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წინასიტყვაობა

დიმიტრი ყიფიანი – ქართული პარნასის დაბადება 

ჩვენს პა თე ტი კურ და გა უ აზ რე ბელ არაც ნო ბი ერ ში მრა ვა ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქარ თ ვე ლია და უმ სა ხუ რებ ლად გა მომ წყ ვ დე უ-
ლი, ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც სწო რედ ცნო ბი ე რე ბის გან მაღ ლე-
ბი სათ ვის და ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის უამ-
რა ვი რამ მო ი მოქ მე დეს. ილია ჭავ ჭა ვა ძე, იაკობ გო გე ბაშ ვი ლი, 
აკა კი წე რე თე ლი, ნი კო ნი კო ლა ძე, ივა ნე მა ჩა ბე ლი, დი მიტ რი 
ყი ფი ა ნი – პროს პექ ტე ბის, ქუ ჩე ბის, პრე მი ე ბის, მედ ლე ბი სა და 
ორ დე ნე ბის, მო რა ლუ რად მკვდარ სას კო ლო წიგ ნებ ში მო ცე მუ-
ლი თა ვე ბი სა და ქვე თა ვე ბის და სა ხე ლე ბე ბია მხო ლოდ, და არა 
ცოცხა ლი წყა რო ე ბი, რო მელ თაც უნ და გა ნე საზღ ვ რათ ჩვე ნი 
მო ქა ლა ქე ობ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა-
რე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა. 
სა ინ ტე რე სო ა, გვაქვს თუ არა დღეს უფ ლე ბა ვთქვათ, რომ 

მათ შე უძ ლი ათ ჩვენს მენ ტა ლურ სივ რ ცე ში, ჩვენს სო ცი ა ლურ და 
სა ზო გა დო ებ რივ გან წყო ბებ სა და ქცე ვებ ში არ სე ბო ბა?
არა ერ თი სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბის, ქვეყ ნის შიგ ნით 

სხვა დას ხ ვა მი ზე ზე ბით გა ჩა ღე ბუ ლი ომე ბის, ჩვე ნი პო ლი ტი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი შე უწყ ნა რებ ლო ბის ის ტო რი ა, ხსე ნე ბულ სა ხე-
ლებ სა და გვა რებს, მათ ცხოვ რე ბა სა და ფი ლო სო ფი ას, ჩვენს 
ყო ველ დღი უ რო ბა ში მათ თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას პრაქ ტი კუ ლად – 
გა მო რიცხავს.
საკ მა რი სია კომ პო ზი ცი უ რად ვიგ რ ძ ნოთ დი მიტ რი ყი ფი ა ნის 

დი ნა მი უ რი ბი ოგ რა ფი ა, უმალ ცხა დი გახ დე ბა, რომ ყო ვე ლი მი სი 
ქმე დე ბა, ყო ვე ლი მი სი სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა იმ თა ვით ვე გვგუ-
ლის ხ მობ და ჩვენ, ჩვენ, რო გორც მო ქა ლა ქე ებს, ჩვენ, რო გორც 
დრო ში მიღ წე ვად მი ზანს; შემ დ გა რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბის შემ დ გარ წევ რებს. ამის დას ტუ რად გა მოდ გე ბა სრუ ლი ად 
ახალ გაზ რ და დი მიტ რის 1832 წლის შეთ ქ მუ ლე ბა ში მო ნა წი ლე-
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ო ბა, რა საც მოჰ ყ ვა მი სი და პა ტიმ რე ბა და 5 წლით გა და სახ ლე ბა.
სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე დი მიტ რი ყი ფი ა ნი იწყებს 

მთა ვარ მარ თებ ლის კან ცე ლა რი ა ში სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბა-
ზე მუ შა ო ბას. 1845 წელს კავ კა სი ის მე ფის ნაც ვალ მა დი მიტ რი 
ყი ფი ა ნი კან ცე ლა რი ის დი რექ ტო რად და ნიშ ნა. სულ მა ლე ის 
ინიშ ნე ბა მე ფის ნაც ვ ლის საბ ჭოს წევ რად, რაც, ერ თი მხრივ, 
მეტ რო პო ლი ის მხრი დან მი სი უნა რე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
აღი ა რე ბას ნიშ ნავ და, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, სა მო ქა ლა ქო ად მი-
ნის ტ რი რე ბის სივ რ ცე ში დი მიტ რი ყი ფი ა ნის, რო გორც იმ დ რო ინ-
დე ლი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ხმოს ნი სა და წარ მო მად გენ ლის 
წარ მა ტე ბას.
1859 წლი დან 1867 წლამ დე დი მიტ რი მუ შა ო ბას იწყებს სა მეგ-

რე ლოს მთავ რის, ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე- და დი ა ნის კარ ზე ქო ნე-
ბა- მა მუ ლის მე ურ ვედ.
1864-1870 წლებ ში ჯერ ტფი ლი სის გუ ბერ ნი ის, ხო ლო 1885 

დან 1886 წლამ დე ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ის თა ვად -აზ ნა ურ თა წი ნამ-
ძღო ლი ა, ხსე ნე ბუ ლი გუ ბერ ნი ე ბი კი თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი და 
გე ოგ რა ფი უ ლი გავ რ ცე ლე ბის არე ა ლით ბევ რად მეტ სივ რ ცეს 
მო ი ცავ და, ვიდ რე 1992 წელს გა ე რო სა და მსოფ ლიო თა ნა მე-
გობ რო ბის მი ერ სა მარ თ ლებ რი ვად აღი ა რე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო, 
თა ვის საზღ ვ რებ ში მოქ ცე უ ლი ტე რი ტო რი ით.
დი მიტ რი ყი ფი ა ნი მო ნა წი ლე ობს საგ ლე ხო რე ფორ მის კონ-

ცეფ ცი ის შექ მ ნა ში, ის არის კავ კა სი ის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ვი-
ცე- პ რე ზი დენ ტი. დი მიტ რი ყი ფი ა ნი ხდე ბა ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი, შე მოქ მე დე ბი თი და ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
ერ თ -ერ თი და მა არ სე ბი ლი, რო მელ თა მსგავ სიც სა ქარ თ ვე ლო-
ში მა ნამ დე არას დ როს არ სე ბუ ლა. მა გა ლი თის თ ვის „ქართული 
დრა მა ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბა”, „თბილისის სა თა ვა დაზ ნა უ რო- სა-
ად გილ მა მუ ლო ბან კი”, „ქართველთა შო რის წე რა- კითხ ვის გა-
მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა“.
დი მიტ რი ყი ფი ა ნი ერ თ -ერ თი პირ ვე ლია ვინც იღ წ ვის სა ბიბ-

ლი ო თე კო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის; აქ ტი უ რად 
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მო ნა წი ლე ობს ბა ტონ ყ მო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში. 1857 წლი-
დან თა ნამ შ რომ ლობს ჟურ ნალ „ცისკართან“, სა დაც აქ ვეყ ნებს 
შექ ს პი რის „რომეო და ჯუ ლი ე ტას“ თარ გ მანს. აქ ვე აქ ვეყ ნებს ჟან-
ლი სის, ოქ ტავ ფე ლი ეს, მო ლი ე რის, შექ ს პი რის, ბო მა რა შე სა და 
სხვა თა თხზუ ლე ბებს. 1882 წელს სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გ ში იბეჭ დე ბა 
და ქვეყ ნ დე ბა დი მიტ რი ყი ფი ა ნის „ახალი ქარ თუ ლი გრა მა ტი კა“, 
რაც ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უდა ოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
ფაქ ტი იყო, რო გორც კოლ ტუ რო ლო გი უ რად, ისე პო ლი ტი კუ რა-
დაც. მი სი მოღ ვა წე ო ბის უმ ცი რე სი ეპი ზო დე ბი და ნაც მკა ფი ოდ 
ჩანს, რომ ცა რის ტუ ლი რუ სე თის მი ერ ქარ თუ ლი ენი სა და კულ-
ტუ რის დევ ნას დი მიტ რი ყი ფი ა ნი, არა მარ ტო საპ რო ტეს ტო წე-
რი ლე ბით, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კონ სო ლი და ცი ით, არა მედ 
ენის და სა ცა ვად კონ კ რე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მ ნით ებ რ ძ ვის.
ამა ვე დროს ჩვენ თ ვის ნა თე ლი ხდე ბა, რომ დი მიტ რი ყი ფი ა-

ნი, მთე ლი ქარ თუ ლი კულ ტუ რის დაც ვას თან ერ თად, აბ სო ლუ ტუ-
რად ახალ ტრა დი ცი ას უყ რის სა ფუძ ველს. იგი ავი თა რებს ახალ 
კულ ტუ რას, აქამ დე უცხოს. ეს სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მშე-
ნებ ლო ბის კულ ტუ რა ა, პი როვ ნუ ლი და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი უფ ლე-
ბე ბის პრი მა ტით, ფრან გუ ლი გან მა ნათ ლებ ლო ბის ვოლ ტე რი ა-
ნუ ლი იმ პულ სით, რო მე ლიც თვი სობ რი ვად ახა ლი სო ცი ა ლუ რი 
ორ გა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და არ სე ბუ ლის რა დი კა ლურ რე-
ფორ მი რე ბას გუ ლის ხ მობს.
მე-19 სა უ კუ ნის 30-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი დი მიტ რი 

ყი ფი ა ნი თით ქ მის ყვე ლა ახა ლი და პროგ რე სუ ლი სო ცი ა ლუ-
რი პრო ცე სის ინი ცი ა ტო რი და მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი ა. იგი, ილია 
ჭავ ჭა ვა ძეს თან ერ თად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს თა ნა მედ რო ვე 
და მო უ კი დე ბე ლი და თა ვი სუ ფა ლი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სა 
და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის იდე ის ავ ტო რად. იდე ი სა, რო მე ლიც 
მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან 31 წლის მე რე გან ხორ ცი ელ დე ბა. მან, 
სწო რედ და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრო ექ ტის კონ ცეფ-
ტუ ა ლუ რი, ფი ლო სო ფი უ რი, სო ცი ა ლუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი, 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი მომ ზა დე ბა იკის რა სა კუ თარ თავ ზე. ხსე ნე-
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ბუ ლი სამ ზა დი სის დას ტუ რად 1874 წლის ნო ემ ბერ ში თბი ლი სის 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბიც გა მოდ გე ბა, რო დე საც თბი-
ლი სის მი ერ არ ჩე ულ მა 72-მა ხმო სან მა 3 წლით, ქა ლა ქის თა ვად 
დი მიტ რი ყი ფი ა ნი აირ ჩი ა.
მი სი მი ზა ნი ა, თბი ლი სი, რაც შე იძ ლე ბა მა ლე და ეფექ ტუ რად 

გახ დეს ევ რო პუ ლი ყა ი დის ქა ლა ქი. სა ა მი სოდ იგი ატა რებს ად-
მი ნის ტ რა ცი ულ და სა მე ურ ნეო რე ფორ მებს: გამ გე ო ბას უერ თებს 
ქა ლა ქის მშე ნებ ლო ბის გან ყო ფი ლე ბას, იწყებს თან ხე ბის მო ძი-
ე ბას სა ხა ზი ნო თე ატ რის თ ვის, თბი ლი სის ახა ლი წყალ სა დე ნი-
სათ ვის შე ი მუ შა ვებს პრო ექტს, მო ახ დენს ქა ლა ქის მო სახ ლე ო-
ბის აღ წე რას, აუქ მებს წე სებს, რომ ლე ბიც შე უ სა ბა მო ბა ში მო დი ან 
ახა ლი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მას თან, კე თილ მო აწყობს ერევ ნის 
(ახლანდელი თა ვი სუფ ლე ბის) მო ე დანს, და ბალ ჩი ნო სან თა და 
მო ხე ლე თა ოჯა ხებს უწევს დახ მა რე ბას, პირ ვე ლად თბი ლი-
სი ნათ დე ბა გაზ ზე მო მუ შა ვე ლამ პი ო ნე ბით. იაფ დე ბა საწ ვა ვი 
(ნავთი). ეს ის მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რაც დი მიტ რი ყი ფი ანს, რო-
გორც არამ ხო ლოდ მო აზ როვ ნე სა და კულ ტურ ტ რე გერს, არა მედ 
რო გორც მე ურ ნე სა და ქა ლა ქის პო ლო ტი კის გან მ საზღ ვ რელ ფი-
გუ რას წარ მო ა ჩენს.
იგი ზედ მი წევ ნით კარ გათ იც ნობს იმ დრო ი სათ ვის ევ რო პა ში 

არ სე ბულ დე მოკ რა ტი ულ და ლი ბე რა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებს, მა-
თი გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კას. ამ ფაქ ტ ზე მეტყ ვე ლებს მი სი წე რი-
ლე ბი, რო მელ ნიც დღეს თქვენს წი ნა შეა და რო მელ თა ნა წი ლიც 
ბა ქარ ქარ თ ვე ლის ფსევ დო ნი მი თაა სა ხელ დე ბუ ლი. სწო რედ 
თქვენს წი ნა შე მდე ბა რე წიგ ნ ში და ბეჭ დი ლი დი მიტ რი ყი ფი ა ნის 
წე რი ლი ეგ ზარ ქოს პავ ლე სად მი, რო მე ლიც 1886 წლის 8 ივ ნი სით 
თა რიღ დე ბა, სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნ დე ბა, რო გორც წე რი ლის ავ-
ტო რის თ ვის, ისე, მთე ლი იმ დ რო ინ დე ლი მო აზ როვ ნე ქარ თუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვი საც. წე რი ლის ში ნა არ სი და პა თო სი გა ნა პი-
რო ბა იმ ფაქ ტ მა, რომ მე-19 სა უ კუ ნის 80-იანი წლე ბი დან, ახალ 
და გა დამ წყ ვეტ ფა ზა ში შე ვი და სა ქარ თ ვე ლოს რუ სი ფი კა ცი ი სა 
და კო ლო ნი ზა ცი ის თან მიმ დევ რუ ლი გეგ მა, რო მელ საც სა ქარ-
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თ ვე ლო ში მთა ვარ მარ თებ ლად მოვ ლე ნი ლი დონ დუ კოვ - კორ-
სა კო ვი და ეგ ზარ ქო სად – პავ ლე ლე ბე დე ვი ახორ ცი ე ლებ და. 
ეგ ზარ ქო სი პავ ლე, იოანი კეს მემ კ ვიდ რე იყო, იგი ბე სა რა ბი ი დან 
(ახლანდელი მოლ დო ვა და უკ რა ი ნის ნა წი ლი) იქ ნა მოვ ლი ნე ბუ-
ლი სა ქარ თ ვე ლო ში. ბე სა რა ბი ა ში მან უდა ოდ გა მო ი ჩი ნა თა ვი, 
იქ მან და ხუ რა 340 ეკ ლე სი ა, ცეცხლს მის ცა მოლ დო ვურ ენა ზე 
ნა ბეჭ დი ათა სო ბით სა ეკ ლე სიო და ღვთის მ სა ხუ რე ბის თ ვის გან-
კუთ ვ ნი ლი წიგ ნი. სწო რედ ამ „დამსახურებების“ გან სავ რ ცო ბა-
თაა იგი წარ მოგ ზავ ნი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში.
შე დე გიც არ აყოვ ნებს. 1885 წელს ეგ ზარ ქოს პავ ლეს გან-

კარ გუ ლე ბით იკე ტე ბა ჯუ მა თის კა თედ რა გუ რი ა ში, ჭყონ დი დის 
კა თედ რა სა მეგ რე ლო ში, მე ტე ხის ტაძ რი დან გაქ რა ბეთ ლე მის 
ღვთის მ შობ ლის ხა ტი, ასე ვე ნი ნოწ მინ დის ღვთის მ შობ ლის ხა-
ტი, ორი ვე მათ გა ნი მორ წ მუ ნე თათ ვის სას წა ულ მოქ მედ ხა ტად 
მი იჩ ნე ო და და ძვირ ფა სი თვლე ბი თა და ოქ რო თი იყო შემ კუ ლი. 
ბეთ ლე მის ღვთის მ შობ ლის ხა ტი მა ლე ვე აღ მო ა ჩი ნეს ამა ვე ტაძ-
რის სხვენ ში სრუ ლი ად გა ძარ ცუ ლი. მსგავ სი ფაქ ტე ბის სიმ რავ ლე 
უკ მა ყო ფი ლე ბა სა და, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, აქ ტი ურ პრო ტესტს იწ-
ვევ და, რო გორც სა ეკ ლე სი ო, ისე სა ზო გა დო ებ რივ წრე ებ ში. რუ-
სუ ლი ეგ ზარ ქა ტის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რებ ში 
ქარ თუ ლი წირ ვა- გა ლო ბა აკ რ ძა ლუ ლი იყო. დი მიტ რი ყი ფი ა ნი 
„ქართული გა ლო ბის აღ მ დ გე ნი კო მი ტე ტის“ ერ თ -ერ თი და მა-
არ სე ბე ლი და წევ რი ხდე ბა. იგი არა ერთ წე რილს წერს რუ სულ 
ეგ ზარ ქატს ეკ ლე სი ებ ში ქარ თუ ლად წირ ვა- ლოც ვის აღ დ გე ნის 
მოთხოვ ნით. ეგ ზარ ქო სი პავ ლე კი და უ ფა რა ვად აძა გებ და ქარ-
თულ ენა სა და გა ლო ბას კერ ძო და სა ჯა რო გა მოს ვ ლებ ში.
გა უ საძ ლი სი პი რო ბე ბი შე იქ მ ნა მო მა ვა ლი რე ვო ლუ ცი ო ნე-

რე ბის „სამჭედლოში“, თბი ლი სის სა სუ ლი ე რო სე მი ნა რი ა შიც, 
რომ ლის რექ ტო რა დაც პავ ლეს მი ერ კი ში ნი ო ვის სა სუ ლი ე რო 
სე მი ნა რი ის ინ ს პექ ტო რი, დე კა ნო ზი ჩუ დეც კი და ი ნიშ ნა. აი, რას 
იხ სე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კოს - პატ რი არ ქი კა ლის ტ რა ტე, 
რო მე ლიც, რო გორც სე მი ნა რის ტი, უშუ ა ლო მო ნა წი ლე იყო 1886 
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წლის მა ის ში მომ ხ და რი პე რი პე ტი ე ბი სა – „რექტორი მშრა ლი, 
გულ ქ ვა, სიტყ ვა ძუნ წი ადა მი ა ნი აღ მოჩ ნ და. ყვე ლა ზე ცუ დი კი ის 
იყო, რომ არ თა კი ლობ და მოს წავ ლე თა დამ ცი რე ბას, რექ ტო რი 
შე ი ძუ ლეს; ერ თხელ, რო ცა იგი გაკ ვე თილ ზე მი დი ო და უფ როს-
კ ლა სე ლი ს. ჯიბ ლა ძე და უ და რაჯ და და სცე მა, ბღუ ჯა წვე რიც კი 
ამო აგ ლი ჯა. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ჯიბ ლა ძე გა რიცხეს და გა მო სას-
წო რებ ლად (პროპაგანდისათვის) რო მე ლი ღაც პოლ კ ში გაგ-
ზავ ნეს. მა მა ჩუ დეც კის დროს ვე გა რიცხეს ჩე მი ამ ხა ნა გი იოსებ 
და ღი აშ ვი ლი. მას უფ ლე ბა არ ჰქონ და სხვა რო მე ლი მე სას-
წავ ლე ბელ ში გა ნეგ რ ძო სწავ ლა. იოსებ და ღი აშ ვი ლი დიდ ხანს 
სთხოვ და რექ ტორს, მის თ ვის გო რის სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ-
ლის დამ თავ რე ბის მოწ მო ბა და ებ რუ ნე ბი ნათ, თუნ დაც დი აკ ვ ნად 
ან მე და ვით ნედ გა ემ წე სე ბი ნად, მაგ რამ ყმაწ ვი ლის და ჟი ნე ბუ ლი 
თხოვ ნა რექ ტორ მა არ შე ის მი ნა. ამი ტომ და ღი აშ ვილ მა გა დაწყ-
ვი ტა რექ ტო რი სათ ვის ან გა რი ში გა ეს წო რე ბი ნა. იგი ფიქ რობ და, 
რომ ყვე ლა მი სი უბე დუ რე ბის მი ზე ზი ჩუ დეც კი იყო, ამი ტომ და ღი-
აშ ვილ მა 1886 წლის 24 მა ისს ჩუ დეც კი სა კუ თარ ბი ნა ში მოკ ლა.“
პავ ლე მაც ვერ გა უძ ლო ცდუ ნე ბას, ვე ღარ და მა ლა სა კუ თა რი 

ზიზღი და ჩუ დეც კის და საფ ლა ვე ბა ზე ამ ბი ო ნი დან მკვლელ თან 
ერ თად მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო დაწყევ ლა. ეგ ზარ ქოს პავ ლეს 
წყევ ლა გახ და მი ზე ზი დი მიტ რი ყი ფი ა ნის ცნო ბი ლი წე რი ლი-
სა – „თუ ეს ყო ვე ლი ვე მარ თა ლი ა, მე უ ფე ო, თქვე ნი წო დებ რი ვი 
ღირ სე ბის გა დარ ჩე ნა ამას ღა შე უძ ლია – შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი და უ-
ყოვ ნებ ლივ უნ და გა ვი დეს შე უ რაცხ ყო ფი ლი ქვეყ ნი დან.“
პავ ლეს რე აქ ცი ა მაც არ და ა ყოვ ნა. მან იჩივ ლა მთა ვარ მარ-

თე ბელ დონ დუ კოვ - კორ სა კოვ თან, რო მელ მაც წე რი ლის 72 
წლის ავ ტო რი 1886 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა ა სახ ლა სა ქარ თ ვე ლო-
დან ქა ლაქ სტავ რო პოლ ში, სა დაც რამ დე ნი მე წლით ად რე სას-
ჯელს იხ დი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქარ თ ვე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე 
და პუბ ლი ცის ტი ნი კო ნი კო ლა ძე.
ეს დი მიტ რი ყი ფი ა ნის ცხოვ რებ ში მე ო რე გა და სახ ლე ბა იყო,-

რო მელ მაც დიდ ხანს არ გას ტა ნა. გა და სახ ლე ბი დან ზუს ტად ერ-




