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ძალაუფლების RATIO-ნალიზაცია 

ლელა გაფრინდაშვილი 

საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორია ინტელექტუალთა ადგილი სოციალურ-
პოლიტიკური ცვლილებების პროცესში, საზოგადოების განვითარების ყველა 
ეტაპზე აქტუალურია.  

1975 წელს ამ საკითხზე აზრი მიშელ ფუკოსაც ჰკითხეს - ადამიანს, რომელმაც 
არაერთი შრომა მიუძღვნა ძალაუფლების კაპილარების კვლევას. მისი აზრით: 
„ინტელექტუალმა უკვე აღარ უნდა ითამაშოს მრჩევლის როლი, აღარ უნდა 
ადგენდეს გეგმებს იმათთვის, ვინც იბრძვის ან თავს იცავს, არ უნდა იგონებდეს 
მათთვის ტაქტიკას და არ უნდა უსახავდეს მიზნებს.  

ინტელექტუალს ანალიზის ინსტრუმენტების შეთავაზება შეუძლია და დღესაც 
ეს, თავისი არსით, ისტორიკოსის როლია.  

სინამდვილეში, ლაპარაკია იმაზე, რომ გაგვაჩნდეს თანამედროვეობის 
აღქმის მყარი, ხანგრძლივი უნარი, რომლის საშუალებითაც შევამჩნევთ, თუ 
სად გადის რღვევის ხაზები, სადაა ძლიერი წერტილები, რომელსაც 
ძალაუფლება მიეჯაჭვა და დამკვიდრდა. სხვა სიტყვებით, საჭიროა ბრძოლის 
ველის ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური სურათის გადაღება.... აი, 
ინტელექტუალის როლი.....“  

ფრანგი ფილოსოფოსის ეს აზრი, ცხადია, ცოტა უფრო ხანიერ შეჩერებას 
მოითხოვს იმ მოვლენებზე, რომლებიც დღეს ხდება.  

ამ წერილით სწორედ ასეთი სამუშაო განვიზრახე - მინდა ერთგვარად 
შევაჯამო ჩემი, როგორც ადამიანის და მოქალაქის, განცდები და 
შეხედულებები ყველაფერ იმაზე, რასაც აქტიურად ვაკვირდებოდი, რაშიც 
ვერეოდი და რის შეცვლასაც ვცდილობდი.  

ნაწილი I. „დამოურჩილებლობიდან“ დამოუკიდებლობამდე  

არ ვიცი სხვისთვის როგორ, მაგრამ 2007 წლის 7 ნოემბერი ჩემთვის რაღაც 
უმნიშვნელოვანესი გარდატეხის დღეა: ზღვარი, როცა მე აღარ მინდა ვიყო 
„მოსახლეობა“ და პოლიტიკოსების კეთილდღეობის სამშენებლო მასალა, 
მათი ვნებების ასპარეზი.  

მინდა მოქალაქე ვიყო, ანუ საკუთარ არჩევანზე პასუხისმგებელი პიროვნება, 
რომელიც გაბრაზებული და აღტაცებული კი არა, დაფიქრებული ირჩევს!  

ვიცი, როგორ საარაკოდ ძნელია ქართული პოლიტიკური და სამოქალაქო 
პროცესების შეფასება, მათში საკუთარი ადგილის და მნიშვნელობის დადგენა. 
მაგრამ დღეს ჩემთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა შეიძინა პასუხმა 1990 წელს 
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მერაბ მამარდაშვილის მიერ დასმულ კითხვებზე: „ვინ ვიყავი მე მთელი ეს 
წლები? რას ვაკეთებდი? ვისი მჯეროდა? ვის მივყვებოდი?..“  

ამ გონებრივი სამუშაოს ჩატარების გარეშე, დარწმუნებული ვარ, კვლავ 
გავიმეორებ შეცდომებს. ვინც ამ გზაზე უკვე დაწინაურდით, ნუ დაიზარებთ და 
კიდევ ერთხელ შეუდექით სიზიფეს აღმართს, რადგან „განმეორება ცოდნის 
დედაა“.  

დღეს 7 ნოემბერია. მთელი ღამე მილოშ ფორმანის ფილმის კადრები 
მიტრიალებს თვალწინ: სადამსჯელო ოპერაციის შემდეგ ექთანი რეჩედი 
მშვიდად, ჩვეული მლიქვნელური ღიმილით ესალმება პაციენტებს, მუსიკას 
ურთავს და წამლის მისაღებად ეპატიჟება.  

ყველა ბედნიერია, მხოლოდ კრისტოფერ ლოიდის გმირია (თეიბისი, 
მაიაკოვსკის რომ ჰგავს) უცნაურად ჩაფიქრებული: კარგად იცის რა მოხდა და 
ამიტომ ვერ ღებულობს ამ წესრიგს, ძალადობის შეუმჩნევლობას და 
შეუფასებლობას, საგანგებოდ გამოცხადებულ სიჩუმეს და გაჩუმებას. მთელი 
ღამე რაღაც საშინელის მოლოდინშია და, აი, მეამბოხე რენდელ პატრიკ 
მაკმარფი საგანგებოდ დასაჯეს და გა თიშული აგდია თავის საწოლზე. 
გუგულის ბუდე სასაკლაოდ იქცა - ყველა დაისჯება, ვინც წესებს დაარღვევს ან 
მათ სამართლიანობაში დაეჭვდება.  

რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმის გამოჩენა ჩემთვისაც შოკის მომგვრელი 
იყო. სხვების მსგავსად, წინააღმდეგობის გაწევაც ვცადე ძალადობის თავიდან 
ასაცილებლად, მაგრამ ხელკეტით მიპასუხეს. ხელისუფლებამ დასაჯა ხალხი, 
რომელიც მისგან დალაპარაკებას ითხოვდა და თვალი აღარ დახუჭა 
ძალადობაზე.  

მგონი დადგა დრო გულდასმით წავიკითხოთ ჩვენი უახლესი ისტორია, კარგად 
დავაკვირდეთ მის ლაბირინთებს, შევაფასოთ ჩვენი ადგილი მასში, რადგან 
მხოლოდ ამ სამუშაოს შესრულება აგვიხელს თვალებს და მოგვცემს 
საშუალებას შემდეგი არჩევანი მაინც დაფიქრებულებმა გავაკეთოთ და არა 
გაბრაზებულებმა ან აღტაცებულებმა, რათა ამიერიდან აღარ ვიყოთ 
„მოსახლეობა“ (ამ ნოემბრის დღეებში პოლიტიკოსთა უმრავლესობა სწორედ 
ასე მოგვიხსენიებდა!) და ყველამ ერთად და თითოეულმა ცალ-ცალკე 
დავიჯეროთ: „მე ვარ ქართველი“ ნიშნავს „მე ვარ საქართველოს მოქალაქე“, 
პასუხისმგებელი და მონაწილე ამომრჩეველი.  

არ ვიცი, ეს წერილი სხვებისთვის კრიტიკული რეფლექსიის გასაღების როლს 
რამდენად შეასრულებს, მაგრამ ჩემთვის საქართველოს სამოქალაქო 
ისტორიაში და დღევანდელ პროცესებში საკუთარი ადგილის დანახვა დღეს 
უკვე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.  

ONLY BLOOD  
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მე კი მეგონა, იმ ღამის შემდეგ 
მსოფლიო წესრიგს საღერღელი აეშლებოდა, 
და ხის საათში დამწყვდეული რკინის გუგული 
ვეღარასოდეს აუწყებდა ქალაქს განთიადს, 
ხვალინდელ აისს დაასწრებდა ჩემი დაისი, 
მაგრამ... 
აქ, ჩემს ქალაქში ყველაფერი საათივით აწყობილია 
და ვით ამ წესრიგს, უგერგილო წესრიგს - ქაოსი, 
ისე მჭირდება დილიდანვე წასული დედა!  

ასეთი მძიმე მელანქოლიით შევუდექი სწავლას 1988 წელს. დედის დაღუპვით 
დანაწევრებულს, რაღაც მძაფრი და უფრო დამანგრეველი მჭირდებოდა, რომ 
უკიდურეს სასოწარკვეთას ჩემთვის გონების თვალი აეხილა და ფიზიკური და 
სულიერი სხეული აღმედგინა. მოკლედ, ეროვნულ-განმათავისუფლებელმა 
მოძრაობამ სულზე მომისწრო. სასწრაფოდ დავიწყე პირველი რესპუბლიკის 
შესახებ მასალის ძებნა და ერთი წერილი გამოვჩხრიკე. იგი 1919 წლის მარტში 
დამფუძნებელი კრების, ანუ პარლამენტის არჩევნებს აღწერდა. აქვე იყო ნოე 
ჟორდანიას აზრიც - ამ ჩვენს თავყრილობას სიტყვა „პარლამენტი“ ისე 
უხდებოდა, როგორც ძროხას უნაგირიო.  

სახალხო გამოსვლებმა თავის აპოთეოზს მიაღწია. წერა-კითხვის სურვილი 
გამიქრა. ცოდნაზე, ინფორმაციაზე, ჭეშმარიტებაზე მონოპოლია მიტინგმა და 
ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა მოიპოვეს. საზოგადოებრივი სივრცე 
იმპერიის სიძულვილის რიტორიკით გაჯერდა. თითქოს კრემლის ლანძღვა და 
დაუმორჩილებლობა საკმარისი იყო დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. 
ამიტომაც კამერის წინ მდგომმა ერთერთმა მომიტინგემ დროშა მაღლა ასწია, 
წარბები შეიჭმუხნა და განაცხადა: „ჩვენი მთავარი ამოცანაა 
დამოურჩილებლობა!“.  

რადიკალური ნაციონალიზმის სულისკვეთებამ ზომიერი და ლიბერალური 
ხედვები აშკარად დაჯაბნა. დღესაც მახსოვს ფილოსოფოს ოთარ ჯიოევის 
წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანია: ოსები უნდა დაგმო, შენ ეს გევალება, 
რადგან საქართველოს წინაშე ვალში ხარო - აკადემიკოსობა მოგეცითო. 
ზურაბ ჭავჭავაძეს კი აფხაზების მიმართ აგრესიის კრიტიკა ვერ აპატიეს: 
ტელევიზიით მრავალჯერ გადაიცა ვიდეოჩანაწერი იმ შეხვედრისა, სადაც 
გიორგი ჭანტურია მას შუბლის გახვრეტით ემუქრებოდა, ხოლო ზვიად 
გამსახურდია ეუბნებოდა, რომ შენი პოზიციის გამო კაცად აღარ მიმაჩნიხარო.  

მარტის ბოლოდან უკვე ხმები დადიოდა, მიტინგს დაარბევენო და 9 აპრილს 
ასეც მოხდა - გამორჩეული სისასტიკით დავისაჯეთ. შინ დაბრუნებულმა 
პირველად გავაცნობიერე საბჭოთა რეჟიმის ძალადობრივი ბუნება.  

მალე თბილისში უცხოელების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი 
გავრცელდა, სადაც ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი 
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დამოუკიდებლობის მოპოვების გზაზე „სისხლს“ ერთადერთ აუცილებელ 
პირობად მიიჩნევდა (Only Blood!).  

უნივერსიტეტის წინ შეკრებილ ჩემს მეგობრებს აღშფოთებული ვუმტკიცებდი 
ამ პოზიციის არაჰუმანურობას. დღემდე მახსოვს, როგორ მწვდა ყელში ერთი 
ფილოლოგი გოგო და ასეთი აზრების გამოთქმა ამიკრძალა. მისი 
გადმოკარკლული თვალები და არაბუნებრივად გრძელი ფრჩხილები მთელი 
წელი მესიზმრებოდა.  

სახალხო პროტესტის ახალი ტალღა ისე დაიწყო, რომ მომხდარის შეფასებას 
და, მით უფრო, კრიტიკას ვერავინ ბედავდა. ადამიანებს არ მიეცათ ამ 
პროცესებში თავის ადგილის, პასუხისმგებლობის გააზრების საშუალება. ისინი 
ძალადობას კი აპროტესტებდნენ, მაგრამ მომავლის პერსპექტივას ძალიან 
ბუნდოვნად ხედავდნენ. ამიტომაც ბრმად მიჰყვებოდნენ „ყოვლად ბრძენი“ და 
„ყოვლად კეთილი“ ლიდერის ქადაგებას, ხოლო ყველას, ვინც მათ არ 
ეთანხმებოდა, ერის მოღალატედ აცხადებდნენ.  

ასე დაიწყო „მტრების“ ძიება ხან განსხვავებულად მოაზროვნეებში, ხან - 
პოლიტიკურ ოპონენტებში, ხან - საქართველოსკენ დაძრულ 300 000 მესხეთელ 
თურქში. ისეთი განცდა მქონდა, რომ მტერი თუ არ გყავდა, ადამიანი არ იყავი!  

არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მერაბ მამარდაშვილთან ინტერვიუ დაიბეჭდა 
გაზეთ „თბილისში“: „ხომ არ დადგა ჟამი, ვერტიკალური მდგომარეობა 
მივიღოთ და თვალი გავუსწოროთ წარსულს, აწმყოსა და მომავალს? ხომ არ 
დადგა ჟამი, დავძლიოთ მიტინგის ისტერია, ავირჩიოთ ერთი ღვთაება - აზრი, 
ღირსება და სულგრძელობა ადამიანისა, რომელიც დარწმუნებულია თავის 
შინაგან სიმყარესა და ძალაში?  

მაგრამ ამისათვის საჭიროა არა დატუქსვა, არა ზევიდან ბრძანება, არამედ - 
მოთმინება. ადამიანებს უნდა მიეცეთ საშუალება, თავად გაირბინონ აზრის 
დასაწყისსა და დასასრულს შორის არსებული შინაგანი მანძილი. გრძნობები 
უნდა დაკრისტალდეს ზოგადკაცობრიულამდე. არ შეიძლება ადამიანს 
გარედან მიენიჭოს ღირსების, სინდისისა და პატიოსნების გრძნობა“.  

1990 წლის არც საპარლამენტო და არც საპრეზიდენტო არჩევნებში 
მონაწილეობა არ მიმიღია, რადგან უკვე ვიცოდი ვის აირჩევდნენ. 
რეფერენდუმში კი ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას მივეცი.  

ერთ წელიწადში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის, 
კრიტიკული აზრის შეუძლებლობამ საზოგადოება ნელ-ნელა ორად გაყო, 
რუსთაველის გამზირზე მიიყვანა და ერთმანეთს დაუპირისპირა. პრეზიდენტის 
მხარდამჭერთა პათოსი ერთ-ერთმა მათგანმა ასე ჩამოაყალიბა „Ему не нужны 
интелигенты, он сам интелигент…“  

ბარიკადის მეორე მხარეს კი, პირველი ტყვიის გავარდნამდე, გია აბესაძემ 
ბენზინი გადაისხა და თავი დაიწვა. როგორც ჩანს, იმედი ჰქონდა, რომ ეს 
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ზვარაკი მხარეებს დიალოგის დაწყებას აიძულებდა, მაგრამ სიძულვილით 
დაბრმავებულებს ვეღარაფერი შეაჩერებდა და 1992 წლის 10 იანვარს ზვიად 
გამსახურდია და მისი მთავრობის წევრები ქვეყნიდან გაიქცნენ.  

დაიწყო „გამარჯვებულების“ მიერ „დამარცხებულთა“ მხილება და დევნა. 
პროპაგანდა ისე ძლიერი იყო, რომ მიტინგების უმოწყალოდ დახვრეტის 
წინააღმდეგაც კი ხმას არავინ იღებდა. ქვეყანას კრიმინალები მართავდნენ 
და ბევრს ანგარიშსწორების ეშინოდა. ზოგი დუმილს ირჩევდა, მტყუან-
მართლის გარკვევისათვის თავს არ იწუხებდა, რადგან გულის სიღრმეში 
ეთანხმებოდა მოძალადეებს. ზოგს კი ასეთი სისასტიკე, უბრალოდ, ვერ 
წარმოგვედგინა. გაჩუმებულებს, ამ ზნეობრივი დაუდევრობის გამო, ჩვენმა 
მეგობარმა ნინო ცირამუამ გვითხრა: „დრო მოვა და შეგრცხვებათ ამ დუმილის 
გამოო“.  

ეს დრო მოვიდა და ნამდვილად მრცხვენია, რომ ამ გაუგონარ სისასტიკეს 
არაფერი დავუპირისპირე.  

რუსეთიდან დაბრუნებული ედუარდ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით 1994 
წელს არჩევნები ჩატარდა. სამხედრო საბჭოს მემკვიდრე პარლამენტმა ახალი 
ონსტიტუცია მიიღო და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ყველა 
მნიშვნელოვან კონვენციასა და დოკუმენტს შეუერთდა. მაგრამ კანონისა და 
სამართლიანობისათვის ბრძოლა ხელისუფლებაში მოკალათებულ 
„ავტორიტეტებთან“ დაპირისპირებას ნიშნავდა. ამიტომაც ერთ-ერთ სხდომაზე 
ჯაბა იოსელიანმა ქვეყნის მმართველს შიდა საკადრო პოლიტიკის წარმოების 
რუსული მანერა დაუწუნა და მას ასეთი ფორმულირება მოუძებნა: „Бей своих, 
чтобы другие пугались”. ანუ ჩვენ ნუ გვებრძვი, ჩვენ შენიანები ვართო.  

1995 წელს, დავით ზეიკიძის პარლამენტში შევარდნის შემდეგ, ყოფილი 
მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის ფანჯარასთან მდგომ, 
წასასვლელად გამზადებულ პრეზიდენტს ხალხმა დაუჩოქა - არ წახვიდეო და 
მანაც დაუჯერა ხალხს. თუმცა, მის მოსაკლავად ჯერ თავისიანებმა, 
მოგვიანებით კი რევანშისტებმა ტერაქტები მოაწყვეს, მაგრამ გადავრჩით!  

მე თვითონ, ანუ თანამშრომლობა 
თანასწორობისათვის  

რომ არა ქალიშვილის ნატალიას დაბადება, ის წლები უკვე წონასწორობას 
მაკარგვინებდა. შუქი და გაზი გამოირთო, პროდუქტებზე დეფიციტი 
გამძაფრდა. ჩემი პირმშოს წყალობით ოჯახს ნათესავები კარაქით, შაქრით და 
რძის პროდუქტებით უშურველად ამარაგებდნენ.  

დაუსრულებელი ენერგოკრიზისით გაგიჟებული, სწორედ მომიტინგესავით 
ვიქცეოდი. ამ დროს ჩემმა გერმანელმა მეგობარმა ნატალი კუხინკამ 
დამირეკა. ცოტა ხანს მისმინა, როგორ ვილანძღებოდი და მერე მკითხა:  
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- შენ თვითონ რას აკეთებ იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია შეცვალო? მიდი, იპოვე 
თანამოაზრეები და იმოქმედე უკეთესი საქართველოსთვის. ტირილით და 
ლანძღვით ვერაფერს შეცვლი. პოლიტიკოსები ყველგან ერთნაირები არიან, 
საზოგადოებები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.  

- როგორ, შენ გინდა თქვა, რომ გერმანიის მთავრობა ქართულს ჰგავს? - 
ვკითხე ირონიულად, რაზეც მანაც დამცინავი კილოთი მიპასუხა:  

- აბა, რა გგონია? გენშერი ხომ შევარდნაძის მეგობარია. გააკეთე დასკვნები!  

ეს საუბარი გველის ნაკბენივით მახსენდება, მაგრამ არასამთავრობო 
სექტორში საქმიანობისკენ სწორედ მან მიბიძგა. 1997 წელს ქალის უფლებების 
დამცველი ასოციაცია დავაფუძნე, დარწმუნებულმა, რომ ქალების სოციალურ-
პოლიტიკური სტატუსის გაზრდას ქვეყნისთვის სასიკეთო ბევრი ცვლილების 
გამოწვევა შეეძლო.  

ორგანიზაციის რეგისტრაცია კი ძალიან მარტივი იყო, მაგრამ თანამოაზრეთა 
პოვნა - საარაკოდ ძნელი. ამიტომ სოციალური აქტიურობის მორევში მარტო 
გადავეშვი. ამავე წელს გახსნილი ომბუდსმენის ოფისი მოქმედების სტიმულს 
მაძლევდა. პარადოქსია, რომ ამ ოფისს ომბუდსმენის მოვალეობის 
შემსრულებლები უფრო დიდხანს ხელმძღვანელობდნენ, ვიდრე თავად 
სახალხო დამცველები. მათგან პირველსაც, ყოფილ პოლიციელ დავით 
სარალიძეს, აშკარად გული უწუხდა და ამიტომ 1999 წელს მაჟორიტარობა 
გადაწყვიტა.  

ამ არჩევნებზე დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ვიყავი. მარათონში 33 
პარტია და ბლოკი მონაწილეობდა(!). საარჩევნო კამპანიის მთელი სიმძიმე 
სწორედ ქალებზე გადადიოდა: ამომრჩეველთან შეხვედრების ორგანიზება, 
პარტიის საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება. პარტიათა ნდობით 
აღჭურვილი პირები, საარჩევნო უბნებზე ძირითადად ქალები იყვნენ. მაგრამ 
თვითონ მათ პოლიტიკაში მინაწილეობის ამბიცია არ ჰქონდათ - პარტიის 
წევრი მამაკაცებისთვის იბრძოდნენ.  

ვაკის რაიონში ჩემს უბანზე პროპორციული არჩევნები „ლეიბორისტებმა“ 
მოიგეს, ხოლო მაჟორიტარულში - დავით სარალიძემ მიხეილ სააკაშვილი 
დაამარცხა. სახლში წამოსასვლელად გამზადებულმა დავინახე, როგორ 
ტიროდა კომისიის თავმჯდომარე ქალი, რომელსაც თურმე სულ სხვა შედეგზე 
მოაწერინეს ხელი. შევთავაზე, გავაპროტესტოთ მეთქი, მაგრამ ჩემს 
წინადადებაზე კომისიის დანარჩენი წევრები კინაღამ სიცილით გაიგუდნენ. 
მარტო მე რას გავხდებოდი?! რამეს რომ მიაღწიო, თანამოაზრეთა 
თანამშრომლობა გჭირდება, მაგრამ ეს მაშინ ძალიან დიდი დეფიციტი იყო, 
რადგან მოქალაქეებს ვერც კი წარმოედგინათ სოციალურ და პოლიტიკურ 
პროცესებში მათი მონაწილეობის მნიშვნელობა, იდეის გარშემო გაერთიანება 
და არა - კერპების ძებნა და პოლიტიკური ლიდერის გაქაჩვა.  
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მე მაინც ვმოძრაობდი. სამი-ოთხი წელი ბევრი ქართველი, საქმიანი 
პარტნიორი ჩემი ორგანიზაციის სახელწოდებაში („ქალების ინიციატივა 
თანასწორობისათვის“) სიტყვა „თანასწორობას“ რატომღაც 
„თანამშრომლობით“ ცვლიდა. თავიდან ვიფიქრე, რომ ამას ცნებათა მსგავსი 
ჟღერადობა და ანატომია იწვევდა. მაგრამ როცა ჟურნალისტთაგან ერთმა 
ჩემს ნაწერში იგი „მშვიდობით“ შეცვალა, ხოლო მეორემ - „წონასწორობით“, 
დავფიქრდი. ცხადია, ეს უკვე არც სმენის პრობლემა იყო და არც - 
მხედველობის, არამედ მენტალური დეფექტი, თანასწორობის იდეის ფარული 
მიუღებლობა. ამ გაუცნობიერებელ მიკერძოებაში როლს ისიც თამაშობდა, 
რომ იმ ეპოქის ადამიანისთვის მშვიდობა და წონასწორობა (სტაბილურობა!) 
განუზომლად მნიშვნელოვანი იყო.  

იანვარში საქართველო ევროსაბჭოს წევრი გახდა. „მე ვარ ქართველი და 
მაშასადამე ვარ ევროპელი“ - ზურაბ ჟვანიას ეს გამონათქვამი დასავლეთისკენ 
სწრაფვის ქართულ ფორმულად იქცა.  

მაგრამ ევროპის მოქალაქე რომ იყო, ჯერ შენი ქვეყნის მოქალაქე უნდა გახდე, 
ე.ი. უნდა ჩაერიო, მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებრივ პროცესში. უნდა 
დაიჯერო, რომ შენი მონაწილეობის გარეშე არაფერი შეიცვლება. მე ეს უკვე 
მტკიცედ მჯეროდა.  

ხალხის სახელით ხალხის გარეშე  

უკვე 2001 წელს ქვეყანაში სიტუაცია დაიძაბა: ძალოვანების „რუსთავი 2“-ში 
შესვლა და სახელმწიფო ტელევიზიის ისტორიულ/ისტერიული გადაცემა - ეკა 
ბერიძის, ინგა გრიგოლიას, ნინო დარასელის ხელებდაკაპიწებული შეტევა 
ელდარ შენგელაიას წინააღმდეგ.  

პარლამენტის წინ შეკრებილი ხალხის მოთხოვნის გამო ზურაბ ჟვანია 2 
ნოემბერს, შემდეგი სიტყვებით გადადგა:  

„1995 წლის შემდეგ პარლამენტს პირველად უხდება ექსტრემალურ პირობებში 
მუშაობა... პრეზიდენტის გუშინდელი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ 
შემექმნა შთაბეჭდილება, რომ იგი დღესაც კი არ აფასებს რეალურად იმ 
საზოგადოებაში შექმნილ ვითარებას, რომლის მეთაურიც ის გახლავთ. ის 
საკმაოდ დისტანცირებულია ამომრჩევლისგან, რომელმაც იგი ამ 
საზოგადოების ლიდერად აირჩია.  

სპიკერის სავარძელს ზურაბ ჟვანიასთვის არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს. მე 
გადავდგები ჩემი თანამდებობიდან, ოღონდ ეს განცხადება ავტომატურად 
შევა ძალაში მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც თავის თანამდებობას დატოვებს 
შინაგან საქმეთა მინისტრი... საჭიროა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე 
ვიფიქროთ...“  

დღესაც მახსოვს პოზიცია-ოპოზიციის საკვირველი შეხმატკბილება და 
საუბრები ზურაბ ჟვანიას ღირსებებზე, ვაჟკაცობაზე და გაბედულებაზე. ამ 
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სურათით შთაგონებულმა კახა თარგამაძემაც კი დაუყოვნებლივ შესძახა: „თხა 
თხაზე ნაკლები მგელმა შეჭამაო“. პროკურორ გია მეფარიშვილს ძალიან 
გაუჭირდა, მაგრამ სკამი მანაც დათმო.  

ედუარდ შევარდნაძემ ყველა ხერხს მიმართა, ბოლომდე აჩვენა თავისი 
ჭეშმარიტი სახე - საქართველოს მტრად მონათლული ასლანისადმი ფარული 
სიყვარული, ძალაუფლების ფლობის დაუოკებელი ვნება, მაგრამ 
უსამართლობის წინააღმდეგ და თავიანთი ხმების დასაცავად გამოსულ 
უამრავ მოქალაქეს ვეღარაფერი დაუპირისპირა და გადადგა.  

2004 წლის იანვარში, რევოლუციის ტალღის ქიმზე ამხედრებული მიხეილ 
სააკაშვილი, პრეზიდენტობის უალტერნატივო კანდიდატი იყო და ხალხმა 
აირჩია კიდეც. მარტის განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნების 
კანდიდატთა სიები ბევრი ვეძებე და ვერსად ვიპოვე. „ნაციონალური 
მოძრაობა“ უმრავლესობით მოვიდა და რამდენიმე მაჟორიტარი, 
რესპუბლიკელი და მემარჯვენე, ბუნებრივია, გადაწყვეტილების მიღებაზე 
ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენდა. ამიტომ უმრავლესობის წევრები მალე 
ბოლშევიკებს დაემსგავსნენ: კონსტიტუცია შეცვალეს, ხელფასები გაიზარდეს 
და ყველა, ვინც მათ არ ეთანხმებოდა, ცემეს ან ქვეყნის მტრად გამოაცხადეს.  

2004 წლის 15 ივნისს, პარლამენტართა მიერ საკუთარი ხელფასების 1300 
ლარამდე გაზრდის ინიციატივას მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან ენუქიძე გამოეხმაურა და პრეზიდენტს 
და პრემიერ-მინისტრს ღია წერილი გაუგზავნა.  

მან გააკრიტიკა პარლამენტართა უზომოდ გაბერილი რაოდენობა და 
არაპროფესიონალიზმი: „ხომ არ გეჩვენებათ (ჩვენ კი ნამდვილად ასე 
ვფიქრობთ), რომ ჩვენი პარლამენტი, მისი არაპროფესიონალობის გამო, 
საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს ემსგავსება, რომლის დეპუტატები 
ძირითადად სოფლის მეურნეობის მშრომელები იყვნენ. ისინი მშრომელები 
მაინც იყვნენ, ზოგიერთი მათგანი შრომის გმირიც და გარკვეული 
დამსახურება ჰქონდათ ერისა და ქვეყნის წინაშე. ახლა კი ბოროტი ენები 
იმასაც ამბობენ, რომ ზოგიერთი დეპუტატის შრომის წიგნაკი პარლამენტში 
გაიხსნაო...“  

ქალბატონმა რუსუდანმა სწორად დაინახა, პენსიების 3 ლარით გაზრდის 
ფონზე ამ გადაწყვეტილების განსაკუთრებული ამორალურობა: „მეტყვით არ 
გვაქვს საშუალებაო. მჯერა, მაგრამ რატომ ქმნით ხელოვნურად ასეთ 
დაპირისპირებას პარლამენტსა და ხალხს შორის? სახელმწიფოს სიღარიბე 
პარლამენტართა და მთავრობის წევრთა ხელფასებზეც უნდა აირეკლოს!“  

ავტორის აღშფოთება მედიის მხრიდან ამ საკითხის იგნორირებამაც 
გამოიწვია და ამის მიზეზზეც მიუთითა: „ალბათ იმიტომ, რომ თვითონაც 
ძალიან მაღალი ხელფასები აქვთ, მცირეხელფასიანები კი მათი ყურადღების 
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მიღმა რჩებიან უთუოდ, როგორც დაბალი რანგის და არასაინტერესო 
ადამიანები“.  

წერილის დასასრულს, პროფესორმა ხელისუფალთ ამ ცვლილების 
მხარდამჭერ პარლამენტართა სიის გამოქვეყნება სთხოვა და დასძინა:  

„და ბოლოს ჩემი (და არამარტო ჩემი) შენიშვნა, რომელიც შეიძლება რჩევად 
ან გაფრთხილებად მიიღოთ: საქართველოში მცხოვრები ხალხი დაცინვას და 
აბუჩად აგდებას არავის არ აპატიებს - ამის დასტური ვარდების რევოლუციაც 
იყო.“ ( „24 საათი“, 22 ივნისი).  

თავისი სამართლიანი სამოქალაქო პოზიციის გამო ქალბატონ რუსუდანს 
მაშინვე დავურეკე და მადლობა გადავუხადე, თან 1999 წლის 31 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების წინ საერთაშორისო ორგანიზაცია „სამართლიანი 
არჩევნების“ მიერ გამოქვეყნებული მასალა გავიხსენე. იგი 1994 წლის 
მოწვევის პარლამენტართა მიერ სხდომებზე დასწრების მაჩვენებლებს 
ასახავდა. ყველაზე მეტი - 652 გაცდენა, ბუნებრივია, ასლან აბაშიძეს 
აღმოაჩნდა, ხოლო მასთან მიახლოებულ პირველ სამეულს თორნიკე ფიფია, 
ნესტან კირთაძე და ირინა სარიშვილი-ჭანტურია შეადგენდნენ. ზოგადი 
სურათი კანონშემოქმედთა დიდი ნაწილის სწორედ ხელფასით და არა 
საკანონმდებლო რეფორმებით დაინტერესებას ცხადყოფდა.  

პოსტრევოლუციური გარდაქმნების მარათონში სოციალური პოლიტიკა 
„რეფორმების“ იდეას შეეწირა. ტელესივრცეში პოლიტიკური, 
მრავალპარტიული დისკუსიები შეწყდა. ეს სივრცე გაივსო სკანდალური 
მოვლენებით, იუმორისტული მასხარაობითა და ჟონგლიორობით, შოუებით, 
ფეშენ ფართების და ცნობადი სახეების დემონსტრირებით. ჟურნალისტთა 
ნაწილი დიქტორად იქცა, ნაწილმა ჩათვალა, რომ თუ ხმამაღლა და შეუპოვარი 
გამომეტყველებით ილაპარაკებს, უფრო დაუჯერებენ. ზოგიერთის რიტორიკა 
სასულიერო პირის ქადაგებას დაემსგავსა და რომ არა ჰალსტუხი და 
კოსტიუმი, შეიძლება მღვდელიც კი გგონებოდათ.  

მოკლედ, ხალხი ყველამ დაივიწყა. მედიამ და პოლიტიკოსებმა ყველაფერი 
გააკეთეს იმისათვის, რომ ადამიანისთვის აქტუალური ყოფილიყო კითხვა: 
„ვინ ამბობს?“ და არა - „რას ამბობს?“ ე.ი. არა აზრი, არამედ - კერპი, ბელადი, 
ავტორიტეტი ან ავტორიტარი.  

ტელემედია სივრცის აბსოლუტური მოხიბლულობის და პარადულობის ფონზე, 
სოციოკულტურულ დისკურსს, კრიტიკულ აზრს გადაცემა „ფსიქო“ 
ინარჩუნებდა, მაგრამ გოგი გვახარიას საავტორო თოქ-შოუები ჯერ 
„გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიამ“ დახურა (2005 წლის ივნისი), ხოლო 
შემდეგ - „სახელმწიფო შეთქმულების ორგანიზატორმა არხმა“ (2007 წლის 
თებერვალი).  

დებატების უარმყოფელი ხელისუფლების წევრები მხოლოდ თანამოაზრეებს 
ელაპარაკებოდნენ ან კიდევ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 
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მოწყობილ დისკუსიებს სტუმრობდნენ. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე 
მოსულმა სახელმწიფო მოხელემ პირდაპირ ჩამოაყალიბა ხელისუფლების 
საქმიანობის დევიზი: „ხალხის სახელით და ხალხის გარეშე“. მეგონა მომესმა-
მეთქი, მაგრამ როცა ორატორი არგუმენტირებას შეუდგა, მივხვდი, რომ არ 
ხუმრობდა.  

კმარა შევარდნა, ანუ ავტორიტარი 
ავტორიტეტები  

„კმარა შევარდნა“ - განათლების ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე კარტოზიას 
ეს რეპლიკა პოსტრევოლუციური ძალადობისა და აგრესიის ეპოპეის მიმართ 
ზედგამოჭრილი ფრაზა აღმოჩნდა: ტელევიზიების დარბევა, დამნაშავეთა 
საჩვენებელი აყვანა ტელეკამერების წინ.  

პარლამენტი მდუმარედ შეხვდა ვანო მერაბიშვილის მოხსენებას, სადაც 
მინისტრი პატრულს პირდაპირ მოუწოდებდა მკვლელობისაკენ - ხელი არ 
აგიკანკალდეთ, თუ თქვენს სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრაო.ამავე 
პარლამენტმა არაფერი მოიმოქმედა მისი მოამაგის, ზურაბ ჟვანიას, უცნაური 
გაუჩინარების ამოსაცნობად და გამოსაძიებლად!  

გახმაურებული მკვლელობების შემდეგ წაიშალა ზღვარი დამნაშავის 
დასჯა/გასამართლებასა და დამნაშავის მოკვლას შორის. 
არასრულწლოვანთა სისასტიკის მიზეზებთან ბრძოლის ნაცვლად 
სახელმწიფომ ომი თვით მცირეწლოვან, გზააბნეულ ბავშვებს გამოუცხადა და 
განსასჯელთა ასაკი 12 წლამდე შეამცირა.  

მართალია, ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ უყვართ მათი რეფორმების 
სტალინურთან შედარება, მაგრამ საბჭოეთში რეპრესირებულთა 
უმრავლესობა თავიანთ მემუარებში სწორედ 1934 წელს გამოცემულ კანონზე 
ლაპარაკობს, რომელმაც 12 წელს გადაცილებული მაწანწალები, 
პროდუქტების ქურდები, „ხალხის მტრების“ შვილები, მეძავები და ჯიბის 
ქურდები ზრდასრულ დამნაშავეებს გაუთანაბრა, ე.ი. ისევე ისჯებოდნენ, 
როგორც სრულწლოვანი რეციდივისტები.  

დიქტატურა და ბელადის მეხოტბეები გამახსენა ნოდარ ლადარიას ერთმა 
საქციელმა: მან, როგორც უნივერსიტეტის აკადემიურ კონკურსში მოწვეულმა 
ექსპერტმა, ჯერ კიდევ კონკურსის მიმდინარეობის პროცესში, გაზეთ „24 
საათში“ გამოაქვეყნა თავისი რეცენზია, სადაც ორ პროფესორს სალექციო 
კურსი დაუწუნა, ხოლო მესამეს ხოტბა შეასხა. ეს წერილი სხვების დაცინვა და 
თვითტკბობა უფრო იყო, ვიდრე არგუმენტირებული კრიტიკა.  

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რაც შემდეგ მოხდა!  
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ექსპერტის საქციელით აღშფოთებული პროფესორის, ლელა ალექსიძის, 
წერილი გაზეთმა არ დაბეჭდა, მაგრამ სამაგიეროდ პროფესორის 
არგუმენტებზე სარკასტულად მოქილიკე ნოდარს ასპარეზი დაუთმო.  

თუ ვინმეს გინდათ კარგად დაინახოთ ხელისუფლების და მისი მეხოტბეების 
სახე, არ დაიზაროთ და წაიკითხეთ ეს ყველაფერი: გამოქვეყნებული რეცენზია, 
გამოუქვეყნებელი პასუხი და გამოქვეყნებული პასუხის პასუხი (ლელას 
სტატიას მე გპირდებით!).  

რეფორმისტების პათოსი, კულუარებში დაგეგმილი რეფორმები და ქვეყნის 
განვითარების გრძელვადიანი ხედვები საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის 
გაუგებარი, დაფარული ან მათთან შეუთანხმებელი აღმოჩნდა.  

რადგან ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესის წარმოება პარლამენტში 
შეუძლებელი შეიქნა, პოლიტიკოსებმა ქუჩას მიმართეს. მათ ბევრი არავინ 
გამოჰყვებოდა, რომ არა ხელისუფლების ამპარტავნობა და მანამდე 
მრავალგზის ორგანიზებული პროტესტის ქედმაღლური მიყრუება.  

ოპოზიციურმა ძალებმა შეძლეს მოთხოვნების ჩამოყალიბება, სადაც 
ცენტრალური არჩევნების სამართლიან ვადაში, ანუ 2008 წლის მარტში 
ჩატარება იყო. ხელისუფლება დიალოგზე არ წამოვიდა და მალე პრეზიდენტის 
გადადგომის მოთხოვნაც აქტუალური გახდა. როცა ამანაც არ გაჭრა, 
პროტესტს შიმშილობაც დაემატა. აქ კი „მეამბოხე ხალხის“ ხელისუფლებამ 
ხმალი იშიშვლა: საკუთარ მოქალაქეთა გამოხატვის თავისუფლებას 
ტრანსპორტის მოძრაობის თავისუფლება ანაცვალა და ძალადობრივი 
მეთოდებით დაშალა პროტესტანტები. აქ კი უნდა გავიმეორო პროფესორ 
რუსუდან ენუქიძის სიტყვები:  

„საქართველოში მცხოვრები ხალხი დაცინვას და აბუჩად აგდებას არავის არ 
აპატიებს - ამის დასტური ვარდების რევოლუციაც იყო.“  

მე კი ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებს (და არა მოსახლეობას!) ძველი ავტორიტარი 
ავტორიტეტებისგან ახალი გმირების გამოძერწვა-გამოგონების წინააღმდეგ 
ისევ მერაბ მამარდაშვილის სიტყვები მინდა გავახსენო. ძალიან მწყდება 
გული, რომ 17 წლის წინ დაწერილი მისი ეს შეგონება დღეს უფრო მეტად 
აქტუალურია, ვიდრე ოდესმე:  

„ქართველმა ერმა ჯერ უნდა ყურადღებით შეხედოს საკუთარ თავს სარკეში, 
შერცხვეს ტრაბახის და უსაქმურობის, თავის მონური რეაქციებისა და 
სტერეოტიპების, შერცხვეს საკუთარი მკვდრების და დაფიქრდეს: ვინ ვიყავი მე 
მთელი ეს წლები? რას ვაკეთებდი? ვისი მჯეროდა? ვის მივყვებოდი? - შეიძრას 
სირცხვილისა და ზიზღისაგან და მაშინ მისთვის გაიხსნება გზა 
თავისუფლებისაკენ, ასაშენებელი თავისუფლებისაკენ, რადგან მხოლოდ 
განცდილი სირცხვილიდან დაიბადება ენერგია ფერისცვალებისა. სწორედ 



13 
 

ამიტომაა აუცილებელი, ვიღაც ყოველდღე ეუბნებოდეს თავის ხალხს: 
„მოისურვე ბელადი? ფრთხილად, იცოდე, ესაა მონობა“.  

ნაწილი II. ჯიმ შვანთე  

სერგეი ტრეტიაკოვის ჩანახატის მიხედვით გადაღებული „ჯიმ შვანთე“ 
(„მარილი სვანეთს“) ვისაც გინახავთ, გემახსოვრებათ, როგორი 
გულმოდგინებით აკვირდება მიხეილ კალატოზიშვილი უშგულის თემს, როგორ 
აინტერესებს ყველაფერი: მეურნეობა, უგზოობა, მარილის დეფიციტით 
გამოწვეული პრობლემები, მკაცრი კლიმატი, ადათ-წესები, რუტინული ყოფა. 
მეც დაკვირვება გადავწყვიტე, - არჩევნების პროცესზე დაკვირვება!  

ამ არაჩვეულებრივი ფილმის შემოქმედთაგან ერთი რამ განმასხვავებს - 
ადამიანები, რომელთა არჩევანსაც უნდა მივადევნო თვალი, არა მარტო 
მაინტერესებს, არამედ - მიყვარს კიდეც.  

თავად მე, ჩემი სამოქალაქო ვალის მოხდა დამოუკიდებელი დამკვირვებლის 
როლით გადავწყვიტე. ამიერიდან არასოდეს მივცემ ხმას პოლი-ტიკოსს, 
რომლის პროგრამა კარგად არ შემისწავლია და მასში ქვეყანაში არსებული 
პრობლემების გადაჭრის და მოქალაქეთა ინტერესების (მათ შორის ჩემი!) 
დაკმაყოფილების დამაჯერებელი ხედვა არ დამინახავს. აღარ მინდა 
გონდაკარგული მოწოდებების, რიტუალური ტექსტებისა და როკვა-სიმღერის 
გაბრუებული მსმენელი ვიყო. ვერც ზარმაცი და თვითტკბობას მიცემულ 
მოღვაწეთა აზრები მანუგეშებს - „რადგან პრეზიდენტმა არ გაამართლა, მაშინ 
მეფე გვიშველის, ის გვიპატრონებს!“  

მოკლედ, ჩემს დედულეთში მივემგზავრები. არც არავის წავუქეზებივარ და არც 
არავინ მაფინანსებს. ჩემი მეგობრების წყალობით ლაშხელებისთვის 
ტანსაცმელს, ტკბილეულს და სასკოლო ინვენტარს თავი მოვუყარე და 
ხელდამშვენებული გავუდექი გზას, როგორც №46 ლენტეხის საარჩევნო 
ოლქის №14 ჩიხარეშის უბნის დამოუკიდებელი დამკვირვებელი.  

ისმინე, სვანეთო! შეხედე, მაყურებელო! სვან ბოლშევიკებს წინ ვერაფერი 
აღუდგება! მათ მხოლოდ ერთი პეშვი მარილი როდი მოაქვთ ან მხოლოდ 
ვიწრო ბილიკს როდი ჭრიან თოვლში, არამედ მათ გაჰყავთ გზა!  

„სვანეთისთვის საჭირო 107 კილომეტრიდან, უკვე პირველი ხუთწლედის 
მესამე წლისათვის 50 კილომეტრი გზაა გაკვალული!“ - ასე მთავრდება 1930 
წელს გადაღებული მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმი „ჯიმ შვანთე“ („მარილი 
სვანეთს“).  

მთების აფეთქების, დაკუნთული მშრომელების და ტრაქტორის ჰეროიკულ 
ფონზე პარადული ენთუზიაზმით მოაბიჯებენ ახალი დროის მედროშე 
ახალგაზრდები - ინდუსტრიალიზაციის (1928-1932 წწ.) პირველი მერცხლები! 
მარილის შეტანით კომუნისტებმა ეს მხარე საბჭოეთის ნაწილად აქციეს.  



14 
 

XX საუკუნის 30-იან წლებში უშგულის თემში არსებული სოციალურკულტურული 
პრობლემები ზემო და ქვემო სვანეთისთვის დღესაც აქტუალურია. ცხადია, 
მშობიარე ქალებს სახლიდან არავინ აგდებს (ფილმის ეს ეპიზოდი აშკარა 
უზუსტობას შეიცავს!) და მარილის დეფიციტიც აღარ არსებობს. პირიქით, იგი 
ალპური მცენარეებით შეზავებული, ბოლშევიკების მიერ გაკვალული გზებით, 
ბარისაკენ უხვად მოედინება.  

უმარილობა და უგზოობა დაძლეულია, მაგრამ უმუშევრობა, სოციალური 
დაუცველობა, ინფორმაციის ნაკლებობა ისევ ზღუდავს სვანეთში მცხოვრებ 
მოქალაქეთა არჩევანს და მშობლიური კერის მიტოვებას აიძულებს. ბევრს 
ესმის, რომ თავისუფალი არჩევანი როგორც მარილისგან, ისე ფქვილისგან 
თავისუფალი გადაწყვეტილებაა!  

გასარეს სამართალი და დეიდაჩემის არჩევანი  

განგრ, განგრ, გასარე! 
სი მლდეღ ხი დაჰლარეშ, 
დეშიამ ხილდეღ სიგარე. 
ედომ ჯაწახ ბოშარე. 
ძღდ ქივულ - ნატოს, 
კოჭოლ ქივულ - ლელას! 
განგრ, განგრ, გასარე! 
თხების მწყემსო, გასარე, 
ვერ გასწვდები, ბავშვები 
თუკი არ მოიხმარე! 
დიდი - ნატოს, 
პატარა ყველი - ლელას  

ეს ლექსი ერთი სვანური თამაშის ტექსტია. ბავშვები ერთმანეთს უფროსების 
დახმარებაში ეჯიბრებიან, შრომობენ, ირჯებიან. საღამოს კი ვალდებულები 
არიან თავის ნამოღვაწარის შესახებ სხვებს შეატყობინონ. მსმენელებმა კი 
უნდა განსაჯონ, თუ ვის ერგება გასარეს თხის დიდი ყველი და ვის - პატარა  

მე და ჩემს დას, ნატოს, ეს თამაში კარგა ხანს გვართობდა. მსაჯული ცირა 
დეიდა იყო, ჩვენი ბავშვობის ყველაზე ნათელი და შთამბეჭდავი მონაწილე! 
საღამოს ჯერ ჩვენს ანგარიშს მოისმენდა, მერე მუხლებზე შეგვისვამდა და 
განსჯიდა. გულის ფანცქალით ველოდებოდით, თუ ვის მხარეს გადაიხრებოდა 
გასარეს სამართალი, ვის შრომას დაადებდა ფასს.  

ამ ასპარეზობას ბოლო აღარ უჩანდა: ლექსების დასწავლა, ღორებისა და 
ძროხების დაბინავება, ხანდაზმული ბაბუდებისთვის წყაროს წყლის მოტანა, 
უფროსების ახალი ამბებით უზრუნველყოფა, მოჩხუბარი ბავშვების „ომში“ 
მშვიდობის მტრედობა, ანუ ყველაზე აგრესიულის კოცნით განეიტრალება და 
ა.შ.  
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ტყავიდან ვძვრებოდი, მაგრამ გასარე მაინც ნატოს ირჩევდა. საარჩევნო 
შტაბებიც გვქონდა - ინგას დერეფანი ჩემი მხარდამჭერებით ივსებოდა, ნატოს 
ფანები კი მისი კლასელის, ნანას, ოთახში ბჭობდნენ.  

ჩემებმა მირჩიეს, როგორმე დეიდაშენის გული უნდა მოიგო და აგირჩევსო. მეც 
ავდექი და მის მოხუც, დავრდომილ დედას მთელი დღე საწოლთან დავუჯექი. 
მარიამმაც, რადგან მოცლილი მსმენელი იშოვა, უშურველად მიმასპინძლა 
საყვარელი ლექსებით, არაკებით და პოემებით.  

საღამოს სათიბიდან დაბრუნებულმა დეიდამ ბევრი ქათინაური კი მითხრა და 
„გულს იმედი ჩამისახა!“, მაგრამ როცა დები მუხლებზე შეგვისვა და „გასარე“ 
გააჩაღა, ნატომ ისევ მაჯობა!  

მეც და ჩემს მრჩევლებს არ გვჯეროდა, რომ მარიამის მსმენელ-გამრთობის 
როლი ვერ დამეხმარებოდა და ამიტომ მოხუცთან, როგორც სამსახურში, ისე 
დავდიოდი. ქანცი გავაცალე საბრალოს, - რეპერტუარის რამდენჯერმე 
გამეორება მოუხდა, მაგრამ ამაოდ! - გასარეს სამართალი და დეიდის 
არჩევანი არ მწყალობდნენ.  

დალახვროს ეშმაკმა! შტაბმა მოთმინება დაკარგა - ვეღარ ხვდება, როგორ 
დამაწინაუროს, როგორ მაქციოს სწორუპოვარ ფალავნად!  

მეც დავინტერესდი და ნატოზე დაკვირვება დავიწყე. მაგრამ ნაცვლად იმისა, 
რომ მის შრომადღეზე მიმეპყრო ყურადღება, თვალი „ამომრჩეველთან“ მის 
დამოკიდებულებაზე მეჭირა. ვერ წარმომედგინა, რომ არსებობდა რაღაც 
მიუკერძოებელი სიმართლე, რომელიც დეიდის არჩევანს განაპირობებდა და 
რომ ეს არჩევანი მასზე კი არა - ჩვენზე, ამ ორ მოპაექრე კანდიდატზე იყო 
დამოკიდებული.  

ერთხელ ღამე, როცა ყველას ეძინა, ნატოს გაბმულმა ლაპარაკმა გა-მაღვიძა: 
„ჯერ ძროხებს დავაპურებ, მერე - წყალზე გავრეკავ, მერე - ბებიას სარძევე 
ვედროს ჩამოვართმევ, მერე - ბაბუას ხარდნის მასალას მივაწოდებ, მერე... 
მერე - ლელას ვეტყვი: „გაინძერი, მზე ჩადის და „გასარეს“ დრო მოახლოვდა!“  

არ გავბრაზებულვარ! სიხარულმა ამიტანა, რადგან წარმატების გასაღები 
ვიპოვე! ნატო ძილშიც კი ფიქრობდა და გეგმავდა საქმეს, ამიტომ ჩემზე 
სწრაფად, მოხერხებულად და ხარისხიანად აკეთებდა ყველაფერს. მე კი 
გზადაგზა, სახელდახელოდ, ნაუცბათევად ვაწყობდი და ვცვლიდი დღის 
წესრიგს, ამიტომ ნატოსგან განსხვავებით ჩემი ნამოქმედარის 
ფორმულირებაც მიჭირდა. მე მას ვერ შევედრებოდი და შეჯიბრება აღარც 
მიცდია.  

დედულეთში მიმავალს მთელი გზა სწორედ ამ ჩემი პირველი არჩევნების 
სურათ-ხატები მიტრიალებდა. ჩემი მოუსყიდველი, მიუკერძოებელი დეიდის 
მაგალითი კი ენთუზიაზმით და სიამაყით მივსებდა გულს.  
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ხუთოსნები, სამოსნები და ოროსნები  

პრეზიდენტობის კანდიდატთა წინასაარჩევნო კამპანიაზე წარმოდგენას 
ჯერჯერობით მხოლოდ სარეკლამო მასალა მიქმნის. უკვე ნათელია, თუ ვინ 
იმუშავა ამ რაიონში ყველაზე ინტენსიურად. ლენტეხის ცენტრს მხოლოდ ერთი 
ბილბორდი ამშვენებდა - პენსიონერი ქალის მზერით გამთბარი მიხეილ 
სააკაშვილის სურათი. ღობეებიც გადამდგარი პრეზიდენტის პორტრეტებითაა 
გადაწითლებული. რამდენიმე სოფელში კი ბავშვები თავს ხუთიანებით 
გაფორმებული ქუდითა და ყელსახვევით იწონებდნენ და ითბობდნენ.  

ნალევან გაჩეჩილაძის სარეკლამო მასალა მეორე ადგილს იკავებდა, დავით 
გამყრელიძის - მესამეს. დანარჩენი კანდიდატების არსებობაზე, სამწუხაროდ, 
აქ არაფერი მიუთითებს. ერთი ჩემი ნათესავის ვაჟმა ამ ჩემს დაკვირვებას ასე 
უპასუხა: „ჰო, მიშა ხუთოსანია და დანარჩენები სამოსნები და ოროსნები 
გამოდიან!“ - ამბობდა და თან სიცილით იგუდებოდა, მოსწონდა მისი ნათქვამი.  

5 იანვარს დილის 7 საათზე კომისიის ყველა წევრი გამოცხადდა უბანზე. ორი 
დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ვართ: მე და „სამართლიანი არჩევნების“ 
წარმომადგენელი.  

გაუგონარი სიცივეა და შეშის ღუმელის გამართვა სასიცოცხლოდ 
აუცილებელია არჩევნებისთვის. სითბოსთან სიახლოვე ფუფუნებაა, ამიტომ 
ყველა იქით მიისწრაფვის.  

პირველი ამომრჩეველი სოფლის ექიმის ვაჟია, თავზე მოხუთული წითელი 
ქუდი ახურავს და ძალიან გახარებულია. მოქალაქეობრივ ვალს იხდის და 
მალევე გვემშვიდობება. რვას ათი წუთი აკლია.  

ათი საათიდან მოქალაქეები გააქტიურდნენ. მარკირებაზე ბევრი ამბობს უარს. 
კომისიის წევრებიც მშვიდად არიან, რადგან მზია ქურასბედიანი ყველა ხმის 
მიმცემი ამომრჩევლის გვარს და სახელს ინიშნავს. მე რეგისტრაციის პროცესს 
ვაკვირდები და გაცემულ ბიულეტენებს ვითვლი.  

ზოგჯერ ხმის მიცემის პროცესზე დაკვირვებით დაინტერესებული 
ჩიხარეშელები უბანზე უცერემონიოდ შემოდიან, მაგრამ საარჩევნო ყუთის 
მეთვალყურე ქალი მაშინვე კომისიის თავმჯდომარეს მიმართავს: - გარეშე 
პირთა შემოსვლა აკრძალულია წესით და კანონით!  

დაუპატიჟებელი სტუმარი მალევე იძულებული ხდება გარეთ შეკრებილებს 
შეუერთდეს და არჩევნების თემაზე ლაპარაკიც იქ გააგრძელოს. საღამოს 
ექვსი საათისკენ ამომრჩეველთა რაოდენობამ იკლო და რომ არა ერთი 
პატარა გოგონას ოხუნჯობა, ნამდვილად მოვიწყინე - თავისი წითელი ქუდით 
ხელში მთელი უბანი შემოირბინა, მერე თავზე კარგად მოირგო და 
მომიახლოვდა:  
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- გინდა გაჩვენო, რა გამოვა, თუ ამ ქუდს ამოვატრიალებ? - მკითხა და 
„ორიანით“ დამშვენებული შუბლი მომიშვირა. სურათი გადავუღე. ძალიან ეამა, 
შრომა რომ დავუფასე, მაგრამ გაკვირვებული მიყურებდა, რადგან მის 
ხუმრობაზე არ მეცინებოდა.  

რვის ნახევრიდან უბანზე არავინ გამოჩენილა - ხმის მიცემის პროცესი 
დასრულდა. სამაგიეროდ, შუქის ჩაქრობა-ანთების პროცესი დაიწყო, მაგრამ 
ნურას უკაცრავად! (როგორც ერთ-ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი იტყოდა) 
ისეთი ფანარი მაქვს, რომ ბადრი მთვარის მეტოქედ გამოდგება. სწორედ ამ 
შუქურათი ხელში ვდგავარ საარჩევნო ყუთთან და ხმების დათვლას 
ვაკვირდები. აი, საბოლოო მონაცემები, რომლებიც 307 ხმის განაწილებას 
გვიჩვენებს:  

ლევან გაჩეჩილაძე -35 
არკადი პატარკაციშვილი -29 
დავით გამყრელიძე - 11 
შალვა ნათელაშვილი -7 
მიხეილ სააკაშვილი- 218 
გიორგი მაისაშვილი-1 
ირინა სარიშვილი - 0  

ამომრჩეველთა უმრავლესობამ საპარლამენტო არჩევნების გაზაფხულზე 
ჩატარებას და „ნატოში“ გაწევრიანებას დაუჭირა მხარი.  

ღამის 12 საათზე მოვრჩით ყველა პროცედურას. მალე სახელდახელო სუფრაც 
გაიშალა. კომისიის ერთი წევრის სიტყვები არასოდეს დამავიწყდება: 
„გაუმარჯოს ჩვენს ქვეყანას! მალე მოვსწრებოდეთ იმ დროს, როცა ხმას იმ 
ადამიანს მივცემთ, ვინც ჩვენ გვინდა“.  

მიუხედავად დაღლილობისა, კარგა ხანს არ დამეძინა. ნინო გელაშვილის სმს-
ი გულზე მალამოდ დამედო - „არ გაიყინო, გეხვეწები, ხვალ დილისთვის 
მჭირდები!“  

6 იანვარს, დილის ათის ნახევარზე, ჩემი დაკვირვების შედეგები „რადიო 
თავისუფლების“ მსმენელებს გავაცანი.  

ნაშუადღევს ბავშვობის მეგობარს ვესტუმრე, - ჩემი შტაბის ხელმძღვანელს, 
რომელიც ძალიან კი მგულშემატკივრობდა, მაგრამ ჩემს „პრეზიდენტობას“ 
ვერ ეღირსა.  

გავარვარებულ ღუმელთან შეკრებილი ყველა სტუმარი არჩევნებზე 
ლაპარაკობდა.  

50 წლის ქალი: „რა ვქნა, ორმა ისეთმა ნათესავმა მთხოვა - ხმა ამას მიეციო, 
რომ ვერაფრით ვერ გავაწბილებდი და ვერც მოვატყუებდი“.  
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65 წლის ქალი: „რას ვერჩი სააკაშვილს? მე და ჩემი ავადმყოფი და მის კისერზე 
ვართ. ჩვენი პენსია ფქვილისა და წამლისთვის ვერ გვყოფნის და ვინც პენსიას 
მომიმატებს, იმას ვაძლევ ხმას!“  

27 წლის ვაჟი: „ბევრი კითხვა დარჩა უპასუხოდ. არ მიყვარს ეშმაკურად 
დამუნჯებული და დაყრუებული ადამიანი, ვერ ვენდობი ასეთებს“.  

43 წლის ქალი: „სოფელი დაცლილია. ოჯახებზე დასარიგებელი ფქვილის 
ნახევარი დაურიგებელი დარჩა და უფროსობამ სულ თავისიანებზე გაანაწილა. 
ძალიან გვიჭირს და მგონია, რომ დახმარება სწორედ ჩვენნაირებს ერგებათ, 
მაგრამ სადაა სამართალი? არაფერი იცვლება, რადგან ზუსტად იგივე ხალხი 
განაგებს ჩვენს ბედს“.  

21 წლის გოგონა: „ეს რანაირი არჩევნებია? იმის მაგივრად, რომ მაგიდას 
კანდიდატები შემოუსხდნენ, - ცოლებს აგზავნიან და ალაპარაკებენ ქმრების 
ავ-კარგზე. სასაცილოა! ჩვენ ისედაც არაფერი ვიცით ამ კანდიდატებზე, აქ 
მარტო „რუსთავი-2“ აჩვენებს. მე ქალაქში ხშირად ვარ და უფრო მეტი ვიცი, 
მაგრამ ჩემი ჩამოტანილი ამბავი რას უშველის საქმეს?“  

42 წლის ქალი: „მე ჩემი ხმა სოფლის ექიმის რჩეულს მივეცი. ვერ ვეტყოდი 
უარს, რადგან მარტო ჩემზე კი არა, მთელ სოფელზე აქვს ამაგი...“  

ასეთია ლაშხელების არჩევანის პალიტრა. მე კი ყველაზე მეტად დეიდაჩემის 
მსჯელობამ და არჩევანმა დამაინტერესა:  

„ხომ იცი, პროპაგანდა ჩემზე არ მოქმედებს და არც არავის გაუბედავს ჩემი 
გადაბირება. მაგათი პროგრამა მე არ წამიკითხავს, ამიტომ დევიზების 
მიხედვით გადავწყვიტე ამერჩია: ღმერთის ანაბარა დარჩენილმა, ხმა შალვა 
ნათელაშვილს მივეცი, რადგან სწორედ მას ეწერა: „ენა, მამული, 
სარწმუნოება“. გარდა ამისა, მგონია, რომ იგი ყველა არჩევნებზე 
უსამართლოდ დაიჩაგრა და არ შემიძლია ასეთ ადამიანს ხელი არ 
შევაშველო.“  

მე რომ რეჟისორი ვიყო, პოსტსაბჭოთა პერიოდის არჩევნებზე ფილმს სწორედ 
სვანეთში გადავიღებდი და ასე დავარქმევდი - „ფექ შვანთე“, ანუ „ფქვილი 
სვანეთს“.  

გიცანი, კალისტრატე!  

დღეს 16 იანვარია. უკვე თბილისში ვარ. არჩევნებთან დაკავშირებით კითხვები 
უფრო მეტი მაქვს, ვიდრე - პასუხები. ცუდ ხასიათზე ვარ. ჯორჯ ბუშმა და ჰავიერ 
სოლანამ მიხეილ სააკაშვილს უკვე მიულოცეს პრეზიდენტობა, ე.ი. მათ ცნეს 
არჩევნების დეკლარირებული შედეგი.  
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აი, სწორედ ამან გამახსენა ერთი პირველი რესპუბლიკის დროინდელი ამბავი. 
ეს ისტორია 1991 წელს, როცა უკრაინამ გვცნო, რეზო ჭეიშვილმაც გაიხსენა და 
გაზეთ „მოწამეთაში“ გამოაქვეყნა.  

ქუთაისში, თეთრ ხიდზე, ერთმანეთს მენშევიკი კალისტრატე ჩიკვაიძე და 
გაღატაკებული აზნაური სერგია ერისთავი შეხვდა.  

- ბიჭო, პორტუგალიამ და ერთა ლიგამ გვცნო, - მიახარა მეგობარს 
კალისტრატემ.  

- მაგ „ცნობა“ იცი რას გავს? - შენ რომ რიონს მიჰქონდე და მე რომ ხიდის 
თავიდან გეძახოდე: გიცანი, კალისტრატე, გიცანი-მეთქი.  

ასე გადაასხა ცივი წყალი რეალისტმა სერგიამ მეგობრის ზომაგადასულ 
ოპტიმიზმს.  

ნაწილი III. BACK IN THE USSR  

ყველანი ვაკვირდებით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლა-არშესვლა 
კვლავ აქტუალურია. ერთადერთი, რაც შეიცვალა - პარლამენტის შენობასთან 
რიტუალური ცეცხლი რიტუალურმა მაკრატელმა შეცვალა.  

ამ ვითარებაში, საქართველოს მოქალაქეებს გამოსაფხიზლებლად 
გამოგვადგება ჰაინრიხ ბიოლის სიტყვების შეხსენება: „ჩარევა - ეს 
ერთადერთი საშუალებაა იმისათვის, რომ რეალისტად დარჩე“. მწერალი, 
რომელიც გერმანული სოციალ-დემოკრატიის, ფაშიზმის და ომის შემდგომი 
ტერორის მოწმე იყო, არასდროს დარჩენილა უბრალო დამკვირვებლად. 
ყოველთვის ერეოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ პროცესებში. სწორედ 
იმაზე წერდა, რაც განიცადა, თანაგანიცადა, დაგმო ან მიემხრო. რაც 
მთავარია, საკუთარი მონაწილეობის და პასუხისმგებლობის ხარისხით 
კმაყოფილი და, მით უფრო, აღფრთოვანებული არასოდეს ყოფილა.  

საარჩევნო პროცესზე დაკვირვებაც ჩარევაა, აქტიური ჩარევა, მაგრამ აქაც 
არის არსებითი ნიუანსები, რომელთა გაცნობიერების გარეშე შეუძლებელია 
საქართველოში გაყალბებათა ეპოქის დასრულება. მხოლოდ გარეგნული 
წესრიგი, საარჩევნო პროცედურების დაცვა ვერაფერს შეცვლის, თუ ყველა 
მოქალაქეს თანასწორად არ მიეცა თავისუფალი, მიუკერძოებელი არჩევანის 
გაკეთების საშუალება. ეს კი ნიშნავს, რომ ამომრჩევლის ნება დამოკიდებული 
უნდა იყოს საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკურ შეხედულებებზე და არა - 
ფულზე, შიშზე და ქრთამზე.  

ზედამხედველობა, თვალთვალი და ჩარევა  

ბავშვებს ნათესავებსა და ნაცნობებთან დაკავშირებული ამბები უფრო 
გვიზიდავდა, ვიდრე ინფანტილურ-მისტიკური ზღაპრები ველურ დალზე, 
სამძივარზე და მონადირე გივარგილზე. გასართობი ბევრი რამ გვქონდა, 
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მაგრამ რელიგიურ რიტუალებზე და დაკრძალვის ცერემონიალზე ყველაზე 
მეტად ვერთობოდით.  

ჭირის დღეზე ოჯახისთვის ფულის შემკრები და დამთვლელი კაცი პატივსაცემ 
ადამიანთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. ბაბუაჩემისგან ვიცოდი, რომ 
ამ „თანამდებობაზე“ სანდო ხალხს ირჩევდნენ. მაგრამ ბოლშევიკების დროს 
ერთ-ერთ მათგანში თურმე ეჭვი შეეპარათ და დათვლის პროცესზე 
ზედამხედველი მიამაგრეს - შეურყვნელი რეპუტაციის, განსწავლული 
თანასოფლელი. თუმცა სულ მალე გლეხებმა შეამჩნიეს, თუ როგორ 
აგვიანებდა ეს წყვილი ფულის დათვლისას საგულაგულოდ ჩარაზული კარების 
გახსნას და როგორი მოჭარბებული კმაყოფილების გრძნობით და პირზე 
კოცნით ემშვიდობებოდა ერთმანეთს. ბოლოს კი, როცა ზედამხედველის 
შვილი რაიონში დაიბარეს და სოფელში ცხენით ამობრძანდა, - ყველა 
დარწმუნდა, რომ ორთა კავშირი საბოლოოდ გაფორმდა. მაგრამ ვინ 
გაბედავდა ხმის ამოღებას?!  

მოცალეობის ჟამს ეს ამბავი ჩემს მეგობარ მექის მოვუყევი. გაგიჟდა, ახტა და 
ტაში შემოკრა. ცოტა კი მეუცნაურა, მაგრამ ვიცოდი რა მისი თავქარიანობის 
ამბავი, დავივიწყე. ამ დღიდან მოყოლებული ყოველ გასვენების დღეს მექი 
სადღაც იკარგებოდა. მეორე დილით გაბღენძილი გამომეცხადებოდა და 
არაკრაკებდა მითებს იმის თაობაზე, როგორ გაექცა დათვი, მგელი თუ ტურა. 
არც ერთი სიტყვა არ დაეჯერებოდა!  

ერთ ღამეს ქალები რაღაც უცნაურად დარბოდნენ, პირს თავსაფარში 
მალავდნენ და ბუტბუტებდნენ. მეორე დღეს უკვე ბავშვებმაც ვიცოდით, რომ 
მექის ნათესავი გოგონა ვიღაცამ გააუპატიურა და მოკლა. საშინელება 
ტრიალებდა, ტირილი და გოდება. მოხუცი დედის სანუგეშო სიტყვები ვერავის 
მოეფიქრებინა.  

მექი მთელი კვირა ჭირისუფალთან ტრიალებდა, მაგრამ დაკრძალვის დღეს 
ისევ გაუჩინარდა. აქ კი შევფიქრიანდი და ჩემი მეგობარი გოგონების 
გაფრთხილება გამახსენდა: ეგ უცნაური კი არა, გიჟია და გირჩევნია თავი 
შორს დაიჭიროო. შევამჩნიეთ, რომ ღამღამობით, როცა დასაძინებლად 
ვემზადებით და ვშიშვლდებით, გვითვალთვალებსო. ამ ბიჭისადმი ჩემი 
გრძნობები ასეთ შეძახილებს არ ექვემდებარებოდა.  

- ახლაც არ დაიჯერებ, რომ სულელია, ავადმყოფი და უღმერთო! - მომაძახა 
ქეთომ ამპარტავნული ღიმილითა და დაწვრილებული თვალებით.  

გული იმაზე ცუდს მიგრძნობდა, ვიდრე ერთი კვირის წინ მომხდარი ტრაგედია 
იყო. დაკრძალვის ღამეს, ემოციებისგან დაღლილი და გაბრუებული, დიდი 
ხანი ვიჯექი აივანზე და მთვარეს ველაპარაკებოდი. ამ დროს კუპრივით შავი 
არსება კიბეზე ამოძვრა და ხელი მტაცა. მექი!  

- წამო, წამო, დამეხმარე! - მითხრა და ზედ არც კი შემოუხედავს, ისე გამაქანა 
თავისი ნათესავის სახლისკენ. უკანა ეზოდან, ხის კიბით მეორე სართულის 
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დიდ ოთახში აღმოვჩნდით. მთელ იატაკზე ვაშლი, მსხალი, სიმინდი და გოგრა 
ეყარა.  

- დაწექი, თვალები ამ ჭუჭრუტანებს დაუმიზნე და ქვემოთ ჩაიხედე.იატაკზე 
კარგად მოვთავსდი და ნახვრეტებს დავაშტერდი. ვხედავ - ჭირის დღეზე 
ოჯახის დასახმარებელი ფულის (გადასახური) შემგროვებელი კაცი დიდი 
ურდულით ჩარაზულ ოთახში ზის, შემოსულ თანხას ითვლის და პატარა 
ჩემოდანში ალაგებს, თან რაღაცას გამალებით წერს.  

- ახალ სიას წერს, ძველი დახია, რადგან ფული მოიპარა. მაგას ვაჩვენებ 
სეირს! - თქვა მექიმ, კბილები დააკრაჭუნა და შარვლის გახსნა დაიწყო. 
თავზარი დამეცა, ყველაზე საშინელი რამ ვიფიქრე - მგონი, თავისი დაღუპული 
ნათესავის გზას უნდა გამიყენოს-მეთქი. მაგრამ შევცდი! მექიმ ფალოსი 
ჭუჭრუტანაში ჩაყო და, როგორც შემდეგ მითხრა, პირველ სართულზე 
დაბუდებული ავი სული „გაანაყოფიერა“. მე კი იქიდან გონდაკარგული 
გამოვვარდი, პირდაპირ საწოლს ვეცი და საბანში საგულდაგულოდ გავეხვიე, 
ჯერ კიდევ დაეჭვებული იმაში, რომ ყველაფერი დამთავრდა.  

დილით ეს ჩვენი ლამარია (ნაყოფიერების ღვთაება სვანეთში) ისეთი სახით 
გამომეცხადა, ვითომ აქაც არაფერი. ჩემი საყვედურის ვერც ერთი სიტყვა ვერ 
გაიგო და ხელი უიმედოდ ჩაიქნია. ერთი წელია ვუთვალთვალებო, მითხრა. 
როცა ჩვენი საიდუმლოს გახმაურება შევთავაზე, არ ესიამოვნა და საშინლად 
იუარა - მე მაგაში ვერ ჩავერევიო. მთელი საქმე მე შემომატოვა. ასეთ 
საინტერესო საკბილოს სადღა ვიპოვიდი?! და დავტრიალი.  

რადგან ფულის მოპარვის და ძველი სიის განადგურების მომენტი არ 
დამინახავს და მოწმეც არავინ მყავდა, ამიტომ ბავშვების დარწმუნება 
გამიჭირდა. ამას დაემატა მრისხანება, რომელიც მექის ფალოსის ხსენებამ 
გამოიწვია.  

- მაგ გარყვნილს როგორ უნდა ვენდოთ! აქამდე სად იყო?! მისი ნათესავის 
გაქურდვამ თუ შეაწუხა, სხვების ჭირი ჭირი არ არის? გამოვიდეს და თქვას, 
ჩვენ რა შუაში ვართ, თუ თავი არ ჰქონდა, რას უთვალთვალებდა?! - ამბობდნენ 
გოგონები, მაგრამ მე უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ საქმე უკეთესობისკენ 
დაიძრა.  

ეს ამბავი მალე დამთავრდა: შემდეგ დაკრძალვაზე ოჯახისთვის გაღებულ 
დახმარებას სოფლის სამი კაცი იბარებდა და, ოჯახის წევრის თანდასწრებით, 
სამივე ითვლიდა.  

10 დადუმებული მამაკაცი და 5 განრისხებული ქალი  

იმ დღიდან მოყოლებული, რაც ლეიბორისტმა ლეილა გაფრინდაშვილმა 
მაჟორიტარად კენჭისყრა გადაწყვიტა, მოსვენება დავკარგე. დღე ერთი იყო 
და ათი ნაცნობი ან კოლეგა მირეკავდა. უმრავლესობა დარწმუნებული იყო, 
რომ ეს მე ვიყავი (ანუ ლელა=ლეილას) და ამიტომ ბევრმა „პრაიმ ტაიმში“-ც კი 
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„დამინახა“ ლეიბორისტული პროგრამის პრეზენტაციაზე. დაეჭვებულნიც 
იყვნენ, მაგრამ უფრო მეტად იმის გამო, რომ ლეიბორისტები „ვიკადრე“ და არა 
იმიტომ, რომ პარტიაში შევედი.  

ხალხი როგორც იქნა მოვიგერიე. მაგრამ გული კი დამწყდა, რომ სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლებს სახელი გატეხილი გვაქვს - ყველა 
ფიქრობს, რომ თვალი ხელისუფლებისკენ გვიჭირავს და ავტონომიური 
ინტერესი, ძალა და ავტორიტეტი არ გაგვაჩნია.  

ამასობაში არჩევნებიც მოახლოვდა და 18 მაისს ქუთაისისკენ გავქუსლე. 
სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი ოქროპირი აღმოჩნდა: მის გვერდით 
მოკალათებულ ახალგაზრდას, ნაციონალური მოძრაობის აპოლოგეტს, 
წყნარად, არგუმენტირებულად ედუდუნებოდა ხელისუფლების შეცდომებზე, 
მაგრამ მოპასუხე ქვა და რკინა გამოდგა: თქვენ არეულობა, კორუფცია, 
უშუქობა და უგაზობა გინდათ და იმიტომ არ მოგწონთ ხელისუფლებაო. ეს 
თქვა და სასოწარკვეთილმა მძღოლმა უკან მსხდომებს გადმოგვხედა და 
საშველად მოგვმართა:  

- აგერ, ძმაო, 15 ადამიანი ზის და ვკითხოთ რამდენი აძლევს ხმას 
ხელისუფლებას? - თქვა და ისე მოგვაშტერდა, რომ საჭე სულ დაავიწყდა. 
უმრავლესობის რეაქციით გაოგნებული, ცოტა ხანს შეჩერდა, ხელი ჩაიქნია და 
მთელი გზა ხმა აღარ ამოუღია: ათივე მამაკაცმა თვალები იატაკს მიაშტერა და 
კითხვა მიაყრუა. ქალებმა კი ისეთ დღეში ჩავაგდეთ მეხოტბე, რომ ლამის 
დროზე ადრე ჩასვლა გადაწყვიტა. ეს ამბავი გორის მისადგომებთან მოხდა და 
მთელი გზა მხოლოდ ქალები ვლაპარაკობდით და თანაც მხოლოდ 
პოლიტიკაზე.  

გამჭვირვალე არჩევნები  

ქუთაისში ჩემი და, ნატო, შემომიერთდა და 20 მაისს დილის 10 საათზე 
სვანეთისკენ გავეშურეთ. გზაში მექის ამბავი გავიხსენეთ და ვთქვით - რა 
კარგი იქნებოდა, რომ დაკვირვების მისეული მეთოდი ჩვენც გამოგვეყენებინა, 
მაგრამ სად არის სხვენის ან მეორე სართულის ფუფუნება ჩვენი საარჩევნო 
უბანი საბჭოთა კულტურის სახლის ნარჩენებშია და მხოლოდ წინიდან 
დაკვირვების საშუალებას იძლევა, ზემოდან ვერ გადმოხედავ, ვერ 
უთვალთვალებ.  

დილის 7 საათზე უბანი გავხსენით. ამომრჩეველთა ძირითადი ნაკადი შუადღის 
3 საათამდე მოვიდა. საპრეზიდენტო არჩევნებს რომ შევადარე, ბევრი რამ მეცა 
თვალში: „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი უბანზე აღარ იყო, 
იანვარში ოპოზიციურად განწყობილ დამკვირვებელთაგან უმრავლესობა ხმას 
არ იღებდა. მხოლოდ „ქართული პოლიტიკის“ წარმომადგენელი გოგონა 
აქტიურობდა - ყველა შემომსვლელს ინიშნავდა და ძირითად სიებს ადარებდა.  

შუადღისთვის მე და ნატომ ჩვენი უბნის უკანასკნელი მონაცემები ჩავიწერეთ, 
მანქანა ვიქირავეთ და კიდევ 5 უბანი მოვიარეთ. ყველგან სანიმუშო სიმშვიდე 
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დაგვხვდა. მაგრამ უბნებთან შეკრებილი ხალხი მაინც ვერ ითმენდა და ჩიოდა. 
აზრს ძირითადად ოპოზიციურად განწყობილი ქალები გამოთქვამდნენ. 
ხელისუფლების მომხრეები კი დუმდნენ.  

- ფულზე არ უნდა გაიყიდო. მართალი თქვა მალხაზ ონიანმა: საახალწლოდ 
ინდაური თბილისში 100 ლარი ღირს და სვანი კაცის ფასი ნუთუ 50 ლარიაო. 
ჩვენი ნება რომ იყოს, ჩვენ მალხაზს ავირჩევდით.  

- გაიძახიან გზა გააკეთა ხელისუფლების კანდიდატმაო. კი მარა გზა მარტო 
მაისში გვჭირდება სვანებს?  

- კი, შეიძლება კარგი კაცია, 14 მიცვალებული გაასვენა, მაგრამ ხალხი ასე არ 
უნდა დააჩაჩანაკო, რომ თავისი მკვდარი ვერ გაასვენოს. უსამართლო 
მთავრობაა, არ უყვართ ხალხი.  

- რას გადაგვაყოლეს მკვდრების გასვენებას. აბა ერთი გვითხრან - ჩვენთვის 
თბილისიდან გამოგზავნილი ფულიდან, ბიუჯეტიდან, რამდენი მიდის ჩვენი 
დეპუტატის ჯიბეში?  

- გაგიჟდები, იმდენი ხალხი დაწყდა ამ ზამთარს და ამომრჩეველთა რიცხვი 
გაზრდილია. რასაც უნდათ იმას ფორხილობენ. არავინაა უარის მთქმელი.  

- ძალიან ბევრს ისევ საბჭოთა პასპორტი გვაქვს, იმის ფული და დრო არა 
გვაქვს, რომ ახალი საბუთი გავაკეთოთ. ზოგს საერთოდ არა აქვს დოკუმენტი, 
მარა აძლევს ხმას. აბა რა ვქნათ?  

ლენტეხის ოლქის ყველა უბანზე ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. 
რეიტინგის მიხედვით სხვა პარტიათა მაჩვენებლები ამ თანმიმდევრობით 
განაწილდა - გაერთიანებული ოპოზიცია, ქრისტიან-დემოკრატები, 
ლეიბორისტები და რესპუბლიკელები.  

მაჟორიტარებში სახელისუფლებო კანდიდატი ლიდერობდა, მეორე ადგილზე 
ამ რაიონის მკვიდრი მალხაზ ონიანი („ქართული პოლიტიკა“, ანუ დიდი 
ქართველი „ჰუმანისტის“ გოჩა ფიფიას თანამებრძოლი) გავიდა, ხოლო მესამე 
ასევე ქვემო სვანი, რესპუბლიკელი სოსო მუკბანიანი იყო.  

დები დამკვირვებლები ღამის 12 საათზე მივლასლასდით სახლში. უკვე ყველას 
ეძინა, მხოლოდ დეიდაჩემი გველოდებოდა. გაუხარდა ჩვენი დანახვა:  

- ნაშუადღევს წავედი არჩევნებზე. რამდენი წელია თავს ვიმტვრევ და დღეს 
მივხვდი, რას ნიშნავს თურმე „გამჭვირვალე არჩევნები“. ყურები ვცქვიტე:  

- რას მიხვდი, აბა, მითხარი.  
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- საარჩევნო ოთახში შეკრებილი ხალხი იყო გამჭვირვალე - სახეზე ეწერათ, რა 
შედეგით დამთავრდებოდა ეს დღე, ვერ ფარავდნენ წარმატებით გამოწვეულ 
სიხარულს. ბრმა კი არა ვარ!  

მე და ნატოს ისეთი სიცილი აგვივარდა, რომ ეზოში გამოვვარდით ხმამაღლა 
გასაცინებლად. დავწყნარდით თუ არა, დეიდა გავაცილეთ და დავწექით. 
თბილისში ჩამოსულს, არჩევნების გამაოგნებელი შედეგი არც გამკვირვებია.  

ამ პირობებში, როცა ხელისუფლებამ ასორმოცდაათი მანდატიდან 120 აიღო, 
ხოლოდ საბჭოთა პერიოდი შეიძლება გაგახსენდეს.  

1922 წლის საბჭოების I ყრილობის (იმდროინდელ პარლამენტში) დელეგატთა 
უმრავლესობა კომუნისტი იყო, დანარჩენი 5% კი - უპარტიო. 1927 წლიდან მათ 
უმნიშვნელო რაოდენობის კომკავშირლები (ВЛКСМ) დაემატნენ, ხოლო 1937 
წლიდან კომუნისტები და უპარტიოები გაერთიანდნენ და კომსომოლი 
შთანთქეს. უფრო ზუსტად - იგი „დედის“ წიაღს მოსწყდა და ცალკე 
დამკვიდრდა.  

საბჭოთა ხალხი ეროვნულ საბჭოებს (СН ВС СССР) ხმას ერთხმად აძლევდა 
მანამ, სანამ ქვეყანა არ დალპა. მათ არჩევანი არასოდეს ჰქონიათ, რადგან 
პარტიაც ერთი იყო და მთავრობაც. ბედნიერების განცდა კი იდეოლოგიით 
გაბრუებულ ადამიანსაც აქვს და თავის ცხოვრებაზე პასუხისმგებელ 
თავისუფალ მოქალაქესაც.  

„...Well the Ukraine girls really knock me out 
They leave the west behind. 
And Moscow girls make mesing and shout: 
The Georgia's always on my my my mind. 
I am back in the USSR. 
You don't know how lucky you are, boys 
Back in the USSR“.  

ხომ გახსოვთ! - საბჭოეთში დაბრუნებული ვაჟის ლაციცი თავის ქვეყანასთან. 
პოლ მაკარტნის განმარტებით, ეს სიმღერა პაროდია ყოფილა ჩაკ ბერის “Back 
in the USA”-ის, სადაც უკვე ამერიკელი შეჰყეფს თავის სამოთხეს.  

ნაწილი IV. სამოქალაქო საზოგადოების არჩევანი  

სამოქალაქო პროცესების აღწერა წარმოუდგენელი იქნება, თუ უპასუხოდ 
დაგვრჩა კითხვები:  

- სად არის სამოქალაქო საზოგადოება დღეს?  

- ვის ირჩევს ის?  
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- რას ირჩევს ის?  

ცხადია, გვესმის, რომ თუ მეორე კითხვას უპასუხე, მესამეც ავტომატურად 
პასუხგაცემულია.  

მაგრამ სანამ ამ კითხვებს ვუპასუხებ, მინდა ამ საკითხთან დაკავშიებული ჩემი 
ერთი შთაბეჭდილების და დაკვირვების შესახებ გიამბოთ. აპრილის მეორე 
ნახევრიდან დღემდე ჩემთან შემოსული ზარების 60% იწყება კითხვით:  

- ლეიბორისტებში შეხვედი? რაც მთავარია, ხალხს, რომელთა უმრავლესობა 
სწორედ არასამთავრობო სექტორიდან მიცნობს და თავადაც აქ მოღვაწეობს, 
ის კი არ უკვირს, რომ პარტიაში შევედი, არამედ ის, რომ ლეიბორისტები 
ვიკადრე. ზოგიერთს ეს ისე ნორმალური ეგონა, რომ გრიგოლიას შოუშიც კი 
„დამინახეს“, ნამდვილად იქ იჯდა-ო, თქვეს. შორენა შავერდაშვილი ისე 
დაარწმუნეს, რომ სპეციალურად დამირეკა: მითხარი რომ ასე არ არის, თორემ 
გავგიჟდიო.  

ანალოგიური მდგომარეობა იყო 7 ნოემბრის შემდეგ. არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენელთა დიდი უმრავლესობა გაკვირვებული იყო 
ჩემი პოზიციით და მეორე კითხვა ასეთი იყო:  

- შენ რა, გრეჩიხას უჭერ მხარს, თუ არკადი გესიმპათიურება?  

ანუ: სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ჩემი პარტიაში 
გაწევრიანება უფრო ნორმალურ მოვლენად ჩათვალეს, ვიდრე ძალადობის 
საწინააღმდეგო სამოქალაქო პოზიცია. მეორე შემთხვევაში ჩემი საქციელი 
პარტიული მიკერძოების გარეშე ვერ წარმოიდგინეს.  

აი, სწორედ აქედან მინდა დავუბრუნდე საუბრის დასაწყისში დასმულ კითხვებს 
და გავამარტივო ისინი, გავაერთიანო:  

- იციან თუ არა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, თუ რა 
ადგილი უნდა ეჭიროთ მათ ქვეყანაში, სოციუმში, ძალაუფლების შენობაში და 
აქვთ თუ არა გაცნობიერებული ამ ადგილის მნიშვნელობა?  

ჩემი პასუხი მოკლეა - არ იციან და არა აქვთ გაცნობიერებული.  

ამის მტკიცების საშუალებას, ბუნებრივია, მე მაძლევს ის ორი, ჩემი აზრით, 
ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი მაგალითი, მაგრამ გარდა ამისა 
მთელი ის ისტორია, რომელიც არასამთავრობო სექტორს აქვს 
საქართველოში და რომლის მონაწილე მეც გახლავართ. ნუ შეგეშინდებათ, არ 
ვაპირებ ამ ისტორიის წვრილად მოყოლას. გეტყვით მხოლოდ ჩემი 
გამოკვლევის შედეგებს (რომელშიც გამოყენებულია ჩთჩ-ს მიერ ჩატარებული 
„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების დონის კვლევა, რომლის 
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მეთოდოლოგია საერთაშორისო ორგანიზაცია „სივიკუმმა“ შეიმუშავა. თუმცა 
საერთაშორისო კვლევები ბევრ ხარვეზს შეცავს).  

1) დღეს 9000-ზე მეტი NGO-ა რეგისტრირებული. სამოქალაქო სექტორის 
განვითარება შემიძლია 3 ეტაპად დავყო: ა) 1992-1998, როცა დაახლოებით 
1500 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიქმნა /6 წელი/.B2) 1999-2002 წლებში 
ისევ 1500 NGO იყო რეგისტრირებული /3 წელი/.  

3) 2003-2008 წლებში 6000-მდე/5 წელი/. ცხადია, ამათგან მხოლოდ 10%-ია 
რეალურად მომუშავე.  

2) ლიდერთა უმრავლესობა პრეზიდენტი და ვიცეპრეზიდენტია.  

3) საქმიანობის ტიპის მიხედვით მათი უმრავლესობა ეკონომიკურ, 
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე და საკითხებზეა ორიენტირებული, 
ხოლო უმცირესობა ფუნდამენტურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებზე და 
საკითხებზე. აქ საინტერესოა, რომ პირველ ჯგუფს უფრო მამაკაცები 
ლიდერობენ, ხოლო მეორეს - ქალები.  

4) ორგანიზაციათა 25%-ის ლიდერი ქალია, ხოლო 75%-ის - მამაკაცი.  

1999-2000 წლიდან ჩნდება კოალიციების შექმნის ტენდენცია, მაგრამ ყველა 
მათგანი ინიცირებულია გარედან და წარმოადგენს საერთაშორისო 
ორგანიზაციის პროექტის გარშემო გაერთიანებას და არა რაიმე იდეის 
ერთგული ადამიანების/პროფესიონალების შეთანხმებას, იმუშაონ 
გაერთიანებული ძალისხმევით. ამ გარედან ჩარევამ შეაფერხა 
კოლაბორაციის და კოორდინაციის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც სწორედ ამ 
წლებში შეინიშნებოდა.  

ამიტომაცაა, რომ კვლევით ორგანიზაციათა შორის შიდასექტორული 
თანამშრომლობის დამაკმაყოფილებელი დონის მიუხედავად, სამოქალაქო 
თანამონაწილეობის დონე ძალიან დაბალია. თუ სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლები ინტენსიურად თანამშრომლობენ, რატომ არ ჩანს მათი 
სამოქალაქო აქტიურობა? „სივიკუმმა“ სამოქალაქო აქტივობის დონე 
საქართველოში ვერ გაზომა.  

აქ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ისეთ ფენომენზე, როგორიცაა GONGO. 
საქართველოში ეს ნიშნავს არა მარტო მთავრობაზე ორიენტირებულ 
ორგანიზაციებს, არამედ მთავრობაში მოხვედრაზე მეოცნებეებსაც.  

ასეთები საქართველოში მრავლად იყო და ახლაც მრავლადაა. ამას ხელი 
შეუწყვეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც, რომელთა დიდი ნაწილი საწყის 
ეტაპზე სწორედ ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის 
თანამშრომლობას მიესალმებოდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებს 
სერიოზული გავლენა ჰქონდათ ფონდებზე და ლობირებდნენ კიდეც გარკვეულ 
ჯგუფებს დასაფინანსებლად, რამაც სერიოზულად დააბრკოლა ჯანსაღი 
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კონკურენციის პროცესი. თუმცა ამ დეფექტის დაძლევაში სერიოზული როლი 
ითამაშეს ქვეყნის გარეთ, პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მომუშავე საერთაშორისო 
ორგანიზაციებმა, რომელთაც დააბალანსეს ეს არასამართლიანი და 
არაჯანსაღი სიტუაცია.  

ყოველივე აქედან გამომდინარე შევარდნაძის ეპოქაში შექმნილი NGO - 
არისტოკრატია დღესაც არსებობს და დიდი სიხარულითა და წარმატებით 
განაგრძობს ხელისუფლებაში ინტეგრირებას. ასეთივე წარმატებით 
მიმდინარეობს მედიააქტივისტების (ეს სიტყვა მინდა არა მხოლოდ გამოვყო, 
არამედ ხმამაღლა ვთქვა!) ტრიუმფალური სვლა პარტიებში და მთავრობებში.  

ეს GONGO-ები. მაგრამ სად არიან დანარჩენები? აქაც მოკლედ მინდა 
გიპასუხოთ: დანარჩენები არიან დანარჩენებთან, ანუ ოპოზიციასთან! ჩემი 
დაკვირვებით, ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ რომელ პარტიასთან მიასწრებს. 
ისევე როგორც პარტიები ეჯიბრებიან ერთმანეთს - ვინ რომელ ეკლესიასთან 
დადგება და ვინ უფრო ხშირად მივა პატრიარქთან, იმ იმედით, რომ თუ 
ოპოზიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, „იქნება შახის ცოლობასაც გამოკრან 
ხელი“.  

არანაირი კოორდინაცია არ არსებობს მათშორის. საპრეზიდენტო არჩევნებში 
დამოუკიდებელი დამკვირვებლის სტატუსის მოსაპოვებლად (რადგან 
დარეგისტრირება დავაგვიანე) უკვე დარეგისტრირებულ 22-ვე ორგანიზაციას 
დავუკავშირდი და აღმოვაჩინე, რომ არანაირი ურთიერთკოორდინაცია და 
თანამშრომლობა მათ შორის არ არსებობდა. ასეა დღესაც.  

მოკლედ: სამოქალაქო საზოგადოების არჩევანი დღეს ისევ პოლიტიკური 
დისკურსით არის განსაზღვრული, ამიტომ მისი არჩევანი იქნება არა 
„დემოკრატია“, არამედ „ჩემოკრატია“. ხელისუფლებასთან დაახლოებული 
ნაწილი აირჩევს ნაციონალებს, ხოლო ოპოზიციასთან დაახლოებული (და არა 
ოპოზიციურად განწყობილი!) - მათ.  

საინტერესოა სამოქალაქო საზოგადოების ღირებულებითი ორიენტაციების 
მაჩვენებლებიც. „სივიკუმის“ კვლევაში ყველაზე მაღალი ქულა მიიღო 
ტოლერანტობამ, არაძალადობამ, ხოლო დემოკრატიამ დაბალი (მახსენდება 
პლაგიატის ქეისი: მე ხომ ფული გადაგიხადეო - ჩათვალა, რომ უკვე მას 
ეკუთვნოდა ეს სტატია. ფეოდალიზმი არ არის დაძლეული და რა 
დემოკრატიაზეა ლაპარაკი?).  

ხოლო იმის საჩვენებლად, თუ რა მოუვა დემოკრატიას საქართველოში, მინდა 
ქართველი დრამატურგი ქალის, ნატალია აზიანის (1878-1943) 1919 წლის 
წერილი „ინტერვიუ ქალბატონ დემოკრატიასთან“ გაგაცნოთ.  

„ისე გამიწყალეს გული, ისე მომაბეზრეს თავი წამდაუწუმ ყვირილ-
ღრიანცელით: დემოკრატიამ ასე ბრძანაო“, „დემოკრატიამ ასე ინებაო“, 
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„დემოკრატიის ნება-სურვილი ასეთი გახლავსო“. მეტადრე „ერთობამ“ და 
„ბრძოლამ“ ხომ პირდაპირ ყურები გამომიჭედეს!  

მეც ავდექ და გადავწყვიტე: წავალ, პირდაპირ ვენახვები (მით უმეტეს, რომ 
ცოტაოდენ ვიცნობდი მას 1905 წლიდან) და ვკითხავ - დაო, ისეთი რა 
დამიშავებია შენთვის, რომ ასე მიმწარებ დღეებს და ასეთ გაჭირვებას მაყენებ-
მეთქი?! ისე დილა არ გათენდება, რომ შენმა მრისხანე ბრძანებებმა ფანჯარას 
არ დააბრახუნონ და გული არ გადმომიბრუნონ. შენი სახელით სოფლიდან 
ბრაგანი მიკრეს, თბილისში სახლი ჩამომართვეს, ნაქირავებ ოთახებში ვიღაც 
ხეპრე, ხამი კომისარი ჩამისახლეს, გაზეთი, სადაც დარდიან გულს ვიოხებდი-
ხოლმე, დამიხურეს. ახლა ესეც არ მაკმარეს და ამ ცივ ზამთარში შეშის 
საჭრელად ტყეში მგზავნიან, თუმცა იცის ღმერთმა, ჩემს გაჩენაში ცული არ 
ამიღია ხელში და უგუნურობის ტყეს მხოლოდ კალმითა ვჩეხდი-მეთქი!..“  

მაგრამ, ჰოი, საოცრებავ! ნატალიამ ნახა, რომ ეს ქალბატონი საშინელ 
გაჭირვებაში ცხოვრობს და არა ნეტარებასა და განცხრომაში.  

„...მე კი განვაგრძობდი შეუბრალებლათ... რათ დგეხარ შენ ამ ნესტიან, ბნელ 
სარდაფში, როცა იქ, ქალაქის საუკეთესო ნაწილში, შენი კანონიერი, 
ჯვარდაწერილი პატრონები, კომისარინისტრები რვარვა ოთახში არიან 
გამოჭიმულნი?! გაიხედე, შენი თვალით მაინც დაათვალიერე, რა ზეიმით 
დაბრძანდებიან სამსახურში ავტომობილ-ეკიპაჟებით და ბრუნდებიან იქიდან 
სამ-ოთხ საათზე...  

...მაშ არ იცოდი, რომ მეორე ქმარიც მღალატობს? მზითვის გულისთვის ჯვარი 
დაიწერა ჩემზე და ახლოს აღარ გამკარებია... ეგეც ბურჟუაზიას ეარშიყება...  

- მაშ, რაც მე ჩამომართვეს, რაც მე დამაკლეს, შენთან არ მოუტანიათ, შენ კი 
არ გაგინაწილეს?!  

- შენ არ მომიკვდე, რომ თვალითაც არ მინახავს!.. ეგ არაფერი, უბედურება ის 
არის, რომ მესამეთ მიპირებენ გათხოვებას. რა ვიცი, ვიღაც ბოლშევიკი 
გამოჩენილა, ეხლა ის მეარშიყება, დიდ ბედნიერებას მპირდება, მაგრამ რა 
ვქნა, როგორ გავბედო?..  

- აღარ გათხოვდე, შე უბედურო, იკმარე მაგდენი ქმრები! - შევბედე მე 
სიბრალულით და ნაღვლიანი დავბრუნდი სახლში“.  

ნინო დურგლიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;  

ემზარ ჯგერენაია - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული 
პროფესორი;  
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გიორგი კილაძე - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის 
დირექტორის მოადგილე.  

 
 


