის. ნუ დამ წუხ რ დე ბით მე არა სო დეს მიყ ვარ და მწუ ხა რე ბა.

უღ რ მე სი გრძნო ბე ბით 
იყა ვით ბედ ნი ერ ნი.
                                                  გეხ ვე ვით თქვე ნი ცუც ნა.

სვიმონ დადიანი
Svimon Dadiani

ბაბო დადიანის ოთახის ერთ-ერთი 
კუთხე. კედელზე სვიმონ დადიანის
ნამუშევარი
One of the corners of Babo Dadiani’s 
room. Painting of Svimon Dadiani on 
the wall.
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დედის (მერი წერეთლის) პორტრეტი
61x50 სმ. ტილო, ზეთი
Portrait of Svimon Dadiani’s mother 
(Mary Tsereteli). Oil on canvas

დეტალი
Detail
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ზღვის საჩუქარი
101x101 სმ. ტილო, ზეთი. 1957 წელი
Gift from the Sea
Oil on canvas. 1957

დეტალი
Detail
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პიერო
41x41 სმ. ტილო, ზეთი. 1956 წელი
Pierott
Oil on canvas. 1956

დეტალი
Detail
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ბოშა ქალი
97x50,5 სმ. ტილო, ზეთი. 1956 წელი. 
უკანა მხარეს ინგლისური წარწერა: 
“ჩემი პირველი პორტრეტი”
Gypsy Woman
Oil on canvas. 1956
English inscription on the reverse: 
“My first portrait” 

დეტალი
Detail
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დეტალი
Detail

მერი წერეთლის ბავშობა
122x51 სმ. ტილო, ზეთი.
უკანა მხარეს წარწერა: დედა, დაუსრულებელი ესკიზი
Childhood of Mary Tsereteli
Oil on canvas
Inscription on the reverse: Mother. Unfinished sketch
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მარსელის კუთხე
122x35.5 სმ. ტილო, ზეთი. 1957 წელი
Marseilles
Oil on canvas. 1957



გოთური ნანგრევები
122.5x45.5 სმ. ტილო, ზეთი. 1954 წელი
Gothic ruins
Oil on canvas. 1954
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მაროკო
90.5x50.5 სმ. ტილო, ზეთი. 1958 წ.
Morocco
Oil on canvas. 1958 

დეტალი
Detail



გოგონა და ხილი
მია ღვინიაშვილის საკუთრება
122x35.5 სმ. ტილო, ზეთი. 1957 წ.
A Girl and Fruit
Property of Mia Gviniashvili
Oil on canvas.1957

დეტალი
Detail
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ნატურმორტი
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
Still-life
(Location unknown)
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ჩანჩქერი
121x121 სმ. ტილო, ზეთი.
Waterfall
Oil on canvas.

ჩანჩქერი
ლია ვოდე-მდივანის საკუთრება
150x50 სმ. ტილო, ზეთი.
Waterfall
Property of Lia Vodé-Mdivani
Oil on canvas.
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ტბა
106x106.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Lake
Oil on canvas.
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ყვავილები
(გაიყიდა აშშ-ში ერთ-ერთ აუქციონზე)
Flowers
(Sold at a US auction)



პიკის ქალი
დავით ღვინიაშვილის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
The Queen of Spades
Property of David Gviniashvili
Oil on canvas. 
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ლურჯი ფრინველი
დავით ღვინიაშვილის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Blue Bird
Property of David Gviniashvili
Oil on canvas. 
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ნატურმორტი ლამპით
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
ტილო, ზეთი.
Still-life with Lamp
(Location unknown)
Oil on canvas. 
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ყვავილები
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
ტილო, ზეთი.
Flowers
(Location unknown)
Oil on canvas. 
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სისწორე და  სილამაზე
106.5x106.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Straightness and the Beauty  
Oil on canvas.
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ქვაკუთხედი
106.5x106.5 სმ. ტილო, ზეთი
Keystone
Oil on canvas.
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ხაზების სიმეტრია
121x121 სმ. ტილო, ზეთი.
Symmetry of Lines
Oil on canvas.
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გეომეტრიული წესრიგი
121x121 სმ. ტილო, ზეთი.
Geometric Order
Oil on canvas.



ქანქარა
მია ღვინიაშვილის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Pendulum
Property of Mia Gviniashvili
Oil on canvas.
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სხივი
152x50.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Ray
Oil on canvas.
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სიმშვიდე
152x50.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Peacefulness
Oil on canvas.



კუთხე
100x50 სმ. ტილო, ზეთი.
Corner
Oil on canvas.
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იმედი
106.5x106.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Hope
Oil on canvas.
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სიღრმე
106.5x106.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Depth
Oil on canvas.
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სიმტკიცე
მიხეილ ვოდე-მდივანის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Solidity
Property of Mikheil Vodé-Mdivani. 
Oil on canvas.
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სიმეტრია და სიმკვეთრე
122.5x152.5 სმ. ტილო, ზეთი.
Symmetry and Sharpness
Oil on canvas.
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ცილინდრი
მიხეილ ვოდე-მდივანის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Cylinder 
Property of Mikheil Vodé-Mdivani 
Oil on canvas.



77

ორი ძალა
მიხეილ ვოდე-მდივანის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Two Powers
Property of Mikheil Vodé-Mdivani 
Oil on canvas.



78

ნათელი ძალა
მიხეილ ვოდე-მდივანის საკუთრება
ტილო, ზეთი.
Power of Light
Property of Mikheil Vodé-Mdivani 
Oil on canvas.



აბსტრაქციული ფორმა
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
ტილო, ზეთი.
Abstract Form
(Present location unknown)
Oil on canvas.
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უდაბნო
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
ტილო, ზეთი.
Desert
(Present location unknown)
Oil on canvas.



81

კლდეები
მია ღვინიაშვილის საკუთრება
გოგი კერესელიძის კოლექციიდან 
სამშობლოში ჩამოიტანა ნინო ტარასაშვილმა
35x25 სმ. ტილო, ზეთი.
Rocks
Property of Mia Gviniashvili
From the collection of Gogi Kereselidze.
Brought in Georgia by Nino Tarasashvili
Oil on canvas.
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უდაბნო კლდეების გადმოსახედიდან
მია ღვინიაშვილის საკუთრება
გოგი კერესელიძის კოლექციიდან 
სამშობლოში ჩამოიტანა ნინო ტარასაშვილმა
50x40 სმ. ტილო, ზეთი.
Desert from the Rocks
Property of Mia Gviniashvili
From the collection of Gogi Kereselidze.
Brought in Georgia by Nino Tarasashvili
Oil on canvas.
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კლდეები უდაბნოს პირზე
(ამჟამად უცნობია ადგილმდებარეობა)
ტილო, ზეთი.
Desert on the edge of the Rocks
(Present location unknown)
Oil on canvas.
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სან-ფრანცისკოს ოპერის პროგრამის ყდის გაფორმება.
შოლკოგრაფია
15.5x23 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წ.
Design of the cover of the San Francisco Opera program
Stencil technique
San Francisco. 1955

სან-ფრანცისკოს ოპერის პროგრამის გაფორმება
კალკა, ტუში.15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Design of the San Francisco Opera program
Vellum, ink. San Francisco. 1955

სან-ფრანცისკოს ოპერის პროგრამის გაფორმება
კალკა, ტუში.15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Design of the San Francisco Opera program
Vellum, ink. an Francisco. 1955
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სცენის ესკიზი
ქაღალდი, ტუში. 16x221 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for the stage 
Paper, ink. San Francisco. 1955

სცენის ესკიზი
ქაღალდი, ტუში.15.5x22 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for the stage 
Paper, ink. San Francisco. 1955
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სცენის ესკიზი
ქაღალდი, ტუში. 15x11.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for the stage 
Paper, ink. San Francisco. 1955
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ფარდის ქვეშ დანახული სცენის ესკიზი
ქაღალდი, ტუში, ოქროსფერი საღებავი
15.5x21 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for the stage
Paper, ink, golden paint
San Francisco. 1955



89

სასცენო ფარდის ესკიზი
ქაღალდი, ტუში, ოქროსფერი საღებავი
15.5x22 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for the stage curtain
Paper, ink, golden paint 
San Francisco. 1955
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სცენები უცნობი  სპექტაკლიდან
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი. 16.5x24 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Scenes from unknown plays
Paper, ink, water-colour. San Francisco. 1955





სცენა უცნობი სპექტაკლიდან
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
16.5x24 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Scene from unknown play
Paper, ink, water-colour 
San Francisco. 1955





94

მუსიკოსები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
15.5x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Musicians 
Paper, ink, water-color 
San Francisco. 1955



95

მუსიკოსები
ქაღალდი, ტუში, აკვარელი
15.5x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Musicians 
Paper, ink, water-colour 
San Francisco. 1955
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სცენა ფარდის მიღმა
15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წ.
Scene behind the curtain
San Francisco. 1955
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სცენა ფარდის მიღმა
15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წ.
Scene behind the curtain
San Francisco. 1955

ტორეადორი და ბალერინა
ქაღალდი, აკვარელი
15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Toreador and Ballerina 
Paper, water-colour 
San Francisco. 1955
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ვენეცია - დეკორაციის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Venice - Decoration sketch
Paper, water-colour
San Francisco. 1955
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ვენეცია - დეკორაციის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
15x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Venice - Decoration sketch
Paper, water-colour
San Francisco. 1955
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დეკორაციის ესკიზი
ქაღალდი, აკვარელი
16x24 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Sketch for decoration
Paper, water-colour
San Francisco. 1955

დეკორაციის ესკიზები ოპერისთვის “აიდა”
ქაღალდი, აკვარელი
17x22.5 სმ. სან-ფრანცისკო. 1955 წელი
Decoration sketches for the opera “Aida”
Paper, water-colour
San Francisco. 1955
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მუშა ნავსადგურიდან
ქაღალდი, ფანქარი. 24x31 სმ.
‘Workman from the Harbour’ 
Paper, Pencil.

ბერძნული ორნამენტი
ქაღალდი, ფანქარი. 15,5x24 სმ.
Greek Ornament
Paper, Pencil. 
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ქალის ფიგურა
ამჟამად დაკარგულად ითვლება
Woman’s figure
(Considered lost)
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შავი ტორსი. ქვა
Black torso. Stone.
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ქალის ტორსი
ლია ვოდე-მდივანის კუთვნილება
გვ.107-108
Woman’s torso
Property of Lia Vodé-Mdivani
pp. 107-108
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პორტრეტი
დაფერილი თაბაშირი
Portrait 
Tanned gypsum



ბოლოსიტყვაობის მაგიერ

ბოლო სიტყვა თითქოს ბოლოსათქმელს გულისხმობს, არადა სვიმონ დადიანი მომავლის მხატვარია, მასზე ჯერ კიდევ ბევრია 
სათქმელიც, საკვლევიც და დასაწერიც. როგორც ამ წიგნის ავტორი და შემდგენელი განსაკუთრებით მადლიერი  ვარ ბედის, 
რომ ამ შემოქმედის მოღვაწეობას შემახვედრა, არათუ შემახვედრა, არამედ მერგო პატივი პარიზში, საქართველოს საელჩოში 
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანდასწრებით ხელი მომეწერა დადიანის კოლექციის საქართველოსათვის გადმოცემის 
შეთანხმებაზე, მეზრუნა და მეფიქრა ამ ნახატების მომავალზე... მადლიერი ვარ ბედის იმიტომ, რომ სწორედ სვიმონ დადიანმა 
გამაცნო და დამამეგობრა სამ შესანიშნავ ადამიანს, ბრწყინვალე ქალბატონებს მია ღვინიაშვილს, ლია ვოდე-მდივანს და  უზადო 
ქართველს ბატონ  მიხეილ ვოდე-მდივანს. ყოველთვის, როცა იმედი გადამეწურებოდა, რომ კოლექციის ჩამოტანას საქართველოში 
შევძლებდი მია ღვინიაშვილი მამხნევებდა, მისმა ტიტანურმა შრომამ, ზოგჯერ ლეგენდარულმა მიზანდასახულობამ ყველას 
ერთად შეგვაძლებინა ამ ძვირფასი საგანძურის სამშობლოში დაბრუნება, ხელოვნების სასახლე ყოველთვის მადლიერი იქნება 
ამ ქალბატონისა, რომელმაც სვიმონიკა ჩვენთვის მარად ახალგაზრდა და ცოცხალ მხატვრად აქცია... ქართული ემიგრაციის 
პატიოსნების, პატრიოტიზმის, და კეთილშობილების სიმბოლოს წარმოადგენენ და ძმა ლია და მიხეილ ვოდე-მდივნები, თხემით 
ტერფამდე პატრიოტები, ბრწყინვალე მოქართულეები, ადამიანები, რომლებიც დღემდე სუფრასთან მშობლიურ ჰანგებს 
უზადოდ აჟღერებენ, ამ მამულიშვილებმა მოუარეს და საქართველოს შეუნახეს დიდი წინაპრის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა 
და როცა ხელსაყრელი პირობა დადგა, თავიანთ სანუკვარ საქართველოს ის უშურველად უსახსოვრეს.. სამართლიანობა 
მოითხოვს, აღვნიშნოთ პროფესორ გია ჯავრიშვილის, კინოდოკუმენტალისტ ნინო ხოფერიას და რეჟისორ ზვიად მიქელაძის 
დამსახურება, რომელთა მეოხებითაც ფირზე სათანადო პროფესიონალიზმით აისახა სიმონიკა დადიანის შემოქმედებითი 
ცხოვრება. ამ ძვირფასი კოლექციის დაბრუნება წარმოუდგენელი იქნებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრის სალომე 
ზურაბიშვილის გარეშე, რომლის დიდმა ავტორიტეტმა მთელი პროექტის სასიკეთოდ იმუშავა. ქვეყნისთვის ამ საყურადღებო 
საქმეს ფასდაუდებელი ამაგი დასდო ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარემ არჩილ გელოვანმა, მისი 
თანადგომა მუზეუმისთვის წარმატების საწინდარი აღმოჩნდა. როგორც ავტორი, განსაკუთრებით ვემადლიერები მხატვრის 
დის შვილს ქალბატონ თათული ღვინიაშვილს, სწორედ მან უშურველად გადმომცა შესასწავლად და გამოსაქვეყნებლად 
სვიმონიკა დადიანის საარქივო მასალები. ეს წინამდებარე კატალოგი დღის სინათლეს ალბათ დიდი ხანი ვერ იხილავდა, 
რომ არა თბილისის მერიის მხარდაჭერა, კერძოდ კი ქალაქის მერის, ბატონ კახი კალაძისა და მერის მოადგილის სოფიო 
ხუნწარიასი... დიახ სვიმონ დადიანი ის მხატვარია, რომელიც ბევრი ადამიანის თავდაუზოგავ ძალისხმევას იმსახურებდა, 
მისი შემოქმედებით, მემკვიდრეობა კი კარგად ცხადყოფს, რომ ნამდვილი ხელოვანის წინაშე დრო ყოველთვის უსუსურია

ხელოვნების სასახლის დირექტორი,
პროფესორი გიორგი კალანდია

Postface

Svimon Dandiani is an artist of the future, and a lot more still needs to be said and written about him. As the author and com-
piler of this book, I’m very grateful that I had the chance to not only discover the work of Svimon Dadiani, but also, together 
with the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Georgia in the Embassy of Georgia in Paris, to sign an agreement 
according to which the works of Svimon Dadiani were given to the independent country of Georgia. I was lucky enough to 
have had the honor of preparing the future of this precious treasury. I’m also very grateful that the work of Svimon Dadiani ac-
quainted me with three great people who I can now call friends: Mia Gviniashvili, Lia Vodé-Mdivani and a genuine Georgian 
gentleman, Mikheil Vodé-Mdivani. Whenever I despaired at being able to bring this collection to Georgia, Mia Gviniashvili 
always encouraged me. Her titanic work and incredible determination helped us to bring this precious treasury to our home-
land. The Art Palace will always be grateful to this lady who introduced Simonika to us as a forever young and alive painter. I 
would like to highlight the contribution of Lia and Mikheil Vodé-Mdivani, extremely honest patriots who cherished and kept 
the legacy of their ancestor until the right time appeared to gift it to his homeland. Fairness requires me to also thank profes-
sor Gia Javrishvili, documentary filmmaker Nino Khoperia and director Zviad Mikeladze, who made it possible to reflect the 
creative life of Simonika Dadiani on film. Bringing this valuable collection to Georgia would have been impossible without 
Member of the Parliament of Georgia, Salome Zurabishvili, whose great reputation worked to boost the project, while the 
priceless contribution of Archil Gelovani, Chairman of the Art Palace’s Board of Trustees, was key to the success of the project 
and Museum. I would further like to express my gratitude to Tatuli Gviniashvili, grandchild of the painter’s sister, who gave 
me the opportunity to study and publish archival materials of Svimon Dadiani. This catalogue could not have been prepared 
without the support of Tbilisi City Hall, in particular the Mayor of the city, Kakha Kaladze, and Deputy Mayor Sophio Khunt-
saria. Yes, Svimon Dadiani is a painter who deserves the enduring efforts of many. His creative heritage confirms that time 
can defeat no true artist.

Director of the Art Palace of Georgia
Professor George Kalandia
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Kirlian L Wood
Portrait of Svimon Dadiani
(Considered lost)
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6. იგულისხმება სვიმონ დადიანის და ქეთევანი, იგივე მია 
7. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა გიორგი
8. იგულისხმება სვიმონ დადიანის და ქეთევანი, იგივე მია
9. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმისშვილი ლაისო დადიანი
10. იგულისხმება სვიმონ დადიანის უფროსი ძმა ბონდო დადიანი
11. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დისშვილი თამარ მასხარაშვილი-ღვინიაშვილისა
12. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დისშვილი გიორგი მასხარაშვილი
13. იგულისხმება სვიმონ დადიანის სიძე, დის ბაბო დადიანის 
მეუღლე ალექსანდრე მასხარაშვილი
14. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დისშვილი გიორგი მასხარაშვილი
15. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა მიხეილი
16. იგულისხმება სვიმონ დადიანის და ქეთევანი, იგივე მია
17. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა გიორგი
18. იგულისხმება სვიმონ დადიანის რძალი, ძმის გიორგი დადიანის მეუღლე ლუსი
19. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილიშვილი მია ღვინიაშვილი
20. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილი თათული ღვინიაშვილი
21. იგულისხმება სვიმონ დადიანის სიძე, ბაბო დადიანის მეუღლე ალექსანდრე მასხარაშვილი
22. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილიშვილები მია და დავით ღვინიაშვილები
23. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილიშვილი მია ღვინიაშვილი
24. იგულისხმება სვიმონ დადიანის და ქეთევანი, იგივე მია
25. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილი გიორგი მასხარაშვილი
26. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დის ბაბოს შვილიშვილი მია ღვინიაშვილი
27. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმისშვილი გიორგი დადიანი
28. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა მიხეილი
29. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა დემნა
30. იგულისხმება სვიმონ დადიანის უფროსი და გუგუ დადიანი-ანდრონიკაშვილისა
31. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დისშვილი თამარ მასხარაშვილი-ღვინიაშვილისა
32. იგულისხმება სვიმონ დადიანის და ქეთევანი, იგივე მია
33. იგულისხმება სვიმონ დადიანის დისშვილი თამარ მასხარაშვილი-ღვინიაშვილისა
34. იგულისხმება სვიმონ დადიანის მამის ნიკოლოზ (კოკი) დადიანის დეიდა, გიორგი შერვაშიძის
და ბაბო შერვაშიძე-მეინდორფისა
35. იგულისხმება სვიმონ დადიანის ძმა მიხეილი
36. იგულისხმება დის შვილიშვილი დავით ღვინიაშვილი

* სვი მონ და დი ა ნის წე რი ლე ბი ლი ტე რა ტუ რუ ლად გადამუშავებული და რე დაქ ტი-
რე ბუ ლი ა, ყვე ლა წე რილ ში და ცუ ლია ში ნა არ სის სის წო რე და თხრო ბის სტი ლი.


