
წერილის	ნომერი:03-031930833		
თარიღი:	04/11/2019

ადრესატიადრესატი:	

გიორგი	ტყემალაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს	თავმჯდომარე

ბატონო	გიორგი,

მ/წლის	 22	 ივლისს	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიას	 #	 17/031920337-03
წერილით	 მომართა	 ა(ა)იპ	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
მულტიფუნქციური	 ბიბლიოთეკების	 გაერთიანებამ“	 და	 მოითხოვა
მუნიციპალური	 ბიბლიოთეკების	 ფილიალების	 შენობა-ნაგებობების
სახელდება.

სახელწოდებების	 შერჩევის	 მიზნით	 გაერთიანების	 მიერ	 შეიქმნა	 სამუშაო
ჯგუფი,	 რომლის	 შემადგენლობაშიც	 შედიოდნენ	 კულტურის	 სფეროს
წარმომადგენლები.

ხსენებული	 ჯგუფის	 მიერ	 შემუშავებული	 რეკომენდაციები	 განსახილველად
წარედგინა	კომისიას.

ქ.	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 16	 ივნისის
დადგენილება	 №14-59-ის	 მე-7	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 თანახმად,
სახელმწიფო	 და	 საზოგადო	 მოღვაწესთან	 დაკავშირებული	 სახელდება
დასაშვებია	 ამ	 პირის	 გარდაცვალებიდან	 არანაკლებ	 20	 წლის	 გასვლის
შემდეგ,	 თუმცა	 ამავე	 მუხლში	 განმარტებულია	 გამონაკლისი	 შემთხვევები,
რომლითაც	თქვენ	როგორც	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	თავმჯდომარეს
გაქვთ	ინიცირების	უფლება.

წარმოდგენილ	 35	 რეკომენდაციაში	 შედიან	 ოთარ	 ჭილაძე	 და	 ვახტანგ
როდონაია.

ვინაიდან	 მათი	 გარდაცვალებიდან	 გასული	 არაა	 ოცი	 წელი	 მოგმართავთ
თხოვნით	თქვენი	ინიცირების	საფუძველზე	განვიხილოთ:

·	 ვახტანგ	 გორგასლის	 ქუჩა	 #37-ში	 მდებარე	 ბიბლიოთეკის	 შენობა-
ნაგებობისთვის	ოთარ	ჭილაძის	სახელის	მინიჭების	საკითხი

·	 კონსტანტინე	 გამსახურდიას	 გამზირი	 N31-ში	 მდებარე	 ბიბლიოთეკის
შენობა-ნაგებობისთვის	 ვახტანგ	 როდონაიას	 სახელის	 მინიჭების
საკითხი

თინათინ	ნიბლოშვილი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისია-კომისიის
თავმჯდომარე



წერილის	ნომერი:03-031930835		
თარიღი:	04/11/2019

ადრესატიადრესატი:	

გიორგი	ტყემალაძე	
ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს	თავმჯდომარე

ბატონო	გიორგი,

ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციის	 საზღვრებში	 მდებარე
გეოგრაფიული	ობიექტების	სახელდების	წესის	მე-8	მუხლის	მე-2	ნაწილის	 „ბ“
პუნქტის	 შესაბამისად,	 წარმოგიდგენთ	 კომისიაში	 შემოსული	 განცხადების
საფუძველზე	 სახელდებისა	 და	 სიმბოლიკის	 კომისიის	 მიერ	 მომზადებული
ინიციატივას	და	განკარგულების	პროექტს.

ა(ა)იპ	 „ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მულტიფუნქციური
ბიბლიოთეკების	 გაერთიანების“	 ფილიალების	 შენობა-ნაგებობების
სახელდების	შესახებ.

თინათინ	ნიბლოშვილი

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-სახელდებისა	და	სიმბოლიკის	კომისია-კომისიის
თავმჯდომარე



ადრესატიადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართიმისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	03-031931029
თარიღი:	06/11/2019
პინი:	9317

	

ქ.თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

„ქ.თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 მდებარე
გეოგრაფიული	 ობიექტების	 სახელდების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქ.
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2015	 წლის	 16	 ივნისის	 №14-59
დადგენილების,	 მე-7	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 შესაბამისად,	 მოგმართავთ
ინიციატივით,	განხილული	იქნეს	ქვემოთ	აღნიშნული	საკითხები:

1.	 ვახტანგ	 გორგასლის	 ქუჩა	 #37-ში	 მდებარე	 ბიბლიოთეკის	 შენობა-
ნაგებობისთვის	ოთარ	ჭილაძის	სახელის	მინიჭების	თაობაზე.

2.	კონსტანტინე	 გამსახურდიას	 გამზირი	 #31-ში	 მდებარე	 ბიბლიოთეკის	 შენობა-
ნაგებობისთვის	ვახტანგ	როდონაიას	სახელის	მინიჭების	თაობაზე.

დანართი:	09	ფურცელი.

პატივისცემით,

გიორგი	ტყემალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-ქ.
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარე

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=03-031931029&pin=9317


პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---ნოემბერი  2019 წელი 

 

ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 
გაერთიანების“ ფილიალების შენობა-ნაგებობების სახელდების შესახებ 

 

1. საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტისა და 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, 

„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 

№239 დადგენილებისა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

  2. ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 
გაერთიანების“ ფილიალების  შენობა-ნაგებობებს მიენიჭოს სახელები დანართის 
შესაბამისად. 

3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

      

 

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 გიორგი ტყემალაძე 

 

 

 



 

 

ა (ა) იპ ‘’ქაქლაქ თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების’’ გაერთიანების 
ფილიალების შენობა-ნაგებობების სახელები 

 

ფილია 

ლის 

№ 

სახელი მისამართი 

21 ოთარ ჭილაძე ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N37 

 

33 ვახტანგ როდონაია კონსტანტინე გამსახურდიას გამზირი N31 

 

 



პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---ნოემბერი  2019 წელი 

 

ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 
გაერთიანების“ ფილიალების შენობა-ნაგებობების სახელდების შესახებ 

 

1. საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტისა და 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, 

„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 

№239 დადგენილებისა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების 

შესახებ“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 

დადგენილების თანახმად,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

  2. ა(ა)იპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების 
გაერთიანების“ ფილიალების  შენობა-ნაგებობებს მიენიჭოს სახელები დანართის 
შესაბამისად. 

3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ., #6). 

      

 

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                 გიორგი ტყემალაძე 

 

 

 



 

 

ა (ა) იპ ‘’ქაქლაქ თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების’’ გაერთიანების 
ფილიალების შენობა-ნაგებობების სახელები 

 

ფილია 
ლის 
№ 

სახელი მისამართი 

1 ძმები ზუბალაშვილები გიორგი ტოვსტონოგოვის ქუჩა N2 

2 მირზა გელოვანი ვაჟა-ფშაველას გამზირი N99  

3 ეკატერინე თამამშევა წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირი N61 
 

4 მარო მაყაშვილი ლადო გუდიაშვილის მოედანი 

5 მარიამ დემურია ცოტნე დადიანის ქუჩა N2 
 

6 ლადო ასათიანი გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, Iკვ. IIIბ 
კორპუსი 

 

7 აკაკი შანიძე გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, VIკვ. 23ა კორპ. 
 

8 ნიკოლოზ ბარათაშვილი წყნეთის გზატკეცილი 16/18 
 

9 ოლღა გურამიშვილი ილია ჭავჭავაძის გამზირი N24 
 

10 ზაქარია ჭიჭინაძე წერონისის ქუჩა N164 
 

11 ტერენტი გრანელი ორხევი, გიორგი მუხაძის ქუჩა N6 

12 ნოდარ დუმბაძე ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა N48 III ა 
 

13 შალვა ნუცუბიძე გლდანი, VI მკრ. Vკორპ. 
 



14 ანასტასია თუმანიშვილი-
წერეთელი 

ვაზისუბანი, III მკრ. IIკვ. კორპ.16 
 

15 ანთიმოზ ივერიელი გიორგი ლეონიძის ქუჩა N7 

16 იონა მეუნარგია დიდი დიღომი, პეტრიწის ქუჩა N10 
 

17 გიორგი ქართველიშვილი ნუცუბიძის V პლატო, IV კვ. I კორპ. 
 

18 აკაკი ბაქრაძე გლდანი, III მკრ. კორპ. N23 
 

19 ექვთიმე ხელაძე ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა N41 
 

20 ბარბარე ჯორჯაძე გლდანი, II მკრ. კორპუსი N24 
 

22 იაკობ მანსვეტაშვილი ვარკეთილის I მკრ. VII კორპ. 
 

23 მიხეილ ჯავახიშვილი დავით აღმაშენებლის გამზირი N75 
 

24 დავით ჩუბინაშვილი გლდანის ხევი, კორპ.N2 მიმდ. ტერიტორია 
 

25 ილია ოქრომჭედლიშვილი ლილოს დასახლება, II კვ. VIII კორპ. 
26 გალაკტიონ ტაბიძე გალავნის ქუჩა N10 

 
27 გიორგი ყაზბეგი მუხიანი, I მკრ. II კორპ. 

28 ვიქტორ ბროსე მოსკოვის გამზირი, IV კვ. II კორპ. 
 

29 შიო მღვიმელი ცოტნე დადიანის ქუჩა N 34, II კორპ. 
 

30 მიხეილ გედევანიშვილი ყვარლის ქუჩა N107  
31 მარჯორი უორდროპი გიორგი ჩიტაიას ქუჩა N7 

 
32 ბორის გაპონოვი ლიბანის ქუჩა N1 

 
34 ბარბარე (ვარინკა) მაჭავარიანი-

წერეთელი 
სოფ. წავკისი, დავით აღმაშენებლის III ჩიხი 

35 მერაბ მამარდაშვილი ვარკეთილის ზემო პლატო, კორპუსი N50 
 

 

 











ოთარ ჭილაძე 

(1933 -2009) 

ქართველი მწერალი, პროზაიკოსი, პოეტი, 
დრამატურგი.  

დაიბადა სიღნაღში, მამის მხრიდან ოდიშის დიდი 
ფეოდალების შთამომავალი იყო.მისი გვარი 
მოხსენებული აქვს  თითქმის ყველა მისიონერსა და 
მოგზაურს. 

1998 წელს ჭილაძე ნომინირებული იყო ნობელის 
პრემიაზე ლიტერატურის დარგში, მსოფლიოს 
მხოლოდ ხუთ სხვა მწერალთან ერთად. პირველი 

ლექსები გამოაქვეყნა 1952 წელს ალმანახში „პირველი სხივი”.  პირველი პოეტური 
კრებული „მატარებლები და მგზავრები“ 1959 წელს. მას შემდეგ მისი მრავალი წიგნი 
გამოქვეყნდა.  

ოთარ ჭილაძე მწერალთა კავშირში მიიღეს 1959 წელს, პირველი პოეტური კრებულის 
გამოცემამდე. 

მუშაობდა ჟურნალ ,,ცისკარში“, ასევე მსახურობდა ჟურნალ ,,მნათობში“, პოეზიის 
განყოფილების  გამგედ. იყო შოთა რუსთაველის რესპუბლიკური კომიტეტის 
მდივანი, ჟურნალ  ,,საბჭოთა ხელოვნების’’ მთავარი რედაქტორი, საქართველოს 
მწერალთა კავშირის  გამგეობის მდივანი. 1991 წლიდან პროფესორია და 
დრამატურგიის კურსი მიჰყავდა საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
ინსტიტუტში, 1997 წლიდან ჟურნალ „მნათობის’’ მთავარი რედაქტორი. 

საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია, დანია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუსეთი, უკრაინა, 
სომხეთი - ნაწილია იმ ქვეყნებისა, სადაც ოთარ ჭილაძის შემოქმედებამ დიდი 
რეზონანსი მოიპოვა. 1999 წელს ოთარ ჭილაძე ბრიტანელი ქართველოლოგის 
დონალდ რეიფილდის წყალობით წარადგენილი იყო ნობელის პრემიაზე. 

დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში. 

 

 

 

 

 



ვახტანგ (ვატო) როდონაია 

(1939-2012) 

ფილოლოგი, ლიტერატორი დ პედაგოგი, საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის 
სახელობის ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის 

მეცნიერ - თანამშრომელი. 

XX საუკუნის 90-იანი წლების მთავარი ამოცანა ლიტერატურის სწავლების საბჭოური 
სტერეოტიპებისგან გათავისუფლება იყო. შეიძლება ითქვას, რომ პირველად  ვახტანგ 
როდონაიას ჯგუფის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოებში გამოჩნდა მხატვრული 
ლიტერატურის აღქმისა და ანალიზის, მაშინდელ სასკოლო პრაქტიკაში, 
არსებულისაგან სრულიად განსხვავებული პრინციპები. პირველად ითქვა გარკვევით 
და ხმამაღლა, რომ მხატვრული ლიტერატურა ხელოვნებაა და მასში უპირველეს 
ყოვლისა საინტერესოა არა „რა“, არამედ „როგორ“. 

ვახტანგ როდონაიას ჯგუფის ქართული ენისა და ლიტერატურის მოქმედი სასკოლო 
სახელმძღვანელოები (I-XII კლასები) მრავალწლიანი შრომის შედეგია. ავტორთა 
კოლექტივმა მიიღო გამოწვევა და სკოლას შესთავაზა თანამედროვე მეთოდიკით 
შექმნილი სახელმძღვანელოები, ვატო როდონაის ჯგუფის მიერ მომზადებული 
ქართული ენისა და ლიტერატურული სახელმძღვანელოების სერია ერთადერთია 
მოქმედ ალტერნატიულ სერიათა შორის, რომელშიც სისტემური ხასიათი აქვს 
კითხვის სტრატეგიების სწავლებას და მიზანმიმართული კითხვის უნარ-ჩვევების 
განვითარებას. 

განსაკუთრებით ნაყოფიერი თანამშრომლობა აკავშირებდა ჟურნალთან „ქართული 
ენა და ლიტერატურა სკოლაში“ (1988 წლიდან „ბალავერი“, რომლის რედაქტროის 
თამაზ კვაჭანტირაძის მოადგილეც იყო). აქ გამოქვეყნდა მისი ისტორიულ-
ლიტერატურული ესეები: „იკორთა“, „ნინოწმინდა“,(ტაძრისა და ლეონიძისეული 
ლექსის:“პარალელური ბიოგრაფიებით), „ბეთანია“, „რკონი“, 1988 წლით 
დათარიღებული „მხნედ მიითვალვიდა მახვილსა“, რომელშიც მკითხველს 
გამძაფრებულ ეროვნულ სატკივართა ფონზე ახლებურად წააკითხა იოანე საბანისძის 
უკვდავი ნაწარმოები.  

 



 
 

ძმები ზუბალაშვილები 
 

ქართველი მრეწველები და მეცენატები - ქართულ ისტორიულ დოკუმენტებში მე-17 საუკუნის 
80-იანი წლებიდან გვხვდებიან.   ისინი ფართოდ იყვნენ ჩაბმული ვაჭრულ-ხელოსნურ და 
კულტურულ საქმიანობაში. ბევრმა მათგანმა კათოლიკობა მიიღო. ვახტანგVI-ის დროის მოღვაწე 
მღვდელი გიორგი, სარწმუნოებით მართლმადიდებელი, მწიგნობარი და ქართული სტამბის 
გახსნის მონაწილე იყო. შემდეგში ვახტანგს გაჰყვა რუსეთში. ერეკლე II-ის დროს მოღვაწე 
რომანოზმა კარგად იცოდა სასტამბო საქმე, ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ იმერეთში 
გადასახლდა და იქ განაგრძო წიგნების ბეჭდვა. მისი საქმიანობა გააგრძელეს მისმა შვილებმა 
დავითმა და გიორგიმ. საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ ქვეყნის კაპიტალისტურ 
განვითარებასთან დაკავშირებით ზუბალაშვილები დაწინაურდნენ. ფართო ვაჭრობას ეწეოდა 
ჩრდილოეთ კავკასიაში, თურქეთში, ირანსა და ინდოეთში სტეფანე ზუბალაშვილი. 1808 წელს 
იგი ინდოეთში მცხოვრებ სომეხ და ქართველ ვაჭრებს დაუახლოვდა და 1815 წელს იქ დასახლდა 
საცხოვრებლად. 

XIX საუკუნის 20-იან წლებში სავაჭრო საქმიანობაში დაწინაურდნენ დავითი, გრიგოლი და 
მიხეილი, რომლებმაც რუსეთში გააჩაღეს ვაჭრობა. განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი დიდმა 
ვაჭარმა და მრეწველმა იაკობ ივანეს ძე ზუბალაშვილმა (1792-1864). მას არყის სახდელი ჰქონდა 
ქუთაისში და მის მიდამოებში. 1837 წელს თბილისში საფუძველი ჩაუყარა ამხანაგობას, 
რომელმაც დააარსა ამიერკავკასიაში პირველი შაქრის ქარხანა.  

60-70-იან წლებში ცნობილი იყო კონსტანტინე იაკობის ძე ზუბალაშვილი (1828–1901), რომელმაც 
დაამთავრა კეთილშობილთა სასწავლებელი, შევიდა სამხედრო სამსახურში და მონაწილეობდა 
დაღესტნის ბრძოლებში. 1850 წელს მიიღო შტაბის კაპიტნის ხარისხი. 1856 წელს ავადმყოფობის 
გამო თავი დაანება სამხედრო სამსახურს და ხელი მიჰყო კომერციას. ფინანსური დახმარებას 
უწევდა კათოლიკურ და ქართულ სკოლებს, გაზეთებს. 

კონსტანტინეს შვილების, სტეფანე (1860–1904), პეტრე და იაკობ (1876–1941)  ზუბალაშვილების 
მიერ გაღებული თანხით აშენდა თბილისში „სახალხო სახლი“ — ქართული თეატრის შენობა, 
თავადაზნაურთა გიმნაზიის შენობა, კათოლიკური ეკლესია ბათუმში, ბევრმა ქართველმა 
ახალგაზრდამ მიიღო უმაღლესი განათლება რუსეთსა და უცხოეთში. მათი სტიპენდიებით 
მიიღეს განათლება პავლე ინგოროყვამ, გერონტი ქიქოძემ, ლეო ქიაჩელმა და სხვებმა. 
კონსტანტინეს უფროსი ვაჟი, ლევანი (1851–1914) ცხოვრობდა მოსკოვში, კალჩუგაში ააგო 
ცნობილი რეზიდენცია, რომელსაც შემდეგ ქალაქგარე საცხოვრისად იყენებდა ბოლშევიკური 
ელიტა.  

ძმები ზუბალაშვილების სახელს უკავშირდება თბილისში პირველი პედიატრიული 
საავადმყოფოს, მარჯანიშვილის თეატრის, თბილისის უნივერსიტეტისა და კონსერვატორიის 
მშენებლობა. გაზეთ ‘’ივერიის’’, ჟურნალ ‘’ჯეჯილის’’, წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოებისა და სათავადაზნაურო ბანკის დაფინანსება. 

თბილისში, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩაზე ნიკოლოზ ზუბალაშვილის კუთვნილი სახლის 
ადგილზე, მისივე ანდერძით დატოვებული თანხით და ძმების თაოსნობით აშენდა უპოვართა 
სახლი და უფასო სასადილო. 



 

 

 

 

მირზა გელოვანი 

(1917-1944) 

პოეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის 
სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 

მირზა (რევაზ) გელოვანი დაიბადა 1917 წლის 2 მარტს 
სოფელ ნაქალაქარში (ახლანდელი თიანეთის 
მუნიციპალიტეტი). 1936-1939 წლებში ცხოვრობდა 
თბილისში, თავისუფალ მსმენელად დადიოდა 

უნივერსიტეტში, მუშაობდა რედაქციაში. მისი ლექსები 1935 წლიდან იბეჭდებოდა 
ჟურნალში „ჩვენი თაობა“ და სხვა ჟურნალ-გაზეთებში. აღიარება მოუტანეს ლექსებმა: 
„თუშის ქალი წყაროზე“, „ცხრაკარა“, „შავლეგო“, „მელოდე“, „მთაწმინდიდან 
სმოლენსკამდე“, „იჯექი წყნარად“, „მთვარე“, „შემოღამება საბადურზე“, „მახსოვს“, 
„ხრეშად დაცვივდა სიტყვები“; ასევე აღსანიშნავია ბალადა „აონი“, პოემა „შავნაბადა“ და 
სხვა. მირზა გელოვანმა სულ სამიოდე წელი იტრიალა დედაქალაქის ლიტერატურულ 
წრეებში, ხოლო შემდეგ, ომში წასული პოეტი, დროდადრო სამშობლოში აგზავნიდა 
ნაჩქარევად დაწერილ ლექსებსა და წერილებს, რომლებშიც თბილისის მონატრება ჩანდა. 

გამოცემულია მისი ლექსების კრებულები: ''ლექსები“, „შავნაბადა“, „ცხრაკარა“, „უბის 
წიგნაკიდან“, „თეთრი მიწა“ , „ფრონტული ლექსები“. 

თბილისში, ვაჟა-ფშაველას პროსპექტზე, არის მირზა გელოვანის სახელობის 
ბიბლიოთეკა. თელეთში, თბილისის მახლობლად, დგას მისი ძეგლი.  

მირზა გელოვანი გარდაიცვალა 1944 წლის ივლისში, დაკრძალულია ბელარუსში,სოფელ 
სანიკის საძმო სასაფლაოზე. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ეკატერინე თამამშევა 

(1855-1937) 

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების საპატიო წევრი 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის დისშვილის - ნიკოლოზ 
ერისთავის მეუღლე.  

თბილისელ თამამშევებს განსაკუთრებით XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან სახელი 
გაუთქვა გაბრიელ  თამამშევის (ეკატერინეს პაპის ძმა) მიერ აგებულმა თეატრ-ქარვასლამ. 

მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ეკატერინემ სალიტერატურო ფონდის შესაქმნელად  
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებას შესწირა თანხა, 
რომლის ნაწილი მოხმარდა გრიგოლ ორბელიანისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
თხზულებათა გამოცემას.  

ეკატერინე თამამშევა-ერისთავისა დიდ თანხას რიცხავდა სხვადასხვა საქველმოქმედო 
საქმეებისთვის, როგორიც იყო თეატრი, გაზეთი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოება და სხვ. 1922 წლიდან დაიწყო პედაგოგიური მოღვაწეობა თბილისის ერთ-
ერთ სკოლაში ფრანგულის მასწავლებლად. როგორც ყველა თავადსა და თავადის 
ქალბატონს საბჭოთა ხელისუფლება ეკატერინესაც დევნიდა, ავიწროებდა და 
მეთვალყურეობის ქვეშ ამყოფებდა. 

გარდაიცვალა 1937 წელს, 82 წლის ასაკში, დაკრძალვის ადგილი უცნობია. მისი მდიდარი 
არქივის მცირე ნაწილი ლიტერატურის მუზეუმს გადაეცა. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

მარიამ (მარო) მაყაშვილი 

 (1902 - 1921)  

საქართველოს ეროვნული გმირი, მოწყალების და. 
დაიღუპა საბჭოთა რუსეთის ჯარებთან ბრძოლაში 
თბილისის მისადგომებთან. 

მარო მაყაშვილი დაიბადა თავადაზნაურთა ოჯახში. მამა, კონსტანტინე მაყაშვილი პოეტი 
და საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამაარსებელი იყო; დედა, თამარ 
გაბაშვილი კი — მწერალ ეკატერინე გაბაშვილის ასული. დაამთავრა ქალთა ქართული 
გიმნაზია და სწავლა თბილისის უნივერსიტეტის სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე 
განაგრძო. წითელი არმიის შემოჭრის დღეებში, 19 წლის სტუდენტი მოხალისედ წავიდა 
ფრონტზე, წითელ ჯვარში ჩაეწერა მოწყალების დად და შეუერთდა კოჯრისკენ მიმავალ 
სანიტარულ რაზმს. 19 თებერვალს, ყუმბარის ნამსხვრევით სასიკვდილოდ დაიჭრა 
კეფაში. დაკრძალულია ქართველ იუნკრებთან ერთად ყოფილი სამხედრო ტაძრის 
ეზოში(ამჟამად საქართველოს პარლამენტის შენობის ტერიტორია რუსთაველის 
გამზირზე). შემორჩენილია მაყაშვილის დღიურები და წერილები. 

სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის პირველი მსხვერპლი — ქალის 
დაღუპვა მძიმედ განიცადა ქართველმა საზოგადოებამ, რაც აისახა იმდროინდელ 
პრესაში, მას ქართველი ჟანა დ’არკი უწოდეს. დაკრძალეს 23 თებერვალს. 

2015 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მარო მაყაშვილის სახელობის ბაღი გაიხსნა.მარო 
მაყაშვილის პატივსაცემად ზაქარია ფალიაშვილმა თავისი ოპერის დაისის მთავარ გმირს 
მისი სახელი — მარო — დაარქვა. 

2015 წლის 24 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა მარო 
მაყაშვილს გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭა. 
მარო მაყაშვილი გახდა პირველი ქალი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული გმირის 
წოდება მიენიჭა. 

 

 

 

 



 

მარიამ დემურია 

(1860-1910) 

დრამატურგი, მწერალი 

 

მარიამ ივანიშვილი-დემურია დაიბადა 1860 წლის 21 
მარტს, ქალაქ გორში. დაასრულა თბილისის საბებიო 
ინსტიტუტის კურსი, რის შემდეგაც მუშაობდა თბილისში, 
ოზურგეთში, საჩხერეში და სხვა რაიონებში. 1893 წელს 

ახალგაზრდა იურისტ, ვასილ დემურიაზე დაქორწინდა და საცხოვრებლად თბილისში 
გადავიდა. 15 წლის განმავლობაში იყო თბილისის სახალხო სახლების, თეატრების, 
ბიბლიოთეკებისა და სხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მუშაობის 
ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. დიდხანს განაგებდა ნაძალადევის სახალხო 
ბიბლიოთეკას. 

უმცირესი შემოწირულობებით, ილია წინამძღვრიშვილისა და „ქართველთა შორის წერა-
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ მხარდაჭერით მარიამ დემურიამ ყველაზე 
ხელმოკლე ადამიანებისთვის დააარსა „ავჭალის აუდიტორია“, სადაც კლასიკური და 
თანამედროვე ლიტერატურის მიხედვით იდგმებოდა წარმოდგენები ქართულ ენაზე, 
იმართებოდა წიგნების, სტატიების, დოკუმენტების საჯარო კითხვა. 

1904 წელს მარიამმა დააარსა საგანმანათლებლო საბავშვო ჟურნალი „ნაკადული“, 
რომლის პირველი ნომერი ნოემბერში გამოვიდა და რომელიც ლიტერატურისა და 
ხელოვნების საკითხებს აშუქებდა. დემურია ოფიციალურად ამ ჟურნალს 1906–1910 
წლებში რედაქტორობდა. 

მარიამ დემურია 1910 წლის 21 იანვარს, 49 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ლადო ასათიანი  

(1917-1943) 

პოეტი 

ლადო ასათიანი დაიბადა ქუთაისში, 1917 წლის 14 იანვარს 
პედაგოგების ოჯახში. საშუალო განათლება მშობლიურ 
სოფელ ბარდნალაში მიიღო. წარმატებით დაამთავრა 
ცაგერის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი და გახდა 
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტი. 1938 
წელს დაამთავრა ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. იქ გაიცნო და დაუმეგობრდა პოეტ 
გიორგი ნაფეტვარიძეს. პირველი ლექსი („თებერვლის დილა“) გამოაქვეყნა 1936 წელს. 

პოეტის დედა ლიდა ცქიტიშვილი ქართული ენის პედაგოგი იყო. ვიღაცის დაბეზღებით 
ის დააპატიმრეს, ციმბირში გადაასახლეს და მალე გარდაიცვალა. ლადო ასათიანის 
პირველი ლექსი რომ დაიბეჭდა, გაზეთი დედას გაუგზავნა. იმ დროს პოეტის დედა უკვე 
ავად იყო. გაზეთს არ აძლევდნენ, მაგრამ ქართველი პატიმრების თხოვნის შემდეგ 
წაუკითხეს შვილის ლექსი. 

1938 წლიდან ლადო საცხოვრებლად და სამუშაოდ თბილისში გადავიდა, ამ პერიოდში 
გაიცნო მომავალი მეუღლე ანიკო ვაჩნაძე, რომელიც ეკონომისტად მუშაობდა მწერალთა 
კავშირში. ლადო ასათიანი და ანიკო ვაჩნაძე პირველი შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში 
დაქორწინდნენ.  წყვილი ქორწინების შემდეგ ერთხანს ანიკოს მშობლებთან 
ცხოვრობდნენ, შემდეგ კი გადავიდნენ პატარა უფანჯრო ოთახში, რომლის ფართი სულ 
14 კვადრატული მეტრი იყო. ოთახს კარზე ჰქონდა მინა ჩასმული და დღის სინათლე 
იქიდან შედიოდა შიგნით. 

პოეტი საკმაოდ ახალგაზრდა დაავადდა ტუბერკულოზით. ჭლექი იმ დროს 
განუკურნებელი სენი იყო. როცა თავს ცუდად გრძნობდა, აბასთუმანში მიდიოდა, ცოტა 
რომ მოკეთდებდა, მაშინვე თბილისში ბრუნდებოდა. აღმართზე მისი სიარული არ 
შეიძლებოდა, ამიტომ მეუღლემ ამჟამინდელი პარლამენტის პირდაპირ, სასტუმრო 
ორიენტში იქირავა ოთახი. მათი ფანჯარა ლადო გუდიაშვილის სახლს უყურებდა. 
ერთხელ პოეტს უთქვამს, როგორ მინდა, ჩემი წიგნი ლადომ გააფორმოსო. ანიკოს ეს 
ამბავი ლადო გუდიაშვილის მეუღლისთვის უთქვამს. პოეტის ოცნება ასრულდა, მაგრამ 
მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ის გარდაიცვალა. ლადო გუდიაშვილმა ლადო ასათიანის 
პორტრეტი სურათიდან დახატა და მის წიგნს წაუმძღვარა, მოგვიანებით კი პოეტის 
ერთტომეულიც გააფორმა. 

1939 წელს ტუბერკულოზით დაავადებული პოეტი სავალდებულო სამხედრო 
სამსახურში გაიწვიეს. სამხედრო ექიმებმა აქაური ექიმებისაგან განსხვავებით 



გულისხმიერება გამოიჩინეს და ავადმყოფი პოეტი უკან დააბრუნეს. მან 1940-1941 
წლებში გამომცემლობა „ფედერაციას“ გამოსაცემად ჩააბარა ლექსების პირველი კრებული 
„წინაპრები“, რომელიც მისმა მეგობარმა ლადო ავალიანმა გააფორმა მხატვრულად. წიგნი 
დაიბეჭდა 1943 წელს, პოეტს გაუგზავნეს 10 საავტორო ეგზემპლარი. ამ ათი ეგზემპლარის 
გარდა არც ერთი არ გაუვრცელებიათ. იგი გაანადგურეს, როგორც არასაბჭოთა 
სულისკვეთების წიგნი. 

ლადო ასათიანი 1943 წლის 23 ივნისს, 26 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ის ვაკის 
სასაფლაოზე დაკრძალეს. 1968 წლის 24 აპრილს პოეტის ნეშტი დიდუბის მწერალთა და 
საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში გადმოასვენეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



აკაკი შანიძე  

(1887-1987) 

ენათმეცნიერი, დიალექტოლოგი, ფილოლოგი, 
ლექსიკოლოგი, რუსთველოლოგი, ფოლკლორისტი, 
არმენოლოგი, ალბანოლოგი, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის თანადამფუძნებელი და აკადემიკოსი, 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, 
საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, 
სომხეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პრაღის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის წევრ-

კორესპონდენტი, იენის შილერის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, 
ინგლისის „ფილოლოგთა საზოგადოების“ საპატიო წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის საზ. მეცნიერების განყოფილების თავმჯდომარე და ვიცე-პრეზიდენტი 

 

აკაკი შანიძე დაიბადა 1887 წლის 26 თებერვალს გურიაში, საჯავახოში, ხევისწყლის პირას 
მდებარე სოფელ ნოღაში. მამა გაბრიელ ოქროპირის ძე შანიძე მედავითნე იყო და სოფლის 
მეურნეობას მისდევდა, დედა ეფიზო იობის ასული შარაშენიძე კი — დიასახლისი. აკაკი 
შანიძე ოჯახში მეოთხე ვაჟი იყო.  

1904 წელს დაამთავრა ქუთაისის სასულიერო სასწავლებელი და კლასიკურ გიმნაზიაში 
შევიდა, 1908-1910 წლებში აკაკი შანიძე თავის ახალგაზრდულ ლიტერატურულ 
თხზულებებს აქვეყნებდა ფსევდონიმებით „გურჯი“ და „აკაკი მცირე“.  1909 წელს აკაკი 
შანიძემ გიმნაზია ვერცხლის მედლიანი ატესტატით დაასრულა და პეტერბურგის 
უნივერსიტეტში აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1909 წლიდან აკაკი შანიძე 
პეტერბურგის უნივერსიტეტის „ქართველ სტუდენტთა სამეცნიერო წრის“ სარევიზიო 
კომისიის წევრი იყო, 1910 წლიდან — მდივანი, ხოლო 1911 წლიდან — თავდმჯდომარე. 

1918-1930წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სომხური ენის კათედრის, 
ქართული ენის კათედრის, 1945-1987წწ. კი ძველი ქართული ენის კათედრის გამგე იყო. 
მან ი. ყიფშიძესა და გ. ახვლედიანთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში 
ენათმეცნიერების კვლევა-ძიებას. მისი ნაშრომები ეხება ქართველური ენების 
სტრუქტურისა და ისტორიის, ქართული დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიის, 
ტექსტოლოგიის, ეპიგრაფიკის, ფოლკლორისტიკის, რუსთველოლოგიის, არმენისტიკის, 
ალბანოლოგიისა და ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის პრობლემატიკას. 
შანიძის ადრეული გამოკვლევები შეჯამებულია საეტაპო მნიშვნელობის წიგნში 
‘’ქართული ენის გრამატიკა’’,  რომელიც გამოიცა 1930 წელს და არის ახალი ქართული 
ენის პირველი მეცნიერული გრამატიკა. უაღრესად მნიშვნელოვანია აგრეთვე მისი 
‘’ძველი ქართული ენის გრამატიკა’’, რომელიც 1976 წელს გამოიცა. აღნიშნული წიგნი 
ითარგმნა გერმანულ ენაზეც. მეცნიერის მოღვაწეობიდან აღსანიშნავია ე. წ. ხანმეტ-



ჰაემეტი ტექსტების აღმოჩენა-გამომზეურება, ქართული ბიბლიური ტექსტების, 
ქართული ოთხთავის რედაქციების აკადემიური გამოცემა და სხვ. დიდია მისი ღვაწლი 
‘’ვეფხისტყაოსნის’’ ტექსტის მეცნიერულად დადგენის საქმეში. მისმა კაპიტალურმა 
ნაშრომმა ‘’ქართული ხალხური პოეზია - ხევსურული’’ სათავე დაუდო ქართულ 
მეცნიერულ ფოლკლორისტიკას. 

აკაკი შანიძე 1987 წელს გარდაიცვალა. დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეზო-სავანეში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

(1817-1845) 

პოეტი 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი დაიბადა თბილისში, გიმნაზიის 
დამთავრების შემდეგ განათლების მიღება სურდა რუსეთში, 
მაგრამ ეს გეგმა ჩაეშალა უსახსრობის გამო, რასაც მაშინ ნ. 
ბარათაშვილის ერთ დროს წარჩინებული ოჯახი განიცდიდა. 
კოჭლობის გამო ვერ იმსახურა სამხედრო სამსახურშიც.  

მიუხედავად ღრმა სულიერი დეპრესიისა, რომელიც 
შეინიშნებოდა ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 1832 წლის შეთქმულების ჩაშლის 
შემდეგ ბარათაშვილი და მის გარშემო შემოკრებილი ახალგაზრდა ლიტერატორები მაინც 
ცდილობდნენ კულტურულ-საზოგადოებრივ საქმიანობის წამოწყებას. ბარათაშვილის 
ყველა გეგმას, როგორც საზოგადოებრივს, ისე პირადულს, გაპროვინციალებული ყოფის 
უნიათობასა და სიდუხჭირესთან ერთად წინ გადაეღობა მამისეული ოჯახის სრული 
გაღატაკების საფრთხეც. პოეტი იძულებული გახდა კანცელარიის რიგითი მოხელის 
ადგილს დასჯერებოდა.  

მწვავე უკმაყოფილებას თან დაერთო პირადი დრამაც (გაუზიარებელი სიყვარული 
ეკატერინე ჭავჭავაძისადმი). ყოველივე ამან ღრმა დაღი დაასვა ბარათაშვილს. მის პირად 
წერილებში, რომლებიც ეპისტოლური მემკვიდრეობის ბრწყინვალე ნიმუშებია, ღრმა 
ფსიქოლოგიური შინაარსითა და თანამედროვეთადმი მიმართული ბასრი, სევდანარევი 
ირონიით გამოიხატა ''მკაცრი ბედისა'' და სულიერი სარბიელის აუტანელი სივიწროვის 
განცდა. 1844 წელს დაინიშნა ნახიჩევანში მაზრის მმართველის თანაშემწედ, ხოლო 1845 
წელს იმავე თანამდებობაზე განჯაში, სადაც ოთხი თვის შემდეგ, 27 წლისა, მალარიით 
მძიმედ დაავადებული დაიღუპა. ბარათაშვილის გადმოსვენებამ 1893 განჯიდან 
თბილისში (დიდუბის პანთეონი) ეროვნული მანიფესტაციის სახე მიიღო. 1938-დან 
პოეტის ნეშთი მთაწმინდის პანთეონში განისვენებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ოლღა გურამიშვილი 

(1842-1927) 

საზოგადო მოღვაწე, ილია ჭავჭავაძის მეუღლე 

 

დაბადების ადგილი, ქვემო ავჭალა, ქ. თბილისი. 1895 წელს 
ხელმძღვანელობდა ქალთა ჭრა–კერვის სკოლას, 1908 წელს 
მისი აქტიური მონაწილეობით გაიხსნა სკოლა საგურამოს 
ილიასეულ სახლში. ილია ჭავჭავაძის სიკვდილის შემდეგ მან 
წერა–კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას გადასცა 
თბილისის სახლი და საგურამოს მამული. ილია ჭავჭავაძემ 

მას მიუძღვნა პოემა ''განდეგილი'' . 

გარდაიცვალა 1927 წელს, დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ზაქარია ჭიჭინაძე 

(1853-1931) 

ისტორიკოსი, მკვლევარი, მწერალი 

 

დაიბადა თბილისში, იყო საზოგადო მოღვაწე, გამომცემელი, 
ლიტეტატურისა და ისტორიის მკვლევარ-
პოპულარიზატორი. გამოაქვეყნა ოუენის, ფურიეს, 
პრუდონის, ლასალისა და ლუი ბლანის ბიოგრაფიები, 
დაწერა ნეკროლოგი კ. მარქსზე. ავრცელებდა არალეგალურ 

სოციალისტურ ლიტერატურას, ხელმძღვანელობდა მუშა-ხელოსანთა წრეს. მეორედ 
გამოსცა ბროსე-ჩუბინაშვილისეული ‘’ქართლის ცხოვრება’’, ‘’პარიზის ქრონიკა’’, 
გამოაქვეყნა საქართველოში ბატონყმობის ფაქტობრივი მდგომარეობის მასალები. 
გამოცემები არ იყო კრიტიკული, მაგრამ აკმაყოფილებდა ისტორიულ-დოკუმენტური 
ძეგლების პოპულარიზაციის ინტერესებს. ამავე ინტერესებს ემსახურებოდა მისი 
მრავალრიცხოვანი ნარკვევი და წერილი საქართველოს პოლიტიკურ, სოციალურ, 
ეკონომიური და კულტურის ისტორიის საკითხებზე. დიდი დამსახურება მიუძღვის 
ქართულ ხელნაწერთა შეგროვებასა და წიგნების გავრცელებაში, განსაკუთრებით აჭარასა 
და სამხრეთ საქართველოში.   

გარდაიცვალა 1931 წელს, დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ტერენტი გრანელი 

(1897-1934) 

პოეტი 

 

დაიბადა ქ. წალენჯიხაში, სწავლობდა  წალენჯიხის სოფლის 
სასწავლებელში. სკოლაში ''მოწაფეთა მეფეს'' ეძახდნენ. 
უბედურმა შემთხვევამ (ოჯახს სახლი დაეწვა) ტერენტი მეექვსე 

კლასიდან მოწყვიტა სწავლას. 1918 წლიდან ცხოვრობდა თბილისში, მუშაობდა 
რკინიგზაზე, გაზეთების რედაქციებში. სწავლობდა შალვა ნუცუბიძის მიერ თბილისის 
უნივერსიტეტთან დაარსებულ კურსებზე, რომელიც ცნობილი იყო ''ნუცუბიძის 
კურსების’’ სახელით. ეს სასწავლებელი, რომელიც სრული გიმნაზიის უფლებებით 
მოქმედებდა დაამთავრა 1920 წელს. 

ტერენტი გრანელმა თბილისშივე დაიწყო ლიტერატურული მოღვაწეობა. მისი ლექსები 
ხასიათდება სევდითა და მისტიციზმით, რის გამოც მწერლობაზე იდეოლოგიური 
ზეწოლის შედეგად დიდხანს ყურადღება არ ექცეოდა. 1926 წელს ტერენტი გრანელმა 
ლექსების უკანასკნელი წიგნი გამოსცა. 1928 წლიდან კი იწყება პოეტის მკვეთრი 
სულიერი დეპრესია. ამ პერიოდის წერილები, სადღიურო ჩანაწერები და ლირიკა, 
მოწმობენ მის სულიერ მსხვრევას. რა თქმა უნდა, ტერენტი გრანელი კარგად გრძნობდა 
თავის ამ უდიდეს პიროვნულ-ადამიანურ ტრაგედიას და ეს უფრო ამძაფრებდა მის 
ტრაგიზმს. 

1987 წლის დეკემბერში პოეტის ნეშტი პეტრე-პავლეს სასაფლაოდან გადასვენებულ იქნა 
დიდუბის პანთეონში. წალენჯიხაში გაიხსნა ტერენტი გრანელის სახლ-მუზეუმი და 
ერთ-ერთ ქუჩას მისი სახელი ეწოდა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ნოდარ დუმბაძე 

(1928-1984) 

მწერალი 

 

დაიბადა ქ. თბილისში, დაამთავრა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი 
1950 წელს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 
მუშაობდა უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში 
ასისტენტად, იმავდროულად ეწეოდა შემოქმედებით 

მოღვაწეობას. 1959-1957 წლებში მან გამოსცა იუმორისტული მოთხრობების სამი 
კრებული. 1957 წელს სამსახური მიატოვა, რათა მთელი დრო მწერლობისთვის მიეძღვნა. 
სხვადასხვა ჟურნალთან თანამშრომლობის პარალელურად დუმბაძე კინოსცენარებსაც 
წერდა. იმავდროულად იბეჭდებოდა მისი იუმორისტული მოთხრობებიც. 1967-1972 
წლებში იყო ჟურნალ ‘’ნიანგის’’ რედაქტორი. 

გარდაიცვალა 1984 წელს, თავდაპირველად დაკრძალული იყო ქალაქ თბილისში, 
საბავშვო ქალაქ ‘’მზიურში’’, რომლის აშენების იდეა თავად ეკუთვნოდა, ხოლო 2009 
წლის 14 სექტემბერს მისი ნეშტი მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა 
პანთეონში გადაასვენეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შალვა ნუცუბიძე 

(1888-1969) 

მეცნიერი, ფილოლოგი, ფილოსოფოსი 

 

დაიბადა სოფ. ფარცხანაყანევში. დაამთავრა პეტერბურგის 
უნივერსიტეტი 1910 წელს. შემდეგ, სწავლა განაგრძო 
ლაიფციგის უნივერსიტეტში, სადაც 1915 წელს მიენიჭა  
ფილოსოფიის დოქტორის წოდება.  

საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, უნივერსიტეტში ატარებდა სემინარებს, რითაც 
ხელს უწყობდა ქართული ფილოსოფიური სკოლის ჩამოყალიბებას. 1916-1918წწ. იყო 
პეტერბურგის უნივერსიტეტის ლექტორი. 1918 წელს თსუ ერთ-ერთი დამაარსებელი და 
მისი პრორექტორი იყო (1920-1929), 1925-1926წწ. იყო ლაიფციგის უნივერსიტეტის 
მოწვეული პროფესორი. 30-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ინტენსიურად იკვლევდა 
ქართული ფილოსოფიური აზროვნების ისტორიას და მასთან დაკავშირებულ 
‘’აღმოსავლური რენესანსის’’ საკითხებს. მისი მეცნიერული გამოკვლევების საფუძველზე 
ქართველოლოგიის ეს დარგი დამოუკიდებელ მეცნიერებად ჩამოყალიბდა. დიდი 
წვლილი შეიტანა ფსევდოდიონისე არეოპაგელისა და ცნობილი ქართველი მოღვაწის 
პეტრე იბერის იდენტობის საკითხის კვლევაში. ქართული ფილოსოფიის, ლიტერატურის 
სოციალური კულტურის, ისტორიის გარემოს საკითხების კვლევას ორმოცზე მეტი 
გამოკვლევა უძღვნა. 

გარდაიცვალა 1969 წელს, დაკრძალულია თსუ-ის ე ბაღში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ანასტასია თუმანიშვილი-წერეთელი 

(1849-1932) 

მთარგმნელი, მწერალი, პუბლიცისტი 

 

საბავშვო მწერალი, საზოგადო მოღვაწე და ცნობილი 
ქართველი მწერლის გიორგი წერეთელის მეუღლე ანასტასია 
თუმანიშვილი დაიბადა ქ. თბილისში. დაამთავრა თბილისის 
ფავრის პანსიონი, შემდეგ კი ამიერკავკასიის კეთილშობილ 

ქალთა ინსტიტუტი. მას განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის ქართული საყმაწვილო 
ჟურნალისტიკის განვითარებაში. 1883 წელს  ჟურნალ ‘’მნათობში’’ თანამშრომლობდა, 
ხოლო 1890 წელს  მან დააარსა ჟურნალი ‘’ჯეჯილი’’. იგი  იყო ჟურნალ ‘’კვალის’’ 
თანარედაქტორი. მისი პირველი თარგმანი დაიბეჭდა 1876 წელს, პირველი 
ორიგინალური მოთხრობა - 1880 წელს. მას ეკუთვნის ორიგინალური, ნათარგმნი და 
გადმოკეთებული საბავშვო მოთხრობები.  

1872 წელს სათავეში ჩაუდგა ქალთა წრეს, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალების 
საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოყვანას, სოფელ ხელთუბანში 1884 წელს გახსნა სკოლა, 
რომლისთვისაც მალე შენობაც ააგებინა; დიდი წვლილი მიუძღვის თბილისში საბავშვო 
ბიბლიოთეკა-სამკითხველობის დაარსებაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ანთიმოზ ივერიელი 

(1650-1716) 

მწერალი, მხატვარი, პოლიტიკოსი, განმანათლებელი, 
მესტამბე, რუმინეთის საეკლესიო და პოლიტიკური მოღვაწე, 
ვლახეთის მიტროპოლიტი, სასულიერო პირი, წმინდანი 

 

ანთიმოზ ივერიელი ოსმალებმა გაიტაცეს საქართველოდან. 
სტამბოლში ტყვეობიდან გამოისყიდა იერუსალემის 
პატრიარქმა და მის კარზევე მიიღო განათლება. იცოდა 

რამდენიმე ევროპული და აღმოსავლური ენა. XVII საუკუნის 80–იანი წლების ბოლოს 
ანთიმოზ ივერიელი მიიწვია ვლახეთის მთავარმა კონსტანტინე ბრინკოვიანუმ. 

ანთიმოზ ივერიელმა მთელი თავისი მოღვაწეობა მიუძღვნა რუმინული ეროვნული 
კულტურის აღორძინების საქმეს, დიდი წვლილი შეიტანა რუმინული სალიტერატურო 
ენის განვითარებისა და წიგნის ბეჭვდის საქმეში. მის მერვე დაარსებულ სტამბებში 
მისივე ხელმძღვანელობით იბეჭდებოდა წიგნები რუმინულ, ბერძნულ, ძველ სლავურ, 
არაბულ ენებზე. მის სახელს უკავშირდება რუმინულ ღვთისმსახურებაში რუმინული 
ენის დამკვიდრება. ანთიმოზ ივერიელს ეკუთვნის რამდენიმე ორიგინალური 
თხზულება, მათ შორის ‘’ქადაგებანი’’. იგი ილუსტრაციებს და მინიატურებს თვითონ 
ქმნიდა. 

ანთიმოზ ივერიელმა მოაჩუქურთმა ბუქარესტში აგებული მონასტრის (‘’ანთიმოზის 
მონასტერი’’) მთავარი კარი და სარკმელები, რომელთა ორნამენტებში ქართული 
მოტივები შერწყმულია  რუმინულთან და რჩება ხეზე ჭრის ხელოვნების საუკეთესო 
ნიმუშად. ანთიმოზ ივერიელის მოღვაწეობის წყალობით რუმინეთი XVII-XVIII 
საუკუნეების მიჯნაზე გადაიქცა მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრად, რომელიც სხვა 
ქვეყნებსაც ამარაგებდა ბერძნულ, ძველ სლავურ და არაბულ ენებზე გამოცემული 
წიგნებით.  

ანთიმოზ ივერიელმა ვლახეთში 25 წლის მანძილზე სხვადასხვა ადგილას დაარსებულ 
ოთხ სტამბაში დაბეჭდა 64 წიგნი. მისი ხელშეწყობით მისმა მოწაფეებმა დააარსეს სტამბა 
ალეპოში. მისსავე სახელთანაა დაკავშირებული თბილისში პირველი სტამბის დაარსება 
1709 წელს და იმავე წელს ქართულად ‘’სახარების’’ დაბეჭდვა. ანთიმოზ ივერიელი 
იბრძოდა რუმინული ეკლესიისა და სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისათვის, სათავეში 
ედგა ანტიოსმალურ პატრიოტულ–განმათავისუფლებელ მოძრაობას. ანტიოსმალური 
ორიენტაციის გამო უთანხმოება მოუვიდა რუმინეთის მთავრთან. იგი შეიპყრეს, 
სასულიერო ღირსება აჰყარეს და სამუდამო ექსორია მიუსაჯეს სინის მთის წმინდა 
ეკატერინეს მონასტერში.  



1992 წლის 12 ივნისს რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა 
ანთიმოზ ივერიელი წმინდანად შერაცხა და 27 სექტემბერი დააწესა მისი ხსენების 
ოფიციალურ დღესასწაულად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

იონა მეუნარგია 

(1852-1919) 

კრიტიკოსი, მწერალი, პუბლიცისტი 

 

იონა მეუნარგია დაიბადა სოფელი ცაიში. ქუთაისის 
სასულიერო სასწავლებელის დასრულების შემდეგ სწავლა 
განაგრძო თბილისის სასულიერო სემინარიაში. 1874 წლიდან 

სწავლობდა ჟენევის უნივერსიტეტში. 1877 წელს კი ცოდნის გასაღრმავებლად პარიზში 
გადავიდა. 

1878 წლის მიწურულს იონა მეუნარგია საშობლოში დაბრუნდა და ჩაება 
საზოგადოებრივი და ლიტერატურული ცხოვრების საერთო ფერხულში. იგი 
დაუღალავად თანამშრომლობდა ქართულ და რუსულ ჟურნალ–გაზეთებში. 
ენერგიულად იღწვოდა ქართველთა შორის წერა–კითხვის გამავრცელებელ 
საზოგადოებაში. 

იონა მეუნარგია – ერისა და პიროვნების თავისუფლებისათვის მებრძოლი, თავადაც 
თვისუფალი ადამიანის ცოცხალ მაგალითად რჩებოდა. იგი ყოველთვის არჩევით 
თანამდებობებზე მუშაობდა. 1891–1894 და 1907–1913 წლებში იყო ფოთის ქალაქისთავის 
მოადგილე. 1898–1907 წლებში კი მომრიგებელ შუამავლი ზუგდიდის, სენაკისა და 
ლეჩხუმის მაზრებში. 

გარდაიცვალა 1919 წელს, დაკრძალულია სოფ. ცაისში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გიორგი ქართველიშვილი 

(1827-1901) 

მეწარმე, საზოგადო მოღვაწე 

 

გიორგი ქართველიშვილი დაიბადა 1827 წელს თბილისში, 
დავით ქართველიშვილის ოჯახში.  ჰყავდა  მეუღლე, თამარ 
მჭედლიძე, და 11 შვილი — ერთი მათგანი ნიკოლოზ 
ქართველიშვილი, შემდგომში ქართული მუსიკალური 

ხელოვნების მოღვაწე გახდა.  

გიორგი ქართველიშვილი თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეწარმე 
იყო საქართველოში, თუმცა ის უფრო ცნობილია მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო 
საქმიანობით, რომელიც უკავშირდებოდა ქართულ ისტორიას და კულტურას. 

1881-1882 წლებში ქართველიშვილმა შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემაზე 
დაიწყო ზრუნვა. წიგნის გასაფორმებლად მოიწვია რუსეთის საიმპერატორო კარის 
მხატვარი, ეროვნებით უნგრელი მიხაი ზიჩი.  

1884 წელს მისი წინადადებით შეიქმნა კომისია, რომელსაც ''ვეფხისტყაოსნის'' ტექსტის 
ვარიანტების შეჯერება-დადგენაზე უნდა ემუშავა. კომისიის წევრები იყვნენ: ილია 
ჭავჭავაძე, ივანე მაჩაბელი, რაფიელ ერისთავი, დიმიტრი ბაქრაძე, პეტრე უმიკაშვილი და 
იონა მეუნარგია. წიგნის გამოსაცემად გამოიწერა ახალი შრიფტი, სათაურის ასოები, 
ორნამენტები, ნახატები. ზიჩის ილუსტრაციებით გაფორმებული ''ვეფხისტყაოსანი'' 
გამოიცა 1888 წელს და ისტორიაში შევიდა როგორც ქართველიშვილისეული გამოცემა. 
ქართველიშვილმა გამოცემის მთელი ტირაჟი ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელ საზოგადოებას გადასცა საჩუქრად და მისგან შემოსული თანხით 
სტამბის გამართვის საკითხი დააყენა.  მოგვიანებით ქართველიშვილმა ცალკე წიგნად 
გამოსცა რუსულ ენაზე თარგმნილი ''ვეფხისტყაოსანი'', რომელიც პირადად გადასცა 
საჩუქრად საქართველოში სტუმრად მყოფ რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე III 
მეუღლეს მარია ფიოდოროვნას. მანვე გაიღო შემოწირულობა ქართული გალობის 
ნოტების დაწყობისა და დაბეჭდვის სასარგებლოდ.  

1880-1884 წლებში ქართველიშვილის შემწეობით ხელახლა აშენდა აღა მაჰმად ხანის მიერ 
1795 წელს დანგრეული დიდუბის ღვთისმშობლის ეკლესია. 1885 წელს გამოსცა ვახუშტი 
ბაგრატიონის ''საქართველოს ისტორია'', ხოლო 1889 წელს - მოსე ჯანაშვილის 
''საქართველოს ისტორია''. 

1888 წელს ქართველიშვილის დავალებით და ფოტოგრაფ დიმიტრი ერმაკოვის 
მონაწილეობით, შედგენილ იქნა ფოტოალბომი სათაურით ''საქართველოს ისტორიული 
ალბომი''. ქართველიშვილი წიგნებით ასაჩუქრებდა მთელ რიგ სასწავლებლებს, 



ეხმარებოდა შეგირდებსა და სტუდენტებს, აფინანსებდა ძველი ტაძრების სარესტავრაციო 
სამუშაოებს. 

ქველმოქმედების გარდა, ქართველიშვილი აქტიურ საზოგადოებრივ მოღვაწეობას 
ეწეოდა. იგი იყო თბილისის  ობოლთა მზრუნველობის თავმჯდომარე,  „ქართველთა 
შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ დამფუძნებელი წევრი, ხოლო 
1882–1887 წლებში ამ საზოგადოების გამგეობის წევრი და ხაზინადარი, 1883-1885 წლებში 
გამოსცემდა ცნობილ ქართულ გაზეთ „დროებას“. იგი გახლდათ თბილისის საპატიო 
მოქალაქე. 

საზოგადო მოღვაწე, მეწარმე და ქველმოქმედი გიორგი ქართველიშვილა გარდაიცვალა 
1901 წელს და დაკრძალულია თბილისში, თავისივე აღდგენილ დიდუბის 
ღვთისმშობლის ტაძარში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

აკაკი ბაქრაძე  

(1928-1999) 

ისტორიკოსი, კრიტიკოსი, მწერალი, პუბლიცისტი 

 

დაიბადა ქ. თბილისში, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი 1953 წელს. 1953-
1954წწ. მუშაობდა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 

გაზეთ ''კიროველში''. 1955-1968წწ. იყო კინოსტუდია ''ქართული ფილმის'' სასცენარო - 
სარედაქციო კოლეგიის მთავარი რედაქტორი, 1969-1970წწ. გამომცემლობა ''განათლების'' 
მთავარი რედაქტორის მოადგილე, 1970-1973წწ. მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა 
ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკი, 1973-1980წწ. რუსთაველის თეატრის დირექტორი და 
სამხატვრო ხელმძღვანელი. 1988-1989წწ. კი კოტე მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელი.  

აკაკი ბაქრაძე კითხულობდა ლექციების კურსსა და საჯარო ლექციებს ლიტერატურაზე, 
ისტორიაზე, ეროვნულ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. 1980-იან წლებში ბაქრაძის 
წიგნებმა, სტატიებმა და საჯარო ლექციებმა დიდი როლი შეასრულა ეროვნულ-
გამათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ტალღის წარმოქმნაში. 

გარდაიცვალა 1999 წელს, დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა 
დიდუბის პანთეონში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ექვთიმე ხელაძე 

(1885-19 ??) 

 გამომცემელი, მესტამბე 

 მე-19 საუკუნის ბოლოს ჯერ ქუთაისში, ხოლო 
შემდეგთბილისში მოღვაწეობდა     გამომცემელი და 
მესტამბე. ერთ-ერთი პირველი ქართველი მეწარმე 
გამორჩეულად განათლებული და მოაზროვნე გახლდათ. 
საკმარისია თუნდაც ის ფაქტი, რომ მის სტამბაში 
გამოიცემოდა იმ დროს საქართველოს საუკეთესო 
პერიოდიკა, ჟურნალები: „ივერია“, „კვალი“, „წყარო“, 

„ჯეჯილი“, „ცისკარი“. 

ექვთიმე ხელაძის სტამბის ტიტული ამშვენებს ანტონ I კათალიკოსის „მზამეტყველებას“ 
და „ქართულ გრამატიკას“, დავით გურამიშვილის „დავითიანს“, ბარბარე ჯორჯაძის 
“სრულ სამზარეულოს“ილიას, აკაკის, იაკობ გოგებაშვილის და სხვა დიდი ქართველების 
წიგნებს. 

იგი იყო „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი და საზოგადოების გამოცემათა შემოქმედი. ხელაძის სტამბაში 
რედაქტორობდა პეტრე უმიკაშვილი. ასოთამწყობებად სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ 
ვლასა მგელაძე და ლადო კეცხოველი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბარბარე ჯორჯაძე 

(1833-1895) 

მეცხრამეტე საუკუნის ქართული კულტურის 
წარმომადგენელი, ლიტერატურული და საზოგადო 
მოღვაწე, მათ შორის, ქალთა განათლებისა და 
უფლებების სფეროში. 

 დაიბადა  1833 წელს  სოფელ ქისტაურში, ბარბარე 
ჯორჯაძემ ტრადიციულ, „შინაურ სკოლაში“ მიიღო 
განათლება, მისი ეპოქის სხვა მრავალი ქალის 

მსგავსად. ადრე გაათხოვეს, ხელმოცარულ, გაღარიბებულ ყოფილ სამხედროზე — 
ზაქარია ჯორჯაძეზე, რომელთანაც მშვიდი ცხოვრება არ ჰქონია. 

ის ერთდროულად მწერალიც იყო, პოეზიასა და დრამატურგიაშიც მუშაობდა, 
პუბლიცისტიკურ თუ ლიტერატურულ წერილებს წერდა, ქალთა განათლების იდეით 
გამოდიოდა, თანასწორობას ქადაგებდა, ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ 
ჰქონდა საკუთარი აზრი, წერა-კითხვის სწავლების საკუთარ მეთოდოლოგიაც შეიმუშავა 
და პირველი ქართული კულინარიული წიგნის ავტორიც იყო. პოეზია, პროზა, 
დრამატურგია, პუბლიცისტიკა-ყველა ამ დარგში ბარბარე ერისთავი-ჯორჯაძე თავის 
საინტერესო ნაწარმოებებს ქმნიდა. ბარბარე ჯორჯაძის სტატიები თუ მოსაზრებები 
ხშირად იბეჭდებოდა ისეთ ჟურნალ-გაზეთებში, როგორიცააЖ „ცისკარი“, „დროება“, 
„ივერია“, „კვალი“ , „ჯეჯილი“. 

კომედია „რას ვეძებდი და რა ვპოვე“ ბარბარემ 1865 წელს დაწერა და ნაწარმოებმა მალევე 
დაიმსახურა ქართული თეატრალური საზოგადოების ინტერესი. ეს ნაწარმოები უკვე 
1867 წელს გათამაშდა ქუთაისის თეატრში და შემდეგ, დიდი ხნის განმავლობაში 
იდგმებოდა სხვადასხვა თეატრის სცენაზე. კომედიაში ერთ-ერთ  

წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი პოეზია გამსჭვალულია 
მოქალაქეობრივი ტკივილით, სამშობლოს სიყვარულით მან ერთ წიგნად შეკრა და 
შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

იაკობ მანსვეტაშვილი 

(1855-1939) 

ჟურნალისტი, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე 

 

დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია, 
სწავლობდა პეტერბურგის უნივერსიტეტის 
საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე. 1886-1890 

წლებში იყო გაზეთ „ივერიას“ თანამშრომელი. წერდა ფელეტონებს, კრიტიკულ 
წერილებს, რეცენზიებს, პატარა მოთხრობებს. იყო „ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების“ მდივანი. 

იაკობ მანსვეტაშვილის  ცხოვრება და მოღვაწეობა ორგანულადაა დაკავშირებული 
ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობასთან. იგი იყო ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი 
წერეთლის თანამებრძოლი. მან არაერთ ეროვნული და სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის პროექტს ჩაუყარა საფუძველი: გახსნა პირველი წიგნის მაღაზია, 
საკუთარი სტამბა უსასყიდლოდ გადასცა წიგნების გამავრცელებელ საზოგადოებას, 
დააარსა სიძველეთა მუზეუმი, დიდი წვლილი შეიტანა თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის შენობის აგებაში, გაიღო ნიკოლოზ ბარათაშვილის  ნეშთის 
გადმოსვენების ხარჯები, აფინანსებდა ქართველი მწერლების წიგნებს გამოსაცემად. 
ბაქოში ქართული სკოლა დააარსა, ასევე მოაწყო თეატრიც. 

გარდაიცვალა 1939 წელს. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

მიხეილ ჯავახიშვილი  

 (1880-1937) 

 მწერალი, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, 1921—1924 წლების ეროვნულ-    
განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. 

დაიბადა 1880 წელს სოფელ წერაქვში. სწავლობდა ჯერ წინამძღვრიანთკარის, შემდეგ 
ყირიმის სასოფლო-სამეურნეო სასწავლებელში, რომელიც არ დაუმთავრებია ოჯახში 
დატრიალებული ტრაგედიის გამო, ავაზაკებმა მოუკლეს დედა და და, ხოლო მამა ამ 
უბედურებას გადაჰყვა. 1901 წელს საქართველოში დაბრუნდა. პირველი მოთხრობა 
„ჩანჩურა“ 1903 გაზეთ „ცნობის ფურცელში“. მწერალი მთელი თავისი შემოქმედებითი 
მოღვაწეობით ებრძოდა იმ მავნე ტენდენციებს, რომელიც ქართული მხატვრული პროზის 
განვითარებას აფერხებდა 20-იან წლებში. მან ერთ-ერთმა პირველმა ჩაუყარა საფუძველი 
XX საუკუნის ქართულ რეალისტურ რომანს, შექმნა ავანტიურული („კვაჭი კვაჭანტირაძე“ 
1924), სოციალური („ჯაყოს ხიზნები“ 1925), სათავგადასავლო („გივი შადური“1928), 
ისტორიული („არსენამარაბდელი“1933-1936), ფილოსოფიური („თეთრისაყელო“1926) 
რომანები.  
შემოქმედებით ზენიტში მყოფ მწერალს მრავალი საინტერესო ჩანაფიქრი დარჩა 
განუხორციელებელი. მ.ჯავახიშვილის თხზულებათა მომდევნო კრებული გამოქვეყნდა 
ხანგრძლივი ინტერვალის შემდეგ 1958—1964 წლებში. მისი ნაწარმოებები თარგმნილია 
მრავალ უცხო ენაზე.  

ცნობილი რეპრესიების გამო მწერალი 1937 წლის 14 აგვისტოს დააპატიმრეს. ბერიას 
თანდასწრებით წამების ქვეშ ხელი მოაწერინეს „აღიარებაზე“. სასჯელი სისრულეში 
მოიყვანეს იმავე წლის 30 სექტემბერს და დახვრიტეს. მწერლის არქივი განადგურდა, 
ხოლო მის ქონებას კონფისკაცია გაუკეთდა. მოგვიანებით მისი ძმაც დახვრიტეს, მეუღლე 
კი გადაასახლეს. 

მიხეილ ჯავახიშვილზე ცენზურა მხოლოდ 1950-იანი წლების ბოლოს მოიხსნა. 
რეაბილიტაციის შემდეგ კვლავ გამოიცა მისი ნაწარმოებები. 

 

 

 

 



 

 

დავით ჩუბინაშვილი 

(1814-1891)   

არქეოლოგი, ენათმეცნიერი, ლიტერატურათმცოდნე, 
პედაგოგი 

დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი 1839 წელს. 
მსახურობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სააზიო 
დეპარტამენტში, სადაც იგი მრავალ საარქივო მასალას გაეცნო; 
1844 წელს იგი მიიწვიეს უნივერსიტეტში ქართული ენისა და 

ლიტერატურის დოცენტად; 1856 წლიდან არის ექსტრა-ორდინატორი პროფეროსი; 1859 წელს 
ორდინატორი პროფესორი; 1870 წლიდან დამსახურებული პროფესორი; ამ დროისათვის იგი 
მრავალი საყურადღებო შრომის ავტორი იყო; შექმნა მნიშვნელოვანი შრომები: ქართულ-რუსულ-
ფრანგული ლექსიკონი, რუსულ-ქართული ლექსიკონი, ქართულ-რუსული ლექსიკონი;  
გამოაქვეყნა „მოკლე ქართული გრამატიკა“, რომელშიც ძირითადად მოცემულია ახალი ქართული 
ენის ანალიზი; დიდი შრომა გასწია ძველი ქართული მწერლობის ძეგლთა შესწავლა-გამოცემაში; 
მონაწილეობდა ვეფხისტყაოსნის 1841 წლის გამოცემაში, დაურთო ლექსიკონი; 1842 წელს 
გამოაქვეყნა მნიშვნელოვანი რუსთველოლოგიური კვლევა – „ქართული პოემის ვეფხისტყაოსნის 
შესახებ“; როგორც ლიტერატურათმცოდნე და ისტორიკოს-არქეოლოგი ხშირად რედაქტორობდა 
რიგ მნიშვნელოვან გამოცემებს; დიდი ღვაწლი მიუძღვის „ქართლის ცხოვრების“ სრულად 
აღდგენასა და აკადემიურ გამოცემაში; 1859 წელს მისი რედაქციით გამოიცა სულხან-საბა 
ორბელიანის იგავ-არაკების კრებული „წიგნი სიბრძნე-სიცრუისა“ და სხვ. კაპიტალური შრომების 
პარალელურად იგი წერდა მრავალ გამოკვლევას, საჟურნალო და საგაზეთო სტატიებს, იყო 
მუდმივი თანამშროელი რუსული და ქართული პერიოდული პრესისა; დიდი შრომა აქვს 
გაწეული ქართული ხელნაწერების შეგროვების საქმეში; თავისი წიგნთსაცავი „ქართველთ შორის 
წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას“ უანდერძა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ილია ოქრომჭედლიშვილი 

(1838-1898) 

ქართველი მეცნიერი, პედაგოგი, ქველმოქმედი. 

ობოლი ბავშვი თბილისში ჩამოიყვანეს და შეგირდად სავაჭრო დუქანში 
მიაბარეს. აქედან მოყოლებული, ყველაფერს დაუცხრომელი შრომით 
მიაღწია. ნიჭიერ ახალგაზრდას შეუგროვეს ფული და 1860 წელს 

პეტერბურგში გაგზავნეს. აქ ნიჭიერმა და შრომისმოყვარე ყმაწვილმა ექსტერნად ჩააბარა 
გამოცდები, მიიღო გიმნაზიის დამთავრების ატესტატი და ჩაირიცხა პეტერბურგის 
უნივერსიტეტის აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე. 1868 წელს ი. ოქრომჭედლიშვილმა 
დაამთავრა უნივერსიტეტის ქართულ-სომხური განყოფილება და წარდგენილი ნაშრომისათვის 
„თემურ ლენგის ლაშქრობა საქართველოში“ მიენიჭა კანდიდატის ხარისხი. გამოჩენილი 
მეცნიერის დავით ჩუბინაშვილის რეკომენდაციით მუშაობა დაიწყო მოსკოვის ლაზარევის 
ინსტიტუტში ქართული ენის მასწავლებლად, შემდეგ მოსკოვის უნივერსიტეტში ქართული ენის 
კათედრის დოცენტად. 

ილია ოქრომჭედლიშვილი გამოირჩეოდა მეცენატობითაც. მან დიდი დახმარება გაუწია გიგო 
გაბაშვილს, მოსე თოიძეს, ალექსანდრე ბერიძეს და სხვებს. 1884 წელს მისი ხელშეწყობით 
გამოიცა „ვისრამიანი“. ასევე დიდძალი თანხა მოახმარა „ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოადოების“ წინამძღვრიანთკარის სასოფლო-სამეურნეო სასწავლებელს, 
ქართულ თეატრს, ქართული ხელნაწერების გამოცემას. რუსეთში ყოფნისას ილია 
ოქრომჭედლიშვლი მუდმივად თანამშრომლობდა ქართულ პერიოდიკაში — აქვეყნებდა 
სხვადასხვა ხასიათის სამეცნიერო სტატიებს და წერილებს. 1889 წელს იგი პენსიაზე გავიდა და  
სამშობლოში დაბრუნდა. აქ ხელი მიჰყო პრაქტიკულ სამეურნეო საქმიანობას. სამტრედიასთან, 
სოფელ საჭილაოში ააგო ხე-ტყის სახერხი ქარხანა, რომელიც ქუთაისის გუბერნიაში ყველაზე 
დიდი და საუკეთესოდ აღჭურვილი იყო. ამ საქმიდან შემოსულ ფულს ილია ოქრომჭედლიშვილი 
უანგაროდ ახმარდა მშობლიური კულტურის განვითარებას. 

დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

გალაკტიონ ტაბიძე 

(1891-1959) 

ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოს 
სახალხო პოეტი 

1900 წლიდან სწავლობდა ქუთაისის სასულიერო 
სასწავლებელში, ხოლო 1908 წლიდან - თბილისის 
სასულიერო სემინარიაში. 1910 – 1911 წლებში მუშაობდა 

მასწავლებლად. გ. ტაბიძე არის ჟურნალ “მნათობის” ერთ-ერთი დამაარსებელი გ. ტაბიძის 
შემოქმედება XX საუკუნის 10-იანი წლებიდან იწყება. 1914 წელს გამოქვეყნებულმა 
კრებულმა “ლექსები” და განსაკუთრებით 1919 წელს გამოცემულმა “არტისტულმა 
ყვავილებმა” მას საყოველთაო აღიარება, “გენიალური გალაკტიონისა” და “პოეტების 
მეფის” სახელი მოუტანა. “მე და ღამემ“, “მთაწმინდის მთვარემ”, “მერიმ” მკითხველს 
წარუდგინა სრულიად ახლებური პოეტური სამყარო, ქართული ბგერის დიდებული 
კეთილხმოვანება და სიტყვის მოქნილობა.  

40-იანი წლებიდან გალაკტიონი აქვეყნებს ლექსებს: “ლურჯა ცხენები”, “მთაწმინდის 
მთვარე”, “პოეზია უპირველეს ყოვლისა”, “ნიკორწმინდა” და სხვ., რომლებშიც რეალობის 
სფეროში სიკეთის, მშვენიერების და ჰარმონიის მიკვლევაა გადმოცემული. მის თითქმის 
ყველა ლექსს უაღრესად დახვეწილი მელოდიურობა, აუხსნელი მუსიკალურობა, რითმის 
ბუნება, ლექსიკა და ფრაზის წყობა ახასიათებს. 

გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედება რამდენიმე ათეული წელია გადაულახავ მწვერვალად 
დგას თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. მისი ავტორიტეტი დღესაც ბატონობს და 
გადაუჭრელ ამოცანად რჩება ქართული ლექსის თვისობრივად ახალ, მის ლექსთან 
შედარებით უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანა. მისი ლექსები თარგმნილია მსოფლიოს 
ხალხთა მრავალ ენაზე. 

1944-1959 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 

გარდაიცვალა 1959 წელს. დაკრძალულია მთაწმინდის პანთეონში.   

 

 

 

 



 

 

გიორგი ყაზბეგი 

(1839-1982)  

გეოგრაფი, სამხედრო პირი 

სწავლობდა ტამბოვისა და ვორონეჟის კადეტთა კორპუსებში. 1870 წელს 
დაამთავრა რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის სამხედრო აკადემია. 

დაინიშნა სამხედრო ინჟინერად კავკასიის არმიის გენერალური შტაბში. 
სამხედრო კარიერა პორუჩიკის ჩინით დაიწყო ქართველ გრენადერთა პოლკში. 1874 წელს 
გიორგი ყაზბეგი კონსპირაციულად, სამხედრო–სადაზვერვო მისიით იმყოფებოდა ოსმალეთის 
იმპერიის შემადგენლობაში მყოფ უძველეს ქართულ პროვინციებში აჭარაში, შავშეთსა და 
ჭანეთში. ამ მოგზაურობის შედეგად დაწერა ორი ვრცელი ნაშრომი „სამი თვე თურქეთის 
საქართველოში“ და „ლაზისტანის სანჯაყის სამხედრო–სტრატეგიული ნარკვევი“. ტბეთის 
ეკლესიაში აღმოაჩინა „ტბეთის სულთა მატეანე“. მოინახულა ხიხანის ციხე, ოპიზა და პარხალი. 
მას ეკუთვნის გეოგრაფიული ხასიათის ნაშრომი „თერგის ოლქის სამხედრო–სტატისტიკური 
აღწერა“. 1867-1868 წლებში იმყოფებოდა იტალიაში, გამოაქვეყნა ისტორიულ–გეოგრაფიული 
ნარკვევი „იტალიელები საქართველოს შესახებ“. 1877-1878 წლებში, რუსეთ-ოსმალეთის ომის 
დროს, გიორგი ყაზბეგი იყო ქობულეთის რაზმის შტაბის უფროსი. ომის დასრულების შემდეგ 
გიორგი ყაზბეგი ბაქოს 153-ე ქვეითი პოლკის მეთაურად დანიშნეს. ‘1905 წელს 
ხელმძღვანელობდა პორტ-არტურის დაცვას და შემდეგ ვლადივოსტოკის კომენდანტად 
გადაიყვანეს, თუმცა იმის გამო, რომ ამბოხებულ ჯარისკაცებს სასტიკად არ გაუსწორდა და 
მშვიდობიანად მოაგვარა დაპირისპირება, მთავრობამ ლიბერალობა დასწამა და სამსახურიდან 
დაითხოვა. გიორგი ყაზბეგი აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწეოდა, სტეფანწმინდაში  
განაგრძო ძმის, დიმიტრი ყაზბეგის მიერ დაწყებული საგანმანათლებლო საქმიანობა და დის – 
ელისაბედის თანადგომით საკუთარ სახლში გახსნა სკოლა. 1921 წელს გიორგი ყაზბეგი 
საზღვარგარეთ წავიდა. მისი წასვლის შესახებ რამდენიმე მოსაზრება არსებობს. ემიგრაციაში 
გაჰყვა მენშევიკურ მთავრობას ან ევროპაში გაემგზავრა სამკურნალოდ ან პოლონეთში წავიდა 
დაღუპული შვილის საფლავის საძებრად. 

გარდაიცვალა სტამბოლში 1921 წელს  და იქვეა დაკრძალული. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ვიქტორ ბროსე 

(1893-1937)   

ბიბლიოგრაფი, მთარგმნელი, მკვლევარი 

დაიბადა სანქტ-პეტერბურგში. დაამთავრა პეტერბურგის 
კლასიკური გიმნაზია 1911 წელს და პეტერბურგის 
უნივერსიტეტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1916 
წელს. 

უნივერსიტეტში მისი მასწავლებელი იყო გამოჩენილი 
ქართველოლოგი, პროფესორი ალექსანდრე ცაგარელი. 1916 

წლიდან ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საქართველოში. 1916-1923 წლებში ეწეოდა პედაგოგიურ 
მოღვაწეობას ქუთაისისა და თბილისის გიმნაზიებში. ზედმიწევნით ფლობდა ქართულ ენას. 
1923-1933 წლებში იყო საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკის იშვიათი წიგნების განყოფილების 
(რარიტეტსაცავის) გამგე, 1933-1937 წლებში საქართველოს სახელმწიფო წიგნის პალატის 
დირექტორის მოადგილე. პარალელურად მოღვაწეობდა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში. 
1925-1937 წლებში ლექციებს კითხულობდა საქართველოს განათლების სახალხო კომისარიატის 
მუდმივმოქმედ საბიბლიოთეკო კურსებზე. ვიქტორ ბროსე იყო საქართველოს სახელმწიფო 
წიგნის პალატის  და პირველი ქართული საბიბლიოთეკო და ბიბლიოგრაფიული ჟურნალის 
„წიგნის მეგობრის“  ერთ-ერთი დამაარსებელი. მას ეკუთვნის რამდენიმე ათეული 
მნიშვნელოვანი ნაშრომი ბიბლიოგრაფიის, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის და არქივთმცოდნეობის 
საკითხებზე, რომლებიც გამოქვეყნებულია იმჟამინდელ პერიოდულ გამოცემებში. ეწეოდა 
მთარგმნელობით მოღვაწეობას. ქართულად თარგმნა ფრანგი და რუსი ავტორების მხატვრულ 
ნაწარმოებები. ფრანგულად თარგმნა ივანე ჯავახიშვილის „ქართველი ერის ისტორია“. ეწეოდა 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოღვაწეობასაც. იყო საქართველოს საისტორიო და 
ეთნოგრაფიული საზოგადოების ნამდვილი წევრი და აქტიურად მონაწილეობდა მის მუშაობაში. 
მონაწილეობდა საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში. იგი დახვრიტეს 
1937 წელს თბილისში, საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ე. წ. „დიდი 
სამეული“-ს დადგენილებით. რეაბილიტირებულ იქნა 1956 წელს. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

შიო მღვიმელი 

(1866-1933) 

ქართველი საბავშვო პოეტი, ქართული საბავშვო მწერლობის 
ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს დამსახურებული 
მწერალი 

შიო ილარიონის ძე ქუჩუკაშვილი (ფსევდონიმი შიო მღვიმელი)  
დაიბადა 1866 წლის 12 თებერვალს შიო მღვიმელის ხსენების 
დღეს. „მღვიმელი“ ფსევდონიმად ნიკო ლომოურმა უბოძა მისი 
ხასიათიდან გამომდინარე „ის ბერიც შენსავით წყნარი იყოო“. 

1881 წელს მიაბარეს გორის საოსტატო სემინარიასთნ არსებულ სანიმუშო სკოლაში, სადაც 
სწავლობდა ვაჟა-ფშაველა და მისი ძმები. 1887 წელს გორის სამოქალაქო სასწავლებლის 
დამთავრების შემდეგ თბილისში მუშაობდა ჯერ „ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების“ წიგნის მაღაზიის გამგედ, ხოლო 1909 წლიდან — ქართულ 
ჟურნალ-გაზეთბის რედაქციებში კორექტორად.  

შიო მღვიმელის პირველი ლექსი „დილა“ 1885 წელს გაზეთ „დროებაში“ გამოქვეყნდა, პირველი 
საბავშვო ლექსები — 1887 წელს. 1891 წელს მისი ლექსები ცალკე გამოიცა პატარ-პატარა წიგნებად. 

დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მიხეილ გედევანიშვილი 

(1862-1922)   

ნევროპათოლოგი, რადიოლოგი, ფიზიოლოგი,ფიზიო-
თერაპევტი, ფსიქიატრი 

დაიბადა დაბა მანგლისში. 1889 წელს დაამთავრა მოსკოვის 
უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი. იყო ცნობილი 
ნევროპათოლოგი, ფსიქიატრი, ფიზიო-თერაპევტი და 
რენტგენოლოგი. დახელოვნდა ვარშავაში, პარიზში - მარკოს 
კლინიკაში დეჟენის ხელმძღვანელობით, იქვე შეისწავლა 

ელექტროთერაპია ჰუეს დახმარებით. სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილისის მიხეილის 
საავადმყოფოში ორდინატორად, ფსიქიურ ავადმყოფთა თავშესაფრის დირექტორად, 
რკინიგზის საავადმყოფოს კონსულტანტად, ელიზავეტპოლის გუბერნიის ზანგეზურის 
მაზრაში - სოფლის ექიმად, თიანეთში - მაზრის ექიმად. მისი შრომებიდან აღსანიშნავია 
თბილისის სულით ავადმყოფთა პატრონიბის, ბრბოს ფსიქოლოგიის, ბავშვთა ასაკის 
ფსიქოლოგიის საკითხები და სხვა.  

1896 წელს რენტგენის აპარატი გამოიგონეს. ამ გამოგონებიდან ერთი წლის თავზე 
თბილისში რენტგენის პირველი აპარატი ჩამოაქვთ. უნიკალური დანადგარი, რომელიც 
რუსეთის იმპერიაში მხოლოდ საქართველოში ჰქონდათ, ცნობილმა ქართველმა ექიმმა, 
ილია ჭავჭავაძის მეგობარმა, მიხეილ გედევანიშვილმა პარიზიდან ჩამოიტანა. პატარა 
კომოდის მსგავსი ხის ყუთი, რომელიც რთული კონსტრუქციისგან შედგებოდა, შუშის 
ნეგატივებზე იღებდა რენტგენის სურათებს. ეს აპარატი, რომელიც მიხეილ 
გედევანიშვილის შთამომავლებთან ინახება, პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. 

იყო კავკასიის სამედიცინო საზოგადოების წევრი. დააარსა ქართველ ექიმთა კოლექტივის 
პირველი სამკურნალო დაწესებულება, გამოსცა ილიას თხზულებათა სრული კრებული. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მარჯორი უორდროპი 

(1869 -1909) 

ბრიტანელი სწავლული და მთარგმნელი.  

ის იყო საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს უმაღლესი 
წარმომადგენლის, ოლივერ უორდროპის და. 

შვიდ უცხო ენასთან ერთად მან შეისწავლა ქართულიც და იმოგზაურა საქართველოში 
(მოგვიანებით რუსეთის იმპერიის ნაწილში) 1894-1895 და 1896 წლებში. მან თარგმნა და გამოსცა 
ქართული ხალხური ზღაპრები (ლონდონი, 1894 წ.), ილია ჭავჭავაძის “განდეგილი” (ლონდონი, 
1895 წ.), წმინდა ნინოს ცხოვრება (ოქსფორდი, 1900 წ.) და კიდევ რამდენიმე ნაწარმოები. ის ასევე 
იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც ინგლისურად თარგმნა შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანი” 
(გამოიცა 1912 წელს ლონდონში მისი ძმის მიერ). მისი გარდაცვალების შემდეგ, სერ ოლივერ 
უორდროპმა ოქსფორდის უნივერსიტეტში მარჯორი უორდროპის სახელობის ფონდი დააარსა, 
რომლის მიზანიც სტუდენტებში ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის შესწავლის 
სურვილის წახალისება იყო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბორის გაპონოვი 

(1934 _1972)  

ებრაელი ლექსიკოგრაფი, მთარგმნელი. ებრაულად 
თარგმნა შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ 

.დაიბადა ქალაქ ევპატორიაში, მაგრამ მეორე მსოფლიო 
ომის დროს, 1941 წლიდან, ევაკუაციის შემდეგ, ოჯახთან 
ერთად ცხოვრობდა ქალაქ ქუთაისში. მისი პაპა რაბინი 
იყო და პატარა ბორისს ბავშვობიდან ასწავლიდა ივრითს. 
1953 წელს დაამთავრა ქუთაისის მე-9 საშუალო სკოლა. 
1956 წლიდან სპარსულ ენას სწავლობდა მოსკოვის 
უნივერსიტეტთან არსებულ აღმოსავლეთმცოდნეობის 

უნივერსიტეტში, მაგრამ უსახსრობის გამო იძულებული გახდა სწავლისთვის თავი 
დაენებებინა და ქუთაისში დაბრუნებულიყო, სადაც მუშაობდა გაზეთებში. 1960-იან 
წლებში ეწეოდა მთარგმნელობით საქმიანობას რუსულ, ქართულ და ებრაულ ენებზე. 

1969 წელს ისრაელში გამოქვეყნდა მის მიერ თარგმნილი „ვეფხისტყაოსანი. მომდევნო 
წელს ამ თარგმანისთვის მიენიჭა შ. ჩერნიხოვის პრემია. 

1971 წელს იგი ისრაელში გაემგზავრა. იმავე წელს გამოაქვეყნა მიხაილ ლერმონტოვის 
რომანის „ჩვენი დროის გმირის“ თარგმანი, რომელმაც ასევე მაღალი შეფასება 
დაიმსახურა. 

ბორის გაპონოვი 15 წლის მანძილზე მუშაობდა ივრითის ფრაზეოლოგიურ ლექსიკონზე. 
მძიმე და ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა რამათ-განში, 1972 წელს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ბარბარე (ვარინკა) მაჭავარიანი-წერეთელი 

(1874-1948) 

კომპოზიტორი, საზოგადო მოღვაწე 

ბავშვობიდან გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მუსიკალური 
ნიჭით. მისი ნიჭიერებით მოხიბლული იყო აკაკი წერეთელიც. 1895 წელს დაიბეჭდა 
აკაკის “სულიკო” და თავად ავტორმა სთხოვა ვარინკას, ლექსისთვის სასიმღერო ჰანგი 
შეერჩია. ასე შეიქმნა ლეგენდარული სიმღერა. 

1909 წლიდან ვარინკა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარე იყო 
ყვირილის თემში. რამდენიმე წელიწადში მან აქ სამკითხველოს გახსნაც მოახერხა და 
საკუთარ სახლში, სოფელ ცხრაწყაროში, სკოლაც გამართა. ეს პატარა განათლების კერა 
ათამდე სოფელს ემსახურებოდა. 

1937 წლის ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადაზე მოსკოვში “სულიკო” ა. 
მეგრელიძის მეჩონგურე ქალთა ანსამბლმა შეასრულა, მაგრამ არა როგორც ვარინკა 
წერეთლის, არამედ – როგორც ხალხური სიმღერა. ვარინკას მრავალწლიანი ბრძოლა 
დასჭირდა იმისთვის, რომ ამ არნახულად პოპულარული სიმღერის ავტორობა 
დაედასტურებინა. მიუხედავად კომპოზიტორთა კავშირის პოზიტიური დასკვნისა, 
სიმღერის ავტორი არცერთ სანოტო გამოცემაში არაა მოხსენიებული. 

ვარინკა წერეთელი 1948 წლის 21 მარტს გარდაიცვალა. დაკრძალულია სოფელ 
ცხრაწყაროში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მერაბ მამარდააშვილი 

(1930-1990) 

ქართველი ფილოსოფოსი, მეცნიერებათა დოქტორი, 
პროფესორი. 

 

დაიბადა გორში. 1955 წელს დაამთავრა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ფილოსოფიის ფაკულტეტი. 1968-1987 წლებში სამეცნიერო ჟურნალის „ვოპროსი 
ფილოსოფიი“ მთავარი რედაქტორის მოადგილე, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი და რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მოსკოვის ფილოსოფიის 
ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია. 

1987-1990 წლებში მამარდაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. წერეთლის 
სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ბუნებისმეტყველების ფილოსოფიის 
განყოფილების გამგეა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. 
სხვადასხვა დროს ლექციებს კითხულობდა გერმანიაში, საფრანგეთსა და სხვა ქვეყნებში. 

გერმანული ფილოსოფიის (განსაკუთრებით იმანუელ კანტის) გავლენის მუშაობდა 
აღქმის რაციონალისტურ თეორიაზე. მნიშვნელოვანია მისი წვლილი მეცნიერების 
ფილოსოფიაშიც. გამოქვეყნებული აქვს მარსელ პრუსტის შემოქმედების კვლევები. 

გარდაიცვალა 1990 წელს. 

 

 




