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COPYRIGHT AND THE STATE INVOLVEMENT

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 
მოადგილე, ბატონი ალექსანდრე 
მარგიშვილი, იზიარებს იმ შეხედულებას, 
რომ სახელმწიფოს ჩართულობა 
საავტორო უფლებების დაცვის საქმეში 
აუცილებელია. ჩვენთან საუბრისას მან 
ასევე გაგვიზიარა, საკუთარი მოსაზრება, 
კულტურის სუბსიდირების მისეულ მოდელზე 
- წარმატების მიხედვით სუბსიდირებაზე, რაც 
ჩემი აზრით, საინტერესოა, სამართლიანი 
და პროგრესულიც. კულტურის სამინისტროს 
ერთ-ერთი პრიორიტეტი კულტურული 
მემკვიდრეობაა. საინტერესოა ახალი 
კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში 
რა ბედი ეწევა ძეგლებს? მინისტრის 
მოადგილე საუბრობს ასევე საბჭოებზე, 
სადაც არაერთპიროვნულად ხდება ამა თუ 
იმ გადაწყვეტილების მიღება. მე კი ვთვლი, 
რომ კომპეტენტური გადაწყვეტილებები, 
თუნდაც ერთპიროვნული ბევრად მისაღებია, 
ვიდრე საბჭოებისა, სადაც ადამიანები 
საკუთარი სიმპათია-ანტიპათიით 
ხელმძღვანელობენ უმეტესად. და 
ბოლოს, ამ ადამიანების უმრავლესობა 
ან ხელმოცარულია საკუთარ პროფესიულ 
ასპარეზზე, ან კიდევ კონფორმიზმის 
სანიმუშო მაგალითად გამოდგება.

The Deputy Minister of Culture and 
Monument Protection, Mr. Alexander 
Margishvili, shares the opinion that 
the state involvement in the copyright 
protection activity is necessary. During our 
conversation, he also told about his point 
of view on his own model of subsidizing 
culture – subsidizing it according to success, 
which, to my mind, is interesting, fair and 
progressive too. One of the priorities of the 
Ministry of Culture is a cultural heritage. 
It’s interesting, what will happen to the 
monuments in case the new bill is passed? 
The deputy Minister, also, speaks about 
the Boards, where this or that decision 
isn’t made individually (but by a group of 
people). And, as for me, I consider that 
the competent decisions, even, those, 
which are made individually, are much more 
acceptable than those made by the Boards, 
where, mainly, people are guided by their 
own sympathy-antipathy. And, finally, in their 
professional arena, most of these people are 
either losers, or they can be considered the 
classic examples of conformism…

საავტორო უფლებები და 
სახელმწიფოს ჩართულობა
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როგორ შეიძლება მოკლედ 
დავახასიათოთ ის ძირითადი 
პრიორიტეტები, რაც განსაზღვრავს 
კულტურის პოლიტიკას ჩვენს 
ქვეყანაში?

ვფიქრობ, კულტურის პოლიტიკა, 
უნდა ეფუძნებოდეს იმ გრძელვადიან 
ამოცანებს, რომელთა გადაწყვეტა 
კულტურის სამინისტროს წინაშე დგას.  
ზოგადად,  შესაძლოა გამოვყოთ სამი 
ძირითადი პრიორიტეტი: 

1) კულტურული მემკვიდრეობის 
შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა, 
რაც არა მხოლოდ კულტურის 
სამინისტროს, არამედ მთლიანად 
სახელმწიფოს პრეროგატივაა. 

2) თანამედროვე სახელოვნებო 
მიმართულებების განვითარების 
ხელშეწყობა. იქნება ეს ქართული 
თეატრი, კინო, მუსიკა, ვიზუალური 
ხელოვნება თუ ლიტერატურა, 
რათა მასში აისახოს თანამედროვე 
დასავლური კულტურის ტენდენციებიც. 
ესაა, თუ გნებავთ, პროგრესისა და 
ინოვაციის ხელშეწყობა. ქართული 
კულტურა არა თუ არ უნდა ჩამორჩეს 
ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესებს, 
არამედ შესაძლოა სხვა კულტურებზეც 
იქონიოს გავლენა. იქნებ, 
თანამედროვე ქართულმა კულტურამ 
იმდენად განსაკუთრებული ნიშა 
დაიკავოს მსოფლიო კულტურაში, რომ 
ყველამ ვიამაყოთ ამით. 

თუმცა, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს 
როლი ვერ იქნება გადამწყვეტი. 
სახელოვნებო მიმართულებების 
განვითარება-არგანვითარებას 
სახელმწიფო ვერ განსაზღვრავს. 
ჩვენ შეგვიძლია  მხოლოდ შევქმნათ 
სახელოვნებო ინფრასტრუქტურა, 
მოვახდინოთ ნიჭიერი ადამიანების 
მატერიალური სტიმულირება. სხვა 
დანარჩენი ცალკეულ ინდივიდებზეა 
დამოკიდებული, მათ ნიჭსა და 
ნაყოფიერებაზე. 

How can we characterize in brief the 
basic priorities, which define the cultural 
policy in our country?

I think, cultural policy, should be based 
on the long term tasks, which the 
Ministry of Culture is facing. In general, 
we can distinguish three main priorities:

1) Maintenance of the cultural heritage 
and taking care of it, which is the 
prerogative of not only the Ministry of 
Culture, but the whole state.

2) Contribution to development of the 
modern arts direction, whether it’s a 
Georgian theatre, film, music, visual arts 
or literature, for the purpose of reflection 
of the Western cultural tendencies in 
it. This is, if you wish to call, support 
of progress and innovation. Georgian 
culture not only should not fall behind the 
current processes taking place beyond 
the borders of the country, but, also, 
might influence the other cultures too. 
Perhaps, contemporary Georgian culture 
will take so special niche in the world 
culture, that all of us will be proud of 
that.

Though, I think that the role of the state 
can’t be decisive. The state can’t define 
development or non-development of 
the arts directions. We, just, can form 
infrastructure for the arts, materially 
stimulate talented persons, and the rest 
depends on particular individuals, on 
their gifts and productivity.

3) Bringing of Georgian culture to the 
international arena. Here, is meant as 
traditional culture, so modern directions.
Thus, our objective is to maintain that 
what our ancestors have left to us, and 
contribute to development of the modern 
Georgian arts and literature. We should 
make all the efforts in order to introduce 
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3) ქართული კულტურის 
საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა. 
იგულისხმება, როგორც ტრადიციული 
ხელოვნება, ასევე თანამედროვე 
მიმართულებები. 

მოკლედ, ჩვენი ამოცანაა 
შევინარჩუნოთ ის, რაც დაგვიტოვეს 
წინაპრებმა, ხელი შევუწყოთ 
თანამედროვე ქართული ხელოვნებისა 
და ლიტერატურის განვითარებას. 
ყველაფერი უნდა ვიღონოთ რათა,  
ქვეყნის გარეთ გაიცნონ ჩვენი 
წარსული და აწმყო კულტურის 
მეშვეობით. ამ სამ ქვაკუთხედზე დგას 
ჩვენი საქმიანობა.

სამოქმედო ტაქტიკა კი ღიაობაა. 
ჩვენი საქმიანობა აბსოლუტურად 
გამჭვირვალეა. მათ შორის, 
ფინანსური კუთხითაც. სწორედ 
ამ ღიაობის კომპონენტია ჩვენს 
მიერ შექმნილი საბჭოები. ესაა,  
დარგობრივი საბჭოები, სადაც მიიღება 
არაერთპიროვნული გადაწყვეტილება 
ამა თუ იმ პროექტის დაფინანსების 
შესახებ. შემდეგ საბჭო რეკომენდაციას 
უწევს პროექტს უკვე კომისიასთან. 

ესაა, კულტურის მდგრადობის 
უზრუნველყოფის მუდმივმოქმედი 
კომისია, სადაც შევდივართ მინისტრი, 
მოადგილეები, მრჩევლები. 
სულ თორმეტი ადამიანი და ამ 
შემთხვევაშიც საბოლოო ვერდიქტი 
გამოგვაქვს კოლეგიალურად, 
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

გამოდის, რომ საბოლოო 
გადაწყვეტილებას ღებულობს 
სამინისტრო?

დიახ, საბოლოოდ ხელს რა თქმა 
უნდა მინისტრი აწერს. დარგობრივი 
კომისიები სარეკომენდაციო 
ხასიათისაა მხოლოდ. კანონითაა 
განსაზღვრული, რომ სამინისტროს 
გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელია 
მინისტრი.

our past and present beyond the borders 
of the country by means of culture. 
Our activity stands on these three 
cornerstones.

The action tactics is – openness. Also, 
from the financial point of view, our 
activity is absolutely transparent. And, 
the components of the openness are 
the Boards created by us. These are the 
Field Boards, where each decision on 
funding of this or that project isn’t made 
individually (but by a group of people). 
Then, the Board recommends the project 
to the Committee, - this is the Standing 
Committee on Provision of Sustainability 
of Culture, which consists of the Minister, 
Deputy Ministers and Minister’s Advisors. 
There are twelve people in total there, 
and in this case too, the final verdict is 
brought in collectively, on the basis of 
the mutual agreement.

So, the final decision is made by the 
Minister? 

Yes, of course, at the end, the decision 
is signed by the Minister. The field 
committees carry the advisory character. 
It’s defined by the law that the Minister 
is responsible for the decisions of the 
Ministry.

This pattern is already active. None of the 
projects are funded without involvement 
of the Committee. Deriving from the 
democracy principle, we have created 
the Field Committees, where we included 
the professionals from each of the fields 
- the persons, who are known to the 
society, towards whom, the factor of trust 
is high.

In Georgia, we are used to revolutions, to 
radical changes, but to only sociopolitical 
and not cultural ones… In my opinion, the 
large-scale Cultural Revolution took place 
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ეს სქემა უკვე ამოქმედდა. ამ კომისიის 
გარეშე არცერთი პროექტი აღარ 
ფინანსდება.  ჩვენ საჯაროობისა და 
დემოკრატიულობის პრინციპიდან 
გამომდინარე შევქმენით დარგობრივი 
საბჭოები. სადაც გაერთიანებული 
გვყავს თითოეული დარგის 
პროფესიონალები, საზოგადოებისთვის 
ცნობილი ადამიანები, რომელთა 
მიმართ, ნდობის ფაქტორი მაღალია. 

საქართველოში ჩვენ მიჩვეულები 
ვართ რევოლუციებს, რადიკალურ 
ცვლილებებს, მხოლოდ 
სოციოპოლიტიკურს, და არა 
კულტურულს...მასშტაბური 
კულტურული რევოლუცია ჩემი აზრით 
მხოლოდ გასული საუკუნის 20-იან 
წლებში მოხდა. როგორ ფიქრობთ, 
საჭიროებს თუ არა ჩვენი კულტურა 
რადიკალურ განახლებას?

სიმართლე გითხრათ, არ ვფიქრობ, 
რომ რაიმე რადიკალური განახლებაა 
საჭირო. გრძელვადიან პერიოდში 
შესაძლოა კარგიც იყოს ძირეული 
ცვლილებები. ის, რომ დღევანდელი 
სტატუს კვო არის რადიკალურად და 
სწრაფად შესაცვლელი, ამ იდეას 
არ ვემხრობი. სწრაფ, რევოლუციურ 
ცვლილებებს როგორც წესი 
კატაკლიზმები მოჰყვება ხოლმე. 
მსგავსი კატაკლიზმები ზედმეტად 
მაღალი მსხვერპლია შესაძლო 
შედეგის სანაცვლოდ.  არ მგონია, რომ 
დღესდღეობით კულტურის სფეროში 
ისეთი დონის კრიზისი იყოს, რომ 
მთლიანად ქვეყანას უღირდეს დიდი 
მსხვერპლის გაღება სხვადასხვა 
პრობლემების დასაძლევად. 

პრობლემები, რა თქმა უნდა, 
არსებობს, ზოგი მოითხოვს სწრაფ 
რეაგირებას და გადაჭრას. უბრალოდ, 
არა რევოლუციური გზით, არამედ 
ევოლუციური. 

პირადად მე, მიმაჩნია რომ, 
სახელმწიფოს არ უნდა დაეკისროს 
წამყვანი როლი. მარტივად რომ 

only in 20s of the last century. What do 
you think, does our culture need radical 
renewal?

To tell you the truth, I don’t think that 
there is a need for some radical renewal. 
In the long term period, the fundamental 
changes, perhaps, would be even good. 
I don’t share the idea that the present 
status quo should be amended fast and 
radically. As a rule, swift, revolutionary 
changes are accompanied by cataclysms, 
and the cataclysms of this type are a too 
great sacrifice in return to the expected 
result. I don’t think that, nowadays, 
there’s such a great crisis in the cultural 
sphere that it would worth to the country 
to make big sacrifice for overcoming 
various problems. 

Surely, problems exist, and some of them 
require fast reacting and solving, but not 
through the revolution, but by means of 
the evolution.

I, personally, think that the state 
should not be given the leading role. 
Simpler to say, the state should fulfill 
the managerial functions, and, as for 
the creative process, here, the state 
interference will only obstruct the affair. 
If there is any interference from our 
side, in such circumstances, perhaps, 
one out of thousand artists will actualize 
its talent, but the process in total will 
be deadlocked. We remember that in 
the totalitarian countries, only single 
individuals could exist and manifest their 
talents in the conditions of the regimen. 
Nevertheless, this is an exception and not 
a rule. The whole history of the mankind 
shows us, that there, where the role of 
the state is dominant and repressive, 
the arts can’t flourish. And, in contrary, 
where there’s freedom and the state is 
economically strong, a ground is formed 
for the cultural renaissance. 
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ვთქვათ, სახელმწიფომ უნდა 
შეასრულოს მენეჯერული ფუნქციები. 
რაც შეეხება შემოქმედებით პროცესს, 
სახელმწიფოს ჩარევა, მხოლოდ 
ხელს შეუშლის საქმეს.  თუ იქნება 
ჩარევა ჩვენი მხრიდან, მსგავს 
გარემოებებში ალბათ ათასიდან 
ერთი ხელოვანი მოახდენს საკუთარი 
ნიჭის რეალიზაციას, მაგრამ 
მთლიანად პროცესი ჩიხში მოექცევა. 
ჩვენ გვახსოვს, ტოტალიტარულ 
სახელმწიფოებში ერთეულ ინდივიდებს 
შეეძლოთ რეჟიმის პირობებშიც 
არსებობა და საკუთარი ნიჭის 
გამოვლენა. მაგრამ ეს გამონაკლისია 
და არა წესი.  კაცობრიობის მთელი 
ისტორია გვიჩვენებს, რომ სადაც 
სახელმწიფოს როლი დომინანტურია 
და რეპრესიული, იქ ხელოვნება 
ვერ ყვავის. პირიქით, სადაც მეტი 
თავისუფლებაა და სახელმწიფო 

Which of the forms of the cultural subsidy 
do you give preference to?

In other words, which of the methods of 
backing do I consider correct, and not 
what kind of backing we have today, 
right?

Yes…

What we have at present, I don’t 
consider that to be ideal or fitting the 
reality. For me, more acceptable is 
subsidizing according to success, in 
other words, here, the state would 
stimulate the material interests of the 
organizations and individual persons, 
who are successful. Those, who are more 
successful, will receive more aid, and 
the others, who are less successful – will 
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ეკონომიურად ძლიერია, ჩნდება 
ნიადაგი კულტურის რენესანსისთვის. 

კულტურის სუბსიდირების რომელ 
მოდელს ანიჭებთ უპირატესობას?

ანუ სუბსიდირების რომელი მეთოდი 
მიმაჩნია მე სწორად და არა ის 
როგორი გვაქვს დღეს?

დიახ.. 

დღეს რაც გვაქვს, არ მიმაჩნია 
რომ იდეალურია და რეალობასაა 
მორგებული.  ჩემთვის უფრო 
მისაღებია წარმატების მიხედვით 
სუბსიდირება, ანუ სახელმწიფომ 
წაახალისოს ის ორგანიზაციები და 
კერძო პირები, რომლებიც არიან 
წარმატებულები. ის ვინც, უფრო 
წარმატებულია, უფრო მეტ დახმარებას 
მიიღებს, ვინც ნაკლებად - ნაკლებს. 
რასაკვირველია, სახელმწიფოს 
დაქვემდებარებაში შემავალ 
ორგანიზაციებს ვგულისხმობ. 

დღესდღეობით 90-მდე ორგანიზაციაა 
ჩვენი სამინისტროს სისტემაში. 
ვფიქრობ, წახალისების ფორმა უნდა 
ჰქონდეს სახელმწიფო დაფინანსებას.  
სიტყვაზე ავიღოთ, ორი თეატრი 
დაახლოებით ერთნაირი ადამიანური 
და მატერიალური რესურსით, 
რომელიც უფრო წარმატებული, 
აქტიური და აქტუალურია, 
სახელმწიფომ მას მეტი სუბსიდია 
უნდა გამოუყოს. ანუ უფრო მეტი 
ხელშეწყობა უნდა გამოხატოს 
მის მიმართ. უნდა არსებობდეს 
სუბსიდირების მინიმალური ზღვარი 
ეგრეთ წოდებული არაწარმატებული 
ორგანიზმისთვის. მე არ ვარ მომხრე, 
სახელმწიფომ დაუშვას, მის სისტემაში 
შემავალი ამა თუ იმ ორგანიზაციის 
გაკოტრება. მათაც თავის მხრივ, 
მინიმალური მოთხოვნები უნდა 
შეასრულონ. მაგალითად სეზონზე 3-4 
ახალი სპექტაკლი ითამაშონ, ერთი 
საგასტროლო ტურნე განახორციელონ 
და ასე შემდეგ. 

receive less. Of course, here, I mean the 
organizations, which are subordinated 
to the state. Nowadays, there are up to 
90 organizations in the system of our 
Ministry. I suppose, the state funding 
should carry a form of a stimulus. For 
instance, let’s take two theatres with 
approximately same human and material 
resources - the state should apportion 
more subsidies for the theatre, which is 
more successful, active and topical, thus, 
should contribute to it more. There must 
be a lower limit of subsidizing for the so 
called unsuccessful organisms. I am not 
supporting the idea that the state, within 
its system, lets this or that subordinated 
organization to go bankrupt. Also, these 
should fulfill minimal requirements, e.g., 
perform 3-4 new plays per season, go on 
one tour etc.

And, creative success, from its side, 
surely, doesn’t exclude the financial 
profit. Thus, such a staff will be a 
beneficial organism.

I know that many people don’t share my 
opinion, but from my point of view, the 
idea of funding implies development and 
encouragement. 

When from year to year, there’s no 
advancement noticed in a staff, you 
should make it responsible financially 
too, in order to let mobilization and 
clarification of the problem, as well as, 
filling of the gaps take place and, on 
any level of the management, to let 
overcoming of the gaps happen.

What is the most important project, 
which has been implemented by the 
Ministry of Culture for the last one year?

Perhaps, we should be proud of the fact, 
that, on the Film Faculty of Theatre and 
Film University, we have conducted full 
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შემოქმედებითი წარმატება კი, 
თავის მხრივ, რასაკვირველია, არ 
გამორიცხავს ფინანსურ სარგებელს. 
ანუ ასეთი კოლექტივი იქნება 
მომგებიანი ორგანიზმი. 

მე ვიცი, რომ ჩემს მოსაზრებას არ 
იზიარებს ბევრი. ჩემი აზრით კი, 
ფინანსირების იდეა  იმთავითვე 
გულისხმობს განვითარება-
წახალისებას. როცა კოლექტივში 
წლიდან წლამდე არანაირი წინსვლა 
არ შეინიშნება, მას ფინანსურადაც 
უნდა მოსთხოვო პასუხი. რათა მოხდეს 
მობილიზაცია, პრობლემაში გარკვევა 
და ხარვეზების გამოსწორება,  
მენეჯმენტის რომელ რგოლშიც იქნება 
ხარვეზები გადაილახოს. 

რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი 
პროექტი, რაც ბოლო ერთი წლის 
მანძილზე განხორციელდა კულტურის 
სამინისტროს მიერ?

ალბათ უნდა ვიამაყოთ იმით, რომ 
თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 
კინოფაკულტეტზე, განვახორციელეთ 
სრული რეორგანიზაცია (მატერიალურ-
ტექნიკური) და მოვახდინეთ 
ფაქტიურად არარსებული ბაზის 
შექმნა. კინოფაკულტეტს დაარსებიდან 
მოყოლებული, სრულფასოვანი 
ფუნქციონირების საშუალება არ 
ჰქონდა. ჩვენ ამ პროექტისთვის 500 000 
ლარზე მეტი სუბსიდია გამოვყავით. 

ასევე შეგვიძლია ვიამაყოთ, 
მუსიკალური სასწავლებლების 
პრობლემების ნაწილობრივ მაინც 
გადაწყვეტით. მწვავედ იდგა 
პედაგოგთა ანაზღაურების, საჭირო 
ინვენტარის პრობლემა. დღეს 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა მათი 
ბიუჯეტი, რაც ძალიან გვახარებს. 
დაფინანსება გაეზარდა ცნობილ 
“ნიჭიერთა ათწლედსაც”. 

თითქმის, ყველა ჩვენს სისტემაში 
შემავალ ორგანიზაციას ესა თუ ის 
პროექტი დავუფინანსეთ. 

reorganization (material-technical) and 
managed to create the base, which, 
earlier, hadn’t existed. Since the time of 
its founding, the Film Faculty hadn’t had 
a chance to function properly. We have 
allocated the subsidy, which amounts to 
more than 500 000 GEL.

Also, we can be proud of, at least, partial 
resolution of the problems of the music 
school. There was an acute problem of 
payment of the pedagogues’ salaries, 
and of the needful stock. Today, their 
budget allocation has been significantly 
enhanced, which we are very happy 
about. The funding for the famous “Ten 
Year School for Gifted Children” has been 
increased too.

We have funded this or that project 
of, almost, all the organizations, which 
operate within our system.

By the end of the year, there’s a concrete 
sum allocated and all the organizations 
will be funded with 20-100 thousand 
GEL. They can use this sum at their 
own discretion - renew the material 
technical base, or other. Thus, use it for 
development of their activity.

I can’t refrain from remembering 
several projects, which serve the aim of 
taking Georgian culture and literature 
to the international arena, whether it’s 
participation of Georgia in Frankfurt Book 
Fair, or Vienna Contemporary Art Fair.

When speaking about the economic 
factors, it would be good to focus on 
copyright. It’s interesting, what your 
point of view is regarding this topic.

First of all, I would say, that involvement 
of the state in this question is necessary. 
The civil awareness should be deepened. 
We should understand that the 
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წლის ბოლომდე გამოყოფილია 
გარკვეული თანხა და მოხდება ყველა 
ორგანიზაციის ერჯერადი დაფინანსება 
20-დან 100 ათას ლარამდე. მათ 
შეუძლიათ ეს თანხა საკუთარი 
შეხედულებისამებრ გამოიყენონ. 
მოახდინონ მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის განახლება-გადახალისება 
თუ სხვა. ანუ მოიხმარონ საკუთარი 
საქმიანობის განვითარებისთვის. 

არ შემიძლია  არ გავიხსენო 
რამდენიმე პროექტი, რომელიც 
ქართული კულტურისა და 
ლიტერატურის საერთაშორისო 
ასპარეზზე გატანას ემსახურებოდა. 
იქნება ეს საქართველოს მონაწილეობა 
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასა თუ 
ვენის თანამედროვე ხელოვნების 
ბაზრობაზე. 

ეკონომიკურ ფაქტორებზე საუბრისას, 
უპრიანი იქნება საავტორო უფლებებზე 
ყურადღების გამახვილება. 
საინტერესოა თქვენი ხედვა ამ 
საკითხთან მიმართებაში.

პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ 
აუცილებელია სახელმწიფოს 
ჩართულობა ამ საკითხში.  საჭიროა 
მოქალაქეობრივი თვითშეგნების 
გაღრმავება. უნდა გავითავისოთ, 
რომ ინტელექტუალური საკუთრება 
ისეთივე საკუთრებაა, როგორიცაა 
მატერიალური ქონება. ისევე, როგორც 
წესიერ ადამიანს არ მოუვა აზრად, 
სხვის სახლში შევიდეს და რაიმე ნივთი 
წამოიღოს, ასევე არ უნდა მოუნდეს 
სხვისი ნაწარმოების მითვისება. სხვისი 
ინტელექტუალური საკუთრებით 
სარგებლობისას, საზოგადოებამ და 
ცალკეულმა ინდივიდმა უნდა გაიღოს 
გარკვეული ანაზღაურება. 

სამწუხაროდ, ჩვენი მოსახლეობის 
უმრავლესობა არამატერიალურ, 
ინტელექტუალურ საკუთრებას 
საკუთრებად არ თვლის. სწორედ 
ადამიანების აზროვნებაა შესაცვლელი 
უპირველეს ყოვლისა. 

intellectual property is the same property 
as the material one. Just the way a 
decent person wouldn’t think about 
entering other person’s house and taking 
some item from there, so an individual 
shouldn’t wish to appropriate other 
person’s composition. When using the 
other individual’s intellectual property, 
the society, as well as, a separate person, 
should pay some royalty.

Unfortunately, the majority of our 
population doesn’t consider the 
incorporeal intellectual property to 
be a property. First of all, exactly, the 
mentality of people must be altered.
Merely, from my point of view, today, it’s 
a bit early to implement particularly strict 
sanctions.

Thus, I don’t support the radical steps. 
Though, I think that for the people 
working in the arts section, protection of 
their copyright is very important. These 
people should receive the remuneration 
according to their own talent and 
diligence. Of course, besides of “Georgian 
Copyright Association”, also, the state 
should become the guarantor of this. It’s 
just that, in one fell swoop, neither we, 
nor you will solve the problem. In case 
if we choose the radical way, we will 
achieve some quasi result. Perhaps, there 
will be some one-time effect achieved, 
but, in reality, the whole arts section will 
suffer.
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უბრალოდ, დღესდღეობით 
განსაკუთრებით მკაცრი სანქციების 
გატარება, ცოტა ნაადრევად 
მეჩვენება. ანუ მე არ ვემხრობი 
რადიკალურ ნაბიჯებს. თუმცა მიმაჩნია 
რომ სახელოვნებო სექტორში 
მოღვაწე ადამიანებისთვის, მათი 
საავტორო უფლებების დაცვა ძალიან 
მნიშვნელოვანია. ამ ადამიანებმა 
უნდა მიიღონ საკუთარი ნიჭისა და 
შრომისმოყვარეობიდან გამომდინარე 
ანაზღაურება. რასაკვირველია, ამის 

გარანტი საავტორო უფლებათა 
ასოციაციასთან ერთად, უნდა გახდეს 
სახელმწიფო. უბრალოდ ერთი ხელის 
მოსმით, ვერც ჩვენ, ვერც თქვენ, 
ამ პრობლემას ვერ გადავწყვეტთ. 
რადიკალური გზით სიარულის 
შემთხვევაში მივიღებთ რაღაც 
კვაზი შედეგს. შესაძლოა, გაჩნდეს 
ერთჯერადი ეკონომიკური ეფექტი, 
მაგრამ რეალურად, დაზარალდეს 
მთლიანად სახელოვნებო სექტორი. 
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ALEKSI MACHAVARIANI-100
(MAESTRO VAKHTANG MACHAVARIANI SPEAKS ABOUT HIS FATHER…)

ალექსი მაჭავარიანი - 100
(მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი მამაზე...)

პეტერბურგი, ლისაბონი, ლონდონი, 
მოსკოვი, ანკარა, ჰამბურგი - ესაა იმ 
ქალაქების არასრული სია, სადაც ალექსი 
მაჭავარიანის საიუბილეო ღონისძიებები 
ტარდება. 

საქართველოშიც საკმაოდ ღირსეულად 
აღნიშნეს ეს თარიღი. თბილისის 
კონსერვატორიამ უმასპინძლა ხუთ 
კონცერტსა და ერთ სამეცნიერო 
კონფერენციას. ასევე, კულტურის 
სამინისტროსა და მერიის ეგიდით 
ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები. 
მერიის პატრონაჟით გამოიცა ალექსი 
მაჭავარიანის წიგნი “შემოქმედი და 
დრო”(მანანა კორძაიას რედაქციით) 
ინგლისურ ენაზე. მისასალმებელია, 
რომ ამიერიდან არა მხოლოდ მუსიკას, 
კომპოზიტორის წიგნსაც ეზიარება 
უცხოელი საზოგადოება. 

ერთ-ერთი საიუბილეო საღამო  დიდ 
საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა. აქვე, 
არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი 
საყურადღებო ისტორია, რომელიც 
სწორედ ფილარმონიას უკავშირდება. 
ერთხელ, მამა ნიკიტა ხრუშჩოვთან 
მივიდა მიღებაზე. სწორედ მაშინ დასვა 

Petersburg, Lisbon, London, Moscow, 
Ankara, Hamburg – this is an incomplete 
list of the cities, where the events for Aleksi 
Machavariani’s anniversary are held.

In Georgia, this date was rather appropriately 
celebrated too. Tbilisi conservatoire hosted 
five concerts and one scientific conference. 
As well, under the guidance of the Ministry 
of Culture and the Mayor different events 
were held. By the patronage of the Mayor’s 
Office, Aleksi Machavariani’s book “The Artist 
and the Time” (edited by Manana Kordzaia) 
was published in English language. It should 
be welcomed that, from now on, the foreign 
society will get familiar not only with music 
but the book of the composer.

One of the jubilee evenings was held in the 
Grand Hall. Besides, I can’t refrain from 
remembering one attention grabbing story, 
which is precisely related to the Grand Hall. 
Once, father went to Nikita Khrushchev on 
a state reception. Exactly at that moment, 
he made statement of the question of the 
Grand Hall. The meeting went in a very warm 
environment. Father had a talent of finding 
a common language with people. Everybody 
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მან საკონცერტო დარბაზის მშენებლობის 
საკითხი. შეხვედრამ ძალიან გულთბილ 
ვითარებაში ჩაიარა. მამას ჰქონდა ნიჭი 
ადამიანებთან საერთო ენის გამონახვის. 
ყველა უმალ უმეგობრდებოდა მას. 
მალევე ხრუშჩოვის კაბინეტში სუფრა 
გაიშალა და ბუნებრივია, ეს შეხვედრაც 
ოფიციალური პროტოკოლის ფარგლებს 
გასცდა. იმდროინდელი კულტურის 
მინისტრი, ეკატერინა ფურცევაც 
გამოიძახა ხრუშჩოვმა და სათანადო 
განკარგულებები გასცა. მოკლედ, იმ 
დღეს ჩაეყარა საფუძველი თბილისში 
ფილარმონიის მშენებლობას. მე მაქვს 
გონივრული ამბიცია, და საბედნიეროდ 
ამაში ბევრი თანამოაზრეც მყავს, 
რომ თბილისის ფილარმონია ალექსი 
მაჭავარიანის სახელს ატარებდეს. მან ეს 
დაიმსახურა, როგორც კომპოზიტორმა 
და როგორც თავად ამ შენობის იდეის 
ავტორ-შემსრულებელმა. 

ცნობილი იაპონელი მუსიკათმცოდნე 
კაშიმა წერს:„ისევე, როგორც ჰყავს 
გერმანიას ბეთჰოვენი, რუსეთს 
შოსტაკოვიჩი, ასევე ჰყავს საქართველოს  
მაჭავარიანი! ”

ალექსი მაჭავარიანის წიგნი 
“შემოქმედი და დრო” იწყება მისი 
ბავშვობისდროინდელი მოგონებებით, 
რომელმაც ცხინვალსა და გორში 
გაიარა. ერთი საინტერესო პასაჟია 
იქ. იმ დროს, ცხინვალში სულ ორი 
ოსური ოჯახი ცხოვრობდა და ძალიან 
თბილი ურთიერთობა გვაკავშირებდა 
ერთმანეთთანო. ალექსი მაჭავარიანს 
განსაცდელი ბავშობიდანვე თან სდევდა. 
8 წლისა იყო, როცა დედასთან ერთად 
ციხეში ჩასვეს, როგორც მტრის ოჯახის 
წევრები. თურმე უნდა დაეხვრიტათ 
კიდეც. საბედნიეროდ, აღმოჩდნენ 
გვერდით გულისხმიერი ადამიანები, ვინც 
ისინი გადაარჩინა. 

მერე იყო თბილისი, პეტერბურგი, 
კონსერვატორია და ის დიდი 
შემოქმედებითი გზა, რომელიც მან 
განვლო. დიდი პიროვნებები, ვისთანაც 
მას ჰქონდა ბედნიერება მეგობრობის, 
თანამშრომლობის, ურთიერთობის. 
ესენი იყვნენ - დიმიტრი შოსტაკოვიჩი, 
არამ ხაჩატურიანი, ისააკ სტერნი, 

was making friends with him straight away. 
Soon, a table was set in Khrushchev’s cabinet 
and, naturally, this meeting went beyond 
the official protocol. Khrushchev called the 
Minister of Culture of that time, Ekaterina 
Furtseva, and made relevant ordinances. 
Thus, on that day the grounds were formed 
for construction of the Grand Hall in Tbilisi. I 
have a reasonable ambition, and, fortunately, 
I have got a lot of like-minded people beside 
me, who agree that the Tbilisi Grand Hall 
should carry the name of Aleksi Machavariani. 
He deserved it as a composer and as an 
author and implementator of the idea of this 
building.

The famous Japanese musicologist, Kashima, 
writes: “As Germany has Beethoven, 
Russia has Shostakovich, so Georgia has 
Machavariani!”

Aleksi Machavariani’s Book “The Artist and 
the Time” begins with the memories of his 
childhood, which he passed in Tskhinvali 
and Gori. There’s one interesting passage 
there. At that time, there lived only a couple 
of Ossetian families there and, as father 
states, they had very warm relations with 
them (with the Ossetian families). Since his 
childhood, danger had been following Aleksi 
Machavariani. He was 8 years old, when he, 
together with his mother, was sent to jail 
as the enemy’s family members. They were 
supposed to be shot. Fortunately, there were 
kind people beside them, who saved them.

Then, was Tbilisi, Petersburg, conservatoire 
and the big creative path, which he passed. 
The great persons, with whom he had an 
honour to have friendship, collaboration, 
relation, were: Dimitri Shostakovich, Aram 
Khachaturian, Isaac Stern, Serge Lifar, 
Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich, 
Elena Obraztsova, Yuri Grigarovich, Yuri 
Temirkanov, Valery Gergiev, Tikhon 
Khrenikov, Igor Buketov, Oleg Vinogradov, 
Maya Plisetskaya, George Balanchine, George 
Orick.

From Georgians, father’s friends were 
Galaktion Tabidze and Gogla Leonidze, Elene 
Akhvlediani and Lado Gudiashvili, the brilliant 
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სერჟ ლიფარი, სვიატოსლავ რიხტერი, 
მსტისლავ როსტროპოვიჩი, ელენა 
ობრაზცოვა, იური გრიგაროვიჩი, იური 
ტემირკანოვი, ვალერი გერგიევი, ტიხონ 
ხრენიკოვი, იგორ ბუკეტოვი, ოლეგ 
ვინოგრადოვი, მაია პლისეცკაია, ჯორჯ 
ბალანჩინი, ჟორჟ ორიკი. 
ქართველებიდან მამას მეგობრები 
იყვნენ გალაკტიონ ტაბიძე და გოგლა 
ლეონიძე, ელენე ახვლედიანი და ლადო 
გუდიაშვილი, შესანიშნავი მოცეკვავე 
ვახტანგ ჭაბუკიანი.  მამა იხსენებს 
იმ მრავალრიცხოვან დაჭერებს და 
დევნას ჩეკას მხრიდან. და ალბათ ისევ 
ბედისწერა ჩაერია, რომ ის ფიზიკურად 
არ გაანადგურეს. 

ბალეტი “ოტელო” დიდ თეატრში 
არნახული წარმატებით გადიოდა. 
ცხენოსანი პოლიცია იდგა თეატრის 
კართან, რათა მოზღვავებულ ხალხს 
გამკლავებოდა. ყველა პრეზიდენტი 
თუ მონარქი, ვინც იმ დროს საბჭოთა 
კავშირს სტუმრობდა, ნიკიტა ხრუშჩოვს 
აუცილებლად მიჰყავდა “ოტელოს” 
სანახავად. მამას ისე აწუხებდენენ 
ბილეთებზე, რომ იძულებული იყო 
სასტუმრო “მოსკოვში” ორი ნომერი 
აეღო, ერთი ოფიციალური და მეორე 
ფარული. მაშინ არაერთხელ შესთავაზეს 
მამას მოსკოვში გადასვლა, ბინასაც 
აძლევდნენ, მაგრამ მან უარი თქვა. 
თბილისის  გარდა ვერსად ვერ 
ვიცხოვრებო ამბობდა თურმე. უცხოეთში 
ემიგრაციაზე ხომ ლაპარაკი ზედმეტი 
იყო. ჯერ ერთი, ოჯახთან ერთად არავინ 
მისცემდა საზღვარგარეთ გასვლის 
უფლებას. მახსოვს, ცამეტი წლის ვიყავი, 
მე და დედა პარიზში წავედით სამი თვით. 
მამა აქ დაიტოვეს “მძევლად”....

რას ნიშნავს საბჭოთა ბალეტი?! 
ასეთი მოვლენა არ არსებობს და 
ვერც იარსებებს. ქართული კულტურა 
ახდენს გავლენას ქორეოგრაფიაზეც და  
მუსიკაზეც. ცეკვა ხომ რითმია!  და ესაა 
ქართველებისთვის დამახასიათებელი 
განსაკუთრებული რითმი. ვახტან 
ჭაბუკიანმა, როდესაც თავისი 
შემოქმედების პიკზე დატოვა მარინის 
თეატრი და თბილისში გადმოვიდა, მან 
სწორედ ეს ქართული ელემენტი შეიტანა 
ქორეოგრაფიაში.

dancer – Vakhtang Chabukiani.
Father remembers those numerous arrest 
and persecutions from the side of KGB, and, 
perhaps, again, it was an interference of the 
fate, that he was not physically destroyed.

The ballet “Othello” was successfully 
performed in the Grand Theatre. The 
mounted police was standing at the doors 
of the theatre to cope with the rushed flow 
of people. Nikita Khrushchev, by all means, 
was taking the presidents and monarchs 
visiting the Soviet Union, to watch “Othello”. 
Father was so much bothered from booking 
the tickets that he had to take two rooms in 
the hotel “Moscow”, - one was official, and 
another – hidden. Then, father was offered 
many times to move to Moscow, they even 
intended to give him an apartment, but he 
refused. He said, he couldn’t live anywhere 
except for Tbilisi. And, there was no mention 
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 ჩემი ძირითადი წუხილი და ცხოვრების 
მიზანია ალექსი მაჭავარიანის ოპერა 
„ჰამლეტს“ ბოლოს და ბოლოს ეღირსოს 
სცენაზე განხორციელება. „ოტელოს“ 
ტრიუმფალური წარმატების მერე 
კომპოზიტორმა გადაწყვიტა კვლავ 
მიემართა შექსპირისთვის. ოპერაზე 
“ოტელო” მუშაობის ტემპს, ისევე როგორც 
ბალეტ “ვეფხისტყაოსანზე”, მამას 
ხელი ავადმყოფობის გამო ეშლებოდა. 
ძალიან მძიმე და დეპრესიული პერიოდი 
იყო მის ცხოვრებაში. დაკარგა ხმა, 
რამდენიმე თვე იწვა მოსკოვის ცნობილ 
“კრემლიოვკაში”. ერთ-ერთი პირველი 
პაციენტი იყო საბჭოთა კავშირში, ვისაც 
დასხივება გაუკეთდა. მამა მოერია 
ავადმყოფობას, დადგა ფეხზე და ისევ 
განაგრძო მუშაობა.მაშინ დაიწერა 
ბალეტი “ვეფხისტყაოსანი” და ოპერა 
“ოტელო”. ბალეტი არის უსიტყვო 
თეატრალური წარმოდგენა და  გინდა 
ტოკიოში დადგი, გინდა ჰოლოლულუში. 

of migration to abroad. First of all, nobody 
would allow him to leave for abroad together 
with the family. I remember, I was thirteen 
years old, when I and mother went to Paris for 
three months, and they left father here as a 
“hostage”…

What does the Soviet ballet mean?! 
There’s no such a phenomenon and can’t 
even be. The Georgian culture influences 
choreography and music too. You know, 
dancing is a rhythm! And, this is a special 
rhythm characteristic for Georgians. Vakhtang 
Chabukiani, when being on the peak of his 
creative work, left Marine Theatre and moved 
to Tbilisi, he brought precisely this Georgian 
element in the choreography.

My main worry and the purpose of life is 
that, finally, the opera “Hamlet” by Aleksi 
Machavariani is realized on the stage. After 
the triumphal success of “Othello”, the 
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ოპერა  სიტყვასთანაა დაკავშირებული. 
აუცილებლად იმ ენაზე უნდა შესრულდეს. 
ქართული ენა ეს არაა იტალიური, 
რომ ვინმემ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ 
შეასრულოს. 1977 წელს,მამამ შესთვაზა 
თბილისის ოპერის თეატრს “ჰამლეტი”. 
მოსმენას დიდ ხანს არ ნიშნავდნენ. მერე, 
როგორც იქნა მოისმინეს და განუცხადეს 
მამას, რომ საქართველოში არ გვყავს ამ 
დონის ტენორი და მეცოსოპრანოო. მამას 
რასაკვირველია, ძალიან დაწყდა გული.
დიდითეტრისა და მარინის თეატრის 
კარები ღია იყო ალექსი მაჭავარიანისა 
და ოპერა “ჰამლეტისთვის”. მაგრამ მამა 
სამართლიანად მიიჩნევდა, რომ ოპერა 
ქართულ ენაზე უნდა შესრულებულიყო. 
1977 წლიდან მოყოლებული, 
საქართველომ დღემდე არ შეუსრულა ამ 
დიდ კომპოზიტორს დანაპირები. 

ჩემს შვილს, ალექსის, უკვე არაერთხელ 
მოუწია, ევროპის დიდ სცენებზე 
სახელოვანი ბაბუის მუსიკის მოსმენა-
ზიარება საუკეთესო კოლექტივებისა 
და სოლისტების შესრულებით.  ის, რომ 
უნდა წავიდეს ბერლინში, ლონდონში ან 
მილანში და ბაბუას სიმფონია მოისმინოს 
ალექსისითვის უკვე ჩვეული მოვლენაა. 
ის სკოლის ასაკამდე ხშირად იყო 
საქართველოში და დედაჩემთან ჰქონდა 
აქტიური კონტაქტი. ასე რომ, ვინ იყო 
დიდი ალექსი მაჭავარიანი ძალიან 
კარგად იცის. აქ, ერთ-ერთ საიუბილეო 
ღონისძიებაზე თავად დაუკრა  ბაბუას 
ურთულესი პრელუდია და ექსპრომტი. მე 
მისი შესრულებით ძალიან კმაყოფილი 
დავრჩი. 

ბეთჰოვენის მამა იყო ძალიან 
აგრესიული, მომთხოვნი, შემტევი. 
არსებობს ვერსია, რომ მისი დაყრუება 
უკავშირდება სწორედ იმ სილებს, 
რომლებიც მას ბავშვობაში ყურის 
არეში მიუღია. საბედნიეროდ, ჩემი 
და მამას ურთიერთობა იყო საოცრად 
ჰარმონიული, არავითარი ზეწოლა მისი 
მხრიდან და რაღაც ნიშნის მოგებაც 
კი არ მახსოვს. მე მქონდა სრული 
თავისუფლება.

მამამ დაინახა ჩემი დიდი  ინტერესი 
მუსიკისადმი. ოთხ ხელში ვუკრავდით 
მოცარტს, ჰაიდნის, ჩაიკოვსკის, ბრამსის 

composer decided to apply to Shakespeare 
again. Father’s speed of work on the opera 
“Otherllo” as well as on the ballet “The Knight 
in the Panther’s Skin” was delayed because of 
the sickness. It was very hard and depressive 
period in his life. He lost his voice. For several 
months, he lay in the famous “Kremlyovka” 
in Moscow. He was one of the first patients 
in the Soviet Union, to whom irradiation was 
done. Father overcame the illness, recovered 
and continued working. The ballet “The 
Knight in the Panther’s Skin” and the opera 
“Othello” were written then. The ballet is a 
silent theatrical performance and you can 
stage it either in Tokyo, or Honolulu.  An 
opera is related to a word. By all means, it 
should be performed in a definite language. 
Georgian language is not Italian to perform 
it abroad. In 1977y., father offered “Hamlet” 
to Tbilisi Opera House. A hearing hadn’t 
been fixed for a long time. Then, finally, 
they listened to it and told father that, in 
Georgia, there’s no tenor and mezzo soprano 
of this level. Of course, father was very much 
disappointed. The doors of the Grand Theatre 
and the Marine Theatre were open for Aleksi 
Machavariani and for the opera “Hamlet”, but 
father fairly considered that the opera should 
be performed in Georgian language. Since 
1977y., Georgia hasn’t fulfilled the promise 
made to the great composer.

My son, Aleksi, numerous times had a 
chance to listen to music of the renowned 
grandfather on the big stages of Europe, 
performed by the best teams and soloists. 
The fact that he has to go to Berlin, London 
and Milan to listen to the symphonies of his 
grandfather, is a common thing for Aleksi. 
Before the school age, he had been in 
Georgia frequently and had active contacts 
with my mother. Thus, he knows very well 
who the great Aleksi Machavariani was. Here, 
on one of the anniversary events, he himself 
played grandfather’s mostly difficult prelude 
and impromptu. I was very happy with his 
performance.

Beethoven’s father was very aggressive, 
demanding, attacking. There’s a version 
that his (Beethoven’s) deafness relates to 
the slaps that he got in the area of an ear in 



პორტრეტი

სიმფონიებს. ვსაუბრობდით მუსიკაზე. 
ჩვენი ურთიერთობა მამაშვილობის 
გარდა იყო ძალიან მეგობრულიც, 
კოლეგიალურიც.

როდესაც გავუმხილე, რომ სადირიჟორო 
პროფესიის არჩევა მინდოდა, მან 
მითხრა: შენ სულით, გულით, სისხლით, 
ძვლებით, კანით, ყველაფრით, თუ 
ეს არ გინდა, მაშინ არ გირჩევო.  მე 
პირი, რომ გავაღე და პასუხის გაცემა 
მინდოდა, გამაჩერა, იფიქრე კარგად 
და მერე მიპასუხეო. მართლაც, რაღაც 
დრო გავიდა, მერე კვლავ მივედი და 
დავუდასტურე ჩემი გადაწყვეტილება...

ჩემდამი შურის მომენტს ყოველთვის 
ვგრძნობდი. რასაკვირველია, დღეს 
აღარ არის მამა ცოცხალი და ახლა 
პირადად ჩემი შურთ. მამა წერს თავის 
წიგნში, რომ ვხვდებოდი ჩემი შურდათ, 
ან მღალატობდნენ, ან ცუდ საქციელს 
სჩადიოდნენ ჩემს მიმართ, მრცხვენოდა 
მათთან ამის თქმის ან შემჩნევისო. 
ნაწილობრივ, მეც მახასიათებს ეს 
თვისება. მე დიდხანს შემიძლია დათმენა, 
მაგრამ მერე ერთი ხელის მოსმით, 

his childhood. Fortunately, my and father’s 
relationship was very harmonious, from 
his side there was no pressure and I can’t 
even remember any irony. I had a complete 
freedom. 

Father noticed my great interest toward 
the music. We played Mozart, Haydn, 
Tchaikovsky, Brahms symphonies in four 
hands. We had discussions about music. Our 
relationship, besides of father-son relations, 
were very friendly and collegial.
When I confessed to him that I wished to 
choose conducting profession, he said to me: 
If you don’t wish this by your soul, heart, 
blood, bones, skin, everything, then I don’t 
advise you to follow it. When I opened my 
mouth to respond to him, he stopped me 
and told me: think carefully and give me the 
answer later. And, really, some time passed, 
and then I came to him again and confirmed 
my decision…

I always sensed jealousy toward me. Of 
course, today, father isn’t alive and, now, 
they are jealous of me personally. Father 
wrote in his book that he guessed that people 
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ვწყვეტ ყველანაირ ურთიერთობას იმ 
ადამიანთან. უკვირთ კიდეც, ასე უცებ რა 
მოხდაო. იმას აღარ ფიქრობენ რამდენ 
ხანს გროვდებოდა ეს ყველაფერი. 

ასე, რომ „ჰამლეტი“ არის ჩემი მისია. 
თუ აქ დროულად არ შეასრულებენ, 
გამოვიყენებ ჩემი, როგორც მემკვიდრის 
საავტორო უფლებას და მინიმუმ 70 
წლით ავკრძალავ ამ ოპერის დადგმას 
საქართველში.
მე მამაჩემთან პირნათელი ვიქნები. უკვე 
მერამდენე თაობა შეიცვალა კულტურის 
მინისტრების, ოპერის დირექტორების, 
სამხატვრო ხელმძღვანელების. თაობები 
კი შეიცვალა, მაგრამ დამოკიდებულება 
არ შეცვლილა! 

ქართველებს უნდათ გაკვალული გზით 
იარონ. იგივე „ტრავიატა“, „კარმენი“ 
ან „ტრუბადური“ გაკვალული გზაა. 
ჩვენში იშვიათად, არიან ადამიანები, 
ვისაც საკუთარი გზის მოძებნა სურს. 
მაგალითად, ევროპაში არსებობენ 
ადამიანები, რომელთაც მწვერვალზე 
პირველებს ასვლა უნდათ. ან ვთქვათ, 
გაუკვალავ თოვლში ითხილამურონ. 
აქ პირიქით ხდება ხოლმე. მეტსაც 
გეტყვით, ადრე თუ ქართველი 
ადამიანის  საიდენტიფიკაციო 
ნიშანი იყო სიკეთე, გულღიაობა, 
კეთილმოსურნეობა(ძირითადად, 
ქართველი გლეხი ძალიან გულუხვი და 
ღია იყო), დღეს ეს თვისებები ქრება. 
სანაცვლოდ, შემოდის კონფორმიზმი. 
ძალიან მალე ჩვენი საზოგადოების 
საიდენტიფიკაციო ნიშანი შესაძლოა, 
სწორედ კონფორმიზმი გახდეს. მე 
ძალიან არ მინდა რომ ასე იყოს, მაგრამ 
აშკარად უფრსკულისკენ მივექანებით. 
მომრგებლობა და გამორჩენა აი, 
დღევანდელი ქართველების, მით უფრო 
ელიტის მახასიათებელი თვისება. აქ 
ყოფნა არყოფნის პრობლემა დგას უკვე. 
ამიტომაც არ სურთ, ალექსი მაჭავარიანის 
შეძახილი “ყოფნა თუ არყოფნა” გაიგონ 
სცენიდან, ვინაიდან ადამიანს ურჩევნია 
ტყუილში ცხოვრება და არა სიმართლის 
გაგება.

envied him, or they were betraying him, or 
they were acting badly toward him and he 
was ashamed to tell them about this or to 
express it. Partially, this trait is characteristic 
for me too. I can bear it for a long time, but 
then, I stop all the relations with a person 
at once. They are even surprised, and can’t 
understand what has happened so quickly. 
They don’t think about how long it was all 
accumulating.
Thus, “Hamlet” is my mission. If they don’t 
perform it here in a timely manner, then, 
I will use my, as the heir’s, copyright and 
will prohibit staging of this opera in Georgia 
minimum for 70 years.

I will be honest in front of my father. So many 
generations of the Ministers of Culture, opera 
house directors, art designers have changed. 
The generations have come and gone, but the 
attitude remained the same!

Georgians wish to walk the paved way. 
The same “Traviata”, “Carmen” or “The 
Troubadour” are paved ways. Among us, 
there are few people, who wish to find their 
own way. For instance, there are people in 
Europe, who want to be the first to climb a 
peak. Or, let’s say, they wish to ski on the 
untrodden snow. Here, it happens the other 
way around. I’ll tell you more, in the past, if 
the identification trait of a Georgian person 
was kindness, frankness, benevolence 
(mainly, a Georgian peasant was very 
generous and open), at present, these traits 
have disappeared. In return, there comes the 
conformism. And, very soon, it can happen 
that exactly the conformism becomes the 
identification characteristic for the society. 
I’m very much against this, but it’s apparent 
that we’re rolling down into the precipice. The 
mutual agreement and gain – these are the 
characteristic features of present Georgians, 
especially, of the elite. Here, the problem 
of existence or non-existence is stated. 
Therefore, they don’t wish to hear the call of 
Aleksi Machavariani “To be, or not to be” from 
the stage, as an individual prefers to live in a 
lie than to learn the truth.
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THE POET OF ECSTASY AND THE DIRECTOR
OF NATIONAL LIBRARY

რამდენიმე ხნის წინ, ელექტრონული წიგნების 
სახლის “საბას” პორტალზე დავრეგისტრირდი. 
მიზერულად დაბალი ჩამოტვირთვები ჰქონდათ 
წიგნებს (სერიოზულსაც და ნაკლებად 
სერიოზულსაც), ისევე როგორც ფასები. 
კინოთეატრებში ქართული ფილმები, როგორც 
წესი, ერთი კვირაც ვერ დგება ეკრანზე. ალბათ 
არც მე ვარ ქართული კინო და ლიტერატურული 
პროცესების თავგამოდებული გულშემატკივარი. 
უბრალოდ ვცდილობ რაღაც წავიკითხო, 
ვნახო ფილმები. ხოლო ჩემს ბიუჯეტზე ეს 
არანაირად არ აისახება, უბრალოდ ვერც 
ვამჩნევ. ევროპულ ქვეყნებში სადაც კვირაში 
5-6 დასახელება ადგილობრივი წარმოების 
ფილმი გამოდის (წიგნი ბევრად მეტი), 
მაყურებელი იმაზე ნაკლები არ ჰყავს, ვიდრე 
მსოფლიო ჰიტებს. იქნებ ეს მოქალაქეობრივი 
სოლიდარობის გამოხატულებაა? რაც 
სამწუხაროდ, ჩვენ არ გვაქვს? ქართველებს 
ოცნება გვიყვარს, და ერთი წუთით 
წარმოვიდგინოთ, ყველა პოტენციურმა 
მაყურებელმა-მკითხველმა, რომ ნახოს 
ქართული ფილმი და იყიდოს ქართული წიგნი, 
რა მოხდება? გაიზრდება ტირაჟები, უფრო მეტ 
ფილმს გადაიღებენ და შესაბამისად შიგადაშიგ 
გაჩნდება კარგი წიგნები, კარგი ფილმები, 
შესაძლოა შედევრებიც. ქართველებს გვჩვევია 
წარუმატებლობის მიზეზი გარეთ ვეძებოთ, 
ან სულაც ერთ კონკრეტულ პიროვნებას 
გადავაბრალოთ საკუთარ თავს კი არაფერი 
მოვკითხოთ, მხოლოდ მოვითხოვოთ! 

გვესაუბრება ეროვნული ბიბლიოთეკის 
დირექტორი, პოეტი,კრიტიკოსი გიორგი კეკელიძე.

Some time ago, I registered on the portal 
of the e-books house “Saba”. The books had 
scantily few downloads (either the serious 
and less serious ones), and the prices were 
very low too. In the cinemas, Georgian 
movies do no stay on a big screen even 
for a week. Perhaps, I’m not the staunch 
supporter of Georgian cinematic and literary 
processes. Merely, I try to read something 
and watch films. And, this doesn’t affect 
my budget at all - I just can’t even notice 
it. In the European countries, where there 
are 5-6 movies of local production released 
(and far more books), they don’t have less 
audience than the world hits. May be, 
this is expression of civil solidarity, which 
we, unfortunately, lack. We, Georgians, 
love dreaming, and let’s imagine for one 
minute what would happen if every potential 
spectator-reader watches a Georgian film 
and buys a Georgian book. The number of 
printed copies will increase, more movies will 
be shot, and, accordingly, here and there, 
good books, good films will appear, perhaps, 
even masterpieces. We, Georgians, use 
to look for the reasons of failure outside 
of ourselves, or even blame one concrete 
person, don’t request anything from 
ourselves, but just demand!

The director of National Library, poet and 
critic, George Kekelidze, speaks to us.

ექსტაზის პოეტი და ეროვნული 
ბიბლიოთეკის დირექტორი
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მუსიკისა და ვიზუალური 
ხელოვნებისგან განსხვავებით, 
ლიტერატურა ენობრივ ბარიერს 
აწყდება. ეს არაა უნივერსალური, 
აბსტრაქტული ენა, არამედ 
ლინგვისტური. შესაბამისად, ძირითად 
მსოფლიო ენებზე თარგმანის 
პრობლემაა აქტუალური. რა 
ვითარებაა ამ მხრივ ჩვენთან?

ქართულ ლიტერატურასთან 
დაკავშირებით ჩვენ ვაწყდებით 
ყოველდღიურ სირთულეებს. 
ვგულისხმობ, ამ ფენომენის 
საზღვარგარეთ გატანას. ეს 
დადასტურდა ფრანკფურტის წიგნის 
ბაზრობაზეც. მიუხედავად, ქართული 
მხარის ძალიან აქტიური მცდელობისა 
დაიმკვიდროს თავი ამ ასპარეზზე.. 
მიზეზი ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს 
მაინცდამაინც ეფექტური ტრადიცია 
ქართული ლიტერატურის თარგმნისა. 
იქნება ეს პროზა, პოეზია, კრიტიკა 
და ასე შემდეგ. ეს მით უფრო დიდი 
გამოწვევაა იმ პირობებში, როცა 
2017 წელს საქართველო უნდა 
გახდეს სიმბოლური მასპინძელი 
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისა, რაც 
გულისხმობს  იმას, რომ რამდენიმე 
ასეული წიგნით იყოს წარმოდგენილი 
იქ. საუბარია უკვე თარგმნილ წიგნებზე, 
თარგმანი საკმაოდ რთული სფეროა, 
მაგრამ მიუხედავად სირთულისა 
უაღრესად საინტერესო. 

ეს ასეული წიგნი, ალბათ მხოლოდ 
თანამედროვე ლიტერატურას არ 
მოიაზრებს?

ძირითადად, სწორედ თანამედროვე 
ავტორებს მოიცავს. მსოფლიო 
წიგნის ბაზრობები, განსაკუთრებით 
ფრანკფურტის, რომელიც არის 
ბიზნესის  კუთხით ორიენტირებული,  
შესაბამისად ცოცხალ ავტორებზე 
აკეთებს აქცენტს. ანუ იმ ავტორებზე 
რომლებთანაც შეიძლება 
შეხვედრა, ინტერვიუს აღება, 
მათთან ვინც წარმოადგენს 
მიმდინარე ლიტერატურულ 

In contrary to music and visual arts, 
literature faces the language barrier. It’s 
not universal, abstract language, but it is 
linguistic one. Therefore, the problem of 
translation into main world languages is 
topical. What kind of a situation is in this 
regard?

In regard to Georgian literature, we face 
everyday difficulties. I mean, taking 
of the phenomenon abroad. This was 
confirmed on Frankfurt Book Fair too. 
Despite of very active attempt of the 
Georgian side to establish itself on this 
arena… The reason is that we don’t have 
quite effective tradition of translating 
Georgian literature. Either it’s prose or 
poetry, critique or something else. And 
this is even the greater challenge in 
the conditions when in 2017y. Georgia 
will have to become a symbolic host of 
Frankfurt Book Fair, which means that 
there it (Georgia) should be represented 
by several hundred of books. Here, are 
meant the books, which have already 
been translated. Translation work is 
rather difficult sphere, nevertheless, 
despite of the difficulty, it’s highly 
interesting.

These hundred of books, don’t imply only 
modern literature, right?

Mainly, it covers precisely the modern 
authors. The World Book Fairs, especially 
the one of Frankfurt, which is oriented 
on a business aspect, accordingly, 
focuses on authors alive, in other words, 
on the authors, with whom it’s possible 
to meet, take an interview, with those, 
who represent the current literary 
process. This is the major group on 
the fairs. Though, apparently, here are 
taken into consideration translations 
of classical literature. Thus, the text, 
which we consider is our main visit 
card “The Knight in the Panther’s Skin”, 
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პროცესს. ესაა ყველაზე მთავარი 
რგოლი ამ ბაზრობებზე. თუმცა, 
ცხადია იგულისხმება კლასიკური 
ლიტერატურის თარგმანებიც. ანუ 
ის ტექსტი, რომელსაც ჩვენ მთავარ 
სავიზიტო ბარათად მივიჩნევთ,  
“ვეფხისტყაოსანი”, არის მსოფლიოს 
ყველა მთავარ ენაზე თარგმნილი. 
ჩვენ შეგვიძლია მისი ხელახალი 
გამოცემა, ისევე როგორც ვაჟა 
ფშაველასი ან გალაკტიონ ტაბიძის. 
უბრალოდ, კიდევ ერთხელ მინდა 
ხაზგასმით ავღნიშნო, რომ მსოფლიო 
ბაზარს დღეს უფრო აინტერესებს 
თანამედროვე ლიტერატურა. ჩვენ 
საამისოდ გვჭირდება უკიდურესი 
მობილიზაცია. საჭიროა სახელმწიფო 
და კერძო სტრუქტურების ჩართულობა-
კოორდინირება ამ საკითხში. იქნებ 
საერთო ძალისხმევით რამენაირად 
შედეგს მივაღწიოთ. 

როგორ შეაფასებდით თანამეროვე 
ქართულ ლიტერატურულ პროცესს?

თანამედროვე ქართული 
ლიტერატურული პროცესი 
ცხადია არაა იმ მასშტაბის, რასაც 
დიდ ბრიტანეთში ან ამერიკაში 
ვხვდებით. უბრალოდ, ჩვენი ქვეყნის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
თუნდაც 90-იანი წლების ინერციას 
თუ გავითვალისწინებით, ჩვენ მაინც 
მნიშვნელოვანი სალიტერატურო 
პროცესი გვაქვს, როგორც პროზაში, 
ასევე პოეზიაში. თუ იარსებებს 
შესაბამისი დაინტერესება 
მთარგმნელების მხრიდან, ის 
ადამიანები, ვინც დღეს ქმნიან 
ქართულ ლიტერატურულ პროცესს, 
ნამდვილად არ შეარცხვენენ ქვეყანას. 
და აქვე მინდა დავსძინო, უკეთესი 
იქნება მთარგმნელები იყვნენ დუეტში, 
ანუ ერთი იყოს უცხოელი, მეორე კი 
ქართველი, ვინც ფლობს იმავე უცხო 
ენას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აკა 
მორჩილაძისა და თამთა მელაშვილის 
ტექსტებს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა 
გერმანიაში, არსებობს გონივრული 

is translated into all the main world 
languages. We can republish it again, 
and the same applies to Vazha-Pshavela 
or Galaktion Tabidze. I, merely, wish 
to stress once again that, nowadays, 
the world market is more interested 
in modern literature. For this we need 
the extreme mobilization, inclusion and 
coordination of the public and private 
structures in this question. Perhaps, with 
the joint efforts we can somehow achieve 
the result.

How would you estimate the modern 
Georgian literary process?

The modern Georgian literary process, of 
course, is not of such a large-scale, as we 
meet in Britain or America. Just, deriving 
from the situation of our country, even 
if we consider the inertia of the 90s, 
we still have significant literary process 
going on, as in prose, so in poetry. If 
there is relevant interest from the side 
of the translators, the people, who form 
Georgian literary process today, will not 
defame the country. And, in addition, I 
wish to mention here that, it’s better if 
the translators work in duets, in other 
words, one should be a foreigner and the 
other – Georgian, who would know the 
same foreign language. If we consider 
that the texts of Aka Morchiladze and 
Tamta Melashvili had a huge resonance 
in Germany, there exists a reasonable 
suspicion that our literature will be 
successful in the future too. This is a 
chance, which we should use by all 
means.

As for poetry, it’s a very specific 
genre of literature and because of the 
understandable reasons, its translation 
is almost unimaginable. This is 
approximately same as if a person wishes 
to translate music. Though, we have 
successful cases too. Among them, we 



COPYRIGHT შემოდგომა24 2013

პრობლემატიკა

ეჭვი ჩვენი ლიტერატურის სამომავლო 
წარმატებისაც. ესაა შანსი, რომელიც 
აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. 

რაც შეეხება პოეზიას,  პოეზია ძალიან 
სპეციფიკური ჟანრია ლიტერატურისა 
და გასაგები მიზეზების გამო მისი 
თარგმნა თითქმის წარმოუდგენელია, 
ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მუსიკის 
თარგმნა მოინდომის ადამიანმა. 
თუმცა, გვაქვს წარმატებული 
შემთხვევებიც. მათ შორის, სხვა 
ენებიდან ქართულად თარგმნილი 
პოეზიაც შეიძლება გავიხსენოთ. 
მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამ 
მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ. 
არაა აუცილებელი მაინცდამაინც 
თარგმანზე გაკეთდეს აქცენტი, პოეზია 

can remember poetries translated from 
other languages into Georgian. Despite 
of this, we should work in the mentioned 
direction too. The focus shouldn’t 
necessarily be made on translation, 
as poetry can be collaborative – 
represented in a shape of a performance, 
accompanied by music, paintings and in 
such a way bring it to the foreign listener-
spectator.

I will tell you my own case. My miniatures 
were presented on Frankfurt Book Fair 
this year. This is trilingual translation 
– in English, German and Russian. The 
presentation was carried out in the form, 
which I have just stated. So, there were 
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შესაძლოა იყოს კოლაბორაციული. 
ანუ მისი რეპრეზენტირება მოხდეს, 
პერფომანსის სახით, მუსიკასთან, 
ნახატებთან ერთად და ამ სახით 
მივიტანოთ უცხოელ მსმენელ-
მაყურებლამდე. 

საკუთარ მაგალითზე ვიტყვი. ჩემი 
მინიატურები იყო წარდგენილი ახლა 
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ესაა 
სამენოვანი თარგმანი - ინგლისურად, 
გერმანულად და რუსულად. 
პრეზენტაცია იყო სწორედ იმ ფორმით, 
რაზეც  ვსაუბრობ, ანუ ეს იყო მუსიკა, 
მაი ლაშაურის ილუსტრაციები და 
მაი მაჩალაძის მიერ შექმნილი 
ვიდეოარტი, სადაც მან გამოიყენა ჩემი 
ლექსები და მაის ნახატები. 

გული ამიჩუყდა, როდესაც დავინახე, 
რომ ფრანკფურტში თქვენ გეცვათ 
მაისური წარწერით “არა ოკუპაციას!”...

დიახ, ეს იყო მესიჯი იქ მყოფი 
საზოგადოებისთვის, მათ 
შორის მრავალრიცხოვანი რუსი 
სტუმრებისთვის. ამ მოწოდებას ცხადია 
ყველა ქართველი უერთდება, რათა 
რუსეთმა შეწყვიტოს ეს მცოცავი 
ოკუპაცია და საერთოდ, რაც შეიძლება 
მალე აღდგეს საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობა. 

პოლიტიკა რამდენად განსაზღვრავს 
ლიტერატურულ პროცესს?

პოლიტიკა განსაზღვრავს ეკონომიკას. 
ცხადია, ეკონომიკურად წარმატებულ 
ქვეყნებში იქნება უფრო მეტი ტექსტი. 
შესაბამისად, როცა რაოდენობა  
დიდია, უფრო მეტი შანსია გაჩნდეს 
საინტერესო ტექსტიც. ეს ჩვეულებრივი 
მოცემულობაა. როგორც წესი 
ურბანულად განვითარებულ ქვეყნებში 
იქმნება რომანი. რომანი თავის 
მხრივ, ყველაზე პოპულარული და 
ადვილად გასაყიდი მიმართულებაა 
ლიტერატურაში. სამწუხაროდ, ეს 
ჟანრი  ჩვენთან მოიკოჭლებს, ვინაიდან 

music, May Lashauri’s illustrations and 
the video art created by May Machaladze, 
where she used my poetries and May’s 
paintings.

I was deeply moved, when I saw that in 
Frankfurt you were wearing t-shirts with 
the inscription “No to Occupation!”…

Yes, this was a message to the society 
who attended the fair, including the 
numerous Russian visitors. Of course, 
every Georgian joins this call, for 
stopping Russia from this creeping 
occupation, and, after all, let Georgia 
regain its territorial integrity as soon as 
possible.

How much does policy affect the literary 
processes?

Policy defines economy. Apparently, 
in the economically successful 
countries, there will be more of the 
text. Accordingly, when amount is 
big, the chance that there will some 
interesting texts appear is greater. This 
is an ordinary case. As a rule, novels 
are created in the urbanely developed 
countries. And, a novel itself is the most 
popular and easily sold direction in 
literature. Unfortunately, this genre is 
quite week in Georgia, as it’s necessary 
that in average 40-50 novels a year are 
written.

As for the question about how much 
policy influences the literary processes, 
of course, it’s not recommended that an 
author sits in a king’s boat, as this will 
apply conjuncture to the text written by 
the latter. Though, I don’t see anything 
tragic in a fact that an author has some 
political sympathies, or vice versa, 
politicians have liking for him/her. 
There are writer-politicians. For instance, 
John Dos Passos was a very active 
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აუცილებელია წელიწადში საშუალოდ 
40-50 რომანი იქმნებოდეს. 

რაც შეეხება იმას, რამდენად ახდენს 
პოლიტიკა პირდაპირ ზეგავლენას 
ლიტერატურულ პროცესზე, რა თქმა 
უნდა არაა სასურველი ავტორი 
ხელმწიფის ნავში ჩაჯდეს. ვინაიდან, 
ეს მის მიერ შექმნილ ტექსტში 
კონიუქტურას შეიტანს. თუმცა ის, 
რომ ავტორს, რაიმე პოლიტიკური 
სიმპატიები ჰქონდეს, ან პირიქით, 
პოლიტიკოსებს ჰქონდეთ მისდამი 
სიმპატიები, ამაში არაფერ ტრაგიკულს 
არ ვხედავ. 

არსებობდნენ მწერალი 
პოლიტიკოსები. მაგალითად, ჯონ დოს 

politician. Some of the writers held state 
positions, which do not lessen them 
at all, but, actually, it’s the other way 
around. 

Everybody can’t be Kafka with the 
autistic thinking… 

It’s clear that, this is an ordinary life path, 
which a person chooses - an autist can be 
either a miner or a writer. In general, the 
autists are very interesting people, but 
this is not the condition characteristic for 
a concrete profession.

The members of our Association are as 
individual authors, so publishing houses. 
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პასოსი  ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი 
იყო, ზოგიერთი მწერალი სახელმწიფო 
თანამდებობებზე მუშაობდა, რაც მათ 
არანაირად არ აკნინებს, პირიქით.

ყველა კაფკა ვერ იქნება აუტისტური 
აზროვნებით...

ცხადია. ესაა ჩვეულებრივი 
ცხოვრების გზა, რომელსაც ადამიანი 
ირჩევს, აუტისტი შეიძლება იყოს, 
მეშახტეც და მწერალიც. აუტისტები 
ძალიან საინტერესო ადამიანები 
არიან ზოგადად, მაგრამ ეს არ 
არის კონკრეტული პროფესიის 
მახასიათებელი პირობა. 

ჩვენს ასოციაციაში არიან 
გაერთიანებული, როგორც 
ინდივიდუალური ავტორები, ასევე 
გამომცემლობები. თქვენ როგორ 
შეაფასებით საავტორო უფლებების 
დაცვის კუთხით არსებულ სიტუაციას 
ლიტერატურის სფეროში?

ჩვენთან რთულადაა ეს საკითხი, ისევე, 
როგორც ბოლომდე  მოწესრიგებული 
არ არის მთელს მსოფლიოში. 
ინტერნეტმა, ამ ამოუწურავმა ჭამ 
შექმნა მოცემულობა, სადაც ძალიან 
ძნელია საავტორო უფლებების 
გაკონტროლება. ცხადია, პირველ 
რიგში ზარალდება ავტორი. 
ინტერნეტის წყალობით, შენს 
მიერ შექმნილი ტექსტი იმთავითვე 
სახალხო ხდება. ეს ერთდროულად 
სამწუხაროცაა და სასიხარულოც. 

რაც შეეხება, საგამომცემლო საქმეს, 
დღესდღეობით საქართველოში უკვე 
ჩამოყალიბდა გარკვეული კულტურა. 
გამომცემლობებს აქვთ შეძენილი 
საავტორო უფლებები უცხოელი 
ავტორების თარგმანებზე, ქართველი 
ავტორების ნაწარმოებებზე. ეს 
მისასალმებელია. 

არის თუ არა ცნობილი რა სახის 
ლიტერატურაზეა მოთხოვნა ქართულ 
ბაზარზე?

How would you estimate the existing 
situation in the field of literature in 
regard to protection of copyright?

From the point of view of this question, 
the situation here is complicated, just as 
it’s not completely regulated in the whole 
world. The internet, this inexhaustible 
well, created the volume, where it’s very 
difficult to control copyright. Of course, 
first of all, an author incurs losses. 
Thanks to the internet, a text created 
by you becomes a people’s  one.  At the 
same time, this is both sad and good.

As for the publishing business, nowadays, 
in Georgia, there has been developed 
some culture. Publishing houses have 
purchased copyrights on translations 
of foreign authors and on literary works 
of Georgian authors. This should be 
welcomed.

Is it known, which kind of literature 
is mostly demanded on the Georgian 
market?

I was the initiator of one of the last 
researches, which was held by “Book 
Publishers Association”, accordingly, I 
am aware of what and how Georgians 
read. We don’t have a tragic situation 
here either. Quite significant percentage 
of the readers of different literature was 
displayed. Though, mostly, this concerns 
children’s literature, then comes the 
literature, the authors of which are 
frequently shown on TV, in other words, 
are the media faces, here are also 
meant the authors, whose books are 
screened. Such are, for instance: “The 
Da Vinci Code”, “Memoirs of a Geisha”, 
“The Perfumer” (“Perfume: The Story 
of a Murderer”). Thus, this is one of the 
conditions for the literature to become 
selling. Then, these are followed by the 
authors, who are included in the school 
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მე ვიყავი ერთ-ერთი ბოლო კვლევის 
ინიციატორი, რომელიც წიგნის 
გამომცემელთა ასოციაციამ ჩაატარა. 
შესაბამისად, საქმის კურსში ვარ 
თუ რას და როგორ კითხულობენ 
ქართველები. ტრაგიკულად საქმე არც 
აქ გვაქვს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი 
პროცენტები გამოვლინდა სხვადსხვა 
სახის ლიტერატურის მკითხველისა. 
თუმცა დიდწილად ეს ეხება საბავშვო 
ლიტერატურას. შემდეგ მოდის ის 
ლიტერატურა, რომელთა ავტორები 
ხშირად ჩანან ტელევიზიით, ანუ 
მედიური სახეები არიან. აქვე 
მოიაზრება ის ავტორებიც, რომელთა 
წიგნებიც არის ეკრანიზირებული. 
მაგალითად “და ვინჩის კოდი”, “გეიშას 
დღიური”, “პარფიუმერი”. შესაბამისად 
ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი 
იმისა, რომ ლიტერატურა გახდეს 
გაყიდვადი. შემდეგ ამას მოსდევს 
ის ავტორები, რომლებიც სასკოლო 
პროგრამაშია შეტანილი. ანუ 
ქართული კლასიკა. მერე მოდის ის 
ავტორები, რომლებიც წარმოადგენენ 
თანამედროვე ლიტერატურულ 
პროცესს. ტირაჟი კი, როგორც წესი, 
არის 300, 400, 500 ეგზემპლარი. 

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა 
არის ინტერპრეტაციის ნაკლებოობა 
არსებულ ტექსტებზე, რომლებიც 
სკოლაში ისწავლება და მეორეს 
მხრივ, მათ უცხოურ პარალელებზე 
არ მიუწვდებათ ხელი. იყო მცდელობა 
კომპილაციური სახელმძღვანელოების 
დანერგვისა, მაგრამ ვერ მოხერხდა. 
ეს ხომ სკოლის და მასწავლებლების 
პრეროგატივაა. 

ეროვნული ფუნქცია რამდენად 
შეძლებს საგანმანათლებლო-
ჰუმანიტარულ სფეროში არსებული 
ვაკუუმის ნაწილობრივ შევსებას?

ჩვენ ვცდილობთ ეროვნული 
ბიბლიოთეკა გადაიქცეს საჯარო 
სივრცედ. ეს არ არის მხოლოდ 
წიგნის საკითხავი ადგილი. თუმცა, 
უპირველესად ესაა წიგნის საკითხავი 

curriculum – the Georgian classics. 
Following them, come the authors, who 
represent the modern literary process. 
The number of printed copies, as a rule, 
is 300, 400, 500.

One of the main problems is a lack of 
interpretation of the existing texts, which 
are taught at school, and from the other 
side, readers do not have access to their 
(of the texts) foreign parallels. There was 
an attempt of establishment of compiling 
manuals, but it didn’t succeed, as this is 
a prerogative of schools and teachers. 

What do you think, how will the national 
function manage to partially fill the 
vacuum existing in the educational-
humanitarian field?

We try to alter National Library into a 
public space. This is not just a place 
for reading a book. Though, first of all, 
this is a place for reading a book, as a 
printed, so electronic one. Thanks to 
the support of the private companies, 
we have already opened a number 
of electronic halls. I’m trying to open 
Georgian literature corners abroad. We 
already have them in Istanbul, Vienna, 
Kiev, Potsdam and in several other cities, 
and we intend to open more of them.

We often hold different scientific-
educational projects in the library. 
Such can be lectures, poetry evenings, 
presentations, exhibitions and so on.

The buildings, the most part of which 
need to be repaired, still remain our 
main problem. Naturally, this also 
implies the stocks of the books situated 
in the buildings. Hopefully, we will find 
ways for solving these problems. We 
intend to establish a foundation, which 
will make it possible for the library to 
become some kind of a target object for 
patrons of literature, and will let us save 
the treasury, which, at the moment, is 
under threat.
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ადგილი, როგორც ბეჭდური, ასევე 
ელექტრონული. ჩვენ უკვე გავხსენით 
რამდენიმე ელექტრონული დარბაზი, 
კერძო კომპანიების დახმარებით. 
ვცდილობ, საზღვარგარეთ გავხსნათ 
ქართული ლიტერატურის კუთხეები. 
სტამბულში, ვენაში, კიევში, პოდსდამში 
და კიდევ რამდენმე ქალაქში უკვე 
გვაქვს და კიდევ ვაპირებთ გახსნას. 

ხშირად ვაწყობთ სხვადასხვა 
შემეცნებით-საგანმანათლებლო 
პროექტებს ბიბლიოთეკაში. იქნება 
ეს  ლექციები, პოეზიის საღამოები, 
პრეზენტაციები, გამოფენები და ასე 

შემდეგ. ჩვენს მთავარ პრობლემად 
რჩება შენობები, რომელთა 
უმეტესი ნაწილი არის სარემონტო 
მდგომარეობაში. ბუნებრივია, ეს 
გულისხმობს ასევე, იმ წიგნების 
ფონდს, რაც ამ შენობებშია 
განთავსებული. იმედია, მოვძებნით ამ 
პრობლემის მოგვარების გზებს. ჩვენ 
ვაპირებთ ჩამოვაყალიბოთ ფონდი, 
რომელიც შესაძლებელს გახდის 
ბიბლიოთეკა იქცეს მეცენატების 
ერთგვარ სამიზნე ობიექტად და 
გადავარჩინოთ ის საგანძური, 
რომელსაც ამ წუთას საფრთხე 
ემუქრება. 
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RIGHTS OF AUTHORS ARE MORE IMPORTANT THAN
CONSTANT SQUABBLING OF MPS

ნეგატიური ინფორმაციის ტირაჟირება 
ქართული მედიასივრცის ერთ-ერთი 
მახასიათებელია. ანდა, მედიას აქვს უნარი 
მოახდინოს საზოგადოების კონსოლიდაცია, 
გარკვეული ფასეულობების ინვესტირება 
მასებში. დღეს ყველა ვთანხმდებით, რომ 
ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა 
არასათანადო განათლების დონე და 
უკულტურობაა. მით უფრო ცუდია, როცა 
მედიურ სახეებს აქვთ იგივე პრობლემები. 
უკეთეს შემთხვევაში მათი ქმედითუნარიანობა 
წლების მანძილზე გამომუშავებულ 
ინსტინქტებს ემყარება. ზოგადად ძალიან 
მომწონს ტენდენცია, როცა ამა თუ იმ სფეროზე 
გადაცემას, ტელე თუ საგაზეთო ბლოგს 
ან რუბრიკას, არა ჟურნალისტი, არამედ 
ინტელექტუალი აკეთებს. თუმცა ბევრ საჯარო 
ინტელექტუალსაც დაეტყო კონიუქტურული 
აზროვნება. ალბათ მეტი თავისუფალი 
სივრცეა საჭირო. რეფლექსია, გადაფასება 
ქართველებისთვის საკმაოდ უცხო ცნებაა. 
ამიტომაც საჭიროა იმ ტიპის მედიასივრცე, 
რომელიც სწორედ ანალიტიკაზე, თავისუფალ 
აზროვნებაზე იქნება ორიენტირებული.

მედია და არამხოლოდ მედიასივრცეში 
ერთ-ერთი არაორდინალური ფიგურაა ნინო 
დარასელი. მისი პროექტები არავისას და 
არაფერს არ გავს. გამოირჩევა კრეატიული 
ფორმითა და ღრმა შინაარსით. ჩვენც 
გადავწყვიტეთ, ჩვენი რუბრიკის სტუმარი 
ნინო დარასელი ყოფილიყო. ქართული 
“ბომონდისგან” განსხვავებით ნინო არ 
აქვეყნებს სტატუსებს თუ სად სადილობს ან 
“შოპონგობს”, არც არავის აქილიკებს და 
არც “სიბრძნეებს” აფრქვევს. ის ცხოვრობს, 
მუშაობს, არის კარგი დედა, შვილი, მეუღლე... 
ამჯერად ნინო საკუთარ “ანაბეჭდს” ჩვენს 
ჟურნალშიც დატოვებს...

Replication of negative information is one of 
the specific characteristics of the Georgian 
media space, or the media has an ability to 
consolidate the society, to invest certain 
values in the masses. Today, we all agree 
that the main problem of our society is an 
inappropriate level of education and lack of 
culture. It’s even worse when the media 
faces have the same problems. In the best 
case, their capacity is based on the instincts 
which have been generated for years. In 
general, I like the tendency, when a program 
about a concrete sphere, TV or newspaper 
blog, or rubric is done not by a journalist, 
but by an intellectual. Though, many public 
intellectuals are noticed in having a timeserving 
thinking. Perhaps, more free space is needed. 
Reflection, revaluation are rather strange 
notions for Georgians. Therefore, existence of 
the media space of such a type which would be 
oriented precisely towards analysis and free 
thinking is necessary.  

In the media, and not only in the media space, 
one of the extraordinary figures is Nino 
Daraseli. Her projects are unlike of others’, or 
unlike anything else. They are distinguished by 
creative form and deep content. Therefore, we 
have decided to invite Nino Daraseli as a guest 
to our rubric. In contrary to the Georgian 
“beau monde”, Nino doesn’t publish statuses 
about where she dines, or goes shopping; 
neither she reproofs anybody, nor gives wise 
advices. She just lives, works, she’s a good 
mother, daughter, spouse… This time, Nino will 
leave her “footprints” in our journal too…

ავტორთა უფლებები
პარლამენტარების მუდმივ

კინკლაობაზე მნიშვნელოვანია
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პრობლემატიკა

რა მიგაჩნიათ ქართული მედიასივრცის 
მთავარ პრობლემად? 

მთელ მასმედიაზე საბედნიეროდ 
ჩემი მოსაზრება არ ვრცელდება, 
არის გამონათებები, თუმცა, 
ზოგადად საკმაოდ დიდი ნაწილის 
პრობლემად მიმაჩნია უკულტურობა: 
წერის, გადმოცემის, რესპოდენტთან 
ურთიერთობის, ინფორმაციის 
დაზუსტების... კულტურის არქონა, 
სიძულვილის ენის ტირაჟირება.
და მეორე, რაც მე ძალიან მაწუხებს 
უკულტურობა ამ სიტყვის პირდაპირი 
მნიშვნელობით. იშვიათად იხილავთ 
გადაცემებს კულტურაში მიმდინარე 
მნიშვნელოვანი მოვლენების 
შესახებ, საქართველოში თუ მის 
ფარგლებს გარეთ მიმდინარე 
კუტურული პროცესების მიმოხილვას. 
ძალიან გვაკლია შემეცნებითი ტიპის 
გადაცემები.

ჩვენთან არსებული უდიდესი 
რაოდენობის ბეჭდურ მედიაში 
კულტურაზე მწერალი ჟურნალისტები 
თითზე ჩამოსათვლელია.

როგორ ფიქრობთ პოლიტიკური 
კონიუქტურა ახდენს მედია სივრცის 
სტაგნაციას თუ არსებობს სხვა 
მიზეზებიც? რატომ არ იღლება 
მაყურებელი ერთიდაიგივე სახეებით 
და პრაქტიკულად იდენტური შინაარსის 
გადაცემებით სხვადასხვა არხზე? მე 
ვფიქრობ, სიახლის არა მხოლოდ 
მედიის მესვეურებს ეშინიათ, არამედ 
საზოგადოებასაც.. .

გეთანხმებით. ხშირ შემთხვევაში 
მედია სწორედ საზოგადოებრივ 
დაკვეთას ასრულებს. მესმის 
რეიტინგი აუცილებელია, მაგრამ 
ვფიქრობ უკვე ნდობამოპოვებულმა 
სატელევიზიო არხებმა, პოპულარულმა 
პრესამ აუცილებლად, პარალელურ 
რეჟიმში უნდა აკეთოს შემეცნებითი 
ტიპის პროექტები, არ შეუშინდეს 
ექსპერიმენტებს, ახალ სახეებს და 
სახელებს.

In your opinion, what is the main problem 
of the Georgian media space?

Fortunately, my view doesn’t spread on 
the whole mass media, there are some 
bright spots there too. Though, in general, 
I consider that the problem of the quite a 
great part of the media is a lack of culture: 
having no culture of writing, narration, 
relation with a respondent, definition of 
information, replication of the language 
of hatred. And, the second, which bothers 
me a lot, is a lack of culture in its direct 
meaning. You rarely notice the programs 
about the important ongoing events in the 
culture, review of current cultural processes 
in Georgia, and beyond Georgia’s borders. 
We have the great shortage of informative 
programs. 

In the vast number of the printed media 
means, there are very few journalists there 
who are writing about the culture.

In your opinion, does a current political 
state of affairs have an impact on 
stagnation of the media space, or are there 
some other reasons? Why the audience is 
not tired of watching on different channels 
the same faces and programs carrying 
practically identical content? I suppose, not 
only the media representatives, but also 
the society is afraid of novelty…

I agree with you. In the most of the 
cases, media fulfils precisely an order of 
the society. I understand that a rating is 
necessary, though, I think, the TV channels 
which have already gained trust, the 
popular press, by all means, should do the 
informative projects, shouldn’t be afraid of 
experiments, as well as, new faces and new 
names.

How was the concept of “Art Area” born? 
What is an approximate percentage of the 
segment of the society, which follows this 
internet television?..
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“Art Area” is the first large-scale web portal 
in Georgia, which is oriented only towards 
the art and its development. www.artarea.
tv is a multimedia website carrying cultural, 
educational and informative functions. So 
far, it’s possible to see it in the internet 
space only, though in the nearest period 
of time the video blogs of “Art Area” will 
be available for the TV audience too. “Art 
Area” has been existing for 1 year, though 
it already has rather great number of 
devout audience.

Those people work in “Art Area” and create 
video blogs there, who, in parallel, form the 
modern art and literature in the present 
Georgia. On “Art Area”, young writers, 
artist, musicians create video arts, blogs on 
literature, music, cinema, visual arts and 
lifestyle. We have music lives. There is a 
real space too, where exhibitions, lectures 
are held. In the future, it’s planned to 
activate the space even more. In brief, “Art 
Area” is a very interesting and significant 
experiment.

„არტერიას“ კონცეფცია როგორ 
დაიბადა? რამდენი პროცენტია 
დაახლოებით საზოგადოების ის 
სეგმენტი, ვინც თვალს ადევნებს ამ 
ინტერნეტ ტელევიზიას?...

“არტერია” არის პირველი მასშტაბური 
ვებპორტალი საქართველოში, 
რომელიც მხოლოდ ხელოვნებაზე და 
მის განვითარებაზეა ორიენტირებული.
www.artarea.tv-ეს არის მულტიმედიური 
ვებსაიტი კულტურული, 
საგანმანათლებლო და შემეცენებითი 
ფუნქციებით. ჯერჯერობით მისი 
ნახვა მხოლოდ ინტერნეტსივრცეშია 
შესაძლებელი, თუმცა უახლოეს 
პერიოდში ტელემაყურებლისთვისაც 
იქნება „არტერიას“ ვიდეობლოგები 
ხელმისაწვდომი. „არტერია“ 1 წელია  
რაც არსებობს, თუმცა უკვე ჰყავს თავისი 
ერთგული  მაყურებლის საკმაოდ 
დიდი რაოდენობა. „არტერიაში“ 
მუშაობენ, ვიდეობლოგებს აკეთებენ ის 
ადამიანები, რომლებიც პარალელურად 
დღევანდელ საქართველოში  
თანამედროვე ხელოვნებას, 
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ლიტერატურას ქმნიან. ახალგაზრდა 
მწერლები, მხატვრები, მუსიკოსები 
„არტერიაზე“ აკეთებენ ვიდეოარტებს, 
ბლოგებს ლიტერატურაზე, მუსიკაზე, 
კინოზე, სახვით ხელოვნებაზე, 
ლაიფსთაილზე. გვაქვს მუსიკალური 
ლაივები. არის რეალური სივრცეც, 
სადაც გამოფენები, ლექციები ეწყობა. 
მომავალში დაგეგმილია ამ სივრცის 
კიდევ უფრო მეტად გააქტიურება. 
მოკლედ „არტერია“ არის ძალიან 
საინტერესო და მნიშვნელოვანი 
ექსპერიმენტი.
მეამაყება, რომ სოფო ხუნწარიასთან 
და ვატო ქავთარაძესთან ერთად ამ 
პორტალის შექმნის იდეის ავტორი და 
ინიციატორი მეც ვიყავი. მერე კი,  მის 
განხორცილებაში ბევრმა ადამიანმა 
მიიღო მონაწილეობა. არტერიის 
მხატვრული სახე მთლიანად ნიკა 
მაჩაიძის და ირაკლი შატბერაშვილის 
დამსახურებაა.

არის თუ არა სოციალური ქსელი 
დღეს ქართულ სინამდვილეში 
იგივე ტელევიზიის ან შოუ ბიზნესის 
კონკურენტი?

ბოლო დროს სოციალური ქსელი 
სერიოზულ კონკურენციას უწევს 
ტელევიზიას. ჩემს პირად მაგალითზე 
გეტყვით, რომ ტელევიზორს თითქმის 
აღარ ვუყურებ. მნიშვნელოვან 
ინფორმაციას კი სოციალური 
ქსელიდან ვიღებ. ასევეა ჩემს ირგვლივ 
ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი.

არსებობს პრობლემები, რომელთა 
მიმართ საქართველოს მოსახლეობის 
უდიდესი ნაწილი გაუცხოებულია, 
მეტწილად შეუწყნარებელიც. 
როგორ ფიქრობთ იკვეთება თუ არა 
მედიის, ან მთლიანად მასკულტურის 
ბრალეულობა ამაში? ან თუნდაც იმ 
ადამიანების, ვინც ეგრეთ წოდებული 
ცნობადი სახეები არიან. იყენებენ 
კი თავიანთ ცნობადობას ან ეთერს 
მასის ცნობიერების შესაცვლელად? 
მაგალითისთვის ,გიორგი მაისურაძის 
სიტყვა გამოდგება “საბას” 

I’m proud that besides of Sopho 
Khuntsaraia and Vato Kavtaradze, I also 
was the author and initiator of the idea of 
creation of this portal. Then, many people 
took part in its realization. The artistic form 
of “Art Area” is completely a merit of Nika 
Machaidze and Irakli Shatberashvili.

In the present Georgian reality, is a social 
network a competitor to television or show 
business?

The social network of recent times seriously 
competes with television. I will tell you 
by my personal example that I almost 
don’t watch TV. And, I receive important 
information from the social network. So is 
the great part of the people around me.

There are problems in regard to which the 
biggest part of the Georgian population 
is alienated, or in many cases, is even 
intolerant. What do you think, is there guilt 
of the media, or a mass culture in total in 
this, or, even guilt of those people, who 
are so called recognizable faces? Are they 
using their popularity, or broadcasting for 
alteration of consciousness of the masses? 
For instance, George Maisuradze’s speech 
on “Saba” awards can be a good example 
of this, or Dato Turashvili’s famous “tirade” 
in live broadcasting. Perhaps, the main 
part of the elite itself is infected with 
conformism. May be, just reproof in the 
social network will not contribute to solving 
the problem.

Social thematic, review of a problem which 
is truly important becomes quite actual. 
The social network is so open that hushing 
up of some topics is merely not possible. 
Therefore, I think, number of talks around 
the social problems, which are really 
important for our society, and seeking for 
the ways of solving these problems, will 
increase. Before that, George Maisuradze’s, 
or Naira Gelashvili’s words were real 
precedents on “Saba’s” award ceremony.
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დაჯილდოებაზე, ან კიდევ დათო 
ტურაშვილის ცნობილი “ტირადა” 
პირდაპირ ეთერში. იქნებ თავად ელიტის 
ძირითადი ნაწილია კონფორმიზმით 
დასნეულებული. მხოლოდ სოციალურ 
ქსელში ქილიკი არ უშველის 
პრობლემების მოგვარებას.

სოციალური თემატიკა, მართლაც 
მნიშვნელოვანი პრობლემების გაშუქება, 
უკვე საკმაოდ აქტუალური ხდება. 
სოციალური ქსელი იმდენად გახსნილია, 
რომ რაღაც თემების მიჩქმალვა 
უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომაც, 
ვფიქრობ ნელნელა მოიმატებს ქართულ 
მედიაში ჩვენი საზოგადოებისთვის 
მართლაც მნიშვნელოვანი სოციალური 
პრობლემების ირგვლივ საუბარი, 
მოგვარების გზების ძიება. მანამდე 
კი, გიორგი მაისურაძის და თუნდაც 
ნაირა გელაშვილის სიტყვები 
ნამდვილად პრეცედენტი იყო „საბას “ 
დაჯილდოვებაზე.

თქვენს უშუალო საქმიანობაში რამდენად 
გქონიათ შეხება საავტორო უფლებებთან? 
ან მსხვერპლი ხომ არ გამხდარხართ 
ეგრეთ წოდებული “მეკობრეების”?

საავტორო უფლებების დაცვის მხრივ 
ნამდვილად  მქონდა პრობლემები. თუმცა, 
ამ მხრივ, ვერაფერი, უფრო სწორად 
არაფერი გავაკეთე. ამის პრობლემა 
კი ინფორმაციის არქონა იყო. სწორედ 
ამიტომ არის საჭირო მასმედიისაგან 
ასეთ საჭირბოროტო თემებზე მეტი 
საუბარი ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე 
პარლამენტარების მუდმივი კინკლაობის 
ჩვენება.

თქვენს სამომავლო გეგმებზე რას 
გვეტყვით?

ჯერჯერობით კონკრეტულს 
ვერაფერს გეტყვით, მაქვს ძალიან 
ბევრი იდეა. იყო მეორე არხი, იყო 
„ანაბეჭდი“, არის ზაზა დარასელის 
სახელობის ფონდი, რომელიც 
ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის 
მხარდამჭერია. არის „არტერია“.. და 
რაც იქნება მომავალში ვფიქრობ ისევ 
ხელოვნების განვითარებასთან იქნება 
დაკავშირებული.

In your direct activity, have you had much 
contact with copyright? Or, have you 
become a victim of the so called “pirates”?

From the point of view of protection of 
copyright I really had problems. Though, 
I couldn’t, to be more precise, didn’t do 
anything in this regard. The problem lay in 
non-possession of information. That’s why, 
from the side of the mass media, it’s far 
more important to have more discussions 
around such sensitive topics, rather than 
showing constant squabbling of MPs.

What would you say about your future 
plans?

I can’t say anything concrete so far. I have 
a lot of ideas. There was Second Channel, 
was “Anabechdi” (“Footprint”), there 
is Zaza Daraseli Foundation, which is a 
supporter of many interesting projects. 
There’s “Art Area”… and, I think, whatever 
is in the future, again, it will be connected 
to development of the art. 
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მიშო ყანდაშვილი / Misho Kandashvili
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BACH, WEISSENBERG, THE DOORS AND OTHERS...

ჩვენი რუბრიკის სტუმარია  ვენის 
კონსერვატორიის სტუდენტი, პიანისტი მიშო 
ყანდაშვილი. მიშომ მუსიკალური ათწლედის 
დამთავრების შემდეგ, ვენაში განაგრძო 
სწავლა, სადაც ქართველი პედაგოგის თამარა 
აჩბას კლასში მოხვდა. ცხადია, ევროპის ერთ-
ერთ ყველაზე მუსიკალურ ქალაქში სწავლა 
დიდი ბედნიერებაა. თუმცა, იქ კონკურენციაც 
დიდია. ასე, რომ მიშოს მოდუნების საშუალება 
არ აქვს და ისიც არ აპირებს უკან დახევას, 
პირიქით, ირჩევს რთული და არა გაკვალული 
გზებით სიარულს...

The guest of our rubric is the student of 
Viennese conservatoire, the pianist Misho 
Kandashvili. After finishing of the ten years 
of a music school, he continued his studies 
in Vienna, where he got enrolled in the class 
of the Georgian pedagogue Tamara Achba. Of 
course, studying in one of the most musical 
cities of Europe is a great happiness. Though, 
there is a big competition too. Thus, Misho 
doesn’t have an opportunity to relax and he 
isn’t going to retreat, in contrary, he chooses 
to walk difficult roads and not the paved ones…

ბახი, ვაისინბერგი,
The Doors და სხვა
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რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენს 
ცხოვრებაში?

ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკა და ჩემი 
ოჯახია.  ყველაფერი ახლოს მიმაქვს 
გულთან, სხვაგვარად არ გამომდის. ეს 
აისახება ჩემს მუსიკაზეც, ადამიანებთან 
ურთიერთობებზე. 

ბავშვობიდანვე მიზიდავდა მუსიკის 
მოსმენა და ალბათ, ამაში დიდი 
წვლილი დედას მიუძღვის. ვხედავდი, 
იგი რა სიამოვნებით ისმენდა 
ფირფიტებზე ჩაწერილ კლასიკურ 
მუსიკას, ბახს, ჩაიკოვსკის, შოპენს 
და სხვა. გასაოცარია, რომ მცირე 
ასაკში უპირველესად ჩაიკოვსკიმ 
მომხიბლა, მისმა პირველმა კონცერტმა 
ემილ გილელსის შესრულებით. არ 
დამავიწყდება დედაჩემის შეკითხვა: 
„შენც გინდა ასე დაუკრაო?“. 

მე სიხარულით დავუქნიე თავი და მალე 
ექვსი წლის ასაკში მუსიკალურ სკოლაში 
ჩავირიცხე. თავიდან, დიდი გატაცებით 
ვსწავლობდი, თუმცა, იყო პერიოდი, 
როცა თითქოს სხვა გატაცება გამიჩნდა, 
მაგრამ ამ განცდამ მალე გამიარა და 
მუსიკა ჩემი ცხოვრების აზრი გახდა.

მუსიკოსის კარიერა ძალიან რთულია 
და ეს ალბათ შენი ცხოვრების წესზეც 
აისახება?

გეთანხმებით, ბავშვობაში მეტ დროს 
მუსიკალურ სკოლას ვუთმობდი. თუმცა, 
ეზოში ჩასვლასაც ვასწრებდი, რა თქმა 
უნდა,ჩემს თანატოლებს უფრო მეტი დრო 
ჰქონდათ გართობისთვის. მე ნამდვილად 
არ მქონდა ამის ფუფუნება დიდად, 
მაგრამ არ ვნანობ. კიდევ უფრო მეტი 
დროც კი უნდა დამეთმო მუსიკისთვის.

შენს მეგობრებს თუ უყვართ მუსიკა?

დიახ,მუსიკა ყველას უყვარს და 
თითოეულ ჩემს წამოწყებაში გვერდით 
მიდგანან.

შენი მუსიკალური მისწრაფებები, 
გემოვნება რამ განაპირობა? 

What’s the most important in your life?

The most important are music and my 
family. I’m sensitive about everything, I just 
can’t act otherwise. This is reflected in my 
music, in my relations with people.

Since my childhood, listening to music 
had been attracting me a lot, and, 
perhaps, the great merit in this belongs 
to my mother. I was seeing how she was 
listening to classical music records – Bach, 
Tchaikovsky, Chopin and others. It’s 
amazing, that in the little age, on the first 
place, I was charmed by Tchaikovsky, by 
his first concerto performed by Emil Gilels.  
I won’t forget my mother’s question: “Do 
you wish to play like this too?”

I nodded with joy, and soon, at the age of 
six, I got enrolled in the music school. At 
the beginning, I was studying diligently, 
though, there was a period when I 
seemingly got some other passion, though, 
this feeling left me soon and music became 
my purpose of life.

A career of a musician is very difficult and, 
perhaps, this has been reflected in your 
lifestyle too…

I agree, when I was a child, I dedicated 
most of my time to the music school. 
Though, I managed to go to the yard too. 
Surely, my peers had more time for having 
fun. I didn’t really have much of such a 
luxury, but I don’t regret it. I should have 
dedicated to music even more time.

Do your friends love music?

Yes, everybody loves music, and they are 
always beside me during of each my new 
beginning.

What influenced your musical aspirations, 
what affected your taste?

At the beginning, I, just as anybody else, 
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თავიდან, როგორც ყველამ, მეც 
კლასიკით დავიწყე. მერე უკვე ჩემი 
მუსიკალური აზროვნება და გემოვნება 
გამოიკვეთა. ჯაზმაც დამაინტერესა. 

ათწლედში, რომ ვსწავლობდი ჩემი 
პედაგოგი იყო მზია გოგაშვილი. ძალიან 
ბევრი მომცა ამ ადამიანმა. არც ჩემს 
ინდივიდუალურობას  თრგუნავდა. სხვა 
პედაგოგებივით არ იყო ორიენტირებული 
იმაზე, რომ მე მხოლოდ დავალება 
შემესრულებინა და მისი მითითებებით 
მეხელმძღვანელა. 

ანუ არჩევანის თავისუფლება 
გქონდა. ზოგადად, ამ პროფესიაში 
თავისუფლების ხარისხი ძალიან 
მაღალია...

თუმცა, აქაც არის ჩარჩოები. 
ითვალისწინებ რა, კომპოზიტორის აზრს, 
ეპოქის თავისებურებას, ნაწარმოების 
ჟანრს. მაგალითად, ბაროკოს 
დროინდელ მუსიკას ისე ვერ დაუკრავ, 
როგორც სხვა ეპოქისას..

started with classics. Then, my musical 
mentality and taste were more clearly 
identified. I got interested in jazz too.

When I studied at the ten-year music 
school, my pedagogue was Mzia Gogashvili. 
This person gave me a lot. And, she hasn’t 
suppressed my individuality. Unlike the 
other pedagogues, she was not oriented 
just on the task of completion of homework, 
or fulfillment of her directives.

You mean, you had a freedom of choice. In 
general, in this profession, the degree of 
freedom is very high…

Nevertheless, here are the frames too. 
As, you consider an idea of a composer, 
peculiarities of an epoch and a genre of a 
composition. For instance, you can’t play 
music of Baroque era in the same way as 
you play music of the other epoch…
When you properly understand this all, you 
form your individual opinion.
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როცა ყოველივე ამას სათანადოდ 
გაითავისებ  შენი ინდივიდუალური აზრი 
გიჩნდება. 

რომელი ეპოქაა შენთვის უფრო 
ახლობელი?

თითქმის ყველა, ერთ გამორჩეულს ვერ 
დავასახელებ.

ბუნებრივია საყვარელი შემსრულებლები 
გეყოლება?

ალექსის ვაისინბერგი, იყო ასეთი 
პიანისტი.ვუსმენ რახმანინოვის 
საფორტეპიანო კონცერტებს, ჩაიკოვსკის 
საფორტეპიანო კონცერტებს სხვადასხვა 
არტისტის შესრულებით. თანამედროვე 
შემსრულებლებიდან მომწონს 
ავსტრიელი პიანისტი ინგოლფ ვუნდერი. 
ხშირად ვუსმენ მის მიერ შესრულებულ 
შოპენის პირველ საფორტეპიანო 
კონცერტს.

საერთოდ ბახის თაყვანისმცემელი ვარ.

განათლების გაგრძელება ვენაში რატომ 
გადაწყვიტე? არც სირთულეებმა შეგაშინა 
და თანაც მაინც ამ სკოლაზე შეაჩერე 
არჩევანი.

კლასიკური მუსიკის მსოფლიო კერაა. 
ბევრი პერსპექტივაა, დიდი კონკურენცია. 
გაქვს შანსი თავი გამოიჩინო. ყოველდღე 
რაიმე ფესტივალი თუ კონცერტი 
ტარდება. შენც ღრუბელივით იწოვ 
ყველაფერს.

გამოცდა წარმატებით ჩავაბარე და 
იმითაც გამიმართლა, რომ თამარა 
აჩბას კლასში მოვხვდი. თამარა 
პროფესიონალი და გამორჩეული 
პედაგოგია. თან მაინც სულ სხვაა, როცა 
შენი თანამემამულეა და საერთო ენა, 
კულტურა გაკავშირებს.

კონსერვატორიის მერე თუ გრჩება დრო 
იმპერიის დედაქალაქის ცხოვრებას 
ეზიარო?

ძირითადად, მაინც სარეპეტიციოში 
ვატარებ დროს. ხანდახან მაქვს 

Which of the epochs is closer to your 
personality?

Almost all of them. I can’t name a distinct 
one.

Naturally, you should have your favourite 
performers.

Alexis Weissenberg, there was such a 
pianist. I listen to Rachmaninoff’s piano 
concertos, Tchikovsky’s piano concertos 
played by different artists. From the 
modern performers, I like the Austrian 
pianist Ingolf Wunder. I often listen to the 
first piano concerto of Chopin performed by 
him.

Mainly, I’m the admirer of Bach.

Why did you decide to continue your 
studies in Vienna? You were not afraid of 
difficulties, and what is more important, 
you chose this school.

It’s the world hearth of classical music. 
There are a lot of prospects and a great 
competition there. You have a chance to 
show yourself. Every day, there are some 
festivals or concerts held there. And, you 
absorb all like a sponge. 

I’ve successfully passed the exam and I 
was lucky to be enrolled in Tamara Achba’s 
class. Tamara is a professional and the 
distinguished pedagogue. And, it feels so 
different that she is your compatriot and 
the common language and culture connects 
you with her.

After the conservatoire, do you have any 
time left for becoming acquainted with the 
life of the Empire’s capital? 

In general, I spend my time in the rehearsal 
room. Sometimes, I have spare time and 
I go to the city, I visit exhibitions and 
the opera house. Whenever you go out, 
from this point of view, you always find 
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დრო და  ქალაქში გავდივარ. 
ვსტუმრობ გამოფენებს, ოპერას. 
როცა არ უნდა გახვიდე, ამ მხრივ, 
საინტერესოს ყოველთვის გადააწყდები. 
მუზეუმ „ქვართერში“ ყოველთვის 
მრავალფეროვნებაა. მე მაინც უფრო 
„ლეოპოლდში“ და „მუმოკში“ დავდივარ. 
თანამედროვე კონცეპტუალური 
პროექტები ხშირად არის ხოლმე.

მიყვარს Musikverein-ის სტუმრობაც..

ალბათ, შენც ოცნებობ დაუკრა იმ 
დარბაზში?

კი, უარს არ ვიტყოდი ნამდვილად.

იმედია, ეს იმაზე სწრაფად მოხდება, 
ვიდრე ჩვენ გვგონია... კიდევ რამ იქონია 
შენზე გავლენა ვენაში? ვგულისხმობ  
ყოფით კულტურას, ფასეულობებს..

აქ არ ხარ შებოჭილი. რაც მე ნამდვილად 
ძალიან მჭირდებოდა. მე არ ვგულისხმობ 
უკომპლექსობას. უკომპლექსო ან ხარ, ან 
არა, მიუხედავად გარემოსი. უბრალოდ, 
იქ მუსიკალურადაც უფრო გახსნილები 
არიან ადამიანები. მოცარტსაც 
აღმერთებენ და სრულიად ავანგარდულ 
მუსიკასაც. სხვადასხვა პოლუსია, 
რომლებიც ალბათ  არ იკვეთება, მაგრამ 
მშვენივრად თანაარსებობს.

ყოველდღიურ ცხოვრებას რაც შეეხება, 
მე მაინც ჩემსავით არაავსტრიელ, 
ჩამოსულ სტუდენტებთან მიწევს 
ძირითადად  ურთიერთობა. ვერ ვიტყვი 
მათთან ურთიერთობა მიჭირს ან რაიმე 
მიუღებელია ჩემთვის. მუსიკოსებს 
ყოველთვის აქვთ ბევრი საერთო.  

მე როცა ვამბობდი, ისინი უფრო 
გახსნილები არიან მეთქი, ისიც 
ვიგულისხმე, რომ იქ აქცენტს კარგზე 
აკეთებენ ყოველთვის. მოკლედ, 
ნეგატივისგან საგრძნობლად დაცლილია 
იქ გარემო.

მე რამდენადაც ვიცი, შენ თავადაც წერ 
მუსიკას...

ფორტეპიანოსა და ორკესტრისთვის 

something interesting. All the time, in 
the museum “Quarter”, there is diversity. 
I go more to “Leopard” and “Mumok”. 
Frequently, there are modern conceptual 
projects there.

I like visiting “Musikverein” too…

Perhaps, you also dream about playing in 
that hall?

Yes, I really wouldn’t refuse that.

Hopefully, this will happen sooner than we 
think… What else had influenced you in 
Vienna? I mean, everyday culture, values...

Here, you’re not constrained. And, this is 
what I really needed. I don’t mean having 
no complexes. Despite of the environment, 
you’re either without complexes or you’re 
not. Merely, the people there are more 
open from the musical point of view too. 
They admire Mozart, as well as, completely 
avant-garde music. There are different 
poles, which, perhaps, do not intersect, but 
they cohabitate pretty well.

As for the everyday life, mainly, I socialize 
with the non-Austrian, foreign students. I 
can’t say that I experience difficulties in 
communication with them or that anything 
is unacceptable for me. Musicians always 
have a lot in common.

When I mentioned that they are more 
opened, I meant that there a focus 
is always on good things. Thus, the 
environment there is noticeably devoid of 
negativity.

As far as I know, you write music yourself 
too…

I have written several compositions for a 
piano and an orchestra. I wish they are 
performed. I, myself, have recorded some 
of them. By the way, yesterday night, I 
completed one piece.
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ქართველები უცხოეთში

დავწერე რამდენიმე ნაწარმოები. 
სურვილიც მაქვს, შესრულდეს. მე 
თავად ჩავწერე რამდენიმე მათგანი. 
სხვათაშორის, წუხელაც დავასრულე 
ერთი პიესა.

საჯაროდ თუ შეგისრულებია შენი 
ნაწარმოები?

საჯაროდ ჯერ არ შემისრულებია, მაგრამ 
შევასრულებ აუცილებლად. ისე, ჩემს 
მასწავლებელს ძალიან მოსწონს.

რომელია შენს კარიერაში 
მნიშვნელოვანი კონკურესები, 
ფესტივალები?

ბევრი იყო ძალიან. 10 წლის 
ასაკიდან აქტიურად ვმონაწილეობდი 
საერთაშორისო კონკურსებში, ხშირად 
ვიმარჯვებდი კიდეც. მე პირადად, 
დიდად არ მიყვარს კონკურსები, მაგრამ 
საუკეთესო საშუალებაა  გაგიცნონ, 
დაამყარო კონტაქტები. 

მიშო, მთელი ჩვენი საუბრის მანძილზე 
შენ რაღაცას უსმენ ყურსასმენით. 
შეიძლება გვითხრა რას?

The Doors.

გასაგებია, ანუ გიყვარს როკი..

დიახ, მხოლოდ კლასიკას არ ვუსმენ 
(იცინის). უკვირდათ მუსიკალურ 
სკოლაში, თან ვუკრავდი და თან როკს 
ვუსმენდი. მე კი ამის მომხრე ვარ 
ნამდვილად.

კლასიკური მუსიკა და როკი ძალიან 
ახლოსაა ერთმანეთთან?

დიახ..ბევრი საინტერესო შეიძლება 
დაიჭირო. მერე კი, კლასიკურ მუსიკაში 
გადმოიტანო, ან პირიქით. 

სად იცხოვრებდი სამომავლოდ?

მე სულ მახსოვს, რომ ჩემი სახლი 
საქართველოა, თუმცა ისიც ვიცი, რომ 
ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, 
შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებშიც 
მომიწიოს ცხოვრება.

Have you played your composition in 
public?

I haven’t performed it in public so far, 
though I will by all means. Incidentally, my 
teacher likes it very much.

Which of the competitions and festivals are 
important in your life?

There were a lot of them. Since the age of 
10, I have been actively taking part in the 
international competitions, even, often, 
I was winning. I, personally, don’t like 
competitions very much, but it’s the best 
way to be introduced to the public, and to 
make contacts.

Misho, during the whole of our talk, you’re 
listening to something by the earphones. 
Could you please share with us what are 
you listening to?

The Doors.

All right, it’s clear. So, you like rock…

Yes, I don’t listen only to classical music (he 
laughs). They were astonished in the music 
school, when while playing, I was listening 
to rock, but I’m, actually, for it.

Are classical music and rock very close to 
each other?

Yes… You can find many interesting things 
and then transfer them into classical music, 
or vice versa.

Where would you live in the future?

I always remember that my home is 
Georgia, though, besides that, I know that 
deriving from my profession, I may have to 
live in different countries.

Are you lucky in love?

I haven’t been in love many times. If I 
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სიყვარულში თუ გიმართლებს?

ბევრჯერ არ მყვარებია. თუ ძალიან 
არ მომწონს გოგო, არ ვიწყებ 
ურთიერთობას. კი, შეიძლება ითქვას, 
რომ მიმართლებს.

მუსიკოსები არიან ხოლმე შენი 
რჩეულები?

დიახ. ეს ხშირად განაპირობებს 
სიახლოვეს და საერთო ენას.

ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც 
ხელს გიწყობენ შენ, გვერდით გიდგანან?

ოჯახი,რა თქმა უნდა. უპირველესად 
დედა, რომელმაც თითქმის მთელი 
ცხოვრება ჩემს პროფესიულ 
განვითარებას მიუძღვნა. არ შემიძლია 
არ აღვნიშნო ბებიისა და ბაბუის 
განსაკუთრებული როლი, რომლებიც 
სამწუხაროდ დღეს ცოცხლები აღარ 
არიან. უმნიშვნელოვანესია პედაგოგების 
დამსახურებაც. დღესდღეობით კი თამარ 
აჩბა ყველაფერს აკეთებს, რომ მივაღწიო 
დასახულ მიზანს. 

don’t like a girl very much, I don’t start a 
relationship. Yes, I can say that I’m lucky.

Are your chosen ones musicians?

Yes, often, this causes closeness and 
finding of common language.

Who are those people, who support you 
and are beside you?

My family, of course. First of all, mother, 
who has dedicated almost the whole of 
her life to my professional development. I 
can’t refrain from mentioning the special 
roles played by my grandmother and 
grandfather, who, unfortunately, aren’t 
alive today. The merit of the pedagogue is 
very important too.And, at present, Tamar 
Achba does everything to help me to 
achieve the set goal.
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ბავშვობაში ვოცნებობდი 
კინომსახიობობაზე. ეს სურვილი შარშან 
ავისრულე. იუმორისტული ჟურნალის 
“ერალაშის” ავტორს, გრაჩევსკის, 
ვკითხე, სად პოულობდნენ (აჰყავდათ) 
ბავშვებს გადაღებებისთვის? მან 
მითხრა, რადგან  ბავშვობაში არ 
გაგიმართლა, ახლა მოვიფიქრებ 
სპეციალურად შენთვის სიუჟეტსო. 
მართლაც, გადამიღეს ერთ-ერთ 
ნოველაში. მე იქ საკუთარ თავს 
ვანსახიერებ ასე ვთქვათ, არ ვთამაშობ.

მე მაქვს კიდევ ერთი 
ბავშვობისდროინდელი “ტრამვა”. აი 
დღეს შევხვდი ზუსტად, ქეთი აბულაძეს, 
დიდი რეჟისორის ქალიშვილს 
და გავიხსენეთ ეს ისტორია. ეს 
სასაცილოცაა  და დრამატულიც. მე 
ჯერ სკოლაშიც არ დავდიოდი, როცა 
”მონანიების” გადაღებებისთვის 
ემზადებოდნენ. ბატონი თენგიზი ჩვენი 
ნათესავი იყო. გარდა ამისა, დედა და 
თენგიზის და უახლოესი მეგობრები, 
კოლეგები იყვნენ. მთელი ცხოვრება 
ერთ სკოლაში მუშაობდნენ. მოკლედ, 
ბატონ თენგიზს სულ თვალწინ ვყავდი. 
ერთხელაც თქვა, რომ ტიპაჟურად 
ძალიან ვესადაგები “მონანიების” 
გმირს,  ვინაიდან მე ეგრეთ წოდებული 
“რუსული” აღზრდა მქონდა, ქართულად 
აქცენტით ვსაუბრობდი. ბატონი 
თენგიზის მოთხოვნა იყო გამართული 

In my childhood, I was dreaming about 
becoming an actor. Last year, I made 
this dream come true. I asked the author 
of the humoristic journal “Eralash”, 
Grachevsky, - where do they find children 
for filming? He told me, as you were 
not lucky in your childhood, I will come 
up with some story especially for you. 
And, really, they shot me in some novel. 
There, I embody myself, so to speak, 
don’t act.

I have got another childhood “trauma”. 
Precisely, today I met up with Katie  
Abuladze, the daughter of the great 
director and we recalled one story. It’s 
funny and dramatic at the same time. 
I even had not gone to school yet, 
when they were preparing for filming 
of “Repentance”. Mr. Tengiz was our 
relative. Besides that, my mother and 
Tengiz’s sister were closest friends and 
colleagues. For the whole their lives, 
they worked together at school. So, I 
was all the time in front of the eyes of 
Mr. Tengiz. Once, he said that, typically, 
I was fitting very well the character of 
“Repentance”, as I had the so called 
Russian upbringing, - I was speaking 
Georgian with an accent. Mr. Tengiz 
demanded from me to speak Georgian 

NIKA TSISKARIDZE THE WORLD BALLET STAR

ნიკა ცისკარიძე
მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავი
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სტუმარი

ქართულით მესაუბრა. მართლაც, 
იმ ზაფხულს განგებ სოფელში 
წამიყვანეს და ვხვეწდი ჩემს ქართულს. 
შემოდგომაზე, რომ დავბრუნდით, 
გავიგეთ, რომ ბატონმა თენგიზმა 
სცენარი გადააკეთა  და გმირი, 
რომელიც მე უნდა მეთამაშა, ახალ 
ვერსიაში მოზრდილი ასაკისა იყო. 
შემდეგ ეს როლი (ვარლამ არავიძის 
შვილიშვილის) გახსოვთ ბრწყინვალედ 
შეასრულა მერაბ ნინიძემ. 
მოკლედ ბავშვობისდროინდელი 
დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა 
ჩამრჩა გონებაში. მით უფრო, რომ 
გავიზარდე და გავაცნობიერე რამდენად 
დიდ და მნიშვნელოვან ფილმში ვერ 
ვითამაშე. მახსოვს, როცა ტელევიზიით 
ვუყურებდი პრემია “ნიკა”-ს 
დაჯილდოების ცერემონიალს, სადაც 
“მონანიება” გახდა გამარჯვებული. 
მაშინ დედას ვუთხარი, “ხედავ “ნიკა” არ 
გადაიღეს, მაგრამ “ნიკა” მიიღეს”. 

ქარიზმატულობა ადამიანის თვისებაა. 
ბევრჯერ მითქვამს, რომ გამიშვა 
ძალიან ცნობილ მსახიობებთან ერთად 
სცენაზე, მე დავდგები კუთხეში, დავლევ 
ჩემთვის ჩაის ან მოვქსოვ, მაგრამ 
ყველა მაინც მე მიყურებდეს იქნება. 
ანუ მე შემიძლია “ვაიძულო” დარბაზი 
მე მომაქციოს ყურადღება. მათი  მზერა 
უნებლიედ ჩემსკენ იქნება მომართული. 
პრინციპში ეს არტისტული ტექნიკაა 
და პლუს ამას ინდივიდუალობა, ნიჭი 
და ცოდნა თუ როგორ გამოიყენო ეს 
ყოველივე. 

რუსეთში ბალეტი უფრო ადრე 
არსებობდა ვიდრე ამერიკა, როგორც 
სახელმწიფო. დავა და კამათი 
ყველაფერზეა შესაძლებელი. რამდენი 
ადამიანიცაა იმდენი მოსაზრება 
არსებობს. უბრალოდ, არის საკითხები, 
რაზეც დავა შეუძლებელია. ეს ეხება 
რუსულ ბალეტს. როცა ამბობენ, 
რომ არსებობს ქართული, ლიტვური, 
უკრაინული, სომხური ბალეტი, 
მე არ მესმის ეს და არ ვიზიარებ 
აბსოლუტურად. რეალურად მათ 
დაიწყეს არსებობა 1991 წლიდან. 

fluently. And, really, that summer, my 
family took me to the village on purpose, 
where I was improving my Georgian. In 
autumn, when I got back, we learnt that 
Mr. Tengiz had amended the script, and 
in the new version, the character, which I 
should have played, was of an older age. 
Then, this role (of the grandson of Varlam 
Aravidze), as you must remember, was 
brilliantly played by Merab Ninidze. 
Thus, from the childhood, the feeling of 
dissatisfaction remained in my memory, 
and with the time, when growing up, I 
was realizing more and more in what 
a great and important movie I didn’t 
manage to play. I remember, when I 
watched the award ceremony of “Nika” 
awards on TV, where “Repentance” 
became the winner, I told mother then: 
“You see, they didn’t shoot “Nika”, but 
they received “Nika”.

Charismaticness is a feature of a person. 
I have mentioned many times that, if you 
let me go on stage together with the very 
famous actors and actresses, I will stand 
in a corner, drink tea or start knitting on 
my own, but, anyways, everybody will 
look at me. In other words, I can make 
the audience to pay attention to me. 
Their gaze inadvertently will be directed 
towards me. In principle, this is an artistic 
technique and plus individuality, talent 
and knowledge of how to use these all.

In Russia, ballet had been existed even 
before America was founded as a state. 
Dispute and controversy can be held on 
anything. There are as many points of 
views as there are people. Merely, there 
are issues on which it’s impossible to 
argue. This is about Russian ballet. When 
people say that there are Georgian, 
Lithuanian, Ukrainian, Armenian ballets, 
I can’t understand this and I absolutely 
don’t share this idea. In reality, they 
have started their existence since 1991y. 





COPYRIGHT შემოდგომა50 2013

სტუმარი

იმპერიის დროს არსებობდა - რუსული 
ბალეტი, შემდეგ უკვე - საბჭოთა 
ბალეტი. ტფილისის ოპერის თეატრს 
იმპერატორი აფინანსდებდა, საბჭოთა 
პერიოდში კი, საკავშირო ბიუჯეტი. 
საბალეტო განათლების სისტემაც 
საბჭოური იყო. ჩვენ ყველანი ერთი 
სისტემით ვსწავლობდით, რომელიც 
რუსეთში 1738 წლიდან იღებს სათავეს. 
რუსებზე  “ასაკოვანი” მხოლოდ 
ფრანგული სკოლაა. ცხადია, მე 
ვსაუბრობ კლასიკურ ბალეტზე და 
არა სხვადასხვა მოდერნისტულ 
მიმართულებაზე. 

ბალანჩინი აბსოლუტურად არ მიმაჩნია 
მოდერნად. ის უპირველეს ყოვლისა 
რუსი არტისტია, რუსულ სკოლაში 
აღზრდილი. დიაგილევმა მისცა 
მას თვითრეალიზაციის საშუალება. 
დიაგილევის დასში ის სიუჟეტურ 
ბალეტებს დგამდა, სათანადო 
სცენოგრაფიითა და ასე შემდეგ. ასე 
გაგრძელდა პარიზშიც. უკვე ომის 
შემდგომ მოხვდა ამერიკაში, სადაც 
უსახსრობა და სიმახინჯე დახვდა.   იქ 
არ არსებობდა სკოლა. 

რატომ გაჩნდა ნეოკლასიკა? 
რუსეთში, იყო ერთადერთი უსიუჟეტო 
ბალეტი, “სამყაროს დიდებულება”, 
ლოპუხოვის დადგმა, სადაც ბალანჩინიც 
მონაწილეობდა. ეს იყო, პირველი 
უსიუჟეტო, არაკოსტუმირებული 
სპექტაკლი. მანამდეც იყო მცდელობა. 
გავიხსენოთ ფოკინის ბალეტი 
“შოპენიანა”. ბალანჩინი კი, ვინაიდან 
მას არ ჰქონდა სახსრები, იძულებული 
გახდა  მიემართა ამ ხერხისთვის. 
ხოლო, როცა ფული უჩნდებოდა მაშინ 
არტისტებს აცმევდა ძალიან ლამაზ 
კოსტუმებს, აუცილებლად იგონებდა 
რაიმე სიუჟეტს, უბრალოდ, ის იყო 
ძალიან ჭკვიანი და ნიჭიერი ადამიანი,  
რომელიც ყველა სიტუაციას თავის 
საკეთილდღეოდ იყენებდა. ასე რომ 
არასოდეს არ იყო მოდერნისტი. ის 
იყო რუსული კლასიკური სკოლის 
პროპაგანდისტი. ნებისმიერ მოცეკვავეს 
რომ კითხოთ, ან ადამიანს ვისაც რაიმე 

During the empire, there was Russian 
ballet, then, later – already, Soviet ballet. 
The Tfilisi’s opera house was funded by 
the Emperor, and in the Soviet times – by 
the Union budget. The ballet education 
system was Soviet too. All of us were 
studying by the same system, which 
had taken its beginning in Russia since 
1738y. The older school than the Russian 
one is only the French school. Of course, 
I’m talking about classical ballet and not 
about the various modernistic directions.

I absolutely don’t consider Balanchine 
as a modern. First of all, he’s a Russian 
artist, brought up in the Russian school. 
Diagilev gave him an opportunity for 
self realization. At Diagilev’s troupe, he 
staged ballets with a plot, with the proper 
set design etc. This way it continued in 
Paris too. He arrived in America after 
the war, where he found poverty and 
ugliness. There was no school there.

Why did neoclassicism form? In Russia, 
there was the only ballet without a plot, 
“Grandeur of the Universe”, staging done 
by Lopukhov, where Balanchine took part 
too. This was the first play without a plot 
and without costumes. There had been 
an attempt before that, - let’s remember 
Fokine’s ballet “Chopiniana”.
As for Balanchine - as he possessed no 
money, he had to apply to this way. And 
when he had money, he dressed the 
artists in the most beautiful costumes, 
he would come up with some story by 
all means. He just was very clever and 
talented person, who could benefit from 
any situation. Thus, he was never a 
modernist. He was the propagandist of 
the Russian classical school. If you ask 
any of the dancers, or any person who 
has some relation with choreography, s/
he will reply to you, that Balanchine’s 
ballets represent, first of all, the classical 
school.
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შეხება აქვს ქორეოგრაფიასთან, 
აუცილებლად გიპასუხებთ, რომ 
ბალანჩინის ბალეტები უპირველეს 
ყოვლისა, კლასიკური სკოლაა. 

მე ერთადერთი არტისტი ვარ, 
ვისთვისაც ეიფმანმა სპეციალურად 
დადგა სპექტაკლი. ეიფმანი ძალიან 
თავისებური ადამიანია. მისი 
დადგმები, როგორც წესი, მისივე 
დასის არტისტებზეა გათვლილი. 
სხვა დასებს მხოლოდ შემდეგ 
აძლევს უფლებას შეასრულონ მისი 
ქორეოგრაფია. ჩემს შემთხვევაში 
პირიქით მოხდა. თავადაც აღნიშნავდა, 
რომ ეს პირველად იყო მის პრაქტიკაში 
და საკმაოდ სტრესულ სიტუაციაში 
იყო. ეიფმანის ქორეოგრაფია 
საავტორო თეატრია და როგორც 
ნებისმიერი საავტორო თეატრი, თავის 
კანონებით ცხოვრობს. აქ მხოლოდ 
მისი კოორდინატების სისტემა 
მოქმედებს და არა საყოველთაო, 
კლასიკური. მე იძულებული 
გავხდი ეს ენა შემესწავლა. მათთან 
ერთად დავდიოდი გასტროლებზე, 
კლასში, ვესწრებოდი რეპეტიციებს. 
საბოლოო ჯამში, ვერაფერი კარგი 
ვერ ვისწავლე. ნამდვილად ვერ 
შევძელი მათსავით ცეკვა. მე მაინც 
კლასიკური ბალეტის მოცეკვავედ 
დავრჩი. ასეთი მაგალითი მომყავს 
ხშირად, თქვენ რომ იყოთ ჩინური 
ენის სპეციალისტი და მოგიტანონ 
იაპონური ტექსტი სათარგმნელად. 
ამ დროს თქვენ არ იცით იაპონური, 
მერე რა, რომ იეროგლიფები ერთია. 
ადამიანები როდესაც ფიქრობენ, 
რომ სხვადასხვა სტილის ცეკვა 
იოლია, ეს სისულელეა. არ არსებობს 
არტისტი, რომელსაც შეუძლია იცეკვოს 
სხვადასხვა სტილი ერთნაირად 
კარგად. ეს შეუძლებელია ოპერაშიც. 
ვინც კარგად მღერის როსინის, ვერდის 
და პუჩინის ისე კარგად ვერ იმღერებს 
სხვა ჟანრს, ეს ხმის განსხვავებული 
შესაძლებლობებია. ესეთი მხოლოდ 
მარია კალასი იყო და მანაც დაკარგა 
ხმა, ვინაიდან ამ “ნახტომებს” 
აკეთებდა. ეს არ შეიძლება, ხმის იოგები 

I’m the only artist for whom Eifman 
specially staged a play. Eifman is very 
peculiar person. His performances, as a 
rule, are counted on his own artists. He 
allows the other troupes to perform his 
choreography only after it’s performed 
by his troupe. In my case, it happened 
the other way around. He himself 
was mentioning that, this was for the 
first time in his practice and he was 
in a quite stressful situation. Eifman’s 
choreography is an author’s theatre, and 
as any other author’s theatres, it lives 
by its own rules. Here, only his system of 
positions is valid and not the common, 
classical one. I was forced to learn this 
language. I was going on tours, going 
to the class, attending rehearsals. At 
the end, I couldn’t learn anything good. 
Actually, I didn’t manage to dance like 
them. I still stayed the classical ballet 
dancer. I often give this example: for 
instance, if somebody brings a Japanese 
text to you for translation, when you’re 
a specialist of the Chinese language. At 
this point, you don’t know Japanese, and 
it doesn’t matter that the hieroglyphs 
are the same. When people think that 
it’s easy to dance different styles, is 
nonsense. There is no artist there, who 
can dance different styles equally well. 
It’s not possible in the opera too. Those, 
who sing Rossini, Verdi and Puccini well 
wouldn’t be able to sing so well the 
other genres, these are different vocal 
capacities. Such was only Maria Callas 
and she also lost her voice, as she was 
doing these “leaps”. It’s not allowed, the 
vocal cords can’t endure such kind of a 
load. For a long time, I danced different 
styles too, and as a result, I got a knee 
ligament rupture.

I wanted very much to dance Bejart’s 
ballet. The company offered me to visit 
its place. I just realized that if I would 
go there, I wouldn’t be able to return. I 



COPYRIGHT შემოდგომა52 2013

სტუმარი



COPYRIGHTAUTUMN 532013

THE GUEST

ვერ უძლებს ამგვარ დატვირთვას. 
მეც დიდი ხანი ვცეკვავდი სხვადასხვა 
სტილს, რის შედეგადაც გამიწყდა 
მუხლის მყესები. 

ძალიან მინდოდა ბეჟარის ცეკვა. 
შემომთავაზა ჩავსულიყავი 
მასთან. უბრალოდ მივხვდი, იქ 
რომ ჩავსულიყავი, უკან ვეღარ 
დავბრუნდებოდი. სამუდამოდ იქ უნდა 
დავრჩენილიყავი, კლასიკურ ბალეტს 
ვეღარ დავუბრუნდებოდი უკვე. მე კი, 
ბეჟარი მინდოდა პატარა დოზით და არა 
სამუდამოდ...

მე ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს 
დიდი თეატრის გარეშე. დღეს, 
რასაც წარმოადგენს დიდი თეატრის 
საბელეტო დასი, ეს არ არის ის დონე, 
რაც უნდა იყოს. მე ოცდაერთი წელი 
ვიყავი ამ დაწესებულების ნომერ 
პირველი არტისტი, ახლა ვინმე 
სხვამ სცადოს ამ ადგილის დაკავება.  
რუსეთში იყო ივანოვი და დაიმკვიდრო 
თავი ძალიან იოლია, ხოლო იყო 
ცისკარიძე და ყველა გცნობდეს 
არარეალურია. სცადოს ვინმემ 
დაიკავოს ნიკა ცისკარიძის ადგილი. მე 
არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო. ეხლა 
ეს ადგილი თავისუფალია.

ხელოვნებას მართავენ ადამიანები, 
რომლებსაც არაფერი გაეგებათ 
ხელოვნების. მგონი დადგა დრო 
ხელოვნება დაიბრუნონ მათ, ვისაც 
თეატრალური, მუსიკალური განათლება 
აქვს. როცა აფორმებ კონტრაქტს 
არტისტთან, უნდა გესმოდეს ვისთან 
გაქვს საქმე, იცოდე რას წარმოადგენს 
ის. მხოლოდ ფული არაა საზომი. 
საქართველოში სხვა სიტუაციაა. 
რუსეთი მდიდარი სახელმწიფოა 
და უდიდესი სუფსიდიები იდება 
ხელოვნების სფეროში. სახელმწიფო 
გვაძლევს ფულს, ჩვენ კი ეს უნდა 
ავანაზღაუროთ. 

კატეგორიულად არ მიყვარს 
სადღეგრძელოები. მე გავიზარდე 
კავკასიაში და ბევრი სუფრა, მოლხენა 

would have to stay there for good, and 
already, wouldn’t return to classical 
ballet. And, I wanted Bejart with a small 
portion and not forever…

I feel myself very well without the Grand 
Theatre. Today, what the Grand Theatre’s 
ballet troupe represents is not exactly 
the level that it should be. For twenty-
one years I was the number one artist of 
this institution, now, let the other person 
take this place. In Russia, it’s very easy 
to be Ivanov and to establish yourself 
as an artist. And, to be Tsiskaridze and 
be known to everybody, it’s unreal. Let 
anybody try to replace Nika Tsiskaridze. I 
have nothing against it. Now, the place is 
available.

Those people manage the arts, who 
don’t’ have a clue about it. I think, the 
time has come when those who have 
theatrical, musical education should 
take back the arts. When you conclude a 
contract with an artist, you should know 
to whom you relate, should know who 
this person is. Just the money is not a 
measurer. In Georgia, there is a different 
situation. Russia is a reach country and 
the greatest subsidies are put in the 
sphere of art. The state gives us the 
money, and we should compensate it.

I categorically don’t like toasts. I grow 
up in the Caucasus and I have seen a lot 
of celebration tables and feasts. Since 
my childhood, it was all strange for me. 
People say a toast of you and, perhaps, 
in their hearts, they think something 
else. Therefore, for the whole of my life, 
in people I value their actions and not 
words. If you assist an old lady to cross a 
street, or if you help a beggar, this is not 
a noble act. It’s an ordinary behavior. Or, 
if you build a school and let everybody 
know about this, is not good either. 
You should do good silently, and not for 
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მაქვს ნანახი. პატარაობიდან 
ეს ყველაფერი მეუცხოვებოდა. 
გადღეგრძელებენ და შესაძლოა სხვას 
ფიქრობენ გულში. ამიტომ მთელი 
ცხოვრება ადამიანებში ვაფასებ მათ 
ქმედებას და არა სიტყვებს. თუ თქვენ 
გადაიყვანთ ბებოს გადასავლელზე 
ან მათხოვარს დაეხმარებით, ეს 
არაა კეთილშობილური საქმე. ეს 
ჩვეულებრივი საქციელია. ან თუ 
სკოლას ააშენებთ და მთელს ქვეყანას 
გააგებინებთ, არც ეს ვარგა. სიკეთე 
ჩუმად უნდა აკეთო და არა სხვის 
დასანახად.

ვერ ვიტან გამოთქმას  “ჩვენს ხელშია 
გაზრდილი”. მე ხომ ზუსტად ვიცი ვის 
ხელშიც ვარ გაზრდილი? ეს ერთ-ერთი 
მაგალითია სიტყვების უფერულების. 
მე ძალიან კარგად მახსოვს, ვინ 
როგორ მექცეოდა ბავშვობაში, 
როცა არც სახალხო ვიყავი და არც 
საერთაშორისო... ეს არ ნიშნავს რომ 
არ ვპატიობ ან რაღაც მაგდაგვარი. 
უბრალოდ, მახსოვს და არ მავიწყდება. 

ისე, ყველაზე რთულია იყო ადამიანი, 
გაცილებით რთული ვიდრე იყო 
ნომერ პირველი მოცეკვავე. ძნელია 
პირველობა. ძალიან დაუცველი ხარ. 
ყველაზე მეტი ქვა შენ გვხვდება. 
ოლიმპოზე ასვლა იოლია, იქ გაჩერებაა 
რთული. ძალიან პატარა სივრცეა და 
ყველა ცდილობს შენს გადმოგდებას... 

მე საქართველოში ხშირად 
ჩამოვდიოდი გაჭირვების წლებში. 
მე და ირმა ნიორაძე ვცეკვავდით 
სრულიად უსასყიდლოდ. შემოსული 
თანხით, ადამიანებს რამდენიმე თვე 
უხდიდნენ ხელფასებს, მაგრამ როცა 
აქ გამოკეთდა სიტუაცია, რატომღაც 
ყველამ დაივიწყა ჩემი არსებობა. 
მე არასოდეს არ მითქვამს უარი აქ 
ცეკვაზე, უბრალოდ არავინ მპატიჟებს. 
მეტიც, ვახტანგ ჭაბუკიანის იუბილე, 
რომ აღნიშნეს მე არავის გავახსენდი. 
ყველაფერს თავი დავანებოთ, პირადად 
მქონდა ჭაბუკიანთან ურთიერთობა, 
ის მე გამომარჩევდა ყველა სხვა 
ბავშვში. მართალია, პეტერბურგში 

the purpose of showing your deed to 
someone else.

I can’t stand the saying “S/he grew up 
in our hands”. I know exactly in whose 
hands I grew up, right? This is one of the 
examples of colourlessness of words. 
I remember very well who and how 
treated me in my childhood, where I was 
neither People’s not International… This 
doesn’t mean that I don’t forgive them, 
or anything like this. I, just, remember it 
and don’t forget it.

If you look, it’s the most difficult to be 
a human, it’s far more difficult than to 
be a number one dancer. It’s hard to be 
first. You’re very vulnerable then. You get 
the most of the stones. It’s easy to climb 
Olympus, but it’s difficult to stay there. 
There’s very little space and everybody 
attempts to push you down…

In the years of hardship, I often visited 
Georgia. I and Irma Nioradze were 
dancing completely free of charge. From 
the gained sum, the people were paid 
salaries for several months, but when 
the situation improved here, for some 
reason, everybody forgot my existence. I 
never refused to dance here. It’s just that 
nobody invites me. Moreover, when they 
celebrated the anniversary of Vakhtang 
Chabukiani, nobody remembered me. 
Overall, I knew Vakhtang Chabukiani in 
person, he was distinguishing me from 
all the other children. It’s true that in 
Petersburg I was invited on the evening 
dedicated to Vakhtang Chabukiani, but, 
here, I wasn’t. In Tbilisi, people don’t 
remember, let’s say, not the last person 
in the ballet field in the whole world. 

Russia is my first motherland. Please, 
understand me – I’ve never lived in 
the independent Georgia. I lived in the 
Soviet Republic of Georgia. This was the 
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მიმიწვიეს ჭაბუკიანის საღამოზე, აქ კი 
არა. თბილისში არ ახსენდებათ არცთუ 
ბოლო ქართველი ბალეტის სფეროში 
მთელს მსოფლიოში.

რუსეთი ჩემი პირველი სამშობლოა. 
გამიგეთ, მე არასოდეს მიცხოვრია 
დამოუკიდებელ საქართველოში. მე 
ვცხოვრობდი საქართველოს საბჭოთა 
რესპუბლიკაში. ეს იყო საბჭოთა 
კავშირი. მე ცამეტი წლის ასაკიდან 
ვცხოვრობ მოსკოვში. თბილისის 
ქორეოგრაფიულ სასწავლებელშიც,  
ვსწავლობდი რუსულ ბალეტში. დიახ, 
ეთნიკურად ქართველი ვარ, მაგრამ 
მე ვარ რუსი არტისტი და რუსეთის 
მოქალაქე. ამას ვერსად გაექცევით. 
ამაში არაფერია ცუდი და საშიში. მე 
ვიცი, არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც 
მიუღებელია ჩემი პოზიცია. ძალიანაც 
რომ მინდოდეს, მე ქართველი 
არტისტი ვერ ვიქნები. ერთი დღეც 
არ მიმუშავია აქ. ერთმა ადამიანმა 
მითხრა, რომ მე ჩემი მოღვაწეობით 
რუსეთში, ბევრად მეტი გავაკეთე 
საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, 
ვიდრე პოლიტიკოსებმა. საქართველო-
რუსეთის ურთიერთობის ყველაზე 
რთულ პერიოდებში, რუსეთის ერთ-
ერთი მთავარი არტისტი იყო ნიკა 
ცისკარიძე. 

2008 წლის აგვიტოში მე ვიყავი 
რიგაში. ირმა ნიორაძე ჩამოვიდა 
მაშინ თბილისიდან და ის მიყვებოდა 
აქაურ ამბებს. მე არაერთხელ 
მითქვამს, რომ ჩემთვის სულერთია 
რა ხდება პოლიტიკოსებს შორის. 
ჩემთვის მთავარია, ყველა ჩემი 
ნაცნობ-მეგობარი იყოს კარგად. არ 
იბომბებოდეს ქართული სოფლები 
და ქალაქები. იყოს მშვიდობა და 
კეთილდღეობა.

მახსოვს ის დროც, როცა დღის ხუთ 
საათზე ცარიელდებოდა ქალაქი. არ 
იყო შუქი, წყალი, გაზი. მე მაგ დროს 
ჩამოვედი აქ დედის დაკრძალვაზე. არ 
მინდა ეს როდესმე განმეორდეს. 

პოლიტიკაზე ვერაფერს ვიტყვი, მე 

Soviet Union. I’ve been living in Moscow 
since the age of thirteen. And, in Tbilisi 
Choreographic School, I studied in 
Russian ballet. 

Yes, ethnically I’m Georgian, but I am the 
Russian artist and the citizen of Russia. 
You can’t escape it. There’s nothing 
bad or threatening in this. I know, there 
are people for whom my position is 
unacceptable. Even if I wished very 
much, I wouldn’t be a Georgian artist.

I have never worked even a day here. 
One person told me that I, with my 
activity in Russia, had done more for 
popularization of Georgia, than politicians 
had. In the most difficult period of 
the Georgia-Russia relations, one of 
the leading artists of Russia was Nika 
Tsiskaridze.

In August 2008y I was in Riga. Irma 
Nioradze had arrived then from Tbilisi 
and told me local news. I have said 
numerous times that it’s all the same 
for me what happens between the 
politicians. For me well-being of all my 
associates and friends, as well as, the 
fact that Georgian villages and cities 
aren’t bombed, and that there’s peace 
and prosperity, is important.

I also remember the time when at five 
o’clock in the evening the city was 
empted. There was no electricity, water, 
natural air. At that time I arrived here for 
the funeral of my mother. I don’t want it 
to be repeated ever again here.

I can’t say anything about politics; I’ve 
not been living here for twenty-eight 
years. I neither possess information, nor 
know the people in person. I just humanly 
wonder why these two states, which have 
many things in common, couldn’t find a 
common language.
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აქ არ ვცხოვრობ ოცდარვა წელია. 
არ ვფლობ არც ინფორმაციას, არც 
ამ ადამიანებს ვიცნობ პირადად. 
უბრალოდ, ადამიანურად მიკვირს, 
რატომ ვერ გამონახა საერთო ენა ამ 
ორმა სახელმწიფომ, რომელთაც ბევრი 
რამ აკავშირებთ? 

ყველაზე საშინელი კასტა ეს 
კომპოზიტორების, მხატვრების, 
ბალეტმეისტერების “ქვრივები” არიან.  
მაგალითად, რუდოლფ ნურიევს არ 
ჰყავდა ოჯახი, მაგრამ არსებობს მისი 
საზოგადოება. ასევე ბალანჩინის.. 
მათ ეძახიან “ქვრივებს”. ისინი  არცთუ 
ისე სასიამოვნო ადამიანები არიან. 
ისინი ძალიან ხშირად აკეთებენ 
იმას, რაც ავტორს ნამდვილად არ 
სურდა. სამწუხაროდ, ისინი ფლობენ 
საავტორო უფლებებს და მათი 
ნებასურვილის გათვალისწინება 
სავალდებულოა. ადრე სამოცდაათი 
წელი ვრცელდებოდა საავტორო 
უფლებაზე ვადა. მას მერე, რაც რუსეთი 
გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო 
ორგანიზაციაში, ორმოცდაათ წლამდე 
შემცირდა. იმედია, ნახევარი საუკუნის 
მერე მაინც ვიცხოვრებთ მშვიდად.
 
დადგა მომენტი, როცა  გავაცნობიერე, 
რომ პოპულარობა აუცილებლობას 
წარმოადგენს.  ეს ერთგვარი 
თავდაცვის საშუალებაა, უჩუმრად რომ 
არ მოგახრჩონ. 

The representatives of the most terrible 
caste are the “widows/widowers” of 
composers, painters, ballet masters. For 
instance, Rudolf Nureyev didn’t have a 
family, but there exists his society. The 
same case is with Balanchine… They 
are called “widows”. People there are 
not very pleasant. They often do the 
things, which the author didn’t really 
want to do. Unfortunately, they possess 
copyright and consideration of their wish 
is compulsory. In the past, the copyright 
validity term lasted for seventy years. 
Since Russia has become the member of 
the World Trade Organization, this term 
was shortened to fifty years. Hopefully, 
we will live quietly after a half a century.

There has come a moment, when I 
realized that popularity is necessary. It’s 
a kind of a protection means, in order not 
to be imperceptibly suffocated.
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ფოტოზე ასახულია სოკოვანი სპორები, რომლებიც გადაღებულია ელექტრო
მიკროსკოპული სკანერით. 

Fungal spores photographed by means of the microscopic scanner
are depicted on the photo.
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სასიამოვნოა, როდესაც ისეთ სავტორო 
უფლებების დარღვევას წააწყდები, 
რომელსაც ხელების გადაგრეხვა და 
კბილების ღრჭიალი არ ახლავს თან, 
თუმცა, ასეთი რამ, ისედაც იშვიათია. 
მაგრამ, როდესაც ფოტოგრაფს საავტორო 
უფლებების დარღვევის კომპენსაციად 1.6 
მილიონი ერგება, ეს ამბავი ფართოდ უნდა 
გავრცელდეს. 
 
ენდრიუ პოლ ლეონარდ, პაწაწინა საგნების 
ფოტოგრაფირებითაა დაკავებული, 
არა უბრალოდ მცირე ზომის, არამედ 
მიკროსკოპული ზომის საგნებით და მათ 
გადასაღებად ის ელექტრო მიკროსკოპულ 
სკანერს იყენებს. საკმაოდ უსიამოვნო 
სიურპრიზი გახლდათ, ენდრიუსთვის 
მისი ფოტოების „Stemtech Health Service“ 
კომპანიის მიერ გამოყენება, გამრავლება 
და გამოქვეყნება აღნიშნული კომპანიის 
ვებ გვერდზე და პუბლიკაციებში.

ყველაფერი 2008 წელს დაიწყო და 
ვინაიდან, სასამართლო საქმე გაჭიანურდა 
5 წლის შემდეგ, 11 ოქტომბერს, 
სასამართლომ “Stemtech”-ს 1.6 მილიონი 
აშშ დოლარის ოდენობის ზარალის 
ანაზღაურება დააკისრა ფოტოგრაფის 
სასარგებლოდ. 

სამწუხარო დეტალი ამ საქმეში ის 
გახლავთ, რომ ფოტოგრაფს საავტორო 
უფლების დარღვევამდე, არ ჰქონდა 
დარეგისტრირებული თავისი ნამუშევარი 
და შესაბამისად ყველანაირი უფლება 1.6 
მილიონ აშშ დოლარზე უპირობოდ დაკარგა. 

It’s pleasant when you find a breach of 
copyright which isn’t followed by arm-
twisting and gritting of teeth, though this 
is a rare case anyway. Though, when, 
because of a breach of copyright of a 
photographer, the latter should be paid 1.6 
million, the story must be widely spread.

Andrew Paul Leonard is engaged in 
photographing of little items, not just 
of the items of a small size, but of the 
microscopic size, and for taking their 
photos, he uses an electronic microscopic 
scanner.  Usage, dissemination and 
publishing of his photos by “Stemtech 
Health Service” company on the website 
and in the publications of its own, was a 
rather unpleasant surprise for Andrew.

Everything began in 2008y and as the 
discussion of the case at court was 
delayed, 5 years later, on October 11th, 
the court imposed compensation of caused 
damages in the amount 1.6 million USD in 
favour of the photographer.

In this case, the unfortunate detail is 
that before the breach of copyright, 
the photographer hadn’t had his piece 
of work registered, and accordingly, all 
his rights on 1.6 million USD were lost 
unconditionally.

A BREACH OF COPYRIGHT AND THE FINE OF
1.6 MILLION USD CHARGED IN FAVOUR OF A PHOTOGRAPHER

საავტორო  უფლების  დარღვევა
და  ფოტოგრაფის სასარგებლოდ  

დაკისრებული ჯარიმა
1.6 მლნ. აშშ დოლარი
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ბრიტანელ  ფოტოგრაფ ჯეისონ შელდონს, 
მისი მოპარული ფოტოს სანაცვლოდ, 
მხოლოდ კომპენსაციის თანხის 1 პროცენტს 
- 250 აშშ დოლარს სთავაზობდნენ, 
საავტორო უფლების დარღვევის შედეგად 
შეტანილმა სარჩელმა კი, 32000 აშშ 
დოლარი მოუტანა. 

The British photographer Jason Sheldon 
had been offered just 1 percent, that’s - 
250 USD, of the compensation in return 
to his stolen photo. And, the lawsuit, 
brought to court as a result of the breach 
of copyright, gave him 32 000 USD.

A LAWSUIT ON A BREACH OF COPYRIGHT LETS 
A BRITISH PHOTOGRAPHER TO WIN 32 000 USD

საავტორო უფლებების დარღვევის 
სარჩელი ბრიტანელ ფოტოგრაფს

32 000 აშშ დოლარს აგებინებს
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საქმე ეხებოდა 2011 წელს, 
კულისებში გადაღებულ ფოტოს, 
სადაც პოპ ვარსკვლავი Ke$sha 
და მისი ორი მეგობარია ასახული 
მხიარულების დროს, Ke$sha-ს  
ბრიტანული ტურნეს ფარგლებში. 
“Daybrook House Promotions”-მა ეს 
ფოტო ნოტინგემის ღამის კლუბის 
სარეკლამოდ გამოიყენა, ავტორის 
ნებართვის გარეშე. მას შემდეგ, რაც 
ფოტო Tumblr ქსელში გამოჩნდა, 
კომპანიის მესვეურებმა ჩათვალეს, 
რომ მისი გამოყენება თავისუფლად 
შეიძლებოდა. ფოტოგრაფი შელდონი 
შეეცადა უფლების დამრღვევისთვის 
აეხსნა, რომ უნებართვოდ ნამუშევრის 
გამოყენება დაუშვებელი იყო და 
2.200 აშშ დოლარის ოდენობის 
თანხა მოითხოვა მათგან. პასუხად 
„Daybrook“ კომპანიამ განაცხადა, რომ 
არასოდეს გამოიყენებდა ფოტოს, რომ 
სცოდნოდა ამის უკანონობის შესახებ და 
შესაბამისად ფოტოგრაფს მოთხოვნილი 
თანხის სანაცვლოდ მხოლოდ მისი 1%, 
ანუ 242 აშშ დოლარი შესთავაზა. 

თანხის ნაწილის მიღების სანაცვლოდ, 
შელდონმა სასამართლოს მიმართა 
და საქმის წინასწარი განხილვის 
რამოდენიმე რაუნდის შემდეგ, 
მოსამართლემ ფოტოგრაფის მხარე 
დაიჭირა. „Daybrook“-მაც გადაწყვიტა 
საქმე სასამრთლოს გარე მორიგებით 
დაესრულებინა და ფოტოგრაფს 32 000 
აშშ დოლარი შესათავაზა.

როგორც მოგვიანებით ბრიტანელმა 
მედია იურისტმა აღნიშნა: ” ეს კარგი 
მაგალითია, იმისთვის, რომ თუ 
ფოტოგრაფი მტკიცედ იცავს თავის 
საავტორო უფლებას, მას აღსრულებაც 
მოჰყვება, ასევე, აქ ნათლად ჩანს თუ 
რა ძვირი ღირს საავტორო უფლების 
დარღვევა, როცა სასამართლომდე 
მიდის საქმე და წინასწარ არ ხდება მისი 
მოგვარება”. 

The case concerned the photo taken 
in 2011y., behind the scene, where 
the pop star Ke$sha and her two 
friends are pictured when having fun 
during Ke$sha’s British tour. Daybrook 
House Promotions used the photo for 
advertisement of the Nottingham night 
club without the prior permission of the 
author. As soon as the photo appeared 
in Tumblr network, the personnel of 
the company considered that free 
usage of the photo was allowed. The 
photographer Sheldon tried to explain 
to the right infringers that unauthorized 
usage of the piece of work was not 
permitted, and requested the sum of 
2200 USD from them. In response to 
this, Daybrook company stated that it 
would never use the photo if it knew 
about the unlawfulness of usage, and, 
accordingly, it offered the photograph to 
pay only 1% of the requested sum – 242 
USD.

Instead of accepting the part of the 
sum, Sheldon applied to court and 
after several rounds of discussion of 
the case, the judge took the side of 
the photographer. Daybrook decided 
to solve the dispute out of court and 
offered the photographer 32000 USD.

As a British media lawyer mentioned 
later: “This is a good example of the 
fact that if a photographer strongly 
protects his/her own copyright, this 
will be followed by fulfillment of the 
right. Besides, here is apparent how 
expensive it is to breach copyright when 
an issue isn’t solved in advance and 
when a case reaches court.”
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ESSAY: “EXPRESSION OF THE CREATIVE ENTHUSIASM”
– COPYRIGHT AS AN INTANGIBLE PROPERTY

თემა: „შემოქმედებითი წვის გადმოცემა“ 
- საავტორო უფლება, როგორც 

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე

ინტელექტუალური საკუთრება, 
კერძოდ, საავტორო უფლებები 
(მეცნიერების, ლიტერატურის, 
ხელოვნების ნაწარმოებები, რომლებიც 
წარმოადგენს ინტელექტუალურ-
შემოქმედებითი საქმიანობის 
შედეგს, განურჩევლად ნაწარმოების 
დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა, 
ჟანრისა, მოცულობისა, გამოხატვის 
ფორმისა და საშუალებისა) სამართლის 
სხვა დარგებისაგან მკვეთრად 
განსხვავებულ ხასიათს ატარებს, რაც 
გამოიხატება მის არამატერიალურ 
ბუნებაში - ავტორობის უფლება, 

Intellectual property, more concretely, 
copyrights (scientific, literary, arts 
works, which represent the result of 
intellectual-creative activity, despite 
of the purpose, goodness or badness, 
genre, volume, form and means of 
expression) carry the character, which 
is strongly distinct from the other 
fields of law, and which is expressed 
in its incorporeal nature – right to an 
authorship, right to a name, right to 
inviolability of a composition, right to 
respect of reputation… (The Georgian 
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სახელის უფლება, ნაწარმოების 
ხელშეუხებლობის უფლება, 
რეპუტაციის პატივისცემის უფლება... 
(საქართველოს კანონი „საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებების შესახებ მე-
17 მუხლი). საავტორო უფლებებთან 
დაკავშირებული დავების აბსოლუტური 
უმრავლესობა სწორედ ამ უფლებების 
დარღვევით წარმოიშვება. კერძოდ, 
მომხმარებლის მიერ გამოყენებული 
ნაწარმოები ავტორის მითითების 
გარეშე. ყველაზე ვანდალურ 
შემთხვევაში კი, „საკუთრებად“ 
გასაღებაა (პლაგიატი).

სწორედ ამიტომ, ბუნებაში ყველაზე 
დიდ პრობლემას წარმოადგენს 
საავტორო უფლებების ობიექტური 
დაცვა, რადგან ის არის პიროვნების 
გონებრივ-შემოქმედებითი 
საქმიანობის ხორცშესხმა, პროდუქტი 
- ავტორის შინაგანი სამყაროს 
(ნაფიქრის, ნააზრევის) გამომზეურება, 
ძალიან ინდივიდუალური და 
თქმა არ უნდა, არამატერიალური 
საკუთრება, რომლის მოწესრიგებაც 
არც თუ ისე მარტივია. სირთულეს 
წარმოადგენს ის, რომ მონათესავედ 
შეიძლება ბევრი ფიქრობდეს, მაგრამ 
ინტელექტუალური „ქურდობისაგან“ 
დაცვის კუთხით, სასიცოცხლო 
მნიშვნელობისაა მითითების გაკეთება, 
რათა ავტორების ინტელექტუალური 
საკუთრება არ დაიკარგოს, რომელიც, 
ჩემი აზრით, ყველა სხვა შრომაზე 
ღირებული და დასაფასებელია.

როდესაც ინტელექტუალურ 
საკუთრებაზე ვსაუბრობთ, 
საგულისხმოა იდეის სამართლებრივ 
მდგომარეობაზე ფიქრიც. მოქმედი 
კანონმდებლობით მასზე საავტორო 
უფლება არ ვრცელდება და ალბათ, 
ბუნებრივიცაა - მას, რასაც ობიექტური 
ფორმა არ გააჩნია ვერ დავიცავთ. 
მაგრამ როგორ უნდა შემცირდეს 
და ავირიდოთ თავიდან იდეის 
„ქურდობები“? ინტელექტუალური 
საკუთრება, ნაწარმოებები, ხომ 

law “On Copyright and Neighbouring 
Rights”, article 17). The vast majority 
of copyrights related disputes occur 
from breach of these rights, to be more 
precise, from usage of a piece of work 
by an user without mentioning an 
author, and, in the most vandalic case – 
from declaring it as an own “property” 
(plagiary).

That’s why, in nature, the mostly 
difficult problem is protection of 
copyrights, as it’s an embodiment of a 
person’s intellectual-creative activity, 
a product – disclosure of an author’s 
internal world (thoughts, ideas), 
it’s very individual, and, of course, 
incorporeal property, regulation of 
which is not so easy. The difficulty 
lies in the fact that, many can think 
relatively, but from the point of view of 
protection from the intellectual “theft”, 
it’s vital to mention an author, in order 
not to lose the intellectual property of 
authors, which, in my opinion, are more 
valuable and appreciable than all the 
other forms of labour.

When we speak about the intellectual 
property, we should consider a legal 
position of an idea. According to the 
active legislation, copyright doesn’t 
cover it (a legal position of an idea) 
and, perhaps, it’s natural – we can’t 
protect something, which doesn’t 
have an objective form, but how can 
we reduce and avoid “stealing” of 
ideas, as the intellectual property, 
compositions are created as a result of 
the internal acts – ideas, imaginations, 
fantasies, thinking? Therefore, every 
single artist, writer and poet should 
ensure protection of his/her own 
intellectual property, should cooperate 
with a corresponding right protection 
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სწორედ შინაგანი აქტების - იდეების, 
წარმოსახვების, ფანტაზიის, 
აზროვნების შედეგად იქმნება? 
სწორედ ამიტომ, თითოეულმა 
შემოქმედმა უნდა იზრუნოს საკუთარი 
ინტელექტუალური საკუთრების 
დაცვაზე, ითანამშრომლოს შესაბამის 
უფლებადამცველ ორგანიზაციასთან, 
გაიგოს მეტი მისი უფლებების 
შესახებ და განახორციელოს თავისი 
არამატერიალური საკუთრების 
კანონიერი დაცვა ბრაკონიერებისაგან.

დღეს მოქალაქეთა ცნობიერება 
შედარებით ამაღლებულია საავტორო 
უფლებების დაცვის კუთხით, 
მაგრამ ეს არაფერია სასურველთან 
შედარებით. იმედს ვიტოვებ, მალე ამ 
პროცედურას შესაბამისი სამთავრობო 
სტრუქტურებიდანაც მიექცევა 
სათანადო ყურადღება, მოქმედი 
კანონმდებლობა უფრო დაიხვეწება, 
შემოქმედები და მომხმარებლები 
უფრო მეტ დაინტერესებას 
გამოიჩენენ, სამართლის ფაკულტეტის 
სტუდენტებსაც გაუჩნდებათ სურვილი 
ამ სფეროში მოღვაწეობის და ჩვენც 
ერთიანად მივიღებთ თითოეული 
ავტორის დაცულ ინტელექტუალურ 
საკუთრებას, რომელიც ქვეყნის 
კულტურული (მეცნიერება, 
ხელოვნება, ლიტერტურა) და 
ეკონომიკური (სამრეწველო 
საკუთრება - სასაქონლო ნიშნები, 
პატენტი, არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციისგან თავის დაცვა, 
გეოგრაფიული ადგილწარმოების 
აღნიშვნები, გუდვილი, ნოუ-ჰაუ...) 
განვითარების საფუძველია.

organization, learn more about his/
her rights and implement legitimate 
protection of his/her own intangible 
property from poachers. 

Today, the public awareness is 
relatively high in regard to protection 
of copyrights, though this is nothing 
in comparison with what it should be. 
I hope that soon, this procedure will 
be paid proper attention from the side 
of relevant governmental structures, 
the active legislation will improve 
more, the artists, writers and poets, 
as well as, the users will express more 
interest, the law faculty students will 
have desire to act in this field and, in 
total, we will have protected copyright 
of each author, which is the basis for 
cultural (science, arts, literature) and 
economic (industrial property – a trade 
mark, patent, protection of oneself 
from the unfair competition, appellation 
of origin and geographical indication, 
goodwill, know-how…) development of 
the country.
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COMPUTER SOFTWARE, AS THE SUBJECT TO COPYRIGHT 
AND THE PROBLEM OF ITS LEGAL PROTECTION

კომპიუტერული პროგრამა, როგორც 
საავტორო უფლებების ობიექტი და მისი 

სამართლებრივი დაცვის პრობლემა

თანამედროვე სამყაროს განვითარების 
პირობებში, კომპიუტერული 
პროგრამების საჭიროებიდან 
გამომდინარე, აუცილებელი გახდა 
მათი სამართლებრივი დაცვის 
უზრუნველყოფა. არა მხოლოდ 
საქართველოში, მთელ მსოფლიოში 
დგას კომპიუტერული პროგრამების 
უკანონო გამოყენების პრობლემა, რაც 
არღვევს კომპიუტერული პროგრამის 
შემქმნელის საავტორო უფლებებს, 
რადგან კომპიუტერული პროგრამა 
მისი ინტელექტუალურ შემოქმედებითი 
საქმიანობის შედეგია.  
 
2009 წლის მაისში “Business Software 
Alliance and IDC Global Software”-
ის მიერ ჩატარებული კვლევის 
შედეგების შესაბამისად, საქართველო 

In the conditions of development of 
the modern world, deriving from the 
need for computer programs, it became 
necessary to ensure provision of their 
legal protection. Not only in Georgia, 
but in the whole world, there exists the 
problem of unlawful usage of computer 
software, which violates copyright of 
a creator of software, as the latter is 
a result of his/her intellectual-creative 
activity.

In May, 2009y., according to the 
research conducted by “Business 
Software Alliance and IDC Global 
Software”, Georgia was named as the 
country, where usage of unlicensed 
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სტუდენტური კლუბი

დასახელებულ იქნა ქვეყანად, 
რომელშიც ყველაზე მეტად იყო 
გავრცელებული არალიცენზირებული 
კომპიუტერული პროგრამების 
გამოყენება. ისეთ სახელმწიფო 
ორგანოებშიც კი, როგორიც 
არის სამინისტროები, 30000 
პერსონალური კომპიუტერიდან 70%-
ში არალიცენზირებული პროგრამებია 
გამოყენებული. არალიცენზირებული 
კომპიუტერული პროგრამების 
გამოყენების თვალსაზრისით, 
მაღალ პროცენტულ მაჩენებელს 
ვხვდებით სომხეთში, აზერბაიჯანსა და 
უკრაინაშიც.  

„საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 
თანახმად, კომპიუტერული პროგრამა 
წარმოადგენს ,,ინსტრუქციათა 
ერთობლიობას, სიტყვების, კოდების, 
სქემების ან მანქანით წაკითხვადი 
სხვა ფორმით, რომელიც საშუალებას 
იძლევა აამოქმედოს კომპიუტერი 
განსაზღვრული შედეგების 
მისაღწევად“. კანონი კომპიუტერული 
პროგრამის ცნების ქვეშ მოიაზრებს 
კომპიუტერული პროგრამის 
დიზაინის მოსამზადებელ მასალასაც. 
კომპიუტერული პროგრამა ვრცელდება 
ყველა სახის კომპიუტერულ სისტემაზე 
და ის შეიძლება გამოიხატოს 
ნებისმიერი ენით, ფორმით, მათ შორის, 
საწყისი ტექსტისა და ობიექტური 
კოდის სახითაც. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 
საქართველოში კომპიუტერული 
პროგრამა საავტორო უფლებების 
დაცვის ობიექტს წარმოადგენს, თუმცა 
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ კანონი სრულად ვერ ქმნის 
კომპიუტერული პროგრამების დაცვის 
გარანტიას, რადგან ის მხოლოდ ზოგად 
დებულებებს გვაწვდის კომპიუტერული 
პროგრამის, როგორც საავტორო 
უფლების ობიექტის თაობაზე. 

ევროპარლამენტის მიერ ამ საკითხის 
მოსაწესრიგებლად 2009 წელს 

computer software was mostly spread. 
Even in such state organs, as are 
Ministries, in 70% of 30000 personal 
computers, unlicensed computer 
programs were being used. From the 
point of view of usage of unlicensed 
software, there is high rate index in 
Armenia, as well as, in Azerbaijan and 
Ukraine.

According to the Georgian law “On 
Copyright and Neighbouring Rights”, 
computer software is “totality of 
instructions, in the shape of words, 
codes, diagrams or other forms 
readable by a machine, which give an 
opportunity to activate a computer for 
the purpose of achievement of definite 
results”. Under the notion of computer 
program, the law also implies the 
preparation material for the design of 
computer software. Computer software 
covers all computer systems and it can 
be expressed through any language, 
form, including, an initial text and 
objective code.

Deriving from the above mentioned, in 
Georgia, computer software is a subject 
to protection by copyright, though, the 
law “On Copyright and Neighbouring 
Rights” can’t fully guarantee protection 
of computer programs, because 
it provides us only with general 
statements on computer software, 
where the latter is referred to as the 
subject to protection by copyright. 
For the purpose of regulation of this 
question, in 2009y., the European 
Parliament passed the directive 
“On Legal Protection of Computer 
Software”, which creates guarantees 
for protection of computer programs, 
though even in the conditions of 
existence of such legal basis for 
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მიღებულია დირექტივა კომპიუტერული 
პროგრამების სამართლებრივ 
დაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც 
კომპიუტერული პროგრამების 
დაცვის გარანტიებს ქმნის, თუმცა, 
დაცვის ასეთი საკანონმდებლო 
საფუძვლების არსებობის პირობებშიც 
კი, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 
კომპიუტერული პროგრამების 
არალეგალურად გამოყენების 
პრობლემა კვლავ აქტუალურია. 
კომპიუტერული პროგრამების, 
როგორც საავტორო უფლებების 
ობიექტის დაცვისათვის, 
პირველ რიგში, სახელმწიფოში 
უნდა არსებობდეს სათანადო 
საკანონმდებლო მოწესრიგება, 
კომპიუტერული პროგრამების 
უკანონო გამოყენებასთან 
დაკავშირებით წარმოებული 
დავების განხილვა და გადაწყვეტა 
კი აუცილებლად, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ნორმების 
საფუძველზე უნდა ხორციელდებოდეს. 
ამასთან, დავის სამართლიანი 
განხილვა მნიშვნელობას კარგავს, 
თუ არ იარსებებს გადაწყვეტილების 
აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმები. 

შესაბამისად, რეკომენდებულია 
მოხდეს ეროვნული კანონმდებლობის 
სრულყოფა, მისი ჰარმონიზაცია 
საერთაშორისო სტანდარტებთან, 
საკანონმდებლო რეგულაციები კი, 
რეალურ გარანტიებს უნდა ქმნიდნენ 
კომპიუტერული პროგრამების 
არაკანონიერად გამოყენების თავიდან 
ასაცილებლად, რათა დაცულ იქნეს 
პროგრამის შემქმნელის საავტორო 
უფლებები. 

protection, in the EU countries, the 
problem of unlawful usage of computer 
software is still topical.

For protection of computer programs, 
as the subjects to copyright, first of 
all, there should exist proper legal 
regulation in a country, and discussion 
and resolution of disputes formed in 
regard to unlawful usage of software, 
by all means,  should be implemented 
on the basis of the norms consider 
by the law. Besides that, the legal 
discussion of the dispute loses its 
meaning, if there is no effective 
mechanism for execution of the 
decision. 

Accordingly, it’s recommended 
to improve national legislation, to 
harmonize it with the international 
standards, and as for the legislative 
regulations, in order to protect 
copyright of an author of software, 
they (legislative regulations) should 
create real guarantees for avoidance of 
unlawful usage of computer programs.
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გიორგი კალანდია / Giorgi Kalandia
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GEORGIAN PAINTINGS FROM GEORGE KALANDIA
(PART TWO)

ქართული მხატვრობა 
გიორგი კალანდიასგან

(ნაწილი მეორე)

გიგო გაბაშვილის საუკეთესო 
ნაწარმოებების შთაგონებითაა 
დაწერილი გიგო ზაზიაშვილის  (1868-
1952) ტილოები. თვითნასწავლი 
მხატვარი გაღარიბებული გლეხის 
ოჯახიდან იყო, ამიტომ, მან პროფესიული 
განათლების მიღება ვერ შეძლო 
და ბუნებით მომადლებული ნიჭის 
წყალობით ბევრი დაუვიწყარი 
ნამუშევარი შექმნა. ზაზიაშვილის 
ნაწარმოებთა შორის აღსანიშნავია 
“ყარაჩოღელის პორტერეტი”, 
რომელიც მსახიობ დვანაძის როლის 
მიხედვით შეიქმნა. ზაზიაშვილმა ამ 
ნამუშევარში XIX საუკუნის თბილისის 
ქალაქური ცხოვრების კოლორიტი ერთი 
პერსონაჟის ხასიათით ბრწყინვალედ 
გადმოსცა.... ყარაჩოღელი გადაშლილ 
წიგნთან ზის, ოდნავ მარცხნივ 
გადახრილა, საუკეთესო ჩოხა 
აცვია, ატლასის ახალუხის ნაკეცები 
და ოდნავ შემოჭერილი ქამარი 

By inspiration of the best works of 
Gigo Gabashvili, the paintings of Gigo 
Zaziashvili (1868-1952) are created. 
The self-taught painter, originated from 
the peasants’ poor family, couldn’t get 
a professional education and created a 
lot of unforgettable works thanks to the 
talent granted by the nature. Among 
Zaziashvili’s works the “The Portrait of a 
Qarachogheli”, worth mentioning, which 
was created by the role of the actor 
Dvanadze.  In this work, by the mood of 
the one character, Zaziashvili managed 
to brilliantly express the colouring of the 
XIX century Tbilisi … The qarachogheli 
sits at an opened book, he is a little bit 
bent on the left side, he is wearing the 
best chokha, the tucks of silk akhalukhi 
and slightly tightened belt enliven him 
even more. The qarachogheli looks at 
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ცხოველმყოფელობას აძლიერებს. 
ყარაჩოღელი საოცრად მეტყველი 
თვალებით შემოგვყურებს, მისი 
დიდი ულვაშები და წაწვეტებული 
ქუდი მიუთითებს, რომ იგი 
დარბაისელ თბილისელ მოქალაქეთა 
წარმომადგენელია. ყარაჩოღელის სახე 
დახატულია ტექნიკური სრულყოფით, 
პორტრეტში კი შუქ-ჩრდილების 
განლაგება მომწიფებული მხატვრის დიდ 
ოსტატობაზე მიუთითებს.

არამარტო ქართული ფერწერის, 
არამედ მთელი ქართული ხელოვნების 
ისტორია წარმოუდგენელია 
ნიკო ფიროსმანაშვილის გარეშე. 
ცნობები ფიროსმანის ცხოვრების 
შესახებ უმეტესად შეკრებილია მისი 
გარდაცვალების შემდეგ. დაიბადა 
გლეხის ოჯახში, რომელიც ადრევე 
გადასახლდა შულავერში. მშობლების 
გარდაცვალების შემდეგ, ფიროსმანი 
თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. 

us with amazingly expressive eyes. His 
big mustache and pointed hat indicate 
that he is a representative of respectable 
citizens of Tbilisi. The face of qarachogheli 
is painted with the technical perfection 
and disposition of light and shade on the 
portrait tells about the great mastership of 
a mature painter.

Not only the history of the Georgian 
painting, but also the whole Georgian 
art history can’t be imagined without 
Niko Pirosmanashvili. The data on 
Pirosmani’s life is mostly gathered after 
his demise. He was born in a family of a 
peasant, which, in the early times, moved 
to Shulaveri. After death of parents, 
Pirosmani moved to Tbilisi. Since his 
childhood, he had been expressing great 
interest toward painting, and was painting 
a lot. He didn’t receive a special education 
in painting. In 1880, he, together with 
the self-taught G. Zaziashvili opened an 
art studio, where he received orders on 
production of signboards. In 1890-1894 he 
worked as a guard on the Transcaucasian 
railway. Then, he also tried his luck in 
trading. On the range of XIX-XX centuries, 
he sought for a shelter at places of shop-
keepers and tavern-keepers. By their 
orders, he painted signboards, portraits, 
pictures. Until the end of his life, he 
couldn’t escape from poverty; time to 
time, “Georgian Painters’ Association” 
tried to ease his lot. Nevertheless, 
Pirosmanashvili died in loneliness, and 
even location of his grave is unknown to 
the public.

A lot has been written and said about 
Pirosmani, but the best of all his creative 
activity is reflected by the impressive first 
collection of works by Titsian Tabidze, 
Grigol Robakidze, Geronti Kikodze, Kiril 
Zdanevich and Kolau Chernyaevsky 
dedicated to Pirosmani. He never attended 
any school, neither of an academy, nor 
of a museum, not even of a studio, didn’t 
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“ყარაჩოღელის პორტერეტი” / “The Portrait of a Qarachogheli”
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ბავშვობაშივე იჩენდა დიდ ინტერესს 
მხატვრობისადმი, ბევრს ხატავდა 
კიდეც. სპეციალური სამხატვრო 
განათლება არ მიუღია. 1880-იან 
წლებში თვითნასწავლ გ. ზაზიაშვილთან 
ერთად გახსნა ფერწერის სახელოსნო 
და აბრების შეკვეთებს ღებულობდა. 
1890-1894 წლებში კონდუქტორად 
მუშაობდა ამიერკავკასიის რკინიგზაზე, 
შემდეგ, ვაჭრობაშიც სცადა ბედი. XIX-
XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისელ 
მედუქნეებთან და მიკიტნებთან 
აფარებდა თავს, მათი შეკვეთით ხატავდა 
აბრებს, პორტრეტებს, სურათებს. 
სიცოცხლის ბოლომდე გაჭირვებას თავი 
ვერ დააღწია; ქართველ მხატვართა 
საზოგადოება დროდადრო ცდილობდა 
შეემსუბუქებინა მისი ხვედრი. თუმცა, 
ფიროსმანაშვილი მარტოობაში 

study masterpieces of painting, or wall 
paintings. He looked at the world directly, 
with the eyes of a child who had just 
fallen from heaven. Therefore, his artistic 
vision has a touch of wonderful innocence, 
unexpectedness and primitiveness. He 
often breaks the laws of prospect, his 
picture is primitive, and his palette is 
poor by colour: He loves the black colour, 
beige, yellow, dark blue, wine colour and 
white. He uses other tones more seldom. 
He paints simply, unobtrusively, just the 
way we take a breath, or walk, or satisfy 
some elementary biological needs. He 
achieves the strongest artistic effect by 
the simplest mean. He paints on a tin, 
carton, more often on a black mushamba, 
and when he needs a black colour, he just 

“მწეველი კაცი” / “Smoker”
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გარდაიცვალა და მისი საფლავიც უცნობი 
დარჩა. 

ფიროსმანზე უამრავი დაიწერა და ითქვა, 
თუმცა, მისი მოღვაწეობა ყველაზე 
შთამბეჭდავად ფიროსმანისადმი 
მიძღვნილ პირველ კრებულში ტიციან 
ტაბიძემ, გრიგოლ რობაქიძემ, გერონტი 
ქიქოძემ, კირილ ზდანევიჩმა და 
კოლაუ ჩერნიაევსკიმ  გადმოსცეს 
მას არავითარი სკოლა არ გაუვლია, 
არც აკადემიის, არც მუზეუმის, არც 
ატელიესი, არ შეუსწავლია არც 
სანიმუშო მხატვრული ტილოები, არც 
მხატვრული კედლები, მან ქვეყანას 
უშუალოდ შეხედა, ციდან ჩამოვარდნილი 
ბავშვის თვალებით. ამიტომ, მის 
მხატვრულ ხილვას გასაოცარი 
გულუბრყვილობის, მოულოდნელობის 
და პირველყოფილობის ბეჭედი აზის. 
ის ხშირად არღვევს პერსპექტივის 
კანონებს, მისი სურათი პრიმიტიულია, 
მისი პალიტრა ღარიბია ფერებით: 
მას უყვარს შავი ფერი, ჩალისფერი, 
ყვითელი, მუქი ლურჯი, ღვინისფერი და 
თეთრი. სხვა ტონებს იშვიათად ხმარობს. 
ხატავს უბრალოდ, ძალდაუტანებლად, 
ისე, როგორც ჩვენ ვსუნთქავთ, ან 
დავდივართ, რაიმე ელემენტარულ 
ბიოლოგიურ მოთხოვნილებას 
ვიკმაყოფილებთ. უძლიერეს მხატვრულ 
ეფექტს უმარტივესი საშუალებით 
აღწევს. ხატავს თუნუქზე, კარდონზე, 
უფრო ხშირად შავ მუშამბაზე, და როცა 
თალხი ფერი სჭირდება, მუშამბაზე 
თავისუფალ ადგილს სტოვებს. 
ორიოდე ხაზის მოსმით ის იძლევა 
ცხვრის ფარის შთაბეჭდილებას, მთის 
პეიზაჟს ან გამომეტყველებას. ერთ 
გრძელ ტილოზე მთელი ამბავი აქვს 
მოთხრობილი: თავადიშვილების ქეიფი 
გაშლილ მინდორში, საფქვავის მიტანა 
სოფლის წისქვილში, მლოცველების 
გამგზავრება ჩარდახიანი ურმებით, 
ყაჩაღების მიერ მგზავრის გაძარცვა, 
ჩაფრების განგაში, დღეობა ეკლესიის 
ეზოში. ამ მარტივი საშუალებებით 
ის იძლევა მეცხრამეტე საუკუნის 
საქართველოს ეთნოგრაფიულ სურათს, 
რომლის მსგავსი მრავალფერადობის და 
მხატვრული ჭეშმარიტების მხრივ, ჯერ 
არავის შეუქმნია.

leaves a free space on the mushamba. By 
applying a couple of lines, he creates the 
impression of a flock of sheep, a mountain 
landscape or a look. He puts a whole story 
on one long painting: A feast of princes 
in the open field, bringing of a grinder to 
the village mill, departure of prayers on 
a carriage with an awning, robbery of a 
wanderer by robbers, alarm of soldiers, 
and celebration of a name-day in the 
church yard. Through these simple means, 
he gives an ethnographic picture of the 
XIX century Georgia, similar to which, 
from the point of view of colourfulness 
and artistic genuineness, has nobody 
created so far.

We have very few information about his 
personality. He didn’t search neither for 
buyers, nor for popularity, and when the 
society got interested in him, he was dead 
already. Though, as it seems, he had a 
peculiar intellect and strong will. He was 
more a human, than an artist, and was 
more an artist than a master. Almost 
all of his pictures are imbued with an 
inexpressible lyricism. He seldom seeks 
dramatic stories. Some, strange world of 
ghosts opens in front of us, and when we 
look at the people and animals created 
by his brush, we remember the words 
from “Visramiani”: “The life is a state of 
sleeping and we are all dreams in it”.

The complicated and sometimes even full 
of resistance creative path of the painter 
David Kakabadze (1889-1952), on the 
one hand is characterized with the wish 
of deepening of national traditions, giving 
them innovative shade, and on the other 
hand – comprehension of the newest 
movements of the European art and their 
practical mastering. Precisely in this, one 
random, irreconcilable “resistance” is 
expressed the holistic nature of the artist, 
conformity of the pre-set programme 
and an incomparability of his creative 
individuality.
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ჩვენ ძლიერ ცოტა ვიცით მისი 
პიროვნების შესახებ, ის არ ეძებდა 
მყიდველებს, არ ეძებდა პოპულარობას, 
როცა საზოგადოებამ ინტერესი 
გამოიჩინა, ის უკვე გარდაცვლილი 
იყო. მაგრამ, როგორც სჩანს, მას 
თავისებური ინტელექტი და მძლავრი 
ნებისყოფა ჰქონდა, უფრო ადამიანი იყო,  
ვიდრე ხელოვანი, უფრო ხელოვანი, 
ვიდრე ოსტატი. თითქმის ყველა მისი 
სურათი გამოუთქმელი ლირიზმითაა 
გამსჭვალული. ის იშვიათად ეძებს 
დრამატიულ სიუჟეტებს. რაღაც უცნაური 
მოჩვენებათა ქვეყანა იშლება ჩვენ 
თვალწინ და როცა მისი ყალმით 
შექმნილ ადამიანებსა და ცხოველებს 
უცქერი, “ვისრამიანის” სიტყვები 
გაგონდება: “ქვეყანა ძილია და ჩვენ 
სიზმარნი ვართ მას შინა”.

მხატვარ დავით კაკაბაძის (1889-1952) 
რთულ, ზოგჯერ წინააღმდეგობებით 
აღსავსე შემოქმედებით გზას ახასიათებს, 
ერთის მხრივ, ეროვნული ტრადიციების 
გაღრმავების, მათთვის ახლებური 
ელფერის მინიჭების მისწრაფება, და 
მეორეს მხრივ - XX საუკუნის დამდეგის 
დასავლეთ ევროპის ხელოვნების 
“უახლეს” მიმდინარეობათა გააზრებისა 
და პრაქტიკული შეთვისების წადილი. 
სწორედ ამ, ერთ შემთხვევით, 
შეურიგებელ “წინააღმდეგობებში” 
ევლინება მხატვრის ხასიათის 
მთლიანობა, წინასწარ დასახული 
პროგრამის განხორციელების 
კანონზომიერება, მისი შემოქმედებითი 
ინდივიდუალობის უბადლოება.
დავითი ბავშობიდანვე გაიტაცა 
ხელოვნებამ. იგი ჯერ კიდევ 
მოწაფეობისას ბევრს ხატავდა 
ნატურიდან, იღებდა ხანმოკლე ხატვის 
გაკვეთილებს ჩამოსული მხატვრებისგან, 
ეზიარა სახელმძღვანელოებით ხატვის 
ტექნიკას. პეტერბურგში საუნივერსიტეტო 
კურსთან ერთდროულად გადის 
ნახატისა და ფერწერის სასწრაფო 
აკადემიურ სკოლას მხატვარ დიმიტრიევ-
კავკაზსკის სახელოსნოში. იგი აქ გაეცნო 
რუსულ და დასავლეთევროპული 
მხატვრობის უახლეს მიმდინარეობებს 
და დაჯგუფებებს. სტუდენტობის 
წლებში დაიწყო ძვ. ქართული 

Since his childhood, David had been 
fascinated by the art. As early as during 
school years, he painted a lot from model, 
he received short-course tuitions from 
the guest painters and learnt a technique 
of painting from manuals. In Petersburg, 
in parallel to the university course, he 
took drawing and painting classes in the 
studio of the painter Dimitryev-Kavkazsky. 
Here, he was introduced to the newest 
movements and groupings of Russian 
and Western European painting. In the 
student years he started studying the 
Old Georgian art. Kakabadze stayed in 
Petersburg until 1918y. The landscapes 
from the natural surroundings painted in 
Finland and Georgia, 3 self-portraits (“A 
Self-Portrait at a Mirror”, 1913y., “A Self-
Portrait with a Pomegranate”, 1913y., “A 
Self-Portrait in a Grey Dressing-Gown”, 
1917y.) belong to this period. Besides 
of realistic works, Kakabadze created 
paintings of a cubistic character (“The 
Funeral in Imeretia”, 913y., “A Self-
Portrait”, 1913y.).

In 1918-1919y.y., Kakabadze lived in 
Georgia. In this period of time, his, as 
of clearly distinctive painter, creative 
style developed its final form. Kakabadze 
produced the first masterpieces of the 
cycle of Imeretian landscapes. In contrary 
to his early landscapes, these are not 
the direct reflection of the nature, but 
are the pictures constructed according 
to the clearly defined principles, where 
a generalized form of the Imeretian 
nature is expressed; the composition 
is characterized with light, classical 
technique. Kostantine Gamsakhurdia, 
who was impressed by his works of this 
period, will write in his (of Konstantine 
Gamsakhurdia) memoirs: “In front of me is 
the still life painting by David Kakabadze – 
Imeretian jug protected with  white maize 
leaves, two rods and one little ladle and 
one pitcher washing brush. These are 
little precious details of the country which 
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დავით კაკაბაძე პარიზში / David Kakabadze in Paris
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დავით კაკაბაძე / David Kakabadze
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ხელოვნების კვლევა. პეტერბურგში 
კაკაბაძე 1918 წლამდე  დარჩა. ამ 
პერიოდს მიეკუთვნება ფინეთსა 
და საქართველოში ნატურიდან 
დახატული პეიზაჟები, 3 ავტოპორტრეტი 
(“ავტოპორტრეტი სარკესთან”, 1913, 
“ავტოპორტრეტი ბროწეულით”, 1913; 
“ავტოპორტრეტი რუხ ხალათში”, 1917). 
რეალისტურ ნამუშევრებთან ერთად 
კაკაბაძემ შექნმნა კუბისტური ხასიათის 
სურათებიც (“დასაფლავება იმერეთში”, 
1913; “ავტოპორტრეტი” 1913). 
1918-1919 წლებში, კაკაბაძე 
საქართველოში ცხოვრობდა. ამ 
პერიოდში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა 
მისი, როგორც მკაფიო თავისებურებების 
მქონე მხატვრის, შემოქმედებითი 
სახე. კაკაბაძემ შექმნა იმერული 
პეიზაჟების ციკლის პირველი 
ნიმუშები. ადრინდელი პეიზაჟებისაგან 
განსხვავებით, ისინი ბუნების უშუალო 
ასახვას კი არ წარმოადგენენ, არამედ 
მკაფიოდ გამოკვეთილი პრინციპების 
თანახმად აგებულ სურათებს, 
რომლებშიც მოცემულია იმერეთის 
ბუნების განზოგადებული სახე; 
კომპოზიციას ახასიათებს ნათელი, 
კლასიკური ტექნიკურობა. მისი ამ 
პერიოდის ნამუშევრებით მოხიბლული 
კონსტანტინე გამსახურდია თავის ერთ-
ერთ მოგონებაში დაწერს: “ჩემს წინაშეა 
დავით კაკაბაძის ნატურმორტი - თეთრი 
ნაქურჩელათი პირდაცული იმერული 
დოქი, ორი ორშიმო და ერთი პაწია 
ღვინის სარწყავი და ერთი სარცხი. ეს 
პატარა ძვირფასი დეტალებია ღვინის 
მომყვანი და ღვინის მოყვარული 
ქვეყნისა.

ეს უმნიშვნელო საგნები ისეთი 
სიყვარულითაა გაკეთებული, 
უეჭველად გაგივლის ასეთი აზრი: 
სამშობლოსადმი სიყვარული იწყება 
ხანდახან არა ნაციონალური კულტურის 
დიდი ძეგლებიდან, არამედ უმცირესი 
წვრილმანებიდან და ამის შემდეგ, 
ეს ატავიზმისგან შემორჩენილი 
რემინისცენცია იძლევა ახალსა და ახალ 
ხარისხებზე აღზევების სტიმულს. 
იასპისფერი სვანური ცა ჯერ არ 
გაუბოლავს ლოკომოტივებისა და 
ქარხნების კვალს და მხოლოდ საბჭოური 

cultivates wine and loves it (the wine).
These, unimportant items are painted with 
such affection, that, undoubtedly, you will 
think: Sometimes, love for the motherland 
starts not from the great monuments, but 
from the smallest things and then this 
reminiscence, remained from atavism, 
gives a stimulus to rising on new and new 
degrees. 

The jasper coloured Svanetian sky 
has not been smoked by the traces of 
locomotives and factories, and only after 
establishment of the Soviet power, the 
first car entered this territory. 
Svanetia is still a plentiful and untouched 
treasury, full of ancient legends and 
myths. Its glaciers, hills and tablelands, 
Svanetian flora and fauna form an 
extremely rich material for the landscape.
D. Kakabadze dedicated the whole series 
of watercolour paintings to this dream 
region.

In 1918y., Kakabadze created a picture 
“Imeretia – My Mother”, where on the 
background of the Imeretian landscape 
characteristic for the painter, an allegoric 
figure of an old woman is depicted. In 
the same year, he created a laconic and 
graphically distinct “Imeretian Still Life”, 
the paintings expressing the Old Tbilisi 
and series of Tsaghveri, all belong to this 
period.

In 1920-1927y.y., David Kakabadze 
prolifically worked in Paris, where he 
artistically mastered the achievements of 
the visual arts and science.
The aspiration characteristic to David 
Kakabadze in regard to creation of series 
of works takes its beginnings in his 
philosophy of art. In a concrete period of 
time, from the same material, he created 
tens of paintings, which carry the identical 
format.

His aim to create series of pictures in 
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ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 
შევიდა აქ პირველი მანქანა.
სვანეთი ჯერაც უხვი და ხელშეუხებელი 
საჭურჭლეა, ძველთა-ძველი 
ლეგენდებითა და მითებით აღვსილი. 
მისი მყინვარები, ბექობები და ზეგნები, 
სვანური ფლორა და ფაუნა უმდიდრესი 
მასალაა პეიზაჟისტისათვის.
ამ საოცნებო მხარეს უძღვნა მთელი 
სერია აკვარელებისა დ. კაკაბაძემ”.
1918 კაკაბაძემ შექმნა სურათი “იმერეთი 
- დედაჩემი”, სადაც მხატვრისთვის 
ჩვეული იმერეთის პეიზაჟის ფონზე 
გამოსახულია მოხუცი ქალის 
ალეგორიული ფიგურა. ამავე წელს, 
შექმნა ლაკონიური და გრაფიკულად 
მკაფიო “იმერული ნატიურმორტი”, ამავე 
პერიოდს განეკუთვნება ძვ. თბილისის 
ამსახველი ნახატები და წაღვერის სერია. 
1920-1927 წლებში, დავით კაკაბაძე 
ნაყოფიერად მუშაობს პარიზში, 
სადაც შემოქმედებითად ითვისებს 
თანამედროვე სახვითი ხელოვნების, 
აგრეთვე მეცნიერების მიღწევებსაც.
დავით კაკაბაძისთვის დამახასიათებელი 
ლტოლვა ნამუშევრების სერიათა 
შექმნისადმი სათავეს იღებს მის 
სამხატვრო ფილოსოფიაში. დროის 
გარკვეულ მონაკვეთში იგი ერთი და 
იგივე მასალით ასრულებდა ერთნაირი 
ფორმატის ათობით სურათს.
მისი ლტოლვა, შექმნას სურათების 
სერია, სხვადასხვა მხატვრულ-
სტილისტურ მანერაში, სათავეს იღებს 
მისი მხატვრულ შემოქმედების მრწამსში, 
რომელიც ჩამოყალიბებული აქვს თავისი 
შემოქმედების დასაწყისშივე. მას მიაჩნდა 
რომ ”ერთფეროვნება ეწინააღმდეგება 
ბუნებას” და “მრავალფეროვნება 
კი ცხოვრების საფუძველია”, რომ 
მხატვარმა თანამედროვე მსოფლიო 
ხელოვნების გზით უნდა იაროს, უნდა 
შეისწავლოს მემკვიდრეობაც, არა 
მხოლოდ იმისთვის, რომ აღიჭურვოს 
ენთუზიაზმით და გახდეს მისი 
მიმბაძველი, ანდა  ინტერპრეტატორი, 
არამედ იმისთვის, რომ სულიერად 
ამაღლდეს და შეიცნოს მისი შინაარსიო. 
სწორედ ეს აზრი გაატარა და გაიტანა 
კიდეც დ.კაკაბაძემ, როგორც ბუნების 
სურათების, ასევე სხვადასხვა 
მხატვრულ მანერაში გააზრებულ 
ავტოპორტრეტებშიც.

different artistic-stylistic manner, takes 
its beginning in his artistic creative belief, 
which he had formed already from the 
outset of his creative life. He considers 
that “Uniformity is against the nature” 
and “Diversity is the basis of life”, and 
he states that an artist should follow the 
path of the modern world art, though 
should study the heritage too, and s/he 
(an artist) should do all this not only to 
fill up with enthusiasm and become its 
(of the modern world art) imitator, or its 
interpreter, but for the purpose of spiritual 
rise and for perception of its content. 
Precisely, this opinion was carried out and 
kept by D. Kakabadze, as in the paintings 
of the nature, so in the self-portraits that 
are interpreted in different manners.

Dimitri Shevardnadze (1885-1937) - 
the Georgian painter, who saved the 
Old Georgian painting from ruining. He 
dedicated the whole of his life to the 
interests of the art. After finishing the  
College of Kutaisi (1906), by the black 
stone industrialists’ scholarship, he left for 
abroad to gain higher education.
For a short period of time, he lived at 
his brother’s place in Zurich. In 1907-
1912y.y., he studied at the Munich 
Academy of Arts. In 1912y., he was taking 
tuitions at Kholloshi’s studio, and at the 
same time, he was getting familiar with 
the museum work. Here, he started taking 
photos, and in hard days, he even worked 
as a retoucher in one of the photo studios.
Under the leadership of Dimitri 
Shevardnadze, “Georgian Artists’ Society” 
was established, and on the constituent 
assembly he was elected as the Deputy 
Chairman. Shevardnadze actively took 
part in the activity of “Georgian Historical 
and Ethnographic Society” (and, he was 
elected as a true member of the latter in 
1911y.). In 20s he was a representative 
of Tbilisi Revolutionary Committee in the 
activity of protection of Tbilisi Museum. He 
was elected as a Head of the Committee 
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დიმიტრი შევარდნაძე (1885-1937) 
ქართველი მხატვარი, რომელმაც ძველი 
ქართული მხატვრობა დაღუპვისაგან 
იხსნა. მან მთელი თავისი ცხოვრება 
ხელოვნების ინტერესებს მიუძღვნა. 
ქუთაისის სასწავლებლის დამთავრების 
(1906) შემდეგ ჭიათურის შავი ქვის 
მრეწველთა სტიპენდიით საზღვარგარეთ 
უმაღლესი განათლების მისაღებად 
გაემგზავრა.

მცირე ხანს ძმასთან ცხოვრობდა 
ციურიხში. 1907–12 წლებში სწავლობდა 
მიუნხენის სამხატვრო აკადემიაში. 
1912 წელს მეცადინეობდა ხოლოშის 
სახელოსნოში, ამავე დროს ეცნობოდა 
სამუზეუმო საქმეს. სწორედ აქვე დაიწყო 
ფოტოგრაფირება და მძიმე დღეებში 
რეტუშორადაც კი მუშაობდა ერთ-ერთ 
ფოტოსახელოსნოში. 
დიმიტრი შევარდნაძის თაოსნობით 
“ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება” 
დაარსდა,  დამფუძნებელ კრებაზე 
თავმჯდომარის მოადგილედ აირჩიეს. 
შევარდნაძე აქტიურად მონაწილეობდა 
საქართველოს საისტორიო და 
საეთნოგრაფიო საზოგადოების 
საქმიანობაში (რომლის ნამდვილ 
წევრად ერთხმად აირჩიეს 1911). 
20–იან წლებში იგი იყო თბილისის 
რევკომის წარმომადგენელი თბილისის 
მუზეუმების დაცვის საქმეში. აირჩიეს 
კულტურის ძეგლთა დაცვის კომიტეტის 
თავმჯდომარედ.

1916 წელს უშუალოდ მონაწილეობდა 
ნაბახტევის ღვთისმშობლის ეკლესიის 
(1412–31) მოხატულობის შესწავლა–
რესტავრაციაში. 1935 წელს მისი 
ინიციატივით, მხატვარ–რესტავრატორ 
შ. აბრამიშვილთან ერთად, კედლს 
მოშორებული, დასაღუპავად განწირული 
მოხატულობის ნაწილი ჩამოხსნა და 
საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში 
გადმოიტანა.

შევარდნაძის თაოსნობით 1917 წელს 
“დიდების ტაძარში” მოეწყო ქართული 
ფრესკის I გამოფენა, მისივე ინიციატივით 
ტრადიციად იქცა ფრესკის ასლების 
დაცვა საქართველოს მუზეუმებში. 1917 
წელს მონაწილეობდა ე. თაყაიშვილის 

on Protection of Cultural Monuments.
In 1916y., he took a direct part in study 
and restoration of Virgin Mary Church of 
Nabakhtevi (1412-1431). In 1935y., by his 
own initiative, together with the painter-
restorer Sh. Abramishvili, he took off the 
wall painting, which was separated from 
the wall and was doomed to ruin, and 
transferred it to the Art Museum.
In 1917y., under the leadership of 
Shevardnadze, in “The Temple of Glory” 
the first exhibition of the Georgian fresco 
was held. Besides that, by his initiative, 
keeping of copies of frescos in the 
Georgian museums was established as 
tradition. In 1917y, he participated in the 
expedition in the Southern Georgia held 
under the leadership of E.Takaishvili. In 
1918y., by the decision of Iv. Javakhishvili, 
an university emblem and seal were 
created (Dimitri Shevardnadze painted 
several versions of the latter). In 1925y., 
as a member of the group working on 
the project of the Georgian printing 
font conversion, formed within People’s 
Commissariat of Education, created a 
new variant of the graphical outline of the 
Georgian font.

He is an author of pictorial and graphic 
portraits, among which the following are 
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თაოსნობით სამხრეთ საქართველოში 
მოწყობილ ექსპედიციაში. 1918 წელს ი. 
ჯავახიშვილის გადაწყვეტილებით, შექმნა 
უნივერსიტეტის გერბი და ბეჭედი (დახატა 
რამდენიმე ვარიანტი). 1925 წელს, 
როგორც საქართველოს განსახკომთან 
შექმნილი ქართული სასტამბო შრიფტის 
გარდაქმნის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის 
წევრმა, ქართული შრიფტის გრაფიკული 
მოხაზულობის ახალი ვარიანტი შექმნა.
ავტორია ფერწერული და გრაფიკული 
პორტრეტებისა, რომელთა შორის 
გამოირჩევა: “ავტოპორტრეტი” (1910), 
“ნატიურმორტი ვარდებით” (1913), 
“ქალი ფანჯარასთან საკერავით” 
(1913), “მოხუცი პროფილში” (1914), 
“მათემატიკის მასწავლებელი” (1918).
შევარდნაძე იყო ერთ–ერთი პიონერი 
ქართულ სათეატრო და კინოს 
მხატვრობისა. მას ეკუთვნის ზ. 
ფალიაშვილის ოპერის “აბესალომ 
და ეთერის” დეკორაციებისა და 
კოსტიუმების ესკიზები (1924, რეჟ. კ. 
მარჯინაშვილის), მ. ბალანჩივაძის 
ოპერის “თამარ ცბიერისა” (1926) და 
დ. არაყიშვილის ოპერის “თქმულება 
შოთა რუსთაველზე” (1919) კოსტუმების 
ესკიზები, პირველი ქართული 
პანტომიმის (თ. ვახვახიშვილის 
“მზეთამზე”, 1929) კოსტიუმებისა და 
ბუტაფორიების ესკიზები. შევარდნაძე 
იყო პირველი ქართული მხატვრული 
ფილმის – “ქრისტინეს” (1916) 
დამდგმელი მხატვარი, აგრეთვე 
ფილმებისა: “ვინ არის დამნაშავე?” 
(1925), “ელისო” (1928), “ჯანყი გურიაში” 
(1929). 1937 წელს, საბჭოთა მთავრობამ 
მეტეხის დანგრევის გადაწყვეტილება 
მიიღო, თუმცა, დიმიტრი შევარდნაძის 
მეთაურობით ქართული ინეტელიგენციის 
ძლიერ წინააღმდეგობას შეხვდა.  
მაშინ ეკლესიის რეპლიკის (ასლის) 
შემცირებული ზომის  მუზეუმისთვის 
შექმნა გადაწყვიტეს, რომელსაც 
თავად დიმიტრი შევარდნაძე 
უხელმძღვანელებდა. ამ შეთავაზებაზე 
საბჭოთა ფუნქციონერებმა მხატვრისაგან 
მტკიცე უარი მიიღეს. შევარდნაძე 
წინააღმდეგობის გაწევისათვის 
მალე დააპატიმრეს და მოგვიანებით 
სიკვდილით დასაჯეს.

distinguished: “A Self-Portrait” (1910y.), 
“Still Life with Roses” (1913y.), “A Lady 
at the Window with Sewing Attributes” 
(1913y.), “An Old Man in the Profile” 
(1914y.), “A Teacher of Maths” (1918y.).
In the Georgian theatrical and movie 
painting, Shevardnadze was one of 
the pioneers. The theatre set and the 
sketches of costumes for Z. Paliashvili’s 
opera “Abesalom and Eteri” (1924y., 
directing by K. Mardjanishvili), sketches 
of costumes for M. Balanchivadze’s 
opera “Insidious Tamar” (1926y.) and 
D. Arakishvili’s opera “A Lgend of 
Shota Rustaveli” (1919y.), sketches for 
costumes and stage properties for the first 
Georgian pantomime (T. Vakhvakhishvili’s 
“Mzetamze” (“The Sun of the Suns”) 
1929y.), all belong to him. Shevardnadze 
was the production designer of the first 
Georgian fiction film – “Kristine” (1916y.), 
and of the following movies: “Who’s 
guilty?” (1925y.), “Eliso” (1928y.), “The 
Riot in Guria” (1929y.).

In 1937y., The Soviet government made a 
decision on destruction of Metekhi, though 
the government met a great resistance 
from the side of the Georgian intellectuals 
leaded by Dimitri Shevardnadze. Then, 
those in power decided to create a 
smaller sized replica of the church for 
the purpose of creation of a museum, 
which they planned to implement under 
the leadership of Dimitri Shevardnadze. 
On this proposal, the Soviet bureaucrats 
received a strong refusal from the painter. 
Shevardnadze was soon arrested for the 
resistance, and later he was executed.

Shalva Kikodze (1895-1921y.y.) is 
Modigliani and Mozart of the Georgian 
painting. In his works, figures speak, and it 
seems as if colours have musical sounds. 
In his (of Geronti Kikodze) letters, Geronti 
Kikodze writes: “Shalva Kikodze learnt 
painting almost at once together with 
speaking. He was drawing with a pencil 
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შალვა ქიქოძე (შუაში) / Shalva Kikodze (in the middle)
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შალვა ქიქოძე (1895-1921) ქართული 
მხატვრობის მოდილიანი და 
მოცარტია. მის ნამუშევრებში ფიგურები 
მეტყველებენ, ფერები კი თითქოს 
მუსიკალურ ჟღერადობას შეიცავენ. 
გერონტი ქიქოძე თავის წერილებში 
წერს “შალვა ქიქოძემ ხატვა თითქმის 
ლაპარაკთან ერთად დაიწყო. ის 
ფანქრით ხატავდა ყველაფერს, რასაც 
შეეძლო შთაბეჭდილება მოეხდინა ამ 
პატრიარქალურ და იდილიურ გარემოში 
აღზრდილ ბავშვზე… იგი ორი-სამი 
წლის იყო, როდესაც მარჯვენა ხელზე 
დამბლა დაეცა და იძულებული გახდა 
მარცხენა ხელით ეხატა”. გერონტი 
ქიქოძის და ნატალია კი, თვლიდა, 
შალვა ქიქოძეს ეს არ დაემართებოდა, 
რომ იგი – ჩვილი ბავშვი, დედის 
ავადმოყოფობის გამო, მისთვის 
მომვლელად მიჩენილ ახალგაზრდა 
გადიას ხელიდან არ გავარდნოდა. ამ 
საბედსიწერო შემთხვევის გამო, შალვა 
ქიქოძეს სამუდამოდ დაუზიანდა ხელი, 
თუმცა ამ ფიზიკურ ნაკლს მხატვრის 
თანამედროვეთა მოგონებით, მის 
შესანიშნავ გარეგნობაზე დიდად არ 
უმოქმედია. მხატვარი “მკვირცხლი 
ბუნების, გამხდარი, მაღალი, 
ლამაზი, უაღრესად განათლებული, 
იუმორის გრძნობით დაჯილდოებული 
ახალგაზრდა იყო” – იგონებდა ლადო 
გუდიაშვილი.

საკუთარი მომხიბვლელი გარეგნობა 
და რაც მთავარია ხასიათი მხატვარმა 
ბრწყინვალედ აჩვენა თავის 
ავტოპორტრეტში. ოდნავი კაეშანი 
შეპარვია მის სახეს, თუმცა შემოქმედის 
დაუოკებელი ნება მოსჩანს ელვარე 
თვალებში. შალვა ქიქოძე აქ ანტიკური 
ეპოსის გმირს უფრო ჰგავს, მაგალითად 
“პრომეთეს, რომელმაც მშვენიერი 
ცეცხლი მოსტაცა ბუნებას”
სერგო კლდიაშვილი წერდა: „შალვა 
ქიქოძე ღრმად ერუდირებული 
ახალგაზრდა გახლდათ, 
არაჩვეულებრივად ერკვეოდა 
ხელოვნების ისტორიაში, შესანიშნავად 
იცნობდა იმ დროინდელ ფრანგულ 
ხელოვნებას. განსაკუთრებით 
გატაცებით საუბრობდა იგი ვან-გოგზე და 
გოგენზე.”…

almost everything what could impress 
the child, the one, who was growing up 
in a patriarchal environment full of idyll. 
He was two-three years old, when he had 
his right hand paralyzed, and, therefore, 
he had to draw with his left hand”. 
The sister of Geronti Kikodze, Natalia, 
considered that this wouldn’t happen to 
Shalva Kikodze if a young nanny, who was 
looking after him (as his mother was ill at 
that moment) didn’t drop him. Because 
of this fatal accident Shalva Kikodze 
had his arm injured for good. Though, 
by his contemporaries’ reminiscing, this 
physical defect didn’t affect much his 
excellent appearance. Lado Gudiashvili 
was remembering: “The painter was the 
young man of a swift nature, thin, tall, 
handsome, highly educated, granted with 
the sense of humour.”

The painter brilliantly showed his own 
charming appearance, and what is more 
important, his nature, in his self portrait. 
The slightest anguish is reflected on his 
face, though the unrestrained will of the 
artist is seen in his eyes. Here, Shalva 
Kikodze looks like more a character of 
the antique epos, as is, for instance, 
Prometheus, who stole the ravishing fire 
from the nature”.

Sergo Kldiashvili was writing: “Shalva 
Kikodze is a highly erudite young man; 
he was well familiar with the art history, 
excellently knew the French arts of that 
time. He was speaking with the special 
fascination about Van Gogh and Gauguin.”
When being in Moscow, Shalva Kikodze, 
together with Sergo Kldiashvili, travelled 
to the region of Viborg. As his friend was 
recalling: “Though, it was the beginning 
of Spring, it was very cold. We lacked 
money, therefore we stayed there for a 
short time. Shalva perceived everything 
with a different eye, - as if the eye of the 
painter was disclosing the secret, which 
was reflected in the faces of these people, 
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მოსკოვში ყოფნისას, შალვა ქიქოძეს 
სერგო კლდიაშვილთან ერთად 
უმოგზაურია ვიბორგის მხარეში, როგორც 
მეგობარი იგონებდა: „მართალია 
გაზაფხულის პირი იყო, მაგრამ ძალიან 
ციოდა ფული შემოგვაკლდა და ამიტომ 
ცოტა ხანს დავყავით, შალვა სულ სხვა 
თვალით აღიქვავდა ყველაფერს. 
მხატვრის თვალი თითქოს ხსნიდა 
საიდუმლოს, ამ ხალხის სახეებში 
აღბეჭდილს, მკაცრი ჩრდილოეთის ჰავა 
რომ განსაკუთბულ გამომეტყველებას 
ანიჭებდა…“

მართლაც, შალვა ქიქოძის  თვალი  
სულ სხვანაირად ხედავს, ფუნჯი კი 
პერსონაჟის გარეგნობას ხასიათთან 
ერთად უზადოდ გადმოსცემს. მისი 
ტილო “აჭარა” ამ უნარის ბრწყინვალე 
განსახიერებაა. ნუშისთვალება 
ჩადრით დაფარული ლამაზი ქალები 

as the severe North climate was giving a 
special expression to them.”
That’s true, Shalva Kikodze’s eye sees 
differently, and the brush perfectly 
conveys the character’s appearance, as 
well as its mood. His painting “Adzharia” 
is a brilliant embodiment of this skill. The 
beautiful women with the almond shaped 
eyes, covered with the yashmaks, do not 
lose charm and attractiveness even for a 
moment, as if their figures are drawn in a 
sickle moon, and alternation of colours is 
as motley as Adzharia itself.
For the purpose of the better perception 
of the motherland, its nature and national 
cultural heritage of its people, Shalva 
Kikodze was often travelling to different 
parts of Georgia. He participated in the 
first joint artistic-scientific expedition of 
“Georgian Historical and Ethnographic 
Society” and “Georgian Artists’ Society”, 
formed for the purpose of taking the 
copies of the paintings of the XV century 
monument – the Church of Nabakhtevi. 
Besides, the painter travelled to the 
mountainous areas of the Eastern 
Georgia, Kakheti and Adzharia by a horse. 
The emotional impressions caused by 
the journey are kept in the diaries of the 
painter.

In 1918y., Kikodze got actively involved 
in the social life. At the end of the same 
year, he was elected as a Secretary 
of “Georgian Artists’ Society”. When 
he got back to Georgia, he continued 
tight cooperation with journalists. His 
caricatures were published in the satiric-
humoristic magazines, such are: “Lakhti” 
(Kikodze had been collaborating with 
the latter since 1914y.), “Devil’s Whip”, 
as well as, with the theatrical journals 
– “Theatre and Life”, “Theatre and 
Music”, Russian lingual magazine “The 
Art”, edited by I. Lvov and D. Tamurov. 
Kikodze was even a member of the 
editorial boards of some of the periodic 
publications.
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მომხიბვლელობასა და მიმზიდველობას 
წუთით არ კარგავენ, მათი ფიგურები 
თითქოს ნამგალა მთვარეშია ჩახატული, 
ფერების მონაცვლეობა კი ისეთივე 
ჭრელი როგორც აჭარა.
სამშობლო მხარის, მისი ბუნებისა 
და ხალხის ეროვნული კულტურული 
მემკვიდრეობის უკეთ შეცნობის მიზნით, 
შალვა ქიქოძე ხშირად მოგზაურობდა 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. იგი 
მონაწილეობას იღებს ,,საქართველოს 
საისტორიო და საეთნოგრაფიო 
საზოგადოებისა” და ,,ქართველ 
ხელოვანთა საზოგადოების” მიერ 
ერთობლივად მოწყობილ პირველ 
სამხატვრო-სამეცნიერო ექსპედიციაში XV 
საუკუნის ძეგლის ნაბახტევის ეკლესიის 
მხატვრობის პირების გადმოსაღებად. 
ამას გარდა, მხატვარმა ცხენით შემოირა 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი, 
კახეთი, აჭარა-მხატვრის დღიურებმა ამ 
მოგზაურობებით გამოწვეული ემოციური 
შთაბეჭდილებები შემოგვინახა. 
1918 წელს ქიქოძე საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში აქტიურად ერთვება. 
ამავე წლის ბოლოს მას ,,ქართველ 
ხელოვანთა საზოგადოების” 
მდივნად ირჩევენ. საქართველოში 
დაბრუნებული ჟურნალებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობას აგრძელებს. მისი 
კარიკატურები იბეჭდება სატირულ-
იუმორისტულ ჟურნალებში ,,ლახტი” 
(ამ უკანასკნელთან ქიქოძე ჯერ კიდევ 
1914 თანამშრომლობდა), ,,ეშმაკის 
მათრახი.” ასევე თეატრალურ 
ჟურნალებთან ,,თეატრი და ცხოვრება,” 
,,თეატრი და მუსიკა,” ი. ლვოვისა 
და დ. ტამუროვის რედაქტორობით 
გამოცემულ რუსულენოვან ,,ხელოვნება” 
– ში. ქიქოძე ამ გამოცემათაგან 
ზოგიერთის სარედაქციო კოლეგიის 
შემადგენლობაშიც კი შედის.
1918 წელსვე მხატვარი რეჟისორ 
გიორგი ჯაბადარის მიწვევით მის მიერ, 
ჩამოყალიბებული სტუდიის სპექტაკლებს 
აფორმებს. ცნობილია, რომ ქმნის 
დეკორაციებს ჯაკოსის პიესისათვის 
,,ვითა ფოთლები” და ბრიეს მუსიკალურ 
დრამისათვის ,,სარწმუნოება”. 
სამწუხაროდ, დეკორაციები არ 
შემორჩენილა.
მხატვარი დაახლ

In the same 1918y., with the invitation 
of the director George Jabadari, the 
painter worked on the production design 
of plays of the studio founded by George 
Jabadari. It’s known that, he created 
theatre sets for Jacosi’s play “Like Leaves” 
and for Brie’s musical drama “Religion”. 
Unfortunately, the theatrical sets haven’t 
survived the time.

The painter was close with the 
theatrical troupe. The memoirs of Veriko 
Anjaparidze, Babo Gamrekeli and others 
on Shalva Kikodze’s cooperation with the 
theatre are kept in the archive. It turned 
out that, he couldn’t agree with the 
conservative methods of some directors, 
and in this regard, the painter felt himself 
strained during his creative activity.
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ოვებული იყო თეატრთან. არქივში 
შემონახულია მსახიობების ვერიკო 
ანჯაფარიძის, ბაბო გამრეკელის და 
სხვათა მოგონებები, შალვა ქიქოძის 
თეატრთან თანამშრომლობის შესახებ. 
თურმე, იგი ვერ ეგუებოდა ზოგიერთი 
რეჟისორის კონსერვატიულ მეთოდს, 
რის გამოც მხატვარი თავს შეზღუდულად 
გრძნობდა შემოქმედებითი საქმიანობის 
დროს.

ვერიკო ანჯაფარიძე ასე აღწერს თავის 
თანამშრომლობას შალვა ქიქოძესთან 
ბრიეს სპექტაკლ „სარწმუნოების“ 
მომზადების პერიოდში. „…სარწმუნოება“ 
ეგვიპტური მითოლოგიიდან იყო. 
მე, მთავარი მოქმედი პირის, იაუმას 
შემსრულებელს, უნდა მცმოდა 
ისტორიულად დაცული ეგვიპტური 
მძიმე სამოსი, ერთი-მეორეზე ჩაცმული 
რამდენიმე კაბა – ამას მოითხოვდა 
გიორგი ჯაბადარი.

შალვა ქიქოძე, როგორც ჩანს, არ 
ეთანხმებოდა რეჟისორს მე კი, თითქოს, 
რაღაცა ხელს მიშლიდა, ვერ ვიგრძენი 
იაუმას სახე, გვიან მივხვდი, თურმე 
ჩაცმულობა მბოჭავდა. გავიხადე ჯერ 
ერთი, მერე მეორე კაბა და ბოლოს 
დავრჩი თხელ სამოსში. მხოლოდ, მაშინ 
ვიგრძენი შვება, შევუთანხმე შალვას, 
მასაც მოეწონა ჩაცმულობა, გვერდით 
კიდევ ჩაჭრა ისედაც გამჭვირვალე 
კაბა. გადავწყვიტეთ თითქოს ნახევრად 
შიშველი წარვმდგარიყავი მაყურებლის 
წინაშე, რითაც ერთგვარ “სიურპრიზს” 
მოვუმზადებდი გ. ჯაბადარს. ასეც 
მოვიქეცით.”

მსახიობი ბაბო გამრეკელი ვერიკო 
ანჯაფარიძისადმი მიძღვნილ საიუბილეო 
კრებულში (1957 წ.) იგონებს ბრიეს 
„სარწმუნოებაზე“ მუშაობის პერიოდს: 
„ახალგაზრდები ღამითაც ვიკრიბებოდით 
ვერიკოსთან ტანისამოსის ან ეგვიპტური 
მოძრაობის დასამუშავებლად. ამაში 
დიდ დახმარებას გვიწევდნენ ჩვენთან 
მომუშავე ახალგაზრდა ენთუზიასტები, 
ნიჭიერი მხატვრები შალვა ქიქოძე 
და გიორგი ერისთავი. მოძებნილი 
გმირისათვის ისინი გვთავაზობდნენ 
სხვადასხვა ქსოვილებს, სხვადასხვა 

Veriko Anjaparidze describes her 
collaboration with Shalva Kikodze 
while preparing Brie’s play “Religion”: 
“Religion” was from the Greek mythology. 
I, as the player of the main character, 
Iauma, should wear the heavy Egyptian 
clothes, which were historically kept – 
several dresses, put on one upon another, 
– this was George Jabadari’s demand.
As it seems, Shalva Kikodze didn’t agree 
with the director. And, I, myself, felt as if 
something was obstructing me, I couldn’t 
feel Iauma’s character, and, later, I 
guessed that the dressing was fettering 
me. I took off one dress after another 
and at last I stayed in thin clothes, and 
this was a moment when I felt relieved. I 
agreed this idea with Shalva, he liked the 
dressing too, he applied a slit on a side of 
the dress, which was already transparent. 
We had decided that I would perform in 
front of the audience half necked, and this 
way I would prepare a kind of a “surprise” 
for G. Jabadari. And, that’s what we did.
The actress Babo Gamrekeli, in the 
anniversary collection dedicated to Veriko 
Anjaparidze (1957y.), remembers the 
period of working on Brie’s “Religion”: 
We, the young people, used to gather at 
Veriko’s place for working on the dressing 
or Egyptian movements. The young 
enthusiasts, talented painters, Shalva 
Kikodze and George Eristavi, who worked 
with us, greatly assisted us. They offered 
us different cloths for the costumes of 
various colours for a found character. 
They advised us on this or that Egyptian 
pose, movement…” 

In 1919y., the painter takes part in the 
large-scope exhibition held in “The 
Temple of Glory”.

On January 13th, 1920y., by means of the 
scholarship granted by “Georgian Artists’ 
Society”, Shalva Kikodze, together with 
the other gifted painters, leaves for Paris 
for studies.
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ფერის კოსტუმებისათვის, გვირჩევდნენ 
ამა თუ იმ ეგვიპტურ პოზას, 
მოძრაობას…...”

1919 წელს მხატვარი მონაწილეობას 
იღებს თბილისში ,,დიდების ტაძარში” 
გამართულ მასშტაბურ გამოფენაში.
1920 წლის 13 იანვარს ,,ქართველ 
ხელოვანთა საზოგადოების” მიერ 
დანიშნული სტიპენდიით შალვა ქიქოძე 
სხვა ნიჭიერ მხატვრებთან ერთად 
სასწავლებლად პარიზში მიემგზავრება.
პარიზულმა შთაბეჭდილებებმა, როგორც 
ჩანს მხატვარზე წარუშლელი კვალი 
დატოვა, ამიტომ, ამ პერიოდის ტილოებს 
იგი ხალასად, ემოციურად ქმნის. 
ყოველ დეტალში დიდი ქალაქის რიტმი, 
ბოჰემური ცხოვრების დუღილი და ვნება 
მოსჩანს. თუმცა, ძალიან ხშირად მისი 
პარიზი მშვიდია, მზის შუქით გამთბარი 
და სენის დინებასავით წყნარი.  
1921 წელს შალვა ქიქოძემ მონაწილეობა 
მიიღო დამოუკიდებელი მხატვრების 
საზოგადოების ყოველწლიურ 
გამოფენაში. მისი გამოფენები მოეწყო 
სხვადასხვა გალერეებში: კერძოდ, “ლა 
ლიკორნსა” და “დამოუკიდებელთა 
სალონში”.

1921 წლის აგვისტოს დასაწყისში ჭლექით 
დაავადებული შალვა ქიქოძე პარიზიდან 
გერმანიაში, კერძოდ ფრაერბურგში 
მიემგზავრება, სადაც აღესრულა კიდეც. 
1921 წლის 7 ნოემბერს ფრაერბურგის 
ქართველობამ საქართველოდან შორს, 
გერმანიის მიწა-წყალს მიაბარა შალვა 
ქიქოძე.

შალვა ქიქოძის ნამუშევრები 
სამშობლოში მხატვრის მამამ და დავით 
კაკაბაძემ დააბრუნეს.

As it seems, the Parisian impressions 
left an indelible mark on the painter, 
therefore, he created the paintings of this 
period authentically, and emotionally. In 
each detail, the rhythm of the great city, 
boiling of the bohemian life and passion 
are seen. Though, very often, his Paris is 
quiet, warmed by sunlight and calm as the 
flow of the river Seine.

In 1921y., Shalva Kikodze took part in 
the annual exhibition of “The Society 
of Independent Painters” (“Société Des 
Peintres Indépendants”). His exhibitions 
were held at different galleries, to be 
more precise, at “La Licorn” and “Salon 
Des Indépendants”. 

At the beginning of August 1921y., Shalva 
Kikodze, who was ill with tuberculosis, 
travelled from Paris to Freiburg, where he 
actually passed away. On November 7th 
1921y., the Georgians living in Freiburg 
buried Shalva Kikodze in Germany.
Shalva Kikodze’s works were returned to 
Georgia by the father of the painter and 
by David Kakabadze.
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SADNESS AND IRONY OF GIYA KANCHELI

90-იან წლებში, ეროვნულ მოძრაობასთან 
ასოცირებული თუ მიტმასნილი “საჯარო 
ინტელექტუალები”, მას კოსმოპოლიტად, 
არაქართული მუსიკის შემქმნელად 
მოიხსენიებდნენ. ისევ გია ყანჩელს
დავესესხები და მის სიტყვებს გავიმეორებ:
“დრო ხომ ყველა მოვლენის უტყუარი 
საზომია”. ყანჩელის მუსიკას მსოფლიოს 
საუკეთესო ორკესტრები და შემსრულებლები 
აჟღერებენ.  მეც და ჩემს გარშემოც ბევრი 
ჩემი მეგობარი, სულ აქაურობის გაუსაძლის 
ყოფაზე  ვწუწუნებთ. რაღაც სკეპტიკური 
დამოკიდებულება გაჩნდა თითქოს ჩვენი 
სამშობლოსადმი და ხალხისადმი. გია 
ყანჩელთან ურთიერთობისას, მე მივხვდი, 
ეს ჩემი და ჩვენი პირადი პრობლემაა და 
არასრულფასოვნებაც შესაძლოა. ბატონი გია 
ის ადამიანია, რომელიც თავისი მეგობრების 
გარემოცვაში ამჯობინებს მუშაობას. რათა 
მათთან ურთიერთობის დეფიციტი შეივსოს. 
ადამიანი, რომლის ოცნებაც შეხმატკბილებული 
და გამთლიანებული საქართველოა. ისეთი, 
როგორიც ანდრია ყარაშვილის ქმნილება 
“სამშობლოა”. გია ყანჩელის აზრით 
უკვე მზადაა, საუკეთესო ჰიმნი. იმედია 
ქართველები ოდესმე გაითვალისწინებენ დიდი 
მუსიკოსის აზრს. 

In 90s, the “public intellectuals” associated 
with or stuck to the national movement 
called him a cosmopolitan, creator of a non-
Georgian music. I’ll borrow Giya Kancheli’s 
words again “Time is an accurate measurer 
of all events”. The world’s leading orchestras 
and performers play Kancheli’s music.
I and many of my friends around mecomplain 
all the time about the unbearable conditions 
of our country. As if some sceptical attitude 
has formed towards our motherland and 
people. When communicating with Giya 
Kancheli I guessed that this is my and our 
personal problem and even imperfection. Mr. 
Kancheliis a person, who prefers to work 
in the virtual surrounding of his friends in 
order to fill the deficit of communication 
with them. A person, whose dream is a 
harmonious, integrated Georgia, with Andria 
Karashvili’screation “The Motherland” as 
the national anthem - the best imaginable 
anthem in Kancheli’s opinion. Hopefully, some 
day, Georgians will consider the opinion of 
the distinguished musician.

გია ყანჩელის სევდა და ირონია
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ერთ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ 
ინდივიდუალიზმი ნაციონალურზე 
მაღლა დგას. ჩემი აზრით, ეს კარგად 
ჩანს «სუხიშვილების» მაგალითზეც, 
ნაციონალური ხდება რეალურად ის, 
რაც ინდივიდების მიერაა შექმნილი. 
როგორ დაახასიათებდით მოკლედ 
თქვენს ინდივიდუალურ ხელწერას?

მაღალი რანგის ინდივიდუალიზმზე 
საუბრისას რა თქმა უნდა, ჩემს თავს არ 
ვგულისხმობდი. ჩემს ინდივიდუალურ 
ხელწერაზე საუბარი ნაადრევად 
მეჩვენება. ვფიქრობ, რომ მსჯელობა 
ჩემს ინდივიდუალურ ხელწერაზე 
მხოლოდ მაშინ იქნება მართებული, თუ 
შორეულ მომავალში ჩემი სიმფონიური 
და კამერული მუსიკის მიმართ, 
შემსრულებელთა ინტერესი ისეთივე 
დარჩება, როგორიც ამჟამად გახლავთ. 
დრო ხომ ყველა მოვლენის და მათ 
შორის მუსიკის სიცოცხლის უნარიანობის 
უტყუარი საზომია.

გია ყანჩელის მუსიკას ზოგი 
მოდერნისტულს უწოდებს, ზოგი 
ავანგარდულს, საუბრობენ 
ეკლექტიზმზეც… საერთოდ ხელოვანებს 
არ უყვართ საკუთარი შემოქმედების 
მოქცევა სხვადასხვა «იზმებში». მე 
მაინტერესებს ერთი რამ: საბჭოთა 
კავშირში მცხოვრები კომპოზიტორი 
გია ყანჩელი, როგორ ქმნიდა ესოდენ 
«არასაბჭოურ» მუსიკას? სამწუხაროდ, 
დროის კონიუქტურას ისეთი გენიოსებიც 
ვერ ასცდნენ, როგორიც თუნდაც 
შოსტაკოვიჩი იყო.

სწორედ დიმიტრი შოსტაკოვიჩი 
გახლავთ შესანიშნავი მაგალითი იმ 
მოვლენისა, რომლის გულისტკივილი 
ზენაციონალური აღმოჩნდა. მისი 
ქმნილებები გაითავისეს მუსიკის 
მოყვარულებმა ხუთივე კონტინენტზე. 
ჩემთვის ცნება კონიუნქტურა 
შოსტაკოვიჩთან დაკავშირებით 
მიუღებელია. პირადად მე, არასაბჭოური 
მუსიკის შექმნაზე არასდროს მიფიქრია. 
მე ვწერდი ჩემს მუსიკას და ვცდილობდი 
მასში გამომეხატა ის, რაც ჩემს გარშემო 
ხდებოდა. თუ ვინმეს აღეძვრება 

In one of the interviews you state that 
individualism stands above national. 
To my mind, this is well seen from the 
example of “Sukhishvilebi”, in reality, 
that, what is created by individuals, 
becomes national. How would you 
describe in brief your individual 
handwriting?

While speaking about the high level 
of individualism, of course, I was 
notmeaning myself. It seems to me that 
it’s too early to speak about my individual 
handwriting. I think, that discussions 
about my individual handwriting will 
be justified only if in the far future the 
interest of interpreters towards my 
symphonic and chamber music remains 
the same as it is now. As you know, time 
is an accurate measurer of viability of all 
events including music.

Some people call Giya Kancheli’s music 
modernistic, others call it avant-garde, 
there are talks about eclecticism too… 
In general, artists don’t like to put their 
creative work in the frames of different 
“isms”. I’m interested in one thing: How 
did the composer, Giya Kancheli, living 
in the Soviet Union, managed to create 
so “non-Soviet” music? Unfortunately, 
even such geniuses as is, for instance, 
Shostakovich, couldn’t avoid the state of 
affairs of the time.

Dmitri Shostakovich is an excellent 
example of the happening, the sorrow 
of which appeared to be pan-ethnic. 
Music lovers on all five continents have 
appreciated his work. For me the notion 
of current state of affairs isn’t acceptable 
in regard to Shostakovich. I personally, 
have never thought about composing 
non-Soviet music. I was writing my music 
and trying to express in it whatever 
was happening around me. If anybody 
has a wish to imagine the life path that 
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სურვილი წარმოიდგინოს ჩემს მიერ 
განვლილი ცხოვრება უკანასკნელი 
60 წლის მანძილზე, საკმარისი იქნება 
ჩემი დიდი ფორმის ნაწარმოებების 
მოსმენა. ვფიქრობ, მათში აირეკლა 
ჩემი დამოკიდებულება იმ სიმახინჯის 
და იმ სიმშვენიერის მიმართ, რომელიც 
თან ახლდა და დღესაც თან ახლავს 
ცხოვრებას. 

რობერტ სტურუას ერთ პირად საუბარში 
უთქვამს, რომ ის კითხულობდა მიხეილ 
ბახტინს და ფაქტიურად ამ გზით ეზიარა 
პოსტმოდერნისტულ ესტეთიკას… გია 
ყანჩელი რა მუსიკას უსმენდა?

მიჭირს ამ კითხვაზე კონკრეტული 
პასუხის გაცემა. რა ილექება 
უამრავი შთაბეჭდილებებიდან 
და რასთანაა დაკავშირებული ის 
სტიმულები, რომელნიც ბიძგის 
მიმცემია შემოქმედებისთვის, ჩემთვის 
საბედნიეროდ გაურკვეველია. თუმცა 
დღევანდელი გადმოსახედიდან 
შემიძლია გამოვყო სამი მოვლენა, 
რომელთა არსებობამ იქონია 
გავლენა ჩემს ურთიერთობაზე 
ისეთ მნიშვნელოვან ორგანიზმთან, 
როგორიცაა სიმფონიური ორკესტრი. 
ესენია სტრავინსკის «კურთხეული 
გაზაფხული», გილ ევანსის და 
მაილს დევისის «პორგი და ბესის» 
საორკესტრო ვერსია და ანტონ 
ვებერნის შემოქმედებისათვის 
დამახასიათებელი ტემბრალური 
დრამატურგია. 

არსებობს ფილმი-შედევრები გია 
ყანჩელის ფენომენალური მუსიკით... 
და არსებობს საშუალო დონის 
ფილმები, მაგრამ ასევე ყანჩელის 
განსაკუთრებული მუსიკით… შესაძლოა 
ეს ჩემი აზრია, მაგრამ არც თუ ისე 
კარგ ფილმებში ვგულისხმობ - «როცა 
აყვავდა ნუშს» და «რაიკომის მდივანს». 
«ჰერიო ბიჭებო» კონკრეტულად ჯანსუღ 
კახიძისთვის იყო დაწერილი? იქნებ 
გვიამბოთ ამ სიმღერის ისტორია...

ჩემს წარმოდგენაში ჯანსუღ კახიძე 
დღესაც ჩემს გვერდითაა. ჩემი მასთან 

I have gone for the last 60 years, it will 
be enough to listen to my compositions 
of the large form. I suppose my attitude 
toward the ugliness or beauty, which 
even nowadays accompany life, are 
reflected therein.

During one of the private conversations 
Robert Sturua mentioned that he was 
reading Mikheil Bakhtin, and, actually, 
this way he got familiar with the post 
modernistic aesthetics… What kind of 
music was Giya Kancheli listening to?

It’s hard to give a concrete answer to this 
question. Which of the many impressions 
settle, and what are those stimuli (which 
give a push to the artist) related to, - 
for me, fortunately, these issues aren’t 
clear. Though, from today’s perspective 
I can distinguish three events, existence 
of which had an impact on my relation 
with such an important organism as 
is a symphony orchestra. These are: 
Stravinsky’s “Blessed Spring”, the “Porgy 
and Bess” version for the orchestra by 
Gil Evans and Miles Davis  and a timbral 
dramaturgy characteristic for Anton 
Webern.

There are films – masterpieces with Giya 
Kancheli’s phenomenal music… And, 
there are movies of an average level, but 
they are also accompanied by the special 
music of Kancheli… Perhaps, this is just 
my point of view, but under “not so good 
films” I consider the following: “When 
Almonds Blossomed” and “The Secretary 
of the Regional Committee”. Was “Herio 
Bichebo” written concretely for Jansugh 
Kakhidze? Could you please tell us about 
the background of this song?

In my imagination, Jansugh Kakhidze is 
still with me. My relation with him hasn’t 
stopped. I consider him a co-author of my 
entire work, and if he didn’t exist, and 
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ურთიერთობა არ შეწყვეტილა. 
მას მთელი ჩემი შემოქმედების 
თანაავტორად ვთვლი და მისი 
არსებობის და მისი შესრულების 
გარეშე «ჰერიო ბიჭებო» შესაბამის 
პოპულარობას ვერ მოიპოვებდა. 

რაც შეეხება, ზოგადად კინომუსიკას, 
დაწერილი მაქვს მუსიკა 60-ზე მეტი 
ფილმისათვის. ზოგიერთი მათგანით 
კიდევაც ვამაყობ. რა თქმა უნდა, 
მადლიერი ვარ იმ თავისუფლებისა, 
რომლის გარეშე ჩემი ძირითადი 
შემოქმედება ვერ განხორციელდებოდა. 
ვგულისხმობ, ფილმებისთვის დაწერილი 
მუსიკის გასამრჯელოს, რომელიც 
უზრუნველყოფდა ჩემს მატერიალურ 
დამოუკიდებლობას. სწორედ, ეს 
გარემოება მიქმნიდა პირობებს 
თითოეულ სიმფონიაზე ორიდან სამ 
წლამდე მემუშავა. 

without his performance, “Herio Bichebo” 
wouldn’t gain such a popularity.
As much as the film music is concerned 
in general, I have written music for more 
than 60 movies and I’m even proud of 
some of them. Of course, I am grateful 
for the freedom without which my 
main work wouldn’t be accomplished. 
I mean the remuneration for the music 
written for the films, which secured my 
material independence. This concrete 
circumstance created conditions for me 
to work on each symphony from two to 
three years.

Have you ever listened to the themes 
from the movie “When Almonds 
Blossomed” and “Herio Bichebo” 
performed by Beka Gochiashvili and his 
band, did you like them?
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თუ მოგისმენიათ ბექა გოჩიაშვილის 
და მისი ბენდის შესრულებით თემები, 
კინოფილმიდან «როცა აყვავდა ნუში» 
და «ჰერიო ბიჭებო» და თუ მოგისმენიათ, 
მოგეწონათ?

ბექა გოჩიაშვილი უნიკალური ნიჭის 
მატარებელია. რა თქმა უნდა, ჩემი 
თემები ბექას, ნატალია ქუთათელაძის 
და ბრწყინვალე ამერიკელი 
მუსიკოსების შესრულებით მოსმენილი 
მაქვს და მომწონს.

ყოფილ პოსტსაბჭოურ სივრცეში მასა 
უფრო კარგად იცნობს თქვენს კინო და 
თეატრალურ მუსიკას. თუმცა, თქვენი 
სიმფონიები წასვლამდეა შექმნილი და 
სრულდებოდა და სრულდება  კიდეც. 
როგორ ფიქრობთ რომ არა დასავლეთი, 
ან თუნდაც იგივე რუსეთი, ექნებოდა თუ 
არა თქვენს სიმფონიურ და კამერულ 
მუსიკას შესრულების სათანადო 
სიხშირე?

საქართველოში და ყოფილ 
პოსტსაბჭოურ რესპუბლიკებში 
რა თქმა უნდა, უფრო მიცნობენ, 
როგორც კინო-თეატრალური მუსიკის 
ავტორს. გამომდინარე ჟანრების 
პოპულარობიდან ეს გასაგებიც არის. 
ამავე დროს, მოსკოვში და პეტერბურგში 
ჩემი სიმფონიური ან კამერული მუსიკის 
შესრულებისას დარბაზები, როგორც 
წესი გადავსებულია. ვფიქრობ, რომ 
ეს არამხოლოდ ჩემი მუსიკის არამედ, 
ბრწყინვალე შემსრულებლების 
დამსახურებაცაა. დანარჩენ სამყაროში, 
ვგულისხმობ მუსიკალურ წრეებს, 
მიცნობენ სიმფონიური და კამერული 
მუსიკით და წარმოდგენაც არ აქვთ, რომ 
მე აგრეთვე კინო-თეატრალური მუსიკის 
ავტორი ვარ. 

თქვენ ძალიან გიყვართ და აფასებთ 
თქვენს მეგობრებს. ზოგი მათგანი 
უკვე აღარაა ამქვეყნად… შნიტკე, 
როსტროპოვიჩი... ალბათ ეს ბევრად 
გრძელი სიაა. თქვენზეც ამბობენ იგივეს, 
რასაც თქვენ ამბობთ შნიტკეზე, როცა 
მას ღმერთს უტოლებთ… რთულია 
იყო ცოცხალი კლასიკოსი? თავად 

Beka Gochiashvili is a bearer of a unique 
talent. Of course, I have listened to 
my tunes performed by Beka, Natalia 
Kutateladze and the brilliant American 
musicians, and I like that interpretation 
very much.

In the post Soviet space the wide 
audience are better familiar with your 
movie and theatrical music. Though, your 
symphonies had been created before 
your departure, and were performed in 
the past and are played now too. What do 
you think, if not the West, or even Russia, 
would your symphonic and chamber 
music have a relevant frequency of 
performing?

Certainly, in Georgia and in the post 
Soviet republics I am more known to 
people as the film composer and the 
author of the music written for the 
theatre. Deriving from the popularity 
of the genres, this is understandable. 
Besides, in Moscow and Petersburg, 
when performing my symphonic and 
chamber music, as a rule, the halls are 
full of listeners. I guess this is a desert 
of not only the music, but of the brilliant 
interpreters too. In the rest of the world, 
here I mean the musical societies, they 
know me by symphonic and chamber 
music and don’t even have a clue that 
I’m also the author of the music for films 
and for stage.

You love and value your friends very 
much. Some of them have already 
passed away…Schnittke, Rostropovich… 
This is a much longer list, I suppose. 
Others say about you the same as you 
say about Schnittke, when you equal 
him to God… Is it difficult to be a living 
classic? Do you perceive your genius 
seriously, or with irony?

Surely, I don’t equal anybody to God. 
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სერიოზულად თუ ირონიულად უყურებთ 
საკუთარ გენიალურობას?

რა თქმა უნდა, ღმერთს არავის არ 
ვუტოლებ. ალფრედ შნიტკე ერთ-
ერთი საუბრისას წმინდანს შევადარე. 
ადვილად წარმოსადგენია, ჩემი რთული 
მდგომარეობა, იმ პიროვნებების 
გარეშე, რომლებთანაც ერთად 
წინააღმდეგობებით აღსავსე ცხოვრება 
გამოვიარე. ტოტალიტარულ ქვეყანაში 
არსებობის ერთ-ერთი პირობა, 
განსაკუთრებით საქართველოში, 
იუმორით აღსავსე ცხოვრება გახლდათ. 
ჩვენ ამას ვახერხებდით და ასეთი 
დამოკიდებულების გარეშე მეც და 
ჩემს მეგობრებსაც ზედმიწევნით 
გაგვიჭირდებოდა. დღეს, თითქმის 
მარტო დარჩენილი, ვსულდგმულობ 
მოგონებებით, ისევ და ისევ დაუღალავი 
შრომით და საკუთარი პერსონის 
და გარემოს მიმართ ირონიული 
დამოკიდებულებით.

ახლახანს თქვენი ახალი ნაწარმოების 
მსოფლიო პრემიერა შედგა. ბერლინში, 
ჟურნალისტ, ანა პოლიტკოვსკაის 
ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტზე, ამ 
ნაწარმოებმაც გაიჟღერა. ვიცით, რომ 
ის მიხაილ ხოდორკოვსკის 50 წლის 
იუბილეს ეძღვნება...

ჩემი ახალი ნაწარმოები “სევდის 
ანგელოზები” ეძღვნება უდანაშაულო 
მსხვერპლთ. ჩემდაუნებურად, ის რაც 
ხდება მსოფლიოში ქვეცნობიერად 
მოქმედებს შემოქმედებით პროცესზე. 
მე არ შემიძლია ვიყო გულგრილი 
ძალადობისა და სისასტიკის უსასრულო 
გამოვლინებებისადმი. ალბათ ამიტომ 
ჩემს მუსიკაში სევდა პრევალირებს. 
უდანაშაულო მსხვერპლნი არიან 
კუნძულ უტოიაზე დაღუპული ბავშვები, 
რელიგიური ფანატიკოსების მიერ 
ჩადენილი ტერაქტების მსხვერპლნი, 
არასასურველი ჟურნალისტები, 
რომლებსაც ფიზიკურად 
გაუსწორდნენ, იმპერიული ამბიციების 
დასაკმაყოფილებლად საკუთარი 
მიწიდან გაძევებული ასიათასობით 
დევნილი. 

During one of the talks, I compared 
Alfred Schnittke to a saint. It’s easy to 
imagine my difficult situation without 
those persons, together with whom 
I have gone through the life full of 
resistance. One of the conditions of 
existence in a totalitarian country, this 
can be said especially about Georgia, is 
the life full of humour. We managed this, 
and without of such an attitude, for my 
friends, and me for sure, it would be hard 
to withstand. Today, when I’m almost 
left alone, I survive by memories, by the 
constant work and by the ironical attitude 
toward my own personality and toward 
the environment.

Recently, your new work received its 
world premiere in Berlin in a concert 
dedicated to the memory of the journalist 
Ana Politkovskaya. Among other 
compositions, this piece of work was also 
performed. We know that it is dedicated 
to the 50th anniversary of Mikheil 
Khodorkovsky…

My new composition “Angels of Sorrow” 
is dedicated to the innocent victims. 
Unintentionally, whatever happens in the 
world, subconsciously affects the creative 
process. I can’t be indifferent toward 
endless expressions of violence and 
brutality. Perhaps, this is the reason why 
sadness prevails in my music.
The innocent victims are the children who 
died on the isle of Utøya; victims of the 
terroristic acts committed by religious 
fanatics; unwelcome journalists, who 
were physically destroyed; hundreds of 
thousands of refugees expatriated from 
their own territories for the reason of 
satisfaction of the imperial ambitions.
A human sympathy caused by Mikheil 
Khodorkovsky’s detention, little by little 
was transferred into admiration by the 
spiritual strength of this extraordinary 
person. My sincere desire to dedicate 
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მიხეილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებით 
გამოწვეული ადამიანური თანაგრძნობა 
თანდათან გადაიზარდა ამ 
არაორდინალური ადამიანის სულის 
ძლიერებით აღფრთოვანებაში. ამითაა 
გამოწვეული ჩემი გულწრფელი 
სურვილი მიმეძღვნა ნაწარმოები იმ 
ადამიანისთვის, რომელიც თავის 50 
წლის იუბილეს პატიმრობაში შეხვდა.

მე ვეცადე ჩემი მოკრძალებული 
შესაძლებლობების ფარგლებში, უმანკო 
ბავშვების ხმების მეშვეობით და მარტივი 
მელოდიური თანხლებით, გამომეხატა 
ჩემი დამოკიდებულება ადამიანის 
მოუდრეკავი სულის სიძლიერისადმი, 
რაც მას რეჟიმის უზნეობაზე მაღლა 
აყენებს. 

ოცნება თუ გაქვთ?

ოცნებების რა მოგახსენოთ. 
თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ ჩემი 
შვილიშვილები მოესწრებიან იმ 
ჩემთვის სანატრელ დროს, როდესაც 

a piece of work to the person, who met 
his 50th anniversary in detention, was 
caused by this.
Within my modest abilities, by means of 
the voices of the innocent children and 
simple melodic accompaniment, I tried to 
express my attitude toward the strength 
of the invincible spirit of the person, 
which places him above the immorality of 
the regime.

Do you have a dream?

What can I say about dreams? Though, I 
keep a hope that my grand children will 
see my dream time, when the majority 
of the population of my country doesn’t 
know surnames of the government 
members and MPs; when an apolitical 
environment makes the media to change 
the vector of the public thinking and 
encourages us to establish humanity, 
compassion and mutual respect.
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შედევრის ისტორია

ჩემი ქვეყნის მოსახლეობას მასიურად 
არ ეცოდინება მთავრობის წევრების 
და პარლამენტარების გვარები. 
როდესაც აპოლიტიკური გარემო 
აიძულებს მედიას შეცვალოს 
საზოგადოების აზროვნების ვექტორი და 
მოგვიწოდოს სიკეთის, სათნოების და 
ურთიერთპატივისცემის დანერგვისკენ. 

კიდევ ერთი მოკრძალებული მოსაზრება 
და იმედი, რომ ჩემს, როგორც 
მუსიკოსის სურვილს, მომავალმა 
თაობებმა შეიძლება ანგარიში გაუწიონ. 
დიდი პატივისცემით ვარ გამსჭვალული 
საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის 
ავტორების მიმართ. იოსებ კეჭაყმაძეს 
ქართული პროფესიული საგუნდო 
მუსიკის რეფორმატორად ვთვლი. 
დავით მაღრაძის შემოქმედების 
და მისი პიროვნული თვისებების 
თაყვანისმცემელი გახლავართ. 
ამავე დროს, მიმაჩნია, რომ ზაქარია 
ფალიაშვილის უნიკალური მუსიკალური 
თემების გამოყენების მიუხედავად, ჰიმნი 
სილაღით და მელოდიის სისადავით არ 
გამოირჩევა. მუსიკალური თანხლების 
ანუ აკომპონიმენტის გარეშე მისი 
შესრულება მოსალოდნელ ეფექტს ვერ 
ახდენს და რთულია.

თავის დროზე, სანამ ჰიმნი 
დამტკიცდებოდა, მე შევთავაზე 
ხელისუფლებას, იგივე ავტორებს 
შეექმნათ კიდევ ერთი ალტერნატიული 
ჰიმნი და სამსჯავროზე გამოეტანათ 
ჰიმნის ორი ვერსია. ვგულისხმობდი 
ანდრია ყარაშვილის “სამშობლოს” 
პირველ ნახევარს, რომელიც 
ჰიმნისთვის დამახასიათებელ ყველა 
თვისებას ატარებს. ეს თვისებებია 
სიდიადე და ამავე დროს მარტივად 
დასამახსოვრებელი მელოდია, რომლის 
ავტორობაზე არცერთი კლასიკოსი 
უარს არ იტყოდა. სამწუხაროდ, ჩემს 
შეთავაზებას შედეგი არ მოჰყოლია.
იმედი მაქვს, რომ მომავალში 
ჩემი ქვეყანა ანდრია ყარაშვილის 
“სამშობლოსავით” შეხმატკბილებული 
და მიმზიდველი გახდება.

I have another modest wish and I hope 
that the future generations mightshow 
an interest in my recommendation. I 
respect the authors of the Georgian 
state anthem. I consider Ioseb 
Ketchakmadze as a reformer of the 
Georgian professional choir music. I also 
like David Maghradze’s work and his 
human qualities. Besides, I think that 
despite of usage of the unique musical 
themes of Zakaria Paliashvili, the anthem 
is not distinguished by the free and 
simple nature of the melody. Without the 
musical accompaniment, its performance 
doesn’t have an expected effect and is 
rather difficult.

At the time, before the anthem was 
approved, I suggested to the authorities 
that the same authors create one more 
alternative anthem and present both 
versions forthe choice. Here, I meant 
the first part of Andria Karashvili’s 
“Samshoblo” (“The Motherland”), which 
carries all attributes characteristic for 
an anthem, such are: its greatness, 
and at the same time, it has a melody, 
which is easy to remember. None of the 
classics would refuse to be an author 
of this composition. Unfortunately, my 
offer didn’t bring any results.I hope that 
in the future my homeland will become 
so harmonious and appealing as is 
Andria Karashvili’s “Samshoblo” (“The 
Motherland”).
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კრისტი ყიფშიძე / Kristi Khipshidze ანა ცუცუნაშვილი / Ana Tsutsunashvili
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MUSIC WITH GESTURES

ყოველთვის მინდა ჩემი რუბრიკის 
სტუმარი გამორჩეული ადამიანი იყოს. 
კასტინგს არ ვატარებ, ვინაიდან, ვიცი 
ყოველ ახალ ნომერზე მუშაობისას ეს 
ადამიანი თავისით გამოჩნდება. ასე 
იყო შემოდგომის ჟურნალშიც. დათუნა 
სულიკაშვილის სახელოსნოში ვიყავი, სადაც 
გავიცანი გოგონა, ვისი კლიპისთვისაც 
დათუნა კაბებს კერავდა. დამაინტერესა 
ამ გოგონამ, თანაც,მითხრეს, რომ ეს 
კლიპი არაორდინალური უნდა ყოფილიყო. 
ჩანაფიქრიც გამიზიარეს. მოუთმენლად 
ველოდი კლიპის დასრულებას. როცა,ვნახე 
იმდენად მომეწონა, გადავწყვიტე ჩემი 
რუბრიკის სტუმარი ანა ცუცუნაშვილი 
გამხდარიყო. ანა თავად წერს მუსიკას და 
ტექსტს. ამ კლიპში სმენა დაქვეითებული 
ადამიანების ჟესტები გამოიყენა.
უნდოდა რა, მისი შემოქმედება გასაგები 
ყოფილიყო ყველასათვის. კლიპში ანა 
თან მღერის და თან ჟესტებით გადმოსცემს 
სიმღერის ტექსტს.

რამდენიმე წლის წინ, სილამაზის კონკურსი 
ჩატარდა ფილარმონიაში. მე ჟიურიში 
ვიჯექი. კონკურსი 25 სმენა დაქვეითებული 
ლამაზმანისაგან შედგებოდა. ვერ 
გადმოვცემ მათ სილამაზესა და პლასტიკას. 
ისინიც ხომ, ჩვენნაირად განიცდიან და 
ჩვენნაირად უხარიათ.

I always wish a guest of my rubric to be a 
distinguished person. I don’t hold casting, 
as I know that when working on each new 
edition the person will appear himself/herself. 
This was the case in the autumn edition of 
the magazine. I was in Datuna Sulikashvili’s 
studio, where I met a girl, for the music video 
of whom Datuna was sewing dresses. I got 
interested in this girl. Besides, I was told 
that the music video would be extraordinary. 
They shared the intention of the video with 
me. I was looking forward to completion of the 
music video. When I watched it, I liked it so 
much that I decided that Ana Tsutsunashvili 
had to become a guest of my rubric. Ana 
writes the music and the text to it by herself. 
In this music video she used the gestures of 
deaf people (as she wished that her creative 
work was understandable for everybody). In 
the music video, at the same time, Ana sings 
and expresses the text of the song by the 
gestures.

Several years ago, a beauty contest was 
held in the Concert Hall. I was a jury member 
there. The contestants were 25 deaf 
beauties. I can’t express their beauty and 
plastique. They, just like us, have their worries 
and joys.

მუსიკა ჟესტებით
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ახალი კრისტისგან

პირველად ვნახე ვიდეოკლიპში 
გამოყენებული ჟესტების ენა. როგორც 
მითხრეს მეგობარს მიუძღვენი ეს სიმღერა 
და კლიპი. 

ცხოვრება რთულია ზოგადად, თუმცა, 
ნებისმიერი განსაცდელისას უნდა 
გვახსოვდეს, რომ არსებობენ ადამიანები, 
ვისაც ჩვენზე რთული რეალობა აქვთ. 
მომინდა საკუთარი დამოკიდებულება 
გამეცოცხლებინა და მეთქვა მათთვის,  მე 
მახსოვს რომ არსებობენ და მიუხედავად 
ყველაფრისა, მინდა უხაროდეთ 
ცხოვრება. ჟესტების ენის იდეა აქედან 
დაიბადა. ჩემი ნამუშევარი ეძღვნება, 
როგორც ჩემს მეგობარს,  ასევე ზოგადად 
სმენადაქვეითებულ საზოგადოებას. 
ვთვლი, რომ ლამაზია ფორმა, რომლითაც 
ისინი ურთიერთობენ. მივედი ყრუ-
მუნჯთა საზოგადოებაში, სადაც ძალიან 
თბილად მიმიღეს. სწორედ იქ გავიცანი 
ბექა ხახნელიძე, ვისი წყალობითაც 
შევისწავლე ე.წ ASL ჟესტების ენა.

ეს არ არის საერთაშორისო ენა? რაიმეთი 
განსხვავდება საბჭოთა ჟესტები?

მე სიღრმისეულად არ ვიცნობ ამ თემას, 
უბრალოდ, ასე მითხრეს, რომ არსებობს 
პოსტსაბჭოთა ჟესტები, რომლითაც 
შესაბამისი ქვეყნები საუბრობენ და ე.წ 
ამერიკული ჟესტები, რომლებიც მთელს 
მსოფლიოშია მიღებული.   ბექამ  ამ 
ჟესტების შესწავლაში დიდი დახმარება 
გამიწია. ის სმენა დაქვეითებულია და 
ამერიკაში ცხოვრობდა წლების მანძილზე. 
პროექტით დაწყებული ნაცნობობა 
დღესდღეობით დიდი მეგობრობით 
გრძელდება.

გადავიდეთ მუსიკაზე და სიმღერაზე.  
ტექსტი, მუსიკა, არანჟირება ყველაფერს 
შენ თვითონ აკეთებ? 

მუსიკას ვწერ 15 წლის ასაკიდან. 
ბოლო რამდენიმე წელია ვცდილობ  
დავუთმო დრო და ფინანსები ჩემს 
შემოქმედებას, მუსიკა  სამყაროა 
ჩემთვის, მის გარეშე არაფერი 
წარმომიდგენია. ეს განწყობაა, ემოციაა. 
ლექსებიც მუსიკაა სიღრმისეული...ჩემი 
შემოქმედება ინტელექტუალური რითმია, 
თავისუფლების იდეაზე დამყარებული.

I have seen for the first time that the 
language of gestures is used in the music 
video. As I have been told, you dedicated 
this song and the music video to your 
friend.

In general, life is difficult. Though, during 
any kind of danger, we should remember 
that there are people who have more 
difficult reality than we do. I had a desire 
to enliven my attitude and to tell them: I 
remember that they exist, and despite of 
all, I wish them to enjoy the life. The idea 
of the language of gestures was born from 
this. My work is dedicated to my friend and 
to the society of deaf people in general. I 
consider that, the form through which they 
are communicating is beautiful. I went to 
Deaf-Mute Society, where I was accepted 
very warmly. I met Beka Khakhnelidze 
there, thanks to whom I learnt the so called 
ASL gesture language.

Is this an international language? Do the 
Soviet gestures differ from others?

I don’t posses an in-depth knowledge on 
this topic. Merely, I was told that there are 
the post Soviet gestures, through which 
relevant countries are communicating, and 
the so called American gestures, which are 
accepted in the whole world. Beka helped 
me a lot in learning these gestures. He’s 
deaf, and he lived in America for years. The 
acquaintanceship, which started from the 
project, nowadays, continues in the form of 
the great friendship.

Let’s move to the music and the song. Do 
you do the text, music, arranging, all by 
yourself?

I have been writing music since the age 
of 15. For the last few years, I try to 
dedicate time and finances to my creative 
work. Music means a world to me; I can’t 
imagine anything without it. It’s a mood, 
emotion. Poetries are in-depth music too… 
my creative work is an intellectual rhythm 
based on the idea of freedom.



AUTUMN 1032013 COPYRIGHT

NEW BY KRISTI

და რითი არსებობ? მუშაობ სადმე?

მე თვრამეტი წლიდან ვმუშაობ 
ავიაციაში, ბორტ გამცილებელი 
ვარ. ეს საინტერესოსთან ერთად, 
სპეციფიკური სამუშაოა. საკმაოდ 
მკაცრი რეჟიმის, ნახევრად სამხედრო 
ხასიათის. გამოცდების წარმატებით 
ჩაბარების შემდეგ იყო პრაქტიკაში 
შეფასება. პირველი ფრენა დაემთხვა 
2008 წლის აგვისტოს დასაწყისს. 
ანუ ყველაზე ექსტრემალურით 
დავიწყე. მსგავსი სირთულის დღემდე 
არაფერი მქონია. ეს ძალიან მძიმე 
იყო ემოციურად. გამოვარჩევდი 
დაჭრილი ჯარისკაცების გადაყვანას. 
თბილისიდან განსაკუთრებით მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფები წავიყვანეთ. 
მათი ფიზიკური მდგომარეობა 
დამთრგუნველი იქნებოდა ყველასთვის. 
ახალგაზრდა, დასახიჩრებული, თუმცა, 
მამაცი ადამიანები, ისინი, ვისითაც 
ჩვენ დღევანდელობამდე მოვსულვართ 
და კიდევ ვიარსებებთ მანამ სანამ 
გვეყოლებიან! ჩემთვის პატივი იყო 
მათთან გატარებული ყოველი წუთი. 
ამაღელვებელი იყო პატრიარქის 
სტუმრობა ბორტზე და მისი საჩუქარი.

And, how do you earn a living? Do you work 
anywhere?

I have been working in Aviation since I 
was 18. I’m a stewardess. Besides of being 
interesting, it’s a very specific work. It has 
rather strict regimen and carries a semi-
military character. After successful passing 
of exams, there was estimation in practice. 
The first flight coincided with the beginning 
of August 2008. Thus, I took a start from 
the most extreme one. Since then, I have 
never had anything of such difficulty. It 
was very hard from the emotional point 
of view. I would distinguish the fact of 
transfer of wounded soldiers. From Tbilisi, 
we took those, who were in the particularly 
heavy condition. For everybody it might be 
painful to watch their physical state. Young, 
crippled, though brave individuals – thanks 
to whom we have managed to survive up 
until the present, and thanks to whom we 
will exist, until they are besides us! Every 
single minute spent with them was an 
honor for me. The Patriarch’s visit on the 
board, and his gift were just amazing. 
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ძალიან საინტერესო ცხოვრება გქონია. 
ალბათ სპეციალური მომზადება გაიარე?

დიახ, იყო საფეხურები რაც უნდა 
გაგვევლო და რაც საწყისი რაოდენობის  
მესამედმა მოვახერხეთ.

როგორ მოხვდი ავიაციაში?

მჭირდებოდა სამსახური. იმ ეტაპზე ამ 
ვაკანსიის შესახებ შევიტყვე ტელევიზიით 
, ვცადე და ამიყვანეს. მისი წყალობით 
ბევრ ქვეყანაში მოვხვდი, რაც უდავოდ 
საინტერესოა. სამოგზაუროდ ნაკლებად 
სასურველ ქვეყნებშიც ვარ ნამყოფი, 
მაგალითისთვის როგორიცაა ლიბია, 
ნიგერია...

მთლიანობაში 2000 საათამდე მაქვს 
ნაფრენი. მიყვარს თვითმფრინავი თავისი 
რისკით და მშვიდი დაჯდომით...
 
სად გიწევს უფრო ხშირად ფრენა?
 
სადაც სამსახურს სჭირდები. მთავარია 
მზად იყო მუდმივად, რადგან  გრაფიკი 
მცოცავია და არა გაწერილი.

კი ბატონო.დღეს კარგად ხარ? 

კარგად ყოფნა ზოგადი სიტყვაა ჩემთვის 
და შედარებითი. კარგად ვარ, როცა 
ვახარებ ადამიანებს. ვფიქრობ, ჩემმა 
ვიდეომ ეს მოახერხა.

ლექსებსაც ინგლისურად წერ თუ 
ქართულად? 

ლექსებს, პროზაულ ნაწარმოებებს 
ქართულად ვწერ.

შენი ნაწარმოებების გმირები ვინ არიან?

მე ვარ თავად...

მოკლედ, სულ საკუთარი ეგოს გარშემო 
ტრიალებ. 

შეიძლება მართალი ხართ.

როცა თავისუფალი დრო გაქვს რას 
აკეთებ ხოლმე?

ვრჩები საკუთარ თავთან და ძირითადად 
ასეთ დროს ვწერ... მიყვარს კითხვა, 

It comes that, you have a very interesting 
life. I suppose, you should have taken a 
special training, haven’t you?

Yes, there were levels, which we had to 
pass, and which only one third of the initial 
number of participants have managed to 
do.

How did you come to aviation?

I needed a job. On that stage, I learnt 
about this vacancy from the television. I 
tried my luck and I was hired. Thanks to 
this job, I visited many countries, which 
is, undoubtedly, interesting. I have been 
in the countries that are less desirable for 
travelling; such are, for instance, Libya, 
Nigeria… 

In total, I have flied up to 2000 hours. I love 
an airplane for its risk and safe landing…

Where do you fly most frequently?

There, where my job needs me. Most 
important is that one should be always 
ready, as the schedule is shifting and not 
fixed.

All right. Are you good?

“Being good” is a general phrase for me 
and it’s relative. I’m good, when I manage 
to bring joy to people. I suppose, my video 
has succeeded in this regard.

Do you write poetries in English, or 
Georgian?

I write poetries and prosaic works in 
Georgian.

Who are the characters of your works?

I, myself, am…

Thus, you all the time revolve around your 
own ego.

Perhaps, you’re right.
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ომის თემა განსაკუთრებით საინტერესოა 
ჩემთვის. მიყვარს მარტო ყოფნა. 
არასოდეს არ მომწონდა ხალხმრავლობა. 

და ახლა რომ მოგიწევს ჟურნალის 
პრეზენტაციაზე მოსვლა?

პრეზენტაცია?! ეს ხომ ჯერ 
კიდევ არ მჯერა... იმდენი ხანი 
ვოცნებობდი. მადლობა მინდა 
გითხრათ დაინტერესებისთვის, ამ 
შესაძლებლობისთვის მესაუბრა 
პროექტზე.

What do you use to do when you have free 
time?

I remain alone with myself, and, mainly, 
this is the time when I write… I love 
reading; the war topic carries the special 
interest for me. I love being alone… I never 
liked when it’s crowded.

And, now, when you’ll have to come for the 
presentation of the magazine?..

Presentation?! I still can’t believe it… I’ve 
been dreaming about this for so long time. 
I wish to thank you for being interested 
and for this opportunity to speak about the 
project.
So, don’t you use to go to a club?

I have been in “London” - on the closed 
event, and have visited several more 
places.

Let’s get back to your music video now. 
We’ve been introduced to each other by 
Datuna Sulikashvili, who was a production 
designer of your music video. I’m curious 
about how you discovered each other?

When I met him, I hadn’t had neither 
compositions, nor arranging ready. I just 
let him listen to the recordings. Datuna 
liked them, and this gave me a stimulus to 
mobilize sums for the music video.

Our friendship and cooperation was born 
so. I like his way of seeing things and we 
work harmoniously. I wish we do novelties 
together.

Shotiko Bochorishvili shot this music video. 
I’m very grateful to him too.

Do you plan to go on stage?

I don’t like planning things in advance. I 
don’t live like that. In some period of time, 
I try to stay adequate to a challenge. In 
the nearest future I’m busy with something 
else.
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ანუ არ დადიხარ ხოლმე კლუბში? 

ვარ ნამყოფი ლონდონში,  დახურულ 
ივენთზე და კიდევ რამდენიმე ადგილას.

მოდი  ახლა  შენს  კლიპს  დავუბრუნდეთ  
ისევ. ჩვენ ერთმანეთი გაგვაცნო დათუნა 
სულიკაშვილმა, რომელიც შენი კლიპის 
მხატვარი იყო. მაინტერესებს როგორ 
აღმოაჩინეთ ერთმანეთი?

როცა გავიცანი არც კომპოზიციები  
მქონდა გაკეთებული, არც არანჟირება. 
მხოლოდ ჩანაწერი მოვასმენინე. დათუნას 
მოეწონა და ამან მომცა სტიმული 
გამეკეთებინა მინიმალური თანხის 
მობილიზება კლიპისთვის. ასე დაიბადა 
ჩვენი მეგობრობა და თანამშრომლობა. 
მომწონს მისი ხედვა და ჰარმონიულად 
ვმუშაობთ. მინდა სიახლეები ერთად 
ვაკეთოთ.
შოთიკო ბოჭორიშვილმა გადაიღო ეს 
კლიპი. მე მისი ძალიან მადლიერი ვარ 
აგრეთვე. 

სცენაზე გამოსვლას თუ გეგმავ?

არ მიყვარს რაღაცეების წინასწარ 
დაგეგმვა, ასე არ ვცხოვრობ, გარკვეულ 
ეტაპზე ვცდილობ გამოწვევის ადეკვატური 
ვიყო. უახლოესი პერიოდი დაკავებული 
ვარ სხვა რამით.

რას ინატრებდი დღეს? 

რაღაცას რაც ჩემთვის ძალიან 
მტკივნეულია. დედას...

სულ ტკივილზე ლაპარაკობ მაინც... ასეთი 
ლამაზი ხარ, შენსავით ვინ დაფრინავს, 
ჩვენ მიწაზე ვართ სულ. 

შენ იმყოფები  საავტორო უფლებათა 
ასოციაციაში. გსურს ჩვენთან 
გაწევრიანება?

დიდი სიამოვნებით.  მინდა დაცული იყოს 
ჩემი, როგორც ავტორის უფლებები. 

მადლობა სასიამოვნო იყო თქვენთან 
ურთიერთობა. გისურვებთ წარმატებას!

What do you wish today? 

Something, which is very painful for me: I 
would wish to have a mother…

Still, you speak about pain all the time … 
You’re so beautiful. Who else flies like you? 
We are always on the ground.

You’re at the “Georgian Copyright 
Association”. Would you like to become our 
member?

With the greatest pleasure. I wish my rights 
as an author are protected.

Thank you. It was a pleasure to 
communicate with you. Wish you success!
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ART DEVELOPMENT FOUNDATION “AUTOGRAPH”

ხელოვნების ხელშემწყობი
ფონდი “ავტოგრაფი”

2013 წლის 18 დეკემბერს, საჯარო 
ბიბლიოთეკაში, ფონდ “ავტოგრაფის” 
პრეზენტაცია გაიმართა. ხელოვნების 
ხელშეწყობის ფონდი „ავტოგრაფი” 
ქართული კულტურისა და ხელოვნების 
მხარდაჭერა-განვითარებას ისახავს 
მიზნად. კულტურა ყოველთვის საჭიროებს 
მხარდაჭერას, იქნება ეს მატერიალური 
სახის თუ ზოგადად განვითარების 
ხელშეწყობა. ფონდი შემოწირულობების, 
სპონსორების შენატანების 
და საქმიანობიდან მიღებული 
შემოსავლებით მოახდენს ხელოვანების 
სუფსიდირებას. ფონდი ითანამშრომლებს 
სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, 
კერძო და არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებთან. ასევე 
მონათესავე პროფილის საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან.
ფონდის აქტივობები გულისხმობს 
შემოქმედებითი საღამოების თუ სხვა 
წარმოდგენების მოწყობას, წიგნების, 
ალბომებისა და CD, DVD პროდუქციის 
გამოცემას, ვიდეო კლიპების წარმოებას, 
გამოფენების ორგანიზებას და სხვა. 
ქართველ ხელოვანებს, იქნებიან ეს 
უკვე სახელმოხვეჭილი ადამიანები 
თუ დამწყები ხელოვანები, მიეცემათ 
საკუთარი პროექტების განხორციელების 
და საინტერესო იდეების რეალიზაციის 
შესაძლებლობა.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფონდის 
დამაარსებლები არიან ადამიანები, 
ვინც კარგად იცნობენ სახელოვნებო 
სფეროს და ასევე აქვთ მართვის 

On December 18th, 2013, in the public 
library, the presentation of the foundation 
“Autograph” was held. The arts support 
fund “Autograph” aims support and 
development of the Georgian culture 
and arts. Culture always needs support, 
whether it’s of a material character or is 
a contribution to development in general. 
The foundation will subsidize the arts by 
donations, sponsors’ contributions and 
the income received from its own activity. 
The foundation will collaborate with 
governmental structures, representatives 
of private and NGO sectors, and the 
international organizations, which have 
the related profile.
The activities of the foundation include 
conduction of creative evenings, or other 
performances, publishing of books, issue 
of albums and CD and DVD products, 
production of music videos, organization 
of exhibitions etc. The Georgian artists, 
whether they are already renowned 
individuals, or beginners, will be given an 
opportunity to implement their projects 
and accomplish interesting ideas.
The fact, that the founders of the 
foundation are the persons, who know 
well the arts sphere and, also, have the 
managerial experience, is significant too.
Cooperation of talented individuals and 
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გამოცდილება. ნიჭიერი ადამიანებისა 
და კარგი მენეჯერების თანამშრომლობა 
ყოველთვის ნაყოფიერად აისახება 
კულტურულ პროცესებზე.
რა იყო ფონდის შექმნის უმთავრესი 
სტიმული? სამწუხაროდ ბევრ ნიჭიერ 
შემოქმედს არ აქვს შესაბამისი 
გამოცდილება, თუ როგორ 
განახორციელოს საკუთარი ჩანაფიქრი. 
განსაკუთრებით, იმ ადამიანებს, 
რომელთა შემოქმედებითი სიმწიფე სხვა 
ისტორიულ ფორმაციაზე მოდის. ახალმა 
რეალობამ მათ ახალი მოთხოვნები 
წაუყენა, რომელთან გამკლავება ხშირ 
შემთხვევაში მათ სხვის დაუხმარებლად 
არ ძალუძთ. ასევე ახალგაზრდა ნიჭს 
ესაჭიროება თანადგომა და წახალისება. 
მთავარი კი მაინც ისაა, რომ კულტურა 
ისეთი პატარა ერისთვის, როგორიც 
საქართველოა სულიერების და 
იდენტობის სიმბოლოა. ფონდი შეეცდება 
საკუთარი მოკრძალებული წვლილი 
შეიტანოს კულტურულ ცხოვრებაში 
მიმდინარე პროცესების წარმართვაში.  

good managers always has a beneficial 
impact on the cultural processes.
What was the main stimulus for 
establishment of the foundation? 
Unfortunately, many talented creative 
persons don’t have relevant experience 
of accomplishment of their intentions. 
Especially, this applies to the people, 
whose artistic maturity belongs to 
another historical formation. The new 
reality imposed new requirements on 
them, coping with which they aren’t 
capable of without other person’s 
assistance. Besides that, a young talent 
needs support and encouragement. 
Though, the main point is that, culture, 
for such a small nation as Georgia, is 
a symbol of spirituality and identity. 
The foundation will attempt to make its 
modest contribution to bringing about the 
current processes of the cultural life.
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POPIASHVILI GVABERIDZE WINDOW PROJECT. #11,
CHAVCHAVADZE AVENUE

POPIASHVILI GVABERIDZE
WINDOW PROJECT ჭავჭავაძის 11

ინოვაციური პროექტი ვიტრინის 
ფორმატში საგამოფენო გალერეის 
წარმოდგენა უკვე ჭავჭავაძეზეა. 
ეს სივრცე გათვლილია ნებისმიერ 
ადამიანზე, განურჩევლად იმისა 
უყვარს თუ არა მას ხელოვნება. 
ფეხით მოსიარულე თუ მანქანაში 
მყოფი მგზავრი ხდება “მაყურებელი”, 
უბრალოდ ხედვის წერტილი აქვთ 
განსხვავებული. 

ხელოვნების ტირაჟირების ეპოქაში 
ვალტერ ბენიამინი “აურის’ გაქრობაზე 
წერდა. ბოდრიარი “სიმულაკრზე”. 
ვიტრინის ფორმატში იცვლება 
სივრცე და რჩება ორიგინალი ნიმუში, 
არა ასლი. შეიძლება ითქვას, რომ 
ხელოვნებას უბრუნდება “აურა”, 
მაგრამ ის საჯარო(ურბანულ) სივრცეში 
ინაცვლებს.

The exhibition performance - innovative 
project in the format of a window, is 
already on Chavchavadze. This space 
is designed for every person, despite of 
the fact whether s/he likes the arts or 
not. A pedestrian, or a passenger in a car 
becomes a “spectator”. It’s just that, they 
have different observation points. 

In the epoch of copying of the arts Walter 
Benjamin spoke about disappearance 
of “an aura”, and Bodriari wrote about 
“Simulakr”. In the format of the window, 
the space alters and remains only the 
original copy and not a reproduction. It 
can be said that the “aura” returns to the 
arts, but it moves to the public (urban) 
space.
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NANA KALANDADZE
“CHILDREN SINGING”

ნანა კალანდაძე
“მღერიან ბავშვები”

საქართველოში ძალიან ბევრი 
ბავშვი მღერის. ზოგი მართლაც 
ნიჭიერია, ზოგი ნაკლებად. რას 
მღერიან ბავშვები?! ხშირად ეს არაა 
საბავშვო რეპერტუარი. თითქოს კარგ 
ტონად, წარმატებად მიიჩნევა, როცა 
ბავშვი უფროსებისთვის განკუთვნილ 
რთულ რეპერტუარს ასრულებს. 
პროფესიონალები კი თვლიან, 
რომ უმჯობესია ბავშვმა აითვისოს 
საბავშვო რეპერტუარი. ასე ფიქრობს 
კომპოზიტორი ნანა კალანდაძეც. 
კომპოზიტორის სიმღერები ძალიან 
პოპულარულია საქართველოში 
და, რაც არანაკლებ სასიხარულოა, 
ჰოლანდიაში. თავის ახალ ალბომში, 
ქალბატონი ნანა კვლავ ემხრობა 
იმ მოსაზრებას, რომ ბავშვს 
მათთვის განკუთვნილი სიმღერები 
უნდა შესთავაზოს. ესაა ქართული 
სიმღერები, მის მიერ შექმნილი და 
ასევე მსოფლიო კლასიკის რამდენიმე 
ცნობილი ნიმუში ქართული ტექსტით, 

In Georgia, a lot of children are singing. 
Some of them are really talented, some 
are less gifted. What do the children 
sing?! Often, it’s not a repertoire for 
a child. It’s considered a good tone 
or a success, when a child performs a 
difficult repertoire intended for adults. 
And, by the professionals’ opinion, 
it would be better if a child masters 
children’s repertoire. The composer, 
Nana Kalandadze, thinks so too. The 
songs of the composer are very popular 
in Georgia, and, what is a good fact too 
- they are popular in the Netherlands. In 
her new album, Ms. Nana still supports 
the idea that she should offer children 
the songs intended for them. These are 
Georgian songs, composed by her and 
several famous samples of the world 
classics with the Georgian text. This, 
perhaps, is very necessary and right 
approach from the point of view of the 
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ეს ალბათ ძალიან საჭირო და სწორი 
მიდგომაა იმ თვალსაზრისით, რომ 
ბავშვებში, მათთვის განკუთვნილმა 
სიმღერებმა საგანგებო ადგილი უნდა 
დაიკავოს. უცხო ენაზე სიმღერის 
შესრულებას ბევრი დადებითი 
მხარე აქვს, სიმღერის გარდა,   
ენის შესწავლასაც უწყობს ხელს, 
ამასთანავე, ბავშვი ეზიარება უცხო 
კულტურას, ითავისებს მას. მაგრამ თუ 
ბავშვისთვის (განსაკუთრებით პატარა 
ასაკის), მშობლიურ ენაზეც აჟღერდება  
ესა თუ ის საყოველთაოდ ცნობილი 
კლასიკური თუ არაკლასიკური 
ნიმუში, იგი მეტი ხალისით მოეკიდება 
მის შესწავლას, მოგვიანებით კი,  
უკვე ორიგინალის ენაზე სწავლაც 
გაუადვილდება.

ნანა კალანდაძე კრებულის 
შესავალში სამართლიანად აღნიშნავს, 
რომ ბავშვებში შესრულების 
მანერა “გააგრესიულდა”. ხშირია 
მიმბაძველობა, კოპირება და ა.შ, 
რაც რეალურად “კარიკატურულს”, 
არაორიგინალურს ხდის ამა თუ იმ 
ცნობილი ჰიტის შესრულებას, ალბათ 
ეს ზოგადად, ქართულ სოციალურ 
სივრცეს ახასიათებს და ხშირად ამას 
“პროვინციალობას” აბრალებენ. 
მაგრამ ალბათ არ უნდა იყოს რთული 
უარის თქმა იმაზე, რაც მიუღებელია 
და ფაქტობრივად “ჩამორჩენილობის” 
ნიშანია. საჭიროა მხოლოდ სურვილი 
და, რასაკვირველია, ალტერნატივა. 
ერთ-ერთი ასეთი ალტერნატივაა, 
ზუსტად ნანა კალანდაძის სანოტო 
კრებული და თან დართული დისკი 
“მღერიან ბავშვები”, რომელიც 
თბილისის მერიის კულტურისა 
და განათლების განყოფილების 
მხარდაჭერით გამოიცა.

ავტორი ბავშვს სთავაზობს არა 
მხოლოდ შეასრულოს ესა თუ ის 
სიმღერა, არამედ განასახიეროს 
მოქმედი გმირი. ესაა, თამაში და 
სიმღერა ერთდროულად. თამაში კი 
ემპათიაა, რომელიც ყველა ასაკში 
სასურველია შეძლოს ადამიანმა.

fact that the songs intended for children 
should take their place in the children’s 
hearts. Performing of a song in a foreign 
language has many positive aspects; 
besides of learning a song, it contributes 
to the study of a language. Furthermore, 
a child gets familiar with a foreign culture 
and masters it. Though, if for a child 
(especially, for a little child) some widely 
famous classical or non-classical sample 
is performed in a native language too, s/
he will enjoy its learning more, and then, 
it will be easy for him/her to master it in 
the original language.

In the introduction of the collection of 
works, Nana Kalandadze fairly states 
that the performing manner of children 
“became aggressive”. There are frequent 
cases of imitation, replication etc., which 
actually make performance of this or that 
famous hit “grotesque” and unoriginal. 
Perhaps, this, in general, is characteristic 
for the Georgian social space, and often 
“Provincialism” is blamed for it. Though, 
may be, it shouldn’t be difficult to reject 
that what is unacceptable and, in fact, 
is a sign of “retardation”. Only a desire 
is needed there, and, of course, an 
alternative. One of such alternatives 
is Nana Kalandadze’s music sheets 
collection with the accompanying disc 
“Children Singinng”, which was published 
by the support of the Division on Culture 
and Education of Tbilisi Mayor’s Office.

The author offers children not only to 
perform this or that song, but also to 
play a valid character. This is playing 
and singing, all at once. And, playing is 
an empathy, which, desirably, a person 
should manage to do at all ages.
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THE NEW SEASON OF LA SCALA

ლა სკალას ახალი სეზონი

7 დეკემბერს ლა სკალას ახალი 
სეზონი ჯუზეპე ვერდის “ტრავიატა”-ს 
პრემიერით გაიხსნა. მთავარი 
პარტიები შეასრულეს დიანა დამრაუმ 
და პეტერ ბეჩალამ, დირიჟორი - 
დანიელე გატი. 

გერმანელი კოლორიტული  სოპრანო 
დიანა დამრაუსთვის ვიოლეტას პარტია 
ახალი არ არის. სულ ცოტა ხნის წინ 
მან “მეტროპოლიტენ ოპერას” სცენაზე 
შეასრულა ეს პარტია. 

პეტერ ბეჩალა თანამედროვე 
საოპერო სცენის ერთ-ერთი ყველაზე 
იმედისმომცემი ლირიული ტენორია. 
კლასიკური ოპერის ახალი სიცოცხლე 
- ახალი დადგმა, ახალი თაობის 
შემსრულებლები და დირიჟორი  
-კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, 
რომ შედევრები დროს ამარცხებენ...

On December 7th, the new season of 
“La Scala” was opened by the premier 
of Giuseppe Verdi’s “La Traviata”. The 
leading parts were performed by Diana 
Damrau and Piotr Beczala, and Daniele 
Gatti was the conductor. 

For the colouring German soprano Diana 
Damrau the part of Violetta is not a 
novelty. Just recently, she performed this 
part on the stage of “The Metropolitan 
Opera”.

Piotr Beczala is one of the leading 
promising lyric tenors of the modern 
opera stage. The new life of classical 
opera – new staging, the performers 
of new generation and the conductor 
– is one more proof for the fact that 
masterpieces defeat the time…
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EUROPIAN FILM AWARDS

ევროპული კინოაკადემიის ჯილდო 
საუკეთესო ფილმისა და მამაკაცის 
როლისთვის იტალიელი რეჟისორის, 
პაოლო სორენტინოს ფილმს 
“დიდებული სილამაზე”(“La Grande 
Bellezza”) ხვდა წილად. დაჯილდოების 
ცერემონიალი 7 დეკემბერს ბერლინში 
ჩატარდა. კრიტიკოსებს სორენტინოს 
ფილმმა, ფედერიკო ფელინის 
ცნობილი სურათი “ტკბილი ცხოვრება” 
გაახსენა. რომში ადამინებს კვლავ 
ცხოვრების აზრის დაკარგვა, გაქრობა, 
გაუფასურება აღელვებთ. მით უფრო, 
თუ ეს ადამიანები მდიდრები და 
წარმატებულები არიან, ცხოვრობენ 
რომის, იგივე სამყაროს ცენტრში და 
ამას კარგად ხედავენ და გრძნობენ. 

The awards of European Film Academy 
for the best film and the best actor went 
to the movie “The Grand Beauty” (“La 
Grande Bellezza) by the Italian director 
Paolo Sorrentino. The awarding ceremony 
was held in Berlin on December 7th.
The Sorrentino’s film reminded the 
critics the famous picture by Federico 
Fellini “The Sweet Life”. In Rome, people 
are worried about loosing the purpose, 
disappearance, and devaluation of the 
life. And, that’s the case, especially, when 
these people are rich and successful, live 
in the centre of Rome, which is the same 
as the centre of the world, and they can 
see and feel it well.


