








მიხეილ ჯავახიშვილი (ნამდვილი გვარი ადამაშვილი) დაიბადა 1880 წლის 20 
ნოემბერს სოფელ წერაქვში (მარნეულის რაიონი). 

მწერალი, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, საბჭოთა იდეოლოგიის 
მოწინააღმდეგე.

1897-1901 წლებში სწავლობდა ყირიმის სამეურნეო სასწავლებელში, 1906-1910 
წლებში ჯერ ჟენევაში, შემდეგ კი პარიზში - ლიტერატურას, ხელოვნებასა და 
პოლიტიკურ ეკონომიკას. 

ეწეოდა აქტიურ ჟურნალისტურ საქმიანობას, იყო გაზეთების „ივერია“ (1904) და 
„გლეხი“ (1906)

ფაქტიური რედაქტორი, გაზეთის „საქართველო“ (1915) ერთ-ერთი რედაქტორი.
მიხეილ ჯავახიშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა ჩაუყარა საფუძველი XX საუკუნის 
ქართულ რეალისტურ რომანს. ავტორია რომანების: “კვაჭი კვაჭანტირაძე” 
(1924), “ჯაყოს ხიზნები” (1925), “გივი შადური” (1928), “არსენა მარაბდელი” 
(1933-1936), “თეთრი საყელო” (1926). მიხეილ ჯავახიშვილს ეკუთვნის მრავალი 
პუბლიცისტური, ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილი და ნარკვევი. თარგმნა 
ცნობილი მწერლების - გი დე მოპასანი, ჰენრიკ სენკევიჩის, ანტონ ჩეხოვის, პანაიტ 
ისტრატის ნაწარმოებები.

1937 წლის 26 ივლისს, მიხეილ ჯავახიშვილი ჯაშუშად და დივერსანტად 
გამოცხადდა და გარიცხულ იქნა მწერალთა კავშირიდან. ის 14 აგვისტოს 
დააპატიმრეს და 30 სექტემბერს დახვრიტეს. 

მიხეილ ჯავახიშვილი





ალექსანდრე (სანდრო) ახმეტელი დაიბადა 1886 წლის 14 აპრილს სოფელ ანაგაში 
(სიღნაღის რაიონი).

რეჟისორი, თანამედროვე ქართული თეატრის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს 
სახალხო არტისტი.

1916 წელს დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.
სანდრო ახმეტელი თავისუფალი აზროვნებისთვის იდევნებოდა. მისთვის 
ტრაგიკული აღმოჩნდა 1930 წლის წარმატებები მოსკოვის თეატრში. საზოგადოების 
განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო გრიგოლ რობაქიძის „ლამარამ“. საბჭოთა 
ხელმძღვანელების მოთხოვნის მიუხედავად, ახმეტელმა პიესა გრიგოლ რობაქიძის 
უცხოეთში ემიგრირების შემდეგაც არ მოხსნა რეპერტუარიდან, რაც თეატრში 
ეროვნული სულის გამოხატულებად მიიჩნიეს. 

1936 წლის დეკემბერში რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი - 
ალექსანდრე ახმეტელი და თეატრის თანამშრომლები – მისი მეუღლე თამარ 
წულუკიძე-ახმეტელი, პლატონ კორიშელი, ელგუჯა ლორთქიფანიძე, გია ქანთარია, 
ივანე ლაღიძე, ბუჟუჟა შავიშვილი და ნინო ღვინიაშვილი დააპატიმრეს. თეატრის 
სამხატვრო ხელმძღვანელს და დასის წევრებს ბრალად დასდეს ჯაშუშური 
საქმიანობა ინგლისის დაზვერვის სასარგებლოდ, ტროცკისტულ-ზინოვიევური 
კონტრრევოლუციური ორგანიზაციის წევრობა და ხელოვნების სფეროში მავნებლობა. 

1937 წლის 28 ივნისს ალექსანდრე ახმეტელს სასჯელის უმაღლესი ზომა - დახვრეტა 
მიუსაჯეს, ქონების კონფისკაციით.

სანდრო ახმეტელი





ტიციან ტაბიძე დაიბადა 1895 წლის 2 აპრილს სოფელი ჭყვიშში (ვანის რაიონი).
1906-1912 წლებში სწავლობდა ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში, 1913-1916 წლებში 
მოსკოვის უნივერსიტეტში, ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.

იყო “ცისფერყანწელთა” ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი და თეორეტიკოსი, 
რედაქტორობდა გაზეთს “ბარრიკადი”. ლირიკულ ლექსებთან ერთად წერდა 
პოემებს, მინიატურებს, წერილებს, ლიტერატურულ ნარკვევებს, თარგმნიდა 
უცხოელი პოეტების ნაწარმოებებს. 

1935-1937 წლებში იყო ყაზბეგის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დირექტორი.

1937 წელს ანტისაბჭოთა მოღვაწეობისა და სხვადასხვა კონტრევოლიუციურ 
ორგანიზაციასთან კავშირის ბრალდებით ჯერ მწერალთა კავშირიდან განდევნეს, 
ოქტომბერში კი დააპატიმრეს და დახვრიტეს. 

ტიციან ტაბიძე





ევგენი მიქელაძე დაიბადა 1903 წლის 27 ივნისს, ქალაქ ბაქოში.

დირიჟორი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე.

დაამთავრა პეტერბურგის სახელმწიფო კონსერვატორია.

1931–1937 წლებში იყო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და 
ბალეტის თეატრის დირიჟორი, 1933 წლიდან მთავარი დირიჟორი, 1937 წლიდან 
სამხატვრო ხელმძღვანელი; 1932 წელს დააარსა თბილისის კონსერვატორიის 
სტუდენტთა ორკესტრი; 1933–1937 წლებში ხელმძღვანელობდა მის მიერ 
დაარსებულ საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიურ ორკესტრს.

1937 წლის 4 ნოემბერს „ლატავრას“ გენერალური რეპეტიცის შემდეგ თბილისის 
ოპერის თეატრში დააპატიმრეს. მავნებლური მუშაობის, დეზორგანიზებისა და 
სამხატვრო გეგმის ჩაშლის ბრალდებით ევგენი მიქელაძე მალევე დახვრიტეს.

ქეთევან ორახელაშვილს, როგორც სამშობლოს მოღალატის მეუღლეს, 1938 წლის 
7 იანვარს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა და ყაზახეთში, ალჟირის (Акмолинский 
лагерь жён изменников Родины) ბანაკში გადასახლება მიესაჯა.

ევგენი მიქელაძე





დიმიტრი შევარდნაძე, დაიბადა 1885 წლის 1 დეკემბერს, სოფელ ბახვში 
(ოზურგეთის რაიონი). 

ფერმწერი, თეატრისა და კინოს მხატვარი, საზოგადო მოღვაწე, ეროვნული 
სამხატვრო გალერეის ფუძემდებელი.

1907-1912 წლებში სწავლობდა მიუნხენის სამხატვრო აკადემიაში.

1916 წელს მონაწილეობდა ნაბახტევის ღვთისმშობლის ეკლესიის მოხატულობის 
შესწავლა-რესტავრაციაში; 1917 წელს მისი თაოსნობით “დიდების ტაძარში” 
მოეწყო ქართული ფრესკის I გამოფენა; 1917 წელს მონაწილეობდა სამხრეთ 
საქართველოში მოწყობილ ექსპედიციაში; 1918 წელს შექმნა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერბი და ბეჭედი, 1925 წელს კი ქართული შრიფტის 
გრაფიკული მოხაზულობის ახალი ვარიანტი. დიმიტრი შევარდნაძეს დიდი ღვაწლი 
მიუძღვის ნიკო ფიროსმანაშვილის შესწავლაში, ქართული ისტორიული ძეგლების 
დაცვასა და XVIII-XIX საუკუნეების ქართული პორტრეტული მხატვრობის ნიმუშების 
თავმოყრა-პოპულარიზაციაში. იყო მეტეხის მუზეუმის დირექტორი.

1937 წლის ზაფხულში მუზეუმის დირექტორობიდან გადააყენეს, შემდეგ 
დააპატიმრეს სსრკ-ს დასუსტებისკენ მიმართული საქმიანობის ბრალდებით. 

მხატვარი დაკავებიდან რამდენიმე თვეში დახვრიტეს. 

დიმიტრი შევარდნაძე





პეტრე ოცხელი დაიბადა 1907 წლის 25 სექტემბერს ქალაქ ქუთაისში. 

თეატრის მხატვარი, ქართული ავანგარდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
წარმომადგენელი. 

1913-1920 წლებში ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა მოსკოვში; 1920 წელს 
საქართველოში დაბრუნდა. სწავლობდა ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში. 1926 
წლიდან სწავლა გააგრძელა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში პროფესორ იოსებ 
შარლემანის კლასში; 1927 წელს სახალხო სახლთან არსებულ მუშათა თეატრში 
გააფორმა ა. ლუნაჩარსკის “ცეცხლის გამჩაღებლები”. ამ სპექტაკლის შემდეგ 
კოტე მარჯანიშვილმა მას ქუთაისის თეატრში მუშაობა შესთავაზა; მუშაობდა 
თბილისის, ქუთაისის და მოსკოვის თეატრებში. გააფორმა ცნობილი დადგმები: 
“ურიელ აკოსტა”, “ხატიჯე”, “ოტელო”, “ყაჩაღები”, “მუნჯები ალაპარაკდნენ” და 
სხვ.; შეასრულა ესკიზები ლეო ესაკიას კინოფილმისთვის “მფრინავი მღებავი”.

1937 წლის სექტემბერში პეტრე ოცხელი დააპატიმრეს და 2 დეკემბერს დახვრიტეს 
საქართველოს ნაციონალური ცენტრისა და მოსკოვის მცირე თეატრის 
დირექტორის, სერგო ამაღლობელის დავალებით შექმნილ კონტრრევოლუციურ-
ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ბრალდებით.

პეტრე ოცხელი





ვახტანგ კოტეტიშვილი დაიბადა 1893 წლის 24 ოქტომბერს სოფელ დიდ თონეთში 
(თეთრიწყაროს რაიონი).

ლიტერატურათმცოდნე, კრიტიკოსი, მოქანდაკე, ხელოვნებათმცოდნე, ქართული 
ფოლკლორისტიკის ფუძემდებელი.

1911 წელს დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია, 1914 წელს კი 
პეტერბურგის ფსიქო-ნევროლოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიკის ფაკულტეტი. 1918 
წლიდან სწავლობდა დერპტის (ტარტუს) უნივერსიტეტის ისტორია-ფილოლოგიის 
ფაკულტეტზე. 1928 წელს დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია.

1926 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა ფოლკლორს, 
პოეტიკის კურსს, ასევე ისტორიისა და ქანდაკების თეორიის კურსს. 1933 წლიდან 
იყო საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის მოადგილე. 

1937 წლის 5 ნოემბერს ვახტანგ კოტეტიშვილი დააპატიმრეს და სოციალ-
ფედერალისტების კონტრნაციონალისტური, ჯაშუშური, მავნებლური ჯგუფის 
წევრობის ბრალდებით 1938 წლის 17 იანვარს დახვრეტის განაჩენი გამოუტანეს. 

ვახტანგ კოტეტიშვილი





სერგო ამაღლობელი, დაიბადა 1898 წლის 11 ივლისს, სოფელ ამაღლებაში (ვანის 
რაიონი).

თეატრალური მოღვაწე, კრიტიკოსი, დრამატურგი.

1920-1924 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ 
და ეკონომიკურ ფაკულტეტზე.

1924-1928 წლებში ლექციებს კითხულობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა 
და კონსერვატორიაში; 1925 წელს იყო რუსთაველის თეატრის დირექტორი,
1926-1927 წლებში - სახკინმრეწვის დირექტორი, 1931–1932 წლებში - მოსკოვის 
ახალი თეატრის, 1933-1936 წლებში კი - მოსკოვის მცირე თეატრის დირექტორი 
და სამხატვრო ხელმძღვანელი. 1928-1937 წლებში მოსკოვის ჟურნალ-გაზეთებში 
სისტემატურად იბეჭდებოდა მისი კრიტიკული და თეორიული წერილები 
თეატრისა და კინოს შესახებ.

1938 წელს სერგო ამაღლობელი დააკავეს და ბრალად წაუყენეს, რომ იგი იყო 
კონტრრევოლუციური, ტერორისტული და მავნებლური ორგანიზაციის ერთ-
ერთი შემქმნელი მოსკოვში, რომელიც სათავეში ედგა მოსკოვის ქართულ 
ნაციონალისტურ საზოგადოებას.  ის დახვრიტეს 1938 წლის 13 თებერვალს. 

სერგო ამაღლობელი





ვიქტორ ბროსე დაიბადა 1893 წლის 26 მაისს, ქალაქ სანკტ-პეტერბურგში (რუსეთი). 

ფრანგი ქართველოლოგის, აკადემიკოს მარი ბროსეს შვილიშვილი, მკვლევარ-
ბიბლიოგრაფი, მთარგმნელი და საზოგადო მოღვაწე. 

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

1916 წლიდან ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საქართველოში. 1916-1923 წლებში 
ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ქუთაისისა და თბილისის გიმნაზიებში. 1923-
1933 წლებში იყო საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკის იშვიათი წიგნების 
განყოფილების გამგე, 1933-1937 წლებში საქართველოს სახელმწიფო წიგნის 
პალატის დირექტორის მოადგილე. პარალელურად მუშაობდა საქართველოს 
სახელმწიფო მუზეუმში. 1925-1937 წლებში კითხულობდა ლექციებს მუდმივმოქმედ 
საბიბლიოთეკო კურსებზე. ვიქტორ ბროსე იყო საქართველოს სახელმწიფო წიგნის 
პალატის (1924) და პირველი ქართული საბიბლიოთეკო და ბიბლიოგრაფიული 
ჟურნალის “წიგნის მეგობარი” (1925) ერთ-ერთი დამაარსებელი.

ვიქტორ ბროსე დახვრიტეს 1937 წელს თბილისში. 

ვიქტორ ბროსე





ჰენრიხ (ჰენრიკ) ჰრინევსკი დაიბადა 1869 წლის 6 ნოემბერს, ქალაქ ქუთაისში.

პოლონელ-ქართველი მხატვარი, არქიტექტორი, მკვლევარი, პედაგოგი, საზოგადო 
მოღვაწე.

1881-1889 წლებში ფლორენციაში დაამთავრა ჯერ ტექნიკური სასწავლებელი, 
შემდგომ კი - ნატიფი ხელოვნების აკადემია; 1890 წელს ქალაქ კარლსრუეს 
(გერმანია) პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში დაეუფლა არქიტექტურის სპეციალობას. 

სწავლის პერიოდში მან არაერთი შენობა-ნაგებობის საინტერესო არქიტექტურული 
პროექტი შექმნა და განახორციელა. 1898 წელს საქართველოში დაბრუნდა. 

1922 წლიდან იყო თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი და 
ერთ-ერთი დამაარსებელი. ეკავა დეკანისა და პრორექტორის თანამდებობებიც; 
დიდი დამსახურება მიუძღვის ძველი ქართული არქიტექტურული ძეგლების 
აზომვასა და მათი ჩანახატების შესრულებაში; 1912 წელს არქიტექტორ 
ანატოლი კალგინთან ერთად ავტორია საადგილმამულო ბანკის შენობის (დღეს 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის I კორპუსი) პროექტის. 
მისი მოხატულია ამ ნაგებობის ინტერიერი, ასევე ქაშვეთის ტაძრის ერთი ნაწილი; 
ილუსტრატორია 1914 წელს მიხეილ გედევანიშვილის მიერ გამოცემული ილია 
ჭავჭავაძის თხზულებების. 

1937 წლის 15 დეკემბერს დააპატიმრეს. 1938 წლის 3 თებერვალს, 20 წლის 
განმავლობაში სამი უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობასა და დაზვერვით 
საქმიანობაში, ჯაშუშური მასალის შეგროვებისა და აგენტურის შექმნის 
ბრალდებით, მიესაჯა დახვრეტა პირადი ქონების კონფისკაციით. მისი იტალიელი 
მეუღლე, მოცეკვავე და საქართველოში საბალეტო სკოლის დამფუძნებელი მარია 
პერინი გადაასახლეს.

ჰენრიკ ჰრინევსკი





რიხარდ კარლ ზომერი დაიბადა 1866 წელს, ქალაქ მიუნხენში (გერმანია).

მხატვარი, ფერმწერი, გრაფიკოსი.

დაამთავრა პეტერბურგის საიმპერატორო სამხატვრო აკადემია 1893 წელს.

1894 წელს პირველად ჩამოვიდა საქართველოში.

1890-1900 წლებში ზომერი მუშაობდა შუა აზიაში, თურქისტანში, შემდეგ სწავლა 
გააგრძელა მიუნხენის აკადემიაში.

1912–1937 წლებში ცხოვრობდა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. 
ქმნიდა ძირითადად ეთნოგრაფიული ხასიათის ნამუშევრებს – პორტრეტებს, 
ყოფით და ბატალურ სცენებს, არქიტექტურულ ძეგლებს, პეიზაჟებს. აქტიურად 
მონაწილეობდა თბილისის მხატვრულ ცხოვრებაში, იყო კავკასიის მხატვართა 
საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი. მხატვარი ეწეოდა პედაგოგიურ 
მოღვაწეობასაც. გახლდათ ლადო გუდიაშვილის ხატვის პირველი მასწავლებელი. 
რიჰარდ კარლ ზომერის ნამუშევრების დიდი ნაწილი დაცულია თბილისში, 
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმსა და იოსებ გრიშაშვილის 
სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში, აგრეთვე საზღვარგარეთ და კერძო 
კოლექციებში.

1937 წელს დააპატიმრეს გერმანიის დაზვერვის აგენტობაში, ჯაშუშური 
ინფორმაციის გადაცემასა და რამდენიმე უცხო ქვეყნის საკონსულოსთან კავშირში 
ბრალდებით და დახვრეტა მიუსაჯეს. განაჩენი 1938 წლის 2 იანვარს აღსრულდა. 

რიხარდ კარლ ზომერი





სამსონ ჭანბა დაიბადა 1886 წლის 18 ივნისს სოფელ ათარაში (ოჩამჩირის რაიონი).

მწერალი, აფხაზური დრამატურგიის ფუძემდებელი.

1920-1930 წლებში რედაქტორობდა აფხაზურ გაზეთს “აფსნი ყაფშს”. 1934-1937 
წლებში იყო აფხაზეთის მწერალთა კავშირის გამგეობის თავჯდომარე. სოხუმის 
აფხაზური თეატრის სცენაზე 30-იან წლებში დაიდგა მისი პიესები: “მახაჯირები”, 
“აპსნი ხანუმ”, “სეიდიყ”. 1967 წელს სოხუმის სახელმწიფო თეატრს მიენიჭა მისი 
სახელი.

1937 წელს დააპატიმრეს. ბრალად ედებოდა, რომ იყო წევრი კონტრევოლუციონურ-
ნაციონალური ორგანიზაციის, რომელიც მიზნად ისახავდა საბჭოთა 
ხელისუფლების დამხობას და ბურჟუაზიულ-კაპიტალისტური წყობის დამყარებას, 
იზიარებდა კონტრევოლუციონურ ტროცკისტულ პლატფორმას და 1927 წელს 
გაწევრიანდა კონტრევოლუციონურ ტროცკისტულ ჯგუფში,  ესწრებოდა 
არალეგალურ შეხვერდებს და ეწეოდა მავნებლურ საქმიანობას, მიმართულს 
საკავშირო კპ(ბ) ცენტრალური კომიტეტის გენერალური ხაზის წინააღმდეგ. 

სამსონ ჭანბას მიესაჯა დახვრეტა და პირადი ქონების კონფისკაცია. განაჩენი 
აღსრულდა 1937 წლის 27 დეკემბერს.

სამსონ ჭანბა





კოტე ხიმშიაშვილი დაიბადა 1917 წელს, ქალაქ ქუთაისში.

მწერალი, ნოველებისა და სტუდენტური რომანის „ჯონქა ხორნაული“ ავტორი. 

კოტე ხიმშიაშვილს ბრალი დასდეს 1941 წლის 22 ივნისს დაწყებული მეორე 
მსოფლიო ომის პირველ თვეებში ჩამოყალიბებული პატრიოტული ორგანიზაციის 
“საქართველოს გათავისუფლების ფრონტის” შექმნასა და წინამძღოლობაში, 
რომელსაც ჩაფიქრებული ჰქონდა ანტისახელმწიფოებრივი შეთქმულება ომის 
ქარცეცხლში გახვეული საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. 

1942 წლის 1 თებერვალს კოტე ხიმშიაშვილი და ორგანიზაციის წევრები 
დააპატიმრეს. აჯანყებულებმა ძირითად მიზნად დაასახელეს საქართველოს 
გადარჩენა და იმის შესაძლებლობა, რომ ომს საბჭოთა კავშირის დაშლა 
მოჰყოლოდა და საქართველოს დამოუკიდებლობა აღედგინა.

1942 წლის 17 ოქტომბერს 17 ახალგაზრდა,  ინგლისისა და გერმანიის აგენტობისა 
და აჯანყების გზით საბჭოთა მთავრობის დამხობის მცდელობის ბრალდებით, 
სიკვდილით დასაჯეს.

კოტე ხიმშიაშვილი





გერცელ ბააზოვი, დაიბადა 1904 წლის 28 ოქტომბერს, ქალაქ ონში.

მწერალი, დრამატურგი.

1926 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-
ეკონომიკური ფაკულტეტის იურიდიული განყოფილება.

ჯერ ადვოკატად მუშაობდა, შემდეგ იყო ჟურნალის “საბჭოთა სამართლი” 
რედაქციის პ/მგ. მდივანი. 1922 წლიდან თბილისის ჟურნალ-გაზეთებში 
იბეჭდებოდა მისი ლექსები, წერილები და თარგმანები. 1924-1925 გერცელ ბააზოვის 
ინიციატივით დაარსდა ქართველ ებრაელთა თვითმოქმედი დრამატული დასი 
“კადიმა”. მწერალს აღიარება მოუტანა ქართველ ებრაელთა ყოფა-ცხოვრების 
ამსახველმა პოემამ “მუნჯები ალაპარაკდნენ” (1931). ბააზოვის პროზაული 
ნაწარმოებებიდან აღსანიშნავია მოთხრობები “შემარიას უკანასკნელი სიტყვა” და 
“გელათის ქუჩის დასასრული” (ორივე 1931), რომანი “ფეთხაინი” (1934).

1938 წელს ბააზოვი მოსკოვში დააკავეს ახალ პიესაზე მუშაობის დროს. ის 
გადაიყვანეს თბილისში, სადაც სასამართლო პროცესის გაუმართავად დახვრიტეს 
და მისი ნაშრომები გაანადგურეს. 

გერცელ ბააზოვი 





ნუცა (ნინო) ღოღობერიძე (ხუციშვილი) დაიბადა 1902 წლის 25 ოქტომბერს სოფელ 
კახში (საინგილო).

პირველი რეჟისორი ქალი საქართველოში და პირველი ქალი რეჟისორი საბჭოთა 
კავშირში, რომელმაც მხატვრული ფილმი გადაიღო.

სწავლობდა თბილისის უნივერსიტეტში ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე, 1923-1925 
წლებში კი - იმავე განხრით გერმანიაში, იენის უნივერსიტეტში.

გერმანიიდან დაბრუნების შემდეგ, სამი ფილმის გადაღება მოასწრო. 1926-1937 
წლებში მუშაობდა სახკინმრეწვში ჯერ თანარეჟისორად, შემდეგ კი - რეჟისორად. 
დამდგმელი რეჟისორი და სცენარისტია ფილმების: „მათი სამეფო“ (მიხეილ 
კალატოზიშვილთან ერთად, 1928), “ბუბა” (1930) და “უჟმური” (1934).

1937 წლის 21 მარტს დახვრიტეს ნუცა ღოღობერიძის ქმარი, ცნობილი საბჭოთა 
პარტმუშაკი ლევან ღოღობერიძე. ნუცა კინოდან გააძევეს, 1937 წლის მიწურულს 
დააპატიმრეს და 10 წლით გადაასახლეს როგორც ჩესერი (член cемьи изменника 
рoдины), ისევე როგორც “ხალხის მტრების“ ცოლებად მიჩნეული ათასობით ქალი.
საკონცენტრაციო ბანაკიდან 10 წლის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული ნუცა 
ღოღობერიძე კინოსა და ხელოვნებას აღარ დაუბრუნდა. დაიწყო ენათმეცნიერების 
ინსტიტუტში ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში მუშაობა. იყო განმარტებითი 
ლექსიკონის ერთ-ერთი შემდგენელი.

ნუცა ღოღობერიძე





ანა (ხათუნა) სიმონის ასული ჭიჭინაძე დაიბადა 1901 წლის 14 იანვარს სოფელ 
ჭოლევში (ქუთაისის მაზრა).

მსახიობი.

1908-1918 წლებსი სწავლობდა ქუთაისის წმინდა ნინოს სასწავლებელში; 1919 
წელს შევიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტზე, 
პარალელურად აკაკი ფაღავას დრამატული სტუდიის მსმენელი გახდა.

1924 წელს ჩაირიცხა რუსთაველის თეატრის დასში; 1928 წელს რეჟისორ კოტე 
მარჯანიშვილის დასთან ერთად გადავიდა ქუთაისში, სადაც ამოქმედდა “ქუთაის-
ბათუმის მეორე სახელმწიფო დრამა”; 1930 წელს მონაწილეობდა მოსკოვსა და 
ხარკოვში გამართულ გასტროლებში, სადაც მას კრიტიკა საუკეთესო მსახიობად 
მოიხსენიებდა; გასტროლების შემდეგ, 1930 წლიდან, მარჯანიშვილის თეატრთან 
ერთად დაბრუნდა თბილისში. 1935-1937 წლებში მუშაობდა რადიოკომიტეტში და 
“საქფილექტში” (ფილარმონია).

1937 წელს დააპატიმრეს და 10 ივლისს დახვრიტეს ხათუნა ჭიჭინაძის მეუღლე - 
გიორგი ყურულაშვილი.

1937 წლის 2 ივლისს ხათუნა ჭიჭინაძე, ლავრენტი ბერიას წინააღმდეგ 
ტერორისტული აქტის მომზადების ბრალდებით, დააპატიმრეს საკუთარ ბინაში. 
დაპატიმრებიდან 6 თვის შემდეგ დანაშაული აღიარა. 1938 წლის 3 მარტს დახვრეტა 
მიუსაჯეს და მეორე დღეს, 4 მარტს დახვრიტეს.

ხათუნა ჭიჭინაძე





ნიკოლო მიწიშვილი (ნიკოლოზ სირბილაძე) დაიბადა 1896 წლის 8 ნოემბერს 
სოფელ ჯვარისაში  (ქუთაისის მაზრა). 

მწერალი, „ცისფერყანწელთა“ ჯგუფის წევრი.

სწავლობდა ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში. დაამთავრა ორწლიანი 
სამასწავლებლო კურსი.  იყო ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა გაზეთის 
“Голос Салдата“ რედაქტორი.  1921 წელს, ნიკოლოს რედაქტორობით, თბილისში 
დაარსდა გაზეთი “Фигаро”. იმავე წელს გამოიცა კრებული “Поэты Грузии”, რომლის 
შემდგენელი და რედაქტორი მიწიშვილი იყო. 1922 წელს ნიკოლო მიწიშვილი 
საზღვარგარეთ გაემგზავრა. მან რამდენიმე ხანი დაჰყო სტამბოლში. 1924 წელს მან 
პარიზში დაარსა “ქართველ ხელოვანთა კავშირი”. პარიზში თანამშრომლობდა 
გაზეთ “ახალ საქართველოსთან”, რომელიც გრიგოლ ვეშაპელის რედაქტორობით 
გამოიოდა და ემიგრანტებს მოუწოდებდა საბჭოთა საქართველოში დაბრუნებისკენ.

ნიკოლო მიწიშვილი საქართველოში დაბრუნდა 1925 წელს. 1926-1928 წლებში 
რედაქტორობდა ჟურნალს “ქართული მწერლობა”, იყო ლიტფონდის ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი და პირველი დირექტორი. ხელმძღვანელობდა სახელგამს. 

1937 წლის 2 ივნისს ნიკოლო მიწიშვილი დააპატიმრეს, 13 ივლისს კი დახვრიტეს 
სამშობლოსა და ხალხის ღალატის ბრალდებით. 

ნიკოლო მიწიშვილი





მიხეილ (მიხა) ხელაშვილი, დაიბადა 1900 წლის 25 იანვარს სოფელ ახადში 
(ტფილისის გუბერნია).

პოეტი. ავტორი პოპულარული ლექსისა „ლექსო, ამოგთქომ, ოხერო“, რომელიც 
ზეპირად ვრცელდებოდა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში. საბჭოთა 
პერიოდში ხელაშვილის ლექსები იბეჭდებოდა ხალხური პოეზიის ანთოლოგიებში 
ავტორის მითითების გარეშე. 

1922-1924 წლებში იყო „შეფიცულთა რაზმის“ წევრი და მონაწილეობდა 
საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მეთაურობით მოწყობილ 
შეიარაღებულ გამოსვლებში ფშავსა და ხევსურეთში. 

გავრცელებული ვერსიით, საკუთარ დაბადების დღეს, 25 წლის ასაკში მოკლა 
საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მოსყიდულმა მეგობარმა. სხვა ვერსიით დაიღუპა 
დუშეთის მილიციის რაზმთან შეტაკების დროს. 

მიხა ხელაშვილი





ერეკლე ტატიშვილი დაიბადა 1884 წლის 28 აგვისტოს ქალაქ გორში.

ლიტერატურათმცოდნე, მთარგმნელი, პოლიტოლოგი,  საერთაშორისო სამართლის 
სპეციალისტი, დასავლური ენებისა და ლიტერატურის სწავლების ერთ-ერთი 
პიონერი საქართველოში.

1904-1913 წლებში სწავლობდა პეტერბურგის, გერმანიის, ინგლისის უმაღლეს 
სასწავლებლებში.

1905-1907 წლებში თანამშრომლობდა ანარქისტულ გაზეთებში “მუშა” და 
“ხმა”. ორჯერ დააპატიმრეს გორსა და პეტერბურგში.  სტამბოლში ასწავლიდა 
ფრანგულ ენას. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, 1918 წლიდან ასწავლიდა 
ფრანგულ და გერმანულ ენებს გორსა და თბილისში. 1923-1927 წლებში თბილისის 
უნივერსიტეტში საერთაშორისო საჯარო და კერძო სამართლის, ხოლო 1927 
წლიდან ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კურსს კითხულობდა. იყო ჯერ 
უცხო ენათა კომისიის თავჯდომარე, შემდეგ უცხო ენათა კათედრის გამგე. 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დაარსების შემდეგ კითხულობდა 
აღმოსავლეთის დიპლომატიის ისტორიის კურსს. ნათარგმნი აქვს ფრიდრიხ  
შილერის “ვერაგობა და სიყვარული” (დადგა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრმა 
1935 წელს), ედგარ პოს “სიჩუმე”, ფრიდრიხ ნიცშეს „ესე იტყოდა ზარატუსტრა“.
1931 წელს ქართველ მწერალთა აკადემიური ასოციაციის დაშლის შემდეგ, 
სხვებთან ერთად ერეკლე ტატიშვილიც გარიცხეს საქართველოს მწერალთა 
კავშირიდან.

1941 წლის 23 ივნისს დააპატიმრეს და ორ წელიწადზე მეტხანს დაჰყო საპატიმროში.
პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ უნივერსიტეტს დაუბრუნდა. 

გარდაიცვალა 1946 წელს თბილისში.

ერეკლე ტატიშვილი





ელისაბედ (ლიზიკო) ქავთარაძე, დაიბადა 1905 წლის 22 ივლისს ქალაქ თბილისში, 
ცნობილი სოციალ-ფედერალისტის და თბილისის არქივის გამგის - ქაიხოსრო 
ქავთარაძის ოჯახში.

მწერალი, დისიდენტი.

1922 წლიდან სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე. იყო წევრი ახალგაზრდა მარქსისტთა ორგანიზაციისა, რომელიც იმ 
დროისთვის იატაკქვეშეთში იყო გადასული.

1928 წელს დააპატიმრეს სოხუმში, სადაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მიერ სტაჟიორად იყო მივლენილი აფხაზეთის სსრ უმაღლესი სასამართლოს 
კოლეგიაში. თავდაპირველი ბრალდება იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის 
ანტისაბჭოთა შინაარისის ინფორმაციის გადაცემა. თუმცა, ის თბილისში, 
რესპუბლიკის სახელმწიფო პოლიტიკური სამმართველოს განკარგულებაში 
გადმოაგზავნეს ახალაზრდა მარქსისტთა ორგანიზაციის და „მენშევიკური 
ცეკას“ საქმესთან დაკავშირებით. ძიება ფიციალურად ლიზა ქავთარაძეს 
ბრალად უყენებდა არალეგალური ახალგაზრდა მარქსისტების ორგანიზაციის 
კოლექტივის, რაიკომის, ტფილისის კომიტეტის და ცეკას წევრობას, აქტიურ 
ანტისაბჭოთა საქმიანობას, არალეგალური პროკლამაციების ბეჭდვა-
გავრცელებას და “მენშევიკების” საზღვარგარეთის ბიუროს რწმუნებულებთან 
ურთიერთობას. ჯერ მეტეხის ციხეში ჩასვეს, 1929 წელს კი რუსეთში, ტომსკის 
ოლქში გადაასახლეს. თბილისში 1936 წელს დაბრუნდა, მაგრამ 1940 წელს კვლავ 
დააპატიმრეს და ყაზახეთში, ალჟირის (Акмолинский лагерь жён изменников Родины) 
ბანაკში გადაასახლეს. გადასახლებაში 16 წელი გაატარა. 1956 წელს დაბრუნდა 
სამშობლოში და რეაბილიტაცია მიიღო. 1987 წელს აირჩიეს „ილია ჭავჭავაძის 
საზოგადოების” გამგეობის წევრად. 

გარდაიცვალა 1988 წელს თბილისში.

ლიზიკო ქავთარაძე
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