
8

ნიკო ნიკოლაძე

წინასიტყვაობა ზაზა შათირიშვილისა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი — 2010 წელი



ISSN 1987-961X
ISBN 978-9941-18-005-7

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი,  0162, საქართველო

ILIA STATE UNIVERSITY PRESS 
3/5 Cholokashvili Ave, Tbilisi, 0162, Georgia

kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoeba

SOCIETY FOR PROMOTION OF LITERACY

სერია ”ილიას ბიბლიოთეკა”, ქართულ კულტურაში დემოკრატიული 
ღირებულებების შესახებ, გამოიცემა ა.ა.ი.პ. ”კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების ინიციატივით, ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” და 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით.

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქ მული 
მოსაზრება  არ  გამოხატავს ფონდის „ღია საზოგადოება-სა ქართველოს“ 
პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხის მგებელი მასალის შინაარსზე.

The views, opinions and statements expressed by the authors and those provid-
ing comments are theirs only and do not necessarily reflect the position of Open Society 
Georgia Foundation. Therefore, the Open Society Georgia Foundation is not responsible 
for the content of the information material. 



3

სარჩევი

წინასიტყვაობა ...........................................................5

„კრებულის“ დანიშნულებაზე .................................. 13

ბიბლიოგრაფია .......................................................40



5

წინასიტყვაობა
ნიკო ნიკოლაძე და ლიბერალური ტრადიცია 

საქართველოში 

ნი კო ნი კო ლა ძე (1843 – 1928) ქარ თ ველ მოღ ვა წე თა იმ თა ო-
ბას მი ე კუთ ვ ნე ბა, რო მელ თაც „თერგდალეულებს“ უწო დე ბენ. თა-
ნა მედ რო ვე წარ მოდ გე ნის თა ნახ მად, „თერგდალეულებს“ უკავ-
შირ დე ბა ნა ცი ო ნა ლიზ მის იდეა — ქარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლიზ მის 
წარ მო შო ბა და მი სი დამ კ ვიდ რე ბა. ეს სავ სე ბით სწო რი რე ცეფ-
ცი ა ა. მაგ რამ „თერგდალეულები“ არ ყო ფი ლან ერთ თარ გ ზე მოჭ-
რი ლი მო აზ როვ ნე ე ბი. მა გა ლი თი სათ ვის, თუ კი ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
1860-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი სულ-უფ რო და უფ რო კონ-
სერ ვა ტი უ ლი და მე მარ ჯ ვე ნე ტი პის ლი დე რი ხდე ბო და, ნი კო ნი-
კო ლა ძემ რა დი კა ლუ რი მე მარ ცხე ნე ო ბი დან ცენ ტ რის ტ-ლი ბე რა-
ლამ დე საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო და რთუ ლი ზიგ ზა გი შე ას რუ ლა.

ნი კო ნი კო ლა ძე „მამათა და შვილ თა ბრძო ლის“ მო ნა წი ლე ა. 
მას ქარ თულ პო ლი ტი კურ აზ როვ ნე ბა ში შე მო აქვს ლი ბე რა ლუ რი 
და დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, ახა ლი ლი ბე რა ლუ რი დის-
კურ სი. 

ნი კო ნი კო ლა ძე თა ვი დან რუ სი რა დი კა ლი ინ ტე ლი გენ ტის 
ჩერ ნი შევ ს კის მო წა ფე იყო. შემ დეგ ის ჰერ ცენ სა და ოგა რი ოვს 
და უ ახ ლოვ და, რო მელ თა ნაც ერ თად ლონ დონ ში რუ სუ ლე ნო-
ვან რა დი კა ლურ ჟურ ნალს „კოლოკოლს“ გა მოს ცემ და. მათ თან 
უთან ხ მო ე ბის შემ დეგ ნი კო ლა ძემ ჟურ ნა ლის რე დაქ ცია და ტო ვა. 
იმა ვე 60-იან წლებ ში ის მარ ქ ს საც შეხ ვ და, რო მელ მაც ნი კო ლა-
ძეს I ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლის კავ კა სი ის რე გი ო ნის წარ მო მად გენ ლო-
ბა შეს თა ვა ზა. მცი რე ყოყ მა ნის შემ დეგ ნი კო ლა ძემ სა ბო ლო ოდ 
უარი თქვა ამ წი ნა და დე ბა ზე.
ნი კო ნი კო ლა ძე იმ უნი კა ლურ ინ ტე ლექ ტუ ალ თა რიცხვს მი-

ე კუთ ვ ნე ბა, რო მელ თაც აზ როვ ნე ბა და მოქ მე დე ბა სხვა დას ხ ვა 
ენობ რივ, კულ ტუ რულ და პო ლი ტი კურ გა რე მო ში მო უხ დათ. ერ-
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თი მხრივ, მას ურ თი ერ თო ბა უხ დე ბო და რუ სულ ინ ტე ლი გენ ცი ას-
თან, მე ო რე მხრივ, — ევ რო პელ ინ ტე ლექ ტუ ა ლებ თან და, ამა ვე 
დროს, ის ტრი ა ლებ და ქარ თულ სა ზო გა დო ებ რივ სივ რ ცე ში. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნი კო ნი კო ლა ძე ჩერ ნი შევ ს კის მო წა ფე და 
რუ სუ ლე ნო ვა ნი პუბ ლი ცის ტიც იყო, ის მა ინც ბო ლომ დე არ მი ე-
კუთ ვ ნე ბო და იმ კულ ტუ რულ სა და პო ლი ტი კურ ჯგუფს, რა საც რუ-
სულ ინ ტე ლი გენ ცი ას უწო დე ბენ. ნი კო ლა ძე უფ რო ევ რო პუ ლი ტი-
პის ინ ტე ლექ ტუ ა ლი იყო, ვიდ რე — რუ სი ინ ტე ლი გენ ტი. 

საქ მე ისა ა, რომ რუ სუ ლი ინ ტე ლი გენ ცია ფუნ ქ ცი უ რი თვალ-
საზ რი სით საკ მა ოდ გადღაბ ნი ლი მოვ ლე ნა ა. ინ ტე ლი გენ ტი შე-
იძ ლე ბა იყოს პრო ფე სო რიც და ავ ტო დი დაქ ტიც, რა დი კა ლი რე-
ვო ლუ ცი ო ნე რი ცა და ლი ბე რა ლი ჟურ ნა ლის ტიც, დე კა დენ ტი პო-
ე ტი ცა და პროგ რე სის ტი ფი ზი კო სიც. 
არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ XIX ს.-ის რუ სი 60-იანელები, უპირ-

ვე ლეს ყოვ ლი სა, მარ გი ნა ლუ რი კონ ტ რ კულ ტუ რა ა, რო მე ლიც 
არის ტოკ რა ტი უ ლი ელი ტუ რი კულ ტუ რის უარ ყო ფა სა და დის კ-
რე დი ტა ცი ას ცდი ლობს. თუ კი ინ ტე ლექ ტუ ა ლის ხე ლო ბა აზ როვ-
ნე ბა და სა კუ თა რი აზ რე ბის სწავ ლე ბის ფორ მით გა და ცე მა ა, მა-
შინ ინ ტე ლი გენტს იმ დე ნად ხე ლო ბა არ გან საზღ ვ რავს, რამ დე-
ნა დაც ქცე ვა.
ცნო ბი ლი ა, რომ რუ სუ ლი ინ ტე ლი გენ ცი ის თა ვი სე ბუ რი „კატე-

ხიზ მო“ ლი ბე რა ლი ჰერ ცე ნი სა და ანარ ქის ტ-რე ვო ლუ ცი ო ნე რის 
ბა კუ ნი ნის ნა აზ რე ვი არ გამ ხ და რა. ეს რო ლი ჩერ ნი შევ ს კის, ეს-
თე ტი კუ რი თვალ საზ რი სით, რბი ლად რომ ვთქვათ, სა ეჭ ვო ღი-
რე ბუ ლე ბის რო მან მა — რა ვა კე თოთ? — იტ ვირ თა. იმ დ რი ონ დე-
ლი ახალ გაზ რ დო ბი სათ ვის ეს წიგ ნი გახ და არ ოდენ სა მოქ მე დო 
პროგ რა მა, არა მედ მი სა ბა ძი მა გა ლი თი, ახა ლი, ინ ტე ლი გენ ტუ რი 
ქცე ვის კო დექ სი. ახალ გაზ რ და ინ ტე ლი გენ ტე ბი ბა ძავ დ ნენ წიგ ნის 
პერ სო ნა ჟებს და თა ვი ანთ ცხოვ რე ბა ში იმე ო რებ დ ნენ რო მან ში 
აღ წე რილ ქმე დე ბებს — ცხოვ რე ბის ას კე ტურ წესს, ფიქ ტი ურ ქორ-
წი ნე ბას ტრა დი ცი უ ლი ოჯა ხი დან ქა ლის გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ-
ნით, არის ტოკ რა ტუ ლი ეტი კე ტის სის ტე მურ დარ ღ ვე ვა სა და ა.შ.
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დღე ი სათ ვის საკ მა ოდ კარ გა დაა გა მოკ ვ ლე უ ლი ჩერ ნი შევ-
ს კის რო მა ნის გე ნე ა ლო გი ა, რო მე ლიც სავ სე ბით შეგ ნე ბუ ლად 
იყე ნებს სა ხა რე ბი სე ულ პა რა დიგ მებს, ხო ლო მთა ვარ პერ სო-
ნაჟს — რახ მე ტოვს — ქრის ტი ა ნი ას კე ტის თვი სე ბე ბით ამ კობს 
(ლურსმნებზე წო ლა ერ თ -ერ თი პირ და პი რი ანა ლო გი ა ა).
დოს ტო ევ ს კი პირ ვე ლი იყო, ვინც ნი ჰი ლის ტე ბის ათე იზ მის სა-

ფარ ველ ქ ვეშ რე ლი გი უ რი სა ფუძ ვე ლი ამო იც ნო. დღეს ეს მო საზ-
რე ბა აღი ა რე ბუ ლი სტე რე ო ტი პია რუ სულ ინ ტე ლი გენ ცი ა ზე სა უბ-
რი სას. ათე ის ტი მარ ტ ვი ლი ამ ხა ტის ლო გი კუ რი და ბო ლო ე ბა ა. 
ამი ტო მაც, სავ სე ბით მარ თე ბუ ლი მეჩ ვე ნე ბა მო საზ რე ბა, რო მე-
ლიც XIX ს.-ის ინ ტე ლი გენ ტუ რი კონ ტ რ კულ ტუ რის გე ნე ა ლო გი ურ 
სა ფუძ ველს XVIII ს.-ის რუ სულ სა სუ ლი ე რო კულ ტუ რა ში ხე დავს, 
რო მე ლიც პეტ რე I-ის რე ფორ მე ბის შემ დეგ მარ გი ნა ლურ ფე ნო-
მე ნად იქ ცა და ცენ ტ რა ლუ რი პო ზი ცია არის ტოკ რა ტულ ელი ტურ 
კულ ტუ რას და უთ მო. სწო რედ ამ ელი ტურ კულ ტუ რას გა მო უცხა-
და ბრძო ლა 60-იანი წლე ბის ახალ მა მარ გი ნა ლურ მა (კონტრ)
კულტურამ ინ ტე ლი გენ ცი ის სა ხით. ეს ბრძო ლა, სა ბო ლო ოდ, 
ბოლ შე ვი კუ რი გა დატ რი ა ლე ბით დაგ ვირ გ ვინ და.
თუ კი XIX ს.-ის რუ სუ ლი 60-იანელების ფონ ზე ქარ თ ველ 

60-იანელებს და ვაკ ვირ დე ბით, ძა ლი ან სა ყუ რადღე ბო სუ რათს 
და ვი ნა ხავთ. „თერგდალეულები“ სწო რედ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა-
ნათ ლე ბის ნიშ ნით და ნა ხუ ლი (თან გა რე შე დამ კ ვირ ვებ ლის მი-
ერ) ჯგუ ფი ა. მა თი რა დი კა ლიზ მი იდე ე ბით გა მო ი ხა ტე ბა და არა 
— ქცე ვა ში. ილია ჭავ ჭა ვა ძე, ერ თი მხრივ, პუბ ლი ცის ტი და მწე რა-
ლი ა, ხო ლო, მე ო რეს მხრივ, — მო სა მარ თ ლე, ბან კი რი და, არ 
დაგ ვა ვიწყ დეს — მე მა მუ ლე.

ნი კო ნი კო ლა ძე, ჩერ ნი შევ ს კის მოს წავ ლე, ფაქ ტობ რი ვად, 
აარ სებს ქა ლაქ ფოთს და, გარ კ ვე უ ლი ხნით, მე რის ფუნ ქ ცი ა-
საც ას რუ ლებს. მე მგო ნი, ძა ლი ან გაგ ვი ჭირ დე ბა ყო ვე ლი ვე ამა-
ში კონ ტ რ კულ ტუ რი სა და მარ გი ნა ლო ბის და ნახ ვა. თერ გ და ლე-
უ ლე ბიც და მა თი შთა მო მავ ლე ბიც ახალ სო ცი ა ლურ ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რებს ქმნი ან, ნერ გა ვენ ევ რო პულ პრო ფე სი ებს, მაგ რამ 
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არა ნა ირ „ახალ ქცე ვა სა“ თუ არის ტოკ რა ტი უ ლი ეტი კე ტის დარ-
ღ ვე ვა ზე სა უ ბა რი არ შე იძ ლე ბა. ასე ვე გაგ ვი ჭირ დე ბა რა ი მე რე-
ლი გი უ რი სა ფუძ ვ ლის ან ას კე ტიზ მის და ნახ ვა მათ იდე ო ლო გი ა ში 
(გავიხსენოთ თუნ დაც ჭეშ მა რი ტად რაბ ლე ზი ა ნუ რი ილი ა ო ბე ბი). 
თვით „ხალხოსნური“ მოძ რა ო ბაც კი, რო მე ლიც თით ქოს ყვე ლა ზე 
ახ ლო საა რუ სულ ინ ტე ლი გენ ცი ას თან „ხალხში გას ვ ლის“ პა თო-
სით, თა ვი სი შე დე გე ბით არ სე ბი თად გან ს ხ ვავ დე ბა ამ უკა ნას კ ნე-
ლი სა გან. რუ სეთ ში ხალ ხ ში გას ვ ლა სრუ ლი კრა ხით დას რულ და, 
ხალ ხი ინ ტე ლი გენ ცი ას უმოწყა ლო სკეფ სი სით შეხ ვ და, სა ქარ თ-
ვე ლო ში კი ხალ ხოს ნო ბა სა შე გირ დო სკო ლე ბის გახ ს ნით და იმა-
ვე სა ხელ წო დე ბის სა ლი ტე რა ტუ რო მოძ რა ო ბით შე მო ი ფარ გ ლა.
ამი ტო მაც, XX ს.-ს პირ ვე ლი ათ წ ლე უ ლის სა ქარ თ ვე ლო უკ ვე 

სავ სეა რა დი კა ლუ რი რე ვო ლუ ცი ო ნე რე ბით, სხვა დას ხ ვა ჯუ რის 
პარ ტი ე ბით, აქ შეხ ვ დე ბით პუბ ლი ცის ტებს, მწერ ლებს, ლი ტე რა-
ტუ რულ და სა მეც ნი ე რო წრე ებს, სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ზო გა დო-
ე ბებს, ინ ტე ლექ ტუ ა ლებს, რო მელ ნიც უნი ვერ სი ტე ტის არ ქო ნის 
პი რო ბებ ში სკო ლის მას წავ ლებ ლო ბა სა თუ სა ჯა რო ლექ ცი ებს 
სჯერ დე ბი ან — ერ თი სიტყ ვით, ნა ხავთ ყვე ლას და ყვე ლა ფერს, 
ერ თა დერ თი რამ, რა საც ვერ ნა ხავთ, ეს ინ ტე ლი გენ ცი ა ა. იგი, უბ-
რა ლოდ, არ არ სე ბობს. უხე შად რომ ვთქვათ, ინ ტე ლი გენ ცია სა-
ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობ და 1930-იან წლე ბამ დე. იგი ინერ გე-
ბა, რო გორც ნო მენ კ ლა ტუ რა მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის სის ტე მი სა 
და სხვა დას ხ ვაგ ვა რი შე მოქ მე დე ბი თი კავ ში რე ბის სა ხით. პა რა-
ლე ლუ რად მიმ დი ნა რე ობს უნი ვერ სი ტე ტი სა და მთე ლი სა გან-
მა ნათ ლე ბო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ნო მენ კ ლა ტუ რულ მარ წუ ხებ ში 
მოქ ცე ვა. ნი კო ნი კო ლა ძე მო ეს წ რო ამ პრო ცე სის და საწყისს, მაგ-
რამ არა — მის სა ბო ლოო შე დეგს — ის 1928 წელს გარ და იც ვა ლა.
რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ნი კო ნი კო ლა ძე „მამათა და შვილ-

თა ბრძო ლის“ მო ნა წი ლე ა. რას წა მოდ გენ და ეს ბრძო ლა?
აღი ა რე ბუ ლი აზ რი ა, რომ ნა ცი ო ნა ლიზ მი და ნა ცი ო ნა ლუ-

რი კულ ტუ რა სა ქარ თ ვე ლო ში „თერგდალეულებიდან“ იწყე-
ბა. XIX სა უ კუ ნის 60-70-იან წლებ ში „ახალი ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბი“ 
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(„თერგდალეულები“) თა ვი ან თი ლი ბე რა ლურ-ნა ცი ო ნა ლუ რი 
დის კურ სით უპი რის პირ დე ბი ან ქარ თულ არის ტოკ რა ტი ას. ამ დე-
ნად, „მამათა და შვილ თა ბრძო ლა“ იყო არა იმ დე ნად თა ო ბა თა 
შო რის ბრძო ლა, რამ დე ნა დაც — ბრძო ლა არის ტოკ რა ტი ულ მო-
ნარ ქიზ მ სა და ლი ბე რა ლურ ნა ცი ო ნა ლიზმს შო რის. მო ნარ ქიზ მი 
გუ ლის ხ მობს იერარ ქი უ ლო ბას, ლი ბე რა ლიზ მი — თა ნას წო რო-
ბას; მო ნარ ქიზ მი აგე ბუ ლია დი ნას ტიზ მის პრინ ციპ ზე, ის არ არის 
ტე რი ტო რი ა ზე მიბ მუ ლი — სა დაც მე ფე ა, იქაა სა მე ფოც. ტე რი ტო-
რი უ ლი პრობ ლე მე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შუა სა უ კუ ნე ებ ში, მაგ რამ 
არ არის გა დამ წყ ვე ტი. ნა ცია კი ესაა — ერ თი ეკო ნო მი კა და ერ-
თი ნა ცი ო ნა ლუ რი ნა რა ტი ვი ერთ ტე რი ტო რი ა ზე. 
ასე რომ, ქარ თუ ლი ნა ცი ო ნა ლიზ მი XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე-

ვარ ში გა ფორ მ და. ილია ჭავ ჭა ვა ძე, მარ თ ლაც, ქარ თუ ლი ნა ცი ო-
ნა ლიზ მის მა მა ა. ის ერთ პი რად წე რილ ში წერ და — „ქართლის 
ცხოვ რე ბას ვკითხუ ლობ დი და ხალ ხი ვერ და ვი ნა ხე, ჩვე ნი ის ტო-
რია მე ფე თა ის ტო რი ა ა ო“. ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის წიგნს ჰქვია 
„აღწერა სა მე ფო სა სა ქარ თ ვე ლო სა“, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სას — 
„ქართველი ერის ის ტო რი ა“. ამ ორ ტექსტს შო რის 130 წე ლი და 
უზარ მა ზა რი გან ს ხ ვა ვე ბა ა, სა დაც მე ფე და სა მე ფო იყო — იქ ერი, 
ნა ცია გაჩ ნ და!
მა შა სა და მე, მა მა თა და შვილ თა ბრძო ლა, არ წა მო ად გენს 

არის ტოკ რა ტი ი სა და ინ ტე ლი გენ ცი ის და პი რის პი რე ბას — არის-
ტოკ რატ მა მებს, ასე ვე, ძი რი თა დად არის ტოკ რა ტი შვი ლე ბი უპი-
რის პირ დე ბი ან — აქ მთა ვა რი ისა ა, რომ არის ტოკ რა ტი ულ-მო-
ნარ ქის ტულ დის კურსს ლი ბე რა ლურ-ნა ცი ო ნა ლუ რი დის კურ სი 
უპირ ს პირ დე ბა, ხო ლო ნა რა ტივს „სამეფოს შე სა ხებ“ — ნა ცი ო ნა-
ლუ რი ნა რა ტი ვი „ქართველი ერის შე სა ხებ“. 
თუ კი ილია ჭავ ჭა ვა ძის პუბ ლი ცის ტი კა ში მკვეთ რა დაა გა მო ხა-

ტუ ლი ამ ახა ლი ლი ბე რა ლუ რი-ნა ცი ო ნა ლუ რი დის კურ სის ნა ცი ო-
ნა ლუ რი კომ პო ნენ ტი (ცხადია, ლი ბე რა ლურ თან ერ თად — ილია 
კერ ძო სა კუთ რე ბის თან მიმ დევ რუ ლი დამ ც ვე ლი იყო!), ნი კო ლა-
ძეს თან ნა ცი ო ნა ლუ რი შე მად გე ნე ლი უფ რო ნაკ ლებ როლს ას რუ-
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ლებს — ნი კო ლა ძის დის კურ სი, რო გორც იმ დროს იტყოდ ნენ, უფ-
რო „კოსმოპოლიტურია“ (დღეს ვიტყ ვით — „გლობალისტურია“). 
სწო რედ ეს იწ ვევ და პო ლე მი კას. გარ და ამი სა, იყო კი დევ ერ თი — 
არა ნაკ ლებ სე რი ო ზუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა: ილია ჭავ ჭა ვა ძე მე მარ ჯ ვე-
ნე კონ სერ ვა ტო რი იყო, ხო ლო ნი კო ლა ძე — ჯერ რა დი კა ლი მე-
მარ ცხე ნე, ხო ლო ბო ლოს — ცენ ტ რის ტი-ლი ბე რა ლი.
ნი კო ნი კო ლა ძის წი ნამ დე ბა რე საპ როგ რა მო ტექ ს ტი — 

„კრებულის“ და ნიშ ნუ ლე ბა ზე — მრა ვალ მ ხ რი ვაა სა ინ ტე რე სო. 
მაგ რამ ამ სტა ტი ის ძი რი თა დი პა თო სი მა ინც შრო მი სად მი ახა-
ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა. ნი კო ლა ძი სათ ვის რა ცი ო ნა ლუ რი შრო-
მა ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ღი რე ბუ ლე ბაა — შრო მა სიმ დიდ რი სა 
და ბედ ნი ე რე ბის წყა რო ა: 
„ევროპაში, ამე რი კა ში, აფ რი კა ში, ერ თი სიტყ ვით ყო ველ გან, 

ძლი ერ ბევ რი მა გა ლი თე ბი ყო ფი ლა, რომ სრუ ლი ად უწყ ლო, უმ-
ცე ნა რო, უხე ი რო მი წა-მინ დ ვ რე ბი, თვალ-გა დუწ ვ დენ ლე ბი, ცა-
რი ე ლი სი ლით სავ სე ნი, კა ცის ხელ ქვეშ მშვე ნი ერ ბა ღათ გა დაქ-
ცე უ ლიყ ვ ნენ, ჩი ნე ბუ ლი წყა რო ე ბით, ტყე ე ბით და შა ვი მი წით ავ-
სე ბუ ლიყ ვ ნენ და ზედ ქა ლა ქე ბი და მთე ლი სა ხელ მ წო ფო ე ბი გა-
მარ თუ ლიყ ვ ნენ, სიმ დიდ რით და ბედ ნი ე რე ბით სავ სე ნი. თა ვი 
და ვა ნე ბოთ კი დევ, წვრილ მან მა გა ლი თებს, და მო ვიხ სე ნი ოთ 
ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში მორ მო ნე ბის ად გი ლი, მლა შე ტბა ზე, რო-
მელ ზე დაც ამ ორ მო ცი წლის წინ ფრინ ვე ლიც არ მო ი ძებ ნე ბო და, 
და რო მელ ზე დაც დღეს მდი და რი და ძლი ე რი ხალ ხი ცხოვ რობს, 
მშვე ნი ე რათ გა მარ თულ ქა ლა ქებ ში, სა უცხო ოთ და მა რა გე ბულ 
და შე მუ შა ვე ბულ მი წა ზე.“

ნი კო ლა ძე მკვე თა რად გა ხა ზავს გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, 
რო მე ლიც, მი სი აზ რით, კე თილ დღე ო ბის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნე სი სა ფუძ ვე ლი ა: 
„მაშასადამე, რა კი ჩვენ ვგრძნობთ, რომ ჩვენ თ ვის მე ტის მე-

ტათ შე სა ხარ ბე ბე ლია სხვა ქვეყ ნებ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი გა ნათ ლე-
ბა და კე თილ დღე ო ბა, რა კი ჩვენ ვი ცით, რომ ეს გა ნათ ლე ბა და 
კე თილ დღე ო ბა იმათ თა ვი ანთ აკ ვან ში რო დი უპო ვი ათ, ჩვენ უნ-




