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УДК 37.01+93/9+81/82+61+330.1+34+5+796 პ–294

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია
Академия наук туризма Грузии

Tourism Scientific Academy of Georgia
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „პროფესიონალის ხმა“ დაფუძ-

ნდა 2013 წლის 1 ნოემბერს. იგი წარმოადგენს საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის პერიოდულ სამეცნიერო გამოცემას და იბეჭ-
დება ამავე აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით. გამოდის 2013
წლის დეკემბრიდან. ჟურნალში ქვეყნდება ექსპერიმენტული, თეორი-
ული და პრაქტიკული ხასიათის სამეცნიერო შრომები პედაგოგიკის, ის-
ტორიის, ფილოლოგიის, მედიცინის, ეკონომიკის, ეკოლოგიის, სამართა-
ლმცოდნეობის, ფიზიკა-მათემატიკის, კულტურის, სპორტისა და ტური-
ზმის სფეროში. ჟურნალს მინიჭებული აქვს სერიული გამოცმების საერ-
თაშორისო სტანდარტული ნომერი ( ISSN ). ჟურნალი რეფერირებულია
საქართველოს ტექინფორმის ქართულ რეფერატულ ჟურნალში.

Периодический научный журнал «Голос профессионала» учрежден
1 ноября 2013 года. Он является периодическим научным изданием Ака-
демии наук туризма Грузии и печатается по решению президиума Акаде-
мии. Выходит с декабря 2013 года. В журнале публикуются эксперимента-
льные, теоретические и практические научные труды в сфере педагогики,
истории, филологии, медицины, экономики, экологии, правоведения, фи-
зики, математики, культуры, спорта и туризма. Журналу присвоен Между-
народный стандартный номер серийных изданий (ISSN). Журнал рефери-
рован в грузинском реферaтивном журнале техинформации Грузии.

Periodical Scientific Journal “Professional`s Voice“ was established on
November 1st , 2013. Representing periodical scientific edition of Tourism Scie-
ntific Academy of Georgia it is being published under the resolution of the
Academy. Is periodically issued since 2013. Different kinds of scientific works
and researches such as experimental, theoretical and practical ones in the fields
of Pedagogics, History, Philology, Medicine, Economics, Ecology, Law, Physics,
Mathematics, Sports and Tourism are being represented. The journal has been
awarded the international Standard Serial Number (ISSN) and has been
refereed in the review journal of technical information of Georgia.
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ლია მენთეშაშვილი
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის

ვიცე–პრეზიდენტი, პროფესორი

ოჯახი და მეტყველების კულტურა

ოჯახის როლი განუზომლად დიდია ბავშვებისა და მოზარდების
სრულყოფილ აღზრდაში, მათ ყოველმხრივ განვითარებაში.

ცნობილია, რომ ოჯახში სკოლამდელ ასაკში იწყება ზნეობრივი ქცე-
ვის ნორმების, წესებისა და პრინციპების შესწავლა, ზნეობრივი გრძნობე-
ბის განვითარება, ზნეობრივი შეგნების, ხასიათისა და ნებისყოფის აღ-
ზრდა. ოჯახში ეყრება საფუძველი გონებრივ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ,
შრომით და ფიზიკურ აღზრდას.

აღნიშნულის გარდა, ოჯახი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავ-
შვთა და მოზარდთა მეტყველების განვითარებაში.

მეტყველება არის ადამიანის აზრების, ფიქრების, სურვილების,
განწყობის გადმოცემა სიტყვების საშუალებით, რითაც მყარდება ადა-
მიანთა შორის ურთიერთობა, ხდება აზრთა გაცვლა–გამოცვლა.

მეტყველების კულტურის ცნებაში უწინარეს ყოვლისა შედის მისი
ლექსიკური კულტურა, რომელიც განისაზღვრება ლექსიკონის სიმდიდ-
რით. ცნობილია, რომ თუ ადამიანი ფლობს სიტყვათა საკმაო მარაგს, მი-
სი მეტყველება იქნება სწორი, ზუსტი, ამიტომ, მდიდარი ლექსიკური მა-
რაგი მეტყველებისა და საზოგადოდ, ენის მაღალი კულტურის პირველი
განუყოფელი ნიშანია. მეტყველების კულტურა უშუალოდ დაკავშირებუ-
ლია ადამიანის საერთო კულტურასთან და წარმოადგენს მის ერთ–ერთ
უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს.

ცნობილია, რომ სიტყვის ზემოქმედების ძალა განუზომლად დი-
დია. სიტყვის ძალა ხვეწს, აყალიბებს და აკეთილშობილებს პიროვნებას,
მთელ მის სულიერ სამყაროს. სიტყვა ასახავს სინამდვილეს, კონკრეტუ-
ლსა თუ იდეალურს, სიტყვით ამყარებს ადამიანი კავშირს სამყაროსთან.

მაღალკულტურული მეტყველების განუყოფელი ნიშან–თვისებაა
გრამატიკული სისწორე, რომელიც უნდა გვესმოდეს როგორც ნორმატი-
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ულობა სიტყვათა ფორმების ხმარებაში, სიტყვათა შეთანხმებასა და წინა-
დადებათა აგებაში.

პირველ რიგში მშობლები და ოჯახის სხვა წევრები უნდა იყვნენ
ბავშვებისთვის მეტყველებაში მისაბაძნი. ოჯახი პირველი კერაა, სადაც
ენას იდგამს ბავშვი, სადაც იწყება დედაენის დაუფლება. ამდენად ჭეშ-
მარიტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახში გამეფებული მეტყველების
იერსახეს, ტონს, გამოსაყენებელ ლექსიკურ ერთეულებსა და უფროსებს
შორის სიმპათიურ თუ ანტიპათიურ დამოკიდებულებას. ოჯახში გაბა-
ტონებულ უკულტურო, დაუდევარ ურთიერთობაზე, თავაზიანი დამო-
კიდებულების უქონლობასა და უფროსისადმი სრულ უპატივცემლო-
ბაზე მეტყველებს ისიც, როცა, ვთქვათ ოჯახის რომელიმე წევრი უხმობს
ბავშვს, ის კი უპასუხებს: „რა გინდა“! „ოჰ, ცოტა დამაცადე და მოვალ!“
„რა იყო, რა!“, „მოიცა, რა გამიჭირე საქმე!“... ამის საპირისპიროდ კარგად
ჟღერს: „ბატონო!“, „გისმენ“, „მოვიდე მამა?“ „მოვდივარ ბებო“ და ა.შ. სამ-
წუხაროდ, ხშირად გაისმის. სიტყვები: „დებილი“, „დეგენერატი“, „კრე-
ტინი“, „მაიმუნი“, რაც ასევე ყოვლად მიუღებელია.

რადგან მეტყველების კულტურას, უპირველეს ყოვლისა, მშობ-
ლები უნერგავენ შვილებს, ამიტომ მათ მაგალითს – ეს იქნება დადებითი
თუ უარყოფითი, დიდი ზემოქმედების ძალა აქვს. მშობლები, უპირ-
ველეს ყოვლისა თვითონ უნდა იყვნენ კულტურულად მოსაუბრენი, თუ
ისინი შვილებისათვის არ არიან მისაბაძნი, სანიმუშოები, ასეთი მშობლე-
ბი უთუოდ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენენ მოზარდებზე და შე-
დეგიც არ შეიძლება დადებითი იყოს. ისიც გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მეტ-
ყველების კულტურას, უპირველეს ყოვლისა, დედა უფრო ნერგავს, რად-
გან დედასთან გაცილებით მეტ ხანს უხდება ყოფნა მოზარდს, ბავშვების
მეტყველებაც მშობლის საერთო კულტურის სრული ანარეკლია.

მშობლებთან ერთად, მოზარდების მეტყველების კულტურის გან-
ვითარებაზე გარკვეულ ზემოქმედებას ახდენენ ოჯახის სხვა წევრებიც.
აუცილებლად მხედველობაშია მისაღები ეს გარემოება. როგორც უშუა-
ლოდ მშობლებისაგან, ისე ოჯახის სხვა წევრებისაგან შეიძლება შეითვი-
სონ მოზარდებმა კულტურული თუ დასაგმობი ლექსიკით მეტყველება.
როგორც დიდი ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა „იმ წრეს, საცა ბავშვი პირველ
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ხანიდამვე ჰტრიალებს, დიდი გავლენა აქვს მთელს ადამიანის მერმის-
ზედ. ბავშვის ნორჩი სული და გული მეტად მგრძნობიერია და მალე დამ-
ჩნევი ავისა და კარგისა, და ამიტომაც წრე საცა ბავშვი და მოზარდი
სულს იბრუნებს, თავის ბეჭედს ავისას და კარგისას აუცილებლად ზედ
დაასვამს ხოლმე. ამ სახით, არავითარი ეჭვია, რომ თითონ წრეს ცხოვრე-
ბისას დიდი ზემოქმედება აქვს მოზარდის თაობის მერმისზედ“ (4, 292).

ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ლმობიერ სიტყვას გაცილებით
მეტი სარგებლობის მოტანა შეუძლია სასწავლო–აღმზრდელობითი თვა-
ლსაზრისით, ვიდრე სალანძღავს, მაგრამ ის არ უნდა დავივიწყოთ, რომ
ხშირად სწორედ ზედმეტი ალერსიანობისა და „ბავშვამდე დასვლის“
სურვილით საერთოდ, უფროსები და პირველ რიგში, დედები ჰბაძავენ
პატარებს მეტყველებაში და ეგრეთ წოდებული „ბავშვის ენით“ ეტიტი-
ნებიან მოზარდს, მასავით იჩლექენ ენას, რაც საფუძველშივე მცდარია და
მიუღებელი.

ჩვილს ენას კი არ უნდა ვუჩლექდეთ, არამედ მასთან გასაგებად, გა-
მოკვეთილად, მისთვის მისაბაძად უნდა ვმეტყველებდეთ, თუ გვსურს
მალე იქნეს დაძლეული მოზარდთა მეტყველების „საყმაწვილო სენი“.
შეცდომაა ისიც, როდესაც მშობელი თავის შვილს ასე მიმართავს: „მოხ-
ვედი დედა?“ ან ახლო ნათესავი ასე ეუბნება: „მე მეძახი, დეიდა?“ და სხვ.

გამართული, ლმობიერი, ლოიალური სასაუბრო ენით არა მარტო
მეტყველების კულტურა მოიგებს, არამედ თავაზიანობასაც შეეწყობა ხე-
ლი, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ზნეობრივ აღზრდა-
ში. ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ თავაზიან სიტყვასაც თავისი ნორმა და
ადგილი აქვს.

ბავშვებს საზოგადოდ ალერსიანი სიტყვები უნდა ესმოდეთ საუბ-
რისას. მოზარდისადმი მიმართვა უნდა იყოს მუდამ მშვიდი, ალერსიანი,
ლოიალური. როცა ვუჯავრდებით მოზარდებს, მაშინაც კი არ უნდა დავ-
კარგოთ მოთმინება. ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ საჭიროების შემთხვე-
ვაში ალერსიანი, ოღონდ ამ ალერსში ჩაქსოვილი საყვედურნარევი კი-
ლოთი უფრო კეთილისმყოფელ ზემოქმედებას მოვახდენთ ბავშვების
სულსა და გონებაზე, ვიდრე ყვირილითა და ლანძღვით.
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სიტყვას აქვს თავისი სემანტიკური მნიშვნელობა. „მობრძანდი“
ერთ შემთხვევაში შეიძლება თავაზიანი სიტყვის პრეტენზიით იყოს აღ-
ჭურვილი. ეს ასეც არის, როცა პირდაპირი მნიშვნელობით ვხმარობთ,
მაგრამ როცა ბავშვი რაიმეს დააშავებს და იმავე სიტყვით მიმართავენ,
მაშინ სიტყვის შინაარსობრივი მხარე ძირფესვიანად იცვლება. „ყოჩაღ“
როცა ბავშვის მოქმედება მოსაწონია, შექებაა. იგივე სიტყვა შეიძლება გა-
მანადგურებელი იყოს იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაულზე წაასწრეს და
სათანადო სარკაზმითაც უთხრეს.

დიდია მეტყველებაში დიალექტის გავლენაც. ხშირად ფრიად გა-
ნათლებულ ადამიანებსაც კი წასცდებათ მშობლიური კილოსათვის დამა-
ხასიათებელი ესა თუ ის ლიტერატურული ქართულის თვალსაზრისით
უკუსაგდები სიტყვა, ან გრამატიკული მოვლენა. ამიტომ, დიალექტიზ-
მების წინააღმდეგ ბრძოლას ჯერ კიდევ ოჯახში უნდა ჩაეყაროს საფუძ-
ველი. ოჯახის თითოეული წევრი უნდა ცდილობდეს ლიტერატურუ-
ლად მეტყველებდეს, იცავდეს სალიტერატურო ნორმებს. მოზარდი თაო-
ბის მეტყველების კულტურის ჩამოყალიბება–განვითარებისათვის განუ-
ზომლად დიდია მხატვრული სიტყვის მნიშვნელობა, ამიტომაც აუცი-
ლებელია ყველა ოჯახში არსებობდეს საბავშვო ბიბლიოთეკა. რასაკვირ-
ველია, წიგნები უნდა შეირჩეს ასაკის მიხედვით. მეტყველების კულტუ-
რის აღზრდა–ჩამოყალიბების საქმეში მნიშვნელოვანი როლის შესრუ-
ლება შეუძლია მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრებს, საბავ-
შვო რადიო–ტელეგადაცემებს, რომლებიც რაციონალურად უნდა იქნეს
გამოყენებული.

მოზარდებში დახვეწილი მეტყველების ჩამოყალიბების მიზნით
გვინდა გარკვეული რეკომენდაციები შევთავაზოთ მშობლებს, ოჯახის
სხვა წევრებს:

მეტყველების სიზუსტე და გამომსახველობა მიიღწევა ენის მრავალ
საშუალებათა გამოყენების გზით, რომელთა შორის განსაკუთრებით გა-
მოიყოფა სინონიმები, ანუ მნიშვნელობით ახლოს მდგომი, მაგრამ ერ-
თმანეთისაგან აზრობრივი ან სტილისტური ელფერით განსხვავებული
სიტყვები. ენის სინონიმური შესაძლებლობები გვეხმარება გავამრავალ-
ფეროვნოთ აზრის გამოხატვის საშაულებები.
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მეტყველების სიზუსტე დამოკიდებულია აგრეთვე პარონიმების
სწორად გამოყენებაზე. პარონიმები არის წარმოთქმის მიხედვით მსგავსი,
მაგრამ მნიშვნელობით განსხვავებული სიტყვები. მაგ.: შეთვისება–ათვი-
სება, აბონემენტი – აბონენტი და ა.შ.

მეტყველების ხარისხს აქვეითებს ტავტოლოგია, ანუ ერთი და იმა-
ვე აზრის გამეორება სხვა სიტყვებით.

ზეპირი მეტყველებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ინტონაციას.
ინტონაცია ორი სახისაა: ლოგიკური და ემოციურ–ექსპრესიული. ლოგი-
კური ინტონაციის მიზანია გამოყოს ცალკეული სიტყვები და გამოთ-
ქმები, რომელთაც წინადადებაში დაკისრებული აქვთ მნივნელოვანი
დატვირთვა. ემოციურ–ექსპრესიული ინტონაცია ხელს უწყობს მშობელს
გამოხატოს თავისი გრძნობა, დამოკიდებულება მოზარდებთან.

ამრიგად, მშობლების მეტყველების კულტურა ერთ–ერთი მნიშვნე-
ლოვანი ფაქტორია შვილების ზნეობრივი თვისებებით აღზრდაში. აზრის
ზუსტად, დახვეწილი სტილით გადაცემა მშობლების უპირველესი მოვა-
ლოეობაა. მეტყველების სრულყოფილება განისაზღვრება მშობლების გა-
ნათლებით, სიტყვის ბუნების, არსის სწორად გააზრებით, აგრეთვე შინა-
განი, ღრმა სუბიექტური მგრძნობელობითა და ემოციურობით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. არაბული ა., ქართული მეტყველების კულტურა, თბ., 2008.
2. რეხვიაშვილი მ., მეტყველების კულტურისა და ზნეობრივი აღზრდის

მეთოდოლოგია, თბ., 1999.
3. ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები, თბ., 1999.
4. ჭავჭავაძე ი., თხზ., ტ.IV, თბ., 1955.
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ლია მენთეშაშვილი
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა

აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პროფესორი

ოჯახი და მეტყველების კულტურა

რეზიუმე

ოჯახი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავშვთა და მოზარდთა მე-
ტყველების განვითარებაში. ამდენად ჭეშმარიტად დიდი მნიშვნელობა
აქვს ოჯახში გამეფებული მეტყველების იერსახეს, ტონს, გამოსაყენებელ
ლექსიკურ ერთეულებს.

საკვანძო სიტყვები: ოჯახი, ბავშვი, მეტყველების კულტურა, მოზა-
რდი.

Лиа ментешашвили
Вице президент Академии

Образования Наук Грузии, профессор

Семья и культура речи

Резюме
Семья играет значительную роль в развитии речи у детей и под-

ростков. Поэтому действительно большое значение имеет царствующее в
семье речевые обороты, тон, используемые речевые единицы.

Ключевые слова: семья, дети, культура речи, подросток.
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Lia Menteshashvili
Vice-president of the Academy

of Educational Sciences of Georgia, Professor

Family and Culture of Speech
Summary

Family has an important role in development of children and teenagers
speech. It has really a very important meaning how the members of their family
speak, the intonation, their vocabulary, way of speaking.

Keywords: family, culture of speech, children, teenagers.

ვლადიმერ წვერავა

ივანე პურადაშვილი აკაკი წერეთელის
იუბილეს შესახებ

1908 წელს შესრულდა დიდი ქართელი პოეტის აკაკი წერეთელის
ლიტერატურული მოღვაწეობის 50 წელი. მოწინავე ქართველი ინტელი-
გენციის თაოსნობით გადაწყდა მოწყობილი ყოფილიყო აკაკის იუბილე.
შეიქმნა თბილისში საიუბილეო ცენტრალური კომიტეტი, რომელსაც
ხელმძღვანელობდა საზოგადო მოღვაწე გიორგი ყაზბეგი. საიუბილეო
კომიტეტმა სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა ქუთაისის დრამატულ
საზოგადოებას, რომელშიაც აღნიშნული იყო: 1908 წლის გიორგობის-
თვეში სრულდება ორმოცდაათი წელიწადი, რაც დიდებული მგოსანი,
სიამაყე სამშობლო პოეზიისა, აკაკი წერეთელი, პირველად გამოვიდა სამ-
წერლო ასპარეზზე.... და ამ დიდებულის, ზეგარდმო ნიჭით ცხებულის
მგოსნის პატივსაცემად მისი ნაჭირნახულევის დასაფასებლად და
საშვილიშვილოდ გადასაცემად მადლიერმა სამშობლომ განიზრახა საე-
რო დღესასწაული აკაკის ორმოცდაათი წლის მგოსნობისა. ამიტომ საზო-
გადოებამ გადაწყვიტა იდღესასწაულოს ეს დღე, დაავალა საგანგებოდ
არჩეულ საიუბილეო კომიტეტს ღირსეულად მოაწყოს ეს დღესასწაული.

საიუბილეო კომიტეტის მიერ შედგენილი იქნა პროგრამა, რომლის
მიხედვით საიუბილეო დღესასწაულის დროს გათვალისწინებული იყო:



12

პარაკლისი, მილოცვები, ადრესები, ხორო და აკაკის საბოლოო სიტყვა.
განზრახულია აგრეთვე ხალხში უფასოდ დასარიგებელი აკაკის ლექსთა
წიგნაკის გამოცემა 20 ათასი ტირაჟით. იუბილეს დღეებისათვის უნდა გა-
მოიცეს აგრეთვე ცალკე წიგნება აკაკის პოემები, დრამები და მოთხრო-
ბები (კ. მეძველია, როგორ ემზადებოდა ქუთაისი ..., ჟურნ. „მნათობი“,
1960, № 9, გვ. 78).

იუბილეს პროგრამის უკანასკნელ პარაგრაფში ნათქვამია: „დღესას-
წაულის უკეთესად მოწყობისათვის უნდა დაარსდეს სხვადასხვა ქალა-
ქებსა და დაბაში ადგილბრივი კომიტეტები: ამ პარაგრაფის საფუძველზე
ქუთაისში შეიქმნა აკაკის საიუბილეო კომიტეტი. როგორც დოკუმენტი-
დან ჩანს, ამ საქმეს სათავეში ჩადგომია ქუთაისის დრამატული საზოგა-
დოება. კერძოდ, ამ საზოგადოების თავმჯდომარე ქუთაისში ივანე პუ-
რადაშვილი.

ქართულ თეატრს წინათ, გარდა სახელოვანი და მაღალნიჭიერი არ-
ტისტებისა, ყავდა ისეთი ჭირისუფლებიც, რომლებიც თვითნონ არ მსა-
ხიობობდნენ და არც დრამატურგები იყვნენ, მაგრამ მთელი თავისის
უანგარო საზოგადოებრივი მუშაობით დიდად ხელს უწყობდნენ ქარ-
თული თეატრის განმტკიცებას და აღორძინებას.

მიუხედავად მძიმე პირობებისა ქართული თეატრის გასაძლიერებ-
ლად იკრიბებოდა ქართველ ინტელიგენტთა მაოწინავე ჯგუფი. უდგებო-
და სათავეში, ქირაობდა თეატრს, იწვევდა დასს, ადგენდა რეპერტუარს
და მართავდა სეზონებს. ასეთი ჯგუფებს ანუ საზოგადოებას, რომელსაც
უფრო ხშირად დრამატულს ეძახდნენ, ჰყავდა თავისი თავმჯდომარე,
მოადგილე, მდივანი და სხვ. მაგრამ ყველანი სრულიად უსასყიდლოდ
და უანგრაოდ, თავდადებულად მუშაობდნენ საყვარელი საზოგადო საქ-
მიანობისათვის. ასეთი თავდადებული ნათელი პიროვნება იყო ივანე
ისაკის ძე პურადაშვილი.

მიუხედავად იმისა, რომ ივანე პურადაშვილი იყო დიდად დატვირ-
თული სხვა საზოგადოებრივი მუშაობით, როგორც ქალაქის ხმოსანი, რო-
გორც მუსიკალური საზოგადოების და სხვა საქველმოქმედო საზოგა-
დოებრივი დაწესებულებათა წევრი იმდენად იყო ჩვენთან ქუთაისის თე-
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ატრის მსახიობებთან დაკავშირებული, რომ ჩვენ უიმისოდ ქუთაისის სე-
ზონები ვერც კი წარმოგვედგინა (შ. დადიანი, 1959:203).

მაყურებლის თეატრისაკენ შემობრუნება მხოლოდ ლადო მესხიშვი-
ლმა შეძლო, როცა იგი სათავეში ჩაუდგა ქუთაისის თეატრს. სპექტაკლებ-
შიც სწორი მიმართულება მიიღო და მაყურებელიც დაუბრუნდა თეატრს.
„ლადო მესხიშვილს, - წერს ვალერიან გუნია, - დიდი ხნით გადასახლება
ქუთაისში კი სწორედ ივანე პურადაშვილის შნო და აზრი იყო“. ამ დღი-
დან ივანე პურადაშვილი მხარში ამოუდგა რა ლადო მესხიშვილს,
თითქმის მეოთხედი საუკუნის მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქუთაისის
დრამატულ საზოგადოებას და იზიარებდა მის სიხარულს თუ წარუმა-
ტებლობას. ვანო პურადაშვილი ის ადამიანი იყო დაუცხრომლად რომ
ზრუნავდა თეატრალური ხელოვნების აყვავებისა და განვითარებისა-
თვის, რისთვისაც მას ბევრჯერ ვაჟკაცურად გადაუტანია იმდროინდელი
მთავრობის თუ ახირებულ ადამიანთა მიერ მიყენებული უსიამოვნებანი
(ი. პურადაშვილი, 2010:4).

„თუმცა დიდი ქონების პატრონი, - წერდა თავის მოგონებაში ი. პონ-
ტელი, - თვითონ არასოდეს არ ყოფილა; შეიძლება ითქვას, მის სტიქიად
გადაიქცა თეატრი და დღის განმავლობაში რა დროც უნდა ყოფილიყო
მოიცლიდა და უთუოდ შეიხედავდა თეატრში. იკითხავდა გაჭირვება
ხომ არაფერიაო, იმ დროს კი ყველაფერი გაჭირვებული იყო, უბრალო
რეკვიზიტიდან დაწყებული, ვიდრე მსახიობების დღიურ ლუკმაზე. ეს
ახლად მოვლენილი თეატრის მეცენატი თავს არ ზოგავდა, რომ რაიმეთ
დახმარებოდა გაჭირვებულ თეატრის მუშაკებს.

ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა იქნებოდა ხელმოკლე ღარიბი მეცე-
ნატის მდგომარეობა გამიგონია ქუთაისის გაჭირვებული მსახიობები
ხშირად თვის 20 რიცხვს თავს მოიყრიდნენ აზოვ-დონის ბანკში, სადაც
პურადაშვილი მმართველი იყო, რიგში ჩადგებოდნენ და ელოდნენ მისი
ჯამაგირის მიღებას. პურადაშვილიც მიღებულ ჯამაგირს სულ, ერ-
თიანად მათ დაურიგებდა, თვითონ ცარიელი ჯიბით შინ ბრუნდებოდა
(ი. ჩიქოვანი 1958:27).

ივანე პურადაშვილი მთელი ოცი წლის განმავლობაში იყო ჯერ წე-
ვრი დრამატული საზოგადოებისა, შემდეგ კი მისი უცვლელი თავ-
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მჯდომარე. ამ ხნის განმავლობაში იგი მთელს თავისუფალ დროს
თეატრის საქმეებს ანდომებდა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქუთაისშიც შეიქმნა აკაკი წერეთლის
ლიტერატურული მოღვაწეობის 50 წლის იუბილესათვის მზადება. ივანე
პურადაშვილის მოგონებებით ვგებულობთ, რომ ამ საიუბილეო კომიტე-
ტში არჩეულ იქნა დავით ლორთქიფანიძე (ქალაქის თავი), დავით კლდი-
აშვილი (მწერალი), მოსე ქიქოძე, ილია ჩიქოვანი, სერგო ბახტაძე, ივანე
პურადაშვილი (ესე იგი მე) და ბევრი სხვები (ივ. პურადაშვილი 2010:157).

საზოგადოება შეხვდა ამ დღეს დიდი აღფრთოვანებით. დასავლეთ
საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ დელეგატები. აქ იყო წარმო-
დგენელი რაჭა, ლეჭხუმი, გურია, სამეგრელო, სვანეთი და იმერეთი.
სხვადასხვა ეროვნებები და ყველა ადგილობრივი დაწესებულებები. ამ
დღეს დილიდანვე დაიწყო ხალხმა დენა თეატრისკენ და ახლომახლო
ქუჩებისაკენ, სადაც უნდა გაევლო აკაკის ეტლით. თეატრი იყო მორ-
თულ-მოკაზმული დროშებით, პლაკატებით და ყვავილებით, ქუჩებზედ
ბევრი სახლის აივნები ფარდაგებით და ყვავილებით.

აკაკი ჩამოვიდა თბილისიდან წინა ღამით და ჩამოხტა (ჩამოვიდა -
ვ.წ.) სერგო ლუკას ძე ბახტაძის სახლში (დღევანდელი აკ. წერეთლის
უნივერსიტეტისა და 9 სკოლის გვერდით ქუჩაზე - ვ.წ.).

10 სთ-ზე კომიტეტის წევრები ივ. პურადაშვილი, დავით ლორ-
თქიფანიძე (ქალაქის თავი) და მოსე ქიქოძე მივიდნენ სერგი ბახტაძის
ბინაზე და მიესალმნენ აკაკი წერეთელს, ამის შემდეგ ისინი წამოვიდნენ
იქ, სადაც ზეიმი უნდა გამართულიყო.

გამოვიყვანეთ აკაკი, ჩავსვით ივანე მელიას ეტლში და ჩვენც მასთან
ერთად წამოვედით (ივ. პურადაშვილი: 158). ივანე მელია იყო ცნობილი,
გამოცდილი მეეტლე მთელს დასავლეთ საქართველოში. მან თავისი
ინიციატივით მოემზადა აკაკის პატივსაცემად და სთხოვა საიუბილეო
კომიტეტს, რომ ნება დაერთოთ მისთვის მგოსნის წაყვან-წამოყვანის. მარ-
თლაც კარგი სანახავი იყო. მშვენიერი ახალი ეტლი თეთრი ცხენებით,
გირლიანდებით და ყვავილებით შემკობილი, თვით ივანეც სულ თეთრ
ხალათში, თეთრი ხელთათმანებით და თეთრ ქუდში გამოწყობილი
(იქვე).
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ივანე პურადაშვილი იხსენებს, რომ როცა სერგო ბახტაძის სახლიდან
წამოვედით ეტლით ნელი ნაბიჯით, უკან მოსდევდა ათი-თხუთმეტი ეტ-
ლი, რომელშიდაც ისხდნენ კომიტეტის წევრები და სხვა პატივისმცემე-
ლნი ქალი და კაცი. დაწყებული იქიდან სობორის მოედნამდის, სადაც
დღეს არის პარიზის კომუნის მოედანი და ვ.ი. ლენინის ძეგლი (მკით-
ხველს შევახსენებთ, როცა ამ მოგონებებს წერდა ბატონი ივანე, იმ დროს
სოციალიზმი იყო საქართველოში, სობოროს ეკლესია დაანგრიეს კომუ-
ნისტებმა და ლენინის ძეგლი დადგეს, დღეს კი იმ ადგილას არის შადრე-
ვანი - ვ.წ.). ხალხი გაჭედილი იყო ქუჩის მხარეზედ და სალამით ხვდე-
ბოდა მგოსანს. გაისმოდა ვაშას ძახილი. ისინი შევიდნენ სობოროს ეკ-
ლესიაში. ეკლესიაში აკაკის შეხვდა სამღვდელოება და გადაუხადეს მცი-
რე პარაკლისი, ამის შემდეგ ისევ ეტლით გაეშურნენ თეატრისაკენ, შემო-
უარეს ქუთაისის ბულვარს და შევიდნენ თეატრში. აქ დახვდათ უამრავი
ხალხი, რომელმაც გაუმართა აკაკის ოვაცია ვაშას ძახილით (ივ.პურადაშ-
ვილი: 159).

შებრძანდა თუ არა აკაკი თეატრში, ხალხი მოაწყდა თეატრის კარებს,
სადაც შეიძლებოდა შესვლა მხოლოდ მოსაწვევი ბარათებით რა თქმა უნ-
და 9/10 ხალხისა გარეთ დარჩა, რადგან ქუთაისის თეატრის პატარა დარ-
ბაზი ვერ იტევდა 600-700 სულზე მეტს დელეგატები კი იყვნენ მოთავ-
სებულნი სცენაზე და ორკესტრში არანაკლებ 200 კაცისა.

სადღესასწაულო ზეიმობა, როგორც ივ პურადაშვილი იხსენებს, და-
იწყო 12 საათზე. აიხადა ფარდა თუ არა დამსწრეთ დაინახეს მშვენიერი
სურათი. მგოსანი ზის თაიგულებით მოწყობილ სავარძელში, გარშემო
გარს ახვევია პაწია ბავშვები გოგონები და ბიჭები 4-10 წლამდის.
გამოწყობილნი თეთრტანისამოსში და თაიგულებით ხელში. ამათ უკან
აუარებელი დელეგატები.

დღისით ჩატარდა საზეიმო სხდომა და იყო მხოლოდ მილოცვები,
რამაც გასტანა 3 საათზე მეტი. არ დარჩენილა კუთხე, რომ არ მისალმე-
ბოდა მგოსანს. 5 წლის ლუსიკო ბექაიამ ისე მკაფიოდ და მოხდენილად
უთხრა აკაკის ლექსი, რომ ყველა აღტაცებაში მიიყვანა და აკაკიმ და-
აჯილდოვა ალერსით და გადაკოცნით.
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მილოცვებთან ერთად აკაკის მიართვეს ადრესები და საჩუქრები ნივ-
თებით და ფული. ვინ არ იცის, რომ აკაკის ფული ძლიერ უყვარდა და
მუდამ სჩიოდა, რომ ფული არა აქვს, რომ პენსიას თავის დროზე ბანკი არ
აძლევდა და სხვადასხვა(ივ.პურადაშვილი: 160).

საღამოს 8 საათზე ბეჟან წერეთელის სახლიდან თეატრამდის გამოა-
ცილა ახალგაზრდობამ ჩირაღდნებით. ეტლში ცხენები გამოხსნეს, თავად
ახალგაზრდობა შეება ეტლში.

ამავე დღეს გაიმართა თეატრში ფასიანი წარმოდგენა. წარმოდგენის
დროსაც იყო მილოცვები. დაიდგა მისივე „პატარა კახი“. თეატრში ყო-
ველივე განკარგულებას ვახდენდი მე (ივ. პურადაშვილი - ვ.წ.). როგორც
თეატრის გამგე-დირექტორი. ანტრაქტის დროს აკაკიმ გამომიგზავნა
თეატრის მსახური და მიმიხმო. მივედი თუ არა მითხრა, თუ რამეს მაძ-
ლევთ, მომეცითო. სურვილი მყისვე ავუსრულეთ გამოვიტანე სალარო-
დან ერთი ათასი მანეთი და გადავეცით მე და დავით კლდიაშვილმა,
თანაც დავძინე, დანარჩენსაც ხვალ მოგართმევთ (ივ. პურადაშვილი:261)
აკაკის სხვა ქალაქებშიც გადაუხადეს იუბილე.

ივანე პურადაშვილი თავისი მოგონებების შესავალში ამბობს ვინაი-
დან ხელთ არ მაქვს არავითარი მასალა და ვემყარები ჩემს მეხსიერებას
და ვწერ ნანახს და გაგონილს, ვშიშობ, რომ ზოგიერთი შემთხვევაში იქ-
ნებ მიღალატოს მეხსიერებამ და ვინიცობაა გამომრჩეს ვინმეზე, ეს იქნება
არა განზრახ, არამედ უნებლიეთ.

ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ჩვენი ერის ისტორიის წერის დროს
ჩემო მოგონებანი იქნებიან გამოყენებულ, როგორც უბრალო მასალა, შეუ-
ფარდებენ სხვებს ამანაირსავე მასალას და გამოიყვანენ მიუდგომელ
დასკვნებს.

ჩვენის მხრივ, დავამატებდით დასკვნის სახით, რომ ივანე პურადაშ-
ვილი, უზომოდ შეყვარებულია ქუთაისზე და ქართულ თეატრზე. მისი
მოგონებების II ნაწილი ერთ-ერთი უტყუარი, სანდო და საიმედო წყაროა
ქუთაისის თეატრის ისტორიის დასაწერად. იგი იგონებს თუ როგორ გა-
დაუხადეს იუბილე საზოგადო მოღვაწეებსა თუ თეატრის მოამაგეებს
ქუთაისში. განსაკუთრებით აკაკის 50 წლის იუბილე აქვს აღწერილი
ქუთაისში მოგონებების მეორე ნაწილში.
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ვლადიმერ წვერავა
ივანე პურადაშვილი აკაკი წერეთელის იუბილეს შესახებ

რეზიუმე

1908 წელს აღინიშნა დიდი ქართველი პოეტის აკაკი წერეთლის
ლიტერატურული მოღვაწეობა 50 წლის განმავლობაში. უმთავრესი ქარ-
თველი ინტელიგენციის ინიციატივით გადაწყდა აკაკის იუბილეს აღნიშ-
ვნა. თბილისში ჩამოყალიბდა ცენტრალური კომიტეტი საზოგადო მოღ-
ვაწე გიორგი ყაზბეგის ხელმძღვანელობით. საიუბილეო კომიტეტმა ქუ-
თაისის დრამატულ საზოგადოებას სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა,
რომ იუბილე იქაც აღენიშნათ.

ინტელიგენციამ და დრამატულმა საზოგადოებამ, რომლის თავ-
მჯდომარეც ივანე ფურადაშვილი იყო, ძალიან კარგად მოაწყო ეს ღონის-
ძიება. ამით ძალიან კმაყოფილი დარჩა აკაკი წერეთელი, ივანე ფურადაშ-
ვილმა ყველაფერი იცოდა ქართული თეატრის შესახებ და მთელი ცხოვ-
რება ეხმარებოდა მას და მის წევრებს. მის მიერ დაწერილი მემორიალები
ქუთაისის საზოგადოებრივი და თეატრალური ცხოვრების ერთ-ერთი
ყველაზე სანდო და სანდო წყაროა. ივანე ფურადაშვილი თავის მო-
გონებებში წერს, რომ ის მეხსიერებაზე დაყრდნობით წერს, რასაც ხედავს
და მოისმენს. „ეშინია, ამდენი წლის გავლის შემდეგ, შესაძლოა, მეხსიე-
რებამ მომატყუოს და ვინმეს გამომრჩეს და ბოდიში მოიხადეს, რადგან ეს
სპეციალურად კი არა, უნებლიეთ იქნება გაკეთებული“. მხოლოდ იმას
დავამატებთ, რომ მისი მოგონებების მეორე ნაწილი ჭეშმარიტი, სანდო
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და სანდო წყაროა ქუთაისის თეატრისა და სამსახიობო მოღვაწეების
ისტორიაზე.

საკვანძო სიტყვები: 1908 წელი, 50 წლის იუბილე, აკაკი წერეთელი,
ივანე პურადაშვილი, ქუთაისი.

Владимер Цверава

Иване Пурадашвили о юбилее Акакия Церетели

Резюме

В 1908 году отмечалось 50-летие литературной деятельности
великого грузинского поэта Акакия Церетели. По инициативе старейшей
грузинской интеллигенции было решено отметить юбилей Акакия. В
Тбилиси был образован центральный комитет во главе с общественным
деятелем Георгием Казбеги. Юбилейный комитет направил специальное
обращение в театральное общество Кутаиси с просьбой отпраздновать
юбилей и там.

Интеллигенция и драматическое общество, председателем которого
был Иванэ Пурадашвили, очень хорошо организовали это мероприятие.
Акакий Церетели был им очень доволен, Иванэ Пурадашвили знал о гру-
зинском театре все и всю жизнь помогал ему и его участникам.
Написанные им мемориалы являются одним из самых достоверных и
достоверных источников кутаисской общественной и театральной жизни.
В своих воспоминаниях Иване Пурадашвили пишет, что он опирался на
свою память и пишет обо всем, что видел и слышал. «Он боится, что по
прошествии стольких лет, может быть, моя память меня обманывает и
кого-то упустит, и извиняется, что это будет сделано не специально, а
ненамеренно».
Добавим только, что вторая часть его воспоминаний является правдивым,
проверенным и достоверным источником по истории кутаисского театра и
актерских личностей.

Ключевые слова: 1908 год, 50-летие, Акакий Церетели, Иванэ
Пурадашвили, Кутаиси
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Vladimer Tsverava
Ivane Puradashvili about the anniversary of Akaki Tsereteli

Summary

In 1908, it was celebrated great Georgia Poet Akaki Tsereteli’s literary
activity for 50 years. On headmost Georgian intelligentsia’s initiative, it was
decided to celebrate Akaki’s anniversary. In Tbilisi, it was formed a central
committee leaded by public figure Georgi Kazbegi. The anniversary committee
sent a special appeal to the dramatic society of Kutaisi to celebrate the
anniversary there too.

The intelligentsia and the dramatic society whose chairman was Ivane
Puradashviliorganized this event very well. Akaki Tsereteli was very satisfied
with it, Ivane Puradashvili knew everything about the Georgian theatre and
helped it and its members all his life. Memorials written by him is one of the
most reliable and trusted source of Kutaisi public and theatrical life.In his
memories Ivane Puradashvili writes that he based on his memory and writes
whatever he saw and heard. “He is afraid, that after passing so many years,
maybe my memory cheat on me and omit someone and apologizes as it will not
be made specially but unintentionally”.

We only add, that the second part of his memories is true, trusted and
reliable source about the history of Kutaisi theatre and acting personalities.

Keywords: 1908 year, 50th anniversary, AkakiTsereteli, IvanePuradashvili,
Kutaisi

ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

,,თეთრი გიორგი" ქართველ ახალგაზრდათა პოლიტიკური
ორგანიზაცია

1921 წლის თებერვალ–მარტის სამხედრო ოკუპაციის შემდეგ საქარ-
თველოს ეროვნული მთავრობა იძულებული გახდა საზღვარგარეთ გა-
ხიზნულიყო იმ იმედით, რომ იქიდან გაეგრძელებინა ბრძოლა დაკა-
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რგული დამოუკიდებლობის აღსადგენად. მაშინ მას გაჰყვა ქართველ
პოლიტიკურ მოღვაწეთა, მეცნიერთა და მწერალთა მთელი პლეადა.

1924 წ. აგვისტოს ამბოხების შემდეგ საქართველოში დატრიალე-
ბულმა ახალმა სისხლიანმა ამბებმა კვლავ აიძულა დასაღუპავად გან-
წირული ქართველთა ახალი ტალღა სამშობლოდან ცოტა ხნის წინ წა-
სულ პოლიტიკურ ემიგრაციას შეერთებულა, ხოლო მეორე მსოფლიო
ომში ტყვედ მოხვედრილმა არაერთმა ქართველმა შიშით უარი თქვა სამ-
შობლოში დაბრუნებაზე, რადგან იმათ, ვინც ვერ გაუძლეს უცხოეთში
დარჩენას და ნოსტალგიით შეპყობილნი სამშობლოში ჩამოვიდნენ,
უმრავლესობას ციხეებში ტანჯვა–წამება და დახვრეტა ერგო წილად.

XXს–ში ევროპა – აზიისა და ამერიკის კონტინენტზე ქართული
ემიგრაციის შექმნა–ჩამოყალიბება რეალური ფაქტია, რომელსაც ჩვენ დი-
დი ხნის მანძილზე თვალს ვერ ვუსწორებდით, ანგარიშს არ ვუწევდით.
ყოველნაირად ვცდილობდით, რომ უარი გვეთქვა სამშობლოდან მოკვე-
თილ ღირსეულ შვილებზე, რომელთაც თავიანთი ნიჭი და უნარი თავი-
ანთი ქვეყნის ერთგულებას, სიყვარულის და მის უკეთეს მერმისზე
ფიქრს შეალიეს.

უცხოეთში გადახვეწილი ჩვენი თანამემამულენი გულხედაკრეფი-
ლნი როდი ისხდნენ. ისინი ძალასა და ენერგიას არ იშურებდნენ თავიან-
თი ქვეყნის სამსახურისათვის. ამის მაგალითია ,,თეთრი გიორგი" – ქარ-
თველ ახალგაზრდათა პოლიტიკური ორგანიზაცია, პოლიტიკურ–ემიგ-
რანტული ჯგუფები: ,,შეფიცულები" – ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ემიგრი-
რებულ რაზმელთა ორგანიზაცია, ,,საქართველოს სამხედრო კავშირი"...
უცხოეთში გადახვეწილი ქართული პოლიტიკური პარტიები არ წყვეტ-
დნენ თავიანთ საქმიანობას, რათა ხმა აემაღლებინათ იმ უკანონობისა და
უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც მათ ბედკრული სამშობლოს
ხვდა წილად.

ამჯერად, მიმოვიხილოთ ქართველ ახალაგზრდათა პოლიტიკური
ორგანიზაცია ,,თეთრი გიორგი". ეს საკმაოდ საინტერესო მოვლენა ქარ-
თულ პოლიტიკურ აზროვნებაში და სამწუხაროდ არ არის შესწავლილი
სათანადო სიღრმით ობიექტური მიზეზების გამო.
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ემიგრაციაში მოხვედრილ ქართველ ახალაგზრდობას არ აკმაყოფი-
ლებდა უფროსი თაობის, კერძოდ, სოციალისტების პოლიტიკური მოღ-
ვაწეობა და საქართველოში მომხდარ ყველა უბედურებას მას აბრალ-
დებდა, ამიტომაც ბრძოლის ახალი გზების ძიებას შეუდგა, რომლის
შედეგიც გახლდათ 1920-იანი წლების შუა ხანებში, პარიზში ,,თეთრი
გიორგის" ორგანიზაციის შექმნა.

ამის თაობაზე პირველ ცნობებს გვაწვდის უცხოეთში მოღვაწე ქარ-
თველი მეცნიერი, ,,ვეფხისტყაოსნის" იტალიურ ენაზე მთარგმნელი,
,,თეთრი გიორგის" დამაარსებელთა პირველი ჯგუფის წევრი, პროფე-
სორი შალვა ბერიძე:,,1924 წ. სექტემბერი Rue Mosienur le prince ერთ–ერთ
სახლში შეხვდება ერთმანეთს 5 ქართველი, სადაც დაისვა საკითხი
,,ქართველ პატრიოტთა ლიგის" დაარსების შესახებ. შეხვედრა არ არის
შემთხვევითი და აქვს ფარული ხასიათი. გამოწვეულია ის საქართვე-
ლოში გართულებული მდგომარეობით და საქართველოს სოციალისტურ
ე.წ. ,,მთავრობის" უმოქმედობა – უკუღმართობის განსასჯელად. აზრთა
შეტაკების შემდეგ დაადგინეს: ,,დაარსდეს წმინდა პოლიტიკური ორ-
განიზაცია ქართველ არა – სოციალისტურ ახალგაზრდობისა და მას და-
ერქვას სახელად ,,მომავალი" მისი ლოზუნგია ამ დროს: ,,ყველა ერ-
თისათვის და ერთი ყველასათვის საქართველოს აღდგენაში". მისი
სტრუქტურა ანტი–სოციალისტურია და ,,წესდებას", ათი მუხლისაგან
შემდგარს, საფუძვლად ედება მუსოლონის ,,10 მცნება".

1924 წ. ბოლოს პარიზში ჩამოდის ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, თავისი
40-ოდე შეფიცულით. მას იწვევენ ,,მომავლის" ერთ–ერთ კრებაზე დასას-
წრებად. ,,Institut catholigue"- ში. მაგრამ შეუძლოდ ყოფნის გამო იგი ვერ
ესწრება კრებას და ანდობს ერთ თავის წარმომადგენელს, გადასცეს სრუ-
ლი თანაგრძნობა ქართველ არა–სოციალისტთა ახალ ორგანიზაციას, მა-
გრამ სახელად მას ეწოდოს არა ,,მომავალი", არამედ ,,თეთრი გიორგი".

ამრიგად, როგორც ვხედავთ, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის იდეა ყოფილა
ამ ახალი ქართული პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელწოდება და ახა-
ლმა ორგანიზაციამაც თავის სახელად აირჩია ქართველთა ძველი, წარ-
მართობისდროინდელი მთავარი ღვთაების – თეთრი გიორგის (მთვარის)
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სახელი. (რომლის ადგილი ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ ვეშაპის
დამთრგუნველმა გმირმა – წმ. გიორგიმ დაიჭირა)".

ამ სახელწოდებასა და დევიზში მკვეთრად გამოიხატა ,,თეთრი გი-
ორგის" იდეური საფუძველი – ქართული ეროვნული სახელმწიფოს შექ-
მნა, რომლის უმთავრესი პრინციპები მისმა იდეოლოგებმა ასე განმარ-
ტეს:
1. ,,კლასთა სოლიდარული თანამშრომლობა თანასწორობის ნიადაგზე
ერის საბედნიეროდ. ერის გარეშე არ არსებობს არც ერთი კლასის ინტე-
რესი". ამრიგად, აქ გატარებულია შემდეგი აზრი, რომ მუშათა, როგორც
დანარჩენ კლასთა მატერიალური მდგომარეობა, ყოველთვის პროპორცი-
ონალურია ერის მატერიალურ მდგომარეობასთან.
2. სახელმწიფო არ უნდა იყოს რომელიმე კლასის იარაღად გადაქცეული,
არამედ უნდა იყოს ერის წარმომადგენელი, მისი ინტერესების განმახორ-
ციელებელი. მან უნდა შექმნას ისეთი ორგანიზაცია, რომლის საშუალე-
ბით სავსებით დაცული იქნება ყველა კლასთა ინტერესების თანასწო-
რობა. ე.ი. სახელმწიფოს პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა იყოს ისეთი,
რომ მის წარმომადგენლობრივ დაწესებულებებში ყველა კლასი წარმოდ-
გენილი იყოს თანასწორი ხმებით, მხოლოდ არბიტრათ მათ შორის და
იმათ ხელმძღვანელად უნდა იდგეს თვით სახელმწიფო, ე.ი. ერი! კორპო-
რაციული – სინდიკალური წარმომადგენლობა, რაც მოსპობს რომელიმე
კლასის მეორეზე ბატონობას და შექმნის ნამდვილ ეროვნულ სახელმწი-
ფოს ეროვნული სუვერანიტეტით. ეს არის ახალი საძირკველი, რომელ-
ზედაც უნდა აშენდეს ახალი საზოგადოება! იოლი მისახვედრია, რომ
,,თეთრი გიორგის" აზროვნება ქართულ სინამდვილეში არის ახალი სიტ-
ყვა. რასაკვირველია, ეჭქვეშ არ უნდა დავაყენოთ ეროვნული აზროვნების
არსებობა საქართველოში. მაგრამ ობიექტურად თუ ვიმსჯელებთ, უნდა
აღვნიშნოთ, რომ ეს პროცესი უფრო ფრაგმენტალურად მიმდინარეობდა.
მას აკლდა მთლიანად, ეროვნული ღირსებათა ერთ სისტემაში მოქცევა.
მოძრაობა ,,თეთრი გიორგის" აზროვნების დამსახურება სწორედ იმაში
მდგომარეობს, რომ ამ მოძრაობამ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დააყენა
ეროვნული და სწორად ჩამოყალიბება ნაციონალიზმის ხასიათი". ,,თე-
თრი გიორგისათვის ერი წმინდათა წმინდაა. ყველა დანარჩენი მას უნდა
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ეწირებოდეს. ერი მარადიულია, დანარჩენი ყველაფერი – წარმავალი.
დროული უნდა ეწირებოდეს მარადიულს..."

მოძრაობა ,,თეთრი გიორგის" იდეა და სახელწოდება თბილისში,
მეტეხის ციხეში ჩასახულა, მაგრამ აქ მას განხორციელება არ ეწერა. სამ-
წუხაროდ, როგორც ჩვენს ისტორიაში ხშირად ხდება, საქართველოში და-
ბადებულმა იდეამ უცხოეთში შეისხა ფრთები: ,,თეთრი გიორგი" დაარ-
სდა 1924წ. 24 ოქტომბერს, პარიზში.
1924წ. 1 ნოემბერს ,,თეთრი გიორგის" შემადგენლობა ასეთია:
1. ა. გრიგოლია, 2. ბ. ხუნწარია, 3. შ. ბერიძე, 4. ნ. დგებუაძე, 5. მ. კედია, 6.
ბ. მღებრიშვილი, 7. კ. სალია, 8. ე პატარიძე, 9. კ. კობახიძე, 10. დავ. მხე-
იძე.

ახალი ორგანიზაცია გრძნობს თავის სიმცირეს, დადგენილია მისი
შემადგენლობის მიყვანა 20 წევრამდე. მისი კრებები იმართებოდა რეგუ-
ლარულად, კვირაში ერთხელ, თავმჯდომარეობდნენ მორიგეობით.

,,თეთრი გიორგის" სულისჩამდგმელები იყვნენ ,,მთის არწივი" –
ალექსანდრე ბატონიშვილი და ეროვნული გმირი – ქაქუცა ჩოლოყაშ-
ვილი. ამიტომ მათი პორტრეტები მუდამ ამშვენებდა ,,თეთრი გიორგის"
ყოველი შეკრებას თუ თავყრილობას. ,,თეთრი გიორგის" ღერბად და ჰიმ-
ნად დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნი (,,დიდება ზეცით კურთხე-
ულს") ჰქონია გამოყენებული, ხოლო მისი დროშა ყოფილა ,,მთლიანად
თეთრი, შავ–შინდისფერ ალმით გარსშემოვლებული და ოქროსფერი ასო-
ებით წარწერილი: ,,საქართველო უწინარეს ყოვლისა!".

როგორც ვიცით, ,,თეთრი გიორგი" დაარსდა 1924წ. 24 ოქტომბერს
პარიზში, ხოლო მისი ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრება გაიმართა
1925წ. 15 ივნისს, რომელზედაც მიღებულ იქნა დეკლარაცია და მოწო-
დება, რომელიც მიკვლეული იქნა ლევილის ქართულ წიგნთსაცავში.

,,თეთრი გიორგის" დამფუძნებელი კრების დეკლარაციაში მიმოხი-
ლულია საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შედეგად
გამოწვეული მძიმე მდგომარეობა ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში.
დაუფარავად არის ნათქვამი, თუ როგორ შეულახა თავისუფლების მოყ-
ვარე ქართველ ხალხს რუსული მონობის უღელმა ეროვნული თავმოყვა-
რეობა, სინდისი, სარწმუნოება, ჩრდილოეთიდან მოვარდნილმა საში-
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ნელმა რუსულმა სტიქიამ გაანადგურა საქართველოს სუვერენობის ყო-
ველგვარი ნასახი.,,ერთი სიტყვით, საქართველოში ყველა ბატონობს გარ-
და ქართველისა, საქართველოში ყველაფერი კეთდება, გარდა ქართულ-
სა, საქართველო ყველაფერია გარდა საქართველოისა!"

,,თეთრი გიორგის" ორგანიზაციამ სწორად შეაფასა საქართველოში
იმ პერიოდში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება და დაუფარავად გა-
აშიშვლა ის საშინელებანი, რომლითაც ადგილი ჰქონდათ თითქმის ყვე-
ლა სფეროში. დეკლარაციაში ნათქვამია აგრეთვე, რომ აგრესიული რუსე-
თის წინააღმდეგ ბრძოლის დამარცხება ნაყოფი იყო ხელმძღვანელთა სი-
სუსტის, პარტიული დაყოფისა, უფრო სწორად პარტიული ინტერესების
შეჯამებისა, რომ მიუხედავად მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მაგალი-
თებისა, მაინც ვერ მოხერხდა ეროვნული ძალების კონსოლდაცია, შეკავ-
შირება. ,,ეროვნული ბრძოლის მაღალმა იდეამ უნდა მოსპოს პარტიული
დაყოფა. საქართველოს უწინარეს ყოვლისა! ეს უნდა იყოს ყოველი ქარ-
თველის ხმა!"

,,თეთრი გიორგის" დამფუძნებელმა კრებამ მოუწოდა ახალგაზრდა
მამულიშვილთა თაობას, რომ ნუღარ გაიმეორებენ მამათა შეცდომებს, ნუ
დააყენებენ პარტიულ ინტერესებს ეროვნულ იდეაზე მაღლა. ნუ იქნება
მათთვის ძნელი პარტიული ხაზის გადალახვა.

დეკლარაციის ბოლოს ჩამოყალიბებული და განსაზღვრულია ,,თე-
თრი გიორგის" მიზნები:სუვერენული, მთლიანი ძლიერი საქართველო

1. ერის განთავისუფლება რუსეთის მონობისაგან.
2. საქართველოს მთლიანობის აღდგენა.
3. ბრძოლა რუსული ენის, აზროვნებისა და ყოველგვარი რუსული

ბატონობის წინააღმდეგ.
4. საქართველოს გაწმენდა მისდამი მტრულად განწყობილი ელემე-

ნტებისგან.
5. საქართველოს მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობის დაცვა.
6. ეროვნული ქონებისა და სამეურნეო ასპარეზის დაცვა ქართველ-

თათვის.
7. ქართველი ერის ფიზიკური, სულიერი და გონებრივი გაჯან-

საღება.
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ამრიგად, როგორც ვხედავთ, ,,თეთრი გიორგის" უპირველესი მი-
ზანი გახლდათ ქართული აზროვნების განთავისუფლება რუსულ
არტახებისგან, საქართველოს ეროვნული თვითმყოფადობის, ძლიერების,
ისტორიული ტრადიციების, დამოუკიდებლობის აღდგენა.,,ლახვარი მას,
ვინც წინ აღუდგება ამ იდეას", – ნათქვამია დეკლარაციაში. ბოლოს კი
გაკეთებულია ,,თეთრი გიორგის" მიმართვა ახალგაზრდა ქართველი
პატრიოტებისადმი, რომელშიც გამოთქმულია მოწოდება ადგილობრივი
პატრიოტული კავშირების დაარსებისა, გაერთიანებისა, ერთიანი
ეროვნული ერთობის შექმნისა.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. ივ. ჯავახიშვილი – თხზულებათა I და IIIტ,
2. გურამ შარაძე – უცხოეთის ცის ქვეშ, 1991წ.
3. გურამ შარაძე – ამერიკელი ქართველები, 1992წ.
4. გაზეთი ,,თეთრი გიორგი" 1928წ. #15 პარიზი, 1936წ. #98.
5. გაზ. ,,ახალგაზრდა ივერიელი" – გ. შარაძის სტატია. 1990წ. #52-

53. 15-17 მაისი.

ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

,,თეთრი გიორგი" ქართველ ახალგაზრდათა
პოლიტიკური ორგანიზაცია

რეზიუმე

ნაშრომი მოგვითხრობს უცხოეთში გადახვეწილი ჩვენი თანამემა-
მულეების მიერ პარიზში დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის
,,თეთრი გიორგის" საქმიანობაზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესო მოვ-
ლენა იყო ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში. ამ მოძრაობამ პარტიულ
ინტერესებზე მაღლა დააყენა ეროვნული და სწორად ჩამოაყალიბა
ნაციონალიზმის ხასიათი.

საკვანძო სიტყვები: „თეთრი გიორგი“, ეროვნული
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Нато Жоржолиани
Академик Академии наук туризма Грузии

«Белый Георгий» — политическая организация
грузинской молодежи.

Резиюме

В работе говорится о деятельности политической организации "Белый
Гиоргий", основанной в Париже нашими соотечественниками за рубежом,
которая являлась очень интересным явлением в грузинском политическом
мышлении. Это движение выше партийных интересов поставило нацио-
нальный интерес и правильно сформулировало характер национализма.

Ключевые слова: «Белый Георгий», национальный

Nato Zhorzholiani
Academician of the Georgian Academy of Tourism Sciences

"White George" is a political organization of Georgian youth

Summary
The paper tells the story of the activities of the "White George" political

organization founded in Paris by our compatriots abroad, which was a very
interesting event in Georgian political thought.

Keywords: "White George", national
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ომარ მინდაძე
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი.

ნიკოლოზ მინდაძე
საქართველოს შს სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის

ინსპექტორი.
პატიმართა რეაბილიტაცია რეინტეგრაციის პრობლემები

სასჯელაღსრულებით სისტემაში.
"მინიმალური სტანდარტული წესები პატიმრებთან მოპყრობის შე-

სახებ" (SMR) პირველად მიღებულ იქნა 1955 წელს და დამტკიცებულია
გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 1957 წელს, მისი მი-
ღებიდან 60 წლის შემდეგ სასჯელაღსრულების სამართლის მეცნიერება
მნიშვნელოვნად განვითარდა და წესები მოძველდა, რაც გასაკვირი არ
არის, მისი ზოგიერთი ნაწილი შეუთავსებელიც კი გახდა 1955 წლის შემ-
დგომ შემუშავებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალ-
თან.

რეაბილიტაცია ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს შელახული ღირსე-
ბის პატიოსანი სახელის აღდგენას, რეინტეგრირებას ოჯახთან, საზოგა-
დოებასთან, გარესამყაროსთან პატიმრის კონტაქტს. პატიმრის რეაბილი-
ტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესში გარემოსამყაროსთან კონტაქტს გა-
დამტწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ოჯახთან, მეგობრებთან და საზოგადოე-
ბასთან შინაარსიანი ურთიერთობა ეხმარება ინდივიდებს წარმოადგინონ
მათი ცხოვრება განთავისუფლების შემდეგ და ეხმარება მათ ფიზიკურ
და ფსიქოლოგიურ მომზადებაში. ეს შესაძლებელია გახდეს ციხეში პა-
ტიმრების კარგი ქცევის არსებითი მოტივატორი და შეუძლია შეამციროს
გნმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკი. გათავისუფლების ვადის
მოახლოების დროისთვის ოჯახის ვიზიტები მნიშვნელოვან როლს თამა-
შობს პატიმრისა და მათი ოჯახების მიერ გათავისუფლების შემდგომი
გეგმების შედგენაში.

ოჯახთან და მეგობრებთან რეგულარული კონტაქტები ასევე ახ-
სენებს პატიმრებს ციხის გარეთ არსებულ პასუხისმგებლობებს და აძლი-
ერებს მათ მზაობას დაიცვან ციხის წესები და პროცედურები. ურთიერ-
თობები საშუალებას აძლევს პატიმრებს მონაწილეობა მიიღონ ოჯახთან
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და საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებსა და გა-
დაწყვეტილებაში, რაც ამაღლებს მათი იზოლირებულობის ხარისხსა და
ზრდის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი მონაწილეობის ფარგლებს.
ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ინტერპერსონალური ურთიერთობე-
ბისათვის, არამედ პატიმრების ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისათვის,
ოჯახის წევრებთან რეგულარური კონტაქტებისათვის, როგორც წესი, ამ-
ცირებს დაკავების შემდგომ ოჯახის წევრებს შორის კავშირის დაკარგვის
რისკს.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციხეში მყოფი მშობლებისათვის
შვილებთან ურთიერთობის შენარჩუნება და მათი განათლების, ჯან-
მრთელობისა და ზრუნვის საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში მონაწილეობის მიღება, როდესაც ასეთი კონტაქტის შენარჩუ-
ნება შეუძლებელია, სავარაუდოდ ეს აისახება როგორც მშობლის, ისე ბავ-
შვის კეთილდღეობაზე. კვლევებმა აჩვენა, რომე ციხეში მყოფ მშობლებ-
თან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ბავშვთა განათლების, სოციალური
ჩართულობისა და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისათვის.

ოჯახთან კონტაქტი ეს არის პატიმრის უფლება და არა პრივილე-
გია და იგი ვრცელდება ყველა პატიმარსა და მათი ოჯახის წევრებზე. ეს
უფლება განმტკიცებულია სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა
საერთაშორისო პაქტის 23-ე მუხლში. ბავშვის უფლება, ჰქონდეს კონტაქ-
ტი მისი ოჯახის წევრებთან დაცულია გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენ-
ციითა და დებულებით. კონვენცია გვავალებს, რომ პატიმრის კონტაქტი
გარე სამყაროსთან განხორციელებული უნდა იყოს როგორც პირის
ნებაყოფლობითი უფლება და არა როგორც პრივილეგია და შესაბამისად
ოჯახის წევრთა ნახვის უფლების აკრძალვა ან მინიჭება არ უნდა განხორ-
ციელდეს როგორც დასჯა ან წახალისება.

დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის ოჯახის ნახვაზე უარის
თქმა, თავისი არსით შეიძლება წარმოშვას სასტიკი, არაადამიანური და
ღირსების შემლახავი მოპყრობა.
მაგალითად გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების საკითხებზე
თავის სადამკვირვებლო ანგარიშში დაადასტურა, რომ წიანსწარ პატიმ-
რობაში მყოფი პირების უფლებები დარღვეულიც იქნა "თავისუფლებააღ-
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კვეთილი პირებისათვის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე უარის თქმის"
გამო და აღნიშნა, რომ ამან "აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინე-
ბით შეადგინა სასტიკი, არაადამიანური, ან ღირსების შემლახავი მოპ-
ყრობა საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით".

ვინაიდან პირებს აღკვეთილი აქვთ თავისუფლება, მათ აქვთ ციხის
ადმინისტრაციის იმედი ოჯახთან და მეგობრებთან ურთიერთობის შე-
ნარჩუნებისა და მხარდაჭერის კუთხით, ციხის ხელმძღვანელ პირებს
ეკისრებათ აღნიშნულის განხორციელების ვალდებულება, შესაბამისად
ხელმძღვანელობა პროაქტიური უნდა იყოს თავის ძალისხმევაში და
ყურადღება გაამახვილოს მსგავსი კონტაქტების განვითარებაზე და არა
მათ შეზღუდვაზე.

უდავოა, რომ პატიმრის კონტაქტი საკუთარ ოჯახთან და მეგობ-
რებთან შეიძლება იყოს სარგებლის მომტანი როგორც პირის ფსიქიკური
მდგომარეობის, ასევე მისი საერთო კეთილდღეობისათვის, ასეთი კონ-
ტაქტი ამცირებს პატიმრის შფოთვას მისი ამჟამინდელი მდგომარეობის
და ოჯახის წინ არსებული პასუხისმგებლობის შესახებ. კონტაქტი არის
კომფორტისა და სიმშვიდის წყარო, მაგრამ მას ისევ შეუძლია გაათავი-
სუფლოს პატიმრები დარდისაგან და მისცეს მათ შესაძლებლობა გამოას-
წორონ მათი პრობლემები, შიშები და იმედგაცრუება.

გარემოსამყაროსთან კონტაქტი აბალანსებს პატიმრობის ნეგატიურ
ეფექტებს და ისინი, ვისაც აქვს მსგავსი შესაძლებლობა, სავარაუდოდ,
უკეთესად გაუმკლავდებიან მათთვის სანქციის სახით თავისუფლების
აღკვეთის შერაცხვას, ვიდრე ისინი, ვინც უფრო მეტად იზოლირებულია,
ამდენად, ციხეების ადმინისტრაციამ შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ პატიმ-
რები უფრო ადვილად მართავენ და განიცდიან ფსიქოლოგიურ პრობ-
ლემებს, რაც პოტენციურად ამცირებს ძალადობის დონეს.

ოჯახთან რეგულარული კავშირი ასევე ამცირებს სუიციდის და
თვითდაზიანების შემთხვევებს, არამარტო იმიტომ, რომ ისინი მატებს
თვითთავდაჯერებულობას, არამედ მნახველებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ
დეპრესიის ადრეული სიმპტომებიდა სხვა გამაფრთხილებელი ნიშნები.
პატიმრები ასევე ენდობიან მათ ინფორმაციას მათი ფსიქიკური და ფი-
ზიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
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ბევრ ქვეყანაში მნახველები აწვდიან პატიმრებს საკვებს, სასმელს,
ჰიგიენის საშუალებებს და მედიკამენტებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს
ციხის ადმინისტრაციის ვალდებულებაა და მათ უნდა იზრუნონ ყველა
პატიმრის თანაბარი ხელმისაწვდომიბისა ამ ნივთებთან, რეალურად
მათი კვების და ფიზიკური ჯანმრთელობის საბაზისო საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად ზოგიერთი პატიმარი დამოკიდებულია მნახველ-
ზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

 საქართველოს კონსტიტუცია თბ. 2015 წელი.
 პატიმრობის კოდექსი ქ. თბილისი, 2010 წელი.
 ო. მინდაძე სასჯელაღსრულებითი სამართლის სახელმძღვანელო,

ქუთაისი, 2010 წელი.
 ო. მინდაძე სასჯელაღსრულებითი სამართალი, განსაკუთრებული

ნაწილი, სახელმძღვანელო, ქ. ქუთაისი, 2011 წელი.
 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების

ოფისი (OSCE/ODIHR) და წამების აღკვეთის ასოციაცია (APT)
დაკავების ადგილების მონიტორინგი: პრაქტიკული სახელმძღვანელო
NGO-ებისთვის, 2002 წელი.

 სახელმძღვანელო მელსონ მენდელის წესების შესახებ, თბილისი, 2018
წელი.
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ომარ მინდაძე
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი.

ნიკოლოზ მინდაძე
საქართველოს შს სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის

ინსპექტორი.

პატიმართა რეაბილიტაცია რეინტეგრაციის პრობლემები
სასჯელაღსრულებით სისტემაში.

რეზიუმე
2010 წლამდე პატიმრობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახ-

მად მხოლოდ პატიმრის ახლო ნათესავებს შეეძლოთ ციხეში ვიზიტის
განხორციელება. 2010 წელს კანონიერ ძალაში შესულმა პატიმრობის კო-
დექსმა გააფართოვა საოჯახო პაემნის ფარგლები, კოდექსის მე-17 მუხ-
ლის მე-2 პუნქტი შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ პატიმარს შეხვდეს
ახლო ნათესავს პირველიდან ორ საათამდე ვადით, შეხვედრა მიმდინა-
რეობს პენიტენციალური დაწესებულების წარმომადგენლების ვიზუა-
ლური ანდა ელექტრონული საშუალებების მეთვალყურეობით, მაგრამ
მოსმენის გარეშე, აღნიშნული უფლების მოთხოვნაზე დასაბუთებული
უარი წერილობით უნდა ცნობდეს პატიმრებს. ახლო ნათესავებად გან-
საზღვრულია შვილები, მეუღლე, პირი, რომელთანაც პატიმარს ჰყავს
საერთო შვილი, მშობლები, დედინაცვალი, მეუღლის მშობლები, გერი,
ნაშვილები და მისი შთამომავალი და სხვა. (იხილეთ კოდექსის შესა-
ბამისი მუხლი).

პატიმრობის კოდექსში ბოლო დროს განხორციელებული ცვლი-
ლებების თანახმად, პატიმარი შეიძლება შეხვდეს იმ პირსაც კი, ვინც არ
არის შეყვანილი ახლო ნათესავებთა სიაში, ციხის დირექციის რეკომენ-
დაციითა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უფროსის გადაწყვე-
ტილებით.
საკვანძო სიტყვები: კანონი, ციხე, პატიმარი.
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Rehabilitation of prisoners Problems of reintegration
into the penitentiary system.

Summary
Until 2010, according to the Georgian Law on Detention, only close

relatives of a prisoner could visit a prison. The Code of Detention, which
entered into force in 2010, expanded the scope of family visits, Article 17 -2 2
of the Code allows any prisoner to meet a close relative for a period of one to
two hours. The meeting is held under the supervision of visual or electronic
means of the representatives of the penitentiary institution, but without
listening. With the meeting Reasoned refusal to request must be notified to the
prisoners in writing. Close relatives are defined as children, spouse, person with
whom the prisoner has a common child, parents, stepmother, spouse's parents,
stepchildren, adopted children and his / her descendants and others. (See the
relevant article of the Code).

According to the recent amendments to the Detention Code, a prisoner
can meet even a person who is not included in the list of close relatives, on the
recommendation of the prison administration and the decision of the head of
the penitentiary department.
Keywords: Law, Prison, Prisoner.
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ვლადიმერ წვერავა

1772-1774 წლების ქართლ–კახეთის სამეფოს ელჩობა
რუსეთში ანტონ I–ის მეთაურობით

ანტონ პირველი ერთნაირი ენერგიით იღწვოდა როგორც საეკლე-
სიო, ასევე სახელმწიფო და ლიტერატურულ ასპარეზზე. ერისკაცობაში
მისი სახელი იყო თეიმურაზ ბატონიშვილი. იგი დაიბადა 1720წლის 17
ოქტომბერს (ხოლო ათი დღის შემდეგ დაიბადა ქართლ–კახეთის მეფე
ერეკლე II).ანტონის დედა ელენე (მონაზვნობაში ელისაბედი) იყო თეი-
მურაზ II–ის და. ანტონს 7 წლის ასაკში გარდაეცვალა მამა (მ. ბუ-
ლეიშვილი, 1991:47).

პირველდაწყებითი აღზრდა–განათლება ანტონ პირველმა იმ დრო-
ისათვის დიდად განათლებული დედისაგან მიიღო. მანვე ჩაუნერგა ის
მაღალი ზნეობრივი და სულიერი თვისებები, რომლებიც აგრერიგად გა-
მოარჩევდნენ მას მისი დროის ბევრი სასულიერო და საზოგადო მოღვა-
წისაგან.

ანტონ პირველის მასწავლებლები იყვნენ გარეჯის მონასტრის წი-
ნამძღვარი არქიმანდრიტი სპირიდონი, მონასტრის ბერი კოზმა, თავადე-
ბი ნოდარ ხერხეულიძე და იოსებ ფალავანდიშვილი. სპარსულს ასწავ-
ლიდა მაჰმადიანობიდან მოქცეული ალი მირზა ისპანელი. ახალგაზრდა
ბატონიშვილს დედა ქართლის სამეფო ტახტის დასაკავებლად ამზადე-
ბდა. შესაძლოა ამიტომაც 15 წლის თეიმურაზი დაინიშნა ქართლის დი-
დი თავადის გივი ამილახვარის ასულ თამარზე. მაგრამ მოხდა უბედუ-
რება, მისი საცოლე ნადირ–შაჰმა თავისი ჰარამხანისათვის მოითხოვა. გი-
ვი ამილახვარი იძულებული გახდა უსიტყვოდ შეესრულებინა შაჰის
ბრძანება. 1737 წელს ანტონ პირველისდედა მონაზვნად აღიკვეცა და
იძულებული გახდა რუსეთში წასულიყო საცხოვრებლად. მან თან ვაჟი
თეიმურაზ ბატონიშვილიც წაიყვანა. როცა დედა–შვილი რუსეთის
საზღვრამდე მივიდნენ აღმოჩნდა, რომ რუსეთში გამგზავრების ნებართვა
ელენე დედოფალმა მიიღო, ხოლო ანტონი იძულებული გახდა უკან დაბ-
რუნებულიყო სამშობლოში. თეიმურაზ ბატონიშვილი იმერეთში გადმო-
ვიდა და 1739 წლის 3 თებერვალს ბერად აღიკვეცა. გელათის მონას-
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ტერში, ანტონის სახელით. ამგვარად, ქართლის ტახტის მაძიებლობას მან
სასულიერო ასპარეზი არჩია, რაც მეტ საშუალებას აძლევდა დაეკმაყო-
ფილებინა ცოდნის მიღების დიდი წყურვილი, რომელიც ასე ჭარბად
ჰქონდა ბუნებით მიმადლებული.

1740 წელს ანტონი დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსმა გი-
ორგიმ აკურთხა ქუთაისის მიტროპოლიტად, მოსკოვში 1738 წელს იმე-
რეთიდან ელჩად მივლინებული ტიმოთე გაბაშვილის ნაცვლად.

1742 წელს, ანტონი, მძიმედ ავადმყოფმა კათალიკოსმა, დომენტი
III–მთბილისში მოიწვია თავის შემცვლელად. ამ მიზნით მან სასულიერო
კრებაც მოიწვია, რომელმაც ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი, მაგრამ 22
წლის ანტონმა თავი ღირსად არ სცნო ესოდენ დიდი პატივის და უარი
შეუთვალა, რის შემდეგ პატრიარქად არჩეული იქნა ნიკოლოზ ხერხე-
ულიძე (მ. ბულეიშვილი, 1991:48).

1744 წელს კათალიკოს–პატრიარქი ნიკოლოზ ხერხეულიძე მოკ-
ლული იქნა. მის მაგივრად საეკლესიო კრებამ აირჩია ანტონი. ეს იყო
პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როცა უმაღლესი მღვდე-
ლმთავრის (კათალიკოს–პატრიარქის) სკიპტრა ეჭირა 24 წლის ჭაბუკს.

ანტონი იყო ერთი უგანათლებულესი სასულიერო პირი, რომელ-
საც მტკიცედ გადაეწყვიტა საქართველოსათვის სამსახურს მტლად დას-
დებოდა: „მოვიცალე სხუათა ყოველთა კეთილთაგან და არა მოვიცალე
საქართველოსა მსახურებისგანო“ – აცხადებდა ანტონი.

1744 წლიდან ანტონ კათალიკოსი საქართველოს პოლიტიკური და
კულტურული ცხოვრების ცენტრში იმყოფება (იქვე:48).

აიღო რა ხელში კათალიკოსის კვერთხი, ანტონმა გადაწყვიტა აე-
ლაგმა თავკერძა სასულიერო პირები და დაემორჩილებინა ისინი ცენ-
ტრალური სასულიერო გამგებლობისათვის. შეუმცირა მათ საეკლესიო
მიწებისა და ყმა–გლეხებისაგან შემოსავალი, რითაც საერო ხაზინის გაძ-
ლიერებას მიაღწია. თუმცა, როგორც ცნობილია, გადაიმტერა ბევრი
სასულიერო პირი, რომელთაც მრავალი უსიამოვნება მიაყენეს მას. ან-
ტონი შეუდგა ქართლ–კახეთის სამეფოში სასწავლებლების ორგანი-
ზაციას. ამ შრომის გვირგვინი გახლდათ სემინარიები თბილისსა (1755 წ.)
და თელავში (1782 წ.), რომელთათვისაც მან დაწერა, თარგმნა და
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გადმოაკეთა სახელმძღვანელოთა აბსოლიტური უმრავლესობა, თვითონ-
ვე ასწავლიდა თბილისის სემინარიაში, ამ სემინარებში ისწავლებოდა მი-
სი გრამატიკაც (ალ. ფოცხიშვილი, 1990: 29).

ქართველთა შორის სწავლა–განათლების გაუმჯობესების სურვი-
ლმა ანტონი დააკავშირა მაშინ თბილისში მყოფ კათოლიკე მისიონერებ-
თან, რომლებიც ევროპიდან იყვნენ მოსულნი და, რომელთაც ამ საქმეში
დიდი ცოდნა და გამოცდილება ჰქონდათ. ამ კავშირმა საბოლოოდ მისი
პიროვნული ტრაგედია გამოიწვია: მიიღო კათოლიკობა, რაც შეუმჩნევე-
ლი არ დარჩა მეფის კარზე, რის გამოც, 1755 წლის 16 დეკემბერს, იგი გა-
დააყენეს კათალიკოს–პატრიარქის თანამდებობიდან და მხოლოდ მას
შემდეგ, რაც მოინანია დანაშაული, შეიწყალეს და რუსეთს წასვლის ნება
დართეს.

რუსეთში ანტონი წარუდგა წმინდა სინოდს, სადაც დაამტკიცა მარ-
თლმადიდებელი ეკლესიისადმი ერთგულება და მიიღო ვლადიმირის
ეპარქიის მთავარეპისკოპოსობა. რუსეთში ანტონ პირველი დარჩა 1762
წლამდე.

1762 წელს, თეიმურაზ II–ის გარდაცვალების შემდეგ ერეკლე II–მ
ანტონი გამოიწვია ქართლ–კახეთში და კვლავ ჩააბარა საქარ\ველოს კათა-
ლიკოს–პატრიარქის გვირგვინი, რასაც სიკვდილამდე – 1788 წლამდე
აღარ გამოთხოვებია.

ანტონ კათალიკოსი, როგორც ერეკლე II-ის უახლოესი მრჩეველი
აქტიურად მონაწილეობდა სახელმწიფო საქმეებში. რუსეთიდან დაბრუ-
ნების შემდეგ იგი დიდად უწყობდა ხელს რუსეთ–საქართველოს დაახ-
ლოების საქმეს. ამიტომ იგი მეფე ერეკლემ ლევან ბატონიშვილთან
ერთად, დიდი ამალის თანხლებით, 1772 წელს, რუსეთში ელჩად
გააგზავნა (საქ. ისტ. ნარკ., 1973:661).

ელჩებს იმპერატორისათვის უნდა წარედგინათ ხელშეკრულების
პროექტი, რომლის ძალითაც იურიდიულად უნდა გაფორმებულიყო
ქართლ–კახეთის სამეფოს რუსეთის მიერ მფარველობაში მიღება.

როგორც საბუთებიდან ირკვევა, ელჩობის სამზადისი 1771 წლის
დასასრულს დაწყებულა. საბუთების დიდი უმრავლესობა, რომლებიც
ელჩებმა თან წაიღეს რუსეთში (ხელშეკრულების პროექტი და ოფიცი-
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ალური წერილები) 1771 წლის 29-30 დეკემბრით თარიღდება (მ. ბუ-
ლეიშვილი, 1991:71).

ელჩობის ხელმძღვანელად მეფე ერეკლემ ანტონ კათალიკოსი და-
ნიშნა. ელჩებს ქართლ–კახეთის სამეფოდან 60-კაციანი ამალა გაჰყვა. მაგ-
რამ ასტრახანში ჩასულებს პეტერბურგში გამგზავრების წინ წინადადება
მიეცათ, რათა ამალის რიცხვი 20-მდე შეემცირებინათ. მიუხედავად იმი-
სა, რომ თითოეულ ელჩს ამალაში 10-10 კაცი ჰყავდა. მათთვის სახარჯოდ
გაღებული თანხა დიდად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. მეფის ძეს
და მის ამალას 96 მან და 90 კაპ. გამოეყო, ხოლო კათალიკოსისა და მის
კრებულს – 57 მან. და 60 კაპიკი გადაეცა (იქვე: 72).

რა თქმა უნდა, ანტონის პატივმოყვარეობა საკმაოდ შელახული
იყო, მაგრამ მან ეს არ შეიმჩნია და ამჯერად ქართლ–კახეთის მეფის ერეკ-
ლე II–ის ინტერესების აქტიურ დამცველად მოგვევლინა (იქვე).

1772 წლის იანვარში ქართლ–კახეთის სამეფოს ელჩობა უკვე ას-
ტრახანში იყო, მაგრამ პეტერბურგში წასვლის ნებას არ აძლევდნენ. ამ ნე-
ბართვას რუსეთის ხელისუფლებიდან ისინი ერთი წელიწადი ელოდნენ.
საქმის ამგვარი გაჭიანურების მიზეზი ქართულ საბჭოთა ისტორიოგ-
რაფიაში ახსნილია. თუმცა, როგორც პროფ. მ. სამსონაძე თვლის, მთავარ
საკითხზე მაინც არ არის ყურადღება გამახვილებული (მ. სამსონაძე,
1988:190).

ელჩების გამგზავრების დღეც ზუსტად არ არის გარკვეული. რო-
გორც მკვლევარი მ. ბულეიშვილი თვლის დოკუმენტებით ისინი საქარ-
თველოდან გამგზავრებულან 1772 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში (მ.
ბულეიშვილი:73). ჩვენთვის წარმოუდგენელია იმდროისათვის ფეხით
თუ ცხენით გამგზავრება რუსეთში რთული მეტეოროლოგიური პირო-
ბების გათვალისწინებით (დიდი თოვლი, ზვავსაშიშროება, მეწყერი და
ა.შ.). ჩვენის აზრით, დამატებითი საბუთებია მოსაძიებელი ამ ელჩობის
გამგზავრებასთან დაკავშირებით იანვრის თვეში.

მეფე ერეკლე ოფიციალურ წერილში, რომელიც სათხოვარ პუნ-
ქტებთან ერთად თავის ელჩებს გაატანა, იმპერატრიცა ეკატერინე II–ს
სწერდა: „აჰა წარმოივლინენ ჩემგან დიდებულებისა, თქუენისა ჩემი ძმა
კათალიკოზი და ძე ჩემი ლეონ, რათამცა მიართვან დიდებულებასა
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თქუენსა წერილი, რომელნიც ჩემგან და ჩემისა სამეფოს ქვეყნისაგან
შეიძლება სამსახურისა აღქმა, და აგრეთვე თქუენის იმპერატორების დი-
დებულებისაგან ითხოონ წყალობა“ (იქვე:73). წარადგენდა რა რუსეთის
საიმპერატორო კარზე „სათხოვარ პუნქტებს“, მეფე ერეკლე II–მ კარგად
იცოდა, რომ მარტო ერთმორწმუნეობისათვის მფარველობასა და
დახმარებას ვერ მიიღებდა, საჭირო იყო უფრო არსებითი რამ, რაც
რუსეთი სამეფო კარს დააინტერესებდა. ამიტომ „სათხოვარი პუნქტებიც“
ამის მიხედვით იქნა გათვალისწინებული – შედგენილი.

ქართველი ელჩები ასტრახანში კარგად მიიღებს, მაგრამ იქამდე
დააყოვნეს სანამ რუსეთის საიმპერატორო კარმა არ ჩათვალა მათი პე-
ტერბურგში გაშვება ხელსაყრელად, რათა არ გაეღიზიანებინათ ოს-
მალეთი.

ელჩებს ოფიციალურად მიღება პეტერბურგში 1773 წლის დასაწ-
ყისში დართეს. ამავე წლის 22 იანვარს ასტრახანის გუბერნატორი ატ-
ყობინებდა გრაფ პანინს, რომ ქართველ ელჩებს ასტრახანიდან უშვებდა
პეტერბურგში და თან ატანდა თარჯიმანს, რომელიც ცხოვრობდა ყიზ-
ლარში და ეს იყო მღვდელი გაბრიელ იაკოვლევი (მ. ბულეიშვილი:86).

პეტერბურგში ჩასლვისთანავე კათალიკოს–პატრიარქმა ანტონ
პირველმა მოამზადა სასულიერო პოზიციებიდან გამომდინარე ჩვეული
მაღალფარდოვანი, სიტყვაკაზმული სტილით დაწერილი ორი ოფიცია-
ლური წერილი, ერთი ეკატერინე II–სათვის და მეორე ტახტის მემ-
კვიდრისათვის პავლე პეტრეს ძისათვის. წერილების შინაარსი ადრე-
სატებს მოაგონებდა მათ მოვალეობას, დაეცვათ და დაეფარათ ყველა
ჩაგრული ქრისტიანული ქვეყანა და მათ შორის საქართველოც.

ელჩების პეტერბურგში ჩასვლა იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც
რუსეთი ოსმალეთთან ზავის დასადებად ემზადებოდა. ქართველი ელჩე-
ბის აქტიურობამ რუსეთის სამეფო კარზე, მათმა შეხვედრამ რუსეთის
უმაღლეს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, შედეგი ვერ გამოიღო,
რადგან რუსეთის ხელისუფლებას სხვა მიზანი ჰქონდა. იგი არ ფიქრობ-
და საქართველოს ტერიტორიების გაზრდასა და მის გაძლიერებაზე. მის
მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ადგილობივი (ქართლ–კახეთისა და
იმერეთის სამეფოების – ვ.წ.) ძალების გამოყენებით რაც შეიძლება მეტად
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მიეზიდათ კავკასიის ფრონტზე ოსმალთა ჯარები და ამით განეტვირთა
დასავლეთის ფრონტი (ანუ ბალკანეთის – ვ.წ.). აკი მინისტრი პანინი
თავის ერთ–ერთ ინსტრუქციაში ხაზგასმით მიუთითებდა, რომ რუსული
საქმე უნდა გაკეთებულიყო ქართული ძალით. ერეკლე კი ყოველ
ღონისძიებას ხმარობდა თურქეთ–სპარსეთის თვალში საქართველოს
საკითხი რუსეთის პოლიტიკის საკითხის ნაწილად ექცია (მ. ბულეიშ-
ვილი:81).

როდესაც ერეკლე II-მრუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე II–ს წერი-
ლი მიიღო რუსული ჯარის უკან გაწვევისა საქართველოდან, ქართველ
მეფე–მთავრებს იმედი არ დაუკარგავთ და ისინი იმედოვნებდნენ, რომ
რუსეთ–ოსმალეთის ზავის დადებისას რუსული მხარე იზრუნებდა
საქართველოზე, რომ დაეშოშმინებინა ოსმალეთის მთავრობა.

რუსეთის სამეფო კარმა ქართველ მეფე–მთავრებთან თავისი წარ-
მომადგენელი დატოვა. ეს იყო კაპიტანი ლვოვი, რომელსაც უნდა დაე-
წყნარებინა ქართველი ხელისუფალნი, რომლებიც განაწყენებული იყვნენ
საქართველოდან რუსული ჯარის წასვლით. კაპიტან ლვოვს უნდა მიეწო-
დებინა ზუსტი ვითარების ინფორმაცია რუსული ხელისუფლებისათვის
საქართველოში არსებული ვითარებისა და დაეშოშმინებინა ქართველები
და აეხსნა მათთვის თუ რამ გამოიწვია ჯარის უკან რუსეთში გაწვევა.

მიუხედავად რუსეთის ლაშქრის საქართველოდან წასვლისა, გრაფ-
მა პანინმა საქართველოში მყოფ კაპიტან ლვოვს წერილობით შემდეგი
დავალება მისცა, ვიდრე თურქეთთან ომის შეწყვეტა ოფიციალურად არ
იყო გამოცხადებული და მხარეები 1772 წლის დროებითი ზავის პირო-
ბებში იყვნენ, ლვოვს უნდა მოეხდინა ქართველ მეფე–მთავართა ორგანი-
ზება, რათა ამ შორეულ მხარეში მათ მტერზე თავდასხმები არ შეეწ-
ყვიტათ და ისევ განეგრძოთ საომარი მოქმედებები, როგორც ამას ადრე
აწარმოებდნენ თავისი ქვეყნის დასაცავად. ყოველივე ეს მეფის რუსეთს
იმისთვის ესაჭიროებოდა, რათა მომავალი საზავო ხელშეკრულების
დადებისას თურქეთს საშუალება არ ჰქონოდა საქართველოს ნაწილების
დაპყრობით რუსეთის საზღვრებს მიახლოებოდა (ა. ცაგარელი, 1891:342).

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მეფის ხელისუფლება ცდილობდა
ფუჭი დაპირებებით შეეყოლიებინათ ქართველი მეფე–მთავრები და რაც
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შეიძლება მათ ეაქტიურათ თურქეთ–ოსმალთა წინააღმდეგ, რომ რაც შე-
იძლება ოსმალთა მეტი ძალები დაებანდებინათ კავკასიაში. როგორც
ჩანს, ამის შედეგი იყო ის, რომ კაპიტან ლვოვის ჩარევით, ერეკლე II-მ და
სოლომონ I–მა ერთობლივად ილაშქრეს 1773 წელს ჯავახეთში და ახალ-
ქალაქი აიღეს. თუმცა, ლვოვის რჩევით, მათ ახალქალაქი დატოვეს და
თავიანთ სამეფოებში დაბრუნდნენ.

ქართველი მეფეების ერთობლივმა ლაშქრობამ თურქთა წინააღ-
მდეგ შედეგი ვერ გამოიღო, მეფის რუსეთმა, ჯერ კიდევ, 1773 წლის და-
საწყისში გადაწყვიტა უარი ეთქვა მეფე ერეკლეს „სათხოვარ პუნქტებზე“.
1774 წლის 5 თებერვალს, სამოქალაქო მრჩეველ ბაკუნინის ხელით
გადაეცა ქართველ ელჩებსოფიციალური უარი მეფის ხელისუფლებისა-
გან. მინისტრი პანინი ქართველ ელჩებს უხსნიდა, რომ თურქებთან
დაწყებული მოლაპარაკება საშუალებას არ იძლეოდა ელჩების ოფიცია-
ლურად მიღებისა. აქვე პანინი მეფე ერეკლეს არწმუნებდა, რომ საჭიროა
შეირჩეს უფრო ხელსაყრელი მომენტი საქართველოს რუსეთის მფარ-
ველობაში მისაღებად.

პეტერბურგში ჩასულ ქართველ ელჩებს თითქმის ერთი წელი
აყოვნებდნენ. მათ არ უშვებდნენ სამშობლოში, რომ უარყოფითი პა-
სუხით ხელი არ შეეშალათ ერეკლე II–ის და სოლომონ I–ის ერთობლივი
ლაშქრობისა ჯავახეთში. ჩვენ, ჩვენის მხრივ, ვეთანხმებით პროფ. იასე
ცინცაძის სამართლიან შენიშვნას ელჩების დაყოვნების მიზეზთან დაკავ-
შირებთი, რომ მათ ვერ უშვებდნენ იმ მიზეზით, რომ ურალისა და ვოლ-
გის მხარეები, 1773-1774 წლებში, ე. პუგაჩოვის აჯანყების ალში იყო გახ-
ვეული, რაც ელჩების მგზავრობას სახიფათოს გახდიდა. (ი. ცინცაძე,
1960:82).

მეფე ერეკლე II–ს „სათხოვარ პუნქტებზე“ ოფიციალური პასუხი
ანტონ I და ლევან ბატონიშვილმა წერილობითი პასუხი მიიღეს 1773
წლის 31 დეკემბერს, მათ სამშობლოში გამომგზავრების წინ. იგი ძირი-
თადად იმავე შინაარსისაა, რაც პანინის წერილი, მასში ნათქვამია: „დად-
გა მომენტი, როდესაც საქართველო სიმშვიდეს ითხოვს. ამჟამად მისთვის
ყველაზე არსებითს წარმოადგენს თურქეთის მხრიდან უშიშროების
გარანტირება, როდესაც რუსეთის იმპერია მომავალი საზავო ხელშეკ-
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რულების დადებისას გაითვალისწინებს“. აქვე ხაზგასმულია, რომ იმ-
პერატრიცა პეტერბურგში ელჩების ქცევით კმაყოფილია და ასაჩუქრებს
მათ (მ. ბულეიშვილი:92).

ლეონ (ლევან) ბატონიშვილი დაასაჩუქრეს 1000 მან., ოქროთი და
ძვირფასი ბეჭდით, ხოლო ანტონ I კათალიკოსი – 2000 მანეთით.

1772-1774 წლების ელჩობას რუსეთში დადებითი შედეგად შეიძ-
ლება ჩავთალოთ ის, რომ XVIII საუკუნის II ნახევარში ქართველ ტყვე-
ების დაცვა რუსეთში სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში ავიდა. რუსეთის
გუბერნიის ხელმძღვანელებს დაევალათ ტყვეობიდან გაქცეული ქართვე-
ლებისადმი მზრუნვლეობა, მათთვის სურსათით მომარაგება, ღამის გა-
სათევით და მეგზურით უზრუნველყოფა, რომ სამშობლოში დაბრუნებ-
ულიყვნენ.

ანტონ პირველისა და ლევან ბატონიშვილის მოთხოვნით რუსეთის
სამეფო კარმა გაითვალისწინა ყოველივე, რომ ქართველ ტყვეებს კიდევ
უფრო მიაქცევდნენ ყურადღებას. ელჩებს შეპირდნენ, მომავალი ხელშეკ-
რულების დადებისას, გაეთვალისწინებინათ საქართველოსთვის დანაპი-
რები სიმშვიდე და მომავალი მფარველობის გარანტია, რაც მკვეთრად გა-
მოიკვეთა ქუჩუკ–კაინარჯის საზავო ხელშეკრულების დადებისას.

ქართველი მეფეების ჩაბმამ 1768-1774 წლების რუსეთ–თურქეთის
ომში და ამასთან დაკავშირებით რუსეთის სამხედრო კორპუსის საქარ-
თველოში მოქმედებამ, საქართველოს ვერაფერი სარგებლობა მოუტანა.
პირიქით, მაჰმადიანურ ქვვეყნებთან ადრე დამყარებული შედარებით
სიმშვიდე მთლიანად დაარღვია. საქართველოდან რუსეთის საექსპედი-
ციო კორპუსის წასვლის შემდეგ შექმნილი ვითარება შესანიშნავად გან-
მარტა მეფე ერეკლე II–მ ერთ–ერთ თავის წერილში, რომელიც მან რუსე-
თის სამეფო კარზე გაგზავნა: „გველებივით პირდაღებული თურქები
რკალს გვარტყამენ, სპარსელები მძვინვარე ლომებივით შემოგვყურებენ,
ხოლო ლეკები მშიერი მგლებივით ჩვენზე კბილებს ილესავენ“  (ციტირე-
ბულია მ. ბულეიშვილის დას. ნაშრ., :96).

გამოიყენა რა თავისი მიზნებისათვის ქართველი მეფეები, მეფის
რუსეთმა, მათ ფაქტიურად, არავითარი დანაპირები არ შეუსრულა, პირი-
ქით, კრიტიკულ მომენტში მარტო დატოვა მოძალებული მტრების რკალ-
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ში. იმედგაცრუებულ მეფეებს კვლავ საკუთარი ძალების მაქსიმალური
დაძაბვის ფასად უხდებოდა მტრების მოგერიება.

1772-1774 წლების ელჩობას რუსეთში ქართლ–კახეთისათვის და-
დებითი შედეგი არ მოჰყოლია, მაგრამ მან გარკვეული როლი შეასრულა,
რადგან ელჩების მიერ რუსეთის სამეფო კარზე წარდგენილ „სათხოვარი
პუნქტები“, შემდეგში საფუძვლად დაედო 1783 წელს გეორგიევსკში და-
დებულ ტრაქტატს.

ანტონ პირველისა და ლევან ბატონიშვილის სასახელოდ უნდა ით-
ქვას, რომ მათ თავიანთი სამშობლოსათვის თავი არ დაუზოგავთ, მაგრამ
ძნელი იყო იმ დროს რუსეთის სამეფო კარის ყრუ კედელის გარღვევა, რა-
დგან, როგორც აღვნიშნეთ, მათ არ აინტერესებდათ ქართლ–კახეთის
სამეფოს სარგებელი და სიმშვიდე ენახათ. ისინი ფუჭი დაპირებებით კვე-
ბავდნენ მანამდე არსებულ ელჩებს და ახლაც ასე მოიქცნენ. თუმცა უნდა
ითქვას, რომ ელჩობამ საფუძველი შეუქმნა გეორგიევსკის ხელშეკრულე-
ბის დადებას.
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ვლადიმერ წვერავა

1772-1774 წლების ქართლ–კახეთის სამეფოს ელჩობა
რუსეთში ანტონ I–ის მეთაურობით

რეზიუმე

წინამდებარე შრომაში ავტორის მიერ ღრმად, დეტალურად არის
წარმოდგენილი 1772-1774 წლების ქართლ–კახეთის სამეფოს ელჩობა რუ-
სეთში ანტონ I–ის მეთაურობით.

საკვანძო სიტყვები:ქართლ–კახეთის სამეფო, ერეკლე II, ანტონ I,
ლევან ბატონიშვილი, ეკატერინე II, გრაფი პანინი, 1772-1774 წლების
ელჩობა

Владимир Цверава

Посол Картли-Кахети в России в 1772-1774 годах
под руководством Антона I.

Резюме

В настоящей работе автор подробно излагает Посол Картли-Кахети в
России в 1772-1774 годах под руководством Антона I.

Ключевые слова: Картли-Кахетинское царство, Ираклий II, Антон I,
Леван Батонишвили, Екатерина II, граф Панини, посол 1772-1774 гг.

Vladimer Tsverava
Ambassador of the Kingdom of Kartli-Kakheti to Russia in 1772-1774

under the leadership of Anton I
Summary
In the present work the author is presented in depth, in detail

Ambassador of the Kingdom of Kartli-Kakheti to Russia in 1772-1774 under the
leadership of Anton I.

Keywords: Kingdom of Kartli-Kakheti, Erekle II, Anton I, Levan
Batonishvili, Ekaterine II, Count Panini, Ambassador of 1772-1774.
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ვაჟა დანელია
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი,

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესით გამოწვეულ სოციალურ
პრობლემათა დაძლევის ზოგიერთი ასპექტი

XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცნიერებისა და ტექნოლოგი-
ების ინტენსიური განვითარების შედეგად დედამიწის ცივილიზაციის
მრავალფაქტორულმა კრიზისმა მკაფიოდ იჩინა თავი. თანამედროვე სა-
მეცნიერო და ტექნიკური პროგრესი, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს ცივი-
ლიზაციის განვითარებას და ხალხის კეთილდღეობის ზრდას, ის მთელი
რეალობის გარდაქმნის უნიკალური საშუალებაა, მაგრამ ამავდროულად,
ის სავსეა კაცობრიობისთვის უზარმაზარი საფრთხეებით, გარემოსთვის
სერიოზული საშიშროებით. უპირველესად, ეს გამოწვეულია მავნე
ფაქტორების რაოდენობის მკვეთრი მატებით.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის
მიერ ჯერ კიდევ 1975 წლის 10 ნოემბრის 3384 (XXX) დადგენილებით
სამეცნიერო და ტექნიკური პროგრესის მშვიდობისა და კაცობრიობის
საკეთილდღეოდ გამოყენების შესახებ მიღებული დეკლარაციის მიხედ-
ვით, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი გახდა ადამიანთა საზოგადო-
ების განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა იმის
გათვალისწინებით, რომ ყოველივე ამან შეცვალა სამყარო და მასზე
წარმოდგენები, ადამიანების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების სულ
უფრო მეტი შესაძლებლობების შექმნით რიგ შემთხვევებში სოციალური
პრობლემები გამოიწვია, ადამიანის უფლებებსა და ძირითად თავისუფ-
ლებებს საფრთხე შეუქმნა [1].

ცხადია, თვალს ვერ დავხუჭავთ იმაზე, რომ ტექნიკის სიმძლავრის
მატებასთან ერთად იზრდება ადამიანების როგორც კეთილდღეობა, ისე
მათი არსებობის საფრთხეც. დღეს ადამიანები, შეიძლება ითქვას, ტექნი-
კის ტყვეობაში არიან, კომფორტის მონებად იქცნენ, კომპიუტერსა და ტე-
ლეფონს მიეჯაჭვნენ, რამაც გამოიწვია აგრესიული ქცევა, ცუდი აკა-
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დემიური მოსწრება, ხანგრძლივი ვიზუალური სტრესის შედეგად თვა-
ლის კუნთების დაძაბულობა; ბოლო წლებში მოზარდთა შორის თვით-
მკვლელობათა რიცხვის საგრძნობი მატება.

კვლევებით დადასტურებულია, რომ დაჩქარებული სამეცნიერო-
ტექნიკური პროგრესით ადამიანის ფიზიკური აქტივობა ქვეითდება და
ნერვული სისტემის დატვირთვა იზრდება. ებრაელი მწერალ-იუმორის-
ტის - გენადი მალკინის მახვილგონივრული შენიშვნით, „პროგრესმა ისე
შორს შეტოპა, რომ მხედველობიდან ადამიანები დაკარგა [2].

მოძრაობა ცოცხალი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილე-
ბაა და მისი შეზღუდვა პათოლოგიურ ცვლილებებს იწვევს. სოციოლო-
გები დიდი ხანია, ამ პრობლემას იკვლევენ და ადამიანთა ფიზიკური აქ-
ტივობის შენარჩუნების გზებს ეძებენ. მეცნიერთა აზრით, ერთ-ერთი
ეფექტიანი საშუალება ტურიზმია, განსაკუთრებით კი სასპორტო ტური-
ზმი, რომელიც მთელ მსოფლიოში დასვენებისა და გართობის პოპულა-
რული, მოთხოვნადი და განვითარებადი ფორმა გახდა. მისგან მიღებუ-
ლი დადებითი ემოციები ნერვულ-ფსიქოლოგიურ სტრესთან ბრძოლის
უებარი საშუალებაა. ამ თვალსაზრისით წინა პლანზე უნდა წამოიწიოს
საცხენოსნო ტურიზმი. მისი მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ იგი
ყველა იმ ინტერესს (სასპორტოს, ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიურს,
ესთეტიკურს, საგანმანათლებლოს, კომუნიკაბელურს) ატარებს,
რომლებიც ტურიზმის სხვა სახეობებს ახასიათებს. გარდა ამისა, ამ ტიპის
ტურიზმი თავისუფლების სასიამოვნო განცდას იძლევა.

საგულისხმოა, რომ XIX საუკუნის მიწურულს ტურისტულ და
სასპორტო მოძრაობას რუსეთის იმპერიაში მასობრივი ხასიათი არ ჰქო-
ნია - ადამიანთა მცირე წრის საქმიანობად მიიჩნეოდა. მთავარი კი ის
არის, რომ მაშინდელი ტურისტული საზოგადოება სხვა ბურჟუაზიული
სასპორტო ორგანიზაციების ბედს გადაურჩა, მეტიც, ოფიციალური
დოკუმენტების თანახმად, საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებში ეს
ასოციაცია ზოგადი ფიზიკური აღზრდის სახელმწიფო სისტემაში შე-
ვიდა. ტურისტული ჯგუფები ჩამოყალიბდა განათლებისა და შინაგან
საქმეთა სახალხო კომისარიატების, ეროვნული ეკონომიკის უმაღლესი
საბჭოს საექსკურსიო ორგანიზაციების ბაზაზე;



45

1918 წელს განათლების სახალხო კომისარიატთან შეიქმნა პირვე-
ლი საბჭოთა ტურისტული ორგანიზაცია - სასკოლო ექსკურსიების ბიუ-
რო, ხოლო 1920 წელს - გაერთიანებული ლექციების და ექსკურსიების
ბიუროები, თანამედროვე ტურისტების პროტოტიპი და საექსკურსიო
დაწესებულებები. 1930 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო კომისართა
საბჭოს განკარგულებით ჩამოყალიბდა პროლეტარული ტურიზმისა და
ექსკურსიების ყველა საკავშირო ნებაყოფლობითი საზოგადოება, 1932
წელს - ბავშვთა ცენტრალური ექსკურსიისა და ტურისტული სადგური,
1933 წელს კი - საქართველოს პროლეტარული ტურიზმისა და ექსკურ-
სიათა საზოგადოება. 1932 წლის თებერვალში (N1), მარტ-აპრილსა (N2-3)
და ნოემბერში (N4) თბილისში დაიბეჭდა საქართველოს პროლეტარული
ტურიზმისა და ექსკურსიათა საზოგადოების ყოველთვიური ჟურნალ
„პროლეტარული ტურისტის“ (რედ. - სარედაქციო კოლეგია, თბილისი,
1932) ოთხი ნომერი. მათში დიდი ყურადღება ექცევა ლაშქრობებისა და
ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის - საცხენოსნო ტუ-
რიზმს [3]. ეს შემთხვევითი არ ყოფილა, რადგან ცხენით მოგზაურობა სა-
სპორტო და ექსტრემალური ტურიზმის საინტერესო მიმართულებაა. ამ-
გვარი დასვენება ტურისტს იტაცებს - ის ქალაქელებისთვის უჩვეულო
გადაადგილების საშუალებაა; ერთი გასეირნებისას შესაძლებელია დას-
ვენების რამდენიმე ადგილის მონახულება, როგორებიცაა მდინარეები,
ტყეები, ადგილობრივი ღირსეშანიშნაობანი;

თელავის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის
ყოფილი დირექტორი ოქრო ჭიჭაშვილი ჯერ კიდევ 1981 წელს გაზეთ
„ალაზნის განთიადში“ საცხენოსნო ტურიზმზე წერდა: „ჩვენი და მეზო-
ბელი ახმეტის რაიონების თვალწარმტაცი ბუნება ბევრ საცხენოსნო ტუ-
რისტს იზიდავს. უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოებაც - მარტო ჩვენს რაი-
ონში ორასზე მეტი ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლია. მათი
დიდი ნაწილი ქართული ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუშებს წარმო-
ადგენენ, მაგრამ თანამედროვე ტრასპორტისთვის მიუვალ ადგილებში
მდებარეობენ და რესპუბლიკური თუ საკავშირო მარშრუტების ტურის-
ტებისათვის ხელმიუწვდომელია“ [4, 4]. ცხადია, იგულისხმება კისისხე-
ვის, ვანთისხევის, თურდოს, ლოპოტისა და სტორის ხეობებში, სოფ-
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ლების - ვარდისუბნის, იყალთოს, შალაურისა და სხვათა შემოგარენში
არსებული ძეგლები. ავტორის თქმით, მათთან მისვლა შეიძლება მხო-
ლოდ ფეხით (რაც ბევრისთვის დიდ დროს და ფიზიკურ დატვირთვას
მოითხოვს) ან ცხენით. ამიტომ საექსკურსიო-სამოგზაურო ბიუროს
ტურისტებისთვის საცხენოსნო ტურიზმის ჩამოყალიბებას სთავაზობდა.
თან დასძენდა, რომ „საცხენოსნო სპორტი ხომ ჯანმრთელობის გაკაჟების
უებარი საშუალებაა? ამჟამად ფართო გაქანებას პოულობს სირბილი
ძუნძულით. ვისაც ცხენოსნობასთან საქმე ჰქონია, დამეთანხმება, რომ
ცხენით მგზავრობისას, ძუნძულით სირბილზე უკეთ მოდის მოძრაობაში
ადამიანის ორგანიზმი. ისინი უფრო მეტ დატვირთვას იღებენ, უმ-
ჯობესდება გულის მუშაობა და სისხლის მიმოქცევა ორგანიზმში“ [4, 4].

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყველა დაავა-
დების 45% სტრესთან არის დაკავშირებული. ზოგი ექსპერტის აზრით,
კლინიკების ვიზიტორთა 30-40% პრაქტიკულად ჯანმრთელი ხალხია,
რომლებსაც მხოლოდ ემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესება სჭირდე-
ბათ, რადგან ისინი სტრესს განიცდიან. ცხენით გასეირნება და მასთან
ურთიერთობა კი სტრესთან ბრძოლის ბუნებრივი საშუალება და გულჩ-
ათხრობილობისას ფსიქოლოგიური დახმარებაა; აძლიერებს პასუხი-
სმგებლობის გრძნობას; აუმჯობესებს ვესტიბულარული აპარატის მუშა-
ობას; ამკვრივებს კუნთებს; სქოლიოზის სამკურნალოდ და პროფილაქ-
ტიკისთვის გამოიყენება. ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამკურნა-
ლო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის კათედრის ყოფილი
გამგის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ დიმიტრი წვე-
რავას თქმით, „ცხენოსნობას, როგორც სამკურნალო საშუალებას, ძირი-
თადად კუჭ-ნაწლავის, ღვიძლისა და თირკმლების დაავადებათა სამ-
კურნალოდ იყენებენ“, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ „ცხე-
ნოსნობით პირველი ხარისხის სკოლიოზის მკურნალობას დიდი უპი-
რატესობა აქვს“ [5, 22-23]. მანონ ლორიას აზრით, „ ცხენოსნობა სპორტის
ერთადერთი სახეობაა, სადაც არა მარტო დასაშვებია სქოლიოზით
დაავადებულთა მეცადინეობა, არამედ ცხენზე ჯდომა, რომ იტყვიან.
მისწრებაცაა მათთვის“ [6, 54]. მკვლევარი, ცხადია, უპირველესად
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რაიტთერაპიას (ჰიპოთერაპიას) გულისხმობს, რაც ცხენით მკურნალობის
ბუნებრივი მეთოდია, ტკივილსა და შინაგან დისკომფორტს არ იწვევს.

დიმიტრი წვერავამ, ევროპული მასშტაბით რაიტთერაპიის პი-
ონერმა, 1990 წელს თბილისში კარდიოლოგიური რაიტთერაპიის ცენტრი
„მუსტანგი“ დააარსა. მწერალ თამაზ ჩხენკელის ცნობით, „1996 წელს გერ-
მანიაში გამართულ ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის კონფერენცი-
აზე ერთ-ერთმა გამოჩენილმა სპეციალისტმა ხმამაღლა განაცხადა - კარ-
დეოლოგიაში რაიტეთარაპიის დანერგვა საქართველომ დაგვასწროო“ [7,
6-7]. აბა, რას იფიქრებდა ის უცხოელი მეცნიერი, რომ ცხენით მკურნა-
ლობის ხალხური მეთოდი ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნის საქართველოში
იყო ცნობილი. ამის შესახებ შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“ ვკით-
ხულობთ: მეგობრის დასახმარებლად მობრუნებულმა ავთანდილმა
ტარიელი რჩევით რომ ვერ გადაარწმუნა, ერთხელ ცხენზე შემჯდარი და-
მენახვე და მეტს არაფერს გთხოვო, უთხრა. იცოდა, ინდოთ მეფეს ცხენზე
ამხედრება კაეშანს მოუქარვებდა: „ეხვეწებოდა: „შეჯეო“, აჯას ხვეწნითა
არვებდა, იცოდა, რომე შეჯდომა კაეშანს მოაქარვებდა“ [8, 294]. ჯირი-
თისას ხომ ჰემოდინამიკა (სისხლის მიმოქცევა) მკვეთრად უმჯობესდება.
მართლაც, „ტანი მჭევრი აძრვევინა, ხანი წავლეს, სიარულმან მოჯობება
დააჩინა“ [8, 294].

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას,
რომ თანამედროვე ეპოქაში სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესით გამოწ-
ვეულ სოციალურ პრობლემათა დასაძლევად ტურიზმი, როგორც
ცხოვრებისეული ორიენტაცია, სამყაროს შეცნობის გზა, პიროვნების
მობილური ტიპის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი ფუნქციური საშუალება
ჯანმრთელობის დაცვის, ფიზიკური კულტურის განუყოფელი ნაწილია
და ადამიანთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად განსაკუთრე-
ბული მისია აკისრია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.Декларация об использовании научно-технического прогресса в
интересах мира и на благо человечества. Принята резолюцией 3384 (XXX)
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 года;
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2.https://ru.citaty.net/avtory/gennadii-malkin/, გადამოწმდა 28.05.2022;
3. ჟურნალი „პროლეტარული ტურისტი“, საქართველოს პროლეტარული

ტურიზმისა და ექსკურსიათა საზოგადოების ყოველთვიური ჟურ-
ნალი (რედ. - სარედაქციო კოლეგია, თბილისი, 1932, N1, თებერვალი,
N2-3, მარტი-აპრილი, N4, ნოემბერი);

4.ოქრო ჭიჭაშვილი, სასარგებლო საქმე, გაზეთი „ალაზნის განთიადი“,
1981 წელი, 20 აგვისტო, მე-4 გვერდი;

5.დიმიტრი წვერავა, მკურნალობა ცხენოსნობით, ჟურნალი „მართვე“,#4,
1978;

6.მანონ ლორია, ცხენოსნობა - უებარი მკურნალი, „მართვე“ (მოსწავლეთა
ფიზიკური აღზრდა), გამოდის 1975 წლიდან; #1 (37), 1984;

7.თამაზ ჩხენკელი, ორი პორტრეტი (რაიტთერაპია და ვეფხისტყაოსანი),
ჩვენი მწერლობა, #16 (42), 3 აგვისტო, 2007;

8.შოთა რუსთაველი, „ვეფხისტყაოსანი“, გამომცემლობა „განათლება“,
თბ., 1992.
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ნატო ჟორჟოლიანი

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

მუშტაიდის ბაღი

საქართველო წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ რეგი-
ონს. მისი თვალწარმტაცი ბუნება, მრავალფეროვანი ლანდშაფტი, უამ-
რავი ისტორიულ–არქიტექტორული ძეგლები, თემატური და ეროვნულ
პარკების არსებობა იზიდავს მრავალრიცხოვან ტურისტებს არა მარტო
ჩვენი ქვეყნის ყველა კუთხიდან, არამედ საზღვარგარეთიდანაც.

უამრავი ტურისტი და მნახველი ჰყავს ჩვენს დედაქალაქს თბი-
ლისს, რომელიც მთავარი სავაჭრო–სამეწარმეო და პოლიტიკურ–კულ-
ტურული ცენტრია.

ისტორიული ქალაქის ერთ–ერთ ისტორიულ ადგილს წარმოად-
გენს XIXს–ის 30-იან წლებში გაშენებული მუშთაიდის ბაღი, რომლის
დაარსების ისტორიასა და მის ტურისტულ პოტენციალზე მოგითხრობთ.

მუშტაიდის პარკი 5 ჰექტარ ფართობზე არის გაშენებული, იგი 1828
წელს ირანიდან საქართველოში ჩამოსულმა თავრიზელმა მირ–ფერტე–
აღა–სეიდ მუშტაიდიმ გააშენა. იგი ირანის შიიტური რელიგიის უმაღლე-
სი სასულიერო პირი გახლდათ. სწორედ მისი სასულიერო წოდებისგან
წარმოსდგა ბაღის სახელიც – მუშტაიდი. ფეხეთ–აღა დიდგვაროვანი
ოჯახიდან იყო, მეტად განათლებული და მჭერმეტყველი. მის პოპულა-
რობას მრავალი ფაქტორი განაპირობებდა: წარმომავლობა, თანამდებობა,
განათლება, განსაკუთრებული ორატორული ნიჭი და ასევე პიროვნული
თვისებები – იყო ძალიან კეთილი, გულუხვი და მიმტევებელი, ამიტომ
ყველას უყვარდა და პატივს სცემდა ირანსა და კავკასიაში. მუშტაიდის
პოპულარობა მხედველობიდან არ გამორჩენია კავკასიის მაშინდელ
მთავარმართებელს, გენერალ ალექსანდრე პასკევიჩს, რომელიც ხმლით
იპყრობდა კავკასიას და ნაწილ–ნაწილ უერთებდა რუსეთის იმპერიას.
მან სწორად განჭვრიტა მუშტაიდის უნარი და შესაძლებლობა. დიპლო-
მატიური ტაქტითა და ეშმაკობით (იდეა რუსეთის მაშინდელ ელჩს ირან-
ში, ალექსანდრე გრიბოედოვს ეკუთვნოდა თურმე) მუშტაიდი გადაიბირა
და რუსეთის სამსახურში ჩააყენა. მუშტაიდმა შეძლო სამხრეთ აზერბა-
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იჯანის მმართველის, ირანის უფლისწულის აბაზ–მირზასა და თავრიზის
სარდლის ალაიარ–ხანის გაძევება, რითიც ხელი შეუწყო ამ მხარის რუსე-
თთან შეერთებას. ხოლო თურქმანჩაის ზავის შემდეგ, როცა სამხრეთ
აზერბაიჯანი ირანს დაუბრუნდა, მუშტაიდს, როგორც ქვეყნის მოღალა-
ტეს, იქ აღარ დაედგომებოდა და იძულებული გამხდარა, სამშობლოდან
გადახვეწილიყო.

მუშტაიდმა ირანში დატოვა 27000 ირანულ თუმნად (400000 რუ-
სულ ოქროს მანეთად) შეფასებული ქონება.

კავკასიის მთავარმართებელმა შესაფერისად დაუფასა გაწეული სა-
მსახური. მისი შუამდგომლობით დაუნიშნეს მაღალი პენსია, დააჯილ-
დოვეს იმპერიის უმაღლესი ორდენებით, მედლებით და 15 სოფელიც
უბოძეს შირვანში.. მუშტაიდი მთელი კავკასიის შიიტების უმაღლეს სა-
სულიერო ხელისუფლად დაინიშნა. რეზინდენცია თბილისში გამოუყვეს
და ნება დართეს, სასულიერო სკოლა გაეხსნა. საამისოდ 50 დესეტინა მი-
წა გამოუყვეს მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, სადაც შესანიშნავი ბაღი გა-
აშენა... 1845 წელს მუშტაიდი შაჰმა შეიწყალა და იგი ირანში დაბრუნდა.

,,მუშტაიდის ბაღის" დაარსებას კი სევდიანი და რომანტიკული
ამბავი უდევს საფუძვლად. მუშტაიდს ცოლად ჰყოლია ულამაზესი ქარ-
თველი ქალი – ნინო, რომელიც სტამბულის ტყვეთა ბაზარზე უყიდია.
ირანიდან გახიზნულს, მისი თხოვნითვე აურჩევია თბილისი საცხოვრებ-
ლად. სამშობლოში დაბრუნებულ ნინოს სულ ექვსი თვე უცოცხლია. საყ-
ვარელი მეუღლე მუშტაიდს სახლის წინ დაუკრძალავს და საფლავზე
უამრავი წითელი ვარდი დაურგავს, შემდეგ მის გარშემო შესანიშნავი
ბაღი გაუშენებია. ბაღის მოსარწყავად მტკვრიდან 12 კილომეტრიანი
არხი გაუყვანია... ბაღი კი დღესაც ყვავის გაზაფხულობით და დღემდე
შემორჩა დაამარსებლის სახელი.

მუშტაიდის ირანში წასვლის შემდეგ, ბაღი ვაჭარ გორგიჯანოვს
შეუსყიდია; იგი მალე გაკოტრებულა და ბაღი 1853 წელს სახელმწიფო
ხაზინას შეუძენია სასოფლო–სამურნეო ფერმის მოსაწყობად.

პირველი დიდი ღონისძიება აქ 1859 წლის 25 აგვისტოს გაიმართა
აულ ღუნიბში შამილის დატყვევებასთან დაკავშირებით. კავკასიის მე-
ფისნაცვალს, გენერალ–ფელდმარშალ ალექსანდრე ბარიატინსკის მუშტა-
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იდის ბაღში დიდი საზეიმო შეხვედრა მოუწყვეს. შემდგომ, როგორც
პოეტი გრიგოლ ორბელიანი წერს: ,,უწინდელი მუშტაიდის ბაღი მთავარ-
მართებელმა გაადიდ–გაალამაზა და შექმნა პუბლიკისათვის სასეირნოდ
და სალხინოდ". აქ იყო მრავალი გასართობი: რესტორანი, ბუფეტი, პავი-
ლიონი, საზაფხულო თეატრი. აქვე, გორგიჯანოვის კაფე–შანტანში ელი-
ტარული საზოგადოება და ბატონი ოფიცრები შამპანურს მიირმთმევ-
დნენ და თავს იქცევდნენ.სწორედ მუშტაიდის ბაღში, ღია რესტორნის
სცენაზე იხილა თურმე ნიკო ფიროსმანმა აქტრისა მარგარიტა. მერე იყო
დიდი და უცანური სიყვარული, მერე იყო ის ცნობილი უამრავი ვარდი.

მუშტაიდის საზაფხულო თეატრში, 1860 წელს თბილისის ოპერის
თეატრი სისტემატურად მართავდა სიმფონიურ კონცერტებს. აქვე გაის-
მოდა საზანდრისა და დუდუკის ტკბილი ჰანგები და ქართველ რომანტი-
კოსთა საყვარელი მომღერლის, აღა სათარას საამური მელოდიები. კონ-
ცერტზე დამსწრე საზოგადოებისათვის ყაბახიდან ყოველ ნახევარ საათში
გადიოდა დილიჟანსი. ადმინისტრაციის განკარგულებით, ქალბატონები
შეღავათით სარგებლობდნენ, უბილეთოდ დასწრების უფლება ჰქონდათ.
მამაკაცები კი ბილეთს ყიდულობდნენ, რომელიც მანეთი ღირდა და
უფლება ჰქონდათ, თან ხლებოდათ ერთი მანდილოსანი. მუშტაიდი პრე-
სტიჟულ ადგილად ითვლებოდა ძველ თბილისში. აქ ხდებოდა დე-
დაქალაქში ჩამოსული საპატიო სტუმრების მიღება. ეწყობოდა გამოფე-
ნები. პირველი – ,,კავკასიის მხარის ბუნებრივ და მანუფაქტურულ ნაწარ-
მთა გამოფენა"  1850 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებით გრანდიოზული 1901
წლის საიუბილეო გამოფენა იყო, იგი უამრავმა ხალხმა დაათვალიერა.
მუშტაიდის ბაღიდან აფრინდა ამიერკავკასიაში პირველი საჰაერო ბურ-
თი. ეს იყო 1882 წელს.მუშტაიდის ბაღზე ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის
ცნობილი გერმანელი მწერლის, საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული
კაცის, არტურ ლაისტის მოგონება: ,,მუშტაიდი და მისი ახლომახლო
მდებარე ბაღები ნამდვილი კერაა აქაური საზოგადოებრივი ცხოვრებისა.
აქ, ყოველ საღამოს, ხუთი საათიდან შუაღამემდე, გაცხარებული დროს-
ტარებაა, ჭეშმარიტად მხიარული და ხმაურიანი, რადგან ქეიფის დროს
ქართველებს უყვართ მუსიკა, სიმღერა და ხმამაღალი ბაასი. მუშტაიდი
ჰქვია მტკვრის პირას მდებარე ვრცელ და მშვენიერ ბაღს, დასერილს
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ხეივნებით, სადაც სეირნობენ ეტლებითა და ფეხით. ამ ხეივნებს ორსავე
მხარეს ჩარიგებული აქვს ველურ ვარდთა და სხვა მცენარეთა ბუჩქები,
ხოლო ზედ ხეებზე ყურძნის მტევნებით დახუნძლული ვაზი ადის. ამ
ამწვანებულ, დაჩრდილულ ბაღში ყოველ საღამოს იკრიბება თბილისის
საუკეთესო საზოგადოება. ხეივნებში ქრიან ეტლები.

ამ დროს აქ შეიძლება ყოველნაირი კავკასიური ჩაცმულობის ნახვა.
სეირნობა მუშტაიდში, ჩვეულებრივ, საღამოს ათი საათისათვის მიწყნარ-
დება, ხოლმე, მაგრამ სხვა ბაღებში გრძელდება –უკრავს ზურნა, გაისმის
სიმღერა, ხარხარი, გაჩაღებულია ლეკური. ეს საყვარელი ცეკვაა ქართვე-
ლებისა. მთვარიანი ღამით ბაღებში დროსტარება უფრო საინტერესო
ხდება.ამგვარ ღამეებში კარგია კაცი დადგეს მტკვრის ნაპირას, ბაღების
გასწვრივ რომ მოდუდუნებს და უცქიროს მთვარის შუქზე მის ჩქარ, ვერ-
ცხლისფერ, მბრწყინავ ზვირთებს".... და მართლაც, რომ გინდა, დღესაც
ასეთ ემოციებს აღძღავდეს ეს საოცარი ადგილი...

მუშტაიდის ბაღში ათეული ათასობით უნიკალური მცენარეთა
ჯიშებია გაშენებული, აქ არის როგორც ფოთლოვანი გლედიჩია, თელა,
იფანი, საპნის ხე, ქაღალდის ხე, თუთა, ისე წიწვოვანიც: ელდარის ფიჭვი,
კედარი, გუნდის ხე, მრავალი ბუჩქი თუ ყვავილის სახეობანი, ვაზის
ჯიშები: ჩინური და გორული. პარკი გაშენებულია 16 ჰექტარ ფართობზე.
1887 წელს ბუნებისმეტყველის, ნიკოლოზ შავროვის თაოსნობით ბაღის
ტერიტორიაზე დაარსდა კავკასიის სააბრეშუმო სადგური, რომელმაც
ჩვენამდე დანგრეული სახით მოაღწია. 1935 წელს მუშტაიდის ბაღში
გაიხსნა მსოფლიოში პირველი საბავშვო რკინიგზა სამი სადგურით, ერ-
თნახევარ კილომეტრ სიგრძის რკინიგზაზე პატარა ორთქმავალს 4 ვაგო-
ნი დაჰყავდა, თითოეულ ვაგონში 50 ბავშვი ეტეოდა. ბაღში მოქმედებდა
და დღესაც მოქმედებს ღია ესტრადა, თეატრი, კაფე–რესტორანი, ფუნ-
ქციონირებს სხვადასხვა ატრაქციონი ბავშვებისათვის. დღეს უკვე
განახლებულ და კეთილმოწყობილ მუშტაიდის ბაღში ნებისმიერ ასაკის
ადამიანს შეუძლია დასვენება და გართობა.

1950 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტრონომიის
კათედრის დახმარებით მოეწყო პლანეტარიუმი. ბაღის ერთ–ერთი ღირ-
სშესანიშნაობაა რელიქტური ხის, ძელქვის კორომი.
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მას შემდეგ ბაღს მრავალჯერ შეუცვალეს სახელი. ხან რკინიგზელ-
თა სახელობისა იყო, ხან კი სერგო ორჯონიკიძის სახელს ატარებდა; ხან
ძველებური სილამაზით ბრწყინავდა, ხანაც, აწინდელის არ იყოს, ოდნავ
შელახული და მოწყენილი იერი ჰქონდა... იგი ყოველთვის იყო თბი-
ლისელთა თუ თბილისის სტუმართა უსაყვარლესი ადგილი - სულის
მოსათქმელი, მშვიდი და ყველაფრის მიუხედავად, რომანტიკული. და ამ
ბაღს დღემდე მისი დამაარსებლის, თბილისელი სპარსის, მუშტაიდის
სახელი შემორჩა.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. მუშთაიდის ბაღი – სიყვარულის ისტორია და ლეგენდები, 2020
tbilisipost.ge
2. მუშთაიდის ბაღი - https:/ka.m.wikipedia.org.wiki
3. მუშტაიდის ბაღი – https://georgiantravel.guide.com

ნატო ჟორჟოლიანი
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

მუშტაიდის ბაღი

რეზიუმე

სიტყვა ,,მუშტაიდი" სულაც არ არის ქართული. ბაღის სახელწოდე-
ბა კონკრეტულ ისტორიულ პიროვნებას უკავშირდება, რომელმაც იგი
XIX საუკუნის 30-იან წლებში გააშენა, იგი ირანის შიიტური რელიგიის
უმაღლესი სასულიერო პირი, თავრიზელი მირ–ფერტე–აღა–სეიდ მუშტა-
იდი გახლდათ.

მუშტაიდი პრეტიჟულ ადგილად ითვლებოდა ძველ თბილისში,
იგი ყოველთვის იყო თბილისელთა თუ თბილისის სტუმართა უსაყვარ-
ლესი ადგილი – სულის მოსათქმელი, მშვიდი და ყველაფრის მიუხედა-
ვად, რომანტიკული და ამ ბაღს დღემდე მისი დაამარსებლის, თბილი-
სელი სპარსის, მუშტაიდის სახელი შემორჩა.

საკვანძო სიტყვები: მუშტაიდი, ბაღი, თბილისი
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Нато Жоржолиани

Академик Академии наук туризма Грузии
Муштаидский сад

Резюме

Слово «Муштаид» совсем не грузинское, название сада связано с
конкретной исторической личностью, заложившей его в 1930-е годы.

Муштаид считался престижным местом в старом Тбилиси, он всегда
был излюбленным местом тбилисцев или гостей Тбилиси - душевный,
тихий и, несмотря ни на что, романтичный и этот сад до сих пор сохраняет
имя своего основателя, тбилисского перса, Муштаида.

Ключевые слова: Муштаиди, Сад, Тбилиси

Nato Zhorzholiani

Academician of the Georgian Academy of Tourism Sciences

Mushtaid Garden

Summary

The word "Mushtaidi" is not Georgian at all. The name of the park
derives from the last name of a man, who built it in the 1830 s. This man was
Tavrisian Mir-Perte-Aga-SeidMushtaid, a representative of the senior
clergymen of the shiite religion of Iran.

In od Tbilisi Mushtaidi was considered a prestigious place.It has always
been the favourite place of Tbilisi-dwellers and city visitors - always tranquil,
and, despite all, romantic.And to this day, the garden has retained the name of
its founder, the Tbilisi Persian -Mushtaidi.

Keywords: Mushtaidi, Garden, Tbilisi
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ნათელა კაკაურიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა მაკროეკონომიკურ
მაჩვენებლებზე

დღევანდელ მსოფლიოში, ეკონომიკური თავისუფლება იკავებს
ერთ-ერთცენტრალურ ადგილს განვითარებული თუ განვითარებადი
ქვეყნების ეკონომიკურიპოლიტიკის ფორმირებაში. ეკონომიკური თავი-
სუფლების ფენომენი განსაკუთრებით აქტუალურია გარდამავალი ეკო-
ნომიკის მქონე სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ტრანსფორმირდებიან
გეგმიური ეკონომიკიდან შერეულ ეკონომიკაზე. მიუხედავადიმისა, რომ
საქართველომ აღნიშნული პროცესი წარმატებით გაიარა და დღეს
იგითამამად შეგვიძლია მივაკუთვნოთ შერეულ ეკონომიკათა რიცხვს, მე-
ტად საინტერესოა ტრანსფორმაციის პროცესში განხორციელებული გარ-
დაქმნების ანალიზი.

სტატისტიკური ინფორმაცია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციე-
ბის შესახებ, ისევეროგორც მთლიანი სამამულო პროდუქტის დეფლატო-
რის მაჩვენებლები აღებულიამსოფლიო ბანკის ოფიციალური მონაცემთა
ბაზებიდან. ეკონომიკური თავისუფლებისმაჩვენებლად, ავიღეთ ჰერი-
თიჯის ეკონომიკური თავისუფლებისინდექსი. დროის პერიოდად გა-
ნისაზღვრება 1995-2020 წლები, ვინაიდან სწორედ ამპერიოდზეა მოცე-
მული სრულყოფილი სტატისტიკური ინფორმაცია.

კორელაციური კავშირების გამოვლენაში ჩართული ქვეყნების
ჯგუფი იდენტურია, ეკონომეტრიკულ მოდელში ჩართული ქვეყნებისა.
როგორც აღმოჩნდა 19 შემთხვევაში შერჩეული 20 ქვეყნიდან, ეკონომი-
კურ თავისუფლებასა და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს შორის არ-
სებობს დადებითიკორელაციური კავშირი. ყველაზე სუსტი კავშირი შე-
იმჩნევა ჩეხეთის მაგალითზე(0.06). ამის საპირისპიროდ, საქართველოს
შემთხვევაში ფიქსირდება კორელაციისყველაზე მაღალი მაჩვენებელი
(0.71).

შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური თავისუფლებასა და პირდა-
პირ უცხოურინვესტიციებს შორის შერჩეულ ქვეყანათა გარკვეული ნაწი-
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ლისთვის არ შეინიშნებაძლიერი კორელაციური კავშირი (მაგ. ლატვია,
ბულგარეთი, პოლონეთი, ყირგიზეთი,ხორვატია). პირდაპირ უცხოურ
ინვესტიციებზე გავლენას ახდენს ბევრი სხვადასხვაფაქტორი, რომელსაც
ცხადია ვერ გაითვალისწინებს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი
(მაგ. პოლიტიკური სტაბილურობა, სტრატეგიული ლოკაცია, ადგილობ-
რივი ბაზრის სიდიდე და სხვ). ამ თვალსაზრისით, ეკონომიკური თავი-
სუფლების ინდექსიმოიცავს მხოლოდ ინვესტიციების მობილობის თავი-
სუფლებას, რაც ცხადია მნიშვნელოვანი, თუმცა არასაკმარისი არგუმენ-
ტია საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ შემთხვევა-
შიც დასტურება ჩვენი მოსაზრება, რომ ეკონომიკური თავისუფლება წარ-
მოადგენს ხელშემწყობ, მაგრამ არა გადამწყვეტ ფაქტორს როგორც მთლი-
ან სამამულო პროდუქტზე, ასევე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე
გავლენის მოსახდენად.

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსების განხილვისას იყო აღნი-
შნული, რომისინი მოიცავენ ფასების დონის შეფასების ინდიკატორებს.
ამდენად, საინტერესოა, თუ რამდენად ძლიერია კავშირი აღნიშნულ პა-
რამეტრებს შორის. უნდა აღინიშნოს,რომ ეკონომიკურ თავისუფლებას
უკუპროპორციული დამოკიდებულება უნდაჰქონდეს მთლიანი სამამუ-
ლო პროდუქტის დეფლატორთან, იმისათვის რომ ესმივიჩნიოთ პოზი-
ტიურ დამოკიდებულებად.

კორელაციის კოეფიციენტები ეკონომიკურ თავისუფლებასა და
მთლიანი სამამულო

პროდუქტის დეფლატორს შორის კავშირის დადგენის დროს ყვე-
ლაზე სუსტი კავშირიფიქსირდება რუსეთის, ჩეხეთის, მოლდოვისა და-
ლატვიის შემთხვევაში. ამასთან, მიუხედავად ზოგიერთი ქვეყნის მიერ
დაფიქსირებული სუსტი კავშირისა, ყველა შემთხვევაში ფიქსირდება
უკუპროპორციული დამოკიდებულება. ისევე როგორც პირდაპირი უც-
ხოური ინვესტიციების შემთხვევაში, მთლიანი სამამულო პროდუქტის
დეფლატორთან მიმართებაშიც საქართველომ აჩვენა ერთ-ერთი ყველაზე
მაღალი კორელაციისკოეფიციენტი-0.84 მოცემულ ცვლადებს შორის.
ასევე, მაღალი უკუპროპორციულიკავშირი აჩვენეს ესტონეთმა -0.73,
სომხეთმა-0.91, ხორვატიამ -0.83 და აზერბაიჯანმა -0.79.
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ეკონომიკური თავისუფლება, მისი მრავალგანზომილებიანი ბუ-
ნებიდან გამომდინარე, ხასიათდება სისტემური მიდგომით შექმნას უნი-
კალური დაამავდროულად თანაბარი შესაძლებლობები, როგორც ინდი-
ვიდუალურ, ასევე კორპორაციულ დონეზე. შესაბამისად, წინასწარ გან-
საზღვრული და კონკრეტულ იმიზნებისკენ მიმართული და იმპლემენ-
ტირებული ეკონომიკური თავისუფლება უზრუნველყოფს ინდივიდე-
ბისა და ფირმებისათვის არჩევანის მრავალფეროვნებას,რაც საბოლოო
ჯამში იქცევა სამეწარმეო სტიმულების შექმნის ერთ-ერთ მნიშნელოვან
წინაპირობად.

ეკონომიკურ თავისუფლებასა და საწარმოო შესაძლებლობებს შო-
რის კავშირის დადგენისას აღნიშნულ კავშირს ვზომავთ კორელაციური
კავშირის გამოვლენით ერთის მხრივ, ჰერითიჯფაუნდეიშენის ეკონომი-
კური თავისუფლების ინდექსსა და მეორეს მხრივ ლეგანუმის ინსტიტუ-
ტის კეთილდღეობის ინდექსის, ღია ეკონომიკის ქვეკატეგორიის საწარ-
მოო შესაძლებლობების (enterprise conditions) მაჩვენებლებს შორის.
საწარმოო შესაძლებლობები თავის მხრივ მოიცავს ადგილობრივი ბა-
ზრის კონკურენტუნარიანობა, ბიზნეს გარემო, რეგულაციური წნეხი და
სამუშაო ძალის ბაზრის მოქნილობა. კორელაციის კოეფიციენტმა შეად-
გინა 0.85, რაც მიუთითებს ძლიერ, პირდაპირპროპორციულ კორელა-
ციურ კავშირს ზემოთაღწერილ პარამეტრებს შორის.

ეს კავშირი, კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სახელმწიფოს მხრი-
დან ეკონომიკისასტიმულირებელი აქტივობა იქნება არა მთავრობის
ხარჯების ზრდა ანდარეგულაციური წნეხის მატება, არამედ იმგვარი რე-
ფორმების გატარება, რომლებიცხელს შეუწყობენ სამეწარმეო აქტივო-
ბებს, შექმნიან რა მეტ შესაძლებლობებს,რომელთა რეალიზების გზებსაც
ინდივიდებს მიანდობენ.

საინტერესოა ვაჩვენოთ თუ რა შესაძლო კავშირი შეიძლება არსე-
ბობდეს ეკონომიკურ თავისუფლებასა და ადამიანურ განვითარებას შო-
რის. თუკი,ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით ავიღებთ
ქვეყანათა ხუთკატეგორიას (რეპრესირებული, უმეტესად არათავისუფა-
ლი, საშუალოდთავისუფალი, უმეტესად თავისუფალი და თავისუფალი)
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და თითოეულ კატეგორიაშიშემავალი ქვეყნების ადამიანური განვითარე-
ბის ინდექსებს გავასაშუალოვებთ,მივიღებთ შემდეგ შედეგს.

საზოგადოებრივი სარგებელი, რომელიც ეკონომიკური თავისუფ-
ლების მაღალიხარისხის შედეგად მიიღება, სცილდება მხოლოდ შემოსავ-
ლის ზრდისა თუ სიღარიბისშემცირების სტერეოტიპს და კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანს ხდის მის ეგზისტენციას. ქვეყნები, რომლებიც ხასიათ-
დებიან ეკონომიკური თავისუფლების მაღალიმაჩვენებლებით, აღწევენ
ადამიანური განვითარების კიდევ უფრო მაღალ დონეებს,რომელსაც გა-
ერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა აფასებს ყოველწლიურად
და მოიცავს ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა საშუალოსიცოცხლის
ხანგრძლივობა, წერა-კითხვის მცოდნეთა რაოდენობა, განათლება და
სხვა.

ამდენად, ქვეყნები, რომლებიცირჩევენ ეკონომიკური თავისუფლე-
ბის განმტკიცების გზას საკუთარ მოქალაქეებსაძლევენ შესაძლებლობას
მიიღონ უკეთესი განათლება, ჯანდაცვა თუ სხვა პირობებიცხოვრების
მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფადეკონომიკურ თავისუფლებაზე
საუბრისას, დეტალურად აღვწერეთ ისქმედებები, რომლებიც ზღუდავენ
და ამცირებენ მას. თუკი დავაკვირდებითუკანსკნელი წლების ტენდენ-
ციებს არაერთი სახელმწიფო აწესებს სხვადასხვა ტიპისრეგულაციებს,
გადასახდებსა და ჯარიმებს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავი-
დან ასაცილებლად, რასაც მოსალოდნელია, რომ დადებითი ეფექტი ვერ
ექნებაამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორი მიზეზით:
- ჯარიმები, გადასახადები და შეზღუდვები არის ხარჯი, რომელსაც იხ-
დის საზოგადოება;
- ხარჯების ზრდა, სხვა თანაბარ პირობებში ამცირებს ეკონომიკური აქ-
ტივობებისკენ მიდრეკილებას.

ამდენად, ზემოხსენებულ მსჯელობაზე დაყრდნობით, ეკონომიკუ-
რი თავისუფლება და ჯანსაღი გარემო ნაკლებად თავსებადი ცნებები უნ-
და იყოს, თუმცა, თუკი დავაკვირდებით სტატისტიკურ მონაცემებს, სუ-
რათი აბსოლუტურად განსხვავებულია. იელის უნივერსიტეტის მიერ
გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების ინდექსი 39 აფასებს, 24 გან-
სხვავებულ ფაქტორს, რომელიც ერთიანდება 10კატეგორიაში. შესაბამი-
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სად, საინტერესო იქნება აღნიშნული ინდექსის მაჩვენებლების გასაშუა-
ლოება, ეკონომიკური თავისუფლების კლასიფიკაციის იმ ხუთი კატე-
გორიის ფარგლებში, რომლებიც ზემოთ უკვე აღვწერეთ. კვლევა გვიჩვ-
ენებს, რომ ქვეყნები ეკონომიკური თავისუფლების უფრო მაღალი კატე-
გორიებიდან აღწევენ გარემოზე ზემოქმედების უკეთეს მაჩვენებლებს.

როგორი ახსნა შეიძლება მოვუძებნოთ ეკონომიკური თავისუფლე-
ბის დადებით გავლენას გარემოზე ზემოქმედების კუთხით? ეკონომი-
კური თავისუფლება ქმნის ინოვაციებისათვის ხელსაყრელ კლიმატს,
დადებითი ურთიერთკავშირი კი ეკონომიკურ თავისუფლებასა და
ინოვაციების მაღალ დონეს შორის მის ერთ-ერთ ასახვას ჰპოვებს სწორედ
გარემოზე მოქმედ ფაქტორებში. ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი წინსვლა
ე.წ. მწვანე (განახლებადი) ენერგიის და ენერგოეფექტურობის გაუმჯო-
ბესების თვალსაზრისით უკანასკნელ პერიოდში მოხდა არასახელმწიფო
რეგულაციების, არამედ თავისუფალი საბაზრო პრინციპების სტიმული-
რების გამო.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა
მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე

რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია ეკონომიკური თავისუფლების ფენომენი,
მისი ინსტიტუციური ჩარჩო პირობები და სახელმწიფოს როლი ეკონომი-
კური თავისუფლების უზრუნველსაყოფად. განვსაზღვრეთ კავშირი ეკო-
ნომიკურ თავისუფლებასა და სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ პარამეტ-
რებს შორის. ავღნიშნეთ ეკონომიკური თავისუფლების განვითარების
დონე მსოფლიოს რეგიონულ ჭრილში, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა
კვლევის შედეგების განზოგადება მოგვეხდინა თითოეული მათგანის
შესაბამისი დამახასიათებელი ფაქტორების გათვალისწინებით.
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური თავისუფლება, ინსტიტუციური
ჩარჩო.

Натела Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Влияние экономической свободы на
макроэкономические показатели

Резюме

В статье рассматривается феномен экономической свободы, ее
институциональные базовые условия и роль государства в обеспечении
экономической свободы. Определили связь между экономической свобо-
дой и различными макроэкономическими параметрами. Отметилиуровень
развития экономической свободы в региональном разрезе мира, что
позволило обобщить результаты исследования с учетом соответствующих
характеристик каждого из них.

Ключевые слова: экономическая свобода, институциональная
основа.
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Impact of economic freedom on macroeconomic indicators

Summary
The article deals with the phenomenon of economic freedom, its

institutional basic conditions and the role of the state in ensuring economic
freedom. We determined the relationship between economic freedom and
various macroeconomic parameters. They noted the level of development of
economic freedom in the regional context of the world, which made it possible
to generalize the results of the study, taking into account the relevant
characteristics of each of them.
Keywords: economic freedom, institutional framework.

მარინა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გლობალიზაციის გავლენა რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური

სისტემების მდგრად განვითარებაზე

რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის ფორმირების, ზრდისა და
შეფასების პრობლემას, როგორც საქართველოს სუბიექტების მდგრადი
სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების საფუძველს და, ამავე დროს,
ინოვაციური განვითრების დაჩქარებული გზით სვლას დიდი ყურად-
ღება ექცეოდა. მრავალი ქართველი და უცხოელი მეცნიერის ნაშრომებში.
მდგრადი განვითარების მართვის მექანიზმების სრულყოფის მიმარ-
თულებათა კვლევა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მართვის
მეცნიერებასა და პრაქტიკაში. განსაკუთრებულ სიმწვავეს იძენს ეს პრობ-
ლემა გლობალური არასტაბილურობის ფონზე, რომელსაც მსოფლიო
თანამეგობრობა ახლა განიცდის.

საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარების უზრუნველ-
ყოფა საჭიროებს რეგიონული სტრატეგიის ფორმირებისა და განხორციე-
ლების, რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ახალი ფორ-
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მებისა დამეთოდების შემუშავებისადმი ახალ მიდგომებს. ცხადია, რომ
ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის დამოუკიდებელი გადაჭრა არ არის ად-
ვილი. ვგულისხმობთ არა მხოლოდ მატერიალურ-ტექნიკურ და საკად-
რო უზრუნველყოფას. უნდა იქნეს შესწავლილი რეგიონული პოლიტიკის
მდიდარი უცხოური გამოცდილება.

დამოუკიდებლობის წლების განმავლობაში საქართველოშიც
უნდა დაგროვილიყო რეგიონული მართვის საკუთარი გამოცდილება,
რომელიც ქართულ რეალიებზე იქნებოდა დამყარებული, მაგრამ მოვ-
ლენათა რეალური განვითარება საწინააღმდეგოს მეტყველებს. საქართვე-
ლოში შექმნილია რეგიონული განვითარების სამინისტრო, შენარჩუნე-
ბულია საბიუჯეტო სახსრების რეგიონთაშორისი გადანაწილება, შესამ-
ჩნევია აშკარად გამოხატული რეგიონული ასპექტები სამინისტროების
საქმიანობაში. ასეთ სიტუაციაში არ იქნებოდა ურიგო კიდევ ერთხელ
გადაიხედოს რეგიონული პოლიტიკის უცხოური გამოცდილება, რათა
შესწავლილ იქნეს ქართული რეგიონული პოლიტიკისათვის აქტუალუ-
რი საკითხები, მაგალითად: როგორი უნდა იყოს რეგიონული პოლიტი-
კის მიზნები? რა არის უმჯობესი - რეგიონთა შორის სოციალურ-ეკონო-
მიკური განვითარების დისპროპორციების ნიველირება, თუ განსაკუთ-
რებული პოტენციალის მქონე რეგიონების მხარდაჭერა? არის თუ არა
აუცილებელი რეგიონული პოლიტიკის საკანონმდებლო დონეზე უზ-
რუნველყოფა? განეკუთნება თუ არა საბიუჯეტო ურთერთობები რე-
გიონული პოლიტიკის შესწავლის სფეროს? უნდა მიიღოს თუ არა რე-
გიონული პოლიტიკის ჩარჩოებში მხარდაჭერილმა მხარემ განსაკუთ-
რებული ეკონომიკური სტატუსი?

საქართველოს პირობებში უკანასკნელი საკითხი განსაკუთრებუ-
ლად არის აქტუალური, ვინაიდან ქვეყანაში დღეს ვითარდება განსაკუთ-
რებული ეკონომიკური ზონების ინსტიტუტი. უცხოური გამოცდილების
შესწავლის პროცესში აუცილებელია ტერიტორიული განვითარების ყვე-
ლა მიმართულების სახელმწიფო მართვის გაანალიზება, ვინაიდან რეგი-
ონული პოლიტიკა გარდაუვლად ეყრდნობა რეგიონულ დაგეგმვას; გარ-
და ამისა, ბიუჯეტთაშორისი ურთიერთობების თავისებურებიდან გამომ-
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დინარეობს რეგიონის ხელისუფლების მხრიდან საბიუჯეტო ინვეს-
ტიციების განხორციელების შესაძლებლობა.

ამდენად, იმ ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ურთიერთკავშირების
კვლევა, რომლებიც აღმოცენდება რეგიონის მდგრადი განვითარების წი-
აღში როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, მათ შორის რეგიო-
ნული პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების მიმართულებით,
აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხად მიგვაჩნია ჩვენი ქვეყნის განვი-
თარების თანამედროვე ეტაპზე.

რეგიონის მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებას
წარმოადგენს მისი ინოვაციური კომპონენტის აქტიური მხარდაჭერა. რე-
გიონული ეკონომიკის მოდერნიზაცია, მისი ტრანსფორმაცია მაღალეფექ-
ტიან, ინოვაციურ და კონკურენტუნარიან ორგანიზმად, მოითხოვს მისი
სტრუქტურის ცვლილებას; მთლიან რეგიონულ პროდუქტში გადამამუ-
შავებელი მრეწველობის დარგების და მეცნიერებატევადი ტექნოლო-
გიების წილის ზრდას. ახალი მოთხოვნების შესრულება ხელს შეუწყობს
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის მდგრადი განვითარების
პროგრამულ მიზნობრივი მართვის არსებული მექანიზმის მოდერნი-
ზებას; უზრუნველყოფს საქართველოს რეგიონების სტრატეგიული
დაგეგმვის დოკუმენტების შეთანხმებულობას და მოახდენს გარე ფაქტო-
რებისა და საფრთხეების უარყოფითი ზემოქმედების იდენტიფიცირებას.

კვლევამ აჩვენა, რომ XXI საუკუნის დასაწყისში რეგიონის სოცი-
ალურ ეკონომიკური სისტემების მდგრადი განვითარებაზე მნიშვნელო-
ვან გავლენას ახდენს მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია. თანამედ-
როვე ბაზრები ვითარდება ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალი-
ბების მიმართულებით, სადაც მთავარ მოქმედ პირებს წარმოადგენენ
ტრანსნაციონალური კორპორაციები. განვითარებად ქვეყნებში გლობა-
ლური საწარმოო სისტემების ფარგლებში იქმნება ამ ქვეყნების მთლიანი
შიდა პროდუქტის საშუალოდ 30%, მაშინ როცა ანალოგიური მაჩვენე-
ბელი განვითარებული ქვეყნებისათვის უდრის 18% .

ძალზე სწრაფად იზრდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მოცულობა, რაც განპირობებულია ტრანსნაციონალური კორპორაციების
საქმიანობით. საპროგნოზო კვლევების შედეგები გვიჩვენებს, რომ 2030
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წლისთვის ტრანსნაციონალური კორპორაციები გააკონტროლებს საქონ-
ლის მსოფლიო წარმოების ნახევარს. წარმოების ტრანსნაციონალიზაციის
სინერგიულ კონცეფციაში აქცენტი კეთდება ტრანსნაციონალური საქმი-
ანობის ელემენტების ევოლუციის, კოოპერაციულობის ფორმირებაზე.
წარმოების ტრანსნაციონალიზაციის წილის სქემისათვის დამახასიათებე-
ლია მის ელემენტებს შორის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გან-
შტოებული მოქნილი კავშირების არსებობა, ესაა საწარმოო, სავაჭრო-კო-
მერციული და საკრედიტო-საფინანსო დაწესებულებები. იერარქიები და
ქსელური ურთიერთქმედებები უზრუნველყოფენ ტრანსნაციონალური
სისტემის ელემენტების ურთიერთდაკავშირს. ტრანსნაციონალურ ეკო-
ნომიკაში აღნიშნული ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნება სინერ-
გიული ეფექტები, ასევე ხდება შიდა სტრუქტურის ტრანსფორმაცია ერო-
ვნულ და რეგიონულ ეკონომიკაში.

გლობალიზაციის გავლენა რეგიონის მდგრად განვითარებაზე გა-
მოიხატება: რეგიონული ინტეგრაციული პროცესების გააქტიურებაში;
რეგიონების მიდრეკილებაში ეკონომიკური საქმიანობის გააქტიურები-
სკენ საკუთრ ფარგლებს გარეთ; რეგიონების მიზანმიმართულ მონაწილე-
ობაში მსოფლიო სამეურნეო საბაზრო, ეკონომიკური, სამართლებრივი,
საინფორმაციო და პოლიტიკური სივრცის ფორმირებაში; ეროვნული მე-
ზოეკონომიკის გარდაქმნაში.

მნიშვნელოვნად იცვლება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ სის-
ტემის მართვის ბუნება, ფორმები, მექანიზმები და ინსტრუმენტული
უზრუნველყოფა. გლობალიზაციის ობიექტებად გვევლინება რეგიონუ-
ლი სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ყველა ელემენტი. ამავე დროს,
ისინი მონაწილეობენ გლობალიზაციის პროცესში სხვადასხვა სიჩქარითა
და ინტენსივობით. საქართველოს რეგიონები აქტიურად არიან ჩართუ-
ლნი საერთაშორისო და რეგიონთაშორის ინტეგრაციის პროცესებში და
მათ საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობას მნიშვნელოვანი პერსპექტივები
აქვს. ამავდროულად, საერთაშორისო ინტეგრაციის პროცესში რეგიონის
ჩართულობის ხარისხი და სიღრმე, რეგიონის საგარეო ეკონომიკური საქ-
მიანობის წარმატებულობა პირდაპირ არის დამოკიდებული ფინანსურ-
ეკონომიკურ საქმიანობის წარმართვის ინოვაციურ ორიენტაციაზე, და-
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ფინანსების კომპლემენტარულობაზე, საზოგადოებრივი და კერძო პარ-
ტნიორობის მექანიზმის გამოყენებაზე.

რეგიონის მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებას
წარმოადგენს მისი ინოვაციური კომპონენტის აქტიური მხარდაჭერა. რე-
გიონული ეკონომიკის მოდერნიზაცია, მისი ტრანსფორმაცია მაღალეფექ-
ტიან, ინოვაციურ და კონკურენტუნარიან ორგანიზმად, მოითხოვს მისი
სტრუქტურის ცვლილებას; მთლიან რეგიონულ პროდუქტში გადამამუ-
შავებელი მრეწველობის დარგების და მეცნიერებატევადი ტექნოლო-
გიების წილის ზრდას. ახალი მოთხოვნების შესრულება ხელს შეუწყობს
რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის მდგრადი განვითარების
პროგრამულმიზნობრივი მართვის არსებული მექანიზმის მოდერნიზე-
ბას; უზრუნველყოფს საქართველოს რეგიონების სტრატეგიული დაგეგ-
მვის დოკუმენტების შეთანხმებულობას და მოახდენს გარე ფაქტორებისა
და საფრთხეების უარყოფითი ზემოქმედების იდენტიფიცირებას.

რეგიონის მდგრადი განვითარებაზე გლობალიზაციის გავლენა გა-
მოიხატება რეგიონული ინტეგრაციული პროცესების ინტენსიფიკაციაში,
რეგიონების სწრაფვაში ეკონომიკური აქტივობების საკუთრი საზღვრე-
ბის მიღმა განახორციელებისკენ.

გამოყენებული ლიტერატურა

1.ზ.ნასარაია, რეგიონის მდგრადი განვითარების მაჩვენებლებისა და მო-
ნიტორინგის სისტემა.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესი-
ნჟინერინგი“, 2020, № 3-4.
2.ზ.ნასარაია,რეგიონული განვითარების რამდენიმე საკითხები.ჟურნალი
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საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გლობალიზაციის გავლენა რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური
სისტემების მდგრად განვითარებაზე

რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია რეგიონის მდგრადი განვითარების ახალი

კონცეფცია გლობალური არასტაბილურობისა და ინოვაციურ ეკონომი-
კაზე გადასვლის პირობებში.შესწავლილი უცხოური გამოცდილების
საფუძველზე დასაბუთებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების ახალი
პარადიგმა, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანური პოტენციალის
ეფექტიან ფორმირებაზე, გამოყენებასა და განვითარებაზე რეგიონის სო-
ციალურ-ეკონომიკური სისტემების ახალი პირობების გათვალისწინე-
ბით.

საკვანძო სიტყვები: კონცეფცია, მდგრადი განვითარების ახალი
პარადიგმა

Марина Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Влияние глобализации на устойчивое развитие
региональных социально-экономических систем

Резюме

В статье рассматривается новая концепция устойчивого развития
региона в условиях глобальной нестабильности и перехода к инновацион-
ной экономике.На основе изученного зарубежного опыта обосновывается
новая парадигма устойчивого развития региона, ориентированная на
эффективное формирование, использование и развитие человеческого
потенциала с учетом новых условий социально-экономических систем
региона.

Ключевые слова: Концепция, новая парадигма устойчивого раз-
вития.



68

Marina Kakauridze
Academician of the Georgian Academy of Tourism Sciences

The impact of globalization on the sustainable development
of regional socio-economic systems

Summary

The article discusses a new concept of sustainable development of the
region in the context of global instability and transition to an innovative
economy. Based on the studied foreign experience, a new paradigm of
sustainable development of the region is substantiated, focused on the effective
formation, use and development of human potential, taking into account the
new conditions of the socio-economic systems of the region.

Keywords: Concept, new paradigm for sustainable development

ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ინოვაციების გამოყენება ტურისტული
საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირებაში

საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურისტულ ბაზრებზე კონკუ-
რენტული ბრძოლის გამძაფრება და ტურიზმის განვითარების ამოცანე-
ბის გართულება განსაზღვრავს ისეთიგზების ძიების აუცილებლობას,
რომელიც უზრუნველყოფს ტურიზმის დარგის კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებას და მის მყარ განვითარებას. ეს თავის მხრივ მოიცავს ტურის-
ტული ნაკადების გაზრდას და ტურიზმის წილის ზრდას ეკონომიკასა და
სოციალურ სფე-როში.ერთ-ერთი პერსპექტიული გზა მოცემული
ამოცანის გადასაჭრელად არის ინოვაციების გამოყენება ტურიზმის დარ-
გის სახელმწიფო რეგულირებაში.

ინოვაციების გარეშე შეუძლებელია თანამედროვე ბიზნესის გან-
ვითარება. ნებისმიერი კომპანია ყურადღებას ამახვილებს შესაბამის ხედ-
ვასა და სხვა სტრატეგიულ დებულებებზე. თანამედროვე ცვალებადი
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ბიზნესის სამყაროში ინოვაცია ხშირად გარდაუვლადმიიჩნევა. ისეთი
სახის ინოვაციები სახელმწიფო რეგულაციაში, როგორიცაა ბიზნესის წა-
რმოების წესი, პოლიტიკა, სამუშაო ადგილების ზრდის ხერხი, ხარჯების
შემცირების მექანიზმი, ახალი საბიუჯეტო სისტემა, ცალკეული ინსტი-
ტუციანალური სისტემების დანერგვა, კომუნიკაციები, პრობლემის გადა-
ჭრის ახალი ხერხი თუ ნებისმიერი იდეა, შეიძლება გამოყენებული იქნეს
ტურიზმის ინდუსტრიის შენებისთვის. ინოვაციები ისევე მნიშვნელოვა-
ნია ტურიზმის განვითარებისთვის, როგორც, მეცნიერებისა და ტექ-
ნოლოგიებისთვის, რადგან ეს ორი უკანასკნელი თავისმხრივ შეიძლება
ტურიზმის ინდუსტრიის მოტივატორადაც ჩაითვალოს, ხოლო თავად
ინოვაციები კი სახელმწიფოს რეგულაციების ინსტრუმენტი.

ტურიზმის დარგში ინოვაციური საქმიანობა დაკავშირებულია სა-
წარმოს ტურისტული ბიზნესის განვითარებასთან და მართვის სისტემის
და სტრუქტურის საკადრო პოლიტიკის რაციონალური, ეკონომიკური და
ფინანსური საქმიანობის განვითარებასთან. მარკეტინგული ინოვაციები
საშუალებას იძლევა მოცული იქნას მიზნობრივი მომხმარებლების მოთ-
ხოვნილებები ან მიზიდული იქნას ახალი კლიენტები, პერიოდული
სიახლეების დანერგვა ანუ პროდუქტული ინოვაციები მიმართულია ტუ-
რისტული პროდუქტების სამომხმარებლო თვისებების ცვლილებების-
კენ, მისი პოზიციონირებისა და კონკურენტული უპირატესობების მიღე-
ბისკენ.

ინოვაციური სისტემა განიხილება არა ადმინისტრაციული დაქვემ-
დებარების ნიშნით,არამედ ინოვაციურ საქმიანობაში მისი კონკრეტული
მონაწილეობის ნიშნით და მისი არსიგანისაზღვრება სისტემური ფუნ-
ქციით, რომელიც უზრუნველყოფს მატერიალურ, საინფორმაციოდა სხვა
სახის რესურსების გამოყენების ხარისხის ამაღლებას. ინოვაციებმა სა-
ხელმწიფო რეგულირების ორგანიზაციაში უნდა უზრუნველყოს მიღებუ-
ლი გადაწყვეტილებების, დაგეგმილი ღონისძიებების, დამუშავებული
პროგრამების ხარისხის ამაღლება და მათ შესრულებაზე მოქმედი კონ-
ტროლი.

ტურიზმის დარგის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზებაში
ინოვაციებს შეიძლებამივაკუთვნოთ სახელმწიფო ხელისუფლების ორ-
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განოებთან მუდმივმოქმედი ან დროებითიკომისიების სამუშაო და საექ-
სპერტო ჯგუფების საქმიანობა, რომლებიც საშუალებას იძლევა მაღალ-
პროფესიულად და ყოველმხრივ განვიხილოთ პრობლემური ინოვაცი-
ური სიტუაციები და მიღებული იქნას ოპტიმალური გადაწყვეტილებები.
სხვადასხვა გრძელვადიანიპროგრამების შემუშავებისა და თანამიმდევ-
რული რეალიზაციისთვის აუცილებელიაშეიქმნას საექსპერტო კომისი-
ები, სამუშაო ჯგუფები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საკანონ-
მდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
გარდა ამისაიგივეს ემსახურება სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოე-
ბის მიერ ტურიზმის დარგისგანვითრების კონცეფციის ან სხვადასხვა
პროექტების შექმნისათვის გამოცხადებული კონკურსები, ასევე კონკურ-
სის წესით ხდება გამარჯვებული პროექტების რეალიზება. ამ კონკურ-
სებში მონაწილეობისთვის ხდება ცნობილი ადგილობრივი უცხოური
კომპანიების დასპეციალისტების მოწვევა.

ტურიზმის დარგის სახელმწიფო რეგულირების ორგანიზებაში
ინოვაციების სახითშეიძლება განვიხილოთ მსხვილი ტურიზმის ინდუს-
ტრიის ობიექტების, სასტუმრო კომპლექსების, სტადიონების, თეატრე-
ბის, პარკების და ა.შ., პროექტების საჯარო განხილვა, მოსმენები და სხვა.
ასეთ განხილვებში შეიძლება ჩართული იქნას არამხოლოდ სპეციალის-
ტები, არამედ საზოგადოებრიობა, ტურისტული დანიშნულების ადგი-
ლის მოსახლეობა. ესუზრუნველყოფს მიღებულ გადაწყვეტილებათა ხა-
რისხისა და საფუძვლიანობის ამაღლებას, საშუალებას იძლევა გათვალი-
სწინებული იქნას მოსახლეობის აზრი, რომლის გარეშერეალიზებული
პროექტი ვერ მოგვცემს მოსალოდნელ შედეგს ადგილობრივი მოსახ-
ლეობის მიერ მისი მიუღებლობის გამო.

ინოვაციებისთვის დიდ შესაძლებლობას წარმოადგენს სახელმწი-
ფო ხელისუფლებისორგანოების უშუალო საქმიანობა ტურიზმის დარგის
ობიექტებზე ზემოქმედების გზით.ობიექტის ხასიათის და თავისებურე-
ბებიდან გამომდინარე ისინი შეიძლება გამოყენებულიიქნას სხვადასხვა
ფორმით და ამავე დროს გამოყენებული იქნას რეგულირების სხვადასხვა
მეთოდები.
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ტურიზმის დარგის სახელმწიფო რეგულირებაში ინოვაციების შე-
მუშავებისა და დანერგვის მეორე მიმართულებად გვევლინება ტურის-
ტული პროდუქტისა და დანიშნულების ადგილის ბრენდის გატანა საე-
რთაშორისო და ადგილობრივ ბაზრებზე. ინოვაციებმატურისტული პრო-
დუქტების განვითარებით შეიძლება გააძლიეროს ზემოქმედება პოტენ-
ციურ ტურისტებზე, უზრუნველყოს ტურისტთა ნაკადების გაზრდა.
უფრო ვიწრო გაგებით, შეიძლება განიხილოთ მარკეტინგში ინოვაციების
დანერგვა, რომელიც თავისთავშიმოიცავს მარკეტინგული ამოცანების გა-
დაწყვეტის ახალი ხერხებსა და საშუალებებს, რომელიც გადაიქცევა ინო-
ვაციურ მარკეტინგად, როგორც ინოვაციური საქმიანობის განსაკუთ-
რებული სახე. ნებისმიერი, მათ შორის ინოვაციური მარკეტინგული საქ-
მიანობა ტურიზმისსფეროში გულისხმობს ბაზრის შესწავლას, დანიშნუ-
ლების ადგილის ტურისტული პროდუქტების მწარმოებლების შესაძ-
ლებლობების შესწავლას და ტურისტული მომსახურებისბაზარზე ახალი
მიწოდების ფორმირებას ან არსებულის სრულყოფას. ინოვაციების შემუ-
შავებასა და დანერგვას მარკეტინგში, წინ უნდა უძღოდეს ანალიტიკური
სამუშაო, რომლის მისი პრაქტიკული გამოყენებიდან. მარკეტინგული
ინოვაციის ძირითად სახესწარმოადგენს ტურისტული პროდუქტის ან
ტურისტული დანიშნულების ადგილის ბრენდის წარმოჩენა: ბაზრის
კვლევის ახალი მეთოდების გამოყენება არსებული მარკეტინგული სტრა-
ტეგიების გაუმჯობესება ახალი ბაზრების ათვისებით. ახალ ადგილობ-
რივ ან უცხოურბაზრებზე გასვლით, გასაღების ახალი არხების ძიება,
მიწოდების სტიმულირების ახალიმეთოდების გამოყენება და ახალი
ტურისტების მოზიდვა. სარეკლამო საქმიანობისა და კომუნიკაციური
პოლიტიკის არატრადიციული ახალი ფორმების, მეთოდების და საშუ-
ალებების გამოყენება.

ინოვაციების დანერგვის მესამე მიმართულებად შეიძლება ჩაით-
ვალოს ახალი თვისობრივად გაუმჯობესებული ტურისტული პროდუქ-
ტების შემუშავება. ინოვაციებმა ტურისტული პროდუქტების შემუშავე-
ბაში უნდა შექმნას ბაზრის წილის გაზრდის შესაძლებლობა და მოგების
გაზრდა ახალი ტურისტების და მათი ხარჯების გაზრდით დანიშნულე-
ბის ადგილში. შემუშავებული ტურ პროდუქტები დიფერენცირებული
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უნდა იქნას ცალკეული ტურისტთა ჯგუფების ინტერესების მიხედვით,
ისე რომ ფლობდნენ ექსკლუზიურობის ელემენტებს.

ახალი ტურისტული პროდუქტის შემუშავება და დანერგვა საკმა-
ოდ რთული პროცესია, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ერთმანეთთან
თანმიმდევრულად დაკავშირებულ ეტაპებს და თითოეულ მათგანზე შე-
იძლება გამოყენებული იქნას ახალი ხერხებიდა ეტაპის, ამოცანების
გადაწყვეტის საშუალებები. მთლიანად სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოების მიერ ტურიზმის სფეროს რეგულირების ინოვაციური
საქმიანობის მართვა უნდა განვიხილოთ, როგორც ინოვაციური მენეჯ-
მენტი და განხორციელდეს იგი მისთვის დამახასიათებელი პრინციპებ-
ით, ფუნქციებით და მეთოდებით. ინოვაციების ეფექტური მართვის საე-
რთო პრინციპებად, როგორც თანამედროვე კომპანიების გამოცდილების
შესწავლა გვიჩვენებს, გვევლინება ინოვაციური საქმიანობის პერმანენ-
ტულობა და კომპლექსურობა, სტრატეგიულ დაგეგმვა, ცენტრალიზა-
ციისა და დეცენტრალიზაციის ოპტიმალური შერწყმა და გადაწყვეტი-
ლების მიღებაში კოლეგიალობა.

ინოვაციების დაგეგმვა ინოვაციური საქმიანობის მართვის ერთ-
ერთ მნიშვნელოვანიეტაპია. იგი მოიცავს ინოვაციების ძირითადი მიმარ-
თულებების შემუშავებას განვითარების დასახული სტრატეგიის შესაბა-
მისად, არსებული რესურსების და ბაზრის მოთხოვნისმიხედვით. ის
ეფუძნება ტურიზმში მართვის პროცესების სტრუქტურის მრავალმხრივ
დასისტემატიური კვლევების ჩატარებას, ბაზრის მდგომარეობის ინფორ-
მაციის და მონაცემების შეგროვებას შიდა და გარე გარემოს შესახებ. ინო-
ვაციების დაგეგმვა თავის თავში მოიცავს ზოგადი და თითოეული მონა-
წილის ამოცანის დასმას, რომელიც რაციონალურად დაეკონომიკურად
დასაბუთებულია და ხელს უწყობს მმართველობითი გადაწყვეტილე-
ბების მომზადებას, ყველა მონაწილის საქმიანობის კოორდინაციას,
ინოვაციური პროცესის საგნობრივი კონტროლისთვის ბაზის და დროის
პერიოდის განსაზღვრას. არაგეგმიური პრობლემური სიტუაციის აღმო-
ცენებისას, რომელთა გადაწყვეტაც დაკავშირებულია ინოვაციების
შემუშავებისა და დანერგვის აუცილებლობასთან, საჭიროა: ინოვაციური
პრობლემურისიტუაციის დიაგნოსტიკა, ინოვაციების პორტფელის
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ფორმირება, ინოვაციების დანერგვის გეგმიური ღონისძიებების რეალი-
ზაცია, ინოვაციების შედეგების მონიტორინგი. ცალკეული მიმართულე-
ბების მიხედვით ინოვაციების დანერგვის ამოცანების კონკრეტიზაცია.
მთლიანობაში, სახელწიფო ხელისუფლების ორგანოების ინოვაციური
საქმიანობა ტურიზმში, მიმართულია თანამედროვე ორგანიზაციული
მართველობითი ფორმის დანერგვაზე, არსებული ტურისტული პროდუ-
ქტებისა და მომსახურების გაფართოებაზე და ახალი ბაზრების ათვი-
სებაზე.

ტურიზმის სფეროში სახელმწიფოს როლის გაძლიერებას იწვევს
აგრეთვე გლობალიზაციის პროცესები, რომელიც ამაღლებს ამ პროცე-
სებში მონაწილე ეროვნული ეკონომიკების რისკებს. ამასთან დაკავში-
რებით გამართლებულია, რომ მსოფლიო ბაზარზებევრი ქვეყნის დაბალ-
კონკურენტუნარიანობის პირობებში ტურიზმი განიხილება, როგორც
წარმატებული ეკონომიკური განვითარების ერთადერთი საშუალება.
ტურისტული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება აუცილებელ
საჭიროებას წარმოადგენს ტურიზმის დარგის კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებისა და შემოსავლების გაზრდისთვის.
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ნათელა კაკაურიძე
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ინოვაციების გამოყენება ტურისტული საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირებაში

რეზიუმე

ნაშრომში განხილულია სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების
მიერ ტურიზმის სფეროს რეგულირების ინოვაციური საქმიანობის მარ-
თვის მეთოდები,ინოვაციების დანერგვის მიმართულებები და იტაპები-
განვითარების დასახული სტრატეგიის შესაბამისად. მოცემულია რეკო-
მენდაციები იმ ინოვაციების დასაგეგმად, რომელიც რაციონალური და
ეკონომიკურად დასაბუთებული მმართველობითი გადაწყვეტილების
მომზადებას, ყველა მონაწილის საქმიანობის კოორდინაციას ემსახურება.

საკვანძო სიტყვები: რეგულირება, ინოვაცია, სტრატეგია

Натела Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Использование инноваций в государственном
регулировании туристской деятельности.

Резюме

В статье рассматриваются методы управления инновационной дея-
тельностью в сфере регулирования туризма органами государственной
власти, направления и этапы  внедрения инноваций в соответствии с за-
данной стратегией развития.Даны рекомендации по планированию ин-
новаций, которые послужат для подготовки рациональных и экономи-
чески обоснованных управленческих решений, координации деятельности
всех участников.

Ключевые слова: регулирование, инновации, стратегия
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Application of innovations in state regulation of tourism activities

Summary

The article discusses the methods of managing innovative activities in
the field of tourism regulation by public authorities, the directions and stages of
introducing innovations in accordance with a given development strategy.
Recommendations are given for planning innovations, which will serve to
prepare rational and economically sound management decisions, coordinate the
activities of all participants.

Keywords: regulation, innovation, strategy

მარინა კაკაურიძე

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა
აკადემიის აკადემიკოსი

აგროტურიზმის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში

აგროტურიზმი არის სფერო, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიისა და
სოფლის მეურნეობის ერთობლივი პროდუქტი წარმოდგენილია ფერ-
მერის მიერ. ეს არის ორი დარგის პირდაპირი ურთიერთქმედება, სადაც
აქცენტი კეთდება აგროტურისტულ შეთავაზებებში სოფლის ჯანსაღი,
ადგილობრივი პროდუქტით ტურისტული ბაზრის მომარაგებაზე. აგრო-
ტურიზმი „უკავშირდება“ და „ავსებს“ სოფლის მეურნეობას, ხოლო ფერ-
მერისთვის აგროტურისტული ბიზნესი დამატებითი შემოსავლის წყა-
როა.

ევროკავშირის ქვეყნებში აგროტურიზმის წილი ტურიზმიდან მი-
ღებული საერთო შემოსავლების 10-20%-სშორის მერყეობს. წევრი ქვეყ-
ნების მთავრობები დაინტერესებულები არიან აგროტურიზმის, როგორც
ალტერნატიული ტურიზმის მიმართულების გაძლიერებით და მისი შე-



76

მოსავლების მაჩვენებლის ზრდის კუთხით. ასევე სოფლის მრავალფუნ-
ქციური განვითარების მიმართულებით, რაც გულისხმობს სოფლის გააქ-
ტიურებასა და განახლებას (რევიტალიზაციას), ახალი არასასოფლო–
სამეურნეო ფუნქციების - წარმოების, ვაჭრობისა და მომსახურეობის და-
ნერგვას, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნას, და უმუშევრობის
დაძლევას; სოფლის რესურსების გამოყენებით ბიზნეს საქმიანობის დი-
ვერსიფიკაციას. ამასთან, აგროტურიზმი არის საუკეთესო გზა ქვეყნის
კულტურის, ტრადიციების, ადათ-წესების, ფოლკლორის პოპულარიზა-
ციისა და შენარჩუნებისთვის.

სოფლის და აგროტურიზმის ინსტიტუციონალური განვითარება
ადგილობრივ, ეროვნულდა საერთაშორისო დონეზე ემსახურება სოფ-
ლად არსებული მცირე და საშუალობიზნესების ხელშეწყობას, პროდუქ-
ტების დივერსიფიკაციის და იდენტურობის პოპულარიზაციას. აგროტუ-
რისტული ასოციაციები აგროტურიზმში ჩართულფერმერებს უწევენ
ტექნიკურ დახმარებას (ტრენინგი, კონსულტაცია), ფინანსურ (მცირე
გრანტები, წვდომა სესხთან), მარკეტინგულ დახმარებას (ინტერნეტითა
და ბროშურებით რეკლამირება) და თანამშრომლობის და პროფესიული
კავშირების გაღრმავებას (კონფერენციების ორგანიზება, ფერმერთა დღე-
ების მოწყობა და/ან საერთო კვლევისორგანიზება). ძირითადად, ერთ
ქვეყანაში არსებობს მრავალი ადგილობრივი ანრეგიონალური ასოციაც-
ია. ასოციაციაში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია, თუმცა ისინი ბრენდის
სახეს ქმნიან, არეგულირებენ ლოგოს გამოყენების უფლებებს.

ევროპაში პირველი ეროვნული ქსელი დაარსდა საფრანგეთში,
1955 წელს (FédérationNationale des Gîtes de France) და ხელს უწყობს
„გლეხურ მასპინძლობას“.ავსტრიაში, სადაც ფერმებში დასვენებას (farm
holidays) დიდი ტრადიცია აქვს,პროვინციებში ინდივიდუალური ინიცი-
ატივების საფუძველზე, 1991 წელს შეიქმნასაკმაოდ გავლენიანი ეროვ-
ნული ასოციაცია (Urlaub am Bauernhof, ფერმაში დასვენება). ასოციაცია
მიზნად ისახავს მცირე მეურნეობების თანამშრომლობის გაღრმავებას და
მათი ღირებულებების ტურისტულ ბაზარზე წარმოჩენას. ასოციაცია
აერთიანებს 9900 ფერმერულ მასპინძელ ოჯახს (farm-stay hosts), რაც
ავსტრიის ფერმების 8%-ია, და რასაც”ავთენტურ აგროტურიზმს” უწოდე-
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ბენ, წარმოადგენს ტურისტული საწარმოების 20%-სდა მთელი ავსტრიის
საწოლადგილთა რაოდენობის 13% -ს.

ასოციაციაში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია. ზოგადად, Urlaub am
Bauernhof გამოიყენებაწევრ მეურნეობებზე და აგრეთვე არაწევრ წევ-
რებზე, თუმცა ვისაც სურს ბრენდის ნიშნისფლობა, ამ საკითხს ასოციაცია
არეგულირებს. ასოციაცია UaB დაფინანსებას იღებსევროკავშირისგან
(50%), ეროვნული მთავრობიდან (30%) და ფედერალურ შტატებში (20%).

დამატებითი სახელმწიფო ფინანსური რესურსები ხელმისაწვდო-
მია იმ მეურნეობებისთვის (თუმცა, აგრეთვე არაწევრი მეურნეობების-
თვის), რომლებიც დახმარებისთვის მიმართავენ არასასოფლო-სამეურ-
ნეო საქმიანობის დივერსიფიკაციისთვის მიზნით, როგორიცაა დასვენე-
ბის ინდუსტრიის და გასტრონომიული საქმიანობა, მაგალითად, ინვეს-
ტიცია მათ დასასვენებელ სახლებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტე-
ბის წარმოების და მარკეტინგის, მომსახურების გაუმჯობესება, მაგალი-
თად, გადამუშავების და გაყიდვის ახალი აღჭურვილობა ადგილობრივი
და სოციალური საქმიანობა, როგორიცაა ინვესტიცია ფერმაზე დაფუძნე-
ბული სკოლის მშენებლობაში, და ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური
ინვესტიცია ტრადიციულ ხელოსნობაში.

რეგიონულ დონეზე სოფლის ტურიზმის ასოციაციის ერთ-ერთი
წარმატებული მაგალითიგვხვდება სამხრეთ ტიროლში (იტალია), სადაც
ბრენდინგი და ხარისხის ნიშანი (RedRooster) შეიქმნა სამხრეთ ტიროლის
ფერმების ლობირებისთვის და ფერმერებისთვისმდგრადი განვითარების
ფინანსური კონცეფციის შესათავაზებლად.დღეს ასოციაცია წარმოადგენს
1665 მეურნეობას (სამხრეთ ტიროლის ყველა ფერმისდაახლოებით 60%-
ს) და სამხრეთ ტიროლის მთელი საწოლ ადგილების 8.3%-ს.ინდივიდუა-
ლური სიტუაციიდან გამომდინარე, დაფინანსება მოდის წევრობის და
საკომისიოს, სახელმწიფო ბიუჯეტების ან კონკრეტული პროექტების მი-
ხედვით, ასოციაციამ კვლევით ინსტიტუტთან Eurac Research ერთად
უმასპინძლა პირველაგროტურისტულ კონფერენციას 2018 წელს, ბოლ-
ზანოში (სამხრეთ ტიროლი).

პირველი ევროპური ქსელი - ეკოლოგიური და აგროკულტურული
ევროპის ცენტრი (TheEuropean Center for Ecological and Agricultural
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Tourism ECEAT) დაფუძნდა 1992 წელს, ქვემოსილეზიაში (პოლონეთი),
ახალგაზრდა ფერმერების ინიცირებით და პროექტისხელშეწყობით. ცენ-
ტრი ამჟამად აერთიანებს 240 ოჯახს ევროპის 31 ორგანიზაციიდან დაქ-
ვეყნიდან. ორგანიზაციის დაარსების მიზანი იყო სოფლის ტურიზმის
ადვოკატირებაევროკავშირის დონეზე. ცენტრის დაარსების თავდაპირ-
ველი მოტივი იყო ორგანულმეურნეობებში დასვენების ორგანიზება.

ევროპაში აგროტურისტულ და სოფლის ტურისტულ ასოციაციებს
2018 წლამდეაერთიანდებდა სოფლის და აგრო ტურიზმის ფედერაცია
„Eurogites”. ფედერაციამშეიმუშავა სოფლის ტურიზმის მომსახურების
სტანდარტები, ჩამოაყალიბა „სასოფლოგანთავსების“ განმარტება და ხა-
რისხის შესაბამისობის შეფასების სტანდარტი. ამ ეტაპზეევროჟიტეს მხო-
ლოდ სოფლის ტურიზმის სტატუსი აქვს. ევროპის გამოცდილების მაგა-
ლითზე, სოფლის და აგროტურიზმის გაერთიანებების შექმნას პროე-
ქტები უწყობსხელს. მაგალითად, პოლონეთის აგროტურისტული ფედე-
რაცია, რომელიც შექმნილია1995–1997 წლებში, დაფუძნდა ეროკავშირის
ტურიზმის განვითარების პროგრამის TOURINII-ის ფარგლებში განხორ-
ციელებული პროექტის „სასოფლო და გამწვანებულ (ტყითდაფარულ)
ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარება“ შედეგად. ამჟამად, ის აერთი-
ანებს ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ 56-ზე მეტ პროფესი-
ონალ ადგილობრივ დარეგიონალურ ასოციაციებს.

წარმატებული მაგალითების გვერდით არის შემთხვევები, რო-
დესაც პროექტებითინიცირებული სოფლის და აგროტურიზმის ქსელი,
პროექტის დასრულების შემდეგკარგავს აქტუალობას და ვერ ასრულებს
წევრებისადმი ნაკისრ ვალდებულებებს.ასოციაციის მდგრადობის გარან-
ტია არის ძლიერი ბიზნეს ერთეულების პარტნიორობა, რომელიც „სუსტ“
ერთეულებსაც აერთიანებს. ამ შემთხვევაში, ხშირად აქტივობების გაგ-
რძელება შესაძლებელია პროექტების დასრულებისა და გარე დაფინან-
სების შემდეგ.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ადრე თუ ასოციაციების
მდგრადობის გარანტია იყომარკეტინგულ სერვისებში გადახდილი საფა-
სური (მაგალითად, დაჯავშნის საფასური)დღეს ჰოსტელის მფლობელთა
უმეტესობა მათ სტუმრებს იღებს ონლაინ დაჯავშნისპორტალების საშუ-
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ალებით (booking.com; airbnb.com) და არა ადგილობრივი ან ეროვნული
მარკეტინგული ასოციაციების მეშვეობით. ეროვნული აგრო და სოფლის
ტურიზმის ასოციაციები ფინანსდება საწევრო გადასახადებით, სახელ-
მწიფოს და საერთაშორისო პროგრამებით. ბოლო დროინდელმა კვლევე-
ბის ანალიზმა აჩვენა, რომ სოფლის და აგროტურიზმის ორგანიზაციები
წარმატებულია, როცა მათ მართავს და ფლობს ცალკეული ად-
გილობრივი მიკრო საწარმოთა ჯგუფი ან კერძო სექტორისა და სამთავ-
რობო სტრუქტურების ერთობლივი გაერთიანება. ამგვარი სოციალური
ინტერაქცია ქმნისსოციალურ კაპიტალს, ხოლო ქსელში დაინტერესებულ
მხარეთა კოლექტიურივალდებულებები მხარს უჭერს, როგორც
ცალკეულ საწარმოებს, ასევე რეგიონალურსტრატეგიულ განვითარებას,
რაც ვრცელდება მთელი საზოგადოების სასარგებლოდ.
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საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

აგროტურიზმის ინსტიტუციური განვითარება საქართველოში

რეზიუმე

ნაშრომი ეხება აგროტურიზმის, როგორც ტურიზმისა და სოფლის
მეურნეობის სინთეზს, მისი ძირითადი მახასიათებლებისა და კომპონენ-
ტების შეფასებას, თანამედროვე საერთაშორისო აგროტურისტული ტენ-
დენციების მიმოხილვას, ქვეყანაში აგროტურიზმის ბაზრის ძირითადი
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გამოვლენას. განხილულია ევრო-
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პის ქვეყნებში არსებული აგროტურისტული საწარმოები, მათი მეურ-
ნეობების ტიპები, ძირითადი მახასიათებლები, აგროტურისტული შეთა-
ვაზებებისა და განვითარების ტენდენციები.

საკვანძო სიტყვები: აგროტურიზმი, გამოწვევები, შეთავაზებები,
ძირითადი მახასიათებლები.

Натела Какауридзе
Академик Академии наук туризма Грузии

Институциональное развитие агротуризма в Грузии.

Резюме

Статья посвящена агротуризму каксинтезу туризма и сельского
хозяйства, оценке его основных характеристик и компонентов, обзору
современных тенденций международного агротуризма, выявлению основ-
ных проблем и возможностей рынка агротуризма в стране.Рассмотрены
агротуристические предприятия европейских стран, виды их хозяйств,
основные характеристики, предложения агротуризма и тенденции
развития.

Ключевые слова: агротуризм, вызовы, предложения, ключевые
особенности.

Marina Kakauridze
Academician of the Georgian Academy of Tourism Sciences

Institutional development of agro-tourism in Georgia

Summary
The article is devoted to agro-tourism as a synthesis of tourism and

agriculture, assessment of its main characteristics and components, review of
current trends in international agro-tourism, identification of the main
problems and opportunities of the agro-tourism market in the country.The
agrotourism enterprises of European countries, types of their farms, main
characteristics, offers of agro-tourism and development trends are considered.

Keywords: agritourism, challenges, offers, key features.
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