saga
cxinvalelebze

კრებულში შესულია ცოცხალი ისტორიები იმ ადამიანებზე, რომლებმაც
მე-20 საუკუნეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს როგორც ქართულოსური ურთიერთობების განვითარებაში, ასევე სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის აღმშენებლობაში. ეს ადამიანები წლების განმავლობაში
მოღვაწეობდნენ მშვიდობიან ცხინვალში და ქმნიდნენ ამ ქალაქის და
მასში მცხოვრები სხვადასხვა ერების (ქართველების, ოსების, ებრაელების,
სომხების, რუსების, უკრაინელების და სხვ.) ურთიერთობების თანამედროვე
პოზიტიურ ისტორიას.
კრებული მომზადებულია პროექტის “მრავალეროვნული ცხინვალი მშვიდობიანი თანაცხოვ-რების ისტორიის გაცოცხლება” ფარგლებში.
პროექტის დირექტორი - მარინა მეშვილდიშვილი
რედაქტორ-კოორდინატორი - ციალა კახნიაშვილი
თარჯიმანი - ალექსანდრე სანაია
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მოგზაურობა წარსულშიცაა საჭირო
ეკატერინე აღასიაშვილი
ეკატერინე აღასიაშვილს თუ ეწვევით სასაუბროდ, ეს იმას ნიშნავს,
რომ სამოცდაათიოდე წლით უკან დაიხიოთ და იმოგზაუროთ
ცხინვალში, მის „სოფლურ“ ქუჩაბანდებსა და მეზობლიან
ეზოებში; სადაც ერთმანეთის მხარდამხარ, მჭიდროდ მიშენებული,
სხვადასხვაფრად შეღებილი შუშაბანდიანი ერთ ან ორსართულიანი
სახლები წრეს კრავენ და წრის შუაგულში დიდი კაკლის, ან თუთის
ხის ქვეშ გამართულ გრძელ ხის სკამებზე საღამოობით ამ სახლების
პატრონები ერთმანეთს გულს უშლიან, დარდსა თუ სიხარულს
უზიარებენ, და თუ რომელიმეს რაიმე უკეთურს შეამჩნევენ, ამასაც
ერთად განსჯიან და პირუთვნელ მსჯავრს გამოუტანენ. ასეთი
საუბრები ზოგჯერ სახელდახელო ხის მაგიდაზე ჭიქა წითელი
ღვინისა და მწვანილეულობით გაწყობილი სუფრის თანხლებითაც
მიმდინარეობდა. მერე ვიღაცას ვიღაცის ტკივილის განმკურნებელი
წამალი, ანდა წამალივით სიტყვაც აღმოაჩნდებოდა და ასე, ერთ
ოჯახად შეკრული ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები. არც ნათესავი
რჩებოდათ უყურადღებოდ, მით უფრო - არც მარტოხელა მოხუცი თუ
ობოლი.
- ახლა, კატო დეიდა, ხშირად თუ გნახულობენ მახლობლები,
მეზობლები ან ძველი მეგობრები?
განუწყვეტლივ მოფუსფუსე ქალმა, უამრავი შემხვედრი ნაოჭებით
დაღარული სახის მიუხედავად, კვლავ რომ შემორჩენია ფაქიზი და
სანდომიანი იერი, ჩემთვის მოულოდნელი სიმკვირცხლით ასწია თავი
და სახეში თითქოს მუჭით შემომაყარა საყვედურივით სიტყვები:
- ახლა ვიღასა სცალია ერთმანეთისთვის!
მართლაც, ადამიანები ძალზე დაკავებული ვართ ჩვენი, ერთი
შეხედვით საინტერესო ყოველდღიურობით. ვემსახურებით სახალხო
მეურნეობის სხვადასხვა რთულ დარგს, ვკითხულობთ მრავალი
დასახელების ჟურნალ-გაზეთს, მერე სამსახურებრივად დაკავშირებულ
ადამიანებთან ვსაუბრობთ მათში დასმულ პრობლემებზე, მაღალ
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მატერიებსა და კეთილშობილურ იდეალებზე. და, ასეთი ფართო
ურთიერთობების მიუხედავად, მაინც საკუთარ ნაჭუჭში ვართ
ჩაკეტილი, ჩავკეტეთ მასში ჩვენი სულიც, მისი ტკივილიც და
სიხარულიც. ახლა ის კი აღარ გვიკვირს, ახლო ნათესავები ერთმანეთს
რომ აღარ ვნახულობთ, ანდა კარის მეზობლები მარტო დილასაღამოს სალმით რომ ვკმაყოფილდებით, პირიქით, - ასეთ ფონზე
ის უფრო ჩანს ანაქრონიზმად, ვინმე რომ ცოტა მეტ გულითადობას
გამოიჩენს მოყვასისადმი. მე კი ის გულითადობა და სითბო სწორედ
ჩვენი ბებიებისა და პაპების სულის ექო მგონია, რომ ვერ ისვენებენ
და შვილთაშვილებში გადასული მათი გენი ჟამდაჟამ აფორიაქდება,
შემოგვძახებს: ადამიანებო, გიყვარდეთ ერთმანეთი!.. მიეფერეთ
ერთმანეთს, თორემ ისე ზედმეტია სულის სინათლეზე ლაპარაკი,
თანდათან გახმება შემორჩენილი ფესვები და მოძრავ, მოაზროვნე,
მაგრამ უსულგულო რობოტებად იქცევითო...
რაც დრო გადის, მით მეტი ხიბლი ეძლევა ყველაფერს ძველებურს.
და განა მარტო იმიტომ ვუფრთხილდებით მამაპაპეულ ვერცხლეულს,
რომ ისინი დღეს უზომოდ ძვირია! არა, პირველ რიგში, იმიტომ,
რომ ისინი სულ სხვანაირი არიან, უფრო ნაზი, ღრმაშინაარსიანი
ორნამენტებით დამშვენებულნი. ვეფერებით ამ ნივთებს, ხშირად
ვწმენდთ, ვაკრიალებთ და ამ დროს ყურადღების გარეშე გვრჩებიან
მხცოვანი ადამიანები, წარსულის მოლაპარაკე მატიანეებად რომ
შემოგვრჩენია; და თუ მათ არ მოვუსმინეთ, ძალზე ბევრს დავკარგავთ,
უკვალოდ დავკარგავთ ცნობებს ბევრი კარგი ადამიანის შესახებ. მერე
აღარაფერი გვექნება მოსათხრობი შვილებისა და შვილიშვილებისათვის
ჩვენს წინაპრებზე, მათი ცხოვრების ყაიდასა და მომავალი თაობისადმი
მათ ღვაწლზე.
ეკატერინე აღასიაშვილი რვა ათეულს გადასცილდა. იგი ცხინვალში
დაიბადა და გაიზარდა. მის თვალწინ გაიარა ჩვენი საუკუნის 20-იანი
და მომდევნო წლების ბობოქარმა, - ხან ნათელმა, ხანაც შავბნელმა
ცხოვრებამ. ეკატერინე ბავშვობიდანვე ჩაება შრომაში. მისი ცხოვრების
კრედო კი ბოლომდე უცვლელი დარჩა: სიწმინდე და პატიოსნება,
შრომისმოყვარეობა და არა მარტო მახლობლებისადმი, არამედ
ზოგადად ადამიანებისადმი ყურადღებისა და ზრუნვის მაქსიმუმი,
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საკუთარი კეთილდღეობისთვის კი მინიმუმს დაჯერება. ასეთ განვილ
გზაზე მეტყველებს მისი პატარა, ერთოთახიანი მყუდრო ბინაც.
ძველებურ ნიკელის საწოლებს შუაში მარტივი ინკრუსტაციებით
დამშვენებული ასევე ძველებური კომოდი უდგას, მის მოპირდაპირედ
- სარკიანი შიფონერი - გასული საუკუნის სამოციანი წლების მოდური
ავეჯი. კედელზე ფერგადასული, მთიულურორნამენტებიანი ხალიჩაა
გაკრული, საწოლებზე ბალიშებს ხელით მოქარგული გადასაფარებლები
ამშვენებს. მაგიდაზე ყურჩამომტვრეული ფაიფურის საწვნე დგას, მასაც
გასცრეცია პირისფერი ყვავილები. ოთახში ქონდრით შეზავებული
ტომატიანი საწებლის სურნელი ტრიალებს, არც პატიჟს აგვიანებს
მასპინძელი და უარზე აშკარად სწყდება გული. ფანჯრის რაფაზე
მოყელყელავე ალოეს ქოთნის გვერდით ნავთის ლამპა დგას. შუაგულ
ოთახში კი ღუმელი გამოჭიმულა, „სალიარკის“ წვეთებით რომ
იკვებება და დიასახლისის ყურადღებაც ხშირად მისკენაა მიმართული
- მოხუცისთვის სითბო ყველაზე სასურველი და აუცილებელი
გამხდარა დღესდღეობით, მით უფრო, რომ სახლში მარტოა,
მარტოდმარტო, სულის და გულის სითბოს ვერავინ გაუნაწილებს, და
მისი ოპტიმისტური, ხალისიანი იუმორით შეზავებული ხასიათი რომ
არა, გაუსაძლისი სევდით აგევსებათ გული. ერთადერთი, რაც თვალს
მოაკლდა, ასეთი ძველისძველი ოჯახისთვის აუცილებელი აქსესუარი
- სამოვარია.
- სამოვარი? მაქვს, შვილო, როგორ არა მაქვს, მაგრამ უკვე მიმძიმს
მისი აწევა და შევინახე... ეგ კი არა, ჩაიდნის აწევაც მიმძიმს.
- კატო დეიდა, მაინც რატომ არ გათხოვდით თავის დროზე, ახლა
ხომ მარტო არ იქნებოდით, მომხმარე და მომხედავი გეყოლებოდათ?!
- ამის თქმა მხოლოდ მას შემდეგ გავუბედე, რაც კარგად გავეცანი მის
ხასიათს და დავრწმუნდი, რომ ამ სიტყვებით გულს კი არ ვატკენდი,
არამედ რაიმე მახვილგონივრულ პასუხს მივიღებდი.
მართლაც გაიღიმა და გვერდით მჯდომ კარის მეზობელზე,
თითქმის თანატოლ, ქეთევან სალამაძეზე მიმითითა.
- აი, ეს თუ გათხოვდა და შვილიცა ჰყავს, შვილიშვილიც, განა
მარტო არ არის?!
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- ეჰ, შვილო, ნეტავი ჩემი ბიჭი სულ უსწავლელი დამეტოვებინა
და რუსეთში არ გამეშვა. იქაური გოგო შეირთო ცოლად და აქეთ აღარ
გამოუშვეს. ასეთი შვილი გინდ გყოლია, გინდ არა!..
ქალბატონი ქეთევანი სხვა ყაიდის ქალია და თავისი დობილისაგან
განსხვავებით, რომელიც სულ იმას ცდილობს, ზედმეტი არაფერზე
წამოსცდეს, მოურიდებლად გამოხატავს არა მარტო თავისი, არამედ
ბევრი ჩვენებური დედის გულისტკივილსაც.
ოჯახს არ მოეკიდა ეკატერინე, მაგრამ საზრუნავი არ გამოლევია,
ცხოვრებას ია-ვარდით მოფენილი გზებით არ უტარებია. სამ დაში
ყველაზე უმცროსი იყო. მამა რომ დაეღუპა, ერთი წლისა იქნებოდა.
დაქვრივებულმა ევამ თავისი ობლებით მამის სახლს მიაშურა
ცხინვალში. ალექსი ასანიძეს წარბი არ შეუხრია, ისე მიიღო შვილი და
შვილიშვილები. ეგ იყო, შრომა გააორკეცა. ბავშვებიც ადრევე ჩაებნენ
საქმეში. ბევრი თბილი მოგონება დღემდე მოჰყვება პაპის კერიიდან
ქალბატონ ეკატერინეს.
როგორც ბევრ სხვა ცხინვალელს, ალექსი ასანიძესაც ჰქონდა
ოთხდღიური ვენახი დღევანდელი ლუდის ქარხნის მიდამოებში.
ვენახიდან მოწეული ყურძნით ღვინოს აყენებდა, ჰყიდდა და
სამაგიეროდ მთელი წლის საკმარ პურს ყიდულობდა; ოჯახის
სამყოფად მოჰყავდა სიმინდ-ლობიო, ხილი. მათ ბოსტანში რა
მწვანილი არ ღაღანებდა გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე.
ყოველივე ამას კი მარტო ერთი კაცი რას გასწვდებოდა. და დილიდან
საღამომდე მუშაობდნენ ქალებიც, მოზარდებიც: ბაღ-ვენახს
თოხნიდნენ, მარგლიდნენ, რწყავდნენ. თან ვენახის ნაპირას ფურებს
აძოვებდნენ. დროდადრო რომელიმე მათგანს ბღუჯა-ბღუჯა გაჰქონდა
ვაზების მწკრივთაშორისებში დაგლეჯილი ხვართქლა და ღიჭა, ყაყაჩო
და ციკნისყურა. მსუყე ბალახი ალაღებდა პირუტყვს, მეტს იწველიდა
და ყველის დერგიც არასოდეს ცარიელდებოდა ოჯახში.
გაიტაცა ეკატერინე დეიდა მოგონებებმა და თებერვლის მოღუშული
დღე სადღაც გადაიკარგა. ოთახის კედლებმა განზე გაიწიეს და მეც
მასთან ერთად გავუდექი ვიწრო შარას, რომლის ორივე მხარეს ვენახებია
გაშენებული. ნაპირებზე უზარმაზარი კაკლის ხეები ჩამწკრივებულან.
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მარიამობისთვის მიწურულია. მზე მთელი სიცხოველით დაჰნათის
იქაურობას, მაგრამ კაკლების გრილოში სიცხე კი არ გაწუხებს, თითქოს
დედის ხელისგულივით თბილი, ალერსიანი მისი სხივები და სულში
დაუოკებელ სიხარულს აღვიძებენ... სიცხით გათანგულ ბალახებში
ჭრიჭინობელებს გააქვთ გაგანი, და ბუნების იდილიას ერწყმის მათი
ხმაც...
მინდვრის განაპირას პაპას პატარა კალო ჰქონდა გამართული და
ლობიოს რომ გაგლეჯდნენ, იქვე ცეხვავდნენ ხოლმე. ბავშვები განზე
გადაცვენილ მარცვლებს ჯამებში აგროვებდნენ. პაპა თან ცეხვავდა
ლობიოს პარკებს, თან ღიღინებდა:

„მინდორსა ბაღი ვაშენე,
ღობე შევავლე ჯარჯისა,
დავთესე კიტრი ოქროსი,
ლობიო მარგალიტისა“...
პატარა კატოს მის სიტყვებზე მერი დეიდას ათასფრად მოელვარე
მარგალიტის მძივი წარმოუდგა თვალწინ და პაპას შეუტია.
- რას ამბობ, პაპა, განა ლობიო მარგალიტსა ჰგავს?! მარგალიტი
ისეთი ლამაზია...
- ჰო, შვილო, მარგალიტი ლამაზია, სამაგიეროდ, ლობიო მთელი
წელი გვასაზრდოებს...
- პაპას ბუნება უყვარდა, - გვიყვება კატო დეიდა, - თანაც ისე კი არა,
ზოგი მისგან მარტო სარგებელს რომ გამოელის, ის მის სილამაზესაც
ხედავდა და ცდილობდა, ჩვენთვისაც დაენახვებინა. დასავლეთით,
ვენახის ბოლოში ექვსი ძირი მაღალი კაკალი გვედგა. საღამოს, მზე რომ
ჩაესვენებოდა, ამ კაკლების უკან უზარმაზარი აისი აინთებოდა.
- გაიხედე, ქანთრო (ასე ეძახდა საალერსოდ პაპა), ჩვენს კაკლებს
ცეცხლი უკიდია, გაიქე, ჩააქრე!
- არა, პაპა, მზე არის ეგა, - შეუსწორებდა გოგო და თან მოლოდინით
შესცქეროდა, აბა, პაპა რას იტყვისო.
ჩაიღიმებდა პაპა ულვაშებში და თავზე ხელს გადაუსვამდა
ცეროდენას. მერე კი თვითონ კატო ეძებდა და პოულობდა კიდეც
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გაცოცხლებული ბუნების სურათებს.
ქვითკირის საწნახელი გადახურული ჰქონდა ალექსი პაპას და
სახურავის ქვეშ ლობიოს ძენძოს ინახავდა პირუტყვისათვის. ერთ
ზამთარს იმ ძენძოში კანარის ჩიტებს დაებუდებინათ და ყინვიან ღამეს
გაფიჩხულიყვნენ. ძენძოს ჩამოსატანად ასულ პაპას ენახა ის საწყლები.
უბით მოიყვანა სახლში, გავათბეთ, გამოცოცხლდნენ, საკენკიც
მივეცით, წყალიც. ცოტა ხანს გვყავდნენ და რომ დათბა, გავუშვით.
გვენანებოდა, მაგრამ ბებია ეფემიამ დაგვარიგა - გაუშვით, შვილებო,
ეგ ჩიტები! დაგლოცავენ, დიდები რომ დაიზარდოთ და ბედნიერები
იყოთო.
პაპამ დიდი ოჯახის სარჩენად ვენახის გარდა სხვა გზაც გამოძებნა,
თონეების კეთება დაიყო. იქვე, ახლოს, სადაც თიხას ზელდა, დიდი
ვარდის ბუჩქი იდგა. ბულბულს ბუდე ჰქონოდა ბუჩქზე და პაპა არ
გვიმხელდა ბავშვებს, ბუდე არ დაუშალონო. შემოჯდებოდა ბულბული
საღამოთი განაპირა ტოტზე და დაიწყებდა გალობას. პაპა თითქოს მის
სიმღერას აყოლებდა ხელისგულებში მოქცეული თიხის ნაჭრისთვის
ფორმის მიცემის რიტმს და თან ღიღინებდა: „შენ, ბულბულო, რათა
სტირი, კიდევ მოვა გაზაფხული“...
ეფემია ბებიას სახლის სხვენში ერთი დიდი კიდობანი ედგა.
შემოდგომაზე გაივსებოდა ეს კიდობანი ატმის, ჭანჭურის, ვაშლის,
მსხლის ჩირით, ფშატით, ჩურჩხელებით, ტყლაპით. იქვე იდგა
ქაშანურის ქილებით ჯონჯოლის, ჭარხლის მწნილები. კიდობანის
ნაპირებს გადალესავდა ბებო და რაც არ უნდა მომხდარიყო,
დიდმარხვამდე არ გახსნიდა. მერე კი იწყებოდა ბავშვებისთვის ზეიმი...
იხსენებს ბავშვობის ტკბილ დღეებს ეკატერინე და თითქოს ისევ
იმ ცუგრუმელა კატოდ გრძნობს თავს, - სახე უნათდება, ნაოჭებიც
იშლება...
მეოთხე კლასში იყო, დედამ რომ თბილისში წაიყვანა გოგონები,
რადგან მეორე დაქვრივებული ქალიშვილიც მოადგა ალექსის თავისი
ობლებით... თბილისში ბოზარჯიანცის თამბაქოს ფაბრიკაში დაიწყო
მუშაობა ევამ. გოგონებს სოფლის სამუშაო კი მოაკლდათ, მაგრამ არც
აქ მჯდარან უქმად. მარტო ის რად ღირდა, დილის ძილს რომ ვერ
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ისრულებდნენ, გათენებისას 4 საათზე უნდა წამომხტარიყვნენ და
პურისა თუ ნავთის რიგი დაეკავებინათ.
ეკატერინემ საშუალო პედაგოგიური სკოლა დაამთავრა და ისევ
დედულეთს მოაშურა. იყოჩაღა და ერთ ახალგაზრდა პედაგოგთან,
გვარად შურმანანთან ერთად დაწყებითი კლასები გახსნა. ჯერ
ებრაელთა თორადან მიიზიდა ბავშვები, შემდეგ მათ ქართველებიც
მიემატნენ. თან უფროს დას ეხმარებოდა ობლების დაზრდაში. ცოტა
რომ დაიმჯობინა, სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიურ
ინსტიტუტში განაგრძო სწავლა ფილოლოგიის ფაკულტეტზე,
რომელიც 1944 წელს დაამთავრა და მაშინვე მეოთხე საშუალო სკოლის
დირექტორად დანიშნეს, სადაც 15 წელი იმუშავა. გარდა პედაგოგიური
მოღვაწეობისა, სცენის მოყვარულთა წრეშიც აქტიურობდა თავის
მეზობლებთან ერთად. მათი მეზობლები იყვნენ თედიაშვილებისა
და კვინიკაძეების მრავალრიცხოვანი ოჯახები. ვასილ და დარია
თედიაშვილების ეზოდან 3 ვაჟი და 5 ქალი გამოდიოდა, - ყველანი
ერთმანეთზე უკეთესები, ლამაზები, ნიჭიერები. უფროსი დის, ნინოს
გარდა ყველამ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი: თამარი, კატო, ნინა,
ოლა, ქრისტინე, ალექსი, ვანო, შაშო - გაისმოდა წამდაუწუმ ეკატერინეს
საუბარში და კიდევ: დები კვინიკაძეები ბაბალე და ნინო. ერთ უბანში
ცხოვრობდნენ და ბევრი რამ ჰქონდათ საერთო ახალგაზრდებს. მათგან
ყველაზე შეძლებულად კვინიკაძეები ითვლებოდნენ, რომლებსაც
სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე აფთიაქი გაემართათ - მათი
შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო. საახალწლოდ, რაკი ყველას არ ჰქონდა
ამის საშუალება, ნაძვის ხეს კვინიკაძეები დგამდნენ თავიანთ ბანზე.
ზეიმზე მეზობლებს პატიჟებდნენ და მხიარულობდნენ. არც სცენის
მოყვარულთათვის ენანებოდათ ბინის დათმობა. ხშირად იმართებოდა
მათთან ოჯახური წარმოდგენები. აქ უჩვენეს ი. ჭავჭავაძის „ქართვლის
დედის“ ინსცენირება. ბარბარეს გიმნაზია ჰქონდა დამთავრებული,
ზაფხულობით წერა-კითხვას ასწავლიდა ხოლმე მეზობლებს.
შემდგომში თბილისის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის კურსს
კითხულობდა. უმცროსი და ნინო ქიწნისის საბჭოთა მეურნეობის
აგრონომი იყო.
მერე ჩამოდგა კოშმარული 1937 წელი.
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ერთ დღეს ერთ ოჯახს დაეცა მეხი, მერე მეორეს... ადამიანებმა
ეჭვით დაუწყეს ერთმანეთს მზერა, შუბლის კოპები შეეკრათ.
თვალებში გაფაციცებულმა, მიყურადებულმა მზერამ დაიბუდა,
ღიმილი გაუჩინარდა... და საუბარში თითქოს იმ დღეების სუსხიანმა
ქარმა დაჰბერა, ჩვენც გაგვთოშა.
ხუთი ძმა კვინიკაძეებიდან ორნი დააპატიმრეს. უფროსი დახვრიტეს,
უმცროსი კი პატიმრობიდან დიდი სამამულო ომის წინა ხაზზე
წავიდა და იქ დაიღუპა. დანარჩენებიც მიმოიფანტნენ, რადგან ოჯახს
გასახლება გადაუწყვიტეს. მათს სახლს ახლოს ვეღარავინ ეკარებოდა
გაუცნობიერებელი შიშით. კვინიკაძეებთან ერთად გადაღებულ
სურათებსაც კი მალავდნენ მათი მეგობრები. ახლაც სათუთად ინახავს
ქალბატონი ეკატერინე ნინო და ბარბარე კვინიკაძეებთან ერთად
გადაღებულ ჟამთასვლისგან გაცრეცილ ფოტოსურათს. ნინო დღეს
თბილისში ცხოვრობს, სამი ვაჟის დედააო, - სიხარულით მამცნობს.
განსაკუთრებული სიყვარულით იხსენებს ეკატერინე აღასიაშვილი
იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც უხდებოდა სცენაზე გამოსვლა.
მოყვარულ მსახიობთა წარმოდგენების სულისჩამდგმელნი და
აქტიური მონაწილენი იყვნენ მასწავლებლები: სონია კობალაძე,
ვასო იარალოვი, ინჟინერი აბგარ ოვანოვი, ცხინვალის რაიონის
სათეატრო საქმის ინსტრუქტორ-ორგანიზატორი და სცენისმოყვარე
სტეფანე ტერ-სტეფანოვი. ეკატერინეს ჯერ სუფლიორობა დაავალეს,
მერე კი როლებიც მისცეს. მისი პირველი როლი იყო თავადის ქალი
ეკატერინე „მეზობლებში“ (ავტორი აღარ ახსოვს, თუმცა სხვაფრივ
კვლავ ნათელი გონება და შესაშური მეხსიერება აქვს). იგი კარგ
პარტნიორობას უწევდა სხვა სცენის მოყვარეებს - პოლიტექნიკური
სასწავლებლის მოსწავლეს გალაკტიონ ივანიძეს, სარეწაო კავშირის
მუშებს: იასონ შერაზადიშვილსა და მიხეილ ჯალაბაძეს, ვახტანგ
ქურთიშვილს, დიასახლის მანია ქრისტესიაშვილს, პროფესიონალ
მსახიობს, შემდგომში საქართველოს სსრ დამსახურებულ არტისტს
მანია მელქოევას.
პირველ სპექტაკლებს ცხინვალის პროფკავშირების სახლის კლუბში
დგამდნენ. 1926 წელს გრიგოლ მებურნუთოვმა სამხრეთ ოსეთის კულტ
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პოლიტსაგანმანათლებლო განყოფილებასთან არსებული დრამატული
წრე ჩამოაყალიბა.
დასმა 1929 წლამდე იარსება. დადგა ტრ. რამიშვილის „გაჭირვების
ტალკვესი“, პ. ირეთელის „ქრისტინე“, ნ. შიუკაშვილის „სულელი“.
დასში შედიოდნენ ვ. ქურთიშვილი, თ. ანანიაშვილი, ს. შავლოხოვი, ი
.ცხოვრებოვი, ვ. საძაგლიშვილი, ნ. ცერაძე, მ. ცერაძე, ეკ. აღასიაშვილი,
ნ. თედიაშვილი, ე. ბაციკაძე, ლ. ასანიძე.
არც სხვა საზოგადოებრივ საქმიანობას გაურბოდა ეკატერინე. იგი
იყო ადგილობრივი საბჭოების მრავალგზის მოწვევის დეპუტატი,
სახალხო მსაჯული, მუშაობდა წერა-კითხვის სალიკვიდაციო
სკოლაში... მის პირად არქივში მრავალი ორდენი და მედალია წასული
ღვაწლის დასტურად.
საკუთარი შვილები არ ჰყოლია, მაგრამ ბავშვებზე ზრუნვა იყო მისი
ცხოვრების კრედო, - როგორც სკოლაში, ისე დის ოჯახში, ამიტომაც
მწარედ განიცადა ბედისწერის დარტყმა, როცა რამდენიმე წლის
წინ სანაქებო დისშვილი დაეღუპა. მთელი თავისი ზრუნვა ახლა მის
შვილსა და უმცროს დისშვილზე გადაიტანა.
მარტოა, მაგრამ მეზობლები ერთი წუთითაც არ ტოვებენ მოხუცს
უყურადღებოდ.
- მთელი ზამთარი ფელიქს ქესანაშვილს წყალი ცისტერნებით
მოჰქონდა, ჩვენს ქუჩაზე წყალსადენი რომ გაიყინა. არჩილ ლაფაჩის
ეზოში რომ შევდივარ ვედროთი, უკან სავსე ჭურჭელს მისი ოჯახის
რომელიმე წევრთაგანი მიზიდავს; დილაადრიან მერი კვაღინიძე ან
მისი ქალიშვილი თამარი შემომძახებენ, მაღაზიაში მივდივართ, რა
მოგიტანოთო... პურითა და რძით სულ ისინი მამარაგებენ... სანამ
დები მყავდა, ისინიც ხშირად მაკითხავდნენ. ახლა კი, მარტოდმარტო
დავრჩი, - სხვათა შორის თქვა ეს ფრაზა, აშკარად ცდილობდა, ისეთი
ტონით ეთქვა, თითქოს რაიმე საწუხარს კი არ ამბობდა, არამედ, ისე,
რაღაც ფაქტი აღნიშნა... კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი თავისი ხასიათის
იმ თვისებას, რომ არავინ არ უნდა შეაწუხოს არც თხოვნით, არც პირადი
ტკივილის გაზიარებით. მთელი სიცოცხლე იარა ასე ჭირთათმენითა
და სხვებისათვის მალამოს ძებნით.
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პოეტური ნიჭისა და კაიკაცობის ეტალონი
გიორგი ბესთაუთი
გიორგი ბესთაუთი 46 წლის ასაკში
დააკლდა მწერალთა ოჯახს, როგორც
ოსურს, ისე ქართულს. მან ლექსების წერა
თავდაპირველად ქართულად დაიწყო და
მერე გადავიდა ოსურზე.

„მზე - წითელი ბროწეული მტკვარს ზედ თავზე ეკიდა,
და გარშემო ლივლივებდა
ოქროდ ჩამოღვენთილი,
და თბილისის გაზაფხულით
სიმღერით და ცეკვითა
ასე ჩამრჩა მე ხსოვნაში ლამაზი და კეთილი“.
ვინც არ იცის, ვინ არის ამ სტრიქონების ავტორი, ალბათ, ვერ
მიხვდება, რომ იგი არაქართველის დაწერილია ქართულად.
გიორგი ბესთაუთიმ დაწყებითი სკოლა ოსურ სოფელ სათიხარში
დაამთავრა და მისი ოჯახი იმ წელსვე ცხინვალის განაპირას ქართულ
სოფელ მამისაანთუბანში გადმოსახლდა. ცხინვალის N1 ქართულ
საშუალო სკოლაში უნდა განეგრძო სწავლა, არადა ერთი ქართული
სიტყვაც კი არ იცოდა. სკოლის დირექტორი - ლეგენდარული პიროვნება
- ვახტანგ კასრაძე იყო. მან „გულღიად გამიცინა და კეთილი, ლურჯი
თვალებით ცასავით დამხედა ზემოდან, - იგონებს გიორგი ბესთაუთი,
- იმ დღემ ჩემზე სასწაულივით იმოქმედა.
ვიგრძენი, რომ დაფასება უნდოდა იმ ცას, რომელმაც ნდობის
ესოდენ დიდი მადლი გადმომაღვარა. „ერთ დღეს იხილავ მაღალ,
კაცურ კაცს, გაიხარებ და ზეცას ეწევი“ - ბევრჯერ გაიჟღერებს მსგავსი
სტრიქონები შემდგომ მის შემოქმედებაში.
12

saga cxinvalelebze

მეთერთმეტე კლასში იყო, როცა პირველ საშუალო სკოლაში
გოგლა ლეონიძე მიიწვიეს და თავისი პირველი ლექსიც ქართულად
მაშინ წაიკითხა მომავალმა პოეტმა. 1952 წელს კი საოლქო გაზეთმა
„საბჭოთა ოსეთმა“ ქართულად დაწერილი გიორგი ბესთაუთის
რამდენიმე ლექსი გამოაქვეყნა. აი, ამ მომენტმა მისი მომავალიც
განსაზღვრა. იმ წელსვე დაამთავრა ვერცხლის მედალზე საშუალო
სკოლა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ახლადგახსნილ
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე შეიტანა საბუთები. დიდი კონკურსის
გამო იმ წელს მედალოსნებსაც მოუწიათ ყველა გამოცდის ჩაბარება.
ქართული ენის წერითი გამოცდის წინადღეს ახალგაზრდა მწერლების
კონფერენციაზე გიორგიც მონაწილეობდა. მან თავისი ლექსი წაიკითხა,
რომელიც რადიოთი გადაიცა. გამოცდაზე საწერ თემას იმ ლექსის
ერთი სტროფი წაუმძღვარა. უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა,
ნიკო კეცხოველმა ჩაიარა მერხებს შორის და გიორგის შენიშვნა მისცა:
ეგ ლექსი ბრჭყალებში უნდა ჩასვაო. - ეს ჩემი საკუთარი ლექსია, მოკრძალებით უთხრა ბესთაუთიმ. თურმე, ნიკო კეცხოველს წინა
დღით რადიოთი მოსმენილი მისი ლექსი ეცნო, მაგრამ ავტორს ხომ არ
იცნობდა!..
მომდევნო გამოცდაზე მისულს შეატყობინეს, რექტორი გიხმობსო.
გაურკვევლობით გულაჩქროლებული გამოცხადდა რექტორთან.
კეცხოველს მისი ნაწერი ედო წინ. მან დაწვრილებით გამოჰკითხა
გიორგის თავისი ცხოვრების, სწავლის შესახებ და ბოლოს უთხრა:
წადი ახლა სახლში, სხვა გამოცდებს აღარ ჩააბარებ; უკვე სტუდენტი
ხარ და სექტემბერში გელოდებითო!..
სასექტემბროდ „საბჭოთა ოსეთში“ დაბეჭდილი ლექსების
ჰონორარით მამამ ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი უყიდა და თბილისში
გამოისტუმრა. იქ კი შეხვდა გამოცდებზე გაცნობილ თანატოლს,
ზურაბ ლომიძეს, რომელთან ერთადაც იარა სიცოცხლის ბოლომდე.
გარდაცვალების შემდეგ კი ზურაბ ლომიძე, რომელიც ბოლოს
საქინფორმის დირექტორი იყო, ყოველი წლის 5 მაისს, გიორგის
დაბადების დღეზე ჩამოდიოდა ცხინვალში მის საფლავზე...
უნივერსიტეტში მოწყობილ გალაკტიონ ტაბიძის შეხვედრაზეც
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წაიკითხა გიორგიმ ქართულად ლექსი, რომელიც ასე მთავრდებოდა:
„სიყვარულს თარგმნა რად უნდა,
ოსურია თუ ქართული“.
გალაკტიონი შუბლზე ეამბორა ავტორს და დიდი პოეზიისკენ გზა
დაულოცა.
უნივერსიტეტში სწავლისას, როგორც მისი თანაკურსელები
იხსენებენ, გიორგი ბესთაუთი გამოირჩეოდა სიბეჯითითა და
ერუდიციით, ქართული ენის მდიდარი ლექსიკით, ძარღვიანი სიტყვით.
იმ წლებშივე დაიწყო ლექსების წერა ოსურადაც და უნივერსიტეტის
დამთავრებისთანავე გამოსცა პირველი ლექსების კრებული ოსურად.
მას მოჰყვა ქართული კრებული „გული მართალი“.
ლექსების წერასთან ერთად თარგმნიდა კიდეც ოსურიდან
ქართულად და პირიქით. ოსურად თარგმნა ბარათაშვილის, ილიას,
აკაკის, ვაჟას, გალაკტიონის, ლეონიძის ლექსები.
1977 წლის აგვისტოში ქართველი და ოსი მწერლების
შემოქმედებით შეხვედრაზე ჯანსუღ ჩარკვიანმა, შეეხო რა ბესთაუთის
მთარგმნელობით ღვაწლს, აღნიშნა: „იგი ჩინებული მოქართულეა
და როცა მე პირადად მითარგმნია, თუმცა, დიდი სიყვარულით,
მაინც ერთგვარი შიშით მიფიქრია, ვაითუ ავშორდე მის ოსტატურად
მოქნეულ სიტყვას და დავაკნინო შესანიშნავი პოეტის შემოქმედება“.
დიდხანს ემზადებოდა, ვიდრე კოსტა ხეთაგუროვის შემოქმედების
ქართულად თარგმნას დაიწყებდა. გერმანულიდან თარგმნა, აგრეთვე,
გოეთესა და შილერის ნაწარმოებები. და მაინც, მისი მთარგმნელობითი
შემოქმედების გვირგვინი გახდა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“
ოსური თარგმანი. „გიორგი ბესთაუთი, არ შევცდები, თუ ვიტყვი, რომ
ერთადერთია თანამედროვე ოს პოეტებს შორის, რომელიც შეძლებდა
ამ განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმის უნაკლოდ შესრულებას,
- ეს სიტყვები ეკუთვნის აკადემიკოსს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა
დოქტორს, მწერალ ნაფი ჯუსოითის და თითქოს მისი სიტყვების
პასუხია ბესთაუთის შთამაგონებელი სტრიქონები:
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„ჩქარ მდინარეზე გადის ჩვენი გზა
და ფონის ძებნა არის სირცხვილი,
ზოგის წისქვილი მხოლოდ მღერის და
ოქროს ფქვავს, ძმაო, ზოგის წისქვილი“.
ფონი არასდროს უძებნია არც ცხოვრებაში, არც შემოქმედებაში.
ათი წელი მოანდომა „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნას და შესაძლებლობის
მაქსიმუმი გააკეთა. დაუფასდა კიდეც ნაღვაწი, ივანე მაჩაბლის პრემიის
პირველი ლაურეატობა ხვდა წილად.
ცნობილმა ენათმეცნიერმა, აკადემიკოსმა ვასო აბაევმა გიორგის
მეუღლეს, სალიმათ ზოზირევას ერთხელ ასეთი სიტყვებით მიმართა:
იცი, რა ნიჭიერი კაცის ცოლი იყავი?! მე ყველა ენაზე მაქვს წაკითხული
„ვეფხისტყაოსანი“, მაგრამ იმ დონისა, როგორიც გიორგიმ თარგმნა,
არსად მინახავსო.
„ვეფხისა და მოყმის“ ლეგენდის თარგმნასაც აპირებდა. ვეღარ
მოასწრო. ჯერაც ბოლომდე არ განეცადა მიღწეულით ტკბობა, რომ
დანაღვლიანდა პოეტი.
„მაშ, გაზაფხულზე, ჟამს ყვავილობის,
რაღა დიდ მუხას ეცემა მეხი?“
ასე გამოხდა მოულოდნელი ელდა თავის სენთან დაკავშირებით.
უკვე საწოლს იყო მიჯაჭვული, კალამს რომ მაინც ვერ თმობდა;
„მარად აუცდომელი ვიცან ხელი მსახვრალი,
ვხედავ, როგორ მომელის შავი მიწის ნაპრალი.
ღამევ, ჩემო გადიავ, მეც შენსავით ვილევი,
ყველაფერი ცხადია, ვიცი დანამდვილებით.
არ მოვითხოვ ნუგეშინს,
გთხოვთ, თავი ზე ასწიოთ,
ჩემთა თვალთა გუგებში
უნდა ჩამოგამწკრივოთ“.
შუა ზაფხულში გადასახლდა მისი სული იმ ქვეყანას. სამძიმარზე
მისული მისი თანაკლასელი, ცნობილი ქართველი მწერალი მერაბ
ელიოზიშვილი სადარბაზოშივე დაეცა მუხლებზე და ასე ჩოქვით
15
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შევიდა მეგობრის კუბოსთან. მისმა მოთქმამ შეძრა იქაურობა. მერე,
წლების შემდეგ, ასე მიმართა გულიდან წამოსული სიტყვებით:
„ძმურ კავკასიურ მთათა წნულის უღრუბლო, უბოროტო,
უპირქუშო, ნიადაგ სახემცინარ მთათა შვილს, ჩემს ძმას, სათიხარის
გოგიაანთკარელ ბიჭებს, ცხინვალის ერთი საყვარელი უბნის მამისაანთ უბნის ფალავანს, მერე მთელი ცხინვალის სათაყვანებელ.
ქართულ-ოსურ ფალავანს, თანასკოლელს, თანამერხელს, თანამოძმეს,
თანამოკალმეს, თანამოაზრეს. თანა და თანას ვამბობ და სადღაა „თანა“
- აბა, ჩვენო გიორგი! ვაგლახ, რომ ვეღარა ჩვენ-თანა! შენ შენს მამაპაპათა ძვლებთანა!
შენი ლექსი და საქმე - შენი, ჩვენთანა, ბიჭო გიო, სამარადჟამოდ
ჩვენთანა!"
ჯანსუღ ჩარკვიანმა კი მას ოსური და ქართული წყვილი სალამურის
ერთდროულად მფლობელი უწოდა და ბევრი ლამაზი სიტყვა უძღვნა
მეგობარსა და თანამოკალმეს: „თხემით ტერფამდე პოეტი იყო და
რაინდი“, - დაწერს იგი მეგობრის გარდაცვალებიდან ოთხი წლის
თავზე.
გიორგი ბესთაუთის გარდაცვალებიდან ათეული წლები გავიდა.
მისი მეუღლე კვლავ ერთგულად ეწევა გიორგის დანატოვარი ოჯახის
ჭაპანს. შვილები დაზარდა, დააოჯახა. ახლა ოთხი შვილიშვილისა და
ერთი შვილთაშვილის ბებიაა. მათ შორის ერთი - პაპის მოსახელეცაა,
- პატარა გიორგი. წინასწარ ჭვრეტდა პოეტი მომავალს, როცა წერდა:

„ხვალ მოვა ჩემი შთამომავალი
და გააგრძელებს სიცოცხლეს ჩემსას,
დამემსგავსება მერე მრავალი,
ჩემი სიმართლე ექნებათ ხემსად“.
ბესთაუთების მისაღებ ოთახში უზარმაზარი პორტრეტიდან
გვიმზერს კაცი ჭკვიანი და ნათელი მზერით. და მგონია, ის რომ
ცოცხალი ყოფილიყო, ქართველებსა და ოსებს შორის ურთიერთობა
ცოტა სხვაგვარად წარიმართებოდა.
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ცხინვალური გაზაფხული
ფეხაკრეფით შემოდის ცხინვალში გაზაფხული. ყველაზე ადრე
იგი ტყესა და ტყისპირებში იგრძნობა ხოლმე, როგორც კი თოვლის
ნაჟური მიწას დაალტობს, ალაგ-ალაგ შემორჩენილი თოვლის ლაქების
ფონზე, მიწის ზედაპირიდან ჩუმი სრიალითა და წკაპუნით წამოიწევს
შარშანდელი, უკვე ყავისფერი ფოთოლი, წამოიწევს და მის ქვეშიდან
გამოიჭყიტება ამეთვისტოსფერი ყოჩივარდა; ნელ-ნელა ფოთლებსაც
გაითავისუფლებს ზემოდან დაწოლილი სიმძიმისგან, ყელს მოიღერებს
და თამამად მიიხედ-მოიხედავს.
ირგვლივ კი ჯერ ყველაფერი რუხი და ყავისფერია. ცაც სევდიანია,
ნაცრისფერ ღრუბლებგამოკრული. ყოჩივარდას თავზემოთ ჩიტავაშლას
ბუჩქს კვირტები კი დაჰბერვია, მაგრამ არ ეტყობა, გაღიმებას აპირებდეს.
ჯერ ნამდვილ გაზაფხულს ელის და ყვავილსაც უფრო მეტად იპყრობს
სიამაყე თავისი გაბედულების გამო. დიდხანს არ მოუწევს ყოჩივარდას

17

saga cxinvalelebze

მარტოობა. მალე ენძელა და ფურისულაც ამოვარდისფერდებიან. უკვე
ეტყობა, რომ მიწის წიაღიც ამოძრავებულა, რადგან ფურისულასთვის
ფესვებს მიუწვდიათ გამლხვარი სიტკბო, - ამიტომაც ეხვევიან
ფუტკრები.
თანდათან გამოდის ძილ-ბურანიდან ბუნება. ამინდი თითქოს
არ იცვლება. მარტი ჭირვეულობას არ იშლის, თოვლი და ცივი წვიმა
ერთმანეთს ენაცვლებიან, მაგრამ ჰაერში რაღაც ისეთი სურნელი
დატრიალდება, ყურადღებას დაგაძაბვინებს, სულს გაურკვეველი
მოლოდინით აგივსებს. ოდნავ, სულ ოდნავ, მაგრამ მაინც დათბება,
ანდა, იქნებ სულაც იმ რაღაცნაირი სურნელის გამო გეჩვენება, რომ
დათბა. მალე აღმოსავლეთისკენ მიფიცხებულ ნაცარგორას მზიან
ფერდობებს ყვითელგულა ლურჯი ქართული ზამბახები მოეფინება.
მაგარ ღეროებზე ყინჩად დგანან, მაგრამ ყვავილის ნაზ ფურცლებს კი
ეტყობათ, ეშინიათ სუსხისა და, ჩათრევას ჩაყოლა სჯობიაო, ხანდახან
ყაჩაღივით მოვარდნილ ქარს ფარფატით აჰყვებიან ხოლმე.
მზე ხან თუ ღრუბლებს ეფარება, ხან გამოაჭიატებს ოქროსფერ,
თბილ სხივებს. ამ დროს ერთიორად მატულობს შრიალი და წკაპუნი.
ალაგ ბალახი ამოიწვერება თვალდათვალ, ალაგ კვირტი გაიღიმებს.
ასე ნელ-ნელა, ტაატ-ტაატით მოაბიჯებს გაზაფხული ტყიდან
სახლების წინ გაშენებულ ყვავილნარებს და ბაღებში გადმოინაცვლებს.
ერთ მშვენიერ დღეს, როცა ცა დილიდანვე ფირუზისფერია, როცა
ღრუბლის ნატამალიც არსად ჩანს და მზის დიდებული დისკოც
მთელი თავისი სიდიადით აელვარდება ცის კაბადონზე, გაზაფხულიც
ერთბაშად იელვებს ლორთქო ბალახით, ყვითლად გადაპენტილი
შინდის, თეთრად აკვამლებული ტყემლისა და ნუშის ხეებით,
მერცხლების ნავარდით, მომქუხარე ლიახვით, მის ნაპირებზე რომ
ქულა წიწილებივით ყვავილებდაყრილი ტირიფები ჩამწკრივებულან.
ზღუდარის გვერდზე, XVII საუკუნეში აშენებულ წმინდა გიორგის
ეკლესიის ირგვლივ, უკვე ყვითელი ფურისულებიც ყელყელაობენ.
ახლა უკვე წელში გამართული და ფეხმომაგრებული კი არ
დააბიჯებს, დაჰქრის გაზაფხული, მოაქვს სიცოცხლის ხალისი,
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გაღვიძებული გრძნობები, სიხარული, სიყვარული.
ცხინვალს ხომ ზედვე აკრავს ტყეები აღმოსავლეთითაც და
დასავლეთითაც. მხოლოდ რამდენიმე ზედმეტი ნაბიჯი უნდა
გადადგათ და ერთბაშად შეიქმნებით ახლის დაბადების მოწმე,
ბუნების განუმეორებელი ზეიმის მონაწილე. ბუნებასთან თანაზიარობა
კი თითქოს მთელი ზამთრის განმავლობაში გულზე დადებულ მტვერს
გადაგვაცლის, გვავიწყდება, რომ რაღაც გვაწუხებს, ვიღაცამ გვაწყენინა:
ყველაფრის მიტევების ხასიათზე ვდგებით, რადგან ბუნება კეთილია
და ეს სიკეთე ჩვენშიც გადმოდის ძალდაუტანებლად.
იქნებ სხვაგან უფრო ლამაზად დგება გაზაფხული, მე კი მაინც
ცხინვალური გაზაფხული ყველას მირჩევნია...
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ცხინვალელი ებრაელები - ქალაქის უძველესი
მკვიდრთაგანნი
უკანასკნელ წლებში ცხინვალის ქუჩებს ბევრი ნაცნობი სახე
დააკლდა და არა მარტო ქართველებისა. ქალაქი დატოვა ბევრმა ოსმა
და რუსეთს მიაშურა უკეთესი ცხოვრების საძიებლად. წავიდნენ
ებრაელებიც. ახლა ცხინვალში სეფარის, ანუ ქართველი ებრაელების
ოთხი ოჯახი და ოსური ოჯახის მქონე რამდენიმე რუსი ებრაელი
ქალიღაა დარჩენილი.
და ეს მაშინ, როცა ცხინვალის შესახებ უძველეს წერილობით
ცნობაში, რომელიც 1392 წელს მიეკუთვნება, მოხსენიებულია მცხეთის
საეკლესიო რეფორმა „ქრცხინვალს ელიოზიძე ურია მამულითა“ (თ.
ჟორდანია, ქრონიკები, ტ. II, გვ. 197), ხოლო 1917 წლის აღწერით,
ცხინვალში მცხოვრები 865 კომლიდან 346 კომლი ებრაელი იყო.
მიხეილ ცოტნიაშვილის ნაშრომიდან „ცხინვალის ისტორია“ კარგად
ჩანს, რომ ებრაელები ორგანულად შეთვისებული იყვნენ ადგილობრივ
მკვიდრ მოსახლეობას, თუმცა მათი შინაგანი ცხოვრების სასიცოცხლო
არტერიას აღთქმულ ქვეყანაში დაბრუნებაზე ოცნება წარმოადგენდა.
სწორედ მათ ლტოლვას უძღვნა აკაკიმ ლექსი „ურიული მოთქმით
ტირილი საქართველოში“, სადაც მიცვალებულს იმქვეყნად უბარებენ
თავიანთ მოუთმენელ მოლოდინს დამტირებელნი: „იქ ნახავ იერემიას,
გადაეც გულის ნადები, ჯერ არ სრულდება არც ერთი იმისი დანაქადები.
ველით და ველით მესიას, გვიგვიანდება ვადები“.
ამ სტრიქონების დაწერიდან ნახევარი საუკუნეც არ გასულა,
რომ აღსდგა ისრაელის სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიოს ყველა
ქვეყანაში გაბნეულმა ებრაელებმა საკუთარ სამშობლოს მიაშურეს.
ცხინვალის ებრაელთა დიასპორა ახლო წარსულში
ცხინვალელი ებრაელები არ აჩქარებულან ისრაელში წასასვლელად.
ჯერ ორიოდე ოჯახმა გაბედა წასვლა. 70-იან წლებში უკვე რამდენიმე
ათეული ოჯახი გაემგზავრა. დანარჩენები ბოლო დრომდე შემორჩნენ
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ქალაქს და მისი ცხოვრების ყველა სფეროში მონაწილეობდნენ. აქ
დღესაც სიყვარულით იხსენებენ მრავალ მათგანს. მოგითხრობენ მათ
ერთგულებასა და თავდადებაზე მეზობლებისადმი, მეგობრებისადმი,
საქმისადმი. აქებენ ჟურნალისტები აბრამ კრიხელსა და აბრამ
ბინიაშვილს, ხოლო პოეტის, მწერლისა და ჟურნალისტის - აბრამ
მამისთვალოვის ენციკლოპედიურ ცოდნასა და შრომისმოყვარეობაზე
ლეგენდებს ყვებიან.
ცხინვალში ცნობილი სპეციალისტები იყვნენ ექიმები ხაიმ
დავარაშვილი და სებია ბინიაშვილი. პედიატრ ლუბა ჯანაშვილის წილ
არის ათობით გადარჩენილი ქართველი და ოსი ბავშვის სიცოცხლე.
პატივისცემით სარგებლობდნენ სამკერვალო ფაბრიკის ეკონომისტი
გაბო შათაშვილი, ეკონომისტ-ბუღალტერი ხანანო ჯანაშვილი და
მისი მეუღლე ნადია მანაშეროვა. მათი ქალიშვილი ანჟელა ჯანაშვილი
წლების მანძილზე იყო ისტორიის მთავარი სპეციალისტი ქალაქის
სკოლების პედაგოგთა შორის.
ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდა ქართულ სკოლებში
ლია ჯანაშვილი, სხვადასხვა საგნის სანაქებო პედაგოგები იყვნენ:
მორდეს მათოშვილი, ლუბა შათაშვილი, იოსებ მანაშეროვი, გერშონ
მამისთვალოვი, რუბენ ჯანაშვილი.
ქუჩაში მოწიწებით ესალმებოდნენ ნიჭიერ, რამდენიმე ენის მცოდნე
რაბინს აბრამ მანაშეროვს. მისმა თერთმეტივე შვილმა უმაღლესი
განათლება საქართველოში მიიღო.
სანაქებო შრომითი ბიოგრაფია ჰქონდათ მექანიკური ქარხნის მუშას
აბრამ ელიშაროვს, ლუდისა და ხილეული წყლების მუშას გერცელ
მანაშეროვს, სამკერვალო ფაბრიკის გამომჭრელს მიხეილ ბინიაშვილს,
სანოტარო კანტორის საქმეთა მმართველს თამარ პატარკაციშვილს.
ყველას უყვარდა ძმები მოშე და ისაკ ჯანაშვილები, ოსტატურად
რომ სვამდნენ ფანჯრის მინებს.
ქალაქის (და არა მარტო ქალაქის) იმედი იყო თამარ დავარაშვილი,
რომელიც არატრადიციული მეთოდით მკურნალობდა დამწვრობას.
თვითონ ექიმები აგზავნიდნენ ავადმყოფის პატრონს მასთან
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მალამოსათვის.
ყოველთვის დიდი რიგი იდგა საქართველოს მრავალ კონკურსში
გამარჯვებულ ქალთა პარიკმახერ ნანა ჯანაშვილთან.
ცხინვალელი იყო გერმანული ენის სპეციალისტი მერი ელიშაკოვაც,
რომელიც დრამატურგ მიხეილ შათოშვილზე გათხოვების შემდეგ
გორში გადასახლდა და ოჯახთან ერთად დღესაც იქ ცხოვრობს.
ასევე, ქართულ-ებრაულ ფესვებზე აქვს შექმნილი შრომები
წარსულში ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის წარჩინებულ
სტუდენტს
ლილი
ელიშაკოვას.
იგი
მეუღლესთან
სიმონ
მაღალაშვილთან (ისრაელში მაგალის გვარით იცნობენ) და ორ
ვაჟთან ერთად 20 წლის წინ ისრაელში გადასახლდა. იქ მათ ბევრი
რამ გააკეთეს საქართველოს წარმოსაჩენად, მოაწყვეს გამოფენები
საქართველოს შესახებ ისრაელის თითქმის ყველა ქალაქში. ლილიმ
დაამთავრა იერუსალიმის უნივერსიტეტი და დაიცვა სადოქტორო
დისერტაცია, რომლის თემაც ქართველ ებრაელთა ცხოვრება იყო.
გამოსცა წიგნები: „ოქროს საწმისის“ ქვეყანაში ქართველ ებრაელთა
ისტორია და კულტურა“ და „ქორწინების ტრადიციები საქართველოსა
და ისრაელში“.
ეს ადამიანები ჭირსა თუ ლხინში მხარში ედგნენ იმ ხალხს, ვის
გვერდითაც ცხოვრობდნენ. ამასთან ერთად, განუხრელად იცავდნენ
საკუთარ ადათ-წესებს. ცხინვალის სინაგოგაში ჰყავდათ ხახამი,
სრულდებოდა ლოცვები, საქორწინო თუ სამგლოვიარო რიტუალები.
ცხინვალში გაიხსნა ებრაელთა კულტურის ცენტრი, სადაც
ისინი სწავლობდნენ იდიშსა და ივრითს. მათს უმრავლესობას უკვე
გადაწყვეტილი ჰქონდა ისრაელში წასვლა და ემზადებოდნენ. იმ
დროისათვის ცხინვალში ებრაელთა 200-მდე ოჯახი ცხოვრობდა.
თვალი შორს, გული - არა!
დადგა საბედისწერო 1991 წელი. ცხინვალელი ებრაელები გასაგები
მიზეზების გამო დაიფანტნენ. ზოგი გორში გადასახლდა, ზოგი
თბილისში; ზოგმა კი, თუ მანამდე ყოყმანობდა, გუდა-ნაბადი აიკრა და
ისრაელს მიაშურა. ბევრი მათგანი დღესაც გვხვდება ცხინვალს გარეთ.
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გვხვდებიან სითბოთი და სიყვარულით, მზად ყოფნით, -კვლავაც
დაგვეხმარონ.
ისრაელიდან ანჟელა ჯანაშვილმა ცხინვალში თავის მეგობარ
ქალებს დახმარების ხელი გაუწოდა - ერთს გარკვეული თანხა
გამოუგზავნა, მეორეს - დეფიციტური წამალი, თან გულთბილი და
გამამხნევებელი ბარათებიც მოაყოლა. თვითონ თავისი დიდი ოჯახით
ისრაელში ჯერ მოუწყობლად ცხოვრობს, მაგრამ გაიგო მეგობრების
გასაჭირი და რითაც შეძლო, იმით დაეხმარა. ასეთივე გულისხმიერნი
იყვნენ აქ ცხოვრებისას მისი მეუღლე სებია ლევიაშვილი და ვაჟები ექიმი ბორისი და ტექნოლოგი მიხეილი. ეს ერთი შეხედვით უბრალო
და ჩვეულებრივი ჟესტია, მაგრამ ჩვენ ირგვლივ რამდენნი არიან, ვინც
თავის ძალზე ახლობელსაც კი არ უწვდის დახმარების ხელს. იმიტომ
კი არა, რომ ამის საშუალება არ აქვს, არამედ იმიტომ, რომ სამომავლოდ
მისგან არაფერს მოელის.
ადამიანები დააკლდნენ ქალაქს...
ცხინვალელებმა მალე იგრძნეს, რომ ის ადამიანები დაკარგეს,
ვინც უღალატო მეგობრობა, გაჭირვებისას უანგაროდ მხარში დგომა,
სიკეთის ასწილად გადახდა იცოდა. ხელისუფლებამაც განიცადა ამ
ნიჭიერი და შრომისმოყვარე ადამიანების წასვლა ქალაქიდან. ახლა
უფრო დააფასეს ისინი. ამიტომაც გაძლიერდა ზრუნვა ცხინვალში
დარჩენილ ებრაელებზე. ებრაელთა დღესასწაულ ხანუქასთან
დაკავშირებით უღიარებელი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის
პრეზიდენტმა ლუდვიგ ჩიბიროვმა შეხვედრა მოუწყო ებრაელებს,
გაეცნო მათ ცხოვრებისეულ პრობლემებს და დახმარება აღუთქვა
ზოგიერთი საკითხის გადაჭრაში. შეუსრულა კიდეც: ზოგს ტელეფონი
დაუდგეს, ზოგს სამსახური გამოუძებნეს პროფესიის მიხედვით, ხოლო
დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩიბიროვმა საკუთარი ფონდიდან
ყოველ მათგანს ფულადი დახმარება გაუწია.
ცხინვალის ცენტრალური ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკათშორისო
აბონენტის გამგე ჯანა ცხოვრებოვა დაეხმარა აქაურ ებრაელებს შარშან
ამერიკელი ებრაელების საერთაშორისო ორგანიზაცია „ჯოინთის“
თბილისის ფილიალთან დაკავშირებაში. მათმა წარმომადგენლებმა
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რამდენჯერმე ინახულეს აქაური თანამოძმენი, დაუდგეს შეშის
ღუმელები, მოამარაგეს საწვავით, გაუწიეს სხვა ჰუმანური დახმარება.
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც ვერ დათმო მამაპაპური კუთხე და უცნობ
სამშობლოს აქაურობა ამჯობინა, გერცელ მანაშეროვის ოჯახია. ოჯახის
თავკაცმა 27 წელი იმუშავა ლუდისა და ხილეული წყლების ქარხანაში.
ცხინვალში ყველა პატივს სცემდა. „ხანუაანთ გვეძახიან, - მომითხრობს
იგი, - ჩვენი ჩამომავლობა სულ მუშა ხალხი იყო, მეც არასოდეს
დამზარებია შრომა და არც დაფასება მომკლებია“.
კონფლიქტის დაწყებამდე გაათხოვა ქალიშვილები. მირა
ისრაელშია. ია - უნგრეთში. თვითონ და მისი მეუღლე თამარი მარტო
დარჩნენ.
რივა ხუხაშვილს მეუღლე
გარდაეცვალა. ექიმი ვაჟი სანქტპეტერბურგში ჰყავს. არც რივა აპირებს სადმე წასვლას. კვლავ
განაგრძობს პედაგოგიურ საქმიანობას სკოლა-ინტერნატში. ის და მისი
მეუღლე კონფლიქტის დროს სწორედ რივას ყოფილმა მოსწავლეებმა
დაიცვეს, რომ არავის შეეწუხებინა. თავისუფალ დროს გერცელის
ოჯახში შეივლის ხოლმე. საუბრობენ გუშინდელზე, ოცნებობენ
ხვალინდელზე. ხან რივა და თამარი მარტოხელა მაზალო მანაშეროვს
გაუვლიან. 80-ს გადააბიჯა ქალბატონმა მაზალომ. 16 და-ძმიდან
2 ძმაღა შემორჩა. მთელი ცხოვრება ცხინვალის საავადმყოფოში
მუშაობდა დამლაგებლად. თუ ვინმეს მომვლელი, თავზემდგომი
დასჭირდებოდა, ეს კაფანდარა, მკვირცხლი ქალი უთევდა ღამეებს.
ამიტომაც იყო, ინფარქტი რომ დაემართა, უამრავი მნახველი და
მზრუნველი გამოუჩნდა.
დედა-შვილი ესთერ და როზა ჯინჯიხაშვილები მკვიდრი
ცხინვალელები არიან. ესთერს კონფლიქტის შემდეგ გარდაეცვალა
ვაჟი. ხახამი
და ჯამაათი
(ასე განმიმარტეს
რიტუალის
შემსრულებელთა სახელწოდება) გორიდან ჩამოვიდა დაკრძალვის
რიტუალის შესასრულებლად, სპეციალური საკაცეც ჩამოიტანეს
და სებია ჯინჯიხაშვილი წინაპართა წესისამებრ მიაბარეს მიწას.
ამას მომითხრობს სათნო სახის როზა და მადლიერებას გამოთქვამს
ცხინვალის მეთაურის მრჩევლის, ფატიმა პუხაევისადმი, რომელმაც იმ
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მწუხარების ჟამს დიდი დახმარება გაუწია ოჯახს და არა მარტო მათ.
ქალბატონი ფატიმა თითოეული ებრაული ოჯახის ხშირი სტუმარია.
ხელცარიელი არავისთან მიდის, საკუთარი ოჯახიდან მიაქვს კვების
პროდუქტები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, თუმცა არც თვითონ აქვს
მოჭარბებული.
ზემოთ ჩამოთვლილი ეს ოთხი ოჯახი განასახიერებს ცხინვალში
დღეს ებრაელთა დიასპორას და მიუხედავად სიმცირისა, ისინი კვლავ
რჩებიან თავისთავადნი, ერთგულნი წინაპართაგან ნაანდერძევი
ადათ-წესებისა, ამასთან იმ ხალხსაც უდგანან მხარში, ვის გვერდითაც
ცხოვრობენ, მათ წეს-ჩვეულებებსაც უწყობენ ნაბიჯს და პატივს სცემენ.
ყოველი მათგანის ბედნიერებისა და სიამაყის საგანს წარმოადგენს
ის, რომ ისრაელი დღეს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა და მსოფლიოს
ბრწყინვალებას თავის სინათლესაც უერთებს.
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ცეკვით მოვლილი მსოფლიო
ვლადიმერ ხეთაგუროვი
ცხინვალში, სტალინის ქუჩის
N19 სახლის ფასადზე გაიკრა
მემორიალური დაფა, რომელზეც
აღნიშნულია, რომ ამ სახლში 19571973 წლებში ცხოვრობდა ცნობილი
ოსი მოცეკვავე - ქორეოგრაფი,
პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე,
საქართველოს
დამსახურებული
არტისტი ვლადიმერ ხეთაგუროვი.
ვლადიმერ ხეთაგუროვის დაბა
დებიდან 100 წლისთავი ფართოდ
აღნიშნა ცხინვალის საზოგადოებამ.
მთავრობის სხდომათა დარბაზში
გაიმართა
საზეიმო
საღამო,
გაკეთდა მოხსენებები, ვლადიმერ
ხეთაგუროვი გაიხსენეს სახალხო
არტისტმა ივანე ჯიკაევმა, მწერალთა კავშირს თავმჯდომარემ
მელიტონ კაზიევმა, მისმა შვილმა - ელვა ხეთაგუროვმა და სხვებმა.
... და საღამოს მონაწილეთა თვალწინ გაცოცხლდა სახე იმ
ადამიანისა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ოსურ ქორეოგრაფიას.
დიდი ამაგი დასდო ოსური და საზოგადოდ კავკასიური ცეკვის
განვითარებას. დღეისათვის უკვე სახელგანთქმული სიმღერისა და
ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „სიმდისა“ და ოსური თეატრის შექმნაგანვითარებაც მის სახელთანაა დაკავშირებული.
მისი, როგორც მოცეკვავის, აკვანი თბილისში დაირწა, სადაც 8 წლის
ასაკიდან ცხოვრობდა ოჯახთან ერთად. ცეკვა 10 წლისამ დაიწყო.
თბილისის ვაჟთა მესამე გიმნაზიაში სწავლისას უკვე მონაწილეობდა
ზუბალოვის სახალხო სახლთან არსებულ ოსურ დრამატულ წრეში.
გიმნაზიის დამთავრებისას კი უკვე ნიჭიერ მოცეკვავედ იცნობდნენ.
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თბილისში ყოფნის წლებში მან 33 პრიზი და სამახსოვრო საჩუქარი
დაიმსახურა სხვადასხვა კონკურსსა და ცეკვის საღამოზე.
უკვე იმ წლებში ვლადიმერ ხეთაგუროვს კარგად ჰქონდა შეგნებული
ის ვალდებულება, რაც მოცეკვავეს ეკისრებოდა. „ისე უნდა იცეკვო, რომ
არა მარტო ტექნიკის დემონსტრირება მოახდინო, არამედ თითოეულ
მოძრაობაში უნდა ჩადო საკუთარი სული, აზრები და გრძნობები“.
ასეთმა პასუხისმგებლობამ განაპირობა სწორედ მისი ცხოვრების გზა.
1921 წლიდან იგი ცხინვალშია და, როგორც კულტსახლის
დირექტორი, ბავშვთა საცეკვაო სტუდიას აყალიბებს. თუმცა, ვერც
ცოდნის წყურვილს ეწინააღმდეგება და ორი წლის შემდეგ მოსკოვის
კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის სტუდენტი ხდება. აქ იგი ხშირად
ცეკვავს დიდი აკადემიური თეატრის და სხვა ცნობილ სცენებზე.
სწორედ ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლისას მიიპყრო საზღვარგარეთის
საქმეთა სახალხო კომისრის, ჩიჩერინის ყურადღება, რომელმაც
მიულოცა ახალგაზრდას და ვერცხლის პორტსიგარი უსახსოვრა.
მისით დაინტერესდა სახალხო კომისარი სერგო ორჯონიკიძეც და
დახმარება შესთავაზა სტუდენტს. მან კი თავისი მშობლიური სოფლის
- წუნარისათვის (ახლანდელი ხეთაგუროვი) ტრაქტორი სთხოვა. სულ
მალე ხანში ცხინვალში ერთის ნაცვლად სამი ტრაქტორი ჩამოვიდა.
ინსტიტუტის
დამთავრებისთანავე
დანიშნეს
ვალოდია
ხეთაგუროვი კინოფილმ „ზელიმხანის“ რეჟისორის ასისტენტად. მისი
მონაწილეობით გადაიღეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტური
ფილმი. 1930 წელს დანიშნეს საქართველოს სახკინმრეწვის
კულტფილმის განყოფილების უფროსად. მაგრამ ერთი წლის შემდეგ
სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტის მიწვევით თბილისიდან
ცხინვალში ბრუნდება და ახლადგახსნილი კოსტა ხეთაგუროვის
სახელობის ოსური დრამატული თეატრის დირექტორად და სამხატვრო
ხელმძღვანელად იწყებს მუშაობას. მიუხედავად იმისა, რომ არ
ჰყავდათ პროფესიული კადრები, მოუწყობელი იყო თეატრის შენობა,
არ ჰქონდათ კოსტიუმები და რეკვიზიტები, ვლადიმერ ხეთაგუროვის
ძალისხმევით ყველა დაბრკოლება გადაილახა და 1931 წლის 29 ივლისს
გაიხსნა პირველი სეზონი ს. წერეთლის პიესით „ციებ-ცხელება“.
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წლების მანძილზე დასი შეივსო პროფესიონალი მსახიობებით და
თეატრი ცხინვალელთა ერთ-ერთ საყვარელ ადგილად იქცა.
ვლადიმერ ხეთაგუროვს ყველაზე სასიამოვნო და საამაყო
მოსაგონრად 1935 წელი ჰქონდა. იმ წელს დიდი ბრიტანეთში გაიმართა
ლონდონის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც 18 სახელმწიფოს
1000-მდე მოცეკვავე მონაწილეობდა. 18-ათასკაციანი ცნობილი
„ალბერტ ჰოლის“ დარბაზი მუდამ გაჭედილი იყო მაყურებლით.
მათზე განუმეორებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ქართული ჯგუფის
მიერ შესრულებულმა ცეკვებმა გ. ხეთაგუროვის, ი. სუხიშვილის, ა.
ჩიხლაძის, მ. ჩოჩიშვილის, ს. ნანიევის მონაწილეობით. ამაზე წერდნენ
მაშინ გაზეთები „ტაიმსი“, „პრავდა“, „კომუნისტი“, „ზარია ვოსტოკა“,
„მუშა“. ვლადიმერ ხეთაგუროვი ფესტივალზე ასრულებდა „ოსურ
მთიულურ ცეკვას“.
მომდევნო წელს თბილისში მე-5 რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე
მონაწილეობისთვის მოამზადა 12 წყვილისაგან საცეკვაო პროგრამა,
რომელშიც შედიოდა ოსური ხალხური ცეკვა „სიმდიც“. სწორედ ამ
ცეკვამ გაუთქვა სახელი ცხინვალიდან ჩასულებს. „სიმდის“ პირველი
სცენური ვარიანტი ამ ოლიმპიადაზე შესრულდა. გაზეთი „კომუნისტი“
1936 წლის 12 აგვისტოს წერდა: „დიდი წარმატება ხვდა წილად ოსური
ცეკვის ანსამბლს, რომლის ხელმძღვანელია ვლადიმერ ხეთაგუროვი.
მშვენიერია ოსური მასობრივი ცეკვა „სიმდი“, მშვენივრად ცეკვავს
ვლადიმერ ხეთაგუროვი“.
1937 წელს იგი მონაწილეობდა ქართული ხელოვნებისა
და ლიტერატურის დეკადაში და „საპატიო ნიშნის“ ორდენით
დაჯილდოვდა. მას უკვე იცნობდნენ არა მარტო როგორც საუკეთესო
მოცეკვავეს, არამედ როგორც ნიჭიერ ქორეოგრაფსაც. წლების მანძილზე
ცეკვები დადგა დაღესტანში. აფხაზეთში, აზერბაიჯანში, ჩრდილოეთ
კავკასიისა და ამიერკავკასიის მოცეკვავეთა კოლექტივებში.
1957 წელს თბილისში ოსური ხელოვნების დეკადაზეც მიიღო
მონაწილეობა და მიუხედავად ხანდაზმულობისა (55 წლისა გახლდათ).
თავისი აღნაგობითა და ტემპერამენტიანი ცეკვით კვლავაც მოხიბლა
მაყურებელი. დასკვნითი კონცერტი 24 მარტს მარჯანიშვილის
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სახელობის თეატრში გაიმართა, იქ, სადაც ვლადიმერ ხეთაგუროვი
სიყმაწვილეში პირველად მონაწილეობდა ოსური საქველმოქმედო
საზოგადოების მიერ გამართულ ცეკვების საღამოზე.
„იცი, როცა ვცეკვავდი, მომეჩვენა, რომ 30 წლით გავახალგაზრდავდი“,
- ეტყვის იგი შემდეგ თავის თანამემამულესა და უმცროს კოლეგას,
შემდგომში ცნობილ ქორეოგრაფსა და მოცეკვავეს, რესპუბლიკის
დამსახურებულ არტისტს მელს შავლოხოვს.
დეკადის დამთავრების შემდეგ საქართველოს სსრ უმაღლესი
საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით ოსური და ქართული
ხელოვნების განვითარებაში შეტანილი დიდი წვლილისთვის
ვლადიმერ ხეთაგუროვს რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის
წოდება მიენიჭა.
1960 წელს ჟურნალ „საბჭოთა საქართველოს“ ფურცლებზე ქართული
ხელოვნებისა და ლიტერატურის პირველი დეკადის მონაწილეთაგან
საუკეთესოთა შორის მოხსენიებულია ვლადიმერ ხეთაგუროვი,
რომელიც დიდი ოსტატობით ასრულებდა თავისი ხალხის ცეკვებს.
ვლადიმერ ხეთაგუროვის შთამომავლობაში ცეკვას ყოველთვის
განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ცეკვავდა მისი პაპა - ანტონი, მამა
- მიხეილი და დედა - ანა სანაკოევა. ცეკვავდნენ ვალოდიას და-ძმა:
ევგენია, ლუსია, ნინა, სოსლანი, და თუ დღეს ოსური ქორეოგრაფია
ოსური ხელოვნების ფართო შტოს წარმოადგენს, ამაში დიდი
დამსახურება მიუძღვის ვლადიმერ ხეთაგუროვს, კაცს, რომელმაც,
სპეციალური განათლების არქონის მიუხედავად, პროფესიონალურ
დონეზე შეძლო დადგა და შეასრულა ყოველი ცეკვა. ამაში კი მას
ეხმარებოდა მშობლიური ხელოვნებისადმი. ცეკვისადმი დიდი
სიყვარული; ამასთან, ღვთით მომადლებული ნიჭი, მიზანსწრაფულობა,
შრომისმოყვარეობა. მისი გენები შვილებსაც გადაეცათ: ცეკვავს ია
ხეთაგური-დავითაია; დღეს თბილისში საუკეთესო პედიატრად
რომ იცნობენ, ისევე როგორც დედამისს, აწ განსვენებულ ქრისტინე
თედიაშვილს აღიარებდნენ საუკეთესო პედიატრად ცხინვალში და
მის ახლომახლოს. ხოლო მზია ხეთაგურში პოეტურმა ნიჭმა იჩინა
თავი. როცა მისმა უმცროსმა ვაჟმა, ელვა ხეთაგუროვმა მამის 100
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წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე „ხონგა“ იცეკვა,
მხურვალე აპლოდისმენტები იმის დასტური იყო, რომ მამის გენი
არ ჩამქრალა. ასევე შესანიშნავად ცეკვავენ ბავშვობიდანვე ელვას
ქალიშვილები - ხათუნა და თამუნა.
უკანასკნელი წლები ვლადიმერ ხეთაგუროვმა ცხინვალში გაატარა,
ოროთახიან ბინაში, სტალინის ქუჩაზე. მან 1973 წლის 8 მარტს დატოვა
ამქვეყნიური ცხოვრება და როგორც მელს შავლოხოვი წერს საიუბილეო
თარიღისადმი მიძღვნილ წიგნში „ვლადიმერ ხეთაგუროვი“, –
„მისი ტრაგიკული სიკვდილი შედეგი იყო ყოველდღიურობისადმი
არასტერეოტიპული მიდგომისა. ვლადიმერ ხეთაგუროვს შეეხო
უსულგულობის ტალღა იმათგან, ვინც მოვალე იყო, ეღიარებინა იგი
და ღირსეულად შეეფასებინა მისი დამსახურება ხალხის წინაშე.
თუმცა დღეს იგი აღარ არის ფიზიკურად, მაგრამ მისი წვლილი
კვლავ ტრიალებს იმ მოზარდ თაობაში, ვინც ოსური ხალხური ცეკვის
საიდუმლოს ეუფლება და ვისაც მის სახელს მაგალითად უსახავენ მისი
თანამედროვენი“.
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დღესასწაული, რომელიც 70 წელი გრძელდება
მარია ჯიოევა
სახლიდან სკოლამდე ათი წუთის
სავალზე ცხოვრობს, მაგრამ ვიდრე ამ
მოკლე გზას გამოივლიდა, ათობით
ადამიანი
ესალმებოდა
მოწიწებით.
მათ
შორის
მისი
აღზრდილები,
აღსაზრდელთა მშობლები და თვით
ცეროდენა გოგო-ბიჭებიც. მათს მზერა
ში, ორიოდე სიტყვიან მოკითხვაში
იმდენი სიყვარული და პატივისცემა
იგრძნობა, რომ პედაგოგ ქალს მთელი
დღე ჰყოფნიდა კარგი განწყობისათვის.
მართლაც, იმაზე დიდი სიხარული რა
უნდა არსებობდეს ადამიანისათვის,
როცა გრძნობ, რომ არჩეულმა ცხოვრების
გზამ და პროფესიამ არ გიმტყუნა.
ცხინვალის N6 საშუალო სკოლის დაწყებითი კლასების
მასწავლებლის მარიამ ჯიოევას შრომითი ბიოგრაფია შვიდ ათეულ
წელს ითვლის, პედაგოგიური მოღვაწეობის 70 წლის იუბილეც
გადაუხადეს ცხინვალში.
თევდორე ჯიოევს უმცროსი ქალიშვილი ბაქოში შეეძინა, სადაც
მას სამსახურებრივი მოვალეობის გამო უხდებოდა ცხოვრება. ორი
წლისა იყო, დედა რომ გარდაეცვალა. მისი და აღსაზრდელად ბიძამ
წაიყვანა, მარიამს კი ჯერ მამა ზრდიდა, შემდეგ კი კეთილი გულის
ქალი, დედინაცვალი რომ ერქვა, მაგრამ ყველანაირად ცდილობდა,
გოგონასთვის არაფერი მოეკლო. და მაინც, ალბათ სულ სხვაა ბუნების
მიერ მშობელი დედისათვის მინიჭებული გულის სითბო, რომელსაც
ვერავინ და ვერაფერი ანაზღაურებს. ალბათ, იმიტომაცაა, რომ მარიამი
სულ იმის ფიქრში იყო, ვის როგორ დახმარებოდა; სულ ეგონა, რომ მის
ირგვლივ მყოფთ სითბო აკლდათ და ალერსი სჭირდებოდათ. სწორედ
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ამიტომ მშობლიური, დედობრივი მზრუნველობით ეკიდებოდა თავის
მოსწავლეებს, რომლებსაც ამის გამო იგი უზომოდ უყვარდათ. სამი
საკუთარი შვილი ღირსეულად გაზარდა და მზრუნველის როლი
უმცროს და-ძმებზეც იკისრა.
თოთხმეტი წლისა იყო მარიამი, როცა ბაქოდან მშობლიურ
გუფთაში (ჯავის რაიონი) დაბრუნდა მამის ოჯახი. ერთი წლის
შემდეგ ცხინვალის პედაგოგიურ ტექნიკუმში განაგრძო სწავლა,
სადაც ყველასაგან გამოირჩეოდა, და არა მარტო სანიმუშო
სწავლითა და ყოფაქცევით, არამედ გარეგნობითაც. მუდამ მოძრავი,
დიდრონთვალება, მწიფე თავთუხისფერი, გრძელი, მძიმე ნაწნავით
ყველას ყურადღებას იქცევდა. „მე მას ხშირად ვეუბნებოდი, - იგონებს
მისი ერთი თანატოლთაგანი, - მეშინია, რომ ეგ თმები გადაგძლევენ და
წაიქცევი-მეთქი“.
ძალზე კეთილი და სათნო ხასიათის გამო ყველას უყვარდა
ტექნიკუმში. არასოდეს ეზარებოდა დახმარებოდა ჩამორჩენილს,
ეთხოვებინა კონსპექტი, აეხსნა ძნელი საკითხები.
1948
წელს
პედაგოგიური
ტექნიკუმის
წარჩინებით
დამთავრებისთანავე საბაზო სკოლის მასწავლებლობა შესთავაზეს.
ეს დღე იქცა მისთვის დღესასწაულად, რომელიც სამოცდაათი წელი
გაგრძელდა. ის წლები ერთმანეთის მიყოლებით გავიდნენ გაზაფხულის
ყვავილობით, შემოდგომის ქარებითა და ფოთოლცვენით, ზამთრის
ფანტელებით. დრო კი თითქოს იდგა, რადგან ყოველივე მეორდება,
დაწყებული ბუნების ცვალებადობით, დამთავრებული ბავშვების
ნათელი მზერით, მათი პაწია გულების დიდი სიყვარულით. და
თითქოს ისევ 20 წლისაა ქალბატონი მარიამი.
ბავშვები, რომლებსაც პირველ ასოებს მასწავლებელი ასწავლის,
შემდგომში, როცა უკვე სწავლობენ ამ ასოებით თავიანთი აზრების
გამოხატვას, ყველაზე გულწრფელ სტრიქონებს, თავიანთ გულისნადებს
სწორედ პირველ მასწავლებელს უძღვნიან ხოლმე. ეს სტრიქონები მერე
სათუთად ინახება მასწავლებლის არქივში, რომლებსაც დროდადრო
გადაფურცლავს და მათი წაკითხვისას კვლავ ახალი სისხლით ივსება
მისი დაუღალავი გული.
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„მარიამ თევდორეს ასული ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე კეთილი,
ყველაზე ლამაზი მასწავლებელია მსოფლიოში“, - წერს რამაზ
მანაშეროვი.
„მან გვასწავლა წერა, კითხვა, თვლა, კედლის გაზეთების გაფორმება,
სადღესასწაულო სცენარების მომზადება“.
„მას შეუძლია სამოსანი ფრიადოსანი გახადოს“.
„მას ჩვენ ყველა ძალიან ვუყვარვართ და ჩვენც ყველას გვირჩევნია
იგი“.
„მე არასოდეს დავივიწყებ მარიამ თევდორეს ასულს“.
აი, მიამიტი, მაგრამ გულიდან წამოსული სტრიქონები მეორე-მესამე
კლასელი გოგო-ბიჭებისა და კიდევ ერთი: „მარიამ მასწავლებელი
ყველაზე მშვენიერია და მე ყველაზე ბედნიერი ვარ, რომ იგი
მასწავლიდა“, - ეს სიტყვები ვლადა ცხოვრებოვას ეკუთვნის, რომელიც
სწორედ იმიტომ ოცნებობს პედაგოგობაზე, რომ მარიამს მიბაძოს.
თავის დროზე მარიამ ჯიოევასაც ჰყავდა საყვარელი მასწავლებლები,
რომელთა მიბაძვითაც აირჩია პედაგოგის კეთილშობილური
პროფესია. მათ შორის იყვნენ ბაქოს 41-ე საშუალო სკოლის დაწყებითი
კლასების მასწავლებელი ელენე პავლეს ასული (გვარი აღარ ახსოვს);
გოგონას იდეალი გახდა იგი პირველი დღეებიდანვე - მაღალი,
თხელი აგებულების, სწორი შავი თმა რომ სავარცხლით ჰქონდა
უკან დამაგრებული; მშვიდი, შთამაგონებელი ლაპარაკი იცოდა,
ტყუილს არასოდეს გაპატიებდა. მერე პედაგოგიურ ტექნიკუმში
მარგო ოვანოვაში ჰპოვა მარიამმა მასწავლებლის იდეალი და ასე,
თანდათან ჩამოუყალიბდა პედაგოგის ის სახე, თვითონ რომ უნდა
განეხორციელებინა პრაქტიკულად.
პედაგოგიურ სასწავლებელში მიღებულ ცოდნას არ დასჯერებია
მარიამ ჯიოევა, მან ცხინვალის პედაგოგიურ ინსტიტუტში განაგრძო
სწავლა დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის
ფაკულტეტზე. ყველაზე მეტად მაინც მოწინავე პედაგოგთა
გამოცდილების გაზიარება ეხმარებოდა მუშაობაში.
არც

დაოჯახებას

შეუშლია

ხელი

საყვარელ

საქმიანობაში.
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საგულისხმოა, რომ ოსმა ლამაზმანმა ქართველ ვლადიმერ
ნიკორიშვილთან ერთად შექმნა ოჯახი. მათ ორი ვაჟი და ერთი ქალი
შეეძინათ. სამივემ უმაღლესი განათლება მიიღო და თავისი გზა
მოძებნეს ცხოვრებაში. დედას, ცოტა არ იყოს, გული სწყდება, რომ
მისი პროფესიით არც ერთი არ წავიდა, მაგრამ ცნობილი გამოთქმით
იმშვიდებს თავს: შვილები ჩემებია, თავი კი სამივეს თავ-თავისი აქვსო.
მთავარია, უყვარდეთ ის საქმე, რასაც აკეთებენ, ხალხის პატივისცემა
დაიმსახურონ, - მშობლებს მეტი არაფერი სურთ და არც ეეჭვებათ,
რომ მათი შვილები ყოველთვის სიკეთის გზით ივლიან. მარიამ
მასწავლებლის აღზრდილი „სხვისი შვილები“ თუკი მთელი ცხოვრების
მანძილზე არ ივიწყებენ თავიანთი პირველი მასწავლებლის იდეალს,
ვალმერი, იოსები და სვეტლანა მით უფრო არ არცხვენენ მშობლებს.
მარიამ ჯიოევა ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა პროფესორ შალვა
ამონაშვილის მეთოდს.
როცა ამონაშვილის მიხედვით ვმუშაობდი, თითქოს ჯადოქარი
დატრიალდაო, კლასი სულ მთლიანად იცვლება, - ამბობს იგი და ამაში,
ალბათ, ყველა დაგვემოწმება, ვინც თუნდაც ერთხელ დასწრებია მარიამ
ჯიოევას გაკვეთილს. მის მოსწავლეებს ბავშვობიდანვე უყალიბდებათ
საკუთარი ღირსების რწმენა, რასაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, ყოველ გაკვეთილზე
უნერგავდა მათ მასწავლებელი.
როცა ოჯახში რომელიმე მშობელი რაიმე მიზეზით შვილთან
მიმართვისას ხმას აუწევდა, ბავშვი მას წყენით ეკითხებოდა: „რატომ
მიწყრები? მარიამ მასწავლებელი არასოდეს გვიყვირის“. დიახ,
იგი მოსწავლეებს არასოდეს უყვირის, არც სჯის და მიუხედავად
ამისა, ისინი სანიმუშონი არიან სწავლაშიც, ყოფაქცევაშიც; პატივს
სცემენ თავიანთ პირველ მასწავლებელს, რადგან ხედავენ, რომ ისიც
პატივისცემით ეპყრობა მათ, უყვარს თითოეული მათგანი და ზრდის
მათ გონებაგახსნილ, საკუთარი ღირსების შეგრძნებით აღსავსე ნათელი
სულის ადამიანებად.
მისი ყოველი გაკვეთილი გაჯერებულია უამრავი ინფორმაციით,
მაგრამ მოსწავლეებს არ უჭირდათ მათი ათვისება, რადგან
მასწავლებელს მოძებნილი აქვს მათთვის მისაწვდომი ფორმები და
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მეთოდები. იგი მოსწავლეებთან ერთად დაუსწრებლად მოგზაურობდა
მოსკოვში, ლენინგრადში, თბილისში. საქართველოს კურორტებზე.
პატარები ყოველთვის საქმის კურსში იყვნენ საქართველოში
მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თავთავის დროზე შეისწავლეს მათ
ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ფიროსმანის ბიოგრაფიები და
შემოქმედება, გაეცნენ და შეიყვარეს ქართული მუსიკა.
საქართველოს
დამსახურებული
მასწავლებელი
მარიამ
ჯიოევა
წლების
მანძილზე
ხელმძღვანელობდა
ცხინვალის
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
დაწყებითი
კლასების
მასწავლებელთა მუდმივმოქმედ სემინარს, სადაც იგი თავის მდიდარ
გამოცდილებას უშურველად უზიარებდა კოლეგებს.
სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო გამომცემლობამ დაბეჭდა მის მიერ
შედგენილი სახელმძღვანელოები: „მოსამზადებელი ჯგუფის ანბანი“,
„ანბანი და რუსული ენა პირველი კლასებისათვის“, „რუსული ენა
პირველი კლასისთვის“. აღნიშნულ სახელმძღვანელოებს მრავალი
წელია იყენებენ სამხრეთ ოსეთის სკოლებში. გამოვიდა მისი წიგნი
ოსური სკოლისთვის „6 წლიანთა პირველი კლასებისთვის რუსული
ენა და ანბანი“. იგი ფერადი ილუსტრაციებითაა და ამდენად
ბავშვებისთვის საინტერესო და მიმზიდველიც.
მარიამ ჯიოევა დაჯილდოებულია სსრ კავშირის უმაღლესი
საბჭოს პრეზიდიუმისა და სსრ კავშირის განათლების სამინისტროს
საპატიო სიგელებით, მინიჭებული აქვს მეთოდისტ-მასწავლებლის,
საქართველოს სსრ სახალხო განათლების წარჩინებულისა და სახალხო
მასწავლებლის წოდებები.
ყველაზე დიდი ჯილდო კი მისთვის თავისი პაწია აღსაზრდელების
სიყვარულია.
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სახლი - ძმობის ხიდი
რომან ჯიოევი და მზია ცხოვრებოვა
ცხინვალისა
და
თამარაშენის
საზღვარზე ორსართულიანი, თეთრად
შეფეთქილი დიდი სახლის ფანჯრის
ჩარჩოებს, სახურავსა და ეზოს ჭიშკარს
დღემდე ატყვია ავტომატის ჯერით
მიყენებული ნაიარევი. ეს სახლი,
ქართულ-ოსური კონფლიქტის გამწვა
ვების დროს, ათობით ადამიანისთვის
იმ
ნავსაყუდელს
წარმოადგენდა,
მის ჭერქვეშ მშვიდად ღამის გათევა
რომ შეიძლებოდა. აქ ყველასთვის
მოიძებნებოდა სადილ-ვახშამიც და
ტკბილი სიტყვაც. ორ-სამ დღესაც
რჩებოდნენ ოსებიც, ქართველებიც. ერთ ღამეს კი, ერთი ავტობუსის
ცხრამეტივე მგზავრს უმასპინძლეს და დილით ახლობლებივით
დასცილდნენ
ერთმანეთს.
ცხინვალიდან
ლტოლვილი,
აწ
განსვენებული, ნორა კობალაძე ოჯახის წევრივით მიიღეს და თითქმის
შვიდი წელი იყო ამ სახლის ბინადარი.
იმ მძიმე დღეებში რომან ჯიოევისა და მზია ცხოვრებოვას ოჯახის
ყველა წევრი ეხმარებოდა გასაჭირში ჩავარდნილ ადამიანებს. რომან
ჯიოევს, ყოფილ სამხედრო ოფიცერს, ომის ვეტერან-ინვალიდს,
სატელეფონო კავშირი ჰქონდა ცხინვალში განლაგებულ რუსების
სამხედრო ნაწილთან, იმის მიუხედავად, რომ უკვე ლოგინს იყო
მიჯაჭვული, არასოდეს დაზარებია, ეთხოვა მათთვის მგზავრების
ჯგუფის ცხინვალისკენ გაცილება. უარი არასოდეს მიუღია.
ეს ყველაფერი, შესაძლოა, დღეს ჩვეულებრივ ამბად ჩათვალოს
ვინმემ, მაგრამ მაშინ ორ ხალხს შორის ურთიერთობა ისე იყო
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დაძაბული, რომ ერთი მხარისთვის დახმარება მეორისადმი მტრობას
ნიშნავდა და, ალბათ, ღვთის შეწევნით, გადაურჩნენ სახლი და მისი
პატრონები ცეცხლის წვიმას. ნატყვიარები კი დარჩა...
ოთხმოცს მიტანებულ, მიმზიდველი გარეგნობის მზია ცხოვრებოვას
სამოცსაც ვერ მისცემთ. იგი ძალზე საინტერესოდ მომითხრობს
თავის წინაპრებზე. პაპა გიორგიზე, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის
მიწურულს ჯავიდან ჩამოუსახლებია თავად სიკო მაჩაბელს და თავისი
მამულების მოურავობა დაუკისრებია. მზიას თავისი მამა-პაპისგან
გადმოცემით ახსოვს, რომ თამარაშენსა და მის ახლომახლო სოფლებში,
თურმე, ოსი ეროვნების სხვა არავინ ცხოვრობდა და მათ ოსიაანთ
ეძახდნენ. სუფთად სცოდნიათ ქართული როგორც გიორგის, ისე მის
მეუღლეს თეკლეს. ვაჟკაცური ქალი ყოფილა თეკლე, შრომისმოყვარე,
სანაქებო დიასახლისი. სწორედ ოთარაანთ ქვრივის მსგავსიო, - ამბობს
ქალბატონი მზია. ბარში ჩამოსახლებულმა შესანიშნავი მეურნეობა
შექმნა. მერე, როგორც ამბობენ ხოლმე, ფუძე მოითხოვსო, მომდევნო
თაობებშიც ერთმანეთზე უკეთესი ქალები დაიბადა ოჯახში. ასე მოდის
დღემდე. ყველაზე სანაქებო მაინც დიცელი დუსა მარკოზაშვილი
გახლდათ, გიორგის ვაჟმა, ნიკოლოზმა რომ მოჰგვარა მშობლებს რძლად.
მამის ოჯახშივე გამორჩეულმა დუსამ დედამთილსაც მალე შეაყვარა
თავი. 24 წლისას ქალიშვილი შეეძინა. მზია დაარქვეს, მერე ვაჟიანობაც
იზეიმეს. 28 წლისა კი დაქვრივდა... კარგა ხანს არ იცოდა, რომ 1937-ში
დაპატიმრებული ნიკოლოზი იმ წელსვე დახვრიტეს. სულით ძლიერი
ქალი თამარაშენის კოლმეურნეობაში გავიდა სამუშაოდ და, როგორც
მზია იხსენებს, წელიწადში 350 შრომადღე ჰქონდა გამომუშავებული,
რადგან დღეში ორი კაცის საქმეს ასრულებდა. ის იყო ქმარზე დარდს
შეეგუა, რომ უარესი ელდა დაატყდა თავს. ვაჟი დაეღუპა რუსეთში.
მთელი ყურადღება ქალიშვილზე გადაიტანა დუსამ და თითით
საჩვენებელი გაზარდა.
ცხინვალის N1 ქართული საშუალო სკოლა დაამთავრა მზიამ,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში განაგრძო სწავლა.
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მერე გათხოვდა. სავსე ოჯახში მარტო ხომ ვერ დარჩებოდა და
დუსამ ქალიშვილსა და სიძეს - რომან ჯიოევს - თავისთან ცხოვრება
შესთავაზა ქმარმა კი მზია შორს აღარ გაუშვა და ბოლოს მან ცხინვალის
სახელმწიფო
პედაგოგიურ
ინსტიტუტის
ქიმია-ბიოლოგიის
ფაკულტეტი დაამთავრა.
ვინ იცის, როგორი ექიმი იქნებოდა მზია ცხოვრებოვა, როგორც
პედაგოგი კი ყოველთვის მოწინავეთა რიგებში იყო და არის დღესაც.
სწორედ ხანგრძლივი და ნაყოფიერი პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის
შარშან ის ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა.
პედაგოგიური მოღვაწეობა ზნაურში დაიწყო. მერე ასწავლიდა
ცხინვალის პედაგოგიურ სასწავლებელში, აჩაბეთის რვაწლიან
სკოლაში; 1960 წლიდან კი თამარაშენში ახლადგახსნილი საბავშვო
ბაღის გამგედ დანიშნეს, სადაც გარკვეული ინტერვალის შემდეგ,
დღესაც მუშაობს. სხვისი შვილების გვერდით დაზარდა ჯერ
დედისერთა ვაჟი, ინალი, მერე შვილიშვილები. ათეული წლების
მანძილზე პატარებს ტკბილქართულით ასწავლის ლექსებსა და
ზღაპრებს. ოჯახშიც ქართულად უბნობენ, მით უფრო, რომ ინალმაც
ქართველ ქალზე იქორწინა. სამხედრო სამსახურში დაძმობილებული
საჩხერელი თამაზ გამეზარდაშვილი თავისი ახლობლებითურთ
თამარაშენში დაპატიჟა ინალმა. თამაზის დაიკო ლია შინაურულად
დატრიალდა მათ ოჯახში, მჭადები დააცხო, საცივი შეკაზმა. დუსა
ბებიამ მაშინვე ურჩია შვილიშვილს - ეს გოგო შეირთე, თუ გინდა,
ბედნიერი იყოო.
ლიასაც მოეწონა კეთილშობილი, ინტელიგენტი ვაჟკაცი.
მალე დაქორწინდნენ. ლიამ საჩხერის პირველი საშუალო სკოლის
წარჩინებით დამთავრების შემდეგ თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა
და ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა ფრანგული ენის განხრით.
თამარაშენში ჩამოსვლისთანავე დაიწყო მუშაობა ცხინვალის პირველ
საშუალო სკოლაში ფრანგული ენის მასწავლებლად.
- პირველი დღეებიდანვე შევუყვარდი ბავშვებს და უზომოდ
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ბედნიერი ვიყავი, - იხსენებს ლია, - გაკვეთილები რომ დამთავრდებოდა,
შემოეხვეოდნენ პატარები და თავიანთ აზრებს უზიარებდნენ.
არც მიკვირს, რადგან ვიცი, რომ ბავშვებს ყოველთვის იზიდავთ
ლამაზი და ჭკვიანი მასწავლებელი, მით უმეტეს, თუ კეთილი
გულიც შეამჩნიეს; ლია კი მათზე ისევე ზრუნავდა, როგორც საკუთარ
შვილებზე, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით შეეძინა: ნონა, გაიოზი,
მადონა. ქმარიც და დედამთილიც მხარში ედგნენ, რომ პედაგოგიურ
მუშაობაში ხელი არ შეშლოდა, სკოლაში ლინგაფონის კაბინეტს
ხელმძღვანელობდა, ფრანგული ენის წრე ჩამოაყალიბა და მოსწავლეთა
ძალებით ფრანგულად დგამდა სპექტაკლებს, ფრანგულ სიმღერებს
ასწავლიდა, კედლის გაზეთებს უშვებდა, ექსკურსიებზე დაჰყავდა
თავისი სადამრიგებლო კლასი და ფრანგული წრის მოსწავლეები.
საქართველოს მრავალი ღირსშესანიშნაობა გააცნო. შვილებს სულ
უკვირდათ, რამდენი ენერგია ჰქონდა დედას. ახლაღა მიხვდნენ, როცა
თვითონაც გახდნენ დედები, რომ ენთუზიაზმს სიყვარული კვებავდა.
ინალი ცხინვალში საქსტანდარტის უფროსი იყო. ოჯახის ერთგული
და მეგობრებისა თუ მეზობლებისთვის საყვარელი პიროვნება.
შვილებიც დააოჯახეს: ნონა ზესტაფონში კვინიკაძეების რძალი
გახდა, კვლავ გაგრძელდა ოსურ-ქართული ოჯახური ტრადიცია.
უკვე ხუთი შვილიშვილი ჰყავთ. ორიოდე წლის წინათ, ხანგრძლივი
ავადმყოფობის შემდეგ, რომან ჯიოევი გარდაიცვალა, მაგრამ თავისი
მოსახელე დატოვა შვილიშვილის, გაიოზის ვაჟის სახით. რეგიონში
წლების წინათ აგორებული ტალახიდან მათს ოჯახს წვეთიც არ
მიჰკარებია. ღირსეულად გაუძლეს ყოველგვარ განსაცდელს.
- ჩემთვის გაუგებარი იყო ოსებსა და ქართველებს შორის
ჩამოწოლილი მტრობა, გულდაწყვეტილი მიზიარებს გულისნადებს
ქალბატონი მზია, - მათი გათიშვა არავითარ შემთხვევაში არ
შეიძლებოდა, ჩვენ ხომ ოდითგანვე ერთმანეთში ჩახლართული
ნათესაობა გვაკავშირებს. იმდენი გონიერება უნდა გამოგვეჩინა, რომ
მტერს არ გასცინებოდა. რაც იყო, იყო. ახლა ყველამ ჩვენი წვლილი
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უნდა შევიტანოთ ხიდების აღდგენაში. ჩემს ცხოვრებას დიდი
სტიმული მისცა ჩემს საყვარელ საქმესთან დაბრუნებამ. კონფლიქტის
დროს გაძარცული თამარაშენის საბავშვო ბაღის შენობის ორი ოთახი
გაარემონტა გაეროს მისიამ და აღდგა ბავშვების თბილი კერა. ისევ
მოვუხმობ პატარებს: ნინო, თამრიკო, სანდრო, თეონა, თამთა... გულს
მარტო ის მიკლავს, რომ ათეულწლობით შეჩვეული მეზობლები
შემომეცალნენ, აღარც დათაშვილები დარჩნენ თამარაშენში, აღარც
ოთინაშვილები, ზოგი იძულებით წავიდა თავის დროზე, ზოგმა
ახლახან დატოვა აქაურობა, გაურკვეველ მომავალს გაეცალა. ღმერთმა
ქნას, ერთ მშვენიერ დღეს, კვლავ შემოაღონ ჩემი ეზოს ჭიშკარი და
მახარონ, - დავბრუნდითო!
აი, ეს არის დიდი ოჯახის დედაბოძის ნატვრა, რომელსაც თანაბრად
სტკივა ქართველისა და ოსის სატკივარი და მათ შორის ჩამოწოლილი
ბურუსის გაფანტვას ყოველდღიურად ცდილობენ ის და მისი ოჯახის
წევრები...
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ცხინვალელი გრიქუროვების სევდა-სიხარულის
ამბავი
სტეფანე გრიქუროვი
მარტის ერთ ცრიატ დღეს ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩაზე თავისი
სახლისკენ მიმავალ სტეფანე გრიქუროვს შევხვდი. საუბარ-საუბარში
ბევრი საინტერესო ამბავი მოვისმინე, დაწყებული ცხინვალისა და მისი
მოსახლეობის ისტორიიდან, მსოფლიოში საერთაშორისო ვითარებით
დამთავრებული. მერე ბატონმა სტეფანემ ისეთი წინადადება
შემომთავაზა, ის ცრიატი დღე მზით გაკაშკაშებული მომეჩვენა. ჯერ
ერთ-ერთ ქალბატონზე, ქართველ პოეტსა და საზოგადო მოღვაწეზე
მკითხა, თუ შეგიძლია დამაკავშიროო და მერე მიზეზიც გამიმხილა.
მის მდიდარ საოჯახო ბიბლიოთეკაში, თურმე, შოთა რუსთაველის
„ვეფხისტყაოსნის“ XIX საუკუნისეული ორი სხვადასხვა გამოცემა
ინახება და ახლა გადაუწყვეტია, რომ, თუ ისინი რაიმე ღირებულს
წარმოადგენენ, საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმს საჩუქრად
გადასცეს. ამასთან, ბატონმა სტეფანემ თავისი თაყვანისცემა გამოხატა
ამ ქალბატონისადმი.
სტეფანემ და მისმა მეუღლემ, ბაბულია კობალაძემ ეს
გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც სამი წლის წინათ მათი
უფროსი ქალიშვილი ნელი უბედური შემთხვევის მსხვერპლი გახდა
და სამუდამოდ დათალხა მშობლების გული.
სტეფანე და ბაბულია თანაკლასელები იყვნენ. სიკეთითა და ალალი
ბუნებით დაიპყრო ვაჟმა ქალიშვილის გული. სკოლის დამთავრების
შემდეგ ორივე ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
ქართული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა,
თუმცა, სტეფანემ მისი დამთავრება ვერ მოასწრო, რადგან 1941 წელს,
მეორე კურსიდან წაიყვანეს ომში. საზენიტო-საარტილერიო პოლკში
ბრძოლა მან სტალინგრადიდან დაიწყო, - ვორონეჟის, უკრაინის
ფრონტები მოიარა და 1945 წელს დრეზდენში დაამთავრა ისე, რომ
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ერთი ნაკაწრიც არ ჰქონია. მამა ომში წასვლამდე გარდაეცვალა და
სახლში დაბრუნებულს დარდისაგან დაპატარავებული დედაღა
შეეგება.
ბაბულია უკვე მუშაობდა ცხინვალის N4 საშუალო სკოლაში
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად, სადაც ათეულობით
წლები შეალია მოზარდი თაობის აღზრდას. მალე დაქორწინდნენ
ახალგაზრდები. სტეფანემ სხვადასხვა სფეროში სცადა ბედი. ჯერ
ცხინვალის კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო დრამატული
თეატრის მსახიობი იყო, მაგრამ, როგორც თვითონ ამბობს, სცენაზე
საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მიატოვა თეატრი, მერე ვაჭრობაში
სცადა ბედი, ბოლოს მაინც ხელოვნების სამსახურს დაუბრუნდა იყო ცხინვალის სამხატვრო ფონდის დირექტორი, თეატრალური
საზოგადოების საწარმოს უფროსი, თეატრის ადმინისტრატორი...
სანაქებო შვილები გაზარდეს. ნელიმ მინსკის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი დაამთავრა და თბილისში ზუსტი მექანიზმების
საერთაშორისო
კვლევით
ინსტიტუტში
დაიწყო
მუშაობა
ლაბორატორიის უფროსად. იქიდან, როგორც პერსპექტიული
მეცნიერული მუშაკი, მოსკოვის ბაუმანის სახელობის ტექნიკურ
სასწავლებელში
გაგზავნეს
კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად.
სასწავლებელი
დაამთავრა
სპეციალობით
რობოტები
და
მანიპულატორები. ბოლოს მუშაობდა თბილისის საწარმოოკვლევით გაერთიანება „პროგრესში“. ოჯახიც შექმნა, მაგრამ ერთ
დღეს, მშობლებისკენ მომავალს გზაზე ბედმა უმუხთლა... დედ-მამა
ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ; თვლიან, რომ თავიანთი ტკივილით
სხვა არ უნდა შეაწუხონ. სამაგიეროდ, უმცროს შვილზე, ვანოზე
ბატონ სტეფანეს შეუძლია ოცდაოთხი საათი ისაუბროს; ახლა მისით
ცოცხლობენ და მისით ამაყობენ.
ვანო გრიქუროვი ძალოსნობაში დამსახურებული მწვრთნელი
და საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია. მისი პირველი წარმატების
მაჩვენებელი იყო კახი კახიაშვილის მსოფლიო სპორტულ ორბიტაზე
გაყვანა. სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში კახი კახიაშვილი
თავის წარმატებებს დღესაც ვანო გრიქუროვს უმადლის. სიდნეის
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ოლიმპიადაზე გია ასანიძის გამარჯვების შემდეგ მისი მწვრთნელი
ვანო გრიქუროვი საქართველოს პრეზიდენტმა ღირსების ორდენით
დააჯილდოვა. სწორედ მისი დამსახურებაა სამგზის ევროპისა და
ორგზის მსოფლიო ჩემპიონის, საერთაშორისო რეკორდსმენის, გიორგი
ასანიძის მიღწევები.
რაც შეეხება ზემონახსენებ „ვეფხისტყაოსნის“ ეგზემპლარებს;
ერთ-ერთი მათგანი სტეფანეს დედას, ქრისტინე ალიხანოვას ოჯახში
მზითვად მოჰყოლია და, ტრადიციის თანახმად, იგი კვლავ მზითევში
უნდა წაეღო მის შვილიშვილს, ანუ ნელის, რომელიც, თურმე, თვალის
ჩინივით უფრთხილდებოდა ამ წიგნს, ახალ ოჯახში წაღება კი
ვეღარ მოასწრო. ამიტომაც სურს ბატონ სტეფანეს, რომ ეს წიგნი მის
სახელზე უსახსოვროს მუზეუმს და ამით გამოხატოს მადლიერება იმ
ქალაქისადმი, სადაც მისი შვილი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა.
„ვეფხისტყაოსანი“ 1860 წელსაა დაბეჭდილი სანქტ-პეტერბურგის
სტამბაში.
მეორე წიგნი, „შოთა რუსთველის ვეფხის-ტყაოსანი“, გამოცემულია
დ. ქართველიშვილის მიერ თბილისში, დაბეჭდილია 1888 წელს
მარტიროსიანის სტამბაში. იგი პირველი გამოცემაა მ. ზიჩის
ილუსტრაციებით.
თუ ამ წიგნებიდან რომელიმე ლიტერატურისა და ხელოვნების
მუზეუმისთვის საინტერესო იქნება, იმედია, შეგვეხმიანებიან, რადგან
ბატონი სტეფანე გრიქუროვი თავის მოქალაქეობრივ ვალად თვლის,
გადასცეს წიგნი ამ მუზეუმს.
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ქართულ-ოსური სიყვარულის ქორეოგრაფიული
ბალადა
მედეა გუგუტიშვილი და გემირ ალბოროვი
მედეა გუგუტიშვილი და გემირ
ალბოროვი ისე უხდებიან ერთმანეთს,
ვერც კი წარმოიდგენთ უერთმანეთოდ.
უხდებიან ქალაქსაც და ათეული წლების
მანძილზე უხდებოდნენ სიმღერისა და
ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „სიმდსაც“.
- ახლა რომ თხოვდებოდე, ისევ გემირს
გაყვებოდი? - შეპარვით ვეკითხები
მედიკოს.
- არც დავფიქრდებოდი, - იყო პასუხი
და დასძინა: მე ხომ მიყვარდა... და ახლაც
მიყვარს...
გემირი განზე იხედება, ულვაშებში
ეღიმება. არც მას ჰყვარებია ნაკლებად,
დღესაც
არ
გახუნებულა
მათი
გრძნობები, როცა უკვე გადააბიჯეს
ნახევარ საუკუნოვან ზღვარს და ახლახან
ვერცხლის ქორწილიც იზეიმეს.
მედეა
გუგუტიშვილი
„სიმდში“
საშუალო სკოლის დამთავრებისთანავე
მიიღეს, 10 წლიდან ცეკვავდა ცხინვალის
მეორე საშუალო სკოლასთან არსებულ
თვითმოქმედ ანსამბლში. პირველსავე
გაკვეთილზე იგრძნო გოგონამ, რა
გატაცება სცოდნია მუსიკის თანხლებით ნარნარ, გრაციოზულ
მოძრაობას. და ეს გატაცება მისთვის სამუდამო აღმოჩნდა. მედიკოს
44

saga cxinvalelebze

დაოსტატებაში თავთავისი წვლილი შეიტანეს სხვადასხვა დროს
ანსამბლის ხელმძღვანელებმა - საქართველოს სსრ დამსახურებულმა
არტისტებმა მელს შავლოხოვმა, ასლან კაბისოვმა, პავლე ბითიევმა,
ანსამბლის მთავარმა ბალეტმაისტერმა ხაზბი გაგლოევმა, რომლებმაც
შეიყვარეს შრომისმოყვარე, ნიჭიერი ქალიშვილი.
მედეას ანსამბლში მისვლას დაემთხვა ანსამბლის ერთ-ერთი
მოცეკვავის, გემირ ალბოროვის სავალდებულო სამხედრო სამსახურში
გაწვევა, ხოლო როცა ორი წლის შემდეგ გემირი მშობლიურ კოლექტივს
დაუბრუნდა, უმალ მოიხიბლა ტანწერწეტა, ლამაზი ქალიშვილით.
მათ, მართლაც, ერთი ნახვით შეუყვარდათ ერთმანეთი და ერთი წლის
შემდეგ იქორწინეს კიდეც. მერე იანა შეეძინათ, მომდევნო წელს კი რეა.
თუ იმ წლებს არ ჩავთვლით, მეტი გაცდენები მედეას არ ჰქონია
ანსამბლში. თითქოს ავად გახდომის უფლება არ ჰქონდაო - დუბლიც
კი არასოდეს ჰყოლია, რადგან ანსამბლის ხელმძღვანელობამ იცოდა
მისი საქმისადმი ერთგულება.
არანაკლებ უყვარდა თავისი პროფესია გემირსაც. ყაზახეთში
სამხედრო სამსახურის დროსაც ცეკვავდა თვითმოქმედ ანსამბლში.
ერთ-ერთი ფესტივალის ლაურეატიც გახდა და I ხარისხის დიპლომი
დაიმსახურა. „სიმდში“ კი 1979 წელს საქართველოს უმაღლესი
საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი უბოძეს. 26 წელი იცეკვა
ანსამბლში. სახასიათო ცეკვებს ასრულებდა, განსაკუთრებით
მოსწონდა მაყურებელს მთიელთა ცეკვაში, კინტოურში. ანსამბლის
პარალელურად ცხინვალის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში
ასწავლიდა პატარებს ცეკვის ხელოვნებას, ბოლო წლებში კი ცხინვალის
ლიცეუმსა და კულტურის სახლში ამეცადინებს ბავშვთა ანსამბლებს.
მედეამაც ანსამბლში მოღვაწეობის პარალელურად მიიღო უმაღლესი
განათლება, თუმცა, პედაგოგად არ უმუშავია. სამაგიეროდ, ორივე
ქალიშვილს შეაყვარა ეს პროფესია. დებმა ერთდროულად დაამთავრეს
ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი.
უმცროსმა შემდეგ სწავლა უცხო ენების ფაკულტეტზე განაგრძო,
ახლა კი სწავლობს საფრანგეთის ქალაქ ლიმოჟის უნივერსიტეტში.
უფროსი გათხოვდა და ორი შვილის დედაა. მათ გაზრდაში მედიკო
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ბებიაც მონაწილეობს, ამიტომაც სამუშაოდ ვეღარ იცლის. წარსულის
მოგონებებით ცხოვრობს, ბედნიერი წლების მოგონებებით.
არ დარჩენილა ყოფილი სსრ კავშირის არც ერთი კუთხე. რომელიც
ანსამბლ „სიმდთან“ ერთად არ ჰქონდეთ მოვლილი ცოლ-ქმარს.
იყვნენ საზღვარგარეთაც - კვიპროსში, გერმანიაში, იემენის არაბულ
და სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკებში, იორდანიაში. შინ თუ
გარეთ ყველგან ხიბლავდა მაყურებლებს მედეას მიერ შესრულებული
„ნარნარი“, აზერბაიჯანული სახუმარო „შეყვარებული მაშტიბადი“,
„აჭარული“, „ალანური სიუიტა“, „განდაგანა“.
ხელოვანის
აღიარება
დააგვირგვინა
საქართველოს
სსრ
დამსახურებული არტისტის წოდებამ, რომელიც მედეა გუგუტიშვილს
1979 წელს მიენიჭა.
სასიამოვნო და შინაარსიანი საუბარი იცის მედეამ, გულწრფელია და
ალალი. ალბათ, პირველ რიგში, ამიტომ შეიყვარეს ანსამბლში, სადაც
ქართველი მოცეკვავე მარტო ის იყო, მაგრამ ყველა სოლო ნომერს მას
ასრულებინებდნენ. ხოლო როცა გათხოვდა და ოსურ ოჯახში შევიდა,
სადაც მის გარდა კიდევ ორი ოსი რძალი ჰყავდათ, დედამთილმამამთილს ქართველი რძალი გამორჩევით შეუყვარდათ. ცხინვალში
ავადმოსაგონარი დღეები რომ დადგა, მათ დიდ ოჯახში საქართველო
და ქართველი აუგად არავის უხსენებია. და არც მის ოჯახში შეწყვეტილა
ქართულად ლაპარაკი. გოგონებიც ბავშვობიდანვე დაეუფლნენ
ორივე ენას. დედა მათ ქართულად უკითხავდა ზღაპრებს, ლექსებს,
ასწავლიდა სიმღერებს. როცა ცხინვალში ჩამოვიდა ორგანიზაცია
„ექიმები საზღვრის გარეშე“, ქართულ სოფლებში თარჯიმნად მათ რეა
აიყვანეს და კარგადაც გაუძღვა ქალიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას.
...ადამიანს პატივი უნდა სცე არა იმის მიხედვით, თუ რა
ეროვნებისაა, არამედ იმ ღირსების გამო, რაც მას აქვს, - შეაგონეს
მშობლებმა მედიკოს, - სწორედ ამან შეასრულა დიდი როლი, რომ
იგი ოჯახშიც საყვარელი რძალია და ქალაქშიც პატივსაცემი ადამიანი;
ამიტომაც იცნობენ დღემდე ერთ-ერთ ბედნიერ ოჯახად ალბოროვგუგუტიშვილების კერას ცხინვალში.
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ცხინვალელების საყვარელი მედდა რუსეთიდან
ნინა ენგელსი
ცხინვალის სომატური საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში
ნინა ენგელსის ადამიანებისადმი სიყვარულს, მათდამი თანაგრძნობის
გაწევის საოცარ უნარს აღიარებს ყველა: ქირურგი ანატოლი ლალიევი,
ვისთან ერთად უკვე რამდენი წელია ავადმყოფებს უვლის, უფროსი
ექთანი სვეტლანა იავორსკაია, პაციენტები - თამარ მონიკოვა, ზემა
ჯიოევა და სხვები. ისინი ამბობენ, რომ ნინას მსუბუქი ხელი აქვს,
რომ მის მიერ ჩატარებული შეხვევის პროცედურა უმტკივნეულო
და იოლად ასატანია. ამიტომაც შაბათ-კვირასაც, როცა ნინას წესით
დასვენება ეკუთვნის, მოსვლას სთხოვენ. ისიც არ ზარდება.
ნინას კარგად აქვს შეგნებული ნუგეშიანი სიტყვისა და თბილი
ღიმილის ფასი. იცის, ზოგჯერ ერთ ღიმილს შეუძლია მომაკვდავი
სააქაოს დაუბრუნოს, როცა კეთილ ხელებს მისთვის რწმენა და იმედი
მოაქვს. ყველაზე საუკეთესო სალბუნიც ხომ ამქვეყნად კეთილი
სიტყვაა.
ადამიანების სიყვარული, მათზე უანგარო ზრუნვა ნინას
დედამ ასწავლა. „დეიდა ანია“, - ასე ეძახდნენ ავადმყოფები
დედამისს კუიბიშევის ერთ-ერთი რაიონული ცენტრის სეზრენსკის
საავადმყოფოში და ახლა ნინაც ღიმილით ასე იხსენიებს მას.
სამედიცინო სასწავლებლის კურსდამთავრებულმა პირველი პრაქტიკა
იქ გაიარა. მერე გათხოვდა. მეუღლე - სამხედრო მოსამსახურე იური
ენგელსი - ხან შორეულ აღმოსავლეთში მსახურობდა, ხანაც გერმანიის
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. ნინასაც, მის კვალდაკვალ, ხან სად
უწევდა მუშაობა, ხან სად, და, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, დიდხანს
არ მოუწევდა ერთ ადგილზე სამსახური, საქმისადმი უგულობა არსად
გამოუჩენია; ამიტომაც შეიძინა დიდი პრაქტიკა.
საავადმყოფოს გრძელ დერეფანში მსუბუქად დააბიჯებს
მოხდენილი გარეგნობის ცისფერთვალება ქალი. პალატიდან პალატაში
ინაცვლებს, ყურადღებას არავის აკლებს, - ყველგან იმედითა და
სიხარულით ხვდებიან. საზრუნავი და საფიქრალი კი სხვაც ბევრი
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აქვს: ოჯახი, ქმარ-შვილი, მშობლიურ სოფელ პეჩერსკში დატოვებული
ძმები...
პალატაში თეთრხალათიანმა ქალმა შემოაბიჯა და ავადმყოფებს
მიესალმა. უცებ შეიცვალნენ ადამიანები, გახალისდნენ, ღიმილად
იქცნენ, ამოძრავდნენ. ყველა ცალ-ცალკე ცდილობდა მისი ყურადღების
მიპყრობას.
ნინამ ჯერ შედარებით მძიმე ავადმყოფებს მიხედა; ფრთხილად,
მაგრამ სწრაფად უცვლიდა ნაოპერაციევზე საფენებს, თან თბილი
ხმით ამხნევებდა: „ცოტაც მოითმინე“... პალატაში სიმშვიდე, მალე
გამოჯანმრთელების იმედი დატოვა და კარი გაიხურა. მას ხომ სხვებიც
ელიან.
დერეფანში ქალი შემოხვდა, ხელში წითელი მიხაკები ეჭირა;
მოკრძალებით გაუწოდა ნინა ექთანს - ერთად მიულოცა დაბადების
დღე და ქალთა დღესასწაული ყველა მადლიერი პაციენტის სახელით.
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ქართული ენის მოამაგე
ოლია კასრაძე
მეორე
მსოფლიო
ომი
ახალი
დამთავრებული
იყო,
პირველად
რომ შეაბიჯა თავისი მშობლიური
ცხინვალის N1 საშუალო სკოლაში,
როგორც მასწავლებელმა. მაშინ ჯერ ისევ
ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის
ქართული ენისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტის
სტუდენტი
იყო.
ჭირდა მაშინ კადრები, წარჩინებულ
სტუდენტებს ნდობა გამოუცხადეს, მათ
შორის ოლია კასრაძეს.
არც შემცდარან. მან ნაბიჯ-ნაბიჯ,
წლიდან წლამდე განიმტკიცა თავისი სტატუსი, როგორც ქართული
ენისა და ლიტერატურის საუკეთესო სპეციალისტმა, არა მარტო
ქალაქში, არამედ სრულიად საქართველოში.
ოლია კასრაძის პირად არქივში ყოფილი მოსწავლეებისაგან
გამოგზავნილი უამრავი ბარათი ინახება. აქვეა საოლქო და
რესპუბლიკურ ჟურნალ-გაზეთებში მასზე დაბეჭდილი ნარკვევები,
ჩანახატები, ლექსები, აგრეთვე, მისი ავტორობით გამოქვეყნებული
მეთოდური თუ პუბლიცისტური სტატიები. სულ რომ არ გცნობოდა
ოლია მასწავლებელი, ამ ზღვა მასალის მიხედვითაც შეიძლებოდა
მასზე დასრულებული პორტრეტის შექმნა - ქართულ ენასა და
ლიტერატურაზე უზომოდ შეყვარებული მასწავლებლის, ტაქტიანი
აღმზრდელის, ჰუმანური პიროვნების, ღირსეული ოჯახის ღირსეული
დიასახლისისა.
ჟურნალისტი ციალა კახნიაშვილი იხსენებს: „გაზეთ „საბჭოთა
ოსეთში“ მუშაობისას, როცა რაიმე ფაქტის დაზუსტება დამჭირვებია, იგი
ერთადერთი იყო, რომელსაც შეეძლო ყველა კითხვაზე შეუცდომლად
ეპასუხა. ეს იქნებოდა ილია ჭავჭავაძის რომელიმე პუბლიცისტური
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წერილი, თუ ნაკლებად ცნობილი ავტორის ნაწარმოები“.
მისი ღრმა ერუდიციისა და დიდი პედაგოგიური ღვაწლის
დადასტურებაა, აგრეთვე, არქივში დაცული ჯილდოები. ოლია
კასრაძე იყო „სახალხო განათლების წარჩინებული“, მიენიჭა უფროსი
მასწავლებლის წოდება და, ბოლოს, საქართველოს სსრ დამსახურებული
მასწავლებელიც გახდა. აქვეა სიგელები და დიპლომები, მოსწავლეთა
რესპუბლიკურ სასწავლო-სამეცნიერო კონფერენციებში წარმატებით
მონაწილეობისათვის რომ ჯილდოვდებოდა თავის მოსწავლეებთან
ერთად. წლების მანძილზე იგი სათავეში ედგა ქართული ენისა და
ლიტერატურის მეთოდგაერთიანებას ცხინვალში, არჩეული იყო
ცხინვალის საქალაქო და საოლქო საბჭოს დეპუტატად.
1957 წლიდან ხელმძღვანელობდა ლიტერატურულ წრესა და
ხელნაწერ ჟურნალ „აისს“. ამ წრიდან ყოველწლიურად მოსწავლეთა
სასწავლო-შემოქმედებით
რესპუბლიკურ
კონფერენციაზე
5-6
მოსწავლე მაინც ჯილდოვდებოდა. იგი ხშირად აწყობდა მოსწავლეთა
შეხვედრებს გამოჩენილ ადამიანებთან, მწერლებთან. ყოველი წლის
დეკემბერში ტრადიციად იქცა ნორჩ ავტორთა შემოქმედებითი საღამოს
მოწყობა, რაც მოსწავლეებში ხელს უწყობდა შემოქმედებითი უნარის
და ლიტერატურული გემოვნების განვითარებას. ასევე დაამკვიდრა
პოეზიისა და რუსთაველის დღეების აღნიშვნა.
მისი
ნამოწაფარების
წერილებიდან
ჩანს,
თუ
როგორი
დამოკიდებულება ჰქონდათ მის მიმართ მოსწავლეებს. სკოლის
დამთავრების შემდეგაც სისტემატურად სწერდნენ საყვარელ
მასწავლებელს ბარათებს არა მარტო საქართველოს სხვადასხვა
კუთხიდან, არამედ კიევიდან, მოსკოვიდან, ლენინგრადიდან და
ისრაელიდანაც კი.
გერშონ წიწუაშვილმა 1957 წელს დაამთავრა ცხინვალის N1
საშუალო სკოლა და მას შემდეგ მიმოწერა არ შეუწყვეტია საყვარელ
მასწავლებელთან. იგი ისრაელში ცნობილი მწერალი, მთარგმნელი
და პუბლიცისტი გახდა. მუშაობდა ებრაულ უნივერსიტეტში
პალესტინასთან დაკავშირებული ქართველური პრობლემების
კვლევაზე. ებრაულ ენაზე თარგმნა და გამოსცა ვაჟა-ფშაველას „მთანი
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მაღალნი“. ყოველი თავისი წარმატების შესახებ სისტემატურად წერდა
ხოლმე ოლია კასრაძეს.
- „დავასრულე პირველი შრომა: „პირველი ცნობები ებრაელთა
შესახებ ქართულ მატიანეში“. ამ სტატიის ნაწილი მოხსენებად
წავიკითხე, ამას წინათ, იერუსალიმში გამართულ კონგრესზე. როგორ
ჩაიარა? როგორც ჩემს მასწავლებელს გაეხარდებოდა! მე ვიცი, რომ
ვალში ვარ ჩემი მასწავლებლის წინაშე, ჩემი წილი საქართველოს
წინაშე, ღმერთმა პირნათლად შემასრულებინოს ჩემი ვალი“. - წერდა
შეგირდი ოსტატს.
1997 წელს კი მან ოლია მასწავლებელს საჩუქრად ქართულ ენაზე
ებრაულ ტექსტთან ერთად „თორა“ გამოუგზავნა.
ოლია კასრაძემ ცხოვრების უკანასკნელი წლები ცხინვალში, ვაჟაფშაველას ქუჩაზე გაატარა. არც კონფლიქტის დროს დაუტოვებია
მშობლიური კერა, საიდანაც უკანასკნელ გზაზე გააცილა მეუღლე
დავით ნალბანდიშვილი. მისი გარჯის კვალი დღემდე ატყვია სახლს,
ყვავილებსა და ხეხილში ჩაფლულ ეზოს, სადაც შეკრება უზომოდ
უყვარდა მის მონაგარს - სამი შვილსა და შვიდ შვილიშვილს.
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ადამიანური თანადგომა სტიქიის წინააღმდეგ
მერამდენედ შეიწირა ადამიანთა სიცოცხლე ცხინვალი-როკის
ავტომაგისტრალზე ჩამოწოლილმა ზვავმა! ერთ ასეთ ტრაგიკულ
შემთხვევას გავიხსენებთ, რომელსაც, სევდასა და ტკივილთან
ერთად, ადამიანური თანადგომით გამოწვეული სითბო ახლდა.
თბილისი-როსტოვი-მოსკოვის სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც
როკის გვირაბიდან ორიოდე კილომეტრზე იყო გაჩერებული, ზვავმა
70-მეტრიან ხრამში გადააგდო. 53 მგზავრიდან 9 დაიღუპა, ექვსმა
სერიოზული ტრავმა მიიღო, დანარჩენები შედარებით იოლად
გადაურჩნენ სტიქიას.
როგორც მგზავრების ნაამბობიდან გახდა ცნობილი, ავტობუსი
წინა დღით წყნარ ამინდში გამოსულა თბილისიდან. თოვა გზაში
წამოსწევიათ, მაგრამ რამდენიმე მგზავრის დაჟინებული მოთხოვნით
გზა გაუგრძელებიათ. გვირაბს იქით ღამე ავტობუსში გაუთევიათ.
დილით კი მძღოლები გზის დასაზვერად წასულან, რამდენიმე
მგზავრი ავტობუსიდან გადმოსული ელოდა მათ. სწორედ ისინი
და უკან დაბრუნებული მძღოლები მოევლინნენ მშველელად
დანარჩენებს, რადგან მათ თვალი შეასწრეს დაგორებულ ზვავს და,
თუმც, შორს ვერ გაექცნენ, მაინც უფრო ზედაპირულად აღმოჩნდნენ
თოვლში ჩაფლულნი. მძღოლმა ემზარ ბლიაძემ, 21-24 წლის ჭაბუკებმა:
ქუთაისელმა მამუკა ნაცვლიშვილმა და შალვა ქორიძემ, რუსთაველმა
ზაზა ტაბატაძემ ჯერ ერთმანეთი ამოიყვანეს და მერე სხვებს მიაშურეს;
ზოგს ხელი მოუჩანდა თოვლიდან, ზოგს - ფეხი, ზოგი ყვირილსაც ვერ
ახერხებდა, მიშველეთო. ბიჭებმა იმდენი კი მოიაზრეს, რომ ჯერ თავებს
უთავისუფლებდნენ ადამიანებს, რათა არ მოგუდულიყვნენ და მერე
სხვებთან გარბოდნენ. შემდეგ, როცა დარწმუნდნენ, რომ საკუთარი
ძალებით მეტს ვეღარაფერს შეძლებდნენ, სირბილით გაემართნენ
გვირაბის მიმართულებით და რუს მესაზღვრეებს შეატყობინეს
მომხდარის შესახებ. მესაზღვრეები სამაშველო სამუშაოებში
ჩაერთვნენ, თანაც ცხინვალსა და ვლადიკავკაზს აუწყეს მომხდარის
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შესახებ. პირველები ვლადიკავკაზელები გამოჩნდნენ შემთხვევის
ადგილზე. შემდეგ ცხინვალიდანაც მოვიდნენ საგანგებო სიტუაციათა
და თავდაცვის სამსახურის მუშაკები.
ტრაგედია დღის 2 საათზე დატრიალდა, ცხინვალის საავადმყოფომ
კი უკვე საღამოს 6 საათზე მიიღო დაზარალებულთა პირველი
ჩვიდმეტკაციანი ჯგუფი. საავადმყოფო მზად იყო მათ შესახვედრად:
აქ იყვნენ მთავარი ქირურგი ნიკოლოზ ძაგოევი, ქირურგები სევა
კუდუხოვი, ალიკ ოსტაევი, მთავარი ექიმის მოადგილე ლუდმილა
ქელეხსაევა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ხსარ ზასეევმა გააღო
აფთიაქი და ყველა საჭირო მედიკამენტი თუ შესახვევი მასალა გადასცა
ექიმებს.
მორიგე ქირურგმა სევა კუდუხოვმა პირველი ოპერაცია გააკეთა. 48
წლის თბილისელ ედუარდ ზალანაშვილს ქვედა კიდურის ამპუტაცია
დასჭირდა. ეგონათ, სისხლის გადასხმა გახდებოდა აუცილებელი
და საოპერაციოსთან მედდების რიგი გაჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ
ერთ-ერთ მგზავრს დაშავებულისათვის ადგილზევე დაუდია ლახტი,
მას სისხლი აღარ დაუკარგავს, მაგრამ ფეხის შენარჩუნება მაინც ვერ
მოხერხდა...
შემდეგ თბილისელ ნადეჟდა დოლგოპოლოვას ჩაუსვეს მოტეხილი
მხარი თაბაშირში. ასევე მიხედეს დანარჩენებსაც, რომელთაც ჰქონდათ
ღია ჭრილობები, - ნეკნების, კიდურების, თითების მოტეხილობანი,
თავის ქალის დაზიანებები. ყველა მათგანს გადაუღეს რენტგენი,
გასინჯეს და საავადმყოფოს შესაბამის განყოფილებებში გაანაწილეს,
დაუნთეს ღუმელები, გაათბეს, დააპურეს, დაამშვიდეს. ვისაც გასინჯვის
შემდეგ სხეულის დაზიანება არ აღმოაჩნდა, ზოგი სასტუმრო „ალანში“,
ზოგიც ავტოსკოლის შენობაში მიიყვანეს ღამის გასათევად. სასტუმროს
დირექტორმა ფატიმა მარგიევამ ყველაზე თბილი და მყუდრო ოთახები
დაუთმო დაზარალებულთ. მათ დაბანაკებასა და გამასპინძლებას
ხელმძღვანელობდა საგანგებო სიტუაციათა და თავდაცვის თავკაცი დიმიტრი სანაკოევი.
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ავტობუსის მგზავრებს შორის იყვნენ ქართველები, რუსები,
სომხები. იყო თურქეთის მოქალაქე ბოთჟან სასანი გაგაუზი მეუღლითა
და ვაჟითურთ. მათ უმნიშვნელო ტრავმები ქონდათ და ყველაფერმა
კარგად ჩაიარა.
როცა
თბილისიდან
საქართველოს
ჯანდაცვისა
და
სოცუზრუნველყოფის მინისტრმა ღამის 2 საათზე (სავარაუდოდ,
მაშინ შეიტყო მომხდარის შესახებ) დარეკა ცხინვალში და დახმარება
შესთავაზა, უპასუხეს, რომ არაფერი იყო საჭირო. ყველაზე
ფასდაუდებელი კი ის გულის სითბო იყო, რომელიც ცხინვალელებმა
საგზლად გააყოლეს თავიანთ უნებლიე სტუმრებს.
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ნაფი ჯუსოითის თვალთახედვით
ოსი ხალხის თანამედროვეობაში
თავისი მოღვაწეობით მნიშვნელოვანი
წვლილი
აქვს
შეტანილი
ნაფი
ჯუსოითის - პოეტს, დრამატურგს,
პროზაიკოსს, კრიტიკოსს, პუბლიცისტსა
და მთარგმნელს. მისი ტიტულების
სიაც
შთამბეჭდავია:
ფილოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
აკადემიკოსი, ოსეთის სახალხო მწერალი
- ეს უკანასკნელი წოდება მას ჩრდილოეთ
ოსეთმა მიანიჭა.
როდესაც ნაფი ჯუსოითი 75 წლის
გახდა, თავისი იუბილეს წინა დღეებში ცხინვალში გამომავალ გაზეთ
„იუჟნაია ოსეტიაში“ (31 იანვარი, N7) ვრცელი დაბეჭდა სტატია
სათაურით - „მწარე ხსოვნა („Горькая память“), რომელშიც განიხილავს
ქართულ-ოსური კონფლიქტის მიზეზებს და გამოთქვამს თავის
მოსაზრებებს.
იმ სტატიამ მიბიძგა ბატონ ნაფისთვის რამდენიმე შეკითხვით
მიმემართა. მკითხველს ვთავაზობ ფაქტებისა და მოვლენების მისეულ
შეფასებებს.
- რა დასკვნებს გააკეთებდით ქართველი და ოსი ხალხების
ურთიერთობის შესახებ საუკუნეთა მანძილზე?
- შეკითხვიდანვე აშკარაა, რომ ამ ურთიერთდამოკიდებულებას
თქვენც თვლით მრავალსაუკუნოვნად. მგონი, უფრო საგულისხმო
იქნება, მოვიყვანო არა ჩემი, არამედ გიორგი ახვლედიანის აზრი,
რომელიც ქართულ-ოსური ენის შეუდარებელი მცოდნეა. აი, მისი
სიტყვები: „ოსურ-ქართული ენობრივი კავშირის სირთულე სწორედ
იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ აქ გვაქვს ხანგრძლივი ორმხრივი
გავლენა, რომელიც ჩვეულებრივი გავლენის საზღვრებს სცილდება.
ვფიქრობ, ქართული (ქართველური) და ოსური (ალანური)
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ენების ურთიერთდამოკიდებულებას შეიძლება ვუწოდოთ უფრო
ურთიერთშეღწევადი, რომელიც ორენოვნების ზღვარზეა, ვიდრე
ურთიერთზეგავლენის მომხდენი. რაც შეეხება ხანდაზმულობას,
უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ქართველური და ალანური (მომავალი
„ოვსური“ ქართული წყაროებით) ტომები, რომელიღაც ძველისძველ
დროში ხანგრძლივად ცხოვრობდნენ საერთო ცხოვრებით, მჭიდროდ
ურთიერთმოქმედებდნენ ერთმანეთზე. ამას შეიძლება ადგილი
ჰქონდა უკანასკნელ საუკუნეებში ჩვენს ერამდე, ბუნებრივად, ჩვენი
ერის პირველ საუკუნეებში. ამაში ჩვენ გვარწმუნებს, ნაწილობრივ,
შესანიშნავი ძეგლი „არმაზის ბილინგვა“ (I-II ს), რომლის ზოგიერთი
საკუთარი სახელი სწორად არის განმარტებული ე. ი. აბაევის მიერ,
როგორც ოსური (ალანური)“. Г. С. Aхвледиани. Сб. избр. работ на
осетинском язык. т. Тбилиси 1960. с. 170).
ვფიქრობ, ამ კონცეფციას, შეიძლება დაემატოს მხოლოდ
მცირედი დაზუსტება. როგოც ჩანს, ჩვენი ხალხების ურთიერთობანი
მომდინარეობს ამიერკავკასიაში სკვითების პირველი სამეფოდან
- საკასენიდან, ანუ საკებისა და ასების ქვეყნიდან. ვფიქრობ, თვით
ტომობრივი სახელწოდება „ასები“ გახდა მიზეზი ქართულ ენაზე
ოსური ეთნოსის სახელწოდებისა. ეროვნებათშორის ხანდაზმულობისა
და ინტენსივობის (25 ასეული წელი!) ასეთი კავშირები (პოლიტიკური,
ეკონომიკური, კულტურული, ზნეობრივ-ფსიქოლოგიური), ჩვენი
სუბიექტური მიკერძოების მიუხედავად, ისეთ თვითღირებულებას
იძენს, რაც იმად ღირს, რომ პატივი ვცეთ, გავუფრთხილდეთ და
წარამარა არ შევწიროთ მსხვერპლად პოლიტიკურ კონიუნქტურას,
რასაც არაერთხელ ჰქონდა ადგილი XX საუკუნის მანძილზე.
- რა გრძნობა გამოძრავებდათ, როცა მოსკოვში მწერალთა საკავშირო
ყრილობაზე ქართველი ერის შეურაცხყოფისათვის, პროტესტის
ნიშნად, ქართველ მწერლებთან ერთად დატოვეთ ყრილობის დარბაზი?
- სამართლიანობის გრძნობა. მწერალმა ვ. ასტაფიევმა ერთ-ერთ
მოთხრობაში პრიმიტიულ-მეშჩანური შეუწყნარებლობით მოიხსენია
საქართველო და ქართველები. ტლანქი მტრობა გამოსჭვიოდა მისი
ყოველი ფრაზიდან. უწყინარ არსებებსაც კი გადასწვდა: ქართული
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ძროხები ტანით ჩვენს ძაღლებზე უფრო პატარები არიანო!.. ერთი
სიტყვით, როგორც ერთ ანდაზაშია: „როცა კაცი არ გიყვარს, მისი
ჭამა წკლაპუნად გეჩვენება და სიარული ბრაგაბრუგად“. ყველაფერი
ნათელი იყო. მაგრამ მწერალმა ვ. რასპუტინმა დაიწყო თავისი მეგობრის
მიუტევებელი გამოხდომის დაცვა. სწორედ ეს იქცა პროტესტის
მიზეზად. მე ვიცოდი, რომ სიტყვით გამოსვლის საშუალებას არ
მომცემდნენ და პროტესტის ერთადერთ ფორმად ყრილობის დარბაზის
დატოვება მრჩებოდა. და მეც გამოვედი ქართველ მწერლებთან ერთად.
- სტატიაში „მწვავე ხსოვნა“ წერდით, რომ ქართველმა
ინტელიგენციამ არაფერი გააკეთა ქართულ-ოსური კონფლიქტის
დასაწყისში დაძაბულობის განსამუხტავად. კონკრეტულად ვის ეხება
თქვენი საყვედური?
- კონკრეტულად ვინმეს გაკიცხვას აზრი არა აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ
დიდმა ქართულმა ინტელიგენციამ არ გამართა არც ერთი აქცია, რათა
აეშორებინა ეს კონფლიქტი, მოვლენების სისხლიანი განვითარება.
- ახლა ისიც გვითხარით, რას აკეთებდა ოსური ინტელიგენცია
მდგომარეობის განსამუხტავად, მათ შორის, პირადად თქვენ?
- ოსური (უფრო ზუსტად - სამხრეთ ოსეთის) ინტელიგენცია
სერიოზულად და სისტემატურად განიხილავდა სიტუაციას და
მოვლენათა შესაძლო ნეგატიურ განვითარებას ცხინვალის ქართულ
ინტელიგენციასთან ერთად. მიზანი - არ დაეშვათ შუღლი ოს
და ქართველ მოსახლეობას შორის ქალაქში და უფრო ფართოდ ოლქში. რის აშკარა პროვოცირებასაც ცდილობდნენ აგიტატორები
დედაქალაქიდან. და კიდევ: გამსახურდიას მრავალათასიანი რაზმის
ცხინვალში წამოსვლის წინ ჩვენ - ოსური და ქართული სამეცნიერომხატვრული ინტელიგენციის ჯგუფი - გავემგზავრეთ თბილისში
უშუალოდ გამსახურდიასთან; ვთხოვდით: არ არის საჭირო სამხრეთ
ოსეთში ძალის დემონსტრირება, დამაშინებელი აქცია, ეს ყველაფერს
გააფუჭებს და შეიარაღებული შეტაკების თავიდან აცილება უკვე
შეუძლებელი გახდებაო... და რა ჩვენი ბრალია, თუ ჩვენს აზრს ანგარიში
არ გაუწიეს.
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- თქვენი აზრით, რა როლი შეასრულა „ადამონ ნიხასმა“ ოსი ხალხის
ცხოვრებაში?
- ამ ორგანიზაციაზე რომ სწორად ვიმსჯელოთ, მისი პროგრამა და
წესდება უნდა ვიცოდეთ. „ნიხასი“ არ იყო არც ანტიქართული და არც
ანტიოსური ორგანიზაცია. ასეთად, იგი, „ზვიადისტებმა“ გამოაცხადეს.
გამსახურდიამ პირდაპირ გვითხრა: „ოსი ხალხის საწინააღმდეგო მე
არაფერი მაქვს, მე „ადამონ ნიხასის“ წინააღმდეგი ვარო“.
მე უშუალო მონაწილეობა მივიღე ორგანიზაციის წესდების და
პროგრამის შედგენაში, მისი პირველი პრეზიდიუმის წევრი ვიყავი.
შემდეგ დაიწყო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, ალან ჩოჩიევის რაღაც
საიდუმლო თათბირები ადამიანებთან, რომლებსაც ორგანიზაციის
მიზნებთან არაფერი აკავშირებდათ. თითქმის ყოველდღე ხვდებოდნენ
თბილისელ არაფორმალებს. რა აკავშირებდათ მათ ერთმანეთთან, რა
პრობლემებს განიხილავდნენ და ბოლოს, რამ გაჰყარა ისინი - არ ვიცი.
მაგრამ „ნიხასის“ პრეზიდიუმის ერთი ნაწილის ასეთი საიდუმლო
ფუსფუსის მოთმენა პრეზიდიუმის დანარჩენ წევრებს არ შეეძლოთ და
ისინი გავიდნენ „ნიხასის“ შემადგენლობიდან. მათ შორის ვიყავი მეც.
„ადამონ ნიხასის“ ჩათვლა ეროვნებათშორის ურთიერთობის
გამწვავების მიზეზად არამართლზომიერი და მცდარი იქნება. ეს
ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელი ალან ჩოჩიევი სრულიად აშკარად
იყვნენ საბჭოთა ხელისუფლებისა და სოციალიზმის წინააღმდეგი.
ამით ისინი სოლიდარული იყვნენ გამსახურდიასთან და მის
მომხრეებთან. რამ დააშორა ისინი, არ ვიცი, შესაძლოა, ვიგულისხმოთ,
რომ ხელისუფლების გაყოფაში ვერ მორიგდნენ, მაგრამ ეს, მაინც,
მხოლოდ ვარაუდია და მეტი არაფერი.
- რა როლს ანიჭებთ სახალხო დიპლომატიას ქართულ-ოსური
კონფლიქტის მოგვარების საქმეში, რის გაკეთება შეუძლია მას?
- სახალხო დიპლომატიას შეუძლია დაეხმაროს ხალხებს
უნდობლობის ბარიერის გადალახვაში. შეიარაღებულმა შეჯახებამ,
დაღვრილმა სისხლმა ხალხი მკვეთრად გაჰყარა. სახალხო
დიპლომატიის დანიშნულებაა, დაეხმაროს ადამიანებს, რათა ორივე
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მხრიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ დაძლიონ უნდობლობა. მას სხვა მიზანი არ
უნდა დავუსახოთ.
- კონფლიქტის გამწვავების წლებში ცხინვალში უმრავლესობა იმ
აზრისა იყო, რომ ოსებსა და ქართველებს შორის ხიდი სამუდამოდ თუ
არა, ათეული წლებით მაინც ჩატყდა, მაგრამ 4-5 წელიც არ დასჭრიდა
კეთილი ურთიერთობის აღდგენას არა მარტო ეკონომიკურ, არამედ
წმინდა ადამიანურ სფეროშიც. რით ახსნით ამას?
- თქვენი რწმენა, რომ უკვე აღდგა ქართველებსა და ოსებს შორის
კეთილი ურთიერთობა არ ამარტო ეკონომიკურ, არამედ წმინდა
ადამიანურ სფეროში, რბილად რომ ვთქვათ, სინამდვილეს არ
შეეფერება. მე ზუსტად არ ვიცი, რას ემყარება თქვენი ასეთი რწმენა,
მაგრამ ვფიქრობ, რომ გულისხმობთ წვრილი მედუქნეებისა და ვაჭრების
საქმიანობას და კიდევ, წვრილი ჩინოვნიკებისას, რომელთაც არასოდეს
ადარდებთ ეროვნული უბედურება და წყენა. მათი ცხოვრების წესში
რაიმე ეროვნულს ვერ ნახავთ. ამას წინათ მომიწია საუბარი ერთ ასეთ
„მოღვაწესთან“, ჩემს შორეულ ნათესავთან. მან მითხრა, რომ ამ დღეებში
დასასვენებლად მიდის შავი ზღვის სანაპიროზე, ქობულეთთან ახლოს.
ეტყობა, შეცბუნება შემატყო და დამტუქსა: „იცი, მე ვარ კაცი, ეროვნების
გარეშე“. მივხვდი, რომ მისთვის რაიმეს თქმა აღარ ღირდა, თორემ
წავიჩხუბებდით.
ხალხის ზნეობრივ მდგომარეობაზე მათი ცხოვრების წესის
მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ, ეს უსაფუძვლო და მცდარი იქნება. და
მე კვლავ ვუბრუნდები ჩემს წინანდელ აზრს: ჩვენ მოგვიწევს ორივე
მხრიდან ბევრი, მოთმინებით მუშაობა, რათა დავეხმაროთ საკუთარ
თავსაც და ხალხსაც უნდობლობის ზღვარის გადალახვაში.
- ქართული ინტელიგენციიდან ვისთან შეინარჩუნეთ კეთილი
ურთიერთობა, თუ ხვდებით ვინმეს, ვისთან ისურვებდით შეხვედრას?
სამი წლის წინათ პოეტმა გენო კალანდიამ დიდი სიყვარულით
მოგიკითხათ და თქვენთან შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. თქვენ რა
აზრისა ხართ?
- ძნელია, შეინარჩუნო კეთილი ურთიერთობა, როცა ხალხებს შორის
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სისხლიანი ომის ველი გადაიჭიმება. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს
იმას, რომ ის მწერლები და მეცნიერი ფილოლოგები, რომლებთანაც
ვმეგობრობდი, ახლა მძულს. ეს იქნებოდა უგუნურება და უღირსი
საქციელი იმ ადამიანისთვის, რომელსაც შეუძლია ეძიოს, ჰპოვოს და არ
დაკარგოს მეგობრები. მაგრამ სიმართლეს თვალი უნდა გავუსწოროთ
- უნდობლობის ბარიერი ჩადგა მეგობრებს შორისაც. აი, რაშია
უბედურება! ჩემი ძველი მეგობრებიდან მე ვხვდებოდი მხოლოდ ნიკო
ჭავჭავაძესა და ხუტა ბერულავას. ნიკო, ჩემთვის დიდად სამწუხაროდ,
უკვე აღარ არის... ხუტასთან შეხვედრა ყოველთვის გამეხარდება ის ადამიანთა იმ ჯგუფს ეკუთვნის, რომლებთანაც სასიამოვნოა არა
მარტო საუბარი, სიჩუმეც კი. გენო კალანდიას მზად ვარ შევხვდე,
თუკი ეს მისი სურვილია.
- როგორ გესახებათ ქართულ-ოსური ურთიერთობა მომავალში?
- გულახდილად რომ გითხრათ, ამაზე ძალზე ბუნდოვანი
წარმოდგენა მაქვს, ხოლო ჩხირებსა და ყავის ნალექზე მკითხაობა არ
მეხერხება.
- რით იყო გამორჩეული თქვენი შემოქმედებითი მოღვაწეობა
უკანასკნელ ათწლეულში და რის გაკეთებას აპირებთ მომავალში?
- უკანასკნელ წლებში დაკავებული ვიყავი ოსური ლიტერატურის
ისტორიის შესწავლით. „ისტორიის“ პირველი ორი ტომი გამოიცა
თბილისში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობაში.
ორი უკანასკნელი ტომი გამოცემას ელოდება.
ამავე წლებში ჟამიდან ჟამამდე დაკავებული ვიყავი სიტყვების
ისტორიით, ასე ვთქვათ, მოყვარული ეტიმოლოგის როლში.
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ევდო მასწავლებელი
ევდოკია მეშვილდიშვილი
ერთხელ
მეორე
ცვლაში
მეცადინეობისას სინათლე გამოირთო.
მე
სამი
კლასი
გავაერთიანე
და
ბიოლოგიის
გაკვეთილი
დავიწყე.
დერეფანში ნაბიჯების ხმა მომესმა,
კარი სკოლის დირექტორმა, მიხეილ
გაგლოშვილმა შემოაღო. გაოცებული
ზღურბლზევე გაჩერდა. ფანჯრებიდან
შემოსული მთვარის შუქზე შეათვალიერა
მოსწავლეებით სავსე მერხები და მერე
მკლავებიღა გაშალა.
- შე დალოცვილო, ამდენი ხალხი რომ შეგიგროვებია და ჩამიჩუმიც
კი არ ისმის დერეფანში, ქალი ხარ თუ ჯადოქარი, მაინც როგორ
ახერხებ ასეთი დისციპლინის დაცვასო. ეს კითხვა მანამდეც ხშირად
დაუსვამთ ჩემთვის და როცა მიპასუხია: არა სიმკაცრით, არამედ
ლმობიერებით-მეთქი, ზოგს არც დაუჯერებია. არა და ასეა, - თვალებში
სითბოჩამდგარი ყვება ევდოკია მეშვილდიშვილი. რწმენა და სიამაყე
შერწყმია მის ხმას, - 37 წელია მასწავლებელი ვარ და მკაცრიო, ჩემზე
ერთი მოსწავლეც ვერ გეტყვით. მთავარია, გიყვარდეს მოსწავლეები,
გიყვარდეს შენი საგანი და ბავშვები აუცილებლად იგრძნობენ ამას,
პატივისცემით განიმსჭვალებიან.
ამას წინათ ოცი წლის წინ სკოლის კურსდამთავრებულებმა
თავიანთ აღმზრდელ კერაზე მოიყარეს თავი. ევდოკია მასწავლებელიც
ეწვიათ. მოგონებებს ბოლო არ უჩანდა. წლების მანძილზე დაშორებით
წარმოშობილი უცხოობის განცდა წაიშალა. უკვე დაოჯახებულებს,
ცხოვრების ავ-კარგ ნაწვნევთ მასწავლებლის წინაშე თავი კვლავ
ბავშვები ეგონათ, მოკრძალებით შეჰყურებდნენ თვალებში.
- ევდო მასწავლებელო, თუ შეიძლება, ცოტა მოგეფერებით, ჰა,
ევდო მასწავლებელო?! - და ვიდრე ევდოკია ამ სიტყვების პატრონის
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ვინაობას გაიხსენებდა, ვაჟკაცის მკლავებში მოექცა. აღარ გახსოვთ?
სკოლიდან გარიცხვას რომ მიპირებდნენ და თქვენ იკისრეთ ჩემი ორ
კვირაში გამოსწორება. და თუ დღეს მე კაცი მქვია, მამა ვარ და კარგი
მეზობელი თუ ამხანაგი, ეს სულ იმ თქვენი დათესილი სიკეთის
წყალობითაა. მაშინ რომ სკოლიდან წამოვსულიყავი, ვინ იცის, როგორ
წავიდოდა ჩემი ცხოვრება...
მოსაგონარს რა დაულევდა ამაგდარ ქალს, მრავალი წლის
პედაგოგიური მოღვაწეობით მხრებდამძიმებულს ერთი წუთითაც არ
ეთმობა სკოლა. სექტემბრის ზარს ისე მოუთმენლად მოელის, როგორც
მაშინ, პირველ წელს, თბილისის პირველი სანიმუშო პედაგოგიური
სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ დედაქალაქში გაზრდილი
გოგონა ცხინვალის რაიონის საცხენეთის დაწყებით სკოლაში რომ
გაგზავნეს მასწავლებლად.
- ახალგაზრდა მასწავლებელი რომ დაიჩივლებს, მოსწავლეები
არ მიჯერებენ, ან ჩემს საგანს არ სწავლობენო, მიკვირს და თან
გული მწყდება, რომ მიზეზს ვერ ხვდებიან. მახსოვს, რა პირობებში
ვასწავლიდი ბავშვებს. ოროთახიან ძველ შენობაში იყო მოთავსებული
დაწყებითი სკოლა. ერთ საკლასო ოთახში ორი კლასი მეცადინეობდა.
მოსწავლეებს ჩასაცმელიც უჭირდათ და საჭმელიც. მშობლებს მათი
მწყემსად გაგზავნა ერჩივნათ, მაგრამ ჩემს გაკვეთილს არასოდეს
მოსწავლე არ დაჰკლებია და არც გაკვეთილის უცოდინრად მოსულა
ვინმე. ზამთრის სუსხიან დღეს ერთი ბიჭუნა ფეხშიშველა შემოვიდა
სკოლაში. ყინულზე სიარულისაგან ფეხები დასისხლიანებოდა.
მივეფერე, თან ცრემლებიან თვალებს ვარიდებდი. ხელფასი ავიღე
თუ არა, ცხინვალში ჩამოვედი და ფეხსაცმელები ვუყიდე. ალბათ,
მასზე მეტად მე მიხაროდა, თვალებგაბრწყინებულს რომ ვუმზერდი.
სასწავლო წელი რომ დამთავრდა, მოსწავლეებმა და მათმა მშობლებმა
მდინარე ღვრიამდე გამომაცილეს. მდინარეზე ხიდი არ იდო და
გამოვტოპე. მეორე ნაპირიდან დასამშვიდობებლად უკან რომ
მოვიხედე, დავინახე, როგორ იწმენდდნენ ქალები თავშლის ყურით
ცრემლს. ყოველთვის მქონდა იმის სურვილიცა და უნარიც, რომ
გამეგო, ვის რა აწუხებდა და თუ დახმარება არ შემეძლო, მეთანაგრძნო
62

saga cxinvalelebze

მაინც. ვფიქრობ, ამაშია ჩემი წარმატების საიდუმლო.
ისეთი შთამბეჭდავი, მშვიდი და სასიამოვნო ხმა ჰქონდა, სულის
სიღრმემდე ისე აღწევდა სიკეთისა და სათნოების გამომხატველი
ფიქრიანი მზერა, რომ მე უკვე კარგად მესმის მისი მოსწავლეებისა.
მესმის და გასაგებია, თუ რით იმორჩილებდა ეს კაფანდარა ქალი
ყველაზე უფრო ცელქებსაც კი.
თუმცა საპენსიო ასაკს გადაცილებული იყო ევდოკია მასწავლებელი
და ცხოვრებამაც მრავალი განაცდევინა, მაინც არ ღალატობდა
არც ტაქტს მოსწავლეებთან მიდგომისას, არც ენერგიას და ხალისს
კლასგარეშე თუ სკოლის გარეშე მუშაობის დროს; მისი მოსწავლეები
კვლავაც ჯილდოვდებოდნენ დიპლომებით რესპუბლიკურ კონკურსში
მონაწილეობისას. მეოთხე საშუალო სკოლის ბიოლოგიის წრის
ბავშვები საოლქო ვიქტორინა-კონკურსში მეორე ადგილს დაეუფლნენ,
ხოლო მისმა სადამრიგებლო მერვე კლასმა ასპროცენტიანი მოსწრებით
დაამთავრა სასწავლო წელი.
ევდო მასწავლებლისთვის ბავშვების ჟრიამული, მათი ხმა საყვარელ,
შეჩვეულ სიმფონიად ჟღერდა ყოველთვის, რომლის მოსმენასაც
არაფერი ერჩივნა ამქვეყნად.
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იაპონური აკუპუნქტურა ცხინვალში
თამარ (თალო) პეტროსოვა
თამარ
პეტროსოვამ
თბილისის
სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტი
ტუტის მექანიკური ფაკულტეტი დაამ
თავრა და ავტომატიზაციის სამეცნიერო
კვლევით ინსტიტუტში დაიწყო მუშა
ობა. აზრადაც არ მოსვლია, თუ ოდესმე
ადამიანების მკურნალობას დაიწყებდა.
მაგრამ ბედმა ისეთი ოინები იცის!..
მის პაპას ქუთაისში ბრონქული ასთმა
ჰქონია. საიდან არ უზიდავდნენ წამ
ლებს და სად არ მიჰყავდათ. ერთხელ
მოსკოვიდან თალოს (ასე ეძახიან ახლო
ბლები თამარს) ნაცნობმა ექიმმა რობერტ
მკრტჩიანმა დაურეკა, იაპონელი აკუ
პუნქტურის სპეციალისტია ჩამოსული, ასთმას შველის და თუ გინდა,
ჩამოდი და ისწავლეო. ამ დროს თალოს უკვე უკონტაქტო მასაჟი
ჰქონდა შესწავლილი.
რვა თვე დაჰყო მოსკოვში და ნამიკოში სანმა იმდენი ასწავლა
მოწადინებულ შეგირდს, რომ ახლა 20 წუთში რადიკულიტიანს
ფეხზე
აყენებს,
მკურნალობს
ხერხემლის
გამრუდებას,
ოსტეოქონდროზს, ასუფთავებს ნაღვლის ბუშტს, შველის უძილობას,
ნერვულ აშლილობებს. ცხინვალის ცენტრალური საავადმყოფოს
ფიზიოლოგიურ განყოფილებაში მის კაბინეტთან რიგი არ წყდება.
დედამისიც ექიმი იყო, ცხინვალში ცნობილი გინეკოლოგი - ნათელა
ნიჟარაძე. როდესაც ნათელას სიყვარული ეწვია, არავის მოსვლია
აზრად, მისთვის სომეხზე გათხოვება დაეშალა; ცხინვალი ხომ
ინტერნაციონალური ქალაქი იყო და აქ ეროვნებით არავის არჩევდნენ.
თბილი და მოსიყვარულე ოჯახი შექმნეს და ამ სიყვარულის ნაყოფია
სწორედ თალოც, დედის მსგავსად - მუდამ მოსიყვარულე და
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გაჭირვებულების დამხმარე.
თალოს მსგავსი ადამიანი ამქვეყნად ბევრი რომ იყოს, აღარავის
გაუჭირდებოდა ცხოვრება. ის ხომ სულს უდგამს ადამიანს,
სანაცვლოდ კი არაფერს მოითხოვს, - ამბობს ქალბატონი გალინა და
ხელებს მკერდზე ისე იწყობს, თითქოს ამ სიტყვების ადრესატს გულში
იხუტებდეს.
- ერთ ქალს იშემია ჰქონდა... 20 წუთში ტკივილებისაგან
გაათავისუფლა, ფეხზე დააყენა, მერე ტაქსში ჩასვა, მგზავრობის
საფასურიც გადაუხადა და შინ გაუშვა. ვისაც რისი საშუალებაც აქვს,
ისე უხდის მკურნალობის საფასურს, ხოლო გაჭირვებულებს, იქით
ეხმარება, - ახლა უკვე ირინა ავსებს თამარ პეტროსოვას პორტრეტს.
„არც წოლა შემეძლო, არც დგომა, არც სიარული. გაუსაძლისი
ტკივილებისაგან სიკვდილს ვნატრობდი. სამი სეანსის შემდეგ ყველა
ტკივილი მომეხსნა. მკურნალობას ვაგრძელებ“, - ეს სვეტა სანაკოევაა.
თალოსთან საუბარი არასოდეს მოგწყინდებათ. სასიამოვნოდ
საუბრობს
მხატვრობაზე,
მუსიკაზე,
გარკვეულია
ტექნიკის
თანამედროვე მიღწევებში, ხალხური მედიცინიდან სასარგებლო
რჩევის მიცემაც ეხერხება. იმ დროზე ოცნებობს, როცა ცხინვალში
ყველა ერთ დიდ ოჯახად ცხოვრობდა და ყველას ერთმანეთი უყვარდა.
„სიკეთე და სიყვარული დაუმარცხებელია, ხალხს სითბო სჭირდება
საკუთარი თავისა და სხვისთვის გასაზიარებლადაც, ამიტომ, სანამ
შემიძლია, ამ სიკეთეს მოვემსახურები“,- ამბობს ის.
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ღრუბლებიდან გამოღწეული მზის ნამცვრევები
ციალა კახნიაშვილი
მახსენდება
ბავშვობისდროინდელი
ეპიზოდი:
სოფელში
დასამკვიდრებლად ჩასულებს არც ბაღი გაგვაჩნდა, არც ვენახი,
ხელისგულისოდენა ფართობში სახლი ჩადგა მამაჩემმა და
კოლმეურნეობაში ბრიგადირად გავიდა, რადგან ბრიგადირს ბაღს
პირველ რიგში აძლევდნენ. მანამდე კი, რთველი რომ ჩათავდებოდა,
დედაჩემი მე და ჩემს უმცროს ძმას კოლმეურნეობის მორთვლილი
ზვრებისკენ წაგვიძღვებოდა, დარჩენილი ყურძნის მტევნების
მოსამცვრევად. კუფხლების გარდა ხანდახან ფოთლებში მიმალულ
დამკრახულ მტევნებსაც ვპოულობდით. ყურძენს ხშირად იმდენს
ვაგროვებდით, ავჯაგნიდით ხოლმე და ბადაგსაც ვადუღებდით.
აი, ასეთი ნამცვრევები მხვდება დღეს ცხინვალში ყოველ ნაბიჯზე
ქართულ-ოსურ ურთიერთობაში. და, ვიდრე პოლიტიკოსები
სხვადასხვა დონის შეხვედრებსა თუ ინტერვიუებში მკაცრ და
შეურიგებელ ფრაზებს ხარჯავენ, რიგითი ადამიანები მეგობრობის
იმ ძაფებს აღადგენენ ერთმანეთში, ბოლო წლებში რომ გაწყდა, ანდა
გაიცრიცა.
მინდა, მკითხველებსაც გავუზიარო ზოგი მათგანი შეულამაზებლად.
ქალთა სალონში შესულს, სადაც ოსტატებიც და მათი კლიენტებიც
ოსები არიან, ქართულ ტალღაზე, კერძოდ, „ფორტუნაზე“
რადიომიმღებია ჩართული. გარდა მუსიკისა, ინფორმაციებსაც
გადმოსცემენ ქართულად. ეს არც არავის ეხამუშება და არც აღიზიანებს
ვინმეს. პირიქით, მოსმენილს ერთად აანალიზებენ.
ექიმი, რუსულად რომ მივმართავ, ქართულად მპასუხობს და
მიამბობს, რომ სამედიცინო ინსტიტუტი თბილისში დაამთავრა,
პრაქტიკაც იქ გაიარა და კარგად იცის, რა მაღალ დონეზეცაა იქ
მედიცინა. ამიტომ, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფს, თბილისში
წასვლას ურჩევს ხოლმე.
ცხინვალის რაიონის ქურთის სტაციონარულ-პოლიკლინიკური
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გაერთიანების თითქმის ყველა განყოფილებაში თითო ცხინვალელი
ექიმი მაინც მუშაობს და ვერ ვიტყვი, მარტო ხელფასს ეხარბებიანმეთქი, რადგან მოსახლეობის დიდ ნაწილს უფასოდ უკეთებენ
ოპერაციებს, უფასოდ მკურნალობენ და ორივე მხარე ერთმანეთის
ქებაშია.
„კარგ ხასიათზე“ მყოფი ოსი მეზობელი, ახალგაზრდა კაცი, გულს
მიშლის: „საქართველოში“ ვიყავი, ქართველ ბიჭებთან ვიქეიფე... უფ!
რა ბიჭებია, რა ბიჭები... იმის ოჯახში არ გამოლიოს ომი, ვინც ჩვენ
წაგვაჩხუბა... და ასეც არის, ასეც არის! - ხელის აწევით მემშვიდობება
და ოდნავ ბარბაცით მიდის სახლისაკენ.
ამას წინათ ცხინვალიდან გორში ტაქსით მიმავალს შუა ხნის
გორელი მძღოლი მიამბობს: „ცხინვალის ძველ ხიდზე, თურმე,
აკრძალვის ნიშანი დაუდგამთ. მე ვერ შევნიშნე და გავიარე. ქალაქის
ავტოინსპექციასთან გამაჩერეს ინსპექტორებმა და მართვის მოწმობა
ჩამომართვეს. რა მეთქმოდა, ვტყუოდი! ტაქსების გაჩერებასთან რომ
ავედი, „ბოგირზე“, მძღოლებს ვუამბე, რაც შემემთხვა. ექვსი ოსი
მძღოლი გამიძღვა ავტოინსპექციისაკენ. მე გარეთ დამტოვეს და 5
წუთში მართვის მოწმობა გამომიტანეს. ალბათ, ჩემს მაგივრად ჯარიმა
მათ გადაიხადეს“...
დაუზუსტებელი, მაგრამ სარწმუნო წყაროს ცნობით, სულ ახლახან
ასეთ ფაქტსაც ჰქონია ადგილი: ცხინვალში, თავის ბინაში დაბრუნებულ
ერთ-ერთ ქართველს, ლტოლვილ ქალს ზოგიერთი მეზობელი (მათ
შორის კონფლიქტის დროს დაღუპული ჭაბუკის დედაც) აჯანყებია.
სამაგიეროდ, მას მხარი დაუჭირეს „ზემოდან“ და „აჯანყებულებიც“
ჩაცხრნენ. მაგრამ ერთ-ერთ მხარდამჭერს უსაყვედურეს თურმე, ქართველებმა ხომ ძმა მოგიკლესო!
- ჩემი ძმის მკვლელებში ოსებიც ერივნენო, - უპასუხია ჩინოსანს.
მე სულაც არ ვცდილობ, ვამტკიცო, ცხინვალში სულ ასეთი
ოპტიმისტური ფაქტები მხვდება-მეთქი. მაგრამ იქ, სადაც ვაზზე
შერჩენილ მტევნებს ვხვდებით, ხომ შეიძლება ყურადღება არ
მივაქციოთ ვაზის ძირში ამოსულ ღვარძლს?!
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მეცნიერულ-ადამიანური ურთიერთობანი
პოლიტიკაზე მაღლაა
ვასო აბაევი
ცნობილი ოსი მეცნიერის, ვასო აბაევის
დაკრძალვის დღეს, 15 მარტს გორის
უნივერსიტეტში
სამეცნიერო
სესია
გაიმართა, სადაც პროფესორმა გენადი
ბურჭულაძემ გააკეთა მოხსენება „ვასო
აბაევი და ქართულენოვანი სამყარო“.
ვასო აბაევს - ირანისტს, კავკასი
ოლოგს,
ფოლკლორისტს,
ლიტერა
ტურათმცოდნეს, ლექსიკოგრაფს ახ
ლო ურთიერთობა ჰქონდა ქართული
ენათმეცნიერების გიგანტებთან, როგორე
ბიც არიან გიორგი ახვლედიანი, აკაკი
შანიძე, არნოლდ ჩიქობავა, ვარლამ თოფურია და სხვები - გვამცნო
გენადი ბურჭულაძემ.
ვასო აბაევი ძალზე მაღალ შეფასებას აძლევდა ქართველ
კავკასიოლოგთა
ნაშრომებს.
როცა
საბჭოეთში
დაარსდა
საერთაშორისო ხასიათის საკავშირო ჟურნალი „იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერების წელიწდეული“, იგი ერთხმად შეიყვანეს ამ
ჟურნალის რედკოლეგიის დამაარსებელ წევრად, როგორც ირანულოსურ ენათა ურთიერთობის არაერთი საინტერესო სტატიის ავტორი,
ქართველური ენების ავტორიტეტული მკვლევარი (იხ. მაგ. მისი
„მეგრელიზმები ოსურ ენაში“, „მოგზაურობა სვანეთში“, „კავკასიური
სუბსტრატი“ და სხვა წიგნში „ოსური ენა და ფოლკლორი“ (1949 წ.)); და
კიდევ ავტორი იმ ადრინდელი გამოხმაურებისა, რომელიც მიუძღვნა
არმაზის ბილინგვასა და აკადემიკოს გიორგი წერეთლის ბრწყინვალე
აღმოჩენას.
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი, პროფესორი
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ლუდვიგ ჩიბიროვი (სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული
რესპუბლიკის პრეზიდენტი 1996-2001 წლებში) თავის წიგნში
„შეხვედრები ვასო აბაევთან“ წერს:
„სამხრეთ ოსეთის პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული
ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგის, პროფესორ შოთა
ქურდაძის თხოვნით 1985 წლის 19 ნოემბერს ინსტიტუტში შედგა
შეხვედრა ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტის
სტუდენტებთან და პედაგოგებთან. წარვადგინე რა ვასილ ივანეს
ძე, აღვნიშნე: „ვ. ი. აბაევი უწყვეტი ძაფებით არის დაკავშირებული
ქართულ კულტურასთან. საშუალო განათლება მან თბილისში მიიღო,
შესანიშნავად ფლობს ქართულ ენას. მეგობრობდა, მეგობრობს და
მეცნიერული კონტაქტები აქვს ცნობილ ქართველ მეცნიერებთან,
აკადემიკოსებთან: ევგენი ხარაძესთან, აკაკი შანიძესთან, არნოლდ
ჩიქობავასთან, შოთა ძიძიგურთან, პროფესორ იოსებ მეგრელიძესთან
და სხვა მრავალთან. თავისი ცნობილი ნაშრომებით: „ვეფხისტყაოსნის“
ფოლკლორული საფუძვლები“, პოემა „ჯიქისტყაოსნის“ ირგვლივ“ და
სხვები თან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართული ეროვნული
ლიტერატურის ამ ცნობილი ნაწარმოების გამოკვლევაში“.
2000 წლის დეკემბერში ვასო აბაევს დაბადებიდან 100 წელი
შეუსრულდა. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ცხინვალის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდა,
ცხინვალის ცენტრში კი მეცნიერის ძეგლი დაიდგა.
მოსკოვში, მეცნიერთა სახლში გამართულ საზეიმო სხდომაზე
დამსწრეთ მიმართა საქართველოს ელჩმა რუსეთის ფედერაციაში
ზურაბ აბაშიძემ
და საქართველოს პრეზიდენტის, ედუარდ
შევარდნაძის მისასალმებელი სიტყვა გააცნო.
საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ცხინვალში, ჯაფარიძის
ქუჩას ვასო აბაევის სახელი ეწოდა, ხოლო ამ ქუჩაზე მეცნიერებისათვის
აგებულ ფინურ შენობაში მისი სახლ-მუზეუმი გაიხსნა. 1985-90 წლებში
ამ შენობაში ატარებდა იგი დღეებს მარტიდან ნოემბრამდე. შემდეგ კი
გამოსაზამთრებლად მოსკოვში მიემგზავრებოდა ხოლმე.
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მხცოვანი მეცნიერი ვერ მოესწრო ვერც თავისი ძეგლისა და ვერც
სახლ-მუზეუმის ნახვას ცხინვალში - გადააბიჯა რა საუკუნის მიჯნას,
2001 წელს საწუთროს წინაშე ვალმოხდილმა მშვიდად მიიძინა.
ახლა უკვე მის შესახებ წარსულ დროში ესაუბრება სტუმრებს
მუზეუმის დირექტორი ზოია ფილიევა, რომელიც წლების
განმავლობაში აგროვებდა მასალას ვასო აბაევზე.
მუზეუმის სტუმრებს პირველსავე დარბაზში საქართველოს
დამსახურებული მხატვრის, აწ განსვენებულ გრიგოლ კოტაევის
მიერ შესრულებული ვასო აბაევის დიდი პორტრეტი გხვდებათ,
რომლიდანაც ბატონი ვასო მშვიდი, ფიქრიანი სახით იმზირება. მასთან
დაახლოებული ადამიანები იხსენებენ, რომ იგი მთელი სიცოცხლე
იყო პატიოსნების, მაღალი ზნეობისა და მორალის ეტალონი; თავისი
ცხოვრების წესით, თავისი საქმიანობით ყოველგვარ ამქვეყნიურ
ვნებებზე მაღლა იდგა: ალბათ, ამიტომაც განუთავსებიათ მუზეუმის
მესვეურთ კედელზე მისი სიტყვები: „მე რომ მკითხონ დღეს, რომელი
მეცნიერებაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენს დროში, ენათმეცნიერება?
მე ვუპასუხებდი - არა, ფიზიკა? - არა, არც ფიზიკა. ახლა ჩვენთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანია ეთიკა“.
ვასო აბაევთან დაახლოებული, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი ო. ტრუბაჩოვი წერდა: „იგი ერთ-ერთი ჩემთვის
ცნობილი იმ ადამიანთაგანია, რომლისგანაც საჭიროა ისწავლო, როგორ
უნდა იყო ბედნიერი“.
მეცნიერის ცხოვრების ამსახველი მრავალი საინტერესო მასალაა
გამოფენილი მუზეუმში 1903 წლიდან დაწყებული 2000 წლის ჩათვლით.
აქვეა მსოფლიო მნიშვნელობის საბჭოთა და უცხოელი მეცნიერებისგან
მის იუბილეებზე გამოგზავნილი მისალმებები. აქ დაცულია, აგრეთვე,
1982 წლის, მისი 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს ევგენი ხარაძისა
და აკადემიის მდივნის, შოთა ძიძიგურის მისალმების ტექსტები.
აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას მისალმებაში ნათქვამია: - „იბერიულკავკასიური ენათმეცნიერების „წელიწდეულის“ მთავარი რედაქცია
გულითადად ულოცავს თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს
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ირანისტს, კავკასიისმცოდნეობის ტალანტის ლინგვისტს, თავის
თანაწევრს, პროფესორ ვასილ ივანეს ძე აბაევს დაბადებიდან 80
წლისთავს. უსურვებს კვლავ მრავალ წელს ნაყოფიერ მეცნიერულ
შრომას“.
აქვე ნახავთ მისდამი გამოგზავნილ წერილებს ამერიკიდან,
ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, შვეციიდან.
ყველა ეს მასალა შეაგროვა და მუზეუმს გადასცა ცხინვალში ცნობილმა
კოლექციონერმა, ვასო აბაევის იუბილეების მრავალგზის მონაწილემ
ალექსი მარგიევმა. მან ათეული წლების წინათ დაიწყო ვასო აბაევზე
მასალების შეგროვება და ამ საქმეს დღესაც აგრძელებს.
მუზეუმს დიდ მეცნიერზე მნიშვნელოვანი მასალები მიაწოდა
ლუდვიგ ჩიბიროვმა, რომელსაც მრავალწლიანი მეგობრობა
აკავშირებდა უფროს კოლეგასთან. მანვე აჩუქა მუზეუმს 1959-79
წლებში გამოცემული ვასო აბაევის ფუნდამენტური ოთხტომეული
- გამოკვლევა-ლექსიკონი „ოსური ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური
ლექსიკონი“. აქვეა მისი წიგნიც - „შეხვედრები ვასო აბაევთან“.
მუზეუმში რამდენიმე ფოტოსურათია, რომლებზეც აღბეჭდილნი
არიან ვასო აბაევი და პროფესორი იოსებ მეგრელიძე. მათ ძალზე
ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ და, როგორც ლუდვიგ ჩიბიროვი თავის
წიგნში აღნიშნავს, როცა ბატონი იოსები გაიგებდა, რომ ვასო აბაევი
ცხინვალში იყო, სპეციალურად ჩამოდიოდა მის სანახავად.
მუზეუმის მასალათა უმრავლესობა კიდევ ერთი დადასტურებაა
ქართველი და ოსი მეცნიერების მჭიდრო კავშირურთიერთობისა არა
მარტო მეცნიერულ, არამედ ადამიანურ დონეზეც; და რომ ასეთი
ურთიერთობები ყოველგვარ პოლიტიკაზე მაღლა დგას.
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მიწათმოქმედი და მევენახე
პეტრე მინდიაშვილი
იმ წელს მეოთხმოცეჯერ შეესწრო პეტრე
მინდიაშვილი ზამთრის უამინდობას,
მეოთხმოცე თებერვალი ჩამოიფურცლა
მისი ყოფის კალენდარზე. შვილებმა - მიშამ
და ტასომ - მიულოცეს მამას, სევდა კი ვერ
გაუფანტეს, - ცარიელი და ცივი ჩანდა
სახლი. 52 წლის მანძილზე მაშინ პირველად
შეხვდა პეტრე თავის დაბადების დღეს
ნინოს გარეშე. ნახევარ საუკუნეზე მეტ
ხანს ერთად ატარეს ცხოვრების უღელი
ყოველგვარ ამინდში და ის იყო, ოჯახის
თავკაცმა ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა ათეული წლების მანძილზე
ამაგშელეული საქმე გასაგრძელებლად საიმედო კაცისთვის მიენდო
და სიბერის წლებში მაინც გაეგო დასვენების გემო, რომ მეუღლემაც
უღალატა - თითქოს შესრულებულად ჩათვალა თავისი მისია ამ
ქვეყანაზე.
ვერავინ დაიჯერებდა, რომ ეს მოძრავი, მოუსვენარი კაცი 80 წლისა
შესრულდა. სწორედ ამ მოუსვენარი ხასიათის გამო იყო, რომ 12 წლის
ბიჭი ბიძამ რუსეთიდან მშობლებთან დააბრუნა გორში. ოქტომბრის
რევოლუციის ქარბორბალა ტრიალებდა რუსეთში და ბიძას შეეშინდა,
ბიჭი რაიმე შარში არ გაეხვესო. თბილისის მუშფაკის დამთავრების
შემდეგ, მშენებარე აგარის შაქრის ქარხნისათვის კადრების მომზადების
მიზნით, რამდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად ისიც კიევის სასოფლოსამეურნეო ინსტიტუტში სწავლის გასაგრძელებლად გააგზავნეს.
შესწავლილი პროფესიის ღრმა ცოდნა რომ გამოამჟღავნა, იქიდანაც
ჩანს, რომ მისთვის გორის რაიონის მთავარი მეჭარხლე-აგრონომობა
დაუკისრებიათ; ოჯახსაც იმ წლებში მოეკიდა. ფაქიზი ქალი იყო
ნინო სამნიაშვილი და ქმარსაც ყოველ დილას გაქათქათებულ
კიტელში გამოწყობილს ისტუმრებდა სამსახურში, საღამოს კი კაცი
თავფეხიანად გამურული და ტალახში ამოსვრილი ტანსაცმლით
ბრუნდებოდა. ყოველდღე მოთმინებით უხსნიდა მეუღლეს, რომ მიწა
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გულგრილობას ვერ იტანს, შიგ შენი ოფლი თუ არ ჩაღვარე, გამოუცდელ
ტრაქტორისტსაც საკუთარი მაგალითი თუ არ უჩვენე, საქმე წინ არ
წავა. მერე ნინოც შეეჩვია ყველაფერს.
1939 წლიდან პეტრე მინდიაშვილი ახალციხის რაიონის მთავარი
აგრონომი გახდა. სიხარულით შეხვდა რაიკომის პირველი მდივანი
გიორგი კირვალიძე აგრონომს - მეხილეობის რენტაბელურ დარგად
გადაქცევაში დამეხმარებიო. რას წარმოიდგენდა, თუ პეტრე უფრო
დიდ და საშვილიშვილო საქმეს ჩაუყრიდა საფუძველს ახალციხეში.
საოჯახო არქივში დღემდე ინახავენ სურათს, სადაც ოჯახის თავკაცი
მაჯის სიმსხო ვაზის ძირთან არის გადაღებული, თითქოს ოსმალთა
უღელქვეშ საუკუნობით გაწამებული ქართველი კაცის სვე-ბედი
ვაზსაც გაეზიარებინა - გატანჯულს მაინც შეენარჩუნებინა არსებობა
და გაველურებულს აქა-იქ კიდევ მოჰკრავდა კაცი თვალს. პეტრემ
აგრონომის პროფესიასთან ერთად საქართველოს ისტორიაც კარგად
იცოდა და ვაზის იმ რამდენიმე ძირმა მესხეთ-ჯავახეთში ვენახების
გაშენების სურვილი გაუჩინა. რაიკომის მდივანიც მხარში ამოუდგა და
მალე ახალციხეს თბილისიდან მევენახეობის კვლევითი ინსტიტუტის
მეცნიერ მუშაკები ეწვივნენ. განსაკუთრებით მოუხშირა სტუმრობას
პროფესორმა დიმიტრი ტაბიძემ. პეტრეს ქალიშვილი, თბილისის
ენერგეტიკისა და ჰიდრონაკეთობათა კვლევითი ინსტიტუტის
მეცნიერ-მუშაკი ანასტასია მინდიაშვილი იგონებს:
„დაჭყლეტდნენ მამა და ბატონი დიმიტრი ყურძენს, მერე წვენს
გემოს, სურნელს უსინჯავდნენ და აღტაცებას გამოთქვამდნენ მისი
საერთო გემური თვისებების გამო. მათვე შეარქვეს გადაგვარებულ
ჯიშებს ახალი სახელები: „მესხური წითელი“, „ცხენის ძუძუ“ და სხვა“.
პაპის, - მიხას სისხლმა იყივლა, ალბათ, მასში, როცა ახალციხეში
მევენახეობის აღორძინებას მიჰყო ხელი. ეს ის პაპა მიხა იყო,
ერთ მშვენიერ დღეს სახლის საყიდელი ფულით საფრანგეთიდან
გამოწერილი ვაზის რქით დატვირთული ყუთები რომ მოუტანა სახლში
მეუღლეს და გული კინაღამ შეუღონა ახალ სახლზე მეოცნებე ქალს. ის
ვაზი იმით იყო სანაქებო, რომ ყოველგვარ ნიადაგზე ფესვს იკიდებდა
და არც დიდი მოვლა-პატრონობა სჭირდებოდა. პეტრეს თქმით, სოფელ
დირბიდან გავრცელდა მერე იგი გორისა და ცხინვალის რაიონებშიც და
დღეს ბევრგან ნახავთ უკვე სურნელოვანი და არომატული გემოს მქონე
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შავმარცვლიან ყურძენს, მას ზოგი ფრანგულასა და ზოგიც ლომიაურს
უწოდებს - ლომიაანთ ეძახიან მათ შთამომავლობას სახელოვანი
წინაპრის, ლეკთა მმუსვრელი ლომიას პატივსაცემად.
პეტრემ ვაზის ახალი ჯიშები ჩაიტანა ახალციხეში: ალიგოტე,
ხიხვი, შავკაპიტო, გორული მწვანე, ჩინური. 1946 წელს რესპუბლიკურ
კონკურსში მონაწილეობისათვის მესხეთის რაიონში ყურძნის ჯიშების
შერჩევასა და ღვინოების დაყენებაზე მომუშავე კოლექტივს საპატიო
სიგელი რომ გადაეცა, მასში პირველი ახალციხის რაიაღმასკომის
სამიწათმოქმედო განყოფილების უფროსი აგრონომი პეტრე
მინდიაშვილი იყო ჩაწერილი.
პეტრე ბოლოს მშობლიურ კუთხეს დაუბრუნდა. თითქმის ათი
წელი იმუშავა ცხინვალის რაიონში მეთესლე აგრონომად, სიმინდის
რენტაბელობის ამაღლების მიზნით, მისი ინიციატივით დაიწყეს
სიმინდის ყანაში ლობიოს შეთესვა, მხარი დაუჭირეს მისსავე
წინადადებას, რომ ისეთი შრომატევადი კულტურის, როგორიც სიმინდი
იყო, ცენტნერის სარეალიზაციო ფასი 5-6 მანეთიდან 10-12 მანეთამდე
გაზრდილიყო. ბოლოს ხეთაგუროვის (ცხინვალის რაიონის ოსური
სოფელი) მარცვლეული კულტურის ჯიშთა გამოცდის სახელმწიფო
ნაკვეთი ჩაიბარა და მთელი დაგროვილი გამოცდილება და ენერგია
შეალია საყვარელ საქმეს. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით სამხრეთ
ოსეთში საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბლის, სიმინდის,
სოიოს, მუხუდოს, ლობიოს მაღალმოსავლიანი საუკეთესო სამეურნეო
თვისებების მქონე ჯიშები და ჰიბრიდები დაინერგა. პეტრემ თითქმის
11 წელი იმუშავა, რათა მრავალგზისი შერჩევით მიეღო ლობიოს
ახალი ჯიში, რომელიც ადგილობრივი პირობებისათვის მთელი რიგი
უპირატესობებით გამოირჩევა, კერძოდ, სხვა ჯიშებზე 9 დღით ადრე
შემოდის, ყველა პარკი ერთდროულად ხმება და მალეც იხარშება.
ლობიოს ამ ჯიშს პეტრემ „ხეთაგუროვის-4“ უწოდა.
განვლილი წლების ღვაწლის დაფასების ნიშნად კი მის პირად
არქივში მრავალი ჯილდო ინახება: საპატიო სიგელები და საპატიო
დიპლომები, სოცშეჯიბრებაში გამარჯვებულის ათამდე სამკერდე
ნიშანი, მეათე ხუთწლედის დამკვრელის სამკერდე ნიშანი, სხვადასხვა
მედალი, „საპატიო ნიშნის“ ორი ორდენი. 1961 წელს კი მას საქართველოს
სსრ დამსახურებული აგრონომის წოდება მიენიჭა.
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ვახტანგ კასრაძის გახსენება
„...ვისაც სტამბული არ უნახავს, მას არ
უნახავს არაფერი“, - დაახლოებით ასეთი
შეგრძნება მაქვს ცხინვალის მიმართ. იყო
ასეთი სკოლა - ვახტანგის სკოლა! ეს 1
საშუალო სკოლის აღმნიშვნელი სახელია!
ვახტანგ კასრაძე - მაღალი კაცი! იგი მაღალი
იყო მნიშვნელობითაც და სიგრძითაც. ეს
იყო კაცი, რომლისთვისაც საქართველო,
სამშობლო
პირდაპირი
მნიშვნელობით
იყო მშობელი, რომელსაც მზრუნველი
შვილი სიცოცხლეს უხანგრძლივებდა! კაცი,
რომელმაც გაუქმებული ეკლესიის ზარი ჩამოხსნა და სკოლაში დაკიდა
ელექტრო ზარის ნაცვლად. ტანში გაგაჟრიალებდა იმ ბრინჯაოს
ზარის რეკვისას. ვახტანგმა პარტიული კომიტეტიდან შემოწმებაზე
მოსულ მოხელეებს ზარის ჩამოხსნა ასე გადააფიქრებინა: ელექტროზარი ძალიან სუსტია, სკოლის ეზოში ვერ აღწევს, ეს უფრო ძლიერია,
თანაც ბავშვებს ვარეკინებთ რიგ-რიგობით, რომ ხელები გაივარჯიშონ
და გაკვეთილის დაწყების დრო საათის ცნობით გვაუწყონო! მაშინ,
როდესაც მთელ საქართველოში ესტრადა უფრო მოდაში იყო, ვიდრე
ხალხური სიმღერები, ვახტანგის სკოლაში თეატრისა და ხალხური
ცეკვა-სიმღერის აღორძინება მიმდინარეობდა. სცენაზე კლასიკა
იდგმებოდა. ხალხურ სიმღერებს კი ისეთი ჟღერადობა და ჟრუანტელი
მოჰქონდა, როგორც იმ ეკლესიის ზარს! ვახტანგი ზაფხულშივე
იწყებდა ზრუნვას იმაზე, რომ სწავლა ყველა ეროვნების ბავშვს ქართულ
სკოლაში დაეწყო. დადიოდა კარდაკარ, არწმუნებდა ოსებს, სომხებს,
რუსებს და რუსოფილ ქართველებსაც, რომ რუსული სკოლა არ არის
ის, რაც მათ შვილებს სჭირდებათ, რომ შეუძლებელია რუსულმა
სკოლამ ჭეშმარიტად რუსული განათლება მიაღებინოს ბავშვს, რადგან
საქართველოში არსებული რუსული ენა თავადვეა რამდენადმე
დამახინჯებული, ამიტომ რუსული ენის სწავლის უმოკლესი გზა,
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ქართულ სკოლაში სწავლის გზაა; აქ წმინდა ქართულ ენაზე სწავლობ
ყველაფერს და ერთ-ერთი, რუსული ენაა, რომელსაც ქართულ სკოლაში
უკეთ ასწავლიან, ვიდრე რუსულში! ეს იქნებ პარადოქსია, მაგრამ ასე
კი იყო და იქნებ, დღესაც ასეა. ვახტანგი შესანიშნავი ხმით მღეროდა და
ღრმად იცოდა არა მარტო საქართველოს ისტორია... მისი დამსახურებაა,
გიორგი ბესთაუთმა ქართული სკოლა რომ დაამთავრა. ვახტანგი მას
მატერიალურად ეხმარებოდა. ეს ფაქტი რომ არა, „ვეფხისტყაოსანი“
არ გვექნებოდა ოსურ ენაზე! ვახტანგი იყო კაცი, რომელსაც თავისი
ცხოვრების წესით ექვთიმე თაყაიშვილს შევადარებდი, არაფერი გაყვა
იმქვეყნად, მაგრამ დიდი გული დაუტოვა შთამომავლობას, რომელმაც
იგი უკანასკნელ გზაზე იმ ეკლესიის ზარის რეკვით გააცილა. ეს ჯერ
კიდევ, მადლობა ღმერთს, რომ ცხინვალის დაკარგვამდე მოხდა.
სად არის ახლა ის ზარი? იქნებ სხვისი ხელების რეკვით გამოსცემს
წარსულის ხმას? იქნებ, რამდენიმე ადამიანის ხელით ირეკება? და მათ
შორის ოსის ხელიც ურევია? ნეტარ არიან მორწმუნენი...

მზია ხეთაგური
მწერალი, საზოგადო მოღვაწე,
წმ. გიორგის ოქროს ორდენის კავალერი
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მერაბ ელიოზიშვილის გაკვეთილები
მერაბ ელიოზიშვილის ქართულ
მწერლობაში
შემოსვლამ
ისეთი
ჟანგბადით
აავსო
მკითხველის
ფილტვები, რომ ჩვენს ეკოლოგიურად
დაბინძურებულ სულსა და გარემოს
დღესაც კვებავს თავისი ეროვნული,
ამასთან, კოსმოპოლიტური სახეებისა
და აზროვნების სიმდიდრით.
მწერლის
ყოველი
მოთხრობა
დრამატურგიულ ხასიათს ატარებს.
ამიტომ იყო, რომ დავით კლდიაშვილის
შემდეგ
არც
ერთი
მწერლის
ნაწარმოები არ მორგებია სცენას ისე,
როგორც ეს ოთარ ჩხეიძისა და მერაბ
ელიოზიშვილის შემთხვევაში მოხდა.
„ბებერი მეზურნეები“, „დილა მშვიდობისა, გოგო!“, „ბერიკონი“,
„არაფერი“, „სარკე“, „ყველასაგან ყველასათვის“, „დიდედები და
შვილიშვილები“, „დიდი მწვანე ველი“ - ეს ის ნაწარმოებებია,
რომლებიც წარმატებით დაიდგა ქართული და არა მარტო ქართული
თეატრების სცენაზე, მოხდა მათი ეკრანიზაციაც...
მე მახსოვს „ბებერი მეზურნეებით“ გამოწვეული შთაბეჭდილება.
გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ლილი იოსელიანის
მიერ გორის თეატრში დადგმული ეს სპექტაკლი ქართული
საზოგადოებისათვის სენსაციად იქცა. „თუ თეატრის ნამდვილი
ზეიმის ნახვა გინდათ, ჩადით გორში და ნახეთ „ბებერი მეზურნეები“
- ეს აღფრთოვანებული განცხადება სიტყვა-სიტყვით დამამახსოვრდა,
თუნდაც იმიტომ, რომ მისი ავტორი თავად სერგო ზაქარიაძე იყო!
„ბებერი მეზურნეების“ მიხედვით ცნობილი ფილმიც გადაიღეს,
რომელშიც ჩვენი, ქართული თეატრის კორიფეები მონაწილეობდნენ.
„ბერიკონი“ და „დილა მშვიდობისა, გოგო!“ სრულიად განსხვავებულ
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ამპლუას სთავაზობდნენ მსახიობებსა და მაყურებლებს.
მერაბ ელიოზიშვილის დრამატურგიულ ქმნილებებში როლებს
ასრულებდნენ ჩვენი კინოსა და თეატრის გამორჩეული მსახიობები:
ვერიკო ანჯაფარიძე, ქეთევან ბოჭორიშვილი, შალვა ხერხეულიძე,
ეთერ მოციქულაშვილი, ბუხუტი ზაქარიაძე, კარლო საკანდელიძე,
სოფიკო ჭიაურელი, არიადნა შენგელაია, ლია კაპანაძე, დოდო აბაშიძე,
იმედო კახიანი, მზია მაღლაკელიძე, სპარტაკ ბაღაშვილი... ხოლო
„დიდი მწვანე ველი“ (რეჟ. მ. კოკოჩაშვილი) მსოფლიოს ას საუკეთესო
ფილმს შორის იქნა დასახელებული. ამრიგად, „დიდი მწვანე ველი“
ქართული კულტურის საასპარეზო ველად იქცა.
ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის ქართული დრამატული
თეატრი თავისი არსებობის მანძილზე მუდამ ირჩევდა ისეთ
რეპერტუარს, რომელიც ახლოს იყო თეატრალური გემოვნების
ეპიცენტრთან. ამ თეატრის ერთ მნიშვნელოვან ხანას ქმნის მ.
ელიოზიშვილის პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლების
სპექტრი. თეატრში ორმოცი წლის მანძილზე მ. ელიოზიშვილის
თითქმის ყველა პიესა დაიდგა და ამ ტრადიციისათვის თეატრს არც
დევნილობის ჟამს უღალატია - მისთვის არცთუ სახარბიელო წლებში
მან „ბერიკონი“ შესთავაზა თბილისელ მაყურებელს.
სრულიად განსხვავებულს და განზოგადებულ ხასიათს ატარებდა
თავად ცხინვალში დადგმული სპექტაკლების სტილი. პიესები:
„არაფერი“ და „ყველასაგან ყველასათვის“, სამწუხაროდ, მხოლოდ
ცხინვალის თეატრის სცენაზე განხორციელდა და ეს, შეიძლება ითქვას,
თავისი პოლიტიკური თუ სოციალური მნიშვნელობით ნამდვილი
ტრიუმფი იყო. ასეთი ხასიათის დადგმები და პრობლემებისადმი
მიდგომა კი, ჯერაც საბჭოურ წლებში, საკმაოდ სარისკო იყო.
მე მეჩვენება, რომ მერაბ ელიოზიშვილის მწერლობის ჭეშმარიტი
შეფასებისათვის დრო ან სულიერება არ ჰყოფნის პოპულისტური
სანახაობებით დაკავებულ საზოგადოებას. ჩვენი მოზარდები
უსათუოდ უნდა ეზიარონ „ბებერი მეზურნეების“, „თეთრი ქარავანის“,
„ბერიკონისა“ და „დიდი მწვანე ველის“ მარტივ ფილოსოფიას; უნდა
იცოდნენ ჩვენი კლასიკური ლიტერატურა თუნდაც კონსპექტის სახით.
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დიდი ხნის წინ, როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, ერთ დღეს
„ცხინვალი-თბილისის“
მატარებელში
დამემგზავრა
ჩემზე
უფროსი, მაგრამ ახალგაზრდა მერაბ ელიოზიშვილი. მთელი გზა
ლიტერატურაზე ვსაუბრობდით. იგი ყურადღებით უსმენდა ჩემს
ლექსებს, რომლებსაც ახალგაზრდული მაქსიმალიზმით გამოწვეული
სითამამით ვუკითხავდი. მაშინ მას „ბებერი მეზურნეები“ უკვე
დაწერილი ჰქონდა. მეხსიერებაში ჩამრჩა ნაცრისფერი ბაქანი მოკირწყლული და თითქმის ამაღლებულად სევდანი.
მერაბმა, რომელსაც უზომოდ უყვარდა ჩვენი ცხინვალი და
მხოლოდ მისი ზღუდრის კალთიდან დანახული საქართველო, მთელი
მგზავრობის მანძილზე ლიტერატურისადმი, ადამიანებისადმი
სიყვარულის გაკვეთილები ჩამიტარა. დღეს ვაცნობიერებ, რომ იმ
საათებში სამი სიმდიდრე და ბედნიერება ხელის გულზე მედო: ვიყავი
ძალიან ახალგაზრდა, არსებობდა მარშრუტი: „ცხინვალი-თბილისი“ და
მეგზურად მყავდა დიდი ქართველი მწერალი მერაბ ელიოზიშვილი,
მაგრამ ამ სიმდიდრეთა შესახებ მაშინ არაფერი ვიცოდი...

მზია ხეთაგური
მწერალი, საზოგადო მოღვაწე,
წმ. გიორგის ოქროს ორდენის კავალერი
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კვალი განათებული
ანჟელა ჯანაშვილი
პალატაში განაპირა საწოლზე ათიოდე წლის ბიჭუნა წევს, შავი,
ბრიალა თვალები ფანჯრის მიღმა გადათეთრებული სივრცისათვის
მიუპყრია და გარინდებულა. გარეთ თებერვლის ქარბორია ტრიალებს,
თოვლის ფიფქებს ხან აღმა მიაქროლებს და ხან დაღმა.
- ასეთ ამინდში დედაც ვერ ჩამოვა სოფლიდან... და სევდისაგან
ეკუმშება პატარა გული, ცრემლით ევსება თვალები. მობეზრდა
საავადმყოფო, მოენატრა დედა, ამხანაგები, მაგრამ ვაჟკაცურად
უმკლავდება სევდას, არავის შესჩივის. მომვლელი პერსონალი
გრძნობს, რომ ბიჭმა მოიწყინა, მაგრამ...
დერეფანში ერთბაშად მრავალი ფეხი აბაკუნდა, სხვადასხვა ხმაც
გაისმა, მერე კარი აჭრიალდა ფრთხილად. ბემბოლათს არც მიუხედავს,
არავის ელოდა.
- ბემბოლათ!? - გაისმა გოგონას ჩურჩულნარევი ხმა, მერე ეს
მოკრძალებული ხმა სხვების ყიჟინამ დაფარა, - ბემბოლ, ბემბოლათ,
როგორა ხარ? აღარ მოდიხარ ინტერნატში? - პალატა ბავშვებით აივსო,
მათს უკან კი სახეგაცისკროვნებული ცისფერთვალება ახალგაზრდა
ქალი იდგა და თბილი მზერა ბიჭუნაზე ჰქონდა მიპყრობილი.
ახლაც კი, 30 წლის შემდეგ, იხსენებენ საავადმყოფოს საბავშვო
განყოფილების მედდები და სანიტრები, როგორ შეიცვალა ეს
თითქოსდა ინერტული ბიჭი, როგორ ისკუპა საწოლიდან და კალთაზე
შემოეხვია ანჟელა მასწავლებელს, თან ამდენი ხნის შეკავებული
ცრემლები ღაპაღუპით სდიოდა თვალთაგან. ეს უკვე სიხარულის
ცრემლი იყო და აღარც რცხვენოდა - ის ხომ ჯერ მაინც ბავშვია,
სიხარული კი ბედნიერების ცრემლებს დიდებსაც გვადენს ხოლმე.
ღირდა ამ სიხარულად ის, რომ ანჟელა ჯანაშვილმა ოჯახის საქმე
დათმო, ბაზარში შეიარა, ბემბოლათის თანაკლასელებიც აიყოლია და,
მიუხედავად ცუდი ამინდისა, საავადმყოფოს მიაკითხა!
30 წელი ასწავლიდა ცხინვალის სკოლა-ინტერნატში ისტორიასა და
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საზოგადოებათმცოდნეობას ანჟელა ჯანაშვილი, შემდეგ კი... შემდეგ
ისრაელში წავიდა, ისევე როგორც ყველა ცხინვალელი ებრაელი, და
არა მხოლოდ ცხინვალელი. დაიცალა ებრაული უბანი ქალაქში, სადაც
საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდნენ ებრაელები.
ცხინვალის სკოლა-ინტერნატში არა მარტო შორეული მთის
სოფლებიდან მოჰყავდათ ბავშვები, არამედ იმ ოჯახებიდანაც, სადაც
მშობლები ერთმანეთს ვერ ეწყობოდნენ. ოჯახურ კერას მოშორებულ
ბავშვებს მეცნიერული ცოდნის საფუძვლების გადაცემა არ ყოფნით, მათ
მშობლიური ზრუნვა და ალერსიც სჭირდებათ. საკუთარი შვილებივით
ეპყრობოდა ანჟელა ამ ბავშვებს,. თუმცა მარტო ბავშვებთან არ იყო
იგი ასეთი - კოლექტივშიც უყვარდათ და მეზობლობაშიც. ამიტომაც
ორჯერ აირჩიეს სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს დეპუტატად.
ამ პერიოდში ბევრი რამ გააკეთა: ზოგს პენსიის მიღების საქმის
მოგვარებაში დაეხმარა, ზოგს სამუშაოზე მოწყობაში, ბუნებრივი
გაზი გააყვანინა ლენინგორის ქუჩაზე. გარდა ამისა, იგი სახალხო
დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს კულტურისა და განათლების მუდმივი
კომისიის თავმჯდომარე იყო და ხშირად ამოწმებდა საბავშვო ბაგაბაღებში ბავშვთა საყოფაცხოვრებო პირობებს, სკოლებში - რეფორმის
გატარების ღონისძიებებს. ამასთან უხდებოდა სექციური სამუშაოების,
ღია გაკვეთილების, კონფერენციების ჩატარება. ახალგაზრდობის
აღზრდაში
აქტიური
მონაწილეობისათვის
იგი
არაერთხელ
დააჯილდოვეს.
ანჟელა ამჟამად ოჯახის დიასახლისი და სამი წარმატებული შვილის
დედაა. ცხინვალს ხშირად იხსენებს ძველ მეზობლებსა და მეგობრებს,
სოციალური ქსელებით ეხმიანება მათ და იმ დროზე ოცნებობს, როცა
ქართველები, სომხები, ებრაელები, ოსები კვლავ ერთ ძმურ ოჯახად
იცხოვრებენ. „მაშინ აუცილებლად ჩამოვალ და შვილებსაც ჩამოვიყვან,
ბავშვობაში დავაბრუნებ“, - დარწმუნებით ამბობს ის.
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ახდენილი ოცნების გზით
თეიმურაზ მკრტჩიანი
ადამიანი ყოველთვის ბედნიერია,
როცა
საოცნებო
საგანი
მთელი
ცხოვრების გზასაც გულისხმობს. კოსტა
ხეთაგუროვის
სახელობის
სამხრეთ
ოსეთის სახელმწიფო თეატრის ქართული
დასის წამყვან მსახიობს, საქართველოს
სსრ დამსახურებულ არტისტს თეიმურაზ
მკრტჩიანს (მეშვილდე) ბავშვობიდანვე
საოცნებოდ ჰქონდა თავისი მომავალი
პროფესია.
თეატრალური ხელოვნების სკოლის
მერხიდანვე იყო გატაცებული თეიმურაზ
მეშვილდე. მაშინ ცხინვალის თეატრის
სცენაზე გამოდიოდნენ გამოჩენილი სცენის ოსტატები: აკაკი ხორავა,
აკაკი ვასაძე, ვასო გოძიაშვილი, ეროსი მანჯგალაძე, კოტე მახარაძე. მათი
თამაშით მოხიბლული ყმაწვილი თეატრის ისტორიასაც სწავლობდა,
კითხულობდა რეცენზიებს, და... ოცნებობდა მსახიობობაზე.
პირველი ნათლობა თვითმოქმედ დრამატულ წრეში მიიღო. თუმცა,
გამბედაობამ უღალატა და საკუთარი თავით უკმაყოფილო დარჩა,
მაინც არ დაუხევია უკან. ცხინვალის N1 საშუალო სკოლის წარჩინებით
დამთავრების შემდეგ მისაღები გამოცდები ჩააბარა შ. რუსთაველის
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის
სამსახიობო ფაკულტეტზე, სადაც სამსახიობო ხელოვნებას დაეუფლა.
მომავალი მსახიობის ჩამოყალიბებაზე განსაკუთრებული გავლენა
იქონია იმდროინდელმა თბილისის თეატრალურ ცხოვრებაში
მომხდარმა ძიებებმა რეჟისორული თუ აქტიორული საშემსრულებლო
ოსტატობის თვალსაზრისით.
ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მშობლიური ქალაქის
თეატრში რომ მოდიოდა, თ. მეშვილდემ უკვე იცოდა, რომ წინ
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არაერთი სირთულე ელოდა. ესმოდა პერიფერიული თეატრისათვის
დამახასიათებელ სიძნელეთა არსი, მაგრამ მაინც მოულოდნელობამ
მოლოდინს გადააჭარბა. პირველივე დღეს სხვა მსახიობის მაგივრად
გასვლით სპექტაკლში წაიყვანეს - უნდა შეესრულებინა როლი ა.
წერეთლის „კინტოში“. მეორე დღეს კი სამი როლი ათამაშეს „ბაშიაჩუკში“. ამას მოჰყვა მთავარი როლი გამომძიებლისა კეჟერაძის
„დამნაშავეში“ და ორმოცდღიანი გასტროლები. ერთი სიტყვით,
თეატრის ზღურბლზე გადაბიჯებაც ვერ მოასწრო, რომ ორომტრიალში
ჩაება. ალბათ, ამანაც განაპირობა, რომ პირველი როლები, მიუხედავად
იმისა, რომ რომანტიულ შეყვარებულებს განასახიერებდა, მისივე
თქმით, უფერული, ერთმანეთის მსგავსი იყო.
და აი, ერთ, სხვებისაგან არაფრით გამორჩეულ სპექტაკლში,
მეორეხარისხოვან როლში მსახიობმა იგრძნო საკუთარი ძალის რწმენა,
მასში გაიღვიძა გარდასახვისაკენ მისწრაფებამ. ეს იყო ხევისბერის
როლი ვაჟა-ფშაველას „მოკვეთილში“. ამას მოჰყვა ქლესოვი - ა.
ცაგარელის „ციმბირელში“.
თეატრში რეჟისორ რ. შავთოშვილის მოსვლამ დასი ძიებათა
გზით წაიყვანა. განსაკუთრებული წარმატება ჰქონდა მაინ რიდის
„უთავო მხედარს“, რომელიც სამას ორმოცდაათჯერ წარმოადგინეს
და საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის მაყურებელს უჩვენეს.
სპექტაკლში ზემ სტუმპის დასამახსოვრებელი სახე შექმნა თ.
მეშვილდემ. ახალგაზრდა მსახიობმა მთელი სული და გული ჩააქსოვა ამ
როლს. იმავე სეზონში ითამაშა არგენტინელი დრამატურგის ა. კუსანის
პიესაში „ცენტრალური თავდამსხმელი მოკვდება გარიჟრაჟზე“, სადაც
ცენტრალური თავდამსხმელის ბელტრანის როლი განასახიერა. მას
შემდეგ უკვე თ. მეშვილდე საკუთარი მანერისა და სტილის მსახიობად
გვევლინება მთელ რიგ როლებში. გირგოლას ძალზე ბუნებრივი და
დამაჯერებელი სახე შექმნა ა. ყაზბეგის „მამის მკვლელში“, დიდი
ადამიანური განცდების, რთული ხასიათის მქონე კოტე ხეცურიანი ა.
გეწაძის „თოფსა და სიყვარულში“, ტიპურად ჩამოძერწილი, თითქოს
უვიცი, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ გონებამახვილი მთიელი ოსი
ძოძაბე ე. ურუიმაგოვას „სანიათში“, საკოლმეურნეო საქმიანობისათვის
83

saga cxinvalelebze

თავდადებულის
ნიღაბაფარებული
ხარიტონი
პ.
კაკაბაძის
„კოლმეურნის ქორწინებაში“. აი, რას წერს ამ უკანასკნელზე ქართული
თეატრის მკვლევარი, პროფესორი ვ. კიკნაძე 1967 წელს ჟურნალ
„თეატრალური მოამბის“ მეოთხე ნომერში:
„კოლმეურნის ქორწინება“ იმდენჯერ არის დადგმული ქართულ
თეატრში, რომ თითქმის ძნელია მის სცენურ ისტორიას რაიმე ახალი
შეემატოს, განსაკუთრებით გიორგი შავგულიძის ხარიტონის შემდეგ.
ალბათ, ამიტომაც არის, რომ ხარიტონის როლს ყველა თეატრში
„შავგულიძისებურად“ თამაშობენ. გროტესკული ნიღაბი სცენის
ოსტატისა ბევრისთვის დაუძლეველი აღმოჩნდა. ამიტომ გონივრულად
მოიქცნენ ი. მაცხონაშვილი და მსახიობი თ. მეშვილდე, რომლებმაც
სრულიად ახლებურად გაიაზრეს ხარიტონის როლი. თ. მეშვილდე
დინჯად, რეალისტური მანერით გამოხატავს ხარიტონის შინაგან
ბუნებას, მის უნიადაგოდ ამაყ ხასიათსა და სასაცილო მდგომარეობას.
იგი შეგნებულად უარყოფს გროტესკს, ჭარბ ფერებს, ეფექტურ
ჟესტიკულაციას...“
გადიოდა შემოქმედებითი წვით აღსავსე წლები. როლს როლი
ემატებოდა. მაყურებელმა შეიყვარა მის მიერ განსახიერებული
გმირები.
1983 წელს ცხინვალელი მაყურებელი ინტერესით შეხვდა ახალ
დადგმას - დ. ვასერმანისა და ჯ. დერიონის ორნაწილიან მუსიკალურ
სპექტაკლს „ლამანჩელი“. დადგმა განახორციელა საქართველოს სსრ
ხელოვნების დამსახურებულმა მოღვაწემ თ. აბაშიძემ, რეჟისურა
დ. ელიოზიშვილს ეკუთვნოდა. სპექტაკლში სერვანტესისა და დონ
კიხოტის როლებს თ. მეშვილდე ასრულებდა. მან წარმატებით გაართვა
თავი ასეთ საპასუხისმგებლო როლებს, რაშიც უთუოდ ხელს უწყობს ამ
როლებისათვის საჭირო როგორც გარეგნული, ასევე შინაგანი, გმირის
ფსიქიკაში ღრმად წვდომის უნარი.
ეს სპექტაკლი ცხინვალის სახელმწიფო თეატრმა წარადგინა 1989
წელს თბილისში გამართულ პირველ რესპუბლიკურ ფესტივალზე.
დადგმას არაერთი დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა რესპუბლიკურ
ჟურნალ-გაზეთებში,
რომლებშიც
პროფესიონალი
თეატრის
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სპეციალისტებმა მაღალი შეფასება მიცეს აღნიშნულ დადგმას.
გაზეთ „სოფლის ცხოვრებაში“ გიორგი ლალიაშვილი წერდა:
„ლამანჩელის“ როლში ვიხილეთ მსახიობი, თეიმურაზ მეშვილდე,
რომელმაც მკვეთრი ლირიკული ფერებით წარმოაჩინა თავისი
სცენური გმირი. თ. მეშვილდე, რომელსაც შესაფერისი მონაცემები
უდავოდ გააჩნია, სცენიურად მიმზიდველია; არ არის მოკლებული
ტემპერამენტსა და ემოციურობას, აქვს სუფთა, სასიამოვნო მეტყველება,
მის
თამაშში
იგრძნობა
ინტელექტუალიზმი,
ავტორისეულ
პირველწყაროს და რეჟისორულ ამოცანაში გარკვევის კარგი უნარი.
მსახიობმა თავისი გმირის ლირიკული ხაზი განსაკუთრებით გაამძაფრა
ალდანასიასთან (ცისანა გიგაური) ურთიერთობაში“.
1989 წელს საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირმა
გამოსცა თეატრის, მუსიკის, კინოს გამოჩენილ მოღვაწეთა
საიუბილეო კალენდარი, რომელშიც საკმაოდ ფართოდ არის
გაშუქებული თეიმურაზ მეშვილდეს ცხოვრება და მოღვაწეობა.

მსახიობმა ჭეშმარიტი შემოქმედებითი გამარჯვება იზეიმა,
აგრეთვე, ლალი როსებას პიესაში „პროვინციული ამბავი“ ლეო
ვანელის როლის შესრულებით. მსახიობი ნამდვილ დრამის გმირად
გარდაიქმნა. მან საკუთარივით გაითავისა პროვინციული თეატრის
მსახიობის განცდები. ამიტომაც იყო, რომ მაყურებელიც მასთან ერთად
განიცდიდა ყველაფერს.
თ. მეშვილდე ერთნაირი წარმატებით ასრულებს როგორც დრამატულ,
ისე სახასიათო როლებს. იგი არასოდეს ანიჭებს უპირატესობას დიდ
როლებს. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ეპიზოდებშიც კი საინტერესო
სცენური სახეები აქვს შექმნილი. მისივე თქმით, „ღია შუშაბანდში“
შესრულებული მეორე სტუმრის ეპიზოდური როლი ბევრ მთავარს
ურჩევნია. თუ მოწოდებით, სიყვარულით აკეთებ საქმეს, ყველგან
გამოჩნდები, - ასე სჯერა მას.
მას შემდეგ, რაც სცენაზე პირველად გამოჩნდა, 1960 წლიდან
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ქართულ-ოსური კონფლიქტის დაწყებამდე, ანუ 30 წლის მანძილზე,
თეიმურაზ მეშვილდეს ქართული თეატრის ყველა სპექტაკლში აქვს
ნათამაშევი. ქართული თეატრი ერთ დღეს რომ ქალაქში უჩვენებდა
სპექტაკლს, მეორე დღეს ოლქის რომელიმე რაიონში.
1972 წლიდან იგი უმაღლესი კატეგორიის მსახიობია. საქართველოში
არცერთი თეატრის სცენა არ დარჩენილა, სადაც მას არ უთამაშია. მაშინ
საქართველოში 38 სახელმწიფო და 200-მდე სახალხო თეატრი იყო.
ყოველივე ამასთან ერთად მეშვილდე თეატრის ყველა
მნიშვნელოვანი ღონისძიების აქტიური მონაწილე იყო. კერძოდ,
თეატრის სამხატვრო საბჭოს წევრი, ცხინვალის ქართული თეატრის
დაარსების 100 და ოსური თეატრის 70 წლისთვის აღსანიშნავი
საიუბილეო ბუკლეტის ავტორი. გამომცემლობა „ხელოვნებამ“ გამოსცა
მისი წიგნი „ცხინვალის ქართული თეატრი“.
თეატრში მოღვაწეობის პარალელურად მუშაობდა სამხრეთ ოსეთის
ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის ქართული გადაცემების
დიქტორად; არის თეატრალური ხელოვნების საკითხებზე მრავალი
ნარკვევისა და წერილის ავტორი.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის დაწყებისთანავე ცხინვალი დატოვა
და მეუღლესთან ერთად ჩერქეზსკში გადასახლდა. იქ სულ სხვადასხვა
სფეროში მუშაობდა, რომ ოჯახს ეარსება. ყველგან პატივისცემით
ეპყრობოდნენ, მაგრამ სიზმრებში თავის თავს მხოლოდ თეატრში,
სცენაზე ხედავდა.
ბოლოს კი ჩერქეზსკი დატოვა და მშობლიურ ცხინვალს დაუბრუნდა,
შვილებთან და შვილიშვილებთან ახლოს ყოფნა არჩია.
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როგორ იარა „ლიახვმა“ დღემდე
ქართული სულის ზეიმი
იყო იმ დღეს სოფელ თამა
რაშენში, სადაც საშუალო
სკოლის დარბაზში ვოკა
ლურ-ინსტრუმენტული ან
სამბლის - „ლიახვის“ 20 წლი
სთავი აღინიშნა.
კვლავ ძველი შემადგენ
ლობით ავიდა ანსამბლი სცენაზე: სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით
ელბაქიძე, გივი კახიაშვილი, ჰამლეტ გოგიძე, შოთა დარბუაშვილი,
ელგუჯა კეკოშვილი, მევლუდ სამადალაშვილი, ზაზა თედიაშვილი.
მათ გვერდით იდგა ბესო დოგუზოვიც, რომელიც ბოლო წლებია
დაშორდა მეგობრებს, რადგან ბედის უკუღმართობით ისინი თბილისს
შეეხიზნნენ, ბესო კი ცხინვალში დარჩა, ერთადერთი წევრი აკლდათ
„ლიახველებს“, - 1990 წელს ტრაგიკულად დაღუპული ვალმერ
ბაბუციძე, გაუნელებელი სევდა და ტკივილი რომ დაუტოვა მეგობრებს.
დაიგუგუნა „მრავალჟამიერმა“ და სული განაბა დარბაზმა.
მერე დაღუპული მეგობრის ხსოვნის უკვდავსაყოფად აღუღუნდა
„წინწყარო“.
სიმღერა ლექსმა შეცვალა, ლექსი - მოგონებებმა.
მოსაგონარი კი ბევრი ჰქონდათ...
80-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი „ლიახვს“. ჯერ თამარაშენში
დათო ელბაქიძესთან იკრიბებოდნენ მეგობრები. მერე ანსამბლის
შექმნის იდეა წარმოიშვა. რეპეტიციებს ცხინვალის მეოთხე საშუალო
სკოლაში გადიოდნენ. ერთხანს მათთან იყო ცხინვალის თეატრის
ქართული დასის წამყვანი მსახიობი ჯემალ გოჩაშვილიც. საბოლოოდ
ანსამბლის სახე მაშინ მისცეს, როცა მათი შემოქმედებით დაინტერესდა
ცხინვალის რაიონის კულტურის განყოფილების გამგე იუზა თადტაევა
და რაიონის კულტურის სახლში დაუთმო მათ სარეპეტიციო დარბაზი,
შეუძინა კოსტიუმები, ჩოხა-ახალუხი.
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რამდენიმე წელიწადში ანსამბლმა წარმატებებს მიაღწია,
რუმინეთში ტურისტული საგზური დაიმსახურა, სადაც ორი
ოფიციალური კონცერტი გამართა. და განა მარტო ოფიციალურ
კონცერტებზე ეცნობოდნენ უცხოელები ქართული სიმღერის ხიბლს წავიდოდნენ ბიჭები ზღვისპირეთში, მოიტაცებდა ლურჯი ტალღები
მზერას, იქმნებოდა სიმღერის განწყობა და თავისთავად მოსწყდებოდა
ბაგეებს „სულიკოს“ ტკბილი ჰანგები; მერე მშობლიური კუთხის
მონატრება მოეძალებოდათ და ახლა „გაფრინდი შავო მერცხალოს“
ჰანგები მოეფინებოდა მიდამოს. და უკრავდნენ ტაშს ამღერებულ
ბიჭებს მრავალსართულიანი სასტუმროს აივნებიდან. მერე დადგა
ავადმოსაგონარი 1991. ბიჭებმა თბილისში დაიდეს ბინა. თავთავისი
გზა მონახეს საარსებოდ და სამოღვაწეოდ, მაგრამ ერთმანეთი არ
დაუკარგავთ, - ახალი წელი იქნება თუ რომელიმე მათგანის საოჯახო
ზეიმი, მათი თავშეყრა ქართული ხალხური სიმღერების საღამოდ
იქცევა ხოლმე და გვიანობამდე ისმის „წინწყარო“, „ურმული“, „შენ ხარ
ვენახი“... ასე მოვიდნენ დღემდე, ამ ლამაზ შეხვედრამდე.
მას მერე კიდევ 20 წელი გავიდა... 40 წლის იუბილე ანსამბლმა
თბილისში აღნიშნა. საიუბილეო საღამო “40 წელი ანსამბლ “ლიახვის”
დაარსებიდან - ცხინვალელებთან ერთად!" მოსწავლე-ახალგაზრდობის
ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში ჩატარდა. ანსამბლის
წევრებმა ქართული და ოსური სიმღერები შეასრულეს, გაიხსენეს
საინტერესო ისტორიები მათი შემოქმედებითი და მეგობრული
ურთიერთობებიდან. საღამოს უამრავი ცხინვალელი დაესწრო,
სიხარულთან და მილოცვებთან ერთად იყო ბევრი სევდა, წუხილი
მოშლილი კერისა და ჩატეხილი ხიდის გამო, რომელიც ქართველებსა
და ოსებს საუკუნეების მანძილზე აკავშირებდათ. თუმცა, საღამოს
დამსწრე ცხინვალელ დევნილებში ოპტიმიზმი სჭარბობდა და იმის
რწმენაც, რომ ხიდიც გამთელდება და 50 წლის იუბილეს ანსამბლი
უკვე მშობლიურ ფუძეზე აღნიშნავს.
ანსამბლის წევრი ზაზა თედიაშვილი იგონებს: „1986 წლის ივნისის
თვეში ანსამბლი ''ლიახვი'' რუმინეთს სტუმრობდა. იმ საშინელი
ჩერნობილის ტრაგედიიდან ერთი თვე იქნებოდა გასული!... ჩვენ
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კი, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი „საბჭოთა ადამიანი“, საერთოდ
არ ვიყავით ინფორმირებული, თუ რამხელა ტრაგედია მოხდა იმ
დროს უკრაინაში, ზოგადად რეგიონში და რამხელა საფრთხის
წინაშე აღმოვჩნდით კიევის აეროპორტში დაშვებისას!...პირდაპირ
ტრაპთან, სპეციალურ ''კამუფლიაჟებში'' და აირწინაღებში ჩაცმული
სამხედროები გაკვირვებული გვიყურებდნენ, თუ რატომ ჩავედით
კიევში; გვთხოვდნენ, სასტუმროდან ქუჩაში არ გამოვსულიყავით და
წითელი ღვინო დაგველია... ჩვენ ორი ღამე მოგვიწია სასტუმროში
ყოფნა, მერე მატარებლით გავემგზავრეთ რუმინეთში. ქართული
წითელი ღვინის მთელი მარაგი კი სამ დღეში ავითვისეთ... და
შევედით რუმინეთში. ყველაზე დასამახსოვრებელი ამ გასტროლის
პირველივე დღე იყო, როდესაც ჩვენმა გიდმა მოგვიწყო სიურპრიზი
და ანთიმოზ ივერიელის სახელობის საკათედრო ტაძარში, ულამაზეს
კომპლექსში შეგვიყვანა... იმ დროს მიმდინარეობდა წირვა, ერთერთი მღვდელმსახური შეგვეგება კარებთან და ხელით გვანიშნა, ხმა
არ ამოგვეღო და უკან გამოვსულიყავით. იქვე ჩვენი გიდი ჩაერთო და
ყურში რაღაც ჩასჩურჩულა „მსახურს”. მას მაშინვე შეეცვალა მკაცრი
სახე, გაგვიღიმა და მღვდელმთავრისკენ გაემართა. ნამდვილად არ
ვაჭარბებ, წირვა და გალობა შეჩერდა, მოგვიხმეს ტაძრის ცენტრში,
უზარმაზარი გუმბათის ქვეშ, მრევლს ამცნეს ქართველთა სტუმრობა
და ალბათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს რუმინელ ხალხს წმინდა ანთიმოზ
ივერიელის უდიდესი ღვაწლი, რუმინულ მართლმადიდებლური
ეკლესიის წინაშე!... ჩვენს ემოციას ვერ აგიწერთ, დაბნეულები
ერთმანეთს ვეკვროდით, თუმცა ყველაფერი სწრაფად დალაგდა,
როდესაც მათი თხოვნა ავასრულეთ, - გვემღერა საგალობელი „შენ ხარ
ვენახი“. არასდროს ასე არ გვიმღერია... ცრემლი თავისით მოგვდიოდა
ყველას, განსაკუთრებულ ძალას ვგრძნობდით, რომ საგალობელი
ბოლომდე გვემღერა!... ენით აუწერელი რამ მოხდა ტაძარში.
აპლოდისმენტებით აგვავსეს... ეკლესიის მსახურნი და ხალხი ხელებზე
გვეფერებოდა და განსაკუთრებულ მადლიერებას გამოხატავდა. ეს ის
მომენტი იყო, როდესაც მართლა გრძნობ, რომ ცხოვრება მშვენიერია!....
დღეს ანსამბლი ლიახვი 40 წლის გახდა!..."
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ფილოსოფიურად მოაზროვნე პოლიტიკოსი
კოსტა ძუგაევი

არალეგიტიმური
თავმჯდომარეა.

„მე
უფრო
მოფილოსოფოსო
რომანტიკოს-იდეალისტი ვარ, ვიდრე
პრაგმატისტი
რეალისტ-პოლიტიკოსი.
უფრო
მსიამოვნებს,
ჩემს
სახლში,
სავარძელში ვიჯდე და წარმოვიდგინო
სხვადასხვა ისტორიული მოვლენა, ვიდრე
თვითონ მივიღო მასში მონაწილეობა“, ეს სიტყვები დოკუმენტურ-მხატვრული
რომანის
„ცეცხლსასროლი
იარაღის“
ეპილოგიდანაა.
რომანის
ავტორია
ცნობილი ოსი მწერლის, გიორგი ძუგაევის
ვაჟი კოსტა ძუგაევი, რომელიც დღეს
სამხრეთ ოსეთის რეპუბლიკის პარლამენტის

კოსტა ძუგაევი პოლიტიკით დაინტერესებული მართლაც არ
ყოფილა. ამ სტრიქონების გარდა ამას მთელი მისი ცხოვრებისეული
გზა, მისი მეგობრებისა და მეზობლების მონათხრობიც მოწმობს.
ვლადიმერ უბოჟენკო და კოსტა ბავშვობიდანვე იზრდებოდნენ
ერთ პატარა ქუჩაზე, რომელსაც, უბრალოდ, სამხედრო შესახვევი
ერქვა, რამდენიმე წლის წინათ კი გიორგი ძუგაევის სახელი
ეწოდა. როცა კოსტა პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა, ძველ
მეგობარს, ქალაქის მერს დაბეჯითებით სთხოვა, ქუჩისთვის სახელი
შეეცვალათ, ეუხერხულებოდა, არავინ იფიქროს, მამაჩემის სახელი მე
წამოვატივტივეო, მაგრამ ასევე დაბეჯითებული უარი მიიღო, - ქუჩას
სახელწოდება მწერალ გიორგი ძუგაევის პატივსაცემად მიენიჭა და შენ
რა შუაში ხარო.
ასეთი მამის შვილს გამდიდრება შეეძლო. ის კი ყველანაირად
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ცდილობდა, სხვებისაგან გამორჩეული არ ყოფილიყო, - მოგვითხრობს
ვალოდია უბოჟენკო, - თუმცა ყოველთვის ვერ ახერხებდა, - სხვებზე
კარგად სწავლობდა, ბევრს კითხულობდა და ფართო ზოგადი
განათლება ჰქონდა.
განსაკუთრებით ზუსტი მეცნიერება აინტერესებდა. ცხინვალის N6
საშუალო სკოლაში სწავლობდა, მერე სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი
დაამთავრა. პარალელურად ცხინვალის მუსიკალური სასწავლებლის
მოსწავლეც იყო.
კოსტა სამუშაოდ მაღალმთიანი სოფლის - კიროვის საშუალო
სკოლაში წავიდა მასწავლებლად (შეეძლო კი ცხინვალშივე ეშოვა
სამსახური). სოფლის სკოლის მასწავლებლებს არმიაში გაწვევა არ
ეხებოდათ, მაგრამ საკუთარი სურვილით წავიდა. ჯერ ბაიკალეთში,
მერე კი შუა აზიაში მსახურობდა. - ერთგან ძალიან ციოდა, მეორეგან
უსაშველოდ ცხელოდა, - ღიმილით იხსენებს კოსტა, თუმცა, ალბათ,
სახუმაროდ არ ჰქონდა საქმე ზომიერი კლიმატის პირობებში გაზრდილ
ჭაბუკს.
დაბრუნდა ქალაქში და მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორის
მოადგილედ დანიშნეს. მერე მშობლიურ პედაგოგიურ ინსტიტუტში
ფილოსოფიას ასწავლიდა. ამ საგნით ინსტიტუტში სწავლის
პერიოდშივე დაინტერესდა და დამოუკიდებლად მუშაობდა, ოღონდ არა
იდეოლოგიის, არამედ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მასალების
მიხედვით. როცა კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
დაამთავრა, საკანდიდატო დისერტაციად თემა აღნიშნული სფეროდან
აიღო. 1988 წელს დაიცვა და ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატის
ხარისხი მიენიჭა. მისი სადისერტაციო თემა - „თვითორგანიზაცია,
როგორც პროგრესული თვითგანვითარების არსებითი მექანიზმი“,
- რიგაში, კიევში, მოსკოვში, პერმსა და ვლადიკავკაზში გამოცემულ
მეცნიერულ ნაშრომთა კრებულებში დაიბეჭდა.
ცხინვალში დაბრუნებული კოსტა ძუგაევი 1989 წელს ლუდვიგ
ჩიბიროვმა, რომელიც მაშინ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი იყო, პრორექტორად მიიწვია.
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იგი
მომდევნო წლებში პოლიტიკაშიც ისევ ჩიბიროვმა ჩააბა.
კოსტა იდეოლოგიის დარგში მუშაობდა. საზოგადოებრივი აზრის
ფორმირებას ემსახურებოდა და, როგორც თვითონ ამბობს, „შეძლეს
ხალხის
ფსიქოლოგიაში
გარდატეხის
მოხდენა-სიძულვილის
იდეოლოგიიდან, რადიკალიზმიდან პოზიტიური მიმართულებით“.
ოთხი წლის წინ იგი „კანონმდებლობისა და ადამიანის
უფლებათა“ კომიტეტს ჩაუდგა სათავეში. კომიტეტის ამოცანა იყო
სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობის დარღვეული რიტმის
აღდგენა. საამისოდ კი უნდა შერჩეულიყო კადრები, რომლებიც
კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე იმუშავებდნენ. დიდი
მუშაობა გაიშალა ნარკომანიასთან საბრძოლველად, რაშიც ქართველი
სამართალდამცავებიც ეხმარებოდნენ. გაანადგურეს შხამიან მცენარეთა
ნათესები, დაისაჯნენ მათი გამავრცელებლები. ქართველმა კოლეგებმა
დახმარება აღმოუჩინეს კონფლიქტის წლებში უგზოუკვლოდ
დაკარგულთა მოძებნაში. ბევრი მსჯავრდებული ოსი თბილისიდან
ცხინვალში დააბრუნეს და ა. შ.
ასე თანდათან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში ბატონი კოსტა და
როცა ჩიბიროვმა, უკვე არალეგიტიმური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა,
იგი პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატად დაასახელა და
ერთხმად აირჩიეს. მისთვის პოლიტიკა უკვე ყოველდღიური
ცხოვრების წესი გახდა, ისე როგორც თავის დროზე მეცნიერული
კვლევა-ძიება იყო.
დღეს იგი ქართულ-ოსური კონფლიქტის პოლიტიკური საკითხების
რეგულირების საექსპერტო ჯგუფს ხელმძღვანელობს. ქართულოსური შეხვედრების აქტიური მონაწილეა. შარშან იანვარში ვიზიტად
იყო ზურაბ ჟვანიასთან, შეხვდა ედუარდ შევარდნაძესაც. ეს მოხდა
მისი დაქორწინებიდან ცოტა ხნის შემდეგ და ამ შეხვედრებისას
მისთვის ჩვეული იუმორით აღნიშნა კიდეც: ქართულ-ოსური
კონფლიქტის მოწესრიგებას ოპტიმისტურად რომ არ ვუყურებდე, არ
დავქორწინდებოდიო.
კოსტა ძუგაევს დიდი წვლილი მიუძღვის „სამხრეთ ოსეთის
აღორძინების ფონდის“ საქმიანობაში. თვით ფონდი ცნობილმა
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მხატვარმა გრიგოლ კოტაევმა დააარსა. მისი გარდაცვალების შემდეგ
კი ბატონმა კოსტამ განაგრძო საქმე. იგი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი
კონფლიქტის წლებში გაზეთის „ვესტნიკ იუჟნოი ოსეტიის“ გამოცემისა,
რომელიც ზომიერების გრძნობით გამოირჩეოდა, ასევე კარნახობდა
ზოგიერთ სიუჟეტს ადგილობრივ ტელევიზიაში იუმორისტული
გადაცემისათვის
„დისაგთა
ამდიონდთა“
(„საოცრებანი
და
საკვირველებანი“), ხოლო გაზეთ „იუჟნაია ოსეტიაში“ იბეჭდებოდა
მასალები სირდონოვიჩის ფსევდონიმით, რომლებშიც ყოველდღიური
საჭირბოროტო საკითხი იყო მახვილი კალმით გადმოცემული. ახლახან
ასევე მისი ინიციატივით დაიწყო ადგილობრივმა ტელევიზიამ
ქართველ პოლიტიკოსებთან ინტერვიუების ჩვენება. უკვე უჩვენეს
ინტერვიუები ნოდარ ნათაძესთან, ირინა სარიშვილ-ჭანტურიასთან,
გიორგი ბარამიძესთან, გოგა ხაინდრავასთან. ბატონი კოსტა წლების
მანძილზე კითხულობს ეთიკის კურსს ახლა უკვე სამხრეთ ოსეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
გიორგი ძუგაევი მკაცრი და მომთხოვნი მამა ყოფილა.
შრომისმოყვარეობა, უფროსებთან მოკრძალება და თავმდაბლობა
ბავშვობიდანვე მამამ ჩამინერგა, - ამბობს კოსტა და იგრძნობა, როგორ
პატივს სცემს მის ხსოვნას.
გიორგი ძუგაევი 1985 წელს გარდაიცვალა. მის დაკრძალვაზე
თბილისიდან დიდი დელეგაცია ჩამოვიდა. უმრავლესობა მწერლები
და პოეტები იყვნენ. მას იცნობდნენ თბილისში თავისი შემოქმედებით
- „მერანმა“ გამოსცა მისი რომანი „დანის პირზე“ და „ოქროს წყარო“, ამ
უკანასკნელისთვის მწერალს კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის პრემია
მიენიჭა. ქართულად გამოცემულია მისი მოთხრობებისა და ლექსების
ათამდე კრებული.
„სალამი შენდა, გულმართალო ქართველო მოძმევ!
მოველ, გამიღე სახლისა და გულის კარები“.
- ასე იწყებს ერთ-ერთ ლექსს გიორგი ძუგაევი და მერე თავისი
ბავშვობისდროინდელ ეპიზოდს იხსენებს, როდესაც მამასთან ერთად
ღამე გაათია ქართველის სახლში, დიასახლისმაც შვილივით მოუარა
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ყმაწვილს.

„ლოგინში თბილად
გამახვია, თქვა „არ შეგცივდეს“
რბილი ბალიშიც მომიტანა - თავსასთუმალი,
მერე ბუხართან მიმშრალებდა
ცეცხლზე სველ წინდებს,
და მე თქვენს სახლში
არ მეგონა თავი სტუმარი...
ის დღე გადურჩა დავიწყების უხილავ კალთას,
რამ დამავიწყოს ის წარსული - დაუვიწყარი,
აჰა, მოხუცი ისევ მოველ
შენ სახლის კართან,
ძმავ, მეგობარო,
გამიღე კარი...“
ასეთი რწმენის მქონე მამის ოჯახში გაზრდილ შვილს არ შეეძლო
ეფიქრა ზოგადად ქართველზე, როგორც მტერზე. „როგორიც არიან
ადამიანები, ისეთი არიან მათი წიგნებიც“, - წერს გეორგ ქრისტოფ
ლიხტენბერგი. და თუმცა წიგნში „ცეცხლსასროლი იარაღი“ ქართველმა
მკითხველმა შესაძლოა ავტორს ზოგი ფაქტის ასახვისას არაობიექტური
უწოდოს, შესაძლოა ზოგან იუმორიც ვერ ჩაუთვალოს იუმორად,
ერთი რამ მაინც ცხადია: იმ მასალების ფონზე, რაც ქართულ-ოსურ
კონფლიქტზე დაიწერა ორივე მხრიდან, კოსტა ძუგაევმა მოახერხა
აესახა იმდროინდელი ვითარება ღვარძლისა და გაბოროტების გარეშე.
ეს მისი ბუნებიდანაც გამომდინარეობს, ბუნებიდან კაცისა, რომელსაც
ომი და სისხლისღვრა არასოდეს ჰყვარებია. ასე აღზარდა იგი მამამ, ასე
ასწავლა დედამ, ქალბატონმა ფატიმა კალოევამ, რომელიც ათეული
წლების მანძილზე ცხინვალის სამხატვრო სასწავლებელში ანატომიასა
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და ბიოლოგიას ასწავლიდა და მოზარდთა ერთ-ერთი საყვარელი
პედაგოგი იყო. ახლა იგი პენსიაზეა და შვილთან და რძალთან - უმცროს
ფატიმასთან მშვიდად ცხოვრობს.
კოსტას მეუღლე, ფატიმა, ცხინვალის N9 საშუალო სკოლის
პედაგოგია. შეთავსებით ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტშიც
მუშაობდა დეკრეტულ შვებულებაში გასვლამდე. მისი თქმით, კოსტა
ძალზე ყურადღებიანი მეუღლე და მოსიყვარულე შვილია, დედისადმი
განსაკუთრებულ სითბოსა და მზრუნველობას იჩენს. ბევრად რბილია,
ვიდრე მე, - აღიარებს ახალგაზრდა ქალი, - ოღონდ გრძნობების
გამომჟღავნება არ უყვარს.
მართლაც, როცა ვკითხე კოსტას, მეუღლე სიყვარულით შეირთეთ,
თუ მხოლოდ მოწონებით-მეთქი, ნახევრად ხუმრობით მიპასუხა: ამის
შესახებ ფატიმა დღესაც ცდილობს გამომტეხოს, მაგრამ პასუხი ჯერაც
ვერ მიუღია.
მე კი ამაზე პასუხი 23 მარტს მივიღე, როცა მისი მეუღლე სამშობიარო
მაგიდაზე იწვა, კოსტა კი ფერწასული, მდუმარე ქანდაკებასავით იდგა
დერეფანში. მისი ყურადღება როგორმე სხვა რაიმეზე რომ გადამეტანა,
საუბარი გავუბი და, სხვათა შორის, ასეთი რამაც ვკითხე: პირველი,
ალბათ, ვაჟი გსურთ-მეთქი?
- ოღონდ თვითონ იყოს კარგად, - წარმოთქვა დაუფიქრებლად, ისე,
რომ სახეზე შეშფოთება არ მოსცილებია.
ასეთ წუთებში ადამიანი ყოველთვის იმას ამბობს, რაც გულში აქვს
და ეს სიტყვები რომ მოესმინა ფატიმას, ვფიქრობ, მისი „დაკითხვა“
აღარ დასჭირდებოდა.
ყურადღებას და მზრუნველობას მარტო ახლობლებისადმი კი არ
იჩენს, ასევე ზრუნავს მეგობრებსა თუ მეზობლებზე.
- საკმარისია, რომელიმე მეზობელს ავტომანქანა დასჭრიდეს და
კოსტა თავისი სამსახურის მანქანას სთავაზობს.
- ზამთარში უნდა ნახოთ, თავისი „დრუჟბით“ რომ მიადგება
მეზობელს, რომლის კარზეც შეშის მორები აწყვია და თავდაუზოგავად
ხერხავს, - მიყვებიან მისი ბავშვობის მეგობრები ვლადიმერ უბოჟენკო
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და ვადიმ ცხოვრებოვი.
- პოლიტიკის შემდეგ ფიზიკური შრომით სულიერად ვისვენებ, ასეთი პასუხი აქვს კოსტას, თითქოსდა მეზობლების დარდი კი არ
აწუხებდეს, მხოლოდ ისვენებდეს.
- ფულის „გაკეთების“ უამრავი საშუალება ჰქონდა, როცა
პრორექტორად მუშაობდა, როცა კონფლიქტის დროს ფინანსები ებარა,
მაგრამ კაპიკიც არ დაუხარჯავს. ოჯახში ხშირად ჰქონდა კრიტიკული
მომენტები, - კოსტას სუპერპატიოსნებას უსვამს ხაზს ვადიმი, - და
კიდევ, ადამიანს იოლად არ გაიმეტებს გასაფუჭებლად. ყოველნაირად
ეცდება, დაეხმაროს.
ვალოდია და მისი მეუღლე ლუდმილა კი შემწყნარებლური
ღიმილით იხსენებენ კოსტას სიყვარულს ცხოველებისადმი: როგორ
უვლიდა ვიღაცის მიტოვებულ ჩინურ „ბალონკას“, თბილი ჟილეტიც
უყიდა, რადგან ძაღლს სიბერისაგან ბეწვი გასცვივდა და ზამთარში
სიოდა; როგორ ამოიყვანა ქუჩაში ახდილ ჭაურაში ჩავარდნილი
ვიღაცის ძაღლი და ა. შ.
მარტის იმ მოღრუბლულ დღეს კოსტა ძუგაევს, მართლაც, ვაჟი
შეეძინა, 42 წლის ასაკში. როგორც თვითონ წერს თავისი წიგნის
ეპილოგში, მის ჯილაგს, თურმე, ასე მოსდგამს - გვიან ქორწინდებიან.
მერე მრავლდებიან. კოსტასაც სურვილი აქვს, რომ მისმა შვილებმა
იცხოვრონ მშვიდობიანი ცის ქვეშ, თავისი ადგილი იპოვონ ამ სწრაფად
ცვალებად სამყაროში.
კეთილი მიზნის დასახვით, როგორც კოსტა ძუგაევს სწამს, ყველაზე
რთული პრობლემების გადაჭრაც შეიძლება.

96

saga cxinvalelebze

სოფლის ექიმი
მანანა მაისურაძე
ხეთაგუროვო ცხინვალის რაიონის ოსური სოფელი იყო იმთავითვე.
თითო-ოროლა ქართული გვარი თუ შეგხვდებოდათ. როცა 1991
წელს ქართულ-ოსური კონფლიქტი დაიწყო, მანანა მაისურაძე,
რომელიც ამ სოფლის ამბულატორიის გამგე იყო, უკვე ხუთი წელი,
სამსახურში აღარ წავიდა. ერთ დღეს კი ამბულატორიის უმცროსი
სამედიცინო პერსონალი, ეროვნებით ოსები, სახლში ეწვია, მთელი
სოფლის სახელით სთხოვეს სამსახურში დაბრუნება და არგუმენტებიც
ჩამოუყალიბეს თხოვნის განსამტკიცებლად.
მანანასაც აღარ უყოყმანია, დაბრუნდა.
პირველივე დღეს ესაუბრნენ ერთმანეთს გულახდილად. იმათ
თავისი თქვეს, ამან თავისი. ორივე მხარეს თავისი სიმართლე ჰქონდა,
მაგრამ ერთმანეთს გაუგეს. მას შემდეგ მათს ურთიერთობაში ბზარი არ
გაჩენილა.
- არ მახსოვს, პროფესიასთან დაკავშირებით ამათთან კონფლიქტი
მომსვლოდეს. იმიტომ კი არა, რომ რამეს ვუთმობ, არამედ იმიტომ, რომ
არასოდეს არაფერი ეშლებათ. უბნის ექთანი ცხინვალიდან დადიოდა
ყოველდღე. ბებიაქალი და ფერშალი აქ, სოფელში ცხოვრობდნენ. ღამე
ვინმეს რამე რომ გაუჭირდება, სასწრაფო დახმარებას კი არ ურეკავდნენ
ცხინვალში, ამათ ეძახდნენ. და თუ განსაკუთრებით რთული სიტუაცია
არ იყო, ყველაფერს უმკლავდებოდნენ. მეორე დღეს ჩატარებულ
პროცედურებს მაცნობდნენ და არ ყოფილა შემთხვევა, მათში
კორექტივი შემეტანოს. სამივეს საშუალო სამედიცინო სასწავლებელი
წარჩინებით აქვთ დამთავრებული, ათეულობით წლების პრაქტიკულმა
გამოცდილებამ კი მაღალი დონის პროფესიონალებად აქცია, - ასე
ამაყობს თავისი მედპერსონალით მანანა ექიმი.
ათეულ წლებზე მეტი გავიდა, რაც მანანა მაისურაძე სოფელ
ხეთაგუროვოს ამბულატორიის გამგეა. აქ იგი თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე დანიშნეს. მოვიდა
როგორც თერაპევტი, დღეს კი სოფელს ემსახურება, როგორც პედიატრი,
კარდიოლოგი, ქირურგი და ხანდახან სტომატოლოგიც.
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- კბილი მერყეოდა. სხვა ჩივილებით მოვედი მანანასთან და
თან შევჩივლე, კბილი მაწუხებს და ცხინვალში წასასვლელად ვერ
მოვიცალე-მეთქი, - ამბობს ძერასა, - აბა, მიჩვენე, მითხრა ხელით
მოსინჯა, რაღაც ხელსაწყო აიღო და რამდენიმე წამში ჩემი კბილი
პინცეტზე ქანაობდა.
- ჩემს ბიჭს კი, 10 წლის თეიმურაზს, ბავშვები კაკალს რომ
აყრევინებდნენ, თავში ქვა მოხვდა და კანი გადაუსკდა, - ამბობს
თეიმურაზის დედა მანანას ქირურგიულ უნარზე, - დღის ბოლო იყო
და სანამ ცხინვალში ჩავაღწევდით, დაღამდებოდა. ბავშვი მანანასთან
გამოვაქციე. მან თავისებურად დაუყვავა, მოეფერა, ადგილობრივი
ანესთეზია ჩაუტარა და 4 ნაკერი დაადო. ახლა თემოს რამე რომ
წამოსტკივდება, თვითონ გამორბის მანანა ექიმთან.
ერთი ხნიერი ქალი ამბულატორიის წინ, ქუჩაში კომაში ჩავარდა.
მანანამ მოუსწრო და გულის კუნთში შეუყვანა ადრენალინი. ირგვლივ
შემოჯარულ ხალხს ერთდროულად აღმოხდა ოხვრა, რაც გაოცებასაც
გამოხატავდა და აღფრთოვანებასაც.
მსგავსი ფაქტი უამრავია მანანა მაისურაძის საექიმო პრაქტიკიდან,
ამიტომაც
ახლობელივით
უყვართ
იგი
ხეთაგუროვოელებს.
პატივისცემას მარტო ჰიპოკრატეს ფიცის ერთგულებით კი არ
იმსახურებს, თავისი ადამიანური თვისებების გამოც. მრავალთაგან
ერთ-ერთზე გიამბობთ.
ამბულატორიის ყოფილი დამლაგებელი ქმარს გასცილდა და
ბავშვით ხელში უმწეოდ დარჩა. ახლა ის ბავშვი უკვე ზრდასრული
ქალიშვილია და დედასთან ერთად იხსენებს, როგორ ეხმარებოდა
მის ოჯახს მანანა ექიმი: ხან გარდერობს შეუვსებდა, ხან ქვანახშირით
დატვირთულ მანქანას მიაყენებდა კარზე, ისე, რომ არც კი იცოდნენ,
ვინ გაუგზავნა.
ხეთაგუროვოს ამბულატორიაში ახლომახლო სოფლებიდანაც
მოდიან, რადგან ენდობიან და სჯერათ ექიმის, მისი დასმული
დიაგნოზისა. ზოგჯერ ავადმყოფი მოივლის ცხინვალს, ვლადიკავკაზს
და ბოლოს მისი მშველელი მაინც მანანა ექიმია. ასე მოხდა მაშინ, როცა
მისმა დასმულმა დიაგნოზმა - ტრავმატული პლევრიტი და მის მიერვე
ჩატარებულმა მკურნალობამ სხვადასხვა კლინიკა მოვლილი კაცი
გადაარჩინა, მეორეს კი პოლინეფრიტიანს, პროსტამოლი გამოუწერეს
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და მხოლოდ მანანას რჩევით გაიკეთა ანალიზები და შესაბამისი
მკურნალობაც ჩაუტარდა.
- ამას წინათ ჩემი 7 წლის შვილიშვილი მოვიყვანე მანანასთან.
გასინჯა და მითხრა, გული არ მომწონსო. წავიყვანე კარდიოლოგთან
და როცა გაიგო, ვისი რჩევითაც მივედი, დამაბარა, ჩემგან მადლობა
გადაეცი, რომ თერაპევტმა ბავშვს გულზე პრობლემა აღმოუჩინაო, ამბობს მილანას ბებია.
ხეთაგუროვოში მოსახლეობის უმეტესობამ ქართული არ იცის.
მანანამ კი - ოსური. მაგრამ ექიმსა და პაციენტს შორის გაუგებრობა არ
ხდება.
87 წლის მოხუცი ქალი შემოვიდა ექიმის კაბინეტში. მანანამ წინ
დაისვა და ქართულად მიმართა: აბა, ზინა, გისმენ!
ზინამაც ყველა თავისი ჩივილი ჩამოუთვალა ოსურად. მანანა
თავს უქნევდა, გავიგეო. მერე რეცეპტი გამოუწერა და ქართულად
დაწვრილებით განუმარტა, რა როგორ მიეღო. პაციენტიც თავს უქნევდა.
ორივემ ერთმანეთს შესანიშნავად გაუგო, თუმცა ჩემთვის გამოცანად
დარჩა მათი ასეთი დიალოგის საიდუმლო.
ტრადიციულ ქართულ ოჯახში გაიზარდა მანანა, უმცროს ძმასთან
ერთად. დედა ცხინვალში ცნობილი გერმანული ენის სპეციალისტი,
ევგენია საძაგლიშვილი, 30 წლის წინ გარდაიცვალა. მამა კი, უაღრესად კეთილშობილი და ჰუმანური პიროვნება, საქართველოს
დამსახურებული ჟურნალისტი დიმიტრი მაისურაძე, ბოლო დრომდე
განაგრძობდა პროფესიით მოღვაწეობას თბილისში გაზეთ „ჩვენი
მამულის“ რედაქტორად. მანანას მყარი და შეხმატკბილებული ოჯახი
აქვს ავთანდილ ქოქოევთან. სამი შვილიდან ორი დაოჯახებულია.
მათ ბიზნეს აკადემია საერთაშორისო ეკონომიკური სამართლისა და
საერთაშორისო სამართლის იურიდიული ფაკულტეტები დაამთავრეს.
მანანას ყველა მათგანისათვის ყოფნის დრო, ენერგია, გულისხმიერება.
ექვს ათეულ წელს გადააბიჯა, მაგრამ კვლავ ენერგიულად ირჯება
სამსახურში, სახლის წინ გამართულ ბაღ-ბოსტანში, სამზარეულოში.
იგი სანთელივით იწვის და ანათებს, გულის სითბოთი კურნავს
ირგვლივ მყოფთ, როგორც ფიზიკური, ისე სულიერი სენისაგან.
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ცხინვალის უკრაინელი მშენებელი
პეტრე ტიტოვი
პეტრე ტიტოვი უკრაინაში დაიბადა და გაიზარდა, მაგრამ
ცხინვალის საპატიო მოქალაქის წოდება რომ არსებობდეს,
უპირველესად მას მიანიჭებდნენ ამ ტიტულს. 50 წელი ემსახურა ამ
პატარა და მყუდრო, მრავალეროვნულ ქალაქს და დიდი წვლილიც
შეიტანა მის განვითარებაში. აქ დააფრთიანა ჯერ შვილები, მერე
შვილიშვილებიც. პეტრე უბრალოდ ცხინვალის მკვიდრი კი არ გახდა,
არამედ მისი აქტიური მაშენებელი - ქალაქის მრავალსართულიანი
კორპუსების „შემოქმედი“.
ცხინვალის რკინა-ბეტონის ქარხნის მოწინავე მეარმატურეს, პეტრე
ტიტოვს 53 წლის მუშაობის სტაჟი დაუგროვდა. ზოგი ამ ასაკში აღარც
მუშაობს, პეტრე კი იგივე ხალისით შრომობდა და ახალ თაობებს
ზრდიდა, საქმეს ასწავლიდა. კილომეტრობით არმატურა აქვს მის
ხელებს დაწნული, ათობით ახალგაზრდას შეასწავლა და შეაყვარა
თავისი პროფესია.
პეტრე ტიტოვის 80 წლის იუბილე მისმა დიდმა ოჯახმა ცხინვალში
ერთად აღნიშნა. მეგობრებიც ბევრი ეწვია, ქართველები, ოსები, სომხები,
ებრაელები. ამ მრავალეროვნულ ქალაქში ყველა მისი მეგობარი იყო,
ყველას გამორჩეულად უყვარდა პეტრე, მშრომელი ადამიანი და
უერთგულესი მეგობარი. ძალიან უყვარდათ მისი ნაამბობის მოსმენა იგი ხომ ცოცხალი მემატიანე იყო საბჭოთა ეპოქის. მუშაობა ადრეული
ასაკიდან დაიწყო, 25 წლისას უკვე შრომის საპატიო ჯილდო გადასცეს.
მერე იყო დიდი სამამულო ომი. პეტრეც სხვებთან ერთად იბრძოდა
ფაშისტურ გერმანიასთან. ერთ-ერთ ბრძოლაში მძიმედ დაიჭრა და
სამხედრო ჰოსპიტალში მოათავსეს. აღნიშნული ჰოსპიტალი კი
ევაკუაციით ცხინვალში მოხვდა.
...და დარჩა მშენებარე ქალაქში უკრაინელი მებრძოლი. გარდა
იმისა, რომ თავისი პროფესიის საუკეთესო ოსტატი იყო, მას ბევრი
ისეთი ადამიანური თვისებაც ჰქონდა, რის გამოც შეიყვარეს, თბილი
გული უჩვენეს ცხინვალელებმა.
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მალე პეტრესთვის ცხინვალი ისეთივე მშობლიური გახდა, როგორიც
უკრაინული სამშობლო, სადაც ყოველ წელს მიემგზავრებოდა ხოლმე
შვებულების დროს თავისიანების მოსანახულებლად. ნათესაობა
უკრაინაში დაბრუნებას თხოვდა, მაგრამ ვერ დატოვა ცხინვალი, ამ
ქალაქზე და მის მაცხოვრებლებზე დიდი ამაგი ჰქონდა გაწეული.
აქ ხომ პეტრე ტიტოვს ყველა იცნობდა. სიამაყით ევსებოდა გული,
როცა მრავალსართულიან სახლებს ჩაუვლიდა; რამდენი შრომა
იყო ჩადებული თითოეულ მათგანში, რამდენი ოჯახი გაახარეს
ახალმოსახლეობით.
ყველა მის ბრიგადაში ცდილობდა მოხვედრას. ერთი დიდი,
ინტერნაციონალური ოჯახივით იყვნენ. ყველას ეხმარებოდა, რითაც
შეეძლო, ყველასთვის მეგობრულად და მამობრივად მზრუნველი
იყო. მისი ბრიგადის მიერ შესრულებული სამუშაოები მუდამ მაღალი
ხარისხით გამოირჩეოდა.
ასეთი ადამიანების თავდადებული შრომის შედეგად გახდა
მშვიდობიანი,
კაცთმოყვარე
ცხინვალი,
მრავალსართულიანი
კორპუსებით დამშვენებულ, თანამედროვე იერის ქალაქად.
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უკანასკნელი ებრაელები ცხინვალში
გერცელ და თამარ მანაშეროვები
ცხინვალში მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ებრაელები
შეადგენდნენ. გასული საუკუნის 80-იან წლებში მათი უმრავლესობა
ისრაელის ახალშექმნილ სახელმწიფოში გაემგზავრა, ხოლო ქართულოსური კონფლიქტის დროს თითქმის ყველა მათგანი ისტორიულ
სამშობლოში დაბრუნდა. კონფლიქტის შემდეგ ცხინვალში თითოოროლა ებრაელი შემორჩა. მათ შორის იყო გერცელ და თამარ
მანაშეროვების ოჯახი. მიუხედავად იმისა, რომ მათი შვილები უკვე
დიდი ხანია ისრაელში ცხოვრობდნენ, მშობლებს ერთი წუთითაც არ
უფიქრიათ მშობლიური ცხინვალის მიტოვება.
იყო პერიოდი, როდესაც მანაშეროვებს ძალიან გაუჭირდათ (ისევე,
როგორც ცხინვალის დარჩენილ მოსახლეობას), მაგრამ სიძნელეები
ირგვლივ მყოფმა, კეთილმა ხალხმა გადაატანინეს, ზოგი შეშით
ამარაგებდა, ზოგი - პროდუქტებით, ისინიც სიკეთით პასუხობდნენ,
თავიანთ მეზობლებს ლუკმას უყოფდნენ.
- ცხინვალის გარდა ვერსად გავძლებ, - ხშირად გაიგონებდით
გერცელ მანაშეროვისაგან.
თამარ მანაშეროვა აქტიურად თანამშრომლობდა თბილისში
არსებულ მსოფლიო ებრაელთა დახმარების ორგანიზაცია „ჯოინტის“
ხელმძღვანელობასთან,
რომლის დახმარებით შეუმსუბუქდათ
საყოფაცხოვრებო პირობები ცხინვალში დარჩენილ ხელმოკლე
ებრაელებს.
თამარ მანაშეროვა ცხინვალის ებრაელთა თემის კოორდინატორი და
მეთვალყურე იყო. ცხინვალელი ებრაელები ყოველ თვე ღებულობდნენ
კვების პროდუქტებს, შეშას, თბილ ტანსაცმელს.
გორში „ჯოინტმა“ დააარსა ქალთა კავშირი „ნანა“, სადაც ცხინვალის
მოსახლეობის პრობლემებზეც საუბრობდნენ და, შეძლებისდაგვარად,
ეხმარებოდნენ მათ. თამარი ცხინვალის ქალთა საბჭოს წევრიც
გახლდათ.
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„კიდევ კარგი, რომ საქმით დაკავებული ვარ, თორემ, ყველა ჩემი
ნათესავი და ახლობელი ისრაელშია და მათზე ფიქრი დამთრგუნავდა",
- მითხრა ერთხელ მან. - „ჩემიანებივით მხარში მიდგანან აქაურები,
მამხნევებენ. ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა კი მაინც შვილებისგან
შორს ყოფნაა, სამ წელიწადში ერთხელ ვახერხებთ მათ მონახულებას.
ცხინვალის გარეშე ყოფნა კი, დიდი ხნით, მართლაც არ შემიძლია".
2008 წლამდე ცხინვალში იყვნენ მეუღლეები და ადგილობრივ
მაცხოვრებლებთან ერთად იზიარებდნენ ჭირსა და ლხინს. შემდეგ
გერცელ მანაშეროვები ავად გახდა და მანაშეროვები სამკურნალოდ
ისრაელში შვილებთან გაემგზავრნენ... შემდეგ იყო 2008 წლის
აგვისტოს ომი და ცხინვალში აღარ დაბრუნდნენ, ისრაელში დარჩნენ.
გერცელი დღეს ცოცხალი აღარაა, თამარი კი ცხინვალში ჩასვლაზე
ოცნებობს; ისევე, როგორც მისი შვილები, რომელთათვისაც ცხინვალი,
ერთი მხრივ, შორეული მოგონებაა, ხოლო მეორე მხრივ - მშობლების
უსაყვარლესი ადგილი, სადაც მათ ცხოვრების უდიდესი ნაწილი
გაატარეს და ვერ შეელივნენ იქაურობას.
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მსახიობი, პოეტი, დედა
ლუდმილა გალავანოვა
- ჩემთვის არ არსებობს
მეტნაკლებად
გამორჩეული
როლი. ყველა ისევე თანაბრად
ძვირფასია, როგორც დედის
თვის შვილები, რადგან ყვე
ლა მათგანს შევალიე გუ
ლის სითბო და უზღვავი
ენერგია. - ეს გულწრფელი
სიტყვები სამხრეთ ოსეთის
კოსტა ხეთაგუროვის სახე
ლობის
სახელმწიფო
თე
ატრის მსახიობს, საქართველოს სსრ დამსახურებულ არტისტს,
კოსტა ხეთაგუროვის პრემიის ლაურეატს ლუდმილა გალავანოვას
ეკუთვნის. მათს სიმართლეში რომ დარწმუნდე, ლ. გალავანოვას მიერ
განსახიერებული რამდენიმე როლი მაინც უნდა გქონდეს ნანახი.
და მაინც, ხომ არის როლი, რომელთანაც განსაკუთრებით მღელვარე
მოგონებები აკავშირებს. ერთ-ერთი მათგანია დედა ვლ. კაიროვის
მიერ დადგმულ ვლ. გაგლოევის პიესაში „თქმულება დედაზე“. პიესის
მთავარი გმირი გოსამა გაზდანოვა რეალურად არსებული პიროვნებაა.
ცხოვრობდა ჩრდილოეთ ოსეთში. მან შვიდი ვაჟი გაზარდა და
შვიდივემ დიდი სამამულო ომის ფრონტზე სამშობლოს დაცვის წმიდა
საკურთხეველზე დადო თავი.
რეჟისორისათვის
გაბედული
ნაბიჯი
იყო
ახალგაზრდა
მსახიობისათვის ასეთი ნდობის გამოცხადება, მაგრამ ლ. გალავანოვამ
გაამართლა ნდობა. მან ხომ მამა დაკარგა დიდ სამამულო ომში და
საკუთარ თავზე იწვნია ომის სიმძიმე.
როცა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო თეატრმა „თქმულება
დედაზე“ საგასტროლოდ ორჯონიკიძეში ჩაიტანა, გაზდანოვების
მრავალრიცხოვანმა მონაგარმა ბილეთების ასაღებად იწყო დენა
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თეატრში. გაზდანოვას ორი ქვრივი რძალი დაინტერესდა მათი
დედამთილის როლის შემსრულებელი მსახიობით; და როცა თეატრის
ფოიეში დ. გალავანოვა იხილეს, იმედგაცრუება და უკმაყოფილება
ვერ დაფარეს - ასე ახალგაზრდა ქალი გოსამას განცდებს როგორ
გადმოსცემსო.
სპექტაკლი საღამოს შედგა. ცოტა ხანში დარბაზში ცხვირსახოცები
აშრიალდა. მეორე მოქმედების მიმდინარეობისას რომელიღაც
მაყურებელი ცუდად გახდა და სასწრაფო დახმარებას გამოუძახეს.
სპექტაკლის ბოლოს კი 15 კაცი გაზდანოვას ოჯახის წევრებიდან
სცენაზე ავიდნენ და კიდევ ერთხელ დაიტირეს გოსამას შვილებიც და
დედის მწარე ბედიც. სცენა და დარბაზიც ცრემლების ტბაში ჩაიძირა.
ამ სპექტაკლმა 29 წლის მსახიობს 1967 წელს ზონალურ კონკურსში
გამარჯვებულს პრემია და საქართველოს სსრ დამსახურებული
არტისტის წოდება მიენიჭა.
რამდენიმე წლის წინ „თქმულება დედაზე“ ხელახლა დადგა
აზარევიჩმა დიდი სამამულო ომის დამთავრების 40 წლისთავთან
დაკავშირებით, დედის როლში კვლავ ლუდმილა მიიწვიეს. სპექტაკლს
წელიწადში სამ-ოთხჯერ მაინც უჩვენებენ ჩრდილოეთ ოსეთის
ტელევიზიით. სპექტაკლში განსაკუთრებით შთამბეჭდავი, ემოციური
სცენაა დედის მონოლოგი აკვანთან. ამ სცენის ბოლოს ვინ ხელზე
ჰკოცნიდა მსახიობს, ვინ კაბის კალთაზე. აი, გაიტანა აკვანი სცენიდან,
მოიხსნა გრიმი, გაიხადა კოსტუმი და ამ დროს კვლავ გამოიძახა
მაყურებელმა სცენაზე. ასე განმეორდა რამდენჯერმე. ბედნიერებისაგან
გული ყელში ებჯინებოდა და ცრემლებს ძლივს იკავებდა.
რას წარმოიდგენდნენ ცხინვალის რაიონის ტბეთის მცხოვრებნი
სოფლის სკოლის პედაგოგები, გრაფ გალავანოვი და ქსენია ზასოხოვა,
რომ მათი უფროსი ქალიშვილი ასეთ ნიჭს გამოამჟღავნებდა და ამგვარ
აღიარებას მოიპოვებდა. მამა კარგად არც ახსოვს. 4 წლისა იყო, როცა
ოჯახის თავი სამამულო ომში წავიდა და ისე დაიღუპა, უმცროსი
ქალიშვილის - გალინას დაბადების ამბავიც არ შეუტყვია.
მთელი

სიცოცხლის

მანძილზე

გრძნობდა

ლუდმილა

მამის
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უკმარისობას. მახლობლებისგან, მეზობლებისგან იცოდა, რომ იგი
კეთილი, ჭკვიანი, ვაჟკაცური სილამაზის მქონე მამაკაცი იყო და
მის არსებაში მომწიფებული გრძნობები, უმამოდ განვლილი მრუმე
დღეები შემდგომში ლექსად გამოხატა ქალმა:

მამა, გიცნობ სურათებით, - ფრთა ვინ შემჭრა პატარას...
შიმშილმა და სივალალემ რა შავი დღე მატარა...
დაზოგილი ლუკმებით და დედის მწარე ცრემლებით,
გავიზარდე ფეხშიშველა, - აგრემც შემოგევლები.
მეც ხალხისთვის დავიწვები, როგორც წმინდა სანთელი,
მეც მასავით მომეფინოს უკვდავების ნათელი.
ამტანი ვარ, არ ვეცემი, ჯანმრთელიც ვარ, ძლიერიც,
რომ ანდერძი, სხვას გადავცე მამაჩემის მიერი.
არც დედის ალერსი რგებია გულუხვად: ორი წლისა იყო, ძმა რომ
შეეძინა, და სულ ესმოდა: „შენ დიდი ხარ, პატარებს უნდა დაუთმო, ეს
უმცროსებს სჭირდებათ...“, და შეეჩვია დათმობას, მოთმენას... დედამ
მარტომ გაზარდა და მათზე ახლობელიც არავინ ჰყავდათ შვილებს,
მეგობრებივით იყვნენ დედასთან. ასეა ახლა თავის ქალიშვილებთანაც.
პირველს მას ანდობენ თავიანთ სიხარულსა და ტკივილს მარინაც და
ალიონაც.
საშუალო სკოლის დამთავრებისთანავე ლ. გალავანოვამ მ.
გორკის სახელობის მოსკოვის აკადემიურ მხატვრულ თეატრთან
არსებული ნემიროვიჩ-დანჩენკოს სახელობის სკოლა-სტუდიაში
ჩაირიცხა საკონკურსო გარჩევის შემდეგ. შემდეგ სამხრეთ ოსეთის
სხვა რამდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად. სტუდიაში მათ სცენური
ხელოვნების შესანიშნავი სკოლა გაიარეს ვ. ტოპოსკოვის, ვ. მარკოვისა
და სკრიაბინის ხელმძღვანელობით. მისი თანაკურსელები იყვნენ
შემდგომში თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობები ვისოცკი, ჟ.
ურბანსკი, ს. ლაზარევი.
სკოლა-სტუდიის აღნიშნულმა ჯგუფმა სამხრეთ ოსეთის
სახელმწიფო თეატრის სცენაზე ჩამოიტანა სადიპლომო სპექტაკლები
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ვ. რაზოვის „უთანაბრო ბრძოლა“, რომელშიც ლ. გალავანოვა
დედის როლს ასრულებდა, რ. ხუბეცოვას და კ. სალამოვის „ორი
ქორწილი“ (როზა), ფლასტჩერის „ესპანელი მღვდელი“ (ვიოლანდა);
მომზადებული ჰქონდათ დიდი საკონცერტო პროგრამა.
მაყურებელმა პირველივე დადგმებიდან აღიარა ყველა მათი
სპექტაკლი, შეიყვარა ახალგაზრდა მსახიობები. დღეისათვის იმ
ჯგუფიდან თეატრის წამყვანი ძალაა: რ. ჩაბიევი, რ. ძაგოევი, კ. ჩოჩიევი,
თ. ხარებოვი, ი. ჯიკაევი, ხ. ჯუსოევი, ე. გუგვყვა, ნ. გოიაევა.
ლ. გალავანოვამ ფანატიკურად შეიყვარა სცენა. იგი ცხოვრობდა
იმ ადამიანის ცხოვრებით, ვისაც განასახიერებდა სცენაზე და
მაყურებელმაც შეიყვარა იგი. დღემდე მსახიობს 50 როლი აქვს
ნათამაშები როგორც ტრაგიკული, ასევე კომიკური და ძნელია
განსაზღვრო, სად უფრო ძლიერია იგი, რადგან როცა ტრაგიკულ
როლს განასახიერებს, მაყურებელიც მასთან ერთად ტირის, ხოლო თუ
კომიკური როლი აქვს, მასთან ერთად იცინის. 13 წელია ზედიზედ
იდგმება ჩვენს თეატრში ოსური დასის მიერ კაჭკაჭიშვილის და
გ. ნახუცრიშვილის კომედია „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“.
და დარბაზი ყოველთვის სავსეა. მაყურებელს ტექსტი უკვე
გაზეპირებული აქვს და ზოგჯერ მსახიობებს კარნახობს კიდეც. ასევე
უყვარს მაყურებელს მისი აგაფია ტიხონოვნა გიგოლის „ქორწინებაში“,
აფიათი და მნათი ბამხალოვის „დედამთილში“, მინათი მ. გუცმაზოვის
„მგლებში“, მაგდა გ. ნართიკოევის „მაზლისცოლებში“ და სხვა.
განსაკუთრებით ძლიერია ლ. გალავანოვა დედის როლში. ასეთი
მას ოთხი როლი აქვს განსახიერებული. პირველი დედის როლის
იყო ზალოგაფების სპექტაკლში „მამულის სიკეთე“. მისი ხალო
დიდბუნებოვანი, მორალურად სპეტაკი ქალია. მან გაბედულად
გაილაშქრა ძველისძველი მავნე ჩვეულების - სისხლის აღების
დასაცავად.
იგი ერთდროულად სამ დადგმაში სამი დედის როლს ასრულებდა.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ყველაზე დიდი აღიარება მოუტანა ვ.
გაგლოევის პიესამ „თქმულება დედაზე“, რომელიც კაიროვმა დადგა
ცხინვალის თეატრის სცენაზე.
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გოსამას როლს დიდი შეფასება მისცეს რსფსრ ხელოვნების
დამსახურებულმა მოღვაწემ გ. ხუგაევმა; ცნობილმა ოსმა მოღვაწემ
ვ. აბაევმა დიდი სიხარული გამოხატა იმის გამო, რომ ოსურ სცენაზე
ნიჭიერი მსახიობი იხილა. „ლ. გალავანოვას გოსამა ხელოვნების
უმაღლესი მწვერვალია, - თქვა მან, - მჯერა, რომ მსახიობს დიდი
მომავალი აქვს“.
მესამე იყო ს. კაიტოვის „დედის გული“, აგრეთვე კაიროვის მიერ
განხორციელებული. აქ ლ. გალავანოვა - ნინა თანამედროვე დედაა.
სამივე დედას თავისი მკვეთრად გამოხატული და დასამახსოვრებელი
სახე აქვს. არც ერთი დედა არ ჰგავს მეორეს.
დრამატული და ჰეროიკულ-რომანტიკული როლების გარდა ლ.
გალავანოვა მაყურებლის წინაშე წარსდგა, როგორც სოციალური და
ღრმა ფსიქოლოგიური როლების შემსრულებელი მსახიობი.
მსოფლიო
კლასიკოსთა
ნაწარმოებებიდან
მრავალი
დასამახსოვრებელი როლი შექმნა მსახიობმა. მათგან აღსანიშნავია
დუენია შერიდანის „დუენიაში“. ე. შილერის „დონ კარლოსში“ და
ტიტანია შექსპირის „ჰამლეტსა“ და „ზაფხულის ღამის სიზმრებში“ და
სხვა.
თეატრში მოღვაწეობის პარალელურად ლ. გალავანოვამ სამხრეთ
ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის
ფაკულტეტიც დაამთავრა და ამით თითქოს პატივი მიაგო მამის
ხსოვნას, დედის ოცნებას, რომელთაც სურდათ შვილებიც ეხილათ
პედაგოგის როლში. თუმცა განა სცენაზე განსახიერებული ლუდმილას
როლები არ ასწავლიან ადამიანებს სიკეთეს, სათნოებას, ჰუმანიზმს,
სამშობლოს სიყვარულს. ეს თემებია მისი პოეზიის თემაც, ამ რამდენიმე
წლის წინ რომ გამოიტანა მკითხველთ სამსჯავროზე. გვიან დაიწყო
გალავანოვამ თავისი განცდების ლექსად ჩამოყალიბება, მაგრამ უკვე
მოიპოვა პოეზიის მოყვარულთა სიმპათია. ოსურად გამოვიდა მისი
ლექსების კრებული „ცის ლაჟვარდი“, რომლის ქართულ თარგმანსაც
ამზადებს პოეტი ქალი მ. ხეთაგუროვა და ამ წლის ბოლოს გამოსცემს
„მერანი“. ლუდმილა კი უკვე მეორე წიგნს ამზადებს ოსურ ენაზე
გამოსაცემად.
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მის ლექსზე „ჩემო ოსეთო“ შექმნილი სიმღერა უცებ აიტაცა ხალხმა,
სად აღარ მღერიან მას.
თავიდან თუ პოეტის ლექსებში ინტიმური ლირიკა სჭარბობდა,
ახლა უკვე მოქალაქეობრივი დომინირებს.
ხშირად უმართავენ შეხვედრებს სხვადასხვა სოფლებში ლ.
გალავანოვას სასოფლო კულტურის სახლებსა თუ კლუბის სცენებზე
იგი კითხულობს საკუთარ ლექსებს, ნაწყვეტებს სპექტაკლებიდან.
ხალხმა შეიყვარა მსახიობი, დეკლამატორი და პოეტი. ეს მისი
ბავშვობის დროიდან მოყოლებული ერთ-ერთი ოცნება იყო და იგი
განხორციელდა. ჰქონდა სხვა ოცნებებიც, როგორიც იყო, თუნდაც,
აკორდეონზე დაკვრის სწავლა, მაგრამ ომისა და მის შემდგომ მძიმე
წლებში ამის საშუალება არ მიეცა. სამაგიეროდ მისმა უფროსმა
ქალიშვილმა მარინამ დაამთავრა მუსიკალური სასწავლებლის
აკორდეონის კლასი. მისი ოცნებები, როგორც ამქვეყნად ხშირად ხდება,
მისივე შვილებში ისხამს ფრთებს. დედის გულს კი მეტი რა უნდა.
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„ფარნი“ კულტურის სამსახურში

თვითმოქმედ ფოლკლორულ ანსამბლ „ფარნს“ ოცდახუთი
წელი შეუსრულდა. იგი ჩამოაყალიბა საქართველოს სსრ სახალხო
არტისტმა ვასილ (ვაკა) ჯატიევმა და უკანასკნელ წლებამდე მისი
უცვლელი სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო. რამდენიმე წლის წინათ
მას დაბადებიდან 70 წლის იუბილე გადაუხადეს და მალე ვასილ
ჯატიევმა მის მიერ დიდი რუდუნებით შექმნილი სიმღერისა და ცეკვის
ფოლკლორული კოლექტივი ვალერი ფლიევს გადაულოცა, რომლის
ანგარიშზეც წარმატების აღმნიშვნელი მრავალი ჯილდოა.
ორი ათეული წლის მანძილზე ანსამბლმა დაამუშავა და
თავის რეპერტუარში დაამკვიდრა ოსური ხალხური ცეკვები
„ხილგა“, „მიპატიჟება“, „ხონგა“, „ნართების ცეკვა“, „ქალთა ცეკვა“,
ორიგინალურობით გამოირჩევა უძველესი ოსური ცეკვა, „სიმდის“
ნაირსახეობა „სანდრაყი“, რომლის სოლისტები არიან საერთაშორისო
ფესტივალების ორგზის ლაურეატები ზინაიდა ლალიევა და
ბოთაზ სლანოვი. ისინი ყველაზე უფროსები არიან „ფარნში“, სადაც
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „სიმდიდან“ მოვიდნენ. იქ
დაუფლებულ ოსტატობას ახლა ფოლკლორულ ანსამბლში იყენებენ.
ანსამბლ „ფარნის“ მიზანი იმთავითვე იყო ეროვნული კულტურის
ნიმუშების შეგროვება, მათი შენარჩუნება და განვითარება, მომავალი
თაობებისათვის გადაცემა. სიმღერისა და ცეკვის ნიმუშების
შესაგროვებლად კი სპეციალური კომისიის წევრები თვეების მანძილზე
110

saga cxinvalelebze

დადიოდნენ მთიან ოსურ სოფლებში, ხეობიდან ხეობაში, ეცნობოდნენ
ცეკვის ცალკეულ ნიმუშებს, იწერდნენ ოსური ხალხური სიმღერების
ტექსტებსა და მუსიკას. ცეკვა „სიმდს“, თურმე, ყოველ სოფელში
თავისი მუსიკა და ილეთები ჰქონდა. მათი ერთმანეთთან შეჯერებით
შემუშავდა და შეიქმნა სწორედ ცეკვა „სანდრაყი“. ანსამბლში
დამდგმელი რეჟისორი იყო ჩრდილოეთ ოსეთის დამსახურებული
არტისტი ვლადიმერ კაიროვი, სიმღერის გუნდს საქართველოს
დამსახურებული არტისტები გიორგი თედეევი და აქიმ ჯიკაევი
ხელმძღვანელობდნენ, ცეკვებს - ვასილ ჯატიევი, ანსამბლის უხუცესი
წევრია 70 წლის მედოლე ქ. ბიქოევი, ბატონმა ვაკამ თბილისიდან
მოიწვია ქორეოგრაფები, მუსიკოსები. „ფარნელები“ დღესაც
მადლიერებით იხსენებენ კომპოზიტორ მიხეილ ცირინაშვილისა და
სხვათა ამაგს.
არსებობის მანძილზე ანსამბლმა თავისი შემოქმედება გააცნო
არა მარტო საქართველოს ყველა კუთხის მაყურებლებს, არამედ
ვლადიკავკაზის, მოსკოვის, ბელგოროდის, კრასნოდარის ხალხური
შემოქმედების მოყვარულთაც. გარდა ოსურისა, მათ რეპერტუარში იყო
კავკასიური, ქართული, კერძოდ - ხევსურული, აჭარული, სვანური,
აფხაზური ცეკვებიც.
1989 წელს ანსამბლმა ესპანეთში გამართულ ხალხური
თვითმოქმედების მსოფლიო ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო
1993 წელს იტალიაში მსოფლიო ფესტივალზე დიდი ქება დაიმსახურა,
რასაც მადლობის წერილიც მოჰყვა.
ახლახან ანსამბლს ვეწვიე. მთავრდება რეპეტიცია. დარბაზიდან
ყველა გადის, რჩებიან მხოლოდ ვალერი ფლიევი და ირინა ქოქოევა.
აგროსერვისის დირექტორი ბატონი ვალერი, რომელიც ანსამბლ
„სიმდის“ ყოფილი მოცეკვავეა და ცხინვალის მუსიკალური სკოლის
დამსახურებული პედაგოგი, ქალბატონი ირინა ახლა მომავალი
რეპერტუარის შესახებ, სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრაზე მსჯელობენ.
პრობლემები კი, როგორც ყველას დღეს, „ფარნსაც“ უამრავი აქვს, მაგრამ
ოპტიმიზმი და საქმისადმი სიყვარული ყველა სიძნელიდან უჩვენებენ
გამოსავალს ადამიანს. ამის დამადასტურებელია ის ორი ათეული
წელი, რასაც ანსამბლმა გაუძლო და დღემდე არსებობს.
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მახარბეგ თუღანოვის შეგირდები
ფერმწერი ბორის სანაკოევი
მახარბეგ
თუღნოვის
მიერ
დაარსებული
ბავშვთა
სახვითი
ხელოვნების სტუდიის ერთ-ერთი
პირველი
მოსწავლეთაგანი
იყო
ბორის სანაკოევი. შენიშნა რა მისი
სწრაფვა ფერწერისაკენ და დიდი
შრომისმოყვარეობა, მახარბეგ თუღა
ნოვმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ოს
ჭაბუკს ეს ინტერესი სასიცოცხლო
მიზნად გაეხადა. მახარბეგ თუღანოვი მარტო ფუნჯით ოსტატობას
კი არ ასწავლიდა თავის მოწაფეებს, მათ ადამიანის, თავისი კუთხის,
სამშობლოს სიყვარულსაც უნერგავდა. ამასთან მშობელი მამასავით
ზრუნავდა ყოველ მათგანზე.
- იმისათვის, რომ მოსწავლეთა თავმოყვარეობის შელახვის გარეშე
გამოერკვია, თუ ვის როგორი პირობები ჰქონდა ოჯახში, მახარბეგი
სხვადასხვა ხერხს მიმართავდა, - იგონებს ბ. სანაკოევი, - მაგალითად,
დაავალებდა მათ რომ დაეხატათ ბინა, რომელშიც ცხოვრობდნენ.
მოსწავლეთა მიერ რეალურად ასახული ნახატების მიხედვით
მშვენივრად ხვდებოდა, თუ ვის უფრო უჭირდა და მერე მათთვის
მიჰქონდა საღებავები, ფუნჯები, ქაღალდები. სტუდიის სამხატვრო
სასწავლებლად გადაკეთების შემდეგ ბორის სანაკოევმა კვლავ
მონდომებით განაგრძო სახვითი ხელოვნების საიდუმლოებებში
წვდომა და მისი დამთავრების შემდებ 1938 წელს მოსკოვში გაემგზავრა,
სურიკოვის სახელობის სამხატვრო ინსტიტუტის სტუდენტი გახდა,
სადაც ხელოვნებაზე უზომოდ შეყვარებული ოსი ჭაბუკი მთელ დროს
ახმარდა სწავლასა და მოლბერტთან მუშაობას.
მაგრამ დაიწყო დიდი სამამულო ომი და სამშობლომ დასაცავად
მოუხმო თავის შვილებს. ბორისი პირველივე დღეებიდან ჩაება
ომში, მხოლოდ 1946 წელს დაუბრუნდა სასწავლებელს და განაგრძო
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ხელოვნების აღმართზე ნაბიჯ-ნაბიჯ სვლა, რაშიც დიდი წვლილი
მიუძღვოდა ფუნჯის ცნობილ ოსტატებს, აკადემიკოს ვ. ეფანოვს,
პროფესორებს: პ. მალკოვსა და ს. დუდნიკს. ისინი დიდ იმედებს
ამყარებდნენ ნიჭიერ მოწაფეზე და ამ იმედის დადასტურებას
წარმოადგენდა ბ. სანაკოევის სადიპლომო ნამუშევარი „კოსტა
ბავშვებთან“, რომელიც შემდგომში ფართო მასებმა აღიარეს.
აქედან დაიწყო მისი შემოქმედებითი წვით სავსე გზა ხელოვნებაში.
სანაკოევის ფერწერული ტილოები შეიყვარეს და აღიარეს არა მარტო
მშობლიურ კუთხეში. იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის უამრავი
ქალაქისა და დედაქალაქის საგამოფენო დარბაზები მოიარა მისმა
ნახატებმა. მისი სურათი „ოცნებამ გაიტაცა“ პირველი ნამუშევარი იყო
სამხრეთ ოსეთის მხატვართაგან, რომელიც ტრეტიაკოვის გალერეაში
გამოფინეს.
ინსტიტუტის წარჩინებით დამთავრებისა და სამშობლოში
დაბრუნების შემდეგ იგი ეწევა არა მარტო შემოქმედებით, არამედ
აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობასაც. მახარბეგ თუღანოვის
სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში ღირსეულად აგრძელებს
თავისი პირველი მასწავლებლის მიერ დამკვიდრებულ ტრადიციებს.
ზრუნავს ახალგაზრდა თაობის ნიჭისა და უნარის გაფურჩქვნაზე,
ზრდის მათ შრომისმოყვარეობის, ხელოვნების მაღალი იდეალებისადმი
ერთგულების გრძნობით, იყო არჩეული საქართველოს მხატვართა
კავშირის სამხრეთ ოსეთის განყოფილების თავმჯდომარედ. მის
მიერ შექმნილია შესანიშნავი მხატვრული ტილოები: „წარსულში“,
„მშობლიური სიმღერა“, „თუღანოვის პორტრეტი“, „მწუხარი“,
„ლიბანის ტრაგედია“ და სხვა.
სამხრეთ ოსეთის მხატვართა გამოფენაზე, რომელიც ცხინვალის
მხატვართა სახლში მოეწყო, დამთვალიერებელთა, სახვითი
ხელოვნების მოყვარულთა ყურადღება მიიპყრო მისმა ტილოებმა
„სიმღერა კოსტაზე“ და „37 წელი“. პირველი მათგანი თუ ლირიკულობის
შესანიშნავი ნიმუშია, მეორეში, მრუმე ფერი სჭარბობს, - ერთმანეთის
ზურგს ეფარებიან შიშით და ძრწოლით შეპყრობილი ადამიანები.
სურათზე მთელი სიცხადით ჩანს იმ მძიმე წლების სულის შემხუთავი,
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დამთრგუნავი ატმოსფერო.
ხელოვანის მიერ მაღალ დონეზე შექმნილი ღრმაშინაარსიანი
ფერწერული ტილოები, მისი როლი სამხრეთ ოსეთის მხატვრობის
განვითარების, ახალი თაობის აღზრდის საქმეში, ღირსეულად
იქნა დაფასებული. 1957 წელს ბ. სანაკოევს საქართველოს სსრ
დამსახურებული მოღვაწის, ხოლო 1980 წელს საქართველოს სსრ
სახალხო მხატვრის საპატიო წოდება მიენიჭა. იგი, აგრეთვე, კოსტა
ხეთაგუროვის პრემიის ლაურეატია.
„ჩემი დაღუპული მეგობრები“ - აი მისი ერთ-ერთი ბოლო ნაშრომის
თემა. მხატვარმა მეტრონახევრიან ტილოზე გააცოცხლა წარსულის
ძვირფასი წლები და ამ ცხოვრებიდან ადრე წასული ადამიანები,
რომლებმაც ნათელი კვალი დაუტოვეს მშობლიურ ხალხს, ახლობლებს,
მეგობრებს.
2020 წელს ცხინვალში მისი დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს
აღნიშნავენ. ამ თარიღის ღირსეულად აღნიშვნისთვის ქალაქის
კულტურის მესვეურებმა სამზადისი უკვე დაიწყეს.
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ნდობა
შალვა მაისურაძე
თბილისიდან ცხინვალში სტუმრად ჩამოსულ ახალგაზრდა ქალს
დედამ უხასიათობა შეატყო.
- ამ ბოლო დროს გულის ფრიალი და ჩხვლეტები მაწუხებს, უპასუხა კითხვაზე მადინამ და დედის დაკვირვებულ მზერას თვალი
მოარიდა.
- ქურთაში წავიდეთ, შალიკო ექიმს უნდა გაგასინჯო, - დაფაცურდა
შეშფოთებული ქალი.
- არ არის საჭირო, თბილისში პროფესორთან ვიყავი, წამლებიც
გამომიწერა, ალბათ მალე გამივლის. თან ცხინვალში ექიმების მეტი რა
არის, სოფლის სამედიცინო პუნქტში რატომ მივდივართ? - შეუბრუნა
მადინამ.
დედამ მაინც თავისი გაიტანა. შალვა ექიმს ყველაზე მეტად
ენდობოდა. ნათელმირონობაც აკავშირებდათ; ჯიოევების ოჯახში
სუფრა ისე არ გაიშლებოდა, შალვა სტუმრად რომ არ მოეწვიათ.
ჯერ ისევ დილა იყო, ქურთის საექიმო უბნის ეზოს კარი რომ შეაღეს.
გულთბილად, ღიმილით შეხვდნენ თეთრხალათიანები.
შალვამ ყურადღებით გასინჯა ახალგაზრდა ქალი და დიაგნოზიც
დაუსვა - ვეგეტონევროზი სტენოკარდიული მოვლენებით, და ვიდრე
დანიშნულებას მისცემდა, ტაქტიანად ჩაურთო - გეტყობათ, რაღაცაზე
გინერვიულიათო. რაც დედას დაუმალა, ექიმს გაუმხილა. მეუღლესთან
უთანხმოება ჰქონია ოჯახში.
- ეს დაავადება მედიკამენტოზური მკურნალობის გარეშეც
გაივლის, მთავარია ცხოვრების სწორი რეჟიმის შემუშავება,
სიმშვიდე, სუფთა ჰაერი, ნერვებს იოლად ნუ აჰყვებით, ზოგჯერ
მეუღლესაც დაუთმეთ, უფრო გამარტივდება თქვენი ურთიერთობა
და გულიც აღარ შეგაწუხებთ, - მამაშვილურად დაარიგა ცხოვრებაში
მრავლისმნახველმა ექიმმა.
რაღაც თბილი გრძნობა გამოჰყვა დედა-შვილს. ახლაღა მიხვდა
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ახალგაზრდა ქალი, თუ რატომ იყო, მის ოჯახში ვინმეს რამე რომ
გაუჭირდებოდა, სხვა ექიმის გახსენებაც არ სურდათ. თბილისელმა
პროფესორმაც იგივე დიაგნოზი დაუსვა, თითქმის იგივე წამლები
გამოუწერა, მაგრამ სულაც არ დაინტერესებულა ავადმყოფობის
გამომწვევი
მიზეზებით,
არც
მაინცდამაინც
თანაგრძნობა
გამოუმჟღავნებია. რას იზამ, ექიმი ერთია, ავადმყოფი მრავალი...
თუმცა, აი, სწორად აქ არის იმ საიდუმლოების გასაღები, რის გამოც ასე
უყვარდათ და პატივს სცემდნენ ქურთის საექიმო უბნის კუთვნილი
სოფლების მცხოვრებნი შალიკო მაისურაძეს, რომელიც აგერ უკვე სამი
ათეული წელია, ფხიზლად იდგა მათი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე.
ცხინვალის რაიონში ქურთის საექიმო უბანი მოსახლეობის
მხრივ ყველაზე მრავალრიცხოვანი, შესაბამისად, ყველაზე რთული
უბანი იყო. იგი ემსახურებოდა ქურთის, კეხვის, მონასტრის,
აჩაბეთის, თამარაშენისა და გუჯაბაურის მშრომელებს. ეს უბანი
ხელმძღვანელობდა, აგრეთვე, ქემერტისა და ხეითის საფერშლო
უბნებსაც. მრავალმხრივ და ნაყოფიერ მუშაობას ეწეოდნენ უბნის
ექთნები. აქ მუშაობის მრავალი წლის სტაჟი ჰქონდათ: ციცია
მინდიაშვილს, თამარ მაისურაძეს, მარო ნაბიჭვრიშვილს, მაყვალა
ელბაქიძეს. მათ გვერდით მათივე მიბაძვით გამოცდილებას იძენდნენ
ახალგაზრდები: მერი კახნიაშვილი, ლილი მელანაშვილი, ლუიზა
მეტრეველი.
მტკიცედ შეკრული მეგობრული კოლექტივი იყო საექიმო უბანზე,
და ეს, როგორც ყველგან და ყოველთვის, წარმატებათა საფუძველია.
მათ კარგად ჰქონდათ შეგნებული, რომ ავადმყოფობისა და უდროო
სიკვდილიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა კაცობრიობის ნომერ პირველი
პრობლემაა და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ თავიანთ
სამოქმედო უბანზე მაქსიმალურად მოეგვარებინათ ყველა პრობლემა.
ბიჭიკო ბასიშვილი ერთხელ ცუდად შეიქნა. შემთხვევით, იმ დროს,
მის ოჯახში მყოფმა ნაცნობმა ექიმმა რაღაც აბები მისცა და დაამშვიდა
- მალე გაგივლისო. ექიმის წასვლიდან ნახევარი საათის შემდეგ კვლავ
მოუარა აუტანელმა ტკივილმა მუცლის არეში და გონება დააკარგვინა.
მაშინ კი სასწრაფოდ მოჰგვარეს შალვა ექიმი.
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პულსი წყვეტილი, მუცლის პრესი დაჭიმული - კუჭის
მიკროპერფორაციაა, - დაასკვნა ექიმმა და დაუყოვნებლივ სტაციონარში
გადაყვანა დაუპირა. გზაშივე გაუსკდა კუჭი ავადმყოფს. რაღაც წუთებმა
გადაწყვიტეს სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი. შალვა ექიმს რომ
დიაგნოზი სწორად არ დაესვა, ჯანღონით სავსე კაცი გამოაკლდებოდა
სოფელს. ასევე მის მიერ სწორად დასმულმა დიაგნოზმა გადაურჩინა
დავით კავსაძეს გოგონა გამსკდარი ბრმა ნაწლავისაგან გამოწვეული
პერიტონიტისგან. ასევე სიკვდილისაგან იხსნა ბაბულია ბასიშვილიც,
ინსულტის დაწყების წინ რომ მოუსწრო ექიმმა. წნევის საზომ აპარატში
ვერცხლისწყლის სვეტი ზღვარს გადასცილდა. შალვამ სწორად მიიღო
ყოველგვარი ზომა და ვიდრე ავადმყოფს გონება არ დაუბრუნდა, მის
სასთუმალს არ მოსცილებია.
სასიამოვნო საუბარი იცოდა შალვა მაისურაძემ. მის ყოველ
სიტყვაში ოპტიმიზმი, ყოველივე კარგის, გამარჯვების რწმენა ჟღერდა.
ალბათ, ამიტომაც იყო, რომ ზოგჯერ ავადმყოფს არც კი უნიშნავდა
მედიკამეტოზურ მკურნალობას, არც რაიმე პროცედურას უტარებდა.
მისი ნახვის შემდეგ ავადმყოფი გაცილებით უკეთ გრძნობდა
თავს, ფეხზეც ბევრი წამომდგარა ექიმის მიერ დაიმედებული,
განსაკუთრებული რომ არაფერი აწუხებდა.
თუ ექიმის გასინჯვის შემდეგ ავადმყოფმა თავი უკეთესად
არ იგრძნო, ჯობია ასეთმა ექიმმა მკურნალის პროფესიას თავი
დაანებოს - იტყოდა ხოლმე შალვა ექიმი. მართლაც, ფსიქოლოგიური
მიდგომა ავადმყოფთან, მისი გამხნევება, დაიმედება, ხომ ყველაზე
ეფექტური საშუალებაა მის განსაკურნად. ამიტომაც იყო, რომ მასთან
ცხინვალიდანაც ამოდიოდნენ.
...მადინა კი რამდენიმე დღეში თავს შესანიშნავად გრძნობდა.
თბილისიდან
მეუღლემაც
ჩამოაკითხა
და
თითქოს
მათ
ურთიერთობებშიც რაღაც შეიცვალა, მეტი სითბო გაჩნდა. დედამისმა
სახლში ტრადიციული სუფრა გაშალა, რომლის თამადაც შალვა ექიმი
იყო. ბევრი კარგი სადღეგრძელო დაილია; მათ შორის ქართველებისა
და ოსების მეგობრობის, ნათესაობისა და ნათელმირონობის განსხვავებული სასმისით შეისვა.
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მოგონებანი გარდასულ დღეთა
კლარა (ზამირა) კოტაევა და პეტრე ტეხოვი
ცხინვალის საზოგადოებრიობამ
ცნობილი ოსი მოცეკვავე წყვილის
- კლარა (ზამირა) კოტაევასა
და პეტრე ტეხოვის იუბილე
აღნიშნა.
იუბილართათვის
ეს
ზეიმი რამდენიმე მნიშვნელოვან
თარიღს მოიცავს - დაბადებიდან,
შესაბამისად, 55 და 60, სასცენო
მოღვაწეობის 40 და შეუღლების 35
წლისთავს.
კლარასა და პეტრეს შეგნებული ცხოვრება სწორედ სცენიდან
დაიწყო. სრულიად ახალგაზრდები მოხვდნენ აქაური სიმღერისა
და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „სიმდში“ და ისე მოიხიბლნენ
- მაყურებლის მხრივ მათდამი გამოხატული სიყვარულით,
აპლოდისმენტებით, ოვაციებით, - რომ სხვა პროფესიაზე აღარც
უფიქრიათ. ამასობაში 40 წელიც გასულა!.. ახლა თვითონ ზრდიან
მომავალ თაობებს ხალხური ცეკვებისადმი სიყვარულით და მათთან
ერთად იზიარებენ მიღწეულით გამოწვეულ სიხარულს.
ადამიანის ცხოვრებაში ხომ ერთმანეთს ცვლიან ცუდი და კარგი,
მრუმე და მზიანი დღეები. ცოლ-ქმრის მოგონებათა კალეიდოსკოპში
კი მაინც ნათელი ფერები ჭარბობს. ესენი ის პიროვნებები არიან,
პირადი ცხოვრება საყვარელ პროფესიას რომ მიუძღვნეს და ყოველ
ცხოვრებისეულ მომენტს მასთან მიმართებით რომ აღიქვამენ.
ცოლ-ქმრის რეპერტუარში იყო როგორც საყოფაცხოვრებო თემებზე
დადგმული ცეკვები, - „წყაროსთან“, „პაემანზე“, ისე აზერბაიჯანული,
ავარიული, სომხური, ქართული და სხვა ხალხთა ცეკვები, მაგრამ
ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწიეს ოსური ხალხური ცეკვით
„ნარნარი“. მას ასრულებდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში
გამართულ კონცერტებზე და აგრეთვე, ყოფილი სსრ კავშირის
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ქალაქებში. ბოლოს უკვე ისე ხშირად დადიოდნენ „სიმდთან“
ერთად გასტროლებზე, რომ სახლში ყოფნა წელიწადში მხოლოდ
3 თვეს უწევდათ. მაინც ახერხებდნენ, რომ მათს ოჯახს მეზობელი
ოჯახებისთვის დამახასიათებელი წეს-ჩვეულებებით ეცხოვრა,
სტუმარს დახვედროდა, მახლობლებისა თუ მეზობლების გვერდით
ყოფილიყვნენ ჭირსა და ლხინში. მალე მადინამ აახმიანა სახლი, გოგოს
ბიჭიც მოჰყვა, 16 წლის შემდეგ ნაბოლარა ქალიშვილიც შეეძინათ.
არც სცენაზე თმობდნენ პირველობას!
დაფასება და აღიარება არც შინ აკლდათ. თბილისში სხვადასხვა
დღესასწაულსა და საიუბილეო კონცერტზე ყოველთვის მონაწილეობდა
„სიმდი“, რომლის წამყვან ნომრად კვლავ რჩებოდა კლარა კოტაევასა
და პეტრე ტეხოვის მიერ შესრულებული „ნარნარი“.
12 წლის მანძილზე ყველა თბილისობაზე მონაწილეობდნენ, ცეკვავდნენ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის, ფილარმონიის,
რუსთაველის თეატრის სცენებზე. კლარა დღემდე სათუთად ინახავს
თენგიზ სუხიშვილის მეუღლის ცნობილი მოცეკვავის, ინგა თევზაძის
ნაჩუქარ საცეკვაო შავ სარტყელს. ასევე ტკბილ მოგონებად რჩება
ცოლ-ქმარს ლატავრა ფოჩიანთან და ფრიდონ სულაბერიძესთან
ერთობლივად გამართული კონცერტები, ისინი ქართულს ცეკვავდნენ,
ესენი - ოსურს.
რეპეტიციებს თბილისში სუხიშვილ-რამიშვილის ანსამბლთან
ერთად გადიოდნენ, რომ კონცერტებზე ერთად შეესრულებინათ
სოლო ნომერი. რა დაავიწყებს კლარას ერთ-ერთი რეპეტიციის დროს
ნინო რამიშვილის შეძახილს მისი მისამართით: „აი, ერთადერთი
პროფესიული წყვილი! შეხედეთ, როგორ დაფრინავს ეს ქალი?! ნუ
გძინავთ, გოგოებო, გამოიღვიძეთ!“... ხოლო ერთ-ერთ კონცერტზე
სუხიშვილ-რამიშვილის ანსამბლთან მარტო ცოლ-ქმარი კი არა, მათი
უკვე მოსწრებული ქალ-ვაჟიც ასრულებდა მშობლებთან სინქრონულად
„ნარნარს“. მაყურებელთან ერთად ქართული ანსამბლის წევრებიც
ისე მოიხიბლნენ, რომ ცეკვის დასასრულს თენგიზ სუხიშვილმა და
„სიმდის“ შემსრულებელმა ოცმა ჭაბუკმა ბავშვები ხელიდან ხელში
აყვანილნი შემოატარეს სცენაზე.
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მათ ასეთ წარმატებაში დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს
სსრ დამსახურებულ არტისტს, ანსამბლ „სიმდის“ სამხატვრო
ხელმძღვანელს მელს შავლოხოვს, რომლის ამაგზე განსაკუთრებული
მადლიერების გრძნობით საუბრობენ კლარა და პეტრე.
1979 წელს კლარა კოტაევასა და პეტრე ტეხოვს საქართველოს სსრ
დამსახურებული არტისტის წოდება მიანიჭეს. ხოლო 1982 წელს,
სასცენო მოღვაწეობიდან 22 წლის შემდეგ, ცოლ-ქმარი დამსახურებულ
პენსიაზე გააცილა მშობლიურმა ანსამბლმა.
დიდხანს ვერ გაუძლეს მშვიდ ცხოვრებას ცეკვისთვის შექმნილმა
წყვილმა; ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში
ცეკვის სტუდია გახსნეს და მთელი თავისი ცოდნა-გამოცდილება
ახალგაზრდების დაოსტატებას მოახმარეს. კვლავ, წარმატებები,
კვლავ, გასტროლები: პოლონეთში, იტალიაში. საიდანაც ჯილდოებით
ხელდამშვენებულნი ბრუნდებოდნენ.
ქართულ-ოსური კონფლიქტი ტრაგედიად ექცათ. პირველ რიგში
იმიტომ, რომ ორივე ხალხი მათთვის თანაბრად ახლობელი და
ძვირფასი იყო. ცოლ-ქმარმა დატოვა ცხინვალი და ჩრდილოეთ ოსეთს
მიაშურა. იქ მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებით სასახლეში
განაგრძეს ახალგაზრდების წვრთნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელია უკვე გაწყდა შემოქმედებითი
კონტაქტები თბილისთან, არც მათ დავიწყებიათ თბილისური სითბო
და არც იქიდან ავიწყებენ თავს. მადინამ თბილისის სახელმწიფო
კონსერვატორია დაამთავრა და ბედი თავისსავე თანაკურსელს,
თბილისელ დავით ოკუჯავას დაუკავშირა. უკვე სამი შვილი ჰყავთ.
- თურმე ისევ ვახსოვართ თბილისში, გულაჩუყებული მიამბობს
კლარა, - ჩემი შვილიშვილები თბილისის ერთ-ერთ მუსიკალურ
სკოლაში სწავლობენ და როცა შეუტყვიათ, ვისი შთამომავლებიც არიან,
სწავლების გადასახადისაგან გაათავისუფლეს, ჩვენ კი დიდი მოკითხვა
შემოგვითვალეს“.
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ხევსური მსახიობის ცხინვალური ეპოპეა
ცისანა გიგაური
50-იან წლებში ხევსურები იძულებით
ჩამოასახლეს ბარში. მათ შორის იყო
არხოტელი ბეწიკა და ლელა გიგაურების
ოჯახიც, რომელიც გარდაბნის რაიონის
სოფელ „გამარჯვების“ მკვიდრნი გახდა.
უფროსი ვაჟი, ირაკლი, ორი წლისა ჰყავდათ,
ნანატრი ქალიშვილი - ცისანა კი უკვე ბარში
შეეძინათ. მთელი თავისი ბუნებით იგი მაინც
ხევსურის ქალია, ლაღი და თავისუფალი,
გულალალი და ბუნებასავით პირდაპირი.
სწორედ ამან მოხიბლა მისი კოლეგა ჰამლეტ
გოგიძე, რომ ცხინვალის თეატრში ჩამოსვლიდან რამდენიმე თვის
შემდეგ საქორწინო გვირგვინი დაიდგეს ახალგაზრდებმა და ცისანა
გიგაური თამარაშნელების რძალი გახდა.
ცისანა რუსთავის ქიმია-მათემატიკურ სკოლაში სწავლობდა
და თითქოს, სულ სხვა მომავალი უნდა ჰქონოდა, მაგრამ ლეილა
აბაშიძემ ეკრანიდან ისე დაატყვევა, ღამეები არ ეძინა მსახიობობაზე
მეოცნებეს. სერგო ზაქარიაძის სახელობის კულტსაგანმანათლებლო
სასწავლებელში ჩააბარა თეატრალურ განყოფილებაზე... სამი წლის
შემდეგ კი ცხინვალის სახელმწიფო თეატრის ქართულ დასში
გამოგზავნეს და მას შემდეგ უკვე 46 წელი გავიდა.
ცხინვალის თეატრში ფეხის შედგმისთანავე ურეპეტიციოდ
ათამაშეს
გრიგოლ
ნახუცრიშვილის
„ფიროსმანში“
ვარინკა,
სანაკოევის „ბედის ვარსკლავში“ ციური და ა. ბერიაშვილის „ბიჭო
გოგიაში“ კუკუშკა. „ბიჭო გოგიათი“ გაიხსნა იმ წელიწადს სეზონი
და ცისანასთვისაც დაიწყო მღელვარებით აღსავსე ცხოვრება. ძალზე
შორს იდგა კუკუშკას პიროვნება მისი განმასახიერებელი მსახიობის
ბუნებისაგან - სად ახალგაზრდა, ქარაფშუტა, მოკლეკაბიანი კუკუშკა
და სად სერიოზული, დინჯი ცისანა გიგაური. მაგრამ სწორედ აქ
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შეძლო პირველად მსახიობური გარდასახვა, შეძლო და არა მარტო
მაყურებელს დაამახსოვრა თავი, არამედ გაითავისა და უკვე
სიამოვნებით თამაშობდა.
თანდათან გამოირჩა ხალასი ნიჭით, შეიყვარა მაყურებელმა
და მოუთმენლად მოელოდა მის გამოჩენას სცენაზე ახალ-ახალი
როლებით. აღიარება კი მაინც ნინიკოს როლმა მოუტანა ლაშა
თაბუკაშვილის პიესაში „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“. თვით
პატარა როლებშიც კი აღიარებას პოულობდა. კომედიებში თამაში
არ მიყვარს, უფრო ტრაგედიები და დრამები მიზიდავსო, - ამბობს
მსახიობი და მისი გარეგნობის, გამომეტყველების მიხედვით თუ
განვსჯით, თითქოს ლოგიკურად მივიჩნევთ ასეთ მისწრაფებას მთელი თავისი გამომეტყველებით, სიარულის მანერით იგი ისეთი
ნატურაა, გამუდმებით რომ თითქოს რაღაცაზე წუხს, თითქოს ვიღაცის
საშველად მიისწრაფის.
ძნელია ყველა იმ რამდენიმე ათეულ როლზე ილაპარაკო, 40 წლის
მანძილზე რომ განასახიერა ცხინვალის თეატრის სცენაზე ცისანა
გიგაურმა, მათგან 30-ზე მეტი ხომ მთავარი როლი იყო და თავისი
სულის ნაწილი ჩააქსოვა თითოეულს მსახიობმა.
ყველაზე მძიმედ დევნილობის პირველი წლები ახსოვს.
„დიდი გაჭირვება იყო, უშუქობა, სასტუმროებს და ნათესავებს
თავშეფარებულმა დასის წევრებმა ერთმანეთი მალევე მოძებნეს და
თეატრის აღდგენა დაიწყეს. ცხინვალის სული ხომ თეატრში უნდა
შენარჩუნებულიყო“, - იხსენებს ის. შენობის გარეშე და სიმბოლური
ხელფასების ამარა დარჩენილმა დღეს უკვე 140-წლოვანი თეატრის
მაშინდელმა დასმა მაინც შეძლო მომავლის ცხინვალისთვის თეატრის
გადარჩენა. ციცო, კოლეგებთან ერთად, ამ ყოველივეს გული და სული
იყო.
„რაც 90-იან წლებში ქართულ-ოსურ ურთიერთობებში მოხდა,
ყველა ჩვენთაგანის ბრალია. რაღაც დავაკელით ერთმანეთს, საკმარისი
სიყვარული არ გვქონდა, ეტყობა, ამით კი ჩვენმა საერთო მტერმა
ისარგებლა და დაგვაპირისპირა. ცხინვალის თეატრის ქართული და
ოსური დასებიც ერთიანი კულტურული ორგანიზმი იყო ქალაქის
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ხელოვნების მოყვარულთათვის. მაგრამ როგორც საზოგადოება გაიყო
მაშინ, ისე თეატრიც. ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით, ამის ღრმად მწამს“, ამბობს ციცო.
28 წელია ცხინვალის თეატრი დევნილობაშია, დღემდე ურთულეს
პირობებში უწევთ მუშაობა, შენობა კვლავ არ აქვთ, ხელფასები
- სასურველზე ბევრად დაბალი. მიუხედავად ამისა, მრავალი
წარმატებული, მაყურებლისთვის დასამახსოვრებელი პრემიერა
გამართეს.
ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი უკვე 140 წლისაა. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით
თეატრის უფროსი თაობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს,
ცისანა (ციცო) გიგაურს, ქართული კულტურის განვითარებაში
შეტანილი
განსაკუთრებული
წვლილისთვის,
კულტურის
სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო, „ხელოვნების ქურუმი“ გადაეცა.
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„რუსი ექიმი“
ვალენტინა იაკიმოვა
მარად ამოუცნობი რჩება სიყვარულის
საიდუმლო, თუ რის საფუძველზე შეიძლება
ქალ-ვაჟს ერთმანეთი შეუყვარდეს. სწორედ
ასეთი სიყვარული ეწვია ცხინვალიდან
ალმა- ათაში წასულ დიმიტრი ცხოვრებოვს.
იგი ვალენტინა იაკიმოვასთან ერთ კურსზე
სწავლობდა.
1956 წელს ჩამოიყვანა დიმიტრი
ცხოვრებოვმა
ვალენტინა
ცხინვალში.
მისთვის მალე გახდა მშობლიური აქაური
გარემოც, აქაური ხალხიც, რაშიც, ალბათ,
იმ ფაქტმაც ითამაშა გარკვეული როლი, რომ მისი მშობლების ოჯახიც
მოგზაურ ცხოვრებას ეწეოდა.
ვალენტინას მამა ვორონეჟის ოლქში ცხოვრობდა, ერთი უბრალო
მწყემსი იყო, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ იგი ლენინგრადის
(ამჟამად სანქტ-პეტერბურგი) უნივერსიტეტის სტუდენტი გახადა. უკვე
ცოლშვილიანი იყო, როცა დიპლომი მიიღო და ყაზახეთს გაემგზავრა.
ყაზახეთის დედაქალაქ ალმა-ატაში დაამთავრეს მისმა ქალიშვილებმა
უმაღლესი სასწავლებლები: უფროსმა, კლავდიამ - არქიტექტურის
განხრით, ვალენტინამ კი ექიმობა არჩია.
ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე შეუღლდნენ დიმიტრი და
ვალენტინა და სამუშაოდ აქტიუბინსკის ერთ-ერთ რაიონს მიაშურეს.
ვალენტინა იხსენებს, თუ როგორ აჩუქა დედამ ახალმოსახლეებს
ერთი ტაფა, ერთი ქვაბი, ორი თეფში, ორი კოვზი და წყვილი დანაჩანგალი. სულ ეს იყო მათი ავლადიდება, და კიდევ ნათელი, ფართო
ოთახი, რომელიც უფრო იმიტომ ჩანდა დიდი, რომ ცარიელი იყო.
წლისთავზე სერგეი შეეძინათ.
როდესაც სამხრეთ ოსეთში, დაბა ქვაისაში მაღაროები ამუშავდა,
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ვალენტინას მეუღლისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია და ერთად
დაბრუნდნენ დიმიტრი ცხოვრებოვის სამშობლოში.
იოლი არ იყო ახლადმშენებარე მაღაროელთა დაბაში ცხოვრება.
ირგვლივ ულამაზესი ბუნება იყო, მაგრამ იმდენი საქმე გამოუჩნდათ,
ამ სილამაზით ტკბობისთის სადღა ეცალათ. მოდიოდნენ სხვადასხვა
დაავადებით, უფრო ხშირად, ციებით შეწუხებული ადამიანები,
მოდიოდნენ ჩივილით, რომ „ავმა ქარმა დაჰკრათ“, „უჟმური შეეყარათ“;
და ვალენტინას, გარდა მედიკამენტებით მკურნალობისა, სიტყვით
მკურნალობაც უხდებოდა, რათა დაერწმუნებინა მთიელები, რომ
არავითარი უცნობი და საშიში ძალები არ არსებობდნენ.
დაბოლოს ცხინვალი. აქ ვალენტინამ სამშობიარო სახლში დაიწყო
მუშაობა მიკროპედიატრად. მერე ჩვილ ბავშვთა სახლის გამგეობა
დააკისრეს, მისი რეორგანიზაციის შემდეგ კი ცხინვალის ბავშვთა
საქალაქო პოლიკლინიკაში იმუშავა 7 წელი უბნის ექიმად. 1976 წლიდან
ბავშვთა საავადმყოფოში გადავიდა. ვერა და ვერ შეეგუვნენ უმისობას
ჩვილთა მშობლები. სათითაოდ დაივლიდნენ ხოლმე ყველა კაბინეტს
„რუსი ექიმის“ ძებნაში და ხშირად საავადმყოფოშიც აკითხავდნენ.
„პატარა გოგონას გვიან ღამით სიცხემ აუწია, ღამის 3 საათისათვის
40,5 გრადუსი უჩვენა. დედამ პალტო გადაიცვა და გეზი სტალინის
ქუჩისაკენ, ვალენტინას სახლისკენ აიღო. დიდხანს იდგა კართან
და ბოლოს ზარს გაუბედავად დააჭირა თითი. ფანჯარაზე ფარდა
გადაიწია და ისევ დაიხურა. რამდენიმე წუთში ეზოს კარი გაიღო და
პალტოში გამოწყობილი ვალენტინა ექიმი გამოვიდა.
- აბა, ჩქარა, სირბილით! - თქვა მან და არც კი უკითხავს, რა უნდოდა
ზინა ვალიევას ამ შუაღამისას. - ან რა კითხვა უნდოდა, ძალზე ცუდი
მდგომარეობა რომ არ ჰქონოდა, ხომ არ შემაწუხებდა?! - უთხრა
უკვე დილით ექიმმა კოლეგებს, როცა ბავშვს სიცხემ უკლო და გონს
მოვიდა. უამრავი მსგავსი ფაქტის გახსენება შეიძლება ვალენტინას
ცხოვრებიდან. ამიტომაც მოიპოვა საყოველთაო სიყვარული და ნდობა
„რუსმა ექიმმა“ ცხინვალში.
თვით ვალენტინა თავის ღვაწლს მოკრძალებულად აფასებდა
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მუდამ: „ყოველთვის იმას ვაკეთებ, რაც შემიძლია“. მაგრამ მის
მაგივრად ლაპარაკობენ მისი კოლეგები, პაციენტები, მათი მშობლები.
ლაპარაკობენ ცოცხალი ფაქტებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი
„საიდუმლო“ კი მაინც ისაა, რომ მას მთელი გულით უყვარდა
ბავშვები. ორი შვილისა და ოთხი შვილიშვილის ბებია ისეთივე
გულისხმიერებითა და სიყვარულით ექცეოდა სხვის შვილებს, როგორც
თავისას. განყოფილების წინადადებებისა და შთაბეჭდილებათა
წიგნში ვალენტინა ექიმის მისამართით ჩაწერილი თბილი
სიტყვებიდან განსაკუთრებით ჟღერს 12 წლის გოგონას მიმართვა:
„თქვენ მე სიცოცხლე მაჩუქეთ“. ვინ იცის, რამდენი მისი თანატოლის
ბედია ამ სიტყვებით გამოხატული იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ
აუნაზღაურებელი საჩუქარი მიიღეს.
დედ-მამის გზას გაჰყვა სერგეიც. ორჯონიკიძის სამედიცინო
ინსტიტუტი დაამთავრა, ჩელიაბინსკის ოლქის ქალაქ ზლატოუსტში
გაიარა პრაქტიკა და უკვე წლებია, ცხინვალის საოლქო საავადმყოფოს
ქირურგია.
უმცროსმა ვაჟმა ალექსანდრემ კი სამხედრო სამსახური ირჩია და
ამჟამად ცოლ-შვილით ესტონეთში მსახურობს. შვებულების დროს
ყოველთვის სიხარულით მოდის მშობლიურ კერაზე, სადაც თბილი და
მეგობრული ატმოსფერო სუფევს.
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შენ საქართველოს დედოფლობა დაგმშვენდებოდა
ქრისტინე თედიაშვილი
ქრისტინე თედიაშვილი ყველაფერში
არაჩვეულებრივი იყო: საუკეთესო თვისე
ბებით შემკული ადამიანი, შესანიშნავი ექიმი,
მზრუნველი დედა, რომელმაც საკუთარ
მაგალითზე გაზარდა არაჩვეულებრივი შვი
ლები და შვილიშვილები. თუ არ გიყვარს
ადამიანი ზოგადად, და კონკრეტულად,
ბავშვები, ვერ იქნები არა მარტო კარგი
პედიატრი, არამედ ჩვეულებრივიც და არც
არავის დაამახსოვრდები.
ქალბატონ ქრისტინეს კი დღესაც ყველა სიყვარულით იხსენებს
ცხინვალშიც, ჯავაშიც, ლენინგორშიც, ზნაურშიც... მას ფეხით ჰქონდა
შემოვლილი ყველა რაიონი. მაღალმთიან სოფლებში ასაღწევად ცხენზე
ჯდომასაც დაეუფლა, რათა იქ მცხოვრები პატარებისთვის, საჭირო
შემთხვევაში, დროულად გაეწია დახმარება.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების
დიპლომი ყველასათვის ცნობილ ავადსახსენებელ დღეს - 1941 წლის
22 ივნისს გადასცეს. და დაიწყო მისი მოღვაწეობა ჯერ ცხინვალის
ბავშვთა ჯანმრთელობისათვის; შემდეგ კი, როცა გამოცდილება
დაუგროვდა, ოლქის მთავარ პედიატრად დანიშნეს და უკვე მთელი
ოლქის მასშტაბით მისი საზრუნავი გახდა ბავშვების ჯანმრთელობის
დაცვა.
ამ სფეროში დაგროვილი გამოცდილება გადაჰქონდა ფურცლებზე
გვიან ღამით, როცა ყველას ეძინა ოჯახში. სწორედ იმ ფურცლების
საფუძველზე დაწერა მოხსენება, რომელიც მოსკოვში გამართულ
დარგის მუშაკთა კონფერენციაზე წაიკითხა. მისმა მოხსენებამ
დააინტერესა სოციალისტური შრომის სამგზის გმირი, აკადემიკოსი
სპერანსკი და ურჩია ქრისტინე თედიაშვილს, თავისი ნაშრომი
მონოგრაფიის სახით მოემზადებინა, რომ მისით პედიატრთა მომავალ
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თაობებს ესარგებლათ.
1971 წელს ჟურნალ „საქართველოს ქალში“ გამოქვეყნებული
პოეტისა და პუბლიცისტის, ნაზი კილასონიას ნარკვევი „შესანიშნავი
გული“, რომელიც ქალბატონ ქრისტინეს მიუძღვნა, ასე იწყება:
„ცხინვალელებზე დაწეროთ რამე და ქრისტინე თედიაშვილს გვერდი
აუაროთ?.. ეს შეუძლებელია!“ - ასე დამოძღვრეს ცხინვალელებმა ნაზი
კილასონია, რომელიც ქალბატონ ქრისტინესთან შეხვედრამდე ჯერ
მისი პატარა პაციენტების მშობლებს გაესაუბრა და მერე ცნობილ ექიმპედიატრსაც; შეხვდა, გაიცნო და მისი პიროვნებით, მოღვაწეობით
აღტაცებული დარჩა.
მეც ამ აზრისა ვიყავი თავის დროზე, როცა საოლქო გაზეთ „საბჭოთა
ოსეთში“ ვმუშაობდი, რომ აუცილებლად უნდა დამეწერა ნარკვევი
ქრისტინე თედიაშვილზე, მაგრამ, სანამ მე გეგმებს ვაწყობდი, ჩემმა
კოლეგამ, ქალდე ბურნაძემ დამასწრო და დაწერა. როცა წავიკითხე,
კმაყოფილი დავრჩი და დავმშვიდდი, რადგან მთავარი იყო, რომ
დაიწერა კარგი წერილი და რა მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინ დაწერდა!
ორ ათეულ წელზე მეტი გავიდა, რაც იგი აღარ არის აღარც
ცხინვალში და არც ამქვეყნად, მასზე მოგონებები კი კვლავ ცოცხლობენ
ადამიანების მეხსიერებაში, როგორც პიროვნების, როგორც კოლეგის
და, რა თქმა უნდა, როგორც ექიმის... თავისი მოღვაწეობის დაწყების
პირველ ხანას ცხინვალის ბავშვთა საავადმყოფოში იგონებს ექიმიპედიატრი ვალია ხასიევა.
- ქალბატონი ქრისტინე ყოველთვის ზრუნავდა ჩვენზე,
ახალგაზრდებზე.
საკმარისი
იყო,
რთულ
სიტუაციაში
აღმოვჩენილიყავი, რომ იგი ჩემს გვერდით აღმოჩნდებოდა,
მამხნევებდა, მეხმარებოდა. ახლაც კი, ამდენი ხნის მუშაობის სტაჟის
მქონეს, როცა რამე გამიჭირდება, მისი მაგალითით ვხელმძღვანელობ.
რა დაივიწყებს ჯულიეტა ჩიკვილაძეს ზაფხულის იმ დღეს, როცა
„მზივგოგის“ პიონერთა ბანაკიდან შეატყობინეს: თქვენი გოგონა, ირმა,
რაღაცით მოიწამლა, ცუდად არის და მოხედეთო. თავგზააბნეულს
პირველ რიგში ქრისტინე თედიაშვილი გაახსენდა. დაურეკა: რა
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გავაკეთოო, ჩამოვიყვან და თქვენ უნდა მიხედოთო. ქალბატონმა
ქრისტინემ ბოლომდე არ დააცადა, ჩავიცვამ და მეც წამოგყვებიო, დაამშვიდა. ჯავაში ჩასულებს გოგონა მართლაც მძიმე მდგომარეობაში
დახვდათ. ექიმმა იქვე აღმოუჩინა პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მერე რამდენიმე სხვა სიცხიანი ბავშვიც გასინჯა, დანიშნულება მისცა,
ხოლო ირმა კი თან წამოიყვანეს. დღეში 2-3-ჯერ აკითხავდა ბინაზე და
გოგონა მალე ფეხზე დააყენა. მერე რა, რომ მეზობლები იყვნენ, უფრო
შორსაც რომ ეცხოვრა ირმას ოჯახს, იქაც ივლიდა. მანანა ბაბუციძე
კი, რომლის შვილებსაც მკურნალობდა ქრისტინე თედიაშვილი, იმ
ძველი რეცეპტებით დღეს თავის შვილიშვილებს მკურნალობს და
წარმატებითაც,
50-იან წლებში ცხინვალში ქოლერამ იფეთქა. ინფექციურ
საავადმყოფოში საწოლები აღარ ყოფნიდათ. ქალბატონმა ქრისტინემ
თავისი ბინის ყველაზე მოზრდილ ოთახში 8 საწოლი დადგა და იქ
დააწვინა პატარები. თავის ტყუპ გოგონებს კი დამაჯერებელი ტონით
აუხსნა, რომ საშიში არაფერია თუ ჰიგიენურ წესებს დაიცავდნენ,
ხელთათმანები მოარგო და პატარების მოვლა დაავალა.
ყველა მაგალითს რა ჩამოთვლის ქრისტინე
პრაქტიკიდან. ამას ტომეულები დასჭირდება.

თედიაშვილის

შესანიშნავი დედა იყო და შვილებიც გამორჩეული გაზარდა - ია
და მზია ხეთაგურები. ია ახლა დავითაიაა - მეუღლის გვარს ატარებს;
დედის კვალს გაჰყვა და ისეთივე გამორჩეული პედიატრია თბილისში,
როგორიც დედამისი იყო ცხინვალში.
ია დავიათაია - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის
მთავარი
ნეონატოლოგი,
საქართველოს
პერონატოლოგთა
და ნეონატოლოგთა პროფესიული ასოციაციის პრეზიდენტი,
საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია. მის
არქივში ინახება საქართველოს სსრ პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი.
არის საქართველოს სსრ დამსახურებული ექიმი.
ია ხასიათითა და სიდინჯითაც დედას ჰგავს.
მზია სულ სხვაა. არ ვიცი, თვითონ დამეთანხმება თუ არა,
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ჩემთვის იგი ქარიზმატული იყო ჯერ კიდევ მოსწავლეობისას, როცა
მე გავიცანი ბორჯომის ხეობაში განთავსებულ პიონერულ ბანაკ
„მზიანეთში“. ასეთია ახლაც, უკვე ასაკში შესული. ალბათ, მამას ჰგავს,
საქართველოს სსრ დამსახურებულ არტისტს ვლადიმერ ხეთაგუროვს,
რომელსაც ცეკვით ჰქონდა მსოფლიო მოვლილი. მზია ხეთაგურის
პუბლიცისტური ფრაზებიც და პოეტური სტრიქონებიც კვლავ
ქარიზმატულობით გიტაცებს და სულსა და გულს მიფორიაქებს. არის
ღირსების ორდენისა და წმიდა გიორგის ოქროს ორდენის კავალერი.
ასეთ შვილებს თვლიდა თავის სიმდიდრედ ქრისტინე თედიაშვილი
და მეტი სიმდიდრე არც უძებნია. თუმცა არანაკლები სიმდიდრე იყო
ის, რომ ყველას საყვარელი და ყველასგან პატივცემული პიროვნება
იყო მთელს ოლქში. მისთვის ხომ დღე და ღამე არ განსხვავდებოდა
ერთმანეთისაგან. ყოველ წუთს მზად იყო, პატარა სიცოცხლე
გადაერჩინა ქალაქში, სოფელში, მთაში. ოცნებად ჰქონდა ქცეული,
ბოლომდე დარჩენილიყო თეატრში, კინოში, ან თუნდაც ქორწილში.
აუცილებლად ვიღაც გამოაცხადებდა: ქალბატონ ქრისტინეს მძიმე
ავადმყოფთან სთხოვენო. და მიდიოდა ან ცხინვალის საავადმყოფოში,
ან რომელიმე სოფელში ფეხით, ავტომობილით, ცხენით. ყველა
ოჯახში შინაურად მიაჩნდათ; არა მარტო იმიტომ, რომ მათი შვილების
მფარველი ანგელოზი იყო, იმიტომაც, რომ სწორედ შინაურულად
ექცეოდა ყველას; ოჯახის ახლობელივით იზიარებდა მათ გასაჭირსაც
და სიხარულსაც.
ვუყურებ მის პორტრეტს, მზიას რომ აქვს განთავსებული თავის
ბოლო კრებულში „ღამის დარაჯი“. პორტრეტიდან შემომყურებს ქალი
მაღალი შუბლით, სადად გადავარცხნილი თმებითა და დახვეწილი
სახის ნაკვეთებით, რომელთაგან მისი თვალები გამოირჩევიან
დინჯი, გონიერი, გამჭრიახი მზერით, სადაც ჩანს სითბოც, სინაზეც,
ადამიანებისადმი თანაგრძნობის, თანადგომის ნიჭი. და მახსენდება
ნონეშვილის ლექსის სტრიქონები: „შენ საქართველოს დედოფლობა
დაგამშვენებდა“...
სწორედ ადამიანებისადმი დახმარების უანგარო სურვილი იყო, 1992
წელს, ქართულ-ოსური კონფლიქტის გამწვავებისას, როცა ცხინვალის
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მოსახლეობას ყველანაირად უჭირდა, ქრისტინე თედიაშვილი
მოწყალებისა და ჯანდაცვის რეგიონულ ფონდს ჩაუდგა სათავეში და
როგორც შეეძლო, ეხმარებოდა გაჭირვებულებსა და ინვალიდებს. ამ
ღვაწლისათვის იგი დაჯილდოვდა იტალიის მოწყალების ფონდის
მედლით.
გამოჩენილი ქართველი მწერალი, აწ განსვენებული, მერაბ
ელიოზიშვილი ცნობილი იყო თავისი პირდაპირობით და ამიტომაც
არის დასაფასებელი მისი ყოველი საქებარი სიტყვა. აი, როგორი
დახასიათება მისცა ქალბატონ ქრისტინეს: „დიდი და პატარა ლიახვის
დიდ-პატარების დიდი მკურნალი!“
ორიოდე სიტყვით ძალიან ბევრი თქვა მწერალმა.
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ჟურნალისტის გზა
დარია მურადოვა
ნაწილი I
ჟურნალ „ჟურნალისტის“ 1971 წლის
ივნისის ნომერში დაბეჭდილია ირინა
სკლიარის გაზეთ „საბჭოთა ოსეთის“ მე10000 ნომრისადმი მიძღვნილი წერილი.
მისი ერთი აბზაცი ასე იწყება: „საზეიმო
სხდომაზე კითხულობენ საქართველოს
სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის
ბრძანებულებას: საპატიო სიგელით
დაჯილდოვდეს...
დარბაზიდან
დგება და ტრიბუნისკენ მიემართება
ენერგიული
ქალი
მშრომელთა
წერილების განყოფილების გამგე დარია მურადოვა. მას მხურვალე
აპლოდისმენტებით ხვდებიან“...
მას შემდეგ ქალბატონმა დარიკომ რედაქციაში თითქმის ათი
წელი იმუშავა. ამასობაში მას საქართველოს სსრ კულტურის
დამსახურებული მუშაკის წოდება მიენიჭა. 1958 წლიდან სსრ კავშირის
ჟურნალისტთა კავშირის წევრი იყო. დაუშრეტელი ენერგიით სავსე
მომხიბლავი გარეგნობით გამოირჩეოდა. მუდამ ენთუზიაზმითა
და საბრძოლველად შემართებულ მზერაში სიმშვიდე და სითბო
გამოსჭვივოდა. მაგრამ ეს სიმშვიდე შეიძლებოდა აზვირთებულიყო
და მრისხანებაშიც გადაზრდილიყო, თუკი რაიმე უსამართლობას
შეეჩეხებოდა. ამის მომსწრე არაერთხელ ვყოფილვართ.
უსამართლობასთან შეურიგებელი და ადამიანისადმი დიდი
თანაგრძნობით გამსჭვალული იყო იგი მთელი სიცოცხლე. ვინ იცის,
რამდენი ოჯახი გადაურჩენია დანგრევისაგან მის ჩარევას. ამასთან,
რამდენი დამნაშავე გამოუყვანია სააშკარაოზე გაზეთის ფურცლებით.
მრავლისმომცველი და საინტერესო იყო ხოლმე მკითხველისთვის
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დარიკო მურადოვას, - დ. მურაძის ხელმოწერით დაბეჭდილი
კორესპონდენციები, ნარკვევები და თვით ინფორმაციებიც. ამის
საიდუმლო, გარდა ჟურნალისტური ოსტატობისა, კორესპონდენტთა
იმ ფართო წრეში იმალებოდა, რომელიც შემოკრებილი ჰყავდა
მშრომელთა წერილების განყოფილების გამგეს.
გაზეთ „საბჭოთა ოსეთის“ რედაქციაში დარიკო მურადოვა
სრულიად
ახალგაზრდა
მოვიდა.
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ
ჯერ სკოლაში დაიწყო მუშაობა, მერე კომკავშირის სამხრეთ ოსეთის
საოლქო კომიტეტში გადაიყვანეს. და ბოლოს, გაზეთ „საბჭოთა
ოსეთის“ რედაქციაში შეუდგა ჟურნალისტის რთული პროფესიის
ათვისებას. ჟურნალისტისთვის კი, მით უფრო, მშრომელთა
წერილების განყოფილების გამგისთვის, მარტო მჭრელი კალამი
არ კმარა. აქ საჭიროა ორგანიზატორული ნიჭიც, ადამიანებთან
ურთიერთობის უნარიც. ეს კი ჰუმანურ, ბუნებით ინტელიგენტ ქალს
არასოდეს გასძნელებია. მუდამ აქტიური იყო მუშაობაში, შორეულ
40-50-იან წლებში დაუზარებლად ჩადიოდა ძნელად მისადგომ მთიან
სოფლებში, ხან ამა თუ იმ საჩივრის შესამოწმებლად, ხან სოფლის
კორესპონდენტთა საგუშაგოს შესაქმნელად. გაოცებითა და, ამასთან,
აღტაცებით
ხვდებოდნენ
უკანამხარელები,
დადიანეთელები,
თოხთელები მათ სოფლებში ჩასულ რედაქციის წარმომადგენელს,
თანაც ქალს, რომელიც ჭეშმარიტების დადგენისას სიძნელეებს არ
შეუშინდა. მერე მოდიოდა წერილები იმ სოფლებიდან, მდიდრდებოდა
სარედაქციო ფოსტა, მრავლდებოდა მკითხველთა რაოდენობა.
რედაქციის ერთ-ერთ მოწინავე ჟურნალისტს სამგზის ირჩევენ
საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირის ყრილობების დელეგატად.
გარდა ამისა, წლების მანძილზე იყო ადგილკომის წევრი და ცხინვალის
საქალაქო კომიტეტთან არსებული ქალთა საბჭოს წევრი. ენერგიულად
ერეოდა ყველა იმ საქმიანობაში, რაც ქალის შრომისა და ყოფაცხოვრების გაუმჯობესებას ეხებოდა, იცავდა მათ უფლებებს.
ცხადია, ამდენს ვერ შეძლებდა, რომ არა ისეთი გამგები და
ყურადღებიანი მეუღლე, როგორიც იყო ალექსანდრე ქუმარიტოვი.
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იგი თვითონაც კარგა ხანს მოღვაწეობდა ჟურნალისტურ სარბიელზე,
შემდეგ კი სხვადასხვა ხელმძღვანელ პოსტზე გამოიჩინა თავი, როგორც
უნარიანმა მუშაკმა. ასევე აქტიურ პოზიციებზე მდგომ მოქალაქედ
აღზარდეს ერთადერთი ქალიშვილი ალიდა.

ჟურნალისტის გზა
სიკვდილის წინაც ქართველ-ოსთა შერიგებაზე ოცნებობდა
ნაწილი II
ცხინვალელები უკანასკნელ გზაზე აცილებდნენ ნიჭიერსა და
გაბედულ ჟურნალისტს დარიკო მურადოვას.
როცა სახლის ეზოში დასვენებულ ცხედართან ხალხმა თავი
მოიყარა, თეიმურაზ მეშვილდემ სამძიმრის დეპეშების ნაცვლად
დარიკოს დატოვებული უკანასკნელი წერილი წაიკითხა.
„მე სერიოზული სენით ვიყავი დაავადებული, მაგრამ დიდხანს
გავუწიე წინააღმდეგობა სიკვდილს, ბევრჯერ დავჯაბნე. ახლა კი
ვიცი, რომ ბრძოლა წავაგე, რადგან უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე
ქართველებსა და ოსებს შორის უაზრო ბრძოლამ, დაძაბულობამ სასო
წარმიკვეთა. მე ხომ ისინი ერთნაირად მიყვარს. სარეცელზე სიცოცხლეს
რომ ვებღაუჭებოდი, ხელებაპყრობილი ღმერთს შევთხოვდი: „უფალო,
ქართველი და ოსი ხალხი შეარიგე, ყველა განსაცდელს გადაარჩინე“...
მაპატიეთ, რომ ასე მოულოდნელად გამოგეცალეთ ხელიდან. მე ჩემი
საყვარელი ცხინვალის, ზღუდრის მიწა მელოდება, ჩემი წინაპრები და
ჩემი პატარა ბიჭი.
იმ წუთიდან, როცა ჟურნალისტის პროფესიას ვეზიარე, საკუთარ
თავს პირობა მივეცი, რომ მტყუანი არასოდეს გამემართლებინა,
მართალი არ გამეწირა. ამიტომაც თუ დამიმახსოვრეს და თავისიანად
მიმიღეს ოსებმაც, ქართველებმაც, ჩემი ნაწერების გმირებად, ბედნიერი
მივდივარ გზამართალს.
ბევრი დარდი და მწუხარება, ბევრი უსამართლობა გადამიტანია,
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მაგრამ არ გავბოროტებულვარ. ყველასთვის შემინდვია გულწრფელად
და ალალად.
ჩემი სიცოცხლე ჩემს ერთადერთ ქალიშვილსა და ორ შვილიშვილში
ალექსანდრესა და ვლადიმერში გრძელდება. გლოცავთ, ჩემო
შთამომავალნო“. - ჟურნალისტმა კიდევ ერთხელ თქვა თავისი სიტყვა,
რომელმაც ადამიანების გულში შეაღწია და დააფიქრა ისინი.
დარიკო მუდამ იქ იყო, სადაც მკითხველს მისი თანადგომა
და
მხარდაჭერა
სჭირდებოდა.
მეუღლესთან,
საქართველოს
დამსახურებულ ჟურნალისტ ალექსანდრე ქუმარიტოვთან ერთად მას
დიდი წვლილი შეჰქონდა ქართველ-ოსთა მეგობრობის განმტკიცების
საქმეში.
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სიყვარულს დიდი ძალა აქვს
მზია ლომიძე
ოჯახის დიასახლისი მზია ლო
მიძე
ცხინვალის
მუსიკალური
სასწავლებლის ვოკალური განყო
ფილების გამგეა. სამსახურისკენ
მიმავალს თუ უკან დაბრუნებულს
რამდენიმე ქუჩის გავლა უხდება
ფეხით და ნაცნობები თბილად
ესალმებიან, მოიკითხავენ, უც
ნობები კი უნებურად თვალს
აყოლებენ. ეს არც არის გასაკვირი,
4 შვილის დედას და უკვე ბებიას ისევ ახალგაზრდული იერი და ის
შინაგანი ხიბლი აქვს, ადამიანების გულს რომ ინადირებს, ამასთან,
მოყვასისადმი უზომოდ დიდი თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევა.
- ერთხელ ტელეფონზე დამირეკა, - მიამბობს მისი მეგობარი
ქალი, - ჩემი ხმა არ მოეწონა, ყურმილი დადო და... 15 წუთში
გულამოვარდნილმა მოირბინა. დამამშვიდა, დამარიგა, თავისი გულის
სითბო დამიტოვა და წავიდა.
ასეთია ქალბატონი მზია და ამიტომაც ბევრი მეგობარი ჰყავს
ცხინვალში. ყველაზე საუკეთესო მეგობარი კი მეუღლე - თეიმურაზ
ჩოჩიევია.
მათ შორის დიდ და სათუთ გრძნობას თბილისში ჩაეყარა საფუძველი.
მაშინ, როცა მზია თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან
არსებულ ნიჭიერ ბავშვთა ათწლედში სწავლობდა, ხოლო თეიმურაზი
- ასპირანტურაში. დაქორწინებისათვის მრავალი წელი საფუძვლიანად
ემზადებოდნენ, რადგან ლაღი და უდარდელი ბავშვობა არც ერთს არ
ჰქონია და ცხოვრებისეულ სიძნელეებს კარგად იცნობდნენ.
მზია წლინახევრისა დაობლდა დედით. დეიდამ დედინაცვალს
არ დაუტოვა დისშვილები, ოთხივე შეიფარა და საკუთარ შვილებში
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არ არჩევდა. მათი უფროსი და გახლავთ რუსუდან ლომიძე. არა
მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც ცნობილი ექიმი
ფიტოთერაპევტი,
საქართველოს
ეკოლოგიურ
მეცნიერებათა
აკადემიის
წევრ-კორესპონდენტი
და
სამხედრო-სამედიცინო
აკადემიის წევრი იყო. ქალბატონმა რუსუდანმა სამედიცინო
ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე თავის ოჯახში გადაიყვანა და-ძმა
და მეუღლესთან, გერმანე თავბერიძესთან ერთად მათთვის ყველაფერს
აკეთებდა.
თეიმურაზ ჩოჩიევის დიდი ოჯახი კი ცხინვალის რაიონის სოფელ
ორტევში ცხოვრობდა. ხელმოკლე ოჯახის შვიდი დედმამიშვილიდან
ყველაზე უმცროსს - თემურს 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ
ვანათის საშუალო სკოლაში სიარული ხშირად ფეხშიშველსა და
მშიერს უწევდა, მაგრამ ცოდნის დაუოკებელი წყურვილი ყველაფერს
ატანინებდა. არ გასჭირვებია ცხინვალის პედაგოგიურ ინსტიტუტში
ფიზიკა-მათემატიკის
ფაკულტეტზე
მისაღები
გამოცდების
წარმატებით ჩაბარება; მისი დამთავრების შემდეგ კი ასპირანტურაში
განაგრძო სწავლა. და ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყო აღმასვლა ცხოვრების
კიბეზე. ჯერ თბილისის მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლით
ცენტრში დაიწყო მუშაობა უმცროს თანამშრომლად, მერე დისერტაცია
დაიცვა და ფიზიკის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდებით ქალაქ
ორჯონიკიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიწვიეს სამუშაოდ,
1967 წელს თბილისს დაუბრუნდა. იყო უმაღლეს სასწავლებელთა
მმართველის თანაშემწე, შემდეგ - თბილისის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტის ლექტორი. 1976 წლიდან პროფესორია. როცა ცხინვალში
თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ფილიალი გაიხსნა, თემურ
ჩოჩიევი იქ ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის დეკანად დანიშნეს და
მათი ოჯახიც საბოლოოდ ცხინვალში დამკვიდრა. იგი, მათემატიკის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, რუსეთის აკადემიასთან
არსებული ჩრდილოეთ ოსეთ-ალანიის გამოყენებითი მათემატიკისა
და ინფორმაციის სამეცნიერო ცენტრის ცხინვალის ფილიალის
დირექტორი იყო.
ცხინვალში დაიზარდნენ ორჯონიკიძეში დაბადებული ნინო,
137

saga cxinvalelebze

ალანი, თამარი და „თბილისელი“ ზაქრო. ყველა მათგანმა უმაღლესი
განათლება მიიღო. თამარმა დედის პროფესია აირჩია და თბილისის
კონსერვატორია დაამთავრა.
ცხინვალის მუსიკალურ სასწავლებელში მზია ერთადერთი
ქართველია ოს კოლეგებს შორის. და ის, რაც მე შევნიშნე მათ
ურთიერთობაში, მზიამაც დამიდასტურა: არასოდეს უგრძვნია თავი
იქ უცხოდ, ყველას უყვარს - კოლეგებსაც, მოსწავლეებსა და მათ
მშობლებსაც.
რამდენიმე წლის წინ კი უფროსი დის კონსულტაციით მზიამ
ცხინვალელებსა და მის ახლომახლო სოფლის მცხოვრებთ ბალახებით
მკურნალობა დაუწყო და წარმატებასაც მიაღწია. ამ საქმეს კი იმიტომ
მოჰკიდა ხელი, რომ თავისი მეზობელ-მეგობრები შეებრალა, რადგან
ყველას არ შეეძლო ექიმთან მისვლა და მერე ძვირადღირებული
მედიკამენტების შეძენა.
მათი ოჯახის სტუმარი უცებ გრძნობს მშვიდსა და მოსიყვარულე
ატმოსფეროს. ისეთი სინაზით უხმობს ბატონი თეიმურაზი მეუღლეს
„ქალბატონოო“ და ისეთი სიყვარულით ახსენებდა ხოლმე ქალბატონი
მზია „ჩემი თემოო“, რომ აშკარად იგრძნობა, - არ გაციებულა
ახალგაზრდობაში ჩასახული დიდი გრძნობა. ოჯახს ერთი წევრიც
შეემატა - ნინოს ვაჟი, პატარა თემური. ბებიას და პაპას საზრუნავიც
მოემატათ და სინაზის ახალი ობიექტიც გაუჩნდათ.
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ცხინვალი წალკოტის ფერია
ერთი წუთით რეტროსპექტივას მივმართოთ და 80-იანი წლების
ცხინვალი გავიხსენოთ. თვალწინ წარმოგვიდგება ყვავილების
ხალიჩით დამშვენებული ქუჩები და სკვერები, დეკორატიული
ბუჩქები და ხეები, ზამთარ-ზაფხულ რომ მწვანედ ხასხასებდნენ.
განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ამ მხრივ პიონერული პარკი.
სათუთად მოვლილ-გაკრეჭილი მზის ბუჩქებით გარშემოვლებულ
სკვერებში ყვაოდა პეტუნიები, მიხაკები, ეშმაკურად იჭვრიტებოდნენ
სხვადასხვა ფერის ანიუტას თვალები, არც კულტურისა და დასვენების
პარკი ჩამორჩებოდა მცენარეული საფარით. ხალხმრავლობა იყო
ორივე პარკში; დღისით მოსწავლეები დარბოდნენ, ერთობოდნენ
ატრაქციონებზე, საღამოს მუშა-მოსამსახურეები ისვენებდნენ, ლამაზი
პეიზაჟით ტკბებოდნენ. შეყვარებული წყვილები დასეირნობდნენ.
მერე და მერე კი, ფერადი ტელევიზორი რომ შეწყვეტს ფერების
ჩვენებას და ჩვეულებრივ შავ-თეთრზე გადაირთვება, ისე დაემართა
ჩვენს ქალაქსაც. დაიმტვრა ხეები და ბუჩქები, ამოიძირკვა ერთწლიანი
და მრავალწლიანი ყვავილები. ზოგს თუ სახლში, საკუთარ ბაღში
მოჰქონდა გასახარებლად, ზოგიც ისე ამტვრევდა და გლეჯდა.
გაქრა ის პატრიოტული სული, „ჩემიაზე“ მეტად „საერთოს“ რომ
უფრთხილდებოდა. უღიმღამო და უფერულ ქუჩებში თვალს
აღარაფერი იტაცებს. ყველას დაგვაკლდა ლამაზი სკვერები და ბაღები,
მაგრამ ყველაზე მეტად გულისტკივილს მაინც ისინი გამოხატავენ,
ვისაც ამაგი მიუძღოდათ ქალაქის სილამაზეში. ერთ-ერთი მათგანია
ნანა მოხევიშვილიც, ქალაქის კეთილმოწყობის კომბინატის უფროსი
დეკორატორი. როცა მოგვითხრობს, თუ რა შრომა ჰქონდათ გაწეული
მას და მის კოლეგებს ყვავილების სხვადასხვა ჯიშის გასამრავლებლად,
მერე სათბურიდან და გრუნტში მათს გასახარებლად, მღელვარებისაგან
ხმა უკანკალებს. ასეა, რაზედაც დიდი ამაგი გაქვს გაწეული, მის
განადგურებას მწვავედ განიცდი.
ყვავილები ვის არ უყვარს, ახალფეხადგმული ბავშვიც კი
ინსტიქტურად მიიწევს მისკენ მოსაფერებლად. მაგრამ ქალბატონ
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ნანას გატაცებას მაინც მშობლიურ მცხეთაში, ცნობილი მეყვავილედეკორატორის მიხეილ მამულაშვილის ოჯახში დაედო სათავე. ახლა
მოწიწებით იგონებს იგი, თუ როგორი სიყვარულით შთააგონებდა
ბატონი მიხეილი მას და მის თანატოლებს ბუნების სიყვარულს.
- თვითონაც ცოცხალი არსებებივით ეფერებოდა ყვავილებს, ბუჩქებს,
დეკორატიულ ხეებს. განსაკუთრებით მაინც ნაზი, მოკრძალებული
ყვავილები უყვარდა. მე და ზიზო მამულაშვილს დეკორატიული
კალათების, ლასტების წვნას გვასწავლიდა.
და ასე გამოიკვეთა ნანა მოსულიშვილისთვის მომავალი ცხოვრების
გზა. საშუალო სკოლის დამთავრებისთანავე თბილისის სახელმწიფო
სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სტუდენტი გახდა. მეყვავილედეკორატორის დიპლომით დაიწყო მუშაობა მცხეთის გამწვანების
მეურნეობაში. მიხეილის ვაჟთან, მიშა მამულაშვილთან მოუწია
პროფესიაში დასპეციალებამ.
მცხეთის საყვავილე მეურნეობიდან ცხინვალში მივლინებით
გამოგზავნილს მგზავრებით გაჭედილ ავტობუსში ახალგაზრდა
მამაკაცმა მიშა გოჩაშვილმა მას სკამი დაუთმო, ჰოდა შავგვრემანი,
ეშხიან ქალიშვილი მიშას საბედო აღმოჩნდა.
ეს იყო წლების წინ. ცხინვალში დამკვიდრების პირველსავე
დღეებიდან ჩაება ქალაქის გამწვანება-გალამაზებისთვის შრომაში
ნანა მოხევიშვილი. მაშინ ქალაქის გამწვანებას ანდრო რჩეულიშვილი
ხელმძღვანელობდა. იგი ყოველნაირად უწყობდა ხელს თავის
მუშაკებს შემოქმედებითი ინიციატივის გამოჩენაში. პარკების და
სკვერების გამწვანება-აყვავებაში. მერედამერე კი ყელაფერი უკანუკან წავიდა. დილით დარგული ვარდისა თუ ღვიის ბუჩქი საღამოს
ქრებოდა, ყვავილები გაყვავებას ძლივს ასწრებდნენ, რომ გლეჯდნენ,
ხან ძირიანადაც. ამას ის მოჰყვა, რომ გამწვანების მეურნეობის
მუშაკებსაც გული აუცრუვდათ საქმეზე. ნანაზე კი ამას ვერავინ იტყვის.
განსაკუთრებით, როცა ცხინვალის კეთილმოწყობის კომბინატის
დირექტორი, ფელიქს ქესანაშვილი თვითონ თავგადაკლულია
ქალაქის გალამაზებასა და სისუფთავისათვის და თავის მუშაკებსაც
ყოველნაირად ახალისებს საამისოდ.
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მთელი რიგი სამუშაოები ჩაატარა კეთილმოწყობის კომბინატმა.
შემოიტანეს ჰოლანდიური ტიტები და საოლქო კომიტეტის შენობის
წინ სკვერში დარგეს. მაგრამ ამოსვლისთანავე გაქრა, იგივე ბედი ეწიათ
ვარდებსაც. საოლქო საბჭოს აღმასკომის წინ დარგულ გვირილებს,
კოსტას ძეგლთან კალათებში დარგულ ტიტებს, წმინდა გიორგის
ეკლესიასთან გახარებულ ვარდისა და ბზის ბუჩქებს, სალვიებს. ასეთი
ვანდალიზმის ერთ-ერთ მიზეზად ნანა იმასაც თვლის, რომ თუ ადრე ამა
თუ იმ მონაკვეთის დაცვა მილიციის გარკვეულ სამსახურს ევალებოდა,
ახლა კონკრეტულად აღარავინაა ვალდებული და როგორც ასეთ
შემთხვევაში ხდება ხოლმე, აღარც არავინ იცხელებს თავს ყვავილების
დაცვაზე, იმაზე კი არ ფიქრობენ, რომ ასეთი გულგრილობით საკუთარ
თავს, თავიანთ შვილებს ართმევენ ესთეტიკით ტკბობის საშუალებას.
ქალაქში სტუმრად ჩამოსულს უღიმღამო პეიზაჟს ახვედრებენ. და
ეს ჩვენს სტუმართმოყვარე ქალაქს რომ არ ეკადრება, ეს ნაკლებად
აწუხებს დიდსაც და პატარასაც - იმასაც, ვინც ყვავილებს ანადგურებს
და იმასაც, ვისაც მისი დაცვა ევალება.
გამწვანების მუშაკები კი კვლავ ეზიდებიან სიფიზეს ლოდს.
ყოველწლიურად მუხის ჭალაში არსებულ სათბურებში ამრავლებენ
ერთწლიან სალვიას, ცელოზიას, ივანესა და მარიას, ასტრას, მიხაკს,
ბერბენას, პეტუნიას, მრავალწლიან ხიბისკუსს, ბზას, ცაცხვს, ღვიას,
ჟასმინს, სხვადასხვა ჯიშის ვარდს და რაკი ვერა და ვერ მიაღწიეს იმას,
რომ თავიანთი ნაშრომით იამაყონ ქალაქის ქუჩებში გავლისას, ბევრი
მათგანი საკუთარ ეზოებში ცდილობს ამ სურვილის დაკმაყოფილებას.
ასეა ქალბატონ ნანას ბაღშიც. ეზოში შესვლისთანავე ყვავილების
ალყაში მოექცევით, ხავსით დაფარული ქოთნებიდან ამოსულან და
მესერს, კედლებს, მწვანე არშიად შემოვლებიან მცოცავი მცენარეები,
ბილიკს მიჰყვებიან ხალვიები, ცელოზიები, ჰორტენზიები, კიბის
საფეხურ-საფეხურ თავიანთი მოკრძალებით თვალს იზიდავენ
ქოთნებში სხვადასხვა ფერის იები, საშემოდგომოდ ასაყვავებლად
ემზადებიან ქრიზანთემები. ბაღში ერთი ციდა ფართობზე ერთმანეთის
გვერდით ხარობენ იასამანი, „თოვლის გუნდა“, იაპონური კომში, ხოლო
მთელი ეზოსა და სახლის მწვანე საფარის მორთვას აგვირგვინებს
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ცეცხლის ალივით აფეთქებული გლოქსიტას ზარის ფორმის ყვავილები.
ამ ინდოეთის მკვიდრ მცენარეს შესანიშნავად გაუხარია ჩვენს ქალაქში.
ეს ყველაფერი ხომ შეიძლებოდა ქალაქის ყოველ კუთხე-კუნჭულში
გვეხარებინა, - გულდაწყვეტილი გვიზიარებს თავის გულისნადებს
ქალბატონი ნანა, - მეც და ჩემს კოლეგებსაც შრომა არ გვეზარება,
მაგრამ თუ კი ერთი დღეც არ გაჩერდება ყვავილი გაზონში, რისთვისღა
ვიღვწით?!
შრომა რომ არ ეზარება და თავისი ოჯახის ყველა წევრიც რომ
ასეთია, ამას ამ პატარა და მყუდროდ მოწყობილი კარმიდამოს ყველა
მნახველი მიხვდება. დილის 5 საათზე ნანა მამისაანთუბანში, სადაც
მიწის პატარა ფართობი აქვს, თოხნის, მარგლის, რწყავს ბოსტნეულბაღჩეულს, ოჯახის საკმარი კარტოფილიც მოჰყავს და ლობიოც.
ყველაფერს ასწრებს და ყველაფერში სანიმუშოა ნანა მოხევიშვილი,
თუმც ამაში მეუღლესაც ძალიან ემადლიერება. ბაზრიდან და
მაღაზიებიდან ოჯახისათვის პროდუქტების მოტანა და ბევრი სხვა
აუცილებელი საქმის მოგვარებას ის კისრულობს, დანარჩენს უკვე
მშვიდად ვაკეთებო.
შვილებიც მშრომელი და ბეჯითები გაზარდა ალალმა და პატიოსანმა
ოჯახმა. მაიამაც წარჩინებით დაამთავრა ცხინვალის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ახლა კულაშში ეწევა
პედაგოგიურ მოღვაწეობას. დედის პროფესია ორივე ქალიშვილს
უყვარს და ცდილობენ ბაღში მუშაობისას მიეხმარონ, ისე გააკეთონ
ყველაფერი, რომ ასიამოვნონ.
ნანას ნატვრა კი ერთია: მარტო თავისი ეზო და სათბური კი არა,
მთელი ქალაქი, ქალაქის ყველა მცხოვრების ეზო იყოს ყვავილებში
ჩაფლული, რათა სილამაზე და სიხარული იყოს მათი მეგზური.
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ყველას იმედი
გულნარა გობოზოვა
- მე რომ სკულპტორი ვიყო, გულნარას ძეგლს დავდგამდი შუაგულ
სოფელში, როგორც ქალის, დედის, ბებიის სიმბოლოს.
ჩემთვის დიდი ბედნიერება იყო სკოლაში გულნარა გობოზოვასთან
მუშაობა. მისგან ბევრი რამ ვისწავლე, როგორც პატიოსანი,
სამართლიანი, ტაქტიანი ადამიანისგან. ასეთები დღეს ჩვენს ირგვლივ
ცოტანი არიან.
- ოჯახიც ასეთი ჰყავს: მეგობრული, დაუზარელი, თავაზიანი
შვილები. მისი მეუღლე პეტრე ბაგაევი ხომ თავისი მსუბუქი
ავტომანქანით სოფლელებისთვის „სასწრაფო დახმარებაა“ ყველა
საქმეში.
- დაე, მფარველი ანგელოზი ყოველთვის ყოფილიყოს მის გვერდით!
ამ თბილი სიტყვის ავტორები არიან ცხინვალის რაიონის სოფელ
დამპალეთის საშუალო სკოლის პედაგოგები: მარგარიტა მარგიევა,
სუზანა ჯიოევა, მეგი ჯიოევა, მზია ბითიევა. მათ წლების მანძილზე
იმუშავეს გულნარა გობოზოვასთან, როცა იგი სკოლის დირექტორი
იყო. ახლა გულნარა პენსიაზეა, მაგრამ მასთან ურთიერთობა მაინც არ
გაუწყვეტიათ. ხშირად სტუმრობენ. ლხინსაც უზიარებენ და რთულ
სიტუაციებში რჩევასაც სთხოვენ; და განა მარტო ყოფილი კოლეგები,
მთელი სოფელი.
გულნარამ კახეთში, ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანის
სასოფლო საბჭოს ერთ-ერთ ლამაზ სოფელ ელდურაში გაატარა
სიყმაწვილე. ახსოვს, როგორი თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ
მეზობელი ქართული სოფლების მცხოვრებლებთან. მათი სკოლის
ეზოში რომ კოსტას ძეგლი აღმართეს, მის გახსნაზე ქართველებიც
იყვნენ ლაგოდეხიდან. მერე დატოვა მშობლიური მხარე, რომ უმაღლესი
განათლება მიეღო და ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის
ქართულ-ოსური ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. ინსტიტუტის
დამთავრების შემდეგ გათხოვდა, პეტრე ბაგაევს გაჰყვა ცოლად და
დამპალეთში დამკვიდრდა. ფერი ფერსაო, ალბათ, მათ მსგავს ცოლ143
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ქმარზე უთქვამთ. უკვე 41 წელია ერთად ეწევიან ოჯახის ჭაპანს. სამი
შვილი ჰყავთ: ეკატერინე, სერგო და ედუარდი. სამივე დაოჯახებულია
და როცა ყველა ერთად იყრის თავს მამის ოჯახში, ბედნიერი ხმებისაგან
სახლის ჭერიც ხარობს.
გულნარას შრომითი ბიოგრაფია 1980 წელს, ისტორიის
მასწავლებლად დამპალეთის საშუალო სკოლაში დაიწყო. 10 წლის
შემდეგ ამ სკოლის დირექტორობა მიანდეს. 1987 წლიდან 2008 წლამდე
შეთავსებით მუშაობდა სასოფლო საბჭოს მდივნად.
პასუხისმგებლობა ყველგან და ყველა საქმეშია საჭირო. ზოგი თავს
ძალას ატანს, რომ ეს თვისება შეიძინოს, გულნარა კი ბავშვობიდანვე
იყო ასეთი. ამიტომაც, ვისაც ეს ეხებოდა, გადაწყვიტეს, რომ მისთვის
სოფლის საბჭოს მდივნობა დაეკისრებინათ.
სკოლაში მუშაობისასაც ასეთი იყო. რომელიმე მოსწავლე სკოლაში
არ მივიდოდა?! მაშინვე განგაშის ზარს შემოჰკრავდა. ან თვითონ
მიაკითხავდა ოჯახში, ან სხვას გაგზავნიდა მიზეზის გამოსარკვევად.
სოფელში მცხოვრები 180 ოჯახის ყველა წევრი პატივს სცემდა და
ეიმედებოდათ, რომ ჭირსა თუ ლხინში მათ გვერდით აღმოჩნდებოდა.
ერთხელ სკოლის დამლაგებელი ავად გახდა; საავადმყოფოში
მოხვდა და იმდენად ცუდად იყო, რომ ექიმებმა იმედი დაკარგეს,
სახლში წაიყვანეთო, - ახლობლებს შეუთვალეს. გაიგო გულნარამ
და დაფაცურდა. ქმართან ერთად საკუთარი „ვილისით“ მივიდა
საავადმყოფოში, ექიმისგან მიმართვა აიღო და ავადმყოფი
ვლადიკავკაზში წაიყვანა. იქ მან და მისმა მეუღლემ საკაცით
ატარეს საავადმყოფოში სართულ-სართულ ექოსკოპიაზე თუ სხვა
გამოკვლევებზე. ექიმები დაახვიეს თავს. დღეს, ჩემი ღმერთი ხარო,
ყოველ შეხვედრაზე ასე მიმართავს მანანა გულნარას.
არამარტო
თავისი
თანამემამულეებისთვის
არის
ასეთი
გულმოწყალე. ქართულ-ოსური კონფლიქტის დაწყებიდან ცოტა
ხანში, როცა ამ ორ ხალხს შორის ურთიერთობა დაიძაბა, დამპალეთში
მოხვდა აჩაბეთელი ბიჭი, რომელსაც ცოლად პეტრეს ნათესავი ჰყავდა.
რამდენიმე დღე თავის ოჯახში მალავდნენ, და მიუხედავად არსებული
სიტუაციისა, გულნარას ოჯახს იმდენად პატივს სცემდნენ სოფელში,
რომ არცერთ დამპალეთელს ხმა არ ამოუღია მათ წინააღმდეგ,
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არსად დაუბეზღებიათ. მეტიც, მშვიდობიანად მიაცილეს ქართულ
საზღვრამდე.
მათ ოჯახთან ბოლო დრომდე (ვიდრე გორში გადავიდოდა
საცხოვრებლად) ურთიერთობა ჰქონდა სოფელ მონასტერში ჩარჩენილ
ტარიელ ზოზიაშვილს. განათლებულ, წიგნის მოყვარულ ახალგაზრდა
კაცს ყოველთვის მიუხაროდა დამპალეთში, ბაგაევების ოჯახისკენ,
რადგან იცოდა, გულნარა აუცილებლად დაახვედრებდა დამპალეთის
საშუალო სკოლის ბიბლიოთეკიდან წამოღებულ რამდენიმე
საინტერესო წიგნს ქართულ ენაზე. ხოლო, თუ ცხინვალში ჩამოსვლა
დასჭირდებოდა, კვლავ პეტრეს ავტომობილით სარგებლობდა.
ძალიან უყვარს გულოს სოფელიც და მისი ბინადარნიც და გული
სწყდება, რომ დღეს აქ 20-25 ოჯახიღაა დარჩენილი. 90-იან წლებში თუ
სოფლის სკოლაში 120 მოსწავლე ირიცხებოდა, ახლა მათი რაოდენობა
თითზე ჩამოსათვლელია.
სამაგიეროდ, შვილები და შვილიშვილები ჰყავს მომრავლებული.
სამივე შვილმა მიიღო უმაღლესი განათლება. ეკატერინემ ცხინვალის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტი
დაამთავრა წარჩინებით და სახელმწიფო ტელევიზიაში მუშაობს
რუსულ ენაზე გადაცემა „ნოვოსტის“ შეფ-რედაქტორად. სერგომ და
ედუარდმა მინსკის იურიდიული უნივერსიტეტის ვლადიკავკაზის
ფილიალში დაამთავრეს იურიდიული ფაკულტეტი. მათი შვილები
ახლა ცხინვალის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სწავლობენ და
ბებია ამაყობს ფრიადოსანი შვილიშვილებით.
ორივე რძალი ისე მიიღო, როგორც შვილები და მათ შორის დღემდე
არავითარი საიდუმლო არ არსებობს. ეს კი ბრძენი დედამთილის
დამსახურებაა.
ცოლ-ქმარი სიხარულით ცას სწვდებიან ხოლმე, როცა მათი ოჯახის
დიდი ჯალაბი ერთად იყრის თავს. ხაჭაპურებსაც ახალგაზრდები
აცხობენ და საუზმეულობასაც ამზადებენ, თან დედ-მამას ეფერებიან.
ბედნიერები არიან გულნარაც და პეტრეც, რომ ერთმანეთი ჰყავთ და
რომ ასეთი კარგი, მოსიყვარულე და მზრუნველი შვილები და რძლები
დასტრიალებენ თავს.
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ცხინვალელების შეხვედრა ფრონტზე
გახსენება თამარ მაისურაძის ცხოვრებიდან
დაჭრილი
გონდაკარგული
იწვა
საველე
ლაზარეთის
საოპერაციო
მაგიდაზე.
ქირურგი
წელში
გასწორდა,
შუბლიდან ერთხელ კიდევ მოიწმინდა
ოფლი და მოკლედ მოჭრა:
- სისხლია საჭირო!
ექთანმა უმწეოდ აიჩეჩა მხრები,
რადგან სისხლის მარაგი წინა დღით
გამოილია.
ეს ქირურგმაც იცოდა,
მოწყალების დებმაც.

იცოდნენ

ჩამოწოლილ სიჩუმეში დაჭრილის კვნესა გაისმა.
მაღალმა, სუსტმა მოწყალების დამ, აქამდე რომ ჩაფიქრებული
იდგა ფანჯარასთან, თავი აიღო, გადახედა გადაფითრებულ დაჭრილს,
შემდეგ მკლავი მოიშიშვლა და მტკიცე ნაბიჯით მიუახლოვდა
ქირურგს.
- ჩემი სისხლი გადაუსხით, პირველი ჯგუფისაა.
ქირურგს დაღლილი სახე ღიმილმა გაუნათა, წამის დაკარგვა აღარ
შეიძლებოდა, საჩქაროდ შეუდგნენ საქმეს.
წვეთ-წვეთად გადადიოდა თამარის სისხლი სერგეი ბოჩკინის
სხეულში და სიცოცხლის ელფერი ემატებოდა, გულმა რიტმულად
იწყო ცემა, წნევა ნორმალურს მიუახლოვდა, მშვიდად სუნთქავდა.
- საკმარისია! ახლა პალატაში გადაიყვანეთ, სიმშვიდეა საჭირო.
დაჭრილი საკაცით გადაიყვანეს პალატაში და თამარი, თუმცა თავს
სუსტად გრძნობდა, საწოლთან მიუჯდა მას, ვის გამოც პირველად
იკისრა დონორობა.
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საველე ჰოსპიტალი სევასტოპოლიდან ოთხი კილომეტრით
იყო დაშორებული, მაგრამ გაცხარებული ბრძოლის ექო მაინც
აღწევდა. შეუწყვეტლივ მოჰყავდათ დაჭრილები წინა ხაზიდან,
მუხლჩაუხრელად დასტრიალებდნენ თავს ქირურგები, მოწყალების
დები, არც ძილი იყო, არც დასვენება.
თამარს ერთი წლის დამთავრებული ჰქონდა სამედიცინო
სასწავლებელი, როდესაც ომი დაიწყო და პირველივე დღეებიდან
ჩაება სამშობლოს დამცველთა სამსახურში. ბევრ მძიმედ დაჭრილს
შეუხვია ჭრილობა და ბევრი დაღუპულიც დაიტირა ცხარე ცრემლით.
რამდენიმე თვეში შეიცვალა სრულიად, თითქოს დაბრძენდა ოცი წლის
გოგონა, გულიც გაუმკაცრდა და მეტი გაბედულებაც შეიძინა.
თითქმის ომის დამთავრებამდე ფრონტზე გაატარა თამარმა.
უკან დახევის სიმწარეც იგემა და გამარჯვებების სიხარულიც.
მაგრამ ყველაზე მძიმედ ერთ მომენტს იხსენებდა - როდესაც მტერმა
სევასტოპოლს ალყა შემოარტყა, მათი საველე ჰოსპიტალი ქალაქიდან
4 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებოდა. იმ დღით სხვა ორ ექთანთან
ერთად თამარიც მორიგე იყო. ცნობამ, რომ მტერი უახლოვდებოდა მათ
ადგილსამყოფელს, ჰოსპიტლის პერსონალში დაბნეულობა გამოიწვია,
რადგან პირისპირ ჯერ არ შეჰყროდნენ ფაშისტებს.
გაიცა სასწრაფოდ უკან დახევის ბრძანება. თამარმა ჩამოურბინა
პალატებს და გააფრთხილა, რომ მსუბუქად დაჭრილები თვითონ
წასულიყვნენ, მძიმედ დაჭრილთათვის კი ლაზარეთის პერსონალმა
საკაცეები გაამზადა.
თამარმა ყოველგვარი ზედმეტი ტვირთი მოიშორა და ჩანთაში
ჩააწყო მორფი, ეთერი, შპრიცი, საკეცი დანა. ამასობაში სმენას მოსწვდა
გერმანული შეძახილები; საჭირო იყო სისწრაფე, მაგრამ სვლას ის
აბრკოლებდა, რომ მძიმედ დაჭრილები მიჰყავდათ საკაცით. მაინც
მიაღწიეს ნავსადგურს.
ნავსადგურს მტრის ბომბდამშენები უტევდნენ. ტყვიების წვიმის
ქვეშ მოუხდა თამარს დახმარების გაწევა ჰოსპიტალის ქირურგისათვის;
ექიმ გიორგი ბოჭორიშვილს (რომელიც ომის შემდეგ პროფესორი
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გახდა და თბილისში მუშაობდა) ყუმბარის ნატეხმა ფეხი გადაუმტვრია;
იწვა ტკივილისაგან გონდაკარგული და სისხლისაგან იცლებოდა.
საჭირო იყო ამპუტაცია. ქირურგი ინასარიძე უმწეობისაგან თითებს
იმტვრევდა, რადგან უკან დახევისას საჭირო ინსტრუმენტები დაკარგა.
გამოადგა თამარს თან წაღებული საკეცი დანაც და ეთერიც. დაჭრილი
სანგარში ჩაიყვანეს და საკეცი დანით, რის ვაივაგლახით, მოჰკვეთა
ქირურგმა კოლეგას ფეხი. შემდეგ სახვევი დაადო და მადლიერი
თვალებით შეხედა თამარს, რომელმაც უშუალო ასისტენტობა გაუწია
მას. თამარმაც შვებით ამოისუნთქა, როცა დარწმუნდა, რომ გიორგი
ბოჭორიშვილი სიკვდილს გადაურჩა. მხოლოდ ახლაღა ჩაესმა მთელი
სიძლიერით ბომბდამშენების ხმაური.
ყუბანში ჩავიდნენ. კვლავ ჩამოყალიბდა გადარჩენილთაგან
ჰოსპიტალი. თუმცა აქედანაც მალე უკან, კრასნოდარისკენ დაიხიეს.
კვლავ ალყაში მოექცნენ და ძლივს გააღწიეს ნოვოროსიისკისაკენ.
ღამე ტყეში დაბანაკდნენ. ზოგი ხეზე ავიდა და იქ ცდილობდა ღამის
გასათევის მოწყობას. ყველაფერს შეჩვეულ გოგონას ასეთ „საწოლზე“
მაინც არ დაეძინა. იჯდა ტოტზე და განცდილ-ნანახი უტრიალებდა
თვალწინ.
ხეების ქვეშ, გზაზე ავტოკოლონა მოდიოდა. უცებ რომელიღაც
მანქანის მოტორი ჩაქრა. გაისმა კაბინის კარის გაღების ხმა, რასაც
მოჰყვა ქართული ლაპარაკი.
ანგარიშმიუცემლად ჩამოსრიალდა თამარი ხიდან და იმ ხმისკენ
გაიქცა.
- ლეღვა, შენ ხარ!
- რომელი ხარ?! - გაისმა აღელვებული ხმა, - თამარ? შენ აქ რა გინდა?!
- და ცხინვალელი თანაკლასელები ალექსი (ლეღვა) თედიაშვილი
და თამარ მაისურაძე ერთმანეთს გადაეხვივნენ. ხანმოკლე იყო
თანაკლასელების შეხვედრა, მაგრამ მან ორივეს უდიდესი სიხარული
მიანიჭა, სითბოთი აევსოთ გულები.
ნანატრ გამარჯვებას ფრონტზე ვერ შეხვდა თამარი. 1944 წლის
ნოემბერში ბომბდამშენთა ცეცხლის ქვეშ მოჰყვა. ორგან დაჭრილი,
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პოლონელ ექთან ნადეჟდა კარბინსკაიასთან ერთად, ყუმბარისგან
ამოთხრილ ორმოში მყოფი აფეთქებული მიწის ფენამ ქვეშ მოიყოლა.
ნადეჟდას გრძელი თმები დარჩენოდა მიწამიუყრელი და ამან
გადაარჩინათ. ამოიყვანეს ორმოდან. დაჭრილი თამარი სამკურნალოდ
გაგზავნეს სოხუმში. გამოჯანმრთელების შემდეგ კი მშობლიურ სოფელ
ქურთაში დაბრუნდა.
რამდენიმე თვის შემდეგ, აპრილში, გათხოვდა თავის თანასოფლელ
სულიკო ხაჭაპურიძეზე, რომელსაც ასევე ომის მძიმე გზა ჰქონდა
გამოვლილი. იგი ლენინგრადის მისადგომებთან ბრძოლაში მიღებული
მძიმე ჭრილობის შემდეგ დაუბრუნდა სოფელს.
ქორწინებიდან ერთი თვის შემდეგ ნაომარმა ცოლ-ქმარმა ერთად
იზეიმა ფაშისტურ გერმანიაზე საბჭოთა ხალხის დიადი გამარჯვება.
შემდეგ თამარი სოფელ ქურთას ამბულატორიაში მუშაობდა
ექთნად. სამი შვილის დედა ნატრობდა, რომ აღარ დაბინდულიყო
სამშობლოს ზეცა, არ განეცადათ შვილებს ომის საშინელება.
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ფრანგების შთამომავალი რუსი ექთანი
ვერა დანდრე
ვინ იცის, რატომ ირჩია ნაპოლეონ ბონაპარტეს რომელიღაც
მებრძოლმა, გვარად დანდრემ, რუსეთში დარჩენა. ეს კია,
საუკუნენახევარზე მეტი ხნის მანძილზე მისი შთამომავალი
გამრავლდა, რუსული ენა ფრანგულივით გაიმშობლიურა და მის ერთ
შტოს ფაშისტებთან ბრძოლაც მოუწია.
ვერა დანდრეს, მართალია, არც თოფი სჭერია ხელში და არც
ხელყუმბარა, მაგრამ თანატოლებთან ერთად სკოლადამთავრებული
დღედაღამ მუშაობდა ორჯონიკიძეში (ახლანდელი ვლადიკავკაზი)
ტანკსაწინააღმდეგო
თხრილებისა
და
საცეცხლეების
აგებადაბეტონებაზე.
ომის შემდეგ მამამისი ნიკოლოზ დანდრე ქალიშვილთან ერთად
დაბა ქვაისაში გადასახლდა, სადაც მაღაროს მშენებელთა პირველ
რიგებში ჩადგა. ვერამ ცხინვალის სამედიცინო სასწავლებელი
წარჩინებით დაამთავრა და საოლქო საავადმყოფოში დაიწყო მუშაობა.
სამედიცინო ინსტიტუტში აპირებდა სწავლის გაგრძელებას, მაგრამ
მოულოდნელად ცხოვრების პირისპირ მარტოდმარტო აღმოჩნდა
და ექიმობა ოცნებად დარჩა. მთელი გულისყური მუშაობაზე
გადაიტანა. ჯერ საპროცედუროში მუშაობდა გადამხვევად. როგორც
მისი თანატოლი და მეგობარი, საავადმყოფოს ფიზიოთერაპიული
განყოფილების გამგე ირინე სვინენა იგონებს, ავადმყოფებს აღარ
ეზარებოდათ საპროცედუროში შესვლა, რადგან იქ „სიმპათიური რუსი
გოგო იყო, რომელსაც ისეთი ნაზი ხელი ჰქონდა, უმტკივნეულოდ
ატარებდა ყოველგვარ მანიპულაციას“. მისი მორიგეობისას ექიმებიც
მშვიდად იყვნენ, იცოდნენ, რომ ყველაფერი, რაც საშუალო და უმცროს
სამედიცინო პერსონალს ევალება, რიგზე იქნებოდა.
საშუალოზე ოდნავ მაღალი ტანის ქერა ქალი ისე მსუბუქად და
ენერგიულად დააბიჯებდა საავადმყოფოს დერეფნებსა თუ პალატებში,
რომ ეჭვი შეგეპარებოდათ მის ასაკში. საოლქო საავადმყოფოს უფროსი
ექთნის სახეზე ერთმანეთთან იყო შერწყმული სინაზე და სიმკაცრე.
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წლის რომელი დროც არ უნდა იყოს, მის ხელში ყოველთვის ნახავდით
ყვავილებს - ეს პაციენტთა მადლიერების გამოხატულება იყო
გულისხმიერი და მზრუნველი უფროსი ექთნისადმი.
მუშაობის პარალელურად წარჩინებით დაამთავრა სამხრეთ
ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ფილოლოგიის
ფაკულტეტი. იმუშავა კიდეც ცოტა ხანს სკოლაში, მაგრამ მედიცინის
სიყვარულმა მაინც თავისი გაიტანა და უკვე საბოლოოდ დაუბრუნდა
საავადმყოფოს.
იმ წლებში ჯერ კიდევ არ იყო შექმნილი სისხლის გადასხმის
განყოფილება. არადა, არცთუ იშვიათად სჭირდებოდათ ეს
მანიპულაცია ოპერაციისა თუ სხვა მძიმე შემთხვევების დროს. ვერამაც
გადაწყვიტა, ამ საქმეში დაოსტატებულიყო და მერე, როცა უკვე შეიქმნა
სპეციალური განყოფილება, 25 წელი იმუშავა. ვერას კოლეგებსა
და პაციენტებს რომ ჰკითხოთ, ასეთი სპეციალისტი ოლქში სხვა არ
ეგულებოდათ. რაიონებშიც ხშირად დადიოდა: ხან დონორისაგან
სისხლის ასაღებად, ხან კი პირიქით, - ავადმყოფისთვის სისხლის
გადასასხმელად. თვითონაც არაერთხელ გაუღია საკუთარი სისხლი,
როცა ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეში იყო.
ვერა დანდრეზე ყველა მისი თანამშრომელი, ნაცნობი, მეზობელი
თუ მეგობარი სამ სიტყვას იმეორებდა: ძალიან კარგი ადამიანია!
ახალბედა ექთნებს პროფესიის ათვისებაში უშურველად
ეხმარებოდა. იყო მედიცინის დების საბჭოს თავმჯდომარე და მედდათა
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს ხელმძღვანელობდა.
ამასთან, კალამიც უჭრიდა. მკითხველი გაეცნო მის რამდენიმე
გულთბილად დაწერილ კორესპონდენციასა და ჩანახატს. ერთ-ერთ
ნარკვევში, რომელიც ცნობილ ოს ქირურგს ფადო კაბისოვს მიუძღვნა,
იგი წერს: „და თუ რამე გამოცდილება და ცოდნა გვაქვს, თუ ჩვენ
გვიყვარს ავადმყოფები და მათი ტკივილი გვტკივა, თუ ჩვენ საკუთარი
თავისადმი მომთხოვნელობას ვიჩენთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცას
მივაღწიეთ, რადგან ყოველთვის ვცდილობდით ყველაფერში მისთვის
მიგვებაძა“. ამასვე იმეორებს ახლა უკვე ვერა დანდრეს შესახებ ბევრი
მისი აღზრდილი საშუალო მედპერსონალი.
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წარმატებული მენეჯერი მედიცინაში
მარინა ხეთაგუროვა
კავკასიონის მთების ფერდობზე,
ულამაზესი ბუნების წიაღში მდებარე
დაბა ჯავაში წლების განმავლობაში
წარმატებით ფუნქციონირებდა სანა
ტორიუმი „ძაუ“. კურორტს სახელი
გაუთქვა სამკურნალო, მინერალურმა
წყალმა „ძაუმ“, რომელიც კუჭის დაქვე
ითებული მჟავიანობისას შესანიშნავ
შედეგს იძლეოდა. ამას ემატებოდა
შერეული ტყეები, ნაძვნარ-ფიჭვნარში
ჩაფლული სანატორიუმის კორპუსი
და ეს ყველაფერი ყოველწლიურად აქ
დამსვენებელთა დიდ ნაკადს იზიდავდა.
მათ უტარდებოდათ წყლის აბაზანები, ტალახის აპლიკაციებით
მკურნალობა, ფიზიოთერაპია, ინჰალაცია და სხვა. თითოეული
სამკურნალო კაბინეტი დღეში 50 კაცს ემსახურებოდა. ყოველ ნაკადზე
„ძაუში“ 200-250 დამსვენებელი ჩადიოდა, სეზონის ბოლომდე კი 2000ზე მეტი ადამიანი აღიდგენდა ჯანმრთელობას.
სანატორიუმს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მარინა
ხეთაგუროვა, ერთი შეხედვით ზედმეტად მშვიდი და დინჯი
ქალბატონი, თუმცა მუდამ მოუსვენარი და ახალი იდეების მაძიებელი.
როგორი თამამიც არ უნდა ყოფილიყო ეს იდეები, უმეტესად
ისინი რეალურ სახეს იძენდნენ. უშუალო და თავაზიანი არასოდეს
ცდილობდა ურთიერთობისას წინ წამოეწია თავისი პირადი ღირსებანი,
დამსახურებანი, მიღწევები, ისინი კი მას არცთუ ცოტა აქვს.
თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის, ლენინგრადის ექიმთა
დახელოვნების ინსტიტუტის თერაპიის კათედრაზე ასპირანტურის
დამთავრებისა და საკანდიდატო ხარისხის დაცვის შემდეგ მარინა
ხეთაგუროვა მშობლიურ კუთხეს დაუბრუნდა და ჯავაში, სანატორიუმ
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„ძაუს“ მთავარ ექიმად დანიშნეს. 16 წელი უძღვებოდა ამ არცთუ
იოლ საქმეს, სიძნელეებისა და პრობლემების გამო არასოდეს
დაუჩივლია. პირველსავე წლებში გამოიჩინა თავი, როგორც უნარიანმა
ხელმძღვანელმა და თავისი პროფესიის ერთგულმა ექიმმა. საქმე
მიემატა მას შემდეგ, რაც კურორტი „ძაუ“ საკავშირო მნიშვნელობისა
გახდა.
მთავარი ექიმი თავისი მომსახურე პერსონალით სანაქებოდ
უძღვებოდა დამსვენებელთა მასპინძლობის საქმეს. სანატორიუმის
„შთაბეჭდილებათა
წიგნში“
ბევრი
გულთბილი
სტრიქონი
იწერებოდა ექიმების, საშუალო მედპერსონალისადმი, როგორც
მაღალპროფესიონალური, ყურადღებიანი ადამიანებისადმი, ამას კი
ქალბატონი მარინე იმით აღწევდა, რომ არა მარტო დამსვენებლებზე,
საკუთარი თანამშრომლების კეთილდღეობაზეც ბევრს ზრუნავდა. მან
სანატორიუმში გახსნა მასაჟის, კოსმეტიკის, უროგინეკოლოგიური,
კბილის,
პროთეზირების
ფასიანი
სამკურნალო
კაბინეტები,
მუშაობდა კაფე-ბარი. ყოველივე ამან დამატებითი შემოსავალი
მისცა სანატორიუმს, რომელიც ხმარდებოდა დამსვენებელთა
პირობების გაუმჯობესებასაც და მომსახურე პერსონალის ხელფასების
მომატებასაც.
სანატორიუმის ხარისხიანი საკვებით დროულად მომარაგებაში
რომ შეფერხებები აღეკვეთა, მარინამ საკუთარი დამხმარე მეურნეობაც
შექმნა. ჯავასთან ახლოს, კროზაში 3,5 ჰექტარი მიწის ფართობი
დაამუშავეს და სეზონის დამთავრებამდე ჰქონდათ საკუთარი,
ეკოლოგიურად სუფთა მწვანილი, კარტოფილი, კომბოსტო, კიტრი და
პომიდორი. მოაწყვეს მეღორეობის ფერმაც.
„ძაუსა“ და მისი მთავარი ექიმის კარგი მუშაობის დასტური იყო
ყოველწლიურად საკავშირო თუ რესპუბლიკური პროფკავშირების
კურორტთა მართვის საპატიო სიგელები. მარინა ხეთაგუროვა 1986
წელს „საპატიო ნიშნის“ ორდენით დაჯილდოვდა, იყო საქართველოს
„ჯანმრთელობის დაცვის ფრიადოსანი“, მინიჭებული აქვს უმაღლესი
კატეგორიის ექიმის წოდება.
კურორტ „ძაუს“ თადარიგიანი და რაციონალური გონების მქონე
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დიასახლისის წყალობით წინ ფართო პერსპექტივები ეშლებოდათ.
უკვე აშენებული იყო თანამედროვე სტილის ახალი ცხრასართულიანი
კორპუსი და 1990 წლის ბოლოს ახალმოსახლეობა უნდა ეზეიმათ,
მაგრამ ერთმანეთს მიჰყვა კონფლიქტი რეგიონში და სტიქიური
უბედურებანი. მიწისძვრამ რამდენიმე წუთში მიწასთან გაასწორა
ის ლამაზი შენობა. ერთი პანსიონატიღა გადარჩა, რომელსაც კარგა
ხანს არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება. მარინა ცხინვალში, ჯანდაცვის
სამინისტროსთან არსებულ ერთ-ერთ სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ
ცენტრს ჩაუდგა სათავეში, რომელიც პროფკავშირების სახლის ბაზაზე
განლაგდა. სამედიცინო გამოკვლევისათვის საჭირო, თანამედროვე
აპარატურით აღჭურვილი ცენტრი ხელმისაწვდომი გახდა ფართო
საზოგადოებისთვის, რაც დიდი შეღავათია მათთვის. აქ ძირითადი
მაინც უროლოგიური განყოფილებაა. მას ხელმძღვანელობს რუსეთში
პრაქტიკამიღებული, ნიჭიერი ექიმი ვიტალი ჯიოევი. იგი ერთხანს
ცხინვალის საავადმყოფოს მთავარი ექიმიც იყო, მაგრამ ბოლოს
თავის ძირითად საქმიანობას დაუბრუნდა - უახლესი მეთოდებით
მკურნალობს უროლოგიური პრობლემის მქონე ადამიანებს.
გარდა უროლოგისა აქ დღეს პაციენტებს
თერაპევტები,
კარდიოლოგი,
გინეკოლოგი,
ულტრაბგერითი გამოკვლევები.

ემსახურებიან:
ხორციელდება

მთელი კოლექტივი არა მარტო მაღალპროფესიონალიზმით
გამოირჩევა, არამედ მომსახურების კულტურითა და ადამიანებისადმი
თანაგრძნობით. ყოველივე ამაში კი ტონის მიმცემია მთავარი ექიმი
მარინა ხეთაგუროვა, რომელიც კვლავ დიდი დიასახლისის ამპლუაშია.
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სამედიცინო „დესანტი“ დიდი ლიახვის ხეობაში
გელა ჭულუხაძე
ქურთის სტაციონარულ-პოლიკლინიკურ
გაერთიანებას გელა ჭულუხაძე იმ წელიწადს
ჩაუდგა სათავეში, როცა დიდი ლიახვის
ხეობის ცხრა სოფელი კონფლიქტის გამო
სრულიად მოსწყდა გარე სამყაროს და
სათანადოდ აღჭურვილი პოლიკლინიკასაავადმყოფო ადგილობრივ მოსახლეობას
ჰაერივით სჭირდებოდა. ის ენთუზიაზმი,
რითაც მაშინ გელა ჭულუხაძე შეუდგა საქმეს,
დღემდე არ განელებია. უკვე წეროვანში,
დევნილთა ჩასახლებაში გადმოტანილი ქურ
თის საავადმყოფოს თანამშრომლები ბევრ
საინტერესო ეპიზოდს მიამბობენ ამ ახალგაზრდა კაცის მოღვაწეობის
შესახებ.
მთავარი ექიმი თანამშრომლებისადმი მკაცრი და მომთხოვნია. ამის
გამო ზოგი მას ძველი სტილის მუშაკად მიიჩნევს. გელა კი ფიქრობს,
რომ დისციპლინა წარმატების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.
სამაგიეროდ, უდიდეს მზრუნველობას იჩენს, როცა რომელიმე
თანამშრომელს ცხოვრებისეული პრობლემა გაუჩნდება. მას შეუძლია
ყველა საქმე გადადოს და გასაჭირში მყოფს მხარში ამოუდგეს, მზად
არის, ჯიბეში უკანასკნელი თეთრიც არ დაიტოვოს, ოღონდ ადამიანს
შეეშველოს. საკუთარ გასაჭირს კი იოლად არავის გაუმხელს, მეტად
მორიდებული და გულუბრყვილობამდე ალალია. ირგვლივ მყოფებს
იგი გულწრფელად უყვართ და აფასებენ.
თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
ინსტიტუტის
სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დამთავრებისთანავე, 1988 წლის
ზაფხულში გელა ჭულუხაძემ ჯავის საავადმყოფოში დაიწყო მუშაობა,
მაგრამ დაიძაბა ურთიერთობა ორ ხალხს შორის და ისიც მშობლიურ
სოფელში დაბრუნდა. ჯერ ქურთის ამბულატორიაში მუშაობდა
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სტომატოლოგად. 1991 წლის აპრილში კი დიდი დაწესებულების
თავკაცობა ანდეს. როგორც განვლილმა წლებმა აჩვენა, არჩევანი
სწორად გაკეთდა. სრულიად ახალგაზრდა მთავარმა ექიმმა
შესანიშნავი ორგანიზატორული ნიჭი და უნარი გამოამჟღავნა.
მან უწინარესად სამეანო განყოფილება გახსნა საავადმყოფოში,
რომელიც მაშინ მთელი დატვირთვით მუშაობდა. თბილისიდანაც კი
ჩამოდიოდნენ სამშობიაროდ, რადგან აქ ყველაფერი უფასოდ, მაღალი
პროფესიონალიზმით კეთდებოდა. განყოფილება ასევე მშობიარეებს
იღებდა ქარელისა და გორის რაიონებიდან. სამეანო განყოფილებაში
მოსულ ყველა მშობიარეს, წესით, პოლისი უნდა ჰქონოდა, მაგრამ,
ოსური სოფლებიდან სამშობიარო ტკივილებით შემოსული არავის
გაუბრუნებია.
ერთდროულად გაიხსნა საოპერაციო ბლოკიც. თავიდან საკუთარი
კადრი არ ჰყავდათ და ქირურგები გორიდან და თბილისიდან
მორიგეობით დადიოდნენ. დღესაც ახსოვთ გორელი ქირურგის, გელა
თუხარელის გაკეთებული პირველი ოპერაცია. ეს მართლაც ზეიმი იყო.
გაჩნდა იმედი, რომ დიდი ლიახვის ხეობის მოსახლეობას საგანგებო
ვითარებაში და ჩვეულებრივ დროსაც შორს წასვლა და დიდი თანხების
ხარჯვა აღარ მოუწევდათ, მით უმეტეს, იმ ხანებში ცხინვალზე გავლა
პრობლემა იყო, მთაზე გადასვლა კი - რისკთან და სიძნელესთან
დაკავშირებული.
თბილისელი პაატა გრიგოლია ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე
მოვიდა ქურთაში სამუშაოდ. ბინაც საავადმყოფოს შენობაში ჰქონდა.
როგორც ის იხსენებს, აქ ყველა პირობა იყო იმისათვის, რომ ექიმებად
მოკლე დროში ჩამოყალიბებულიყავი, რადგან დამოუკიდებლად
მუშაობის საშუალება ეძლეოდათ, ხოლო მორიგეობისას, როცა თვითონ
უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობდნენ.
სოსო ნებიერიძე ადგილობრივი კადრია, კეხვში ცხოვრობდა,
ქირურგიული საქმიანობა სწორედ ქურთაში დაიწყო და პაატასთან
ერთად დამოუკიდებლად, ათობით ოპერაცია გააკეთა.
უფროსი კოლეგების გვერდით გაბედულ და წარმატებულ
ოპერაციებს აკეთებდა ახალგაზრდა გინეკოლოგი თამარ გობეჯიშვილი,
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რომელიც ქურთაში სამუშაოდ სანქტ-პეტერბურგის სამედიცინო
ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მოვიდა.
თერაპიულ განყოფილებას გამოცდილი ექიმი, შალვა მაისურაძე
უძღვებოდა მუშაობის 48 წლის სტაჟით. მის გვერდით მუშაობდნენ
ახალგაზრდა თერაპევტები: მარი ხმიადაშვილი, ნუნუ ჭოველიძე,
ელზა მინდიაშვილი, რომლებიც მოსახლეობაში ნდობითა და
ავტორიტეტით სარგებლობენ.
გელა ჭულუხაძე ამაყობს თავისი ერთსულოვანი კოლექტივით,
სადაც „ჩემი“ და „სხვისი“ ავადმყოფი არ იციან, ყველა ეხმარება
ერთმანეთს საჭიროებისამებრ. იგი გვიქებს ცხინვალელ ქირურგს თემო
თიბილოვს: ის, რომ ქირურგიულ განყოფილებაში, გულ-მკერდის
ღრუს გარდა, ყველა სახის ოპერაცია წარმატებით კეთდება, აქ დიდი
წვლილი სწორედ მას მიუძღვის და ახალგაზრდა ქირურგებიც მისგან
ბევრს სწავლობენ. პატივისცემით მოიხსენიებს ლაბორატორიის გამგეს,
ექიმ-ლაბორანტ ნელი ლაფაჩს, პედიატრ ვალერია სერვიატნიკს,
რომელიც ცხინვალიდან ქურთამდე 8 კილომეტრს ფეხით გადიოდა და
სამსახურში მაინც დროზე ცხადდებოდა. არც საშუალო მედპერსონალის
როლი ავიწყდება - საოპერაციო და თამარ ბერიშვილი, ექთნები: მაია
კახნიაშვილი, თამარ წერეთელი, თამარ ხუციშვილი.
მათი უმრავლესობა ახლა წეროვანშია, სავადმყოფო კვლავ
მწყობრშია და აწ უკვე დიდი ლიახვის ხეობიდან და ახალგორიდან
დევნილების სამსახურშია. მეტიც, ისინი პრაქტიკულად მთელ მცხეთის
რაიონს ემსახურებიან. მედპერსონალს პროფესიონალიზმთან ერთად
მოვალეობის მაღალი გრძნობაც ჭარბად აქვს. საავადმყოფოში თითქმის
ყოველ წელს ჩამოდიან პროფესიონალი ექიმებით დაკომპლექტებული
ბრიგადები. ისინი უფასოდ იკვლევენ და მკურნალობენ ხეობის
მოსახლეობას, აწვდიან მედიკამენტებს.
ქურთის სტაციონარულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება იმედის
მწვანე კონცხივით იყო დიდი ლიახვის ხეობის 9 სოფლისათვის
და ახლა უკვე წეროვნის დევნილთა დასახლების მაცხოვრებლების
ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მთავარი კერაა.
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ფრონტგამოვლილი ქართულ-ოსური
სიყვარულის ისტორია
მარიამ ტეხოვა
სწრაფად იფურცლება ცხოვრების დიდი
წიგნი და სულ უფრო შორეულ ბურუსში
რჩება დიდი სამამულო ომის ეპიზოდები,
თუმცა პერიოდულ პრესაში დაბეჭდილი,
ცალკე წიგნებად გამოცემული მოგონებანი იმ
მძიმე წლების მოწმეთა და მონაწილეთათვის
ბურუსის გაფანტვას ემსახურება და ბევრ
ჩვენს ნაცნობ ნათესავს უფროსი თაობიდან
სულ სხვა სახით გვიჩვენებს ხოლმე. თითქოს
სულ სხვა აზრი და შინაარსი ეძლევა მათ
თვალთა მზერაში ჩაბუდებულ სევდას, შუბლზე გაჩენილ ღრმა
ნაოჭებს.
ელენე კულიჯანოვას მოგონებათა კრებულში სათაურით
„ცხინვალის ევაკოჰოსპიტალი N3692“ ერთ-ერთ გვერდზე მოთავსებულ
ფოტოზე მარიამ ტეხოვაცაა აღბეჭდილი. მან 50 წელზე მეტი იმუშავა
ცხინვალის საოლქო საავადმყოფოს კლინიკურ ლაბორატორიაში და
ალბათ, ბევრმა არც იცის, რომ ომის სიმძიმე მთლად ახალგაზრდამ
იწვნია და ნაადრევად დაასერიოზულა.
ის იყო სამედიცინო სასწავლებელი დაამთავრა, გათხოვდა კიდეც
და თვენახევრის შემდეგ ომი დაიწყო. მისი მეუღლე ალექსანდრე
აბულაძე ერთ-ერთი პირველი გაუდგა ომის გზას. მარიამი კი სხვა
თავის თანატოლებთან ერთად სამხედრო კომისარიატში გამოიძახეს
და ცხინვალის NN 2-4 საშუალო სკოლების შენობებში ახლადგახსნილ
ევაკო-ჰოსპიტალში მედიცინის დად მიავლინეს. იქ მუშაობის ორ
წელზე მეტი ხნის მანძილზე იმდენი ნახა და განიცადა, მთელი
სიცოცხლის მანძილზე სხვა რომ აღარაფერი ენახა, ესეც ეყოფოდა
სხვისი თუ საკუთარი ტკივილის განსაცდელად.
ზოგი ეპიზოდი ისე ძლიერ დააჩნდა სულს, სიცოცხლის ბოლომდე
ვერ დაივიწყა. ერთ-ერთ ეშელონს ახალგაზრდა, მწითური სახის
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ჯარისკაცი - გვარად კოკრევიც მოჰყვა. თურმე ორივე ფეხის თითები
ჰქონდა მოძრული. პირველადი დამუშავებისათვის მარიამს ჩააბარეს.
სახვევი მჭიდროდ ჰქონდა მიწებებული ფეხზე და გაუჭირდა მათი
მოძრაობა. ჭაბუკი თვითონვე ამხნევებდა მედდას. ბოლოს, როგორც
იქნა, დაჰყვა მის ნებას, ოღონდ... სახვევს მომძვრალი ხუთივე თითიც
თან მოჰყვა. მარიამმა იგრძნო შიშისაგან როგორ დაუდგა თმები
ყალყზე, თვალზე ბინდი გადაეკრა, მაგრამ თავს ჩააგონა - არ შეიძება
ახლა ცუდად გახდომა, დაჭრილს უფრო შეეშინდებაო. თავშეკავება
კი შეძლო, მაგრამ მეორე ფეხზე სახვევის მოხსნა უკვე სხვა მედდას
მოუხდა.
დაჭრილებით სავსე ეშელონი რომ ჩამოდგებოდა ვაგზალზე, მარიამი
ერთ-ერთი პირველი გარბოდა ჰოსპიტალში. გამუდმებულ შიშსა და
გაურკვეველ მოლოდინს ჰყავდა შეპყრობილი. ვიდრე ჭრილობების
პირველად
დამუშავებას
ჩაუტარებდნენ,
ვიდრე
პალატებში
გაანაწილებდნენ, დაჭრილები ხშირად გარეთ მოლზეც იწვნენ ხოლმე.
იწვნენ, კვნესოდნენ, ზოგი ტკივილისაგან ტიროდა კიდეც. "ვინ იცის, ის
რაღა დღეშია", - უკვნესოდა სული ახალგაზრდა მედდას. ჰოსპიტალის
სამედიცინო პერსონალი სამუშაო საათებს არასოდეს ითვლიდა. ხან
ზედიზედ 2-3 დღე-ღამეც უხდებოდა მუშაობა.
ორი ვაჟი და 4 ქალი ეზრდებოდათ ცხინვალის რაიონის სოფელ ზემო
ქერეს მკვიდრთ ანა და ილია ტეხოვებს. ძლიერი და წელგამართული
ოჯახი ჰქონდათ. 6-8 ძროხა, წყვილი ფურკამეჩი იწველებოდა
ყოველდღიურად, სამი უღელი ხარი გაწყობილი გუთნეულით ხნავდა
80 ჰექტარზე მეტ ფართობს. არც ზამთარში ისვენებდნენ ამ ოჯახის
ქალები - ქსოვდნენ საჩოხე-საახალუხე ქსოვილს. მერე კერავდნენ
ოჯახის წევრებისათვის ოჯახის ყველა წევრი შეძლებისამებრ
შრომობდა, ვისაც რა შეეძლო, იმას აკეთებდა. შეძლებაც იმიტომ
ჰქონდათ. მაგრამ დადგა დრო და შრომით მონაგარი დანაშაულადაც
ჩაუთვალეს ოჯახს, კულაკები უწოდეს, საკუთარი ოფლით მონაგარი
წაართვეს. ყველაფერი მინიმალურად დაუტოვეს და ისიც დიდად
დაამადლეს, სოფლიდან რომ არ გაასახლეს.
მარიამმა, ქსუისის შვიდწლიანი სკოლის დამთავრების შემდეგ,
სწავლა ცხინვალის სამედიცინო სასწავლებელში განაგრძო. ის
სასწავლებელი ტელმანის ქუჩაზე მდებარეობდა, ხოლო იქვე ახლოს,
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ისაკის ქუჩაზე, ცხოვრობდა ალექსანდრე აბულაძე.
- მომავალი მულის ოჯახში მიმიყვანეს მოტყუებით და აღარ
გამომიშვეს, - გვიყვება ქალბატონი მარიამი და სულაც არ მიკვირს
ბატონი ალექსანდრესი. ლამაზ და ჭკვიან ქალიშვილს რომ თვალი
დაადგა და აღარავის დაუთმო.
ომმა კარგა ხნით დააშორა ახლადდაწყვილებულნი. პირველ
ხანებში განუწყვეტლივ მოდიოდა სიყვარულითა და მზრუნველობით
სავსე სამკუთხა ბარათები, მერე, თითქმის 7 თვე, აღარაფერი ისმოდა.
მარიამი გარეგნულად არაფერს იმჩნევდა, თავს აიმედებდა. ბოლოს
მაინც არ გასწირა ღმერთმა, მოვიდა ბარათი ქერჩიდან, მერე თვითონ
ალექსანდრეც ჩამოვიდა; ხელ-ფეხში დაჭრილი ომისთვის უვარგისად
ჩათვალეს და ოჯახში დააბრუნეს.
რამდენი ათეული წელი გავიდა მას შემდეგ. მარიამს კი
გუშინდელივით ახსოვდა ის დღე. სტუმრად იყო წასული დედმამის ოჯახში, უკან დაბრუნებულს გზაშივე ახარეს, ალექსანდრე
დაბრუნდაო. სახლის კიბესთან მისულს ჯერ ერთი ხელიდან ქოლგა
გაუვარდა, მეორედან ფეხებშეკოჭილი ვარიები. მთვარეულივით აიარა
კიბის საფეხურები და გული წაუვიდა. მწუხარებისას რომ კაცი თავს
იმაგრებს, სიხარული თურმე უკანასკნელ ძალასაც ართმევს.
ჰოსპიტალის შემდეგ სტალინის ქუჩაზე არსებულ ბავშვთა
კონსულტაციაში
დაიწყო
მუშაობა.
ამასობაში
ქალიშვილი
შეეძინა. დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებული ინფექციურ
საავადმყოფოში გაგზავნეს ექთნად. მერე ვაჟიანობა იზეიმეს
აბულაძეებმა. ხელახლა დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნებული
კი საოლქო საავადმყოფოს კლინიკური ლაბორატორიის ლაბორანტად
დანიშნეს და ბოლომდე იქ მუშაობდა.
ალექსანდრე აბულაძე გაზეთ „საბჭოთა ოსეთის“ ერთ-ერთი წამყვანი
ჟურნალისტი გახდა. მეუღლეს, რაც შეეძლო, ხელს უწყობდა. საოლქო
საავადმყოფოს საპატიო დაფაზე ხშირად იცვლება ფოტოსურათები,
ერთადერთი და შეუცვლელი მხოლოდ მარიამ ტეხოვას ფოტოა,
წლების მანძილზე ათობით ახალგაზრდა გამოზარდა და ლაბორანტის
პროფესიას დააუფლა, რომლებიც დღეს შესანიშნავად უძღვებიან
საქმეს.
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მურად შავლოხოვი სიკეთეს ხატავს
მურად შავლოხოვის შემოქმედებაში
ასახულია თავისი ხალხის ისტორია და
თანამედროვეობა, ეპოსი და ლირიკა,
ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო იდე
ალები. ამის ილუსტრაციას წარმოადგენენ
ლინოგრავიურები:
„ნაბადი
მთაში“,
„მხვნელ-მთესველნი“, „გრანიტის მაძი
ებელნი“, „მბურღავები“, „შესვენება“. ყო
ველი ნახატი დინამიზმითაა სავსე და
მნახველზე მძაფრ ზემოქმედებას ახდენენ,
ამასთან გვიჩვენებენ, რომ მათი ავტორი
კომპოზიციის დიდი ოსტატია.
მხატვარმა არაერთი ნაწარმოები მიუძღვნა ოსური ხალხური ეპოსის
- „ნართების“ თემას. ჯერ კიდევ სტუდენტობისას დაინტერესდა იგი
თავისი ხალხის წარსულით, ტრადიციებით, რაც ყველაზე ნათლად
სწორედ ნართების ეპოსშია ასახული და იმ პერიოდშივე შექმნა
ნამუშევრების სერია ამ თემაზე.
მხატვრის შემოქმედებაში გრაფიკული ნაწარმოებები ბოლო ათი
წელი აკვარელით შექმნილმა ტილოებმა შეცვალეს.
- აკვარელი ძალზე ნაზია და ფაქიზი, მსიამოვნებს, როცა აკვარელით
ვმუშაობ, ასე მგონია, უფრო ადვილად გამოვახატავ სიკეთესა და
სილამაზეს, - ამბობს მხატვარი.
თავისებურად შემოქმედი იყო ბატონი მურადის მამაც - გავრილ
შავლოხოვი. იგი ყოფილ სტალინირში (ცხინვალი) საოლქო სახფოტოს
დირექტორი იყო და ოლქის ელიტა ფოტოებისათვის მასთან მიდიოდა.
მათ შორის იყო ცნობილი მხატვარი მახარბეგ თუღანოვიც. იმ დროს
ჯერ კიდევ დაწყებითი სკოლის მოსწავლე მურადი უკვე ცდიდა ფუნჯს
- ხატავდა მშობლიურ პეიზაჟებს, მეზობლებისა და თანაკლასელების
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პორტრეტებს. ერთ დღეს ისინი მამამისმა მახარბეგ თუღანოვს აჩვენა,
რომელმაც ბიჭუნას ნახატებში ნიჭი დაინახა და მამას ურჩია, ვაჟი
სამხატვრო სასწავლებელში მიეყვანა. აღნიშნულ სასწავლებელში
შვიდკლასდამთვრებულებს იღებდნენ. მურად შავლოხოვი კი,
როგორც გამონაკლისი, მე-6 კლასიდან მიიღეს, მისი ნახატების დონის
გათვალისწინებით.
შემდგომში იგი ლენინგრადში გაემგზავრა, სადაც წარმატებით
ჩააბარა მისაღები გამოცდები გერცენის სახელობის პედაგოგიურ
ინსტიტუტში სამხატვრო გრაფიკის ფაკულტეტზე, რომელიც იმ წელს
პირველად გაიხსნა.
ინსტიტუტის დამთავრებისას, 1964 წელს, სადიპლომო ნამუშევრად
წარადგინა ლინოგრავიურა, „ოსური ნართული ეპოსის“ თემაზე და
უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. სახვითი ხელოვნების სფეროში
მის ავტორიტეტსა და ცოდნის დონეზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ
იგი ლენინგრადის სამხატვრო სასწავლებლის პედაგოგად მიიწვიეს
ხატვასა და ფერწერაში. აქ დაჰყო მან თითქმის 20 წელი. ჰქონდა
თავისი სახელოსნო, მუშაობდა გრაფიკაში, ქმნიდა ლინოგრავიურებს
და ლენინგრადში ერთ-ერთ პოპულარულ მხატვარ-გრაფიკოსად
ითვლებოდა. მხატვარი წლების მანძილზე ჭედურობაზეც მუშაობდა,
ბოლოს ფერწერას გაუერთგულდა და ეს სიყვარული დღემდე გასდევს
მის შემოქმედებას.
სხვადასხვა გამოფენებზე წარდგენილი მისი ნამუშევრებიდან
ლენინგრადისა და ბალტიისპირული თემების შემდეგ, ყველაზე მეტი
კავკასიურ მოტივებზე იყო შექმნილი.
სამოცდაათიან წლებში მურად შავლოხოვი მშობლიურ ქალაქს
დაუბრუნდა. ჯერ პედაგოგად დაიწყო მუშაობა ცხინვალის
მახარბეგ თუღანოვის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში, მალე
დირექტორად დაინიშნა. რამდენიმე წელი მხატვართა კავშირის
თავმჯდომარეც იყო. 1984 წლიდან კი ცხინვალის სამხატვრო სკოლის
დირექტორია. სკოლა მოთავსებულია ცნობილი ოსი მეცნიერის, ვასო
აბაევის ფინურ სახლში. სადაც მოზარდებს სახვითი ხელოვნების
საიდუმლოთა დაუფლებაში აოსტატებენ. გარდა მურად შავლოხოვისა,
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აქ იღვწიან პედაგოგები: გალინა ქელეხსაევა, ესმა ცხოვრებოვა, ხსარ
ალბოროვი. აქ 30-მდე ბავშვი ეუფლება ფერწერას, ლინოგრავიურას,
კომპოზიციას. მათგან ბევრმა უკვე თქვა თავისი სიტყვა სახვით
ხელოვნებაში.
იმის გამო, რომ სკოლას არა აქვს საგამოფენო დარბაზი, სკოლის
აღსაზრდელთა
ნამუშევრების
გამოფენა,
მიძღვნილი
კოსტა
ხეთაგუროვისადმი, ცხინვალის ქორეოგრაფიული სკოლის ფოიეშია
მოწყობილი. აქ წარმოდგენილია არა მარტო კოსტას პორტრეტები,
არამედ მისი თხზულების გმირები, მისი მხატვრული ტილოების
ილუსტრაციები.
აღნიშნული გამოფენა დასტურია არა მარტო იმისა, რომ ცხინვალში
მხატვართა ნიჭიერი თაობა იზრდება, არამედ იმისაც, რომ მათ ჰყავთ
არაჩვეულებრივი პედაგოგი მურად შავლოხოვი, რომელიც კვლავ
განაგრძობს მუშაობას ფუნჯით, ქმნის ნაწარმოებებს, რომლებიც
მნახველში კეთილშობილურ, ადამიანურ რწმენას აღვივებენ, იმის
რწმენას, რომ სიკეთე ყოვლისშემძლეა!
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"მილიონერები" - უშანგი ხმიადაშვილი და
რობინზონ ნიკორიშვილი
- ცხინვალის ავტობუსს ვერ
ვხედავ, მგზავრები კითხულობენ,
დანიშნულ დროზე თუ გავაო, მიმართა ახალგაზრდა დისპეტჩერმა
ხანშიშესულს.
ამ
უკანასკნელმა
ხელით
თვალები
მოიჩრდილა,
ავტოსადგურის მიდამო მოათვა
ლიერა და მერე ახალგაზრდას
ალმაცერად გადახედა:
- აგერ, ბოლოში დგას, ვარსკვ
ლავებით მაინც ვერ იცანი?
ამ საუბარს ათეულობით წლების წინ თბილისში, დიდუბის
ავტოსადგურში შევესწარი. სიამაყე ვიგრძენი, რომ ჩვენი ავტობუსი,
თურმე, გამოირჩეოდა სხვებისაგან. მეც გავხედე ლაზ-697 „ტურისტს“
და უნებურად ვარსკლავების თვლაც დავიწყე - ათი ხუთქიმიანი
ვარსკვლავი ამშვენებდა ავტობუსის ფერდს. ვარსკვლავიანები სხვებიც
შევნიშნე, მაგრამ მათ 4-5 ან მაქსიმუმ 6 ვარსკლავი თუ ჰქონდათ
მიხატული. ამიტომაც უწოდებდნენ მილიონერებს ცხინვალის
ავტოსატრანსპორტო
საწარმოო
გაერთიანებაში
აღნიშნული
ავტობუსების მძღოლებს უშანგი ხმიადაშვილსა და რობინზონ
ნიკორიშვილს. გარანტირებული 700.00 კილომეტრის მაგივრად მათ ამ
მანქანით 10 წელიწადში მილიონი კილომეტრი გაიარეს.
ეს სიმდიდრის გამომხატველი ციფრი მარტო კილომეტრებს კი არ
აღრიცხავს; მის შინაარსში განსხვავებულია ასობით ადამიანისადმი
გაწეული სიკეთე. სიკეთის ცნებაც ამ შემთხვევაში არ არის მარტივი
და მარტო ერთი ადგილიდან მეორეზე მგზავრთა გადაყვანას არ
გულისხმობს. იგი, პირველ რიგში, ავტობუსის მძღოლების მიერ წმინდა
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ადამიანური, კეთილშობილური თვისებებიდან გამომდინარე, სიკეთის
გამოხატულებაა. ამის შესახებ ბევრი მოვისმინე ჩვენებურებისაგან,
უცხოებისაგანაც. ყვებიან მადლიერი ადამიანები უშანგისა და
რობინზონის შესახებ მრავალ ფაქტს.
ღამის რეისი ჰქონდათ - თბილისი-ცხინვალი. გორს რომ გამოსცდნენ,
გაწვიმდა. ცხინვალში უკვე კოკისპირულად ასხამდა.
- რა ჩავა ახლა მამსუროვზე, - დაიჩივლა წინა სკამზე მჯდომმა
ხნიერმა ქალმა. მას კიდევ ორიოდე მგზავრი გამოეხმაურა, ალბათ, იმ
მხარის მცხოვრებნი.
რობინზონმა საჭესთან მჯდარ უშანგს გადახედა. მან მიმხვდურად
დაუქნია თავი და რობინზონმაც დააიმედა მგზავრები - ნუ გეშინიათ,
ჩაგიყვანთ მამსუროვის ქუჩაზეო.
რამდენიმე წუთი დააგვიანეს გარაჟში, სამაგიეროდ მორიგი
სიკეთე გაუკეთეს ადამიანებს, მანქანა გარაჟში დააყენეს, ღიმილით
დაემშვიდობნენ ერთმანეთს და თავთავიანთ გზაზე გასწიეს. უშანგი
სტალინის ქუჩას დაუყვა, რობინზონმა აგარაკის ქუჩისაკენ აიღო გეზი.
- გაიხარეთ, შვილო! - ასეთი სიტყვები რამდენჯერ თქმულა მათი
მისამართით.
ექსპლოატაციის უფროსს ხშირად ურეკავდნენ ან პირადად
სთხოვდნენ ექსკურსიაზე წამსვლელნი, რომ მათ ის ავტობუსი
გამოუყონ, რომელსაც უშანგი და რობინზონი მართავენ. ვისაც კი
თუნდაც ერთხელ მაინც უმგზავრია მათი ავტობუსით, აუცილებლად
პატივისცემითა და სიყვარულით განიმსჭვალებოდა ამ დაუზარელი
და ხალისიანი მძღოლებისადმი. უშანგმა ძალზე საინტერესო თხრობა
იცოდა და ექსკურსანტებს ხშირად უყვებოდა ამა თუ იმ ძეგლზე,
საქართველოს ისტორიულ წარსულზე.
საახალწლოდ უშანგს ცხინვალი-ზნაური-თბილისის რეისი ჰქონდა.
უკან დაბრუნებულს ავლეველებმა შეაჩერებინეს ავტობუსი და ხონჩით
ნუგბარი მიართვეს, ახალი წელი მიულოცეს საუკეთესო სურვილებით.
მერე მის მგზავრებსაც გაუმასპინძლდნენ, თან უშანგზე უყვებოდნენ.
უშანგი რობინზონზე ათი წლით უფროსი იყო. გარეგნობითაც არ
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ჰგავდნენ ერთმანეთს, საერთო კი ხასიათსა თუ პირად თვისებებში
ბევრი ჰქონდათ და ამიტომაც წლების მანძილზე ერთმანეთის
შეუცვლელი პარტნიორები იყვნენ.
„1982 წელს უშანგიმ თავის ავტობუსით ერევანში წაგვიყვანა
ფეხბურთის საყურებლად, 14 წლის ვიყავი მაშინ", - იხსენებს
ზურაბ მძინარაშვილი. - „თბილისის "დინამო" ერევნის "არარატს"
ეთამაშებოდა და არასოდეს დამავიწყდება ეს მოგზაურობა ცხინვალელ
ახალგაზრდებთან ერთად. მხოლოდ საგზალი წავიღეთ ჩვენი. უშანგის
მეგობარმა ერევნელმა სომხებმა იმდენი პატივი გვცეს, რომ თამაშის
დამთავრების შემდეგ უამრავი სურსათ-სანოვაგე ამოგვაწოდეს
ავტობუსში, რადგან „დარჩენას არ შვებით, გზაში ჩვენი სადღეგრძელო
დალიეთო".
ცხინვალშიც ასე იყო, უამრავი მეგობარი ჰყავდა - ოსები, სომხები,
ებრაელები, და ქართველები, რა თქმა უნდა. სამეზობლოს სული
და გული იყო. როდესაც უბანში ოსები სუფრას შლიდნენ, მანამ არ
მიუსხდებოდნენ მაგიდას, ვიდრე უშანგი არ მივიდოდა.
ახალგაზრდა რობინზონიც ბევრ რამეს სწავლობდა მისგან ავტობუსის მართვასა და მოვლას, მგზავრებთან ურთიერთობას,
მოყვასის სიყვარულს.
სამსახურსა და მის გარეთ ძმებივით იყვნენ. უშანგის ოჯახზე
რობინზონი გაუთავებლად მესაუბრება და მრავალ საინტერესო
მოგონებას აცოცხლებს. ჩემთვის ნათელი ხდება, თუ როგორ შეძლეს
გამხდარიყვნენ ისინი "მილიონერები". თავისი კეთილშობილებით,
გულისხმიერებითა და უანგარობით უმტკიცებდნენ ყველას, რომ
ცხინვალი სიყვარულის ქალაქია და მძღოლები გამორჩეულად არიან
ამ სიყვარულის მატარებლები.
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ცხინვალის მოხუცთა თავშესაფარი
ცხინვალის მოხუცთა და ინვალიდთა თავშესაფარი წლების
განმავლობაში ხანძრისაგან დაზიანებული და მიტოვებული იყო.
ქართულ-ოსურმა კონფლიქტმა მას თავის დაღი დაასვა. თუმცა,
შემდეგ პირველი სართული შეაკეთეს, ცხინვალის ხე-ტყის
კომბინატში დამზადებული საკმაოდ ლამაზი ავეჯით გააწყვეს და
პირველი მობინადრენიც მიიღეს. თავშესაფრის აღდგენასა და მის
მობინადრეებზე ზრუნვაში დიდი წვლილი მიუძღვის მოსახლეობის
სოციალური დაცვის სამმართველოს უფროსს, ნინა ცხოვრებოვას.
ძველ ჩანაწერებს ვათვალიერებდი და ამ ოციოდე წლის წინ
მოხუცებულთა სახლზე გაკეთებულ შთაბეჭდილებებს გადავაწყდი:
"სამსართულიანი შენობის ორი ზემოთა სართული გამოღამებულა.
ინსტინქტურად გინდა თვალი აარიდო, მაგრამ კრემისფრად
შეფეთქილი კედლები, თეთრად შეღებული ფანჯრის ჩარჩოები
გვამცნობენ, რომ აქ ადამიანები ცხოვრობენ. ფართო ხეივანს აქა-იქ
შერჩენია გაწრიოკებული მტევნები. ეტყობა, ვინც ეს თალარი გააშენა,
ვერ გაითვალისწინა, რომ ვენახს აქ ვერავინ მოუვლიდა, „ლომიაური“
უნდა ჩაეყარა, რომელიც თითქმის ყველა ცხინვალელის ეზოში ხარობს.
მას დიდი მოვლა არ სჭირდება და უჩვეულოდ ტკბილ ყურძენსაც
ისხამს, თანაც უხვად. ამ ტკბილი ნაყოფით მაინც ისიამოვნებდნენ ამ
შენობის მობინადრენი, რომელთა ყოფაც ძალზე შორს არის ტკბილი
ცხოვრებისგან.
თავშესაფრის ბინადართ სულ სხვადასხვა ცხოვრებით უცხოვრიათ
დღემდე. ცხადია, უკიდურესმა გაჭირვებამ მოიყვანა აქ და ახლა ერთ
ჭერქვეშ, ერთ ბედქვეშ მყოფნი უთვალავჯერ უამბობენ ერთმანეთს
თავიანთ წარსულს: ზოგი ძუნწად, ზოგი კი დაწვრილებით და
შელამაზებულად.
მათგან განსხვავებით ქსენია ცხოვრებოვა არავის არაფერს უამბობს,
აპათიურად მინებებია სენსა და უძლურებას და თავის პროტესტს
დღევანდელი ყოფის მიმართ ხშირად გულამოსკვნილი ქვითინით
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გამოხატავს. იგი ყორნისის რაიონის სოფელ ისხიათიდანაა. სამოცდაათს
გადაცილებული ქალი უშვილძიროდ გადაგებულა. ვიდრე შეეძლო,
ყველას მხარში ედგა. ახლა სიბერემ დააუძლურა, ბედისწერას მარტო
შერჩა და გვიანღა მიხვდა, რომ, თუ ღმერთმა შვილი არ მისცა, ვინმე
უნდა ეშვილებინა, გაეზარდა, ამაგი დაედო და შემდეგ ეს ამაგი უკან
სიკეთე დაუბრუნდებოდა. ალბათ, ეს გვიანი სინანული თუ აქვითინებს
ჟამიდან ჟამზე მოხუცს.
მეზობელ ოთახში ორნი ცხოვრობენ. ხანშიშესული მარია
ცხოვრებოვა ჯავის რაიონიდან დისწულს ჩამოუყვანია თავშესაფარში.
ქმარი ადრე გარდაცვლია, შვილი არც მას ჰყოლია. ინერციით მიდიმოდის, ყურადღებასაც არავის აქცევს. მისთვის, მართლაც, მადლია აქ
ყოფნა.
სამაგიეროდ, მტკივნეულია აზა ჯიოევას ცხოვრების ისტორიის
მოსმენა. ქმარმა მიატოვა მცირეწლოვან ვაჟთან ერთად, რის შედეგადაც
მარჯვენა კიდურების დამბლა დაემართა. ახლა თავშესაფარში
ატარებს უღიმღამო დღეებს და მაინც იმედით შეჰყურებს მომავალს,
იქნებ შვილმა მაინც იპოვოს ცხოვრებაში გზა და საკუთარ თავს არ
ვნაღვლობო.
ტანია კირილოვა ორი ათეული წლის წინათ მცირეწლოვანი ვაჟით
რუსეთის რომელიღაც შორეული კუთხიდან ჩამოვიდა. რატომ?..
ვინ იცის! განუწყვეტლივ სამუშაოს ძებნაში იყო. ცხინვალელებიც
ეხმარებოდნენ
ნახმარი
ტანსაცმელ-ფეხსაცმლით,
კვების
პროდუქტებით, პროფესია არ ჰქონდა და დიდხანს ვერსად შერჩა.
კარგა ხანს აღარ ჩანდა ქუჩებში. თურმე მასაც თავშესაფრისთვის
მიუშურებია. როგორც მისმა მეზობელ-მეგობრებმა მითხრეს,
თავშესაფრის სიახლოვეს უპატრონო მიწის ფართობი შეუგულებია და
იქ ბაღჩა ბოსტანი გაუშენებია.
შედარებით ხალისიანად გამოიყურებიან თავშესაფრის მკვიდრი
მამაკაცები. ყველაზე ახალგაზრდა აქ 45 წლის გრიგოლ ყაზახაშვილია.
ძირძველი ცხინვალელი ერთ დროს გამარჯვების ქუჩაზე ცხოვრობდა
დედასთან და დასთან ერთად. კონფლიქტის გამწვავებისას დევნილები
გახდნენ და თბილისში სასტუმრო „აფხაზეთს“ შეაფარეს თავი. დედა
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იქ გარდაეცვალა, დამ მუშობა დაიწყო, გრიშამ კი მშობლიური ქალაქის
მონატრებას ვერ გაუძლო და ერთ დღეს თავის სახლს მიაკითხა. მაგრამ
იგი რუხიდან ლტოლვილ ორ ქალს დაეკავებინა, რომელთაც სახლის
პატრონს პირველ სართულზე ცხოვრების „ნება დართეს“. იგი ამასაც
დასჯერდა და არსებობისთვის საჭირო სახსრების მოსაპოვებლად
სამუშაოს ძებნა დაიწყო. ხან საკარმიდამო მიწის პატრონებს დაეხმარა
ფართობების დამუშავებაში, ხან შეშა დაუჭრა ვიღაცას, მაგრამ
მუდმივად თავის რჩენა ვერ შეძლო და თავშესაფარს მიაკითხა, სადაც
მეგობრებიც შეიძინა - პავლე კულუმბეგოვი, პავლე ტუაევი და სადილვახშამიც უზრუნველად აქვს.
ნაღვლიანად გამოიყურება ეზო-მიდამო, ასე გადის დღეები, წლები,
შემოდგომას ზამთარიც მოჰყვა, თუმცა თავშესაფრის დირექტორი
ჩერმენ თებლოევი ზამთრისთვის თადარიგს წინასწარ იჭერს, რათა
ღუმელებისთვის საკმარისი შეშა ჰქონდეთ და ხილ-ბოსტნეულიც
არ მოაკლდეთ. მზარეული ზემა თიბილოვა კი ფანტაზიას აძლევს
გასაქანს, რომ ყოველდღე გემრიელი სადილები მოუმზადოს მათ.
ჰყავთ ექიმიც, მედდაც, დამლაგებლებიც.
ცხოვრება თითქოს ჩვეული რიტმით მიდის, მაგრამ ძნელია უყურო
ამ ადამიანთა ყოფას, როცა წინ იმედი არ ჩანს, ზოგი ჩუმადაა, ზოგი
კი საკუთარ უბედობაზე განუწყვეტლივ ჩივის. თუმცა ასე უღიმღამოა
მათი ყოფა, მაგრამ ეს სახლი მაინც ერთადერთი იმედია ამქვეყნად
არსებობისათვის.
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სიკეთის ძალა
ლირა ცხოვრებოვა
თბილად და თანაგრძნობით ყვება
ნარკომანებისა და ალკოჰოლიკების მძიმე
სვებედზე, მათ სურვილზე - თავი დააღწიონ
სენს და იმ გამოუვალ მდგომარეობაზე, რაც
ხელს უშლით საბოლოოდ განკურნებაში.
ლირა კოზაევას ისინი იმიტომ კი არ
სჭირდებოდა, რომ მორიგი პროექტის
განხორციელება
შეძლებოდა,
როგორც
ხშირად ხდება ხოლმე, არამედ იმიტომ,
რომ მათ უშველოს, გვერდში დაუდგეს.
ყველას ყოფნის მისი ულევი ენერგია მეუღლეს, სამ ქალიშვილს, შვილიშვილებს და საქმიანი ქალის იმიჯიც
შეიქმნა ცხინვალში მას შემდეგ, რაც რამდენიმე პროექტი წარმატებით
განახორციელა.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის „სამხრეთ ოსეთის ქალთა
ასოციაცია დემოკრატიისა და ადამიანთა უფლებების დასაცავად“
ხელმძღვანელმა და „ქალები ნარკოტიკების წინააღმდეგ“ ერთ-ერთმა
აქტიურმა წევრმა, არაერთგზის იმოგზაურა საზღვარგარეთ მოწინავე
გამოცდილებათა გასაცნობად. პოლონეთში იგი აღმოსავლეთის
ქვეყნების დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ შექმნილ ნარკოლოგიისა
და ალკოჰოლიზმის პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ცენტრის
„მონარის“ მუშაობას გაეცნო. მისმა პრეზიდენტმა მარკე კატანსკიმ
დახმარება შესთავაზა. კერძოდ, დაჰპირდა, რომ „მონარი“ მიიღებდა
და უფასოდ უმკურნალებდა ცხინვალიდან 10 ახალგაზრდას, ხოლო
6 კაცს ინსტრუქტორად მოუმზადებდა თვისი ხარჯით. თექვსმეტივე
კაცი მზად იყო გასამგზავრებლად. მაგრამ საზღვარგარეთული
პასპორტების აღება ვერ მოხერხდა (?!) და ეს შესანიშნავი წამოწყება
ჩაიშალა. ცოტა ხანში კატანსკი ავტოკატასტროფაში დაიღუპა, თუმცა
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„მონარის“ ახალმა ხელმძღვანელმა მარია სელოვანენკომ 2003 წლის
დასაწყისში ლირა მიიწვია მუშაობის ახალი მეთოდების გასაცნობად.
როცა ამ ფაქტის შესახებ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის
რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ შეიტყო, ლირას
დაავალა, საფუძვლიანად გაცნობოდა ცენტრის მუშაობას და
ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით მსგავსი დაწესებულების
პროექტი შეექმნა.
ცხინვალში
დაბრუნებული
ლირა
ცხოვრებოვა,
ვიდრე
პროექტის წერას შეუდგებოდა, ჩრდილოეთ ოსეთის ნარკომანთა
და ალკოჰოლიკთა სარეაბილიტაციო ცენტრ „კოვჩეგოს“ ცხინვალის
ფილიალს ეწვია, რომელსაც ახალგაზრდა კაცი გოჩა ჯიოევი ედგა
სათავეში. იგი გააოცა ავადმყოფებისადმი მისმა თანაგრძნობამ და
სიკეთის ქმნის სურვილმა. ეს კაცი ყოველგვარ სამუშაოს ასრულებდა:
კაფელს აგებდა მშენებლობაზე, რემონტში ეხმარებოდა ხალხს და
აღებული ფულით საღამოს ბაზარზე ბენეფიციარებისთვის საზრდოს
ყიდულობდა. ასეთი ექსპერიმენტიც ჩაატარა გოჩამ: ცხინვალთან
ახლოს მიტოვებულ სოფელ ღრუმბულში, ერთ-ერთ სახლში 5-5
პაციენტი მიჰყავდა. ისეთები, ვინც მძიმედ იყო ავად, მაგალითად,
თეთრი ცხელებით შეპყრობილნი, ანდა ისინი, ვისაც მუცლის ღრუში
სითხე უდგებოდათ. გოჩა მათ ბალახების ნაყენით მკურნალობდა,
თან მათთან ერთად ლოცულობდა, უფალს შესთხოვდა წყალობას.
3 თვეში პირველი 5 კაცი მოარჩინეს, ასევე დასრულდა მომდევნო
ხუთეულის მკურნალობაც. განკურნების შემდეგ ახალგაზრდები
ქალაქში დაბრუნდნენ. მაგრამ სამუშაო ვერ იშოვეს და ყველაფერი
წყალში ჩაიყარა...
აი, ამ მაგალითებმა საბოლოოდ გადააწყვეტინა ლირას, რომ თავისი
ნიჭი და ენერგია, მიღებული გამოცდილება ადამიანთა ამ მცირე ჯგუფის
ხსნისთვის გამოეყენებინა. დაიწყო სათანადო ცნობების შეგროვება
ქალაქში არსებულ ნარკომანთა და ალკოჰოლიკთა რაოდენობაზე,
სარეაბილიტაციო ცენტრის მოწყობაზე. შემდეგ პროექტი „ღია
საზოგადოება სამხრეთი ოსეთის“ ადგილობრივ ორგანიზაციას ჩააბარა.
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პროექტი მოიწონეს, დაამტკიცეს, თანხაც გამოუყვეს და მათთვის
გადაცემულ, უკვე დანგრევის პირას მისულ ყოფილი რძის ქარხნის
შენობის აღდგენაზე მუშაობაც დაიწყო. იმდენი რამ იყო გასაკეთებელი,
რომ ის თანხა მალევე შემოეხარჯათ და შემდეგ უკვე ცხინვალის
ხელისუფლება საკუთარი ფონდიდან ეტაპობრივად, საჭიროების
მიხედვით აძლევდა ფულს. შენობის აღდგენისათვის მუშახელის ძებნა
არ გასჭირვებიათ - გაიგეს თუ არა, რომ მათთვის შენდებოდა, 30 კაცზე
მეტი პოტენციური პაციენტი გამოცხადდა სამშენებლო ობიექტზე.
ყოველდღიურად, ამდენი მუშა საჭირო არ იყო და მათგან სამი 10-10
კაციანი ბრიგადა შექმნეს, რომელთაც ხელმძღვანელობდნენ ვლადიმერ
ზასოხოვი, ვლადიმერ აბაევი და გოჩა ჯიოევი. შენობის აღდგენარესტავრაცია კი დიზაინერ-არქიტექტორმა ფელიქს ბაგაევმა იკისრა
და კარგადაც გაართვა თავი - იმდენად გაიტაცა მუშები იმედიანმა
მომავალმა, რომ მათი უმრავლესობა მუშაობისას არც სვამდა და არც
ნარკოტიკებს იღებდა, - იხსენებს ლირა.
შენობა საკმაოდ მყუდრო და კეთილმოწყობილი გამოვიდა:
ბილიარდის, პინგ-პონგის მაგიდები, შაში, ჭადრაკი, ტელევიზორი,
ბიბლიოთეკა. შენობა იმდენად მაღალჭერიანია, რომ ერთი კუთხე ორ
სართულად გაყვეს და იქ 25-საწოლიანი ორი ოთხი მოაწყვეს მძიმე
ავადმყოფებისათვის. ცენტრს ჰყავს ფსიქიატრი, ფიზიოთერაპევტი,
რეანიმატოლოგი, ნარკოლოგი, აქ მუშაობა ტარდება ბავშვთა და
მოზარდთა პროსტიტუციისა და ნარკომანიის პროფილაქტიკისთვისაც.
მას შემდეგ, რაც პაციენტი მკურნალობას თანხმდება, იწყება რთული
პერიოდი ჯანმრთელობის აღსადგენად და მავნე მიდრეკილებებისაგან
თვის დასაღწევად. აქ თავისი როლი უნდა შეასრულოს სამედიცინო
დაწესებულებებთან თანამშრომლობამ და მათგან რეალურმა
დახმარებამ. პაციენტებს ჩაუტარდებათ საუბრები სასულიერო
თემებზე, საკუთარი ძალების რწმენაზე. შენობის ეზოში უკვე აგებულია
მართლმადიდებლური სამლოცველო.
ბოლო ეტაპია სპორტული და შრომითი თერაპია. გეგმაშია ხის
დამამუშავებელი საამქრო, ჩირის დამზადება. ხილს ახლომახლო
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სოფლებში შეისყიდიან. შენობის უკან აიგება სათბური, რომლისთვის
საჭირო მოწყობილობაც უკვე შეძენილია. სათაურში მოიყვანენ
ცენტრის პაციენტებისთვის საჭირო რაოდენობის ბოსტნეულს და
ყვავილებსაც გააშენებენ სარეალიზაციოდ.
ცენტრი აგრძელებს წარმატებით ფუნქციონირებას. ლირა
ცხოვრებოვა დღეს ცენტრს აღარ ხელმძღვანელობს, თუმცა ის დიდი
გამოცდილება, რომელიც ამ სიკეთით აღსავსე ქალბატონმა დატოვა
აქ, თანამშრომლებს ენთუზიაზმად დღემდე მიჰყვებათ და ისინიც
თავდადებულად ემსახურებიან ამ სასიკეთო საქმეს.
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"სიყვარულსაც შეუძლია გული დაღალოს"
ანატოლი ლალიევის გახსენება
ძალიან მსურდა, დამეწერა ნარკვევი
ანატოლი ლალიევზე - შესანიშნავ
მეოჯახეზე,
პროფესიონალ
ექიმზე,
კარგ
ადამიანსა
და კეთილშობილ
პიროვნებაზე, მაგრამ რატომღაც მაშინ
ვერ მოვახერხე. შემდეგ მან რამდენიმე
ინფარქტი ზედიზედ
გადაიტანა და
შემეშინდა, ასე განვსაჯე, რომ
თუ
ჯერ არ დავწერდი მასზე ნარკვევს, ის
დიდხანს იცოცხლებდა... მაგრამ ღმერთმა
სხვანაირად განსაჯა.
კარგად მახსოვს, საიდან დაიწყო
ჩვენი ნაცნობობა. სამართალდამცველმა
ორგანოებმა ჩემს მამიდაშვილს ცრუ ბრალდება წაუყენეს, რომლის
მიხედვითაც, მან, თითქოს უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინა.
აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანის გასათავისუფლებად
მე ყველაფერი გავაკეთე ამ ბრძოლაში და ჩემს გვერდით იდგნენ
ტოლია ლალიევი, რომელთანაც ჩემს მამიდაშვილს მხოლოდ გვარი
აკავშირებდა და მისი მეუღლე, ალბინა, რომლისთვისაც ახალგაზრდა
კაცი საერთოდ არავინ იყო. იმაში, რომ ჩემი მამიდაშვილი
დაუმსახურებლად არ დაისაჯა, მათი დიდი დამსახურებაც იყო. ამ
შემთხვევის შემდეგ ჩვენ ოჯახებით დავმეგობრდით და ყოველთვის,
როცა მე რაიმე საქმე მქონდა საავადმყოფოში, მეიმედებოდა, რომ
იქ იყო ტოლია ლალიევი, რომელიც დაუზარებლად გააკეთებდა
შესაძლებლობის მაქსიმუმს.
ერთ დღეს საავადმყოფოს ძველ კორპუსთან ვიდექი. ტოლიამ
შემამჩნია ახალი კორპუსიდან და ჩემსკენ გამოემართა. მაგრამ
თითქმის ნახევარი საათი დასჭირდა ორიოდე ნაბიჯის გამოვლას,
ჩემამდე რომ მოეღწია. შეამჩნიეს თუ არა, საავადმყოფოს სხვადასხვა
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კუთხიდან მისკენ გაეშურნენ ადამიანები. მივუახლოვდი, რომ გამეგო,
რა ხდებოდა. თითოეული მათგანი შესჩიოდა თავის სენზე, რჩევას
სთხოვდა. ისიც, მისთვის დამახასიათებელი თანაგრძნობით, თბილი
სიტყვებით ამშვიდებდა, რჩევას აძლევდა. მე ჩემი საქმე დამავიწყდა,
გული სიხარულის ამევსო, რომ ჩვენს გვერდით ცხოვრობს ადამიანი,
რომელსაც შეუძლია აი, ასე, სხვათაშორის, გაუწიოს კონსულტაცია
ადამიანებს და ოდნავადაც არ აგრძნობინოს, რომ სადღაც ეჩქარება.
იშვიათად მინახავს იგი უსაქმოდ - ან ავადმყოფებს სინჯავდა, ან
ოპერაციებს აკეთებდა. სხვის ტკივილს საკუთარივით განიცდიდა
და ყოველ წუთს მზად იყო ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად.
ეს კარგად იცოდა საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალმა. თუ
სასწრაფოდ სჭირდებოდათ ქირურგი და მორიგე ექიმი ამა თუ იმ
მიზეზით ადგილზე არ აღმოჩნდებოდა, მაშინვე ანატოლი ლალიევს
ურეკავდნენ სახლში, რადგან იცოდნენ, იგი უარს არასოდეს იტყოდა.
ერთხელ, უკვე გადატანილი ინფარქტის შემდეგ, საღამოს წნევამ
აუწია. მეუღლემ ინექცია გაუკეთა და წამოწვა. ამ დროს საავადმყოფოდან
დარეკეს, რომ მოიყვანეს ბავშვი მძიმე მდგომარეობით. „არ ვიცი,
შეძლებს თუ არა მოსვლას“, - ყოყმანით უპასუხა მეუღლემ. ტოლიკას,
როგორც ჩანს, ესმოდა ეს საუბარი, მაშინვე ადგა და ჩაცმა დაიწყო, თან
მეუღლეს უსაყვედურა ისეთი პასუხისთვის. ღამის 2 საათზე მათი
ბინის კარზე დააკაკუნეს. ეს ისევ იმ ბავშვის მამა იყო. და ისიც კვლავ
საავადმყოფოში წავიდა.
ერთ ხნიერ ქალს ოპერაცია გაუკეთა და არ დაუცადა რა საკაცის
მომტანს, ხელში აყვანილი წაიყვანა პალატაში. ეს მაშინ, როცა
ექიმებისგან სასტიკად ჰქონდა აკრძალული მძიმეების აწევა.
იმ კვირა დღეს, 19 დეკემბერს, როცა აღმოჩნდა, მისი მიწიერი
ცხოვრების ბოლო წუთები ითვლებოდა, ანატოლი სამჯერ მივიდა
საავადმყოფოში, რათა შეემოწმებინა თავისი მძიმე ავადმყოფების
მდგომარეობა. ძნელად დასაჯერებელი აღმოჩნდა მისი კოლეგებისთვის
ცნობა ანატოლი ლალიევის სიკვდილის შესახებ. გაოცებულები იყვნენ:
„დღეს იგი მთელი დღე საავადმყოფოში იყო. თუკი ასე ცუდად იყო,
რატომ ადგა საწოლიდან, აქ რატომ მოვიდაო?“
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ალინა მისი მეგობარი იყო სკოლის მერხიდან, რომელიც შემდგომში
მისი ცხოვრების მეგობარი გახდა. 40 წლის ერთად ცხოვრების
მანძილზე სულიერად ისე დაახლოვდნენ, რომ ერთის ტკივილი
მეორეს გადაეცემოდა. ერთი სიამოვნება იყო მათი ცქერა, როცა
სტუმრები ჰყავდათ და მაგიდას შლიდნენ. რამდენი ურთიერთგაგება
და პატივისცემა იგრძნობოდა ყოველ მათ მოქმედებაში.
შვილებისთვის იგი იყო მოსიყვარულე მამა, რომელიც ყოველთვის
მათ გვერდით იყო რჩევებითაც და საქმითაც. უმცროსი შვილი სოსო
ახლადშერთულ მეუღლესთან ერთად საქორწინო მოგზაურობით
პარიზში მიემგზავრებოდა, როცა მას მოსკოვში შეატყობინეს, რომ
მამამისი ცუდად იყო. უმალ მიხვდა, რაშიც იყო საქმე და იმ საღამოსვე
ჩამოფრინდა მოსკოვიდან.
დღემდე იხსენებენ ცხინვალელები, რომ იმდენი ხალხი
დაკრძალვაზე ადრე არასოდეს უნახავთ. ამ ცხოვრებაში იგი მრავალი
ადამიანის იმედი იყო.
ანატოლი ლალიევს ყველა უყვარდა და სამაგიეროდ სიყვარულსაც
ღებულობდა პასუხად. სიყვარულმა დაღალა მისი გული. ხოლო
სიძულვილის გრძნობა მისთვის უცხო იყო.
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ცხინვალის აფთიაქი - ტრადიცია გრძელდება
ასია გათიკოევა
N1 ცენტრალური აფთიაქი ცხინვალში ყველამ იცის. წლების
მანძილზე ის მთავარი ფარმაკოლოგიური დაწესებულება იყო სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიურ ოლქში, სადაც მზა წამლებთან ერთად, ადგილზე
დამზადებულ სხვადასხვა წამლებსაც ყიდდნენ. აფთიაქს თავისი
კლიენტურა არა მხოლოდ ოლქის მასშტაბით ჰყავდა, გორის რაიონის
სოფლებიდან და თავად ქალაქ გორიდანაც ხშირად ჩამოდიოდნენ აქ
წამლების შესაძენად.
N1 აფთიაქის ბაზაზე რამდენიმე წლის წინ სახელმწიფო საწარმოო
გაერთიანება „ფარმაცია“ ჩამოყალიბდა. მიუხედავად ირგვლივ
მომრავლებული კომერციული აფთიაქებისა, იგი დღემდე რჩება
მთავარ აფთიაქად არა მარტო ქალაქის, არამედ მთელი სამხრეთ ოსეთის
მასშტაბით. აქ ფასებიც ხელმისაწვდომია და მომსახურე პერსონალიც
ძველებურად თავაზიანი და გულისხმიერია, არც პროფესიონალიზმის
ნაკლებობაა.
აფთიაქის ტრადიციებს წლების მანძილზე აყალიბებდა მისი
ყოფილი გამგე ოთარ კევლიშვილი, რომელიც ყველანაირად უწყობდა
ხელს სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების შეთანხმებულ მუშაობას,
პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას და ყველა კლიენტისათვის
ერთნაირ მომსახურებას. სწორედ მისი ხელმძღვანელობის დროს გახდა
აფთიაქი ესოდენ მოთხოვნადი მთელ რეგიონში.
კევლიშვილთან ერთად იმუშავა ათეული წლები აწ უკვე
„ფარმაციის“ გენერალურმა დირექტორმა ასია გათიკოევამ. იგი
N1 აფთიაქში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის
დამთავრების შემდეგ მივიდა კონტროლიორად. ქალბატონ ასიას
კარგად ახსოვს თბილისის N6 აფთიაქში პრაქტიკის გავლისას შეძენილი
გამოცდილება. კოლექტივში მუშაობის ის ჩვევები, რაც მერე, წლების
მანძილზე განამტკიცა და რის გამოც აფთიაქის კოლექტივი აფასებს და
პატივს სცემს.
177

saga cxinvalelebze

არც მას უყვარდა ადამიანების გარჩევა ეროვნების მიხედვით. ეს
გარეგნულად მკაცრი და უკარება ქალი მოყვასისადმი თანამგრძნობელ
გულს ატარებს, მიუხედავად იმისა, ვინ არის ის - ოსი, ქართველი, სომეხი
თუ ებრაელი. ამას ადასტურებს თანამშრომელების დახასიათებაც
და ისიც, რომ ყოველდღე, - 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგაც
- აფთიაქის კლიენტთა 30 პროცენტი არა მარტო ცხინვალის, გორის
რაიონიდან ჩამოსული ქართველები იყვნენ.
აფთიაქის
თანამშრომელთაგან
რამდენიმე
წარმოშობით
თბილისელი იყო. მათ ბავშვობა და სიყმაწვილე ქართველების
გვერდით გაუტარებიათ, მერე კი ბედმა ცხინვალში ცხოვრება არგუნათ
წილად.
ერთ-ერთი მათგანია თამარ ალბაროვა. იგი 1942 წელს თბილისის
ფარმაკო-ქიმიური ინსტიტუტის პირველი კურსიდან მოხვდა
ფრონტზე და მხოლოდ 1945 წლის სექტემბრიდან შეძლო ინსტიტუტში
სწავლის გაგრძელება. მისი დამთავრების შემდეგ კი იმუშავა ჯავის
აფთიაქის გამგედ, ცხინვალის სამშობიარო სახლის აფთიაქის გამგედ,
ბოლოს კი N1 აფთიაქში გადავიდა სამუშაოდ.
"რა აღარ გადავიტანე, ტყვიების წვიმაში გავლიე სამი წელი.
ფრონტზე მაგრამ ისეთი სულიერი წამება არ განმიცდია, რაც ამ
კონფლიქტმა მომაყენა, შვილები ოსები მყავს, სიძეები ქართველები.
ორივე მხარის ტკივილი მტკიოდა და სირცხვილი მრცხვენოდა", გულს მიშლის ქალბატონი თამარი.
წარმოშობით თბილისელია ნადია მაკოევაც, აფთიაქში მუშაობის
57 წლის სტაჟით. სიკეთით სავსე გული აქვს და, ალბათ, ამიტომაც არ
ეტყობა ასაკი, შვილიშვილებსაც ახალგაზრდული ხალისით ზრდის და
სამსახურშიც დაღლა არ იცის.
თბილისში დაბადებული და გაზრდილია გაყიდვის განყოფილების
გამგე ვენერა მამიევა,
რომელსაც სიცოცხლის დიდი ნაწილი
ცხინვალში გაუტარებია, ძმა კი დღესაც თბილისში ცხოვრობს. იგი
სინანულით იგონებს იმ წლებს, როცა მეგობრობა და ნათესაობა
ჰქონდათ ერთმანეთში ქართველებსა და ოსებს, - ჩვენს შორის ეს არ
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უნდა მომხდარიყოო, - ბევრის აზრს გამოხატავს ქალბატონი ვენერა ამ
სიტყვებით.
ფარმაცევტები სიყვარულით იხსენებენ ქართველ კოლეგებს ჯემალ
კიკილაშვილს, გულო მინდიაშვილს, თინა დენაშვილს, ლამარა
კვანჭახაძეს და სხვებს, რომლებიც ცხინვალში შექმნილმა სიტუაციამ
აიძულა სამსახურიც და ქალაქიც მიეტოვებინათ და დევნილობაში
გაეგრძელებინათ ცხოვრება. დღეს აფთიაქში კიდევ ერთი ქართველი
მუშაობს - დამფასოებელი ნელი ქაფიაშვილი.
აფთიაქში დამლაგებლად მუშაობს ცხინვალის რაიონის სოფელ
ოტრევიდან კონფლიქტის დროს გადმოსახლებული ხადიზათ გოიაევა,
კეთილმოწყობილი სახლ-კარისა და მოვლილი ბაღ-ვენახის იძულებით
მიტოვება მოუხდა მის ოჯახს, მაგრამ როცა ვუსმენდი ამ მანდილოსნის
საუბარს, თან მიკვირდა, თან მიხაროდა, რომ მის მონათხრობში სიავის
ნატამალი არ ერია.
- როგორ შეიძლება ყველა ქართველი გძულდეს, რაკი მაშინ ვიღაცამ
რაღაც დამიშავა, - მშვიდად ამბობს იგი, - ჩემი მეზობელი სოფლების
ქერეს, ფლავის, ფლავისმანის მცხოვრებნი რომ მოდიან აფთიაქში,
მე ქალბატონ ასიასთან შევდივარ და ვთხოვ: წამალს თუ ჩემთვის
გაიმეტებდი, მაშინ მათთვისაც მომეცი-თქო. არ მახსოვს უარი ეთქვას.
აი, ასეთი, საღად მოაზროვნე, ერთ სხეულად შეკრული კოლექტივია
საწარმოო გაერთიანება „ფარმაციაში“. გენერალური დირექტორით
დაწყებული, დამლაგებლით დამთავრებული, ცდილობენ დაეხმარონ
ადამიანებს იმით, რითიც შეუძლიათ. ათეულობით წლების წინ აქ
ჩამოყალიბებული ტრადიცია კვლავაც გრძელდება.
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სისხლის დონორი
ნელი ლაფაჩი
მაგიდაზე წითელჯვარგამოსახული სხვადასხვა ზომის სამკერდე
ნიშნები აწყვია. ბიჭუნამ სათითაოდ შეათვალიერა ისინი და მერე
რიგზე დალაგება დაუწყო. დედამ ფრთხილად გამოართვა ხელიდან
- ეს სათამაშოები არ არის, შვილო, როცა გაიზრდები, შენც დაეხმარე
ადამიანებს და შენი საკუთარი გექნება. გოგიტამ ჭკვიანი, გამგებიანი
მზერა შეაგება დედას და მაგიდას მოსცილდა.
სათნო გამომეტყველების სიმპათიური ქალის სახე სიცოცხლის
უსაზღვრო წყურვილს გამოხატავს და თვითონაც ვინ იცის რამდენი
სიცოცხლე გადაურჩენია წლების მანძილზე. რომ დამჭირდეს, ალბათ,
მთელი დღე მოუნდები იმის გამოანგარიშებას, თუ რამდენი ლიტრი
სისხლი მაქვს გაცემული ადამიანების საკეთილდღეოდ, - მშვიდად
ამბობს ნელი ლაფაჩი და თვალებში ნათელი სხივი უთამაშებს.
ცხინვალის სამედიცინო სასწავლებლის საფერშლო განყოფილების
მოსწავლე იყო, როცა პირველად იკისრა დონორობა. სასწავლებლის
დამთავრების
შემდეგ
საოლქო
საავადმყოფოს
ბიოქიმიურ
ლაბორატორიაში დაიწყო მუშაობა ლაბორანტად, სადაც ბიოქიმიკოს
რაისა კოტაევას ხელმძღვანელობითა და მზრუნველობით დაეუფლა
პროფესიას.
პარალელურად
სამხრეთ
ოსეთის
სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე განაგრძო
სწავლა. საავადმყოფოში უკვე მის თვალწინ სჭირდებოდათ
ადამიანებს სისხლი, რათა სიცოცხლეს დაბრუნებოდნენ, და
გამოჯანმრთელებულიყვნენ ნელი მუდამ მზად იყო ხელი გაეწვდინა
მათთვის.
ცამეტი წლისა იყო, მძიმე ოპერაცია რომ გადაიტანა ცხინვალში.
ქირურგმა ზურაბ სოლომონიამ ყველაფერი იღონა მის გადასარჩენად,
ძირითადი როლი კი მაინც დონორის სისხლმა შეასრულა. ახსოვს ნელის,
წლების მანძილზე როგორი სასოებით იგონებდა დედამისი იმ კეთილ
ადამიანებს და პირველი მიზეზი იმისა, რომ დონორი გამხდარიყო
გულში შეფარული სურვილი იყო - მასზე ასე მადლიერებით
ელაპარაკათ. ხოლო უფრო საპატიო და კეთილშობილური მიზანი,
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მერე და მერე, წლებმა მოიტანა - მიზანი ადამიანის ყველაზე დიდი
განძის - სიცოცხლის გადარჩენისა.
ერთხელ მომაკვდავ ახალგაზრდა ქალს გადაუსხეს მისი სისხლი,
ქალის ერთ-ერთმა ნათესავმა ნელის ჯიბისაკენ გაუწვდინა მომუჭული
ხელით ფული. მან კი ისეთი საყვედურიანი მზერა შეაგება, რომ
მამაკაცი გაწითლდა და ხელი ზურგს უკან დამალა. იმ დროს გოგიტაც
გვერდით ჰყავდა, რადგან შუაღამისას გამოიძახეს საავადმყოფოში და
ბიჭუნა სახლში მარტო ვერ დატოვა. საავადმყოფოს დერეფანს რომ
გამოსცდნენ და კიბეზე დაეშვნენ, ბიჭმა სახელოზე მოქაჩა დედას და 8
წლის ბავშვისათვის შეუფერებელი სერიოზული ტონით ჰკითხა:
- დედი, მაგათ განა არ იცოდნენ, რომ შენ სისხლს უფასოდ იძლევი?!
სოფელ ელყანთიდან ანტონ ბაგაევი ისე არ ჩამოვიდოდა ცხინვალში,
ნელი არ მოენახულებინა და გოგიტა ტკბილეულით არ მოეკითხა.
საავადმყოფოში უცებ გავარდა ხმა - სასწრაფოდ სისხლია საჭირო, ექვსი
შვილის მამა იღუპებაო, და ნელის არავისი დაძახება არ დასჭირვებია,
ისე გამოცხადდა საოპერაციოში. ახლა ანტონი შვილიშვილებშიც
ხარობს, აქტიურ ცხოვრებას ეწევა და ნელის ღვიძლი ნათესავებისგან
არ არჩევს.
ხშირად ავარიაში მოყოლილი ან დაჭრილი მძიმე ავადმყოფისათვის
სისხლის გასაღებად მზად არიან მისი მახლობლები, მეგობრები, მაგრამ
ვიდრე მათ სისხლის ჯგუფსა და რეზუს-კუთვნილებას დააზუსტებენ,
დრო გადის, ის ძვირფასი წუთები, რომლებიც მიჰქრიან და თან
სიცოცხლეს მიიყოლებენ. აი, ასეთ მომენტში არიან ხოლმე ნელი და
მისი კოლეგები შეუცვლელნი. რაოდენ საამაყოა, როცა სიცოცხლე
ბეწვზე ჰკიდია და იცი, შენა ხარ მისი გადამრჩენი.
ნელი ლაფაჩი სათუთად ინახავს „სისხლის წვეთის“, „სსრ კავშირის
საპატიო დონორის“, „სსრ კავშირის I, II და III ხარისხის დონორი“
სამკერდე ნიშნებს, რომლებიც მოწმობენ 21 წლის მანძილზე მის
მიერ ლიტრობით გაღებული სიცოცხლის წყაროსა და მოსახლეობაში
გატარებულ ფართო აგიტაციასაც დონორთა რიგების გასაზრდელად.
მაგრამ რომელი ჯილდო შეედრება ამქვეყნად მობრუნებული
ადამიანის მადლიერ მზერას.
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მშვენიერების სამყაროში
პეტრე გუჩმაზოვი
ჟურნალ „Искусство“-ს ერთ-ერთ ნომერში განყოფილება,
რომელიც სამხრეთ ოსეთის მხატვართა შემოქმედებას ეხება, იხსნება
ლინოგრავიურით „შვიდი დაღუპულის დედა“, რომლის ავტორიცაა
პეტრე გუჩმაზოვი. ეს ნამუშევარი ექსპონირებული იყო მოსკოვში
საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის შექმნის 60 წლისთავისადმი
მიძღვნილ საიუბილეო გამოფენაზე.
უაღრესად თავისთავადი სახე აქვს შექმნილი ხელოვანს. ვინ
იცის, იქნებ თავისი მშობელი დედის - ჯარისკაცის ქვრივის, ოთხი
შვილის გამზრდელი ქალის პროტოტიპი აქვს გამოყენებული ამ
სახის შესაქმნელად პეტრე გუჩმაზოვს. ერთი კია, - აშკარად ჩანს მის
მიერ ღრმად განცდილი, ძლიერი და ტკივილიანი ქალის სახე. მის
სევდიან გამოხედვაში გამოსჭვივის ის გაუსაძლისი დარდი და ვარამი,
შვილებმკვდარ დედას რომ სამარის კარამდე მიჰყვება.
გრაფიკოსი მხატვრის, პეტრე გუჩმაზოვის შემოქმედებაში ეს
ნამუშევარი ერთი იმ მრავალთაგანია, რომელიც მნახველის სულის
სიღრმემდე აღწევს. მის შემოქმედებას იცნობენ არამარტო სამხრეთ
ოსეთის ხელოვნების მოყვარულნი. პეტრე გუჩმაზოვის ნამუშევრები
ბევრჯერაა ექსპონირებული საერთაშორისო გამოფენებზე.
მხატვრის ორიგინალური მანერით შესრულებული ნახატები
გამოირჩევიან უშუალობითა და გულწრფელობით, იგი დაუფლებულია
შესრულების სხვადასხვა ტექნიკას, ლინოგრავიურებს ცვლის
ლითოგრაფია, მათ - ფერწერული ტილოები... მისი შემოქმედებაც
გამოირჩევა თემატური მრავალფეროვნებით და მაინც, ძირითადი
მშობლიური მხარეა, მისი აწმყო და წარსული; როგორც პეტრეს
კოლეგები აღნიშნავენ, მან ბრწყინვალედ იცის თავისი თუ მოძმე
ხალხების ისტორია, ერის ადათ-წესები, რაც ხელს უწყობს მას ამა თუ
იმ თემის სიღრმისეულად გააზრება-წარმოჩენაში.
ისტორიის საფუძვლიანად დაუფლებას კი სამხრეთ ოსეთის
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სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტზე
სწავლისას
შეუდგა.
პარალელურად
ბავშვობისდროინდელი
მისწრაფების განხორციელების გზაც გამოძებნა - ცხინვალში მახარბეგ
თუღანოვის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში ეუფლებოდა
ხატვის ხელოვნებას. პირველი შრომითი ნაბიჯიც ამ გზაზე გადადგა
- ცხინვალის სკოლა-ინტერნატში ასწავლიდა ხატვას. მერე თბილისის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის
დაზგური გრაფიკის განყოფილების სტუდენტი გახდა და პროფესორ
სერგო ქობულაძის, ზურაბ ნიჟარაძის, კოკი მახარაძის მზრუნველობით
ეყრებოდა საფუძველი მის პროფესიულ დაოსტატებას. საქართველოს
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის სამხრეთ ოსეთის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტისათვის ქმნიდა ეთნოგრაფიულ ნახატებს. პროფესორ ალ.
რობაქიძის ავტორობით მოსკოვში გამოიცა წიგნი ეთნოგრაფიულ
საკითხებზე, რომელშიც პეტრე გუჩმაზოვის მიერ შესრულებული
ნახატებიცაა შეტანილი - ოსეთის სხვადასხვა კუთხე, ოსური ადათწესები და ა. შ.
აკადემია პეტრე გუჩმაზოვმა წარჩინებით დაამთავრა და მშობლიურ
კუთხეს აკადემიის რექტორატის მიერ მის სახელზე გაცემული
რეკომენდაციით დაუბრუნდა, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ
თავისი პროფესიული ოსტატობისა და პირადი საქმიანი თვისებების
გამო ახალგაზრდა მხატვარს პეტრე გუჩმაზოვს ღირსად თვლიდნენ
გამხდარიყო საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი. იგი იყო
საქართველოს მხატვართა კავშირის სამხრეთ ოსეთის განყოფილების
გამგეობის წევრი და ახალგაზრდული სექციის თავმჯდომარე.
ერთი განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მის შემოქმედებაში
კოსტას თემას. „გასახლებიდან დაბრუნებული“, - ასე ეწოდება
ლინოგრავიურას, რომელზეც გამოსახულია ავადმყოფი კოსტა. იგი
წევს ნაბადწაფარებული, გარშემო კი თანამემამულენი შემოხვევიან
და ინტერესით უსმენენ. კოსტა კოშკის ფანჯრიდან გაჰყურებს მზით
განათებულ, მარად თოვლიან მწვერვალებს და ადამიანებს იმედს
აძლევს.
მხატვრის გრაფიკული ნამუშევრები პლასტიკური გამოსახვის
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ოსტატობით ფერწერულს უახლოვდებიან. ამ მხრივ განსაკუთრებით
შთამბეჭდავია ლინოგრავიურა „ალპინისტები“. მამაც ადამიანებს
კლდის თავზე გაჩახჩახებული მზე გამარჯვების სიმბოლოდ
დაუსახავთ და მეტი გაბედულებით მიიწევენ წინ.
გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, მხატვრის შემოქმედებაში
მნიშვნელოვანი
ადგილი
უკავია
ფერწერული
ტილოებს.
განსაკუთრებით მომხიბლავია „კავკასიური პეიზაჟები“, „ყირიმის
მოტივებზე“, „უკანასკნელი თოვლი“, „შეღამებისას“.
პეტრე გუჩმაზოვი, როგორც ჭეშმარიტი თანამედროვე, თავისი
ხელოვნებით ეხმაურება ჩვენს ცხოვრებაში მომხდარ ყოველ
მნიშვნელოვან მოვლენას. მისი პლაკატი „აფრიკა“, ლითოგრაფიაში
„პოლიტინფორმაცია მთაში“, ახლახან შესრულებული ესკიზი
„რეფორმა მოქმედებაში“ ამის დასტურია.
პერსპექტივაში კი კვლავ თავისი კუთხის ისტორიული წარსულის
ასახვა აქვს მიზნად. საამისოდ უკვე აქვს შედგენილი ცალკეული
ესკიზები.
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ქართველთა კეთილი დობილი
მზია ხურიევა
ცხინვალის სამშობიარო სახლის
ლაბორატორიაში
თავის
საქმეზე
უზომოდ შეყვარებული ახალგაზრდა
ქალი - მზია ხურიევა მუშაობს.
ყველა, ვინც მასთან თუნდაც ერთხელ
მოხვედრილა,
მოხიბლული
რჩება
მისი კეთილშობილებით, ადამიანთა
გასაჭირისადმი თანაგრძნობის უნა
რით. როცა რომელიმე პაციენტს,
განსაკუთრებით ორსულ ქალს ანალიზში
რაიმე ცვლილება აღმოაჩნდება, მზია
ისევე განიცდის, როგორც საკუთარი
ახლობლისას და ტაქტიანად აძლევს რჩევას ავადმყოფს.
ასეთივე პასუხისმგებლობით ეკიდება იგი ყველა საქმეს. ოჯახის
ახლობლებს ყოველთვის იმედად ეგულებათ, რადგან გაჭირვებაში
მუდამ მათ გვერდითაა... და ეს მაშინ, როცა თვითონაც დიდი ოჯახი
აქვს, სამი მამაკაცი ჰყავს მოსავლელი - მეუღლე და ორი ვაჟი.
განსაკუთრებულ სითბოს ავლენს ქართველი პაციენტებისადმი.
მზია მიამბობს, რომ იგი თბილისში, სვანეთის უბანში დაიბადა და
გაიზარდა. N26 საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა
პირველ სამედიცინო სასწავლებელში განაგრძო. მერე ქალაქის მე-5
კლინიკურ საავადმყოფოში სამი წელი იმუშავა მედდად. 1977 წელს
თავის მეზობელ ხეთაგ კაზიევთან ერთად ოჯახი შექმნა. ხეთაგმა
ის იყო დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო
ინსტიტუტი, რომ ცხინვალის რაიონის სოფელ არცევის საბჭოთა
მეურნეობაში გაანაწილეს. იქიდან პარტიის ცხინვალის რაიკომში
გადაიყვანეს საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორად. 1982
წელს კი ბაქოს უმაღლეს პარტიულ სკოლაში გაგზავნეს ორი წლით.
მზია ამ დროს თბილისში ცხოვრობდა, ორ ბიჭს ზრდიდა და მუშაობდა.
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1984 წლიდან კი, როცა მეუღლე ცხინვალში დაბრუნდა სამუშაოდ,
ისიც ჩამოვიდა და სამუდამოდ აქ დამკვიდრდა ოჯახში. მზიამ იმ
წელსვე დაიწყო მუშაობა ცხინვალის რაიონის სანეპიდსადგურში
ლაბორანტად. ამასთან, დიდი ხნის ოცნებაც აისრულა. მას
ბავშვობიდანვე იზიდავდა პედაგოგის პროფესია, ბავშვებთან
მუშაობა და ამიტომ სწავლა განაგრძო ცხინვალის სახელმწიფო
პედაგოგიურ ინსტიტუტში დაწყებითი მეთოდიკის ფაკულტეტზე.
მიზნის მისაღწევად გზა რომ გაეადვილებინა, ცხინვალის N4 ქართულ
საშუალო სკოლაში დაიწყო მუშაობა საქმეთა მმართველად. მაგრამ 1990
წელს ცხინვალში ყველაფერი თავდაყირა დადგა და აღარც ქართული
სკოლები არსებობდა... მზიამ კვლავ სანეპიდსადგურს მიაშურა, იქიდან
კი სამშობიარო სახლის ლაბორატორიაში გადავიდა.
მიუხედავად გაცრუებული იმედებისა, მას თავისი დღევანდელი
სამუშაო ძალიან უყვარს. ეს მისი შინაგანი ბუნებიდან მოდის - რასაც
ხელს მოჰკიდებს, საფუძვლიანად და სიყვარულით უნდა გააკეთოს.
ამიტომაცაა, რომ მის გაკეთებულ ანალიზში ეჭვი არავის ეპარება.
უყვარს თავის პატარა კოლექტივიც, ყველა მათგანზე გამოძებნის თბილ
სიტყვას - ლაბორატორიის ექიმ მადინა თადტაევაზე, ლაბორანტებზე:
ალა გალავანოვასა და ანჟელა სიუკაევზე. სამშობიარო სახლის
მთავარი ექიმის, ანჟელა სანაკოევას ადამიანურ თუ პროფესიონალურ
თვისებებზე
საათობით
შეუძლია
ისაუბროს.
ახალგაზრდა
სპეციალისტი კვალიფიკაციის ამაღლებაზეც მუდმივად ზრუნავს,
პირველი კატეგორიის ლაბორანტია და წელს, ალბათ, უმაღლეს
კატეგორიას მიანიჭებენ.
პატივს სცემენ ცხინვალელები მზია ხურიევას. მას კი ტკბილად
ახსენდება თავისი ბავშვობისა და ყმაწვილქალობის ქალაქი თბილისი. პატივისცემით იხსენებს თავის სკოლის დირექტორს
გივი ხომერიკს. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს
ბაბულია ფურცელაძეს. პედაგოგებს სარდიონ რომელაშვილს, მერი
ხუდავერდოვას და სხვებს. ბევრი კარგი ახსოვს მათგან. არასოდეს
ჰქონია სკოლაში პრობლემა იმის გამო, რომ ოსი იყო. სპორტი უყვარდა
და ხელბურთში სკოლებს შორის შეჯიბრებაშიც მონაწილეობდა.
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აქაც ხშირად ჰყავს ქართველი პაციენტები, რომლებიც ისე მოდიან
მასთან, როგორც უფროს დასთან და დედასთან: ნატო მაისურაძე
ნიქოზიდან, ხათუნა სალამაძე მერეთიდან; მარინე ჯოჯიშვილი
თავის ქალიშვილს ისე ანდობს მას, როგორც დას მიანდობდა... ისეთი
ერთგული პაციენტებიც ჰყავს, რომლებიც სხვასთან არ მიდიან და
მაინც მას ელოდებიან. ხშირად, ქართული სოფლებიდან მოყვანილ
მშობიარეს, როცა გვერდით ახლობელი არ შესწრებია, მზია შეჰყოლია
სამშობიარო ბლოკში გასამხნევებლად, რომ თავი უცხოდ არ ეგრძნო.
- მე თბილისში გავიზარდე, ქართველი ხალხის სიყვარულით
გარემოცული და დღეს ჩემი ქცევით, ზოგადად, ქართველებისადმი
გამოვხატავ მადლიერებას, - ამბობს გულწრფელად.
დღესაც კავშირი აქვს სკოლის მეგობრებთან, იცის, ვინ რას აკეთებს,
ვინ დედამთილი გახდა, ვინ - ბებია. თვითონაც შვილებისთვის
თავდადებული დედაა. ოლეგმა უკვე დაამთავრა ცხინვალის
უნივერსიტეტის საავტომობილო ფაკულტეტი, ფელიქსი კი ისტორიის
ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტია. მზიას ოცნებაა, ორივე ხალხის
კვლავ ძმური დაახლოება და უღრუბლო, მშვიდობიანი ცა - როგორც
თავისი შვილების, ისე ყველა ახალგაზრდისათვის.
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ერთგულების წილ-სიყვარული
ვენერა ელბაქიძე
ვენერა ელბაქიძე ისეთ ადა
მიანებს მიეკუთვნება, ფუტკ
არივით დაუღალავად რომ შრო
მობენ შინ და გარეთ. იგი თავისი
შესაძლებლობის მაქსიმუმს ისე
უდრტვინველად ახმარს ირგვლივ
მყოფთ, თითქოს არც იღლება, არც
არაფერი სტკივა და არც არაფერი
სწყინს. მშვიდი და სათნო მზერით,
თბილი სიტყვითა და მზრუნველობით თავად იმედიანი, სხვებსაც
უნერგავს მომავლის იმედს.
ალბათ, ასეთი რწმენითა და იმედით შეძლო სიკვდილისაგან
გადაერჩინა მარინე ბურდული, რომელსაც გორთან ახლოს ავტოავარიის
ადგილას შეესწრო. თვრამეტი წლის ქალიშვილი სისხლისაგან
იცლებოდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე ვენერამ
კაბის ქამარი შეიხსნა, მარცხენა მაჯაზე გადაჭრილ ვენაზე გადაუჭირა
და ბინტით გადაუხვია. საკუთარ ავტომანქანაში მისი თავი კალთაში
ჩაიდო და გორს მიაშურა.
გაფითრებული ქალიშვილი ძლივს გასაგონად კვნესოდა
„გევედრებით, გადამარჩინეთ... მამა ახლახან დამეღუპა, დედაჩემი
უჩემობას ვერ გადაიტანსო“.
- საშიში არაფერი გჭირს, - თავზე ხელს უსვამდა და ამხნევებდა
ვენერა, მაგრამ შიშით გული ეწურებოდა.
გორის საავადმყოფოში მარინე ბურდული სასწრაფოდ საოპერაციოში
შეიყვანეს. ვენერა ოპერაციის შედეგს დაელოდა და გუმანმა არ უმტყუნა
- მარინეს სისხლის გადასხმა დასჭრიდა. საბედნიეროდ, ვენერას მისი
ჯგუფის სისხლი აღმოაჩნდა და უყოყმანოდ გაიშიშვლა მკლავი.
მისთვის ასეთი სამსახური უცხო არ იყო, ის ხომ წლების მანძილზე
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ეწეოდა უსასყიდლო დონორობას.
ეს შემთხვევა იმ მრავალთაგანია, მედიცინის სფეროში მუშაობის 35
წლის მანძილზე რომ გადახდენია ვენერა ელბაქიძეს. იგი ცხინვალის
სამედიცინო სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ დანიშნეს აჩაბეთის
საფერშლო-საბებიო პუნქტის გამგედ. იქ ჩინებულად გაართვა თავი
ექსტრემალურ სიტუაციებს და მოსახლეობის სიყვარული და ნდობა
მოიპოვა. მერე ქურთის ამბულატორიაში გადავიდა სამუშაოდ, რომ
სახლთან, ოჯახთან ახლოს ყოფილიყო, ქმარ-შვილს მისი მზრუნველი
ხელი არ მოჰკლებოდა. 1977 წლიდან ცხინვალის რაიონულ
პოლიკლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც გამოცდილი სპეციალისტი. აქ
იგი ყველგან იყო, სადაც საჭირო გახდებოდა - ხან ლაბორატორიაში,
ხან ტრავმატოლოგიურ, ხანაც კარდიოლოგიურ განყოფილებაში.
ათი წლის წინათ კი, როცა რეგიონში მდოგმარეობა დაიძაბა, იგი
კვლავ მშობლიურ სოფელს დაუბრუნდა და დიდი ლიახვის ხეობის
მცხოვრებთა გასაჭირს იზიარებდა. დღედაღამ ქურთის საავადმყოფოში
იყო, ექიმებს რთულ სიტუაციაში ეხმარებოდა. ქურთის სტაციონარულპოლიკლინიკური გაერთიანების უფროსი ექთანიც იყო და ამ
გაერთიანების მთავარი ექიმი გელა ჭულუხაძე, მთელი მედპერსონალი
მას პატივისცემითა და სიყვარულით იხსენებენ.
ვენერა ელბაქიძე ერთი იმათგანია, რომლის პიროვნებაშიც საოცრად
არის შერწყმული მაღალპროფესიული და პიროვნული თვისებები.

189

saga cxinvalelebze

შემოდგომაზე შეყვარებული მხატვარი
სერგო მინასოვი
ჭეშმარიტი ხელოვანის ოსტატობა სწორედ ის არის, რომ მისი
ნახატის „წაკითხვა“ შეძლოს არა მხოლოდ ხელოვნებათმცოდნემ,
არამედ ნებისმიერმა დამთვალიერებელმა, განურჩევლად იმისა, ესმის
თუ არა სახვითი ხელოვნების ანბანი. ასეთი ტილო კი არა ერთი და
ორია საქართველოს დამსახურებული მხატვრის, ეროვნებით სომეხი
ცხინვალელი პეიზაჟისტის სერგო მინასოვის შემოქმედებაში.
არ შეიძლება სუნთქვა არ შეგეკრას მოზრდილი ფერწერული ტილოს
წინაშე, რომელსაც ჰქვია „მწუხრი ყელის ტბაზე“ - მუქი ლილისფერი
ტბა, ბინდისგან შავი და ლურჯი ფერებით გაიდუმალებული მისი
ნაპირები, ალაგ-ალაგ ვიწრო თეთრი ზოლები რომ გამოკრთის და
თუმცა წინა პლანზე ცხენების რემაა, მნახველს თვალი მაინც ტბაზე
რჩება.
სამოცდაათიან წლებში შექმნილმა ამ ნახატმა მოიარა თბილისისა
და მოსკოვის გამოფენები, ხოლო „სოვეტსკი ხუდოჟნიკის“ მიერ 1974
წელს გამოცემულ ღია ბარათების კომპლექტში ეს პეიზაჟი გარეკანზეა
გამოტანილი.
სერგო მინასოვმა დაამთავრა ცხინვალის მასარბეკ თუღანოვის
სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი, 1965 წელს - თბილისის
სამხატვრო აკადემია, სადაც მისი მასწავლებლები იყვნენ ისეთი
ცნობილი მხატვრები, როგორიც არიან აპოლონ ქუთათელაძე, სერგო
ქობულაძე... მომდევნო წელმა ჩაუყარა საფუძველი მის შემოქმედებითს
ბიოგრაფიას, როცა თბილისში გამართულ ოსური ლიტერატურისა და
ხელოვნების დეკადაში მიიღო მონაწილეობა ფერწერული ნამუშევრით
„მუსიკის გაკვეთილი“.
მხატვრის
ადრეულ
ტილოებზე
ასახულია
მშობლიური
კუთხის პეიზაჟები, იმ კუთხისა, სადაც დაიბადა და გაიზარდა.
ჩრდილებდაგრძელებული ხეები, ოქროსფერი ნაწვერალი და
მის განაპირას მთის ძირში ჩადგმული სახლი, მაღლა ცაზე ქულა
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ღრუბლები („შემოდგომა“); გარიჟრაჟია ხეობაში. მზე ჯერ არ ჩანს.
მხოლოდ ცხენებს უგრძვნიათ განთიადი... („მთის პეიზაჟი“) ცისფერის,
თეთრის, ოქროსფერის შეხამებით მიღწეული ეფექტი. სამაგიეროდ,
მინასოვის შემოქმედებისათვის იშვიათი მრუმე ფერებია სურათზე
„მიტოვებული აული“, რომელშიც ერთმანეთს შერწყმია სოფლისა და
მხატვრის სევდა დაცლილი, სახურავგადახდილი სახლების გამო.
თითქოსდა პირუტყვიც ემშვიდობება მშობლიურ მთებს...
და მაინც, მინასოვისთვის მთავარია პეიზაჟი. მასვე ეკუთვნის
ყირიმსა და ლიტვაში ყოფნისას შექმნილი სერიალი.
შემოდგომით უფრო მრავალფეროვანია ბუნება, - ასე ხსნის ბატონი
სერგო თავისი სიყვარულის მიზეზს წლის ამ დროისადმი. თუმცა,
შეიძლება ითქვას, რომ შემოდგომის მშვიდი და წყნარი ფერები თვით
ავტორის ბუნებას გამოხატავს: მშვიდი, გაწონასწორებული, კეთილი,
ნიჭიერი და თავმდაბალი. ასეთად იცნობენ ცხინვალში მხატვარს
მეზობლები, მეგობრები, კოლეგები.
სერგო მინასოვის შემოქმედებითი ნიმუშები მრავალჯერ იყო
წარმოდგენილი თბილისის, მოსკოვის, ბალტიის ქალაქების,
ვლადიკავკაზის მხატვართა გამოფენებზე; მისი მხატვრული ტილოები
დღესაც გამოფენილია თბილისისა და ვლადიკავკაზის მუზეუმებში.
მხატვრისთვის განსაკუთრებით ძვირფასია გასული საუკუნის 80იან წლებში შექმნილი ნაწარმოებები: „თავისუფალ ცხენთა სრბოლა“,
„რეკვიემი“, „იმედის მაგისტრალი“.
სერგო მინასოვის ერთგული მეგობარი და ყოველი ახალი ტილოს
პირველი შემფასებელია მისი მშვენიერი მეუღლე სვეტლანა ვალიევა
- ინგლისური ენის მასწავლებელი ცხინვალის გიმნაზიასა და N2
საშუალო სკოლაში. სამიდან ორი ვაჟიც მამის კვალს გაჰყვა, სერგოს
ოჯახში ხელოვნება უპირველესია.
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გულის გასაღები
ტატიანა გასიევა
საზეიმოდ
მორთულ
სააქტო დარბაზში შეკრებილიყო
ცხინვალის N6 საშუალო სკოლის
პედკოლექტივი და გამოსაშვები
კლასების მოსწავლეები, რომელ
თათვისაც უკანასკნელად დაიწკ
რიალა სკოლის ზარმა. ბევრი
ამაღელვებელი სიტყვა ითქვა
გამოსათხოვარ საღამოზე. ბოლოს
მოსწავლეთა ჯგუფს რამდენიმე
ქალიშვილი და ჭაბუკი გამოეყო,
მათ მაღლა აღემართათ დიდი ოქროსფერი გასაღები წარწერით:
„ტატიანა ვიქტოროვნა, გიძღვნით ამ გასაღებს, რომელიც თქვენ ჩვენს
გულებს მოარგეთ!“ - სახეშეფაკლულმა ქალმა კრძალვით ჩამოართვა
საჩუქარი და მღელვარების დასაფარად ხელით შუბლზე ჩამოშლილი
თმები გაისწორა. სათვალის ფართო მინებს მიღმა გაიელვეს სითბოთი
და სიხარულით სავსე თვალებმა.
ეს საჩუქარი პირველი არ ყოფილა მისთვის. ყოველ წელს რაღაც
ახალს იგონებენ გამოსაშვები კლასების მოსწავლეები თავიანთი
საყვარელი ფიზიკის მასწავლებლისათვის.
მოზარდთა გულების დაპყრობა ადვილიცაა და ძნელიც. ადვილია
იმდენად, რამდენადაც ბავშვის ჯერაც მარტივი, მაგრამ მაძიებელი
სული ადვილად ექცევა კეთილი და თანამგრძნობელი ადამიანის
გავლენის ქვეშ. ძნელი კი იმიტომ, რომ მიუხედავად გამოუცდელობისა,
იგი ინტუიციით გრძნობს სიყალბეს და არ შეუნდობს.
ტატიანა გასიევას ხან წლები სჭირდება მოსწავლეთა ნდობის
მოსაპოვებლად, სამაგიეროდ, შემდეგ მათი ურთიერთობა ძალზე
მტკიცეა და მყარი.
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ცნობილია, რომ მოსწავლეები იმ საგანს სწავლობენ კარგად, რომლის
მასწავლებელიც უყვართ. ტატიანას ყველა მოსწავლეს უყვარს ფიზიკა
- სამყაროს ურთულესი მოვლენების ამსახველი საგანი. სხვა საგნებში
სუსტი მოსწავლეებიც კი თანაბრად ითვისებენ ენერგიის შენახვისა და
გარდაქმნის კანონსა თუ კვანტურ თეორიას.
დღევანდელი კოსმოსის ეპოქაში სულ უფრო მრავალფეროვანი და
ამავე დროს რთული ხდება ფიზიკის საგანი. სხვანაირად არც შეიძლება
- ახალგაზრდობამ აუცილებლად უნდა იქონიოს ზოგადი წარმოდგენა
ფიზიკურ მოვლენებზე. ტატიანა ითვალისწინებს ყოველივე ამას და
სწავლების პროგრამა ისე აქვს შედგენილი, ისე ანაწილებს გაკვეთილის
ყოველ წუთს, რომ ახსნილი თემის დიდ ნაწილს მოსწავლეები
კლასშივე ითვისებენ, ხოლო გაკვეთილების შემდეგ ბევრი მათგანი
ცოდნას იღრმავებს ფიზიკის წრეში. ტატიანას ხელმძღვანელობით
ისინი მრავალ საინტერესო საკითხზე მუშაობენ.
ტატიანას აღზრდილთაგან ბევრმა დაამთავრა და ბევრიც განაგრძობს
სწავლას ფიზიკის განხრით უმაღლეს სასწავლებლებში. მოსკოვის
ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტი დაამთავრეს ზალინა ნაბიროვამ და
დათო კოჩიევმა, მისი სტუდენტია გოჩა მეტრეველი, მოსკოვის ფიზიკის
ფაკულტეტზე სწავლობენ რამზეს ქელეხსაევი, მარინა მარტინენკო
და სხვები; თვითონ ტატიანამ ოქროს მედალზე დაამთავრა სწორედ
ის სკოლა, სადაც ახლა ასწავლის, წარჩინებით დაასრულა ფიზიკის
ფაკულტეტი ვიტებსკის სახელმწიფო პედინსტიტუტში. სკოლაში
კონსტანტინე ზასოხოვმა შეაყვარა ფიზიკა, ხოლო ინსტიტუტში ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორმა სტეფანე ბარდაცკიმ უფრო მეტად
გაუღრმავა საგნისადმი ინტერესი, მისდამი მეცნიერული მიდგომა.
მალე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ
ნაშრომთა ბოლო კრებულში ტატიანა გასიევას ავტორობით იბეჭდება
სამეცნიერო მეთოდიკური სტატია: - „ცენტრიდანული ძალები
ფიზიკის კურსში საშუალო სკოლაში“.
საგანის ასპროცენტიანი მოსწრების საიდუმლოდ ტატიანა
ორ ფაქტორს ასახელებს: მასწავლებლის უნარს, - მოსწავლეების
სიყვარულსა და საგნის ზედმიწევნით ცოდნას. ორივე ფაქტორს
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იგი ბრწყინვალედ ფლობს, მაგრამ, ვფიქრობ, მარტო ამით არ
შემოიფარგლება მოსწავლეებში მისი წარმატებისა და პოპულარობის
საიდუმლო. მასთან მოზარდები ფიზიკის საგანზე არანაკლებ
საინტერესოდ საუბრობენ კლასიკოსთა ნაწარმოებებში დაყენებულ
პრობლემებზე. ისევე საუბრობენ ტანია მასწავლებელთან, როგორც
მეგობართან.
სასწავლო წლის ბოლოს ტატიანა თავის მოსწავლეებს საინტერესო
კითხვებს უსვამს. ეს კითხვები მრავალ სფეროს მოიცავს და მათზე
მოსწავლეთა მიერ წერილობით მიცემული პასუხებიც ღრმაა და
მრავალფეროვანი. ბევრი თბილი სიტყვაა თავიანთ უფროს მეგობარზეც:
„უმაღლესი სამართლიანობაა, თქვენ რომ მასწავლებელი ხართ“.
„მე თუ მასწავლებელი ვიქნები, ვეცდები, ვიყო ისეთივე მახლობელი
ჩემი მოსწავლეებისათვის, როგორიც თქვენ ხართ“.
„უთქვენოდ სკოლის წლები არ იქნებოდა ჩვენთვის ასე ბევრის
მომცემი და საინტერესო. თითქმის ყველა ჩემი კარგი მოგონება
სკოლაზე თქვენთანაა დაკავშირებული“.
„პირველი კარგს, რასაც გავაკეთებ ჩემს დამოუკიდებლ ცხოვრებაში,
მოგიძღვნით თქვენ, ჩემო საყვარელო ტატიანა მასწავლებელო“.
„ხშირად ვიგონებ ჩვენს ლაშქრობას, მეათე კლასში რომ
მოვაწყეთ თქვენი თაოსნობით: როგორი გემრიელი სადილით
გაგვიმასპინძლდით. ხოლო ღამით გატაცებით გვიყვებოდით
ზღაპრებს და ჩვენც პირველკლასელებივით გასუსულები გისმენდით,
ალბათ, მაშინ შემიყვარდით საბოლოოდ“...
ყოველი წლის 3 თებერვალს ტატიანასთან თავს იყრიან ძველი
თუ ახალი მოსწავლეები. მისი დაბადების დღე სიმბოლურად მათი
თავმოყრისა და გულახდილი დიალოგის; და განა მარტო 3 თებერვალს
არიან ერთად: ტანია ბევრი მათგანის ხელისმომკიდეც ყოფილა
ქორწილში, თითქმის ყველასათვის მიულოცავს ძეობა თუ სხვა
ბედნიერი დღე და ყოველთვის თავისი უმცროსი მეგობრების გუნდთან
ერთად დადის იგი - ბედნიერი, სიცოცხლით სავსე და ამაყი.
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არც ერთი ჭაღარა გულში
ჟანა ჯიოევა
მისთვის არ არსებობს „სხვისი
შვილები“. რაკი პატარების აღზრდა
იკისრე, მათთან სუფთა სულითა
და ახალგაზრდული გულით უნდა
მიხვიდეო, - ხშირად ამბობდა ქურთის
საბავშვო სახლის აღმზრდელი ჟანა
ჯიოევა და ისეთი შუქით უბრწყინავდა
თვალები, რომ თამამად შეგვიძლია
დავასკვნათ: ჟანას გულში არ არის ჭაღა
რის არც ერთი ღერი. ის გულმხურვალედ
ეკიდება ბავშვებთან ურთიერთობას
და მათთან მიდის არა ვალდებულების
მოხდის მიზნით, არამედ იმიტომ, რომ უყვარს ისინი. ქვეყნის
სხვადასხვა კუთხიდან უგზავნიან უკვე დაფრთიანებულნი გულთბილ
ბარათებს, უწოდებენ დედას, უზიარებენ თავიანთ პატარა სიხარულსაც
კი, გაჭირვების ჟამს სთხოვენ რჩევას...
აღმზრდელის როლი საბავშვო სახლში იგივეა, რაც მშობლისა
ოჯახში და კიდევ ცოტა მეტიც... ერთი შეხედვით, ეს ფრაზა შეიძლება
გადაჭარბებულადაც ჟღერდეს, მაგრამ ხომ არსებობს ფაქტების
ლოგიკა?!
რა ევალება აღმზრდელს? მან თვალყური უნდა ადევნოს ბავშვებს
დილით საწოლიდან ადგომით დაწყებული დაძინებამდე. ე. ი.
როგორ იცავენ ისინი პირად ჰიგიენას, როგორ იცვამენ, როგორ
იქცევიან სუფრასთან, როგორია მათი სასაუბრო ლექსიკა. სკოლიდან
დაბრუნებულნი მეორე დღის საშინაო დავალებასაც აღმზრდელის
მეთვალყურეობით ამზადებენ. ბავშვებმა რომ დაგიჯერონ და პატივი
გცენ, მით უფრო 13-14 წლის ასაკის მოზარდებმა, კარგად უნდა
იცნობდე მათ სამყაროს, ინტერესებს, მათი გულის გასაღები ხელთ
უნდა გქონდეს, რომ გენდონ და რაიმე გაუთვალისწინებელი არ
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ჩაიდინონ.
ოჯახშიც კი, სადაც 2-3 ბავშვია, ძნელია ყოველივე ამის მიღწევა
და მით უფრო 20-25-კაციან ჯგუფში. ჟანა კი ახერხებს, რომ მათი
მეგობარიც იყო და, ამავე დროს, კომპეტენტურიც ამა თუ იმ საკითხის
განხილვისას. ამიტომაცაა, რომ იგი ერთ-ერთ მოწინავედ ითვლება
სამხრეთ ოსეთის პედაგოგებს შორის, თუმცა თვითონ რაიმე
განსაკუთრებულს ვერ ხედავს თავის საქმიანობაში. მთავარია ბავშვები
გიყვარდესო, - ამბობს იგი.
- წავიდა ის დრო, როცა სკოლა რობოტების კონვეიერულ
გამოშვებას ემსახურებოდა, როცა ბავშვში ჰკლავდნენ ყოველგვარ
ინიციატივას. დღეისათვის პირველი რიგის ამოცანად დადგა ბავშვთან
დამოკიდებულების საკითხი. უნდა ვაღიაროთ, რომ იგი პიროვნებაა
და უნდა გავითვალისწინოთ მისი სურვილებიც, - გვიზიარებს თავის
აზრს ჟანა და მუშაობის სამომავლო გეგმებსაც გვაცნობს.
საბავშვო სახლის აღმზრდელ-პედაგოგისთვის ეს სახლი მეორე ოჯახი
გამხდარა და ისევე შესტკივა გული მისი ბინადრებისადმი, როგორც
საკუთარი პატარა ოჯახისადმი. წლების წინ დამკვიდრდა პრაქტიკა,
რომ რამდენიმე აღსაზრდელს წესდებით გათვალისწინებული ასაკის
მიღწევის შემდეგაც ტოვებენ საშუალო სკოლის დამთავრებამდე,
მაგრამ ჟანა ჯიოევას აზრით, ეს ზღვაში წვეთია. უმრავლესობას
უხდება ამ დიდი სახლის დატოვება. ზოგი მშობელს მიჰყავს თავისთან
და თუ იგი თვითონ არ წარმოადგენს მორალურად მყარ პიროვნებას,
ხომ ადვილი წარმოსადგენია, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ბავშვი.
ზოგი პროფტექნიკურ სასწავლებელში განაგრძობს სწავლას. დასამალი
არ არის, რომ აღნიშნულ სასწავლებლებშიც ყველგან არ არის ისეთი
პირობები შექმნილი, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრების გზაზე
დამდგარი მოზარდი სწორ გზას არ ასცდეს.
ერთ-ერთი პროფტექნიკური სასწავლებლიდან სწორედ იმიტომ
წამოიყვანეს უკან ერთი უდედმამო მოზარდი, რომ შეატყეს, საქმე
კარგად არ მიდიოდა... და რამდენია ასეთი. ყველას თვალ-ყურის
მიდევნება კი ჭირს, რადგან ბევრი მათი აღზრდილი საკმაოდ შორს
მიემგზავრება.
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არ გამკვირვებია ჟანას თვალზე ცრემლები რომ მოადგა, როცა
ერთ-ერთ ყოფილ აღსაზრდელზე მიყვებოდა. ოჯახი დაინგრა, მამა
ლოთობდა, დედამ მეორე ოჯახი შექმნა და ბიჭი ყველამ მიივიწყა. 9
კლასის დამთავრების შემდეგ მამამ წაიყვანა სახლში, წაიყვანა იმიტომ,
რომ აიძულეს, სხვა გზა არ ჰქონდა. ბიჭს აღარც ცხოვრების ნორმალური
გარემო ჰქონდა, არც სითბო და ალერსი. სადღაც რაღაც შეეშალა და
ახლა ციხეშია. იქიდან წერს წერილებს ჟანა მასწავლებელს, მას სთხოვს
პატიებას „წყალში გადაყრილი ამაგისათვის“. მას რომ ცოტა დასცლოდა
საბავშვო სახლში, მყარად დადგებოდა ფეხზე და...
ყოველივე აქედან გამომდინარე, ჟანას მიაჩნია, რომ საჭიროა
დაინერგოს საბავშვო სახლებში აღსაზრდელთა ყოფნის ვადის
გახანგრძლივება. ამასთან, უფრო რეალური უნდა გახდეს
აღსაზრდელთა სასწავლო შრომაში ჩაბმაც, რათა სკოლაში მიღებული
კარგი განათლების გარდა მათ გამოიმუშაონ ჩვევები მთელ რიგ
სპეციალობაში. ქურთის საბავშვო სახლს ჰქონდა გამოყოფილი მიწის
ფართობი, სადაც მოჰყავდათ ხილი, ბოსტნეული და არა მარტო საკუთარ
მოთხოვნილებებს იკმაყოფილებდნენ მთელი წლის მანძილზე, არამედ
საბავშვო ბაღსა და სკოლის სასადილოსაც ამარაგებდნენ.
ჟანა ჯიოევას ფართოდ გაუღია თავისი გულის კარები
ბავშვებისათვის, სითბოსა და ალერსს არ იშურებს მათთვის, რომ
როგორმე აუნაზღაუროს ის დანაკლისი, მშობლის ალერსი რომ ჰქვია
და ქვეყნად არც ერთი სიმდიდრე რომ არ შეედრება.
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ქართული სკოლა ახალშენში
გურამ ბუზალაძე
ზნაურის (ყორნისი) რაიონის სოფელ ახალშენში ქართული სკოლა
დღემდე ფუნქციონირებს. აქ დღეს სულ სამი მოსწავლე და ამდენივე
მასწავლებელია. წლებია უკვე სკოლის დირექტორია გურამ ბუზალაძე.
ამ პერიოდში მან ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი ავტორიტეტი
მოიპოვა. არც 2008 წლის ომის შემდეგ დაუტოვებია მშობლიური
სოფელი, სკოლა და დღემდე ერთგულად ემსახურება ახალშენში
დარჩენილი მოსწავლეების განათლების საქმეს. გურამ ბუზალაძემ
საშუალო სკოლა ზნაურში დაამთავრა, პედაგოგიური ინსტიტუტი
- ცხინვალში. მუშაობდა ჯერ სოფელ თიღვის რვაწლიან, მერე
ზნაურის ქართულ საშუალო სკოლაში მათემატიკისა და შრომითი
სწავლების მასწავლებლად. 1990 წელს პირველი ქართული საშუალო
სკოლის დირექტორი ცირა გუჩმაზოვა პენსიაზე გავიდა და სკოლის
პედაგოგიურმა კოლექტივმა მის ადგილზე ერთხმად გურამ ბუზალაძე
აირჩია. სულ რამდენიმე თვე მოუწია მუშაობა... მალე სკოლის შენობაც
ემსხვერპლა განუკითხაობას და კონფლიქტს.
ხელმეორედ ამ მოვალეობის შესრულებას იგი მხოლოდ 1998 წლის
გაზაფხულზე შეუდგა. ახალშენის საშუალო სკოლაში მის მოადგილედ
სასწავლო დარგში ასევე გამოცდილი პედაგოგი ალექსანდრე
სადღობელაშვილი დაინიშნა.
სკოლამ მუშაობა უცხოელების მიერ ნაჩუქარ ერთ ფინურ სახლში
დაიწყო, რომელიც ეულად იდგა სკოლისთვის შემოღობილ 2 ჰექტარ
ფართობზე. მერე კიდევ ორი ასეთი სახლი მიუმატეს, ხოლო გორიდან
ვაგონები შემოუტანეს. ეს მაინც არ იყო საკმარისი.
ბოლოს ნორვეგიულმა ორგანიზაციამ ყურად იღო სკოლის
პედკოლექტივის გასაჭირი და ახალი, ფუნდამენტური შენობა აუგო:
საკლასო ოთახები, სამასწავლებლო და დირექტორის კაბინეტი
ავეჯითაც გააწყვეს.
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სკოლას იმ პერიოდში ათკაციანი პედაგოგიური კოლექტივი
ჰყავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალშენის საშუალო სკოლა ზნაურის
რაიონშია და მის ბიუჯეტზეა, საქართველოს მხრიდან მას ყურადღება
არ მოჰკლებია. სკოლის დირექტორი შიდა ქართლში პრეზიდენტის
რწმუნებულის, ქარელის გამგეობის მიერ მათ მიმართ გამოჩენილი
მზრუნველობის მრავალ ფაქტს იხსენებს. მერხების, სკამების, დაფების
ნაწილი სწორედ ქარელიდან ჩამოუტანეს სკოლას. ბიბლიოთეკას კი
1132 ეგზემპლარი მხატვრული და სასწავლო-მეთოდური ლიტერატურა
გადასცეს.
იმ პერიოდში გურამ ბუზალაძემ გორის უნივერსიტეტს მიმართა,
რომ ახალშენის საშუალო სკოლადამთავრებული ალექსანდრე
თხელიძე ფიზკულტურის ფაკულტეტზე მიეღოთ შეღავათით,
რომ მომავალში სკოლას ადგილობრივი კადრი ჰყოლოდა. გაგებით
შეხვდნენ მის თხოვნას და ალექსანდრემ უნივერსიტეტი დაამთავრა,
თუმცა 2008 წლის ომმა მის გეგმებს ხელი შეუშალა.
სოფელში უკან დაბრუნებულთა რიცხვი იზრდება. ახალი სასწავლო
წლიდან სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობამ, შესაძლოა, 80-ს მიაღწიოს.
ამ სკოლაში ივლიან ნეღლათელები და ხუნდისუბნელებიც.
ახალშენის სკოლის აღდგენა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც
90-იანი წლებში კონფლიქტის გამო სოფლიდან წასულმა მოსახლეობამ
უკან დაბრუნება დაიწყო, ამბობს ზნაურის განათლების განყოფილების
ინსპექტორი ჯემალ შიუკაევი.
- ქართული სკოლის აღდგენით თვით ზნაურის ადმინისტრაცია იყო
დაინტერესებული. განაგრძო საუბარი განათლების განყოფილების
გამგემ ქალბატონმა სალიმა თომაევამ, რომელსაც, იმ ავბედით წლებში,
ზემო ოქონაში მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ნაშრომით აგებული
და გაწყობილი სახლი გადაუწვეს. მაგრამ სალიმას არავისადმი პირადი
მტრობა არა აქვს. მით უფრო, ერისადმი და ყველა საკითხზე საღად და
ობიექტურად მსჯელობს.
ამას გვიდასტურებს გურამ ბუზალაძეც, რომელიც დაწვრილებით
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ყვება, თუ როგორ უდგას მხარში ახალშენის საშუალო სკოლას
როგორც ზნაურის ადმინისტრაცია, ისე განათლების განყოფილება.
ცხინვალიდანაც ხშირად აკითხავენ.
გურამ ბუზალაძეს იმედი აქვს, რომ ორ მოძმე ხალხს შორის
მომხდარი კონფლიქტი საბოლოოდ მაინც შერიგებით დასრულდება
და ახალშენის სკოლაში ძველებურად იჟრიამულებენ ბავშვები.
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ქართველებსა და ოსებს სალოცავებიც ერთი აქვთ
და სასაფლაოც
ახალშენი ზნაურის (ყორნისი) რაიონის ქართული სოფელია, სადაც
2008 წლის ომის შემდეგაც ცხოვრობენ ქართული ოჯახები და სკოლაც
ფუნქციონირებს. ეს წერილი კი 2008 წლის ომამდე ამ სოფელში
ჟურნალისტის ვიზიტს ასახავს.
ახალშენი ქალაქის ტიპის დასახლებას წარმოადგენს ფართო
ქუჩებით და მათ გასწვრივ ჩამწკრივებული ორსართულიანი სახლებით.
თითოეულ სახლს კი იქვე აქვს მოზრდილი ბოსტანი, ბაღჩა და ხილის
ბაღი. კარგ ამინდს დაშურებული გლეხები თავის მიწის ფართობებში
ტრიალებდნენ. თუმცა ის ჟრიამული აღარ იგრძნობა, რაც სოფელს
ყოველთვის ახასიათებდა.
ცხინვალიდან ზნაურისკენ მიმავალი, ოდესღაც მოასფალტებული
გზა ახლა ორმოებადაა ქცეული. 1991-92 წლების კონფლიქტის
შემდეგ რამდენიმე წელი მიყრუებული იყო სოფელი. მერე ნელნელა დაუბრუნდნენ სახლ-კარს დევნილები. პირველი 70 წელს
გადაცილებული სოლომონ სადღობელაშვილი შემოსულა ახალშენში.
- ერთ დღეს გადავწყვიტე, უნდა წავიდე-მეთქი, იხსენებს სოლომონი.
- გულმართალი ვიყავი და არავისი მეშინოდა. კნოლევს რომ გამოვცდი,
ახალშენისკენ მიმავალი გზა გაბალახებული დამხვდა. მტერსაც არ
ვუსურვებ, რაც განვიცადე. მოვედი, დავტრიალდი, სახლი შევაკეთე,
ბაღ-ბოსტანს მივხედე. აღარავის შევუწუხებივარ. მერე მომყვა კიდევ
ორმოცამდე მეზობელი და გაადვილდა ყოფა.
მის კვალდაკვალ შემოსულან კონსტანტინე სადღობელაშვილი,
რომელიც პენსიითა და მოწეული მოსავლით გადის იოლად. მამაშვილი ნოდარ და რევაზ მესხები რუსთავში ყოფილან გახიზნული.
ორივეს უყვართ სოფელი. მიწა ეძახდათ და შეიტყეს თუ არა, რომ
დაბრუნება შეიძლებოდა, სოფელს მოაშურეს. რევაზი კონფლიქტის
დაწყებამდე
ცხინვალის
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკუმში
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სწავლობდა, ბოლო კურსის დასრულებამ საგურამოს სასოფლოსამეურნეო ტექნიკუმში მოუწია. განათლებულმა გლეხმა მიღებული
ცოდნა საკუთარ მეურნეობას მოახმარა, თუმცა ცოლ-შვილი რუსთავში
დატოვა.
1991 წლის ოქტომბერში იძულებით გაეცალა თავის კერას გურამ
ბუზალაძე და დროებით აგარას შეაფარა თავი ცოლითა და ოთხი
შვილით. გული ეწურებოდა მიტოვებულ სახლ-კარზე ფიქრით,
გაუძლო ლოდინს და 1995 წლის ფერიცვალება დღეს თავის მეგობარსა
და თანაკლასელ იასონ სადღობელაშვილთან ერთად შევიდა ახალშენში.
მოძებნა თანატოლი და ასევე ძველი მეგობარი პავლე ფლიევი და
წინაპართა საფლავებზე წავიდნენ. იქვე მეზობელი ოსები ბალახს
თიბავდნენ. მცირე სუფრაზე მიიპატიჟეს, წასულების ხსოვნა წითელი
ღვინით აღნიშნეს, გულღიად ისაუბრეს, ძველი დრო გაიხსენეს.
სწორედ მაშინ შეჰპირდნენ მეზობლები, დაბრუნდი შენს სახლში
და თუ ვინმე ხმას გაგცემს, ჩვენც შენს გვერდით გვიგულეო. ბევრი
აღარ მოუცდია, ოთხი წლის შემდეგ ისევ 13 ოქტომბერს დაბრუნდა
სოფელში; მიუტრიალდა დაზიანებულ სახლს, მეზობლებისა და
მეგობრების დახმარებით შეაკეთა.
სოფელში დარჩენილ ოციოდე მოსახლეს 50 კომლი კიდევ დაემატა
დაბრუნებულთა სახით. ქართული სკოლის აღდგენის საკითხიც დადგა
დღის წესრიგში, რასაც ზნაურის ადმინისტრაციამ მხარი დაუჭირა,
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და შიდა ქართლის გუბერნიის
დახმარებით კი მოხერხდა სკოლის აღდენა.
გურამ ბუზალაძემ ერთი საინტერესო ამბავიც მომითხრო.
ახალშენში, თურმე, ტყვია-თუთიის მადანი ყოფილა და როგორც
უფროსი თაობისგან სმენია, 20-იან წლებში მას ინგლისელები
ამუშავებდნენ, თუმცა მერე ამ საქმეს აღარავინ მიბრუნებია.
ვერ ვიტყვით, რომ სოფელი უყურადღებოდ იყოს მიტოვებული.
ახალშენელები
მადლიერებით
მოიხსენიებენ
ზნაურის
ადმინისტრაციის თავკაცს სოსლან ტოტოევს, რომელიც ზრუნავდა
სოფელზე კონფლიქტის გამწვავების პერიოდშიც კი.
202

saga cxinvalelebze

ახალშენელებმა კარგად იციან, რომ „არა მარტო პურითა ერთითა
ცხონდების ადამიანი“, წინაპრების სალოცავების აღდგენასა და
შეკეთებაზეც იზრუნეს. სოფლის აღმოსავლეთით მთაზე შეფენილი
კორომის შიგნით ქვით ნაგები კედლები მოჩანს. იქ ადრე წმინდა
გიორგის სახელობის ეკლესია ყოფილა. ბოლშევიკების დროს
იგი დაუნგრევიათ და მისი მასალით რვაწლიანი სკოლის შენობა
აუგიათ. კონფლიქტის წინა წლებში სოფელმა მოძებნა საყდრის
საძირკველი და მისი მშენებლობა წამოიწყო. თაღებამდე აყვანაც
მოასწრეს. მერე გაჩერდნენ და ახლა მის დასრულებაზე ზრუნავენ.
იქვეა ღვთისმშობლის სალოცავი ნიშიც, სადაც 21 სექტემბერს ერთად
დადიოდნენ სალოცავად ქართველები და ოსები.
ასეა: ქართველებსა და ოსებს სალოცავებიც ერთი აქვთ და
სასაფლაოც. ახალშენის საშუალო სკოლაში ქართველებთან ერთად
ოსებიც სწავლობდნენ. პედაგოგთა მნიშვნელოვანი ნაწილიც ოსები
არიან. ქართულ ენასა და ლიტერატურას ნორა კულუმბეგოვა ასწავლის.
ახალშენელებს შეუძლიათ იმ ხიდების აღდგენაც, რომელსაც
ადამიანებს შორის ურთიერთობა ჰქვია და რომელიც მატერიალურ
კეთილდღეობაზე უფრო ძვირფასია.
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ცხინვალიდან იტალიურ ოპერამდე
ინგა ჯიოევა

კეთილმოსურნეა.

საოპერო მომღერალი ინგა ჯიოევა
იტალიიდან მშობლიურ ქალაქში რომ
ჩამოვიდა, მთელი თვე არ დახურულა
ლუსია
ცხოვრებოვასა
და
ვასილ
ჯიოევის ბინის კარი. მოდიოდნენ
ინგას ახლობლები, მეგობრები, მისი
ნიჭის
თაყვანისმცემლები.
ინგა
ადამიანებს არა მარტო იმ წარმატების
გამო იზიდავს, რასაც ახალგაზრდა
ქალმა მიაღწია, არამედ იმითაც, რომ
გარეგნულ
მომხიბვლელობასთან
ერთად ძალზე უბრალო და ყველასადმი

ინგას უფროსი და იყო ქართველი კინომოყვარულთათვის
ცნობილი მსახიობი მანანა ცხოვრებოვა. მან ქართული მხატვრული
ფილმებით „ცისკრის ზარები“, „ზოგი ჭირი მარგებელია“, „ხათაბალა“
შეაყვარა და დაამახსოვრა თავი მაყურებელს. ინგას კი არც უოცნებია
ხელოვნების იმ მწვერვალამდე ასვლა, რასაც ამჟამად მიაღწია. ის
სხვებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ნებისმიერ საქმეს სიმღერით
ასრულებდა, მღეროდა ყველაფერს, რაც მოესმინა - რობერტინო
ლორეტით დაწყებული, ქართული თუ ოსური ხალხური და
საესტრადო სიმღერებით დამთავრებული. სწავლობდა ცხინვალის
სამუსიკო სასწავლებელში. სადაც ვოკალის ხელოვნებას ეუფლებოდა
პედაგოგ ედვარდ წივილაშვილის ხელმძღვანელობით. ნიჭმა და
შრომისმოყვარეობამ ინგას საშუალება მისცა, მოსკოვის თეატრალური
ხელოვნების ინსტიტუტის ვოკალური განყოფილების სტუდენტი
გამხდარიყო. შემდგომში უკვე მას ხელოვნებისაკენ სავალ გზაზე ბედის
წყალობა არ მოჰკლებია.
ის იყო დაამთავრა ინსტიტუტი და მოსკოვში ორგანიზაცია
„საერთაშორისო მუსიკალური კულტურას“ მიერ მომღერალთა
შესარჩევ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. ინგას იტალიელმა
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ქალბატონმა მოუსმინა, მის მიერ შესრულებული რახმანინოვის
ნაწარმოები ფირზე ჩაიწერა და იტალიაში წაიღო. სულ მალე ინგას
მოწვევა მოუვიდა. იტალიაში იგი მოხვდა საქვეყნოდ ცნობილ მაესტრო
ანტონიო ტონინისთან.
ანტონიო ტონინიმ ინგაზე ზრუნვა მიანდო თავის ვაჟს,
ჯუზეპე ვერდის სახელობის კონსერვატორიის საკომპოზიტორო
კლასის მაესტროს ადალბერტო ტონინის. იგი მილანის კერძო
კონსერვატორიაშიც მუშაობდა და მალე ინგასაც გამოუძებნა იქ
სამსახური.
ინგა ჯიოევამ საოპერო ხელოვნების ასამაღლებელი სავალდებულო
კურსებიც გაიარა. ამასთან ერთად, ისწავლა იტალიური და ინგლისური
ენები და დაიწყო კონცერტების გამართვა მილანის მომთხოვნი
და მაღალგემოვნებიანი პუბლიკისათვის ცნობილ ბარიტონებთან
დელფანო მინიკუჩისა და ტაკანორი აკიმისთან ერთად.
1991 წელს უმაღლესი შეფასება მიიღო ინგას გამოსვლამ
გენუაში. იმავე წელს მონაწილეობდა ფილადელფიის ახალგაზრდა
შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსში, სადაც ფინალისტთა
შორის მოხვდა.
იტალიაში მოღვაწე მომღერლის რეპერტუარშია აიდას (ვერდის
„აიდა“), ლეონორას („ბედის ძალა“), ლედი მაკბეტის (შოსტაკოვიჩის
„ლედი მაკბეტი“), ლიზას (ჩაიკოვსკის „პიკის ქალი“), ვიოლეტას
(ვერდის „ტრავიატა“), მინის (პუჩინის „ქალიშვილი დასავლეთიდან“)
პარტიები. მისი საყვარელი არიებია ჯილდას არია „რიგოლეტოდან“ და
ამალია „ბალ-მასკარადიდან“. თხუთმეტამდე ოპერაშია დაკავებული
ინგა ჯიოევა. ლეონორას არია ვოკალში ურთულეს პარტიად ითვლება
და დიდ სამსახიობო ოსტატობას მოითხოვს. ინგამ კარგად გაართვა
თავი როლს. ეს პარტია მან შეასრულა პალერმოს ოპერის თეატრის
სცენაზე და ლა სკალას მეორე დარბაზშიც - ვერდის სახელობის
მილანის თეატრში.
მხოლოდ საოპერო სცენაზე გამოსვლებით არ შემოიფარგლება
მისი მოღვაწეობა ხელოვნების სფეროში. იგი მილანის კერძო
კონსერვატორიაში დამწყებ მომღერლებს ხმის ტექნიკაში ამეცადინებს.
ინგას სოლო კონცერტებს ორკესტრთან ერთად გადასცემენ იტალიის
რადიოთი და ტელევიზიით. იგი გადაიღეს დოკუმენტურ ფილმში
205

saga cxinvalelebze

„იტალიის ისტორია სიმღერებში“. ლა სკალას მსახიობებთან ერთად
მან მონაწილეობა მიიღო იერუსალიმში გამართულ საქველმოქმედო
კონცერტში.
მილანში მოქმედებს სანდრო მასიმანის კერძო ოპერეტა. მასიმანის
ოპერეტის მეფეს უწოდებენ. მან მსოფლიოს ყველა ოპერეტა ჩაწერა
ვიდეოკასეტაზე. მასიმინის კარლო ლომბარდოს ოპერეტისათვის
„ზანზალაკების ქვეყანა“ გაუჭირდა ისეთი შემსრულებლის პოვნა,
რომელიც ერთდროულად შესძლებდა ცეკვასაც და სიმღერასაც.
ბოლოს ინგას მიაგნო, რომელმაც ბრწყინვალედ შეასრულა ყველა
მოთხოვნა. პრემიერის შემდეგ იტალიური პრესა წერდა: „როგორც
ოპერის მომღერალი ძალზე ადვილად გაუძღვა ოპერეტის როლს ლამაზი ტემბრით, მსუბუქი მოძრაობით იოლად ითამაშა სცენაზე“.
ის, რაც მიღწევად ჩაუთვალეს, ინგას სულ არ გაძნელებია. "თითქოს
მშობლიურ ცხინვალში, ჩემს ეზოში ვცეკვავდი და ვმღეროდი, როგორც
ბავშვობაში“ - ღიმილით გამიმხილა თავისი წარმატების „საიდუმლო“.
ინგა ჯიოევას ბევრი კარგი მოგონება აკავშირებს ქართველ საოპერო
მომღერლებთან. საერთოდ, მათთან ერთად კონცერტებზე ხშირად
ასრულებდა არიებს ქართული ოპერებიდან. განსაკუთრებით უყვარს
მაროს არია ფალიაშვილის „დაისიდან“.
- თუ როდისმე მიმიწვევენ თბილისის ოპერაში, უსათუოდ ვიმღერებ
ქართულად, - ამბობს იგი გულწრფელად.
1997 წელს ლა სკალაში უჩვენეს მუსორგსკის ოპერა „ხოვანშჩინა“,
რომლის დამდგმელი რეჟისორია თემურ ჩხეიძე, დირიჟორი ვალერი
გერგიევი. იტალიელმა ოპერის მოყვარულებმაც და პრესამაც ერთხმად
აღიარა ოპერის მაღალი რეჟისორული დონე და მეც ვამაყობდი ჩემი
თანამემამულეების წარმატებით, - ამბობს ინგა.
ხანდახან ნოტების დანახვაც აღარ მსურს, მივატოვებ ყველაფერს,
სახლიდან გავრბივარ და ბუნების წიაღს ვაფარებ თავს, - გამიმხილა
ინგამ და მივხვდი, რომ მას განსაკუთრებით აწუხებს სამშობლოს
მონატრება. მშობლიური კუთხის მონატრების წყურვილს კი
იმით იკლავს, რომ ზაფხულობით სულმოუთქმელად მოეშურება
ცხინვალისკენ, წასვლისას კი მომავალი ზაფხულის იმედით სევდიანი
ტოვებს აქაურობას.
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ბიბლიოთეკარი
ჯულიეტა ჩიკვილაძე
ამქვეყნად გულკეთილ და გულისხმიერ
ადამიანებს რა დალევს, მაგრამ მათ
შორისაც არიან გამორჩეულები. სწორედ
ასეთია ცხინვალის მკვიდრი ჯულიეტა
ჩიკვილაძე. მან ცხინვალის N1 ქართული
საშუალო სკოლა დაამთავრა. სწავლისას
მრავალმხრივ გამოიჩინა თავი. იყო
ველოსპორტის მიმდევარი, გაიმარჯვა
საოლქო, რესპუბლიკურ ჩემპიონატებში.
1961 წელს სოხუმში ჩატარებულ საკავშირო
ჩემპიონატში მესამე ადგილი დაიკავა. იმ
პერიოდში გოგონებიდან იგი რესპუბლიკის მასშტაბით უძლიერესად
ითვლებოდა. მწვრთნელები თბილისში მის გადაყვანას გეგმავდნენ,
მაგრამ მამა წავიდა წინააღმდეგი. „ველოსპორტი ქალის პროფესია
არ არისო“, - დაასკვნა გალაკტიონ ჩიკვილაძემ და ამით დაიხურა
ჯულიეტასათვის ცხოვრებაში სპორტული ფურცელი.
ჯულიეტა აქტიური იყო სკოლის თვითმოქმედ წრეშიც. მასში
მსახიობობის ნიჭი პირველი სკოლის ცნობილმა ლეგენდარულმა
დირექტორმა ვახტანგ კასრაძემ აღმოაჩინა, რომელსაც თავისი სკოლის
მოსწავლეებში ტალანტის გამოღვიძებისა და განვითარების საოცარი
უნარი ჰქონდა. ასე აღმოაჩინა ჯულიეტაც და იგი თავის თანატოლ
ალდინ თიბიაშვილთან და ასევე ცხინვალის ქართული თეატრის
შემდგომში ცნობილ მსახიობებთან თენგიზ ხიდაშელთან და რუსლან
ოტიაშვილთან ერთად გამოდიოდა სკოლისა და თეატრის სცენებზე.
სკოლა 1965 წელს დაამთავრა და სიყვარულიც დაუკითხავად ეწვია.
მალე კეთილშობილი, ყოველმხრივ დადებითი ადამიანის, სერგო
ინჟოიანის მეუღლე გახდა. მიყოლებით შეეძინა ხათუნა და ირმა. ლამაზი
და ჭკვიანი გოგონები გაიზარდნენ მათ ოჯახში. წამოზარდა ბავშვები
და სამსახურიც დაიწყო: ჯერ ცხინვალში, გმირების ქუჩაზე მდებარე
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საქალაქო ბიბლიოთეკაში, მერე ქალაქის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში
გადაიყვანეს, სადაც აბონენტის უფროსი ბიბლიოთეკარი იყო.
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 40 ათასს ითვლიდა. აქ იყო როგორც
მხატვრული ლიტერატურა ქართულ, რუსულ, ოსურ ენებზე, ისე
სხვადასხვა დარგის სპეციალური ლიტერატურაც.
ჯულიეტა კარგად იცნობდა როგორც წიგნად ფონდს, ისე მის
მომხმარებელ თითოეულ მკითხველს და იშვიათად რომ რომელიმე
მათგანი ხელცარიელი გაესტუმრებინოს. თუ მათთვის საჭირო
ლიტერატურა წიგნის თაროზე არ აღმოჩნდებოდა, წიგნთსაცავს
მიაკითხავდა და, როგორც ბიბლიოთეკის მკითხველები აღნიშნავდნენ,
ყოფილა შემთხვევა, როცა, რაღაც მიზეზით ქალაქში სინათლე
გამორთულა, მაგრამ ჯიბის ფარნით შესულა წიგნთსაცავში და
მკითხველის თხოვნა დაუკმაყოფილებია. იგი იმდენად ახლოს
იყო თავის მკითხველებთან, რომ მათ ახლობელ ადამიანად
მიაჩნდათ და როცა რაიმე პრობლემა შეექმნებოდათ, მასთან გულის
გადასაშლელადაც მიდიოდნენ. ჯულიეტა ყურადღებით მოუსმენდა,
საგულისხმო რჩევა-დარიგებასაც მისცემდა და შეძლებისდაგვარად
ეხმარებოდა კიდეც. ამიტომაც დაიმსახურა საყოველთაო სიყვარული
და პატივისცემა მკითხველებშიც და კოლეგებშიც, როგორც საიმედო
თანამშრომელმა და ჭირსა და ლხინში მხარში მდგომმა. მის პირად
არქივში კი გროვდებოდა საპატიო სიგელები.
ასეთივე გულისხმიერი და ერთგულია ოჯახის, მეზობლებისა და
მეგობრებისთვისაც. მისი ერთ-ერთი მეგობარი მიამბობდა: თირკმელში
კენჭის გავლა მქონდა, ხოლო წამალი, რომელიც ექიმმა მირჩია,
ცხინვალის აფთიაქებში ვერ ვიშოვეთ; ჯულიეტას კი შემთხვევით
სახლში აღმოაჩნდა. ზამთრის თოვლ-ჭყაპსა და ყინვაში ქალაქის
ბოლოდან ქალაქის თავში ფეხით ამოვიდა და წამალი ამომიტანა,
რომელიც მართლაც წამლად მექცა.
- საათობით ვსაუბრობთ ხოლმე ტელეფონით, - მიამბობს მისი
მეორე მეგობარი, - საკუთარ თავს სულ იმას ჩავაგონებ, რომ ჩემს
პრობლემებზე არაფერი წამომცდეს... ჯულიეტასთვის ეს ნიშნავს, რომ
მათ მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს.
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ეს ერთეული მაგალითებია მისი ყოველდღიურობიდან. ცხინვალში
ჯულიეტას ყველა იცნობდა, როგორც სანიმუშო რძალს, წლობით რომ
უვლიდა ლოგინად ჩავარდნილ დედამთილს. იყო არაჩვეულებრივი
მეუღლე და დედა. უფროსმა ქალიშვილმა, ხათუნამ, ცხინვალის
მუსიკალური სასწავლებლის საფორტეპიანო განყოფილება დაამთავრა.
მომდევნომ, ირმამ, სამხრეთ ოსეთის საელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი - წარჩინებით. დედ-მამის
კეთილშობილება მათზეც აისახა და ისეთივე გულისხმიერები და
ყურადღებიანები არიან ირგვლივ მყოფთათვის.
დღეს ორივე დაოჯახებულია, შვილები და შვილიშვილებიც ჰყავთ.
სერგო კარგა ხნის წინ გარდაიცვალა და ცხინვალის ზღუდრის
სასაფლაოზე ჰპოვა ძვალთშესალაგი. მისი ოჯახი კი სხვა
ცხინვალელებთან ერთად 90-იანი წლების მოვლენების დროს გორში
გადასახლდა. ჯულიეტა ოცნებობს, როდის ექნება იმის შესაძლებლობა,
რომ ქმრის საფლავზე მივიდეს ყვავილებითა და შესანდობარით.
გორშიც აღიარეს უკვე მისი კარგი ქალობა არა მარტო მეზობლებმა,
სხვა, რიგითმა ქალაქელებმაც.
ცხინვალელებიც ვერ ელევიან დღემდე. როცა კონფლიქტის
გამწვავების წლებში მის ცხინვალელ მეზობელს ვაჟი დაეღუპა,
სპეციალურად გაგზავნეს ცხინვალიდან ადამიანი ჯულიეტასთან ჩემს შვილს ისე უყვარდი, შენს დაუტირებლად ვერ დავკრძალავთო,
- უთვლიდა გარდაცვლილის დედა. და ჯულიეტაც ჩავიდა ცხინვალში
და თავისი ალალი ცრემლები გააყოლა მის ხელში გაზრდილ მეზობლის
ბიჭს.
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ცეკვა - ცხოვრების ნაწილი
მელს შავლოხოვი
მელს
შავლოხოვი
ცხინვალის
ბავშვთა ქორეოგრაფიული სკოლასტუდიის დირექტორია. მთელი შეგნე
ბული ცხოვრება მან ოსური ცეკვების
სრულყოფას მიუძღვნა. იყო სამხრეთ
ოსეთის სახელმწიფო დრამატული
თეატრის ბალეტმაისტერი და სამო
ცამდე სპექტაკლში დადგა ცეკვები.
მუშაობდა სამხრეთ ოსეთის რადიოსა
და ტელევიზიის მუსიკალური და
მხატვრული გადაცემების რეჟისორად.
პარალელურად ეწეოდა პედაგოგიურ
მოღვაწეობას ცხინვალის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესა
და მუსიკალურ სასწავლებელში. მის კალამს ეკუთვნის რიგი
პუბლიკაციებისა ქორეოგრაფიული ხელოვნების თემაზე: „ოსური
ხალხური ცეკვები“, „სიმდი“, „ბორის ცხოვრებოვი“. მანვე გამოსცა
მამის, მუხტარ შავლოხოვის პიესები. ახლა მუშაობს მონოგრაფიაზე
„ოსური ხალხური ქორეოგრაფიის ისტორია“. იყო ცხინვალში
გამართული მრავალი შემაჯამებელი საზეიმო კონცერტისა და
მასობრივი დღესასწაულის რეჟისორი და ბალეტმაისტერი. მისი
ხელმძღვანელობით არსებულმა ბავშვთა ქორეოგრაფიულმა სკოლასტუდიამ, რომელიც ერთადერთია როგორც ცხინვალში, ისე
ჩრდილოეთ ოსეთში, მოსწავლეთა პირველი ნაკადი გამოუშვა.
ბატონი მელსი გაიზარდა ოჯახში, რომლის ტრადიციებმაც
ყრმობიდანვე განსაზღვრეს მისი ცხოვრების მრწამსი.
მამა, მუხტარ შავლოხოვი, იყო პოეტი, დრამატურგი, მთარგმნელი.
მან პირველმა თარგმნა ოსურად რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“.
მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს დამსახურებული არტისტის
წოდება. საქართველოს მწერალთა კავშირის სამხრეთ ოსეთის
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განყოფილების თავმჯდომარე იყო, 31 წლისას სიკვდილმა რომ უწია.
დედა, ვარვარა გაგლოევა, საქართველოს სსრ დამსახურებული
არტისტი, 40 წელი ემსახურა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო დრამატულ
თეატრს. მათი ვაჟი, მელსი, 9 წლისა უკვე სამხრეთ ოსეთის სიმღერისა
და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლთან არსებული საბავშვო საცეკვაო
სტუდიის მოსწავლეა. საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ იგი
ამავე ანსამბლში დარჩა ჯერ სოლისტად, შემდეგ ქორეოგრაფად 1964
წლამდე, ვიდრე საქართველოს კულტურის სამინისტროს ლიმიტით
მოსკოვის ლუნაჩარსკის სახელობის თეატრალური ხელოვნების
სახელმწიფო ინსტიტუტში განაგრძობდა სწავლას. სასწავლებელი
დაამთავრა რეჟისორ-ბალეტმაისტერის სპეციალობით. პრაქტიკა
ორენბურგის სიმღერისა და ცეკვის რუსულ ხალხურ ანსამბლში
გაიარა, ამ ანსამბლის მთავარი ბალეტმაისტერიც იყო, ბოლოს კი
ცხინვალს დაუბრუნდა და სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ
„სიმდის“ სამხატვრო ხელმძღვანელად და მთავარ ბალეტმაისტერად
მოგვევლინა.
1987 წლის მიწურულს მელს შავლოხოვის თაოსნობით ცხინვალში
ამოქმედდა კულტურულ-საწარმოოო კომპლექსური კოოპერატივი
„ხურზარინი“ (ცისკარი). სწორედ „ხურზარინმა“ უმასპინძლა
ცხინვალში ხელოვნებისა და ლიტერატურის ქართველ მოღვაწეებს:
სოფიკო ჭიაურელსა და კოტე მახარაძეს, რევაზ მიშველაძესა და გურამ
ფანჯიკიძეს. ყოველი მათგანის სტუმრობისას დარბაზი გადაჭედილი
იყო როგორც ქართველებით, ისე ოსებით.
ამავე კოოპერატივის ბაზაზე ამოქმედდა ცხრა წლის წინათ ბავშვთა
ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია. 1991 წელს, ცნობილი ცხინვალური
მოვლენების დროს, სტუდიას დახურვის საფრთხე შეექმნა, მაგრამ
მისმა დირექტორმა ყველაფერი იღონა, რათა მოსწავლეები არ
დაქსაქსულიყვნენ...
ქორეოგრაფიული ხელოვნება ემოციურ-ესთეტიკური ზეგავლენის
განუსაზღვრელ ძალას ფლობს და მას დიდი როლი ენიჭება
ახალგაზრდობის მორალურ-ესთეტიკურ აღზრდაში. იგი მათში
ავითარებს შემოქმედებით ფანტაზიას, ეხმარება ბავშვებს, უკეთესად
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დაინახონ და იგრძნონ ყველაფერი, რაც კარგია და მშვენიერი, გაერკვნენ
ადამიანთა შორის ურთიერთობაში, უკეთ შეიცნონ საკუთარი თავი, ასეთი მრწამსით ზრდის ბატონი მელსი თავის შეგირდებს.
ცხინვალში ყველა მშობელმა იცის, რომ მელს შავლოხოვთან
ზარმაცი მოწაფე ვერ გაჩერდება. ვისაც ნიჭთან ერთად შრომაც უყვარს,
მისგან ოსტატი აუცილებლად გამოძერწავს კარგ მოცეკვავეს.
- ცეკვა ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, - ამბობს სკოლა-სტუდიის
გამოსაშვები ჯგუფის მოსწავლე ჟანა სანაკოევა და ამ აზრს სხვებიც
ეთანხმებიან.
გამოსაშვები ჯგუფის მოსწავლეებს უკვე ნათლად აქვთ გააზრებული
თავიანთი მომავალი. დიმიტრი გოიაევი ახლა ასისტენტობას უწევს
მაესტროს და მოსამზადებელი ჯგუფის მოსწავლეებს ამეცადინებს. უკვე
ჩარიცხულია ანსამბლ „სიმდშიც“. ვადიმ მარგიევიც მუშაობს სკოლასტუდიის მოსამზადებელ ჯგუფში აკომპანიატორად, პარალელურად
სწავლას განაგრძობს ცხინვალის მუსიკალური სასწავლებლის
აკორდეონის კლასში. ელენე კაჩმაზოვა მუსიკალურ სასწავლებელთან
არსებულ ქორეოგრაფიულ განყოფილებაზე აიმაღლებს ცოდნას, ხოლო
ირმა ბესთაევა და ანჟელა სანაკოევა - ვლადიკავკაზის ქორეოგრაფიულ
სასწავლებელში. ზოგი მათგანი კი ანსამბლ „სიმდში“ ჩაირიცხება.
ბატონ მელსს ყოველდღიურ მუშაობაში ეხმარებიან მისი მოადგილე
ეკა ჯაბიევა, მასწავლებლები, აკომპანიატორები: ვიტალი თედეევი,
დიანა კაზიევა, თეიმურაზ კულუხოვი, მისი ვაჟი კონსტანტინე
შავლოხოვი.
მელს შავლოხოვის პირად არქივში მრავალი ჯილდოა დაცული.
ჯერ კიდევ ოციოდე წლის ჭაბუკი იყო, როცა 1957 წელს თბილისში
გამართულ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ხელოვნებისა და
ლიტერატურის დეკადაში მონაწილეობისთვის საქართველოს სსრ
უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელით დაჯილდოვდა.
მოწიწებითა და პატივისცემით იხსენებს აკაკი ხორავას, რომელიც
სამხატვრო ხელმძღვანელობას უწევდა დეკადაში მონაწილე ოსური
სიმღერისა და ცეკვის კოლექტივებს. - დასკვნით კონცერტზე დიდი
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წარმატება გვქონდა თბილისში. მაყურებელი ფეხზემდგარი გვიკრავდა
ტაშს, - და ბატონი აკაკი სიხარულისგან ტიროდა. მას ხომ დიდი
წვლილი მიუძღოდა ჩვენს წარმატებაში. დეკადისთვის მზადებაში
გვეხმარებოდა, აგრეთვე, ილიკო სუხიშვილიც, - იხსენებს ბატონი
მელსი.
ეს ტრადიცია შემდგომშიც გრძელდებოდა. სხვადასხვა კონკურსისა
და ოლიმპიადისთვის მზადებაში მას დიდ დახმარებას უწევდნენ
ცნობილი ბალეტმაისტერები გივი ოდიკაძე და რევაზ ჭოხონელიძე.
1962 წელს საქართველოს საგუნდო და ქორეოგრაფიული
შემოქმედების რესპუბლიკურ კონკურსში ცეკვების „მთიულურისა“
და „ქართულის“ საუკეთესო შესრულებისთვის პირველი ადგილი
მიენიჭა და დიპლომით დაჯილდოვდა მელს შავლოხოვი. ადვილი
წარმოსადგენია, როგორი ხელოვნებით უნდა ეცეკვა ოსს „ქართული“
და როგორი პირუთვნელი უნდა ყოფილიყო ჟიური, რომ მისთვის
პირველობა მიენიჭებინა. ამას მოჰყვა ჯილდოები სხვადასხვა
კონკურსში გამარჯვებისთვის, ხოლო 1979 წელს მას საქართველოს
დამსახურებული არტისტის წოდება მიენიჭა.
თავის საქმეზე უსაზღვროდ შეყვარებული პროფესიონალი
მელს შავლოხოვი წინაპრების მიერ შექმნილი ცეკვის ნიმუშებს
შემოქმედებითად უმატებს ახალსა და თანამედროვეს, მთელ თავის
შეგნებულ სიცოცხლეს ოსური საცეკვაო ხელოვნების განვითარებას
ახმარს. ამასთან, მისი აღზრდილები ოსურის გარდა, ასევე ჩინებულად
ასრულებენ ქართულ, აზერბაიჯანულ, რუსულ, აფხაზურ, ყაბარდოულ
ცეკვებსაც.
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პორტრეტის ოსტატი
გრიგოლ კოტაევი
გრიგოლ კოტაევი მახარბეგ თუღა
ნოვის ბოლო აღზრდილი იყო სამხატვრო
სასწავლებელში. გრიგოლმა 1945 წელს
წარჩინებით დაამთავრა აღნიშნული
სასწავლებელი, ხოლო. თუღანოვმა იმ
წელს უკვე თავი დაანება პედაგოგიურ
მოღვაწეობას.
ძალზე თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ
ოსტატსა და შეგირდს. უაღრესად
განათლებული, ერუდირებული მასწავ
ლებლისაგან
ბევრი
რამ
ისწავლა.
კოტაევმა არა მარტო ფერწერის დარგში, არამედ ადამიანურ
ურთიერთობათა სფეროშიც. მან ჭაბუკი ადამიანთა სულის გასაღების
პოვნის ხერხებს დააუფლა, რაც შემდეგში მოსკოვის, ლენინგრადისა
და თბილისის უმაღლეს სამხატვრო სასწავლებლებში უფრო გააღრმავა
და განავითარა პედაგოგების რუდოლფ ფრენცის, იგორ ვესეცკინის,
გლებ სავიანოვის, კარლ იოჰანსენისა და მოსე თოიძის დახმარებით.
წარმატებით დაამთავრა ლენინგრადის სამხატვრო ინსტიტუტის
მონუმენტურ-დეკორატიული ფერწერის ფაკულტეტი, ფრიადზე
დაიცვა სადიპლომო ნაშრომი თემაზე: „მეცნიერება და შრომა“ და
მშობლიურ ცხინვალს დაუბრუნდა. აქ მან სულ მალე უმარ გასიევსა და
მიხეილ ქოქოევთან თანაავტორობით შეასრულა სამხრეთ ოსეთის კ.
ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო თეატრის პლაფონის მოხატვა,
რომლის თემადაც აღებულია სიუჟეტები ნართების ეპოსიდან. მას
შემდეგ წლითიწლობით გაფართოვდა და გამრავალფეროვნდა
მისი შემოქმედების დიაპაზონი. გ. კოტაევის მიერ შესრულებულია
მრავალფიგუროვანი კომპოზიციები, მონუმენტური მოხატულობანი,
პორტრეტები, პეიზაჟები, ნატურმორტები, გრაფიკა, სცენოგრაფია,
პროექტირება, გაფორმებითი სამუშაოები.
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და მაინც მხატვრის სახელოსნოში ცენტრალური ადგილი უკავია
ისტორიულ თემებს. გ. კოტაევი წლების მანძილზე მუშაობდა
„ისტორიულ პირთა“ ჟანრში. ამ ჟანრში რომ გაღიარონ, ძიების დიდი
უნარი, დაუღალავი შრომის ჩვევა და მიზანსწრაფულობა უნდა
გახასიათებდეს.
სწორედ ხანგრძლივი ძიების შემდეგ დაიბადა ქეშელთის ხეობაში
გლეხთა აჯანყების წინამძღოლის, ბეგა კოჩიევის პორტრეტი. მისი
ფოტო არ არსებობდა. ცხადია, მხატვრისათვის ადვილი არ იყო
აჯანყების გმირი მეთაურის სახის შექმნა. მაგრამ გ. კოტაევს ბუნებით
მომადლებული ნიჭი დაეხმარა - ჯერ კიდევ ბავშვობაში სცდიდა ხოლმე
საკუთარ თავს ხალხმრავალი შეკრებების დროს, რომ გარეგნული
მსგავსების მიხედვით გამოეცნო ერთი გვარის ხალხი და იშვიათად
თუ შეცდებოდა. იგი გაემგზავრა ქეშელთის ხეობაში და დაიწყო ისეთი
დამახასიათებელი სახის ძებნა ბეგა კოჩიევის გვარის ხალხში, რომელიც
სრულყოფილად გამოხატავდა ხალხის მეთაურის სახეს. აქ მას ძალზე
გამოადგა გერმანელი მოგზაურის, კოხის მოგონებანიც ბეგაზე. ეს არ
იყო უბრალოდ მსგავსი სახის ძიება. მის პიროვნებაში უნდა ასახულიყო
იმდენად ჭკვიანი და ძლიერი ადამიანი, რომლისაც გლეხებს სწამთ და
უყოყმანოდ მიჰყვებიან. ძიება მხატვრის გამარჯვებით დასრულდა.
ასევე დიდი ძიების შედეგად შეიქმნა რევოლუციონერი გლეხის,
ანტონ დრიაევის სახე. მის პორტრეტზე მუშაობისას მხატვარი სახავდა
ანტონის მეუღლესა და მის 66 წლის ვაჟს, რომელიც 6 ქალიშვილის
მამა აღმოჩნდა. ვაჟი, როგორც დედამ აღნიშნა, მამას მხოლოდ ნიკაპით
ჰგავდა, სამაგიეროდ მის უფროს ქალიშვილს აღმოაჩნდა პაპის მსგავსი
თვალები, შუათანას - ცხვირი... და ასე, ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიკრიბა და აეწყო
პორტრეტი, რომელიც, ანტონის თანამედროვეთა აზრით, საოცრად
ჰგავდა მას.
40 ვარიანტის გაკეთება მოუწია გ. კოტაევს, ვიდრე თამარ
მეფის დედის ბურდუხანის პორტრეტს შექმნიდა. იმისათვის, რომ
ისტორიული პირის პორტრეტი შექმნა, უსათუოდ ღრმად უნდა
იცნობდე მისი ეპოქის არა მარტო ისტორიას, არამედ ეთნოგრაფიას,
ეთიკას, ესთეტიკას.
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ისტორიულად ცნობილია ბურდუხანის გასაოცარი სილამაზე,
შერწყმული დიდ გონიერებასთან. ადვილი არ იყო ასეთი ქალის
პორტრეტის შექნა, მისი პროტოტიპის მოძებნა ცხოვრებაში, რადგან
იქ, სადაც იყო სილამაზე - არ ჩანდა სიბრძნე. თუ ჭკვიანი იყო ქალი,
სილამაზით არ გამოირჩეოდა. თითქოს ის იყო მიაგნებდა ტიპაჟს,
რომელსაც დამახასიათებელი სახის ნაკვთები ჰქონდა, მაგრამ ეს
ნაკვთები ერთმანეთთან არ იყო პლასტიკურ კავშირში, ანდა პირიქით,
ქალი მიმზიდველი კი იყო, მაგრამ ნაკვთები არ ჰქონდა პროპორციული.
და თუ ვინმე სხვა ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებდა, სამაგიეროდ არ
ჩანდა ხელისუფლების შემშნოვებელი, ძალაუფლების მატარებელი
ქალი. წლები გავიდა, ვიდრე შეძლებდა მხატვარი ყოველივე ამის
ერთიანობაში მოყვანას. სამაგიეროდ შექმნა ისეთი სახე, რომელიც
სრულად გამოხატავდა იმ ეპოქის არსს და ამართლებდა თქმულებებსა
და სიმღერებს ბურდუხანზე, რომლებიც დღემდე შემორჩენილია
ქართულ და ოსურ ფოლკლორში.
არც თანამედროვე, ცნობილი ადამიანების პორტრეტებზე
უხდება ნაკლები შრომა ფერმწერს. სამაგიეროდ შეხედავთ რა
გამოფენაზე გამოტანილ ჰიპნოზიორ ანატოლი ძუცოვის, პროფესორ
სოსლან გაბარაევის, ქირურგების: ფადო კაბისოვისა და ილია
ფუხაევის პორტრეტებს, ისეთი განცდა გიპყრობთ, თითქოს ეს-ესაა
ამეტყველდებიან და ნაცნობ თემაზე საუბარს განაგრძობენ.
საქართველოს სსრ დამსახურებული მხატვარი, კოსტა ხეთაგუროვის
პრემიის ლაურეატი გრიგოლ კოტაევი კვლავ დაუღალავად ქმნის
ფერწერული ჟანრის ნიმუშებს, მშობელი ხალხის წარსულსა და აწმყოს
მეტყველ მატიანეს.
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წარმატებული ცხინვალელი ქალი
მერი კასრაძე
უსაზღვროდ
უყვარს
ცხინვალი
მერი კასრაძეს. მისი კუთხე-კუნჭული
და ქალაქის ყოველი მეორე მცხოვრები
მისდამი სიყვარულითა და მოწიწებითაა
აღსავსე.
ზღუდრის
სასაფლაოზე
განისვენებს მისი ვაჟი. აქვე აპირებს
ქალბატონი
მერი
ლტოლვილობაში
გარდაცვლილი მეუღლის, შოთა ბოც
ვაძის
გადმოსვენებას
და
საკუთარ
ძვალთშესალაგადაც
ზღუდერი
აქვს
ნაანდერძევი.
ცხინვალი მერი კასრაძის ხსოვნაში 40-იანი წლებიდან ჩნდება.
კასრაანთ უბანი და ბალების ქუჩა; ბრძენი პაპა ალექსი, სოფლის
მოსამართლეს რომ უწოდებდნენ მოკეთე-მეზობლები და სადავო
საქმეებს არჩევინებდნენ. ალექსიმ თვისი ვაჟი, მოსე, ლევან
ხიმშიაშვილის მიერ ცხინვალში გახსნილ პირველ ოთხწლიან ქართულ
სკოლაში მიაბარა. იმ სკოლაში სწავლობდა, აგრეთვე, მომავალი
აკადემიკოსი შალვა ხიდაშელიც, რომელიც პაპა ალექსის ბავშვობაში,
თურმე, ხშირად დაჰყავდა კისერზე შესმული.
ხელმოკლე ოჯახი ჰქონდათ მოსესა და მის მეუღლე ნუმას, მაგრამ
ერთმანეთზე უკეთესი, ნიჭიერი და ლამაზი ქალიშვილები დაზარდეს.
მერიმ 1947 წელს დაამთავრა ცხინვალის ქალთა N4 საშუალო
სკოლა,
კითხვა-კითხვით
მიაგნო
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტს. ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა და
წლების მანძილზე საკუთარი სტიპენდიით გაჰქონდა თავი. მერე
ახალგაზრდა სპეციალისტი ცხინვალში პურკომბინატის ეკონომისტად
დანიშნეს. იმ წელსვე აირჩიეს საწარმოს პროფკავშირის თავმჯომარედ.
აქედან დაიწყო მისი აღმასვლა სამსახურებრივ და საზოგადოებრივ
საქმიანობაში. მალე დანიშნეს კომკავშირის საქალაქო კომიტეტის მეორე
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მდივნად. მერე გადაყვანეს საოლქო საბჭოს აღმასკომის ადგილობრივი
მრეწველობის სამმართველოს ეკონომიკის განყოფილების გამგედ.
პარალელურად ლექტორთა ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. გათხოვდა,
დაოჯახდა. ყველაფერს ასწრებდა სამსახურშიც, ოჯახშიც, ქალაქში
პატივს სცემდნენ. აფასებდნენ. მაინც მოულოდნელი იყო მისთვის,
როცა 1956 წელს პარტიის სამხრეთ ოსეთის საოლქო კომიტეტში
გამოიძახეს და ცხინვალში დაგეგმილი მშენებარე სამკერვალო
ფაბრიკის დირექტორობა შესთავაზეს.
საქართველოს
მსუბუქი
მრეწველობის
სამინისტროდან,
სადაც მერი კასრაძე აღნიშნულ თანამდებობაზე დაამტკიცეს,
იგი პასუხისმგებლობით დამძიმებული, მაგრამ ენთუზიაზმით
აღსავსე დაბრუნდა. 32 წლის ქალისთვის ადვილი არ იყო ფაბრიკის
შექმნა, როცა ჯერ ადგილიც კი არ იყო შერჩეული საწარმოსთვის.
პირველი საამქროები რკინიგზელთა სახლის პირველ სართულზე
გაიხსნა. პოდოლსკიდან მანქანა-დანადგარები ჩამოიტანა, შენობის
რეკონსტრუქცია ჩაატარა, მექანიკოსები თბილისის სამკერვალო
ფაბრიკიდან ჩამოიყვანა და დაიწყო საამქროების მონტაჟი.
1962 წელს ცხინვალში ქალთა შრომის პირველი სამრეწველო
ობიექტი ამუშავდა, სადაც, ძირითადად, დასაქმდნენ მატერიალურად
ხელმოკლე ოჯახების ქალები. პარალელურად დაიწყო ახალი
სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობა ისაკ ხარებოვის ქუჩაზე. ყოველდღე
ხარაჩოებზე ასვლა და შესრულებული სამუშაოს შემოწმება ქალბატონი
მერისთვის ჩვეულებად იქცა. მშენებლებიც მეტ პასუხისმგელობას
გრძნობდნენ და საქმეს ხარისხიანად ასრულებდნენ. ორ წელიწადში
ფაბრიკის ახალი შენობა საექსპლუატაციოდ გადასცა საწარმოს
დირექტორმა, ხოლო, რადგან მუშაობის მსურველი საჭიროზე
მეტი იყო, ფაბრიკის გაფართოებაზეც დაიწყო ფიქრი. ამავე დროს
მშრომელთათვის სოციალური პირობების შექმნაზეც ზრუნავდა
სამინისტრო და მხარში ედგა ენთუზიასტ ხელმძღვანელს. ფაბრიკასთან
გაიხსნა მოსამზადებელი საამქრო, მექანიზებული საწყობი, კლუბი,
მედპუნქტი.
1300 მუშა-მოსამსახურე იყო სამკერვალო ფაბრიკაში და მერი
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კასრაძე ყოველ მათგანს გვარ-სახელით იცნობდა. ყველას მხარში
ედგა ჭირსა და ლხინში. ვინ მოთვლის, რამდენი ოჯახი გადაურჩენია
დანგრევისაგან; რადგან მის სიტყვას ანგარიშს უწევდნენ, უყვარდათ...
კოლექტივის სიმჭიდროვე კი იმის გარანტი იყო, რომ ფაბრიკის
გამოშვებულმა პროდუქციამ მთელ რესპუბლიკაში გაითქვა სახელი.
ცხინვალურია, მაშასადამე საუკეთესოა, ასეთი იყო მათი შეკერილი
ნაწარმის შეფასება. საწარმო წლების მანძილზე ჯილდოვდებოდა
საკავშირო, რესპუბლიკური გარდამავალი დროშებით, სიგელებით.
ასე გრძელდებოდა 1975 წლამდე ამ წელს კი ცხინვალში
თეთრეული ტრიკოტაჟის ფაბრიკის მშენებლობა გადაწყდა და მის
ხელმძღვანელად უკვე ჩამოყალიბებული კადრი, უნარიანი და
ავტორიტეტული პიროვნება - მერი კასრაძე დანიშნეს. ქალბატონ
მერის, რა თქმა უნდა, სამკერვალო ფაბრიკაში ერჩივნა, რადგან, ჯერ
ერთი, იქ საათივით ჰქონდა აწყობილი საქმე; მეორეც, ტრიკოტაჟის
ფაბრიკაში მეტი სირთულეები არსებობდა. მაგრამ უარი ვერ აკარა
მსუბუქი მრეწველობის მინისტრს გიორგი გამცემლიძეს.
და დაიწყო ქალისთვის საკმაოდ ძნელი და რთული წლები.
ფაბრიკისათვის გამიზნულ ადგილზე მას მხოლოდ 7 ჰექტარი
შემოღობილი მიწის ფართობი დახვდა. ხუთი წლის შემდეგ, კი, 1980
წლის ოქტომბერში, საწარმოს მთელი კომპლექსის მზადყოფნა უპატაკა
მერი კასრაძემ.
ფაბრიკაში მუშათა 20 პროცენტი სოფლიდან ჩამოსული
ახალგაზრდობა იყო, მშენებლობის პროცესში 50 ვაჟი გაგზავნეს
ვიტებსკში საქსოვი, საკერავი მანქანების მექანიკოს-გამმართველის,
მღებავის, ავტომატიკის, ვენტილაციის დარგში დაოსტატებისათვის.
სულ 1500 კაცი მუშაობდა საწარმოში. მათი სოციალურსაყოფაცხოვრებო პირობების შესაქმნელად აშენდა 60-ბინიანი
საცხოვრებელი სახლი, გეგმაში იყო მეორე ასეთი სახლის მშენებლობაც.
გაიხსნა 150-ადგილიანი სასადილო, ორი საბავშვო ბაღი, მოეწყო
საშხაპეები.
შვიდი წელი იმუშავა ფაბრიკამ მერი კასრაძის ხელმძღვანელობით.
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აქაც ყველას შეაყვარა თავი დედობრივი სითბოთი და მზრუნველობით.
მერე ჯანმრთელობის შერყევის გამო დატოვა საწარმო.
25 წელი იმუშავა მერი კასრაძემ ორი ფაბრიკის დირექტორად.
მისი საწარმოები ყოველთვის მოწინავეთა რიგებში იყო და უშვებდნენ
უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას. თვითონ ქალბატონი მერი კი
საოლქო პროფკავშირების პრეზიდიუმის უცვლელი წევრი, საქალაქო
საბჭოს აღმასკომის წევრი. სხვადასხვა მოწვევის საოლქო და საქალაქო
საბჭოების დეპუტატი. ყველგან ყველაფერს ასწრებდა, 3 შვილსაც
ზრდიდა.
საწარმოდან წამოსვლის შემდეგ მთლიანად ვერ მოწყდა შეჩვეულ
პროფესიას. მცირე ბიზნესს მიჰყო ხელი, კოოპერატივი გახსნა და ქალის
ხალათების კერვა დაიწყო. სწორედ იმ ხანებში დაეღუპა 33 წლის ვაჟი
და ტრაგედიამ ჩვეული რიტმიდან ამოაგდო მისი ცხოვრება.
მერე ქართულ-ოსური კონფლიქტიც დაიწყო. ცხინვალიდან
წასვლა არც უფიქრია. ეგონა, მისი ავტორიტეტი დაიფარავდა, მაგრამ
ქალაქში მაშინ ბევრი უცნობი პიროვნება ჩამოვიდა. ისიც გაძარცვეს,
მთელი მატერიალური ფასეულობა წაიღეს კოოპერატივიდან და მასაც
დაემუქრნენ. 1991 წლის აპრილში მან და მისმა მეუღლემ ნაამაგარი
ქალაქი დატოვეს.
მერი კასრაძე წლებია უკვე მცხეთის ტურბაზის ხიზანია. ხოლო
ხიზნები რა პირობებშიც ცხოვრობენ, ყველამ იცის. ცხინვალში
დაბრუნება უკვე ბევრს აღარ სურს, ქალბატონ მერის კი ერთი სული
აქვს, როდის დაბრუნდება მშობლიურ ცხინვალში.
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ათასად კაცი დაფასდა...
თამარ გასიევა (ჩანახატი)
მაღაზიის ვიწრო შენობაში ხალხი არ ილევა, ხელცარიელიც არავინ
გამოდის, მაღაზიიდან გამოსულებს კმაყოფილი სახეები აქვთ. აქ
მათ რეკლამა კი არა, გამყიდველ თამარ გასიევას გულთბილი ტონი,
კეთილი ღიმილი იზიდავთ.
შევხედე თუ არა დახლს იქით მოფუსფუსე ქალს, გულის რომელიღაც
სიმი უცნაური გრძნობით შემერხა, ისე ჰგავდა ის ქალი ჩემს ბებიას.
მანდილოსანიო, რომ ახსენებენ, წამსვე ბებიაჩემი წარმომიდგება
ხოლმე თვალწინ - თვალებში მუდამ სათნოების ღიმილჩამდგარი,
სადად, ყოველთვის ფაქიზად გამოწყობილი, მუდამჟამ მოფუსფუსე,
უდრტვინველად რომ აკეთებდა თავის თუ სხვის საქმეს და ერთხელაც
არ წამოსცდებოდა - დავიღალეო. ნახევარ საათს ვადევნე თვალი თამარ
გასიევას საქმიანობას და უფრო მეტი საერთო ვიპოვე...
აი, დგას ყაფაზზე კომბოსტოს მწნილით სავსე სამლიტრიანი მინის
ქილა. დგას თავისთვის, მაინცდამაინც თვალს არ იზიდავს. თამარი
ერთ-ერთ მომხმარებელს ღიმილით უთითებს მასზე და მიმართავს:
- გირჩევთ, წაიღოთ ეს კომბოსტოს მწნილი, იგი ხომ ვიტამინების
ყულაბაა! ყოველგვარ სადილს უხდება... ზამთრისთვისაც შეგიძლიათ
შეინახოთ, გასტერილებულია.
ახლაღა ამჩნევენ მყიდველები კომბოსტოს ქილას, ახლაღა
აგონდებათ ის, რაც ისედაც იცოდნენ კომბოსტოს შესახებ და
სიამოვნებით ყიდულობს ჯერ ერთი, მერე მეორე, მესამე...
და კვლავ მაგონდება: ანეტა ბებია წინსაფრის ჯიბიდან გულაბ მსხალს
რომ ამოიღებდა, ისეთი ღიმილით, ისეთი ტონით შემოგვთავაზებდა
შვილიშვილებს, ჩვენთვის რომ გეკითხათ, იმაზე უფრო ტკბილსა და
სურნელოვან მსხალს ხეზე ერთსაც ვერ იპოვიდით.
- დეიდა თამარ, კარაქი მიიღეთ? - კარებიდანვე შემოიძახა
ქერათმიანმა ქალიშვილმა.
- კი, შვილო, მივიღე, მაგრამ 5 საათამდე ვერ გავყიდი, ქარხანაში
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ცვლა რომ დამთავრდება, მაშინ გამოვიტან, რომ მუშებმაც შეძლონ
ყიდვა.
- კეთილი, მაშინ მოვალ, მანამდე 10 კვერცხი მომეცით.
- ახლავე, - სათუთად ჩაულაგა პაკეტში კვერცხები.
- ორი კილოგრამი შაქარი ამიწონეთ, აუწონა და მიაწოდა ხანში
შესულ ქალს; მერე ორი ქილა ხილის კომპოტი „ასორტი“ გადააწოდა
მომხმარებელს, თან ხარისხი შეუქო კომპოტს. გოგონებმა მარილი
მოიკითხეს და დახლზე მიუთითა, შეკვრები მანდ აწყვია, აიღეთო,
თვითონ შაქარს წონიდა, მაგრამ გულმა არ მოუთმინა და ის გოგონები
შეაჩერა - შეკვრა გახეულია, მარილი დაგეპნევათო და სწრაფად გაუხვია
ქაღალდში. ახლა პურის მსურველებს მიუბრუნდა... არც ის გამორჩენია
მხედველობიდან, თოთხმეტიოდე წლის მოზარდი 4-5 წლის ბავშვთან
ერთად რომ შემოვიდა ხელჩაკიდებული და რიგის ბოლოში გაჩერდა.
- პატარა ბავშვი ცოდვაა, გადააწოდეთ, - და პური მიაწოდა.
ბიჭმა მადლობის თქმაც ვერ მოახერხა, სახე კი გაუნათდა.
დახლთან კვლავ ხალხმრავლობა იყო. ერთი წასულის მაგივრად
ორი-სამი ემატებოდა. და თამარიც განუწყვეტლივ ფუსფუსებდა,
წონიდა, ფუთავდა, ჩვრით წმენდდა ქილებს და ასე აწვდიდა. ვიღაცამ
მინერალური წყალი მოიკითხა. შეწუხდა ქალი - ორი დღეა არ
მოუტანიათ, ხვალ გამოიარეთო. ისე შეწუხდა, ალბათ, მეზობელი რომ
შეწუხდება, კარის მეზობელს ხელს რომ ვერ გაუმართავს. უკვე 20 წელია
ემსახურება მომხმარებლებს და დღემდე გულგრილად ვერ უთქვამს
უარი მათთვის. რამდენჯერ შეუწუხებია უფროსები, საწყობშიც
წასულა თვითონ, რომ მომხმარებლის მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინა
ამა თუ იმ საქონელზე.
მისი პირველი ნაბიჯები ცხოვრებაში პედაგოგობით დაიწყო. 8
წელი იმუშავა ჯავაში დაწყებითი კლასების მასწავლებლად, შემდეგ
ბიბლიოთეკარი იყო, მერე ცხინვალში გათხოვდა და სადაც შესთავაზეს,
იქ დაიწყო მუშაობა და დღეს ცხინვალვაჭრობაში თითით საჩვენებელია
ცხინვალის ელექტროვიბრომანქანის ქარხანასთან მდებარე N20
სასურსათო მაღაზიის გამყიდველი თამარ გასიევა. ერთნაირად
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უყვართ კოლეგებსაც და მომხმარებლებსაც, რომლებიც, ძირითადად,
ქარხნის მუშა-მოსამსახურენი არიან. ამას მოწმობს საჩივრისა და
წინადადების წიგნში ჩაწერილი გულთბილი სტრიქონები. ამას
მოწმობს სოციალისტურ შეჯიბრში გამარჯვებულის სამკერდე ნიშნები,
კომუნისტური შრომის დამკვრელის წოდება, საბჭოთა ვაჭრობის
წარჩინებულის სამკერდე ნიშანი და შრომის წითელი დროში ორდენი,
რომლითაც იგი 1973 წელს დააჯილდოეს.
საღამოს ცვლის დაწყებამდე მაღაზიის გვერდით გრძელ სკამზე
ჩამომჯდარა ელექტროვიბრომანქანის ქარხნის რამდენიმე ახალგაზრდა
მუშა. ერთმა ქაღალდის პარკიდან ვაშლი შესთავაზა ამხანაგებს. მერე
შერჩევა დაიწყო:
- რამდენს არჩევ, რომელიც შეგხვდეს, ის მოგვაწოდე, - შეუძახა
ამხანაგმა. მან კვიმატური ღიმილით შეხედა ჭაბუკს, მერე სამი
ყველაზე მსხვილი ლოყაწითელი ვაშლი ამოიღო და მაღაზიაში შევიდა,
მოკრძალებით მიაწოდა საქმეში გართულ თამარს, - მიირთვით,
კეთილი გულით მოძღვნილი...
ეს მცირე ძღვენი სწორედ იმ მადლიერების დასტური იყო, რასაც
სიტყვებით ყოველთვის ვერ გამოვხატავთ ხოლმე.
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ფუტკრების მინდია
სერგო კუდუხაშვილი
ტოტებს შერჩენილი უკანასკნელი გადაღლილი ფოთლების სუსტ
წინააღმდეგობას იოლად სძლევს იქვე, ტყისპირიდან შემოჭრილი
სუსხიანი ქარი და შრიალ-შრიალით აფენს მიწაზე. გასაგებია
ფოთლების სასოწარკვეთილი ცდა, რომ ოდნავ მაინც გაიხანგრძლივონ
ყოფა - გაზაფხულზე ხომ მათ ადგილს სხვები დაიკავებენ.
სხვანაირად ხვდებიან ზამთარს მათ გვერდით ჩამწკრივებული,
ცისფრად შეღებილი სტანდარტული სახლების ბინადარნი. ისინი
საფუძვლიანად მოემზადნენ, რათა მთელი ზამთარი არ მოშივდეთ,
არ შესცივდეთ და გაზაფხულზე კვლავ ახალი ენერგიით შეუდგნენ
მადლიან საქმიანობას.
ნორჩ ნატურალისტთა სადგურისკენ ჩვეულებრივი გამვლელისთვის
ეს შენობები ფუტკრების სკებია, რომლებშიც საქმიანობენ პაწია
მწერები, შემოდგომაზე კი გახსნით და თაფლს ამოიღებთ.
მაგრამ აბა, სერგო კუდუხაშვილს ჰკითხეთ: თითო სკა თითო
სახელმწიფოა თავისი დედოფლითა და აპარტამენტით. თავისი მუშათა
კლასითა და მუქთახორებით.
პირველად რომ ჩაიხედა სკაში პირბადეაფარებულმა, 17 წლისა იყო.
მას შემდეგ ოთხი ათეული წელი გავიდა და სერგოსთვის ეს მუყაითი
მწერები შვილებივით ახლობელნი და საყვარელნი გამხდარან. ხმაზე
გრძნობს ყოველთვის, რომელ ოჯახს უჭირს და რომელს ულხინს.
- დედა რომ აღარა ჰყავთ, ტირიან, - ამბობს, სერგო და მზერა
უშტერდება. სისველეჩამდგარი თვალებით წარსულში იხედება.
ბავშვობის საოცნებო წლები, ადამიანების დიდი უმრავლესობა
ნატვრით რომ მოსტირის, სერგოსთვის მხოლოდ მძიმედ მოსაგონარი
პერიოდია.
მამის სახე სერგოს კი ახსოვს, მაგრამ მის მომდევნო და-ძმას აღარა,
რადგან ძალზე პატარები იყვნენ, როცა იგი გარდაიცვალა. მალე
თითქოს მთლად ობლები აღმოჩნდნენ და უფროსმა ძმამ იტვირთა მათი
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პატრონობა. ცხინვალის რაიონის სოფელ ბენდერში თბილი ხალხი
ცხოვრობდა ოდითგანვე. ობლებზე ყველა ზრუნავდა, მაგრამ უცხოს
ხელს მშობლიური სითბო აკლდა და სერგოს ყოველთვის ეჩვენებოდა,
რომ დაუმსახურებელი ლუკმა ყელში ეჩხირებოდა, ამიტომ ცდილობდა,
ყველას რამეში გამოსდგომოდა - წყლის მოტანა იყო თუ შეშის დაპობა,
მწყემსადაც დიდხანს იარა, ბარსა და თოხს შეეჭიდა. სკოლაში კარგად
სწავლობდა. მერე ნათესავმა მოასწავლა და ბაკურციხის სასოფლოსამეურნეო ტექნიკუმში აგრონომიულ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა
მეფუტკრეობა-მეხილეობის განხრით. მისი დამთავრების შემდეგ
საგურამოში გაგზავნეს აგრონომად. იქიდან გაიწვიეს სავალდებულო
სამხედრო სამსახურში. სახლში დაბრუნებამდე რამდენიმე თვით
ადრე დის წერილი მიიღო. კონვერტში ეშხიანი, სერიოზული სახის
ქალიშვილის ფოტოსურათიც იდო.
- ჩამოხვალ, სერგო და უნდა დაგაქორწინოთ. ნახე, რა კარგი გოგო
მოვიდა ჩვენს სოფელში აგრონომად, - წერდა ელენე, - თბილისელია,
მაგრამ ისე ტრიალებს კოლმეურნეობის ბაღ-ბოსტანში, აქ გაზრდილი
გეგონება. იმ დღეს მთხოვა, ძროხის მოწველა მასწავლეო და მე შენზე
ჩამოვუგდე სიტყვა - კარგი ძმა მყავს-მეთქი ჯარში. გამიგიაო, მითხრა,
სოფელში აქებენ, შრომა ჰყვარებიაო, და თან გაწითლდა...
ახლა კი თითებზე ითვლიდა დღეებს სერგო. გაუმართლდათ
კუდუხაშვილებს. ყოჩაღი და ოჯახის ერთგული გამოდგა რინა
ჯავახიშვილი.
რაკი მეფუტკრეობა იტაცებდა, სერგომ დაუსწრებლად განაგრძო
სწავლა წინამძღვრიანთკარის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის
მეფუტკრეობის ფაკულტეტზე. ბევრი ცოდნა მისცა ამ დარგში სერგოს
სიღნაღის რაიონის წნორის სახელმწიფო საჯიშე მეფუტკრეობის
მეურნეობაში მუშაობამ. და როცა მერეთის კოლმეურნეობაში
დაიწყო ცოლ-ქმარმა მუშაობა, სერგო უკვე შეყვარებული იყო
თავის პროფესიაზე. 9 წელი იმუშავეს აქ მათ. რინა მთავარი
აგრონომი იყო, სერგო - ბრიგადირი. ამ ხნის მანძილზე სარეკორდო
მოსავლიანობისთვის მეურნეობამ ორჯერ მიიღო მოსკოვში სახალხო
მეურნეობის მიღწევათა გამოფენის საგზური. კოლმეურნეობა კი
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სატვირთო ავტომანქანა „ურალზისით“ დაჯილდოვდა, იმ წლების
სამახსოვროდ ოჯახის არქივში დღესაც ინახება ცოლ-ქმრის სახელზე
გაცემული საპატიო სიგელები.
მალე ცნობილი გახდა სერგო კუდუხ
აშვილის ცოდნა და გამოცდილება მეფუტკრეობაში და მას ხშირად
იწვევდნენ ცხინვალის რაიონის სხვადასხვა კოლმეურნეობაში დარგის
ასაღორძინებლად.
მამისეული სახლი უმცროს ძმას დაუტოვა სერგომ და თვითონ
მერეთის კოლმეურნეობის მიერ გამოყოფილ სასახლკარე ნაკვეთზე,
სოფელ კოშკებში აიშენა ბინა, გააშენა ხეხილი და, რა თქმა უნდა,
ცისფერი სკებიც ჩადგა.
- საკითხავია, თავის ორ ვაჟზე უფრო მეტი ამაგი აქვს, თუ
ფუტკრებზე, - ხუმრობს რინა.
სერგოს კი ბავშვივით უხარია, როცა მეფუტკრეობისადმი ინტერესს
შენიშნავს მეზობელს თუ ნაცნობს, მაშინვე აგიტაციას უტარებს, რომ ამ
დარგისადმი სიყვარული ჩაუნერგოს. ალბათ, ამ მისწრაფებამ მიიყვანა
სამხრეთ ოსეთის ნორჩ ნატურალისტთა სადგურში.
- ყელაზე ადვილად ახალგაზრდები სწავლობენ მეფუტკრეობას.
საქმეც ხომ საძირკვლით უნდა დაიწყოს კაცმა. შეიყვარებენ ბავშვები ამ
გამრჯე მწერებს და თითონაც გამრჯენი იქნებიან, რადგან შეუძლებელია
ფუტკრების საქმიანობას გაეცნო და შრომა არ შეგიყვარდეს. ფუტკრები,
გარდა თაფლის მოგროვებისა, ხეხილის ბაღში დამტვერვასაც
აწარმოებენ და ამით უხვი და ხარისხიანი მოსავლის მოწევას უწყობენ
ხელს.
მთელ თავის ოსტატობას ახმარს სერგო ბავშვებთან საუბარს.
საკუთარ ცხოვრებაზე სიტყვაუთქმელ კაცს იმ დროს ვეღარ იცნობთ.
გატაცებით ლაპარაკობს და აინუნშიაც არ აგდებს თავზე მობზუილე
მწერებს, რომელთაგან ზოგიერთი მწერი ნესტრითაც აჯილდოებს
ხოლმე.
- როცა სკასთან მიდიხართ, ეს საბოლებელი უნდა იხმაროთ. ამით
ფუტკრებს ვატყობინებთ, რომ მეგობრული განზრახვით ვეწვიეთ,
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უსმინეთ, ცოტა ხანში როგორ შეიცვლიან ხმას - ეს იმას ნიშნავს, გავიგეთ, მეტს ნუღარ გვაწუხებო. ახლა შეიძლება ჩავიხედოთ სკაში.
სულგანაბული გოგო-ბიჭები ვეღარ გრძნობენ შიშს და სკას ეხვევიან.
- წინ ნუ დაუდგებით სკიდან გამოსასვლელს, თორემ ფუტკრებს
ორიენტაციის აღება გაუჭირდებათ, - ახსენებს მასწავლებელი. ისინიც
უკან იხევენ, მაგრამ ცოტა ხანში ისევ ავიწყდებათ. არც გაემტყუნებათ,
იმდენ საინტერესოს ისმენენ სერგო მასწავლებლისაგან.
- ახლა სხვა ოჯახი ვნახოთ. ყური დაუგდეთ, როგორ ბზუიან. ამ
სკას რაღაც უჭირს და ეს მათ ხმაზეც ეტყობათ, ტირიან. ნახეთ, როგორი
მოძრაობა აქვთ. მუნჯის ენა დედამ იცისო, ესენი კი სულაც არ არიან
მუნჯები. ოღონდ კარგად უნდა დაუკვირდეთ, უნდა შეიყვაროთ და
ყველაფერს გეტყვიან, - ლაპარაკობს და თან სახურავს ხდის სკას, - ჰოო,
ასეც ვიცოდი, აბა, ნახეთ, დედა ფუტკარი როგორი დასუსტებულია,
ძლივსღა მოძრაობს. სანაშენე უჯრებიც ცარიელია... ფუტკრები
გრძნობენ საშიშროებას, ოჯახს ახალი ძალა აღარ ემატება და იმიტომაც
წუხან. ეს დედა უკვე ორ წელზე მეტი ხნისაა, ახალგაზრდით უნდა
შეიცვალოს.
ამ სკაში კი ყველაფერი წესრიგშია, ფუტკრები შეწყობილად ბზუიან.
ნახეთ, რა ლაღად იღებენ სტარტს სკის კარიბჭიდან.
- ვაი, დახოცილან, სერგო მასწავლებელო, - გულისტკივილით
შენიშნა ერთმა ბიჭუნამ და კარიბჭესთან დაყრილ მწერებზე მიუთითა.
- ახლა შემოდგომაა და რაკი ღალა შემოაკლდათ, მუშა ფუტკრები
მამალ ფუტკრებს, როგორც მუქთახორებს, სკიდან დევნიან, ან ხოცავენ
და გარეთ ყრიან, - ღიმილით ამშვიდებს სერგო ბავშვს, - დღეს ჩვენ
ყველა სკას უნდა დავუპატარაოთ საფრენი, რომ სხვა სკებიდან
გამოდევნილი მამლები არ შეიჭრნენ საქურდლად.
და ოცდაათამდე გოგო-ბიჭი სკების ჩამოვლას შეუდგა.
ეს ერთი ნაკადი ხეითის არასრული საშუალო სკოლიდანაა მოსული.
მათ მერე აჩაბეთელი მოსწავლეები შეცვლიან. გარდა სადგურისა, მათ
ადგილებზეც უტარდება გაკვეთილები მეფუტკრეობაში. ზოგჯერ
ავტობუსიც არ არის, მაგრამ სერგო ფეხით მიდის ამ სოფლებში. იცის,
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როგორ მოელიან მოსწავლეები. და არა მარტო ისინი - მათი მშობლებიც
ისმენენ მეფუტკრის საუბარს, რჩევას ეკითხებიან.
ყველგან სიყვარულით ხვდებიან მას. ფუტკრების მინდიაც
შეურქმევიათ მეტსახელად. თვალმოჭუტულს ულვაშებში ეღიმება
ამის გაგონებაზე; მართლაც კარგად იცის მათი ენა.
ნორჩ ნატურალისტთა სადგურში არსებული საფუტკრე მარტო
მეფუტკრეობის სწავლებას კი არ ემსახურება; როგორც სადგურის
დირექტორმა, მარინე თედეევამ თქვა, შემოსავალიც კარგი მოაქვს,
- ზოგს ჰგონია, ადვილია მეფუტკრეობა, - ამბობს სერგო, - შენ
შენთვის ხარ, ფუტკრები კი უსასყიდლოდ გიმზადებენ თაფლსო.
დიდი ყურადღება სჭირდება თითოეულ სკას, რომ დედა ფუტკარი არ
დაეღუპოთ, რომ დროზე გაიყოს ოჯახი, რათა ნაყარი არ გაფრინდეს;
თუ საკვები შემოაკლდათ, დროულად მიაწოდო. ტკიპისა და სხვა
მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ უწამლო. ზაფხულში საიალაღოდ
უნდა წაიყვანო, რადგან ჯერ ერთი, რომ მთაში თაფლოვანი ყვავილების
სიმრავლეა და მეორეც, იქ არ არის გავრცელებული ამერიკული და
ევროპული სიდამპლის ბაქტერიები, რომლებიც ასე ანადგურებენ ბარში
ფუტკარს. პერიოდულად საჭიროა სკების გაწმენდა-გასუფთავება,
შემოდგომით კი უნდა დათბუნდეს. თუ სკაში სუსტი ფუტკარია, ე. ი.
მცირერიცხოვანი, ორ ოჯახს ერთად აზამთრებს.
სერგოს ყოველნაირად უდგას მხარში და ეხმარება მეუღლე რინა
ჯავახიშვილი, რომელმაც თბილისი სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო
ინსტიტუტის მებაღეობა-მევენახეობის ფაკულტეტი დაამთავრა და
აგრონომ-ენტომოლოგად მუშაობდა. ინსტიტუტში მეფუტკრეობასაც
ასწავლიდნენ. ერთი ეგ არის, შვილები არ გაჰყვნენ მათ გზას, აკაკიც და
ვაჟაც სოფელში არ გაჩერდნენ.
- რას ვიზამთ, ქალაქს ჯადოსნური მიზიდულობის ძალა აქვს, ამბობს სერგო გულდაწყვეტილი, მაგრამ თან ეიმედება, რომ მისი
მოსახელე შვილიშვილი, ჯერ ორი წლისაც რომ არ არის, შეიყვარებს
პაპის პროფესიას.
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დამსახურებული ექიმი
თამარ გოგინოვა
განუწყვეტლივ იღება და იხურება მისი კაბინეტის კარი. თითქმის
ყოველ წუთს რეკავს ტელეფონის ზარი. შემოდიან თეთრხალათიანი
ექიმები თუ ექთნები, შემოდიან პატარა პაციენტთა მშობლები - ზოგი
მშვიდი სახით - უკვე გამოჯანმრთელებია ბავშვი და ბიულეტენის
დახურვა სურს, ზოგი კი შეშფოთებულია, რჩევა-დარიგებას
საჭიროებს. თამარს ყველასათვის ჰყოფნის გამამხნევებელი სიტყვებიც,
თანაგრძნობაც, ენერგიაცა და სითბოც.
- ქალბატონო თამარ, მუშები მოვიდნენ, - კარებიდანვე მოახსენა
დამლაგებელმა.
- წაიყვანე ფიზიოკაბინეტში. ჯერ კედლები შელესონ, იატაკზე მერე
იზრუნონ.
- თამარ მიხაილოვნა, მანქანა როგორც იქნა დავქოქე, - მძღოლმა
შემოაღო კარი.
- კარგია, ნელი ბესთაევას წაიყვან
ახალშობილები გვყავს გამოსაწერი.

სამშობიარო

სახლში,

ახლა ტელეფონის ზარი აწკრიალდა - უბნის ექიმმა შეატყობინა,
რომ თბილისში საკონსულტაციოდ გაგზავნილი ანემიური ბავშვის
ანალიზის დასკვნები მიიღეს.
ხვალისათვის
მომიყვანეთ.
პროფილაქტიკური აცრების საკითხი.

ერთად

გადავწყვიტოთ

ყურმილის დადება ვერ მოასწრო, რომ ზარმა კვლავ დარეკა, ქალბატონო თამარ, გაისმა ყურმილში მკურნალი ექიმის ხმა, - სამ
საათზე საოლქო სომატური საავადმყოფოს ბავშვთა განყოფილებაში 3
თვის ბავშვს პნევმატორაქსს ვუკეთებთ.
თამარმა საათზე დაიხედა.
- ზუსტად 3 საათზე მანდ ვიქნები. ყურმილი დადო და მაგიდაზე
გადაშლილ საწერს მიუბრუნდა, მაგრამ წერა ვეღარ შეძლო. ჩვილის
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ბედმა დააფიქრა. შუბლი მოისრისა, წამოდგა, ფანჯარას მიუახლოვდა
და ქუჩას გახედა.
ავტობუსის გაჩერებასთან ხალხი იდგა. ყველას მშვიდი ლოდინი
აღბეჭდოდა სახეზე. ფანჯარას უდარდელი სიცილ-კისკისით ჩაუარეს
გოგონებმა. თვალი გაადევნა და თვალწინ დაუდგა საკუთარი
ქალიშვილობა, მღელვარე წლები.
დიდი სამამულო ომი დაიწყო თუ არა, თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტმა მომავალ პედიატრებს მიმართულება შეუცვალა და ერთი
წლით ადრე მკურნალის სპეციალობით გამოუშვა. მაშინ 21 წლისა
იყო თამარ გოგინოვა, სიცოცხლით სავსე, მოძრავი, მოუსვენარი.
ერთი წუთითაც არ უყოყმანია, როცა ვანათის საექიმო უბანში წასვლა
შესთავაზეს. წავიდა და არც უნანია. იქ, მხოლოდ საკუთარი თავის
იმედზე მყოფი, მალე შეეჩვია ოპერატიულად გადაწყვეტილების
მიღებას, სასწრაფო სამედიცინო ჩარევას. თავის სამედიცინო
პრაქტიკაში პირველად აქ გაუკეთა ფუნქცია ასციტით შეპყრობილ
ნინა ოქროპირიძეს, რომელიც თითქმის უიმედო მდოგმარეობაში
მყოფი მოიყვანეს ვანათის საავადმყოფოში. მერე ის ქალი თითქმის
ყოველ კვირას ეწვეოდა ხოლმე თამარს სახლში ან საავადმყოფოში და
ტილოს ქსოვილში ფაქიზად გახვეულ ჯერ ისევ თბილ თონის პურს
დაუდებდა მაგიდაზე. მართალია, თამარს არ უჭირდა პური, მაგრამ
ვერ გაბედა უარი ეთქვა ქალისათვის, რომელიც თავის მადლიერებას
ამით გამოხატავდა იმ ადამიანისადმი, ვინც მრავალი ღამე უთია, ბევრი
ენერგია შეალია და მაინც წამოაყენა ფეხზე ოჯახის დედაბოძი. ახლაც
ახსოვს თამარს იმ პურის სურნელი...
მალე შეაყვარა თავი პაციენტებს ახალგაზრდა ექიმმა უანგარობით,
დაუზარლობით, სურვილით - რითიმე დახმარებოდა გასაჭირში
ჩავარდნილს. გამოუწერდა რეცეპტს ავადმყოფს და თვალებში ატყობდა
შეშფოთებას - ვაითუ ძვირი იყოს წამალი? ზოგს სულაც არ ჰქონდა
ფული და მეზობლებში უნდა ესესხა. ამასობაში კი ავადმყოფობა
რთულდებოდა. ზოგჯერ საბედისწეროც ხდებოდა დაგვიანება.
ამიტომაც თამარი ხშირდ მიუკაკუნებდა ხის კედელზე გვერდით
აფთიაქში ჩოჩიევას - ესა და ეს წამალი გაეცი, ფული კი მე დამაწერე,
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ხელფასზე გადაგიხდიო.
ახალგაზრდა ექიმისათვის არც ძილი იყო, არც მოსვენება, არც შორი
გზის შიში. ერთხელ შემაშფოთებელი სიგნალი მოვიდა საავადმყოფოში
- ვანათის მეცხოველეობის ფერმაში, რომელიც შუაცხვირის მთაზე
იზამთრებდა, ძროხებს ნატურალური ყვავილი აღმოაჩნდათ. ეს
საშინელი ინფექციური დაავადება შესაძლოა ფერმის მუშაკებსაც
გადასდებოდათ. სასწრაფოდ შეიქმნა ოპერატიული ჯგუფი თამარ
გოგინოვასა და ექთან ქსენია კოჩიევას შემადგენლობით. თებერვალი
იდგა. ჯერ ბარშიც ნამდვილი ზამთარი ბატონობდა, სუსხიანი და
თოვლბარაქიანი და მთაში რა იქნებოდა! ცხენს პროფილაქტიკური
აცრებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებითა და მედიკამენტებით სავსე
ჩანთა გადაჰკიდეს, წინ მეგზური გაიძღოლეს და გზას გაუდგნენ.
სოფლები უკან დარჩა და მათ წინ გზა თოვლის ქათქათა საბურველმა
დაფარა. თადარიგიანმა მეგზურმა თვიდანვე იზრუნა და დიდი ორკაპი
ჯოხები გამოუჭრა ქალებს. თანდათან მატულობდა თოვლის სიღრმე
და მატულობდა ქალების გასაჭირიც. თუმცა წინ მეგზური მიარღვევდა
გზას, მაინც უჭირდათ წელამდე თოვლში სიარული. როგორც იქნა,
მეორე დღეს მიაღწიეს ფერმას. შუაცხვირის მთიდან ხელისგულივით
გადაშლილიყო ჯავა. ბუზისტოლად ჩანდნენ სახლები, ხეები, თუ
თივის ზვინები. გადახედა თამარმა და ისეთი სიამაყე იგრძნო, თითქოს
იალბუზი დაელაშქროს. თუმცა არც ნაკლები იყო მისი სიმამაცე, ხოლო
შედეგი უკეთესი - მის მიერ ჩატარებულმა აცრებმა ათობით ადამიანი
იხსნა ყვავილით დაავადებისაგან.
1944 წელს ქსუისის საექიმო უბანი ჩააბარეს. სამი წლის მანძილზე
ვანათისა და ქსუისის საექიმო უბნების მოსახლეობისათვის თამარ
გოგინოვა თერაპევტიც იყო, პედიატრიც, გინეკოლოგიც, ქირურგიც,
ინფექციონისტიც...
თამარ გოგინოვას უკვე ყველგან იხსენებდნენ, როგორც საქმისათვის
თავდადებულ, მცოდნე, საიმედო მკურნალს. ამიტომაც იყო, რომ როცა
გრომის სასოფლო საბჭოში პარტახტიანი ტიფი გაჩნდა, ეს ძნელი უბანი
მას მიანდეს. რვა თვეს ებრძოდა იგი მედპერსონალთან ერთად ტიფს
და ეს ბრძოლა მათი გამარჯვებით დასრულდა; ხოლო თამარი ქალაქ
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ცხინვალის ეპიდემიოლოგად დანიშნეს. მალე თამარი ცხინვალის
საქალაქო ბავშვთა საავადმყოფოსთან არსებულ პოლიკლინიკაში
გადმოიყვანეს უბნის ექიმად, ხოლო 1954 წლიდან აღნიშნული
პოლიკლინიკის გამგედ დააწინაურეს. პირველივე დღეებიდან
დარაზმა სამედიცინო პერსონალი ბავშვთა ინფექციური დაავადებების
წინააღმდეგ საბრძოლველად. უკვე ორი წლის შემდეგ ქალაქში
სრულიად აღიკვეთა დიფტერია, ყივანახველა, დღემდე გვხვდება
წითელას მხოლოდ ერთეული შემთხვევები.
ცხინვალის საქალაქო ბავშვთა პოლიკლინიკა, რომელსაც სათავეში
ედგა საქართველოს სსრ დამსახურებული ექიმი თამარ გოგინოვა,
გარდამავალი წითელი დროშით დაჯილდოვდა. ეს ჯილდო ნიშნავს
- ბავშვთა დაავადებას, ერთ წლამდე ჩვილთა სიკვდილიანობის,
ინფექციურ დაავადებათა ყველაზე დაბალ კოეფიციენტს, ერთ
წლამდე ბავშვთა პატრონაჟის მაღალ დონეს. ქალაქის 12 200 ბავშვის
ჯანმრთელობას ფხიზლად დარაჯობდა პოლიკლინიკის 120-კაციანი
კოლექტივი, შესანიშნავი ექიმები: ნათელა ლომიძე, ეთერ ნუცუბიძე,
თამარ იმერლიშვილი, ვალენტინა პონომარიოვა, ნელი ბესთაევა და
სხვები.
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სიცოცხლის სამსახურში
ზამირა ცხოვრებოვა
როცა ექიმის შესახებ წერენ, უმრავლეს შემთხვევაში მის მიერ
გადარჩენილ სიცოცხლეზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც, ერთი
შეხედვით, ტრაფარეტულ სახეს იღებს. მაგრამ ეს სასურველი
ტრაფარეტია,
რადგან
ყოველი
ადამიანი
განუმეორებელი
ინდივიდია ამქვეყნად და თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლე
მახლობლებისათვის ზეიმია, მედიცინის მუშაკისთვის კი თავისი
პროფესიის გამართლება.
ზამირა ცხოვრებოვას მედიცინის სფეროში ორმოც წელზე მეტი
ხნის მოღვაწეობის მანძილზე ბევრჯერ უზეიმია.
მთავარი ექიმი არასოდეს იკეტება განსაზღვრულ ჩარჩოში, მის
სასაუბრო ლექსიკაში არ არსებობს სიტყვები: არ მცალია, ეგ მე არ
მევალება, სხვას მიმართეთ...
თუნდაც ასეთი ამბავი. საღამოს 5 საათი სრულდებოდა.
პოლიკლინიკის მეორე სართულის კიბეები ძლივს აათავა ახალგაზრდა
ქალმა. სიცხიანი თვალები უელავდა. უბნის ექიმის კაბინეტის
კარი შეაღო, მაგრამ ექიმი უკვე შემოვლაზე წასულიყო. ის იყო,
ნუგეშდაკარგული ძალის მოსაკრებად დერეფანში სკამზე ჩამოჯდა,
რომ ერთ-ერთი კაბინეტიდან საშუალოზე ოდნავ მაღალი, თხელი
აგებულების თეთრხალათიანი ქალი გამოვიდა და მეორე კაბინეტში
შესვლა დააპირა, ვიდრე კარს შეაღებდა, მზერა ავადმყოფს შეავლო
და მყისვე შეცვალა მიმართულება. ორიოდე წამის შემდეგ ცხინვალის
ტრიკოტაჟის ფაბრიკის მუშას, ქსენია კულუმბეგოვას მთავარი ექიმი
ყურადღებით სინჯავდა. მას არ გასჭირვებია დიაგნოზის დასმა: კვების
პროდუქტით გამოწვეული ალერგია. ზამირამ მკურნალობის კურსი
დაინიშნა და არც მომდევნო დღეებში დატოვა უყურადღებოდ.
ავტოსატრანსპორტო საწარმოს სამედიცინო პუნქტის გამგე, ექთანი
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ლიზა ასაევა კი მას თავის ნათესავად თვლის, თუმცა არც დედის და
არც მამის საგვარეულო შტოდან არავითარი ხაზი არ აკავშირებს.
სამაგიეროდ მის ძარღვებში ზამირას სისხლი ჩქეფს, რომელიც მან
დაუნანებლად გაიღო, როცა ლიზას სასწრაფო ოპერაცია გაუკეთეს და
სისხლის გადასხმა დასჭირდა. ზამირას მისმა კოლეგებმაც მიბაძეს და
ლიზა სიცოცხლეს, ოჯახს, სამსახურს დაუბრუნეს.
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დედაბოძი
ნარგიზა ესებუა
ნარგიზა ესებუა დიდი ოჯახის
მზრუნველი
და
თადარიგიანი
დიასახლისია, სამოც წელიწადს კი
გადააბიჯა, მაგრამ ბევრ ახალგაზრდას
აჯობებს
დილიდან
საღამომდე
ციბრუტივით ტრიალებს.
ნარგიზასა და მის მეუღლეს ალფეზ
ვალიევს
დიდი
მეურნეობა
აქვთ
გამართული. ძროხაც ჰყავთ, ქათმებიც,
საახალწლოდ ღორსაც ასუქებენ. ეზოში
ფუტკრის 10 სკაც უდგათ.
სახლის წინ, მცირე ფართობზე, წალკოტი აქვთ გაშენებული.
ბოსტანს, თუ წყალი არ მოდის, ეზოშივე მოწყობილი ჭის წყლით
რწყავენ. სამუშაო ცოლ-ქმარს განაწილებული აქვთ, მაგრამ შრომა მაინც
საკმაოდ ბევრი უხდებათ. დილაადრიან დგებიან, ნარგიზა ძროხას
მოწველის, ყველს ამოიყვანს, ეზოსა და კარ-მიდამოს მიალაგებს,
საუზმესაც გაუმზადებს რძალსა და შვილიშვილებს.
ნუ იფიქრებთ, რომ ნარგიზა სოფლელი ქალია და აკეთებს იმას,
რასაც სოფელში ყველა ქალიო. იგი ცხინვალის განაპირას ცხოვრობს,
ტირიფონის ქუჩაზე. ზემოთ აღწერილ საქმიანობას რომ მორჩება,
ფაქიზად გამოეწყობა და სამსახურში მიეშურება - ცხინვალის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, სადაც წიგნის
დამუშავების განყოფილების გამგედ მუშაობს. 40 წლის განმავლობაში
200 ათასამდე წიგნის, ბროშურისა და რეფერატის ანბანური და
სისტემატური კატალოგი დაამუშავა და თაროებზე საკუთარი ხელით
განალაგა. თავისი შინაგანი კეთილშობილებისა და სამსახურისადმი
უზომო თავდადების გამო მას უნივერსიტეტში ყველა პატივს სცემს.
ამიტომაც იყო, როცა ცხინვალში კონფლიქტი გამწვავდა და ნარგიზას
თითქმის ორი წელიწადი დასთან მოუწია წასვლა, მაშინდელმა
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ბიბლიოთეკის გამგემ, სირანა ცხოვრებოვამ ადგილი შეუნარჩუნა
და უკან დაბრუნებულს ერთი საყვედურის სიტყვაც არ უთხრა.
ბიბლიოთეკაში იგი ყველასთვის სასურველი პიროვნებაა, ეხება თუ არ
ეხება, ყველაფერს აკეთებს, თან თითოეული კოლეგის წუხილით წუხს
და დახმარებას, მხარში ამოდგომას ცდილობს.
ახალგაზრდობიდანვე შეეჩვია ნარგიზა ოჯახსა თუ სამსახურში
დიდი პასუხისმგებლობით შრომას. ბავშვობა და ყმაწვილქალობა
დედასა და ორ უმცროს დასთან ერთად ცხინვალის რაიონის სოფელ
დმენისში გაატარა. მამა წარმოშობით ცხაკაიელი და თბილისში
გაზრდილი იყო. ცოლ-შვილი ადრევე მიატოვა და ოჯახის რჩენა
ჯერ დედას, ანა კულუმბეგოვას, მერე ნარგიზას დააწვა მხრებზე.
მიუხედავად ამისა, ნარგიზა პატივისცემით საუბრობს მამაზე, - რა
ექნა, აქაურობას ვერ შეეგუაო. ყოველთვის შესანიშნავი ურთიერთობა
ჰქონდა მამასთანაც და მის მეორე ოჯახთან, - ნახევარძმებთან.
ნარგიზა ერთ-ერთი აქტივისტთაგანი იყო სოფელში. სასოფლო
კლუბის გამგედ მუშაობისას; ახალგაზრდებისგან სიმღერისა და ცეკვის
ანსამბლი ჩამოაყალიბა, მონაწილეობდა ყველა რაიონულ და საოლქო
ოლიმპიადაში. თვითონაც ცეკვავდა ანსამბლის ერთ-ერთ წევრ, ლევან
ჯავახიშვილთან ერთად „ქართულს“, რის შესრულებაც მოუწიათ 1957
წელს თბილისში გამართულ ხელოვნების დეკადაზე. კლუბის გამგის
მცირე ხელფასით არჩენდა ოჯახს.
ნარგიზა ესებუამ თბილისის პუშკინის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა-ბიბლიოგრაფიის ფაკულტეტი დაამთავრა
დაუსწრებლად და 1961 წელს საოლქო საბჭოს აღმასკომის კულტურის
განყოფილების მეთოდისტად დანიშნეს. თუკი სადმე ბიბლიოთეკა
არსებობდა ცხინვალის, ლენინგორის (ახალგორის), ზნაურისა და
ჯავის რაიონებში, იგი ყველგან დადიოდა, ზოგან ავტომანქანით, ზოგან
ცხენით და უფრო ხშირად ფეხით. ატარებდა სემინარებს, უკითხავდა
ლექციებს.
ორი წლის შემდეგ ბორჯომელ ალფეზ ვალიევს დაუკავშირა თავისი
ბედი. ალფეზს დაბა წაღვერის ქართული საშუალო სკოლა ჰქონდა
დამთავრებული და ცხინვალის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმში
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სწავლობდა. შემდეგ ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის
აგრობიოლოგიური
ფაკულტეტი
დაამთავრა.
მას
ქალაქში
ოქროსხელებიან დურგლადაც იცნობდნენ. ახალგაზრდები ცხინვალში
ჯერ ქირით ცხოვრობდნენ, მერე საკუთარი სახლი აიშენეს - ჯერ ერთი
ოთახი თავისი სათავსებით, მას მეორე მიადგეს, მეორეს მესამე... „ჩემს
სახლს 12 კარი ჰქონდაო“ - სიამაყით იხსენებს ნარგიზა.
ნარგიზა ვალიევების დიდ ოჯახში საყვარელი რძალი იყო.
ერთხელ ერთ ხალხმრავალ სუფრასთან მისი დედამთილისთვის
ქალებს უკითხავთ შენი რძალი რომელიაო და კატინეს ახლაგაზრდა
ქალ-რძლებისკენ მიუთითებია - „რომელიც ყველაზე ლამაზიაო“. იქ,
შეიძლება, უფრო ლამაზებიც იყვნენ, მაგრამ ცნობილია, ვინც გიყვარს,
ყველაზე ლამაზიც ის გგონია.
ნარგიზა ახლა საყვარელი დედამთილია ოჯახში. თავს არ იზოგავს.
ცდილობს, ყველაზე მეტი გააკეთოს, თანაც ისე, რომ რძლების ინტერესი
გაითვალისწინოს. ფატის და მადონას სულ გენაცვალეთი ელაპარაკება.
ნარგიზამ და ალფეზმა შრომისმოყვარე შვილები გაზარდეს.
ბელამ ორი ფაკულტეტი დაამთავრა და ცხინვალის უნივერსიტეტში
ფსიქოლოგიის კურსს კითხულობდა. ახლა ცხოვრებას ფეხი აუწყო და
წარმატებული ბიზნესმენია, თან ვაჟს ზრდის. ალბერტი სამი შვილის
მამაა. იგი სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის წევრიც იყო. უმცროსი,
რობერტი ბიზნესშია ჩაბმული და სამ ვაჟს ჰყავს.
მხნე და ოპტიმისტია ნარგიზა. ასეთი რომ არ ყოფილიყო,
როგორ გაუძლებდა იმ ელდას, ათიოდე წლის წინ რომ გადაიტანა.
კონფლიქტისგან გარიდებულს, დიდ ოჯახში თავშეფარებულს
შეატყობინეს, რომ წლების განმავლობაში რუდუნებით ნაშენი და
გაწყობილი სახლი ცეცხლმა შთანთქა.
ხანდაზმულ ასაკში ცოლ-ქმარმა ახლიდან დაიწყეს ბუდის
მოწყობა. ნასახლარზე ააგეს აივნიანი ბელეტაჟი. ალფეზმა საკუთარი
ხელით გააკეთა ხის კარადები, საწოლები და სხვა ავეჯი. თითოეული
მათგანი ხელოვნების ნიმუშია, მისი სადურგლო დაზგა მეზობლებსაც
ემსახურება, ისევე, როგორც მის მიერვე გამართული წისქვილი. მათ
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შვილებსა და შვილიშვილებს არც თაფლი აკლია და არც ნატურალური
კარაქი. როცა მთელი ჯალაბი თავს ერთად იყრის მყუდრო და
მოხერხებულ ბინაში, იქ სიცოცხლე ზეიმობს ხოლმე უფროსების
გაშლილი შუბლითა და ბავშვების უდარდელი ჟრიამულით.
ოსი დედა ჰყავდა ნარგიზას, ოსი ქმარ-შვილი ჰყავს, ბავშვობიდანვე
ოსურ გარემოში უხდებოდა ყოფნა. ოსურიც ისევე იცის, როგორც
ქართული. თვითონაც ვერ ამჩნევს, ისეთ დროს იფეთქებს ხოლმე
მამის გენი, თუნდაც მაშინ, როცა სუფრას თამადობს ლაღი ქართული
სადღეგრძელოებით; მაშინაც, როცა ქართულ სუფრულ სიმღერებს
შემოსძახებს და სხვებსაც აიყოლიებს; მაშინაც, როცა მოწიწებით
საუბრობს ქართულ მწერლობაზე, ანდა, როცა თბილისის სილამაზეს
აქებს და მის ქუჩებში კვლავ სიარულს ნატრობს.
ძალიან უყვარდათ მასთან სტუმრობა დებსა და დისშვილებს,
მულებსა და მულიშვილებს, რომლებსაც ყველას ქართული ოჯახები
აქვთ შექმნილი და სადღესასწაულოდ ვალიევ-ესებუას ოჯახში თავს
იყრიდნენ ტირძნისიდან ტატუნაშვილები, აგაშენაშვილები, ქორდიდან
ჯალაბაძეები, ბორჯომიდან ნათენაძე-სამსონაძეები, თბილისიდან
სიხარულიძეები. მაშინ უნდა გენახათ ნარგიზას ბედნიერება; ასეთი
ბედნიერი დღეები კი ხშირად იყო მათ ოჯახში.
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სიკეთე სიტყვის უთქმელად...
ზამირა ჯიოევა
ზამირა ჯიოევა ის ადამიანი გახლავთ,
თავის საქმეს თავდაუზოგავად, უპ
რეტენზიოდ რომ ასრულებს. და რაც
უნდა გააკეთოს, სულ ჰგონია, რომ
მეტის გაკეთებაა საჭირო. მას ცხინ
ვალში თავმდაბლობისა და სიკეთის
განსახიერებად იცნობენ. მიუხედავად
იმისა, რომ ექვს ათეულს გადააბიჯა,
ქალაქის ქუჩებში კვლავ ახალგაზრდულად
წელგამართული დააბიჯებს და როგორც
თვითონ ამბობს, ადამიანთა სამსახური მას
არ ღლის; ვისაც მისი დახმარება სჭირდება,
ქალბატონი ზამირაც მის გვერდითაა.
ზამირა ყოველთვის გამოირჩეოდა სიბეჯითით. ცხინვალის
სამედიცინო ტექნიკუმი წარჩინებით დაამთავრა და მაშინ
არსებული წესით, უგამოცდოდ ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტში. ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტის
დამთავრებისთანავე ჯავის რაიონულ საავადმყოფოში დაიწყო
მუშაობა, რომელსაც სათავეში ედგა გამოცდილი ქირურგი მიხეილ
გოლიჯაშვილი.
- შესანიშნავ კოლექტივში მოვხვდი, - იხსენებს ზამირა ჯიოევა, სწორედ იქ ვისწავლე, რომ თუ გსურს სოფლის ადამიანების სიყვარული
და აღიარება დაიმსახურო, უნივერსალური ექიმი უნდა იყო. და მეც რომ
ასეთი გავმხდარიყავი, მხარში ამომიდგნენ ოტორინოლარინგოლოგი
ოთარ რუსიაშვილი, პედიატრი ნათელა ეზიაშვილი, ქირურგი
ალექსანდრე ჩოჩიშვილი, მთავარი ექიმის მეუღლე, თერაპევტი ჟანა
სანაკოევა. ხოლო საავადმყოფოს უხუცესი ექიმი-თერაპევტი, მარი
სანაკოევა, ჩემთვის დედის მაგიერი გახდა: ყველა მათგანი ჩემ გვერდით
იდგა რთულ სიტუაციაში, მასწავლიდნენ არა მარტო ადამიანების
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მკურნალობას, არამედ მათთან ურთიერთობასაც.
რთულ სიტუაციაში ყოფნა კი არაერთხელ მოუწია ახალგაზრდა
ექიმს. არასოდეს იცოდა, დღე-ღამის რომელ მონაკვეთში მოუწევდა
ავადმყოფთან წასვლა მაღალმთიან სოფლებში: თედელეთში, მორგოში,
გუფთაში, ხვწეში, როკასა თუ ქვაისაში, სადაც ხან თერაპევტი უნდა
ყოფილიყო, ხან გინეკოლოგი და ხანაც ქირურგი. ასე ნელ-ნელა დაიწყო
ოპერაციების გაკეთება და როცა გათხოვების შემდეგ ცხინვალის
საოლქო საავადმყოფოში გადმოვიდა, მთავარმა ექიმმა, ილია ფუხაევმა,
მას სწორედ ქირურგიულ განყოფილებაში მიუჩინა ადგილი.
ხუთი წელი იმუშავა განყოფილებაში ცნობილი ქირურგის, ფადო
კაბისოვის ხელმძღვანელობით და დღესაც მოწიწებით იხსენებს
უფროსი კოლეგის ამაგს. შემდეგ იგი საოლქო საავადმყოფოსთან
არსებული სისხლის გადასხმის განყოფილების გამგედ დააწინაურეს.
სწორედ იმ ხანებში გახდა ზამირა საქართველოს ჯანდაცვის
ფრიადოსანი.
მუშაობის პარალელურად რამდენჯერმე იყო კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ კურსებზე თბილისში. განსაკუთრებით მადლიერია
თბილისის მე-9 საავადმყოფოს მედპერსონალისა, კერძოდ, კათედრის
გამგის, პროფესორ თენგიზ ზაქარიაძის, რევმატოლოგ ლელა
მესხის, ჰემატოლოგ ელიზავეტა ბეჟანიშვილისა. ერთ წელიწადს
5 თვის მანძილზე დაჰყო მათთან და წარჩინებით ჩააბარა კიდეც
საკვალიფიკაციო გამოცდები.
ხშირად ჩადიოდა გამოცდილების მისაღებად თბილისის
სისხლის გადასხმის სადგურშიც, რომლის მთავარი ექიმის შოთა
ეგნატაშვილისაგან ბევრი რამ ისწავლა. სწორედ იქ მიიღო გამოცდილება
ქალბატონმა ზამირამ სისხლის რეზუს-ფაქტორის განსაზღვრაში.
მისი
ახალგაზრდობის
წლების
საუკეთესო
მოგონებებიც
თბილისთანაა დაკავშირებული, იმ უდარდელი სტუდენტობის
წლებთან, როცა სტუდქალაქში ერთმანეთს უზიარებდნენ სტუდენტურ
მწირ საუზმესაც და გულის საიდუმლოსაც ნაზი ბერიძე, ზამირა
ჯიოევა, ნადეჟდა ხაჩიძე, ნინელი ბარიგიანი, ლამარა ჯიქია, ლალი
წერეთელი. არაერთი ქართველი ჭაბუკის გული დაიპყრო მოხდენილი
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გარეგნობისა და მოკრძალებული ქცევის მთიელმა ქალიშვილმა,
მაგრამ ბედმა იგი მაინც თავის თანამემამულეს, ცხინვალში სანაქებო
ვაჟკაცს, მახარბეგ გუგკაევს დაუკავშირა. ერთმანეთის მიყოლებით
შეეძინათ ზალინა და როლანდი. ცხოვრება აეწყო, წინ მხოლოდ
ნათელი პერსპექტივები ჩანდა, მაგრამ... მოულოდნელად დაეღუპა
მეუღლე ქალბატონ ზამირას და მის მხრებს დააწვა ოჯახის სიმძიმე.
მაინც ღირსეულად ატარა ქვრივის მანდილი, დაზარდა შვილები,
დააოჯახა. როლანდის ტყუპების დაზრდაშიც დიდ როლს ასრულებს
ზამირა ბებია. ვაჟმა ქართველი რძალი მოუყვანა, მაგრამ ოჯახში
დისკომფორტი არ უგრძვნიათ, რადგან რძალიც ფლობს ოსურს და
ზამირაც სუფთა ქართულით მეტყველებს. რძალიც მედიცინის მუშაკია
და მის გვერდით მუშაობს. სათნო და ჰუმანური დედამთილისაგან
ისიც ბევრს სწავლობს და სხვა ახალგაზრდა კოლეგებიც. ბოლო ორ
ათეულ წელზე მეტია, ზამირა თერაპიული განყოფილების ექიმითერაპევტია. ბევრი კეთილი სიტყვა თქვა თავისი განყოფილების
გამგეზე, ბეჟან მიდელაურზე, რომელმაც გულთბილად მიიღო თავის
დროზე ახალგაზრდა თერაპევტი თავის განყოფილებაში. როდესაც
ბატონი ბეჟანი გარდაიცვალა, - მისი ხელი ძალზე დაგვაკლდებაო,
- წუხდა ზამირა, თუმცა, ისიც აღნიშნა, რომ ახლა განყოფილებაში
ბეჟანის ვაჟი, ზაზა მიდელაური დაბრუნდა თბილისიდან და უკვე ჩანს,
რომ სახელოვანი მამის საქმეს ღირსეული გამგრძელებელი ეყოლებაო.
ქალბატონი ზამირა კვლავ ფხიზლად დარაჯობს ადამიანთა
ჯანმრთელობას. როცა იგი მორიგეობს განყოფილებაში, ავადმყოფებმა
იციან, ზამირა მძიმე ავადმყოფის გვერდით გაატარებს ღამეს და
ყველანაირად დაეხმარება. ვინ იცის, რამდენი ადამიანი გადაურჩენია
ასთმის შეტევის, ფილტვების შეშუპების, სისხლის მოწამვლის,
ცხვირიდან სისხლდენის, ჰიპერტონიული კრიზისაგან.
ურთიერთობაშიც ძალზე თბილი და მზრუნველია. კოლეგებს
შეუმჩნევლად, ზედმეტი სიტყვის უთქმელად გაუკეთებს სიკეთეს,
მხარში ამოუდგება, ისე, რომ მათ რაიმე უხერხულობა არ იგრძნონ.
ამიტომაც უყვართ მეგობრებსაც, კოლეგებსაც და ავადმყოფებსაც ეს
ფაქიზი და სულით ძლიერი ქალი.
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სიკეთით სავსე გული
ლუბა ჯანაშვილი
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი მძიმე წლებია, ის იყო ბავშვთა
საავადმყოფოში ექიმის სამუშაო საათები დამთავრდა და ლუბა
ჯანაშვილი სახლში წასასვლელად მოემზადა, რომ კარი შემოაღო
სახეარეულმა ქალმა.
- მიშველეთ, ვინ იქნებით ჩემი ღმერთი, შვილი მეღუპება! განწირული ხმით ამოიკვნესა.
ლუბამ მოწიწებით შეაშველა ხელი თავისი რუსული ენის ყოფილ
მასწავლებელს, ევგენია კუსრაევას და, თითქმის სირბილით, გასწიეს
მისი ბინისაკენ. შვიდიოდე წლის ბიჭუნა მძიმე მდგომარეობაში
დახვდა. დიაგნოზი - ქუნთრუშის ტოქსიკური ფორმა. სასწრაფო
დახმარების ტრანსპორტი არ ჰყავდათ. ამიტომ ლუბამ ზურგზე
მოიკიდა ბავშვი და ინფექციური საავადმყოფოს გზას დაადგნენ.
დედაც გონს მოეგო და წაეშველა. სწორად დასმულმა დიაგნოზმა
და ინტენსიურმა მკურნალობამ თამაზი ფეხზე წამოაყენა. არც მერე
მოჰკლებია მას ლუბა ექიმის ყურადღება. შემდეგ იგი ინჟინერი გახდა
და ცხინვალში მრავალი ახალი შენობის აღმართვაში მონაწილეობდა.
თამაზ ივანიძე ლუბა ექიმს დედას ეძახდა. ეს მაგალითი კი არც
პირველია და არც უკანასკნელი ექიმის შრომითი ბიოგრაფიიდან.
მას მეორე დედად თვლიდნენ: აბიკ და როზა ხვოლესები, როლანდ
ფლიევი, ვიტალი ხარებოვი, ევგენია მამიევა და სხვა მრავალი ადამიანი,
რომლებმაც წარმატებული კარიერა გაიკეთეს და მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანეს ცხინვალის აღმშენებლობაში.
ლუბა ჯანაშვილისთვის პირადი ცხოვრება უკანა პლანზე იყო
გადაწეული. ასე აეწყო იმთავითვე - მთელი თავისი თავისუფალი დრო,
მთელი ცხოვრება დაუკავშირა ბავშვებს, მათი ჯანმრთელობის საქმეს.
ყოველთვის მადლიერების გრძნობით იგონებს იმ ადამიანს, რომელმაც
ექიმის პროფესიაზე უარის თქმისაგან ხელი ააღებინა.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტს
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დიდმა სამამულო ომმა მეოთხე კურსზე მოუსწრო. უჭირდა ქვეყანას,
უჭირდათ სტუდენტებსაც, სტიპენდიით ბინის ქირაც რომ უნდა ეხადათ
და ეარსებათ კიდეც. მაგრამ „სამშობლოს, უფრო მეტად, ვიდრე ოდესმე,
სჭირდება ექიმები და შენც უნდა შეძლო დაამთავრო ინსტიტუტი“, - ამ
სიტყვებით გამოისტუმრა გოგონა ფაკულტეტის დეკანმა, რომელთანაც
ლუბა განცხადებით შევიდა, ოჯახური პირობების გამო სწავლას თავს
ვანებებო.
1942 წელს ლუბა ჯანაშვილი ექიმის დიპლომით გამგედ მოევლინა
ჯავის რაიონის ყემულთის სასოფლო საბჭოს საუბნო ამბულატორიას,
რომელიც 12 სოფელს ემსახურებოდა. ერთი წლის შემდეგ იგი
ცხინვალში, ბავშვთა კონსულტაციის გამგედ გადმოიყვანეს. ომისაგან
დაშორებულ ამ პატარა ქალაქში ევაკუირებულ ბავშვებზე ზრუნვა
უწევდა, მათთან ერთად ათენებდა ღამეებს, ებრძოდა ეპიდემიებსა და
სხვა დაავადებებს.
ომის დასასრულს ლუბა ჯანაშვილი საოლქო სამხედრო
კომისარიატის
მიერ
მობილიზებულ
იქნა
ფაშისტებისაგან
ახლადგათავისუფლებულ რაიონებში სამუშაოდ. იყო ხარკოვში,
კიევში, ნიკოლაევსკი.
...და ისევ მშობლიური ცხინვალი. აქ იგი მუშაობდა ოლქის ჯანდაცვის
განყოფილებაში დედათა და ბავშვთა სამკურნალო პროფილაქტიკური
სექტორის ინსპექტორად, საზოგადოებრივ საწყისებზე სამამულო ომის
ინვალიდთა ინსპექტორად. შეთავსებით იყო ბავშვთა საავადმყოფოს
ორდინატორი.
პარალელურად
საზოგადოებრივ
საქმიანობაში
აქტიურობდა. არაერთხელ ყოფილა არჩეული სახალხო დეპუტატთა
საქალაქო და საოლქო საბჭოების დეპუტატად, იყო სახალხო
მსაჯული; წლების მანძილზე იყო საოლქო საბჭოსთან არსებული
არასრულწლოვანთა საქმეების მუდმივი კომისიის წევრი.
ლუბა ჯანაშვილს საქართველოს დამსახურებული ექიმის წოდება
მიანიჭეს. თუმცა ყველაზე დიდი ჯილდო მისთვის ის სიყვარული
და პატივისცემა იყო, რომელსაც მის მიმართ იჩენდნენ ქალაქის
მაცხოვრებლები.
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ადრე ჩამქრალი ნიჭი
რადი ასაევი
იმ საბედისწერო დღიდან ოთხი
ათეული წელი გავიდა, რადი ასაევი
წელს 70 წლისა უნდა გამხდარიყო.
ის კი ახლობლებისა და ნაცნობმეგობრებისათვის 30 წლისა დარჩა.
ნეტავ,
რა
შინაგანი
იმპულსი
კარნახობს
ადამიანებს,
რომლებიც
ნაადრევი
სიკვდილისთვის
არიან
განწირულნი, რომ უნდა იჩქარონ,
დარჩენილ დროში იმაზე მეტი მოასწრონ,
ვიდრე
მათმა
ტოლებმა.
რადიც
ახალგაზრდა დაოჯახდა, ამქვეყნად
ვაჟიც დატოვა და ათობით ისეთი ნახატი, თვით ყველაზე მომთხოვნი
მასწავლებლებისა და კოლეგების ქებას რომ იმსახურებდა.
როდესაც
თბილისის
მხატვრის
სახლში
მოეწყო
მისი
ნამუშევრების გამოფენა, შთაბეჭდილებათა წიგნში არა მარტო
ხელოვნებათმცოდნეებმა, არამედ რიგითმა დამთვალიერებლებმაც
ერთხმად აღნიშნეს ის ფაქტი, რომ გამოფენის ექსპონატებს უკვე
ეტყობოდა ზრდასრული მხატვრის ხელი, საკუთარი სტილი. მას
თავისი საყვარელი თემებიც ჰქონდა.
ხატვის საფუძვლებს რადი ასაევი ცხინვალის მახარბეგ თუღანოვის
სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში დაეუფლა, სადიპლომო
ნამუშევრად „დედის პორტრეტი“ წარადგინა. დედის პროფილი იმდენ
ზრუნვასა და სითბოს გამოხატავს, აშკარაა, იგი კვლავ შვილებზე
ფიქრობს, იქნებ სწორედ სიყრმის შვილზე, რომელმაც დასახატად
დაიყოლია და სავარძელში ჩასვა. ეს ნამუშევარი პედაგოგებმა
„ფრიადზე“ შეაფასეს და წარმატებისკენ დაულოცეს გზა. ამ გზამ
ლენინგრადის, ილია რეპინის სახელობის სამხატვრო ინსტიტუტში
მიიყვანა. ფერწერის განყოფილებაზე განაგრძო სწავლა, სადაც მისი
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პედაგოგი იყო გამოჩენილი მხატვარი, ევსეი მოისენკო, რომლის
სახელოსნოშიც ოსი მხატვრის, შალვა ბედოევის დახმარებით მოხვდა.
მან რადის თანადგომა გაუწია, როგორც თანამემამულეს, მოგვიანებით
კი სიხარული იგრძნო იმით, რომ ნიჭიერ მხატვარს გზა გაუკაფა.
როცა რადი ასაევი ბრმა ბედისწერას ემსხვერპლა და ონეგის
ტბაში დაიღუპა, ბატონი შალვა დანანებით წერდა: სიცოცხლით სავსე
იყო. მწვავედ გრძნობდა სიცრუეს და ძირშივე აღკვეთდა ხოლმე.
მასში რაინდის სული გამოსჭვიოდა. შეეძლო ჩაედინა გმირობის
ტოლფასი რამ, ყოველივე ამის გამო მეგობრებს იგი ძალზე უყვარდათ.
საოცარია, რაოდენი რამ შექმნა მოკლე დროში! იგი თითქოს გრძნობდა
აღსასრულის მოახლოებას და ჩქარობდა, შეექმნა; ჩქარობდა,
ეცხოვრა. არა მგონია, სხვას გაეძლო ხელოვნებაში ცხოვრების ასეთი
ტემპისათვის.
რადი ასაევის შემოქმედებაში წამყვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტს,
რომელშიც მხატვარი ახერხებს გამომეტყველებით, მიმიკით გვიჩვენოს
ადამიანის სულიერი სამყარო, მისი განცდები და ფიქრები.
ხუთი წლის მანძილზე მან თხუთმეტამდე პორტრეტი შექმნა.
ამ ნამუშევრებს შორისაა ავტოპორტრეტიც. რადის დარჩა მრავალი
ესკიზი, რომელთა მიხედვითაც მომავალში ფართო ტილოების შექმნა
ჰქონდა განზრახული. ამ ესკიზებიდანაც კარგად ჩანს, რა თემებზე
აპირებდა მუშაობას: „მთიელები“, „წყაროსთან“, „მოსავლის აღებაზე“,
„ქორწილი“. ყველა მათგანში ჩანს, რომ, მართალია, იგი ლენინგრადში
ცხოვრობდა და ხატავდა, მაგრამ მამაპაპურ ფუძეს არ მოსწყვეტია,
ესკიზები სწორედ თავისი ხალხის, თავისი კუთხის ცხოვრებაზე
მოგვითხრობენ. ბოლო ნახატებში - „შემოდგომა კარელიაში“, „საღამო
ონეგის ტბაზე“, „ჩრდილოეთი“ - მისთვის დამახასიათებელი ფერებია
გადმოცემული.
1988 წელს თბილისის სახლში მოწყობილ გამოფენაზე რადი
ასაევის ყველა ეს ნაწარმოები და კიდევ სხვა 60-მდე ნახატი იყო
წარმოდგენილი. ამ გამოფენამ იმავე წელს მოიარა ბათუმი, ქუთაისი,
თერჯოლა, ვლადიკავკაზი.
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ყველა გამოფენას ესწრებოდა მამა, ცნობილი ოსი პოეტი, რევაზ
ასაევი. მისთვის ყოველ ნახატში ცოცხლობდა მისი შვილი, ცდილობდა
მასზე საუბრით დაევიწყებინა გულის გამპობი ტკივილი და
დამთვალიერებლებს ენაწყლიანად ესაუბრებოდა რადის ბავშვობაზე,
ყრმობაზე. დედა კი, ისედაც სიტყვაძუნწი ქალი, უფრო ჩაიკეტა
საკუთარ თავში. მის სახეზე ღიმილი აღარავის უნახავს.
ოსურმა მხატვრობამ ნიჭიერი შემოქმედი დაკარგა. რადის ვაჟს,
სერგეის, მამა 5 წლის ასაკში დააკლდა. ახლა მან უკვე დაამთავრა
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, ასე რომ, რადი ასაევის
ფესვზე სიცოცხლე გრძელდება.
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წიგნის უსაზღვროდ მოყვარული
ვერა ედიშერაშვილი
სტუდენტობის წლები, გაფაციცებით ჩაწერილი ლექციები,
სემინარები, საგამოცდო სესიები... მარტო ლექციებზე ჩაწერილმოსმენილს არავინ დაგვჯერდებოდა, თუ მრავალი სხვადასხვა სახის
ლიტერატურაც არ გვქონდა წაკითხული-შესწავლილი. პირველივე
სემესტრიდან დავუმეგობრდით ცხინვალის საოლქო ბიბლიოთეკას და
ქართული ლიტერატურის განყოფილების გამგეს, ვერა ედიშერაშვილს.
ჩვენი ვერა დეიდა! რა დიდი იმედი იყო ხოლმე იგი ჩვენთვის მაშინ. იმ
წლებში საფუძველჩაყრილი ჩვენი, ახალგაზრდობის მასთან მეგობრობა
შემდეგი წლების მანძილზეც გრძელდებოდა და მკვიდრდებოდა.
ლიტერატურათმცოდნეობისა თუ ქართული ენის გრამატიკის
წიგნებს ვინ გააჩერებდა თუნდაც სამი დღით თაროებზე?! მაგრამ ვერა
დეიდა, ვიდრე წიგნს ჩვენ გადმოგვცემდა, მანამდე აუცილებლად
გადაუსვამდა ჩვარს ყდებზე და თავისი ამ უსიტყვო მაგალითით
გვიჩვენებდა, თუ როგორი სათუთი მოპყრობის, რა პატივისცემის
ღირსია წიგნი.
ვერა ედიშერაშვილს წიგნის სიყვარული, მისდამი ასეთი
პატივისცემა ასულდგმულებდა. იგი ორმოცდაათ წელზე მეტი
ბიბლიოთეკარის კეთილშობილურ საქმეს ემსახურებოდა. როცა ჩვენს
საოლქო ბიბლიოთეკას დაარსებიდან 50-ე წელი შეუსრულდა, ვერა
სწორედ მაშინ, 50 წლის წინ ეწვია მას სამუშაოდ. იმ დროს ის 17 წლისა
იყო.
ქალიშვილს ერთმანეთზე უწესრიგოდ მიყრილი 4 ათასამდე წიგნი
დახვდა საბიბლიოთეკო დარბაზში. დაიბნა. არ იცოდა, საიდან დაეწყო
საქმე. პირველად მხატვრული ლიტერატურისა და ტექნიკურის ცალცალკე დალაგება გადაწყვიტა და მუშაობის პროცესში ნ. მარკიევიჩის
„ბიბლიოთეკარის სამახსოვროს“ წააწყდა. იმ დღითვე ჩაიკითხა
ბოლომდე იგი და სიხარულით კინაღამ იცეკვა - ხელთ ჰქონდა წიგნების
დახარისხების „გასაღები“. სულ მალე ამ ბროშურის მიხედვით დაალაგა
წიგნები თაროებზე და, როცა ბიბლიოთეკას დამთვალიერებელი
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კომისია ესტუმრა, ვერამ ქება დაიმსახურა.
სულ მალე ვერა თბილისში გაგზავნეს ორთვიან საბიბლიოთეკო
კურსებზე. მას შემდეგ დღემდე საყვარელ საქმიანობას ერთი დღითაც
არ მოსცილებია. ურჩევს ახალგაზრდებსა თუ ხანში შესულებს მათთვის
საჭირო და საინტერესო ლიტერატურას, უფრთხილდება და უვლის
ადამიანის სულის საუნჯეს. თუ პირველ წელს 4 ათას წიგნს ითვლიდა,
შემდგომში 40 ათასამდე ავიდა მათი რიცხვი და, ცხადია, სამუშაო
გაეზარდა, მაგრამ 1976 წლამდე იგი მარტო უძღვებოდა ამ საქმეს. ამ
ხნის მანძილზე ვერამ ბიბლიოთეკართა მრავალი თაობა გამოზარდა,
20-მდე მოწაფე ჰყავდა და ყველა მათგანს შეაყვარა არჩეული პროფესია;
ახლა ისინი სხვადასხვა მხარეში ემსახურებიან მკითხველებს.
4 შვილის ბედნიერი დედა იყო ვერა. მეუღლესთან - ირაკლი
თომაევთან ერთად სასახელო შვილები აღზრდა; ყველას მისცა
საშუალება, ესწავლათ უმაღლეს სასწავლებელში; სამივე ქალიშვილი
გათხოვილი ჰყავს და ახლა მათი შვილებით ხარობს. ვაჟმა, ოლეგმა
კი სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
ქიმია-ბიოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრა და მუშაობასთან ერთად
განაგრძო სწავლა იურიდიულ ფაკულტეტზე.
საზრუნავი არ ელეოდა დედას. სამსახური თავისას მოითხოვდა.
აქეთ-იქით დაფანტულ შვილებზე ფიქრიც არ ასვენებდა. და მაინც
ყველაფერს ასწრებდა - შვილებსა და შვილიშვილებზე ზრუნვასაც და
მკითხველების საუკეთესოდ მომსახურებასაც. ძალზე წუხდა, როცა
იძულებული იყო, მკითხველი უარით გაესტუმრებინა და ცდილობდა,
შემდგომისთვის მაინც გადაენახა საჭირო წიგნი.
მისი ღვაწლი დაუფასებელი არ დარჩენილა. იგი დაჯილდოებული
იყო მრავალი სიგელითა და სამკერდე ნიშნით, მინიჭებული ჰქონდა
„საპატიო ბიბლიოთეკარის“ წოდება.
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სოფელ ქურთის ქრონიკები
ფატი მამაგულაშვილი
ბაღ-ვენახებში ჩაფლული, ლამაზი ოდა-სახლებით დამშვენებული
ერთ-ერთი დიდი და მდიდარი სოფელია ლიახვის ხეობაში ქურთა.
სიმდიდრის უმთავრეს და უპირველეს წყაროს - შრომა-გარჯის
სიყვარული დედის რძესთან ერთადა აქვთ მომადლებული აქაურებს.
გლეხი ხალისით იმკის მთელი წლის ნაამაგარს. თავისუფალ დროს
თუ საღამოობით ხალისით მიეშურებიან ქურთელები სასოფლო
კულტურის სახლისაკენ. მისი შენობა გარეგნული იერით თვალს ვერ
მოგტაცებთ, სამაგიეროდ აქ ისეთი მასპინძლობა იციან, რომ გარეგნულ
იერს ვინღა დაეძებს!..
ფატი მამაგულაშვილი 1966 წლიდან ქურთის სასოფლო კლუბის
გამგე იყო, ხოლო როცა კლუბი კულტურის სახლად გადაკეთდა,
მას დირექტორობა მიანდეს და ეს ენერგიული, თავის საქმეზე
შეყვარებული ქალი გაბედულად შეუდგა ახალი, უფრო რთული
მოვალეობის შესრულებას. სწორედ მისი ორგანიზატორული ნიჭისა
და დაუღალავი შრომის შედეგი იყო, ასე მრავალრიცხოვანი აქტივი
რომ ჰყავდა კულტსახლს.
ქურთისა და მისი ახლომახლო სოფლების მრავალი ახალგაზრდა
იყო ჩაბმული კულტურის სახლთან ჩამოყალიბებულ დრამატულ,
სიმღერისა და ცეკვის, აკორდეონის, ფანდურისა და გიტარის,
ქორეოგრაფიულ, მხატვრული კითხვის წრეებში.
ქურთის კულტურის სახლთან სახალხო უნივერსიტეტიც
ჩამოყალიბდა (რექტორი ა. შახნაზაროვი, პრორექტორი ფ.
მამაგულაშვილი).
უნივერსიტეტის
ლიტერატურისა
და
ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტებზე 100-ზე მეტი კაცი
სწავლობდა. მსმენელებს, გარდა ადგილობრივი კადრებისა, ლექციებს
უკითხავდნენ თბილისიდან მოწვეული ლექტორები: დრამატურგი გ.
იაქაშვილი და ხალხური შემოქმედების სახლის ლექტორი, თ. ფერაძე.
დიდი ინტერესით ისმენენ ლექციებს ქართული მწერლობის საწყისებსა
თუ აღორძინების ხანის მწერლობაზე, ძველი საბერძნეთისა და რომის
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ლიტერატურაზე, ხელოვნების როლზე თანამედროვე ცხოვრებაში,
ქართული სახვითი ხელოვნებისა და არქიტექტურის საფუძვლებზე და
იტალიურ რენესანსზე... უნივერსიტეტის მსმენელები კოლექტიურად
ესწრებოდნენ სპექტაკლებს რუსთველისა და მარჯანიშვილის
თეატრებში, აწყობდნენ ექსკურსიებს ხელოვნების სახელმწიფო
მუზეუმსა და სახვით ნამუშევართა გამოფენებზე, ხვდებოდნენ ცნობილ
მხატვრებს: უჩა ჯაფარიძეს, ელგუჯა ამაშუკელს, მერაბ ბერძენიშვილს.
კულტურის სახლთან მოქმედ აგიტ-მხატვრულ ბრიგადას მრავალი
კონცერტი გაუმართავს ველ-მინდვრისა თუ მეცხოველეობის
მუშაკებისთვის უშუალოდ სამუშაო ადგილებზე. გარდა ქურთის
სასოფლო საბჭოში შემავალი სოფლებისა, ბრიგადამ გაცვლითი
კონცერტები ჩაატარა სოფელ ქემერტსა და ქარელის რაიონის, ზემო
ხვედურეთის კულტურის სახლში. აგიტბრიგადა საინტერესო
პროგრამით წარდგა კეხვის კოლმეურნეობის ერთ-ერთ საწარმოო
ბრიგადის წევრთა წინაშე, რომლებიც მსხლის საკრეფად ბაღში
გასულიყვნენ.
კულტურის სახლი და, უშუალოდ, მისი დირექტორი აქტიურად
თანამშრომლობდნენ სამხრეთ ოსეთის კ. ხეთაგუროვის სახელობის
სახელმწიფო დრამატულ, თბილისის შ. რუსთაველისა და კ.
მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრებთან. „შეფები“
ზრუნვასა და ყურადღებას არ აკლებდნენ ამ პატარა ობიექტს.
ცხინვალის თეატრმა მას სკამები აჩუქა კლუბისათვის, რუსთაველის
თეატრმა - ფარდები სცენისათვის.
საინტერესო
ლექცია-მოხსენებები
ტარდებოდა
მასობრივპოლიტიკური წრის წევრებისათვის (ხელმძღვანელი თ. გაზაევი) „30იანი წლების თავისებურებანი და მეთერთმეტე ხუთწლედის მთავარი
ამოცანა“, „საბჭოთა კავშირის ხალხების ეროვნულ კულტურათა
ურთიერთმოქმედება და ურთიერთგავლენა“, „საერთაშორისო
მდგომარეობა ევროპაში“, „აღვზარდოთ ახალგაზრდობა შრომისადმი
სიყვარულით“. ამ თემებზე ლექციებს კითხულობდნენ: თ. გაზაევი, ა.
კაჟაშვილი, მ. კახნიაშვილი და სხვები.
მზრუნველი
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გაზეთს „კულტურის კერას“. ფოტომოყვარულების ნ. ბასიშვილისა
და ნ. ოთინაშვილის გადაღებული ფოტოებითაა გაფორმებული
აგიტმხატვრული ბრიგადის მუშაობის ამსახველი ალბომები.
წარმოუდგენელია ქალი, ოჯახის დიასახლისი, რომელსაც არ
შეეძლება თავისი ოჯახის წევრებისათვის თუნდაც მარტივი მოდელის
ტანსაცმლის შეკერვა ან გადაკეთება, ანდა ავადმყოფისათვის
ნემსის გაკეთება თუ კომპრესის დადება. ყოველივე ამის შესწავლას
ემსახურებოდა კულტსახლთან გახსნილი ექვსთვიანი ჭრა-კერვისა და
ერთწლიანი სამედიცინო კურსები. ჭრა-კერვის წრეს ხელმძღვანელობდა
ცხინვალის მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო სახლის მკერავი ჟ.
კახნიაშვილი. აქ ორმოცამდე ქალი დაეუფლა მკერავის პროფესიას.
სამედიცინო კურსებმა კი ასამდე მსმენელი გამოუშვა. თერაპიის კურსს
კითხულობდა ექიმი შ. მაისურაძე, ქირურგიისას - ჯ. ხაჭაპურიძე,
ფარმაკოლოგიისას - თ. პატაშური, ხოლო გინეკოლოგიის კურსს ექიმი გინეკოლოგი გ. ჩარექიშვილი.
აღნიშნული წრეები ფასიანი იყო, მათგან და ფასიანი კონცერტებიდან
მიღებულ შემოსავალს ყაირათიანად და მიზნობრივად იყენებენ
კულტსახლის მესვეურები. კურსების მსმენელებისა და სოფლის
ახალგაზრდობისათვის
აწყობდნენ
ექსკურსიებს,
ეცნობოდნენ
სხვადასხვა კუთხის ღირსშესანიშნაობებს.
კიდევ ერთი - კულინარიის შემსწავლელთა წრე ჩამოყალიბდა
კულტსახლში. მსურველებს, გარდა ეროვნულისა, ამიერკავკასიის
ხალხთა კერძების სამზარეულოსაც ასწავლიდნენ.
მშრომელთა მოთხოვნილებებისა და სურვილების აღრიცხვის
რვეულში ჩაწერილი წინადადებების მიხედვით ახალგაზრდებმა
მოითხოვეს კაფე-საღამოების მოწყობა, კითხვა-პასუხის საღამო,
მანქანაზე ბეჭდვის კურსების გახსნა. ყველა მათ სათხოვარს
გულისყურით ხვდებიან კულტსახლის მესვეურნი. ამიტომაც არის, რომ
აქეთ ყოველთვის მოუხაროდათ ახალგაზრდებს თუ ხანდაზმულებს.
ყველა პოულობდა თავისთვის საინტერესო გასართობს სპორტულ
სექციებსა, თუ თვითმოქმედების წრეებში...
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სკულპტორი
ვასილ ქოქოევი
ვასილ ქოქოევის შემოქმედების გზაც მახარბეგ თუღანოვის სახვითი
ხელოვნების სტუდიიდან იწყება.
ორმოცი წლით უფროსი იყო თუღანოვი ქოქოევზე, მაგრამ ასაკის
ასეთ სხვაობას ხელი არ შეუძლია მათი დამეგობრებისათვის. დღემდე
ახსოვს ვასილს, როცა დიდი სამამულო ომის დამთავრებამდე ერთი
წლით ადრე და გაუხდა ავად. მ. თუღანოვმა დედამისს ფული მიუტანა
სახლში, ავადმყოფს კარგი კვება სჭირდება, თან წამალიც უნდა
შეუძინო და ეს ფული გამოიყენეთო. თანაც გააფრთხილა ქალი - ვასიას
არ უთხრა, თორემ იუხერხულებსო.
და ახლა ნიჭიერი მხატვრის, სულით მდიდარი ადამიანის, მახარბეგ
თუღანოვის სახელობის ცხინვალის სამხატვრო სასწავლებლის
ეზოში ამ სასწავლებლის საიუბილეოდ, რომელიც სიმბოლურად
მისი დამაარსებლის იუბილეცაა, თვალს მაშინვე ხვდება მახარბეგის
ბიუსტი - მიზანსწრაფული და, ამასთან, მოკრძალებული იერის მქონე
ხელოვანისა - ისეთი პიროვნებისა, როგორსაც, იცნობდა მისი მოწაფე,
ბიუსტის ავტორი - საქართველოს სსრ დამსახურებული მხატვარი
ვასილ ქოქოევი.
ვ. ქოქოევმა ცხინვალის სამხატვრო სასწავლებლის დამთავრების
შემდეგ მოსკოვის გამოყენებითი და დეკორატიული ხელოვნების
ინსტიტუტში განაგრძო სწავლა. წლების მანძილზე მუშაობდა
აკადემიკოს ალექსანდრე კიბალნიკოვის სახელოსნოში და მასთან
ერთად ასრულებდა მთელ რიგ მონუმენტურ სკულპტურებს,
ეუფლებოდა თიხაზე მუშაობის ხელოვნებას. სამშობლოში დაბრუნების
შემდეგ კი დამოუკიდებლად ქმნის ოსეთის ცნობილ ადამიანთა
პორტრეტებს, ბიუსტებს, ძეგლებს.
ომისშემდგომ წლებში, როცა ბორის და სერგო სანაკოევები და
ვასილ ქოქოევი მოსკოვში განაგრძობდნენ ომის დროს შეწყვეტილ
სწავლას, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე ჩამოსულ, საოლქო
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კომიტეტის მდივანს, ვალმერ ცხოვრებაშვილს ეწვივნენ. ჩაცმულობაზე
შეატყო მდივანმა, თუ როგორ უჭირდათ ბიჭებს საბარათო სისტემის
პირობებში სტიპენდიით ცხოვრება და დაუბარა - არდადეგებზე,
ცხინვალში რომ ჩამოხვალთ, შემომიარეთო. და როცა მართლაც
ეწვივნენ, სტუდენტებს საჭირო დახმარება აღმოუჩინა.
ჩვენი ოლქის რომელ კუთხეში არ შეხვდებით ვასილ ქოქოევის
ხელოვნების ნიმუშებს. მან შექმნა ორგზის საბჭოთა კავშირის გმირის,
ისა ფლიევის, სამოქალაქო ომის გმირების: ზნაურ აიდაროვისა და
ისაკ ხარებოვის ძეგლები; კოსტა ხეთაგუროვის, შოთა რუსთველის;
საბჭოთა კავშირის გმირების: სერგო კობლოვის, ალექსი ოსტაევის,
კოსტა ხეთაგუროვის სკულპტურული ფიგურა სოფელ ვანელში, მისი
ყოველი ახალი ნაშრომი დიდი რუდუნებისა და შრომის შედეგია. ისინი
ყველაზე უფრო მკაცრი კრიტიკოსის გემოვნებასაც კი აკმაყოფილებენ,
- სრულყოფილია როგორც ხელოვნების ნიმუშები და როგორც იდეურპოლიტიკური მრწამსის გამომხატველნი.
აღსანიშნავია ვ. ქოქოევის მიერ შექმნილი მრავალფიგუროვანი
ნაწარმოებები: „ისაკის სიმღერა“, „ომის ცეცხლი“ და სხვა.
გარდა ისტორიული პიროვნებებისა, მის შემოქმედებაში დიდი
ადგილი უკავია მუშის, ინტელიგენტის, უბრალო მთიელი ქალის
ტიპურ ნიმუშებს.
ორ ათეულ წელზე მეტი ვასილ ქოქოევი ენერგიის დაუზოგავად
ემსახურებოდა სამხატვრო სასწავლებელში ხელოვნების მოტრფიალე
ახალგაზრდების აღზრდას. იგი იყო ძალზე მომთხოვნი, ამასთან
მორიდებული ადამიანი. საოცრად სიტყვაძუნწი, როცა მას ეხებოდა
საქმე და საოცრად ენამჭევრი, როცა თავის მეგობრებზე, კოლეგებზე
ყვებოდა.
როდესაც დაიწყებდა ფერწერაზე საუბარს, სრულიად სხვა
პიროვნებად გარდაიქმნებოდა და ვეღარ დასწამებდით, რომ
მასთან საუბარი ძნელი იყო. იგი თავის დროზე ფერწერით ყოფილა
გატაცებული, მერე, როცა საკითხი დადგა, თუ საბოლოოდ ცხოვრების
მიზნად რა აერჩია, სკულპტურამ გადასძლია.
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„ფერწერა უზომოდ მიყვარდა, იგი ხომ უფრო ინტიმურია, უფრო
მგრძნობიარე და თვალსაც უფრო მეტი ძალით იზიდავს. არცთუ
ცუდად გამომდიოდა პეიზაჟები. ათამდე იმ წლების ნამუშევრები
ახლაც მაგონებენ ჩემს გატაცებას. - აცხადებს ხელოვანი. - სკულპტურა
უფრო პროპაგანდისტულია, ამასთან კარგი დაკვირვება სჭირდება,
რომ მიხვდე ავტორის ჩანაფიქრს. მაგრამ, როცა დავინახე, რომ ყველა
ჩვენებური სტუდენტი ფერწერის განხრით წავიდა, ვიფიქრე - ოსეთს
ერთი სკულპტორიც ხომ სჭირდება-მეთქი!..“.
დღეს ვასილ ქოქოევის სკულპტურული ნამუშევრები დიდ
ყურადღებას იქცევენ სხვადასხვა გამოფენებზე. არც მთავრობას
დარჩენია მისი ღვაწლი დაუფასებელი. საქართველოს სსრ
დამსახურებული მხატვრის ვ. ქოქოევის არქივში ამის აღსანიშნავად
ათამდე საპატიო სიგელი ინახება. იგი მრავალგზის იყო საქართველოს
მხატვართა კავშირის სამხრეთ ოსეთის განყოფილების გამგეობის
წევრი, საქალაქო საბჭოს დეპუტატი, არის კოსტა ხეთაგუროვის
პრემიის ლაურეატი.
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შინაარსიანად გავლილი სამეცნიერო გზა
შოთა ქურდაძე
ცხოვრება იგავ-არაკივით შინაარსით
იზომება და არა სიგრძითო, ბრძანებს
სენეკა. ამ ბრძნული აზრის მიხედვით თუ
განვსჯით შოთა ქურდაძის ცხოვრებას,
მართლაც ხანგრძლივად უცხოვრია არა
მარტო წელთა რაოდენობით, არამედ
მათი შინაარსითაც, რისი ერთ-ერთი
დამადასტურებელია მისი ტიტულები.
იგი არის პედაგოგიკის მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი, ლიტერატურის
ისტორიკოსი
და
ლექსიკოლოგი,
უმაღლესი სკოლის დამსახურებული
მუშაკი,
პედაგოგიკის
მეცნიერებათა
აკადემიის წევრი, ღირსების ორდენის
კავალერი,
გორში
განთავსებული
ცხინვალის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე,
ქალაქ გორის საპატიო მოქალაქე. ამასთან, ფუძეძლიერი ოჯახის მამა
და შვილიშვილების საყვარელი პაპა.
მხცოვანი მეცნიერი კვლავ მიზანმიმართულად, ნაყოფიერად
მოღვაწეობს არა მარტო პედაგოგიკის კვლევის დარგში, არამედ
მწერლობაშიც. შარშან გამოიცა პროფესორ შოთა ქურდაძის კიდევ ერთი
მეცნიერული ნაშრომი - „ზეპირი მეტყველებისა და გამომეტყველებითი
კითხვის საკითხები“, ხოლო სულ ახლახან მკითხველმა მიიღო მისი
ახალი წიგნი „დაუვიწყარი გაკვეთილები“, რომელშიც თავმოყრილია
ლინგვისტური ნარკვევები, მოგონებანი, მოთხრობები და ლექსები.
მათი ნაწილი ავტორს სხვადასხვა დროს აქვს გამოქვეყნებული
ქართულ პერიოდულ პრესაში. მათ შორის ცხინვალში გამომავალ
საოლქო გაზეთ „საბჭოთა ოსეთშიც“. ეს იყო 1983 წლიდან, როცა გორის
პედაგოგიური ინსტიტუტის პროფილის შეცვლის გამო ცხინვალის
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პედაგოგიურ ინსტიტუტში გადმოვიდა, სადაც პრორექტორად
დანიშნეს სასწავლო-სამეცნიერო დარგში და შეთავსებით ქართული
ენისა და ლიტერატურის კათედრაც ჩააბარეს.
შოთა ქურდაძემ ცხინვალში ჩამოსვლის პირველი დღეებიდანვე
მოგვაკითხა საოლქო გაზეთის კულტურის განყოფილებას და
მის დახურვამდე თანამშრომლობდა ჩვენთან - გვაწვდიდა
მეცნიერულ წერილებს მშობლიური ლიტერატურის სწავლების
მეთოდიკაზე, ქართული მწერლობის ისტორიის საკითხებზე.
ქართულ ლექსიკოლოგიაზე, ზეპირი მეტყველების კულტურაზე
და სხვა. იგი დღემდე შესანიშნავად ათავსებს ერთმანეთთან
მეცნიერულ და პედაგოგიურ მოღვაწეობას; მისი სამეცნიერო
ინტერესთა სფერო საშუალო და უმაღლესი სასწავლებლების
საჭიროებითაა განპირობებული. შოთა ქურდაძის ავტორობით
გამოცემული 15 მონოგრაფიიდან 5 დამხმარე სახელმძღვანელოა
საშუალო სკოლის მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის.
„ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური მუშაობა ლიტერატურული კითხვის
გაკვეთილებზე“, „გამომეტყველებითი კითხვა“, „ზეპირი მეტყველების
კულტურის
საკითხები“,
„ძველი
ქართული
ლიტერატურის
გაკვეთილების დაგეგმვისა და სწავლების საკითხები VIII კლასში” და
ა. შ.
განსაკუთრებით ფასეულია შოთა ქურდაძის კაპიტალური
გამოკვლევა „ძველი ქართული მეთოდიკური ცოდნა“, რომელშიც
ზედმიწევნით არის შესწავლილი თოთხმეტი საუკუნის მანძილზე
შექმნილი ქართული დიდაქტიკური და მეთოდური ცოდნა.
ასევე საყურადღებოა რამდენიმე წლის წინათ გამოცემული მისი
მონოგრაფიული სახის ვრცელი გამოკვლევა „ვეფხისტყაოსანი
სკოლაში“. იგი სამასამდე შრომისა და პუბლიკაციის ავტორია.
ერთ-ერთი მათგანი - „პედაგოგიური ტერმინოლოგიის ლექსიკურფრაზეოლოგიური მასალები ქართულ და ოსურ ფოლკლორსა და
მწერლობაში“ - საქართველოს განათლების სამინისტროს სპეციალური
პრიზითაც აღინიშნა.
მან ცხინვალში მოღვაწეობის პერიოდში გამოსცა მოთხრობების
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კრებული „ფურცლები იოანე იალღუზიძის ცხოვრებიდან“, ხოლო
ვიდრე ეს მოთხრობები წიგნის სახეს მიიღებდა, მანამდე ჩვენს
გაზეთში იბეჭდებოდა მისი ნაწყვეტები და პირველი მკითხველებიც
ჩვენ ვიყავით. ამას მოჰყვა კრებულები: „თუ კაცსა ნატვრა არ
შეუძლია“ და „დაუვიწყარი გაკვეთილები“. მოთხრობა-ნოველების
უმეტესობა სოფლის თემაზეა შექმნილი. მათში ჩანს ნოსტალგია
სოფელში გაზრდილი ბიჭისა, რომელმაც მეცნიერებაში გაიკაფა
გზა, დამსახურებულ ავტორიტეტს მიაღწია, მაგრამ დღემდე კარგად
ახსოვს ხაშურის რაიონის სოფელ იტრიაში გატარებული ადრეული
ასაკის წლები, როგორ ხმარობდა ბარს, თოხსა თუ ფიწალს ბაღვენახში, მინდორში მუშაობისას. მისი ჩანახატების საყვარელი
გმირებიც გლეხები არიან: ბრძენნი, კეთილნი, ავკარგიანნი და თუ
ხანდახან მათ შორის გასაკიცხი პიროვნებაც გამოერევა, მასზე ისეთი
გულისტკივილით მოგვითხრობს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრის
უარყოფით თვისებებზე ჩივიან ხოლმე.
შოთა ქურდაძემ ნაბიჯ-ნაბიჯ განვლო ცხოვრებისეული კიბის
საფეხურები, ვიდრე დღევანდლამდე მოვიდოდა. სურამის N2 საშუალო
სკოლის დამთავრების შემდეგ - 1944 წელს მუშათა ბატალიონში
გაიწვიეს. იმუშავა სურამის კირის ქარხანაშიც. ერთი წლის შემდეგ კი
გორის პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა
1949 წელს. იმუშავა მასწავლებლადაც. კომკავშირის რაიკომის პირველ
მდივნადაც, 1952-1955 წლებში სწავლა განაგრძო საქართველოს
განათლების სამინისტროს პედაგოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან
არსებულ ასპირანტურაში ქართული ლიტერატურის სწავლების
მეთოდიკის სპეციალობით და იქვე დაიცვა პედაგოგიკის მეცნიერებათა
კანდიდატის ხარისხიც. მომდევნო წლებში იგი ხაშურის რაიონის
ერთ-ერთი სოფლის სკოლის დირექტორია. შემდეგ კი, სურამის N1
პროფტექნიკური სასწავლებლის დირექტორი.
საბოლოოდ, მშობლიური გორის პედაგოგიურ ინსტიტუტს 1958
წლიდან დაუბრუნდა. ჯერ დაწყებითი განათლებისა და ისტორიაფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანად, შემდეგ კი პრორექტორად
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სასწავლო-სამეცნიერო დარგში. 1969 წელს დაიცვა სადოქტორო
დისერტაცია თემაზე „ახსნითი და ლიტერატურული კითხვის
დიდაქტიკურ-მეთოდიკური საკითხები ქართულ მწერლობასა და
პედაგოგიკურ აზროვნებაში“. 1974 წელს კი მიენიჭა პროფესორის
სამეცნიერო წოდება. მისი მეცნიერული კვლევის სფეროში შედის
მშობლიური ლიტერატურის სწავლების უახლესი ასპექტები,
ლიტერატურის ისტორია, ქართული ტოპონიმიკა. პედაგოგიკური
მეცნიერების ტერმინოლოგია. რამდენიმე სამეცნიერო წერილი რუსულ
და ოსურ ენებზეც აქვს გამოქვეყნებული.
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მოწოდებით მსახიობი
დარიკო მაკიევა
მისი მახსოვრობა გვიანი ზაფხულის იმ უამინდო დღიდან იწყებოდა,
როცა სამიოდე წლის გოგონა ქარისაგან თოკიდან ჩამოგლეჯილ
დედის მსხვილკოპლებიან შავ კოფთას გაედევნა ეზოში. ის-ის იყო
მიზანს უახლოვდებოდა, როცა აშარი ქარი ცხვირწინ აცლიდა კოფთას
და შორს მიაფრიალებდა; ისიც კვლავ ბორძიკ-ბორძიკით გარბოდა.
როგორც იქნა დაიჭირა და გულზე მიიკრა... ამ დროს გაიღო ჭიშკარი და
მოთქმითა და ზარით შემოასვენეს დედის ცხედარი, - საავტომობილო
კატასტროფაში მოყოლილი მშობლებიდან მამა გადარჩა, დედა კი... 5
წლისას თივაზე თამაშის დროს თვალწინ დაეწვა უმცროსი ძმა... და,
თუმცა, ბუნებით უზომოდ ხალისიანს ცეკვა-სიმღერისაკენ უწევდა
გული, სამუდამოდ შერჩა ნაღვლიანი თვალები.
დედის მაგიერი არ იყო მკაცრი ქალი. პირიქით, ხშირად
იცავდა გოგონას, როცა მამა შვილის გამუდმებული სიანცით
თავმობეზრებული მის დასჯას დააპირებდა. მამამ არც ცეკვის წრეში
გაუშვა მეოთხეკლასელი დარიკო - გოგოს იქ რა უნდაო. ის კი სასოფლო
კლუბის ფანჯარასთან დადგებოდა და გარეთ გამოღწეული მუსიკის
რიტმზე ასწორებდა საცეკვაო ილეთებს. და ნიკოლოზსაც თანხმობის
მეტი რაღა დარჩენოდა. მერე კი, როცა თვითმოქმედი ქორეოგრაფიული
ანსამბლის კონცერტი იმართებოდა, მამა სულ წინა რიგში იჯდა და
სიამაყით უყურებდა, როგორ ასრულებდა ოსურ ხალხურ ცეკვებს მისი
ქერათმიანი, ლერწამივით მოქნილი გოგონა.
მერვე კლასში იყო, პირველი სპექტაკლი რომ დადგა მშობლიური
სოფლის თეთრიწყაროს რაიონის, დუმანისის სასოფლო კლუბში.
პიესას ერქვა „მატყუარა კაცი და ბატონი“. მასში, გარდა თანატოლი
გოგო-ბიჭებისა, უფროსებიც მონაწილეობდნენ. ზოგი მშობელი შვილს
რეპეტიციაზე არ უშვებდა. მაშინ დარიკო თვითონ მიდიოდა მათთან
და მთელი თავისი ხვეწნა-მუდარის არსენალს ხარჯავდა:
- გევედრებით, გამოუშვით კლუბში ლია (ან მზია, ან თამრიკო). აი,
თუ გინდათ, მუხლებზე მოგეხვევით, ოღონდ გამოუშვით...
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და იგი მართლაც იჩოქებდა. ცრემლებსაც ღვრიდა და ჯიუტი
მშობელიც ვეღარ უძლებდა მის „შემოტევას“.
სპექტაკლის პრემიერაზე მთელი სოფელი ესწრებოდა. ტაშით
გააყურეს კლუბის დარბაზი. მერე არაერთმა მშობელმა მიმართა
საყვედურით პატარა რეჟისორს - რატომ ჩემს შვილსაც არ მიეცი
როლი ამ სპექტაკლშიო. ეს მისი პირველი გამარჯვება და ყველაფრის
დასაწყისი იყო სასცენო ხელოვნების გზაზე.
რვა კლასის დამთავრების შემდეგ სწავლა განაგრძო თბილისის
ს. ზაქარიაძის სახელობის კულტსაგანმანათლებლო სასწავლებლის
ქორეოგრაფიულ ფაკულტეტზე. სწავლის პერიოდში მიიწვიეს
თბილისის ოსურ სახალხო თეატრში, სადაც რეჟისორ რ. ჩეთითის
ხელმძღვანელობით 1969-1971 წლებში რამდენიმე როლი განასახიერა.
მათ შორის: ზარინა - რ. ჩეთითის პიესაში „ყაჩაღი თოთა“ ყუდინათი ვლ. გაგლოევის ორმოქმედებიან დრამაში „თქმულება მარტოხელაზე“,
აფასა - რ. ხუბათისა და გ. ხუბულოვის სამმოქმედებიან კომედიაში
„სოფიოს სიმღერა“.
სწორედ აქ მოღვაწეობისას დაიჭირა საკუთარი თავი ერთ
სისუსტეში: სპექტაკლზე განგებ აგვიანებდა ხოლმე, რომ კლუბისკენ
მიმავალს მოესმინა გარეთ მომლოდინე მაყურებლის ჩურჩული: „ეს ის
მსახიობია,.. ეს დარიკო მაკიევაა“. და მაშინ საბოლოოდ მიხვდა, რომ
სცენის სიყვარული მოურჩენელ ავადმყოფობად შეჰყროდა.
სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკაზე სამხრეთ ოსეთის სიმღერისა და
ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ „სიმდში“ გამოგზავნეს. სადიპლომო
კონცერტი დადგა ქორეოგრაფ ყ. გუჩმაზოვის დახმარებით, მერე ერთი
წელი „სიმდის“ წევრიც იყო, მაგრამ სხვა ჩანაფიქრი ჰქონდა. ამიტომ
მოსკოვში გაემგზავრა და მ. შჩეპკინის სახელობის თეატრალური
სასწავლებლის სამსახიობო განყოფილების სტუდენტი გახდა. 1977
წელს, მისი დამთავრებისთანავე, სამხრეთ ოსეთის კ. ხეთაგუროვის
სახელობის სახელმწიფო თეატრის ოსურ დასში ჩაირიცხა. სამი
წლის მანძილზე მხოლოდ მასობრივ სცენებში მონაწილეობდა,
ანდა, თუ ვინმე გახდებოდა ავად, მის როლს ასრულებდა ხოლმე.
თეატრის „სასწრაფო დახმარებას“ ეძახდნენ. ყველაფერს დიდი
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პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა, მაგრამ სცენისადმი ფანატიკური
სიყვარულის მიუხედავად, გულგატეხილობა შეეპარა და კინაღამ
მიატოვა ყველაფერი... მხოლოდ მოსკოვიდან მიღებული თავისი
პედაგოგების წერილები აკავებდა და იმის რწმენას მატებდა, რომ
ბოლოს მასაც შეამჩნევდნენ. განსაკუთრებით ამხნევებდა მისი
კურსის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის, იაკუტიის ასსრ
დამსახურებული არტისტის, ვლადიმერ სმირნოვის წერილები. და
აი, ბოლოს მისი ჯერიც დადგა. გ. ძუგაევის პიესაში „მზის შვილები“
რეჟისორმა გ. ხუგაევმა ბაყაყის როლი მისცა. „მანდ ყოველთვის
დედოფლების როლს ვასრულებდი, აქ კი პირველად ბაყაყის როლი
მომცეს“, - სევდიანი ირონიით სწერდა იგი სმირნოვს, მაგრამ ბაყაყმა
წარმატება მოუტანა ახალგაზრდა მსახიობს. შემდეგი იყო პედაგოგ
ეველინას როლი პიესაში „საკერებელი“, რომელიც დაწერა და დადგა გ.
ხუგაევმა. სწორედ ამ მეორეხარისხოვანი როლით მიიქცია დ. მაკიევამ
რეჟისორის ყურადღება.
- აი, ასე უნდა ითამაშოთ, - ხმამაღლა მიმართა ახალი ნიჭის პოვნით
გახარებულმა გ. ხუგაევმა გენერალურ რეპეტიციაზე მსახიობებს.
მერე თეატრში მოვიდნენ რეჟისორები: ა. აზარევიჩი, თ.
ხარებოვი, ხ. ჯუსოევი. უკვე იმდენი როლის შესრულება უხდებოდა,
ძლივს ასწრებდა. დღემდე 50 როლზე მეტი აქვს ნათამაშები უკვე
ჩამოყალიბებულ მსახიობს. მათ შორის დიდი წარმატება მოუტანა
ზარინამ - ვლ. ვანეევის „ალანების დედოფალ ზარინაში“, რომელიც
დადგა რეჟისორმა ა. თაუგაზოვმა. ეს სპექტაკლი თეატრს საგასტროლოდ
ჰქონდა ჩრდილოეთ ოსეთში, რომლის პრესამაც მაღალი შეფასება
მისცა მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობს დ. მაკიევას. გაზეთ
„რასძინადში“ 1983 წლის სექტემბერში ხელოვნებათმცოდნეობის
მეცნიერებათა კანდიდატი ა. ბაციევი წერდა: „დედოფალ ზარინას
როლი რომ შეასრულო, დიდი პრაქტიკა და აქტიორული ტალანტი
უნდა გქონდეს. მსახიობ დ. მაკიევას ღრმად აქვს გააზრებული ზარინას
სახე. მის მიერ განხორციელებული ზოგიერთი სცენა იმ დონემდე
მიდიოდა, რომ მაყურებელს სხეულში ჟრუანტელი უვლიდა. თუ მან
ასე განაგრძო მუშობა საკუთარ თავზე, გვჯერა, რომ ახალგაზრდა
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მსახიობს დიდი მომავალი ექნება“. იმავე გაზეთის ოქტომბრის ნომერში
კი მწერალმა ხ. მალიევმა დაწერა მსახიობზე ნარკვევი სათაურით
„დუმანისელი ქალიშვილი“.
შემდგომში დ. მაკიევას მიერ განსახიერებული როლებიდან
აღსანიშნავია: მარა - ჯ. ვერგას „მგელქალაში“. (რეჟისორი საქართველოს სსრ და ჩრდილოეთ ოსეთის ასსრ დამსახურებული
არტისტი თ. ხარებოვი), ლუისა - შერიდანის „დულნიაში“ (რეჟისორი საქართველოს სსრ ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ა. კაიროვი),
ზალდუსა - გრ. ნართიკოევის „მაზლის ცოლებში“ (რეჟისორი ჩრდილოეთ ოსეთს ასსრ დამსახურებული არტისტი ხ. ჯუსოევი),
ლედი მაგდუფი - უ. შექსპირის „ლედი მაკბეტში“ (რეჟისორი ა.
აზარევიჩი) და ა. შ.
დარიკო მაკიევას შთაგონების დიდი უნარი აქვს. ამიტომაც დანიშნა
ა. აზარევიჩმა ამ რამდენიმე წლის წინ ცხინვალის მუსიკალური
სასწავლებლის ბაზაზე შექმნილი ერთჯერადი თეატრალური
სტუდიის მეორე მასწავლებლად და კლასის დამრიგებლად. დარიკო
ენერგიულად შეუდგა ახალგაზრდებთან მუშაობას და შედეგიც კარგი
მიიღო. ამ სტუდიის დამთავრებულთა უმეტესობა დღეს თეატრის
დასში აქტიურად მონაწილეობს.
მსახიობი ასევე სათავეში ჩაუდგა ხეთაგუროვის სასოფლო კლუბთან
არსებულ დრამატულ წრეს, როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი
და რეჟისორი. წრეში ოცამდე კაცია გაერთიანებული: მუშები,
მოსწავლეები, სტუდენტები. მაღალ დონეზე განხორციელებულმა
დადგმებმა დრამატულ წრეს „სახალხო თეატრის“ წოდება მოუტანა.
მათ რამდენიმე გასტროლიც გამართეს, მათ შორის, ჩრდილოეთ
ოსეთში. სახალხო თეატრის დასი ჩრდილოეთ ოსეთის კულტურის
სამინისტროს საპატიო სიგელით დაჯილდოვდა.
ახალგაზრდა შემოქმედი მაინც არ კმაყოფილდებოდა ყოველივე
მიღწეულით, კვლავ ძიებაში იყო. და აი, ბოლოს კიდევ ერთ ამპლუაში
მოგვევლინა. ცხინვალს საგასტროლოდ ეწვია ჩრდილოეთ ოსეთის
სახელმწიფო თეატრი, მათ ცხინვალელ მაყურებელს უჩვენეს რეჟისორ
ა. გალაზოვის მიერ დადგმული პიესა „სასამართლო“. როცა სპექტაკლის
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ბოლოს მაყურებლის წინაშე სცენაზე გამოვიდა რეჟისორი, რომელმაც
პიესის ავტორიც გამოიწვია, დარბაზს ერთდროულად გაკვირვებისა
და აღტაცების შეძახილი აღმოხდა - სცენაზე ავტორის როლში იდგა,
მათი საყვარელი მსახიობი, დარიკო მაკიევა.
ცხინვალის თეატრის ოსურმა დასმა დადგა მისი მეორე პიესა
„ბეწვის ხიდი“, რომლის რეჟისორია გ. აბესაძე.
როგორც დრამატურგი იგი აგრძელებდა მუშაობას საინტერესო
პიესებზე, რომელთა დადებითი გმირები ისევე ზნეობრივად წმინდა
და პატიოსანი ადამიანები იყვნენ, ისევე შეურიგებელნი ყოველგვარი
უარყოფითისადმი, როგორიც მისი მშობლები, როგორიც იყო თვითონ.
ასეთ იდეებზე გაიზრდა მისი დედისერთა ქალიშვილიც - ძერასა.
დარიკო მაკიევას ყოველდღიური ცხოვრება მისი მოწოდების
პასუხი იყო.
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თუ ვარსებობ ამ ქვეყანაზე...
ლევან კახნიაშვილი
ჩერნობილელთა დახმარების ფონდში გადარიცხა თავისი ერთი
თვის პენსია ცხინვალის რაიონის კეხვის საშუალო სკოლის VII
კლასის მოსწავლემ ლევან კახნიაშვილმა. უბედურმა შემთხვევამ
ბიჭი ტრაგედიამდე მიიყვანა და რაკი საკუთარ თავზე გამოსცადა,
თუ რას ნიშნავს ადამიანების თანაგრძნობა, როგორც მორალურ,
ისე მატერიალურ სფეროში, თავისი მოკრძალებული წვლილით
გამოეხმაურა ჩერნობილელთა უბედურებას.
ათი წლისა იყო ლევანი, ორივე ხელი რომ დაკარგა. ბიჭი ნაადრევად
დასერიოზულდა, ნაადრევად გამოემშვიდობა ბავშვური ცელქობისა
და ოინების ხანას. მაგრამ მის თვალებში მაინც დახტოდნენ ეშმაკუნები,
მისი ღიმილიც ისეთი ლამაზი და თბილი იყო...
- ხალხმა, მეზობლებმა, მეგობრებმა, მასწავლებლებმა ჩაუნერგეს
რწმენა და სიცოცხლის ხალისი, - ამბობდა დედამისი.
მათ მონათხრობში შეიძლება ფეხდაფეხ მიჰყვე იმ სიკეთის გზაბილიკებს, ადამიანებმა რომ გაიყვანეს ლევანის გულამდე. ამ გზაზე,
როგორც არაერთხელ, მთელი სრულყოფილებით გამოჩნდა ჩვენი
სხვადასხვა ეროვნების ცხინვალელი ადამიანების მაღალი სული და
დიდბუნებოვნება.
ბრძოლა ბიჭის სიცოცხლის გადასარჩენად სხვადასხვა პროფესიისა
და სხვადასხვა რანგის ადამიანების მიერ ტრაგედიის პირველი
წუთებიდანვე დაიწყო ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ
პალატაში, საოპერაციოში, სადაც მარჯვენა ხელის ამპუტაცია გაუკეთდა
იდაყვამდე. პირველი ხუთი დღის მანძილზე აქ უტარდებოდა სისხლის
გადასხმა, სხვა მანიპულაციები.
ბიჭი და მისი ახლობლები თავიანთ გვერდით ხედავდნენ ოჯახის
ტრაგედიით შეშფოთებულ ადამიანებს, პასუხისმგებელ მუშაკებს.
საჭირო მედიკამენტებით მომარაგებაზე განუწყვეტლივ ზრუნავდნენ
ცხინვალის რაიონის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების გამგე
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დუხუნა ზივზივაძე, რაიონის მთავარი ექიმი მერი ვალიევა.
არ დაუკლიათ ყურადღება თბილისშიც, დამწვრობის ცენტრის
მუშაკებს: მეგი გოცირიძეს, ოთარ მურჯიკნელს, გურამ გომართელს,
ნინო ცუცქირიძეს, რომლებსაც ახლა სიყვარულით იხსენიებდნენ
ბიჭი და მისი მშობლები. მაგრამ ვეღარც მეორე ხელის შენარჩუნება
მოხერხდა.
...ძნელი, უსაშველოდ მძიმე იყო ბიჭისათვის თვალის გასწორება,
როცა იგი ღრუბლიანი თვალებით, შიშნარევი ჩურჩულით ეკითხებოდა
ახლობლებს:
- სკოლაში ვეღარ ვივლი?
- ივლი, შვილო, როგორ არა, ივლი, - პასუხობდა გულშეძრული
დედა და მის მზერას გაურბოდა.
- მერე, რა უნდა გავაკეთო? როგორ უნდა ვწერო?
და აღარ იყო პასუხის ღონე.
მაგრამ კვლავ და კვლავ მათ გვერდით იდგნენ ადამიანები. ბიჭის
სანახავად, გასამხნევებლად დაირაზმნენ ცხინვალის ქართული და
რუსული სკოლების მოსწავლეები. მთელი რაზმეულით ეწვივნენ
სოფელში ცხინვალის N6 რუსული სკოლის მოსწავლეები მასწავლებელ
ნადეჟდა კახნიაშვილის ხელმძღვანელობით. ძარწემის ქართული
საშუალო სკოლის თანატოლები გამოიყვანა მასწავლებელმა ნადეჟდა
ზანგალაძემ.
ცხინვალის რაიკომის მუშაკებს მუდმივი მჭიდრო
კონტაქტი ჰქონდათ მასთან.
ბიჭმა თანდათან თვალებიდან გამოიხედა, სიცოცხლის ხალისი
დაუბრუნდა. ლექსები პატარაობიდანვე უყვარდა და ახლა პირადმა
ტრაგედიამ მის სულში გარითმულ სტრიქონებად იწყო დინება.
- დედი, ჩაწერე რა, - სთხოვდა მოკრძალებით და დედაც იწერდა
მის ნედლ სტრიქონებს, რომლებშიც გამოხატული იყო მადლიერების
გრძნობა იმ ადამიანებისადმი, ვინც მისი გასაჭირი გაიზიარა და მხარში
ამოუდგა:
დღეს თუ ვარსებობ ამ ქვეყანაზე, მათი სიკეთე და ამაგია, - წერს იგი
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ერთგან.
სხვა ლექსში კი თავის ქართული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელს, რუსუდან კახნიაშვილს იხსენებდა.
და მის ლექსში იკავებენ ადგილს სხვა პედაგოგებიც: მარიამ
სამნიაშვილი, სირანა ბერუაშვილი, ოლია ჯახველაძე; მეზობლები:
ნასყიდა მელანაშვილი, ელგუჯა გოგაშვილი, გრიგოლ, ეთერ
კახნიაშვილები, ისინი, ვის ყურადღებასა და სითბოსაც ყოველ წუთს
გრძნობდა ლევანი.
მერე იყო ლენინგრადი. საპროთეზო ინსტიტუტი. ექიმ ირინე
ბარაბაშის დაუღალავი შრომა. და ლევანს ორივე ხელზე პროთეზები
მიამაგრეს. ბიჭი კვლავ წავიდა სკოლაში. ალბათ, ის პირველი
სექტემბერიც არ იყო ისეთი საზეიმო მათი ოჯახისათვის, როცა
ლევანი პირველ კლასში შევიდა. ამხანაგებმა მათი ასაკისათვის
უჩვეულო პასუხისმგებლობა იგრძნეს თანატოლისადმი. ერთი
წუთით არ სცილდებოდნენ გვერდიდან: ზურა, ნიკო, რამაზი, ზაქრო.
მათ გარემოცვაში ბიჭი სულაც აღარ გრძნობდა თავს უსუსურად,
მათი წაქეზებით სწავლობდა გაკვეთილებს, წერდა საშინაო თუ
საკლასო დავალებებს. დიახ, ლევანი უკვე წერდა და არცთუ ცუდი
კალიგრაფიით. ლექსებს ახლა საკუთარი ხელით წერდა. მერე მათ
პოეზიის საღამოებზე კითხულობდა.
ცხინვალის სარაიონო კულტურის სახლში გამართულ პოეზიის
საღამო-კონკურსზე პირველი ადგილი დაიკავა და საპატიო სიგელით
დაჯილდოვდა.
ცხოვრება წინ არის, წინ ბევრი ნათელი იმედია. მედიცინა ხომ
ფართო ნაბიჯებით მიდის თავისი განვითარების გზაზე. ლევანის
ჯანმრთელობისათვის ზრუნვა კვლავ გრძელდებოდა. მადლიერების
გრძნობით ლაპარაკობდნენ ბიჭის მახლობლები, სამხრეთ ოსეთის
პროფსაბჭოს მდივან ვლადიმერ ჩიხლაძეზე, მუშაკებზე ზინაიდა
ვალიევასა და ბულათ ზუბრიცკიზე, რომლებიც ყოველწლიურად
გზავნიდნენ სანატორიუმში სამკურნალოდ მას დედასთან ერთად.
...როცა დედა-შვილი ემშვიდობებოდნენ სტუმრებს, პირველი დედა
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გავიდა ოთახიდან და ბიჭმა სწრაფად და მოხერხებულად გაიხურა კარი
და სტუმრებს გაახსენდათ მისი ლექსების რვეულში ადრე ჩაწერილი
სტრიქონები:

ეჰ, როგორ მენატრება,
რომ შევაღო ჩემი ხელით კარი...
ასე ასრულებოდეს ყველა სხვა დანარჩენი ნატვრაც.
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ხეში ამღერებული პოეზია
როლანდ ხეთაგუროვი
ერთ მშვენიერ დღეს, ცხინვალში,
მდინარე ლიახვის ნაპირას სეირნობისას
როლანდ ხეთაგუროვს თვალში მოხვდა
ნარიყი ხის ფესვი, რომელსაც რამდენიმე
წანაზარდი წააცალა და ხელში „ნიანგი“
შერჩა. ამის შემდეგ იგი ხშირი სტუმარი
გახდა ტყისა, სადაც პოულობდა ხის
კუნძებს, ტოტებს, ფესვებს, გირჩებს.
აგროვებდა მდინარის პირას გამორიყულ
ხის ნარჩენებს და მათგან სხვადასხვა
ფიგურას ამზადებდა. ასე დაიწყო მისი,
როგორც
ხელოვანის
ჩამოყალიბება.
მანამდე კი, როგორც თვითონ ამბობს, პროფესიების ცვლაში მაქსიმ
გორკისაც აჯობა. ცხინვალის N2 საშუალო სკოლის დამთავრებისთანავე
ობოლ ჭაბუკს საკუთარი თავის რჩენა მოუწია: ტაიგაში ხე-ტყეს
ამზადებდა, ყამირ მიწებზე კომბაინერის თანაშემწე იყო. მატარებლის
გამცილებლობაც სცადა, მაგრამ რუსეთის მკაცრი ჰავა ვერ აიტანა და
მშობლიურ ცხინვალს დაუბრუნდა, თავის მოწოდებაც აქ აღმოაჩინა.
ხის ნაწილები როლანდ ხეთაგუროვის ხელში მეორედ იბადებიან,
ახალი სახით გვევლინებიან, ბუნების ნაკარნახევი პოეზიით
ესთეტიკურ სიამოვნებას გვანიჭებენ.
თვითნასწავლი ოსტატის შემოქმედებაში ძირითადი ადგილი
ცხოველთა სამყაროს უკავია. მათ შორის არის არა მარტო ჩვენი
რეგიონის ფაუნის წარმომადგენლები, არამედ ჯუნგლების ბინადარნი
და მისი ფანტაზიით წარმოდგენილი ზღაპრული არსებებიც.
ერთმანეთს გადახვეულ გიურზასა და გორილას დუეტი მეგობრობის
ჰიმნად გესახებათ. მან შექმნა ოთხმეტრიანი ცხოველები ზღაპრული
სამყაროდან და აჩუქა ცხინვალის კულტურისა და დასვენების პარკს,
ჯავის საკავშირო პიონერულ ბანაკს, კომკავშირულ ქალაქ ბორის
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ძნელაძეს; გააფორმა მოსკოვში ახალგაზრდული ბანაკი „ჟემჩუჟინა“,
ლიპეცკში - საკავშირო პიონერული ბანაკი „პრომეთე“, თბილისში საკავშირო ახალგაზრდული ბანაკი „ოქროს საწმისი“.
როლანდ ხეთაგუროვმა სპორტსმენების მთელი გალერეა შექმნა,
მაგრამ გამოფენებზე გამოტანილი მისი ნამუშევრებიდან ყველაზე
დიდ ყურადღებას იმსახურებდა, ხისგან გამოკვეთილი, სამოცამდე
„მომღერალი“ მამაკაცი, რომელთაც ავტორმა „გუნდი“ უწოდა. მისი
თითოეული „წევრი“ მეორისგან განსხვავდება არა მარტო გარეგნობით,
არამედ ხასიათითაც. ზოგი მათგანი თითქოს დანარჩენებს უსმენს
და ცდილობს, მათ აჰყვეს, სხვები, საკუთარ თავში დარწმუნებულნი,
„მღერიან“ ლაღად და თავისუფლად; აი ასეთი „გუნდი“ ჰყავს ბატონ
როლანდს. მისი გამოფენები მოწყობილია ცხინვალში, თბილისში,
ვლადიკავკაზში, ნალჩიკში, სოჭში და ყოველთვის დამთვალიერებელთა
კარგ შეფასებას იმსახურებდა. 1981 წელს საქართველოს მხატვართა
კავშირმა მას „სახალხო მხატვრის“ წოდება მიანიჭა.
ძალიან განიცადა ოსტატმა ქართულ-ოსური კონფლიქტი. მისთვის
მიუღებელი იყო დაპირისპირება ორ მოძმე ერს შორის. ომისადმი
პროტესტის თავისებური მეთოდი გამოიყენა. ჯავის ტყეში იპოვა
ორიგინალური მცენარე - ერთ, ჰორიზონტალურად გაწოლილი
ფესვის ორივე მხარეზე 12-12 მეტრიანი ნაძვები ამოზრდილიყო.
მოჭრა ეს ფესვი, ორ წელზე მეტი იმუშავა და 1993 წელს დაასრულა
ნავის მშენებლობა, რომელიც გარეგნულად უზარმაზარ რეფტილიას
ჩამოჰგავდა, - იმის მსგავსს, შოტლანდიის ტბა ლოხნესში რომ
ბინადრობს. ნავსაც „ნესი“ დაარქვა. იგი სოჭში დაშლილი გადაიტანა და
ნავის ეკიპაჟში კავკასიის ხალხთა შვიდი ეროვნების წარმომადგენელი
აიყვანა: ქართველი, ოსი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, კაზაკი, აფხაზი,
ინგუში. ნავს დევიზით - „შვიდნი ერთ ნავში“ - კოლუმბის მარშრუტით
ამერიკისკენ მოგზაურობა უნდა განეხორციელებინა.
- „ჩვენ ყველა ერთ ნავში ვზივართ და მისთვის უმცირესი ღელვაც
სახიფათოა“, - ამ ლოზუნგით როლანდ ხეთაგუროვი აფრთხილებდა
კავკასიის ხალხებს. ეს მოგზაურობა უნდა ყოფილიყო მშვიდობის
თავისებური სიმბოლო, მაგრამ მატერიალური გართულებებისა და
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პოლიტიკური სიტუაციის გამო ნავმა მხოლოდ სოჭიდან ბათუმამდე
იმოგზაურა. ახლა იგი სოჭში დგას სანატორიუმ „ფრუნზეს“ ეზოში.
ბატონმა როლანდმა კვლავ განაგრძო ხეზე კვეთა. ვლადიკავკაზთან
ახლოს განლაგებულია ტურბაზა, აქ მას საცხოვრებელი ბინა გამოუყვეს,
მის მეზობლად კი იყო სპეცპროფტექნიკური სასწავლებელი,
რომლის აღსაზრდელებმა ერთ დღეს მოიპარეს ხეთაგუროვის მიერ
დამზადებული რამდენიმე ხის ფიგურა, მაგრამ შემდეგ დაინტერესდნენ
ოსტატის მუშაობით და სთხოვეს მათთვისაც ესწავლებინა თავისი
ხელობა. ახალგაზრდების თხოვნას პედაგოგებიც შეუერთდნენ და
მალე როლანდ ხეთაგუროვი პედაგოგიც გახდა. ოსტატი ნაბიჯ-ნაბიჯ
ცდილობდა აღმოეფხვრა მოზარდთა სულში ყოველივე ცუდი და
მიეღწია, რომ სამყაროსთვის მათ ნათელი და სუფთა მზერით ეცქირათ.
თითქმის ხუთი წელი იმუშავა იქ, უსახელო მდინარის ნაპირას, მაგრამ
ბავშვობაში შეძენილმა ავადმყოფობამ კვლავ იჩინა თავი და ისევ
ცხინვალს მოაშურა.
ერთხანს, აპათიაში ჩავარდნილი, იაპონელი უძლური და
მოხუცი ადამიანებივით, ცხინვალში ნარაიამას მთას ეძებდა, რათა
ყველაფრისთვის წერტილი დაესვა. კიდევ კარგი, ვერ იპოვა ასეთი
უკაცური და მიუვალი ადგილი ჩვენს შემოგარენში.
შემდეგ იგი თავს უკეთ გრძნობდა და მუშაობაც განაგრძო. მისი
გამოფენები ისევ იმართებოდა ცხინვალში. ბოლოს, ოქტომბერში, კოსტა
ხეთაგუროვის დღისადმი მიძღვნილ ზეიმზე უჩვენა თავისი ახალი
ნამუშევრები სტუმრებს. „ვაჟა ფშაველას ნათესაობის შესახებ ბევრი
მსმენია, დედისგან, მედო ცქიმანაურისაგან. კოსტა ხეთაგუროვთან კი
მხოლოდ გვარი მაკავშირებს, თუმცა, კარგი იქნებოდა, ისიც ყოფილიყო
ჩემი ნათესავიო“, - ამბობდა ღიმილით ბატონი როლანდი.
მასთან საუბრისას სიკეთისა და კეთილშობილების ისეთ აურაში
ვგრძნობდი თავს, რომ სულ მავიწყდებოდა, ამქვეყნად სიავე და
სიბოროტეც რომ არსებობდა.
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ფილოლოგიის დოქტორი და
მრავალშვილიანი დედა
ნინო მინდიაშვილი
ახლახან ხელში მომხვდა ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომ
ცემლობის მიერ დაბეჭდილი კრე
ბული
„გალაკტიონის
სემინარის
დღიურები“, რომელიც თსუ-ს უახ
ლესი
ქართული
ლიტერატურის
ისტორიის კათედრასთან არსებული
გალაკტიონის
კაბინეტის
მიერაა
მომზადებული.
ბევრი საინტერესო რამ წავიკითხე დიდი პოეტის ცხოვრებისა
და შემოქმედების შესახებ. ამის გარდა კრებულში, თურმე, კიდევ
ერთი სიურპრიზი მელოდა. სათაურით „გალაკტიონი ცხინვალში“
დაბეჭდილი წერილის ავტორია ნინო მინდიაშვილი. თვალწინ
დამიდგა გასული საუკუნის 80-იანი წლები, როცა ცხინვალში ქართულ
გაზეთ „საბჭოთა ოსეთის“ რედაქციის კულტურის განყოფილებაში
ხშირად მოდიოდა უცხოდ ცისფერთვალება, ლამაზი ქალიშვილი,
მოჰქონდა ინფორმაციები, ჩანახატები. რამდენადაც მოკრძალებული და
უპრეტენზიო ავტორი იყო, იმდენად გაბედულად გამოთქვამდა თავის
მოსაზრებებს ცხინვალის დრამატული თეატრის ქართული დასის
სპექტაკლებზე, ქართული პოეტების ახლადგამოცემულ ლირიკულ
კრებულებზე, ცხინვალის საუკუნოვან N1 ქართულ საშუალო სკოლაში
გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებაზე, სადაც იგი დამამთავრებელი
კლასის მოსწავლე იყო.
სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა ცხინვალის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე განაგრძო. მეორე კურსზე
იყო, როცა, კონფლიქტის გამო, ცხინვალის დატოვება მოუწია,
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გორში გადასულ ინსტიტუტს გადაჰყვა და თვალთახედვის არედან
დამეკარგა...
აი, ახლა კი წიგნი მიდევს წინ და ნინოსთვის დამახასიათებელი
ლაკონური სტილით დაწერილ სტატიას ვკითხულობ. ცხინვალში
გალაკტიონის ორჯერ ჩამოსვლასთან დაკავშირებით 1932 და 1952
წლებში.
კრებულმა ნინო მომაძებნინა და რაოდენ დიდი იყო ჩემი გაოცება,
როცა ჯერ სულ ახლაგაზრდა ქალი ოთხი შვილის დედად და უკვე
დიდი ოჯახის დიასახლისად წარმომიდგა.
მერე მოვისმინე ნინო მინდიაშვილისა და გია სადაღაშვილის
ოჯახის ისტორია.
ნინომ მიამბო, რომ ჯერ კიდევ ინსტიტუტში სწავლისას უახლესი
ქართული ლიტერატურის ლექტორმა, აწ განსვენებულმა ავთანდილ
ცოტნიაშვილმა ჩააგონა, რომ სწავლა ასპირანტურაში გაეგრძელებინა.
თუკი ვინმეს შეამჩნევდა ნიჭსა და მეცნიერული კვლევის უნარს,
ბატონი ავთანდილი უსათუოდ უბიძგებდა ხოლმე სამეცნიერო
გზისაკენ. ნინოს მსგავსი, ათობით მისი ყოფილი სტუდენტი იხსენებს
მას დღესაც მადლიერებით. ნინომაც დაუჯერა. 1994 წელს დაამთავრა
ინსტიტუტი და ბოლო კურსზე მომზადებული რეფერატით თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის უახლესი ქართული ლიტერატურის
კათედრას მიაკითხა. კათედრის წევრები გულთბილად შეხვდნენ
ცხინვალიდან დევნილ ქალიშვილს. განსაკუთრებული ამაგი დასდო
რევაზ მიშველაძემ. როგორც კი დაუმტკიცეს თემა „მურმან ლებანიძის
პუბლიცისტური ლირიკა“. მაშინვე მიმართა დიდებულ პოეტს.
დაამთავრებდა თუ არა რაღაც ნაწილს, მაშინვე მურმან ლებანიძესთან
მიჰქონდა წასაკითხად. ისიც ყოველნაირად ეხმარებოდა ახალგაზრდა
ხარისხის მაძიებელს. მომდევნო წელს უკვე თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან არსებულ ასპირანტურაში განაგრძო სწავლა.
ამასობაში ახლობელთან შემთხვევით გაიცნო ახალგაზრდა
სიმპათიური კაცი, გია სადაღაშვილი. გიას თვალში მოუვიდა
ქალიშვილი და ალბათ, გულმაც უკარნახა მისი სულიერი სითბოს
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შესახებ, თორემ სხვას ასე იოლად ვერ გაუბედავდა: ქვრივი ვარ, სამი
მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს გასაზრდელი,.. ცოლად გამომყევიო...
თვითონ ოცდარვა წლისა იყო, ნინო - ოცდაოთხის.
ნინოს, ალბათ, სულ სხვანაირი წარმოედგინა თავისი ცხოვრების
თანამგზავრი, მაგრამ გიას შინაგანმა კულტურამ და ინტელექტმაც
მოხიბლა, გარეგნობამაც, მისი პატარებისადმი თანაგრძნობითაც
განიმსჭვალა და მალე დაქორწინდნენ კიდეც.
და დაიწყო ნინოსთვის გმირობის ტოლფასი დღეები. შინ დახვდა 5
წლის სოფიკო, 3 წლის შალვა და ერთი წლის ქრისტინე. მათი მოვლა,
საჭმელი, მეზობელი, სტუმარი, სადისერტაციო თემაზე მუშაობა...
დილით ჯერ სოფიკოს წაიყვანდნენ სკოლაში, მერე მომდევნოებს
დატოვებდნენ საბავშვო ბაღში, თვითონ უნივერსიტეტში მიდიოდა,
სადაც უკვე ლექციების წაკითხვა ანდეს. შუადღისას სოფოს სკოლიდან
გამოიყვანდა და საჯარო ბიბლიოთეკაში ერთად მიდიოდნენ. ნინო
თავის თემაზე მუშაობდა, სოფო გაკვეთილებს ამზადებდა. მერე ისევ
ჩამოუვლიდნენ პატარებს და საღამოს სახლში ერთად გროვდებოდნენ.
ამდენს რას გაუძლებდა, რომ არ ყოფილიყო მეუღლის მხარდაჭერა
ყველა საქმეში; დედის, მარინა გოგინაშვილის დახმარება და ზრუნვა,
რომელსაც თვეობით მიჰყავდა ბავშვები თავისთან, რომ ნინოს
დისერტაციაზე ემუშავა. ამ საქმეში ყველა თავისებურად ეხმარებოდა.
2001 წელს ნინო მინდიაშვილმა დისერტაცია ბრწყინვალედ
დაიცვა და ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი გახდა. ამჟამად
იგი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და
დოქტორანტურის სამსახურის უფროსია.
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შალვა მასწავლებლის გახსენება
შალვა ნებიერიძე
თხილის
წნელით
დაწნული
ვენახის ცალფა კარი გამოიხურა,
სარაზავი პატარა ჯოხით გაამაგრა და
სისველისაგან აპრიალებულ ბილიკს
ფიქრში გართული გაუყვა სახლისაკენ.
„ყურძენი მალე მოიკრიფება. პატა
რა ქვევრის გარეცხვა მომიწევს;
სადიდო აღარაფერია. დანარჩენი
ჩურჩხელებისთვის
დასჭირდება
ანას; თუმცა... „და ფიქრს გაუღიმა...“
ანას კი არა - შვილიშვილებს: ბელას,
გელას, მეგის, მაიას, ზვიადს, კოკას;
წელს უკვე თეაც გაუსინჯავს გემოს“.
ბილიკს
ბეღურებივით
აჟრიამულებულნი
მოაწყდნენ
ჩანთააკიდებული ბიჭუნები; მის დანახვაზე გვერდით ნესტგამჯდარ,
გადაყვითლებულ ბალახზე გადავიდნენ, გზა დაუთმეს და თან
მოკრძალებით მიესალმნენ:
- სალამი, შალვა მასწავლებელო!
- სალამი, მაგრამ ბილიკზე გადმოდით, ბალახებში დასველდებით,
- და წასათამამებლად მეწინავეს ქოჩორიც მოუჩეჩა.
ორიოდე ნაბიჯიღა აკლდა სახლამდე,
ახალგაზრდა კაცის ხმა წამოეწია:

რომ

ღობის

იქიდან

- ნედლი კაკალი მიირთვით, შალვა მასწავლებელო! - მეზობელი,
მისი ნამოწაფარი ვაჟკაცი კაკლის ტოტზე გასულიყო დიდი ხალით;
მისმა მეუღლემ სავსე პეშვით გადმოაწოდა დაკროლილი კაკალი. უარი
ვეღარ უთხრა, თან გულში სითბოდ ჩაეღვარა უკვე ორჯერ ზედიზედ
მოსმენილი სიტყვები: „შალვა მასწავლებელო“.
ინსტიქტურად გატეხა კაკალი, ნიგოზს გემო გაუსინჯა და უკვე
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გაღიმებული შევიდა სახლში.
- ვენახში განძი ხომ არაფერი აღმოგიჩენია, შალიკო, რაღაც
გახარებული ჩანხარ, - ღიმილით შეეგება მეუღლე.
- ეჰ, ჩემო ანა, განძს ვენახში რა უნდა!.. მას კეხვის რომელ კუთხეში
არ შეხვდები და განა მარტო კეხვში?!
- ჰო, შენ ისევ მოწაფეებთან ხარ, - ხელი ჩაიქნია ქალმა და გაზქურას
მიუტრიალდა.
შალვა კი დივანზე ჩამოჯდა და ფიქრებს გაჰყვა...
თითქმის ოთხი ათწლეულის მანძილზე სკოლა იყო მისი მეორე
ოჯახი. ისტორიას ასწავლიდა ჯერ ერთ თაობას, მერე მათ შვილებს,
შვილიშვილებს... კეხვის საშუალო სკოლის აღზრდილებს იმ საგნის
ცოდნაში თავი არასოდეს შეურცხვენიათ უმაღლეს სასწავლებელში
მისაღები გამოცდების ჩაბარებისას; მაგრამ მთავარი ის იყო, რომ შალვა
მასწავლებელი მათთვის (და არა მარტო მათთვის, მათი მშობლებისთვის,
სკოლის პედკოლექტივისთვის, მეზობელ-ნათესავებისთვის. ავტ.)
ობიექტურობის, პატიოსნების, კაცობის ეტალონი იყო.
თანამდებობას არასოდეს დახარბებია, თუმც მაინც მოუწია - ხან
ძარწემის არასრული საშუალო სკოლის დირექტორი იყო, ხან კეხვის
საშუალო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე, მუშა-ახალგაზრდობის
საღამოს სკოლის დირექტორი; მაინც ყველაფერს თავისი საგნის
გაკვეთილები ერჩია. და ახლა, პენსიაზე გასულს, თუმცა სამოცდაათს
გადააბიჯა, ისე მოენატრება ხოლმე კლასში შესვლა და გაკვეთილის
ჩატარება, რომ ხშირად ეჭვი იპყრობს, ხომ არ შევცდი, სკოლა რომ
მივატოვეო. მაგრამ ასპარეზი ხომ ახალგაზრდებს დაუთმო, მათ
ვისთვისაც იღვწოდა მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება.
მახსოვს, ჩვენც ყელაფერს გვერჩია ისტორიის გაკვეთილები,
შალვა მასწავლებლის მკერდისმიერი, თბილი ხმა, მისი მდიდარი
ლექსიკა, უჩვეულო უნარი - თხრობის დროს გადავეყვანეთ იმ
ეპოქაში, იმ მოვლენების მონაწილედ გვეგრძნო თავი, რაზედაც
იგი გვესაუბრებოდა; ინტერესით განგვაწყობდა საგნისადმი,
მასწავლებლისადმი. გაკვეთილის უსწავლელად მოსვლასაც იოლად
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ვერავინ გაბედავდა - ვიცოდით, თუ კარგად ნასწავლს შეგვიქებდა,
წაგვახალისებდა, არც უცოდინარობას გვაპატიებდა. არავითარი
მიკერძოება არ შეგვიმჩნევია წლების მანძილზე მისთვის. საკუთარი
შვილებივით გვიფრთხილდებოდა, გვარიგებდა. თვითონ სულით
წმინდა და პატიოსანი ჩვენშიც ამ თვისებების ჩანერგვას ცდილობდა;
მხოლოდ კარგს ეძებდა და კარგს ხედავდა ადამიანში, მაგრამ თუ
თაღლითობას შეამჩნევდა ვინმეს, ვაი მისი ბრალი... ერთი ჩემი
თანაკლასელის სიცრუე გამომჟღავნდა და მერე, კარგა ხანს ვერ
დაუვიწყა... მისი შემყურე ჩვენ როგორღა ვიცრუებდით! სხვებისაგან
თუ ხშირად ლანძღვასაც არაფრად ვაგდებდით, შალვა მასწავლებლის
ერთ ირიბ გადმოხედვაზე სინდისი გვქენჯნიდა.
გვიანი შემოდგომის ერთ დღეს, არ ვიცი, რა ბავშვურმა სიცელქემ
მოგვიარა და უკვე მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეები შატალოზე
წავედით. სად არ ვიხეტიალეთ, გავერთეთ და ვიღას ახსოვდა სკოლა...
იქ კი ერთი ამბავი ამტყდარიყო. მასწავლებლებს ჯერ სახლებიდან
დაეწყოთ ჩვენი ძებნა; როგორც იქნა გვიპოვეს და მიგვაბრძანეს კლასში.
სასჯელად ყველა გაკვეთილი ჩაგვიტარეს საღამომდე. არც დაცინვა
დაგვაკლეს, არც საყვედურები. შალვა კი მარტო სათითაოდ გვიმზერდა
გამჭოლი მზერით და თუმცა იმ დღით ისტორიის გაკვეთილი არ
გვქონია, მაინც ყველაზე უფრო მისი გვერიდებოდა.
საღამოს სახლში მოსულს დედაჩემისაგან უფრო იმის გამო მომხვდა,
რომ შალვას ესაყვედურებინა - ყველაზე რომ მეფიქრა, თქვენი
ქალიშვილისგან არ მოველოდიო.
სკოლის დამთავრების აღსანიშნავ საღამოზე ბევრი ვერაფერი
ვუთხარით ჩვენს საყვარელ მასწავლებელს, რადგან ჯერ ისევ
მოგვდევდა სკოლისდროინდელი მოკრძალება და ენას გვიბორკავდა.
მას შემდეგ რამდენჯერაც ერთმანეთს შევხვდებით თანაკლასელები,
გავიხსენებთ სკოლის წლებს, უსათუოდ მასაც მოვიგონებთ თბილად,
მოწიწებით. ახლა ამ ჩემი წერილით მარტო ჩემი კი არა, ათეულობით
მისი აღზრდილის სახელით მსურს ვუთხრა: გმადლობთ, სპეტაკო
ადამიანო! გმადლობთ გულის იმ სითბოს, სულის იმ ნაწილისათვის,
რომელიც ჩვენ შემოგვწირეთ, რითაც უსაზღვრო ადამიანური სიკეთე
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ჩაგვინერგეთ!
კეხვისა თუ მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებნი დღესაც სიამოვნებით
იხსენებენ მის საინტერესო ლექციებს საერთაშორისო თემაზე თუ სხვა
საკითხებზე. ორმოც წელზე მეტი გამოდიოდა შალვა მათ წინაშე ასეთი
საუბრებით. ამიტომაც არის, რომ მის პირად არქივში სხვა სიგელებთან
და მედლებთან ერთად ინახება საქართველოს პოლიტიკური და
მეცნიერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის
პრეზიდიუმის მიერ გაცემული სიგელიც. აქვეა სახალხო განათლების
წარჩინებულის სამკერდე ნიშანი. მას 1959 წელს მიენიჭა საქართველოს
სსრ დამსახურებული მასწავლებლის წოდება. ასეთია მოკლე ნუსხა
მისი დამსახურების ამსახველი ჯილდოებისა. მეუღლესთან, ანა
ბელიანიძესთან ერთად შალვამ სამი ქალიშვილი აღზრდა, სამივემ
მიიღო უმაღლესი განათლება, დაოჯახდნენ, არც შვილიშვილების
სიხარული მოაკლეს მშობლებს. ოქროს ქორწილი გადაიხადეს შალვამ
და ანამ.
მისი ქალიშვილები სკოლაშიც ყველას სჯობნიდნენ და ოჯახშიც
უსაქმოდ ვერ ნახავდით. ამაშიც დიდი იყო მშობლების პირადი
მაგალითის ძალა. როცა სკოლაში არ ეჩქარებოდა, შალვა მაშინაც
დილაადრიან დგებოდა. სულ იმის ფიქრში იყო, უქმად არ გაეცდინა
დრო; მესერი იქნებოდა გამოსაცვლელი, თუ საქათმის კარი
ჩამოსაბმელი, სათოხნი იქნებოდა, თუ საკრეფი - თავის საქმესაც
მოილევდა, მეზობელსაც წაახმარდა ხელს, და-ძმებსაც ხშირად
აკითხავდა ოჯახებში. ...და რაც არ უნდა ეკეთებინა, ფიქრით მაინც
სკოლაში იყო, მოსწავლეებთან.
- ერთი რამ მიკვირს; ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ კლასიდან
უკმაყოფილო გამოვსულვარ, მოსწავლეს უცელქია ან გაკვეთილი
არ მოუმზადებია კარგად. სიზმარში კი ყოველთვის კმაყოფილი და
ნასიამოვნები გამოვდივარ კლასიდან, - ამბობდა შალვა და ისეთი
შუქით უნათდებოდა სახე, როგორც არც ერთი სხვა ამბის მოგონებისას.
ჭეშმარიტად, სკოლა, ბავშვები იყვნენ შალვა ნებიერიძის ბედნიერება,
მისი მეუღლეც მის გვერდით იღვწოდა ათეულ წლობით დაწყებით
კლასებში, ისე, რომ ოჯახი ერთი მიზნისაკენ იყო მიმართული.
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ცხინვალში დაბრუნების იმედით
ვენერა სომხიშვილი
ჩემი
ყოფილი
პედაგოგის
(ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტიდან), ქალბატონი ვენერა
სომხიშვილისთვის კარგა ხანია დამდ
გარა სთვლის ჟამი. იგი ორმაგად იმკის
იმ სიყვარულს, რაც ათეული წლები
გასცემდა თავისი მოსწავლეებისთვის,
სტუდენტებისთვის, კოლეგებისთვის, ზო
გადად ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც
მასთან ურთიერთობა ჰქონია. შარშან რომ
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის
ხარისხი მიენიჭა და ცხინვალის რეგიონის
პედაგოგ-მეცნიერთაგან
ერთადერთია
ამ წოდებით, ესეც ათეული წლების მანძილზე გაწეული დიდი
მეცნიერული შრომის ნაყოფია.
მიზანსწრაფულობით ახალგაზრდობიდანვე გამოირჩეოდა. ჯერ
კიდევ ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტმა დაწერა
შრომა „სოფელ ბროწლეთის (გორის რაიონის სოფელი ბროწლეთი მისი
დედულეთია) მცხოვრებთა მეტყველება“. პროფესორ ალექსანდრე
ღლონტის ხელმძღვანელობით შრომამ სტუდენტთა რესპუბლიკურ
კონკურსზე პირველი ადგილი მოიპოვა. ამას მოჰყვა სტუდენტთა მიერ
ქსნის ხეობაში მოწყობილი ექსპედიციის დროს შეგროვებული მასალის
საფუძველზე დაწერილი შრომა „სოფელ ანჩავეთის მცხოვრებთა
მეტყველება“, რომელმაც კვლავ პირველი პრემია მოუტანა. ვენერა
სომხიშვილმა ამ მიმართულებით მეცნიერული კვლევა-ძიება განაგრძო
ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ლენინგორის (ახლანდელი
ახალგორი) რაიონის მთიან სოფელ ლარგვისის საშუალო სკოლაში
პედაგოგობის დროსაც. გულთბილი და ალალი მთიელების ჭირისა და
ლხინის მოზიარე გახდა და მათაც შვილივით შეითვისეს იგი.
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ლარგვისში მუშაობისას დაწერა ნაშრომი - „ქსნის ხეობის
მეტყველება“, რომელიც ვენერა სომხიშვილმა 1970 წელს წარადგინა
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად,
რომლის ბრწყინვალედ დაცვის შემდეგ ცხინვალის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგემ
იგი თავის კათედრაზე მიიწვია. დღემდე კითხულობს ლექციებს, აწ
უკვე გორში განთავსებულ ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,
თანამედროვე ქართულ ენაში, დიალექტოლოგიასა და სტატისტიკაში.
ინსტიტუტში მოსვლისთანავე მოიტანა ქართული ენის სწავლების
თავისი მეთოდი, რომელიც თეორიისა და პრაქტიკის ოპტიმალურად
შერწყმას ითვალისწინებდა, სტუდენტებს საგანსაც გვაყვარებდა და მის
ღრმად შესწავლასაც გვიადვილებდა. შემდგომში ბევრი მისი ყოფილი
სტუდენტის და ახლა უკვე პედაგოგისგან მომისმენია, რომ ქართული
ენის გრამატიკა ვენერა სომხიშვილისგან ვისწავლე და დღესაც მისგან
ნასწავლით ვასწავლი ჩემს მოსწავლეებსო.
მალე იმაშიც დავრწმუნდით, რომ, მართალია, მკაცრი და
მომთხოვნი იყო, მაგრამ თითოეული სტუდენტის ბედს ითავისებდა
და ხშირად ცხოვრებისეული საკითხების გადაჭრაშიც ეხმარებოდა. იგი
ისეთივე დარჩენილა ოცდაათი წლის შემდეგაც, რადგან მადლიერების
გრძნობითა და პატივისცემით საუბრობენ ქალბატონ ვენერაზე დღეს
მისი სტუდენტები: მედეა ჩალაური, თამარ ბიძინაშვილი, ლალი
მაზმიშვილი და ყოფილი სტუდენტებიც, დღეს რომ მის გვერდით
მოღვაწეობენ - მეცნიერებათა კანდიდატები, დოცენტები: ლელა
მელაძე, გულნაზ კაჟაშვილი, ზაზა და მამუკა ცოტნიაშვილები...
წლების მანძილზე იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის
გამგე. სამეცნიერო საბჭოს მდივანი, პედაგოგიკის ფაკულტეტის
დეკანი, დღეს კი ქართული ენის კათედრის გამგეა. კვლავ ამზადებს
სტუდენტებს სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისთვის,
სადაც მათ წარმატებებში დიდი როლი მიუძღვის ვენერა სომხიშვილს.
ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში გამოიცა მისი შრომა
„ქსნის ხეობის ქართლური“, იგი შემდეგ ერთ-ერთი შემადგენელი
ნაწილი გახდა ვენერა სომხიშვილის დისერტაციისა „ლიახვისა და
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ქსნის ხეობათა ქართლური“, რომელიც მან შარშან საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დარგში სადისერტაციო
საბჭოს სხდომაზე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის
მოსაპოვებლად წარადგინა. შრომა ღრმად და საფუძვლიანად
გააანალიზეს და მაღალი შეფასება მისცეს ინსტიტუტის დირექტორმა,
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა,
პროფესორმა გუჩა კვარაცხელიამ, ოფიციალურმა ოპონენტებმა,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორებმა: პროფესორებმა თედო
უთურგაიძემ, ავთანდილ არაბულმა, ინეზა კიკნაძემ, ქალბატონი
ვენერას კოლეგებმა მშობლიური უნივერსიტეტიდან.
გულის სითბოს უზღვავი მარაგი აქვს ღვაწლმოსილ პედაგოგს,
მაგრამ მაინც ცხინვალიდან ლტოლვილი ოჯახების შვილებისადმი
იჩენს განსაკუთრებულ მზრუნველობას, ცდილობს, ისე გაუწოდოს
დახმარები ხელი, რომ თავმოყვარეობა არ შეელახოთ ახალგაზრდებს.
ოჯახშიც ბედნიერია ქალბატონი ვენერა. მისი მეუღლე, ძირძველი
ცხინვალელი ალექსანდრე ცოტნიაშვილი ეკონომისტია და თავისი
პროფესიით საქმიანობს, ვაჟი და რძალი პედაგოგები არიან. პატარა
ალექსანდრე კი მთელი ოჯახისა და განსაკუთრებით ბებოს ნებიერაა.
მხოლოდ ერთადერთი ოცნებაღა რჩება მთელს ოჯახს - ცხინვალში
დაბრუნება. ამ ოცნების ახდენის იმედი არ გადაუწურავს ოჯახის დიდ
დიასახლისს.
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ორად განაწილებული სიყვარული
ნელი ჯიოშვილი-სალამაძე
ოთხი
ათეული
წელი
გავიდა მას შემდეგ, რაც 18
წლის ქალიშვილმა პირველად
შედგა ფეხი სცენაზე. დღესაც
გუშინდელივით ახსოვს ნელი
ჯიოშვილ-სალამაძეს პირველი
როლი
გიორგი
ერისთავის
პიესაში „სამშობლო“, რომელიც
ტყვიავის კულტურის სახლ
ში დადგეს სადიპლომო ნამუ
შევრად თბილისის თეატრალური სასწავლებლის სტუდენტებმა.
მერე სპექტაკლი ცხინვალის სახელმწიფო დრამატულ თეატრშიც
წარმოადგინეს. ქეთევანის როლის შემსრულებელი ქალიშვილი ისე
მოეწონათ, რომ თეატრის მთავარმა რეჟისორმა ანდრო ჟაჟიევმა და
ქართული დასის წამყვანმა მსახიობმა გრიგოლ ქოქოევმა რამდენიმე
დღის შემდეგ ნელის შინ მიაკითხეს და ქართულ დასში მსახიობობა
შესთავაზეს. მას უფრო კინო იტაცებდა. თეატრისა კი ეშინოდა, მაგრამ
სძლია სიმორცხვეს და დათანხმდა.
იმ ხანებში რეჟისორი პავლე ფრანგიშვილი ავქსენტი ცაგარელის
„ციმბირელს“ დგამდა - ნელის ვაროს როლი მისცეს. რეპეტიციებზე
ვერაფრით მოახერხა, ბუნებრივად გამოეხატა მამის დაბრუნებით
გამოწვეული სიხარული და რეჟისორის შენიშვნაზე შეცივნებულივით
იბუზებოდა, მაგრამ პრემიერაზე თვითონაც რომ არ მოელოდა, ისე
ითამაშა.
ნელი ჯიოშვილი პატივისცემით მოიხსენიებს ცხინვალის
ქართული თეატრის რეჟისორებს: სიკო ვაჩნაძეს, სერგო ახალაძეს, რემ
შაფთოშვილს, ილო მაცხონაშვილს, მოსე დანელიშვილს, გრიგოლ
ლაღიძეს, უშანგი მინდიაშვილს, რომლებმაც მისგან პროფესიონალი
მსახიობი გამოძერწეს. ცხინვალელმა მაყურებელმა შეიყვარა მისი
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ნორა როდრიგოვა (ავგუსტინ კუსანის „ცენტრალური თავდამსხმელი
მოკვდება გარიჟრაჟზე“), დონა ისიდორა (მაინ რიდის „უთავო
მხედარი“), ნატაშა (ვადიმ სობკოს „შორეული ფანჯრები“), ანჟელიკა
(მოლიერის „ჟორჟ დანდენი“), მაია (ურჯუმელაშვილის „მძახლები“),
სონა (ცაგარელის „ხანუმა“) და სხვა.
მსახიობის წარმატებას ხელს უწყობდა ბუნებრივი სცენური
მონაცემები: გარეგნობა, მეტყველება, განცდათა უშუალოდ გამოსახვის,
როლში ღრმად წვდომის უნარი და ზომიერების გრძნობა.
ცხინვალის თეატრში თბილისიდან ხშირად ჩამოდიოდნენ
ცნობილი მსახიობები და ზოგიერთ დადგმაში თამაშობდნენ კიდეც.
ნელის გივი ბერიკაშვილთან მოუწია ნინელის როლის შესრულება
ოტია იოსელიანის პიესაში „ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი“.
თვალებგაბრწყინებული იხსენებს ცხინვალის თეატრში დიდი
ვერიკო ანჯაფარიძის გვერდით განსახიერებულ თამარს ალ. ჩხაიძის
„შთამომავლობაში“, რომელშიც ქალბატონი ვერიკო ფატი გურიელს
თამაშობდა.
სპექტაკლის დასასრულს, ფარდამ რომ გაჰყო მაყურებელი და
მსახიობები, ქალბატონმა ვერიკომ მილოცვის მაგივრად ნელის
ჩასჩურჩულა: „იცით, მე თქვენ მომეწონეთ“. „ჩურჩული“ კარგა
ხმამაღლა გაისმა და მსახიობმა ზაურ გასიევმაც მოჰკრა ყური. მერე
ხუმრობით თითი დაუქნია ნელის: აბა, აბა, თავი არ გამოიდო, რაკი
ქალბატონ ვერიკოს მოეწონეო. თუმცა ყველამ, და მათ შორის ზაურმაც
იცოდა, რომ ნელისგან შორს იყო პატივმოყვარეობა და მედიდურობა;
თავმდაბლობა და გულთბილობა იყო და არის მისი ხასიათის
თვისებები.
ყოველთვის სიამოვნებდათ ნელისთან პარტნიორობა საქართველოს
სახალხო არტისტებს: ირაკლი შერაზადაშვილს და იოსებ ცხვირაშვილს.
დამსახურებულ არტისტებს: რაისა პლიევას, ვანო დარბუაშვილს,
გრიგოლ ქოქოევს, თამარ გასანოვას, ზაურ გასიევს, თეიმურაზ
მეშვილდეს. მათთან გაატარა ახალგაზრდობის წლები, ისწავლა
სცენაზე მოძრაობა, მეტყველება.
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- ბევრი მათგანი გარდაიცვალა უკვე და ისე წავიდნენ ამქვეყნიდან,
მათი წილი ცრემლიც ვერ გავატანე, - ხმაათრთოლებული მომითხრობს
ნელი და იმდენი დაგროვებია ეს ცრემლი ცხინვალიდან დევნილთა
თეატრის მსახიობს, რომ კარგა ხანს ვეღარ ახერხებს მის შემშრალებას.
მერე ზოგი კურიოზი ახსენდება და სათნო სახეს ახლა ნაღვლიანი
ღიმილი უნათებს.
იმდენად უყვარდათ უფროს კოლეგებს თავისი თვისებების გამო
ნელი ჯიოშვილი, რომ თაობათა შორის ჩვეულებრივ არსებული
მეტოქეობის ნაცვლად, ყველანაირად უფრთხილდებოდნენ და მხარს
უჭერდნენ. ზამთარში გაყინულ კულისებში რომ გავიდოდა, მომდევნო
მოქმედების დაწყებამდე მუმა (ასე ეძახდნენ თეიმურაზ მეშვილდეს)
თბილ პალტოს მოახურავდა ხოლმე სასწრაფოდ. მაინც გაცივდა,
სერიოზულად გახდა ავად და საავადმყოფოში მოხვდა. სამი თვე
მოსწყდა თეატრს. იწვა პალატაში დეპრესიაში ჩავარდნილი, გამხდარი,
გაყვითლებული. რეჟისორმა უშანგი მინდიაშვილმა რომ ნახა ასეთ
დღეში, დიდხანს ესაუბრა, ბოლოს დაარწმუნა, რომ მისი წამალი
თეატრი და ახალი როლი იყო. „თავისუფალ თემას“ ამზადებდნენ.
რეჟისორმა მთავარი როლი შესთავაზა, მაგრამ ნელიმ დედის როლზე
უარი თქვა, ანგელინა მომეცითო. კარგად გამოუვიდა, სახასიათო
როლად აქცია. მართლაც, უშველა თამაშმა - ისეთი ტაშით ხვდებოდა
და აცილებდა დარბაზი, რომ სიხარულმა ავადმყოფობა დაავიწყა.
წლების მანძილზე თუ თვითონ იყო ყველაზე ახალგაზრდა
თეატრში, ახლა პირიქით, ყველაზე უფროსია და რაც თავის დროზე
უფროსი კოლეგებისაგან სითბო და ზრუნვა ახსოვს, ახლა თვითონ
უბრუნებს ახალგაზრდებს.
თითქოს შეუძლებელია, ადამიანს ყველა მოსწონდეს და
უყვარდეს. ქალბატონ ნელის კი სწორედ ყველა თავისი კოლეგისთვის
ყოფნის თბილი სიტყვები. ყველასთვის შესაქებად რაღაცა ისეთ
დამახასიათებელს გამოძებნის, სხვა რომ ვერც შეამჩნევდა.
ოჯახშიც მზრუნველი მეუღლე და დედაა, ამასთან - ქმარ-შვილის
მეგობარიც. ნელი და მისი ძმა გურამი დედამ უმამოდ დაზარდა. ის
იყო მათთვის ყველაფერი ამქვეყნად და ნელიც მას ბაძავს - ორივე
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ვაჟით ამაყობს. ვაჟა სალამაძემ თსუ-ს ეკონომიკის ფაკულტეტი
დაამთავრა წარჩინებით, ასპირანტურაც, ახლახან კი ამერიკაში წავიდა
იურიდიული განათლების მისაღებად. გიაც ეკონომიკურზე სწავლობს.
მათ შვილებს, ნელის სახით, საყვარელი ბებია ჰყავთ. დევნილები კი
ჰქვიათ, მაგრამ არ წუწუნებენ, ცდილობენ, სადაც არიან, იქ აუწყონ
ფეხი ყოველდღიურობას.
ნელი ჯიოშვილი-სალამაძის სიმდიდრე ოჯახი და თეატრია.
ორივეს თანაბრად ახმარს ენერგიასა და გამოცდილებას, ორივესთვის
ყოფნის გულის სითბო და სიყვარული.

თენგიზ და ნაზი ჟუჟნიაშვილები სხვანაირ ცხინვალში
დაიზარდნენ
ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩაზე, ერთ ძველ, მაგრამ კოპწია სახლში
ცხოვრობენ ქალაქში ცნობილი სტომატოლოგები, და-ძმა თენგიზ
და ნაზი ჟუჟნიაშვილები. პარმაღის წინ გაშენებული იშვიათი ჯიშის
ნაირფერი ვარდებიც მასპინძლებივით გულგაშლილი ხვდებიან
სტუმარს გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე. ამ კარ-მიდამოში
მოხვედრილი თავს შინაურ ატმოსფეროში ვგრძნობ და მასპინძლებთან
კონტაქტიც მიადვილდება.
და-ძმასთან საუბრისას ცოცხლდება ძველი ცხინვალის სურათები.
ოთახი თითქოს ნოსტალგიის ხელშესახები გრძნობით ივსება.
- ერთი დიდი სოფელივით იყო ცხინვალი, - იხსენებს ქალბატონი
ნაზი, - ახლანდელი ჯავის ქუჩიდან ენგელსის ქუჩის მთელ სიგრძეზე
ბულვარი ჩაუყვებოდა. კასრაძეების სახლის წინ უზარმაზარი
კაკლის ხეები იდგა. მათ ჩრდილში ჩარიგებულ გრძელ ხის სკამებზე
მოიყრიდნენ ხოლმე თავს ხნიერი ქალაქელები. ხანდახან მათ
ახალგაზრდა მოსეირნეებიც უერთდებოდნენ. პატარებიც შორიახლოს
ვტრიალებდით და მათ საუბარს ვაყურადებდით. ირჩეოდა შინაური
და საგარეო საქმეები. ხუმრობდნენ, ოხუნჯობდნენ, ხან მღეროდნენ
კიდეც. მაშინ ოსები ქართულად ლაპარაკობდნენ და ქართველების
უმრავლესობამაც იცოდა ოსური.
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- და, საერთოდ, ძალზე თბილი, მეგობრული ურთიერთობა
ჰქონდათ ერთმანეთთან ცხინვალელებს - ქართველებს, ოსებს სომხებს,
ებრაელებს. - აგრძელებს დის საუბარს ბატონი თენგიზი, - ყველა
ერთად იყო ჭირშიც და ლხინშიც. ერთმანეთს შვილებს უნათლავდნენ.
ვინმეს რომ წამოსცდენოდა - შენ ოსი ხარ, ან შენ ქართველიო, ალბათ,
ჩაქოლავდნენ.
სკოლებში სწავლება მაშინ ქართულ ენაზე იყო და ყველა ეროვნების
მოზარდები ერთად სწავლობდნენ. თენგიზ ჟუჟნიაშვილს ბევრი
მეგობარი ჰყავდა. მაგრამ ებრაელი ილია ბინიაშვილი, თურმე, ყველას
ერჩია. ალალი, გულკეთილი ბიჭი ძმებივით იყვნენ ერთმანეთთან.
თბილისშიც ერთად მოუწიათ სწავლის გაგრძელება და ერთად
იყოფდნენ სტუდენტურ ლუკმას. უკანასკნელ კაპიკსაც ერთად
ხარჯავდნენ. ახლა ილია ისრაელშია და თენგიზი ძალზედ განიცდის
მასთან სიშორეს.
თევდორე ჟუჟნიაშვილსა და ოლა მაისურაძეს შეხმატკბილებული
ოჯახი ჰქონდათ. ალალი შრომით ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავისი
საკმარი ქვაცა ჰქონდათ და კაკალიც. სოფელ ერედვში, მამაპაპეული
მიწის ფართობზე მოწეული სიმინდ-ლობიოთი, ბოსტნეულითა და
ხორბლით ახალ მოსავლამდე გაჰქონდათ თავი. ბავშვები დაიზარდნენ
და ინსტიტუტში მოეწყვნენ. ცხინვალის N1 საშუალო სკოლის
დამთავრების შემდეგ ჯერ თენგიზი გახდა თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო ინსტიტუტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი.
რამდენიმე წლის შემდეგ კი, ცხინვალის ქალთა სკოლის სრული კურსი
რომ დაამთავრა, ნაზიმაც ძმის სპეციალობა აირჩია.
თენგიზს სტუდენტობისას მოუსწრო ომმა და გაჭირვების სუსხიც
იგრძნო. თუმცა გასაჭირი უფრო ოლას ადგა. თენგიზს რომ ლექციები
არ გასცდენოდა, ან მშიერი არ დარჩენილიყო, დედა დაიტვირთებოდა
და თბილისში მიდიოდა. ერთი-ორჯერ ორთქმავალიც გაფუჭდა
გზაში და ოლა გორიდან ცხინვალამდე ლიანდაგს გამოჰყვა შპალებზე
სიარულით. ასე გაგრძელდა ომის დასრულებამდე. 1945 წელს თენგიზი
მეოთხე კურსზე იყო. მალე შეიცვალა ცხოვრება უკეთესობისაკენ. ისე
რომ, ნაზის არაფერი გასჭირვებია. მისთვის მთავარი კარგად სწავლა
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და პროფესიაში დაოსტატება იყო.
და-ძმამ
ცხინვალის
საავადმყოფოში
დაიწყეს
მუშაობა
სტომატოლოგებად. მანამდე კი თენგიზს ცხინვალის რაიონის
სხვადასხვა სოფელში მოუწია მუშაობა. 1950 წლიდან კი ცხინვალში
სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა გაიხსნა და ჟუჟნიაშვილები ამ
პოლიკლინიკის წამყვანი სპეციალისტები გახდნენ. რეგისტრატურასთან
რიგში მდგომთა უმრავლესობა მათთან თხოულობდა ნომერს და თუ
არ შეხვდებოდათ, უკან მიდიოდნენ, რომ მეორე-მესამე დღეს ეცადათ
ბედი. ვისაც კბილი სამკურნალო ჰქონდა, ნაზისთან მიდიოდა, ვისაც
ამოსაღები - ქირურგ-სტომატოლოგ თენგიზ ჟუჟნიაშვილს აკითხავდა.
ქალაქში ავტორიტეტით სარგებლობდნენ არა მარტო მაღალი
პროფესიონალიზმის, არამედ ინტელექტისა და კეთილი გულის გამო.
წლები კრიალოსნის მძივებივით ჩამოიმარცვლა ცხოვრების ძაფზე.
ისინი თითქმის ნახევარი საუკუნეა, კვლავაც ემსახურებიან ცხინვალს,
ახლომახლო სოფლების მოსახლეობას. არასოდეს გაურჩევიათ
ერთმანეთისგან ეროვნული ნიშნის მიხედვით პაციენტები. ამას
არა მარტო ჰიპოკრატეს ფიცის გამო აკეთებენ, არამედ ოჯახური
ტრადიციებიდანაც მოსდგამთ.
ბოლო ათი წელიწადი კი ცუდი სიზმარივით გაიწელა მათ
ცხოვრებაში. 1991 წლის ავადმოსაგონარ ზამთარში, როცა ცხინვალი
ქართველებისაგან იცლებოდა, და-ძმამ გადაწყვიტა ბოლომდე გაეძლოთ
ყველაფრისთვის და მამაპაპეული სახლ-კარი არ მიეტოვებინათ.
ბევრი უძილო, კოცონთან გათენებული ღამე ახსოვთ თენგიზსა და
ნაზის: მეზობლებიც მათ გვერდით იდგნენ. ხმაურის გაგონებისთანავე
მათკენ მიიჩქაროდნენ: აზა და მელს ბეჟანოვები, ვლადიმერ ჯაბიევი,
სერგო ხარებოვი თავისი მეუღლით. სწორედ იმ ხანებში სამ-სამი წლის
გამოტოვებით გარდაეცვალათ დედა (მამა კონფლიქტის დაწყების წინ
დაკრძალეს). მერე დედასავით მზრუნველი დეიდა. რომ არა მეზობელმეგობრები - ოსებიც და ცხინვალში დარჩენილი ქართველებიც, ძალიან
გაუჭირდებოდათ. ყველა ეხმარებოდა, ამხნევებდა.
მუშაობასაც ძველებურად განაგრძობდნენ. ერთი ეგ არის, თენგიზმა
ბავშვი და მეუღლე გაარიდა ცხინვალს, რადგან ცხინვალში ქართული
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სკოლები აღარ იყო. თენგიზის მეუღლემ, ნათელა დათაშვილმა,
თბილისში ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში დაიწყო
მუშაობა. გიამ კი თბილისის N101 საშუალო სკოლა დაამთავრა და
სტუდენტიც გახდა - მამის პროფესია აირჩია. მისი ჩამოსვლა ზეიმია
და-ძმისთვის. ჭაბუკი მამას აღმერთებს. არანაკლებ უყვარს ამაგდარი
მამიდაც.
თუ რა გზას აირჩევს ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, ან სად
იცხოვრებს, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ერთი კია, თენგიზ და ნაზი
ჟუჟნიაშვილებს გიას სახით მათი საქმისა და მათი სახელის ღირსეული
გამგრძელებელი ეზრდებათ.
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დიდი სახლის დიასახლისი
ვენერა ბასიშვილი
ცხინვალში უკვე შვიდი წელიწადია, რაც
ქალთა საბჭო არსებობს და მას უნარიანი
ხელმძღვანელი ჰყავს, ქალბატონი ფატიმა
ფუხაევა. ქალთა საბჭოში ცხინვალში მცხოვ
რები სამოცდაათამდე ოსი, ქართველი, რუსი,
სომეხი, ებრაელი ქალია გაერთიანებული,
რომლებიც მრავალმხრივ ნაყოფიერ მუშაობას
ეწევიან არა მარტო ქალთა სოციალური
პირობების გასაუმჯობესებლად, არამედ
მოსწავლე-ახალგაზრდობასთანაც.
ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრი გახლავთ ცხინვალის
მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი სასახლის დირექტორი
ვენერა ბასიშვილი. ბოლო წლებში ქალაქში იკლო 17-19 წლის
ახალგაზრდებს შორის ნარკომანიის და პროსტიტუციის ფაქტებმა.
ამაში გარკვეული წვლილი ვენერა ბასიშვილსაც მიუძღვის. მთელი
თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა მას მოზარდებთან აქვს გაწეული
და იცის, ვის როგორ მიუდგეს, როგორ მოახდინოს მოზარდის
ცხოვრებაზე ზეგავლენა.
ცხრა წელიწადი იმუშავა ცხინვალის N6 საშუალო სკოლაში
ისტორიის მასწავლებლად, სადაც ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე
მივიდა. სკოლაში მრავალმხრივ მუშაობას ეწეოდა. ყოველ წელს იყო
კლასის ხელმძღვანელი. ზაფხულობით კი ჯავის ბანაკში უფროს
პედაგოგად მუშაობდა. სკოლაში ხან პროფკავშირის თავმჯდომარე
იყო, ხან პარტორგანიზაციის მდივანი, ირჩევდნენ ოლქისა და ქალაქის
ხელმძღვანელ ორგანოებში პლენუმების წევრად, დეპუტატად; ამ
თანამდებობებზე კი, როგორც ცნობილია, იმას ირჩევდნენ, ვინც
ორგანიზატორული ნიჭით, ავტორიტეტით გამოირჩეოდა, ვისაც
ხალხი ენდობოდა.
...და მაინც, ვენერა ბასიშვილს დღეს ცხინვალში იცნობენ არა
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როგორც ყოფილ აქტივისტს, არამედ როგორც ცხინვალის მოსწავლეახალგაზრდობის შემოქმედებითი სასახლის დირექტორს, სამი ათეული
წელი რომ შეუცვლელად ემსახურება ბავშვების შემოქმედებითად
აღზრდას.
ექვსიოდე წელი პატარა, ერთსართულიან შენობაში იმუშავა
ბავშვთა ამ საკრებულოს ხელმძღვანელმა. გულხელდაკრეფილი არ
მჯდარა სასახლეში, რომელსაც მაშინ პიონერთა და მოსწავლეთა
სასახლე ერქვა. ახალი შენობის პროექტი დახვდა, მაგრამ მაშინ მის
განხორციელებას ბევრი წინააღმდეგობა ხვდებოდა. ბოლოსდაბოლოს
მას შეეძლო საოლქო საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარის, კოსტა
ჯიოევის მხარდაჭერის მოპოვება და 1978 წელს პუშკინის ქუჩაზე
სამსართულიანი კაპიტალური შენობის მშენებლობაც დაიწყო.
ერთ-ერთი ნიჭთაგანი, რასაც ვენერა ბასიშვილი ფლობს, ის
არის, რომ ადამიანების ნდობა დაიმსახუროს, საკუთარ პოზიციაზე
გადაიყვანოს. ეს უნარი სხვა დროსაც არაერთხელ დაეხმარა მას საქმის
წარმატებით წარმართვაში.
...ჰოდა, ორიოდე წლის შემდეგ ცხინვალელი მოსწავლეების
სამსახურში ჩადგა სასახლე, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი სააქტო,
სარეპეტიციო, სპორტული დარბაზები, ბიბლიოთეკა, სამკითხველო
და კაბინეტ-ლაბორატორიები, სადაც მეცადინეობდნენ ინგლისურის
შემსწავლელი, ოსური, ქართული ენების, ფოლკლორისტთა წრეები
ოსურად და ქართულად, ჭადრაკის, ფოტო და კინოგადაღებათა,
რადიოტექნიკის, ავიამოდელისტთა, ჭრა-კერვის, ქარგვის, ხატვის,
ცეკვის და ა. შ. სულ 170 წრე. ჰქონდათ ბავშვთა თეატრიც. აქ
აღიზარდნენ შემდეგში ცნობილი მსახიობი ასლან თაუგაზოვი,
რომელიც დღეს ვლადიკავკაზის სახელმწიფო დრამატული თეატრის
წამყვანი მსახიობია, ტამერლან ძუცოვი - ცხინვალის თეატრის
რეჟისორი, გელა კაპანაძე - საქართველოს ტელევიზიის ერთ-ერთი
რედაქტორი და სხვები. 2500-მდე მოზარდთა დღემდე ჩაბმული
აქ არსებულ წრეებში, რომელთაც დღესაც სხვადასხვა ეროვნების
მასწავლებლები ჰყავთ: თამარ ზანგალაძე, ნატალია ჟუკოვა, ნაილი
გოგინოვა, ლეონიდ ტერლიკოვი, ციალა მარგალიტაძე, ვენერა ჯიკაევა,
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რუსუდან გობოზოვა, თამაზ კახიაშვილი; სასწავლო ნაწილის გამგე
ძერასა ფლიევა, რომელმაც მასთან ერთად დაიწყო აქ მუშაობა, მისი
მარჯვენა ხელია.
ბევრი ლამაზი მეგობრული შეხვედრის მომსწრეა სასახლის
კედლები. აქ სტუმრად იყვნენ ქართველი პოეტები მუხრან მაჭავარიანი
და ჯანსუღ ჩარკვიანი, ისტორიკოსი ალექსი რობაქიძე, რომელმაც
ბევრ ოს მეცნიერს შეუწყო ხელი დისერტაციის დაცვაში. აქ აღნიშნეს
აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადების 90 წლისთავი, შეხვედრები
მოუწყეს ცნობილ ქართველ ფეხბურთელებს: გივი ნოდიას, კახი
ასათიანს, სერგო კოტრიკაძეს, ვლადიმერ ბარქაიას და სხვ.
ქართულ-ოსური კონფლიქტის წლებშიც არ დაბნეულა ქალბატონი
ვენერა. მან თითქმის მთლიანად შეინარჩუნა როგორც მოსწავლეთა,
ისე, მრავალეროვნული პედაგოგთა კოლექტივი. ისინი მიზერულ
ხელფასზე მუშაობდნენ წლების განმავლობაში, მაგრამ სასახლეს მაინც
არ შეუწყვეტია არსებობა.
სასახლეში პედაგოგებსაც და ბავშვებსაც ისევე უყვართ იგი,
როგორც დიდ ოჯახში უყვართ ხოლმე უფროსი დიასახლისი. იგი
მომთხოვნი და მკაცრია, მაგრამ ყველას მიმართ სამართლიანი, და
არც თავს არავის დააჩაგვრინებს. ასეთივეა საკუთარ ოჯახშიც უკვე
დაცოლშვილებული ვაჟისა და რძლის მიმართაც და საყვარელი
უმცროსი ქალიშვილისთვისაც, რომელიც ინსტიტუტის დამთავრების
შემდეგ მოსკოვში დარჩა სამუშაოდ. ხშირად ესაუბრებიან ერთმანეთს
ტელეფონით დედა დედა-შვილი. დედა ცდილობს, ისე ესაუბროს
ბელას, რომ ხმა არ აუკანკალდეს, შვილმა არ იგრძნოს, როგორ ენატრება.
მას ხომ სუსტ ქალად არ იცნობენ.
ოთხი წლის წინათ სასახლესთან კერძო სკოლა „ალბიონიც“ გახსნა,
2003 წელს პირველი გამოშვება ექნებათ. აქაც ყველაფერი რიგზე
აქვთ მას და სასწავლო ნაწილის გამგეს ირინა გუჩმაზოვას. თუმცა
სამოც წელს უკვე გადააბიჯა ქალბატონმა ვენერამ, მაგრამ მაინც არც
ჯანმრთელობას უჩივის და არც ენერგიის ნაკლებობას. იგი ყველგან
არის და ყველაფერს მაღალ დონეზე აკეთებს.
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ცეკვით მოვლილი მსოფლიო ------------------------------------------- 26
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მოგონებანი გარდასულ დღეთა ----------------------------------------- 118
ხევსური მსახიობის ცხინვალური ეპოპეა ----------------------------- 121
„რუსი ექიმი“ -------------------------------------------------------------- 124
შენ საქართველოს დედოფლობა დაგმშვენდებოდა ------------------ 127
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ცხინვალი წალკოტის ფერია --------------------------------------------- 139
ყველას იმედი ------------------------------------------------------------- 143
ცხინვალელების შეხვედრა ფრონტზე ---------------------------------- 146
ფრანგების შთამომავალი რუსი ექთანი -------------------------------- 150
წარმატებული მენეჯერი მედიცინაში ---------------------------------- 152
სამედიცინო „დესანტი“ დიდი ლიახვის ხეობაში -------------------- 155
ფრონტგამოვლილი ქართულ-ოსური სიყვარულის ისტორია ------ 158
მურად შავლოხოვი სიკეთეს ხატავს ------------------------------------ 161
"მილიონერები" - უშანგი ხმიადაშვილი და რობინზონ
ნიკორიშვილი ------------------------------------------------------------- 164
ცხინვალის მოხუცთა თავშესაფარი ------------------------------------ 167
სიკეთის ძალა ------------------------------------------------------------- 170
"სიყვარულსაც შეუძლია გული დაღალოს" --------------------------- 174
292

saga cxinvalelebze

ცხინვალის აფთიაქი - ტრადიცია გრძელდება ------------------------ 177
სისხლის დონორი -------------------------------------------------------- 180
მშვენიერების სამყაროში ------------------------------------------------ 182
ქართველთა კეთილი დობილი ----------------------------------------- 185
ერთგულების წილ-სიყვარული ----------------------------------------- 188
შემოდგომაზე შეყვარებული მხატვარი -------------------------------- 190
გულის გასაღები ---------------------------------------------------------- 192
არც ერთი ჭაღარა გულში ------------------------------------------------ 195
ქართული სკოლა ახალშენში -------------------------------------------- 198
ქართველებსა და ოსებს სალოცავებიც ერთი
აქვთ და სასაფლაოც ------------------------------------------------------ 201
ცხინვალიდან იტალიურ ოპერამდე ------------------------------------ 204
ბიბლიოთეკარი ----------------------------------------------------------- 207
ცეკვა - ცხოვრების ნაწილი ---------------------------------------------- 210
პორტრეტის ოსტატი ----------------------------------------------------- 214
წარმატებული ცხინვალელი ქალი -------------------------------------- 217
ათასად კაცი დაფასდა ---------------------------------------------------- 221
ფუტკრების მინდია ------------------------------------------------------- 224
დამსახურებული ექიმი -------------------------------------------------- 229
სიცოცხლის სამსახურში ------------------------------------------------- 233
დედაბოძი ------------------------------------------------------------------ 235
სიკეთე სიტყვის უთქმელად --------------------------------------------- 239
სიკეთით სავსე გული ---------------------------------------------------- 242
ადრე ჩამქრალი ნიჭი ----------------------------------------------------- 245
წიგნის უსაზღვროდ მოყვარული --------------------------------------- 247
სოფელ ქურთის ქრონიკები --------------------------------------------- 249
სკულპტორი --------------------------------------------------------------- 252
293

saga cxinvalelebze

შინაარსიანად გავლილი სამეცნიერო გზა ----------------------------- 255
მოწოდებით მსახიობი --------------------------------------------------- 259
თუ ვარსებობ ამ ქვეყანაზე ----------------------------------------------- 264
ხეში ამღერებული პოეზია ----------------------------------------------- 268
ფილოლოგიის დოქტორი და მრავალშვილიანი დედა ------------- 271
შალვა მასწავლებლის გახსენება ---------------------------------------- 274
ცხინვალში დაბრუნების იმედით -------------------------------------- 278
ორად განაწილებული სიყვარული ------------------------------------- 281
დიდი სახლის დიასახლისი --------------------------------------------- 288

294

