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ანოტაცია 

 

1921 წლის თებერვალ-მარტის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ, როცა საბჭოთა 

რუსეთმა მოახდინა დემოკრატიული საქართველოს ანექსია, ეროვნული მთავრობა და 

დამფუძნებელი კრების ნაწილი, ისე, რომ ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოს არ 

მოუხსნია თავისი უფლება-მოვალეობა, ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში, რათა იქ 

გაეგრძელებინა ბრძოლა დაკარგული დამოუკიდებლობის დასაბრუნებლად. ბრძოლის 

ეს ფორმა ძირითადად დიპლომატიური საშუალებებით ევროპის სახელმწიფოებისა და 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინფორმირებას გულისხმობდა იმ პროცესების 

შესახებ, რასაც რეალურად ბოლშევიკების მიერ დაპყრობილ საქართველოში ჰქონდა 

ადგილი და მათგან მოელოდა აქტიურ მხარდაჭერას. 

ემიგრანტების ორი შტო მიეძალა ევროპას: პოლიტიკური და სამხედრო. 

პოლიტიკური ემიგრაციის ძირითად თავშესაფრად საფრანგეთი იქცა, ხოლო სამხედრო 

ხიზნებს პოლონეთმა გაუღო ფართოდ კარი. მას მერე, რაც ემიგრანტების იმედები არ 

გამართლდა, რომ ისინი მალე დაუბრუნდებოდნენ სამშობლოს და ეს იმედი იმედად 

დარჩა, ქართველების ტალღა მოედო მთელ მსოფლიოს, სადაც მათ თავისი ღირსეული 

სიტყვა თქვეს მეცნიერებისა თუ კულტურის სფეროში. 

ქვეყნიდან წასვლისას ეროვნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს პირველი 

დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივი და ეროვნული საგანძური (საისტორიო და 

საეთნოგრაფიო საზოგადოების, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, 

ქართლ-კახეთის სამღვდელოების, თბილისის საეკლესიო მუზეუმების განძეულობა, 

ზუგდიდის ეკატერინესეული სასახლის, მარტვილისა და გელათის მონასტრების 

საგანძური, ბორჯომის დიდი მთავრის სასახლის ბიბლიოთეკა და ეროვნული გალერეის 

სურათები). ქართულ საუნჯეს მცველად გაჰყვა დამფუძნებელი კრების თავჯდომარის 

მოადგილე, ეროვნულ-დემოკრატი ექვთიმე თაყაიშვილი, რომელმაც განძის თითქმის 24 

წლიანი ოდისეის განმავლობაში, ერთხელაც არ დატოვა იგი უყურადღებოდ და 

ერთგულ დარაჯად ედგა მას, რომ მსოფლიოს სხვადსხვა მუზეუმებისა თუ კერძო 

პირების შემოსევისგან დაეცვა და ისევ უკლებლივ დაებრუნებინა მისი პატრონისთვის-

მშობელი ხალხისთვის, რაც პირნათლად შეასრულა კიდეც. ზუსტად 24 წლის შემდეგ, 
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1945 წლის 11 აპრილს ქართული საგანძური კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა მის 

ერთგულ მეჭურჭლეთუხუცესთან ერთად. 

რაც შეეხება პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამთავრობო არქივს, იგი 

მხოლოდ მე-20 საუკუნის დასასრულსღა გადაეცა საქართველოს.  

საფრანგეთში ჩასვლისთანავე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობას სამოღვაწოდ საბინადრო სადგომი სჭირდებოდა და სწორედ ამიტომ მან 

პარიზის მახლობლად ლევილის შატო შეიძინა, რომელიც გახდა დამოუკიდებ-

ლობისათვის ბრძოლის მთავარი შტაბ-ბინა, ქართული კულტურის დიდი კერა და 

პატარა საქართველო საფრანგეთში.  

მამულის ყიდვისთანავე მისმა დამფუძნებელმა მამებმა მოძებნეს საშუალება 

ლევილის ფლობისათვის-იგი ჯერ ორ კაცზე გააფორმეს, ხოლო შემდეგ, 1928 წლის 30 

აპრილს, შეადგინეს ანდერძი, რომლის მთავარი აზრიც იყო ის, რომ ლევილის მამული 

შეძენილი იყო მთავრობის ფულით და ამიტომ დამოუკიდებელი საქართველოს 

საკუთრებას შეადგენდა (ამაში მტკიცედ იყვნენ დარწმუნებულნი ემიგრანტები). 

როდესაც ჩვენი სამშობლო აღიდგენდა თავისუფლებას, ლევილიც აუცილებლად უნდა 

დაბრუნებოდა საქართველოს. ეს განხორციელდა მოგვიანებით.  

როცა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ემიგრაციაში 

მიდიოდა, იგი ევროპის ქვეყნებისგან მოელოდა აქტიურ დახმარებას, რომ ისინი 

საბჭოთა რუსეთზე სხვადასხვა ბერკეტებით ზეწოლას მოახდენდნენ და საქართველოს 

დაუბრუნებდნენ დაკარგული თავისუფლებას. მაგრამ ეროვნული მთავრობის ყველა 

მცდელობა ამაო გამოდგა. ახალ ომგადახდილ და აოხრებულ ევროპას უფრო მეტად 

აინტერესებდა სხვადასხვა რესურსით მდიდარი საბჭოთა რუსეთი და მისი ბაზარი, 

ვიდრე პატარა დემოკრატიული საქართველო, შედეგად ემიგრანტებმა მიიღეს მხოლოდ 

ევროპის ქვეყნების მაღალი ტრიბუნებიდან მათი მესვეურების მიერ გაკეთებული 

ხმამაღალი განცხადებები და ამაო დაპირებები. ამას დაემატა ისიც, რომ საფრანგეთმა, 

რომელიც ქართველების მთავარი მასპინძელი იყო, თავდაუსხმელობის პაქტი გააფორმა 

საბჭოთა რუსეთთან და 1933 წელს საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას ლეგაციაც 

გაუუქმა. ასე, რომ მცდელობა მცდელობად დარჩა და საკუთარი ქვეყნის ნაცვლად 

ემიგრანტებს უცხო მიწაზე აღმოხდათ ტანჯული სული.  
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მდგომარეობას ისიც ამძიმებდა, რომ საბჭოთა სპეცსამსახურები იქაც აქტიურად 

მოქმედებდნენ და ყველა საშუალებით ებრძოდნენ ქართველ ხიზნებს მოსყიდვითა და 

ურთიერთდაპირისპირების მეთოდებით დაწყებული ინდივიდუალური ტერორით 

დამთავრებული. და ეს მეტნაკლებად გამოუვიდათ კიდეც, რადგან ემიგრანტების 

ისტორია აღსავსეა როგორც ურთიერთსიყვარულის და თავგანწირვის საოცარი 

მაგალითებით, ისე ერთმანეთთან დაპირისპირებისა და ურთიერთშუღლის მძიმე 

ისტორიებით. 

როცა 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ხელახალხლა აღიდგინა დამოუკი-

დებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე, ლევილის 

მამულის საქართველოსთვის დაბრუნების საკითხი აქტუალური გახდა. დაიწყო 

მოლაპარაკებები ქართველ ემიგრანტებსა და საქართველოს მთავრობას შორის, მაგრამ, 

შემდგომ, ჩვენს ქვეყანაში დატრიალებულმა მძიმე მოვლენებმა ეს პროცესი შესამჩნევად 

გააჭინაურა და გაწელა და მხოლოდ 2016 წელსღა გახდა შესაძლებელი მოლა-

პარაკებების წარმატებით დაგვირგვინება და სწორედ ამა წლის 23 სექტემბერს ახდა 

ემიგრანტების ყველაზე დიდი ოცნება, როცა ლევილის მამულში, საზეიმო ვითარებაში, 

საქართველოს გადაეცა ქართული კერა საფრანგეთში-ლევილის მამული.  

სადისერტაციო ნაშრომში საარქივო დოკუმენტებისა და საკითხის ირგვლივ 

არსებული ლიტერატურის შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე გამოკვლეულია 

შემდეგი საკითხები: საქართველოს საკითხი მსოფლიოს დიდი ქვეყნების პოლიტიკურ 

ჭრილში, ეროვნული საგანძურის და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

სახელმწიფო არქივის ოდისეა, ქართული ემიგრაცია საფრანგეთში, ლევილის მამულის 

ისტორია, ლევილის მამულის ბინადარნი და სხვა საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებუი 

საკითხები.  
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Annotation 

 

After the tragic events of February-March 1921, when Soviet Russia annexed democratic 

Georgia, the national government and part of the constituent assembly emigrated to France to 

continue its struggle to return the independence, although the main legislature of the country 

did not abolish its right,. This form of struggle was mainly aimed at informing the European 

states and civil organizations about the processes that had actually taken place in Georgia under 

the Bolshevik occupation and expected active support from diplomatic sides. 

Two branches of immigrants fled to Europe: political and military. France has become a 

major shelter for political emigration, and Poland has opened its doors to military expeditions. 

The immigrants' hopes that they would soon return to their homeland, did not come to reality 

though that hope remained forever, the wave of Georgians spread throughout the world, where 

they flourished in the fields of science and culture. 

Leaving the country national Government of Georgia took the archives of the first 

Democratic government and the National Treasure (of Historical and Ethnographic Society, 

Literacy Society, the treasure of Ecclesiastical museums`, the treasures of Ekaterine`s Palace of 

Zugdidi, Martvili and Gelati Monastery, Great Prince's Palace Library of Borjomi and the 

Painting of National Gallery).  

The National Assembly's deputy, National Democrat Ekvtime Takaishvili, was the 

guardian of the Georgian Assembly in imigration, who, during the nearly 24-year treasury 

odyssey, never left it inattentive and committed himself in protecting it from invading 

numerous museums and private individuals and return it to his homeland-and he really did it. 

Twenty-four years later, on April 11, 1945, the Georgian treasure returned to Georgia with its 

faithful armor-bearer. 

As for the government archive of the First Democratic Republic, it was handed over to 

Georgia only at the end of the 20th century.  

After arriving in France, the Government of the Democratic Republic of Georgia needed 

an accomodation and that is why it purchased the Leuville Chateau near Paris, which became 

the main headquarters for the independence movement, a large base of Georgian culture and at 

the same time a small Georgia in France. 

Upon the acquisition of the estate, its founders sought the opportunity to own Leuville – 

so at first the papers were signed by two men, and then, on April 30, 1928, made a will, the 

main idea was that Leuville`s estate was acquired by government money and therefore was 

owned by independent Georgia. So when the independence was regained, Leville would have 

to be returned to Georgia.This task was implemented later. 
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When the government of the first democratic republic emigrated, it expected active 

support from European countries to exert pressure on Soviet Russia with various levers and 

return Georgia to its lost independece. But all the efforts of the national government have been 

in vain. The newly war-torn and divided Europe was more interested in the resource-rich 

Soviet Russia and its trade issues than in a small democratic Georgia. As a result, immigrants 

received only loud statements and vain promises made by the leaders from the high tribunes of 

European countries. Adding to this is the fact that France, which was the main host of 

Georgians, signed a non-compliance pact with Soviet Russia and in 1933 abolished the Georgian 

immigrant government. So all the attempts failed, and the emigrants to a foreign land became a 

suffering soul. 

The situation was exacerbated by the fact that the Soviet special services were very active 

there, and by all means fought the Georgian cavalry with bribery and interdiction methods that 

ended in individual terror. And that has been more or less the case, as the history of immigrants 

is filled with wonderful examples of mutual love and self-sacrifice, as well as harsh stories of 

confrontation and hatress  

When Georgia was restored its independence on April 9, 1991, on the basis of the 

Independence Act of May 26, 1918, the issue of Leville's return to Georgia became active again. 

So negotiations began with Georgian migrants and the Government of Georgia, but then our 

country has swept through the difficult events and his process was noticeably cancelled and 

only in 2016 it became possible to restore negotiation and on 23th September immigrants 

biggest dream came true when Leuville Estate was transferred to Georgia.  

The following issues are examined in the dissertation based on the study and analysis of 

archival documents and literature on the subject:  

 The issue of Georgia in the political context of the great countries of the world. 

 Odyssey of National Treasures and State Archives of the Democratic Republic of 

Georgia. 

 Georgian emigration in France 

 The history of Leuville estate and its habitats 

 Issues related to the research topic. 
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შესავალი 

 

ქართველი ერის ისტორიაში XX საუკუნის დასაწყისი დიდი პოლიტიკური 

ძვრებით აღინიშნა: საუკუნეზე მეტ ხანს რუსეთის ბატონობის ქვეშ მყოფმა 

საქართველომ 1918 წლის 26 მაისს აღიდგინა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, რითაც 

წარმატებით დასრულდა ქართველი ერის ხანგრძლივი ბრძოლა დამოუკიდებ-

ლობისთვის, მაგრამ ყოფილი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე წარმოქმნილმა ახალმა 

სახელმწიფომ-საბჭოთა რუსეთმა, დაარღვია რა 1920 წლის 7 მაისის საქართველოს 

რესპუბლიკასთან დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება, 1921 წლის თებერვალ-

მარტში მოახდინა ქვეყნის ოკუპაცია-ანექსია.  

1921 წლის 17 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა, 

ასევე დამფუძნებელი კრების წევრების ნაწილი (ისე, რომ ქვეყნის ძირითად ურგანოს არ 

მოუხსნია საკუთარი უფლება-მოსილება), ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში. პოლი-

ტიკური ემიგრაციის მიზანი იყო ბრძოლის გაგრძელება საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის აღდგენისათვის ევროპის ქვეყნების მესვეურთა მხარდაჭერის საფუძველზე, რაც 

მოითხოვდა მოქნილი პოლიტიკის გატარებას, წარსულის გამოცდილების გათვა-

ლისწინებას, საერთაშორისო მდგომარეობის მომწიფებასა და მაქსიმალურ მომზადებას, 

რადგან რუსეთი ნებაყოფილობით არ დათმობდა მისთვის ასე მნიშვნელოვან გეოსტრა-

ტეგიულ სახელმწიფოს.  

 ნოე ჟორდანიამ სამოღვაწეოდ პარიზი აირჩია. 1922 წელს საქართველოს 

მთავრობამ თავის სახელზე სახელმწიფო სახსრებით ლევილის შატო შეიძინა. ამ 

ნაბიჯის მიზანი, მამია ბერიშვილისა და სხვა ემიგრანტთა რწმენით, იყო მისი 

ლტოლვილ ქართველთა თავშესაფრად ქცევა და საქართველოს განთავისუფლების 

შემდეგ მისი ისევ საქართველოს საკუთრებაში დაბრუნება (ქართული ფენომენის 

აკადემია 1998: 97). მართლაც, ლევილის მყუდრო სავანეში მრავალმა ქართველმა 

ხიზანმა ჰპოვა თავშესაფარი. მათში არ ჩამქრალა სამშობლოში დაბრუნების იმედი. 

სამწუხაროდ, ეს იმედი ხანგრძლივი დროის მანძილზე იმედად დარჩა.  

1991 წლის 9 აპრილს 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე საქართველომ 

ხელახლა აღიდგინა დამოუკიდებლობა და ლევილის მამულის ბედიც დღის წესრიგში 

დადგა. თითქმის 25 წელი გრძელდებოდა მოლაპარაკებები მამულის საქართვე-
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ლოსთვის დასაბრუნებლად. 2016 წლის 23 სექტემბერს საფრანგეთის რესპუბლიკაში 

დაბა ლევილის ტერიტორიაზე ხელი მოეწერა ლევილის საქართველოსთვის გად-

მოცემის აქტს, რითაც დასრულდა ხანგრძლივი ლოდინის პროცესი და მამული მის 

კანონიერ მემკვიდრეს, ქართველ ხალხს დაუბრუნდა. 

პარიზიდან 37 კილომეტრის დაშორებით მდებარე 45000 კვადრატული მეტრი 

ფართობის ისტორიული მამულის საქართველოსათვის გადმოცემის აქტს საქართველოს 

მთავრობის მხრიდან ხელი მოაწერა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრმა გელა დუმბაძემ, ხოლო ფრანგული მხრიდან აქტზე ხელმომწერნი საქარ-

თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) მთავრობის წევრთა ოჯახების - 

ნოე ჟორდანიას, ნოე რამიშვილის, აკაკი ჩხენკელის, სამსონ ფირცხალავას, ევგენი 

გეგეჭკორის - შთამომავლები და წარმომადგენლები იყვნენ. ღონისძიებას აგრეთვე 

ესწრებოდა ორი ფრანგი ნოტარიუსი, რომლებიც ემიგრანტთა ოჯახებსა და 

საქართველოს სახელმწიფოს წარმოადგენდნენ(რეზონანსი, 2016:15). 

ამდენად, წინამდებარე ნაშრომის აქტუალურობას სწორედ ამ მოვლენების 

შესწავლა განსაზღვრავს. ჩვენი კვლევის მიზანია, გამოვლინდეს საფრანგეთში წასული 

ქართული ემიგრაციის ისტორიის უცნობი ფაქტები, მოხდეს ეროვნული განძის 

დაუნჯების, ლევილის მამულის შეძენისა და მის მობინადრეთა ისტორიის 

მონოგრაფიული შესწავლა-განხილვა. ამ პროცესში ცენტრალური ადგილი უკავია 

ლევილის არქივში დაცული წყაროების კვლევას. არქივი დღესდღეობით საქარ-

თველოშია. წინამდებარე ნაშრომში პირველად მოხდება ლევილის საარქივო მასალის 

დეტალური სახით გამოკვლევა და მისი შემოტანა მეცნიერული სივრცეში. 

საფრანგეთის ქართული ემიგრაციის და ლევილის მამულის ისტორიაზე ბევრი 

დაწერილა, მაგრამ წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი პირველი მცდელობაა, 

მეცნიერულად იქნეს შესწავლილი საფრანგეთის ქართული ემიგრაციის, ლევილის 

შატოსა და მის მობინადრეთა ისტორიის ის უცნობი დეტალები, რომლებიც ასახულია 

ემიგრანტების პირადი არქივებში, ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ დოკუმენტებსა და 

ოქმებში, სხვადასხვა ეპისტოლარულ წერილებსა და ანგარიშებში. თითქმის არაა 

მონოგრაფიულად შესწავლილი ლევილის საარქივო მასალა, რომელიც დაყოფილია 10 

წლიან პერიოდებად დღიდან მამულის შეძენისა და მოიცავს იმ ძირითად ოფიციალურ 

თუ არაოფიციალურ დოკუმენტებს, რაც ასახულია ,,Foyer Georgienis“ ოქმებსა და 
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,,ქართული კერის“ გამგეობის წევრების ჩანაწერებში. ეს დოკუმენტები თავმოყრილია 

საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივის ფონდ 2126-ში და მოიცავს 67 

ერთეულს 

 მუშაობის პროცესში ჩვენ თვალწინ გადაიშალა ის უამრავი პრობლემა, 

ურთიერთდაპირისპირება, მწუხარება და ნოსტალგია სამშობლოზე, რომელიც 

აწუხებდა უცხო მიწაზე იძულებით შეხიზნულ ადამიანებსა და მათ ოჯახებს. ამიტომ 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს ლევილის ქართველთა სა-

თვისტომოს ისტორიის სხვადასხვა საკითხის მეცნიერული განხილვა 1922 წლიდან მე-

21-ე საუკუნის დასაწყისამდე.  

აღნიშნული თემით ბევრი მეცნიერი დაინტერესებულა და ქართული ემიგრაციის 

თავგადასავალი ბევრჯერ გამხდარა კვლევის საგანი, მაგრამ საკუთრივ ლევილის მა-

მულზე მონოგრაფიული კვლევები ბევრი არ გვაქვს და ზოგადად, ქართული 

ემიგრაციის თემაზეც გამოთქმული ვარაუდები ზოგჯერ სუბიექტური და 

ტენდენციურია, ხოლო ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის შეფასება წინააღმდეგობრივი 

და არაობიექტურად წარმოდგენილი. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

აზრთა შეჯერებით, უკვე არსებული ფაქტოლოგიური მასალების სისტემატიზაციით, 

საარქივო ფონდებში მოძიებული ახალი დოკუმენტების საშუალებით მოხდეს 

ისტორიული რეალობის დადგენა. 

სადისერტაციო ნაშრომი მიზნად ისახავს, კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ ის 

საშინაო და საგარეო ობიექტური მიზეზები, რამაც გამოიწვია პირველი რესპუბლიკის 

დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აქცია იგი საბჭოთა რუსეთის დაპყრობის ობიექტად, 

წარმოვაჩინოთ საფრანგეთის ქართული ემიგრაციის ძირითადი პრობლემები, 

შევისწავლოთ იძულებით ემიგრანტის მძიმე ხვედრზიარებული ადამიანების 

საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ისტორიის, პარიზის ქართული 

სათვისტომოსა და ლევილის ,,შატოს“ მკვიდრთა ურთიერთობის, ლევილის მამულის 

მნიშვნელობის, მისი საქართველოსთვის დაბრუნების საკითხის ძირითადი ასპექტები, 

განვსაზღვროთ საზღვარგარეთული ქართული კერების მიერ გაკეთებული დიდი 

მამულიშვილური საქმეების ადგილი საქართველოს ახალ და უახლეს ისტორიაში. 

კვლევის მეთოდოლოგია: ნაშრომის კვლევის მეთოდები მოიცავს საარქივო 

წყაროების, ისტორიული და ოფიციალური დოკუმენტების, პერიოდული პრესის, 
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სამეცნიერო კვლევის საფუძველზე ჩამოყალიბებულ ანალიზს, ყველა იმ მონოგ-

რაფიული ნაშრომის შესწავლას, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდება 

ქართული ემიგრაციის და ლევილის მამულის თემას. ნაშრომში გამოყენებულია 

ისტორიული კვლევისა და შედარება-ანალიზის მეთოდები.  

ქართული ემიგრაციის საკითხზე შექმნილ ყველა ნაშრომს უდიდესი პრაქტიკული 

ღირებულება აქვს, რადგან საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის ბატონობის პირობებში 

ეს თემა იყო ტაბუდადებული და მისი ობიექტური კვლევა თითქმის შეუძლებელი, 

ამიტომ მეოცე საუკუნის ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობის ისტორიაში ბევრი 

თეთრი ლაქა და კითხვა არსებობს, რომელიც ისტორიკოსების კვლევებსა და შეფასებებს 

ელოდება. ახლა, როდესაც საქართველოს დაუბრუნდა პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობის არქივის ჰარვარდული და პარიზული ნაწილები, როცა 

აღარაფერი ზღუდავს ქართული ემიგრაციის ისტორიის ობიექტურ შესწავლას, ეს 

საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება. 

ნაშრომში გაანალიზებული ფაქტობრივი მასალა და კვლევის შედეგად მიღებული 

დასკვნები დაეხმარება საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიით დაინტერესებულ 

სპეციალისტებს მეოცე საუკუნის დიდი მოვლენების მიუდგომლად შეფასებაში. 
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საარქივო წყაროებისა და ლიტერატურის ზოგადი მიმოხილვა 

 

რაც შეეხება ჩვენი საკვლევი თემის ისტორიოგრაფიულ ნაწილს, ის საკმაოდ 

ვრცელი და მრავალფეროვანია. ნაშრომების დიდი ნაწილი გამოიცა 1991 წლის შემდეგ, 

როცა ჩვენმა ქვეყანამ ხელახლა აღიდგინა დამოუკიდებლობა და ფართო გასაქანი მიეცა 

მანამდე აკრძალული საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა და 

ქართული ემიგრაციის ისტორიის უცნობი ფურცლების შესწავლას. ამ მოცემულობამ 

გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა ემიგრაციის თემის შესახებ მის მკვლევარებს შორის: 

ზოგიერთი მეცნიერი გადაჭარბებით დადებითად აფასებდა ემიგრანტული მთავრობის 

მოღვაწეობას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე დევნილობაში, ზოგი-უარყოფითად. აზრთა 

ეს ჭიდილი ქართული ემიგრაციის მოღვაწეობის ავ-კარგიანობის შესახებ გრძელდება 

დღესაც. და ჩვენი მოვალეობაა ორივე მხარის არგუმენტების შეჯერებით დავადგინოთ 

ობიექტური ჭეშმარიტება. 

როცა ლევილის თემაზე და ზოგადად ქართულ ემიგრაციაზე ვსაუბრობთ, არ 

შეიძლება პირველ ადგილას არ დავაყენოთ პროფესორ გურამ შარაძის ის უდიდესი 

ღვაწლი და დამსახურება, რაც მას მიუძღვის ემიგრაციის ისტორიის კვლევის, 

ქართველი ემიგრანტების სამშობლოსთან დაკავშირების, ლევილის ქართული მამულის 

საქართველოსთვის გადაცემისა და სამთავრობო არქივის დედასამშობლოში დაბრუ-

ნების საკითხში. გ. შარაძეს უშუალო კონტაქტი ჰქონდა ლევილში მცხოვრებ 

ემიგრანტებთან, რომლებიც ცოცხალი მომსწრენი, მონაწილენი და მემატიანენი იყვნენ 

ქართული ემიგრაციის ტრაგიკული თავგადასავლის და მათგან მიღებულმა ძვირფასმა 

ცნობებმა თუ დოკუმენტურმა მასალებმა ხელი შეუწყო ემიგრაციის ისტორიის ახალი 

გვერდების დაწერას. 

ფასდაუდებელი და მრავალრიცხოვანია მისი მრავალტომეულებად აკინძული 

ნაშრომები თუ პუბლიკაციები, რომელიც ეძღვნება ქართული ემიგრაციის ისტორიას, 

კერძოდ ,,უცხოეთის ცის ქვეშ“, ,,ერის ისტორიული მეხსიერების დაბრუნება’’, ,,ჩვენ 

ქართველნი“, ,,ფრანგული დღიური“, ხოლო მისი ,,ქართული ემიგრანტული ჟურნა-

ლისტიკის“ რვატომეული დაწვრილებით განიხილავს ემიგრანტული პრესის 

ორგანოებს და მათ ფურცლებზე გამოქვეყნებულ გამორჩეულ ქართველთა ნააზრევს. 

მაშინ, როდესაც საბჭოთა საქართველოში თავისუფალი სიტყვა დიდ წნეხს განიცდიდა, 
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ქართული პრესის ორგამოები საზღვარგარეთ მთელი სიცხადით ამხელდნენ საბჭოთა 

ტოტალიტარული რეჟიმის სისასტიკეს. ამ ჟურნალ-გაზეთების ცალკეული კომპლექ-

ტები დაცულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ ემიგრაციის 

მუზეუმში. 

ქართული ემიგრაციის ისტორიის შეცნობისთვის უმნიშვნელოვანესია მე-20 

საუკუნის იმ ქართულ პოლიტიკურ მოღვაწეთა ნაშრომები, მოგონებები, ჩანაწერები, 

რომლებიც თვითონ იყვნენ მომსწრენი და თვითმხილველნი ამა თუ იმ ისტორიული 

მოვლენის, ამიტომ მათი მიერ მოწოდებული ცნობები პირველწყაროებადაც შეიძლება 

ჩაითვალოს, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მასალა ისტორიკოსისგან კრიტიკულ დამო-

კიდებულებას და ანალიზს მოითხოვს.  

ამ კუთხით საყურადღებოა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწის კონსტანტინე გვარჯალაძის წიგნები: ,,საქართველოს 

მთავრობა ემიგრაციაში“, „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მუშაობა 

საზღვარ-გარეთ“, ასევე მისი ბროშურა ,,ანგარიში საქართველოს დემოკრატული 

რესპუბლიკის მთავრობისადმი“, სადაც დაწვრილებითაა განხილული ქართული 

ემიგრანტული მთავრობის ქვეყნიდან წასვლის, მის მიერ განხორციელებული იმ 

ღონისძიებების ისტორია, რომელიც გულისხმობდა ევროპის ქვეყნების და 

საზოგადოებრიობის მაქსიმალურ ინფორმირებას საქართველოში დატრიალებული 

ტრაგედიის შესახებ, ტრაგედიისა, რომლის მთავარი რეჟისორი და 

განმახორციელებელი საბჭოთა რუსეთი იყო.  

 კონსტანტინე გვარჯალაძე, როგორც უშუალო მონაწილე ამ საქმიანობის, 

ევროპაში ემიგრანტული მთავრობის მიერ განხორციელებულ დიპლომატიურ და 

იდეოლოგიურ ღონისძიებებს დადებითად აფასებს. 

უშუალოდ ლევილის მამულს და მის ბინადრებს ეძღვნება ჟაკლინ (ვენერა) 

ხაბულიანის მოგონებები ,,უსაქართველოდ დარჩენილი ქართველები“, რომლის შექმნის 

მიზანსაც თვით ავტორი ასე განმარტავს: ,,ეს არ არის ქართული ემიგრაციის ისტორია 

ლევილის შატოში. ეს იქაურობის და იქაური ცხოვრების სახელდახელო ჩანახატია. 

მინდოდა კიდევ ერთხელ მეგრძნო თავი მათ შორის, ვისაც ვიცნობდი, ვის 

გვერდითაც ბავშვობა და ახალგაზრდობა გამიტარებია. ბევრი მათგანი ძალიან 

ძვირფასია ჩემთვის. მაშინ, როცა გურამ შარაძე ამ საკითხზე წერდა, ბევრი მათგანი 
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ამქვეყნად აღარ იყო, სხვები თავმდაბალი, ან წარმოსაჩენად უინტერესო ადამიანები 

იყვნენ. ცხადია, ამ სტრიქონების წერისას გვრძნობ, რომ მეტი კითხვა უნდა დამესვა, 

უკეთ გავცნობოდი მათ. მაგრამ რადგან არც ისტორიკოსი ვარ და არც მემუარისტი, 

შემოვიფარგლე იმის აღწერით, როგორებადაც მათ ვხედავდი. მე მხოლოდ ერთი 

სურვილი მამოძრავებს, დაგაინტერესოთ იმ ხალხის უმძიმესი ტკივილით, 

რომელმაც სამუდამოდ დაკარგა სამშობლო“. იგი ყველაფრის თვითმხილველი 

თვითონვე იყო და ამ მხრივ მისი ნაშრომი პირველწყაროა ქართული ემიგრაციის 

ისტორიის შესწავლისთვის. 

ემიგრაციის ისტორიის კვლევისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ციცინო 

ჯერვალიძის ნაშრომი ,,გზა პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით“, ეს 

არის ეპისტოლარული ჟანრის წიგნი, რომელიც ქართული ემიგრაციის მეორე თაობის 

ისტორიის მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს მოიცავს. მასში თავმოყრილია საფრანგეთში 

ქართული ემიგრაციის ყოფილი თავკაცის ლევან ზურაბიშვილის მიმოწერა ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტთან პეტრე ხვედელიძესთან, 

რომელიც წლების განმავლობაში ,,ამერიკის ხმის“ ქართულ განყოფილებაში მუშაობდა. 

წიგნად შეკრული წერილები, როგორც მდიდარი დოკუმენტური მასალა, ფასდაუდებელ 

სამსახურს გაუწევს ქართული ემიგრაციის ისტორიით დაინტერესებულ მკვლევარებს.  

გოგი ცხოვრებაძე თავის წიგნში ,,ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და 

საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი 1921-1925 წლებში“ საარქივო დოკუმენ-

ტების, ემიგრანტული პრესისა და სხვა მასალების ანალიზის საფუძველზე 

დეტალურად გადმოგვცემს საქართველოს ისტორიის ამ უმნიშვნელოვანეს პერიოდის 

მოვლენებს, პოლიტიკური ემიგრაციის მიზანმიმართულ მუშაობას საქართველოს 

დამოუკიდებლობის საკითხისთვის ევროპაში. 

ელგუჯა მამუკელაშვილი ნაშრომში ,,ი. სტალინი, შ. დე გოლი და ქართული 

ემიგრაცია“ დეტალურად აანალიზებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

შიგნით და გარეთ მიმდინარე რთულ პოლიტიკურ მოვლენებს, გადმოგვცემს ევროპაში 

ქართული ემიგრაციის მდგომარეობას, საუბრობს იმ დიდ წინააღმდეგობებზე, 

რომელიც შიგნიდან ღრნიდა ემიგრაციას მთელი მისი არსებობის მანძილზე და ამ 

წინააღმდეგობის გაღვივებაში მეცნიერი უდიდეს როლს აკისრებს საბჭოთა დაზვერვასა 

და სპეცსამსახურებს.  
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მონოგრაფიაში ავტორი ერთმანეთს ადარებს მეოცე საუკუნის ორ ქართველ 

პოლიტიკურ მოღვაწეს ნოე ჟორდანიას და სტალინს და იგი ამბობს: ,,ორი ქართველი 

განსხვავებული მიზნებით და იდეებით, მოღვაწეობით, მრავალწლიანი დაპირის-

პირებით წერდა საქართველოს ახალი ისტორიის ფურცლებს. მათ შექმნეს ისტორიული 

ეპოქა-ემიგრანტული თანაცხოვრების ეპოქა და მათი გარდაცვალებით 1953 წელს 

დასრულდა კიდეც ქართველ ემიგრანტთა ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენისთვის“. ამ ორი პიროვნებიდან ავტორის სიმპათია აშკარად სტალინის 

მხარესაა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა იგი აღნიშნავს მის უდიდეს როლს ეროვნული 

საგანძურის სამშობლოში დაბრუნების საქმეში (მამუკელაშვილი, 2014: 9-10).  

გელა სულაძე წიგნში ,,ქართული ანტისაბჭოთა ემიგრაცია და სპეცსამსახურები“ 

საუბრობს რა ემიგრაციის ისტორიაზე, აღნიშნავს ერთ საყურადღებო ფაქტს, რომ 

,,ემიგრანტი ქართველების საქმიანობის შეფასება-შესწავლაში დიდი სუბიექტივიზმი და 

ცალმხრივობა დამკვიდრდა მე-20 ს-ის 90-იან წლებიდან, რასაც ხელი შეუწყო 

ქართველი მეცნიერების მისწრაფებამ ახლებურად გადაეფასებინათ უახლოესი 

ისტორიის მოვლენები, პოლიტიკური მიზნებით გადაესხვაფერებინათ შეფასებები“ 

(სულაძე,2012:107). თუმცა იგი თვითონვე ვერ ასცდა ,,სუბიექტივიზმს“, ვინაიდან მისი 

ანალიზი და შეფასება ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის დიდად არ განსხვავდება 

საბჭოთა ისტორიოგრაფიის წარმომადგენელთა შეფასებისგან.  

აღნიშნული ავტორი მკაცრად გააკრიტიკა ისტორიკოსმა და პუბლიცისტმა ლევან 

ურუშაძემ ნაშრომში ,,როგორ არ უნდა იწერებოდეს ისტორია“, სადაც იგი სულაძეს 

ტენდენციურობაში ადანაშაულებს და მას ამხელს ისტორიული ფაქტების შეცდომით 

გაშუქებაში, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება მსჯელობას ,,ისეთ ფაქიზ და 

დელიკატურ თემაზე, როგორიც არის ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორია“ 

(ურუშაძე,2011:7). 

ლევან ურუშაძე ბრალს დებს სულაძეს საბჭოთა ,,ჩეკისტების მიერ შეთითხნილი 

დოკუმენტებისა და მათი ,,მემუარული“ ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის 

გარეშე“ დამოწმებასა და მათ ,,სანდო წყაროებად“ მიჩნევაში, ,,ნოე ჟორდანიასა და მისი 

რუსეთუმე დასის გათეთრებაში, დასისა, რომელმაც ამაზრზენი ომი გამოუცხადა ილია 

ჭავჭავაძეს და იდეოლოგიური საფუძველი მოამზადა უდიდესი მამულიშვილის 
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მკვლელობისთვის“(ურუშაძე,2011:7-13) და უამრავი შეცდომა დაუშვა სახელმწიფოს 

სათავეში ყოფნის დროს.  

საბოლოოდ მეცნიერი ასკვნის, რომ 1921 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა შეეწირა ერთი მხრივ, რუსეთ-ოსმალეთ-ბრიტანეთის 

ერთგვარ შეთქმულებას, მეორე მხრივ,-საქართველოს მენშევიკ ხელისუფალთა 

პოლიტიკურ სიბეცეს (ურუშაძე,2011:45). 

ჩვენი აზრით, საკითხისადმი ამგვარი ცალმხრივი მიდგომა და ყველაფერში 

სოციალ-დემოკრატების დადანაშაულება, არაა სწორი გამართლებული. თუ 

გავითვალისწინებთ იმ ურთულეს საერთაშორისო პოლიტიკურ მდგომარეობას, რაც 

იყო მაშინდელ მსოფლიოში თუ ჩვენს მეზობლად, იმ მძიმე სოციალურ ფონს, რომელიც 

არსებობდა საქართველოში, მენშევიკებმა შეძლეს ახალი დროისთვის ღირსეულად 

ფეხის აწყობა და იმ ეპოქისთვის ყველაზე დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძვლების 

შექმნა, სახელმწიფოსი, რომლის სამართალმემკვიდრეა თანამედროვე საქართველოს 

რესპუბლიკა. 

ემიგრაციის ისტორიის შესწავლისთვის უაღრესად საყურადღებოა თვით ლევან 

ზ. ურუშაძის ნაშრომებიც: ,,ევროპა და ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია“, ,,სა-

ქართველოსა და კავკასიის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი ქართულ პოლიტიკურ 

ემიგრანტულ ლიტერატურაში“, სადაც მეცნიერი საინტერესოდ აშუქებს ევროპასთან 

ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის პირველი და მეორე თაობების ურთიერთობას 

ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორიცაა სამხედრო საქმე, ისტორიული და 

პოლიტიკური მეცნიერებები, კულტურა, ერთა უფლებები და სხვა. 

როცა ემიგრაციის ისტორიაზე ვსუბრობთ, გვერდს ვერ ავუვლით საბჭოთა 

ისტორიოგრაფიის წარმომადგენლების კვლევებსა და შეფასებებს აღნიშნული სა-

კითხისადმი. როგორც ცნობილია, ბოლშევიკების რეპრესიული მანქანა ყველა 

საშუალებით ებრძოდა ეროვნული მუხტის ნებისმიერ გამოვლინებას და სასურველი 

მიზნის მისაღწევად არაფერს ერიდებოდა. მათთვის ზედგამოჭრილი იყო მაკიაველის 

ცნობილი დევიზი-,,მიზანი ამართლებს საშუალებას“. ტოტალიტარულ რეჟიმს მასებზე 

ბატონობის განმტკიცების თეორიული საფუძვლები სჭირდებოდა და ამ ყველაფერს 

აკეთებდა მის სამსახურში ნებსით თუ ნაძალადევად ჩამდგარი მეცნიერების ხელით, 

რომელთაც საკუთარ ნაშრომებში უნდა დაესაბუთებინათ, რომ 1921 წლის თებერვალ-
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მარტში რუსეთმა თავისუფალი საქართველოს ოკუპაცია-ანექსია კი არ განახორციელა, 

არამედ მოსახლეობა იხსნა მენშევიკების დიქტატურისგან, რომ ეს ყველაფერი მოხდა 

ხალხის ნებით და აქ არაფერ შუაში იყო რუსეთის დაუოკებელი იმპერიული ზრახვები.  

საკითხისადმი ასეთი მიდგომა ზოგადად დამახასიათებელი იყო მაშინდელი 

საბჭოთა ისტორიოგრაფიისთვის. ისტორიკოსებს ევალებოდათ ერთი რამ-მდგარიყვნენ 

საბჭოთა მანქანის სამსახურში და იდეოლოგიურად განემტკიცებინათ მისი 

დიდმპყრობელური საქმეები და ზრახვები და ეს ყველაფერი უნდა მომხდარიყო 

ჭეშმარიტი ისტორიის გაყალბებით. მოსკოვისთვის ქართული ემიგრაციის თემა 

ერთგვარი თავის ტკივილი იყო და ამიტომ მის წინააღმდეგ ბრძოლა მან გადაიტანა 

საზღვრებს მიღმაც, ევროპაში, სადაც აქტიურად საქმიანობდნენ საბჭოთა 

სპეცსამსახურები და იქ ეწეოდნენ ემიგრაციის დისკრედიტაციას. 

გასაბჭოების შემდეგ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ რეპრესიებს 

საგულდაგულოდ ჩქმალავდა საბჭოთა ხელისუფლება. იგი ცდილობდა, ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ არ შეეტყოთ, მაგალითად, იმ ტერორისა და სისხლისღვრის შესახებ, 

რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში 1924 წლის აჯანყების შემდეგ ან 

გაევრცელებინათ ეს ინფორმაცია დამახინჯებული სახით. ამაზე დაწვრილებით 

საუბრობს კონსტანტინე გვარჯალაძე 1924 წელს მიწერილ წერილებში, რომლის 

ადრესატებიც ჯერ კიდევ საქართველოში მყოფი და 24 წლის აჯანყების დამარცხების 

შემდეგ რეპრესიებს გადარჩენილი მონაწილეები არიან. გვარჯალაძე აღნიშნულ 

პერიოდში დიპლომატიური მისიით სტამბოლში იმყოფებოდა და ამავე დროს იგი 

ასრულებდა დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქციას აჯანყების ორგანიზატორებსა და 

ემიგრანტულ მთავრობას შორის. ის ,,ვახტანგისა“ და ,,ფარნაოზის“ ფსევდონიმებით 

გზავნიდა წერილებს და ფულს სამშობლოში და ,,სანდო კაცების“ მეშვეობით იგებდა 

ქვეყანაში მიმდინარე ამბებს. 1924 წლის 25 ოქტომბრით დათარიღებულ ერთ-ერთ 

წერილში გვარჯალაძე წერდა: ,,ჩვენმა მტრებმა რა ზომები არ მიიღეს, რომ საქართველო 

ევროპისგან მოეწყვიტათ და არავითარი ამბავი იქითგან აქეთ არ გამოსულიყო. 

პირველი სექტემბრიდანვე დაიწყო ყალბი დეპეშების გაგზავნა მათი სააგენტოს 

საშუალებით ევროპაში. სწერდნენ, რომ მენშევიკებმა მოახდინეს ავანტიურა ერთ 

პატარა ქალაქში-ჭიათურაში, სადაც ორი-სამი საათით ჩაიგდეს ძალაუფლება ხელშიო. 

იყო ცდა, აგრეთვე, ზოგ ადგილებში მოეწყოთ გამოსვლა მენშევიკებს, მაგრამ ქართველ 
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გლეხობამ იარაღით ხელში იმწამსვე მოუხთინა მათ ლიკვიდაციაო (სტილი დაცულია). 

მენშევიკების ავანტიურას მხარს უჭერდნენ მხოლოდ თავადები, მეფის ოფიცრები, 

ღვდლები და კომერსანტებიო. მთელმა გლეხობამ, ქართველი ხალხის დიდმა 

უმეტესობამ მენშევიკების ავანტიურა ზიზღით დაგმო და მათ იარაღით ხელში 

გაუსწორდაო. საბჭოთა მთავრობამ თბილისში მიიღო ზომები, წესრიგი დაიცვას მთელი 

საქართველოს ტერიტორიაზე და არ დაანებოს გლეხობას, ექსცესებს მიმართოს 

თავადაზნაურობის წინააღმდეგო“ (სცსსა, ფ.2114, აღ.1, საქმე #18, f.22). 

აღნიშნული წერილიდან ჩანს, თუ როგორ ფუთავდნენ თავიანთ მიერ ჩადენილ 

სისხლიან საქმეებს ბოლშევიკები, ,,მენშევიკების ავანტიურად“ ნათლავდნენ საერთო 

სახალხო აჯანყებას და ფრთხილობდნენ, რომ საქართველოში მომხდარი რეალური 

ამბები მსოფლიოს არ შეეტყო. არადა მენშევიკების მიერ ამ აჯანყების წაქეზება სწორედ 

იმაზე იყო გათვლილი, რომ მათ მიეპყროთ ევროპის საზოგადოებრიობის ყურადღება 

არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიან კავკასიაში მიმდინარე ტრაგიკული 

მოვლენების შესახებ, ვინაიდან ამ გამოსვლის გეგმა ითვალისწინებდა მასში 

აზერბაიჯანის და მთიელების მონაწილეობას, რასაც მისი მასობრივი ხასიათი უნდა 

დაედასტურებინა. 

ამ ყველაფრის დაფარვა და საკუთარი ძალაუფლებისთვის ლეგიტიმური სახის 

მიცემა საბჭოთა ხელისუფლებას შეეძლო მხოლოდ ისტორიის გაყალბებით, 

ემიგრანტული მთავრობისგან მტრის ხატის შექმნით, და ეს ყველაფერი უნდა 

გაეკეთებინათ მის სამსახურში ჩამდგარ ისტორიკოსების ხელით. იმის მტკიცება, რომ ამ 

საქმეს ყველა დიდი ენთუზიზმით ასრულებდა, ნამდვილად სწორი არ იქნება, მაგრამ 

ასეთი ისტორიკოსების რიცხვი, სავარაუდოდ, არ იყო დიდი. უმეტესობა ვერ უძლებდა 

საბჭოთა რეპრესიულ მანქანის ზეწოლას და ქმნიდა ყალბ ისტორიას.  

საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ასეთი ნაშრომის თვალსაჩინო მაგალითია, ფარნაოზ 

ლომაშვილის წიგნი ,,ქართული ემიგრაციის ისტორია“, სადაც ავტორი პირდაპირ 

კომუნისტური მსოფლმხედველობის ჭრილში განიხილავს 1921 წლის თებერვლის 

ტრაგიკულ მოვლენებს და ქართულ ემიგრაციის საკითხს. იგი ქება-დიდებას ასხამს 

საბჭოთა ხელისუფლებას და ამბობს, რომ ბოლშევიკების მიერ თბილისის 

დაკავებისთანავე, 1921 წლის 25 თებერვალს, მან გამოსცა ,,დეკრეტი #1“, სადაც იგი 

მოუწოდებდა საქართველოს მენშევიკურ მთავრობას და ყველა ემიგრანტს შერიგებისკენ 
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და ჰპირდებოდა ხელშეუხებლობას განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა. ამის 

მიუხედავად მენშევიკები უმადურები აღმოჩნდნენ და მაინც ემიგრაციაში წავიდნენ 

(ლომაშვილი 1965:10-16). 

წიგნში გამართლებულია ის რეპრესიები, რაც განიცადეს საქართველოში დარ-

ჩენილმა ქართველებმა, რომლებიც ვერ ეგუებოდნენ ქვეყნის დამოუკიდებლობის 

დაკარგვას, აგრძელებდნენ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას, რომლის 

გვირგვინიც იყო 1924 წლის აჯანყება. ავტორი ყველაფერში ამართლებს საბჭოთა 

ხელისუფლების მიერ გატარებულ უსასტიკეს ღონისძიებებს და მათ გადაუდებელი 

აუცილებლობით ხსნის, რომ ეს ყველაფერი გააკეთდა რეგიონში მშვიდობისა და 

სტაბილურობის განმტკიცებისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაშრომი მეტად ტენდენციურია და საბჭოთა იდეო-

ლოგიური სულისკვეთებითაა გაჟღენთილი, ავტორი მაინც გვერდს ვერ უვლის იმ ფაქ-

ტის აღიარებას, რომ ნოე ჟორდანიას მთავრობა მიმართავდა დაუსრულებელ ვიზიტებს 

და ხეტიალს ევროპის ქვეყნებსა თუ სხვადასხვა სოციალისტურ ორგანიზაციებში, 

გამოსცემდა ათობით და ასობით ნოტას, რათა საქართველოს საკითხით მსოფლიო 

დაეინტერესებინა, თუმცა ყველაფერი ამაო იყო (ლომაშვილი 1965:21).  

როცა საქართველომ ხელახლა აღიდგინა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, ისე 

როგორც ბევრმა სხვა მეცნიერი, ფარნაოზ ლომაშვილიც განთავისუფლდა საბჭოთა 

ცენზურის მარწუხებიდან. მან რადიკალურად შეცვალა თავისი დამოკიდებულება 

ქართული ემიგრაციის მიმართ და საკუთარ ნაშრომებსა თუ სახელმძღვანელოებში ეს 

საკითხი უფრო ობიექტურად გააშუქა. ეს არც იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ გასული 

საუკუნის 90-იანი წლებიდან ქვეყნის დამოუკიდებლობის პარალელურად ხელახლა 

დაიბადა საქართველოს ახალი ისტორია როგორც მეცნიერება, შეივსო მისი მატიანის 

უცნობი ფურცლები და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. 

ემიგრაციის ისტორიასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქართული 

ეროვნული საგანძურის 24 წლიანი ოდისეა. მისი თავგადასავლისა და სამშობლოში 

დაბრუნების შესახებ ბევრი ნაშრომი გამოქვეყნებულა. ამ საკითხზე ქრონოლოგიურად 

ყველაზე ადრეულია სიმონ ჯანაშიას მოხსენება 1945 წლის 15 აგვისტოს განძის 

გამოფენის დღეს. ასევე საგულისხმოა შალვა ამირანაშვილის, შოთა ბადრიძის და როინ 

მეტრეველის გამოკვლევები.  
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გივი ჟორდანიას ნაშრომში ,,დაბრუნებული საუნჯე“, დეტალურადაა აღწერილი 

ეროვნული საგანძურის მოგზაურობა საქართველოდან ევროპაში და ისევ უკან 

სამშობლოში, ხაზგასმულია ექვთიმე თაყაიშვილის უდიდესი ღვაწლი და დამსახურება 

საუნჯის დაცვის, მოვლის და მომავალი თაობებისათვის შენახვის საქმეში.  

აღნიშნულ საკითს დაწვრილებით ეხება თავის წიგნში ელგუჯა მამუკელაშვილიც 

და და განსაკუთრებულად აფასებს სტალინის დამსახურებას საფრანგეთიდან 

საქართველოში ქართული განძის დაბრუნების საკითხში. 

საქართველოს ახალი ისტორიის პირველწყაროთა შორის უაღრესად მნიშვნე-

ლოვანია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და სოციალ-დემოკრატიული 

პარტიის საარქივო მასალა ე.წ. პარიზული და ჰარვარდის ფონდიდან, რომელიც 

დაცულია საქართველოს რესპუბლიკის ცენტრალურ საისტორიო არქივში. ეს 

განსაკუთრებით ეხება ლევილის დოკუმენტებს, რომლებიც თავმოყრილია არქივის 

ფონდ 2126-ში. მისი შესწავლითა და გაანალიზებით ლევილის მამულის ისტორიის 

ბევრ უცნობ მოვლენას აეხადა ფარდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი პირველად შემოვიდა 

სამეცნიერო ბრუნვაში.  

 ლევილის მამულის ისტორია გაბნეულია ემიგრაციის იმ გამოჩენილ მოღვაწეთა 

პირად არქივებსა და მიმოწერებში, რომლებიც ლევილის მამულში ცხოვრობდნენ და 

უშუალო თვითონ იყვნენ შემოქმედნი მისი ისტორიის საინტერესო ფურცლების. ამ 

მხრივ მნიშვნელოვანია საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივსა და თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული მასალები, რომელთა ჯეროვანი 

შესწავლით ბევრი აქამდე უცნობი საკითხი გახდა ცნობილი. 

 ჩვენ გამოვიკვლიეთ საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივში დაცული 

სიმონ მდივნის (ფონდი 2114), კონსტანტინე გვარჯალაძის (ფონდი 2114), ნიკოლოზ 

ჩეიძის (ფონდი 2115), კონსტანტინე კანდელაკის (ფონდი 2116), ნოე ჟორდანიას (ფონდი 

2113), ევგენი გეგეჭკორის (ფონდი 2121), აკაკი ჩხენკელის (ფონდი 1831), ლევილის 

არქივი (ფონდი 2126), ასევე დეტალურად შევისწავლეთ თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული მამია და ქრისტინე ბერიშვილების არქივი. 

წარმოდგენილი საარქივო მასალა უმნიშვნელოვანეს პირველწყაროთა რიგს 

განეკუთვნება. მათი სიღრმისეული ანალიზი და პირუთვნელი შესწავლა საგრძნობლად 

შეავსებს ემიგრაციის მატიანეს. 
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თავი I. საქართველოს საკითხი მსოფლიოს დიდი ქვეყნების 

პოლიტიკურ ჭრილში 

 

XX საუკუნის დასაწყისიდან მსოფლიო ბევრი დიდი და ტრაგიკული 

ისტორიული მოვლენის მოწმე გახდა და საქართველოც, სხვადასხვა ფორმით აღმოჩნდა 

ჩართული საერთაშორისო პოლიტიკურ თამაშებში, რომლებსაც დიდი ქვეყნები 

ეწეოდნენ მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილებისა და გავლენის სფეროებისათვის 

ბრძოლაში. ეს პერიოდი გლობალურად ურთულესი მოვლენებით დატვირთული იყო 

და საქართველოც, როგორც რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, აქტიურად 

მონაწილეობდა მეზობელი თუ ევროპული ქვეყნების პოლიტიკური ინტერესების 

განხორციელებაში.  

 1917 წელს რუსეთში მომხდარმა ორმა რევოლუციამ სამუდამოდ შეცვალა ჩვენი 

ქვეყნის ბედი როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი კუთხით: თებერვლის რევოლუციამ 

დაამხო რომანოვების მმართველობა, ხოლო ოქტომბრის გადატრიალებამ ხელისუფ-

ლებაში მოიყვანა ბოლშევიკები და დაამყარა პროლეტარიატის დიქტატურა. მოვლენები 

ელვის სისწრაფით ცვლიდა ერთმანეთს. საქართველოსთვის დიდად ღირშესანიშნავი 

იყო 1917 წლის მარტში ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, რომელიც 

წინმსწრები აღმოჩნდა მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენის-1918 წლის 26 მაისს 

საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის აღდგენის, რითაც წარმატებით 

დაგვირგვინდა ქართველი ხალხის მრავალწლიანი ბრძოლა თავისუფლებისათვის 

რუსეთის ცარიზმის წინააღმდეგ. მოვლენები იმპერიის შიგნით, თუ საერთაშორისო 

არენაზე ისეთი სიჩქარით ვითარდებოდა, რომ ქართული პოლიტიკური წრეებისთვის 

და ეროვნული მოღვაწეებისთვის ერთობ ძნელი იყო არსებულ რეალობაში გარკვევა და 

ახალგაზრდა ქართული სახელმწიფოსთვის სწორი საგარეო პოლიტიკური ვექტორის 

შერჩევა. თავისუფლების გზის დასაწყისში საქართველოს დამოუკიდებლობის 

გარანტად და ერთგვარ მფარველად მსოფლიო პოლიტიკურ სარბიელზე მოევლინა 

გერმანია, რომელიც 1918 წლის ზაფხულისთვის ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან 

ანგრიშგასაწევ ძალას წარმოადგენდა პირველ მსოფლიო ომში, ამიტომ, ბუნებრივია, 

რომ ეროვნული მთავრობა უარს არ იტყოდა მის მიერ შემოთავაზებულ დახმარებაზე 

საქართველოში შემოჭრილ თურქეთთან მოლაპარაკებისას. მაგრამ გერმანია დამარცხდა 
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პირველ მსოფლიო ომში და ახალგაზრდა სახელმწიფოც, სხვა უამრავი პატარა ქვეყნის 

მსგავსად, დამოკიდებული აღმოჩნდა დიდი ქვეყნების მიერ მსოფლიოში შექმნილ 

პოლიტიკურ კლიმატზე.  

დამოუკიდებლობის პირველივე დღიდან საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობის წინაშე დადგა მკაცრი ამოცანა-განესაზღვრა ქვეყნის საგარეო 

პოლიტიკური ორიენტაცია-ან რუსეთი, ან ევროპა და მან აირჩია ეს უკანასკნელი. 

საქართველოს მესვეურები ძალ-ღონეს არ იშურებდენ ქვეყნის საერთაშორისო 

აღიარების მოსაპოვებლად. პირველ რიგში, ეს ეხებოდა დამფუძნებელი კრების მიერ 

გატარებულ სხვადასხვა დიპლომატიურ ღონისძიებას, რომლის მიზანიც ერთა ლიგაში 

საქართველოს გაწევრიანება იყო. მაგრამ, სამწუხაროდ, იმ დროს ეს ვერ მოხერხდა, 

რადგან ახალ მსოფლიოომგადახდილი, ჭრილობამოუშუშებელი საერთაშორისო 

საზოგადოება ჯერ კიდევ არ იყო მზად, რომ მიეღო თავისუფალ სახელმწიფოთა ოჯახში 

პატარა საქართველო და ამით მდგომარეობა გაერთულებინა იმპერიულ საბჭოთა 

რუსეთთან, რომლის ბაზარიც და ნედლეულიც დანგრეული ევროპისთვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი სამშობლო დიდი 

ქვეყნების პოლიტიკურ გეგმებში არ შედიოდა და მას ხშირ შემთხვევაში რუსეთის 

განუყოფელ ნაწილად განიხილავდნენ. ანტანტის ქვეყნები ჯერ სამოქალაქო ომის 

დასრულებას ელოდნენ, ხოლო შემდეგ, ამ ომში გამარჯვებული და ძველი 

სახელმწიფოს ნანგრევებზე აღმოცენებული ახალი, კიდევ უფრო მძლავრი იმპერიის 

საბჭოთა რუსეთის განაწყენებას ერიდებოდნენ. ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახა 

ახალგაზრდა ქართული სახელმწიფოს დრეგრძელობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

თვით საბჭოთა რუსეთმა 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით აღიარა საქართველოს 

პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, ეს მისთვის მხოლოდ ფარატინა ფურცელი აღმოჩნდა 

და როგორც კი ხელსაყრელი დრო მოძებნა, თვითონვე დაარღვია შეთანხმება და 1921 

წლის თებერვალ-მარტში მოახდინა ქვეყნის ოკუპაცია-ანექსია.  

რუსეთის ასეთი ქმედება, პოლიტიკური მოღვაწის რაჟდენ არსენიძის გან-

მარტებით, ,,იურიდიული თვალსაზრისით არის უკანონობა და დანაშაული...დღემდე 

ასეთ დანაშაულს არ აქვს სანქცია, არავინ არის გამკითხავი და სამართლის მიმცემი... 

სანამ სათანდო იძულებითი აღმასრულებელი ძალით აღჭურვილი სამართლის გამჩენი 

საერთაშორისო დაწესებულებები დამკვიდრდებოდეს, უსამართლოთ დაჩაგრულ ერს 
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უნდა ექნეს და აქვს უფლება თვითონ იზრუნოს უსამართლობის გამოსწორებაზე, 

მოძალადეების თავიდან მოშორებაზე...“(მებრძოლი საქართველო, #5,1952:14). 

სწორედ დათრგუნული სამართლიანობის აღსადგენად, საქართველოს დემოკ-

რატიული რესპუბლიკის მთავრობა და დამფუძნებელი კრების ნაწილი, ისე რომ 

ქვეყნის ძირითად საკანონმდებლო ორგანოს არ მოუხსნია თავისი უფლება-მოვალეობა, 

ემიგრაციაში წავიდა საზღვარგარეთ. ემიგრანტებს იმედი ჰქონდათ, რომ იქიდან 

გააგრძელებდნენ ბრძოლას საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ევროპის 

ქვეყნების მესვეურთა მხარდაჭერის საფუძველზე. ქართული ემიგრაციის ორი 

ძირითადი შტო მიეძალა ევროპას: პოლიტიკური და სამხედრო. 

პოლიტიკური ემიგრაციის ძირითად ბაზად საფრანგეთი იქცა. აქედან 

ცდილობდნენ მთავრობის წარმომადგენლები ევროპის საზოგადოების ინფორმირებას 

საქართველოში მიმდინარე ტრაგიკული პროცესების შესახებ და მოელოდნენ მისგან 

დახმარებას. ამ მოვლენებს ცნობილი ემიგრანტი მამია ბერიშვილი 1987 წელს 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 65 წლისთავთან დაკავშირებით გამოსულ 

საუბილეო ბროშურაში ასე აშუქებდა: ,,1918 წლის 26 მაისს საქართველომ, ქართველმა 

ხალხმა, თითქმის 500 წლის დაქუცმაცებული ცხოვრების შემდეგ, ისევ აღადგინა 

ერთიანი და განუყოფელი საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო-საქართველოს 

დემოკრატიული რსპუბლიკა-თავის, თითქმის მთელს ისტორიულ ტერიტორიაზე და 

საქართველო ისევ გამოვიდა საერთაშორისო ასპარეზზე როგორც დამოუკიდებელი და 

სუვერენული სახელმწიფო. მაგრამ საბჭოთა რუსეთმა ჯერ 1920 წლის 7მაისს რუსეთ- 

საქართველოს ხელშეკრულებით ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა და ხელი აიღო 

მის შინაგან საქმეებში ჩარევაზე, მარამ შემდეგ-1921 წლის 11 თებერვალს 

მოულოდნელად დაესხა თავს საქართველოს და იარაღის ძალით დაიპყრო ჩვენი 

სამშობლო. ამის შედეგად, საქართველოს ეროვნული მთავრობა, საქართველოს 

დამფუძნებელი კრების დადგენილებით, წავიდა უცხოეთში 1921 წლის 17 მარტს და 

შეეხიზნა საფრანგეთს, პარიზს, საიდანაც განაგრძობდა ბრძოლას საქართველოს 

დამოუკიდებლობის ისევ აღდგენისათვის“ (ლევილობა1987:1). 

მთავრობის პარიზში ჩასვლის შემდეგ პირველ ხანებში ქართველების მიმართ 

საფრანგეთისა და ევროპული ქვეყნების ყურადღება განსაკუთრებული იყო. საქარ-

თველოს მთავრობის მეთაური ნოე ჟორდანია და მისი თანაგუნდელები საფრანგეთის 
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ხელისუფლებამ ოფიციალურად მიიღო. ემიგრანტებმა ბოეტის ქუჩაზე საქართველოს 

წარმომადგენლობა გახსნეს, რომელიც იქცა მთავრობის ოფიციალურ რეზიდენციად 

(ეპიზოდი, #1, 2011:66). 

 ევროპის საზოგადოებრივი აზრიც დაპყრობილი საქართველოსადმი სიმპათიით 

იყო გამსჭვალული და გმობდა რუსეთის მიერ განხორციელებულ ოკუპაციას. ამით 

გამხნევებულმა საქართველოს მთავრობამ აპრილშივე ევროპის სახელმწიფოების 

მთავრობებს დაუგზავნა მემორანდუმები, სადაც აღწერილი იყო საბჭოთა რუსეთის 

მიერ საქართველოსთან დადებული ხელშეკრულების უხეში დარღვევისა და საქარ-

თველოს დაპყრობის ფაქტები. ასეთივე განცხადებით მან არაერთხელ მიმართა ერთა 

ლიგასაც და მასთან ინტენსიურ პოლიტიკურ თანამშრომლობას შეუდა. 

საქართველოს საკითხით მსოფლიოს დასაინტერესებლად ემიგრაციის 

პირველივე დღეებიდან სამშობლოდან ლტოლვილებმა შექმნეს და მთავარ იარაღად 

აქციეს ემიგრანტული ქართული ჟურნალისტიკაც, რომლის ფურცლებზეც გაისმოდა 

ქართველი მოღვაწეების ხმა დაპყრობილ ქვეყანაში გამეფებული ბოლშევიკური 

ტერორის წინააღმდეგ. ,,თავისუფალი საქართველოს“ 1921 წლის 15 მაისის ერთ-ერთ 

წერილში ვკითხულობთ: ,,ქართველ მოქალაქეს დღეს უფლება აქვს მხოლოდ იგემოს 

,,ბედნიერება“ კომუნისტური სამოთხის, მაგრამ არ შეუძლია თავისის მსჯავრი 

გამოთქვას მის შესახებ. მისი გონებრივი დღეს მხოლოდ-ღა კომუნისტთა 

დაუსრულებელი ბაქიაობისა და დემაგოგიის მოსმენაა, არც სწორი ცნობები იმის 

შესახებ, თუ რა ხდება ქვეყანაზე, არც სწორი აზრი მის გასაშუქებლად, რაც მას დაატყდა 

თავს კომუნისტური უხეში ძალის შემოსევით...ჯაჭვი დაადვეს ხალხის ნებას და კლიტე 

მის გონებას (შარაძე 2001:171). 

ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 1923 წელს ეროვნული მთავრობის მიერ 

პარიზში ,,საზღვარგარეთული ბიუროსა“ და მისი ბეჭდვითი ორგანოს ,,ბრძოლის“ 

დაარსებას, რომლის დევიზიც იყო ,,ბრძოლა სამკვდრო-სასიციცხლო, ბრძოლა 

უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე“ და ამ დევიზისთვის ემიგრანტებს მართლაც არ 

უღალატიათ. ისინი ყველაფერს ცდილობდნენ, ძალ-ღონეს არ იშურებდნენ მსოფლიოს 

ჩართვისთვის საქართველოს მოვლენებში სხვა უამრავი ემიგრანტული ჟურნალისტიკის 

ფურცლებიდანაც (შარაძე 2001:288).  
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ქართული ჟურნალ-გაზეთების გამოცემა განსაკუთრებით გახშირდა 1924 წლის 

აჯანყების დამარცხების შემდეგ, როცა ევროპას საქართველოდან ლტოლვილების ახალი 

ტალღა მიეძალა. საზღვარგარეთ სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმაც თავიანთი პრესა 

გაიჩინეს. ეროვნულ-დემოკრატებმა 1925 წელს გაზეთ ,,სამშობლოსათვის“ გამოცემა 

დაიწყეს (რედაქტორი სპირიდონ კედია), 1929 წელს გამოვიდა მათი ჟურნალი 

,,სამშობლო“ და გაზეთი ,,საქართველოს გუშაგი“, ხოლო 1949 წლიდან პარტიის 

ძირითადი ორგანო ,,ივერია“ გახდა. რაც შეეხება სოციალისტ-ფედერალისტების პრესას, 

აღსანიშნავია მათი გაზეთი ,,სახალხო საქმე“(ცხოვრებაძე 1996:9). 

ასევე ემიგრანტების სამსახურში ჩადგნენ დამოუკიდებელი ჟურნალები 

,,კავკასიონი“ (ძველიც და ახალიც) და ,,ბედი ქართლისა“ პირველი იყო სახელოვნებო ჟურნალი, 

მეორე კი - სამეცნიერო. ყველა მათგანის გამოცემის მიზანი იყო ერთი-ბრძოლა ბოლომდე, 

სამშობლოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე. 

მაგრამ მსოფლიო წამყვანი ქვეყნებისთვის საქართველოს საკითხი არ იდგა დღის 

წესრიგში. ძალიან ჰგავდა ერთმანეთს მათი პარლამენტების ტრიბუნებიდან 

გაკეთებული საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები და სოციალისტურ პარტიათა 

თუ ცალკეულ ქვეყნებში ერთა ლიგის სექციათა რეზოლუციების ტექსტები. მხოლოდ 

თანაგრძნობა და დახმარების ზოგადი სურვილი! არავითარი კონკრეტული ნაბიჯი! 

სამწუხაროდ, ეს სიტყვები მხოლოდ სიტყვებად დარჩადა და რეალურად მას ქვეყნის 

განსათავისუფლებლად არაფერი გაუკეთებია. პირიქით, პირველი მსოფლიო ომის 

შედეგად დაზარალებული ევროპის დიდი სახელმწიფოებისთვის სამოქალაქო ომში 

გამარჯვებულ რუსეთთან ეკონომიკური კავშირები გარკვეულ პერსპექტივებს ქმნიდა 

და პატარა საქართველოს გამო არავინ გაირთულებდა მასთან ურთიერთობას (სურ-

გულაძე... 1991:247-248).  

ევროპის სახელმწიფოების მესვეურთა ინდეფერენტიზმი საქართველოს მიმართ 

უკვე გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე გამომჟღავნდა 1922 წლის აპრილში. 

კონფერენციამ, მართალია, უკანონოდ ჩათვალა რუსეთის მოქმედება საქართველოს 

მიმართ, მაგრამ საქართველოს დემოკრატიული მთავრობის დელეგაციას არ მისცა 

შეკრებაში მონაწილეობის უფლება (მიუხედავად იმისა, რომ დასასწრებად მას ძალი და 

ღონე არ დაუშურებია), არც ყურად იყო საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ამბროსი 

ხელაის მიერ გაგზავნილი მემორანდუმი, რომელიც დეტალურად აღწერდა ქვეყნის 
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გასაბჭოების შემდეგ აქ შექმნილ კრიტიკულ და სავავალალო მდგომარეობას 

(სურგულაძე... 1991:247-248). 

აღნიშნულ წერილში ქართული ეკლესიის საჭეთმპყრობელი წერდა: ,,ფაქტია, 

რომ მოძალადეები ცდილობენ დაუმტკიცონ ყველას, როგორც შინ, ისე უცხოეთში, რომ 

მათ გაათავისუფლეს ქართველი ერი და კეთილ საქმეს გაუკეთებენ მას... ჩვენ 

შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვამტკიცოთ, რომ ექსპერიმენტები, 

რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში ქართველ ერს ჩაუტარეს, მას ფიზიკურ 

და მორალურ გადაშენებამდე მიიყვანს (აბდალაძე...2008:68). 

მაგრამ ევროპამ ყური მოიყრუა და თვალი დაიბრმავა საქართველოს თავს 

დამტყდარი უბედურებების მიმართ. ჩვენი სამშობლო მისთვის აღმოჩნდა პატარა პაიკი 

საერთაშორისო პოლიტიკის დიდ საჭადრაკო დაფაზე. მძიმეომგამოვლილი და ჯერ 

კიდევ მოუშუშებელჭრილობიანი წამყვანი ქვეყნებისთვის საბჭოთა რუსეთის ბაზარი 

უფრო მიმზიდველი იყო, ვიდრე მეზობლის უხეში ძალით დაპყრობილი და 

პატივაყრილი საქართველო და ეს ყველაფერი იმით დაგვირგვინდა, რომ ჯერ 1933 წელს 

პარიზში საქართველოს მთავრობის ლეგაცია გაუქმდა, რადგან რუსეთსა და საფრანგეთს 

შორის გაფორმდა თავდაუსხმელობის პაქტი და იმავე წელსვე დაისვა საკითხი საბჭოთა 

რუსეთის მიღებისა ერთა ლიგაში, რაც შემდეგ წარმატებით განხორციელდა.  

ამის შესახებ საფრანგეთში ქართული საელჩოს მდივანი სოსიპატრე ასათიანი 

წერდა: ,,საქართველოს საელჩოს არსებობა გაგრძელდა 1933 წლამდე...სანამ ფრანგებმა 

არ შეკრეს ,,ეგრეთ წოდებული ,,საბჭოეთისა და საფრანგეთის პაქტი“, რომლის 

თანახმადაც, ამ ორ სახელმწიფოს არ შეეძლო გაეჩერებინა თავის ტერიტორიაზე რაიმე 

ორგანიზაცია, წინააღმდეგი მეორისთვის“ (შარაძე 1991:80). 

ქართული ემიგრაციისათვის ბრძოლის ერთ-ერთ ფორმად მათ მიერ აგენტუ-

რული ქსელის შექმნა და მისი საშუალებით საქართველოსა თუ ევროპაში ფარული 

მოქმედება და სხვადასხვა ინფორმაციის მოპოვება-გავრცელება იქცა. როგორც საარქივო 

მასალის შესწავლით ირკვევა, ამ საქმიანობაში ჩართულები იყვნენ როგორც ცნობილი 

პოლიტიკური მოღვაწეები (ნოე რამიშვილი, კონსტანტინე გვარჯალაძე, სიმონ მდივანი 

და სხვები), ისე მათი მეუღლეები, განსაკუთრებით მარო რამიშვილი და სიმონ მდივნის 

მეუღლე ნელი, რასაც ადასტურებს 1926-1928 წლებით დათარიღებულ მათი მიმოწერა 

(სცსსა, ფ #2130, ა.1, საქმე #12).  
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დემოკრატიული რესპუბლიკის თვალსაჩინო პოლიტიკური მოღვაწის 

კონსტანტინე გვარჯალაძის წიგნი ,,საქართველოს მთავრობა ემიგრაციაში“ და მისი 

პირადი ფონდი, რომელიც დაცულია საისტორიო ცენტრალურ არქივში, დაწვრილებით 

მოგვითხრობს ქართული ემიგრანტული მთავრობის ქვეყნიდან წასვლის, მის მიერ 

განხორციელებული იმ ღონისძიებების ისტორია, რომელიც გულისხმობდა ევროპის 

ქვეყნების და საზოგადოებრიობის მაქსიმალურ ინფორმირებას საქართველოში 

დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ, ტრაგედიისა, რომლის მთავარი რეჟისორი და 

განმახორციელებელიც საბჭოთა რუსეთი იყო. გვარჯალაძის აღნიშნული ნაშრომი, 

შეიძლება ითქვას, ერთადერთია ემიგრანტულ ლიტერატურაში საზღვარგარეთ მყოფი 

მთავრობის საქმიანობს შესახებ. იგი, როგორც უშუალო მონაწილე ამ საქმიანობის, 

ევროპაში ემიგრანტული მთავრობის მიერ განხორციელებულ დიპლომატიურ და 

იდეოლოგიურ ღონისძიებებს დადებითად აფასებს. 

მაგრამ ეროვნული მთავრობის მიერ განხორციელებულმა ყველა ძალისხმევამ, 

მსოფლიოსთვის მიეწვდინათ ხმა, ამაოდ ჩაიარა. საერთაშორისო საზოგადოებრიობა და 

მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები, მიუხედავად მათი ხმამაღალი განცხადებებისა 

დემოკრატიულობისა და მცირე ერების თვითგამორკვევის უფლებების დაცვაზე, ვერ 

აღმოჩნდნენ მოწოდების სიმაღლეზე. მათ ვერ შეძლეს, რომ აღედგინათ ისტორიული 

სამართლიანობა და საქართველოს მფარველად მოვლენოდნენ. სწორედ ამის შესახებ 

სავსებით სამართლიანად აღნიშნავდა იმდედგაცრუებული აკაკი ჩხენკელი თავის 

ჩანაწერებში, რომ ,,მძიმე და სახიფათო გამხდარა პატარა სახელმწიფოთა მდგომარეობა, 

მათი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა თითქოს ქვიშაზედ დაწერილი გამოდგა, 

როგორც საშუალო საუკუნეებში ისინი ,,ვასალებად“ ქცეულან, ან კიდევ ლამობენ 

ასეთებად იქცნენ. ,,დიდები“ სწყვეტენ, ,,პატარანი“ ემორჩილებიან. უფლება და 

სამართლიანობა ენუქას ანდერძი გამოდგა“(შარაძე 1991:82). 

მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ ემიგრაციაში წასულ ქართველებს არ 

ჰქონდათ ერთსულოვნება. მათ სხვადასხვანაირად ესახებოდათ საქართველოს 

განთავისუფლების გზები, ამის გამო ისინი სხვადასხვა პოლუსზე აღმოჩნდნენ და 

თავისებური მეთოდებით ცდილობდნენ მიზნის მიღწევას-ემიგრანტების ერთი ნაწილი 

მიიჩნევდა, რომ სამშობლოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გზა გერმანიაზე გადიოდა 

და ამიტომ მათი ორიენტაცია გერმანიისკენ იხრებოდა, მეორე ნაწილი კი 
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ანტიჰიტლერულ კოალიციას ემხრობოდა, ან ნეიტრალიტეტს იცავდა (სულაძე 

2012:110). აზრთა ეს სხვადასხვაობა მათ შორის წარმოშობდა ურთიერთშუღლსა და 

ზოგჯერ სიძულვილამდე მისულ ურთიერთობას.  

სწორედ ამას გულისხმობდა გიორგი შარაძე ჯორჯიან თაიმსში გამოქვეყნებულ 

სტატიაში, როცა წერდა: ,,...ემიგრაციის დროს ისედაც აუტანელ ყოფას, შიმშილს, 

უმუშევრობას და სხვა ათას პრობლემას, თანამემამულეთა მიმართ უნდობლობა და 

შიში ერთვოდა თან...ნოე რამიშვილის მკვლელმა, პარმენ ჭანუყვაძემ, დანაშაულის 

საბაბად, დაკითხვაზე პირველად სწორედ მძიმე მატერიალური მდგომარეობა და მის 

გამომწვევ მიზეზად განსვენებული დაასახელა...“ (ჯორჯიან თაიმსი, #049, 2005:8). 

სოციალისტ-ფედერალისტი სიმონ მდივანი ლევილში გაგზავნილ ერთ-ერთ 

წერილში ექვთიმე თაყაიშვილს სთხოვდა შუამავლობას სოციალ-დემოკრატ იოსებ 

სალაყაიასთან არსებული უთანხმოების მოგვარებაში (სცსსა, ფ #2118, ა.1, საქმე #50, ფ. 

2-3). ჩვენთვის უცნობია შემდეგ როგორ წარიმართა საქმის ვითარება, მაგრამ ერთი რამ 

ცხადი იყო: მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვისა და პარტიული 

კუთვნილებისა, ემიგრანტების უმრავლესობას მაინც აერთიანებდა ერთი გრძნობა-

მონატრებული სამშობლოს დიდი სიყვარული და ერთი მიზანი-თავდაუზოგავი 

ბრძოლა მისი განთავისუფლებისათვის. 

როცა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პრობლემებზე ვსაუბრობთ, 

გვერდს ვერ ავუვლით იმ შეცდომებს, რაც საკუთრივ მმართველი მენშევიკური ძალის 

მიერ იქნა დაშვებული როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკური კურსით. აფასებენ 

რა ამ მოვლენებს ისტორიკოსები აპოლონ სილაგაძე და ვახტანგ გურული სტატიაში 

,,საქართველო და საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა“, სავსებით სამარ-

თლიანად მიუთითებენ, რომ 1918 წლის ნოემბრის შემდეგ ქართველ პოლიტიკოსებს არ 

ჰქონიათ გამოკვეთილი სახით პოლიტიკური ორიენტაციის კურსი, ისევე როგორც-

რუსეთის მოსალოდნელი აგრესიისგან თავის დაცვის პოლიტიკური გეგმა. ეს იმას არ 

ნიშნავდა, რომ არაფერი კეთდებოდა. პირიქით: 1920 წლის 7 მაისს დაიდო რუსეთ-

საქართველოს ხელშეკრულება, 1919-1920 წლებში ქართველი პოლიტიკოსები თავს არ 

ზოგავდნენ ანტანტის ქვეყნებთან, რადგან იმ დროს მხოლოდ ანტანტა წარმოადგენდა 

ერთადერთ ძალას, რომელსაც შეეძლო საქართველოს დამოუკიდებლობის გარანტის 

როლის შესრულება და რუსეთის შემოსვლისგან მისი დაცვა. მაგრამ არც პარიზის 
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კონფერენცია და არც რომელიმე ქვეყანა არ დათანხმდა წინ აღდგომოდა საბჭოთა 

რუსეთის დიდმპყრობელურ გეგმებს. მიუხედავად მცდელობებისა, ქართველმა 

პოლიტიკოსებმა საქართველოს გამოყვანა რუსეთის გავლენის სფეროდან ვერ შეძლეს, 

არარუსული პოლიტიკური ორიენტაციის კურსი წარმატებით ვერ დაგვირგვინდა. ეს 

იყო ობიექტური მოცემულობა, რომაელიც განსაზღვრა პირველი მსოფლიო ომის 

შემდეგ შექმნილმა საერთაშორისო მდგომარეობამ (საქართველოს რესპუბლიკა 1996:3). 

ამრიგად, მეოცე საუკუნის ოციანი წლების მკაცრმა ისტორიულმა მოვლენებმა 

დაქსაქსა და გააბნია ქართული ემიგრანტები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და მათი 

იმედი, რომ კვლავ თავისუფალ საქართველოში დაბრუნდებოდნენ, სამწუხაროდ 

იმედად დარჩა. ბევრმა მათგანმა უცხოეთში ჰპოვა აღსასრული. როგორც ელგუჯა 

მამუკელაშვილი თავის წიგნში ,,ი. სტალინი, შ. დე გოლი და ქართული ემიგრაცია“ 

აღნიშნავს, ზოგადად, საქართველოს ბედს განსაზღვრავდა მეოცე საუკუნის ურთულესი 

პოლიტიკური მოვლენები, საქართველოს ადგილი ევროპის სახელმწიფოთა 

ურთიერთობაში და ქართულ ემიგრაციაში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

მოძრაობის მსოფლმხედველობა (მამუკელაშვილი 2014:10). 
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თავი II. ეროვნული საგანძურის და საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის სახელმწიფო არქივის ოდისეა 

 

2.1 კიდევ ერთხელ ქართული ეროვნული საგანძურის თავგადასავლის 

შესახებ 
 

1921 წლის თებერვალში როცა წითელმა არმიამ ქვეყნის საზღვარი გადმოლახა და 

საქართველოს დამოუკიდებლობას საფრთხე დაემუქრა, დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობამ ნოე ჟორდანიას მეთაურობით ემიგრაციაში წასვლა გადაწყვიტა, რათა 

სამართალი ევროპაში ეძია, გამოეყენებინა მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი, რომ 

მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის მომხრობით, ერთა ლიგის, სოციალ-დემოკრა-

ტიული მოძრაობის თანადგომით ბოლშევიკური რუსეთის მოქმედება ინტერვენციად 

შეფასებულიყო მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის მიერ და დაებრუმებინათ 

სამშობლოსთვის დაკარგული თავისუფლება. 

რადგან ბოლშევიკების მიერ საქართველოს დაპყრობის საფრთხე რეალური იყო 

ამ დროს დღის წესრიგში დადგა ეროვნული საუნჯის საკითხიც, რომელიც კავკასიის 

მუზეუმისა და სამხატვრო გალერეის გარდა, თბილისის უნივერსიტეტშიც ინახებოდა. 

ეროვნული საგანძური განსაკუთრებულ დაცვას და მოვლა-პატრონობას საჭიროებდა და 

ეს უნდა ეკისრა ისევ ემიგრაციაში მიმავალ მთავრობას, ამიტომ მენშევიკებმა 

მიზანშეწონილად ჩათვალეს საუნჯის საზღვარგარეთ ევაკუაცია და ნოე ჟორდანიამ ამ 

საქმის შესრულება ექვთიმე თაყაიშვილს მიანდო.  

ექვთიმე თაყაიშვილი თავის ნაშრომში ,,დაბრუნება“ (,,ქართული სამუზეუმო 

ქონების ისტორიისთვის“), ეროვნული საგანძურის ოდისეის ორ ვარიანტს გვთავაზობს: 

პირველი ვარიანტი ,,განძეულობის საფრანგეთში გატანა“, დაწერილია საფრანგეთში, 

ხოლო მეორე ,,განძეულობის გატანის, საფრანგეთში შენახვისა და დაბრუნების 

ისტორია“-საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. პირველ ნაწილი უფრო თავისუფალი 

ხასიათისაა, სქემატურადაა ჩაწერილი, მეორე კი-კარგად მოფიქრებული და 

ჟანრობრივად უფრო გამართული. აქ ქართველი მეცნიერისგან იგრძნობა, რომ ამ 

ვარიანტს იგი წერს საბჭოთა კავშირში და რადგან იცის, რომ ყველა ნაშრომი გადის 

უმკაცრეს ცენზურას საბჭოთა სპეცსამსახურებისგან, ის ქება-დიდებას ასხავს საბჭოთა 

სახელმწიფოს დამსახურებას ფაშიზმის გამარჯვებასა და ეროვნული საგანძურის 
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სამშობლოში დაბრუნების საქმეში. მის პირველ წერილში განძის გატანის შესახებ 

ვკითხულობთ: ,,თბილისის დატოვებაზე ორი დღით ადრე მენშევიკური მთავრობის 

თავჯდომარემ საღამოს გამომიცხადა, ხვალ დილით ჩვენ ხაზინის ქონებას ევაკუაციას 

ვუშვრებით და ქუთაისში ვგზავნითო; საჭიროა მუზეუმების უძვირფასესი ნივთებიც 

გავხიზნოთო...შევატყობინე ეს ამბავი ყველა მუზეუმთა გამგეებს. მთელი ღამე 

დაუცხომლად იმუშავეს და დილით ყუთები მზად იყო...ყუთები გაიგზავნა 

ქუთაისში...როდესაც წითელი არმია ქუთაისს მოუახლოვდა ...გადაწყდა ქონება 

ჩატანილიყო ბათუმში, იქ მოთავსებულიყო საფრანგეთის კრეისერზე, ხოლო შემდეგ, 

თუ აუცილებელი გახდებოდა, საზღვარგარეთ ყოფილიყო წაღებული“ (თაყაიშვილი 

1991:480). 

აღნიშნულ ჩანაწერებში ექვთიმე თაყაიშვილი დაწვრილებით გადმოგვცემს 

საგანძურის მოგზაურობისა და თავს გადახდენილი სირთულეების ამბავს (იხილეთ 

დანართი #6). 

ეროვნული საუნჯის გატანას არაერთი მონოგრაფია მიუძღვნეს ქართველმა 

საბჭოთა ისტორიკოსებმა. მათ ნაშრომებში მენშევიკური მთავრობის ეს ნაბიჯი 

მკვეთრად უარყოფითად და დანაშაულის ტოლფასად არის შეფასებული, რადგან ისინი 

თვლიან, რომ ნოე ჟორდანიას არ ჰქონდა უფლება ქართველი ხალხის უკითხავად მიეღო 

ასეთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომ ეროვნულ განძს ბოლშევიკებისგან 

არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა. 

გივი ჟორდანია თავის ნაშრომში ,,დაბრუნებული საუნჯე“ ამბობს: ,,მენშევიკების 

მესვეურთა მიერ ეროვნული საუნჯის გატანა ერთ-ერთი დიდი დანაშაულია 

ბოროტებათა იმ მწკრივში, რაც მათ თავიანთი მმართველობის ჟამს ერის წინაშე 

მიუძღვით. ეს საქციელი დიდი დანაშაული იყო იმ დროს, როცა სამშობლოში ამ განძს 

საფრთხე არ ემუქრებოდა“ (ჟორდანია 1983:5).  

ამის დამადასურებელ ძირითად არგუმენტად, მეცნიერს მოჰყავს შემდეგი ფაქტი: 

1922 წლის ზაფხულში საქართველოს სსრ-ს მთავრობამ საბჭოთა რუსეთის 

მთავრობასთან აღძრა საკითხი საქართველოდან რუსეთში სხვადასხვა დროს გატანილი 

სამუზეუმო ექსპონატების სამშობლოში დაბრუნების შესახებ, ,,ვ.ი. ლენინის 

ინიციატივით საბჭოთა რუსეთის ცენტრალურმა აღმასრულებელმა კომიტეტმა 1922 

წლის 20 ივნისს მიიღო დადგენილება საარქივო და სამუზეუმო განძეულობათა 
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საქართველოსთვის დაბრუნების შესახებ“, რაც განხორციელდა კიდეც 1923 წლის 

გაზაფხულსა და ზაფხულში“, საქართველოს დაუბრუნდა რუსეთში სხვადასხვა დროს 

მალულად თუ აშკარად გატანილი საგანძური. ეს ფაქტი ლევილში მყოფ ექვთიმე 

თაყაიშვილს ამცნო მისმა მოწაფემ, ცნობილმა მეცნიერმა შალვა ამირანაშვილმა 1923 

წლის 17 მარტს მიწერილი წერილით (ჟორდანია 1983:4). 

ამგვარად, საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში მენშევიკების მიერ ეროვნული განძის 

გატანა ცალმხრივად შეფასებულია უარყოფითად და დანაშაულად. ეს არც ყოფილა 

მოულოდნელი, რადგან იმ პერიოდში ხდებოდა ისტორიის არნახული ფალსიფიკაცია-

გაყალბება, ეროვნულ მოღვაწეთა მოღალატეებად შერაცხვა, ხოლო რაც შეეხება 

საქართველოს პირველი რესპუბლიკისა და ემიგრაციის ისტორიას, მისი არა თუ 

ობიექტური კვლევა, ხსენებაც კი ტაბუდადებული იყო, ხოლო მაშინდელი ქართველი 

ეროვნული თუ პოლიტიკური მოღვაწენი მოიხსენიებოდნენ მხოლოდ სამშობლოს 

მოღალატის კონტექსტში. თუმცა ამის მიუხედავად, ისტორიის სამართალმა გვერდი 

ვერ აუარა ექვთიმე თაყაიშვილის იმ დიდი დამსახურებას, რაც მას მიუძღოდა 

საქართველოს ისტორიის შესწავლის, ეროვნული განძის მოვლა-პატრონობის, მისი 

სამშობლოსა და მომავალი თაობებისთვის გაწეული ფასდაუდებელი ღვაწლის წინაშე. 

გაყალბებულმა ისტორიამაც ვერ მიაყენა ჩრდილი მის უზარმაზარ მამულიშვილობას 

და თავდადებას. 

გივი ჟორდანიას ზემოთხსენებული მონოგრაფიაში დეტალურადაა აღწერილი 

ქართული საგანძურის თავგადასავალი დაწყებული 1921 წლის მარტიდან დამ-

თავრებული 1945 წლის 11 აპრილით. წითელი არმიის საქართველოში შემოჭრისთანავე, 

როცა გამარჯვება მტერზე შეუძლებელი გახდა და საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობამ დაიწყო მზადება ემიგრაციისთვის, გადაწყდა, რომ ხაზინის 

ქონებასთან ერთად თბილისიდან ქუთაისში უნდა გადაეტანათ სამუზეუმო ქონებაც და 

ეს უნდა ეთავა ექვთიმე თაყაიშვილს. ამის შესახებ მეცნიერს ამცნო ნოე ჟორანიამ 1921 

წლის 20 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე (ჟოდანია 1983:36). 

ცნობას ეროვნული საგანძურის საზღვარგარეთ გახიზვნის შესახებ ქართველი 

ინტელიგენციის ცნობილ წარმომადგენლებში დიდი ვნებათაღელვა გამოუწვევია. 

როგორც ჩანს, ბევრი მათგანი ამ აზრს არ ემხრობოდა, მათ შორის იყო თბილისის 

უნივერსიტეტის რექტორი ივანე ჯავახიშვილიც. როგორც შემდეგში ექვთიმე 
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თაყაიშვილი იხსენებდა, ამ ფაქტთან ივანეს დამოკიდებულება ყოფილა მკვეთრად 

უარყოფითი, ,,მაგრამ ეს რასაკვირველია, მიღებულ გადაწყვეტილებას ვერ 

შეცვლიდაო“,- დასძენდა შემდეგში ექვთიმე (ჟორდანია 1983:36). 

თვითონ ექვთიმე თაყაიშვილიც დიდი გულისტკივილით ტოვებდა სამშობლოს. 

,,რამდენი მეცნიერული ჩანაფიქრი, რამდენი განუხორციელებლი ოცნება მიმაქვს 

თან...ბედის დაცინვააო, რომ იტყვიან, სწორედ ეგ არის. მწვერვალთა დასაპყრობად 

შემართული ჭაობისაკენ დავქნდი. თანაც, ძალიან მაფიქრებს განძეულის ბედი. ვინ იცის 

რა იღბლისანი ვიქნებით იმ შორეულ ქვეყანაში სამშობლოდან ლტოლვილები და რას 

უქადის ჩვენს სანუკვარ განძეულს ეს ადგილ-გადანაცვლება?!“-წერდა საუნჯის 

უნებური მცველი ივანე ჯავახიშვილს გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე (ავერსი, #5, 

2007:60). 

 ამგვარად, განძის ბედი სამუდამოდ დაუკავშირდა ექვთიმე თაყაიშვილის 

პიროვნებას. ორ ათეულზე მეტი წლის განმავლობაში სწორედ იგი აღმოჩნდა საქარ-

თველოს საგანძურის უერთგულესი მცველიცა და მისი მეჭურჭლეთუხუცესიც. 

გივი ჟორდანიას მიხედვით, როცა ექვთიმე ნოესგან წამოვიდა, დაუყოვნებლივ 

შეუდგა მიღებული დავალების შესრულებისათვის სამზადისს. მან მაშინვე შეყარა 

სათათბიროდ თბილისის მუზეუმების გამგეები და თანამშრომლები და გადასცა მათ 

მთავრობის გადაწყვეტილება.  

მთელი ღამის შრომის შემდეგ, უკვე 21 თებერვლის 8 საათზე ყუთები 

გამზადებული სამუზეუმო ქონებით დაბეჭდილი იყო.  

მათი ტრანსპორტირება თბილისის უნივერსიტეტიდან რკინიგზის სადგურზე 

განხორციელდა 21 თებერვლის დილის ცხრა საათზე. აქ თავმოყრილი იყო უნივერ-

სიტეტის მესამე სართულზე მოთავსებული სამი მუზეუმის, ზუგდიდის ეკატერინე-

სეული სასახლის განძეულობა და კიდევ ის სახაზინო ქონება, რომელსაც საქართველოს 

მთავრობა თავის კუთვნილ ,,სავალუტო ქონებად თვლიდა“ (ჟორდანია1983:37-40). 

თბილისიდან ქუთაისში განძის გატანის შემდეგ, მალე, 25 თებერვლის წინა ღამეს 

იქითკენ გაემგზავრნენ ეროვნული მთავრობისა და დამფუძნებელი კრების წევრები, მათ 

შორის ექვთიმეც. ქუთაისში ეროვნულ საგანძურს შეემატა მარტვილისა და გელათის 

მონასტრის საუნჯეებიც. 1 მარტს ქუთაისში არჩეულ კომიტეტს, რომელიც 

დაკომპლექტებული იყო სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებისგან, გადაუწყვეტია 
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ეროვნული განძის ქუთაისიდან ჯერ ბათუმში, ხოლო შემდეგ საფრანგეთში გადატანა, 

ხოლო მის მცველად დაუნიშნავს ექვთიმე თაყაიშვილი და თანაშემწედ იოსებ 

ელიგულაშვილი. ამის შესახებ თვით ექვთიმე წერდა: ,,დამფუძნებელი კრების მიერ 

მეთვალყურედ დავინიშნე მე, ხოლო მთავრობის მიერ-ფინანსთა მინისტრის თანაშემწე 

იოსებ ელიგულაშვილი“ (თაყაიშვილი 1991:480).  

ამგვარად 1921 წლის 1 მარტიდან ექვთიმე თაყაიშვილი უკვე იურიდიულად 

ითვლებოდა ეროვნული საუნჯის მეთვალყურედ და ზედამხედველად, ხოლო ამ დროს 

შედგენილ დოკუმენტით საგანძურის პატრონად გამოცხადდა საქართველოს 

მენშევიკური მთავრობა. შემდგომში ამ ფაქტმა გარკვეული სიძნელეები და საფრთხეები 

შეუქმნა საგანძურს (ჟორდანია 1983:41-44). 

როცა აუცილებელი გახდა ქუთაისის დატოვებაც და მთავრობამ ბათუმში 

გადასვლა არჩია, გადაწყდა, სამუზეუმო ქონებაც ბათუმში ჩაეტანათ. ევაკუაციის წინა 

ღამით ქუთაისის ხაზინაში ექვთიმე თაყაიშვილი, ი. ელიგულაშვილი, კ. კანდელაკი, 

თბილისის ხაზინის გამგე ბეკი და სხვანი შეუსვენებლივ მუშაობდნენ. საჭირო იყო იქ 

თავმოყრილი დიდძალი განძეულობის აღრიცხვა, დახარისხება, ყუთებში ჩალაგება, 

რკინიგზის სადგურზე გადაზიდვა. დილისთვის ყუთები სადგურში გადაიტანეს 

(სურგულაძე 1977:188). 

პირველ მარტს ექვთიმე თაყაიშვილი მეუღლითურთ ბათუმს გაემგზავრა იმავე 

მატარებლით, რომელსაც განძი გადაჰქონდა. მათ 4 დღე დაჰყვეს ბათუმის სადგურში, 

მატარებლის ვაგონში და განძეულობას დარაჯობდნენ. აქვე მოიტანეს ყოფილი დიდი 

მთავრის სასახლის ბიბლიოთეკაც. 

ბათუმში საკმაოდ დაძაბული ვითარება იყო. ბოლშევიკები თითქმის მთელ 

საქართველოში გამარჯვებას ზეიმობდნენ, მხოლოდ აჭარა რჩებოდა მენშევიკების 

უკანასკნელ იმედად. მაგრამ 11 მარტს თურქი ასკერები გამოჩნდნენ ქალაქში ყარაბექირ 

ფაშას მეთაურობით. ისინი ცდილობდნენ, ესარგებლად საერთო არეულობით, ხელი 

მოეთბოთ და აჭარა მიეტაცებინათ. მათი იმედები არ გამართლდა, რადგან საბჭოთა 

რუსეთის მიერ ბათუმისკენ გადმოსროლილმა სპეციალურმა დამკვრელმა ჯგუფებმა-

მე-18 საკავალერიო და 28-ე მსროლელმა დივიზიებმა ქალაქი ალყაში მოაქციეს 

(სურგულაძე 1977:189).  



36 
 

16 მარტს მენშევიკებმა დამფუძნებელი კრების უკანასკნელი სხდომა ჩაატარეს და 

გადაწყვიტეს ბრძოლის გასაგრძელებლად გახიზნულიყვნენ საფრანგეთში. ჯერ კიდევ 5 

მარტს, ექვთიმე თაყაიშვილმა მთავრობისგან განკარგულება მიიღო, რომ მცველებს 

განძეულობა საფრანგეთის კრეისერ ,,ერნსტ რენანზე“ გადაეტანათ (სურგულაძე 

1977:188). 

გივი ჟორდანიას ცნობით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე 

ემიგრაციაში წასულიყო საფრანგეთში, გარკვეული როლი ჰქონდა ნათამაშები 

საფრანგეთის მთავრობის სრულუფლებიან დესპანს კავკასიაში აბელ შევალიეს, 

რომელიც ამ დროს ქუთაისში იმყოფებოდა. თავისი მთავრობის სახელით მან ალბათ 

შესთავაზა თავშესაფარი საფრანგეთში ქართველ ემიგრანტებს და იქ მოხდა ეროვნული 

განძის გატანაც. ამასვე ადასტურებს ექვთიმე თაყაიშვილიც და ამბობს, რომ სწორედ 

შევალიეს ,,განკარგულებით ის განძეულობაც და მთავრობის ქონებაც მოთავსებულ იქნა 

სამხედრო გემზე, რომელსაც სახელად ერქვა ,,ერნსტ რენანი“(სულ 187 საცავი 

ერთეული), რაც შეეხება განძის მცველებს, ექვთიმე თაყაიშვილს და იოსებ 

ელიგულაშვილს, მათ ჯერ გემის კაპიტანმა არ მისცა უფლება აღნიშნული გემით 

გამგზავრების, ვინაიდან ,,გემი მოქმედებდა შავ ზღვაზე და ამიტომ მასზე არასამხედრო 

პირთა ყოფნა არ შეიძლებოდა“ (თაყაიშვილი 1991:480), ხოლო მეორე დღეს, როცა 

ნავსადგურში მივიდნენ ექვთიმე თაყაიშვილი და მისი თანამგზავრები, ,,ერნსტ რენანი“ 

გაპარული დახვდათ. იგი კაპიტანმა ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე წაიყვანა 

სტამბულისკენ. ამიტომ საგანძურის მცველებს ცალკე გემით მოუხდათ სტამბულში 

ჩასვლა, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ საქართველოს საკონსულოში 14 მარტიდან 20 

მარტამდე, ხოლო შემდეგ ქართული განძი ,,ერნსტ რენანიდან“ გადატვირთეს 

სამხედრო-სატრანსპორტო გემ ,,ბიენ ჰოაზე“. ამ გემზე სულ იყო განძის და სხვა 

ქონებით დატვირთული 248 ყუთი და ერთი კალათი. ყველა განკარგულებას იძლეოდა 

აბელ შევალიე, რომელიც ქართველ მცველებს საერთოდ არაფერს ეკითხებოდა. მისივე 

ბრძანებით, აღნიშნულ გემზე მოუთავსებიათ ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე და ი. 

ელიგულაშვილი. 20 მარტს ,,ბიენ ჰოამ“ სტამბულიდან გეზი აიღო საფრანგეთისკენ 

არაპირდაპირი გზით. ქართული საუნჯის მოგზაურობა ხმელეთითა და ზღვით 

გაგრძელდა თითქმის 48 დღე (იხილეთ დანართი #6) (ჟორდანია 1983:50-54). 



37 
 

მანამდე, 17 მარტს საქართველოს რევკომისა და ეროვნული მთავრობის 

წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვდნენ ქუთაისში. თითქოს შედგა შეთანხმება, რომ 

მენშევიკებს დაუყოვნებლივ უნდა შეეწყვიტათ ყოველგვარი წინააღმდეგობა, მაგრამ ეს 

ვერ შესრულდა, რადგან 18 მარტს, დილით მთავრობა ზოგიერთი ერთგული პირის 

თანხლებით იტალიის გემ ,,ფერენ-ჟოზეფ მირილით“ პარიზისკენ გაემგზავრა. ბათუმში 

კი ამავე დღეს შევიდა მე-18 ცხენოსანთა წითელი დივიზია და 292-ე მსროლელთა 

პოლკი. მათ ქართული დივიზიის მეთაურებთან ერთად 21 მარტისათვის მთელი 

ბათუმი თურქებისგან გაწმინდეს (სურგულაძე 1977:191-192). 

რაც შეეხება ქართული საგანძურის ოდისეას, როცა 1921 წლის 10 აპრილს გემი 

,,ბიენ ჰოა“ მარსელის ნავსადგურში შევიდა, მას იქ დახვდა ფრანგების სამხედრო დაცვა 

და საფრანგეთში საქართველოს ელჩის აკაკი ჩხენკელის წარგზავნილი პირები: ზურაბ 

ავალიშვილი და ანდრია დეკანოზიშვილი. მათ ექვთიმე თაყაიშვილსა და იოსებ 

ელიგულაშვილთან ერთად შეადგინეს ოთხკაციანი კომისია, რომელსაც დაევალა 

საქართველოდან წამოღებული ყველა ნივთის გადარჩევა: ,,სამუზეუმო“ ნივთები უნდა 

მოეთავსებინათ ცალკე ყუთებში და მიებარებინათ საფრანგეთის ბანკის მარსელის 

განყოფილებისთვის, ხოლო ,,არასამუზეუმო“ ქონება პირდაპირ უნდა გადასულიყო 

რესპუბლიკური მთავრობის განკარგულებაში და იგი მოთავსდებოდა ეროვნული 

საზოგადოების საწყობში.  

კომისიის მუშაობა ერთ თვეს გაგრძელდა. მან შეამოწმა და აღწერა 124 ყუთი, 

ხოლო 125-თვის ხელი არ უხლია. ბანკში მიბარებულ იქნა ყუთები, რომელთა ნომრები 

იყო 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 და მათი მყუდროება 13 წელი 

არაფერს დაურღვევია. ამაზე ექვთიმე თაყაიშვილი წერდა: ,,სამუზეუმო ქონების 

შენახვის სასყიდლად მარსელის ბანკმა წელიწადში 2.500 ფრანკი მოითხოვა, მას მერე ის 

ნივთები ხელუხლებლად ინახებოდა სანამ საფრანგეთის მთავრობამ არ გააუქმა 

მენშევიკების ლეგაცია“ (თაყაიშვილი 1991:477-482). 

ამასობაში ემიგრანტულმა მთავრობამ 1922 წელს ლევილის შატო შეიძინა და 

რადგან ექვთიმე თაყაიშვილს პარიზში ცხოვრების სახსარი არ გააჩნდა, მან 

მეუღლითურთ იქ დაიდო ბინა. ლევილის შატოს მეორე სართულზე მათთვის 

მიუჩენიათ ორი ოთახი. აქვე დაუწყვიათ 15 ყუთი სავსე საეკლესიო ნივთებითა და 

არქეოლოგიური მასალებით, კედლებზე კი 7 ყუთით მიტანილი 21 სურათი 
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დაუკიდიათ. ეს ყუთები სამშობლოში წამოღებამდე მხოლოდ ერთხელ გახსნილა, 

როდესაც გერმანელები შეიჭრნენ პარიზში. მაშინ ვიღაცის მიერ დასმენილი ექვთიმე 

თაყაიშვილი გაჩხრიკა განძის მაძებარმა სამმა ნაცისტმა, მაგრამ მათთვის სასურველი 

ვერაფერი უნახავთ (მეგრელიძე 1989:82).  

ქართული საგანძურისათვის საფრანგეთში ახალი თავგადასავალი დაიწყო. მას 

ბევრი მტერ-მოყვარე გამოუჩნდა და არაერთხელ დაემუქრა საფრთხე როგორც 

კონკრეტული პიროვნებების, ისე მსოფლიოს მუზეუმების მხრიდან. ექვთიმე 

თაყაიშვილის ცნობით, ,,პირველ ყოვლისა მოვიდა ნიუ-ორკის ხელოვნების მუზეუმის 

დირექტორი და დაუწყო მოლაპარაკება მენშევიკებს, რომ მიეყიდათ მათთვის 

მინანქრიანი ხატები და მედალიონები, ჩვენებურ მინანქართა ერთი დიდი კოლექცია ამ 

მუზეუმს ადრე ჰქონდა შეძენილი ზვენიგოროდსკისაგან, რომელიც ალექსანდრე 

მესამის დიდი მოხელე იყო...ზვენიგოროდსკიმ ჩვენ მინანქრებში ნიუ-ორკის ,,მეტ-

როპოლიტენ მუზეუმისაგან“ მიიღო 200000 მანეთი, რაც იმ დროისათვის ერთობ დიდი 

ფული იყო...“ (თაყაიშვილი 1991:482-483). 

მეტროპოლიტენის დირექტორს შეეტყო რა ემიგრანტების გაჭირვებული მდგო-

მარეობა, მან განძის გაყიდვის მოტივით მიმართა მთავრობის თავჯდომარეს. ამან რომ 

ექვთიმე თაყაიშვილის ყურამდე მიაღწია, მან განძის გაყიდვაზე ცივი უარით 

გაისტუმრა დირექტორიცა და თავჯდომარეც, იმ მოტივით, რომ ეს საგანძური იყო 

ქართველი ხალხის საკუთრება და მისი გაყიდვის უფლება არავის არ ჰქონდა. 

შემდეგ ბრიტანეთის მუზეუმი მოვიდა წინადადებით ემიგრანტებთან, რომ 

ახალგორის განძიდან რომელიმე საუკეთესო ნივთი დაეთმოთ მისთვის, სამაგიეროდ 

ისინი ქართველებს ჰპირდებოდნენ მთელი ეროვნული საუნჯის უსასყიდლოდ შენახვას 

ინგლისის განძთსაცავებში, მაგრამ ექვთიმე თაყაიშვილმა ისინიც უარით გაისტუმრა და 

,,კვლავ მოისპო ნივთების გაყიდვისა და დათმობის საკითხი“ (თაყაიშვილი 1991:483-

484). 

ახალი საფრთხე საგანძურისთვის ახლა ქართველისგან წამოვიდა. ამ დროს 

საფრანგეთში ცხოვრობდა გრაფ ობოლენსკის ქვრივი, სამეგრელოს უკანასკნელი 

მთავრის ნიკო დადიანის ასული სალომე. მან პრეტენზია განაცხადა სამეგრელოს 

მთავრის ოჯახიდან წამოღებულ ნივთებზე, რომელიც მენშევიკურმა მთავრობამ ჯერ 

კიდევ 1920 წლის 21 დეკემბრის დეკრეტით სახელმწიფოს კუთვნილებად გამოაცხადა 
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(მარსელში მიბარებული ზუგდიდის ყუთები იყო #5, 18, 22, 24, 26, 27, 36) და 

დახმარებისათვის სასამართლოს მიმართა. როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი გადმოგვცემს, 

,,კომბინატორებმა დიდი ფული დახარჯეს ობოლენსკის ქვრივის დასახმარებლად-იმ 

იმედით, რომ პროცესს მოიგებდნენ და ერთი ათად მეტ თანხას მიიღებდნენ.“ ერთი 

მათგანი ექვთიმეს სიკვდილითაც კი ემუქრებოდა, მაგრამ მათი ყველა მცდელობა ამაო 

გამოდგა, რადგან ქვრივმა პროცესი წააგო და ამის შემდეგ მან გერმანიას მიაშურა 

(თაყაიშვილი 1991:477-485). 

საერთაშორისო მდგომარეობა მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ერთობ 

არასტაბილური გახდა. 1933 წელს ნაციზმმა გაიმარჯვა გერმანიაში, რამაც 

რადიკალურად შეცვალა დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის 

მიმართ. თუ ეს ქვეყნები 30-იან წლებამდე, ასე თუ ისე, სიმპათიურად იყვნენ 

განწყობილნი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისადმი, ყველა 

საშუალებით ებრძოდნენ საბჭოთა კავშირს და იგი უდიდესი ბოროტების საწინდრად 

მიაჩნდათ, ახლა მასთან დაახლოების გზებს დაუწყეს ძიება. სსრკ ცნეს გერმანიამ, 

პოლონეთმა, ფინეთმა (1923 წ.); დიდმა ბრიტანეთმა, იტალიამ, დანიამ, ნორვეგიამ, 

შვედეთმა, ავსტრიამ, საბერძნეთმა (1924 წ.). ამ მხრივ არც საფრანგეთი ყოფილა 

გამონაკლისი, მისთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა საბჭოეთთან დაახლოების ტენდენცია 

და პირველი რაც გააკეთა იყო ის, რომ 1933 წელს მან ლეგაცია გაუუქმა მასთან 

შეხიზნულ საქართველოს ემიგრანტულ მთავრობას. 1935 წლის 2 მაისს დაიდო 

საფრანგეთ-საბჭოთა კავშირის ურთიერთდახმარების პაქტი, რომლის მეხუთე მუხლი 

ავალდებულებდა ორივე სახელმწიფოს, არ ჩარეულიყო ერთმანეთის საშინაო საქმეებში. 

ეს პირდაპირ ეხებოდა ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციას.  

ამ პერიოდში კიდევ ერთხელ დადგა საფრთხის წინაშე ქართული საგანძურის 

ბედიც: 1934 წლის 8 მაისს საფრანგეთის სასამართლომ უპატრონოდ გამოაცხადა 

ქართული საუნჯე და გამოიტანა დადგენილება, რომ იგი შესანახად გადასცემოდა პიერ 

დოჟონს, რომელსაც ებარა ასევე მეფის რუსეთის მთავრობის მიერ დატოვებული ქონება. 

მან საგანძური ჩაიბარა 1934 წლის 30 ნოემბერს, ხოლო ნივთების ფრანგული სია 

შეადგინეს იმავე წლის სექტემბერ-ოქტომბერში (თაყაიშვილი 1991:478). 

 როგორც ელგუჯა მამუკელაშვილი თავის ნაშრომში ,,ი. სტალინი, შ. დე გოლი და 

ქართული ემიგრაცია“ წერს, 1935 წლის 9 აპრილს საქართველოს განათლების სახალხო 
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კომისარიატის სამეცნიერო დაწესებულებათა სამმართველოს უფროსის, ვუკოლ 

ბერიძის სახელზე მოვიდა წერილი, რომლის ავტორიც იყო ექვთიმე თაყაიშვილი. 

წერილი იტყობინებოდა, რომ მარსელის ბანკში სამუზეუმო საგანძურის შენახვისთვის 

დაწესებული თანხის გადაუხდელობის გამო, რომლის ფასიც შეადგენდა წელიწადში 

2500 ფრანკს, საფრანგეთის მთავრობამ 1935 წლის აპრილში ქართველი ერის კუთვნილი 

ისტორიული ნივთები უპატრონო ქონებად გამოაცხადა და მოახდინა მისი სრული 

კონფისკაცია (მამუკელაშვილი 2014:174). 

 ექვთიმე თაყაიშვილმა კიდევ ერთხელ სცადა განძეულის გადარჩენა. მან 1935 

წელს ნოე ჟორდანიას მთავრობისადმი წარდგენილი განცხადების პასუხად, მისგან 

მიიღოდა დადგენილება, რომლის ძალითაც მას უფლება ჰქონდა მოქცეულიყო 

საჭიროების შესაბამისად და გაეკეთებინა ყველაფერი საუნჯის დასახსნელად 

თაყაიშვილი 1991:477).  

და აქედან დაიწყო მეცნიერის თავდაუზოგავი ბრძოლა საუნჯის დასაცავად. 

განძის ერთგულმა მცველმა შეადგინა მოხსენება სასაფრანგეთის მთავრობის 

სახელზე, სადაც იგი წერდა: ,,ის სამუზეუმო განძეული, რომელიც სასამართლომ 

დოჟონს ჩააბარა არ ეკუთვნის არც საქართველოს მთავრობას და არც...რუსეთის ყოფილ 

მთავრობას; იგი შეადგენს ისეთ კერძო დაწესებულეათა კუთვნილებას, როგორიც იყო 

,,ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“ და მისი მუზეუმი, 

ჩემ მიერ დაარსებული ,,საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება“, 

საქართველოს სამღვდელოების ,,საეკლესიო მუზეუმი“ და კერძოდ დაარსებული 

მხატვართა საზოგადოება. ამ საზოგადოებებმა თავიანთი ქონება შესანახად და 

მოსავლელად მიაბარეს მთავრობას და ამიტომ იგი ამ უკანასკნელის სახელზე იყო 

შეტანილი საქართველოს ბანკში“ (თაყაიშვილი 1991:487). 

მან მოხსენების ერთი პირი საქართველოშიც გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს-

იმჟამად მეცნიერების მთავარი სამმართველოს უფროსს, რათა მას ყველაფერი შეეტყო-

ბინებინა საქართველოს მთავრობისთვის და დაეგეგმათ სათანადო ღონისძიებები 

ეროვნული საუნჯის დასახსნელად.  

1935 წლის ბოლოს მარსელის ბანკიდან ქართული საგანძური გადატანილი იქნა 

პარიზში, ნაციონალურ სათაო ბანკში, სადაც მთავრობასთან შეთანხმებით პარიზის 

ბანკის მოხელეებმა საქართველოს სახელმწიფო და სამუზეუმო ბეჭდებით დალუქული 
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ყუთები გახსნეს და შეადგინეს ქართული საგანძურის ,,ფრანგული აღწერილობა“, თანაც 

ისე, რომ ამ პროცესს არ დაასწრეს საქართველოს მთავრობის არც ერთი წევრი, მათ 

შორის არც ექვთიმე თაყაიშვილი. ემიგრანტულ მთავრობას ჩამოერთვა კანონიერი 

უფლება ქართული განძის საკუთრებაზე.  

ამიერიდან თაყაიშვილი კონფისკაციაქმნილი განძის შესახებ არავითარ ცნობას არ 

იღებდა და შიშობდა, ქართველი ერის ისტორიული საგანძური კომერციული 

გარიგებების მსხვერპლი არ გამხდარიყო. მითუმეტეს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

აქამდეც იყო არაერთი მცდელობა მსოფლიოს მდიდარი კოლექციონერების, ამერიკისა 

და ინგლისის მუზეუმების მხრიდან ქართული განძის შესყიდვის, ასევე დადიანების 

მემკვიდრის, სალომე დადიანის პრეტენზიები ზუგდიდის საგანძურზე, რაზედაც 

საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი ცივი უარით პასუხობდა (მამუკელაშვილი 

2014:174). 

1935 წლიდან 1943 წლამდე ქართული ნივთები ინახებოდა პარიზის ნაციონალურ 

ბანკში, 1944 წლის იანვარში გერმანელთა მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან 

აცილების მიზნით ექვთიმე თაყაიშვილი ქართულ სათვისტომოსთან დამეგობრებულ 

ფრანგ პიერ ჟოდონთან ერთად იღებს სახიფათო გადაწყვეტილებას, ოკუპირებული 

პარიზის ბანკიდან ჩუმად გამოაქვთ ქართული საგანძური და ვერსალის ნაციონალური 

ბიბლიოთეკის სარდაფში ნაგავთან ერთად მალავენ (ქართველიშვილი...2012-2013:142). 

1944 წლის ზაფხულში გერანელებისგან საფრანგეთის განთავისუფლების შემდეგ, 

საფრანგეთის მთავრობამ აქტიური მზადება დაიწყო იმისათვის, რომ ქართული 

საუნჯისთვის ნამდვილ პატრონად ლუვრის მუზეუმი გამხდრიყო (მამუკელაშვილი 

2014:174).  

ამის შესახებ ექვთიმე თაყაიშვილი გულისტკივილით წერდა, რომ მაშინ როცა 

ქართული განძი გადაურჩა გერმანულ ფაშიზმს, ,,დემოკრატიულმა“ საფრანგეთმა 

კინაღამ გამოგლიჯა ქართველებს ხელიდან მისი უძვირფასესი საუნჯე ,,აქაო და 

ემიგრანტები ნამდვილ მთავრობას აღარ წარმოადგენენ“, საქართველოს თავისი 

საბჭოთა მთავრობა ჰყავს და მაშასადამე ემიგრანტების ქონება, ამდენი ხნის გასვლის 

გამო, ლუვრის საკუთრებად უნდა იქცესო (თაყაიშვილი 1991:494). 

მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის ფაშიზმზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვებამ 

არნახულად განამტკიცა და აამაღლა მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი. 1944 
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წლისზაფხულში საფრანგეთიც განთავისუფლდა ნაცისტებისგან და ოქტომბერში 

შეიქმნა საფრანგეთის დროებითი მთავრობა შარლ დე გოლის მეთაურობით. ეს 

ხელისუფლება კანონიერად სცნეს საბჭოთა კავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა 

შტატებმა. საბჭოთა კავშირის ელჩად საფრანგეთში ბოგომოლოვი დაინიშნა.  

საფრანგეთის ახალი მთავრობისადმი საბჭოთა კავშირის კარგმა დამოკიდებუ-

ლებამ ექვთიმე თაყაიშვილს იმედი ჩაუსახა. მან საქართველოს განძეულის 

მდგომარეობა აღწერა საბჭოთა ელჩისადმი მოხსენებით ბარათში და მოითხოვა, 

საქართველოს კუთვნილი ქონების სამშობლოში დაბრუნების საქმეში ბოგომოლოვს 

ეშუამდგომლა ახლი მთავრობის წინაშე. საბჭოთა ელჩმა ეს თხოვნა შეასრულა და დე 

გოლს ქართული საუნჯის ბედი აცნობა. საფრანგეთის ლიდერმაც დასტური მისცა 

ქართული საგანძურის სამშობლოში დაბრუნებას, მას ექვთიმე თაყაიშვილის 

განცხადებაზე დაუწერია ,,დაუყოვნებლივ დაბრუნდეს“ (ჟორდანია 1983:139).  

თუ როდის დაადო მან ასეთი რეზოლუცია განცხადებას, ჩვენთვის უცნობია, 

ერთი რამ ცხადია, ამ მოქმედებით დე გოლს ნამდვილად უნდოდა პოლიტიკური 

ქულების დაწერა თავის სასარგებლოდ სტალინის წინაშე მათი შეხვედრის დროს. 

1944 წლის დეკემბერში, როცა დე გოლი მოსკოვში ჩავიდა და 10 დეკემბერს 

გაფორმდა საფრანგეთ-საბჭოთა კავშირს შორის 20 წლიანი ხელშეკრულება 

მეგობრობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ, სწორედ ამ დროს გადაწყდა ქართული 

საგანძურის საბოლოო ბედიც-იგი უნდა დაბრუნებოდა დედასამშობლოს (სურგულაძე 

1977:222-223). 

ამ პერიოდში არც ქართველი მეცნიერები მსხდარან გულხელდაკრეფილები. 1944 

წლის მეორე ნახევრიდან, როცა საბჭოთა ჯარებმა დაიწყეს აღმოსავლეთ ევროპის 

განთავისუფლება ფაშისტებისგან, მოსკოვში იმყოფებოდა მეცნიერებათა აკადემიის 

წევრ-კორესპონდენტი შალვა ამირანაშვილი, რომელიც კარგად იყო ინფორმირებული 

ქართული საუნჯის ბედ-იღბლის შესახებ. მან აქ შეიტყო საფრანგეთის ხელმძღვანელის 

შარლ დე გოლის მოსკოვში ვიზიტის ამბავი. დგებოდა მომენტი, როცა შესაძლებელი 

ხდებოდა ქართული ეროვნული საგანძურის საქართველოში დაბრუნების ამბის 

გადაწყვეტა სამთავრობო დონეზე, თუ სტალინი დე გოლს სთხოვდა განძის დაბრუნებას 

(მამუკელაშვილი 2014:176). 
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შალვა ამირანაშვილმა წერილობითი თხოვნით მიმართა სტალინს აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით და კიდეც მიიღო თანხმობა საბჭოთა უმაღლესი 

ეშელონებიდან. 1944 წლის 18 ნოემბერს იგი გამოიძახეს საქართველოს კომპარტიის 

ცენტრალური კომიტეტის მდივან კანდიდ ჩარკვიანთან და გააცნეს დადგენილება, 

რომლის ძალითაც საგანძურის საკითხის მოსაგვარებლად საფრანგეთში უნდა 

გამგზავრებულიყვნენ შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია. ეს გულისხმობდა დიდი 

მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას, პირველ რიგში გატანილი ნივთების ზუსტი 

სიის შედგენას. ამაში მას დაეხმარა ჯერ კიდევ 1921 წლის მეორე ნახევარში მის მიერ 

საბჭოთა ხელისუფლების დავალებით შესრულებული სამუშაო, რომელიც 

გულისხმობდა საფრანგეთში გატანილი თუ ქვეყანაში დარჩენილი ნივთების სრულ 

ინვენტარიზაციას (მამუკელაშვილი 2014:176). 

რაც შეეება ემიგრანტულ მთავრობას, საბჭოთა კავშირის გამარჯვებამ მსოფლიო 

ომში საბოლოოდ დაასამარა ემიგრანტული მთავრობის სამშობლოში დაბრუნების 

იმედი. მისი ჩანაფიქრი არ გამართლდა, პოლიტიკური გზებით მან ვერ მოახერხა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დაბრუნება. ვალიკო ჩუბინიძის ცნობით ნოე 

ჟორდანიას კავშირი ჰქონია სტალინთან. როცა იგი 1945 წლის 15 იანვარს ლევილში 

ჩავიდა ჟორდანიას სანახავად, მისგან შეიტყო ამბავი ქართული განძის შესახებ, 

რომელიც ქართველებმა გერმანიის ოკუპაციისგან დაიცვეს, ახლა კი საფრთხე 

ფრანგებისგან ემუქრებოდა. ბოლშევიკები ისედაც ჟორდანიას აწერდნენ ამ საგანძურის 

გაფლანგვა-გაყიდვას, ამიტომ ნოე ჟორდანიას სურვილი იყო მისი უკან, სამშობლოში 

დაბრუნება და ამ საქმეში ვალიკო ჩუბინიძეს ევგენი გეგეჭკორი და ექვთიმე 

თაყაიშვილი დაეხმარებოდნენ (შარაძე 1988:53-55). 

ამასვე ადასტურებს გიორგი ერაძის 1965 წლის 24 მაისით დათარიღებული 

წერილი ცნობილი ქართველი მწერლისა და რეჟისორის რევაზ თაბუკაშვილისადმი, 

სადაც გიორგი ერაძე წერს: ,,რომ განძეულობა არ დაღუპულიყო, ყოველგვარ 

მოსალოდნელი ხიფათის თავიდან ასაცილებლად, დამოუკიდებელი საქართველოს 

მთავრობამ გადასწყვიტა გაეტანა ის საზღვარგარეთ და იქ შეენახათ...განძეულობა 

ჩამოტანილ იქნა მარსელში და მოთავსებული ბანკში. როდესაც საფრანგეთის 

მთავრობამ რუსეთის მეფის მთავრობის ძველი ვალების გასანაღდებლად ყადაღა 

დაადო პარიზში არსებულ რუსეთის ქონებას, მან საქართველოს განძეულობაც 
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გადმოიტანა მარსელიდან პარიზში და მოათავსა მის გვერდით...ომი რომ დასრულდა, 

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ყოველგვარი ზომები, რომ საქართველოს 

განძეულობაზედ მოეხსნათ ყადაღა. საფრანგეთის მთავრობამ გამოიჩინა კეთილი 

განწყობილება და გაათავისუფლა. საქართველოს მთავრობამ არ დაახანა და 

გადასწყვიტა გამოეტანა განძეულობა და გაეგზავნა საქართველოში. მისი 

საქართველოში ჩატანა აგრეთვე დაევალა ბ-ნ ექვთიმე თაყაიშვილს, რაც მან ყველაფერი 

უნაკლოდ ჩაიტანა საქართველოში და გადასცა ხელისუფლებას“ (სცსსა, ფ.#2125, ა.1, 

ს.#59). 

ასე მიუახლოვდა დასასრულს ქართული საგანძურის ოდისეა. საფრანგეთის 

თავჯდომარის დე გოლის სპეციალური განკარგულებით, საფრანგეთის ნაციონალური 

ბანკის მიერ კონფისკაცია ქმნილი ქართული საუნჯე ყოველგვარი გამოსყიდვის გარეშე 

1944 წლის დეკემბერშივე დაუბრუნდა მის ისტორიულ მეპატრონეს. ამ საქმის 

ორგანიზება საბჭოთა კავშირის მხრიდან დაევალათ საფრანგეთში მივლინებულ შალვა 

ამირანაშვილს და პეტრ შარიას. ისინი 1945 წლის იანვარში ჩავიდნენ პარიზში და 

საგანგებო ნებართვის მიღების შემდეგ, მათ ვერსალის სასახლის სიძველეთსაცავებიდან 

ქართული განძი გადაიტანეს საბჭოთა საელჩოში. თითქმის თვენახევრის განმავლობაში, 

შალვა ამირანაშვილმა და პეტრე შარიამ ექვთიმე თაყაიშვილის ხელმძღვანელობით 

დაათვალიერეს და დაადასტურეს ქართული საუნჯის სრულყოფილი შემადგენლობა 

და მოამზადეს პირობები მისი სამშობლოში დაბრუნებისთვის (მამუკელაშვილი 

2014:179).  

საფრანგეთის საქართველოში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ექვთიმეს 

გამოსათხოვარი საღამო მოუწყეს ლევილის ბინადრებმა, სადაც დიდმა მეცნიერმა ფეხზე 

ადგომით დალია ნოე ჟორდანიას სადღეგრძელო: ,,ნოე, მე იქ შენი ბრძანებით მივდივარ, 

იცოდე... მე ვიყავ და ვრჩები საქართველოს დამოუკიდებლობის ნიადაგზედ. იქაც და 

აქაც მუდამ გვერდში ვუდექი ეროვნულ მთავრობას და ვრჩები მისი ერთგული და 

ვიზიარებ საზღვარგარეთ მის მუშაობას, რადგან პირნათლად ასრულებთ დამფუძ-

ნებელი კრების დავალებას“ (შარაძე 1988:57). 

პარიზულ არქივში აღმოჩნდა თაყაიშვილის 1943 წლის 26 დეკემბრის ანდერძი, 

რომლის მიხედვითაც ღვაწლმოსილი მეცნიერი თავის საარქეოლოგიო და საისტორიო 
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მასალებს, გეგმებს, ნაშრომებს უტოვებდა თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტს, 

ხოლო წიგნებს-ლევილის ბიბლითეკას (იხილეთ დანართი #1 ) (შარაძე 1988:59). 

1945 წლის 11 აპრილს ექვთიმე თაყაიშვილი განძთან ერთად საქართველოში 

დაბრუნდა. მოხუცი მეცნიერი სიცოცხლის ბოლომდე საბჭოთა სპეცსამსახურების 

მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. ამას გულისხმობდა გიორგი ერაძე თავის ერთ-

ერთ ჩანაწერში, როცა გულისტკივილით აღნიშნავდა: ,,თაყაიშვილმა ჩაიტანა 

განძეულობა თავისუფალი ქვეყნიდან მოხვდა რუსის დიქტატურის ხელში. ის იყო 

ტყვედ ჩავარდნილი, შეგნებულათ გასწირა თავი, ოღონდ ქვეყანასათვის და ჩვენი 

ერისათვის ეჩვენებინა, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ წაღებული განძეულობა 

უნაკლოდ დააბრუნა იმავე საქართველოს ყოფილმა მთავრობამ. ცხადია, თაყაიშვილს 

საქართველოში ჩეკას ზედამხედველობაში მყოფს არ შეეძლო, რომ სურვილიც ქონოდა 

ელაპარაკნა ისე, როგორც თავისუფალ მოქალაქეს თავისუფალ დემოკრატიულ 

ქვეყანაში“(სცსსა, ფ.#2125, ა.1, ს.#60,ფ 1).  

ექვთიმე თაყაიშვილი გარდაიცვალა 1953 წლის 24 თებერვალს. 

  დღეს ზოგიერთი მეცნიერი, რომელიც იკვლევს სხვადასხვა საკითხს ქართული 

ემიგრაციის შესახებ, მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ქართული საგანძურის 

თავგადასავალს და უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის შესახებ, რომ ქართული 

ეროვნული განძის დაბრუნების საკითხში სტალინის როლი არაა სათანადოდ 

დაფასებული და შეფასებული ისტორიოგრაფიის მიერ. მათი აზრით, ეს დიდი 

უსამართლობაა და რომ არა სტალინის უდიდესი ღვაწლი და დამსახურება, ეროვნული 

საუნჯე ვერასოდეს იხილავდა სამშობლოს.  

ჩვენ ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას და აღვნიშნავთ, რომ ეს ფაქტი სრულიადაც არ 

აკნინებს საგანძურის დაცვისა და მომავალი თაობებისთვის შემონახვის საკითხში 

საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესის როლს.  

თვით ექვთიმე თაყაიშვილი შემდეგ ასე ხსნიდა მის გამგზავრებას ემიგრაციაში: 

,,მთელი ის სამუზეუმო ძვირფასეულობა ემიგრაციში წასულ მენშევიკურ 

მთავრობასთან ერთად საფრანგეთისკენ წავიდა და მეც ძალაუნებურად მომიხდა 

ემიგრანტობა, რათა არ მოვშორებოდი ჩვენი ერის სასიქადულო კულტურულ 

საგანძურს, დამეცვა იგი ყოველგვარი საფრთხისგან...ამ საქმეს ვემსახურებოდი 

თითქმის სრული მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში და, მიუხედავად მრავალგვარი 

გასაჭირისა და იმოდენა ხნის უსიხარულო ემიგრანტული ცხოვრების სიმძიმილისა, 
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შემიძლია ვთქვა, რომ პირნათლად შევასრულე ეს ჩემი მოვალეობა მშობელი ერის 

წინაშე“ (თაყაიშვილი 1991:494). 

მართლაც პირნათლად მოიხადა დიდმა მეცნიერმა ვალი ქართველი ერის წინაშე. 

2002 წლის 17 ოქტომბერს საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ წმინდანად 

შერაცხა ექვთიმე თაყაიშვილი და მას სახელად ,,წმინდა ექვთიმე ღმრთისკაცი უწოდა“. 

როცა ეროვნული საგანძურის თავგადასავალს ვეხებით, გვერდს ვერ ავუვლით 

საბჭოთა სპეცსამსახურების მიერ გავრცელებულ ჭორებს და მათ მიერ ემიგრანტული 

მთავრობის დისკრედიტაციის მცდელობას საუნჯესთან დაკავშირებით, რომ 

ემიგრანტებმა მთელი განძეულობა გაიტანეს საზღვარგარეთ, იგი დააგირავეს ან 

გაყიდეს და სწორედ ამით შეიძინეს ლევილის ქართული მამული. ამ ცილისწამებას 

თავის დროზე, 1936 წელს ,,დამოუკიდებელ საქართველოში“ გამოქვეყნებული 

წერილით გასცა პასუხი ექვთიმე თაყაიშვილმა. იგი წერდა, რომ ,,ამ უკანასკნელ დროს 

ემიგრაციაში სახვადასხვანაირი, ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული ჭორი 

ვრცელდება საქართველოდან, ევაკუაციის დროს, უცხოეთში გამოტანილი სამუზეუმო, 

საეკლესიო და ისტორიული მნიშვნელობის ნივთების შესახებ. ამიტომ საჭიროდ 

მიგვაჩნია განვაცხადოთ შემდეგი: 1. არც ერთი ნივთი სამუზეუმო, საეკლესიო ან რაიმე 

ისტორიული ღირებულების, საქართველოდან ევაკუაციის დროს უცხოეთში 

გამოტანილი, არ ყოფილა გაყიდული და არასდროს დაგირავებული. 2 ისინი 

საფრანგეთში ჩამოტანისთანავე საფრანგეთის მთავრობის დახმარებით გემიდან 

პირდაპირ საფრანგეთის სახელმწიფო ბანკის (Banque de France) განყოფილებაში იქმნა 

გადატანილი (ქ. მარსელში) და საქართველოს სახელით იქმნა შესანახად მიბარებული. 3. 

საქართველოს მთავრობა ამ ნივთებს ყოველთვის უყურებდა, როგორც შესანახად 

მიბარებულ კუთვნლილებას საქართველოს ეროვნულ დაწესებულებათა, რომელთა 

წარმომადგენელი იყო აქ, უცხოეთში ბ. ექვთიმე თაყაიშვილი. იგი საქართველოდან 

გამოყვა ნივთებს, როგორც რწმუნებული მუზეუმების...ნივთები დღემდის ინახება 

საფრანგეთის სახელმწიფო ბანკში საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენლის ბ. 

ჟოდონის მეთვალყურეობით“ (შარაძე 2002:244-246). 

ეს ფაქტი შემდეგში მართლაც დადასტურდა. 

ამრიგად, უდიდესია ექვთიმე თაყაიშვილის დამსახურება ეროვნული 

საგანძურის მოვლა-პატრონობის საქმეში. შეიძლება ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე 
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ითქვას, ის რომ არ გაჰყოლოდა მცველად საუნჯეს ემიგრაციაში, შესაძლებელია, 

საქართველოს ვეღარც კი ეხილა თავისი ისტორიული მემკვიდრეობა.  

სწორედ ამ ღვაწლისა და დამსახურებისთვის უწოდა მას კონსტანტინე 

გამსახურდიამ ,,საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი“ და წარმოთქვა დაუვიწყარი 

სიტყვები:-,,სამმა დიდმა მამულიშვილმა კიდევ ერთხელ დაამშვენა ჩვენი საქართველო: 

ილია ჭავჭავაძეს, ექვთიმე თაყაიშვილსა და ივანე ჯავახიშვილს ძველ ეპოქაში რომ 

ეცხოვრათ, მათ უეჭველად წმინდანად შერაცხდა ჩვენი ხალხი და ჩვენი ტაძრების 

ძვირფას ფრესკებს მიემატებოდა სამი სათაყვანებელი ხატება. სამივე გმირულად 

დაიღუპნენ. დიდი და შრომით დამძიმებული მათი ცხოვრება მათი მოწამეობრივი 

სიკვდილით დასრულდა“ (გომართელი...2014:27). 

 

 

2.2 ეროვნული არქივის თავგადასავალი პარიზსა და ჰარვარდში 
 

1921 წლის 18 მარტიდან, როცა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა 

ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში, ეროვნულ საგანძურთან ერთად თან წაიღო 

საქართველოს პირველი დემკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ამსახველი 

სახელმწიფო-პოლიტიკური არქივი, რომელსაც ემიგრაციაში განაგებდა თვით 

მთავრობის წევრებისგან შემდგარი კომისია (ევგენი გეგეჭკორი, კონსტანტინე 

კანდელაკი, აკაკი ჩხენკელი, გიორგი ერაძე, ნოე ცინცაძე, სოსიპატრე ასათიანი). შემდეგ 

საქართველოს ყოფილი შრომის მინისტრი გიორგი ერაძე დაინიშნა წიგნთსაცავისა და 

არქივის მომვლელ-შემნახველი კომისიის თავჯდომარედ (შარაძე 1988:61). 

1944 წლის 1 აგვისტოს ევგენი გეგეჭკორის ხელმოწერით პარიზის აღმოსავლური 

ენების ინსტიტუტს შესანახად გადაეცა ქართული ეროვნული არქივი, ხოლო როცა 1953 

წლის 11 იანვარს პარიზში გარდაიცვალა ნოე ჟორდანია, იმავე წლის 7 სექტემბერს 

ლევილში შემდგარმა ყოფილი მთავრობის საგანგებო სხდომამ კონსტანტინე 

კანდელაკის თავჯდომარეობით წარმოადგინა ლევილის მამულის და მთავრობის 

არქივის საბოლოო ბედის გადასაწყვეტი ორი პროექტი. კრებამ მიიღო ანდერძ-

დადგენილებები ორივე საკითხზე, სადაც ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ ,,რადგან 

არქივი წამოღებულია საქართველოდან, წარმოადგენს მომავალი დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკის სრულ საკუთრებას... უნდა დაუბრუნდეს მის ნამდვილ პატრონს 
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საქართველოს... როცა ამისთვის სასურველი დრო დადგება, ჩვენი დადგენილების და 

ანდერძის შესრულებას ვაკისრებთ არქივის შემნახველ კომისიას“ (შარაძე 1988:65). 

1958 წლის 22 მარტს, პარიზში, საფრანგეთის ეროვნული არქივების გენერალურმა 

დირექტორთან შარლ ბრებანთან საფრანგეთში დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობის ყოფილმა ელჩმა აკაკი ჩხენკელმა და სოსიპატრე ასათიანმა საქართველოს 

მთავრობის არქივის შესანახად დადეს ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც 30 წლის 

შემდეგ არქივი უნდა გადასცემოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. არქივის 

კომისიის შემადგენლობაში ამ დროს იყვნენ: კონსტანტინე კანდელაკი, აკაკი ჩხენკელი, 

გიორგი ერაძე, ნოე ცინცაზე და სოსიპატრე ასათიანი (შარაძე 1988:68-69). 

არქივის ანდერძის 11-ე მუხლის მიხედვით, არქივის დაღუპვისაგან დაზღვევის 

მიზნით მისი ყველა ერთეული უნდა გადაღებულიყო მიკროფილმებზე და სათითაო 

ასლი უნდა გადასცემოდა საფრანგეთის სახელმწიფო არქივს, ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის არქივს და ერთიც არქივის შემნახველ კომისიას (შარაძე 1988:67). 

1958-1559 წლებში, როცა გარდაიცვალა კომისიის ორი წევრი კონსტანტინე 

კანდელაკი და აკაკი ჩხენკელი, 1959 წლის 17 აპრილის კრებაზე ისინი შეცვალეს ახალმა 

წევრებმა-პავლე სარჯველაძემ და ლევან ფაღავამ. თავჯდომარე გახდა გიორგი ერაძე, 

რომელსაც ეს პოსტი ეკევა 1969 წლის 23 მარტამდე, როცა საარქივო კომისიის 

გაფართოებულ სხდომაზე მის ნაცვლად აირჩიეს მამია ბერიშვილი და ასევე წარადგინეს 

კომისიის ორი ახალი წევრი-ვალიკო ჩუბინიძე და გრიგოლ ლომაძე (შარაძე 1988:84). 

ამ საკითხს პირდაპირ ეხება გიორგი ერაძე თავის ერთ-ერთ ჩანაწერში და 

გვამცნობს: ,,დადგენილ იქნეს, რომ მ. ბერიშვილი, რომელიც დანიშნულია ჩემს 

ადგილზეთ ლევილის წიგნთსაცავ-ბიბლიოთეკ არხივის გამგეთ, ჩაიბაროს რაც კი 

ლევილში გვაქვს. მე ამ საქმიდან ვიქნები განთავისუფლებული“ (თსუ, სდრ-151/ბერ-144).  

აღნიშნული დოკუმენტი უთარიღოა და ალბათ შედგენილია 1969 წლის 23 მარტს, 

როცა საარქივო კომისიის გადაწყვეტილებით გიორგი ერაძის ადგილი მამია 

ბერიშვილმა დაიკავა.  

მამია ბერიშვილი ამ სხდომამდე ბევრად ადრე იყო აღჭურვილი საქართველოს 

მთავრობის ნდობის მანდატით, რასაც ადასტურებს თვით ნოე ჟორდანიას მიერ ვანვიში 

ფრანგულ ენაზე შედგენილი 1949 წლის 8 მარტის ანდერძი, რომლის ძალითაც მამამია 

ბერიშვილს, როგორც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სრულუფლებიან 
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წარმომადგენელს, შეეძლო ყველა ქვეყნის სხვადასხვა პოლიტიკურ უწყებებთან და 

პირებთან ეწარმოებინა მოლაპარაკებები საქართველოს სახელით (შარაძე 1988:88). 

1974 წელს ეროვნული არქივის ერთმა ნაწილმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის 

ჰიუტონის ბიბლიოთეკაში დაიდო ბინა. ამ საქმის ინიციატორი ყოფილა სამი ადამიანი: 

ნოე ცინცაძე-ქართული ემიგრაციის წარმომადგენელი, დუგლას ბრაიანი-ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკარი და რიჩარდ პაიპსი-ამავე უნივერსიტეტის 

პროფესორი.  

როცა პაიპსი1 პარიზში ცხოვრობდა (მას დიდი როლი მიუძღვის 50-იან წლებში 

წყალდიდობისგან დაზიანებული არქივის გადარჩენაში), 1954 წელს მას დაუკავშირდა 

ნოე ცინცაძე და დაიწყო მოლაპარაკება იმის შესახებ, რომ ეროვნული არქივის ნაწილი 

უსასყიდლოდ მოეთავსებინათ ჰარვარდში. მოლაპარაკებები გაჭინაურდა 17 წელი და 

მხოლოდ 1973-1974 წლებში მოხერხდა არქივის 17 ყუთის გადატანა ჰარვარდში. 

საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთი მესვეურის ვიქტორ ხომერიკის 

ცნობით, რიჩარდ პაიპსმა დიდი სამსახური გაუწია ქართულ ეროვნულ საქმეს, მისი 

შემწეობით დამოუკიდებელი საქართველოს არქივი განთავსდა ჰარვარდის 

უნივერსიტეტში და მისი უანგარო დახმარებით მოხდა დაზიანებული დოკუმენტების 

გაწმენდა-აღდგენა და მიკროფილმების გადაღება (შარაძე 1988:95-100). 

ამბავს არქივის ჰარვარდში გაგზავნის შესახებ დიდი ვნებათაღელვა გამოუწვევია 

ქართული ემიგრაციის ნაწილში. ამისი დასტურია ლევილის არქივის საქმე #26-ში 

ასახული ლევან ზურაბიშვილის წერილი, რომლის ადრესატიც არის საფრანგეთის 

ქართველთა ასოციაციის თავმჯდომარე იოსებ ცინცაძე. მასში ძირიდათ საკითხებად 

განხილულია, ერთის მხრივ, ლევილის შატოს მფლობელობის და მეორეს მხრივ, 

ემიგრირებული მთავრობის არქივის საკითხი.  

ლევან ზურაბიშვილს აუცილებელ პრობლემად გამოაქვს საქართველოს 

სახელმწიფო არქივის საკითხი. იგი ამბობს, რომ მის ყურამდე მიაღწია ამბავმა, რომ 

ლევილში სახელმწიფო არქივი გადაარჩიეს, ,,გაცხრილეს“ და მას ამზადებენ 

გასაგზავნად ამერიკის ისეთ დაწესებულებაში, სადაც, მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

,,სჭარბობენ რუსული წარმოშობის და ჩვენი დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგე 

                                                           
1 რიჩარდ პაიპსის (ამერიკელი ისტორიკოსი და პოლიტოლოგი) ღრმა მეცნიერულმა კვლევებმა 

საბჭოთა კავშირის და კომპარტიის შესახებ მოამზადა სერიოზული ნიადაგი სსრკ-ს დაშლის 

საქმეში. 
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პროფესორ-სტუდენტები.“ მას დანაშაულის ტოლფასად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ 

საფრანგეთში არქივის ყოფნის თითქმის ორმოცი წლის მანძილზე ,,ეს უსაჭიროესი 

მასალა“ თითქმის მიუწვდომელი იყო მათთვის, ,,ვინც დაინტერესებულია 

საქართველოს უფლებრივ, რეალურ სახეობის საკითხის შესწავლით“ და რომ ყოფილ 

მთავრობას არც კი უცდია მისი გამოქვეყნება. იგი მოითხოვს, დაინიშნოს საანკეტო 

კომისია, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან შეთანხმებით ითავებს 

ქართული არქივის დაცვის საქმეს ((სცსსა, ფ.#2126, ა.1, ს.#26, ფ 2).  

არქივის საკითხს ეხება მამია ბერიშვილიც თავის ჩანაწერებში, საიდანაც 

ვგებულობთ, რომ არქივის ჰარვარდში წაღებისას ამტყდარ მითქმა-მოთქმას პრობლემის 

უცოდინრობა ედო საფუძვლად, ზოგიერთი სრულად არ იყო გარკვეული საკითხში და 

ერთი რამ ფაქტია, რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი ნაბიჯი მის გადასარჩენად (სცსსა, 

ფ.#2126, ა.1, ს.#66). 

იმავეს აღნიშნავდა ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი 

ვიქტორ ხომერიკიც. იგი ამბობდა, რომ წლების მანძილზე საქართველოს მთავრობის 

არქივი ინახებოდა საფრანგეთის ეროვნული არქივის შენობაში, მაგრამ ამ დაწესე-

ბულებას არ გააჩნდა სათანადო ბიუჯეტი და პირობები მის შესანახად, ამას თან 

დაერთო წყალდიდობა. საარქივო კომისიამ დაიწყო საჭირო დაწესებულებების ძიება და 

არჩევანი შეაჩერა ჰარვარდის უნივერსიტეტზე. მოლაპარაკებას აწარმოებდა ნოე ცინცაძე 

და საბოლოოდ 1974 წლის 14 ივლისს დაიდო ხელშეკრულება ჰარვარდის უნივერ-

სიტეტთან, რომლის მიხედვითაც 1974 წელს ჰარვარდის ბიბლიოთეკა ჩაბარდებოდა 

მთავრობის არქივის ნაწილი სარესტავრაციოდ და დროებით შესანახად და არა 

გასაყიდად, როგორც ამას ამირან ავალიანი წერდა გაზეთ ,,კომუნისტის“ 1986 წლის 15 

მარტის ნომერში სათაურით ,,იყიდება ისტორია“, რომელსაც იმავე გაზეთის 1987 წლის 

9 დეკემბრის ნომერში საკადრისი და ღირსეული პასუხი გასცა ელენე მეტრეველმა, 

სადაც იგი თითქმის იმეორებდა ვიქტორ ხომერიკის სიტყვებს (შარაძე 1988:110-114). 

თუმცა თვით სოციალ-დემოკრატებშიც არსებობდა გარკვეული აზრთა 

სხვადასხვაობა არქივის ამერიკაში გაგზავნის თაობაზე. ამას ადასტურებს რაჟდენ 

არსენიძის წერილი გიორგი ერაძისადმი ყოფილი მთავრობის კოლეგიის მიერ ლევილის 

შატოსა და ქართული არქივის ბედის განხილვასთან დაკავშირებით. საქმე ის იყო, რომ 

გერმანიაში მყოფ რაჟდენ არსენიძეს ნოე ცინცაძემ სთხოვა სასწრაფოდ პარიზში 
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ჩამოსვლა მთავრობის კოლეგიის სხდომაზე დასასწრებად, რომელსაც უნდა განეხილა 

ის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, რაც რაჟდენ არსენიძეს უკვე გადაწყვეტილი ეგონა. 

იგი გიორგი ერაძეს წერდა: ,,განსახილველი საკითხები მამულის პატრონობის, არქივის 

ამერიკაში გადატანის და პოლიტიკური მდგომარეობის მისი სიტყვით, ეს კითხვები 

თითქოს გადაუჭრელია. მე კი მახსოვს, რომ ყველანი თანახმა ვიყავით, მამული საჭირო 

პირობით გადაცემოდა ახალ საზოგადოებას 30 წლის ვადით, რის შემდეგ იგი 

გადავიდოდა თავისუფალ საქართველოს მთავრობის, ან თბილისის უნივერსიტეტის 

ხელში...ნუ თუ ეს ვერ მოგიხერხებიათ? რა არის ამაში სადავო? აქვეა მეორე საკითხი. 

გადავწყვიტეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტისთვის ჩაგვებარებია არქივი (პირის 

ფოტოგრაფის გადაღების უფლებით), რომელიც ასევე შემდეგ უნდა გადაეცეს 

თავისუფალ საქართველოს...ნუ თუ ამას რაიმე დაბრკოლება უდგია ისეთი, რომ 

უჩემოდ ვერ გადაწყვიტეთ?“ (თსუ, სდრ-149/ბერ-142). 

ყველა წინააღმდეგობის გადალახვის შემდეგ 1974 წელს ჰარვარდის ჰიუტონის 

ბიბლიოთეკაში მოთავსებული მთავრობის არქივს სათანადო მუშაობა ჩაუტარა 

პროფესორმა გიორგი ნაკაშიძემ (პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, სოციალისტ-

ფედერალისტი, ფილოსოფიისა და სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი), მოახდინა 

მისი კლასიფიკაცია, შეადგინა კატალოგი ინგლისურ ენაზე, მოხდა დაზიანებული 

დოკუმენტების აღდგენა (დაიხარჯა 50000 დოლარი), გადაიღეს ყველა დოკუმენტის 

ასლი მიკროფილმების სახით. დამატებითი ხარჯები 35 ათასი დოლარი ამერიკაში 

მცხოვრებმა ქართველებმა დაფარეს. ეს სამუშაო დასრულდა 1978 წლის აგვისტოში 

(შარაძე 1988:110-111). 

არქივის ჰარვარდული ნაწილის ევროპაში დაინტერესებულ პირთათვის 

ხელმისაწვდომობის მიზნით მისი მიკროფილმები პარიზში გამოაგზავნეს და აქ 

საერთაშორისო დოკუმენტაციის ბიბლიოთეკას გადასცეს შესანახად. ხოლო მისი ერთი 

ეგზემპლარი ვიქტორ ხომერიკის ხელშეწყობით, 1988 წლის ივლისში საქართველოშიც 

ჩამოიტანეს და საქართველოს სახელმწიფო საისტორიო არქივში მიუჩინეს ბინა (შარაძე 

1988:124-127). 

ეროვნული არქივის სამშობლოში დაბრუნება ჯერ კიდევ 1972 წელს უცდიათ 

პოეტ ირაკლი აბაშიძეს და პროფესორ ილია ტაბაღუას, როგორც შემდეგში ილია 

ტაბაღუა წერდა, 1972 წელს მან პარიზიდან მიიღო პროფესორ კალისტრატე სალიას 
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წერილი, სადაც იგი იტყობინებოდა, რომ ქართული არქივი სათანადო პირობების 

არქონის გამო მძიმე დღეში იყო და ნადგურდებოდა, რომ იქ მცხოვრებმა ზოგიერთმა 

ქართველმა გადაწყვიტა, რომ ეს ამბავი შეეტყობინებინათ მისთვის. ტაბაღუამ მაშინვე 

მიმართა საქართველოს მაშინდელ ხელმძღვანელობას და მოახერხა, რომ ის და ირაკლი 

აბაშიძე მივლინებით ჩასულიყვნენ პარიზში, მაგარამ მაშინ ამ სამამულიშვილო საქმის 

განხორციელება ვერ მოხერხდა ქართველი ემიგრაციის დიდი წინააღმდეგობის გამო. 

ემიგრანტმა ქართველებმა არქივის დაბრუნება სამშობლოში ნაადრევად მიიჩნიეს 

(შარაძე 1988:128-131). 

მართალია, ეს მისია უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ შემდგომშიც არ შეწყვეტილა 

მცდელობა არქივის სამშობლოში დაბრუნების. ამ საქმის ინიციატორად გამოდიოდა 

მამია ბერიშვილის ძმა შალვა ბერიშვილიც, რაც კარგადაა ასახული ძმისადმი 

გაგზავნილ მის წერილებში. 1976 წლის 17 ივლისს იგი მამია ბერიშვილს წერდა, რომ 

,,არქივის საქმე კი გაცილებით უფრო ადვილია. ბოლოს და ბოლოს ის ხომ აქ უნდა 

ჩამოვიდეს და რაც ადრე მოხდება ეს მით უმჯობესია ამ საქმისათვის და თქვენთვისაც, 

განთავისუფლდებით ამ საქმიდან...მომწერეთ და მე აქ დავსვამ საკითხს პირდაპირ 

არქივის ხელმძღვანელობასთან და ისინი გამოგზავნიან თავიანთ რწმუნებულს, ის 

ჩამოვა მაქ, გადასცემთ მას და ჩამოიტანს და აქვე გააკეთებენ ყველაფერს, რაც საჭიროა 

მის მოსავლელათ და შესანახათ“ (თსუ, სდრ-677/ბერ-670). 

მაგრამ იმჟამადაც არქივის საქართველოსთვის გადაცემა ვერ მოხერხდა. 

წერილი იმითაცაა საინტერესო, რომ შალვა ბერიშვილი მასში ახსენებს ირაკლი 

აბაშიძისა და ვიღაც პირის ვიზიტს საფრანგეთში სამთავრობო არქივის საქმეზე (იგი 

გულისხმობს ზემოთ ნახსენებ ი. აბაშიძისა და ი. ტაბაღუას სტუმრობას საფრანგეთში) 

და ინტერესდება მეორე სტუმრის პიროვნებით.  

ქართული არქივის საკითხი ხელახლა დღის წესრიგში დადგა 1986 წელს, როცა 

პროფესორმა გურამ შარაძემ მიიღო მოწვევა უცხო ადამიანისგან, რომელიც მასთან 

შეხვედრას ითხოვდა. ეს უცნობი აღმოჩნდა შალვა ბერიშვილი, 1924 წლის აჯანყების 

,,უკანასკნელი მოჰიკანი“, როგორც მას ბატონმა გურამმა უწოდა. შალვა ბერიშვილი 

ქართველ მეცნიერს დახმარებას სთხოვდა სამ გადაუდებელ საკითხთან დაკავშირებით, 

რომელთაგან ერთ-ერთი იყო ეროვნული მთავრობის არქივის ბედის გადაწყვეტა, რომ 

იგი დაბრუნებოდა თავის ისტორიულ პატრონს-საქართველოს, როგორც ეს სურდა 
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პირველი რესპუბლიკის მთავრობას, ამ საქმის ინიციატორი იყო მამია ბერიშვილი და 

საფრანგეთის ქართული ემიგრაცია (შარაძე 1988:133-136). 

როგორც ჩანს, ამ პერიოდისათვის ემიგრაციაში უკვე მომწიფდა აზრი წინაპართა 

ნაანდერძევის აღსრულების აუცილებლობის და აქედან დაიწყო ათვლა სამთავრობო 

არქივის სამშობლოში დაბრუნებისათვის ღონისძიებების გატარებამ. 

1987 წელს საქმის ვითარებაში გასარკვევად საფრანგეთში გაემართა ქართველ 

მეცნიერთა დიდი ჯგუფი რომლის შემადგენლობაში გურამ შარაძეც იყო. იგი 

ჩასვლისთანავე დაუკავშირდა აკაკი რამიშვილს და მამია ბერიშვილს და იმ საღამოსვე 

ლევილში შეხვდა ძველ ქართველ ემიგრანტებს.  

1989 წლის 26 სექტემბერს გურამ შარაძე მეორედ მიავლინა საფრანგეთში 

საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობისა და კულტურული ურთიერთობის 

საზოგადოებამ. ლევილში სტუმრობისას იგი გაეცნო მიუნხენში მცხოვრებ ეთერ 

საღირაშვილს, რომელიც მეუღლესთან-ამერიკელ პროფესორ როი დე ლონთან ერთად 

ესტუმრა ლევილს. ეთერის მამა-დავით საღირაშვილი ცნობილი სოციალ-დემოკრატი 

იყო. იგი თან ახლდა მოსკოვში გრიგოლ ურატაძეს, როცა ამ უკანასკნელმა ხელი 

მოაწერა რუსეთ-საქართველოს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებას. ეთერ 

საღირაშვილმა გურამ შარაძეს გადასცა მამის არქივის ნაწილი. სწორედ ამ 

დოკუმენტებში აღმოჩნდა ფაშისტურ გერმანიაში 1942 წელს შემუშავებული საიდუმლო 

პროექტი ,,საქართველოს მთავარი რაიონები“ თავისი რუკით, საიდანაც ირკვევა, თუ 

როგორ ჰქონდათ წარმოდგენილი გერმანელ ფაშისტებს საქართველოს დარაიონება მისი 

დაპყრობის შემდეგ (შარაძე 1990:37). 

გურამ შარაძე მესამედ 1991 წლის ზაფხულში იმყოფებოდა ლევილში. ამ 

ვიზიტების მთავარი მიზანი კვლავ ლევილის მამულის შემდგომი ბედის გარკვევა და 

სამთავრობო არქივის საკითხის მოგვარება იყო. არქივის შესახებ დიდი მსჯელობა 

გაიმართა სამთავრობო კომისიის წევრებთან-მამია ბერიშვილთან და კარლო 

ინასარიძესთან. საბოლოოდ 1991 წლის 11 ივლისს შედგა შეთანხმების პროექტი, 

რომლის ძალითაც ეროვნული არქივის მესაკუთრედ საქართველო გამოცხადდა და 

საფრანგეთსა თუ ჰარვარდში არსებული მისი ყველა ნაწილი სამშობლოს უნდა 

დაბრუნებოდა არაუგვიანეს 2004 წლისა (არქივი კი შედგებოდა შემდეგი ნაწილებისგან: 

1. ჰარვარდის არქივი, 2.ლევილის არქივი, 3.ნოტარიუსთან შენახული არქივ-
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დოკუმენტები და 4. გაბნეული არქივები.) ამისათვის სასწრაფოდ უნდა 

მოგვარებულიყო ყველა იურიდიული და ფაქტიური პროცედურა ეროვნული 

მთავრობის საარქივო კომისიასთან (შარაძე 1988:167-185). 

საბოლოოდ ყველაფერი დასრულდა წარმატებით: საქართველოს პირველი 

დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივის პარიზული ნაწილი საქართველოში ჩამოვიდა 

1996 წლის 18 დეკემბერს, ხოლო 8 ოქტომბერს სამშობლოში დაივანა არქივის 

ჰარვარდულმა ნაწილმაც. ქართველ ერს დაუბრუნდა თავისი ისტორიული მეხსიერება 

და ამ დიდ სამამულიშვილო საქმეში ქართველ ემიგრანტებთან ერთად 

ფასდაუდებელია ბატონ გურამ შარაძის ღვაწლი, რომ არა მისი დღედაღამ დაუღალავი 

შრომა ამ კუთხით, უცნობია, როდის იხილავდა საქართველოს უახლესი ისტორიის 

დოკუმენტები სამშობლოს. 

 

2.3 მამია და ქრისტინე ბერიშვილების არქივის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისათვის გადაცემა 
 

2015 წლის 27 მაისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა 

დიასპორის ფორუმს-,,გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს“. ამ ფორუმს სპეციალური 

მოწვევით საფრანგეთში მცხოვრები მამია ბერიშვილის შვილი ტიერ ბერიშვილიც 

ესწრებოდა. სწორედ ამ დროს მან უნივერსიტეტის რექტორს მამისეული არქივისა და 

ბიბლიოთეკის უნივერსიტეტისათვის გადაცემის წინადადებით მიმართა. იმის გამო, 

რომ იგი სათანადოდ ვერ ფლობდა ქართულ ენას და გაუჭირდებოდა მასალის 

გადარჩევა-დახარისხება, მან დახმარება სთხოვა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და 

რექტორატმაც ამ საქმისთვის საფრანგეთში მიავლინა თავის წარმომადგენლები. მათ 

მოახდინეს მამია და ქრისტინა ბერიშვილების საარქივო-საბიბლიოთეკო 

მემკვიდრეობის დახარისხება-გადარჩევა. ტიერ ბერიშვილის სურვილით არქივის 

ნაწილი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს გადაეცა, ნაწილი კი მან თავისთან 

დაიტოვა იმ იმედით, რომ სამომავლოდ, როცა ლევილში მუზეუმი გაიხსნებოდა, იქ 

ექსპონატად წარედგინა. 

თუმცა ბერიშვილების არქივის დაბრუნების გადაწყვეტილებას არ ჩაუვლია 

უპრობლემოდ. ტიერ ბერიშვილს მოუწია, ემტკიცებინა საფრანგეთში მცხოვრები 

ქართველი ემიგრანტებისთვის, რომ მას სრული უფლება ჰქონდა, საკუთარ ოჯახში 
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დაცული მამისეული არქივი ბედი თავისი სურვილისამებრ გადაეწყვიტა, მით უფრო, 

რომ მისი გადმოცემა უნდოდა საქართველოს უნივერსიტეტისათვის, რომლის მიმართ 

,,მუდმივად გამორჩეულ მოწიწებას და პატივისცემას ადასტურებდნენ პირველი 

თაობის ქართველი ემიგრანტები“. ის კი არა, ჩვენს ნაშრომში არაერთ დოკუმენტს 

განვიხილავთ, სადაც ჩანს, რომ ემიგრანტები საბჭოთა საქართველოში მხოლოდ 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიიჩნევდნენ ლევილის მამულის ღირსეულ 

მემკვიდრედ. 

 ორ კვირიანი შრომის შემდეგ, ქართველი მკვლევარები პარიზისკენ 

გამოემგზავრნენ. ლევილში საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად ისინი 

შეხვდნენ ნოე ჟორდანიას შთამომავლებს: ქალბატონ ნათელა ჟორდანიას, ირენ 

ციციშვილს, ქრისტინე ფაღავას, აგრეთვე ელისო ტარასაშვილს, რომელთაც ლევილის 

შატოს სხვენში უსისტემოდ მიმობნეული წიგნებიდან უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკისთვის სტუმრებს გადასცეს საჩუქრად წიგნები. 

არქივი, ბერიშვილების ფონდის სახით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 

ბიბლიოთეკაში დაბინავდა და შესაბამისი წესით დამუშავდა (ბერიშვილი 2018:7-12).  

ერთგვარად სიმბოლური იყო ის ფაქტი, რომ ქართველ ემიგრანტების ნატვრა-

დაბრუნებოდნენ საკუთარ ქვეყანას და მშობლიური მიწა ღირსებოდათ, ნატვრად და 

ოცნებად დარჩა, ხოლო მათი სურვილი, რომ ლევილის მამული და მათი მოღვაწეობის 

ამსახველი არქივ-დოკუმენტების საქართველოს გადასცემოდა, აღსრულდა. ამით ახალი 

ეპოქა დაიწყო საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის შესწავლის კუთხით და 

გაფართოვდა ქართველი მეცნიერებისთვის ემიგრაციის ისტორიის კვლევის არეალი. 

 

 

 

 

 

თავი III. ქართული ემიგრაცია საფრანგეთში 

3.1 ლევილი-ძეგლი თავისუფალი საქართველოსი 
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,,ძვლებიც კი ფიქრობს საქართველოზე“, ეს სიტყვები აწერია დაბა ლევილის 

ქართველთა სასაფლაოზე განსვენებულ ნიკოლოზ (კოკი) დადიანის საფლავს და იგი, 

ალბათ, ,,ყველაზე უფრო მჭევრმეტყველურად გამოხატავს სამშობლოდან მოწყვეტილი 

და ბედის უკუღმართობით უცხოეთის ცის ქვეშ მოხვედრილი ქართული ეროვნული 

ემიგრაციის ტრაგიკულ სვეს“! -ასე იწყებს პროფესორი გურამ შარაძე თავის წიგნს 

,,უცხოეთის ცის ქვეშ“ მკითხველს უქმნის მოლოდინს რაღაც სევდიანი და ტრაგიკული 

ამბის, რომლის გმირიც გახდა სამშობლოდან იძულებით გადახვეწილი და უცხო მიწას 

თავშეფარებული უამრავი ადამიანი (შარაძე 1991:3). 

საფრანგეთში ემიგრაციაში წასულ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობას საკუთარი რეზიდენცია ჭირდებოდა და ამიტომ მან 1922 წელს თავის 

სახელზე სახელმწიფო სახსრებით ლევილის შატო შეიძინა, რომლის მიზანიც, მამია 

ბერიშვილის თქმით, მისი ლტოლვილ ქართველთა თავშესაფრად ქცევა და 

საქართველოს განთავისუფლების შემდეგ მისი ისევ საქართველოს საკუთრებაში 

დაბრუნება იქნებოდა (ქართული ფენომენის აკადემია 1998:97). 

ქართველებისთვის ლევილს განსაკუთრებული მისია დაეკისრა-მისია 

საქართველოს განთავისუფლების პორ-ფოსტისა. მამია ბერიშვილი ასე განმარტავდა 

ემიგრანტებისათვის მამულის მნიშვნელობას: ,,ჩვენი სამიათასწლოვანი ისტორიის 

განმავლობაში, მრავალი, უმთავრესად, რელიგიური კერა გაგვაჩნდა უცხოეთში, 

რომელთაგან, დღესდღეისობით, მხოლოდ ,,ივერიონის“ ქართული მონასტერი...თუ 

,,ჯვარის მონასტერი შემოგვრჩა“... საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენობის 

დაკარგვას 1921 წლის თებერვალში კი მოჰყვა ახალი საერო კერის დაარსება 

თავისუფლების მოყვარულ საფრანგეთის, პარიზის ახლო დაბა ლევილში, რომელიც 

არამარტო პოლიტიკურ დევნილობაში მყოფი ქართველობის ეროვნულ ცენტრად იქცა, 

დროთა განმავლობაში დაწყებული 1922 წლის 24 ივნისიდან, როცა საქართველოს 

ეროვნულმა მთავრობამ ნოე ჟორდანიას მეთაურობით,-იყიდა ლევილის შატოს 

მამული“ (ლევილობა 1987:3-4). 

მამულის ეს დანიშნულება, რომ იგი იყო ძეგლი თავისუფალი საქართველოსი, 

არასოდეს დავიწყებიათ ემიგრანტებს, თვით უდიდესი გაჭირვების ჟამსაც. ეს იდეა 

ძირითად ხაზად გასდევს ყველა იმ საარქივო დოკუმენტს, რომლის დეტალური 

შესწავლაც ჩვენ განვახორციელეთ და სადაც გამოვავლინეთ უმნიშვნელოვანესი ცნობები 
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ლევილის მამულის მცხოვრებლებისა და აქ არსებული ქართული კერის შესახებ. ამ 

მასალის ანალიზი წარმოდგენას გვიქმნის მამულის მემკვიდრეებზე, მის მმართველობასა 

და ორგანიზაციულად მოწყობის საკითხებზე, მის შინაგანაწესსა და წესდებაზე, 

ლევილის ქართული კერის ადმინისტრაციისა და პარიზის ქართული სათვისტომოს 

ურთიერთდამოკიდებულებაზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ იყო მშვიდობიანი და 

დიდი დაპირისპირებით გამოირჩეოდა, ლევილის შატოს მობინადრეებზე (რომლებიც 

საკუთარი მოღვაწეობით პოლიტიკის, კულტურის, პუბლიცისტიკის სფეროში ქმნიდნენ 

ემიგრაციის ისტორიის ცალკეულ თავებს), მათი საქმიანობისა და ყოველდღიური 

ურთიერთობის ნიუანსებზე. ყველა ამ საკითხის მეცნიერული შესწავლა უმნიშვნე-

ლოვანესია ქართული ემიგრაციის ისტორიის კვლევისთვის. 

ლევილი ფრანგულ საისტორიო წყაროებში ჯერ კიდევ მეთორმეტე საუკუნიდან 

ლუნვილად მოიხსენიება. ხოლო მეთხუთმეტე საუკუნიდან უკვე ლევილად იწოდება 

და ეკუთვნოდა ოლივიერთა გვარს. მან რამდენიმე მფლობელი გამოიცვალა, ხოლო 

საფრანგეთის რევულუციის შემდეგ კომუნა გახდა. 1884 წლის 5 აპრილს გამოცემული 

კანონის ძალით მისი გამგებელია კომუნის მუნიციპალიტეტი. დღესაც მას მართავს 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ხმოსნების დახმარებით და მონაწილეობით. აქ 

მდებარეობს ,,ლევილის შატო.“ მის სახელთანაა დაკავშირებული საქართველოს ახალი 

ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები (ქართული ფენომენის აკადემია 1998:96). 

 

3.2 ლევილის მამულის შეძენა 
 

როგორც აღვნიშნეთ, მამულის ისტორია 1922 წლიდან იწყება, როცა საფრანგეთში 

ნოე ჟორდანიამ ემიგრირებული მთავრობისა და დამფუძნებელი კრების წევრებისთვის 

პარიზის მახლობლად 24 ივნისს ის პატარა მამული შეიძინა, რომელსაც დღეს 

,,ქართული კერა“ ეწოდება (იხილეთ დანართი #10). ეს მამული იქნებოდა თავშესაფარი 

ქართველი პოლიტიკური ლტოლვილებისთვის და საქართველოს განთავისუფლების 

შემდეგ საქართველოს საკუთრებად დარჩებოდა.  

თუმცა მამულის შეძენას წინ გარკვეული პროცესები უძღოდა. მთავრობის 

განკარგულებით ჯერ შედგა სპეციალური პარიტეტული კომისია ფინანსთა მინისტრის 

მოადგილის-იოსებ ელიგულაშვილის მეთაურობით და მას დაევალა სასურველი 

მამულის მოძიება. იოსებ ელიგულაშვილს მთავრობამ დიდი ნდობა გამოუცხადა ეროვ-
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ნული განძისადმი გამოჩენილი სამაგალითო ყურადღებისათვის. როგორც ნინო სალია 

გადმოგვცემს, სწორედ ამ პიროვნებას შეუსრულებია უმნიშვნელოვენესი როლი იმაში, 

რომ საქართველოს მთავრობამ 1922 წელს, პარიზთან ახლოს ლევილის მამული შეიძინა. 

პარიზში იგი აირჩიეს ეროვნული საბჭოს წევრად, აგრეთვე უცხოეთში გადახვეწილ 

ქართველი ებრაელების ასოციაციის თავჯდომარედ (ნოსტალგია, #4, 2008:13).  

ეროვნული არქივის პარიზულ ნაწილში ინახება ლევილის შეძენასთან 

დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელშიც მოთხრობილია მამულის 

პირველი დათვალიერებისა და მისი შეძენის პირობებზე მოლაპარაკების შესახებ 

(შარაძე გ, ჯორჯიან თაიმსი, #049, 2005:9).  

ოქმში ვკითხულობთ: 

,,2 ივნისს 1922 წ. ჩვენ, ქვემორე ამის ხელისმომწერთ, დამფუძნებელი კრების 

თავჯდომარემ ნ. ჩხეიძემ და თავჯდომარე ამხანაგმა ე. თაყაიშვილმა, წევრმა გრ. 

ვეშაპელმა და მთავრობის წევრებმა ნ. რამიშვილმა, კ კანდელაკმა და კ. 

საბახტარიშვილმა თანახმად მთავრობის და დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის 

შეერთებულ სხდომის დადგენილებისა, ვინახულეთ რა მამული, ნაჩვენები ბატონ 

ბელფონის მიერ სოფ. მონვილში, ქ.რუანის ახლოს, შევადგინეთ შემდეგი ოქმი...“ და 

შემდეგ მოდის მამულის დეტალური აღწერას მდებარეობის, ფართობის, ხეების, 

დამუშავებული თუ სხვა დანიშნულების მიწის და სხვა ელემენტების შესახებ“ (სცსსა, 

ფ.#2126, ა.1, ს.#1,ფ.1). 

ოქმის მე-3 მუხლი ეძღვნება ,,შატოს“ დეტალურ აღწერას. სხვა მუხლებში 

საუბარია სხვადასხვა დანიშნულების შენობების, გაქირავებული მამულების, 

გადასახადის, მამულის საერთო ღირებულების შესახებ, რომელიც შეადგენდა 130000 

ფარნკს (სცსსა, ფ. #2126, ა.1, ს.#1, ფ.1-2). 

ლევილის არქივის საქმე #2 არის 1922 წლის 24 ივნისს შედგენილი ნასყიდობის 

აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ ნიკოლოზ ჯაყელი და ბენია ჩხიკვიშვილი. მასში 

ნათქვამია, რომ ,,მამული ნაყიდი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობის ფულით და საქართველოს რესპუბლიკის საკუთრებას შეადგენს“ (სცსსა, ფ. 

#2126, ა.1, ს. #2, ფ. 2). 

ამრიგად, იმისათვის ,,რომ ბოლშევიკურ მთავრობას ხელი არ დაედვა“ მამულზე 

და არ მიეტაცებინა, თავდაპირველად იგი გაფორმდა როგორც კერძო საკუთრება ბენია 
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ჩხიკვიშვილისა და ნიკოლოზ ჯაყელის სახელზე (იხილეთ. დანართი #2). ამ დროს 

შედგენილ დოკუმენტში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ,,ყოველგვარი შემოსავალი 

აღნიშნული მამულიდან და ყოველგვარი განკარგულება მამულის შესახებ ეკუთვნის 

სავსებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას...არც ჩვენ პირადათ 

და არც ჩვენს მემკვიდრეებს უფლება არ აქვთ ვისარგებლოთ აღნიშნული მამულით ან 

მისი შემოსავლით...“ (თსუ, სდრ-675/ბერ-668). 

 აღნიშნული საკითხის შესახებ მამია ბერიშვილიც წერს, რომ ,,მთავრობამ 

როდესაც გადაწყვიტა მამულის ყიდვა იყიდეს ორი პირების სახელზედ, რა თქმა უნდა 

საქართველოს თანხით, მაგრამ ხელშეკრულებით, რომ მამულის ნამდვილი პატრონი 

იყო საქართველო და გარანტიისათვის დადებიენ მამულის ყიდვის ხარჯების კვიტანცია 

ნოტერთან“ (თსუ, სდრ-632/ბერ-625,ფ.1). 

ამავე წლის 26 ივნისის მთავრობის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა კონსტანტინე 

კანდელაკმა გააკეთა მოხსენება მამულის შეძენის თაობაზე და მიღებულ იქნა 

დადგენილება ნოტარიულთან ერთად შედგენილი ყოფილიყო საბუთები ,,მამულის 

მთავრობის საბუთებად უზრუნველყოფისთვის“. აღნიშნულ სხდომაზე დაამტკიცეს 

მამულით სარგებლობის წესებიც (სცსსა, ფ.#2126, ა.1, ს.#2). 

მას შემდეგ, რაც ბენია ჩხიკვიშვილმა მონაწილეობა მიიღო 1924 წლის აჯანყების 

მომზადებაში და იგი დახვრიტეს, ეროვნული მთავრობა იძულებული გახდა შეექმნა სხვა 

სისტემა მამულის სამართავად (ქართული ფენომენის აკადემია 1998:97). 

 მან მამული ხელმეორედ შეისყიდა, ვინაიდან საფრანგეთის კანონების მიხედვით 

,,უპატრონო ქონება სახემწიფოს საკუთრებას წარმოადგენს“ და ლევილის ერთ-ერთი 

მფლობელის სიკვდილის გამო მამულს დაემუქრა დაკარგვის რეალური საფრთხე. 

ემიგრანტებმა გადაიხადეს რა მხოლოდ ის სავალდებულო თანხა, რომელიც 

აუცილებელი იყო უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვისას, ,,მამული გაფორმებულ იქნა 

როგორც ,,სოციეტე ცივილი“ 7 პიროვნებაზედ ნაწილების პარიტეტულ სისტემაზე 

განაწილებით“ (თსუ, სდრ-632/ბერ-625,ფ.1).  

1928 წელს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის (სოციალ-დემოკრატთა, ეროვნულ 

დემოკრატთა და სოციალისტ-ფედერალისტთა) წარმომადგენლებისგან შეიქმნა 

სპეციალური 7-წევრიანი კომისია, სახელდობრ, საქართველოს ეროვნული მთავრობის 

თავჯდომარის ნ. ჟორდანიას, საფრანგეთში საქართველოს ელჩის აკაკი ჩხენკელის, 
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საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ნოე რამიშვილის, საქართველოს 

დამფუძნებელი კერების თავჯდომარის მოადგილის, ეროვნულ დემოკრატის ექვთიმე 

თაყაიშვილის, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ევგენი გეგეჭკორის, სოციალ 

ფედერალისტთა პარტიის ლიდერის სამსონ ფირცხალავას და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრ კონსტანტინე კანდელაკის შემადგენლობით. რომელთაც 1928 წლის 30 აპრილს 

პარიზში დაწერეს სპეციალური ,,ანდერძი“ (იხ. დანართი #3), სადაც ხაზგასმითაა 

აღნიშნული, რომ  

,,1. მამული, მდებარე სოფელ ლევილში, საფრანგეთში, სენისა და უაზის 

დეპარტამენტში და ცნობილი სახელწოდებით ,,Chateau Georgien-ის“ (ლევილის შატო“), 

რომელიც შეძენილია საჯარო ვაჭრობაზე 10 თებერვალს 1927 წ. საზოგადოების ,,Foyer 

GeorGian-ის“ (ქართული კერის) მიერ, რომლის წევრნი ვართ ჩვენ, ზემოთ აღნიშნულნი 

პირნი, ნაყიდი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ფულით 

და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საკუთრებას შეადგენს...(ქართული 

ფენომენის აკადემია 1998:98). 

2. ყოველგვარი შემოსავალი მამულიდან და ყოველგვარი განკარგულება მამულის 

შესახებ ეკუთვნის სავსებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას 

და ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ მის განკარგულებას მამულის 

შესახებ...(ქართული ფენომენის აკადემია 1998:96). 

3. არც ჩვენ პირადად და არც ჩვენს ჩვენს მემკვიდრეებს უფლება არ გვაქვს 

ვისარგებლოთ აღნიშნული მამულით ან იმის შემოსავლით გარეშე საზოგადოების  

,, Foyer Georgieni-ის” დადგენილებისა“... 

 ანდერძს ხელს აწერენ: 1. ნოე ჟორდანია, 2. აკაკი ჩხენკელი, 3. ნოე რამიშვილი, 4. 

ექვთიმე თაყაიშვილი, 5. ევგენი გეგეჭკორი, 6. სამსონ ფირცხალავა, 7. კონსტანტინე 

კანდელაკი (ქართული ფენომენის აკადემია 1998:99). 

 როგორც ვხედავთ, მამულის მფლობელობა პარიტეტულ საწყისებზე იყო 

აგებული. მისი მემკვიდრეები სამი პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ. ამასვე 

ადასტურებს პავლე სარჯველაძეც2 ლევილის მამულის შესახებ თავის ჩანაწერში, სადაც 

იგი აღნიშნავს, რომ ,,მამული გაფორმებულ იქნა მთავრობის წევრებზე და ზოგიერთ არა 

                                                           
2  პავლე სარჯველაძე. იგი იყო საქართველოს სოციალ–დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთის 

ბიუროს თავმჯდომარე, ჟურნალ „ჩვენი დროშის“ მთავარი რედაქტორი, ხოლო 1959 წლიდან 

დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის არქივის შემნახველ კომისიის წევრი.  
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მთავრობის წევრზე, მათგან შეიქმნა საზოგადოება, თითოეულ წევრს მიეკუთვნა 

განსაკუთრებული წილი (,,პაი“) (თსუ, სდრ-673/ბერ-666).  

ამ საკითხის შესახებ უფრო დაწვრილებით ცნობებს გვაწვდის მამია ბერიშვილი. 

იგი გვამცნობს, რომ ,,ჩამოვიდნენ რა საფრანგეთში, მთავრობამ გადაწყვიტა ეყიდათ 

პატარა მამული, რომელიც ცოტა თუ ბევრად პარიტეტულ სისტემაზედ აგებული 

თავშესაფარი იქნებოდა და საქართველოს განთავისუფლების შემდეგ დარჩებოდა 

საქართველოს საკუთრებად ...ჩქარა ცვლილება მოხდა..მთავრობა იძულებული გახდა 

მოენახა, რაღაც ახალი სისტემა მამულის მმართველობის და ფიქტიური გაყიდვისა და 

ფიქტიური შესყიდვის შემდეგ იქნა გაფორმებული ლევილის ,,ქართული კერის“ 

სოციეტე 7 წევრისგან შემდგარი“ (თსუ, სდრ-628/ბერ-621, ფ.1).  

 მამულის მემკვიდრეობის საკითხი რომ სადავო არ გამხდარიყო სოციეტეს 

წევრების შთამომავლებს შორის და ყველას სცოდნოდა ის ფაქტი, რომ ,,მამული 

ნაყიდია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ფულით და საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის საკუთრებას წარმოადგენს“, გარანტიის სახით სოციეტეს 

თითოეული წევრი იძლეოდა 25000 ფრანკის ჩეკს და დასტურს იმისას, რომ მათ ფული 

ისესხეს მთავრობიდან და ჩეკის გამოსყიდვის გარეშე არავითარი პრეტენზია არ 

ექნებოდათ. უფრო მეტიც, შვიდივე მესაკუთრემ ხელი მოაწერა ,,კოლექტიურ 

კვიტანციას“ მთავრობიდან მათ მიერ 150000 ფრანკის სესხების თაობაზე მამულის 

საყიდლად. ამგვარად, თითოეული მათგანის ვალი საქართველოს წინაშე შეადგენდა 

50000 ფრანკს მაშინდელი კურსით, მაშინ როცა მამული შეძენილი იყო 84000 ფრანკად 

და ამ კვიტანციისა და ჩეკების გამოსყიდვის გარეშე ისინი მეპატრონეებად ვერ 

ჩაითვლებოდენ (თსუ, სდრ-628/ბერ-621, ფ.1). 

 მიუხედავად ასეთი გარანტიებისა, მამულის მფლობელობის საკითხი 

არაერთხელ გამხდარა დაპირისპირების საგანი როგორც ზოგადად ემიგრანტებს, ისე 

საკუთრივ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს შორის, რაც კარგადაა 

ასახული საარქივო დოკუმენტებში და რასაც ქვემოთ უფრო დაწვრილებით შევეხებით, 

მაგრამ მეპატრონეების ,,საამაყოდ უნდა ითქვას“, რომ მათ თითქმის არავითარი 

პრეტენზია არ გამოუთქვამთ არც მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და არც იმ 

ცვლილებების კუთხით, რომელიც განიცადა შემდეგში მამულმა, როცა უფრო 

გართულდა მისი მმართველობა და შეიცვალა სტატუსი, რადგან ლევილი მთელი 
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თავისი არსებობის მანძილზე დიდ მატერიალურ კრიზისს განიცდიდა, უჭირდა იმ 

გადასახადების გადახდა, რომლის ვალდებულებაც საფრანგეთის სახელმწიფოს წინაშე 

ჰქონდა და საჭირო იყო მისი ისეთი სახის დაწესებულებად გადაკეთება, რომელიც 

ბოლომდე შეასრულებდა თავის დანიშნულებას და მისი არსებობა-არარსებობის 

საკითხი დღის წესრიგში არასოდეს დამგარიყო. 

 

 

3.3 პოლონური და ინგლისური ვალი 
 

როცა ეროვნული მთავრობის მიერ ლევილის ყიდვაზე ვსაუბრობთ, აქ არ შეიძლება 

არ შევეხოთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია მამულის 

შეძენის ფინანსებთან. ამ საკითხმა როგორც საბჭოთა საქართველოში, ისე ემიგრანტებში 

არაერთხელ დაბადა კითხვის ნიშნები, თუ რომელი სახსრებით მოხდა მამულის შეძენა. 

საბჭოთა სპეცსამსახურები, რომელთა მიზანი ემიგრანტების დისკრედიტაცია იყო, 

ავრცელებდნენ ხმებს, რომ ეროვნულმა მთავრობამ გაყიდა საქართველოდან წაღებული 

განძეულობა და შემოსული თანხა პირადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას მოახმარა. ამ 

ცილისწამებას თავის დროზე ღირსეული პასუხი გასცა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1936 წელს 

,,დამოუკიდებელი საქართველოს“ 126-ე ნომერში დაბეჭდილ წერილში, სადაც იგი 

აღნიშნავდა: ,,ამ უკანასკნელ დროს ემიგრაციაში სხვადასხვანაირი, ყოველგვარ 

საფუძველს მოკლებული ჭორი ვრცელდება საქართველოდან, ევაკუაციის დროს, 

უცხოეთში გამოტანილი სამუზეუმო, საეკლესიო და ისტორიული მნიშვნელობის 

ნივთების შესახებ. ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია განვაცხადოთ შემდეგი...არც ერთი 

ნივთი...საქართველოდან ევაკუაციის დროს უცხოეთში გამოტანილი, არ ყოფილა 

გაყიდული და არასდროს დაგირავებული“(შარაძე 2002:244-246). 

ეს მოარული ხმები ეტყობა დიდხანს გრძელდებოდა და ძალზე აწუხებდათ 

ემიგრანტებს. მოგვიანებით, დემოკრატიულმა რესპუბლიკის ყოფილმა მთავრობამ 

შეიმუშავა 12 პუნქტიანი სავალდებულო ხასიათის დოკუმენტი, სადაც მოცემული იყო 

ყველა ვალდებულება, რომელიც მომავალში დაეკისრებოდა საქართველოს ლევილის 

მამულის გადაცემის შემთხვევაში. სწორედ მის მე-9 მუხლში აისახა ემიგრანტების 

ყველაზე დიდი სურვილი-ჩამოერეცხათ საბჭოთა სპეცსამსახურებისგან მიწებებული 

ლაქა, რომელიც მათ ადანაშაულებდა საქართველოს გაძარცვაში. ამ მუხლში 



63 
 

ვკითხულობთ: ,,საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობა 

კატეგორიულად მოითხოვს, რომ მამულის გადაცემისთანავე მომავალი 

დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ, გააკეთოს ოფიციალური 

დეკლარაცია და უარყოს ჭორები ვითომდა 2 ტონა და 700 კოლოგრამი ოქრო-

ვერცხლეულის საქართველოდან გამოტანის შესახებ, საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობის მიერ საქართველოს გაძარცვის მიზნით, და თითქოს 

ლევილის მამული იყოს ნაყიდი გაფლანგული ფულის ნარჩენებიდან“ (თსუ, სდრ-

1091/ბერ-1084, ფ1). 

აღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ არანაირი განძეულობის გაყიდვით 

არ შეუძენია ემიგრანტულ მთავრობას ლევილის მამული და მათთვის სულ ერთი არ 

იყო, თუ როგორი სახელით დარჩებოდნენ ისინი ისტორიას.  

1988 წელს აკადემიკოსი როინ მეტრეველი და მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 

ლიტერატურის განყოფილების მდივანი-აკადემიკოსი გიორგი ციციშვილი 

საფრანგეთის ქართველი ემიგრაციის მიწვევით იმყოფებოდნენ ლევილში, აქ ისინი 

შეხვდნენ ემიგრანტებს და მათთან საუბრისას ერთ-ერთმა მათგანმა მოუთხრო როინ 

მეტრეველს, რომ ლევილის მამული შეძენილი იყო ე.წ. ,,პოლონური ვალით“, ანუ იმ 

თანხით, რომელიც მართებდა პოლონეთს საქართველოსადმი და რომელიც დაიბრუნა 

პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ მეტრეველი 2017:6).  

საქმე იმაში იყო, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა 

თითქმის ორი წლის განმავლობაში ინახავდა ჩვენს ქვეყანაში მყოფ პოლონელთა 

ეროვნულ ბრიგადას, 10000-მდე პოლონელს ოჯახებითურთ, რომელთაც პოლკოვნიკი 

ალექსანდრე მროძინსკი მეთაურობდა. იგი 1918 წლის პირველ ნახევარში ეროვნულ 

ხელისუფლებას სახელმწიფო ობიექტების დაცვაში ეხმარებოდა, ასევე ქართველებთან 

ერთად იბრძოდა თურქების წინააღმდეგ. 1918 წლის 26 მაისს, გერმანელთა მოთხოვნით, 

მენშევიკური მთავრობა იძულებული გახდა, რომ აღნიშნული ბრიგადა დაეშალა. აი 

სწორედ აქ დაედო პოლონეთს ვალი საქართველოს მიმართ (შარაძე 2002:585-586). 

1920 წელს პოლონეთის მთავრობამ საქართველოში მოავლინა თავისი ელჩი 

ტიტუს ფილიპოვიჩი და მისი საშუალებით მოითხოვა ეროვნული ხელისუფლებისგან 

ხსენებული ბრიგადის ხარჯების წარდგენა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დანახარჯი 

საკმაოდ სოლიდურ თანხას (რამდენიმე მილიონ ფრანკს ოქროთი) შეადგენდა, 
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საქართველოს მთავრობამ პოლონელებს განუცხადა, რომ ქართველი ერი მოხარული 

იყო პოლონელების სტუმრობით და ისინი ამ თანხას არ აიღებდნენ.   

როგორც ჩანს, ქართველების ეს რაინდული ნაბიჯი არ დავიწყებიათ 

პოლონელებს. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ როცა ევროპას ემიგრანტების 

ტალღები მიეძალა, საფრანგეთი გახდა ქართველი პოლიტიკური მოღვაწეების 

თავშესაფარი, ხოლო პოლონეთი-ქართველი სამხედროების. ამ საქმის ინიციატორი 

გახლდათ მაშინდელი პოლონეთის ლიდერი, პირველი მარშალი იუზიფ პილსუდსკი, 

რომელმაც ჯერ კიდევ სტამბულში დროებით შეხიზნულ ქართველებს იქ მყოფი თავისი 

ელჩის ბარანოვსკისა და სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ ლეონ ბობიცკის საშუალებით 

1921 წელს პოლიტიკური თავშესაფარი შესთავაზა. ასე აღმოჩნდა რამდენიმე ათეული 

ემიგრანტი ქართველ სამხედრო გენერალ ალექსანდრე ზაქარიაძის ხელმძღვანელობით 

პოლონეთში და ალბათ ეს დიდი ყურადღება და ზრუნვა პოლონელთა მხრიდან 

ქართველი ემიგრანტებისადმი სხვა არაფერი იყო, თუ არა სიკეთის სიკეთით გადახდა 

(შარაძე 2002:585-586). 

პოლონურ ვალზე ასევე საუბარია გიორგი ერაძის პირად არქივში აღმოჩენილ, 1931 

წლის 6 მარტით დათარიღებულ წერილში სიმონ მდივნისადმი, სადაც იგი საქართველოს 

წარმომადგენელს პოლონეთში წერს: ,,პოლონეთს ჩვენი 5 მილიონი ოქროს ფრანკი 

მართებს. ანგარიში არ წარმოგვიდგენია, მიმართეთ მათ, რომ ვალის ანგარიში მოგვცენ 

ერთად ვალის დასაფარავად, თორემ დამატებითი მეტიც რომ მივიღოთ, ის ვალებში წავა 

და სამუშაო არა დაგვრჩებაო“ (სცსსა, ფ. #2125, ა. 1, ს. #66, ფ.1). 

აღნიშნული ფაქტი აბათილებს ,,პოლონეთის ვალით“ ლევილის მამულის 

შეძენის შესაძლებლობას და ასევე კითხვის ნიშნებს ტოვებს ამ ვალთან დაკავშირებით.  

სამაგიეროდ, საინტერესო ცნობებია დაცული ექვთიმე თაყაიშვილის 

,,ემიგრანტულ ნაშრომების“ პირველ ტომში, სადაც ავტორი დეტალურად აღწერს 

ქართული ეროვნული საგანძურის ოდისეას. როცა საუნჯე მთელი 48 დღიანი 

მოგზაურობის შემდეგ ემიგრანტებმა მარსელის ბანკში დააბინავეს, ხოლო სამთავრობო 

ხაზინის ყუთები ზურაბ ავალიშვილმა მიაბარა პარიზის ,,გარდ-მებლ“-ში, იქ მან და 

იოსებ ელიგულაშვილმა მთავრობის ვერცხლეულობა გადაადნეს და 1.200000 მანეთად 

გაყიდეს (თაყაიშვილი 1991:477). შესაძლებელია ლევილის მამულის შესყიდვა მოხდა 

სწორედ ამ ფულით. ამ მოსაზრებას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ ყველა დოკუმენტში, 
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რომელიც ლევილის ყიდვას ეძღვნება ხაზგასმითაა აღნიშნული: მამული შეძენილია 

მთავრობის ფულით და ამიტომ იგი საქართველოს საკუთრებას შეადგენს. 

კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელიც ჩვენგან განსაკუთრებულ 

ყურადღებას მოითხოვს არის ,,ინგლისური ვალის“ საკითხი.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ ვალის შესახებ პროფესორმა გურამ შარაძემ 

პირველად შეიტყო 1986 წელს, როცა მან მიიღო მოწვევა შალვა ბერიშვილისაგან. იგი 

ქართველ მეცნიერს დახმარებას სთხოვდა სამ გადაუდებელ საკითხთან დაკავშირებით. 

ამ საკითხებიდან ერთ-ერთი იყო ნოე ჟორდანიას დროინდელი ანაბარი ინგლისურ 

ბანკში (შარაძე 1988:133-136). 

როცა გურამ შარაძე 1987 წელს საფრანგეთში ყოფნისას ლევილის მამულში 

შეხვდა მამია ბერიშვილს. სწორედ ამ დროს მან მას გადასცა საარქივო დოკუმენტები, 

სულ 51 დედან-დოკუმენტი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე, რომლის 

გარეკანზეც ეწერა ,,ინგლისის ვალი“.  

რა ვალზე იყო საუბარი?  

საქმე ეხება 1918-1919 წლებში ინგლისის ჯარების მიერ საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის რკინიგზის სარგებლობისათვის აღებულ ვალს-

მაშინდელი კურსით 78 ათას გირვანქა სტერლინგს, რომელიც ბრიტანეთს დღემდე არ 

აქვს საქართველოსთვის დაბრუნებული. მამია ბერიშვილი სთავაზობდა გურამ შარაძეს, 

რომ თუ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება (ჯერ კიდევ კომუნისტური რეჟიმის 

პირობებში) მოახერხებდა ფულის უკან დაბრუნებას ინგლისის ბანკიდან ამ დედან-

დოკუმენტების საფუძველზე, პარიზის ქართული ემიგრაცია წერილობით უარს 

იტყოდა მასზე (შარაძე 1990:11-12).  

ინგლისურ ვალზეა საუბარი აგრეთვე შალვა ბერიშვილის 1976 წლის 14 ივლისით 

დათარიღებულ წერილში მამია ბერიშვილისადმი, სადაც პარალელურად განხილულია 

ლევილის მამულისა და სამთავრობო არქივის საქრთველოსთვის გადაცემის საკითხიც. 

როგორც წერილიდან ირკვევა, ლევილის შატო ამ პერიოდში იყო მეტად სავალალო 

მდგომარეობაში და საჭირო იყო დიდი თანხები მისი სახურავის და სხვა შენობების 

შესაკეთებლად. ამის მოგვარებას კი კერის ადმინისტრაცია ცდილობდა ,,შატოს გარეშე 

მყოფი“ მიწების გაყიდვით, რაც შალვა ბერიშვილს დიდ შეცდომად მიაჩნდა. წერილში 

იგი ძმას სთავაზობდა შემდეგ გამოსავალს: პირველი, რომ ლევილის მამული 
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გადასცემოდა საქართველოს უნივერსიტეტს წესისა და რიგის დაცვით და მის 

შეკეთებაზე უკვე საქართველოს ეზრუნა, და მეორე, რომ ,,ინგლისის ვალი“ ამ 

სახელმწიფოს არ უნდა შერჩენოდა და თუ ამის რაიმე დამამტკიცებელი საბუთი 

არსებობდა, იგი ქართულ კერას უნდა გადაეცათ საქართველოს იმჟამინდელი 

ხელისუფლებისთვის, რომელიც გახდებოდა სამართალმემკვიდრე აღნიშნული ანაბრის. 

ამ შემთხვევაში იგი შეძლებდა ვალის მოთხოვნას ინგლისისთვის და თან ითავებდა 

მამულში არსებული ყველა პრობლემის მოგვარებას (თსუ, სდრ-678/ბერ-671).  

შალვა ბერიშვილი ძმას იგივეს უმეორებდა 1976 წლის 29 ნოემბრით 

დათარიღებულ წერილშიც. იგი მას ჰპირდებოდა შუამავლის როლის შესრულებას 

ემიგრანტებსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის (თსუ,სდრ-677/ბერ-670).  

მოგვიანებით ლევილის შატო და პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 

არქივი დაუბრუნდა დედასამშობლოს, რითაც აღსრულდა ემიგრანტების ანდერძი,  

ხოლო ,,პოლონური“ და ,,ინგლისური ვალის“ საკითხი კვლავ გაურკვეველია.  

 

3.4 ლევილის მამულის მმართველობის ისტორიიდან 
 

 საარქივო მასალის ანალიზიდან ჩანს, რომ ლევილის მამულს კარგად 

ორგანიზებული მმართველობის სტრუქტურა ჰქონდა. მამია ბერიშვილის ცნობით 

,,ქართულ კერას მართავს ორი ორგანო: I-ე.წ. მეპატრონეთა სოციეტე და II-ქართული 

კერის ასოციაცია, რომლის მმართველი ორგანო არის ასოციაციის ადმინისტრაცია. 

ორივე ორგანო დაარსებული არის მთავრობის ინიციატივით და დადგენილებით. 

პირველი ეგრეთ წოდებული სოციეტე მამულის ყიდვისას, მეორე-კერის ასოციაცია 1958-

1960 წლებში. მისი მრჩეველი და ორგანიზატორი იყო ქართველი ერის დიდი მეგობარი 

სენატორი და მინისტრი ბატონი მარიუს მუტე, რომელიც ასაბუთებდა რა 

მემკვიდრეების მომრავლებას ჩამომავლობის გზით... ის ურჩევდა მთავრობას:1) 

პარალელურად კერის სოციეტესი უნდა შეიქმნას კერის ადმინისტრაცია. 2) ასოციაციამ 

მამული უნდა აიღოს იჯარით სიმბოლურად ერთი ფრანკის გადახდით. 3) მამულის 

მმართველობა ადმინისტრაციულად და ფიზიკურად სრულად გადადის ასოციაციის 

ხელში. 4) სოციეტე რჩება გარანტად, როგორც ,,მეპატრონე“ფრანგული ადმინისტრაციის 

წინაშე...5) ასოციაცია უნდა იქნეს გაფორმებული, როგორც ,,საქველმოქმედო 
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ურთიერთდამხმარე საზოგადოება“...15) ასოციაციის შინაგანაწესი, დისციპლინის 

დამყარების მიზნით, უნდა იქნეს მკაცრი“ (სცსსა, ფ. #2126,ა. 1, ს. #66, ფ.15-16). 

1987 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი გამოცემულ 

საიუბილეო ბროშურა ,,ლევილში“ მამია ბერიშვილი კიდევ უფრო გასაგებად 

განმარტავს მამულის იურიდიულ სახეს: ,,ლევილის ქართული მამულის უფლებრივ 

სტატუსის განსაზღვრა ნათლადაა ჩამოყალიბებული 7 კაცის ერთობლივ ანდერძში, 

რომელიც დაწერილია 1928 წლის 30 აპრილს, პარიზში...სტატუსი ძალაში რჩება 

აღნიშნული პირების გარდაცვალების შემდეგაც...დღეს ლევილის ქართული მამულის 

ეროვნული კერის ბატონ-პატრონია ორი ორგანო, რომელთა წესდება ე.ი. უფლება-

მოვალეობა განსაზღვრულია იურიდიულად და დადასტურებულია სათანადო 

ფრანგული ორგანოების მიერ. ეს ორი ორგანოა-1.-,,მესაკუთრეთა ასოციაცია, რომელშიც 

შედიან აღნიშნული 7 პირის მემკვიდრეები, და 2.-,,foyer Georgien”-ის საზოგადოება, 

რომლის ადმინისტრაციული, ესე იგი მმართველი ორგანოა ქართული კერის 

ადმინისტრაცია, რომელშიც არჩეულია ათი კაცი“ (ლევილობა 1987:3-4). 

სენატორ მუტეს მიერ ქართული კერის ასოციაციის შექმნა და მამულის 

მმართველობის ამ სახით შექმნა გამოწვეული იყო იმ აუცილებლობით, რომ კოლონიას 

უჭირდა სახელმწიფო გადასახადის გადახდა, რომელიც ყოველ წელს იზრდებოდა და 

არსებობდა იმის საშიშროება, რომ გადასახადის ვერ გადახდის შემთხვევაში ლევილის 

შატო ჩაუვარდებოდა ხელში ფრანგულ სახელმწიფოს. სწორედ ამიტომ მარიუს მუტემ 

,,მთავარი ყურადღება მიაქცია მამულის ფიზიკური მოვლის და მის 

ადმინისტრაციულად მართვის საკითხს“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665).  

თავიდანვე განისაზღვრა სოციეტეს და ასოციაციის უფლება-მოვალეობანი: 

ვინაიდან ორივე მათგანის დაარსება ემსახურებოდა ერთსა და იგივე მიზანს-

ეპატრონათ საქართველოს ქონებისთვის, ისინი ისარგებლებდნენ თანაბარი უფლებით-

სოციეტე დარჩებოდა თავის ძველ ფუნქციაში, როგორც მამულის იურიდიული გარანტი 

საფრანგეთის კანონების წინაშე, ხოლო ასოციაციას დაეკისრებოდა მამულის ფიზიკური 

მოვლა, მისი ადმინისტრაცია და სოციეტეს წევრები იქნებოდნენ შეუცვლელნი, ხოლო 

მათ მიერ არჩეული ჟერანი გახდებოდა ,,სკუტატორი“ სოციეტესა და ადმინისტრაციას 

შორის. ყველა უნიშვნელოვანესი საკითხის გადაწყვეტა მოხდებოდა სოციეტესა და 

ასოციაციის ,,გენერალური ანსამბლეს“ საშუალებით, რომელსაც დაესწრებოდა ორივე 
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ორგანოს წარმომადგენლობა. რაც შეეხება ლევილის მამულის მცხოვრებლებს, ისინი 

მიიღებდნენ შეხიზნულის სტატუსს. მამულის ამგვარი მოწყობა შეამცირებდა 

სახელმწიფო გადასახადს მინიმუმამდე და მამია ბერიშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ 

ეს ,,საშუალებას მისცემდა ჩვენ ხანდაზმულ თანამემამულეებს ეცხოვრათ ერთად. 

მინიატურულ ,,ქართულ გარემოში“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665). 

ამგვარად, ლევილის იურიდიული საფუძველი გახდა ,,ქართული კერის 

სოციეტე“, რომელიც შედგებოდა ეგრედ წოდებული ფიქტიური მაპატრონეებისგან და 

როცა მამული იქნა ნაყიდი, ,,სოციეტეში იქნა შეყვანილი ყველა ის მიმდინარეობანი, 

რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს პარლამენტში იყო წარმოდგენილი 

პროპორციულად“ (თსუ, სდრ-628?ბერ-621, ფ.2). 

იგივე ცნობებით, ,,მეპატრონეები“ არიან პატრონი ქონებისა, რომელიც მათ არ 

ეკუთვნით. მათი სოციეტე ამ მხრივ ფიქტიურია. მისი არსებობა განსაზღვრული იყო 

არა მეპატრონეობის ნიადაგზე, არამედ ფრანგული ადმინისტრაციული სისტემის 

აუცილებლობით...სოციეტეს თავისი კაპიტალი არ გააჩნია. მას ყავს ჟერანი, რომელიც 

ჟერანია სხვისი ქონების, მაგრამ მისი არსებობა საჭიროდ იქნა ცნობილი, როგორც 

თვალყურის მდევნებელი, რომ რომელიმე ,,მესაკუთრემ“ ან მისმა ჩამომავალმა თავისი 

ფიქტიური უფლება ბოროტად არ გამოიყენოს. ამ მიზნით მთავრობამ შექმნა ,,ქართული 

კერის ასოციაცია“, როგორც საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ქართველ მოხუცთა 

თავშესაფრის საჭიროების მიზნით. მისი მიზანია, მამული დაიცვას როგორც შიგნიდან, 

ისე გარედან მოსალოდნელი შეტევისგან. ის მოვალეა, შეინახოს მამული ფიზიკურად, 

გააკეთოს საჭირო შეკეთებები, გადაიხადოს სახელმწიფო გადასახადი და გადადგას 

ოფიციალური ნაბიჯები, რასაც მამული მოითხოვს...ასოციაცია წარმოადგენს 

თავისებურ სპეციფიკურ ორგანიზმს, რომელშიც გათვალისწინებულია ზოგიერთი 

თავისებურებანი: ა) ასოციაცია არ უნდა იქნეს ფართო საზოგადოებრივი და მისი წევრი 

სასურველია, დაყვანილნი იქნენ მინიმუმამდე, ბ) ასოციაციის წევრებს უნდა შეეძლოთ 

მსხვერპლის გაღება, რადგან ექნებათ ორმაგი პასუხისმგებლობა, მოკლებული 

ყოველგვარ ამბიციებს. პირველი მათი მოვალეობა იქნება, მიიღონ მონაწილეობა 

ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, ასოციაციის მუშაობაში და მეორე-დაიცვას მამული 

მისი საბოლოო დანიშნულების ფარგლებში“ (ლევილობა 1987:10-11). 
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მამია ბერიშვილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ იმ დღიდან, რაც ასოციაცია 

დაარსდა, მას მიეცა ლევილის ცხოვრებაში საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა, როგორც 

მამულის ფიზიკურად მომვლელ დაწესებულებას. და თუ რომელიმე ,,მეპატრონეთა 

შთამომავალი“ ბოროტად გამოიყენებდა მასზე მინიჭებულ ფიქტიურ უფლებას, მას 

იურიდიულად გზას გადაუღობავდა კერის ასოციაცია და არ მისცემდა არსებული 

მდგომარეობის შეცვლის საშუალებას. რომ სოციეტე და ასოციაცია ერთსა და იგივე 

საქმეს ემსახურება, ,,აქ პრიმოტ არ არსებობს მათ ერთი მისია აქვთ და ისინი ერთი 

მეორეს უნდა უმაგრებდეს ზურგს. სოციეტე გამოდის მამულის იურიდიულად 

დამცველის როლში, ასოციაცია კი, როგორც იურიდიულად ისე ფიზიკურად 

გადამრჩენის როლში“ (თსუ, სდრ-629/ბერ-622, ფ.1). 

მამულის მმართველობაში განსაკუთრებულ როლი ეკისრებოდა ჟერანს, რადგან 

იგი წარმოადგენდა ერთგვარ წონასწორობის გარანტს მეპატრონეებსა და ასოციაციას 

შორის. მამია ბერიშვილი საგანგებოდ აღნიშნავდა, რომ თუ სოციეტეს წევრიდან 

რომელიმე უნამუსო გამოდგებოდა და შეეცდებოდა უფლების გადამეტებას, ჟერანი 

ვალდებული იყო გვერდში დაეყენებინა ასოციაცია და ,,საერთო ძალით“ ამოეძირკვა 

ყველა პრობლემა, რაც საფრთხეს უქმნიდა მამულის არსებობას. იგი უნდა ყოფილიყო 

მედიატორი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და არა რომელიმე მოდავის 

წარმომადგენელი. ამის მაგალითად მარტო გიორგი ერაძის ჟერანობაც კმარა, რომელსაც 

მამულში ამის გარდა სხვა უამრავი პასუხისმგებლობა ჰქონდა დაკისრებული, მაგრამ 

,,ის საქმეს კი არ აბრკოლებდა არამედ ხელს უწყობდა საქმეში ჩაურევლობით (თსუ, 

სდრ-629/ბერ-622, ფ.1). 

ლევილის გამგეობის სხდომები იმართებოდა ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის 

გადაწყვეტისას, რაც მამულს ეხებოდა. ამისათვის დგებოდა დღის წესრიგი 

რეგლამენტის მკაცრი დაცვით, შემდეგ განხილული საკითხები აისახებოდა ოქმებში. 

სწორედ ეს დოკუმენტები გვიქმნის წარმოდგენას მამულში მიმდინარე პროცესების 

შესახებ. ახლად არჩეული გამგეობა მალევე იწვევდა პირველ სხდომას, სადაც 

განსახილველი პრობლემების გეგმა ასე გამოიყურებოდა: გამგეობაში მოვალეობის 

განაწილება, პლენარული სხდომის ოქმის და პრეფექტურაში გასაგზავნი ანგარიშის 

განხილვა, გამგეობის წინა სხდომის ოქმის დამტკიცება და ა.შ (თსუ, სდრ-647/ბერ-640). 
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სანამ მარიუს მუტეს რჩევით სოციეტესთან ერთად შეიქმნებოდა ქართული კერის 

ასოციაცია, მამულს მართავდა 7-კაციანი სოციეტე და ადგილობრივი კერის საზოგა-

დოება. აქ ჟერანი დიდ როლს თამაშობდა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა რაიმე მნიშვნე-

ლოვანი საკითხისთვის იკრიბებოდა ორივე საზოგადოების გაერთიანებული კრება. 1945 

წლის 2 მაისს ლევილში მსგავს შეკრებაზე ძირითად საკითხად იქნა გამოტანილი შატოს 

სახურავისა და ცენტრალური გათბობის გამოცვლის საკითხი და კიდევ ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ეს იყო შატოში მცხოვრები ადამიანების მემკვიდრეობის 

საკითხის გარკვევა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უმემკვიდრეოდ გარდაიცვლებოდნენ, რის 

შედეგადაც კრებამ მიიღო დადგენილება, რომ ახალმა შეხიზნულმა ხელი უნდა 

მოაწეროს ,,შატოს წესდებაზედ“ და ,,მან სიმბოლურად უნდა აღიაროს რომ მას აქვს 

შატოს ერთი ლოგინი და ორი სკამი ერთი მაგიდით“ (თსუ, სდრ-649/ბერ-642, ფ.1). 

თავდაპირველად ლევილის სათვისტომოს განაგებდა კონსტანტინე კანდელაკი, 

მამულის გამგედ კი დანიშნული იყო გრიგოლ ურატაძე, ხოლო 1947 წლის 30 

ოქტომბრისა და 8 ნოემბრის საზოგადოება ,,ქართული კერის“ ,,არაჩვეულებრივმა 

კრებამ“ დაადასტურა 1947 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილება გემგეობის თავჯდომარედ 

გიორგი ერაძის დანიშვნის შესახებ 5 წლის ვადით. კრებას დაესწრნენ: ნოე ჟორდანია, აკ 

ჩხენკელი, ევ. გეგეჭკორი, კ. კანდელაკი. სხდომას თავჯდომარეობდა საზოგადოების 

გამგე გ. ერაძე (სცსსა, ფ. #2126, ა.1, #14, ფ.1). 

გიორგი ერაძე მამულს მართავდა 70-იანი წლების დასაწყისამდე. სხვადასხვა 

დროს ლევილის ქართული კერის თავჯდომარედ არჩეული იყვნენ ქალბატონი ნამეტია 

გოგუაძე (საქმე #48 არის ამ საკითხზე მოწვეული კრების ოქმი, რომელიც ადასტურებს 

გამგეობის თავჯდომარის თანამდებობაზე ნამეტია გოგუაძის არჩევას)  და ლევან 

ფაღავა. ემიგრანტთა შორის განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით სარგებლობდა 

ნამეტია ბერძენიშვილი-გოგუაძისა, რომელსაც ემიგრანტმა ქართველებმა ,,ლევილის 

ადგილის დედა შეარქვეს“, ძალზე დიდია მისი ღვაწლი ქართული ემიგრაციის წინაშე, 

საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ეჭირა მას ლევლის მამულის გამგის თანამდებობა და 

სწორედ მის სახელთანაა დაკავშირებული მიწის შეძენა და ლევილის ქართული 

სასაფლაოს მოწყობა, ხოლო 1970-იანი წლების დამდეგს პირველად სათვისტომოს 

ისტორიაში ლევილის გამგეობამ მას საპატიო წევრის ტიტული მიანიჭა (შარაძე 

1993:156-163). 
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1980 წლებიდან ასოციაცია ქართული კერის უცვლელ თავჯდომარედ გვევლინება 

მამია ბერიშვილი. მანამდე იგი 1969 წლიდან დანიშნული იყო საფრანგეთის ნაციო-

ნალური არქივისთვის 30 წლით ჩაბარებული ემიგრირებული მთავრობის დოკუ-

მენტების მეთვალყურედ.  

სწორედ ეს ადამიანი სხვა ქართველ ემიგრანტებთან ერთად იყო ინიციატორი 

ლევილის მამულის ისტორიის ახალი ფურცლის დაწერის, რომელიც გულისხმობდა 

კერის დამფუძნებელი მამების ანდერძის აღსრულებას და მამულის საქართველოსთვის 

დაბრუნებას.  

ამრიგად, მამია ბერიშვილის პირად არქივსა და ლევილის არქივში დაცული 

ცნობები გვიქმნის ნათელ წარმოდგენას ლევილის მამულის მმართველობის, მისი 

ისტორიის შესახებ, სწორედ აქედან ვიგებთ, რომ მამულის ორგანიზაცია საკმაოდ 

რთული იყო, რომ მას ჰქონდა საკუთარი შინაგანაწესი და წესდება, რომლის შესრუ-

ლებაც ყველა ხიზნისთვის სავალდებულო ხასიათს ატარებდა. ეს იმ მომენტისთვის 

აუცილებელი და სასიცოცხლო იყო, რადგან ლევილი გახდა რა ნავთსაყუდელი  

ადამიანებისთვის, რომლებიც სამშობლოდან იძულებით გადახვეწის შემდეგ გონს ვერ 

მოდიოდნენ, ხოლო ბევრი მათგანისთვის ლტოლვილობის დაღი მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე მუდმივი ნერვული მოშლილობისა და დეპრესიის მიზეზი გახდა, 

აუცილებელი იყო გარკვეული წესების და ვალდებულებების არსებობა. ეს წესები 

მკაცრად იყო გაწერილი მამულის წესდებასა და შინაგანაწესში.  

 

3.5 ლევილის მამულის წესდება და შინაგანაწესი 

 

 როგორც აღვნიშნეთ, ქართული კერის ასოციაციის ბაზას წარმოადგენდა 

ასოციაციის წესდება და შინაგანაწესი, რომელიც სავალდებულო იყო მამულის ყველა 

მცხოვრებლისთვის. მათ ეწოდებოდათ შეხიზნულები. როგორც მამია ბერიშვილი 

აღნიშნავდა ,,ასოციაციის სტატუსი (წესდება) სასტიკია და შეუბრალებელი, რადგან - ის 

სოციეტეს წევრია, ან ასოციაციის ადმინისტრაციის პასუხისმგებელი პირია თუ ე.წ. 

,,მეპატრონეა“ ან კიდევ შემოსვლის დროს თანხა დახარჯა ძველი ბინის შესაკეთებლად,-

საკმარისია ის შინაგანაწესს არ დაემორჩილოს და ის დაარღვიოს, რომ ყოველგვარი 

ანაზღაურების გარეშე მამულიდან გამოაგდონ. მოვალეობა უბრალოდ კანონიერია. ვინც 
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არ დაემორჩილება ასოციაციის შინაგანაწესს, ის თავის თავს აყენებს ასოციაციის ბინაში 

ცხოვრების უფლების გარეთ“ (ლევილობა 1987:10-11).  

ანუ წესდებით და შინაგანაწესით რეგულირდებოდა ლევილის მამულის 

ცხოვრება, ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ ლევილის ფონდ 2126-ში 

ფრანგულად მოცემული ეს უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, შედარებით დაწვრი-

ლებით მოცემული, ვიდრე ის ვარიანტი, რომელიც შატოს დარბაზში იყო გამოკრული 

(იხილეთ დანართი#4), მოცემული საქმე #62-სა და საქმე #63-ში, გვეთარგმნა 

ქართულად და პირველად შემოგვეტანა სამეცნიერო სივრცეში. იგი მოიცავდა შემდეგ 

შინაარს და წესებს: 

 

ასოციაცია ქართული კერა. წესდება (საქმე #62) 

 

ასოციაცია ქართული კერის საქმიანობას წარმოადგენს ქართული წარმომავ-

ლობის მოხუცებული და თავშესაფრის საჭიროების მქონე პირების, ან მათი 

შთამომავლების, მეუღლეებისა და ქვრივების შეფარება. 

ასოციაცია ქართული კერა ვალდებულია, განახორციელოს ტერიტორიისა და 

შენობის მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო ყველა სარემონტო სამუშაო, ისევე როგორც 

ნებისმიერი სახის სამუშაო, რომელიც საჭიროა მემკვიდრეობის დაცვისთვის. 

 

დაზღვევა 

 

მრავალი წელია, რაც ქართული კერა აფორმებს ყოველწლიურად განახლებად 

სადაზღვევო ხელშეკრულებებს და აზღვევს ცენტრალურ შენობას, დამხმარე ნაგებობებს 

და პარკში არსებულ ხეებს. მეორეს მხრივ დაზღვეული გვაქვს ეთნიკურ ნიადაგზე 

დაწყებული ან სხვა სახის არეულობა, ვანდალიზმი, ბუნებრივი კატასტროფები, 

აგრეთვე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. 

იმავდროულად ასოციაცია ქართული კერა უფლებამოსილია, მის მობინადრეებს 

მოსთხოვოს, ინდივიდუალური დაზღვევით დააზღვიონ მათი პირადი ქონება და 

მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. 

დროა, თქვენც შეიტანოთ ასოციაციაში თქვენი ფინანსური წილი. ამავდროულად 

მოგეთხოვებათ, წარმოადგინოთ მოქმედი დაზღვევის მოწმობა. წინააღმდეგ შემთხვ-
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ევაში ასოციაცია მოგთხოვთ, დაუყოვნებლივ გააფორმოთ სადაზღვევო ხელშეკრულება, 

ისე როგორც გათვალისწინებულია შინაგანაწესით. 

 

შინაგანაწესი 

თანამიმდავრულად შეგახსენებთ შატოს ბინადართათვის განკუთვნილ 

ასოციაცია ქართული კერის მიერ შედგენილ შინაგანაწესებს: 

-1961 წლის, ხელმოწერილია თავჯდომარის ლევან ფაღავას მიერ. 

-1967 წლის, ხელმოწერილია თავჯდომარის ნიკო ურუშაძის მიერ. 

-1973 წლის, ხელმოწერილია თავჯდომარის ნამო გოგუაძის მიერ. 

ქართული კერის დირექტორთა საბჭომ წინა შინაგანაწესები გაასაჯაროვა 1986 

წლის ნოემბერში და საყოველთაო სარგებლობისთვის გამოაკრა შატოს მისაღებ 

დარბაზში. 

ამ შინაგანაწესის ორი ეგზემპლარი დღესვე გადაეცემა თითოეულ მობინადრეს, 

რომელიც დღესვე დაგვიბრუნებს ერთ ხელმოწერილ ეგზემპლარს წარწერით 

,,წავიკითხე და ვეთანხმები“. 

 

საკუთრების მოვლა 

ქართული კერის დირექტორთა საბჭოს აქვს მობინადრეთა შემოწირულობით და 

მოკრძალებული შემოსავლით საკუთრების მოვლის რთული ვალდებულება. 

თავს უფლებას მივცემთ, შეგახსენოთ ჩვენს მიერ დასაფარი ფიქსირებული 

ხარჯები: 

-ადგილობრივი გადასახადები, რომელიც დღესდღეობით ძალიან მძიმეა ჩვენ-

თვის, რადგანაც აღარ შეგვიძლია გადასახადების შემცირების მოთხოვნა, ისე როგორც 

წარსულში მოვახერხეთ. 

-მთლიანი საკუთრების სრული დაზღვევა. 

-წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადი. 

საბრუნავი კაპიტალი ჩვენთვის აუცილებელია, რათა დროულად მოვახერხოთ 

წყლისა და ელექტროენერგიის გადასახადის დაფარვა, ვინაიდან ზოგიერთი მობინადრე 

ადმინისტრაციისთვის თანხის გადახდას აგვიანებს. 
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საიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ ქართული სათვისტომოს 1983 წლის მოქმედი 

თავჯდომარე გაოცდა ჩვენი რესურსების სიმწირით და მოგვილოცა ასეთი 

მოკრძალებული ბიუჯეტით მიღწეული შედეგები. 

რამდენიმე წელია, რაც ახალ მობინადრეებისთვის ჩვენს მიერ მოთხოვნილმა 

შემოწირულობამ საშუალება მოგვცა, წამოგვეწყო შენობის გადასარჩენად საჭირო 

გადაუდებელი სამუშაოები. 

ქართული კერის უძრავი ქონების მართვის სამოქალაქო საზოგადოების 

ხელძღვანელი, ვიქტორ ხომერიკი გარკვეულ თანხას ფლობს, რომელიც მას ასოციაცია 

ქართული კერისთვის გადაეცა. ის თანახმაა და ვალდებულებას იღებს, ჩვენი 

დასაბუთებელი მოთხოვნის საფუძველზე, გადმოგვცეს აუცილებელი და გადაუდებელი 

სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო სათანადო თანხა. 

 

ბუღალტერია 

ასოციაციის წესდების თანახმად, დირექტორთა საბჭო აწარმოებს მის მიერ 

წარმოებული ნებისმიერი ოპერაციის რეგულარულ ბუღალტერიას, და მართვის შესახებ 

მოხსენებას წარადგენს ასოციაციის წევრთა ყოველწლიურ საერთო კრებაზე. 

 

წესდება 

მეტრ მარიუს მუტემ, ქართველების მხურვალე დამცველმა, შეადგინა ასოციაცია 

ქართული კერის წესდება. მისი რჩევით ასოციაციის წევრების რიცხვი შეძლებისდა-

გვარად მცირე უნდა ყოფილიყო. 

ამგვარად, ასოციაცია ქართული კერა დაარსდა 1959 წლის 27 ნოემბერს და 

შედგებოდა შვიდი წევრიგან. ესენი იყვნენ: ქალბატონი ნამეტია გოგუაძე, ბატონი ლევან 

ფაღავა, ბატონი მიხეილ სტურუა, ბატონი ფილიპე შარაძე, ბატონი ქარსელაძე, ბატონი 

გიორგი ერაძე, ბატონი მამია ბერიშვილი. 

ბატონი გიორგი ერაძე, როგორც უძრავი ქონების მართვის სამოქალაქო 

საზოგადოების ხელმძღვანელი, არ შედიოდა დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობაში. 

მეტრ მუტეს მიერ 1959 წელს შედგენილი წესდების თანახმად, თავშესაფრის 

მიცემის ფაქტი არ იძლევა ასოციაციის წევრობის უფლება-მოსილებას, იმავე წესდების 

თანახმად, ასოციაცია ქართული კერის წევრობისთვის საჭიროა განაცხადის გაკეთება 

დირექტორთა საბჭოში.  
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ასოციაციის წევრობის ნებისმიერ მოთხოვნაზე ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას 

იღებს დირექტორთა საბჭო. 

უარის შემთხვევაში მიზეზი არ არის დასაბუთებული და გასაჩივრებას არ 

ექვემდებარება. (1959 წლის 27 ნოემბერის წესდება). 

 

ასოციაცია ქართული კერის მიერ განხორციელებული სამუშაოები 

- ჟულ ფერის ქუჩის #8-ის კარის შეკეთება; 

- გალავნის კედლის სამუშაოების შესრულება კლოს დე ლევილის მხრიდან; 

- კედლის შეკეთება პასტორის ქუჩის მხრიდან; 

- გალავნის კედლის ამოყვანა, აღდგენა დეგუტის (თაყაიშვილი) მხრიდან; 

- ქალბატონი გოგუაძის ფანჯრის შეკეთება; 

- ქალბატონი გოგუაძის საცხოვრებლის კოჭების გამოცვლა; 

- შატოს სარდაფების ამოშრობა; 

- სამუშაოები გამდინარე საკანალიზაციო მილებზე; 

- გამდინარე კანალიზაციები შატოს სარდაფებში და ჭების შემდგომ სადრენაჟო 

სისტემის მოწყობა; 

- ბატონ გვეტაძესთან ბუხრის შეკეთება; 

- ქალბატონი მუსხელიშვილის მიერ დაფინანსებული სამი ბუხრის 

შესაკეთებელი სამუშაოების ნაწილობრივი დაფინანსება: ქალბატონი მუსხელიშვილის, 

ბატონი ასათიანი და ქალბატონი ლაბაძის ბუხრები; 

- ქალბატონი მუსხელიშვილის მხარეს წვრილი ხრეშის დაყრა; 

- შენობის სახურავის ღარის გუდრონით გამაგერება; 

- კოშკის შიფერის სახურავის ერთი ნაწილის შეკეთება; 

- დაზიანებული საკანალიზაციო მილების შეკეთება; 

- სანტიქნიკური სამუშაოები (2 გაჟონვა, 9 გაწმენდა, 2 ონკანი); 

- ცაცხვების შესხეპა; 

-მეზობლების კატეგორიული მოთხოვნით დიდი მუხის გასხვლა; 

- საჯარო საპირფარეშოების დამონტაჟება. 
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E.D.F ელეკტრისიტე დე ფრანსი 

(საფრანგეთის ელექტრომომარაგების კომპანია)  

დირექტორთა საბჭოს დიდი სურვილი აქვს, ჰქონდეს ელექტრო ენერგიის ხაზის 

დამონტაჟების შესაძლებლობა, რაც მობინადრეებს შემდგომში ინდივიდუალური 

ელექტრო გათბობის სისტემით სარგებლობის საშუალებას მისცემდა. სამი წლის 

მანძლზე EDF-თან არაერთგზის მცდელობისა, კრედიტის ვერ მიღების გამო ვერ 

შევძელით განგვეხორციელებინა ეს პროექტი, რომელიც ჩვენ ყველას (ასოცაციას და 

მაცხოვრებლებს) ასე გულით გვინდოდა. 

მართლაც, ჟიულ ფერის ქუჩიდან შატოს უკანა ფასადამდე ელექტროსადენის 

ინსტალაციის ბოლო ხარჯთაღრიცხვის მაჩვენებელმა, მიუხედავად იმისა, რომ წინა 

ხარჯთაღრიცხვებზე დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა, 1987 წლის 22 იანვრისთვის 143.838 

ფრანკს მიაღწია. 

ეს თანხა მხოლოდ ერთადერთი ცენტრალური შენობის ელექტროსადენის 

მონტაჟს ითვალისწინებს (უფრო ზუსტად შატოს) და არ მოიცავს დამხმარე შენობა-

ნაგებობებში ელექტროსადენების მონტაჟს, რომლის დამატებითი და დეტალური 

ხარჯთაღრიცხვა მოგვიანებით იქნება შედგენილი. 

1984 წელს გათბობის დამონტაჟებისთვის საჭირო მთლიანმა თანხამ 424.034 

ფრანკს მიაღწია. 

ამ 143.838 ფრანკის მაჩვენებლის ზრდა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ჩვენს 

მობინადრეებს არ სურდათ საერთო მრიცხველები, მათ სურდათ ინდივიდუალური 

ხაზი და მრიცხველი და მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა 

პირდაპირ EDF-თან. 

თითოეულმა მობინადრემ უნდა შეადგინოს პერსონალური ინსტალაციის დოსიე 

პაკტარიმ დე ლ’ესონის დახმარებით. 

მამულის მოვლა-პატრონობისთვის უძრავი ქონების სამოქალაქო საზოგადოების 

და ასოციაციის არსებობა აუცილებელია. 

ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ცვლილებები შევიტანოთ დევნილობაში მყოფი 

საქართველოს მთავრობის მიერ შედგენილ და ნოტარიულად დამოწმებულ წესდებაში. 

უძრავი ქონების სამოქალაქო საზოგადოება და ასოციაცია უნდა მოქმედებდეს 

ერთობლივად, საერთო მიზნებით. 
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მამულთან დაკავშირებული ნებისმიერი მნიშვნელოვანი საკითხი უძრავი 

ქონების სამოქალაქო საზოგადოებასა და ასოციაციას შორის განხილული უნდა იქნეს 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპით, ისე როგორც ადრე ხდებოდა. 

ასოციაციის შინაგანაწესი უნდა დაიცვას ყველამ, გამონაკლისის გარეშე. 

ამგვარად, როგორც წინამდებარე მოხსენების დასაწყისში აღვნიშნეთ, ქართული 

კერის წიაღში მობინადრეებს შეუძლიათ იცხოვრონ მთელი ცხოვრების მანძილზე ან 

იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც მოისურვებენ. 

 

ქართველი ახალგაზრდობა 

თუ ქართველი ახალგაზრდობა მოისურვებს სპორტული ან კულტურული 

აქტივობების ორგანიზებას, ასოციაცია ქართული კერა დიდი სიამოვნებით მიიღებს მათ. 

აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ჩვენი მოკრძალებული ბიუჯეტი არ მოგვცემს პროექტის 

განხორციელებისათვის მათთვის მატერიალური დახმარების გაწევის საშუალებას. 

          ასოციაცია ქართული კერის თავჯდომარე: მ. ბერიშვილი  

ასოციაცია ,,ქართული კერა“ 

შატოს მცხოვრებთათვის განკუთვნილი შინაგანაწესი  

10. დირექტორთა საბჭოს მიერ მართული საკუთრების ყველა მაცხოვრებელი 

მიიჩნევა როგორც მობინადრე და ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გამოთქვამს პრეტენზიას 

მოიჯარეობაზე, მესაკუთრეობასა და ასოციაციის წევრობაზე. 

20. მობინადრეებისთვის გადაცემული საცხოვრებელი ფართი და დამხმარე 

შენობა-ნაგებობები მათ მიერვე უნდა იქნეს გამოყენებული და დაუშვებელია მათი 

გადაცემა ნებისმიერი სხვა პირისთვის. 

30. ასოციაციის საკუთრების მობინადრეები ვალდებულნი არიან, გადაიხადონ 

ყოველწლიური საწევრო გადასახადი, რომელიც მოხმარდება გადასახადების და 

საკუთრების მოვლის ხარჯების დაფარვას. 

40. ასოციაციის დირექტორთა საბჭო ადგენს საწევრო გადასახადის ოდენობას. 

თითოეული მობინადრისათვის დაკისრებული საწევრო გადასახადის გამოთვლა ხდება 

მის სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ფართის მიხედვით. 

50. ადმინისტრაციისთვის გადასახდელი საწევრო შენატანი უნდა გადაერიცხოს 

ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს ხაზინდარს, ამ უკანასკნელის მიერ ფიქსირებულ 

ვადებში, ყოველი წლის ნოემბრის თვეში. 



78 
 

60. მობინადრეები ვალდებულნი არიან, გადაიხადონ ელექტროენერგიისა და 

წყლის გადასახადი, რომლის გადანაწილება ხდება დირექტორთა საბჭოს მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიისა და წყლის მიხედვით.. ამ მიზნით ისინი 

ვალდებულნი არიან, გაადვილონ სხვადასხვა მრიცხველთან წვდომა, გასაღების 

დუბლიკატი უნდა გადაეცეს ნდობით აღჭურვილ პირს, მრიცხველის მონაცემების 

ამოწერის, წყლის გაჟონვის ან ხანძრის შემთხვევაში გამოსაყენებლად. 

70. მობინადრეებმა ყოველწლიურად უნდა გააფორმონ მრავალრისკიანი 

სადაზღვევო ხელშეკრულებები და დამადასტურებელი საბუთი წარუდგინონ 

ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს. მოქმედი სადაზღვევო პოლისის ასლი უნდა 

გადაეცეს ხაზინდარს, საწევრო გადასახადის ანგარიშსწორებასთან ერთად. ამ პუნქტის 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში საკუთრების, მათ შორის შენობისთვის, მიყენებული 

ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურება მოუწევს დამრღვევ პირს. 

80. მობინადრეებმა, რომლებიც მთავარ შენობაში არ ცხოვრობენ, საწევრო 

გადასახადთან ერთად უნდა გადაიხადონ ფრანგული ადმინისტრაციის მიერ მათზე 

დაკისრებული გადასახადები. 

90. საკუთრებაში შემავალ შენობებში აკრძალულია ყველა იმ პირის ცხოვრება, 

რომელიც არა არის რეგისტრირებული ასოციაციის ადმინისტრაციაში და არ არის 

ჩაწერილი მობინადრეთა სიაში. 

100. მობინადრეთათვის გადაცემული მიწის ნაკვეთები და ხეხილი უნდა იქნეს 

მოვლილი და შენახული. 

110. ადმინისტრაციის ნებართვის გარესე დაუშვებელია ტერიტორიაზე 

არსებული ხეების, ხეხილის ან სხვა ნარგავების მოჭრა. 

120. აკრძალულია სხვების მოსავალთან ან ხილთან შეხება. 

130. თითოეული მობინადრე ვალდებულია, მოუაროს მისი საცხოვრებელი 

ადგილის როგორც შიდა, ასევე გარე ნაწილს და არ ცახერგოს სხვა მობინადრეთა 

გასასვლელი. ასოციაციის კუთვნილი ქონების დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც 

გამოწვეული იქნება არაკეთილსინდისიერების ან დაუდევრობის გამო, შეკეთების 

პასუხისმგებლობა დაეკისრება დამზიანებელს. 

140. მშობლები პასუხისმგებლები არიან მათი შვილების, სტუმრების ან 

ვიზიტორების მიერ ჩადენილ დარღვევებზე. 
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150. ასოციაციის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე არავის აქვს რაიმე შენობის 

აშენების ან ტრანსფორმირების უფლება. 

160. ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე სრულიად იკრძალება ნებისმიერი 

ძრავიანი ავტომობილის გაცერება მამულის ტერიტორიაზე. 

170. ასოციაციის ნებისმიერი წევრი ვალდებულია, დაეხმაროს დირექტორტა 

საბჭოს წინამდებარე შინაგანაწესის დაცვაში. 

180. წინამდებარე შინაგანაწესის არსესრულება ჩაითვლება მძიმე დარღვევად და 

დირექტორთა საბჭოს აქვს ქონების ჩამორთმევისა და მის მიერ ფიქსირებულ ვადებში 

შესაბამისი ზომების მიღების უფლება. 

190. ყველა მობინადრე ვალდებულია, ხელი მოაწეროს წინამდებარე შინაგანაწესს 

და ერთი ეგზემპლარი დაიტოვოს თავად. 

წინამდებარე შინაგანაწესი ძალაში შევიდა 1961 წლის 1 ოქტომბერს ასოციაცია 

ქართული კერის დირექტორთა საბჭოს მიერ და ხელმეორედ იქნა მიღებული 1986 წლის 

29 ნოემბრის დირექტორთა საბჭოს კრებაზე. 

თავჯდომარე: მ.ბერიშვილი (ხელმოწერა) 

მდივანი: გ ნოზაძე (ხელმოწერა) 

ხაზინდარი: ი. ბოკუჩავა (ხელმოწერა) 

წავიკითხე და ვეთანხმები: (ხელმოწერა) 

ამგვარად, ჩვენს მიერ შესწავლილი საარქივო მასალა უაღრესად მნიშვნელოვანია 

ქართული ემიგრაციის ისტორიის მონოგრაფული კვლევისთვის. მასში დაცული 

საინტერესო ცნობები წარმოდგენას გვიქმნის ლევილის მამულის მმართველობის და 

მისი მობინადრეების უფლება-მოვალეობის შესახებ. ემიგრაციის პირველი ტალღიდან 

მოკიდებული, ლევილის მამული გახდა მთავარი ნავთსაყუდელი და თავშესაფარი 

სამშობლოდაკარგული ქართველებისთვის, ადგილი, სადაც იყო მთავარი ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი ბრძოლის მუხტი, რაც მას კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებდა. ამიტომ ძალზე სასიცოცხლო და აუცილებელი იყო მამულის მმართველობის 

გონივრული სტრუქტურისა და შინაგანაწესის შემუშავება, საჭირო იყო, რომ შატოში 

თავშეფარებული ხიზნები გარკვეულ წესებს და კანონებს დამორჩილებოდნენ, რადგან 

სხვანაირად შეუძლებელი იქნებოდა ქართული სათვისტომოს მართვა-გაძღოლა, 

გადასახადების გადახდა და ზოგადად უცხო მიწაზე არსებობა.  
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ლევილის მამულის წესდება და შინაგანაწესი ერთგვარი კონსტიტუცია გახდა იქ 

მცხოვრები ემიგრანტებისთვის, იგი აწესრიგებდა მამულის ცხოვრების თითქმის ყველა 

სფეროს მისი მმართველობიდან დაწყებული თითოეული შეხიზნულის უფლება-

მოვალეობებით დამთავრებული.  

შინაგანაწესის დაცვა ასევე სავალდებულო იყო თავშესაფრის მთხოვნელი ყველა 

პირისთვის. გიორგი ერაძის მიერ ხელმოწერილ 1949 წლის 3 თებერვლით 

დათარიღებულ ნებართვაში ვინმე დ. დათიაშვილისთვის, რომელიც უნდა 

დასახლებულიყო შატოს ეზოში ფ. შარაძის განკარგულებაში მყოფ სამეურნეო შენობის 

ერთ-ერთ ოთახში, ხაზგასმით ვკითხულობთ: ,,სანამ კი ისარგებლებთ მამულის 

ოთახით, მოვალე ხართ დაემორჩილოთ საზოგადოების დადგენილებას შატოს ეზოში 

მცხოვრებთათვის სავალდებულო შინაგანაწესებს“. იგი ბოლოვდებოდა შემდეგი 

სიტყვებით: ,,წავიკითხე, გავეცანი და თანახმა ვარ რასაც ხელს ვაწერ“ (თსუ, სდრ-

129/ბერ-122).  

ლევილის მამულის პირველი შინაგანაწესი შეიქმნა და ნოტარიულად დამტკიცდა 

საქართველოს დევნილი მთავრობის მიერ შატოს შეძენისთანავე (მისი ძირითადი 

მუხლები გადმოცემული აქვს ქართული კერის გამგე გიორგი ერაძეს საქმე #14-ში), რაც 

შეეხება შინაგანაწესის აქ მოცემულ ვარიანტს, მისი შედგენა ფრანგი სენატორის მარიუს 

მუტეს სახელს უკავშირდება, იგი ლევილის ქართველებს ნამდვილ მფარველად 

მოევლინა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება მამულის სამართლებრივად მოწესრიგება 

და მისი წესდების შემუშავება. მარიუს მუტეს მამია ბერიშვილი თავის ჩანაწერებში 

(საქმე #66) სავსებით დამსახურებულად უწოდებს ქართველების დიდ მეგობარსა და 

მოამაგეს. სწორედ სენატორ მუტეს რჩევით, ლევილის მამულს მიენიჭა საქველმოქმედო 

დაწესებულების, ხოლო მის ბინადრებს ,,შეხიზნულის“ სტატუსი. ამან მამული 

გადაარჩინა დიდ სახელმწიფო გადასახადებს და აშკარა გაკოტრებას, რადგა მისი 

ისედაც მწირი ბიუჯეტი ამას ვერ გაწვდებოდა და იგი შეწყვეტდა არსებობას. 

ლევილის შინაგანაწესი წარმოდგენას გვიქმნის მამულის ადმინისტრაციულ 

მოწყობაზე, რომლის მიხედვით ქართულ კერას მართავდა კერის ასოციაცია, რომელიც 

შეიქმნა 1959 წლის 27 ნოემბერს და შედგებოდა 7 წევრისგან. ესენი იყვნენ: ქალბატონი 

ნამეტია გოგუაძე, ბატონი ლევან ფაღავა, ბატონი მიხეილ სტურუა, ბატონი ფილიპე 

შარაძე, ბატონი ქარსელაზე, ბატონი გიორგი ერაძე, ბატონი მამია ბერიშვილი. 
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ქართული კერის ასოციაციის უპირველესი მიზანი იყო, ყველა იმ პირების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ვინც ამას განსაკუთრებით საჭიროებდა: მოხუცების-

მათ ვინც წარმოშობით საქართველოდან იყო, მათი მემკვიდრეების, მეუღლეების და 

მათ ქვრივების. შატოში ცხოვრების მსურველი კი ბევრი იყო, თუმცა ვერ ხერხდებოდა 

ყველას საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება და ეს არაერთხელ გამხდარა 

ემიგრანტებს შორის ბრძოლისა და დაპირისპირების საგანი, რაც კარგადაა ასახული 

ლევილის დოკუმენტებში, განსაკუთრებით საქმე #66-ში.  

მამულის მეორე უმნიშვნელოვანესი ორგანო იყო ადმინისტრაციული საბჭო, 

რომლის მოვალეობაშიც შედიოდა მის მიერ წარმოებული საქმიანობის რეგულარულ 

ხარჯთაღრიცხვა და ასოციაციის წევრების საერთო კრებისთვის ანგარიშის წარდგენა 

თანხის განკარგვის თაობაზე.  

ქართული კერის სხვა ორგანოებიდან აღსანიშნავია დირექტორთა საბჭო და 

უძრავი ქონების სამოქალაქო საზოგადოება, ისინიც ასოციაციასთან ერთად 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებდნენ მამულის ქონების დაცვისა და მისი მომავალი 

თაობებისათვის შენარჩუნების საქმეში. 

შინაგანაწესს 1961 წელს ხელს აწერდა მაშინდელი თავჯდომარე ლევან ფაღავა, 

1967 წელს - თავჯდომარე ლევან ურუშაძე, ხოლო 1973 წელს- თავჯდომარე ნამეტია 

გოგუაძე. იგი ძალაში შევიდა 1961 წლის 1 ოქტომბერს, ხელმეორედ იქნა 

დამტკიცებული 1986 წლის 29 ნოემბერს და გამოიკრა შატოს მისაღებ დარბაზში 

ყველასათვის თვალსაჩინო ადგილას. ეს ფაქტი ძალზე მნიშვნელოვანი იყო, რადგან 

ქართველი ემიგრანტების მხრიდან (გიორგი წერეთლისა და მამია ბერიშვილის 

დაპირისპირება საქმე #66-ში) არაერთხელ გაისმა ბრალდება ქართული კერის 

ასოციაციის მიმართ, რომ მთელი მისი არსებობის მანძილზე მამულს არ ჰქონდა 

შინაგანაწესი.  

ეს დოკუმენტი წარმოდგენას გვიქმნის იმ მძიმე პირობებზე, რომელშიც 

უხდებოდათ ცხოვრება ქართველ ემიგრანტებს. მისი მწირი ბიუჯეტი ვერ წვდებოდა 

შატოს აუცილებელი რეპარაციის ხარჯებს. ეს პრობლემა ხაზგასმულია ლევილის 

მამულის არქივის ყველა იმ დოკუმენტში, რომლის ავტორებიც ქართული კერის 

გამგეები არიან. გიორგი ერაძე, რომელიც 1947 წლიდან 1970 წლამდე სათავეში ედგა 

ქართულ კერასა და მამულის შუაგულში ტრიალებდა, თავის ჩანაწერებში (საქმე #15) 
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საუბრობს რა მამულის უმძიმეს მდომარეობაზე, ამის მიზეზად უსახსრობასთან ერთად, 

შატოში გამეფებულ უწესრიგობას, უპატრონობასა და ზოგიერთი მობინადრის 

უპასუხისმგებლო და გულგრილ დამოკიდებულებას ასახელებს, რომელმაც გაათკეცა 

მამულის მატერიალური ზარალი. სწორედ ამ ფონზე მართლაც სასიცოცხლო და 

აუცილებელი იყო შინაგანაწესის მიღება და მისი ცხოვრებაში მკაცრად გატარება, რომ 

ქართველთა კერა გამკლავებოდა არსებულ გამოწვევებს.  

ამ დოკუმენტში კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ხაზგასმული, რომ 

არავის არ აქვს უფლება, ცვლილებები შეიტანოს მამულის წესდებაში, რომელიც ჯერ 

კიდევ დევნილობაში მყოფმა მთავრობამ შეადგინა და დაამტკიცა ნოტარიულად. 

ახლანდელი წესდება სხვა არა არის რა, თუ არა მაშინდელის მემკვიდრე. ეს კიდევ 

ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ლევილის მამულის მკვიდრებს არ გადაუხვევიათ 

იმ გზისთვის და სულისკვეთებისთვის, რომელიც პირველმა ემიგრირებულმა 

მთავრობამ დასახა და დაუტოვა შთამომავლობას. ეს შემართება გასდევს ლევილის 

არქივის თითქმის ყველა დოკუმენტს. 

 

3.6 ქართული კერის ასოციაციის დაარსების ისტორიიდან 
 

დრო გადიოდა და მამულის ცხოვრებაში დიდი ცვლელებები არ ხდებოდა. მამია 

ბერიშვილის თქმით, თავდაპირველად მთავრობას საფრანგეთის ხელისუფლებაში 

ბევრი მფარველი ჰყავდა, მაგალითად სენატორი მარიუს მუტეს სახით, რისთვისაც 

გადასახადებს ძალიან ცოტას იხდიდნენ და უფასო იურიდიული დახმარებითაც 

სარგებლობდნენ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზთა გამო ნაცნობები ნელ-ნელა შემოეცალნენ 

ქართულ მამულს, როგორც საფრანგეთის ისე ეროვნული მთავრობის წარმომადგენლებს 

შორის და ურთიერთდაპირისპირებამ ქართულ სათვისტომოსა და ემიგრანტებს შორის 

ახალი ძალით იფეთქა. მითქმა-მოთქმას, დაუზუსტებელი ამბების მიტან-მოტანას და 

ურთიერთმუქარას ბოლო არ უჩანდა. ამ ყველაფრის პიკი აღმოჩნდა გასული საუკუნის 

70-იან წლებში გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ შატოს მაშინდელ 

მეპატრონეებს სურდათ მამულის გაყიდვა და ამისათვის მუშტარსაც კი ეძებდნენ. 

მოარულმა ხმებმა მიაღწია პარიზის კოლონიის თავჯდომარე ლევან ზურაბიშვილამდე, 

რომელიც ამ დროს მძიმე სენს ებრძოდა და მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

დაინტერესებული იყო მამულის ბედით. როგორც მამია ბერიშვილი გადმოგვცემს, 
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ლევან ზურაბიშვილმა თავისთან დაიბარა ლევილის მამულის ყველაზე 

პასუხისმგებელი და ავტორიტეტული წარმომადგენლები ლევან ფაღავა, ნინა 

რამიშვილი და მამია ბერიშვილი და მოითხოვა მამულის რეალურ ვითარებაში და მის 

იურიდიულმდგომარეობაში გარკვევა და როცა ყველაფერი შეიტყო და დარწმუნდა, 

რომ მის ყურამდე მცდარი ინფორმაცია იყო მისული, ,,დასდვა პატიოსანი სიტყვა, რომ 

ყველაფერს იზამდა ამ მითქმა მოთქმის შესაწყვეტად და მანაც თავისი სიტყვა 

პატიოსნად და ჩეინებულად შეასრულა“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665).  

მამულის იურიდიული მდგომარეობის საკითხი ყოველთვის იყო ემიგრანტებს 

შორის დაპირისპირების მიზეზი დღიდან ლევილის შესყიდვისა, მაგრამ მან 

განსაკუთრებით ხშირი ხასიათი მიიღო ემიგრანტული მთავრობის ზოგიერთი 

წარმომადგენლის გარდაცვალები შემდეგ, დაახლოებით 50-იანი წლების ბოლოსათვის. 

ამან აიძულა მემკვიდრეები მოეწვიათ ,,დარჩენილი მთავრობის წევრების კრება და 

დარჩენილი დეპუტატები“, შეედგინათ საგანგებო კომისია და გადაწყდა მამულის 

შემდეგი ბედისთვის მიემართათ სენატორ მუტესათვის (თსუ, სდრ-672/ბერ-665). 

რადგან მამული იურიდიულად ხელშეუხებელი იყო ფიქტიური, მაგრამ 

საფრანგეთის კანონის წინაშე უფლებამოსილი ,,მეპატრონეთა სოციეტეს“ საშუალებით, 

მარიუს მუტემ მთავარი ყურადღება მიაქცია მამულის ფიზიკური მოვლის და მის 

ადმინისტრაციულად მოწყობის საკითხს. უმნიშვნელოვანესი იყო კიდევ სახელმწიფო 

გადასახადის საკითხი, რადგან თუ მამულის მდგომარეობა ძველი ფორმით დარჩებოდა, 

იგი ვერ შეძლებდა ყოველწლიურად მზარდი გადასახადის გადახდას და არსებობდა 

რეალური საფრთხე, რომ ,,ერთ დღეს მამული გადასახადის ვალში არ ჩავარდნილიყო 

სახელმწიფოს ხელში“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ.2). 

ამისათვის შემუშავდა ლევილის ფლობის რამდენიმე ვარიანტი: პირველი 

გეგმით, ქართველთა შორის უნდა გამოჩენილიყო ვინმე მდიდარი პიროვნება, რომელიც 

საქველმოქმედო მიზნით ,,გაიღებდა წლიურად საკმაო თანხას, თვით გახდებოდა 

,,სოციეტეს წევრი“, მამული დარჩებოდა სოციეტეს იურიდიულ უფლებაში“, როგორც 

წარსულში, ახლაც ის შეასრულებდა მეპატრონის როლს საფრანგეთის კანონმდებლობის 

წინაშე, ხოლო მამულში მცხოვრები ადამიანები იქნებოდნენ მდგმურები ყველა თავისი 

უფლებით და ,,სოციეტე“ მიიღებდა კომერციულ სახეს. მისი უმაღლესი ორგანო 

იქნებოდა ,,გენერალური ანსამბლე“, რომლის დადგენილებებს სისრულეში მოიყვანდა 
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,,ჟერანი“, რომელიც იქნებოდა არჩეული ყველა ,,სოციეტერების“ მიერ შეთანხმების 

ნიადაგზე (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ.2). 

მეორე გეგმით, უნდა დაარსებულიყო ასოციაცია, სადაც ,,სოციეტე“ თვით 

გახდებოდა ქველმოქმედი და ,,დონაციის“ სახით ძალაუფლებას გადასცემდა 

,,ასოციაციას“, ,,რომელიც იქნებოდა დარსებული 1901 წლის კანონის ბაზაზედ 

საქველმოქმედო მიზნით როგორც მოხუც ქართველთა თავშესაფარი“. აქ ასოციაცია 

დაიჭერდა ,,ფიქტიური პატრონის ადგილსმაგრამ ურეზერვოდ იცნობდა ყველა 

ხელშეკრულებებს, ხელწერილებს, კვიტანციებს, ჩეკებს და სავალდებულოდ გაიხდიდა 

ყველა იმ პირობებს რომელიც სოციეტერებმა დადვეს მამულის ყიდვის დროს. 

ასოციაცია გახდებოდა ფიქტიური პატრონი რომლის ხელში გადავიდოდა მამული 

ადმინისტრაციულად და ფინანსურად“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ.2). 

მესამე ვარიანტით, სოციეტე დარჩებოდა თავდაპირველ მდგომარეობაში და 

გააგრძელებდა თავის მოვალეობას როგორც მეპატრონე ფრანგული კანონების 

მიხედვით. მისი წევრები დაიცავდნენ ყველა პირობას, რომელიც დადებული ჰქონდათ 

მთავრობის წინაშე, მაგრამ პარალელურად სოციეტესი უნდა დაარსებულიყო 

საქველმოქმედო ასოციაცია ,,ხანდაზმულ ქართველთა თავშესაფრის საბაბით“, 

რომელიც ,,აიღებდა მამულს ,,ბაის“ საშუალებით, რისთვისაც ასოციაცია ყოველ 

წლიურად გადაუხდიდა სოციეტეს ,,სიმბოლურ“ ერთ ფრანკს რაც ასოციაციას აძლევდა 

უფლებას მოიჯარადობის“. ამ ვითარებაში სოციეტეც და ასოციაციაც ისარგებლებდნენ 

თანაბარი უფლებით, რადგან ისინი პატრონობდნენ სხვის ქონებას და მათი უფლება-

მოვალეობების თავიდანვე უნდა განსაზღვრულიყო შემდეგნაირად: სოციეტე 

დარჩებოდა თავის ძველ ფუნქციაში, როგორც იურიდიული სუბიექტი საფრანგეთის 

კანონების წინაშე, ხოლო ასოციაციის ხელში გადავიდოდა მამულის ფიზიკური მოვლა, 

მასი მმართველი ორგანო იქნებოდა ადმინისტრაცია, სოციეტეს წევრები დარჩებოდნენ 

შეუცვლელნი, ხოლო ჟერანი გახდებოდა ,,სკუტატორი“ სოციეტესა და ადმინისტრაციას 

შორის. მამულში მცხოვრები ხანდაზმული ქართველები მიიღებდნენ შეხიზნულის 

ტიტულს და ,,მოკლებული იქნებოდნენ ლოკატერის სტატუსს“. ყველა ეს ღონისძიებები 

სახელმწიფო გადასახადს შეამცირებდა მინიმუმამდე. ასოციაციას ექნებოდა უფლება 

წევრების შეცვლის ,,გენერალური ანსამბლეს“ საშუალებით (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ. 

2-3).  
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ამ სამ შეთავაზებულ შესაძლებლობაში ეროვნულმა მათავრობამ აირჩია მესამე, იმ 

პერიოდისათვის ყველაზე ოპტიმალური გეგმა და როგორც მამია ბერიშვილი 

აღნიშნავდა, ამ გეგმის მიხედვი სოციეტე და ასოციაცია ურთიერთ-დახმარებით, ხელი-

ხელ ჩაკიდებული ერთად გაუძღვებოდნენ მამულს, რომ ხანდაზმულ თანამემამულეებს 

ეცხოვრათ ,,ქართულ გარემოში“. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ისევ მარიუს მუტეს დახმარებით, შემუშავებულ იქნა 

ლევილის საჭიროებას მორგებული მამულის წესდება და შინაგანაწესიც თითქოს 

ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ საქმის ბოლომდე მიყვანა შეაფერხე ჯერ 1958 

წლის 10 ოქტომბერს კონსტანტინე კანდელაკის, ხოლო სულ მალე 1958 წლის 3 ივლისს 

აკაკი ჩხენკელის გარდაცვალებამ.  

ბოლოს, 1959 წლის ოქტომბერში, პრეფექტურაში დასამტკიცებლად იქნა 

წარდგენილი ასოციაციის დაარსების პროექტი, სადაც კერის დროებითი ადმინის-

ტრაციის შემადგენლობა ასე გამოიყურებოდა: 1) ნამეტია გოგუაძე-თავჯდომარე, 2) 

ლევან ფაღავა-მდივანი, 3) მ.სტურუა-მოლარე, 4) ისიდორე ქარსელაძე-დელეგე 

ადმინისტრატორი და 5) ფ. შარაძე-წევრი (თსუ, სდრ-646/ბერ-639, ფ. 1). 

1960 წლის მაისში მოწვეული იქნა სოციეტესა და კერის ასოციაციის პირველი 

გაერთიანებული გენერალური ანსამბლე, სადაც ოფიციალურად დამტკიცებულ იქნა 

ასოციაციის წესდება და მისი ადმინისტრაცია, ხოლო საბოლოოდ ჩამოყალიბებული 

სახით ქართული კერის ასოციაცია მამულს სათავეში ჩაუდგა 1961 წლის 2 

სექტემბერიდან. იგი პირველად აერთიანებდა ექვს ადამიანს: ნ. გოგუაძისა, გ. ერაძეს, ფ. 

ვაშაძეს, ლ. ფაღავას, ის. ქარსელაძეს და მ. ბერიშვილს.  

ასოციაციის წევრებმა აირჩიეს ,,კონსე დე ადმინისტრაცი“ ხუთი პირის 

შემადგენლობით. ესენი იყვნენ ნ. გოგუაძისა, ლ. ფაღავა, ფ. შარაძე, ის. ქარსელაძე და მ. 

სტურუა. ადმინისტრაციის პირველ თავჯდომარედ დაინიშნა ლ. ფაღავა. მის შესახებ 

განსაკუთრებული პატივისცემით საუბრობს მამია ბერიშვილი. იგი მას ახასიათებს 

როგორც პასუხისმგებლიან და საქმის ერთგულ ადამიანად, რომელიც საკუთარი 

სამსახურის გამო დიდად გადატვირთული იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად მან ,,მაშინ 

მამულს თავისი სამსახური გაუკეთა და ,,სიმადისა“ და შვედელების საშუალებით 

შატოს ფიზიკური არსებობის შენარჩუნება მყარ ნიადაგზე დააყენა“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-

665, ფ. 3-4).  
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1967 წლის 14 მაისს ასოციაციის გენერალური ანსამბლეს სხდომაზე ასოციაციის 

წევრებად დამტებით შეიყვანეს ნ. ურუშაძე და ალ. ტატიშვილი. ახალი ადმინისტრაცია 

ასეთი სახით დამტკიცდა: ლ.ფაღავა, ნურუშაძე, გ. ნოზაძე, მ.სტურუა, ის. ქარსელაძე და 

მ. ბერიშვილი. მან ამ სახით იმუშავა 1973 წლის აპრილამდე, როდესაც ანსამბლემ 

აირჩიას ახალი გამგეობა ლ. ფაღავას, გ. ნოზაძის, ვ.ხომერიკის, ის ქარსელაძის, ნ. 

გოგუაძის, ირაკლი ჯაფარიძის და მ. ბერიშვილის შემადგენლობით. თავჯდომარედ 

იქნა არჩეული ნ. გოგუაძისა, ხოლო მოლარედ მ. ბერიშვილი, ხოლო 1986 წლის 6 მარტს 

ნ.გოგუაძისა გადადგა და მის ადგილზე დაინიშნა მამია ბერიშვილი. პერიოდულად 

ხდებოდა მისი წევრების განახლება და ეს ყველაფერი კეთდებოდა იმ წესით, როგორც 

ეს ქართველ ემიგრანტებს შესთავაზა მარიუს მუტემ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ. 4) 

აღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მიუხედავად ქართველი 

ემიგრანტებს შორის ბევრ საკითხე არსებული აზრთა სხვადასხვაობისა, მამულის 

მმართველობის არსებული წესი ყველაზე ოპტიმალური იყო და მან დიდი როლი 

ითამაშა ლევილის ქართული კერის ფიზიკურ გადარჩენასა და დღევანდელ დღემდე 

მოღწევაში. 

 

 

3.7 სოციეტესა და კერის ასოციაციის ურთიერთობის საკითხისთვის 
 

როგორც ზემოთ ვისაუბრეთ, ლევილის მამულს კარგად ორგანიზებული 

მმართველობის სტრუქტურა ჰქონდა-მამულის სოციეტე და კერის ასოციაცია 

განსაზღვრავდა ზოგადად მის არსებობას, ამიტომ ქართული მამულის ისტორიის 

შესწავლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ ორი ორგანოს ერთმანეთთან 

ურთიერთობის საკითხების განხილვა, რომელიც როგორც საარქივო მასალიდან 

ირკვევა, არ ყოფილა ყოველთვის შეხმატკბილებული და ურთიერთშეთანხმებული. 

არადა მათ ერთობლივ მუშაობაზე იყო დამოკიდებული მამულის სწორი 

ფუნქციონირება და მისი მობინადრეების კეთილდღეობა. ამ საკითხს პირდაპირ ეხებიან 

საკუთარ ჩანაწერებში ქართული კერის ასოციაციის გამგეები გიორგი ერაძე, პავლე 

სარჯველაძე და მამია ბერიშვილი, რომლებიც იყვნენ მთავარი ფიგურანტები და 

ყველაზე მცოდნე პირები მამულის ცხოვრების შიდა პერიპეტიების და ამიტომ მათ მიერ 

მოწვდილი მასალა სანდო წყაროებად შეიძლება მივიჩნიოთ.  
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თითოეული მათგანი დიდი გულისტკივილით აღწერდა ლევილის მამულის 

პრობლემებს, რომელიც არ იყო გამოწვეული მხოლოდ უსახსრობით და გაჭირვებით. ეს 

დაბრკოლებები იქმნებოდა როგორც მამულის ცენტრალური ორგანოების არასწორი 

მუშაობით, ისე მობინადრეთა გულგრილი დამოკიდებულებით და დაუდევრობით 

საერთო საქმისადმი, მამულის შინაგანაწესის და წესდების დაუცველობით, მათი 

თვითნებური მოქმედებებით. 

გიორგი ერაძე ერთ-ერთ ჩანაწერში ეხება რა ლევილში დაგროვილ მოუგვარებელ 

საკითხებს, პუნქტობრივად აყალიბებს მათ, დაწვრილებით აანალიზებს გამომწვევ 

მიზეზებსა და დაშვებულ შეცდომებს და მსჯელობს, მამულის მმართველი 

ორგანოებიდან (სოციეტე და კერის ასოციაცია) რომელი უფრო მეტად იყო 

პასუხისმგებელი არსებულ სავალალო მდგომარეობაზე და ვალდებული პრობლემების 

გადაჭრაზე. იგი ამაში უპირველესად მეპატრონეთა სოციეტეს მიიჩნევს და მას 

ქართული კერისადმი უყურადღებობასა და თავისი მოვალეობის არასათანადოდ 

შესრულებაში ადანაშაულებს. მაშინ, როცა მამული ენით აღუწერელ მატერიალურ 

გაჭირვებას განიცდიდა, მთავარმა ორგანომ ვერ შეძლო სახელმწიფო გადასახადის 

შემცირების კუთხით მისი ისეთ ორგანიაზაციად წარმოდგენა, რომელიც იქნებოდა 

მხოლოდ ღარიბი ხალხის თავშესაფარი, ექნებოდა საქველმოქმედო სტატუსი და ამით 

აიცილებდა ,,იმ დიდ გადასახადებს, რაც მას აწევს სახელწიფოსგან“. და ამ საქმის 

გაკეთებას ცდილობდა კერის ასოციაცია; სოციეტემ არამცთუ ვერ შეეძლო მოეზიდა 

თანხები მამულის აღსადგენად საჩუქრის ან უპროცენტო სესხის სახით, არამედ ,,მან არ 

შეასრულა თავისის არსებითი მოვალეობა ეწარმოებინა L`Association ანგარიშები“, რომ 

კრედიტორებისათვის მიეცა მამულს გარანტიები ვალის გადახდის; სოციეტეს ბოლო 

სამი წლის განმავლობაში არც კი შეუმოწმებია მამულის ბუღალტერია და არც ჰქონდა 

წარმოდგენა, თუ როგორ დაიკლო ვაშლების შემოსავალმა, რომელიც ძველად 30000-

50000 ფრანკს შეადგენდა და ლევილს სულის მოთქმის საშუალებას აძლევდა, ხოლო 

სოფლად წვრილი გლეხური მეურნეობის დაცემამ, ,,შატოს“ მცხოვრებლებს დაუკარგა 

სურვილი მისი მიწების დამუშავების და მამულში გაამეფა თვითნებობა და 

განუკითხაობა. გიორგი ერაძე გულისტკივილით აღნიშნავდა, რომ რადგან მამულში 

პატრონი აღარ ჩანდა, ყველა თავის ქეიფზე ირჯებოდა, ვინც წესრიგს იცავდა და 

უნებართვოდ არაფერს არ აკეთებდა, იგი ამ კანონიერი საქციელით დაზარალებული 
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ხდებოდა და ვინც შეგნებულად არღვევდა წესრიგს, ის მოგებულ მდგომარეობაში 

იმყოფებოდა. საბოლოოდ ყველაზე სასაცილო და აბუჩად აგდებულნი კერის 

ადმინისტრაცია და მისი წევრები გამოდიოდნენ, რადგან მათი დადგენილი და 

გამოცემული განკარგულებებიდან, აღარაფერი სრულდებოდა (თსუ, სდრ-148/ბერ-141). 

გიორგი ერაძეს კარგად ესმოდა, რომ თუ მამულში არსებული მდგომარეობა 

კიდევ დიდხანს გაგრძელდებოდა, ეს სერიოზულ საშიშროებას შეუქმნიდა მის 

არსებობას, ამიტომ საჭირო იყო ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რომელიც 

მდგომარეობდა შემდეგში: უნდა გაემართათ ასოციაციის წევრების საზოგადო კრება, 

როლის წინაშეც წარდგებოდა ადმინისტრაციის ბიურო. მას პირველ რიგში ყველა 

ფინანსური ანგარიში უნდა მოეწესრიგებინა და წარედგინა კრებისთვის. ასევე უნდა 

არჩეულიყო ასოციაციის ადმინისტრაციის ახალი შემადგენლობა და იქ უნდა 

ყოფილიყო წარმოდგენილი მხოლოდ ერთი სოციეტერი, ისიც მეთვალყურის როლში. 

რადგან კერის ადმინისტრაციაში ბევრი სოციეტერის ყოფნა ხელს უშლიდა მამულის 

მოვლის ,,ნორმალიზაციას“ (თსუ, სდრ-732/ბერ-725, ფ.2)  

იგივე მტკივნეულ პრობლემას ეხება ლევილის შატოს გამგე პავლე სარჯველაძეც 

1970 წლის 25 ივლისს ,,სოციეტესა“ და ,ასოციაციის“ შეერთებულ სხდომაზე 

გაკეთებულ მოხსენებაში, სადაც იგი საუბრობს ლევილის მამულის მმართველ ორივე 

ორგანოს მნიშვნელობასა და დანიშნულებაზე ,,შატოს“ მოვლა-პატრონობის საქმეში და 

აღნიშნავს, რომ მხოლოდ მათ ჰარმონიულ მუშაობაზეა დამოკიდებული მთავარი 

მისიის შესრულება-მთავრობის ანდერძის აღსრულება. იგი ამბობს: ,,მამულს ყავს ორი 

მესაკუთრე-ერთია იურიდიული მეორე ფაქტიური. დღევანდელ სოციეტეს წევრებს 

წილად ხვდათ ამ იურიდიული პასუხისმგებლობის ტარება...რომ მათ შეუნახონ 

მამული,-მის ფაქტიურ მესაკუთრეს ე.ი. საქართველოს...ამავე დროს ,,ასოცოაციას“ 

როგორც ერთგვარ ფილანტროპიულ საზოგადოებას აქვს შეღავათი სახელმწიფო 

გადასახადებიდან. რაც მესაკუთრეთა ორგანოს შეუძლებელია ჰქონდეს...ორი ორგანო 

ისეა ერთი-მეორეში შეჭრილი, რომელიც მოითხოვს გარკვეულობას, მაგალითად, 

,,ასოციაციის თავჯდომარე არის ამავე დროს-,,სოციეტეს წევრი. არიან აგრეთვე სხვებიც 

ორივე ორგანოს წევრი. ამირტომ არასდროს არ უნდა დაისვას საკითხი-რომელიმე 

ორგანოს ინტერესების დაცვის,-ერთიც და მეორეც იცავს ერთს ინტერესს-მამულის 

ინტერესს“ (თსუ, სდრ-642/ბერ-635, ფ. 1-4). 
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აღნიშნულ საკითხებზე არაერთხელ საუბრობს თავის დოკუმენტებში მამია 

ბერიშვილიც. იგი აღნიშნავს, რომ რადგან ,,სოციეტე და ასოციაცია ერთსა და იგივე 

საქმეს ემსახურება, ამიტომ ისინი ერთმანეთს უნდა უმაგრებდნენ ზურგს. სოციეტე 

გამოდის მამულის იურიდიულად დამცველის როლში, ასოციაცია კი, როგორც 

იურიდიულად ისე ფიზიკურად გადამრჩენის როლში“, ხოლო მათ შორის მედიატორი 

ჟერანი იყო. ორივე ორგანოს მკაცრად განსაზღვრული ფუნქციები ჰქონდა, ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხები კი, მაგალითად როგორიც იყო ჟერანის ან მისი მოადგილის 

არჩევა ხდებოდა სოციტეს გენერალურ ანსამბლეზე, რომელსაც აუცილებლად 

ესწრებოდა ასოციაციის შემადგენლობა სათათბირო ხმის უფლებით. მაგრამ ზოგჯერ ეს 

ბალანსი ირღვეოდა. განსაკუთრებით მდგომარეობა შეიცვალა ჟერან პავლე 

სარჯველაძის ავადმყოფობის შემდეგ, როცა ყოველგვარი შეკრების გვერდის ავლით ვ. 

ხომერიკი დაინიშნა მის მოადგილედ, ეს ჩაიწერა 1977 წლის 27 დეკემბრის ასოციაციის 

ოქმში და ამის შესახებ კერის ასოციაციის წარმომადგენლებმა არაფერი იცოდნენ. ამას 

მოჰყვა ,,უკანონო მოქმედებების“ მთელი წყება, როგორიცაა ჟერანის მიერ 

თვითნებურად მოწვევა სოციეტეს კრების, რომლის მიზანიც ყოფილა ნიკო ურუშაძის 

მემკვიდრეებისთვის მისი ოთახის მიცემა კერის ადმინისტრაციის გვერდის ავლით, რაც 

მამულის შინაგანაწესის დარღვევას წარმოადგენდა, რადგან ეს პირდაპირ შედიოდა 

ადმინისტრაციის ფუნქციაში და ჟერანს არ შეეძლო მისი განხორციელება. და აქ მამია 

ბერიშვილი სვამდა კითხვას: ,,თუ ოთახებს სოციეტეს ჟერანი ანაწილებს, რისი მაქნისია 

ასოციაციის არსებობა“? (თსუ, სდრ-629/ბერ-622, ფ. 1-2). 

მამია ბერიშვილი 1985 წლის 3 მარტით დათარიღებულ წერილში ლევან 

ფაღავასადმი საუბრობს რა ,,კომოდას“ პროექტზე (ეს იყო შეთანხმების ახალი პროექტი, 

დადებული ,,სოციეტესა“ და ,,ასოციაციას“ შორის, რომლის ძალითაც ასოციაციამ 50 

წლიანი იჯარით აიღო მამული (თსუ, სდრ-635/ბერ-628, ფ. 3)), რომელსაც მან ხელი 

მხოლოდ იმიტომ არ მოაწერა, რომ მასში არ იყო განსაზღვრული ასოციაციის როლი და 

ფუნქციები, იგი ლევანს ამცნობს საკუთარი ვექილის პოზიციას, რომ ამ უკანასკნელმა ეს 

პროექტი იმიტომ დაიწუნა, რომ მასში სოციეტე წარმოდგენილი იყო დიდი უფლე-

ბებით, ხოლო ასოციაცია-არა, ასევე არ იყო გამოკვეთილი მამულის შეხიზნულების 

ქვრივების მომავალი ბედი და მდგომარეობა. ამიტომ საჭირო იყო ისეთი ,,საშუალო 

ხაზი, რომ არც მწვადი დაიწვას და არც შამფური“ (თსუ, სდრ-690/ბერ-683). 
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როგორც საარქივო მასალის ანალიზით ირკვევა, ,,კომოდაზე“ ვერ შეთანხმებამ 

კერის ასოციაციას სოციეტესთან მეტად დაძაბული სიტუაცია შეუქმნა და ეს გაგრძელდა 

საკმაოდ დიდხანს, რამაც არაერთხელ აზარალა ლევილის მამული. ამას ზედ დაერთო 

მაშინდელი ჟერანის უპასუხისმგებლო დამოკიდაბულებაც ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხების მიმართ, როგორიც იყო ლევილის ერთ-ერთი ნაკვეთის გაყიდვა და მისი 

ძველი ღობის შეკეთების ორგანიზება. ამ შემთხვევაზე კერის გამგე გულისტკივილით 

წერდა: ,,ასოციაციაში ყველაზე ძველი ლ. ფაღავა და მე ვართ. არ მომხდარა არასდროს, 

რომ სოციეტე, ასოციაცია და ჟერანი ასე დაპირისპირებული ყოფილიყო. სინამდვილეში 

ჟერანი არის შუამავალი ან არბიტრი და არა ყველაფრის პატრონი დაჩვენს შემთხვევაში 

საპატრონო არაფერია, არამედ მოსავლელია და ეს მოვლა აკისრია ორ 

ორგანიზაციას...ასოციაცია მთავრობის მიერ არის დაარსებული ის მთავრობის მიერ 

უფლებამოსილი ორგანიზაციაა ისე, როგორც სოციეტე. მისი ორგანიზაციული 

საკითხის მოგვარება ჟერანის საქმე არ არის, არამედ სოციეტესა და ასოციაციის 

გაერთიანებული კრების უფლება მოსილება, ისე როგორც წარსულში“ (თსუ, სდრ-

629/ბერ-622, ფ.5) და ეს ყველაფერი მოხდა მეოცე საუკუნის ოთხმოციან წლებში. 

ფრანგ ემიგრანტებში ისეთი ხმებიც დადიოდა, რომ ლევილის მმართველობა 

არსებული სახით აღარ შეიძლებოდა და იგი უნდა შეცვლილიყო. თუმცა მამია 

ბერიშვილი მათ საპირისპიროს უმტკიცებდა, რომ მამულის ნორმალური ფუნქციო-

ნირებისათვის, იმ დიადი მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც ნოე ჟორდანიას მთავრობამ 

ლევილი შეიძინა ორივე ორგანოს-სოციეტესა და ასოციაციია არსებობა აუცილებელია, 

მათ უნდა შეძლონ მუშაობა ერთად, ხელი-ხელ ჩაკიდებულებმა და ყველა 

საჭირბოროტო საკითხი მოაგვარონ სოციეტესა და ასოციაციის ადმინისტრაციის 

საერთო კრებაზე. არ უნდა შეიცვალოს მამულის სტატუტი, რადგან იგი ,,მთავრობის 

მიერ არის დაზუსტებული“ და გაფორმებულია ნოტარიული წესით. ,,სოციეტე და 

ასოციაცია მთავრობამ შექმნა მამულის სწორი და ნამუსიანი მოვლა-პატრონობისთვის 

ამიტომ ისინი თანასწორ უფლებით სარგებლობენ და არც მეორე არის პირველის 

მოჯამაგირე და ამიტომ ორივე უნდა დარჩეს თავის უფლება-მოვალეობის ფარგლებში“. 

ასევე აუცილებელია ჟერანის არსებობა, მაგრამ ის უნდა იყოს სრულად ნეიტრალური 

პიროვნება და არ უნდა შედიოდეს ასოციაციის ადმინისტრაციაში. და რაც მთავარია, 

სოციეტემ და ასოციაციამ უნდა გაიაზრონ ის დიდი პასუხისმგებლობა, რომელიც 
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აკისრიათ შთამომავლობის წინაშე. ესაა ლევილის მამულის შენახვა და მისი 

საქართველოსთვის გადაცემა, როგორც ეროვნული ქონების. და სამწუხარო, ფაქტია, 

რომ რეალურად ეს აღარ სრულდება და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ერთად 

მოქმედების მაგიერ სოციეტე და ასოციაცია ერთმანეთს ხელს უშლის. ამიტომ საჭიროა 

ამის გამოსწორება და გადამჭრელი ზომების მიღება, რომ მათ შორის აღდგეს ძველი 

თანამშრომლობა და ფუნქციები (თსუ, სდრ-637/ბერ-630, ფ. 5-6) 

თუმცა ყოველივე ამის შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდა, რაც შემდეგ 

გამოიკვეთა მამია ბერიშვილის და ერთ-ერთი სოციეტერის, მისი ბიძაშვილის აკაკი 

რამიშვილის დაპირისპირებაში. მამია ბერიშვილი თავის ჩანაწერში საუბრობს რა 

მამულში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, აღნიშნავს: ,,მამულის დღევანდელი 

მდგომარეობა სავალალოა და ის დაღუპვის პირზეს არის მიყვანილი! მე რა თქმა უნდა 

თავს არ ვიმართლებ, რადგან არ ვაჩენდი მთავრობის, სოციეტესა და ასოციაციის ფრიად 

მნიშვნელოვან ოქმებს, რადგან ვფიქრობდი შინაური მოლაპარაკებებით ურთიერთ-

გაგებით ვიმოქმედებდით...მაგრამ ყველაფერი ეს დამთავრდა კრახით რამაც მიგვიყვანა 

გამოუვალ მდგომარეობამდე“ (თსუ, სდრ-632/ბერ-625, ფ.1) 

საქმე იმაში იყო, რომ 70-იანი წლების შემდეგ ყველა პრობლემამ, რომელიც 

გროვდებოდა წლების მანძილზე ერთად იჩინა თავი. პირველ რიგში კი ეს ეხებოდა 

სოციეტესა და ასოციაციაციას შორის უფლებების ვერგანაწილებას, ერთმანეთის 

ქიშპობას, ასევე ჟერანის არჩევისა და მისი მოვალეობის განსაზღვრის საკითხისაც. 1943 

წელს, როცა ჟერანი იყო სოციეტეს წევრი ევგენი გეგეჭკორი, გარკვეული პრობლემების 

გადაწყვეტისას ამან ერთგვარი გამოუვალი სიტუაციები შექმნა. ამიტომ სოციეტეს 

კრებამ დაადგინა, რომ ამიერიდან ჟერანად დანიშნული ყოფილიყო სრულიად 

ნეიტრალური ადამიანი და ,,მათ არასოდეს სოციეტეს წევრი არ აერჩიათ სოციეტეს 

ჟერანად“. ამით მას შეეძლებოდა წონასწორობის დაცვა სოციეტესა და კერის 

ადმინისტრაციას შორის. ეს წესი განუხრელად სრულდებოდა 1970 წლამდემდე, ჟერან 

გიორგი ერაძის გარდაცვალებამდე. მისმა საქმის გამგრძელებალმა პავლე სარჯველაძემ 

დიდხანს ვერ შეძლო ამ თანამდებობაზე ყოფნა ავადმყოფობის გამო, ხოლო ახალ 

ჟერანად ვიქტორ ხომერიკის დანიშვნაზე სასტიკი წინააღმდეგი წავიდა სოციეტერი 

აკაკი რამიშვილი, იმ მიზეზით, რომ მას თვითონ სურდა ამ თანამდებობაზე არჩევა. იგი 

იყო მამია ბერიშვილის ბიძაშვილი და დახმარებისთვისაც სწორედ მას მიმართა.  
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როგორც ჩანს, მამულის მდგომარეობა იმდენად არასახარბიელო იყო, რომ მამია 

ბერიშვილმა მხარი დაუჭირა აკაკი რამიშვილის წესის დარღვევით ჟერანად არჩევას, იმ 

იმედით, რომ ისინი იმუშავებდნენ ,,შეხმატკბილებულად“ და ,,საჩხუბარიც“ არაფერი 

ექმებოდათ. იგი იმედოვნებდა, რომ ამით მამულის მდგომარეობას შეამსუბუქებდა, 

მაგრამ მოტყუვდა. წინააღმდეგობა სოციეტესა და კერის ასოციაციას შორის ახლი 

ძალით განახლდა. ეს იმ დროს, როცა მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში უკვე მოლა-

პარაკებები დაიწყო საქართველოსთან ლევილის მამულის საკითზე და ამ მოლაპა-

რაკებებში პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან ერთად ჩართული იყო საქართველოს 

საპატრიარქოც. სწორედ კათალიკოს-პატრიარქ ილია მეორესთან შეთანხმებით სო-

ციეტემ აკაკი რამიშვილის მეთაურობით და კერის ასოციაციამ მამია ბერიშვილის ხელ-

მძღვანელობით მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ ლევილის მამულში აღ-

დგენილიყო სამლოცველო, რაზედაც განსაკუთრებით ზრუნავდა საპატრიარქო და მათ 

ამაზე თანხმობის წერილიც კი გაუგზავნეს პრეზიდენტსა და კათალიკოსს. მოულოდნე-

ლად აკაკი რამიშვილმა შეცვალა თავისი დამოკიდებულება აღნიშნულ საკითხთან და-

კავშირებით და მამია ბერიშვილის უკითხავად კიდევ ერთი წერილი აფრინა საქარ-

თველოში, სადაც იგი ამბობდა რომ ,,ის წინააღმდეგია ლევილში სამლოცაოს აღდგენის 

10-15-20 წლის განმავლობაში. ეს იმ დროს, როცა მას არავითარი უფლება არ ჰქონდა 

ჩარეულიყო მამულის ადმინისტრაციულ საქმეში“ (თსუ, სდრ-632/ბერ-625, ფ. 1-2). 

მეორე საკითხი, რომელიც კერის ადმინისტრაციასთან უკითხავად გადაწყვიტა 

აკაკი რამიშვილმა, იყო ის, რომ საქართველოს მთავრობასთან წარმოებული მოლა-

პარაკებისას ,,მან მიიღო აქედან ჩამოსული დელეგაცია ბატონ იუსტიციის მინისტრ 

ხოშტარიას ხელმძღვანელობით და მასთან პიროვნულად დასდო ხელშეკრულება 

,,კომუნიკეს“ სახით...ეს მან გააკეთა იმ დროს როცა ასოციაციას ჰქონდა 50 წლის 

იჯარაზედ ხელი მოწერილი და ასოციაციასთან შეუთანხმებლად მას არავითარი 

უფლება არ ჰქონდა ადმინისტრაციულ საკითხში ჩარეულიყო ასოციაციის თანხმობის 

გარეშე. და რაც მთავარია მან მიუხედავად მისი კომუნიკეზე ხელის მოწერისა რომ 

მამულში შეწყდებოდა რაიმე ახლის მშენებლობა და არ იქნებოდა ახალი 

შეხიზნულების მიღება...მან რა თქმა უნდა მის მიერ ხელმოწერილ კომუნიკეს 

მიაფურთხა და ერთ პიროვნულად დაიწყო ახალი მცხოვრების მიღება“ (თსუ, სდრ-

632/ბერ-625, ფ.1-3). 
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მამია ბერიშვილი არც მალავდა თავის მკვეთრ უარყოფით დამოკიდებულებას 

,,კომუნიკესადმი“. იგი აღნიშნავდა, რომ დოკუმენტი წარმოადგენს მთლიანად 

სიყალბეს, რადგან სოციეტეს ორ წევრს აკაკი რამიშვილსა და ნათელა ჟორდანიას 

არანაირი უფლება არ ჰქონდათ ხელი მოეწერათ ხელშეკრულებაზე, რადგან ,,სოციეტესა 

და ასოციაციის ხელმოწერილ ,,კომოდას“ უფლებით მამული 50 წლის განმავლობაში 

ადმინისტრაციულად და ფინანსურად წარმოადგენს ასოციაციის უფლება მოვალეობას“ 

(თსუ, სდრ-635/ბერ-628, ფ. 1-3). 

ამან მამია ბერიშვილი აიძულა ასოციაციაში შეეტანა განცხადება თავჯდო-

მარეობიდან გადადგომის შესახებ. იგი იმედოვნებდა, რომ მოწვეული იქნებოდა 

ასოციაციის გენერალური ანსამბლე, რომელიც აირჩევდა ,,ახალ კონსეი ადმინის-

ტრაციას“ 7 კაცის შემადგენლობით და რომელსაც იგი ჩააბარებდა ანგარიშს და 

განიხილავდა ყველა პრობლემას, რომელიც არსებობდა მამულში. მაგრამ აკაკი 

რამიშვილმა აქაც ცვლილებები შეიტანა. კომისიას თვითონ დაანიშვნინა თავი 

ადმინისტრაციის პრეზიდენტად, გააუქმა ასოციაციის წესდება და შინაგანაწესი, მთელი 

მამულის შეხიზნულები გამოაცხადა ასოციაციის წევრებად და სრულიად გადაუხვია 

მარიუს მუტეს მიერ შედგენილ მამულით სარგებლობის წესებს. ეს იმ დროს, როცა 

ლევილი უდიდეს უდიდესი საფრთხის წინაშე იდგა (თსუ, სდრ-632/ბერ-625, ფ. 1-3).  

საქმე იმაში იყო, რომ ამ პერიოდში საფრანგეთში ქალაქის გამგეობებს გადაეცათ 

დიდი უფლებები და როგორც მამია ბერიშვილი წერდა, ,,მუნიციპალიტეტს უნდა რომ 

მამული ჩაიგდოს ხელში რადგან მათ უნდათ რომ იქ გახსნან მუნიციპალიტეტის 

ბაღად...მით უმეტეს რომ მამულში მუდმივი მცხოვრები არის მხოლოდ 5 მოსახლე, 

დანარჩენი 19 ბინა მხოლოდ ზაფხულობით არის დაკავებული...5 ოჯახს რომელიც იქ 

ცხოვრობს მერს ადვილად შეუძლია მისცეს ბინები, მერის საჭიროებისათვის 

მოახდინოს მისი რეკვიზიცია და მამული იქნება სამუდამოდ დაკარგული. მორე რაც 

საშიშია ის არის რომ აკაკი რამიშვილს უნდა დააარსოს რაღაც ახლი ასოციაცია 99 წლის 

განმავლობაში...გარდა ამისა მის ახალ წესდებაში წერია გახსნას საავადმყოფო, 

მუზეუმი, მისცემს სკოლებს ასეირნოს ბავშვები...და რაც მთავარია რომ მერმა შუა 

მამულში გაიყვანოს კანალიზაცია“ (თსუ, სდრ-632/ბერ-625, ფ. 3) 

როგორც ჩანს, საფრთხე მამულისთვის საკმაოდ სერიოზული იყო, რამაც მამია 

ბერიშვილს და აკაკი რამიშვილს უბიძგა ურთიერთკომპრომისისკენ, რომ 
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დაევიწყებინათ პირადი შუღლი და ლევილის ინტერესებისათვის შეთანხმებულიყვნენ 

საერთო მოქმედების გეგმაზე, რისი დასტურიცაა მათ მიერ ხელმოწერილი და 

საქართველოს სახელმწიფო მეთაურ ედუარდ შევარდნაძესთან გამოგზავნილი 1993 

წლის 23 სექტემბრით დათარიღებული წერილი, სადაც ისინი იტყობინებიან, რომ 

,,დიდი უფლებები გადაეცათ ქალაქის გამგეობებს, ამიტომ საშიშროება არსებობს, მანამ 

სანამ ლევილის ქართული მამული არ დაუბრუნდება საქართველოს“. ისინი იქვე 

მიუთითებენ, რომ ლევილის ქალაქის გამგებლობას გეგმაში აქვს, ქართული მამულის 

პარკი გამოიყენოს სხვადასხვა გასართობებისა და სპორტული მიზნებისთვის და ამის 

თავიდან ასაცილებლად საჭიროა საქართველოს მთავრობის აქტიური მხარდაჭერა 

(რეზონანსი 2013:11). 

სწორედ ამის შემდეგ აქტიურ ფაზაში შევიდა ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოსაცემად დაწყებული ღონისძიებები, თუმცა ეს საკითხი 

დროში გაიწელა და 2009 წელსაც კი არ წყვეტდნენ ფრანგები მამულის ხელში ჩაგდების 

მცდელობას. როგორც ისტორიკოსი რუსუდან დაუშვილი აღნიშნავდა, ,,...ფრანგებს 

უნდათ, რომ ლევილი, რომელიც ოდითგანვე ფრანგი თავადების საკუთრება იყო, მათ 

მფლობელობაში გადავიდეს. ისინი ამისათვის ძალებს არ იშურებენ და ნებისმიერ 

ხელსაყრელ მომენტს გამოიყენებენ“ და ალბათ, მიზანსაც მიაღწევდნენ, რომ არა 

ქართველი ემიგრანტების დიდი წინააღმდეგობა (დალი ხორიაშვილი, საოჯახო გაზეთი, 

იქა ლევილში პატარა საქართველოში). 

 აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლევილის მამულში, 

მის შიგნით არსებული დიდი და დაუსრულებელი წინააღმდეგობების მიუხედავად, 

ღვიოდა უდიდესი ქრთული სინათლე. ,,ლევილში, სადაც ფრანგულად ირწევა 

ქართული აკვნები, ქართულად ითქმება სანუკვარი სიტყვა დედა, ქართული ჯიში და 

გენი ბოგინობს“.3 ემიგრანტებმა შეძლეს იმ დიდი მისიის შესრულება, რომ ,,პატარა 

საქართველო საფრანგეთში“, ლევილის ქართული კერა შემოენახათ და დაებრუნებინათ 

საქართველოსთვის. 

 

  

                                                           
3  დალი ხორაშვილი, საოჯახო გაზეთი, ,,იქა ლევილში პატარა საქართველოში~. 
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3.8 ლევილის კერისა და საფრანგეთის ქართულ სათვისტომოს შორის 

ურთიერთობის საკითხისთვის 

 

ლევილის კერასა და საფრანგეთის ქართულ სათვისტომოს შორის დიდი ხნის 

მანძილზე საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა იყო, რაც კარგად ჩანს საარქივო 

დოკუმენტებში. წინააღმდეგობის მიზეზეზი სხვადასხვა სახით ვლინდებოდა და 

ძირითადად იკვეთებოდა ლევილის მამულის ფლობისა და აქ ცხოვრების 

უფლებისათვის ბრძოლაში. ემიგრანტები ქართულ კერას ბრალს დებდნენ იმაში, რომ 

დღიდან მამულის შეძენისა, იგი იყო მუდმივი სამყოფელი მხოლოდ ერთი პარტიის-

სოციალ-დემოკრატების ოჯახის წევრებისთვის და სხვებისთვის იქ ცხოვრება 

მიუწვდომლად ითვლებოდა. ეს დაპირისპირებდა ხან მინელდებოდა, ხან ძლიერ-

დებოდა და მან საბოლოოდ პიკს 70-იანი წლებისათვის მიაღწია. ამის დამადას-

ტურებელს მასალას საკმაოდ ხშირად ვხვდებით მამია ბერიშვილის ჩანაწერებში, სადაც 

იგი აღნიშნავს, რომ როცა მამულის ,,მეპატრონეთა“ რიცხვი შემცირდა მათი 

გარდაცვალების გამო, როცა მარიუს მუტესნაირი მფარველი მოაკლდა კერას, ,,როგორც 

ყოველთვის ქართულ სათვისტომოში გახშირდა მითქმა მოთქმა ამბების მიტან მოტანა 

მუქარა გინება და სხვა“, გავრცელდა მცდარი ინფორმაცია, თითქოს ლევილის მამულის 

მფლობელები მის გაყიდვას აპირებდნენ და ამ ხმებმა მიაღწია მაშინდელი კოლონიის 

თავჯდომარე ლევან ზურაბიშვილის ყურამდე, რომელიც მძიმედ იყო ამ დროს ავად და 

,,დაინტერესებული იყო ქართული მამულის ბედით“. მან თავისთან დაიბარა ლევან 

ფაღავა, ნინა რამიშვილი და მამია ბერიშვილი, ყველაზე ჩახედული პირები მამულის 

საქმეებში და მათ მოსთხოვა ყველა საკვანძო საქმეში გარკვევა. ,,გაიგო რა რომ ამ მხრივ 

მამული იყო დაზღვეული დასდვა პატიოსანი სიტყვა რომ ყველაფერს იზამდა ამ მითქმა 

მოთქმის შესაწყვეტად და მანაც თავისი სიტყვა პატიოსნად და ჩინებულად შეასრულა“. 

სანამ ის ცოცხალი იყო არანაირ დაპირისპირებას ქართულ კერასა და სათვისტომოს 

შორის ადგილი არ ჰქონია (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ. 1), მაგრამ ლევან ზურაბიშვილი 

გარდაიცვალა 1975 წელს და წინააღმდეგობამაც ამ ორ ქართულ გაერთიანებას შორის 

ახალი ძალით იჩინა თავი.  

აღსანიშნავია ის, რომ თვით ლევან ზურაბიშვილი თავის დროზე აქტიურად 

ერეოდა მამულის ცხოვრებაში, რაც კარგადაა წარმოდგენილი ლევილის არქივის საქმე 

#26-ში (,,ქართულ-ეროვნულ-პოლიტიკური ემიგრაციის საყურადღებოდ“), რომელ-
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ზედაც ქვემოთ უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ. მას სურდა, რომ მამული ყოფილიყო არა 

მხოლოდ უბრალო თავშესაფარი ქართველი ლტოლვილებისთვის, არამედ მას ჰქონოდა 

ფართო დანიშნულება, რომ ლევილის ქონების ,,მოურავობა-ჟერანობის უფლება“ 

გათვლილი ყოფილიყო ,,მთლიან, შეთანხმებულ, ქართულ პოლიტიკური ემიგრაციის 

მანდატზე“ და არა მხოლოდ ერთ პარტიაზე, როგორიც იგი იყო თითქმის ოთხი 

ათეული წელი, რომ აქ აუცილებლად უნდა მოთავსებულიყო ,,საკულტურო-ეროვნული 

კერა“, საერთო ძალებით მოწყობილიყო ბიბლიოთეკა, სამკითხველო დარბაზი, 

საქველმოქმედო ცენტრი, სინფორმაციო ბიურო, სადაც მისვლა შეეძლებოდა ,,ყოველ 

სვინდისიერ ქართველს“, სადაც შესაძლო იქნებოდა ,,საქართველოს უცხოელი 

მეგობრების მიღებაც“ და საჭირო შემთხვევაში, მნიშვნელოვანი ღონისძიებების 

მოწყობა. ,,რომ ,,შატოში“ უფასოდ მიქირავებული ჰქონდეთ ყოფილ მთავრობის წევრთა 

ქვრივებს (ან საქართველოს დამსახურებულ მოღვაწეთა ქვრივებს) თითო ოთახი-რა 

დანარჩენი ოთახები მოხმარდეს საკულტურო-საქველმოქმედო ქართულ საჭიროებას“ 

(სცსსა, ფ. #2126, ა.1, #26, ფ.1-2).  

ეს ყველაფერი ვერ იქნა შესრულებული იმ პერიოდში, როცა იგი იკავებდა 

ქართული სათვისტომოს თავჯდომარის პოსტს. თუმცა მან მაინც შეძლო დროებით 

დაძაბულობის შენელება ორ ქართულ სათვისტომოს შორის, რასაც ხშირად დიდი 

მადლიერებით აღნიშნავდა კიდეც მამია ბერიშვილი.  

როგორც ცნობილია ლევილის მამულის ორგანიზაციულად მოწყობაში დიდი 

როლი შეასრულა ფრანგმა სენატორმა მარიუს მუტემ და როგორც ჩანს აქ მიმდინარე 

პროცესებს აქტიურად ადევნებდა თვალს პარიზის ქართული სათვისტომოც. ეს კარგად 

ჩანს 1966 წლის 21 მარტით დათარიღებულ ნიკო ურუშაძის წერილში გიორგი 

ერაძისადმი, სადაც იგი საუბრობს რა ლევილის მამულის მდგომარეობაზე, ასევე ეხება 

ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებულ წერილს და აღნიშნავს, რომ იქ მოცემულ 

ინფორმაციაზე მას ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ კომიტეტში (ალბათ 

იგულისხმება პარიზის სათვისტომო) ფიქრობენ, რომ ,,კოლონია ეხლა მათ ხელშია და 

მოკლე ხანში ისინი სასაფლაოსაც და შატოსაც დაეპატრონებიან“, ამიტომ მას ძალზე 

აუცილებელ საქმედ მიაჩნია ,,ეროვნული საბჭოს ფეხზე დაყენება და მისი გამაგრება“, 

რომ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდეს (თსუ, სდრ-142/ბერ-135). 

ლევილს კერასა და პარიზის ქართულ სათვისტომოს შორის განხეთქილების 

ვაშლად იქცა საკითხი, რომელიც ახალგაზრდების მიერ მამულში სპორტული მოედნის 
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მოწყობას ეხებოდა. საქმე იმაში მდგომარეობდა, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა, 

რომლებიც მამულში არ ცხოვრობდნენ, ლევილის ასოციაციაში შეიტანეს განცხადება, 

რომ თუ შესაძლებელი იქნებოდა მამულის გამგეობას დაეთმო მათთვის ,,ერთი ნაჭერი 

მიწა“, რომელზედაც ისინი დროდადრო გამართავდნენ სპორტულ შეხვედრებს, 

რაზედაც კერის ადმინისტრაციამ თანხმობა განაცხადა: მან ამ მიზნით გამოყო საბოსტნე 

მიწა, რომელიც ძალიან დაბალ ფასად უნდა გადაეცათ ახალგაზრდებისთვის და მათ 

მხარდასაჭერაც ვერსალში საქველმოქმედო საღამოც კი მოაწყო, მაგრამ ყველაფერი ეს 

დარჩა ,,ხმად მღაღადებლისა შინა“, რადაგან მან ვერ ჰპოვა განხორციელება, 

ახალგაზრდები აღარ ჩაერთნენ ამ პროექტში, ხოლო ემიგრანტებიდან ქართული კერის 

მიმართ ბრალდებების ახლი სერია წამოვიდა, რომ ,,ადმინისტრაცია არ აწყობს 

სპორტულ მოედანს არ ამშვენებს შატოს დარბაზს არ აარსებს ბიბლიოთეკას და ვერ 

ახერხებს ახალგაზრდების მოზიდვას“ (თსუ, სდრ-672/ბერ-665, ფ.1). 

ამაზე მამია ბერიშვილი გულისტკივილით აღნიშნავდა: ,,განა თუ ახლგაზრდებს 

რაიმე სურთ ან კულტურული ან მეგობრული ან სპორტული გაერთიანება ქონდეთ 

ვინმე უშლის მათ!...პირიქით მამულის სოციეტე და ასოციაცია იქნება დიდი კმა-

ყოფილი თუ მოვლენ ბიბლიოთეკის გახსნაზედ, დაგვეხმარებიენ, გაწმენდა დასუფ-

თავებაში მონაწილეობას მიიღებენ ერთ ნაჭერ მიწას დაამუშავებენ და მეგობრულ 

სადილებს გამართავენ ვინ გადუდგათ მათ წინ?“ (თსუ, სდრ-627/ბერ-620, ფ. 3). 

ბრალდება ერთი იყო და რეალური ვითარება მეორე. მსგავს მოვლენებს ადგილი 

ჰქონდა 60-იან წლებშიც, როცა ადმინისტრაციის გამგე გიორგი ერაძე იყო. ისიც თავის 

ჩანაწერებში არაერთხელ აღნიშნავდა, რომ ახალგაზრდობა დაინტერესებული არ იყო 

მამულის ბედით და საფრთხე ექმნებოდა იმ ეროვნულ იდეალებს, რისთვისაც თავის 

დროზე ეს მამული იქნა შეძენილი, რომ დასუსტდა ეროვნული მოძრაობა და 

ახალგაზრდობა არ ცდლილობდა ძველი გვარდიის ადგილის დაკავებას 

განმათავისუფლებელი ბრძოლისა და მათი გზის გასაგრძელებლად.  

ამ ბრალდებას თითქმის ნახევარი საუკუნის მერე გასცა პასუხი ემიგრანტთა 

მესამე თაობის წარმომადგენელმა, ქართველ ლტოლვილთა სათვისტომოს 

პრეზიდენტმა ოთარ ზურაბიშვილმა რადიო ,,თავისუფლების“ 2018 წლის 24 მაისის 

ინტერვიუში, სადაც იგი საუბრობდა რა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის 

ბრძოლის განვლილ გზასა და გამოწვევებზე, აღნიშნავდა, რომ ძველ ემიგრანტებთან 
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ახალი თაობის ვერ თანამშრომლობის მიზეზი იყო ის მუდმივი პარტიული დავები, 

რომელიც ახასიათებდა ქართულ ემიგრაციას მთელი მისი არსებობის მანძილზე, რომ 

ემიგრანტების მესამე თაობის ახალგაზრდებს უკვე აღარ აკმაყოფილებდათ ბრძოლისა 

და ურთიერთობის ის ფორმები, რაც პირველ და მეორე თაობებს ჰქონდათ, რადგან მათ 

ვერ დაუსახეს ახალგაზრდებს ის გეგმა, რომელიც საქართველოს გამოიხსნიდა საბჭოთა 

კლანჭებისგან. გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როცა საბჭოთა კავშირის ,,რკინის 

ფარდამ“ აწევა დაიწყო და ჰელსინკის ხელშეკრულების შემდეგ ემიგრანტებისთვის 

ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოში მიმდინარე ეროვნულ პროცესებზე დაკვირვება, 

მათ სამშობლოსთან დაახლოების სრულიად ახლ გზებს დაუწყეს ძიება და ძველი 

თაობების მეთოდები უსარგებლოდ და დრომოჭმულად მიიჩნიეს (რადიო 

თავისუფლება, 2018 წ. 24 მაისი). 

დაპირისპირება პარიზის ქართულ სათვისტომოსა და ლევილის ასოციაციას 

შორის ზოგჯერ საგანგაშო ხასიათს ღებულობდა. მამია ბერიშვილი ერთ-ერთ ჩანაწერში 

აღნიშნავდა: ,,არასდროს ქართული მამული არ ყოფილა ისე დადაბლებული ანონიმური 

ტელეფონების მუქარის და ისე დამამცირებელი ტელეფონისა და წერილების წერით, 

როგორც ახლა“ (თსუ, სდრ-685/ბერ-678). უკვე ისეთმა მოქმედებებმა, როგორიც იყო ,,... 

ტელეფონის რეკვა უზრდელი სიტყვები“, პოლიციაში დასმენები, ყველაფერში ცხვირის 

ჩაყოფა, ლევილის კარში არსებული ,,ბუატ დე ლეტრ“-ის ვერ მოწესრიგება, სადაც 

სხვისი წერილები გახსნილ-დაჭმუჭნული ეყარა, საგანგაშო ხასიათი მიიღო და 

მდგომარეობა მამულში ერთობ დაამძიმა (თსუ, სდრ-680/ბერ-673). 

მამია ბერიშვილი ცდილობდა ბრალდების ყველა მხარისთვის გაეცა ღირსეული, 

არგუმენტირებული პასუხი: იგი მათ, ვისაც ეთაკილებოდა ,,შეხიზნულის“ სტატუსის 

ტარება, პასუხობდა, რომ ,,საქმის სიყვარულისთვის არ არის სირცხვილი რომ ვართ 

შეხიზნულები...თუ ეს ქართულ ეროვნულ საქმეს ესაჭიროება მე თუ გინდ მათხოვარი 

დამარქვით“, სხვები, ვინც ამტკიცებდნენ, რომ ლევილის მამულს არ უნდა ჰქონოდა 

თავშესაფრის სტატუსი და აქ მცხოვრებ მოხუცებს აბონდანისკენ უთითებდნენ, 

პასუხობდა, რომ ეს მამულის შეძენილია სხვა მისიისთვის, რომ აქ მყოფ მოხუცებს 

შეუქმნას პატარა საქართველო, რომ ,,ისინი, რომლებიც მამულში ცხოვრობდნენ 

პრეტენზიებს მოკლებული იყვნენ მათთვის უფლებაზედ მაღლა მოვალეობა იდგა 

რომელსაც პირნათლად ასრულებდნენ“ (თსუ, სდრ-627/ბერ-620, ფ. 5-6). 
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მამია ბერიშვილის მტკიცებით ,,მამულის მმართველობა და მისი ოფიციალური 

საარსებო საკითხები ხშირად იწვევდა ქართულ სათვისტომოში სხვადასხვა შეხლა-

შემოხლას და მისი ,,გასათვისტომოების“ საკითხი არა ერთხელ დასმულა“ დღის 

წესრიგში, მაგრამ ქართული სათვისტომო ვერასოდეს დაამყარებდა ლევილის მამულის 

გამგებლობაზე კონტროლს, რადგან ,,ოფიციალური ქაღალდებითა და ურთიერთ-

დადებული შეთანხმებებით“ ეს შეუძლებელი იყო (თსუ, სდრ-628/ბერ-621, ფ. 2-3). 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქართულ კერასა და პარიზის სათვისტომოს შორის 

ურთიერთობა არ იყო მხოლოდ მტრული, ზოგჯერ მათ შორის თანამშრომლობასაც 

ჰქონდა ადგილი, რასაც ადასტურებს გიორგი ერაძის 1956 წლის 7 ოქტომბრით 

დათარიღებულ წერილი, რომლის ადრესატიც არის სათვისტომოს გამგეობის 

თავჯდომარე შალვა აბდუშელაშვილი. აქ საუბარია პარიზის სათვისტომოს მიერ 

შატოში არსებული დარბაზის გამოყენების შესაძლებლობაზე სხვადასხვა ღონისძიების 

მოსაწყობად, რაზედაც ასოციაციის თავჯდომარე გიორგი ერაძე პასუხობს, რომ 

,,ყოველივე გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლათ, ამ შემთხვევაშიაც კარგი იქნება 

წინასწარ პირდაპირი მოლაპარაკება ,,Foyer“-ის გამგესთან, სანამ იგი ამ საკითხს ,,Foyer“ 

წევრთა საზოგადო კრებას მოახსენებდეს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებათ“ 

(თსუ, სდრ-131/ბერ-124).  

წერილში გიორგი ერაძე გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს აბდუშელაშვილს: 

სათვისტომოს წევრებმა ნათლად უნდა ჩამოაყალიბონ, თუ რა მიზნებისთვის 

სჭირდებათ დარბაზი, ასევე მიუთითონ მარტო თვითონ ისარგებლებენ ამ დარბაზით, 

თუ პატრონებსაც ექნებათ მისი გამოყენების შესაძლებლობა, გაითვალისწინონ, 

დასახული ღონისძიება ხომ არ შეუქმნის უხერხულობას შატოს მაცხოვრებლებს და თუ 

წარმოიქმნება ასეთი პრობლემა, როგორ ფიქრობენ ამ საკითხის მოგვარებას და 

დარბაზის გამოყენების საქმეში ,,რა გვარი უფლება-მოვალეობის ურთიერთობა“ 

დამყარდება კოლონიის გამგეობასა და ,,ფუაიეს“ შორის (თსუ, სდრ-131/ბერ-124). 

შემდეგ როგორ წარიმართა საქმის ვითარება, ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ 

აღნიშნული დოკუმენტი ნამდვილად ადასტურებს იმას, რომ ლევილის შატო არ იყო 

მხოლოდ ერთპარტიული ნავთსაყუდელი, რაზედაც ხშირად გაისმოდა ბრალდებები 

სოციალ-დემოკრატების მისამართით და იქ მოღვაწეობის შესაძლებლობა ჰქონდათ სხვა 

ემიგრანტებსაც.  
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ამრიგად, მთელი მისი არსებობის მანძილზე ლევილის კერა იყო მომსწრე 

როგორც დიდი ეროვნული საქმეების, ისე ძმათა შორის დაპირისპირების ტრაგიკული 

ამბების. ეს წინააღმდეგობები კი პირველ რიგში გამოწვეული იყო იმ უამრავი 

პრობლემით, რომელიც შეექმნათ უცხო მიწას შეხიზნულ სამშობლოდაკარგულ 

ქართველებს. მართალია საფრანგეთმა ფართოდ გაუღო კარი სიკვდილს და რეპრესიებს 

გამოქცეულ ხიზნებს, მაგრამ მას მართლაც არ შეეძლო მათთვის შეეცვალა მთავარი რამ, 

რასაც დედასამშობლოში ცხოვრება და მისი სიყვარული ჰქვია. 

 

3.9 ლევილის მამულის პრობლემები 
  

ლევილის მამულს უამრავი პრობლემა ჰქონდა მთელი თავისი არსებობის 

მანძილზე, რომელთაგან უმთავრესი იყო მძიმე მატერიალური მდგომარეობა და 

გაჭირვება. შატოს შეძენის პირველივე დღიდან მისი ბიუჯეტი მეტად მწირი იყო და 

მინიმალურადაც ვერ უზრუნველყოფდა აქ მყოფი მობინადრეების ელემენტარულ 

მოთხოვნილებებს, იმ ტექნიკური სამუშაოების შესრულების აუცილებლობას, რომელიც 

შატოს სჭირდებოდა. დიდი გაჭირვება აუცილებლად ისახებოდა მისი მცხოვრებლების 

განწყობაზე და ხდებოდა სათავე უამრავი არასასიამოვნო ინციდენტის, რომელთა 

მაგალითები მრავლად გვხვდება საარქივო დოკუმენტებში. ხიზნები ხომ ისედაც 

მორალურად განადგურებულნი იყვნენ და ამას დამატებული მატერიალური გასაჭირი 

ორმაგად ამძიმებდა მათ არსებობას. 

ვინაიდან შინაგანაწესით ლევილის მამულის ფიზიკურ მოვლა-პატრონობაზე 

პასუხისმგებელი იყო ქართული კერის ასოციაცია, მის ოქმებსა თუ მიმართვებში, ასევე 

კერის გამგეების ჩანაწერებში უხვი მასალაა თავმოყრილი, რომელიც ნათელ 

წარმოდგენას გვიქმნის მამულის ცხოვრების ბევრ ასპექტზე, მის შიგნით არსებულ 

წინააღმდეგობებსა თუ გატარებულ ღონისძიებებზე. მაგალითად მამია ბერიშვილის 

პირად არქივში არსებული ერთ-ერთი ოქმი დაწვრილებით მოგვითხრობს ლევილში 

არსებული პრობლემებისა და გამგეობის მიერ მისი მოგვარების გზების ძიების შესახებ. 

აუცილებელ საკითხებს შორის უპირველესი ადგილი უკავია სარეპარაციო საქმეების 

მოგ, ჰიგიენის დაცვა, ქვა-ღორღისა და ნაგვის ეზოში დაყრის აკრძალვა, ძაღლების 

გადასახადის გადახდა და სხვა. აღნიშნული საკითხების გადასაწყვეტად შეიქმნა 

სპეციალური კომისია, რომელსაც დაევალა შატოში არსებული პრობლემების 
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კატეგორიებად დაყოფა, იმის მიხედვით, ,,თუ რომელი მოითხოვს დაუყოვნებლივ 

შესრულებას და რომელიც უფრო მოითმენს, რის გადადებასაც არ მოყვება 

მცხოვრებთათვის ხიფათი და დაყოვნება გამოიწვევს რეპარაციის ფასების უზომოთ 

ზრდას“. კომისიას ასევე დაევალა შესასრულებელი სამუშაოებისთვის საჭირო თანხების 

დადგენა და მისი მოძიებაც (თსუ, სდრ-649/ბერ-642, ფ.1-3). 

ქართული კერა მამულის წვრილმან პრობლემებს თვითონ უძღვებოდა და 

აგვარებდა, მაგარამ ისეთ სერიოზულ საკითხებს, როგორიც იყო შატოს გამაგრებითი 

სამუშაოები, სახურავის შეკეთება, გათბობის გაყვანა-დამონტაჟება და სხვა დიდ 

თანხებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა ასოციაციის ძალებს 

აღემატებოდა და ამ შემთხვევაში იგი უკვე სოციეტეს მიმართავდა. ამისათვის 

ასოციაციის ადმინისტრაცია იწვევდა საგანგებო სხდომას, სადაც ხდებოდა მამულის 

გასაჭირზე და აუცილებელ ღონისძიებებზე მსჯელობა. მსგავსი სპეციალური შეკრება 

ლევილში გაიმართა 1974 წლის 11 მარტს, სადაც ,,ფუაიე ჟორჟიენის“ ადმინისტრაციამ 

შეიმუშავა მიმართვა სოციეტეს თავჯდომარე პავლე სარჟველაძის სახელზე, სადაც 

მუხლობრივად დეტალებში ჩამოაყალიბა მამულში არსებული აუცილებლად 

მოსაგვარებელი პრობლემების ნუსხა, რომელიც ასე გამოიყურებოდა: 1. ,,შატოს“ 

მთავარი შენობა მოითხოვს სასწრაფო შეკეთებას და შელესვას, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში...წვიმას შეუძლია დუღაბის გამორეცხვა და მარცხის მოტანა. 2) შატოს 

ფანჯრების თავები გაკეთებულია ძველი სისტემით...მოითხოვს გამოცვლას, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიწვიოს კედლების ჩამონგრევა და 

დაზიანება. 3) შატოს მცხოვრებთა რიცხვი მომრავლდა მაზუტის ღუმლები, რომლებიც 

ზოგიერთის ფიზიკური მდგომარეობის გამო ქმნის ხანძრის საშირროებას. ამიტომ 

აუცილებელია, შატოს ყველა მცხოვრებისათვის გაკეთდეს ცენტრალური გათბობა. 4) 

მესამე მუხლში ნათქვამს ისიც აძლიერებს, რომ დღევანდელი ჩვენი ეკონომიკური 

მდგომარეობა ასოციაციონს არ აძლევს საშუალებას ,,შატო“ იქნეს დაზღვეული თავისი 

ღირებულებისდა მიხედვით...5) შატოს შემოღობილობა ,,გალავანი“ დანგრეულია და 

აუცილებელია მისი განახლება 8) ,,შატოს“ კადასტრი და მისი კონფიგურაცია შეიცვალა, 

ამიტომ აუცილებელია მოყვანილ იქნეს გეომეტრი და ჩაიყაროს ახალი ყორღნები და 

გაკეთდეს ახლი ,,კადასტრი“. 9) შატოს მცხოვრებთ არა აქვთ საკუჭნაოები, რაც იწვევს 

მცხოვრებთა დაპირისპირებას და აყალ-მაყალს...10) მთლიანად შესაკეთებელია სტამბა, 

არქივ-სახელოსნოს შენობა რადგან წინა და უკანა კედლები დაზიანებულია...13) და რაც 
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მთავარია შესამოწმებელია თვით შატოს საძირკველი (ფუნდამენტი) რადგან ის 

აშენებულია წყლიან ნიადაგზედ შესაძლებელია იყოს სადმე გამორეცხილი 

,,ეროზია“...ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების გადასაწყვეტად საჭიროა თანხა, 

რაც ასოციაციონს არ გააჩნია“. ქართული კერა სოციეტეს სთავაზობდა უახლოეს 

დღეებში კრების მოწვევას და ამ საკითხების გადასაწყვეტად ფულის მოძიებას, რომ 

ყველაფერი გაკეთდეს ,,იმ დიდი საქმის დასაცავად, რისთვისაც შატო იყო ნაყიდი“... 

(თსუ, სდრ-631/ბერ-624, ფ. 1-4) 

მამულში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ქართული კერის ასოციაცია 

ზოგჯერ მიმართავდა ქალაქის თავსაც, რომელიც კარგად იყო ინფორმირებული 

ლევილის გასაჭირზე და ზოგჯერ დახმარების ხელსაც უწვდიდა მამულს. ,,მაგალითად 

ძველი ხეები დალპნენ, საჭირო და აუცილებელი იქნა ზოგიერთი ხეების მოჭრა, რაც 

დიდ ფულ მოითხოვდა...ქალაქის თავმა ინახულა პირადათ ეს ხეები და მან უფასოთ ეს 

მეტად დიდი და საჭირო საქმე მოაგვარა ადგილობრივი პომპიების საშუალებით“ (თსუ, 

სდრ-634/ბერ-627, ფ. 1). 

თუმცა იყო შემთხვევა, როცა ლევილს მიწას ედავებოდა ადგილობრივი მერიაც. 

ეს კარგადაა ასახული გიორგი ერაძის კონსტანტინე კანდელაკისადმი გაგზავნილ 1958 

წლის 14 იანვრით დათარიღებულ წერილში, სადაც იგი კანდელაკს ატყობინებს, რომ 

მერია მამულს ედავება ,,Pompus” შენობის უკან არსებულ ერთ ნაჭერ მიწას და იგი ვერ 

პოულობს ვერანაირ საბუთს ადგილობრივ ორგანოებში, რომელიც ამ მიწის 

ლევილისადმი კუთვნილებას დაადასტურებს (თსუ, სდრ-132/ბერ-125). 

ჩვენთვის უცნობი დარჩა, თუ როგორ განვითარდა შემდეგ პროცესები, მაგრამ 

აღნიშნულიდან ცხადი ხდება, რომ სენატორ მარიუს მუტეს მფარველობის მოპოვებამდე 

ქართველთა მამულს უამრავი იურიდიული პრობლემები შექმნია ადგილობრივ 

მუნიციპალურ ორგანოებთან. სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს მამია ბერიშვილი და 

სიამაყით აღნიშნავს, რომ ,,მთავრობას საფრანგეთის ხელისუფლებაში ბევრი პროტექცია 

ყავდა გადასახადებს ძალიან ცოტას იხდიდნენ და იურიდიული დახმარებაც უფასოდ 

ქონდა ქართველი ხალხის დიდი მეგობრის მარიუს მუტეს სახით”, მაგრამ შემდეგში 

ნაცნობები თანდათან შემოეცალა მამულს და დაიწყო კიდეც პრობლემები, მაგრამ არა 

ფრანგული ადმინისტრაციის, არამედ ქართველი ემიგრანტების მხრიდან (თსუ, სდრ-

672/ბერ-665, ფ. 1).  
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ლევილის მამულის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა შატოში 

მცხოვრები ადამიანის მემკვიდრეობის საკითხის გარკვევა. არსებული ფრანგული 

კანონმდებლობით, თუ პიროვნებას გარდაცვალების შემდეგ მამულში არ ჰყავდა 

პირდაპირი ჩამომავალი, დარჩენილ ბინაში არსებულ მის ქონებას ხელს ადებს 

რესპუბლიკის ადმინისტრაცია, სანამ მემკვიდრე გამოჩნდება ან რესპუბლიკა ქონებას 

დაეპატრონება...ამ ხნის განმავლობაში გარდაცვალებულის ბინა დაკეტილია 

მამულისთვის უსარგებლოთ. ეს ზიანს აყენებდა მამულს, მითუმეტეს, რომ შატოში 

ცხოვრების მსურველთა გრძელი სია არსებობდა და წესი იყო ასეთი, რომ როცა 

ლევილიში საცხოვრებელი განთავისუფლდებოდა, ვინც სიაში პირველი იყო, ის 

იკავებდა ბინას (თსუ, სდრ-649/ბერ-642, ფ. 3-4).  

ზემოთ მოტანილ ოქმში ერთ-ერთ პრობლემად გამოტანილი იყო სწორედ ეს 

საკითხი და დაევალა გამგეობას მისი მოგვარება.  

მამულის ცალკე პრობლემა იყო მისი ხიზნების მიერ მამულის კანონების 

დარღვევა და არასათანადო ქცევა, რაც ცუდ შედეგს იძლეოდა. სწორედ ამ მიზეზით 

1988 წლის 5 ივლისს ლევილში შედგა ქართული კერის ადმინისტრაციის სხდომა 

მობინადრეთა მრიდან სხვადასხვა დრღვევებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით და 

ადმინისტრაციამ შეადგინა ოქმი, სადაც ვკითხულობთ: ,,..ლაბაძის შესახებ 

ადმინისტრაცია ადგენს რომ რადგან წყლის ხარჯის გადახდა მასთან ყოველთვის 

იწვევს კონფლიქტს და დაბრკოლებას მიეცეს ერთი თვის ვადა რომ კომტორი დაიდგას 

საკუთარი... შარაშიძის საკითხი: რადგან მასთან არ ჭრის არავითარი მოლაპარაკება 

მიეცეს მითითება რომ ერთი თვის განმავლობაში დაიდგას თავისი ელექტრონისა და 

წყლის კომტორი წინააღმდეგ შემთხვევში გადაეჭრას წყლისა და ელექტრონის 

მიწოდების საშუალება...“ (თსუ, სდრ-666/ბერ-653).  

იმავე ოქმში მოცემულია, რომ ნამო გოგუაძის ბინაში თვითნებურად შესახლე-

ბულ კეკელიძესა და ჯაფარიძეს, ვინაიდან მათ დაარღვიეს შინაგანაწესი, ჯერ 

ადგილობრივი კომისია მოსთხოვდა საცხოვრებლის განთავისუფლებას და თუ ისინი 

მას არ დაემორჩილებოდნენ, მაშინ სოციეტერები გამოიძახებდნენ ,,ინსპექტორ 

ბერნარდს“ და კანონით მოახდენდნენ მათ გამოსახლებას (თსუ, სდრ-666/ბერ-653). 

როგორც ვხედავთ, იშვიათ შემთხვევაში ფრანგულ პოლიციასაც მიმართავდა 

დახმარებისთვის კერის ადმინისტრაცია და ეს ცალკე იწვევდა ემიგრანტების 
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მრისხანებას. 1986 წლის სათვისტომოს გამგეობის არჩევნების დროს გამგეობის 

თავჯდომარე თამაზ ნასყიდაშვილმა მაღალი ტრიბუნიდან გააკეთა მოხსენება ლევი-

ლის მამულში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე და იგი შეადარა ,,საზიზღარ ბულონს“, 

სადაც ,,ყოველგვარი ბოროტება ითესება და ფეხს იდგამს. სადაც მოხუცებულები ჯოხის 

კანონებით უსწორდებიან ერთმანეთს, საქმეში პოლიციაც კი ერევა და ოთახებსაც 

ლუქავენ“. ამაზე მამია ბერიშვილმა უპასუხა, რომ ,,თუ დღეს მამულში მდგომარეობა 

რთულია, არ შეიძლება უწოდოთ ,,კატასტროფული“ და ეს ყველაფერი მოჭორილი 

ამბავი იყო, რომელიც თამაზ ნასყიდაშვილს კი არ უნდა დაეჯერებინა, არამედ 

სათანადოდ გამოეძიებინა, ,,მისთვის ყველა კარები ღია იყო და დოკუმენტები 

ხელმისაწვდომი“, რომ სიმართლე გაეგო. ამიტომ ,,მის დაუსაბუთებელ ბრალდებებს 

შეიძლება ,,ჯოხის კანონი ჯობდეს, რადგან ჯოხი გეტკინება გათავდა, მაგრამ როდესაც 

ის პოლიციაში დასმენებს გვისაყვედურებს, რა უნდა ვთქვათ ჩვენ, როცა პოლიციაში, 

მერიაში, პრეფექტურაში და ბოლოს 35-გვერდიანი უმსგავსო ბრალდებებიციქნა 

გაგზავნილი რესპუბლიკის პროკურორთან, რატომ არაფერი ითქვა ამის შესახებ 

სათვისტომოს არჩევნების დროს ტრიბუნიდან?“ (თსუ, სდრ-628/ბერ-621, ფ. 4). 

აღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლევილის მამულის კრიზისი უკვე 

ძალზე შორს იყო წასული და ის ისევ და ისევ ემიგრანტების ურთიერთდაპირისპი-

რებიდან გამომდინარეობდა, რომელიც განსაკუთრებით გაღრმავდა გასული საუკუნის 

70-იანი წლებიდან.  

ემიგრანტებიდან ზოგიერთი თვლიდა, რომ მამულის ამ ფორმით არსებობა, 

როგორადაც იგი შეიქმნა მეოცე საუკუნის სამოციანი წლებიდან, მოძველებული იყო, 

რომ ასოციაცია ვეღარ ასრულება თავის ფუნქციას და საჭირო იყო მისი კულტურულ 

ასოციაციად გადაკეთება. მამია ბერიშვილს მათი აზრი აბსურდად მიაჩნდა და ამბობდა, 

რომ პატრონობისა და მდგმურობის საფუძველზე საქველმოქმედო საზოგადოებად 

მარიუს მუტეს მიერ შექმნილ თავშესაფარს ნამდვილად არ ჰქონდა იმისი ფუფუნება, 

ეხადა ათჯერ გაზრდილი სახელმწიფო გადასახადი და არც ემიგრანტებში ჩანდა ისეთი 

ვინმე ქველმოქმედი, რომელიც ამას იტვირთებდა. სწორედ ამიტომ ,,რაღაცა კულტუ-

რული ასოციაციის და სხვადასხვა გართობების გარდა...ქართველი ხანდაზმულე-

ბისათვის პატარა ,,ქართულ გარემოში“ ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება არის 

აუცილებელი...რომ ლევილის პატარა საქართველოში იცხოვრონ დამშვიდებით და 

წყნარად...“ (თსუ, სდრ-637/ბერ-630, ფ. 1). 
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მამულის მყუდროებას არაერთხელ არვევდა ,,ჭორების მიტან მოტანა, მუქარები, 

მოგონილი წილისწამებები, დასმენები, ანონიმური ტელეფონების რეკვა ღამით 

ხანდახან 85-ზე მეტი, ყოველგვარი შეურაცხყოფითი სიტყვებით და სამარცხვინო 

ჟესტებით, სხვისი წერილების გახსნა და სხვაზე გადაცემა. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა 

გახდა“ და ამაზრზენი ფორმა მიიღო. ეს ძალზე აუტანელი გახდა ლევილის 

მცხოვრებთათვის. ამ ყველაფრის უკან მამია ბერიშვილის თქმით იდგა ის ხალხი, ვისაც 

სოციეტეს და ასოციაციის გაუქმება სურდა. 

მდგომარეობა განსაკუთრებით დაამძიმა იმ ფაქტმა, რომ ემიგრანტებში 

გავრცელდა ხმა, თითქოს ქართული მამულის მეპატრონენი მის გაყიდვას აპირებდნენ. 

ამ ამბავმა საქართველომდეც ჩააღწია კიდევ უფრო გადაკეთებული და დამახინჯებული 

ფორმით, ააგორა მითქმა-მოთქმის ახალი ტალღა და ეს ჭორი საბჭოთა ხელისუფლების 

ხელში იქცა ემიგრანტების დისკრედიტაციის ახალ იარაღად. ისედაც ხომ 

საყოველთაოდ ცნობილი იყო, საბჭოთა სპეცსამსახურები როგორი ბინძური მეთო-

დებით ებრძოდნენ ემიგრაციას. ამაზე მამია ბერიშვილი წერდა, ,,ჩვენი ქართული 

მამულის შესახებ იქ დღევანდელი მოსკოვის მარიონეტები ათასგვარ სისულელეს 

წერენ...თურმე მთავრობას ის ასტრიდ ბრიანმა უყიდა ან თურმე საქართველოდან 

წამოღებული ოქრო ვერცხლი გაადვნეს და იმით იყიდეს ან კიდევ საქართველოდან 

წამოღებული ძვირფასეულობის გაყიდვით აღებული ფულით...მათ ლაყბობა 

შეუძლიათ რადგან მოსკოვის დუდუკზე უნდა იცეკვონ (თსუ, სდრ-637/ბერ-630, ფ. 1-3). 

ემიგრანტები კერის ასოციაციას ბრალს დებდნენ ანგარიშების დამალვაში, 

ფულის მითვისებასა და გაფლანგვაში. მამია ბერიშვილის მტკიცებით ეს ბრალდება 

სრულიად იყო საფუძველს მოკლებული, ჭორების აყოლის მაგიერ ნებისმიერ დაინტე-

რესებულ პირს შეეძლო ამ საკითხში გასარკვევად მიემართა ირაკლი ჯაფარიძისთვის, 

რომელიც კარგად იყო ჩახედული მამულის ფინანსებში. სწორედ მან პირადად ორჯერ 

1973 და 1976 წელს გენერალურ ანსამბლეზედ ,,მადლობა გამოუცხადა მოანგარიშეს 

სრული და სწორი ანგარიშებისათვის“. ეს ის პერიოდი იყო, როცა ლევილის მამული 

უმძიმეს ეკონომიურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მისი კასაში ფული არ იყო და ,,ნინა 

რამიშვილი და მამია ბერიშვილი იძულებულნი იყვნენ სხვადასხვა ხარჯები თავისი 

ჯიბიდან დაეფარათ“. იმ დროს პარიზის სათვისტომო და ქართველი ემიგრანტების 

ნაწილი ,,თხუნელასავით მიწაში იმალებოდა“. მატერიალურ დახმარებაზე რომ 



106 
 

არაფერი ითქვას, ფიზიკურ შრომაშიც კი არავის მიუღია მონაწილეობა, როცა 

წყალსადენის გაყვანისას მიწის მიყრა იყო საჭირო. ,,ასოციაციის დამხმარე არსად ჩანდა, 

შემოწირულების გამღები სანთლითაც არ მოიძებნებოდა და არც შავი სამუშევარის 

შესრულებაზედ ფიქრობდა ვინმე. მაგრამ 1976 წლიდან როცა ,,ვალები იქნა 

გასტუმრებული და კასაში რამდენიმე ათასი ფრანკი გაჩნდა, უფრო მეტად 

ადმინისტრაციის ეკონომიით და პირადი ფიზიკურ-მუშაობის შესრულებისა და 

ყოველი სანტიმის ეკონომიის გამო, მაშინ ქარაფშუტებმა თვალები თვალები 

დაყვლიფეს და ყბადაღებული დაიწყეს უსინდისო ცილის მწამებლური ჭორების 

გავრცელება“ (თსუ, სდრ-637/ბერ-630, ფ. 2). 

ემიგრანტების ნაწილი მოითხოვდა კიდეც ერთგვარი სარევიზიო კომისიის 

შექმნას, რომელიც გახდებოდა ძირითადი მაკონტროლებელი ორგანო მამულში და 

თვალყურს მიადევნებდა მის ხარჯებს. მათ მამია ბერიშვილი უმტკიცებდა, რომ მარიუს 

მუტეს საქველმოქმედო საზოგადოებად ქართული კერის ქცევის პროცესში ამ კომისიის 

შექმნა არ მიუჩნევია მიზანშეწონილად მდგომარეობის გართულების თავიდან 

ასაცილებლად. წესდების მიხედვით ფინანსები უნდა განეგო მოლარეს, რომელიც 

ყოველვარ ანგარიშს ჩააბარებდა ასოციაციის ადმინისტრაციას ან გენერალურ 

ანსამბლეს. თუმცა ზოგიერთი ემიგრანნტის მხრიდან მაინც ყოფილა მცდელობა 

სარევიზიო კომისიის შექმნის, თუმცა სამი წლის განმავლობაში მათ მისი გაფორმებაც 

კი ვერ მოახერხეს (თსუ, სდრ-637/ბერ-630, ფ. 3). 

მამია ბერიშვილი აჟღერებდა ემიგრანტების ნაწილის სურვილს, რომ მამულში 

მცხოვრები ყველა ადამიანი გამხდარიყო ამავე დროს ასოციაციის წევრი. მაგრამ ეს 

შეუძლებელი იყო მამულის სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან ქართული კერა იყო 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია-სრულიად განსხვავებული ყველა იმ ასოციაციებიდან, 

რომლებიც კულტურული, სპორტული ან ,,ურთიერთგაცნობა დახმარების ნებაყოფი-

ლობით ბაზაზედ იყო შექმნილი“. მას დაკისრებული ჰქონდა უდიდესი პასუხიმ-

გებლობა მამულის მოვლის და სოციეტესთან ერთად გარკვეულ უფლება-მოვალეობის 

ბაზაზე უნდა გასძღოლოდა მის მმართველობას. სწორედ სენატორ მუტეს რჩევით, 

რომელსაც ალბათ ასობით ასოციაციის შექმნაში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა, 

ასოციაციის წევრების რიცხვი უნდა ყოფილიყო მცირე, რაც გამორიცხავდა მამულის 

ყველა ბინადრის მონაწილეობას მის მმართველობაში. ხოლო პრეტენზია იმ საკითხზე, 
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რომ მამული წარმოადგენდა საქართველოს საკუთრებას, ეს სრულიადაც არ ნიშნავდა 

იმას, რომ თითოეულ ქართველს შეეძლო მისი მეპატრონე გამხდარიყო (თსუ, სდრ-

637/ბერ-630, ფ. 3-4). 

ამრიგად, მთელი მისი არსებობის მანძილზე ლევილის მამული მუდმივ 

მატერიალურ კრიზისში იყო. მისი პრობლემა თავდაპირველად განიხილებოდა 

ასოციაციის კრებაზე და აუცილებლად ისახებოდა დაწერილ ოქმებში, რომლებიც 

მნიშვნელოვან წერილობით წყაროებს წარმოადგენს მამულის ისტორიის შესასწავლად. 

თუ პრობლემას სერიოზული ხასიათი ჰქონდა და მარტო ასოციაციას არ შეეძლო მისი 

გადაწყვეტა, მაშინ იკრიბებოდა სოციეტესა და ასოციაციის გენერალური ანსამბლე, 

რომელიც ეძებდა კრიზისიდან გამოსავალს და მისი გადაწყვეტილებაც საბოლოო და 

შესასრულებებლად სავალდებულო იყო. თუმცა ეს დადგენილებები ყოველთვის 

სათანადოდ არ სრულდებოდა, რაც პრობლემების დამატებით ჯაჭვს წარმოშობდა. 

 

3.10 ლევილის მამულზე მზრუნველნი 

 

დღიდან მამულის შეძენისა, ლევილის შატო უდიდეს გაჭირვებას განიცდიდა. 

ამაზე წარმოდგენას გვიქმნის, ერთი მხრივ, ლევილის საარქივო მასალებში აღმოჩენილი 

იმ საყოფაცხოვრებო თუ სამუშაო ინვენტართა სია (იხილეთ დანართი #5), რომელსაც 

ფლობდა მამული პირველივე მოსახლეებიდან, მეორე მხრივ, გიორგი ერაძის და მამია 

ბერიშვილის ჩანაწერები, რომლებიც მუდმივად ახსენებდნენ საზოგადოებას, რომ შატო 

დახმარებას საჭიროებდა და უკიდურესი მატერიალური კრიზისის მდგომარეობაში 

იმყოფებოდა. ამიტომაც ვინმეს თუნდაც მცირედი დახმარება ლევილის კოლონიისთვის 

თითქმის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იყო.  

საარქივო მასალების კვლევისას გამოვავლინეთ მეტად მნიშვნელოვანი 

დოკუმენტი. ესაა მამია ბერიშვილის 1974 წლის 2 თებერვლით დათარიღებული 

წერილი ნამეტია გოგუაძისადმი, სადაც იგი ადრესატს არიგებს, თუ რა უნდა დაწეროს 

საპასუხო წერილში ,,ნიკოსადმი სახელმძღვანელოდ“ მამულის შესახებ და ვექილის რა 

რჩევები უნდა გაითვალისწინოს. აღნიშნული დოკუმენტი ეძღვნება ლევილის შიგნით 

არსებულ პრობლემებს და ასევე უმნიშვნელოვანეს ცნობებს გვაწვდის იმ პირებისა და 

ორგანიზაციების შესახებ, რომლებსაც ოდესმე რაიმე სახის დახმარება გაუწევიათ 
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მამულისთვის. ასეთ პირებად მამულში მოხსენიებულნი არიან ქალაქის თავი, 

რომელმაც იცოდა რა მამულის უნუგეშო მდგომარეობა, არაერთგზის დახმარებია მას, 

,,შვეციის კათოლიკური საზოგადოება“, რომელმაც შატო დახურა თავისი ხარჯებით და 

ამით ,,დანგრევას გადაარჩინა“, ასევე ,,ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ელექტრონის 

ინსტალაციაც“. ერთი დიდი და აუცილებელი სამუშაოც ,,სიმადმა“ იკისრა“ (თსუ, სდრ-

634/ბერ-627, ფ. 2). 

მაგრამ ასეთი მცირედი დახმარებები ვერ წყვეტდა იმ დიდ პრობლემებს, რაც 

ქართულ მამულში არსებობდა. მისი გადაჭრის საჭიროება განსაკუთრებული 

სიმძაფრით დადგა გასული საუკუნის 80-იანი წლებისათვის, როცა ლევილი გახდა 

მხოლოდ მოხუცებულების თავშესაფარი, რომელთაც საკუთარ თავზე ზრუნვა 

უჭირდათ. ჩვენდა საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ ქველმოქმედი ადამიანები იშვიათად, 

მაგრამ მაინც გამოუჩნდებოდნენ ხოლმე ქართული მამულის ხიზნებს. მამია 

ბერიშვილის პირად არქივში გამოვავლინეთ ერთობ საყურადღებო წერილები, საიდანაც 

ირკვევა, რომ ასეთი ადამიანები იყვნენ ოკენის გადაღმა შორეულ ამერიკის ქართული 

სათვისტომოს წარმომადგენლები. 1981 წლის 21 სექტემბრით დათარიღებული 

წერილით ნიუ ორკში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტი სანდრო ბარათელი ლევან 

ფაღავას ატყობინებდა, რომ ლევილის დასახმარებლად შეგროვილ თანხას ამ ბარათთან 

ერთად მას ტერეზა ვირენი გადასცემდა. ეს ქალბატონი იყო ამერიკის ემიგრაციის 

,,გამგეობის წევრი...კარგი, ძვირფასი ადამიანი „და ქალიშვილი ცნობილი ქართველი 

ებრაელის ილია გოლდმანის4(თსუ, სდრ-681/ბერ-674, ფ. 2). 

1987 წლის 22 იანვრის წერილით კი მამია ბერიშვილი მადლობას უხდის 

ჩვენთვის უცნობ ამერიკელ ემიგრანტ ქართველს, რომელმაც სიდამონ ერისთავის 

დახმარებითა და ,,ფლიპსის ფონციონის“ საშუალებით გადმორიცხა ქართული 

კერისათვის 6000 დოლარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ 25 გაჭირვებული 

ოჯახისთვის, რომელიც ამ დროს ლევილში ცხოვრობდა. 

 პრობლემები კი ქართულ მამულს თავზე საყრელად ჰქონდა: გარდა იმისა, რომ 

აქ ბინები დაძველებული იყო და შეკეთებას საჭიროებდა, მთავარი მაინც ცენტრალური 

გათბობის საკითხის მოგვარება იყო, რადგან შატოს შეხიზნულები თბებოდნენ მაზუთის 
                                                           
4  ილია გოლდმანი იყო ქართველი ებრაელი, რომელმაც იოსებ ელიგულაშვილთან ერთად 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერა ხელი. ხოლო საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, 

1921 წელს ილია გოლდმანის ინიცირებით, მოხდა ქართველი პოლიტიკური ემიგრანტების 

თავშესაფრის, ლევილის მამულის შეძენა პარიზში.  
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ღუმელებით, ძალზე მოხუცებულ ადამიანებს უჭირდათ მათი ანთება და იყო ხანძრის 

გაჩენის შემთხვევაც, რამაც მამული ძლიერ აზარალა. მართალია, თვით შატო ,,შვედელი 

სპეციალისტების დახმარებით იქნა გადახურული, რომლებმაც ამ მიზნით გაიღეს 

საკმაოდ დიდი თანხა“, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, სერიოზული ფინანსები 

ქართულ მამულს არ გააჩნდა, რადგან აქ მცხოვრები ქართველი პენსიონერები 

წლიურად იხდიდნენ 1200-დან 1800 ფრანკამდე გადასახადს და ისიც თითქმის 

მთლიანად ირიცხებოდა სახელმწიფოს ანგარიშში. მამია ბერიშვილი ამის შესახებ 

აღნიშნავდა: ,,პატარ პატარა შემოწირულობებით გვაქვს საშუალება აქა იქ პატარ პატარა 

შესაკეთებელი და პირველი რიგის აუცილებელი საჭირო გადაუდებელი სამუშაო 

სამუშაობის შესრულების...ჩვენი სათვისტომო ღარიბია სხვა და სხვა საქველმოქმედო 

ფონდატიებიდან ჩვენ არავინ გვეხმარება. ამიტომ იყო, რომ შევაწუხეთ დიდად 

პატივცემული ბატონი თეიმურაზ ბაგრატიონი და ვთხოვეთ, რომ ჩვენი ღარიბი 

ასოციაციის დასახმარებლად გამოენახა რაიმე გზა, რომ ჩვენი მოხუცებულებებისთვის 

ცოტა მაინც გაგვეუმჯობესებინა პირობები დარჩენილი ცხოვრების შესამსუ-

ბუქებლად...“(თსუ, სდრ-671/ბერ-664, ფ. 2).  

მართლაც, ლევილის მამულს მფარველად მოევლინა თეიმურაზ ბაგრატიონი, იგი 

1985 წლის 28 მაისით დათარიღებულ წერილში მამია ბერიშვილს ატყობინებდა, რომ 

,,მან უკვე ამ მიმართულებით გადადგა ნაბიჯი ,,ფლიპსის“ ფონდაციონის წინაშე“ და 

უშუამდგომლა ქართულ კერას ამერიკულ ქართულ სათვისტომოსთან, ხოლო 1986 

წლის 27 ოქტომბრის წერილით იგი წერდა ასოციაციის თავჯდომარეს, რომ ,,ფლიპსის 

ფონდასიონმა“ სიდამონ ერისთავის საშუალებით ნიუორკის ქართულ კოლონიას 

გადასცა 5000 დოლარი, ხოლო თვით სათვისტომომ საკუთრივ ამ თანხას 1000 

დოლარიც დაუმატა. შეგროვდა 6000 დოლარი.  

და მათაც გაუწიეს შეძლებისდაგვარად დახმარება ლევილის მცხოვრებლებს.  

დახმარების განსხვავებულ გზებს სთავაზობდა მამიას საკუთარი ძმა შალვა 

ბერიშვილი. მის წერილებში ლევილის მამულის გადარჩენის წყაროდ მას მიაჩნდა 

საქართველო, რომ ემიგრანტებს მამულიცა და სამთავრობო არქივებიც თავის დროზე 

დაჩქარებული ტემპით გადაეცათ საბჭოთა საქართველოსთვის, რომ ამ უკანასკნელს 

ეტვირთა ლევილზე ზრუნვაც და არქივის მოვლა-პატრონობაც, თუმცა ეს შესაძლებელი 

გახდა მხოლოდ 2016 წლისთვის (თსუ, სდრ-678/ბერ-671). 
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ამრიგად, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლების მანძილზე ლევილის 

მამული ემიგრანტებს შორის ბრძოლის ობიექტი უფრო იყო, ვიდრე ერთობლივი 

ზრუნვის საგანი. რადგან ისინი მას მიიჩნევდნენ ერთპარტიულ ნავთსაყუდელად და 

პასუხისმგებლობასაც მის მოვლა-პატრონობაზე აკისრებდნენ სოციალ-დემოკრატებს. ეს 

ბევრგანაა გამოკვეთილი საარქივო დოკუმენტებში და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ამ 

ურთიერთდაპირისპირების შედეგი პირდაპირ ისახებოდა ქართულ მამულზე და მის 

მძიმე მდგომარეობაზე. 
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თავი IV. ემიგარანტების ცხოვრება 

 

4.1 ლევილის ბინადარნი 
 

20-იან წლებში საფრანგეთში ემიგრირებული ქართველობა ძირითადად პარიზის 

მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე რაიონებში დასახლდა. მათი უმეტესობა სამშობლოდან 

ცარიელი ხელებით წამოვიდა და თავი გაჭირვებით გაჰქონდა. აუტანელი ცხოვრების 

პირობებს სამშობლოს ნოსტალგიაც ემატებოდა, რომლებიც წლებთან ერთად სულ 

უფრო და უფრო მძიმე ხდებოდა. იმისათვის, რომ ქართველობას შეხვედრის ადგილი, 

გაჭირვებულებს კი თავშესაფარი ჰქონოდათ, სათვისტომომ ლევილის მამული შეიძინა 

(ეპიზოდი, #1, 2011:67). 

ლევილის სასახლე ცაცხვების ხეივნის მიღმა მდებარეობდა. აქ ქართველი 

ემიგრანტები უსასყიდლოდ ცხოვრების უფლებით სარგებლობდნენ. იქვე იყო სასახლის 

დამხმარე ნაგებობებიც, სადაც ინახავდნენ სასუქს, ჰყავდათ ფრინველი და შინაური 

ცხოველები. შატოს უკან, გალავანზე პატარ-პატარა ნაგებობები იყო ჩამწკრივებული, 

სტამბისა და საწყობის ფუნქციას რომ ასრულებდა. თავიდან იქვე ინახებოდა 

საქართველოს მთავრობის არქივიც. 20-30-იან წლებში ლევილის სასახლეში იმდენი 

გაღატაკებული ქართველი ცხოვრობდა, რომ ნოე ჟორდანია თავის ოჯახთან ერთად 

მამულში ღამის გასათევადაც ვერ რჩებოდა და ბინა ჰქონდა ნაქირავები (ეპიზოდი, #1, 

2011:67). 

 ლევილის მამულის შატოში მისი შეძენისთანავე პირველი ბინადარნი იყვნენ 

ექვთიმე თაყაიშვილი, კარლო ჩხეიძე, კონსტანტინე კანდელაკი, გრიგოლ ვეშაპელი, 

ბატონინი ლეპრანი, ვალოდია გოგუაძე, რაჟდენ არსენიძე, გიორგი ერაძე, არჩილ 

არავიაშვილი და სხვები (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1, ს. #3, ფ.1). 

ლევილის არქივის საქმე #3-ში დეტალურადაა მოცემული მამულის შატოში და 

შატოს ეზოში მცხოვრებთა (ექვთიმე თაყაიშვილის, კარლო ჩხეიძის, ნოე რამიშვილის, 

კონსტანტინე კანდელაკის, გრიგოლ ვეშაპელის, ბატონი ლეპრანის, ვალოდია 

გოგუაძის, რაჟდენ არსენიძის, გიორგი ერაძის, და არჩილ არავიაშვილის) ბინებში 

არსებული მამულის კუთვნილი ავეჯეულობისა და სამეურნეო იარაღის სია (იხილეთ 

დანართი #5). ეს სია მეტად მეტად მწირი და ღარიბული იყო და ალბათ ყველაზე 

მცირედით აკმაყოფილებდა შეხიზნულთა მოთხოვნილებებს, ხელნაწერი შედგენილია 
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გიორგი ერაძის მიერ. იგი მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის ემიგრანტების ყოველ-

დღიური ყოფითი ცხოვრების შესახებ, თუ როგორ დაიწყო მამულის ახალი ემიგრან-

ტული ისტორია მისი პირველი ბინადრებიდან, რომელთაც ელემენტარული ნივთების 

გარდა არაფერი ებადათ, მაგრამ მათ ჰქონდათ ყველაზე განსაკუთრებული რამ-დიდი 

იმედი, რომ აქ ცხოვრება დროებითი მოვლენა იყო, რომ მსოფლიო პროგრესული 

ძალების მხარდაჭერით მოხდებოდა საქართველოს განთავისუფლება რუსული 

ოკუპაციისგან და ისინი სულ მალე დაუბრუნდებოდნენ საყვარელ სამშობლოს.  

ამ რწმენით აღსავსე ხიზნები აგრძელებდნენ აქტიურ საქმიანობას როგოც 

პოლიტიკაში, ისე კულტურულ სარბიელზე, ყველგან ამბობდნენ თავის გადამწყვეტ 

სიტყვას და წარუშლელ კვალს ტოვებდნენ ევროპის ისტორიაში, მაგრამ, სამწუხაროდ, 

ემიგრანტები ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ საბოლოოდ ,,სათაყვანებელი ქვეყნის 

ნაცვლად ხელში მხოლოდ ლევილის სასაფლაო შერჩებოდათ...დევნილი ქართველების 

საბოლოო ნავთსაყუდელი“ (ჯერვალიძე 2010:25-26) და მათგან მხოლოდ ერთეულები 

შეძლებდენ მშობლიურ მიწაში დამიწებას. 

დრო გავიდა და ლევილის მცხოვრებლებიც მეტ-ნაკლებად ,,შეეგუვნენ“ ახალ 

პირობებს. სიცოცხლე გრძელდებოდა და მათაც ფეხი უნდა აეწყოთ ცხოვრების 

ფერხულისთვის. მაგრამ ეს ყველამ ვერ შეძლო. ზოგიერთისთვის მეტად ტრაგიკული 

გამოდგა სამშობლოდან დაშორება, მაგალითად ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძისთვის, 

,,რუსეთის რევოლუციის ბებერი არწივისთვის“, როგორც მას ცნობილმა ამერიკელმა 

მწერალმა ჯონ რიდმა უწოდა (შარაძე 1991:38). ის ქართველთა მამულში მეუღლესთან 

და უმცროს ქალიშვილთან ერთად ცხოვრობდა მამულის შეძენის პირველივე დღიდან 

და განიცდიდა დიდ მატერიალურ სიდუხჭირეს. ეს კარგადაა ასახული მის პირად 

ფონდ 2115-ში დაცულ წერილებში, რომლის ადრესატებიც სხვადასხვა პირები არიან. 

საქმე #84 არის 1923 წლის 11 ოქტომბრით დათარიღებული წერილი ვინმე გრიშასადმი, 

საიდანაც ვიგებთ, რომ კარლო ჩხეიძეს საფრანგეთში ემიგრაციისას საქართველოში 

დარჩა ორი ქალიშვილი ნატა და ლიდა, რომელთაც ,,ეგონათ, რომ ბოლშევიკურ რეჟიმს 

გაუძლებდნენ და ამიტომ არ დატოვეს საქართველო...ახლა დარწმუნდნენ, რომ ეს 

შეუძლებელია“ და დარდიანი მამა სთხოვს აიოლას (გრიშას), დაეხმაროს მისი შვილების 

პრაღაში გადმოყვანასა და იქაურ უნივერსიტეტში მოწყობაში (სცსსა, ფ. #2115, ა. 1, ს. 

#84, ფ.1).  
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1924-1925 წლებით დათარიღებულ სხვა წერილებში, რომელიც კარლო ჩხეიძემ 

გაუგზავნა ნოე ჟორდანიას, აკაკი ჩხენკელს და კონსტანტინე კანდელაკს, იგი მთელი 

სიცხადით აღწერს საკუთარ საშინელ ეკონომიკურ გაჭირვებას. ერთ-ერთ წერილში იგი 

წერს: ,,წელიწადზე მეტია, რაც შიმშილის ხანას განვიცდი. არაფერი მითქვამს დღემდის 

ამაზე. მითუმეტეს, რომ ეს მთავრობამაც იცოდა, მათ შორიც ვინც ლევილში 

მთავრობისგან დახმარებას ღებულობს. მე შედარებით ყველაზე ნაკლები მეძლევა. ამით 

სრულიად არ მინდა ვსთქვა, რომ სხვები გადაჭარბებულს ღებულობენ. დღეს დამიდგა 

საკითხი ცოლის მძიმე ავადმყოფობის. ამ ხანად ის საავადმყოფოში წევს და სამ 

ოპერაციას მოელის. ამით იძულებული ვარ, მთავრობა შევაწუხო, მე მას ვსთხოვ 1000 

ფრანკ დახმარებას“ (სცსსა, ფ. #2115, ა. 1, ს. #86, ფ.9). 

შიმშილი, უსახსრობა, უიმედობა მის ფიზიკურ და სულიერ კრიზისს აძლიე-

რებდა, რამაც საბოლოოდ მიიყვანა ტრაგიკულ ფინალამდე. ჟურნალ ,,ბრძოლის“ 1926 

წლის 12-ე ნომერი საზოგადოებას ამცნობდა, რომ ,,7 ივნისს (1926 წ) დილის 8 საათზე, 

სოფელ ლოვილში... საკუთარ ბინაზე ლოგინში მწოლიარე კარლო ჩხეიძემ სცადა 

უბრალო მაგიდის დანით მალულათ საბნის ქვეშ ყელის გამოჭრა. მის გვერდით მყოფი 

მეუღლე მხოლოდ რამოდენიმე ხანში გაერკვა, თუ რა საშინელებას სჩადიოდა კარლო, 

ეცა დანის წასართმევათ...როგორც იყო წაართვა და გადაისროლა იატაკზე... 

გაფითრებული, თვალებგაფართოებული კარლო იძახოდა: ,,სიკვდილი მწყურია, 

სიკვდილიო“! (შარაძე 2001:208-211). 

ორი ქართველი ექიმის-ანტონ ჟორჟოლიანისა და იოსებ ცინცაძის გადმოცემით 

მისი უკანასკნელი სიტყვები ყოფილა: ,,ვფიცავ ჩემ სამშობლოს, მე მინდა სიკვდილი. 

მინდოდა მენახა ჩემი დედა სამშობლო, მარა ვერ ვეღირსე. არ დამივიწყო, ჩემო ქვეყანავ, 

შენი უღირსი შვილი!ერთი ბახმაროდან გადმომახედა-ზევით რომ მზეა და ძირს-

ღრუბლები“! (შარაძე 1991:56). 

იგი გარდაიცვალა 11 ივნისს. თვალები ევგენი გეგეჭკორმა დაუხუჭა. დაკრძალეს 

პარიზის პერ-ლაშეზის სასაფლაოზე. 

ლევილში მცხოვრებთაგან ,,შიმშილის შვილი“ იყო დიდი ექვთიმე თაყაიშვილიც, 

რომელსაც დაევალა საფრანგეთში გატანილი საგანძურის მოვლა-პატრონობის საქმე. 

მეტიც-ემიგრაციაში მყოფი მეცნიერი ევროპელ ანტიკვარებთან მოხვედრილი ქართული 

ძეგლების შეძენაზეც კი ზრუნავდა და კბილებთ იცავდა ქართულ საუნჯეს სხვადასხვა 
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ქვეყნის მუზეუმებისა და ათასგვარი ავანტიურისტისგან. ,,მეცნიერის თავდადებამ 1945 

წელს ნიადაგი შეამზადა, რათა სამშობლოს ეროვნული საგანძური დაბრუნებოდა“ 

(ქართველიშვილი...2012-2013:25-26). 

მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ნახევრად მშიერი აღამებდა, ექვთიმეს სახლის 

კარი ღია იყო ყველა გაჭირვებულისთვის. მანანა ვასილის ასული მჭედლიშვილი 

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სიყვარულით იხსენებდა მოხუც მეცნიერს. იგი 

ამბობდა, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი ეხმარებოდა იმ ქართველებს, რომლებიც 

მონაწილეობდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთის წინააღმდეგობის 

მოძრაობაში. მანანა იყო წითელი არმიის ექთანი ჩრდილო კავკასიის ფრონტზე. იგი 1943 

წლის ივლისში ტყვედ იგდეს გერმანელებმა და გააგზავნეს საფრანგეთში. პარიზში 

ჩასვლისას მან გაქცევა და პარიზელი ქალების, განსაკუთრებით ელენე ფერაძის 

დახმარებით დამალვა მოახერხა. იგი ფერაძემ ჩაიყვანა ლევილში მოხუცი პროფესორის 

ექვთიმეს მომვლელად 1943 წლის 11 დეკემბერს და აქედან ექვსი თვის მანძილზე იგი 

იყო მეცნიერის მეთვალყურე, მომვლელი, მწერალი, იგი აღნიშნავდა, რომ ექვთიმესთან 

ბევრი ტყვე დაიარებოდა (ჟორდანია 1983:124-125). 

ლევილში ყოფნისას მანანა დაუკავშირდა ,,რუსი პატრიოტების კავშირს“. ამ 

ორგანიზაციის მიზანი იყო საკონცენტრაციო ბანაკებში გამომწყვდეული საბჭოთა 

ტყვეების გაქცევისათვის ხელშეწყობა, მათი დამალვა-გამოკვება. მანანა ექვთიმესთან 

სამსახურისას ერთდროულად ასრულებდა პარტიზანთა დავალებებსაც.  

1944 წლის აგვისტოში პარიზში დიდი ანტიფაშისტური აჯანყებისას იგი 

გამოეთხოვა ექვთიმეს და ბრძოლებში მონაწილეობდა როგორც ექთანი და მოკავშირე. 

იგი მთელი სიცოცხლე მადლიერებითა და სიყვარულით იგონებდა დიდ მეცნიერს 

(ჟორდანია 1983:130-131). 

ლევილში დაიდო ბინა თავისი ოჯახით საქართველოს მთავრობის პირველმა 

თავჯდომარე ნოე რამიშვილმაც, რომელიც ,,ცხოვრობდა ძლიერ გაჭირვებულად, 

სანოვაგეს ხშირად ნისიად ყიდულობდა“ (შარაძე 1991:56).  

ნიკოლოზ ჩხეიძის პირადი არქივის გაცნობისას წავაწყდით ერთ საინტერესო 

ფაქტს: როცა ემიგრანტები ლევილის შატოში დასახლდნენ ნოე რამიშვილის ოჯახმა 

შატოში დაიკავა კარლო ჩხეიძის ოთახის თავზე არსებული საცხოვრებელი და სულ 

მალე ისეთი სერიოზული კონფლიქტი წარმოიშვა ამ ორ ოჯახს შორის, რომ ყოფილი 
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თანამებრძოლები კინაღამ ერთმანეთის მტრებად იქცნენ: რამიშვილის მეუღლე ნინომ, 

თავის საცხოვრებელში დაამონტაჟა საქსოვი და სართავი დაზგები და მათი ამუშავებით 

გაიჩინა დამატებითი შემოსავლის წყარო. წარმოშობილმა ხმაურმა ძალზე შეაწუხა 

ნიკოლოზ ჩხეიძე და მისი ავადმყოფი მეუღლე. ამის საფუძველზე წარმოიქმნა დავა ორ 

ოჯახს შორის, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. აღნიშნული ფაქტი 

დაწვრილებითაა აღწერილი კარლო ჩხეიძის პირადი არქივის საქმე #87-სა და საქმე 

#88-ში ასახულ წერილებში, რომლის ადრესატებიც არიან ნოე ჟორდანია, აკაკი 

ჩხენკელი და კონსტანტინე კანდელაკი. ამ წერილებიდან ჩანს, რომ კონფლიქტს ძალზე 

სერიოზული სახე მიუღია, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელებულა და მხოლოდ გარეშე 

პირების ჩარევის შემდეგ დამთავრებულა. 

ნოე რამიშვილის ოჯახი 1929 წლიდან საცხოვრებლად გადავიდა პარიზთან 

ახლოს. ასევე ტრაგიკული გამოდგა მისი ბედიც: იგი 1930 წლის 7 დეკემბერს მოკლა 

ქართველმა ემიგრანტმა ჭანუყვაძემ (შარაძე 1991:63-64). ამბობდნენ, რომ ამაში საბჭოთა 

სპეცსამსახურების ხელი ერია. 

აღნიშნულიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მხოლოდ გაჭირვება არ იყო მიზეზი 

ყოფილი თანამებრძოლების ასე სასტიკად ურთიერთგადამტერების. ამაში უდიდესი 

როლი შეასრულა იმ პესიმისტურმა განწყობამ, რომელიც დაეუფლათ ლტოლვილებს 

საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ განვითარებული პოლიტიკური მოვლენებით, 

დედასამშობლოს დატოვებით, უცხო მიწაზე მძიმესი ყოფითი პრობლემებით და 

გაუსაძლისი ოსტალგიით. ჩვენს ამ მოსაზრებას ერთგვარად ამყარებს 1926 წელს კარლო 

ჩხეიძის თვითმკვლელობაც, რომელიც მართლაც დიდი შოკი აღმოჩნდა მისი თანამებრ-

ძოლებისთვის. მათ ვერც კი წარმოედგინათ, რომ რაიმე მდგომარეობას შეეძლო 

მორალურად გაეტეხა ასე აქტიური, პიროვნულად ძლიერი, უამრავ ბრძოლაგა-

დატანილი და დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილების მქონე ადამიანი, მაგრამ 

მოსახდენი მოხდა. ამაში არავის ადანაშაულებდა ჩხეიძე, რაც აისახა კიდეც მის 

სიკვდილის წინ დაწერილ ერთ წინადადებაში: ,,ჩემ სიკვდილში ბრალი არავის 

დასდვან“ (სცსსა, ფ. #2115,ა. 1, ს. #2).  

ლევილის მამულის ბინადრების და მათი ყოვედღიური ცხოვრების შესახებ 

საინტერესო პირველწყაროს წარმოადგენს ჟაკლინ (ვენერა) ხაბულიანის წიგნი 

,,უსაქართველოდ დარჩენილი ქართველები“. ავტორი იყო შვილი ცნობილი 
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ემიგრანტის, 1924 წლის მონაწილე ჯაბა ხაბულიანისა, რომელიც საფრანგეთში წასვლის 

შემდეგ ლევილის მამულში, ექვთიმე თაყაიშვილის ყოფილ ბინაში, დასახლდა ოჯახით 

და ვენერაც თვითმხილველი და მომსწრე აღმოჩნდა ყველა იმ ამბის, ასე დაწვრილებით 

და დიდი სიყვარულით რომ აღწერა საკუთარ წიგნში. ჯაბა ხაბულიანი მთელი 

სიცოცხლე შეძლებისდაგვარად ეხმარებოდა ემიგრაციაში მოხვედრილ ქართველებს და 

იზიარებდა მათ ჭირსა და ლხინს (შარაძე1990:33). 

ჟაკლინ ხაბულიანი საინტერესოდ და დეტალებში მოგვითხრობს ლევილის 

ხიზნების ყოველდღიური ცხოვრების პერიპეტიებს, რომელიც აღსავსე იყო ერთმანეთის 

სიყვარულის, გვერდში დგომის თუ ურთიერთდაპირისპირების მაგალითებით. 

ყველაზე სენსიტიური და საკამათო იყო ,,პოლიტიკურ საკითხებზე დავა,-რაც 

ქართველების საყვარელი თემა იყო“, ხოლო ,,პირადული უთანხმოება, თუ მიწების 

განაწილება, ნამდვილი ომის სახეს იღებდა, ხშირად აფორიაქებდა შატოს ცხოვრებას“,-

მოგვითხრობს ვენერა ხაბულიანი (ხაბულიანი 2013:34). 

ლევილის მუდმივი ბინადრები იყვნენ ნამო და ვალოდია გოგუაძეები, გრიგოლ 

ურატაძე, პოლკოვნიკი სიმონ წერეთელი, ერმალო ებრალიძე, კახელაძეები, ალექსან-

დრე ხაბულიანი, ლიდა და გოგი ნოზაძეები, სქელი კოლა, ევგენი გეგეჭკორი, ვახტანგ 

მაჭავარიანი და სხვები. 

,,ორანჟერეის პირდაპირ, 400 მეტრით ჩრდილოეთით მდებარე შენობაში საბჭოთა 

არმიას გამოქცეული და გერმანელთა ტყვეობაში ნამყოფი პოლკოვნიკი შარაბიძე 

ცხოვრობდა. მისნაირნი სხვებიც ჩამოვიდნენ ლევილში და ცხადია, მათ ტყვეები 

შეარქვეს“ (ხაბულიანი 2013:74).  

თავის დროზე შარაბიძის აქ დაბინავებაზე თავი არ დაიშურა ლევან 

ზურაბიშვილმა. 

ჟაკლინ ხაბულიანი განსაკუთრებული სიყვარულით საუბრობს შატოს ფერმაში 

მცხოვრებ ნამეტია გოგუაძეზე, რომელსაც ცენტრალური ადგილი ეჭირა ლევილის 

ცხოვრებაში: ის იყო ყველა გაჭირვებულის დამხმარე (მან შეიფარა სიცოცხლის ბოლოს 

სიმონიკა კეკელიძე და უპატრონა), მამულის ყველა ღონისძიების და დღესასწაულის 

ორგანიზატორი, ხოლო მისი სახლი ,,ემიგრანტი ქართველების თავშეყრის ადგილი 

იყო“ (ხაბულიანი 2013:41).  
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ნამეტიასთვის შატო საქართველოსთან ასოცირდებოდა: ,,ნამოს უყვარდა შატო და 

ზრუნავდა მასზე, რადგან ამ სიყვარულს სამშობლოს სიყვარულთან აიგივებდა. უფრო 

მეტიც, ხშირად უხდებოდა მისი დაცვა შატოსა და პარიზის ,,კოლონიებს“ შორის 

შეფარულ ომში“,- წერს ხაბულიანი და ხაზს უსვამ ამ ადამიანის დიდ ღვაწლს 

თანამემამულეთა მიმართ (ხაბულიანი 2013:35).  

ვენერა ხაბულიანის მიხედვით, შატოს პირველ სართულზე სხვადასხვა დროს 

ცხოვრობდნენ გიორგი ერაძე ოჯახით, რაჟდენ არსენიძე, რომელმაც ,,მიუნხენი და 

რადიო თავისუფლება დათოვა, სიცოცხლე ლევილში რომ დაესრულებინა“, ლიდა და 

გიორგი ნოზაძეები, რომელთა ოჯახიც მასპინძლობდა ,,საფრანგეთში ჩამოსულ ინ-

ტელექტუალებსა და მსახიობებს, რომლებიც გაოცებულნი რჩებოდნენ ამ მეორე 

საქართველოთი, რომელიც სუფთად ამოვიდა უფსკრულიდან, რომელმაც შთანთქა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის ოთხი წელი. უკვირდათ, რომ ეს ხალხი მშობლიურ 

ენაზე ლაპარაკობდა, შეინარჩუნა თავის ადათ-წესები“...(ხაბულიანი 2013:90). 

ჯაკლინ ხაბულიანი განსაკუთრებით შთამბეჭდავად აღწერს ,,შატოს სალონს“ 

პირველ სართულზე, რომლის კედლებსაც ამშვენებდა ყოფილი მთავრობის წევრების 

ფოტოები: ,,თავდაპირველად თვალში მოგხვდებოდათ პრეზიდენტ ნოე ჟორდანიას 

პორტრეტი... იქვე ეკიდა საგარეო საქმეთა მინისტრის, ევგენი გეგეჭკორის ფოტო, 

მისეული ღიმილით, ასევე დამფუძნებელი კრების პირველი თავჯდომარის, ნოე 

რამიშვილის და ამ კრების წევრების-კონსტანტინე კანდელაკის, კარლო ჩხეიძის, 

ელჩების – გრიგოლ ურატაძის და სოსიპატრე ასათიანის – ფოტოები...“ ხაბულიანი 

2013:29-30). 

ლევილი გახდა ნავთსაყუდელი მეორე თაობის ემიგრანტებისთვისაც-მის წიაღს 

შეეხიზნა მამია ბერიშვილიც, მომავალში ქართული კერის ასოციაციის თავჯდომარე. 

ერთობ დრამატულია მისი ბიოგრაფია და თავგადასავალი: იგი, სამედიცინო 

ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე, გაიწვიეს სევასტოპოლში ექიმად, სადაც 9 თვიანი 

სამსახურის შემდეგ ტყვედ ჩაუვარდა გერმანელებს, გამოიარა აუშვიცისა და 

ორანიენბურგის ტყვეთა ბანაკების საშინელებანი და იქიდან დაიხსნა ნოე ჟორდანიამ, 

რომელიც აკაკი ჩხენკელის შუამავლობით იღებდა ქართველ პატიმართა სიებს. 1943 

წლის 21 მაისს მამია ბერიშვილი უცხოელებისათვის განკუთვნილი გერმანული 

პასპორტით საფრანგეთში გაემგზავრა, სადაც მას ბიცოლამ-მარო რამიშვილმა (მამია 
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ბერიშვილი იყო ნოე რამიშვილის დისშვილი), მისცა თავსესაფარი (ბერიშვილი 2018:15-

16). 

1944 წლის 6 სექტემბერს მამია ბერიშვილი დრაგუნთა მე-8 პოლკში ირიცხება, 

როგორც დამხმარე ექიმი. მონაწილეობს სხვადასხვა ოპერაციებში და თავისუფლდება 

ჯარიდან 1946 წელს. რადგან მას საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არ უნდოდა, 

პოლიტიკური თავშესაფარი საფრანგეთს სთხოვა და აქ გატარებული მთელი ცხოვრება 

საქართველოს ინტერესების დაცვაში განვლო.  

მამია ბერიშვილი 1953 წლიდან თავისი ოჯახით (მისი მეუღლე – ქრისტინე 

ლეკლერი, შვილი – ტიერი ბერიშვილი) საცხოვრებლად ლევილ-სიურ-ორჟში გადა-

ვიდა. მას თავისი ცხოვრება ვერ წარმოედგინა ,,თავისუფალი და დამოუკიდებელი 

საქართველოს“ სიმბოლოს-ლევილის ქართული მამულის-კედლებს მიღმა. იქ 50 წელზე 

მეტი გაატარა და მთელი ძალები შეალია მამულის მოვლას და მოამზადა პირობები 

ლევილის საქართველოსთვის გადასაცემად. 

1962 წლის მარტში, ნიკიტა ხრუშოვის მოგზაურობისას საფრანგეთში, მამია 

ბერიშვილი სხვა 56 ემიგრანტ ქართველთან ერთად კორსიკაზე გადაასახლეს. როგორც 

ჩანს ამ ადამიანების სია, როგორც არასაიმედო პირების, საბჭოთა სპეცსამსახურებმა 

გადასცეს ფრანგ ძალოვანებს, რომ საბჭოთა კავშირის პირველი პირის ვიზიტს რაიმე 

საფრთხე არ შექმნოდა. იგივე განმეორდა 1971 წელს ლეონიდ ბრეჟნევის საფრანგეთში 

სტუმრობისას, იმ განსხვავებით, რომ ამჯერად მხოლოდ ორი ქართველი გააგზავნეს 

კვლავ კორსიკაზე-მამია ბერიშვილი და მისი მეგობარი – ჯაბა ხაბულიანი.  

მამია ბერიშვილი 1996 წლამდე თავისი ბიძაშვილების, ნინა რამიშვილისა და 

ნათელა ჟორდანიას, მხარდაჭერით შატოს მართვას აგრძელებდა, როგორც ,,ქართული 

კერის“ ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგვიანებით, აკაკი რამიშვილთან დაპირისპირების 

მიზეზით, რომელზედაც ქვემოთ უფრო ფართოდ ვისაუბრებთ, მამიამ დატოვა 

დაკავებული თანამდებობა. იგი გარდაიცვალა 2003 წლის 30 იანვარს. დაკრძალულია 

მეუღლესთან ერთად ლევილ-სიურ-ორჟის სასაფლაოზე (ბერიშვილი 2018:16-17). 

ასეთია მამია ბერიშვილის მოკლე ბიოგრაფია, ადამიანის, რომელსაც უდიდესი 

როლი მიუძღვის ლევილის არქივის დოკუმენტების სამშობლოში დაბრუნებისა და 

მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საქმეში. ამ საქმის შესახებ ჟაკლინ ხაბულიანი 

წერდა, რომ ყველა ემიგრანტი არ იყო მომხრე მამულისა და არქივის საქართველოთვის 
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გადაცემის და ამ პროცესს ნაადრევად მიიჩნევდა. ,,წლების შემდეგ მამიას საქარ-

თველოში ჩასვლამ და მჭიდრო კავშირმა იქაურ ხელმძღვანელობასთან, მათ შორის 

ედუარდ შევარდნაძესთან, უცხოეთში მცხოვრები ქართველების მისდამი უნდობლობა 

გამოიწვია. როცა დადასტურდა, რომ არქივი საქართველოს გადასცა, პროტესტის 

მიუხედავად, იგი სამუდამოდ გარიცხეს საკრებულოდან (ხაბულიანი 2013:73-74).  

გურამ შარაძე კი აღნიშნულ საკითხს განსხვავებულად აშუქებს. იგი აღნიშნავს, 

რომ ლევილის პირდაპირი მემკვიდრენი და სხვა ემიგრანტები არათუ წინააღმდეგნი 

წავიდნენ მამულის და არქივის სამშობლობლოსთვის დაბრუნების, არამედ თვითონვე 

იყვნენ ამ დიდი საქმის მესვეურები და ხელისშემწყობნი, რაც შემდეგ წარმატებით 

დაგვირგვინდა კიდეც. 

ლევილის მცხოვრებლებზე საუბრისას ნამდვილად გვერდს ვერ ავუვლით მის 

ერთ-ერთ ღირსეულ წარმომადგენელს გიორგი ერაძეს, რომელმაც თავი არ დაზოგა 

მამულის მოვლა-პატრონობის საქმეში. იგი მარტო ქართული კერის გამგე კი არ იყო, 

არამედ მამულის ჭირისა და ლხინის გამზიარებელიც, რაც კარგად ჩანს კიდეც მის 

ჩანაწერებში. მაგრამ როგორც ზოგადად ქართველებს გვჩვევია, ეს კარგი ადამიანიც ვერ 

ასცდა ემიგრანტების მხრიდან მისადმი უსამართლო დამოკიდებულებას, დაცინვას და 

ჭორებს. ამას ადასტურებს 1970 წლის 25 ივლისს სოციეტესა და ასოციაციის 

გაერთიანებულ სხდომაზე კერის ახლად არჩეული გამგის პავლე სარჯველაძის სიტყვა, 

სადაც იგი აფასებს რა გიორგი ერაძის მოღვაწეობას ყოველმხრივ დადებითად, იქვე 

..საგანგებოდ აღნიშნავს:-,,ჩვენ მოწამენი ვიყავით, თუ როგორი თავდადებით უვლიდა 

იგი მამულს. არა ერთი უმართებულო საყვედური და უსიამოვნება შეხვედრია მას ამ 

ხნის მანძილზე, მაგრამ ყველაფერი გადაჰქონდა მოთმენით, საქმის სიყვარულით. 

ვფიქრობ გამოვთქვამ ყველას სურვილს, რომ ბ-ნ გიორგიმ არ მოაკლოს თავის 

გამოცდილება მომავალშიც ეროვნულ მამულის მოვლა-პატრონობას“ (თსუ, სდრ-

642/ბერ-635, ფ.1-2). 

ლევილის მამული თავშესაფართან ერთად ემიგრანტული კულტურის კერაც 

გახლდათ. მამია ბერიშვილი ბროშურა ,,ლევილში“ წერდა: ,,ნოე ჟორდანიას 

მთავრობამ... დააარსა ქართული კერა, სადაც თავი მოიყარა არა მარტო ქართული 

პოლიტიკური ემიგრაციის ერთმა ნაწილმა, არამედ ამ ქართულ მამულში დაარსებულ 

იქნა სტამბა, წიგნთსაცავი, და რაც მთავარია, ლევილის ქართული მამული გახდა 
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უცხოეთში მყოფი ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეთა კერა, რაც თავის ეროვნულ 

ფუნქციას ასრულებს დღესაც (ლევილობა 1987:2).  

 გარდა იმისა, რომ აქ სხვადასხვა დროს ცხოვრობდნენ ცნობილი პუბლიცისტები 

(მაგალითად გიორგი წერეთელი, რაჟდენ არსენიძე, რომელმაც მიუნხენი და რადიო 

,,თავისუფლება“ დატოვა, სიცოცხლე ლევილში რომ დაესრულებინა და სხვები), აქ 

გოგის ძმა ვიქტორ ნოზაძე დასახლდა: ,,მაშინ ის ცნობილი რუსთველოლოგი იყო, 

განსაკუთრებით შვეიცარიაში, სადაც კიტა ჩხენკელი ცხოვრობდა (თანამედროვე 

ქართული გრამატიკის ავტორი) და არგენტინაში, სადაც რამდენიმე ქართველი 

ცხოვრობს, ზოგი ძალიან განათლებული, მაგალითად პაპავები...რომლებიც დაინტერე-

სებულნი არიან ,,ვეფხისტყაოსნით“... შატოს ღარიბ სტამბას არ შეეძლო მისი 

ნაშრომების გამოცემა და ეს პაპავებმა ითავეს“ (ხაბულიანი 2013:91-92). 

ვიქტორ ნოზაძე გარდაიცვალა 1975 წლის 24 აპრილს და მისივე ანდერძის 

თანახმად იგი დაკრძალეს ლევილის ქართველთა პანთეონში (შარაძე 1991:375). 

მის ძმას, გიორგი ნოზაძეს გამოქვეყნებული ჰქონდა წერილები ქართველ 

ხელოვნებაზე. ცხოვრების საკმაოდ გრძელ გზაზე, მას მეუღლესთან ერთად, 

შეგროვებული ჰქონდა ცნობილ ქართველ მხატვართა (გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, 

ვერა ფაღავას და სხვათა) ძვირფასი კოლექცია, რომელიც შემდეგში მათ ანდერძით 

დაუტოვეს თბილისის ქართულ მუზეუმს (შარაძე 1990:27-28). 

როგორც გურამ შარაძე აღნიშნავდა, საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მწერალთა 

და სწავლულთა ლიტერატურულ-მეცნიერული მემკვიდრეობა და ღვაწლი ჯერ კიდევ 

არაა სათანადოდ შესწავლილი და დაფასებული ქართველების მიერ. ,,არადა ყოველი 

ქვეყნის ყოველ ეპოქას დაამშვენებდა მხატვრული და მეცნიერული აზროვნების ისეთი 

გიგანტები, როგორიც იყვნენ გრიგოლ რობაქიძე, მიხეილ თამარაშვილი, ზურაბ 

ავალიშვილი, მიხაკო წერეთელი, გრიგოლ ფერაძე, მიხეილ თარხნიშვილი ვიქტორ 

ნოძაძე, გნებავთ კიტა ჩხენკელი...ან კალისტრატე სალია (შარაძე 1991:449). 

სხვადასხვა დროს ლევილის ბინადარნი იყვნენ პავლე ვაშაძე, რუბენ გვეტაძე, 

სიმონ კეკელიძე. მამულის გალავნის გარეთ ლევილში საკუთარი სახლები ჰქონდათ 

კოლია სარალიძეს და შოთა ბერეჟიანს. ამათ გარდა, ზოგიერთი ქართველი მართალია, 

პარიზში ცხოვრობდა, მაგრამ ლევილის ქართულ მამულშიც ჰქონდათ სადგომი. ესენი 

იყვნენ ნოე ჟორდანიას და ნოე რამიშვილის ასულები-ნათელა ჟორდანია და ნუცა 
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რამიშვილი, შალვა თაყაიშვილი, პროფესორი გიორგი შარაშიძე, ნოე ჟორდანიას სიძე 

ლევან ფაღავა, ნუცა და ორესტ გორდელაძეები (შარაძე 1990:27-28). 

ლევილში მცხოვრებთაგან 1989 წლის სექტემბერში ცოცხალი იყო 90 წელს 

მიტანებული ქართველი სოციალისტ-ფედერალისტი ნიკო ურუშაძე. იგი ემიგრაციაში 

წავიდა 1926 წელს, პარიზში ჩასული შეხვდა სამსონ ფირცხალავას, 1927 წლიდან 

დაიწყო მასთან თანამშრომლობა მისი რედაქტორობით გამომავალ ,,სახალხო საქმეში“. 

მას შემდეგ ნიკო ურუშაძის წერილები არ მოსცილებია ქართული ემიგრანტული პრესის 

ფურცლებს (შარაძე 1990:73). 

ლევილის მამულში თავს აფარებდნენ ჩვენი ისტორიისთვის ,,დაკარგული 

პირებიც“, რომელთაც დიდი დამსხურება მიუძღვით ქვეყნის თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, თუმცა ისინი უცნობნი დარჩნენ შთამომავ-

ლობისთვის და მათ შესახებ მხოლოდ საარქივო დოკუმენტები ღაღადებენ. ასეთი 

პიროვნებაა ლადო შარაბიძე, ყოფილი კომბატანტი, რომელიც ემიგრაციაში დიდ 

გაჭირვებაში ცხოვრობდა და როცა მეტი გზა აღარ დარჩა, გადაწყვიტა ლევილის შატოში 

დასახლება თავისი პატარა ოჯახით, რაც მოხერხდა კიდეც მისი დიდი ძალისხმევის 

შემდეგ. 

ლევილში მცხოვრებ უცნობ ადამიანებზე ცნობებს გვაწვდის ისევ მამულში 

არსებული ოქმები, მცხოვრებლების სიები (იხილეთ დანართი #7), გამგეების 

ჩანაწერები და განსაკუთრებით კერის ადმინისტრაციისადმი დაწერილი წერილები, 

რომლებიც მამულში ცხოვრების უფლების მიცემის ნებართვას ეხება. 1964 წლის 4 

ოქტომბერს ლევილში რაჟდენ არსენიძის ბინაზე შედგა საზოგადოება ქართული კერის 

კრება, რომელმაც სხვა საჭირო საკითხებთან ერთად განიხილა დიმიტრი ანანიაშვილის 

თხოვნა, მიეცათ მისთვის მამულში ცხოვრების უფლება კიდევ ერთი წლით, იმ 

პირობით, რომ იგი გადაიხდიდა თავის წილ ,,Cofisution”-ს, როგორც მიმდინარე, ისე 

მომავალი წლისას, ხოლო ვახტანგ მაჭავარიანს დართეს ნება მის სარგებლობაში 

არსებულ მიწაზე ხეხილის განახლების. ამ უკანასკნელს ყველა წვრილმანი უნდა 

შეეთანხმებინა მამულის გამგესთან.  

ამავე კრებაზე გამოტანილი იყო ალექსანდრე კინწურაშვილის მოხსენება, 

,,ქართველ ყოფილ კომბატანტებისთვის მოხუცთა თავსესაფრის სახლის აშენების 

საქმეში დახმარების შესახებ“. რომელიც შემდეგ ჩავარდა იმის გამო, რომ ქართველ 
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მებრძოლთა კავშირმა ვერ წარმოადგინა კარგად აწყობილი სამოქმედო გეგმა (თსუ, 

სდრ-762/ბერ-755). 

1982 წლის ხუთი ივლისითაა დათარიღებული ემიგრანტ სიმონ კეკელიძის 

წერილი ასოციაციის გამგეობისადმი, სადაც იგი გამგეობას სთხოვს მათე ბოლქვაძის 

ნაქონი ორი ოთახის დაკავებას, რომლის შეკეთებასაც, თანხმობის შემთხვევაში 

საკუთარი ხარჯით აპირებს (თსუ, სდრ-1090/ბერ-1083). 

როგორც ჩანს, კერის ასოციაციისგან მან ნებართვა მიიღო და დამკვიდრდა 

მამულში. მოგვიანებით, როცა 1991 წლის მარტში საქართველო მის უახლეს ისტორიაში 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის-რეფერენდუმისთვის ემზადებოდა, სადაც მის 

ყოველ მოქალაქეს ევალებოდა პასუხის გაცემა კითხვაზე, თანახმა იყო თუ არა, 

აღდგენილიყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკი-

დებლობის დეკლარაციის შესაბამისად“, უკვე მხცოვან ემიგრანტ სიმონ კეკელიძეს 

უზენაესი საბჭოს თავჯდომარის ზვიად გამსახურდიასთვის გამოუგზავნია წერილი, 

სადაც იგი მას სთხოვდა დაერთო მისთვის რეფერენდუმში მონაწილეობის ნება. 

წერილიდან ჩანდა, რომ მოხუცის ბაგეებიდან სამშობლოს მონატრებული ჭეშმარიტი 

პატრიოტის და მამულიშვილის სიტყვები ღაღადებდა. იგი გამსახურდიას წერდა: ,,მე 

ამჟამად მაქვს საბუთი, რომლის ძალითაც უახლოეს ხანში, 68 წლის შემდეგ ვბრუნდები 

მუდმივ საცხოვრებლად სამშობლოში. მე სრულიად ახალგაზრდამ განვიცადე 

საქართველოს დამოუკიდებლობით გამოწვეული ბედნიერება ჯერ კიდევ 1918 წლის 26 

მაისს. რადგანაც შესაძლებელია მეორედ მოვესწრო საქართველოს სრულ დამოუკი-

დებლობას, ნუ მეტყვით უარს ჩემს თხოვნაზე მივიღო მონაწილეობა რეფერენდუმში. 

თანახმა ვარ აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობაიმ აქტის 

საფუძველზე, რომელიც მიღებულ იქნა 1918 წლის 26 მაისს. გაუმარჯოს დამოუ-

კიდებელ, თავისუფალ საქართველოს!“ (ეკა წამალშვილის ბლოგი, https://le-

ssonsgeo.wordpress.com/)  

აქ ყოველგვარი კომენტარი ზედმეტია. ეს სიტყვები გამომხატველია იმ დიდი 

სიყვარულის, რასაც სამშობლოს მიმართ განიცდიდა ქვეყნიდან იძულებით 

განდევნილი თითოეული ემიგრანტი.  

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სამშობლოს მონატრულები ლევილის მამულს 

საქართველოს ამსგავსებდნენ და სამშობლოსავით ეფერებოდნენ. 2000 წელს, როცა 

https://lessonsgeo.wordpress.com/
https://lessonsgeo.wordpress.com/
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საფრანგეთში ყოფნისას ისრაელში მოღვაწე ქართველი ებრაელი, ისრაელში 

რუსთაველის საზოგადოების თავჯდომარე და იქაური ქართულენოვანი გაზეთის-

,,ალია საქართველოდან“ რედაქტორი აბრამ სეფიაშვილი ლევილის მამულში 

იმყოფებოდა სტუმრად, განცვიფრებული აღნიშნავდა: ,,როცა სასფლაოდან 

სათვისტომოს მამულისკენ გავეშურეთ, ჩემთვის საინტერესო აღმოჩენა იყო, რომ 

ლევილის ბუნება თითქოს ზუსტი გამეორება იყო საქართველოს ბუნებისა“. 

მან მოინახულა ლევილის შატო და შეხვდა იქ მცხოვრებ პენსიაში გასულ 

ადამიანებს. მას მეგზურობას უწევდნენ გიორგი წერეთელი და ლევან ფაღავა. მისთვის 

დაუვიწყარი აღმოჩნდა ის შთაბეჭდილება, რაც მასზე მოახდინა პატარა საქართველომ 

საფრანგეთში, საიდანაც ემიგრანტები ,,აწარმოებდნენ თავიანთ პოლიტიკურ ბრძოლას 

სამშობლოს განთავისუფლებისათვის რუსეთის უღლისაგან“ (ნოსტალგია, #6, 2009:7-8). 

ზოგიერთი ქართველი ლტოლვილისთვის საერთოდ მიუწვდომელი და 

შეუძლებელი აღმოჩნდა ლევილის მამულში ცხოვრება. ეს საკითხი დაპირისპირის 

მიზეზიც იყო ემიგრანტებში, რომელსაც ქვემოთ უფრო ფართოდ შევეხებით, 

მაგალითად აქ ვერ შეძლო თავშესაფრის მიღება საქართველოს ეროვნულმა გმირმა 

ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა, ხოლო შარაბიძის ბინით უძრუნველყოფა დიდი ბრძოლის 

ფასად დაუჯდა ლევან ზურაბიშვილს. 

ქართული სათვისტომო ლევილში იკრიბებოდა დასაფლავებაზე, ქორწილებსა და 

ნათლობაზე. აუცილებლად ერთად აღნიშნავდნენ რამდენიმე დრესასწაულს: ეს იყო 26 

მაისი და შობა მართლმადიდებლური კალენდრით. ქართველ ემიგრანტთა 

შვილებისთვის ლევილში გატარებული დრო საუკეთესო დღეებად ითვლებოდა. ამას 

აღნიშნავს კიდეც თავის მოგონებებში ჯაკლინ ხაბულიანი. 

 ამრიგად, ქართველი ემიგრანტების საქართველოში დაბრუნების იმედი იმედად 

დარჩა. უმეტესობამ მძიმედ გადაიტანა ქვეყანასთან განშორება. ბევრი მათგანისთვის 

დეპრესია და ნოსტალგია სამშობლოზე მუდმივი თანამგზავრი გახდა, ამიტომ ჟურნალ 

,,ბრძოლის“ 1926 წლის ივლისის ნომერში კარლო ჩხეიძის გარდაცვალებისადმი 

დაწერილი სიტყვები, ზოგადად გამოხატავდა ყველა სამშობლოდაკარგული 

ემიგრანტის განცდებს და მთელი სიცხადით ასახავდა მათ უდიდეს ტკივილს. ჟურნალი 

წერდა: ,,ვისაც კარლო ახსოვს 1921 წლის თებერვალ-მარტში, ემახსოვრება, რომ არც ერთ 

ჩვენთაგანზე-არც საქართველოში დარჩენილთა და არც უცხოეთში გადმოხიზნულთა 
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შორის მტრის მიერ ჩვენი ქვეყნის დაპყრობის ისეთი ღრმა, მძიმე შთაბეჭდილება არ 

მოუხდენია, როგორც კარლოზე მოახდინა. ორი-სამი კვირის განმავლობაში კარლო 

რამდენიმე წლით მოხუცდა...უცხოეთში ემიგრაციაში, ის მთავარი გულის იარა არამც 

თუ არ მოუშუშდა, პირიქით, ყოველწლობით უფრო და უფრო მწვავდებოდა ჩვენი 

ქვეყნის ახალ-ახალ უბედურებათა და პირად ცხოვრების სიმწარეთა გავლენით (შარაძე 

2001:311-312).  

აქ სიტყვები უძლურია. 

 

4.2 დაპირისპირება ემიგრანტებში ლევილის საარქივო დოკუმენტების 

მიხედვით 
 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვენესი თემა, რომელიც ჩვენგან განსაკუთრებულ 

ყურადღებას და კვლევას მოითხოვს, არის ურთიერთდაპირისპირების საკითხის 

გარკვევა ფრანგულ ემიგრაციაში. ჩვენი ისტორია აღსავსეა როგორც სამშობლოსათვის 

თავგანწირვის გმირული მაგალითებით, ისე ძმათაშორის ურთიერთბრძოლის 

სამწუხარო ფაქტებით. ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ, გამოგვეკვლია ემიგრაციის 

ისტორიის ეს მხარე და გაგვერკვია მისი მიზეზები.  

ემიგრაციაში არსებული წინააღმდეგობები თავს იჩენდა სხვადასხვა 

მიმართულებით, განპრობებული იყო გარკვეული პრობლემებით და რა თქმა უნდა, ის 

ლევილში არ დაწყებულა. იგი ქართველ ემიგრანტებს მოჰყვებოდათ საქართველოდან. 

მაგრამ მან განსაკუთრებით სიღრმისეული ხასიათი მიიღო სწორედ ემიგრაციის 

პერიოდში.  

ამაზე ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის ლევილის საარქივო დოკუმენტები, აქ 

არსებული ჩანაწერები და სხვადასხვა წერილები, საიდანაც ვიგებთ, რომ ქართველების 

დაპირისპირების და ზოგჯერ ურთიერთსიძულვილამდე მისული ურთიერთობის 

ძირითად საფუძველს ქმნიდა ისეთი უნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორიცაა: 

ლევილის მამულის მემკვიდრეობა, იქ ცხოვრების უფლების მოპოვება, საქართველოს 

მთავრობის არქივის ბედი და სხვა უამრავი მიზეზი. ამიტომ ემიგრაციის ისტორიის 

შესწავლისთვის ამ საკითხების მეცნიერული კვლევა უაღრესად მნშვნელოვანია.  
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როცა ემიგრირებულმა მთავრობამ 1922 წლის 24 ივნისს ლევილის შატო შეიძინა 

და როგორც კერძო საკუთრება ორი პირზე (ბენია ჩხიკვიშვილის და ნიკოლოზ 

ჯაყელის) გააფორმა, შეძენის დოკუმენტში ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ მამული 

ნაყიდი იყო სახელმწიფო სახსრებით, იგი იქნებოდა ლტოლვილ ქართველთა 

თავშესაფარი და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ის 

საქართველოს საკუთრება გახდებოდა. 

იგივე პირობებს იმეორებდა 1928 წლის პარიტეტულ საწყისებზე შედგენილი 

ანდერძიც და ისიც ამტკიცებდა, რომ ლევილის მამულის მემკვიდრე იყო მხოლოდ და 

მხოლოდ დამოუკდებელი საქართველო. 

მფლობელობის იგივე აზრია გატარებული ლევილის არქივის საქმე #34-ში, 

რომელიც წარმოადგენს ასოციაცია ,,ქართულ კერასა“ და საზოგადოება ,,ქართულ 

კერას“ შორის დადებულ დამატებითი ხელშეკრულების პროექტს. მის პირველივე 

მუხლში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ახლანდელი მესაკუთრენი მზად არიან 

,,როგორც კი საქართველოს მიეცემა საშუალება ის იყოს თავის თავის ბატონ-პატრონი, 

მამული, შენობები და მთელი უძრავ-მოძრავი ქონება შატოსი გადაეცეს თბილისის 

ქართულ უნივერსიტეტს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობის სახელით, 

რომელმაც ეს ქონება შეიძინა ემიგრაციაში მისი პოლიტიკური მუშაობის საჭირო-

ებისთვის და მათი დაკარგული უფლებების აღდგენისთვის“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. 

#34, ფ. 1). 

ამის მიუხედავად, ლევილის შეძენიდან თითქმის ოცი წლის შემდეგ, ქართულ 

პოლიტიკურ ემიგრაციაში ისევ წარმოიშვა აზრთა სხვადასხვაობა მამულის 

მემკვიდრეობის შესახებ და რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს კითხვები სწორედ 

მამულის დამფუძნებელ მამებს შორის გაჩნდა. ამის დასტურია ლევილის არქივის საქმე 

#12, რომელიც არის ნოე ჟორდანიას პასუხი კ. კანდელაკისა და აკ. ჩხენკელისადმი მათ 

მიერ ,,შატოს“ მამულის იურიდიულ და ფაქტიურ მეპატრონედ ,,ქართული კერის“ 

აღიარების ფაქტთან დაკავშირებით. წერილში ჟორდანია აღნიშნულ პირებს წერს: -

,,თქვენ უარს ამბობთ მამულის ჩაბარებაზე მის ფაქტიურ პატრონის- მთავრობისათვის 

და იურიდიულ და ფაქტიურ მეპატრონედ აღიარებთ ,,კერას“... საიდან მიიღეთ ეს ახლი 

ამბავი, არ ვიცი. არასოდეს ასეთი შეხედულება მამულზე ჩვენს შორის არ ყოფილა, არც 

მაშინ, როცა მისი იურიდიული პატრონი ორი კერძო პირი იყვნენ. თქვენი წერილიდან 
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სჩანს, რომ ,,საზოგადოების“ საკუთრების უფლება გაცილებით უფრო მაგრად არის 

დაცული, ვინემ კერძო პირის. ნამდვილად კი სავსებით წინააღმდეგი მდგომარეობაა. 

კერძო საკუთრება უფრო დაცულია კანონით, ვინემ ,,საზოგადოებად“, ის უფრო 

მუდმივია, ხოლო ,,საზოგადოების“ ქონება ვადიანია...ფორმალურ მესაკუთრეს ჩვენი 

მამულისა შეეძლო ერთ თვეში ჩვენი გამოდევნა მამულიდან, ხოლო ახლანდელ კერძო 

პირს ჩვენი გამოდევნა არ შეუძლია“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #12, ფ. 1). 

მამულის მემკვიდრეობის საკითხი ყოველთვის კითხვის ნიშანს ბადებდა 

ემიგრანტებში, რომლებსაც უთანხმოება ჰქონდათ ლევილის შატოს მემკვიდრეებთან და 

იქ არსებულ ქართულ კერასთან. ეს წინააღმდეგობა განსაკუთრებით კარგად ჩანს 

ფონდის საქმე #26-ში და #66-ში, პირველი წარმოადგენს 1959 წლის 11 ნოემბრით 

დათარიღებულ ლევან ზურაბიშვილის5 წერილს, რომლის ადრესატიც არის 

საფრანგეთის ქართველთა ასოციაციის თავმჯდომარე იოსებ ცინცაძე. მასში ძირიდათ 

საკითხებად განხილულია, ერთის მხრივ, ლევილის შატოს მფლობელობის და მეორეს 

მხრივ, ემიგრირებული მთავრობის არქივის საკითხი.  

ლევან ზურაბიშვილი ეჭვის ქვეშ აყენებს შატოს ახლანდელი მფლობელის 

კანონიერ უფლებას მამულზე და ამას შემდეგნაირად ხსნის: ,,ნოე ჟორდანიამ, ქ. 

ბათომის დატოვების მომენტში, 1921 წელს უცხოეთში გამოიყვანა ეროვნული ბრძოლის 

გასაგრძელებლად-შეკვეცილი, ოთხ წევრზე დაყვანილი, ეროვნული მთავრობა... 

საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციას გათვალისწინებული არ ჰქონდა – ისე, 

მაგალითად, როგორც ეს არის პოლონეთის კონსტიტუციაში-ასეთი გადახვეწილობის 

შემთხვევა, ამიტომაც, ყოველივე ცდა უცხოეთში ვინმე სხვა პირის ყოფილ მთავრობის 

კანონიერ წევრად გამოცხადებისა არის დამრღვევი საქართველოს სუვერენული 

კონსტიტუციისა... გამორიცხულია, რომელიმე პირმა, ჯგუფმა თუ პარტიამ-მიითვისოს 

დარჩენილი სახელმწიფო საკუთრება...ამიერიდან ამ ქონების მოურავობა-,,ჟერანობის“ 

უფლება შეიძლება ეყრდნობოდეს მხოლოდ მთლიან, შეთანხმებულ, ქართული 

პოლიტიკური ემიგრაციის მანდატზე... შატოში აუცილებლად უნდა მოთავსდეს 

საკულტურო-ეროვნული კერა...საერთო ძალებით აქ უნდა მოეწყოს ბიბლიოთეკა, 

                                                           
5  ლევან ზურაბიშვილი (1906-1975) ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, პარიზის ქართული 

სათვისტომოს თავჯდომარე, იგი ძალ-ღონეს არ იშურებდა ქართული ემიგრაციის გასაერთიანებლად, რასაც დიდ 

წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიტიკური პარტიები, განსაკუთრებით მენშევიკები, იგი არ ყოფილა არც ერთი 

პარტიის წევრი, შექმნა საზოგადოება ,,თავისუფალ ქართველთა კავშირი“ და მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა 

ქართული საქმისთვის ბრძოლას. (ციცინო ჯერვალეძე, პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით, 

წიგნი 1, თბ. 2010.) 
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სამკითხველო დარბაზი, საქველმოქმედო ცენტრი, საინფორმაციო ბიურო...რა გარანტია 

არსებობს, რომ დღეს-დღეობით ,,იურიდიული ფორმისთვის“ კერძო საკუთრებად 

გამოცხადებული შატო მომავალში დარჩება დამოუკიდებელი ქართველი ერის 

საკუთრებად?“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 2). 

კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც არაერთხელ გამხდარა 

ქართველ ემიგრანტებში მღელვარების მიზეზი, იყო სახელმწიფო არქივის საკითხი. 

როდესაც 1921 წლის თებერვალ-მარტის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ 

დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში, მან 

ეროვნულ საგანძურთან ერთად თან წაიღო საქართველოს პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ისტორიის ამსახველი სახელმწიფო-პოლიტიკური არქივი, რომელსაც 

ემიგრაციაში განაგებდა თვით მთავრობის წევრებისგან შემდგარი კომისია (ევგენი 

გეგეჭკორი, კონსტანტინე კანდელაკი, აკაკი ჩხენკელი, გიორგი ერაძე, ნოე ცინცაძე, 

სოსიპატრე ასათიანი). შემდეგ საქართველოს ყოფილი მინისტრი გიორგი ერაძე 

დაინიშნა წიგნთსაცავისა და არქივის მომვლელ-შემნახველი კომისიის თავჯდომარედ 

(შარაძე 1988:61). 

1944 წლის 1 აგვისტოს ევგენი გეგეჭკორის ხელმოწერით პარიზის აღმოსავლური 

ენების ინსტიტუტს შესანახად გადაეცა ქართული ეროვნული არქივი, ხოლო როცა 1953 

წლის 11 იანვარს პარიზში გარდაიცვალა ნოე ჟორდანია, იმავე წლის 7 სექტემბერს 

ლევილში შემდგარმა ყოფილი მთავრობის საგანგებო სხდომამ კონსტანტინე 

კანდელაკის თავჯდომარეობით წარმოადგინა ლევილის მამულის და მთავრობის 

არქივის საბოლოო ბედის გადასაწყვეტი ორი პროექტი. კრებამ მიიღო ანდერძ-

დადგენილებები ორივე საკითხზე, სადაც ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ ,,რადგან 

არქივი წამოღებულია საქართველოდან, წარმოადგენს მომავალი დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკის სრულ საკუთრებას... უნდა დაუბრუნდეს მის ნამდვილ პატრონს 

საქართველოს... როცა ამისთვის სასურველი დრო დადგება, ჩვენი დადგენილების და 

ანდერძის შესრულებას ვაკისრებთ არქივის შემნახველ კომისიას“... (შარაძე 1988:65). 

არქივის ანდერძის 11-ე მუხლის მიხედვით, არქივის დაღუპვისაგან დაზღვევის 

მიზნით მისი ყველა ერთეული უნდა გადაღებულიყო მიკროფილმებზე და სათითაო 

ასლი უნდა გადასცემოდა საფრანგეთის სახელმწიფო არქივს, ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის არქივს და ერთიც არქივის შემნახველ კომისიას (შარაძე 1988:67). 
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1974 წელს ეროვნული არქივის ერთმა ნაწილმა ჰარვარდის უნივერსიტეტის 

ჰიუტონის ბიბლიოთეკაში დაიდო ბინა. ამ საქმის ინიციატორი ყოფილა სამი ადამიანი: 

ნოე ცინცაძე- ქართული ემიგრაციის წარმომადგენელი, დუგლას ბრაიანი-ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკარი და რიჩარდ პაიპსი-ამავე უნივერსიტეტის 

პროფესორი. რიჩარდ პაიპსმა დიდი სამსახური გაუწია ქართულ ეროვნულ საქმეს, მისი 

შემწეობით დამოუკიდებელი საქართველოს არქივი განთავსდა ჰარვარდის 

უნივერსიტეტში და მისი უანგარო დახმარებით მოხდა დაზიანებული დოკუმენტების 

გაწმენდა-აღდგენა და მიკროფილმების გადაღება (შარაძე 1988:95-100) 

ამბავს არქივის ჰარვარდში გაგზავნის შესახებ დიდი ვნებათაღელვა გამოუწვევია 

ქართული ემიგრაციის ნაწილში. ამისი დასტიურია ლევილის არქივის ფონდ 2126-ის 

საქმე #26-ში ასახული ლევან ზურაბიშვილის წერილი, რომლის ადრესატიც არის 

საფრანგეთის ქართველთა ასოციაციის თავმჯდომარე იოსებ ცინცაძე. მასში ძირიდათ 

საკითხებად განხილულია, ერთის მხრივ, ლევილის შატოს მფლობელობის და მეორეს 

მხრივ, ემიგრირებული მთავრობის არქივის საკითხი.  

აღნიშნულ წერილში ზურაბიშვილს აუცილებელ პრობლემად გამოაქვს რა 

საქართველოს სახელმწიფო არქივის საკითხი, იგი ამბობს, რომ მის ყურამდე მიაღწია 

ამბავმა, რომ ლევილში სახელმწიფო არქივი გადაარჩიეს, ,,გაცხრილეს“ და მას 

ამზადებენ გასაგზავნად ამერიკის ისეთ დაწესებულებაში, სადაც, მისი სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ,,სჭარბობენ რუსული წარმოშობის და ჩვენი დამოუკიდებლობის 

მოწინააღმდეგე პროფესორ-სტუდენტები.“ მას დანაშაულის ტოლფასად მიაჩნია ის 

ფაქტი, რომ საფრანგეთში არქივის ყოფნის თითქმის ორმოცი წლის მანძილზე ,,ეს 

უსაჭიროესი მასალა“ თითქმის მიუწვდომელი იყო მათთვის, ,,ვინც დაინტერესებულია 

საქართველოს უფლებრივ, რეალურ სახეობის საკითხის შესწავლით“ და რომ ყოფილ 

მთავრობას არც კი უცდია მისი გამოქვეყნება. იგი მოითხოვს, დაინიშნოს საანკეტო 

კომისია, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან შეთანხმებით ითავებს 

ქართული არქივის დაცვის საქმეს (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 2).  

როგორც ჩანს, ამ საკითხების მოგვარება საფრანგეთის ქართულ ასოციაციასთან 

ვერ მოხერხდა. ეს ასახულია 1959 წლის 3 დეკემბრით დათარიღებულ იოსებ ცინცაძის 

საპასუხო წერილში ლევან ზურაბიშვილისადმი, საიდანაც ვიგებთ, რომ 1959 წლის 22 

მარტს ჩატარებული არჩევნების შედეგად შექმნილი ქართული სათვისტომოს მოწოდება 
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არის მხოლოდ ,,კულტურული ერთიმეორის დახმარება,“ და არა ის ფართო უფლებები, 

როგორც მას ლევან ზურაბიშვილი ანიჭებს. იოსებ ცინცაძის აზრით, ლევილის შატოს დ 

ქართული არქივის საკითხის მოგვარება ეკუთვნის ,,ეროვნულ საბჭოს“ (სცსსა, ფ. #2126, 

ა. 1. ს. #26, ფ. 2). 

თითქმის იგივე პრობლემების განხილვას ვხვდებით საქმე #66-ში. ეს დოკუმენტი 

შედარებით გვიანდელია, თარიღდება 1990 წლით და წარმოადგენს ლევილის 

,,ქართული კერის“ ასოცოაციის თავმჯდომარის მამია ბერიშვილის საკმაოდ ფართო 

კრიტიკულ წერილს მწერალ და პუბლიცისტ გიორგი წერეთლის უტაქტო 

გამოხდომების გამო. (გიორგი წერეთელი იყო ქართული ქართული პოლიტიკურ და 

კულტურული ემიგრაციის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, წარმომად-

გენელი, ჟურნალ ,,გუშაგის“ რედაქტორი). 

მამია ბერიშვილი გიორგი წერეთელს, რომელიც რაღაც პერიოდი ლევილის 

შატოში ცხოვრობდა და კარგად იცნობდა მამულის მდგომარეობას, ადანაშაულებს    

,,სათვისტომოს მშვიდობიანობის პერიოდის დაშლის და ერთიმეორეზე გადაკიდების 

,,მესამე ტალღის“ დასაწყისის“ მცდელობაში. დაპირისპირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც 

გიორგი წერეთელმა ჟურნალ ,,გუშაგში“ დაბეჭდა წერილი, სადაც იგი აკრიტიკებს 

ლევილის ქართული კერას თავისი ადმინისტრაციით და მფლობელებით, ეხება ისეთ 

უნიშვნელოვანეს საკითხებს, როგორიცაა ასოციაცია ,,ქართული კერა,“ მისი 

ადმინისტრაცია, ამ უკანასკნელის კანონიერი უფლება მამულის მემკვიდრეობით 

ფლობაზე, ეროვნული მთავრობის არსებობის საკითხი, ლევილის შემოსავალ-გასავალი, 

ემიგრაციული მთავრობის არქივი, მის მიერ გამოცემული პერიოდული პრესა და სხვა 

(სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #66). 

 ამის პასუხია სწორედ ზემოთ წარმოდგენილი მამია ბერიშვილის წერილი, სადაც 

იგი დეტალურად, მყარი არგუმენტებით პასუხობს გიორგი წერეთლის ყველა 

პრეტენზიას და მას სიყალბეში ადანაშაულებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი 

დავა ეროვნული მთავრობის ლეგიტიმაციისა და სახელმწიფო არქივის საკითხზე: 

წერეთელი წერს თავის სტატიაში, რომ ,,ბატონი კ. კანდელაკის გარდაცვალებით... 

შეწყდა ეროვნული მთავრობის არსებობაც. არც აკაკი ჩხენკელს, არც გ. ერაძეს და არც 

ნოე ცინცაძეს პრეტენზია არ განუცხადებიათ მთავრობის უფლებაზედო.“ და რომ 
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,,ეროვნული საბჭო“ გახდა ლევილის მამულის და არქივის სამართალმემკვიდრე (სცსსა, 

ფ. #2126, ა. 1. ს. #66, ფ. 2). 

ამაზე მამია ბერიშვილი პასუხობს, რომ კ. კანდელაკის სიკვდილის შემდეგ გ. 

ერაძემ და რ. არსენიძემ მოიწვიეს კომპეტენტური პირები, აირჩიეს ეროვნული 

მთავრობა და მან გ. ერაძის თავჯდომარეობით განაახლა მუშაობა. იგი თანამშრომ-

ლობდა ,,ამერიკულ კომიტეტთან,“6 სწორედ მან წარგზავნა კომიტეტის მიერ 

ორგანიზებულ კონფერენციებზე თავის წარმომადგენლად ნოე ცინცაძე, კაცი, რომელსაც 

თავდაპირველად წერეთელი ებრძოდა მთელი არსებით მისი ,,რუსოფილური“ 

პოზიციის გამო და მას შემდეგ, რაც ცინცაძე გახდა ეროვნული საბჭოს თავჯდომარე და 

გიორგი წერეთელი ამ საბჭოს მდივანი, მკვეთრად შეიცვალა მის მიმართ პოზიცია და 

ლანძღვა-გინების პოლიტიკიდან მის მაქებრად იქცა, ის კი არა იგი ეროვნული 

მთავრობის მემკვიდრედაც კი აღიარა (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #66, ფ. 2-3). 

კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც ქართველ ემიგრანტებში 

დიდ დაპირისპირებას იწვევდა, იყო ლევილის მამულში ცხოვრების უფლების მოპო-

ვების საკითხი. ამ მხრივ საყურადღებოა საქმე-#25, რომელიც წარმოადგენს საზო-

გადოება ,,ფუაიეს“ კრების ოქმს. კრებაზე, რომელიც გაიმართა 1959 წლის 12 აპრილს, 

ერთ-ერთ ძირითად საკითხად გამოტანილი იყო ქართველთა სათვისტომოს გამგეობის, 

რომელიც არსებობდა პარიზში, მიმართვა ლევილის ქართული კერის გამგეობისადმი 

,,შატოს“ მამულში ერთერთი ,,კომბატანტის“-ლევან შარაბიძის ბინით უზრუნველყოფის 

თაობაზე. ამას მოყვა შემდეგ ლევან ზურაბიშვილის წერილი ლევან ფაღავასადმი, 

რომელიც ეხებოდა იმავე საკითხს. მსჯელობის შემდეგ კრებამ მიიღო შემდეგი 

დადგენილება, რომ ქართულ კერას არ აქვს შესაძლებლობა, დააკმაყოფილოს ბატონ 

შარაბიძის თხოვნა, მაგრამ იგი ითანამშრომლებს კოლონიის გამგეობასთან და ყოფილ 

კომბატანტებთან ამ საკითხის მოსაგვარებლად (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #25, ფ. 1-5). 

                                                           
6 ,,ბოლშევიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი ამერიკული კომიტეტი“ დაარსდა დელავერის შტატში 1951 წლის 8 

თებერვალს, ამერიკული კომიტეტის დამაარსებლები და წევრები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ 

საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ კრიტიკით და აქტიური ანტიბოლშევიკური საქმიანობით. იგი მატერიალურ 

დახმარებას უწევდა იმ ემიგრანტულ ორგანიზაციებს, რომლებიც იბრძოდნენ ბოლშევიკური რეჟიმის 

წინააღმდეგ. ამერიკული კომიტეტიდან ფინანსური დახმარების მიღებაზე საუბრობს 1951 წლის 20 ოქტომბერს 

პარიზში დაარსებული ქართული ,,ეროვნული საბჭოს“ წევრი ლევან ფაღავა. კომიტეტის მიერ გამართულ 

კონფერენციებში ქართველი ემიგრანტებიც მონაწილეობდნენ. მაგალითად შტარენბურგის (1952 წლის 19-21 

ივნისი), მიუნხენის (1952) და კალსბურგის (1953 წლის 14-15 თებერვალი) კონფერენციის აქტიური წევრი იყო ნოე 

ცინცაზე, რომელიც იქ ,,ეროვნულ საბჭოს“ წარმოადგენდა (ბოლშევიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი ამერიკული 

კომიტეტი, შორენა მურუსიძე,) 
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,,კომბატანტების“ (ქართველ მეომართა) საკითხს ეხება საქმე #33, სადაც საუბარია 

იმ მოლაპარაკების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობდა ,,ფუაიესა“ და ქართველ 

მეომართა ასოციაციის თავჯდომარე ალექსანდრე კინწურაშვილს შორის ლევილის 

მამულის ტერიტორიაზე კომბატანტებისთვის თავშესაფრის მოწყობის თაობაზე.  

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ალექსანდრე კინწურაშვილი იყო ყოფილი იუნკერი, 

კოჯორ-ტაბახმელასა და ბათუმის ბრძოლების მონაწილე. საქართველოს გასაბჭოების 

შემდეგ წავიდა ემიგრაციაში საფრანგეთში, სწავლობდა სენ-სირის სახელგანთქმულ 

სამხედრო სკოლაში, რომლის დამთავრების შემდეგ გაამწესეს უცხოურ ლეგიონში, 

იმყოფებოდა მაროკოში, ალჟირსა და ლიბიაში, მეორე მსოფლიო ომის დროს აქტიურად 

მონაწილეობდა ელ-ალამეინის ცნობილ ოპერაციაში, მიღებული ჰქონდა უამრავი 

უმაღლესი სამხედრო ჯილდო, 50-იანი წლების ბოლოს დაინიშნა პარიზის ართული 

ოფისის დირექტორად (ურუშაძე 2005:35). 

საქმე #33-დან ჩანს, რომ ქართული კერის თავჯდომარე გიორგი ერაძე 

კომბატანტების ამ შეთავაზებას თანაგრძნობით მოეკიდა. იგი წერდა: ,,საკითხი, (სტილი 

დაცულია) რომელიც აღძრა ქართველ ყოფილ მეომართა ასოციაციის თავჯდომარემ 

ალექსანდრე კინწურაშვილმა, არის მეტად კეთილშობილი, სადღეისო და სიმპატიური, 

რომლის დადებით გადაწყვეტას პრინციპში არ შეიძლება, რომ მას ჩვენი თანაგრძნობა 

არ ახლდეს, ვინაიდან ქართველ ყოფილ მეომართა თხოვნა, რომ თავიანთი დასახული 

მიზნის განსახორციელებლად მიეცეს უსასყიდლოდ შატოს ეზოში ერთი ნაჭერი მიწა, 

რომ იქ ააშენონ მოხუცთა თავშესაფარი საცხოვრებელი სახლი, ეს არის უაღრესად 

სერიოზული, მრავლმხრივ დასაფიქრებელი და საჭირო, რომ საზოგადოება 

ფუაიესთვის შესაძლებელია და მოსახერხებელი, რომ კომბატანტების 

დაკმაყოფილებასთან ერთად არ ჩავარდეს საფრთხეში შატოს მამულის არსებობა, არ 

დაკარგოს მან იურიდიული საფუძველი, არ გაიბზაროს ის პოლიტიკური და 

მორალური მიზანი, რაც მას ისტორიულად დაურჩა და დღეს მეპატრონენი, ფუაიეს 

დამაარსებელთა ანდერძით, მოვალენი არიან, დაიცვან და შეინახონ, ეს ორი საკითხი 

ერთმანეთთანაა გადაბმული. კომბატანტების საკითხი არ შეიძლება იყვეს 

გადაწყვეტილი, თუ მამულის ინტერესების დაცვა მას საფუძვლად არ უდევს“ (სცსსა, ფ. 

#2126, ა. 1. ს. #33, ფ. 3). 
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შემდეგ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ამ საკითხის დადებითად გადაჭრას 

ბევრმა ფაქტორმა შეუშალა ხელი: პირველი, უმთავრესი იყო თავშესაფრის მოწყობისას 

კომბატანტების მხრიდან სამოქმედო გეგმის არარსებობა, მეორე, საჭირო ფინანსების 

უქონლობა, მესამე, გადასაცემი მიწის იურიდიული სტატუსის ვერ განსაზღვრა: ეს 

ჩუქებით მოხდებოდა თუ სხვა პირობით. დაბრუნების გარანტიის არარსებობა 

მომავალში საფრთხის ქვეშ დააყენებდა მიწის კვლავ შატოსთვის დაბრუნების საკითხს. 

და, თუ მომავალში თავშესაფრის ადმინისტრაცია შეიცვლებოდა და მისი მმართველობა 

სრულიად უცხო ადამიანების ხელში აღმოჩნდებოდა, რეალური იყო საფრთხე მამულის 

სამუდამო დაკარგვის. 

 ყველა ამ ფაქტის გათვალისწინებით, გიორგი ერაძე წინააღმდეგი წავიდა 

კომბატანტებისთვის ლევილის მამულში მიწის ნაკვეთის გადაცემის და ამას 

ამართლებდა მყარი არგუმენტით: ,,ჩვენი მიზანი არის შატოს შენახვა, როგორც 

ისტორიულ-პოლიტიკური და მორალური ძეგლის თავისუფალი საქართველოსი, 

რომლის მიერ არჩეული მთავრობის წევრების და და მათი თანამშრომლობის 40 წლის 

მოღვაწეობის საძღვარგარეთ. ამ შატოში ცხოვრობდნენ, აქ სწერდნენ. ბეჭდავდნენ 

ჟრნალებს, გაზეთებს, წიგნებს, მემორანდუმებს და აქედან აგზავნიდნენ თავიანთ 

წარმომადგენლებს სადაც საჭირო იყო საქართველოს უფლებათა უკვდავსაყოფად, 

დაკარგული თავისუფლების აღსადგენად. შატო გვინდა შევუნახოთ შთამომავლობას, 

შემდეგ კი მის ხალხს ექნება საშუალება მიიღოს და მოუროს, როგორც მის საკუთრებას 

და ძეგლს თავისი შვილების სამოღვაწეოდ“(სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #33, ფ. 10). 

ლევილში ემიგრანტებს შორის დაპირისპირება ხდებოდა ყოფითი პრობლემების 

საფუძველზეც (ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ კარლო ჩხეიძისა და ნოე რამიშვილის 

ურთიერთდავაზე). მამია ბერიშვილი თავის ჩანაწერებში აღნიშნავს, რომ თვით მან 

დაუჭირა მხარი გიორგი წერეთლის კანდიდატურას კერის ასოციაციის წევრობაზე, 

რადგან იმედი ჰქონდა, იგი შემდგომში მოხუცებულებს შეცვლიდა. იგი წერს: 

წერეთელი ,,მას შემდეგ, რაც ,,შატოში დასახლდა, ჩვენს ოჯახში მე და ჩემი მეუღლის 

მიერ იყო მიღებული როგორც ოჯახის წევრი, არასდროს არ წავლაპარაკებულვართ“. 

მაგრამ როგორც შემდეგ გამოირკვა, წერეთელმა ეს ყველაფერი გამოიყენა ლევილის 

მამულის ყველა დეტალის გასაგებად, ინფორმაციის დასაგროვებლად, რომ შემდეგ 
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,,სამკვდრო-სასიცოცხლო“ ბრძოლა გამოეცხადებინა კერის ადმინისტრაციისთვის და 

იგი მკაცრად გაეკრიტიკებინა ყველა საკითხში (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #66, ფ. 9). 

გიორგი წერეთელმა დაიწყო ემიგრანტებს შორის ,,დაპირისპირების მესამე 

ტალღა“(როგორც ეს მამია ბერიშვილმა უწოდა): იგი შეეხო მამულის ცხოვრების ყველა 

სფეროს მისი მფლობებელის კანოიერი უფლებით დაწყებული უბრალო წვრილმანით 

დამთავრებული. იგი ზემოთ აღნიშნულ წერილში კრიტიკულად საუბრობს ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა დაპირისპირება სოციალ-დემოკრატიულ 

პარტიაში, ეროვნული საბჭოს ჟურნალ გაზეთებში გაჟღერებული ანტიდემოკრატიული 

შეხედულებები და მოწინააღმდეგეთა უშვერი ლანძღვა-გინება, ემიგრანტებისთვის 

შატოში ცხოვრების უფლების მიუწვდომლობა, მამულის დაფარული შემოსავალ-

გასავლის არსებობა და ამაში მამულის მოლარის-მამია ბერიშვილის ბრალეულობის 

საკითხი, შატოში მცხოვრებთათვის შინაგანაწესის და წესდების არარსებობა და სხვა. 

ყველა ამ ბრალდებას მამია ბერიშვილი პასუხობს სათანადო არგუმენტების 

მოყვანით და გიორგი წერეთელს სიცრუეში ადანაშულებს. ემიგრანტებისთვის 

განსაკუთრებით საჭირო და ზოგჯერ სასიცოცხლოდ აუციებელი იყო ლევილის 

მამულში ცხოვრების ნებართვის მოპოვების უფლება: თავის დროზე ამაზე უარი ეთქვა 

ლევან შარაბიძეს (საქმე #25), ,,კომბატანტებს“(საქმე #33), მაქსიმე ბოლქვაძეს (საქმე 

#49) და სხვა. ამაზე საუბრობს სწორედ გიორგი წერეთელი თავის ცნობილ წერილში, 

როცა აცხადებს, რომ მამულში ცხოვრების უფლების მინიჭება შერჩევის პრინციპით 

ხდებოდა და არ იყო გათვალისწინებული არც ემიგრანტის დამსახურება და არც 

მატერიალური შესაძლებლობა. ეს თემა უფრო ფართოდ გააშუქა თავის წერილში 

,,ქართველ მენშევიკთა პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხისთვის“ ისტორიკოსმა 

ლევან ურუშაძემ, სადაც იგი საუბრობს რა სოციალ-დემოკრატების ემიგრაციის თემაზე, 

აღნიშნავს, რომ ,,მენშევიკებმა ლევილის მამულში არ შეუშვეს საქართველოს ეროვნული 

გმირი ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილი თავისი შეფიცულებით“ (ურუშაძე, 2010, 

https://burusi.wordpress.com/2010/05/02/levan-z-urushadze-7/). 

ამასვე ადასტურებს ზურაბ ფანიაშვილი გაზეთ ,,სამშობლოში“ დაწერილ 

წერილში ,,ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ,,შეფიცულთა“ რაზმი ემიგრაციაში.“ იგი ქაქუცას 

ერთგულ თანამებრძოლ ალექსანდრე სულხანიშვილს მოგონებებს იმოწმებს იმ 

ფაქტთან დაკავშირებით, რომ როცა შეფიცულები თურქეთის გავლით პარიზში 

https://burusi.wordpress.com/2010/05/02/levan-z-urushadze-7/
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ჩავიდნენ, იქ მყოფმა ეროვნული მთავრობის წარმომადგენლებმა მათ დახმარება არ 

აღმოუჩინეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ ამისათვის საჭირო თანხები არ მოეპოვებოდათ 

და ისინი ემიგრანტებს ყოფდნენ ,,ჩემიანებად“ და ,,სხვისიანებად“ (ფავნიაშვილი,2012, 

http://www.samchoblo.org/goca_saitizis_wignidan_kakutsa_t.htm/). 

საქმე #66-ში ასახულ მამია ბერიშვილის ჩანაწერებში იკვეთება ერთი საინ-

ტერესო ფაქტი: გიორგი წერეთელი მამულის მეპატრონეებს ადანაშაულებდა შატოს 

ქონების განიავებაში, მამულების გაყიდვაში. უფრო მეტიც, მან თავის წერილში დაწერა, 

რომ თითქოს შატოს მეპატრონენი ლევილის მამულის გაყიდვას და ფულის 

ერთმანეთში განაწილებას აპირებდნენ. ამან მიაღწია ლევან ზურაბიშვილის ყურამდე 

და მან ლევან ფაღავას, აკაკი რამიშვილისა და მამია ბერიშვილისაგან მოითხოვა მისი 

შეყვანა მამულის იურიდიული საფუძვლის სიმტკიცეში. მამია ბერიშვილს დიდი 

ძალისხმევა დასჭირდა, რომ ლევან ზურაბიშვილი დაერწმუნებინა გაგონილი ამბის 

სიცრუეში (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #66, ფ. 7). 

  გიორგი წერეთელი თავის ,,კრიტიკაში“ უფრო შორსაც მიდიოდა და ამბობდა, 

რომ ლევილის მამულს არ ჰქონდა არც წესდება და არც შინაგანაწესი. ამაზე მამია 

ბერიშვილი პაუხობს, რომ მამულის შინაგანაწესი ჯერ კიდევ 1962 წელს იყო 

გამოკრული შატოში საპატიო ადგილზე და ეს ბრალდებაც, ისე როგორც ყველა სხვა 

ყურითმოთრეულს გავს.  

ცალკე კვლევის საგანია კიდევ ევროპაში საბჭოთა სპეცსამსახურების საქმიანობა, 

რომლებიც ძალ-ღონეს არ იშურებდნენ იშურებდნენ ემიგრანტებს შორის 

დაპირისპირებისა და განხეთქილების დათესავაში. ამისთვის ყველა საშუალებას 

იყენებდნენ მათი ოჯახების რეპრესიებითა და ზოგიერთი ემიგრანტის გადმობირებით 

დაწყებული, შეკვეთილი მკვლელობებით დამთავრებული.  

საბჭოთა მანქანის საშინელ მეთოდებსა და მათ ტერორს ვერ აცდა ლევილის 

მამულის ისტორიის მთავარი ფიგურანტი მამია ბერიშვილიც. იგი არა მარტო ეზიარა 

ემიგრანტის მძიმე ხვედრს, არამედ მისი ოჯახიც შეეწირა იმ საშინელ რეპრესიებს, 

რომელიც თავს დაატყდათ ემიგრანტების ოჯახებს საქართველოში. ბერიშვილების 

ისტორიის გასააზრებლად სრულიად საკმარისია გავეცნოთ მის მიერ ამერიკაში 

გაგზავნილ 1987 წლის 22 იანვრით დათარიღებულ წერილს უცნობი პირისადმი, სადაც 

იგი ამერიკელ ქართველებს მადლობას უხდის ლევილის შატოს მოხუცი 
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მცხოვრებლებისათვის გაწეული დახმარებისთვის, წერილის ბოლო ფურცელზე კი 

აღწერს საკუთარი ოჯახის სამწუხარო ამბავს.  

საარქივო დოკუმენტის მიხედვით ბერიშვილების ოჯახის ტრაგედია დაიწყო 

იქიდან რომ ოჯახში არსებული 12 დედმამიშვილიდან (9 ძმა და სამი და) ,,უფროსი ძმა 

დაიღუპა კოჯორში რუსეთის თავდასხმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მეორე ძმა 

ხელმძღვანელობდა 1924 წლის საერთო აჯანყების დროს ჭიათურის გამოსვლებს. 

გამოსვლების დამარცხების შემდეგ მოხვდა ევროპაში, მამა იქნა მოკლუკი დედა 

გადასახლებული...83 წლის დედაბერი ...დაიღუპა უკვალოდ კაზაკსტანში ერთი და 

ექიმი ხელით იქნა დახრჩობილი ჩეკის სარდაფში რუხაძის მიერ. ორი ძმა დაიღუპნენ 

მეორე მსოფლიო ომის დროს. ორიც 27 წლის სუზდალის იზოლატორში ყოფნის შემდეგ 

დაბრუნდნენ საქართველოსში ერთი იმდენად იქნა დაავადებული, რომ ჩქარა 

გარდაიცვალა. მეორე დაც იყო ექიმი და დიდი წვალების შემდეგ მოკვდა თბილისში“. 

ასე, რომ თორმეტი დედმამიშვილიდან დარჩა მხოლოდ სამი. ,,ერთი ინვალიდი 86 

წლის და მეორე კონცლაგერში მუშაობის შემდეგ დაავადებული ცხოვრობს სოფელში“ 

(თსუ, სდრ-671/ბერ-664, ფ. 3). 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ემიგრაციაში ურთიერთაპირისპირება და 

შუღლი ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, მათ მაინც აერთიანებდათ სამშობლოს უზომო 

სიყვარული და ერთი იდეა: ეხილათ საქართველო თავისუფალი და დამოუკიდებელი. 

დაპირისპირების მიზეზიც ხშირად ამ თავისუფლების მიღწევის განსხვავებული ხედვა, 

სხვადასხვა გზების ძიება და მიზნის მიღწევის განსხვავებული საშუალებები იყო. 

თუმცა, თითოეულ ემიგრანტს გასიგრძეგანებული ჰქონდა, რომ ეს დაპირის-

პირება მათ საერთო საქმეს კარგს არაფერს მოუტანდა, ვერ შეძლო მისი დაძლევა და 

საერთო მიზნისაკენ მიმართულ ერთ ძალად ჩამოყალიბება. აკი ამის შესახებ აკაკი 

ჩხენკელიც წერდა: ,,ქართველ ერს ჰქონდა თავისი სახელმწიფო, მაგრამ ვერ შეინარჩუნა 

იგი. ეხლა ის ისევ ლამობს მის აღდგენას... ბევრია, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული 

გარეშე პირობებისაგან, მაგრამ უპირველესი პირობა მაინც შინაგანი მთლიანობა არის, 

ერთმანეთის გატანა, დანდობა, მთელი ერისა და მის შვილთა ერთარსებად, 

მონოლითად ქცევა. განზე ხტომა, გათიშობა, შეურიგებლობა ამ საბედისწერო ჟამს 

შეცდომა კი არ არის, ან უპასუხისმგებლობა, არამედ დანაშაული“ (შარაძე 1991:83). 
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4.3 ემიგრანტული ცხოვრების ეპიზოდები ლევილის დოკუმენტების 

მიხედვით 

 

საქართველოს ისტორიისთვის გმირის თემა უცხო არა არის, პირიქით, ამ 

მცირერიცხოვან ერს სამშობლოსთვის თავდადებულ პირთთა ისეთი გრძელი ჯაჭვი 

გვაქვს, რომ უამრავ ქვეყანასა და ხალხს ეყოფა, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზთა გამო ბევრი 

ქვეყნისათვის თავგანწირულთა სახელი არ იცის ისტორიამ, რამდენი ადამიანის ღვაწლი 

და მათი საქმენი უცნობი დარჩა შთამომავლობისთვის, მათმა ჩუმმა ნაღვაწმა სხვებთან 

ერთად მოიტანა ჩვენი არსებობა დღემდე, ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანია, ასეთი 

პიროვნებების გაკეთებული საქმეების შესახებ შეიტყოს მომავალმა თაობამ და იგი 

სათანადოდ იქნას შეფასებული და დაფასებული თანამედროვეების მიერ.  

აქ ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმ პიროვნების შესახებ, რომლის 

მოღვაწეობამაც წარუშლელი კვალი დაამჩნია ქართული ემიგრაციის ისტორიას, 

რომლის ინტერესიც იყო საქართველოდან ბედის უკუღმართობით განდევნილი და 

უცხო მიწას იძულებით შეხიზნულ ადამიანებზე ფიქრი და ზრუნვა, რომლის 

მოღვაწეობაც ყოველგვარ პიროვნულ ინტერესებზე მაღლა იდგა და განმსჭვალული იყო 

სამშობლოზე ფიქრით და სიყვარულით, ვისთვისაც თითოეული ქართველის სიცოცხლე 

უძვირფასესი იყო და ვისაც თამამად შეეძლო ეთქვა, რომ თავისი მოღვაწეობით დაიცვა 

და შეასრულა ქრისტიანობის უმნიშვნელოვანესი მცნება – ,,გიყვარდეს მოყვასი შენი, 

ვითარცა თავი თვისი“. 

,,ლევანი ყოველგვარ პარტიულობაზე მაღლა იდგა და ქართული ემიგრაციის 

გაერთიანებას ცდილობდა პარტიულობის მიუხედავად, რასაც დიდ წინააღმდეგობას 

განსაკუთრებით უწევდნენ მენშევიკები“,-ასე ახასიათებს ქართული ემიგრაციის ერთ-

ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს ლევან ზურაბიშვილს ასევე ემიგრაციის დიდი 

წარმომადგენელი პეტრე ხვედელიძე, და ამ სიტყვებითვე გვექმნება წარმოდგენა ამ 

პიროვნებისა და მისი გაკეთებული შესახებ (ჯერვალიძე 2010:12). 

როდესაც ზოგიერთი პიროვნების ღვაწლის შეფასება ხდება, ზოგჯერ რაღაც 

გადაჭარბებულია ხოლმე, რადგან ქართველებმა ყველაფერი უკიდურესობამდე მისული 

ვიცით: სიძულვილიც და სიყვარულიც, ერთმანეთისადმი თავდადებაც და მტრობაც, 

ღვაწლის შეფასებაც და ვერ დანახვაც. სამწუხაროდ, ამისი არაერთი მაგალითი 

მოგვეპოვება ისტორიაში.  
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როცა საქმე ლევან ზურაბიშვილს ეხება, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მის 

შესახებ რაც გამოქვეყნებულა, გადაჭარბებული არაფერი არ არის. პირიქით. იგი თავისი 

მოღვაწეობით ამტკიცებდა იმას, რომ ასეთი იყო მისი ბუნება და სხვანაირად მოქცევა არ 

შეეძლო. მოკლედ, იგი იყო თავისი ქვეყნის ჭეშმარიტი პატრიოტი და მამულიშვილი. 

ამაზე საუბრობს ციცინო ჯერვალიძე წიგნში ,,პარიზიდან ვაშინგტონამდე 

საქართველოზე ფიქრით“. ეს არის ეპისტოლარული ჟანრის წიგნი, რომელიც ქართული 

ემიგრაციის მეორე თაობის ისტორიის მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს მოიცავს. მასში 

თავმოყრილია საფრანგეთში ქართული ემიგრაციის ყოფილი თავკაცის ლევან 

ზურაბიშვილის მიმოწერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველ 

ემიგრანტთან პეტრე ხვედელიძესთან, რომელიც წლების განმავლობაში ,,ამერიკის ხმის 

ქართულ განყოფილებაში მუშაობდა. წიგნად შეკრული წერილები, როგორც მდიდარი 

დოკუმენტური მასალა, ფასდაუდებელ სამსახურს გაუწევს ქართული ემიგრაციის 

ისტორიით დაინტერესებულ მკვლევარებს. 

საქართველოს უანგარო სიყვარული, მისთვის თავდადება, საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის იმედი იგრძნობა წიგნში შესულ ყველა წერილში. 

ერთგან ლევან ზურაბიშვილი წერს:-,,ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველო 

აღდგება და ყოველ უსამართლობას ბოლო მოეღება და ეს მოხდება ახლო მომავალში. 

ასე, რომ ჩვენც ვეღირსებით მის ნახვას და ჩვენს მკვიდრ მიწაზე მისთვის მოღვაწეობას“. 

თუმცა იგი ვერ მოესწრო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას, ის იყო 

ინიციატორი უამრავი ქართული საქმის პარიზში. გარდა იმისა, რომ ლევანი ორი 

ათეული წლის განმავლობასი მეთაურობდა საფრანგეთის სათვისტომოს, რომლის 

ძირითად მიზანსაც ,,უსამშობლოთა წრეში“ ყოველდღიური ცხოვრების სიძნელეების 

გადალახვაში ერთმანეთის დახმარება წარმოადგენდა, მან, უფროს ძმასთან ერთად, 

დააარსა პარიზის წმინდა ნინოს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, მისი 

დახმარებით დაარსდა პენსიონერების ქართულ-უკრაინული სახლი, დაწესდა 

საქართველოს დამოუკიდებლობის სადღესასწაულო თარიღების აღნიშვნა, იგი იმაზეც 

ზრუნავდა, რომ სხვა დამონებულ ერების წარმომადგენლებთან კავშირი არ 

გაწყვეტილიყო (ჯერვალიძე 2010:33-34). 

ზურაბიშვილმა უდიდესი დახმარება და მფარველობა გაუწია ვიეტნამის ომიდან 

პარიზში დაბრუნებულ პეტრე ხვედელიძეს. სწორედ აქედან აიღო სტარტი მათმა 

მეგობრობამ და იგი გაგრძელდა პეტრეს ამერიკის შეერტებულ შტატებში გადასახლების 



138 
 

შემდეგაც მიმოწერით. თითოეული წერილი გაჟღენთილია ერთმანეთის და 

მონატრებული საქართველოს უდიდესი სიყვარულით, პატრიოტიზმით, ქართული 

საქმის კეთების მოვალეობის გრძნობით. 

ლევან ზურაბიშვილი დიდი წინააღმდეგი იყო ქართველი ემიგრანტების საბჭოთა 

საქართველოში დაბრუნების, რადგან კარგად იცოდა, რომ ამ პროპაგანდის უკან იდგა 

საბჭოთა რუსეთი, რომელიც ყველა საშუალებით ცდილობდა ემიგრანტების დაქსაქსვას, 

მათ შორის შუღლის გაღვივებას, ხოლო ის ვინც წამოეგო ამ ანკესს და უკან დაბრუნდა, 

გურამ შარაძის სიტყვებით რომ ვთქვათ-,,უმრავლესობას საბჭოურ ციხეებში ტანჯვა-

წამება და დახვრეტა ერგო წილად, ხოლო ბევრმა გადასახლებულმა ციმბირსა და შუა 

აზიის ტრამალებში დალია ტანჯული სული“ (შარაძე 1990:115-116). 

 როცა ,,რკინის ფარდამ“ რღვევა დაიწყო ზურაბიშვილების სახლი გახდა მთავარი 

შეხვედრის ადგილი ემიგრანტებისა საქართველოდან ჩამოსულ სპორტსმენებთან, 

მოცეკვავეებთან, მსახიობებთან, მას კავშირი ჰქონდა თურქეთში მცხოვრებ 

ქართველებთან,მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გაბნეულ ემიგრანტებთან, თუმცა 

როცა შესთავაზეს საქართველოში ტურისტად ჩასვლა, ამაზე მან ცივი უარი განაცხადა. 

იგი ამბობდა: -არ შეიძლება, სანამ ეგენი არიან, საქართველოში ვერ დავბრუნდები, მე 

პოლიტიკური დევნილი ვარო (ჯერვალიძე 2010:18). 

ლევან ზურაბიშვილის პიროვნების შესახებ საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის 

საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივის ფონდ 2126-ში დაცული დოკუმენტები 

- საქმე#25 და საქმე#26, რომლის მიხედვითაც კიდევ ერთხელ ვრწმუნდებით იმაში, 

რომ ეს პიროვნება აუცილებლად ჩნდებოდა იქ, სადაც რომელიმე ემიგრანტს ან რაიმე 

ქართულ საქმეს მისი თავი დასჭირდებოდა.  

საქმე#25-ში ძირითადი ხაზი ვითარდება ლადო შარაბიძის გარშემო. როგორც 

დოკუმენტიდან ვიგებთ, იგი იყო ღვაწლმოსილი ემიგრანტი, რომელსაც ხანგრძლივი 

ავადმყოფობის შემდეგ გარდაეცვალა მეუღლე. დარჩა ერთი ქალიშვილი და მასთან 

ერთად ცხოვრობდა უკიდურეს გაჭირვებაში, აუცილებლად საჭიროებდა დახმარებას 

და თავშესაფარს.  

ამ საქმის პირველი წერილიც, დათარიღებული 1958 წლის 1 სექტემბრით, 

ქართველთა სათვისტომოს მიერაა მიწერილი ლევილის შატოს გამგეობისადმი. აქ 

საუბარია ლევილში შარაბიძის ბინით უზრუნველყოფის აუცილებლობაზე. 
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 წერილში ვკითხულობთ: 

,,ლევილის შატოს გამგეობას. 

ქართველთა სათვისტომოს გამგეობა მოგმართავთ თხოვნით, რომ მისცეთ 

თავშესაფარი ლევილის შატოში ბ. ლადო შარაბიძეს. 

 გამგეობა გთხოვთ, მოგვცეთ პასუხი არაუგვიანეს ორი კვირისა. 

                      ქართ. სათვ. მდივანი თ. ანთაძე. 

პასუხი მინაწერი აქვე: 

დიდად ვწუხვარ, რომ არავითარი დახმარება არ შეგვიძლიან გაუწიოთ 

პატივცემულ ბ-ნ შარაბიძეს. შატოში არ არის არც ერთი თავისუფალი ოთახი. 

          გ.ე. (გიორგი ერაძე)“ ((სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #25, ფ. 1). 

საქმე#25-ის ფურცელი 2 არის საზოგადოება ,,ფუაიეს“ წევრთა კრების ოქმი, 

რომელიც შედგა 1959 წელს 12 აპრილს ინა ჟორდანიას ბინაზე, აქ ერთ-ერთ საკითხად 

კვლავ გამოტანილი იყო ლადო შარაბიძის პრობლემა. კრებამ მიიღო დეკლარაცია, 

სადაც ვკითხულობთ:-,,ვინაიდან საზოგადოებას არ აქვს საკუთარი არავითარი 

შესაძლებლობა ბ-ნ შარაბიძის თხოვნა დააკმაყოფილოს , იგი მზად არის კოლონიის 

გამგეობასთან და ყოფილ კომბატანტების კავშირთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა ბატონ 

შარაბიძის მიერ საცხოვრებელი ბინის აღძრული საკითხის შესახებ, ამიტომ მე 

წერილობით მივმართავ ზემო მოხსენებულ ორგანოებს, დანიშნონ თავიანთი 

წარმომადგენლები და გვაცნობონ მათი ვინაობა და იმათ ბინის მისამართი, რომ 

მოვაწყოთ შეხვედრა რაიმე შესაძლებლი გზის და საშუალების გამოსაძებნად(სცსსა, ფ. 

#2126, ა. 1. ს. #25, ფ. 3). 

იმავე საქმეში ლევან ფაღავას მინაწერით გიორგი ერაძისადმი ვიგებთ, რომ 

შარაბიძის საქმეს ქართველ ემიგრანტებში დიდი რეზონანსი გამოუწვევია და ამ ამბის 

შემოქმედი და ორგანიზატორი ლევან ზურაბიშვილი ყოფილა. კერძოდ, ფაღავა წერს:-

,,ძვირფასო გიორგი! რომ იცოდე, თუ როგორი საზოგადოებრივი აზრი იქმნება შარაბიძის 

საქმის გამო, გიგზავნი ლევან ზურაბიშვილის წერილს“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #25, ფ. 

4). 

შემდეგ მოდის 1960 წლის 20 ოქტომბრით დათარიღებული ლევან ზურაბი-

შვილის წერილი ლევან ფაღავასადმი, სადაც ვკითხულობთ:-,,პატივცემულო ლევან! 

(სტილი დაცულია) მოგმართავთ პირადი თხოვნით და დარწმუნებული ვარ, რომ გამიწევ 
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ერთგულ სამსახურს: ეხლა-ხან არსებობს თურმე საშუალება ერთი ადამიანის მოწყობის 

ლოვილის-შატო-ში (ოთახში, რომელსაც სცლის განსვენებული ერქომაიშვილის ქვრივი)-

თუკი foyer-მ თანხმობა გამოაცხადა, აუცილებელია ლადო შარაბიძეს ამაში პროტექცია 

გაუწიო და თუ ვინმე არის წინააღმდეგი, ამის საჭიროებაში დაარწმუნო. 

წინეთ მიზეზად იყენებდნენ ლადოს ხასიათს, ნერვებს...მაგრამ ლადოს ნერვები 

მოკეთებული სჩანს, და ეს კაცი მუშაობს, და, სცდილობს თავის ოჯახის ავადმყოფობიდან 

და უაღრეს გაჭირვებიდან გამოყვანას.  

ნუთუ ქართულ ემიგრაციაში აღმოჩნდება ისეთი უგულო და შეუპოვარი ხალხი, 

რომ ამ კეთილ საქმეს ხელს შეუშლიან? 

ეროვნულ საკითხში ამ კაცმა თავისი წვლილი შეიტანა და მდგომარეობამ ის 

იმსხვერპლა. ეს, ვფიქრობ, ყველას გვავალებს ამ კაცს მოვუაროთ, და ვეცადოთ მისი 

ტვირთის შემსუბუქებას. 

ვიცი, რომ გულშემატკივარი ხარ და ისიც, რომ შენს ამხანაგებში გავლენა გაქვს. 

ამიტომ განმეორებით გთხოვ, ამ საკითხს გულმოდგინეთ, სიჩქარით, და მთელის შენის 

ენერგიით მოკიდო ხელი. 

დღეს პირველად ვიყავი მის ქოხში- და ჩემი თავის მრცხვენიან...რამენაირად არ 

მოვუწყოთ ამ საცოდავს. 

აბა შენ იცი-ლევან: მოელაპარაკე ვისაც საჭიროა: ბატონ გ.ერაძეს, თუ მიშა 

სტურუას. მიშას ცალკე მივწერ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მთავარი შენზეა დამოკიდებული. 

ვარ შენი იმედით“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #25, ფ. 5). 

ვფიქრობთ, აქ ყოველგვარი კომენტარი ზედმეტია, რადგან ამ დოკუმენტიდან 

ნათლად გამოსჭვივის ლევან ზურაბიშვილის მზრუნველი ხასიათი და 

კაცთმოყვარეობა. მოგვიანებით, პეტრე ხვედელიძისადმი მიწერილი წერილიდან 

ვგებულობთ, რომ მისმა შრომამ და ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო და მოხდა ლადო 

შარაბიძის ბინით უზრუნველყოფა. 1961 წლის 1 მაისით დათარიღებული წერილით იგი 

პეტრეს ამცნობს, რომ მან გიორგი ერაძისგან მიიღო ნებართვა, რომ ლადო შარაბიძის 

ოჯახისთვის დაეთმოთ ,,ლოვილის შატოს“ გარე შენობაში ორი ოთახი, რომელიც უნდა 

შეეკეთებინათ, რომ რაც შეიძლება მალე გადმოეყვანათ იქ ლადო ქალიშვილ ირინესთან 

ერთად (ჯერვალიძე 2010:83-85). 



141 
 

ზურაბიშვილს ყურადღების მიღმა არ რჩებოდა არც ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, 

რომელიც აწუხებდა და ეხებოდა ქართულ ემიგრაციას. ამისი ნათელი დასტურია 

ლევილის არქივის საქმე #26, სადაც წარმოდგენილია მისი ღია წერილი სათაურით 

,,ქართულ-ეროვნულ-პოლიტიკური ემიგრაციის საყურადღებოდ“, ამ წერილის 

უპირველესი ადრესატი იყო საფრანგეთის ქართველთა ასოციაცია და მისი თავჯდო-

მარე ექიმი იოსებ ცინცაძე. ზურაბიშვილი ასოციაციის წინაშე აყენებდა ემიგრაციის სამ 

უმნიშვნელოვანეს პრობლემას-პარიზის ქართული ოფისის (იგი ქართულმა ემიგრაციამ 

კომპენსაციის სახით მიიღო საფრანგეთისგან პოლიტიკური ლეგაციის გაუქმების 

შემდეგ), ლევილის შატოსა და ეროვნული არქივის მოვლა-პატრონობის საკითხებს. 

იგი ასე იწყებს წერილს: -,,უკომენტაროდ განდობთ ქვემო მდებარე ორ წერილს, 

ვინაიდან ღრმად და გულწრფელად გვწამს, რომ ეროვნული დამოუკიდებლობისა და 

სოციალური თავისუფლებისათვის ბრძოლა-მოითხოვს ჩვენგან ისტორიის და 

მომხდარი ფაქტების დროულ და მიუდგომელ შეფსებას, თანაც დასახული იდეალების 

უანგარო მსახურებას“(სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 1). 

შემდეგ იგი გვთავაზობს 1959 წლის 11 ნოემბრით დათარირებულ წერილს, 

რომლის ადრესატებიც არიან იოსებ ცინცაძე და სათვისტომოს გამგეობა: 

-,,პატივცემულო ბატონებო, შვიდ თვეზე მეტია მას აქეთ, რაც მოხდა ჩვენი 

სათვისტომოს გამგეობის არჩევნები. ხსენებულ კრებაზე მოგმართეთ ზეპირი განცხა-

დებით რამოდენიმე მეტად მნიშვნელოვანი საკითხის თაობაზე, რომელთ გამორკვევა-

მოგვარებას სავალდებულო საგნად ვუსახავდი მომავალ გამგეობას, და დავსძინე, რომ 

ამ საკითხებს შემდეგში გავახსენებდი გამგეობას სათანადო მემორანდუმის სახით. 

დღეს პატივი მაქვს, შევასრულო ეს დაპირება, ვინაიდან ამ საკითხების 

მნიშვნელობა ეროვნულ-პოლიტიკურად გარდახვეწილ ემიგრაციისთვის ისეთი 

წონისაა, რომ ამიერიდან შეუძლებელია მათი უყურადღებოდ დატოვება. 

1) ქართული ,,ოფისის“ საკითხი: 

ქართული ოფისის დირექტორის, ბატონ სოსიპატრე ასათიანის ხანგრძლივ 

ავადმყოფობამ, და ხნოვანებამაც, შექმნა ისეთი მდგომარეობა, რომელმაც ყველასათვის 

ცხადჰყო ,,ოფისის“ არსებობა და ბედი რამდენად, დღეს უკვე, ,,ბეწვზე ჩამოკი-

დებულია“. ნუ დავივიწყებთ, რომ თავის დროზე ქართველებს დაუმტკიცეს ეს ოფისი, 
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როგორც ერთგვარი მორალურ-პოლიტიკური ხასიათის ,,კომპენსაცია“, ჩვენი 

დიპლომატიური ,,ლეგაციის“ გაუქმების გამო. 

მაშ, ქართული საქმეების სომხური ოფისის ხელში გადასვლა, ჩვენი ოფისის 

,,მიძინება“ და შესაძლებელი ფაქტიური მოსპობაც,- ყველა ჩვენთვის დამაზარელე-

ბელია, და ქართული საკითხისთვის დიდი მარცხი“. 

ამ საკითხის ,,ჩიხში მოქცევა“ შეუძლებელია, და მოითხოვს, ემიგრაციის 

გაერთიანებული ძალებით, საჩქარო გამოსწორებას, და არა მხოლოდ რომელიმე ერთ 

პარტიის ,,საზრუნავ საკითხად“ გამოცხადებით დაკმაყოფილებას. 

ამიტომ არის, ვერ დავჯერდებით რამე ,,ზეპირ-გადმოცემებით“ და კერძო პირთა 

,,დეკლარაციებით“. მოვითხოვთ პირიქით, რომ სათვისტომოს გამგეობამ გადადგას 

საჭირო ნაბიჯები ,,აპატრიდთა“ უწყების წინაშე (საფრანგეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში), თხოვნით-აღდგენილ იქმნას ჩვენი ოფისის ფუნქციების აღსრულება. ეს 

სავალდებულოა ქართველთა რიცხვის და საბიუჯეტო შემოსავლის მიუხედავად, 

ვინაიდან ოფისის დაარსება იყო პრინციპის საკითხი. უნდა მოთხოვნილ იყოს აგრეთვე, 

რომ ს. ასათიანს დღეიდანვე მიენიჭოს კანონიერი, დამსახურებული პენსია, და ოფისის 

სათავეში ჩაყენებულ იყვეს კომპეტენტური, მოქმედი, და პრესტიჟის მქონე ქართველი, 

რომელსაც შეთანხმებით აირჩევს სათანადოდ მოწვეული სათვისტომოს ყრილობა. 

ამავე საკითხთან დაკავშირებულია ,,აბონდანის“ მოხუცებულთა თავშესაფარზე 

ზრუნვის საკითხი - ვინაიდან მის ზედამხედველ კომისიაში-ქართული ემიგრაციის 

,,ექს-ოფიციოდ“ წარმომადგენლები არიან იმავე ,,ქართული ოფისის“ დირექტორი და 

სათვისტომოს თავჯდომარე. ნუ დაგვავიწყდება, რომ თავიდანვე დაპირებული იყო, 

რომ ეს თავშესაფარი იქნებოდა ,,ქართულ-უკრაინული“, და არ უნდა მოხდეს, რომ 

საჭირო მომენტში იქ ქართველებისთვის ადგილი არ დარჩეს - ვინაიდან მანამდე იქ 

მიიღებენ სხვა ეროვნებათა ხანშესულებს, და განსაკუთრებით რუსებს (რომელთაც აქვთ 

ხომ მრავალი სხვა თავშესაფარი, ,,ი.რ.ო“-ს ფულით დაარსებული, და სადაც 

ღებულობენ მხოლოდ იმათ, ვინც თავად რუსად მიაჩნიათ). 

ჩვენი ზემოხსენებულ ორ წარმომადგენლის ავტორიტეტზე და უნარიანობაზეა 

დამოკიდებული ჩვენი მოხუცებულთა ინტერესების დაცვა და მდგომარეობის 

გაუმჯობესება (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 1). 

2) ქართული საკულტურო კერის და ,,ლევილის შატოს“ საკითხი: 

ეს შატო იყო შეძენილი 1921 წელში ყოფილი ეროვნული მთავრობის მიერ, 
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საქართველოს ხაზინის ფულის საშუალებით, და იმ დროს-,,იურიდიული 

ფორმისათვის“-,,გაწერილი ბ.ბ. ექ. თაყაიშვილის, ზურაბ ავალიშვილის, და ნიკოლოზ 

იოსების ზე ჯაყელის სახელობაში. ქართული კანონიერების და ელემენტარული 

მორალის მიხედვით ეს ,,შატო“ წარმოადგენს დამოუკიდებელი საქართველოს 

სახელმწიფოებრივ ქონებას. 

 ყოველივე გაუგებრობის შემქმნელი ცდების ასაცდენად საჭიროდ მიმაჩნია, 

გაგახსენოთ, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილ, აწ 

განსვენებულ თავჯდომარემ, ბატონ ნ. ჟორდანიამ, ქ. ბათომის დატოვების მომენტში, 

1921 წელს უცხოეთში გამოიყვანა ეროვნული ბრძოლის გასაგრძელებლად-შეკვეცილი, 

ოთხ წევრზე დაყვანილი, ეროვნული მთავრობა (წოდებული ეროვნულ მთავრობად 

გადახვეწილობაში). მას შეადგენდნენ-.ნ. ჟორდანია, ნ. რამიშვილი, ე. გეგეჭკორი, და კ. 

კანდელაკი. ელჩად ჰყავდათ, საქართველოდან ადრე გამოგზავნილი ბატონინი აკ. 

ჩხენკელი-ელჩი, ერთ და იმავე დროს, პარიზში, ლონდონში და ბერნში. 

  (ამ გარემოებას უნდა დაერთოს განმარტება, რომ საქართველოს რესპუბლიკის 

კონსტიტუციას გათვალისწინებული არ ჰქონდა-ისე, მაგალითად, როგორც ეს არის 

პოლონეთის კონსტიტუციაში,-ასეთი გადახვეწილობის შემთხვევა, და ამიტომაც, 

ყოველივე ცდა უცხოეთში ვინმე სხვა პირის ყოფილ მთავრობის კანონიერ წევრად 

გამოცხადებისა, არის დარღვევა საქართველოს სუვერენული კონსტიტუციისა). 

 ყველა ზემოხსენებულიდან უდავოდ გამომდინარეობს, რომ დღიდან ყოფილი 

ეროვნული მთავრობის უკანასკნელი წევრის გარდაცვალებისა, მყარდება ისეთი მდგო-

მარეობა, რომელსაც ქართულ-პოლიტიკურმა ემიგრაციამ უნდა გამოუნახოს ღირსეული, 

ეროვნული ინტერესების შემნახავი გამოსავალი-შეფარდებული იმ მაღალ მორალურ 

პასუხისმგებლობასთან, რომელიც ამ ემიგრაციამ მართებულად დაიკისრა. ამ ემიგრაციის 

გარდაუვალი ვალდებულებაა სახელმწიფო საკუთრება გადაარჩინოს ყოველივე ,,გადაგვა-

რებისგან“ და მაქსიმალურად მოახმაროს ქართული ეროვნული საკითხის ინტერესებს. 

კატეგორიულად გამორიცხულია, რომელიმე პირმა, ჯგუფმა, თუ პარტიამ მიითვისოს 

დარჩენილი სახელმწიფო საკუთრება, ან განაგრძოს კერძოდ მითი სარგებლობა. 

 ამიერიდან ამ ქონების მოურავობა-,,ჟერანობის“ უფლება შეიძლება ეყრდნობო-

დეს მხოლოდ მთლიან, შეთანხმებულ, ქართულ პოლიტიკური ემიგრაციის მანდატზე. 

შატოში აუცილებლად უნდა მოთავსდეს საკულტურო-ეროვნული კერა,-რაც, ჩვენდა 
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საუბედუროდ (და სამარცხვინოდაც), თითქმის ოთხი ათეული წლის მანძილზე, რაც 

არსებობს ჩვენი ემიგრაცია, არ გაკეთდა, მიუხედავად მრავალჯერ არსებული საჭირო 

თანხებისა. 

 საერთო ძალებით აქ უნდა მოეწყოს ბიბლიოთეკა, სამკითხველო დარბაზი, 

საქველმოქმედო ცენტრი, სინფორმაციო ბიურო, სადაც მიესვლება ყოველ სვინდისიერ 

ქართველს, და სადაც შესაძლო გახდება საქართველოს უცხოელი მეგობრების მიღებაც 

საჭირო შემთხვევაში-და არა მხოლოდ რომელიმე ერთი პარტიის პოლიტიკური 

კრებების მოწყობა, როგორც ეს ხდება წლების მანძილზე. ვუმატებ, რომ პირადად 

მიმაჩნია სავსებით მისაღებად, რომ ,,შატოში“ უფასოდ მიქირავებული ჰქონდეთ ყოფილ 

მთავრობის წევრთა ქვრივებს (ან საქართველოს დამსახურებულ მოღვაწეთა ქვრივებს) 

თითო ოთახი-რა დანარჩენი ოთახები მოხმარდეს საკულტურო-საქველმოქმედო 

ქართულ საჭიროებას, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში, რომელიმე ღირსეულ 

გაჭირვებულ პიროვნებას-თავშესაფრად. 

 (მაგალითისთვის ვასახელებ ბ. პოლკოვნიკ ლადო შარაბიძის შემთხვევას, 

რომლის თაობაზე წერილობით მივმართე წარსულში ბატონ ე. პატარიძეს, მაშინ 

სათვისტომოს თავჯდომარეს, მაგარმ არც მისმა მიმართვამ ბატონ. გ. ერაძისადმი, არც 

ყოფილი მხედართა საზოგადოების დელეგატების ბატონ ერაძესთან მისვლამ, 

არავითარი შედეგი არ გამოიღო ერთი წლის მანძილზე, ვინაიდან ბატონ. შარაბიძის 

ოჯახის მდგომარეობა უაღრესად მწვავეა და საჩქარო-განსაკუთრებით მოვმართავ 

სათვისტომოს თავჯდომარეს და გამგეობას, გადაიდგას გადამწყვეტი ნაბიჯი ამის 

თაობაზე, მაშ ვინაიდან ,,შატოს“ საკითხის მოგვარება უშუალოდ დაკავშირებულია 

საფრანგეთში მყოფ ქართული ემიგრაციის არსებობასთან-სათვისტომოს პირველი 

მოვალეობაა, გახსნას ის ქარაგმა, რომელიც ცნობილია ,,ფუაიეს“ სახელით და ნათელ 

ჰყოს ქართველებისათვის თუ: 

 -რა გარანტია არსებობს რომ დღეს-დღეობით ,,იურიდიული ფორმისთვი“ კერძო 

საკუთრებად გამოცხადებული ,,შატო“-მომავალში დარჩება დამოუკიდებელი 

ქართველი ერის საკუთრებად. 

-და, თუ რა გარანტიას ქმნის იმისა, რომ ეს ,,შატო“ მოხმარდება ქართული 

ემიგრაციის საერთო ინტერესებს (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 1-2). 

 3) საქართველოს სახელმწიფო არქივის საკითხი 
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 ამავე მორალურ-იურიდიულ სფეროს ეკუთვნის,-და კიდევ უფრო დიდი 

მნიშვნელობისაა საკითხი, მეორე, უპატრონოდ დარჩენილი სახელმწიფო ეროვნული 

განძისა: სახელმწიფო არქივისა. 

ზემოხსენებულ სათვისტომოს წლიურ ყრილობაზე გამოვთქვი გულწრფელი 

აღშფოთება ჩემამდე მოღწეული ამბის გამო: ვითომც ლევილში სახელმწიფო არქივი 

გადაარჩიეს და ,,გაცხრილეს“, ორმა თუ სამმა კერძო პირმა, და რომ არქივის დიდი 

ნაწილი გადაგზავნილ იქნა ჰარვარდის უნივერსიტეტში...მე ვითხოვდი საზოგა-

დოებისგან ამ ხმების დადასტურებას, ან უარყოფას-ე.ი. საკითხის გამორკვევას. 

მიუხედავად იმისა, რომ დამსწრეთა შორის იმყოფებოდნენ ერთ მხრივ-სწორედ 

ისინი, ვისაც ვითომც უწარმოებიათ არქივის გარჩევა, და მეორე მხრივ-ლევილის 

,,შატოს“ პასუხისმგებელი პიროვნებები,-მე, პასუხი, ან განმარტება არ მივიღე. 

თუ რა დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ პირადად მე ამ საკითხს (და ისიც, რომ 

წინადაც მე ის მიმაჩნდა დიდი ყურადღების ღირსად), ამოწმებს ჩემი ჯერ კიდევ 1953 

წელს დასტამბული წერილი (,,საქართველოს დამოუკიდებლობა“), რომელიც ეხებოდა 

ბატონ. კ. კანდელაკის შრომას (ინგლისურ ენაზე): ,,აქტები, დოკუმენტები, მოწმობანი“ 

(ქართული საკითხი თავისუფალ ქვეყნიერების წინაშე“). გამოვთქვამდი მწუხარებას, 

რომ, ეს უსაჭიროესი მასალა დღემდე მიუწვდომელია და რომ ,,ვინც დაინტერესებულია 

საქართველოს უფლებრივ, რეალურ სახეობის, საკითხის შესწავლით, გაკვირვებასაა, თუ 

რა დაუდევრობის ბრალია, რომ ემიგრანტობის ამდენი წლის მანძილზე ყოფილ 

მთავრობას არც კი უცდია ამ ძვირფასი მასალის გამოქვეყნება“. 

მართლაც რომ სავალალო იქნება, რომ დამტკიცდეს, რომ საქართველოს 

დიპლომატიური დოკუმენტები ინახებიან სწორედ ისეთს დაწესებულებაში, სადაც 

სჭარბობენ რუსული წარმოშობის, და ჩვენი დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგე 

პროფესორ-სტუდენტები. განა ყოველმხრივ არ იქნებოდა უკეთესი ასეთი განძი 

შენახული ყოფილიყო ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში, სადაც ამერიკელები 

ინახავენ (სათანადო დაცვის ზომების მიღებით) თავის, და საერთაშორისო, პოლიტიკურ 

თუ ისტორიულ დოკუმენტებს? (თანაც ეს დაწესებულება მიაწვდიდა ჩაბარებული 

დოკუმენტების მიკროფილმს ერთ-ორ ევროპულ ცნობილ წიგნთსაცავს, რაც ამ 

დოკუმენტების გაცნობას გაუადვილებდა ევროპიელ მკვლევართ და მეცნიერებს). 

თუ ეს გადაგზავნა მომხდარი ფაქტია, მაშინ რატომ მოქმედნი ინახავენ ამას, 

როგორც საიდუმლოებას, და ეხლაც სისტემატურად სდუმან. 
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განა ვიდრე საქმე სისრულეში მოყვანილი იქნებოდა, შეუძლებელი იყო ამ 

საკითხზე მოთათბირება ყველა ქართულ პოლიტიკურ, თუ საკულტურო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად? 

პატივი მაქვს, მაშ, გარკვეულად დაგისვათ ჩემი შეკითხვა: მართალი არის ცნობა 

არქივის გარჩევისა და გადაგზავნისა თუ არა? ეს არ არის უბრალო ცნობისმოყვარეობის 

სურვილი-თორემ რატომ მოგმართავდით ასეთ საგანზე სათვისტომოს თავჯდომარეს და 

გამგეობას? არამედ ნორმალური მოქალაქეობრივი მოთხოვნილება: ქართული ემიგრაცია 

არ გახდეს ,,ავანტიურების“ ასპარეზი და ჯგუფური ,,კონსპირაციების“ საგანი. 

ემიგრაციას ღრმად აღელვებს, რომელიმე პიროვნების, ან პარტიის თუ ჯგუფის 

წინააღმდეგ გამოლაშქრება ვისიმე: მით უფრო ამაღელვებელია, რა თქმა უნდა, 

დამრღვევი პოლიტიკური ემიგრაციის ჯანმრთელობისა და მორალური ძალისა,- 

ყოველი მოქმედება, თუ ნაწერი, რომელიც ვნებს ქართულ საკითხს, ქართულ 

ერთიანობას საქართველოს უფლებათა დაცვის გაგებაში და აბედვინებს ვიეთთ ისეთი 

სახელმწიფო ფუნქციების ოკუპაციას, რასაც წარმოადგენს სახელმწიფო არქივის 

უკონტროლო მანიპულაცია. 

ამ ქართული არქივის სიმრთლე-გადარჩენის თავმდები არის მთელი ქართული 

პოლიტიკური ემიგრაცია და ტერიტორიულად,-პირველ რიგში-საფრანგეთში მყოფი 

ემიგრაცია. ამიტომ, ცხადია, სათვისტომოს გამგეობა ვერ გაექცევა ამ პასუხისმგებლობას 

და დაგვეთანხმება, რომ აუცილებელია არქივის საქმეზე დაინიშნოს საანკეტო კომისია, 

რომელიც ქართულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან შეთანხმებით, ნათელ ჰყოფს 

არქივის საკითხს და გარანტიას შექმნის იმისა, რომ არქივს არც პოლიტიკურ-

დიპლომატიური, არც ისტორიული თუ ლიტერატურული მნიშვნელობის არც ერთი 

დოკუმენტი არ დაჰკლებია და სხვა. 

ვრჩები სრული იმედით და ნდობით, ჩემს მიმართვას, ასეთივე გულწრფელი და 

ეროვნული შეგნებით შეაფასებთ, და ღირს გახდით თქვენი პასუხისა“ (სცსსა, ფ. #2126, 

ა. 1. ს. #26, ფ. 2). 

როგორც ჩანს, ამ საკითხების მოგვარება საფრანგეთის ქართულ ასოციაციასთან 

ვერ მოხერხდა. ეს ასახულია 1959 წლის 3 დეკემბრით დათარიღებულ იოსებ ცინცაძის 

საპასუხო წერილში ლევან ზურაბიშვილისადმი, საიდანაც ვიგებთ, რომ 1959 წლის 22 

მარტს ჩატარებული არჩევნების შედეგად შექმნილი ქართული სათვისტომოს მოწოდება 
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არის მხოლოდ ,,კულტურული ერთიმეორის დახმარება,“ და არა ის ფართო უფლებები, 

როგორც მას ლევან ზურაბიშვილი ანიჭებს. იოსებ ცინცაძის აზრით, ლევილის შატოს 

და ქართული არქივის საკითხის მოგვარება ეკუთვნის ,,ეროვნულ საბჭოს“, რაც შეეხება 

,,ქართული ოფისის“ და ,,აბონდანის საკითხს, არც იქ არაა უნუგეშო მდგომარეობა 

(სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 2-3). 

ამაზე ლევან ზურაბიშვილი იმდენად იმედგაცრუებული დარჩა, რომ 

გულისტკივილით წერდა: ,,მუხლობრივად, რომ შეადარებთ კითხვა-პასუხს, ადვილად 

დაგვეთანხმებით, რომ ასეთი პასუხი არც ერთ საქმის მოყვარე ქართველს არ 

დააკმაყოფილებს, ვერც გაამართლებს: ჩვენი პასუხისმგებ ემიგრანტობის პირობებში 

მყოფ გამგეობას მთელი ერთი წლის მანძილზე, უმნიშვნელოვანესი საკითხების 

შეფერხება-თავის ,,საკულტურო“ დანიშნულების მომიზეზებით...და ბოლოს, 

სავალალოდ მიგვაჩნია, რომ ბატონ იოსებ ცინცაძემ არ შეინახა სათვისტომოს შინაური 

ნეიტრალობა,-არსებულ პოლიტიკურ ორტავე ,,პოზიციის“ ხმებით არჩეულმა-და 

ისურვა სათვისტომოს გამოცხადება ,,ეროვნული საბჭოს“ ქვეშევრდომად...გვსურს რა 

გავიგოთ ამ საკითხების თაობაზე, გამგეობის თვითოეული წევრის შეხედულება, 

ვუგზავნით მათ სათითაოდ, პირველ რიგში, ამ ნაბეჭდს. ვრჩები იმედით, რომ არ 

მოინდომებენ, ამოაფარონ პირადი ეროვნული პასუხისმგებლობა, გამგეობის აშკარად 

ნაჩქარევად შედგენილი პასუხის ზურგში“ (სცსსა, ფ. #2126, ა. 1. ს. #26, ფ. 3). 

ვეცნობით ლევილის საქმე#25-ს და საქმე#26-ს და ჩვენ თვალწინ იშლება ლევან 

ზურაბიშვილის პიროვნების ყველა შტრიხი: მისი უდიდესი პატრიოტიზმი, 

კაცთმოყვარეობა, ყველაფერი ქართულის სიყვარული და ყველაფერ ქართულზე 

გულისტკივილი, რაც შეიძლება დაიკარგოს ზოგიერთის უყურადღებობით, არასა-

თანადო დამოკიდებულებით, უპასუხისმგებლობით, დაუდევრობით. იგი ტრიალებდა 

ქართული ემიგრაციის შუაგულში და ყველაზე უფრო მეტად გრძნობდა მისი 

სიცოცხლის მაჯისცემას 

ციცინო ჯერვალიძის წიგნში ,,პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე 

ფიქრით“ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავია მოთხრობილი ფრანგული ემიგრაციის 

შესახებ. ლევან ზურაბიშვილი პეტრე ხვედელიძისადმი 1960 წლის 27 მარტით 

დათარიღებულ წერილში წერს, თუ როგორ გადაასახლეს ის და საფრანგეთის 

ქართველები ერთი თვით კორსიკაზე. ეს ამბავი უკავშირდებოდა საბჭოთა კავშირის 
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ლიდერის ხრუშოვის საფრანგეთში ვიზტს. რაიმე მოულოდნელი ინციდენტი თავიდან 

რომ აეცილებინათ ქართველი ემიგრანტები საფრანგეთის მთავრობამ, მარტივად რომ 

ვთქვათ, მოიშორა თავიდან და ერთი თვით გადაასახლა კორსიკაზე. ლევან 

ზურაბიშვილთან ერთად აქ აღმოჩნდნენ; ელისე პატარიძე, დათიკო ქვარიანი, შალია 

კალანდაზე, ნოე ცინცაძე, შოთა ბერეჟიანი, ლადო შარაბიძე, მამია ბერიშვილი და 

სხვები, სულ 28 ქართველი. ხრუშოვი საფრანგეთს ესტუმრა 1960 წლის 23 მარტს და 

მისი ჩამოსვლის დღეს ემიგრანტებმა იქაურ ეკლესიაში პანაშვიდი გადაიხადეს 

(ჯერვალიძე 2010:77-79).  

აქ მოყვანილი მცირე ეპიზოდებიც ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის ლევან 

ზურაბიშვილის პიროვნებაზე, მის უდიდე ავტორიტეტსა და იმ უმნიშვნელოვანეს 

როლზე, რაც მან და არა მარტო მან ითამაშა ქართული ემიგრაციის ისტორიაში. სწორედ 

ასეთმა ქართველებმა გააცნეს საქართველო მსოფლიოს და შეავსეს საქართველოს ახალი 

და უახლესი ისტორიის ფურცლები. 

 

4.4 ლევილის ქართული პანთეონი 
 

ლევილის ქართველთა პანთეონის ისტორია ქართული ემიგრაციის ისტორიის 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. იგი გახდა სამუდამო განსასვენებელი იმ ადამიანების, 

რომელთა ყველაზე დიდი ფიქრი ეხებოდა საყვარელ სამშობლოს და უკანასკნელ 

ამოსუნთქვამდე მათი ნატვრაც საქართველოს თუნდაც ერთხელ ნახვაში 

მდგომარეობდა. ამას ნათლად ასახავს ლევილის სასაფლაოზე ნიკოლოზ (კოკი) 

დადიანის საფლავის ეპიტაფია: ,,ძვლებიც კი ფიქრობს საქართველოზე“. ეს სიტყვები, 

ყველაზე უფრო მეტად ასახავს იმ დიდ ტკივილს, რაც აწუხებდათ უცხო მიწაზე 

იძულებით შეხიზნულ ადამიანებს. და აქ ყოველგვარი ახსნა-განმარტება ზედმეტი 

ხდება. 

1921 წლის თებერვალ-მარტის ტრაგიკული მოვლენების შედეგად სამშობლოდან 

გახიზნული ემიგრანტები ალბათ ყველაზე საშინელ სიზმარშიც ვერ წარმოიდგენდნენ 

იმას, რომ ისინი საქართველოში ვეღარასოდეს დაბრუნდებოდნენ და მათ უცხო ქვეყნის 

მიწაზე დამიწება ელოდათ. მათი ბედი გაიზიარა 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 

დამარცხების შემდეგ საქართველოში დატრიალებული სისხლიანი ამბებით ქვეყნიდან 
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კვლავ იძულებით გაქცეული ემიგრანტების ახალმა ტალღამ და მეორე მსოფლიო ომში 

ტყვედ მოხვედრილმა არაერთმა ქართველმა, ხოლო ,,მათ, ვინც ვერ გაუძლეს უცხოეთში 

დარჩენას და ნოსტალგიით შეპყრობილნი სამშობლოში ჩამოვიდნენ, უმრავლესობას 

საბჭოურ ციხეებში ტანჯვა-წამება და დახვრეტა ერგო წილად, ხოლო ბევრმა 

გადასახლებულმა ციმბირსა და შუა აზიის ტრამალებში დალია ტანჯული სული“ 

(შარაძე 1990:115-116). 

როგორც ჩანს ლევილის სასაფლაო ქართველთა განსასვენებლად იქცა 

ემიგრანტული მთავრობის მიერ მამულის შეძენის მომენტიდან. ამაზე მიუთითებს 

კონსტანტინე გვარჯალაძის სიტყვა, წარმოთქმული 1947 წლის 15 აგვისტოს (მკვდრების 

დღეს) ლევილის სასაფლაოზე, სადაც ვკითხულობთ: ,,ბატონებო ჩვენ ჩვეულებად 

შყოველწლიურად მოვიდეთ აქ ერთ დღეს, მოვიგონოთ და პატივი ვცეთ ამ 25 წლის 

განმავლობაში ყველა აქ განსვენებულ ჩვენ მკვდრებს: ჩვენ შვილებს, ჩვენ ძმებს და 

დებს, ჩვენ მშობლებს, ჩვენ ნათესავთ, ჩვენ მეგობრებს. აი გადახედეთ, თუ რამდენი 

ძვირფასი საფლავია აქ გათხრილი...ჩვენი მკვდრებიდან ჩვენც გვაქვს დატოვებული 

ძვირფასი ანდერძი-ბრძოლა ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის განთავისუფლებისათვის. 

ამ ანდერძის აღსრულება არის ჩვენი გარდაუვალი ვალდებულება, როგორც ცოცხლების 

ისე მკვდრების წინაშე და ჩვენ თუ არა, ჩვენ შემდეგ მომავალი თაობები ჩვენი ძვირფასი 

მკვდრების ამ წმინდა ანდერძს პირნათლად შეასრულებენ“(სცსსა, ფ. #2114, ა. 1. ს. #45, 

ფ. 1). 

ტრადიციულად სასაფლაოს მმართველობა საფრანგეთში ქართველთა სათვის-

ტომოს ებარა. თუმცა რადგან მმართველთა უმრავლესობა პარიზელი იყო, მართვის 

უფლება შემდეგ ასოციაცია ,,ქართულ კერის“ იმ წევრებს გადასცეს, რომლებიც 

ადგილზე ცხოვრობდნენ. 

ლევილის ქართული ეროვნულ პანთეონის დაარსებაში დიდი ღვაწლი მიუძღვის 

ნამეტია გოგუაძეს, რომელმაც ქართველ თანამოაზრეთა დახმარებით შეისყიდა მიწა 

სასაფლაოსთვის. ამ ფაქტის შესახებ ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო 

წარმომადგენელი გიორგი წერეთელი წერდა:-,,ამ ოცდაათიოდე წლის წინად 

ქართველთა საფლავები სად არ იყვნენ გაფანტულნი! ევროპასა და ამერიკაზე რომ 

აღარაფერი ვთქვათ, თვით პარიზში და მის ახლო-მახლო მცხოვრები ქართველებიც 

სულ სხვადასხვა ადგილას საფლავდებოდნენ. არც არავის დაუვალებია, არც 
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კომიტეტობანას ჰქონებია დიდი ადგილი, ერთ მშვენიერ დღეს ნამომ გადაწყვიტა და 

მიმართა საზოგადოებას ფინანსური დახმარებისთვის. ჩვენი საზოგადოებაც მას 

მხურვალედ გამოეხმაურა, მალე საკმაოდ მოზრდილი თანხა შედგა, რითაც ნამეტიამ 

ფრანგების სასაფლაოსთან მიმდებარე მიწა შეიძინა...დღეისთვის აქ სამასამდე 

ქართველი განისვენებს და შეიძლება ითქვას, რომ თუ ემიგრაციას რაიმე ღირსეული 

რჩება უცხოეთში, მათ შორის ყველაზე ძვირფასი, ვფიქრობთ, ეს სასაფლაოა“ (შარაძე 

1993:161-162). 

ამ საკითხს ეხება ისტორიკოსი რუსუდან დაუშვილიც ლევილის თემაზე 

,,თბილისელებისადმი“ მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ 

,,ლევილის მამული ქართველმა ემიგრანტებმა ორ ეტაპად შეიძინეს. თავიდან მათ XVIII 

ს-ის სასახლე და შატო იყიდეს...1938 წელს ემიგრანტებმა მამულის მეორე ნაწილი 

შეიძინეს...,,ლევილის დედად“ წოდებულმა ნამეტია გოგუაძემ მთელ მსოფლიოში 

მცხოვრებ ემიგრანტებს ფულის შეგროვებისკენ მოუწოდა. ამ ფულით სხვადასხვა 

ქვეყნის მიწაზე გაფანტულ გარდაცვლილი ქართველებისთვის სასაფლაო უნდა 

გაეკეთებინათ. იმ პერიოდში უამრავი ქართველი დაიკრძალა საერთო სასაფლაოებზე 

და მათი პატრონი არავინ იყო. სწორედ ასე-მოწოდებით და ქველმოქმედების დიდი 

ძალით შეგროვებული ფულით ლევილს დაემატა მეორე ნაწილი (თბილისელები,#2, 

2009: 20). 

ნამეტია იყო არა მარტო ქართველთა პანთეონის დამაარსებელი, არამედ მისი 

მომვლელიც: ჯაკლინ ხაბულიანის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ,,სასაფლაო 

განსაკუთრებული ადგილი გახლდათ, ერთგულებისა და ქართველთა იმქვეყნიური 

თავშეყრის ადგილი. შეიძლება ითქვას, რომ სასაფლაო ნამოსთვის შატოს განუყოფელ 

ნაწილს წარმოადგენდა. გარდაცვლილთა სია ჩამოწერა, შემდეგ სასაფლაოს გეგმა 

დახაზა და ზედ გულმოდგინედ დაიტანა ყოველი ქართველის საფლავი. საფლავის 

შესაძენად ნამოს მიმართავდნენ ხოლმე“ (ხაბულიანი 2013:36).  

ყოველ სულთმოფენობის დღესასწაულზე ნამო ჟაკლინთან ერთად ყვავილის 

ქოთნებით რთავდა ლევილის ქართველთა საფლავებს. 

გიორგი წერეთელი ჟურნალ ,,გუშაგში წერდა:-,,70-იანი წლების დამდეგს ჩვენი 

სათვისტომოს გამგეობამ, რომელსაც აწ განსვენებული ლევან ზურაბიშვილი 

თავჯდომარეობდა, პირველად სათვისტომოს ისტორიაში, ნამეტიას საპატიო წევრის 
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ტიტული მიანიჭა... ჩვენს უანგარო პატივისცემას ასაზრდოებდა: ა) ლევილის 

სასაფლაოს შეძენისათვის გამოჩენილი მისი თაოსნობა, ბ) მსოფლიოში გაფანტული და 

პოლიტიკურად დაშლილი ჩვენი ემიგრაციის შემკრები და შემაკავშირებელი როლის 

თამაში მისგან, გ) უცხოეთში დანერგილ ახალგაზრდებში მისგან დანერგილი 

დედობრივი სიყვარული, დ) ლევილსა და მის შემოგარენში მცხოვრებ ფრანგებში“ 

(შარაძე 1993:161). 

ეს ყველაფერი ნამეტია გოგუაძის დამსახურებას ემიგრანტების წინაშე 

ერთიორად ზრდის. მისი გარდაცვალების შემდეგ მამია ბერიშვილის მეუღლე ქრისტინე 

ბერიშვილმა გააგრძელა სასაფლაოსთან დაკავშირებული სამუშაო. მამულის 

ქალბატონებთან ერთად ისიც ასუფთავებდა და ყვავილებით რთავდა იმ საფლავებსა და 

სამარხებს, რომელთაც მეპატრონედ არავინ დარჩენოდათ (ბერიშვილი 2018:21). 

,,ის ფრანგი ქალი გახლდათ, მაგრამ მასაც ისე უყვარდა ქართველების სამშობლო, 

რომ ნამეტიას მაგივრობა ღირსეულად გასწია...ის ყოველ საფლავთან მიდიოდა და 

ლამაზ ქოთნებში ყვავილებს აწყობდა. იქაურობას მუდამ აწესრიგებდა, წმენდდა, 

სანთლებს ანთებდა“ (თბილისელები, #2, 2009:21). 

ამდენად, ლევილის ქართველთა სასაფლაომ პანთეონის დატვირთვა შეიძინა, 

რადგან მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მიმოფანტულ ქართულ საძვალეებს შორის ამ 

საძმო განსასვენებლში დაკრძალულნი არიან ,,თვალსაჩინო პოლიტიკური მოღვაწეები, 

მწერლები, მეცნიერები, ხელოვნების წარმომადგენლები: მარტო ნოე ჟორდანიას, 

ირაკლი წერეთლის, ნოე რამიშვილის, სპირიდონ კედიას, გრიგოლ რობაქიძის, მიხაკო 

წერეთლის, ვიქტორ ნოზაძის, ივანე ზურაბიშვილის სახელიც იკმარებდა“ (შარაძე 

1990:116-117) 

როცა ლევილის მამული დიდ გასაჭირს განიცდიდა, ეს ლევილის სასაფლაოსაც 

ეტყობოდა. მამია ბერიშვილის 1974 წლის 14 თებერვლით დათარიღებულ წერილში 

ნამეტია გოგუაძისადმი, ვკითხულობთ: ,,გვქონდა სასაფლაოც, სადაც უკვე ბევრი 

ქართველი განისვენებს, მაგრამ აქაც ძლიერ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, რადგან 

დასაფლავება ჯდება ძალიან ძვირი, ამის საშუალებაც არა გვაქვს და აღარ ვიცით, 

როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. არა და თვითოეულ ქართველს სურს 

დასაფლავებულ იქნეს ლევილში (თსუ, სდრ-634/ბერ-627, ფ. 2). 
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ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოდან ეროვნულმა საბჭომ 

მოამზადა 12 მუხლიანი დოკუმენტი, სადაც პუნქტობრივად იყო განსაზღვრული 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის პირობები. მისი მეექვსე და 

მეშვიდე მუხლი უშუალოდ ეხებოდა ლევილის სასაფლაოს და მასში ხაზგასმული იყო 

ლევილის გადაცემის მერე ქართველი მხარის აუცილებელი ვალდებულება, რომ 

მიეხედა ლევილის პანთეონისთვის და უზრუნველეყო, გარდაცვალების შემთხვევაში, 

მამულში იმჟამად მცხოვრები ადამიანების ლევილის ქართულ სასაფლაოზე დაკრძალვა 

(თსუ, სდრ-1091/ბერ-1084, ფ. 1). 

როცა 1993 წლის მარტში ედუარდ შევარდნაძემ აკაკი რამიშვილისა და მამია 

ბერიშვილისგან მიიღო წერილი, სადაც ქართველი ემიგრანტები გამოთქვამდნენ 

მზადყოფნას ლევილის მამულისა და სამთავრობო არქივის საქართველოს საკუთრებაში 

გადმოცემის შესახებ. წერილში ხაზგასმული იყო აგრეთვე ისეთი უმნიშვნელოვანესი 

საკითხები, როგორებიცაა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებსა და საფრანგეთის 

პროვინციებში დაკრძალული ქართველი ემიგრანტების გადმოსვენება ლევილის ძმათა 

სასაფლაოზე, ლევილის მამულის პირვანდელი სახით შენარჩუნების აუცილებლობა 

(თსუ, სდრ-415/ბერ-408).  

როგორც მამია ბერიშვილი გადმოგვცემს, პარიზის კომიტეტის ბიუროს ერთ-ერთ 

სხდომაზე დაისვა საკითხი ლევილის სასაფლაოს ისტორიულ ადგილად გადაქცევის 

შესახებ, სადაც ემიგრანტებს შესაძლობლობა ექნებოდათ მოეწყოთ სამოქალაქო 

პანაშვიდი იმ დიდებული ადამიანების, რომელთაც განსაკუთრებული დამსახურება 

მიუძღოდათ სამშობლოს წინაშე. გადაწყდა მსგავსი ღონისძიების გამართვა 1969 წელს, 

1924 წლის აჯანყების 45 წლისთავზე და იგი მიეძღვნებოდა ამხანაგების გვარჯალაძის, 

ჟღენტის და წულაძის ხსოვნას (თსუ, სდრ-682/ბერ-675). 

ქართველი მხარის მიერ ლევილის სასაფლაოს მოვლის შესახებ საუბარია 2016 

წლის 13 სექტემბრით დათარიღებულ ტიერი ბერიშვილის წერილშიც საფრანგეთის 

სათვისტომოს მიერ გავრცელებულ პეტიციასთან დაკავშირებით, სადაც იგი აღნიშნავს, 

რომ იმ უამრავ ვალდებულებათა შორის, რომელიც საქართველომ იკისრა ლევილის 

მამულთან დაკავშირებით, ერთ-ერთია ლევილის პანთეონის მოვლის ვალდებულებაც 

და უფრო მეტიც, იგი კისრულობს გადმორიცხოს 10000 ევრო მისი სარემონტო 

სამუშაოებისთვის (თსუ, სდრ-957/ბერ-950, ფ. 1). 
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უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ფრანგულმა მხარემ ძალზე კეთილშობილური 

საქმე გააკეთა ქართველებისთვის: ფრანგებმა, ოთარ ზურაბიშვილის ინიციატივით, 

ინტერნეტის საძიებო სისტემაში ლევილის სასაფლაოზე დაკრძალულთა სია ჩასვეს. 

მანამდე მხოლოდ გურამ შარაძეს ჰქონდა თავის წიგნში მოცემული 1970 წლამდე 

არსებული ყველა საფლავის აღწერა (თბილისელები, #2, 2009: 21) 

როცა ლევილის პანთეონზე ვსაუბრობთ, გვერდს ვერ ავუვლით პარიზში 

არსებულ წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიას და იმ როლს, რაც მან ითამაშა 

ქართველებისთვის ემიგრანტობის მძიმე ტვირთის გადატანაში, ,,ქართული ემიგრაციის 

კონსოლიდაციაში...1928 წელს ეკლესიის დასაარსებლად შეიქმნა კომიტეტი-ექვთიმე 

თაყაიშვილის, ელენე აფხაზის, ანასტასია წერეთლის, ზურაბ ავალიშვილის, ილამაზ 

დადეშქელიანის, იოსებ დადიანის, იოსებ კემულარიას, იაკობ ხოჭოლავას, დავით 

სხირტლაძის, ლევან ზურაბიშვილის შემადგენლობით, რომელმაც მოუწოდა პარიზელ 

ქართველობას თანადგომისა და ეკლესიასთან საკვირაო სკოლის დაარსებისაკენ 

(დაუშვილი 2014:140). 

1932 წლიდან წმინდა ნინოს ეკლესიის მოძღვარი გრიგოლ ფერაძე იყო, შემდეგ ის 

გიორგი ზამბახიძემ, ილია მელიამ და არჩილ დავრისშვილმა ჩაანაცვლეს. ლევილში 

წესის ასაგებად და საფლავის საკურთხევლად დღეს-დღეობით პარიზიდან სწორედ მამა 

არჩილი ჩამოდის (თბილისელები, #2, 2009: 21). 

ამრიგად, ლევილის საგოდებელს ემიგრანტებისთვის უდიდესი დატვირთვა 

ჰქონდა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ,,ქართველებისთვის წარმოუდგენელი იყო 

სხვაგან დაკრძალვა, თუ არა ამ სასაფლაოზე, რომელიც სამშობლოს ტოლფასად 

მიაჩნდათ. მითუმეტეს, რომ საქართველოდან ჩამოსულთ ქისით ცოტაოდენი ქართული 

მიწა ჩამოჰქონდათ და დამარხვისას კუბოს აყრიდნენ. დროთა განმავლობაში, სხვა 

პროვინციებსა თუ უცხოეთში მცხოვრებმა ბევრმა ქართველმა მოინდომა ლევილის 

სასაფლაოზე დაკრძალულიყო“ (ხაბულიანი 2013:36) 

 მათთვის შატო და ლევილის სასაფლაო ხომ მეორე საქართველო იყო და მათ 

სიყვარულს სამშობლოს სიყვარულთან აიგივებდენ. 
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თავი V. ლევილის საქართველოსთვის გადაცემის პრობლემა 

 

5.1 ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემის წინაპირობები 
 

საქართველოს ახალ და უახლეს ისტორიაში 1921 წლის საბედისწერო 

მოვლენების შემდეგ ძნელად მოიპოვება ისეთი უმნიშვნელოვანესი სასიხარულო 

ისტორიული ფაქტი (თუ არ ჩავთვლით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას 

1991 წლის 9 აპრილს), როგორსაც წარმოადგენს 2016 წლის 23 სექტემბერს საქართველოს 

მხარისთვის საფრანგეთში, პარიზის მახლობლად, დაბა ლევილში ცნობილი მამულის 

საქართველოს სახელმწიფოსთვის გადმოცემა, სწორედ ამ დროს მოეწერა ხელი ამ აქტის 

დამადასტურებელ დოკუმენტს საფრანგეთის და საქართველოს წარმომადგენლების 

მხრიდან, რითაც აღსრულდა ქართველების მრავალწლიანი ოცნება, პატარა 

საქართველო საფრანგეთში გახდა თავისი ისტორიული მემკვიდრის-ქართველი ხალხის 

საკუთრება. 

როგორც ვიცით, ლევილის მამულის ისტორია იწყება 1922 წლიდან, როდესაც 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში 

და საბოლოო სავანე ამ მამულში ჰპოვა. ლევილი გახდა ქართული პოლიტიკური 

ემიგრაციის, ქვეყნიდან იძულებით განდევნილთა და გადახვეწილთა თავშესაფარი, 

ქართული ბრძოლის მთავარი შტაბბინა. იმთავითვე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ 

ლევილის მამული საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის საუთრება იყო, 

რადგან იგი შეძენილი იქნა იმ ვალით, რომელიც პოლონეთს ჰქონდა საქართველოს 

მიმართ, და რომელიც დაიბრუნა პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ ემიგრაციაში 

წასვლის შემდეგ (მეტრეველი 2017:6). 

ეს ფაქტი აისახა როგორც 1922 წლის 2 ივნისისთ დათარიღებულ მთავრობის 

სხდომის ოქმში, სადაც ვკითხულობთ, რომ ,,მამული ნაყიდი არის საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ფულით და საქართველოს რესპუბლიკის 

საკუთრებას შეადგენს“ (სცსსა, ფ.#2126, ა. 1, ს. #2, ფ. 2). 

 ისე 1928 წელს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისგან შემდგარი კომისიის 

სპეციალურ ანდერძში, რომელიც ასევე ამტკიცებს ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის კუთვნილებას. ანდერძს ხელს აწერს კომისიის შვიდი წევრი, 
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სახელდობრ: 1. ნოე ჟორდანია, 2. აკაკი ჩხენკელი, 3. ნოე რამიშვილი, 4. ექვთიმე 

თაყაიშვილი, 5. ევგენი გეგეჭკორი, 6. სამსონ ფირცხალავა, 7. კონსტანტინე კანდელაკი. 

მთავრობის წევრებმა ლევილის მამული იურიდიულად, როგორც კერძო 

საკუთრება, ისე გააფორმეს, რაც სწორი გადაწყვეტილება იყო და გამოწვეული იყო იმ 

აუცილებლობით, რომ საბჭოთა რუსეთი პრეტენზიას გამოთქვამდა საქართველოს 

პირველი რესპუბლიკის ქონებაზე და ამან ხელი შეუშალა მას, დაპატრონებოდა 

ლევილის შატოს. მართალია, მამულის მემკვიდრეობის საკითხი დიდ ვნებათაღელვას 

იწვევდა საფრანგეთის ქართულ ემიგრაციაში და არაერთხელ გამხდარა იგი 

ურთიერთდაპირისპირების მიზეზი, რაზეც დაწვრილებით ზემოთ ვისაუბრეთ, მაგრამ 

ლევილის მფლობელებმა და მათმა შთამომავლობამ იცოდნენ, რომ მამული მათი 

საკუთრება არ იყო და ამის დეკლალირებას მუდმივად აკეთებდნენ კიდეც. 

ლევილის მამულს მართავდა მეპატრონეთა ,,სოციეტე“ და ,,ქართული კერის“ 

ადმინისტრაცია. აქედან პირველი შეიქმნა მამულის ყიდვისას, ხოლო მეორე-1958-1960 

წლებში ფრანგი სენატორის, ქართველების დიდი მეგობრის მარიუს მუტეს რჩევით. 

სწორედ ამ დროს მიიღო ლევილის მამულმა ,,საქველმოქმედო ურთიერთდამხმარე 

საზოგადოების“ სტატუსიც (სცსსა, ფ.#2126, ა. 1, ს. #66, ფ. 15), და ამდენად, 

სოციალური დანიშნულებაც, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ აქ ცხოვრობდნენ ის 

ქართველები, რომლებსაც სხვაგან თავშესაფარი და წასასვლელი არ ჰქონდათ. ისინი 

,,შეხიზნულების“ სტატუსით სარგებლობდნენ. დღევანდელი მონაცემებით ამ მამულში 

ხუთი შეფარებულიღა დარჩა და მათზე მზრუნველობა სიცოცხლის ბოლომდე 

ქართულმა სახელმწიფომ აიღო (ჩიმაკაძე, 2016, http://indigo.com.ge/articles/com-

munity/levilis-momavali). 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემის მოსამზადებელი სამუშაოები, 

რომელიც ძირითადად საბუთების მოწესრიგებას, ასევე მამულის მმართველობის ისე 

ოპტიმალურად მოწყობას გულისხმობდა, რომ იგი არ გაკოტრებულიყო, დაიწყო ჯერ 

კიდევ გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან, როცა თანდათან, ერთიმეორის 

მიყოლებით გარდაიცვალნენ მისი ფაქტიური მეპატრონენი და მემკვიდრეებს უნდა 

დაედასტურებინათ ,,მათი მამათა ნაანდერძევი, რომ მამული მემკვიდრეებს არ 

ეკუთვნით, არამედ იგია საკუთრება თბილისი ქართული უნივერსიტეტის. მამულის 

მომვლელთ ევალებათ, როცა დრო დადგება ამ ანდერძის განსახორციელებლად, 

http://indigo.com.ge/articles/community/levilis-momavali
http://indigo.com.ge/articles/community/levilis-momavali
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განხორციელებულ იქნეს. ამისათვის მამული უნდა იყვეს მოვლილი და შენახული, რომ 

მან არ დაკარგოს თავისი ნორმალური ღირებულება“ (თსუ, სდრ-732/ბერ-725, ფ. 1). 

ზუსტად როდის მოხდებოდა ანდერძის განხორციელება და მამულის 

უნივერსიტეტისათვის გადაცემა, არავინ უწყოდა, თუმცა ემიგრანტებში ამის მზაობა 

არსებობდა. ამაზე მეტყველებს ,,ეროვნული საბჭოს“ განცხადება, რომელიც აღმოჩნდა 

მამია ბერიშვილის პირად არქივში, სადაც ვკითხულობთ: ,,ყოვლად მიუღებელია, რომ 

მამულის გადაცემის დროისთვის, რაიმე დატა იქნეს გაცემული, რადგან ჩვენი დიდი 

ალბათ ამაზედ ფიქრობდნენ, მაგრამ მათ აირჩიეს სათანადო პირობები, რომლის 

გადაცემის შემდეგ მამულის გადაცემა იქნებოდა სასურველი და შესაძლებელი... ამიტომ 

იყო, რომ მათმა დაგვიტოვეს მათ მიერ შედგენილი პირობები“ (თსუ, სდრ-816/ბერ-809). 

საინტერესოა, რა პირობებს გულისხმობდა ეროვნული საბჭოს ეს განცხადება, 

რომლის შესრულების გარეშე გართულდებოდა მამულის გადაცემა მისი ჭეშმარიტი 

პატრონის-საქართველოსთვის! ეს მოთხოვნები მოცემულია საქართველოს დემოკრა-

ტიული რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, სადაც 

პუნქტობრივად არის ჩამოყალიბებული ლევილის მამულის საქართველოსთვის 

გადმოცემის პირობები. მის შესავალშივე მითითებულია, რომ ამ დებულების 

საფუძველს წარმოადგენს ეროვნული მთავრობის მიერ 1928 წელს შედგენილი ანდერძი 

და მის გარდა აქ არსებული 12 პუნქტი შევსებულია პოლიტიკური ემიგრაციის 

წარმომადგენლების მიერ.  

მასში საუბარია, რომ ლევილის საქართველოსთვის დაბრუნება შესაძლებელი 

გახდებოდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდებოდა ,,სრულიად დამოუკი-

დებელი რესპუბლიკა“, ასევე აუცილებელი იყო, რომ გადაცემის უმნიშვნელოვანესი 

აქტი გაფორმებულიყო ოფიციალური დოკუმენტის სახით, რომელსაც ექნებოდა 

სათანადო გარანტიები.  

ეს დოკუმენტი უნდა ყოფილიყო ძირითადი გზამკვლევი ,,როდესაც ლევილის 

ქართული მამულის ,,ფუაიე ჟორჟიენ“-ის გადაცემა შესაძლებელი გახდებოდა, მის 

ნამდვილ პატრონ დამოუკიდებელ საქართველოზედ“. საქართველოს, როგორც მიმღებ 

მხარეს, თავის მხრივ უნდა დაედასტურებინა ,,მეპატრონეებთან“ დადებული 

ხელშეკრულება და ეცნო სავალდებულოდ შიგ აღნიშნული დებულებები, კერძოდ ის, 

რომ ,,ლევილის ქართული მამული ნაყიდია საქართველოს დემოკრატიული 
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რესპუბლიკის მთავრობის ფულით და ის წარმოადგენს საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის სრულ საკუთრებას“. 

როგორც ვთქვით, გადაცემის ფორმალობის შესრულების დროს, ორივე მხარეს 

უნდა შეედგინა ,,ოფიციალური უფლებამოსილების აქტი“, რომელიც სავალდებულო 

იქნებოდა ორივე მხარისთვის და დააკისრებდა მათ გარკვეულ ვალდებულებებს. 

კერძოდ: 

 1) მამულის გადაცემა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველო 

გახდება, სრულიად დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელიც 

ცნობილი იქნება იურიდიულად და ექნება დიპლომატიური ურთიერთობა 

საფრანგეთთან. 

2) საქართველომ თავის თავზე უნდა აიღოს მამულის ფიზიკური, იურიდიული და 

ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარების სრული პასუხისმგებლობა. 

3) უნდა იქნას მოცემული გარანტია, რომ მამული არ იქნება გაყიდული ან გაცვლილი 

რაიმე მოსაზრებით. 

4) მამული უნდა გახდეს საქართველოს პროფესორებისა და სტუდენტებისათვის 

კვალიფიკაციის ამაღლების კერად საფრანგეთში. 

5) ,,არასგზით არ უნდა იქნეს შეურაწყოფლი ან ხელყოფილი, ყოფილი მთავრობის 

სურათები და დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

დამოუკიდებლობის აქტი“. 

6) მამულის ადმინისტრაციამ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ ის მოუვლის და 

უპატრონებს ლევილის ქართულ სასაფლაოს. 

7) პოლიტიკური დევნილებიდან ცოცხლები და მათი მეუღლეები, რომლებიც 

მოისურვებენ მამულში სიცოცხლის უკანასკნელი წლების გატარებას, აუცილებლად 

უნდა იქნენ დასაფლავებულნი ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. 

8) მამულთან ერთად ადმინისტრაციას დაექვემდებარება მამულში არსებული 

წიგნთსაცავ-ბიბლიოთეკა და მის მოვლას ექნება სავალდებულო ხასიათი. 

9) უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მამულის გადაცემის მომენტში საქართველოს 

რესპუბლიკის მთავრობამ გამოსცეს ოფიციალური დეკლარაცია, სადაც იგი უარყოფს 

საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მრავალი წლის გავრცელებულ ჭორებს ემიგრანტული 

მთავრობის მიერ ვითომდა 2 ტონა და 700 კილოგრამი ოქრო-ვერცხლის 
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საქართველოდან გატანისა და მისი გაყიდვით მიღებული ფულით ლევილის მამულის 

ყიდვის შესახებ. 

10) მამულის ადმინისტრაციის ხელში უნდა გადავიდეს ლევილში არსებული 

სამეურნეო იარაღებიც. 

11) საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობა ხაზგასმით 

აღნიშნავს, რომ ლევილის მამულს არ აქვს არანაირი დავალიანება. 

12) ,,საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობის ეს 

დადგენილება არის <<მთავრობისა და ეგრედ წოდებული ,,მეპატრონეების“ ანდერძი>> 

და წარმოადგენს მათ უკანასკნელ და გულწრფელ სურვილს, ამიტომ ჩამოთვლილი 

მუხლების დარღვევა ჩაითვლება როგორც ანდეძის შეუსრულებლობა, რაც სინდისისა 

და საერთაშორისო სამართლით ისჯება კანონით“ (თსუ, სდრ-1091/ბერ-1084, ფ. 1). 

ლევილის მამულის საქართველოზე გადმოცემის მყარი იურიდიული ფორმების 

შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობდა პავლე სარჯველაძეც, რომელიც იყო რა მამულის 

ჟერანი, იცნობდა მის მდგომარეობას და აწუხებდა მისი შემგომი ბედი. იგი ყურადღებას 

ამახვილებდა იმ ფაქტზე, რომ მარიუს მუტეს მიერ გატარებული რეფორმის შემდეგ, 

როგოც,,სოციეტეს“, ისე ,,ასოციაციას“ ვადა უთავდებოდა 1988 წელს, თუმცა შესაძ-

ლებელი იყო ვადის კიდევ გახანგრძლივებაც, მაგრამ ამ თუნდაც 13 წლის შემდეგ ქარ-

თული კერის შემადგენლობიდან ვინ დარჩებოდა, ეს საკითხავი იყო. ამიტომ პავლე 

სარჯველაძე ურჩევდა ემიგრანტებს: ,,დადგა დრო სანამ ეხლანდელი შემადგენლობა 

როგორც ,,სოციეტეს“ ისე ,,ასოციაციის“ მოქმედებენ, ცოცხლობენ, აღიარონ საქართვე-

ლოს მთავრობის პოლიტიკური მოღვაწეების მიერ დატოვებული ანდერძის 

შესრულების აუცილებლობა, ან უკედ სავალდებულოდ გაიხადონ-გამონახვა ისეთი 

იურიდიული ფორმულის, რომელიც საბოლაოდ უზრუნველყოფს ქართველების 

უფლებას მამულზე...ჩვენთვის მორალურად და ფაქტიურად ესაა კანონი“ (თსუ, სდრ-

673/ბერ-666, ფ.3). 

ამრიგად, ემიგრანტებს ბოლომდე გააზრებული ჰქონდათ ის უდიდესი მისია, რაც 

ლევილის მამულს საქართველოს ისტორიაში ეკისრებოდა. იგი იყო სიმბოლო 

თავისუფალი, დამოუკიდებელი საქართველოსი და უნდა დაბრუნებოდა სწორედ 

დამოუკიდებელ, სხვისი პოლიტიკური გავლენისგან განთავისუფლებულ 

საქართველოს. 
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   5.2 ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემა 

 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემაზე აქტიური მუშაობა 1991 

წლიდან დაიწყო და იგი რამდენიმე ეტაპად წარიმართა. ამას მთელი რიგი 

მოსამზადებელი სამუშაოები უძღოდა წინ. 

როგორც აკადემიკოსი როინ მეტრეველი თავის ნაშრომში ,,ბედი ლევილის 

მამულისა“ აღნიშნავს, 1988 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ საფრანგეთის 

ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლებისგან მოწვევა მიიღო, რის საფუძველზეც 

საფრანგეთში მივლინებულნი იყვნენ აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფი-

ლების მდივანი – აკადემიკოსი გიორგი ციციშვილი და ბატონი როინ მეტრეველი. 

ქართული ემიგრაციის წარმომადგენლებთან მრავალრიცხოვან შეხვედრათა შორის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მათი შეხვედრა მამია ბერიშვილთან, რომელიც 

ემიგრაციაში წასული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის 

განსაკუთრებული რწმუნებით იყო აღჭურვილი(მეტრეველი 2017:6-7). 

ქართველი მეცნიერები გაეცნენ ლევილის მამულს, სასაფლაოს, სადაც არაერთი 

გამოჩენილი ქართველი მოღვაწეა დასაფლავებული. მათ მიიღეს დეტალური ინფორ-

მაცია 1958 წლის ნოტარიულად დამტკიცებული ანდერძის თაობაზე. მოლაპარაკებისას 

ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ლევილის მამულით უნივერსიტეტთან ერთად 

ისარგებლებდა მეცნიერებათა აკადემიაც. ეს იყო ლევილის მამულის საქართვე-

ლოსთვის დაბრუნების გრძელ გზაზე გადადგმული პირველი ნაბიჯი. 

როცა ვსაუბრობთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის, ეროვნული არქივის 

საქართველოში დაბრუნებისა და ლევილის მამულის ბედის შესახებ, გვერდს ვერ 

ავუვლით პროფესორ გურამ შარაძის იმ ფასდაუდებელ სამსახურს ერისა და ქვეყნის 

წინაშე, რომელიც მან ამ კუთხით განახორციელა. რომ არა ბატონი გურამი და მისი 

დაუღალავი შრომა ერის ისტორიული მეხსიერების დაბრუნების საქმეში, ჩვენთვის 

ბევრი რამ თეთრი ლაქით იქნებოდა მოსილი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის, 

ქართული ემიგრაციისა და ზოგადად საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის 

უმნიშვნელოვანესი პერიპეტიების შესახებ. 

როგორც გურამ შარაძე თავის ნაშრომში ,,ერის ისტორიული მეხსიერების 

დაბრუნება“ წერს, მისი კავშირი ქართულ ემიგრაციასთან პირველად შედგა 1981 წელს 

ოქსფორდში იმ მივლინებისას, რომლის მიზანიც იყო ბოდლის ბიბლიოთეკაში 
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დაცული უორდროპების არქივის შესწავლა და ილია ჭავჭავაძის შესახებ უცნობი 

საარქივო და ლიტერატურული მასალის გამოვლენა. ალბათ სიმბოლურიც იყო, რომ ამ 

შემთხვევაშიც სწორედ წმინდა ილია მართლის ცხოვრების უცნობი ფურცლების 

შესწავლა გახდა საფუძველი საქართველოს ისტორიის სხვა უცნობი ფურცლების 

შევსების. ამ მისიისას მას დაუკავშირდა დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი 

მთავრობის თავჯდომარის ნოე რამიშვილის უმცროს ვაჟს-აკაკი რამიშვილს და მის 

მეუღლე მაია კვალიაშვილს. გურამ შარაძე წერს: ,,სწორედ მაშინ, 1981 წელს პირველად 

აკაკი რამიშვილსგან გავიგე საქართველოს ეროვნული არქივის უცხოეთში მოხვედრის 

ისტორია და მისი შემდეგი ბედის ამბავი“ (შარაძე 1998:15-25).  

მეორედ, გურამ შარაძე ლონდონში ჩავიდა ქართლის მეფე გიორგი მეთერთმეტის 

ჯვრის ჩამოსატანად და ამის შემდეგ კიდევ უფრო განმტკიცდა აკაკი რამიშვილთან 

ურთიერთობა (შარაძე 1998:26) 

როგორც ზემოთ ვისაუბრეთ, 1986 წლის ოქტომბერში მან მიიღო მიწვევა შალვა 

ბერიშვილისგან და გ. შარაძემ სწორედ მისგან შეიტყო უმნიშვნელოვანესი ამბავი 

ლევილის ქართული მამულისა და პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრო-

ბის არქივის შესახებ. ორივე მათგანი სასწარაფო მიხედვასა და მყისიერ რეაგირებას 

მოითხოვდა. საქმე იმაში იყო, რომ ქართული ემიგრაცია ერთსულოვნად მომხრე იყო 

არქივის სამშობლოში დაბრუნების, რაც ვერ მოხერხდა 1972 წელს, როცა საფრანგეთში 

იმყოფებოდნენ პოეტ აკადემიკოსი ირაკლი აბაშიძე და პროფესორი ილია ტაბაღუა. 

და ახლა თითქმის თხუთმეტი წლის შემდეგ აღნიშნული საკითხის მოგვარებას 

სთხოვდა ქართული ემიგრაცია შალვა ბერიშვილის პირით გურამ შარაძეს, რომელსაც 

უკვე საკმარისი ნდობა და დამსახურება ჰქონდა მოპოვებული ემიგრანტებში და ამას 

კიდევ ერთი აუცილებელი საკითხი დაემატა, ეს იყო ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის საკითხი.  

შალვა ბერიშვილმა, ფაქტობრივად, წააქეზა შარაძე, რომ წასულიყო პარიზში და 

პირადად გაცნობოდა მამიას და აი, 1987 წელს საფრანგეთში გაემგზავრა ქართველ 

მეცნიერთა დიდი ჯგუფი. ჩასვლისთანავე გურამ შარაძე დაუკავშირდა აკაკი რამი-

შვილს და მამია ბერიშვილს, რომელთაც იგი ლევილში შეახვედრეს ძველ ქართველ 

ემიგრანტებს და საუბრის თემა ისევ და ისევ ლევილის მამულის ბედზე იყო (შარაძე 

1998:136-144).  
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1989 წლის 26 სექტემბერს გურამ შარაძე ხელახლა მიავლინა საფრანგეთში 

საქართველოში საზღვარგარეთის ქვეყნების მეგობრობისა და კულტურული 

ურთიერთობის საზოგადოებამ. იგი ორი თვის მანძილზე ლევილში იმყოფებოდა და 

ეცნობოდა ლევილის ბიბლიოთეკასა და არქივს, ხოლო სამშობლოში დაბრუნებულმა 

თან წამოიღო ქართული ემიგრანტული გამოცემები და ჟურნალ-გაზეთები (შარაძე 

1998:144-173).  

მესამედ 1991 წლის ზაფხულში ეწვია ქართველი მეცნიერი ლევილს. მთავარ 

საკითხებად კვლავ ლევილის მამულის ბედი და მთავრობის არქივის საკითხის 

მოგვარება იყო, რისთვისაც რამდენიმე აუცილებელი პროცედურის განხორციელება 

იყო საჭირო: კერძოდ, საჭირო იყო მამულისას შეძენილი 1928 წლის ანდერძის გაგრ-

ძელება, რისთვისაც მამულის გამგეობას აკლდა ანდერძის სამი ხელმომწერის, კონსტა-

ნტინე კანდელაკის, ექვთიმე თაყაიშვილისა და სამსონ ფირცხალავას მემკვიდრეთა 

თანხმობა. ვინაიდან მათ პირდაპირი შთამომავლობა არ დარჩენიათ, გურამ შარაძეს 

საქართველოში უნდა მოეძებნა მათი უახლოესი მემკვიდრენი და მათგან მიეღო 

ნოტარიული დასტური მამულის მემკვიდრეობაზე. მან მოიპოვა სამივე პიროვნების 

მემკვიდრეთა თანხმობა ანდერძის გაგრძელების თაობაზე (შარაძე 1998: 176-180). 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის საქმეში დიდია ქართველი 

ემიგრანტების დამსახურება და მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია მამია 

ბერიშვილის მიერ ამ საკითხში შეტანილი წვლილი. 1991 წელს, საქართველოს 

პოლიტიკური დამოუკიდებლობის აღდგენის თანავე, მამია ბერიშვილი დაუკავშირდა 

საქართველოს ხელისუფლებას. მაგრამ, სამწუხაროდ, 1991-1992 წლებში განვითარე-

ბულმა დრამატულმა მოვლენებმა ხელი შეუშალა ამ პროექტის წინსვლას. 1992 წელს 

მამია ბერიშვილმა საქართველოში მოძებნა ფირცხალავების ოჯახის შთამომავლები. 

სამსონ ფირცხალავა საქართველოში 50-იან წლებში დაბრუნდა ისე, რომ უძრავი 

ქონების სამოქალაქო საზოგადოებაში მის წილთან დაკავშირებული საკითხები არ 

დაურეგულირებია. ლევილის მამულის შემდგომი ბედის გასარკვევად ეს აუცილებელი 

იყო. მამია ბერიშვილმა მიიღო ნდობის მანდატი სამსონ ფირცხალავას შთამომავლე-

ბისგან და მიიღო მათ წარმომადგენლად ყოფნის უფლება. 1994 წლიდან მან 

ფირცხალავების ინტერესების დაცვის უფლება გადასცა თავის ვაჟს-ტიერი ბერიშვილს 

(ბერიშვილი 2018:22). 
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იგი გახდა ასევე ნდობით აღჭურვილი პირი კონსტანტინე კანდელაკის 

შთამომავლის – ნატა კანდელაკის. ეს კარგად ჩანს მის მიერ ამ ქალბატონისადმი 

მიწერილ წერილში, სადაც იგი მადლობას უხდის აღნიშნულ ქალბატონს, რომ მან დიდი 

ქართული საქმე გააკეთა-,,სამუდამოდ აღადგინა ქართული მამულის ისტორიაში 

ყველგან პატივცემული დიდი ადამიანის კონსტანტინე კანდელაკის სახელი“, რადგან 

ნოტარიუსის დასტურით გახდა მისი ოფიციალური მემკვიდრე და ამით შეავსო იმ 

მეპატრონეთა სია, ,,რომლებმაც მამული იყიდეს საქართველოსთვის“ და როცა 

საქართველო გახდება დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკა, საბოლოო 

აქტზედ მამულის გადმოცემისას, ხელს აუცილებლად მოაწერს ნატა კანდელაკი, ხოლო 

მამია ბერიშვილი, როგორც მისი ნდობით აღჭურვილი პირი, დანიშნულ დღემდე 

ლევილს მოუვლის ,,ფიზიკურად და ეკონომიკურად“ (თსუ, სდრ-684/ბერ-677). 

მამია ბერიშვილი დაუღალავად იღწვოდა მამულის საქართველოსთვის 

გადაცემის პირობების მომზადებისთვის. მან საქართველოს ელჩ გოჩა ჩოგოვაძესთან 

ერთად ოფიციალურ დონეზე აიყვანა ურთიერთობები ოჯახებს, მამულის კანონიერ 

მფლობელებსა და საქართველოს მთავრობას შორის. ყველაფერი აქტიურად დაიწყო 

1998 წლის 8 მაისიდან საფრანგეთში მოქმედ საქართველოს საელჩოში. ეს კრება იყო 

ოფიციალური მოლაპარაკებების პირველი შეხვედრა, რომელიც დასრულდა 2016 წლის 

23 სექტემბერს. 

რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს 

ლევილის მამულის მომავალი ბედის გადაწყვეტის კუთხით, ეს საკითხი დადგა ჩვენი 

ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის ხელახალი მოპოვების პირველივე თვეებიდან. 

უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტის ბატონ ზვიად 

გამსახურდიას მიერ გაგზავნილ წერილს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა 

მიტერანისადმი, სადაც იგი აღნიშნავდა რა იმ დიდ დამსახურებას, რაც საფრანგეთს 

მიუძღვოდა საქართველოს წინაშე იმ უმძიმეს ჟამს, როცა მან საბჭოთა რუსეთისაგან 

დევნილ ქართულ მთავრობას ,,ფართოდ გაუღო კარი და შეიფარა“, ახლაც გამოეჩინა 

გულისხმიერება და კვლავ დაეცვა ლევილის მამულის ,,ტერიტორიული მთლიანობა და 

ხელშეუხებლობა, როგორც ქართველთა ისტორიული ნავთსაყუდელისა საფრანგეთში“ 

(შარაძე 1998:176-180). 
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შემდეგ 1992 წელს საქართველოში განვითარებულმა ტრაგიკულმა მოვლენებმა 

გააძნელა ლევილის მამულისა და ეროვნული არქივის საბოლოო საკითხების 

მოგვარება, თუმცა სამოქალაქო ომის შემდეგ ჯერ ხელისუფლებაში მოსულმა 

სახელმწიფო საბჭომ 1993 წლის 22 ივლისის განკარგულებით, ხოლო შემდეგ 

სახელმწიფო მეთაურის 1993 წლის 30 იანვრის დადგენილებით შეიქმნა საზღვარგარეთ 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის უძრავ-მოზღავი ქონების, 

არქივის დადგენისა და მიღების საკითხების შემსწავლელი კომისია (შარაძე 1998:185). 

1993 წლის მარტში ედუარდ შევარდნაძემ აკაკი რამიშვილისა და მამია 

ბერიშვილისგან მიიღო წერილი, სადაც ქართველი ემიგრანტები გამოთქვამდნენ 

მზადყოფნას ლევილის მამულისა და სამთავრობო არქივის საქართველოს საკუთრებაში 

გადმოცემის შესახებ. წერილში ხაზგასმული იყო აგრეთვე ისეთი უმნიშვნელოვანესი 

საკითხები, როგორებიცაა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებსა და საფრანგეთის 

პროვინციებში დაკრძალული ქართველი ემიგრანტების გადმოსვენება ლევილის ძმათა 

სასაფლაოზე, ლევილის მამულის პირვანდელი სახით შენარჩუნების აუცილებლობა და 

საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის ილია მეორის მიერ უკვე მოწონებული 

ქართველთა შატოში არსებული შენობის გადაკეთება სალოცავად (თსუ,სდრ-415/ბერ-

408).  

ედუარდ შევარდნაძე საპასუხო წერილში ემიგრანტებს აღუთქვამდა სრულ 

მხარდაჭერას ამ სამამულიშვილო საქმის კეთილად გადაწყვეტაში და მათ ამცნობდა, 

რომ მისი განკარგულებით ,,შეიქმნა საზღვარგარეთ საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობის უძრავ-მოძრავი ქონების, არქივის დადგენისა და მიღების 

საკითხების შემსწავლელი სახელმწიფო კომისია“ იუსტიციის მინისტრ ბატონი კოტე 

კემულარიას ხელმძღვანელობით (თსუ, სდრ-412/ბერ-405).  

მან პარალელურად გაუგზავნა წერილი ფრანსუა მიტერანსაც, სადაც იგი 

საფრანგეთის პრეზიდენტს ატყობინებდა, რომ 1993 წლის ივნისში განზრახული იყო 

საფრანგეთში სამთავრობო დელეგაციის გაგზავნა. ამ კომისიის მიზანი იქნებოდა 

ეროვნული არქივის სამშობლოში დაბრუნებისა და ლევილის მამულთან 

დაკავშირებული საკითხების მოგვარება (შარაძე 1998:188). 

1993 წელს პარიზში ჩატარდა საქართველოს კულტურის დღეები და სწორედ აქ 

დაისვა კიდევ ერთხელ საკითხი ლევილის მამულზე. რაც დარგვინგვინდა მოგვიანებით 



164 
 

ლევილის მამულში მიღებული ,,კომუნიკეთი“ (იხ. დანართი #9), სადაც საუბარი იყო 

1928 წლის ანდერძსა და 1958 წელს საზოგადოების კრების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებაზე, რომლის ძალითაც ლევილის მამული იყო საქართველოს 

საკუთრება და იგი უნდა გადასცემოდა ქართულ უნივერსიტეტს. ამასთან ერთად 

საჭირო იყო შემდეგი პირობების გათვალისწინება, რომ ლევილის მამული უნდა 

გამოცხადებულიყო საქართველოს ელჩის რეზიდენციად, ლევილში მცხოვრები 

ემიგრანტები სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნებდნენ იქ ცხოვრების უფლებას, 

საზოგადოება ქართული კერაც და საქართველოს მთავრობაც იღებდა ვალდებულებას, 

შეესრულებინათ მამულის გადაცემასთან დაკავშირებით მათზე დაკისრებული 

იურიდიული პროცედურები (მეტრეველი 2017:6-7). 

თუმცა ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემას ზოგიერთი ემიგრანტი 

ნაადრევად მიიჩნევდა და მიზეზად ასაელებდა საქართველოში შექმნილ მძიმე 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისს. საქმე იმაში იყო, რომ 1995 წლის 25 მაისს 

გამოქვეყნდა ქართული სათვისტომოს გამგეობის კომუნიკე-განცხადება ქართველთა 

ეროვნული დღესასწაულის 26 მაისის შესახებ, რომელსაც ხელს აწერდნენ ქართული 

სათვისტომოს გამგეობის წარმომადგენლები ნ. ოდიშელიძე, ი. ჰავარდ-გედევანიშვილი, 

გ. წულაძე, ე. ტარასაშვილი და სხვები. ამ განცხადებაში მითითებული იყო, რომ 

,,ქართული სათვისტომოს გამგეობა საფრანგეთში კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ 

სათვისტომოს მიზანია საქართველოში 1918 წლის 26 მაისის პრინციპების აღდგენა, ესე-

იგი: ერის დამოუკიდებლობა; სახელმწიფოს სუვერენობა; დემოკრატიული წეს-

წყობილება; ინდივიდის თავისუფლების გარანტია; კაცისა და ქალის 

თანასწორუფლებიანობა...მიუხედავად საქართველოში დღეს არსებული ეკონომიკური 

სიძნელეებისა და რუსეთის მოქმედებისა საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენობის 

შეზღუდვის მიზნით, არ უნდა დავივიწყოთ მთავარი: საქართველო უკვე 

საერთაშორისო სამართლის სუბიექტია და აღიარებულია როგორც დამოუკიდებელი 

სახელმწიფო...ამ მიზნით სათვისტომოს გამგეობა თხოვს სათვისტომოს ყველა წევრს 

გამოთქვას თავისი აზრი ამ მიზნების განხორციელების შესახებ“ (მებრძოლი 

საქართველო, 1996: 57). 

აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა სათვისტომოს შვიდი წევრი თავისი 

,,პასუხით“, სადაც ისინი აღნიშნავდნენ, რომ საქართველო უკანასკნელი სამი წლის 
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განმავლობაში არანაირი დამოუკიდებლობით არ სარგებლობდა, რომ მაღალ 

თანამდებობებზე იმყოფებოდნენ მაფიოზური და შეიარაღებული ჯგუფები, რომლებმაც 

იარაღით დაამხეს ზვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლება და შევარდნაძეც 

სწორედ მათი საშუალებით აღმოჩნდაქვეყნის სათავეში, რომ საქართველოში 

რეალურად არის ,,ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დაკარგვა, კონსტიტუციური 

შემადგენლობის უქონლობა, მძიმე და მუდმივი დარღვევა ადამიანის უფლებებისა“ 

(მებრძოლი საქართველო, 1996: 57-58). 

ამ წერილების გავლენით ,,მებრძოლ საქართველოში“ საპასუხო წერილი 

განათავსა კარლო ინასარიძემ სათაურით ,,შესაძლებელია ერთობა მრავალფეროვ-

ნებაში?“ სადაც იგი განიხილავს რა ორივე მხარის არგუმენტებს, უფრო ,,კომუნიკეს“ 

ეთანხმება, მაგრამ არც ,,პასუხის“ ავტორების მოსაზრებებს უარყოფს და საბოლოოდ 

ასკვნის, რომ საქართველოში მიმდინარე ტრაგიკულ მოვლენებში მარტო ერთი მხარე 

არაა დამნაშავე და მდგომარეობიდან გამოსასვლელად საჭიროა ,,ეროვნული ერთობის 

მიღწევა მრავალფეროვნებაში“, კონსტრუქციული დიალოგი დაპირისპირებულ 

მხარეებს შორის, საქართველო მხოლოდ ასე შეძლებს მაფიოზური სტრუქტურების 

თავიდან მოშორებას და გაერთიანებას (მებრძოლი საქართველო, 1996:61). 

აქედან შეიძლება დავასკვნათ, მიუხედავად ემიგრანტებში არსებული აზრთა 

სხვადასხვაობისა, მათი ფიქრი მაინც სამშობლოს უკეთესი მომავლისკენ იყო 

მიმართული. 1995 წლის 20 აგვისტოს, როცა ქართულ მამულში გაიმართა დღესასწაული 

,,ლევილობა“ მამულის 73 წლისთავთან დაკავშირებით (ეს დღესასწაული პირველად 

აღნიშნულ იქნა 1987 წლის 24 ივნისს), ამ დღესასწაულს განსაკუთრებული ელფერი 

მისცა იმ ფაქტმა, რომ სტუმართა შორის იყვნენ უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს 

წამყვანი პოლიტიკური მოღვაწეები, საქართველოს რესპუბლიკის სრულუფლებიანი 

ელჩი საფრანგეთში გოჩა ჩოგოვაძე და საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარე გურამ 

მუჩაიძე (ლევილობა 1996:52). 

კიდევ ერთი შეხვედრა ლევილის მამულის ბედთან დაკავშირებით 

დაკავშირებით საქართველოს წარმომადგენლებსა და ემიგრანტებს შორის შედგა 1996 

წლის მარტში, როცა პარლამენტის თავჯდომარე ზურაბ ჟვანია და საპარლამენტო 

დელეგაცია (გიორგი კობახიძე, ლანა ღოღობერიძე, კახა ჩიტაია, გურამ შარაძე და 

მიხეილ სააკაშვილი) 23-30 მარტს მივლინებით იმყოფებოდა საფრანგეთში. ამ ვიზიტის 
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მიზანი იყო ევროპის ელიტარული წრეებისა და ფართო საზოგადოების დარწმუნება 

საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული ცვლილებების შეუქცევადობაში და 

საფრანგეთის ადგილობრივი მმართველობის სისტემის გაცნობა (ლებანიძე გ, 

საქართველოს რესპუბლიკა, 1996, 30 მარტი,გვ.2).  

დელეგაციამ ოფიციალური ნაწილის დაწყებამდე ორი დღით ადრე მოინახულა 

ლევილის მამული და იქ შეხვდა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. ამ ვიზიტს 

ჰქონდა უდიდესი პოლიტიკური და კულტურული მნიშვნელობა, რადგან ადგილიდან 

დაიძრა ლევილის მემკვიდრეობის საკითხის გადაწყვეტა. ქართული მხარე და 

ემიგრანტები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს მომავალში შექმნილიყო მემორიალური 

კომიტეტი საქართველოს მთავრობისა და ქათული დიასპორის წარმომადგენელთა 

შემადგენლობით და სწორედ ეს კომიტეტი გადაწყვეტდა საბოლოოდ ლევილის 

მემკვიდრეობის საკითხს (ლებანიძე გ, საქართველოს რესპუბლიკა, 1996, 30 მარტი,გვ.2). 

 სულ მალე ზურაბ ჟვანიამ 1997 წლის 20 თებერვალს წერილით მიმართა 

საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს მეთაურს ნოდარ ოდიშელიძეს ლევილის 

მამულისა და ქართული არქივების ერთობლივი კომიტეტის დაკომპლექტებასთან 

დაკავშირებით, სადაც იგი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საჭიროა ,,ქართული არქივებისა 

და ლევილის მამულის ბედის საბოლოოდ გადასაჭრელად ერთობლივი მუშაობის 

დაწყების მზადყოფნისათვის“ შეიქმნას ,,ნდობით აღჭურვილ წევრთა სია, რომელიც 

,,კიდევ უფრო გააღრმავებს და განამტკიცებს იმ ურთიერთ ნდობისა და 

თანამშრომლობის ატმოსფეროს, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 1996 წლის მარტში 

ლევილში შეხვედრის დროს“ (თსუ, სდრ-151/ბერ-144). 

ლევილის მამულის შესახებ მოლაპარაკებები გაგრძელდა მიხეილ სააკაშვილის 

პრეზიდენტობის დროსაც. მიუხედავად არა ერთი წინგადადგმული ნაბიჯისა, საქმე 

მაინც წინ ვერ მიდიოდა. სწორედ ამაზე წუხდა ქართველთა სათვისტომოს თავჯდომარე 

ოთარ ზურაბიშვილი გაზეთ ,,24 საათში“ დაბეჭდილი წერილში-,,ლევილი ქართული 

მიწაა“, სადაც იგი გულისტკივილით აღნიშნავდა, რომ ,,უკვე 20 წელია საქართველო 

დამოუკიდებელია. ამ ხნის მანძილზე მრავალი მინისტრი, ელჩი და სხვა შუამავალი 

ამაოდ დაშვრა და შატოს გადაცემის ორგანიზება ვერ მოხერხდა. ორი წელია, რაც 

საქართველოს პრეზიდენტმა ლევილის შატოს საქართველოსთვის გადაცემის ბოლომდე 

მიყვანა პირადად მე დამავალა. ეს მისია უნდა დაკისრებოდა ისეთ პირს, რომელიც 
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კარგად იცნობდა იმ ადგილს, ამ პიროვნებებს და სხვადასხვა წყალქვეშა დინებებს...მე 

მაშინვე დავიწყე მუშაობა შატოს ახლანდელ ,,მესაკუთრეების“ წარმომადგენლებთან და 

მნიშვნელოვან ძვრებსაც მივაღწიე. ბოლოს კი წარმოვადგინე პროექტი, რომელიც 

უნარჩუნებს რა შატოს თავის სიმბოლურ და ისტორიულ მნიშვნელობას...ამ ადგილს, 

როგორც საფრანგეთში, ასევე მთელ ევროპაში აქცევს ქართული კულტურის გავრ-

ცელების კერად... ახლანდელმა ,,მესაკუთრეებმა“ მრავალგზის განაცხადეს პრინ-

ციპული თანხმობა ლევილის გადაცემაზე, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდის, არაფერი 

იცვლება“ (ზურაბიშვილი ო.,24 საათი, #2703, 2011: 1-2). 

ემიგრანტების მხრიდან მოლაპარაკების პროცესში აქტიურად იყო ჩართული 

მამია ბერიშვილის ვაჟი ტიერ ბერიშვილიც. როგორ ჩანს, მამულის გადაცემის საკითხში 

პარიზის ქართულ სათვისტომოსა და მამულის მემკვიდრეებს შორის გარკვეულ 

საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობა ყოფილა. ეს კარგადაა ასახული ტიერ ბერიშვილის 

ღია წერილში, რომლის ადრესატიც არის ,,საფრანგეთის ქართველ ლტოლვილთა 

სათვისტომო“ და მისი პრეზიდენტი ოთარ ზურაბიშვილი. როგორც წერილიდან 

ირკვევა, იმ დროს, როცა ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადაცემას თითქმის 

აღარაფერი უკლდა, მამულის მეპატრონეებსა და ქართულ მხარეს შორის უკვე 

მიღებული იყო უმნიშვნელოვანესი პროექტი და მხოლოდ ფორმალური მხარეებიღა 

იყო მოსაგვარებელი, სათვისტომოს გამოუქვეყნებია პეტიცია ლევილის მამულის 

მომავალზე. ამ დოკუმენტმა ტიერი ბერიშვილის გაბრაზება გამოიწვია. იგი 

სათვისტომოს სინამდვილის დამახინჯებასა და ხელის შეშლაში ადანაშაულებს, ხოლო 

მათ მოქმედებას პარტიზანულს და უპასუხისმგებლოს უწოდებს, ,,რომელიც შორს არის 

პატივისცემის გამოხატვისაგან პირველი რესპუბლიკის მიმართ“. 

ტიერ ბერიშვილი, რომელიც თითქმის 22 წლის მანძილზე იყო ჩართული 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის მოლაპარაკებების პროცესში და 

იცნობდა მის თითოეულ ნიუანსს, მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოსთან 

გაფორმებულ პროექტს და ქართული ხალხის მიერ აღებულ ვალდებულებებს. იგი 

წერს: ,,ძალიან კარგ შეთანხმებას მივაღწიეთ: მთელი ემიგრაციისთვის (მოქმედი 

მუზეუმის შექმნა, საფრანგეთში ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორიით, 

ყველა თავისი ფორმირებით); მეტიც, საქართველოს მთავრობა ვალდებულებას იღებს 

გადმორიცხოს 10000 ევრო ლევილის ქართული სასაფლაოს სარემონტო სამუშაოე-
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ბისთვის. პირველი რესპუბლიკის ყველა მოქმედი პირის პატივის მიგებისთვის 

(პირველი რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის უმრავლესობაშიც იყვნენ სოციალ-

დემოკრატები, ასევე იმ პერიოდის ოპოზიციის წევრები, რომლეთა ისტორიას მუზეუმი 

წარმოადგენს პრეზენტაციითა და გამოფენებით); ქართველი ხალხისთვის, რომელიც 

ამგვარად აღმოაჩენს თავის ისტორიას, ისარგებლებს ინფრასტრუქტურით (ქართული 

აკადემია, ოთახები, სამზარეულო, საკონფერენციო და სამუშაო დარბაზები, ბიბლიო-

თეკა და მედიათეკა, რომელიც კავშირში იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივთან და 

ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან; მკვლევარებისთვის, პროფესორებისთვის და სტუდენ-

ტებისთვის“. 

წერილში ის განსაკუთრებით კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს ლტოლვილთა 

სათვისტომოს პრეზიდენტ ოთარ ზურაბიშვილს, რომელიც თავის დროზე მიხეილ 

სააკაშვილმა ლევილის მამულის საკითხის მოგვარებაში ჯერ განსაკუთრებული 

უფლებით აღჭურვა, შემდეგ კი მოლაპარაკებებს ჩამოაშორა, მიიჩნია რა, რომ იგი 

ჯეროვნად ვერ ასრულებდა თავის მოვალეობას.  

წერილის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებასა და საფრანგეთის 

ლეგიტიმურ ოჯახებს (ვისაც უფლება ჰქონდა მოალაპარაკების წარმოების) შორის 2011 

წლის 19 მარტს ჯერ შედგა პროექტი ლევილის მამულის განვითარების ,,ფონდის“ 

შექმნის შესახებ, მერე 2011 წლის 23 მაისს ხელი მოეწერა მემორანდუმს, ხოლო ,,ხუთი 

წლის შემდეგ...შეთანხმებას, მყარი ვალდებულებით, საქართველოს ახლანდელი მთავ-

რობის ორი ბრძანებულებით, რომლის თანახმადაც, ათი წლის მანძილზე 5600000 ევროს 

ინვესტიცია დააბანდონ, რათა ოჯახებისა და იმავე მთავრობის მიერ წარმოდგენილი 

წინადადებების რეალიზაცია განხორციელდეს (ტსუ, სდრ-957/ბერ-950, ფ.1-2). 

საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო წერილში ნახსენები 

2011 წლის 23 მაისის მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოაწერა დიასპორის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა მირზა (პაპუნა) დავითაიამ, ხოლო საფრანგეთის 

მხრიდან ლევილის მამულის მმართველმა, ასოციაცია ქართული კერის თავჯდომარემ 

ირენ ციციშვილმა. მემორანდუმში კიდევ ერთხელ გამოიხატა ლევილის მამულის 

მემკვიდრეთა კეთილი ნება, აღასრულონ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა 

ანდერძი და ლევილის მამული გადაეცეს საქართველოს და ქართველ ხალხს 

(დიასპორული ჟურნალი 2016:21). 



169 
 

მემორანდუმით დაიგეგმა, რომ შექმნილიყო ერთიანი კომისია, რომელიც 

გადაწყვეტდა, თუ რა ფუნქცია ექნებოდა მომავალში მამულს. საკითხის უფრო კარგად 

წარმოსაჩენად დიასპორის საკითხებში საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაპუნა 

დავითაიამ და ,,ქართული კერის“ თავჯდომარე ირენ ციციშვილმა ვიდეოკონფერენცია 

გამართეს და მამულის გადმოსაცემად საჭირო ტექნიკურ საკითხებსა და მის შემდგომ 

გამოყენებაზე ისაუბრეს. ვიდეოკონფერენციაში მონაწილეობდა აგრეთვე ნოე 

ჟორდანიას შვილიშვილი ნიკოლ ჟორდანია (შაიშმელაშვილი თ, საქართველოს 

რესპუბლიკა, #81, 2011:3)  

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 დეკემბრის #2014 განკარგულებით 

შედგა ,,ლევილის ,,შატოს“, მამულისა და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემის და 

მისი შემდგომი ფუნქციის განმსაზღვრელი პარიტეტული კომისია“, რომელსაც 2014 

წლის 5 სექტემბრიდან დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი 

გელა დუმბაძე ჩაუდგა სათავეში. აღნიშნული კომისიის წევრები ემიგრანტების 

მხრიდან გახდნენ: საზოგადოება ქართული კერის მმართველი ირენ ციციშვილი, კერის 

წარმომადგენლები ეთერ ფაღავა-დუე და ელისო ტარასაშვილი, ხოლო საქართველოს 

მხარეს წრმოადგენდნენ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი 

საფრანგეთში გოჩა ჯავახიშვილი და საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა 

წულუკიანი (დიასპორული ჟურნალი 2016:22). 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის დაბრუნების პროცედურების პირველ და 

მნიშვნელოვან ნაწილს ლევილის მამულის დიაგნოსტიკური კვლევის ჩატარებისა და 

წინასწარი არქიტექტურული პროექტის შედგენა წარმოადგენდა. მისი ავტორი გახდა 

ფრანგი არქიტექტორი, ლევილის მამულის მომავალი ფუნქციის განსაზღვრის მიზნით 

კულტურული რეკომენდაციების შემმუშავებელი მისიის ხელმძღვანელი, კულტურის 

სამინისტროს ვერსალის არქიტექტურის ეროვნული სკოლის მეცნიერ-პროფესორი, 

რიშარ საბატიე. 2015 წლის 4 საქტემბერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი 

ღარიბაშვილის განკარგულებით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გამოეყო 107200 ევროს 

ექვივალენტი ლარი, რამაც სახელმწიფო მინისტრის აპარატს საშუალება მისცა 

წარმატებული ნაბიჯი გადაედგა მამულის დაბრუნების გზაზე. 
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2015 წლის 5 ოქტომბერს და 26 ნოემბერს, საფრანგეთში გამართულმა პარი-

ტეტული კომისიის სხდომებმა ნათლად აჩვენა კომისიის ქართული და ფრანგული 

მხარეების ნაყოფიერი თანამშრომლობა. არქიტექტორმა რიშარ საბატიემ 26 ნოემბერს 

კომისიას წარუდგინა 700 გვერდიანი სამუშაო დოკუმენტი, სადაც განხილული იყო 

შატოს მამულის შემდგომი მოწყობის დეტალები (დიასპორული ჟურნალი 2016:22). 

2016 წლის 19-20 იანვარს, როცა დიასპორის საკითხებში საელმწიფო მინისტრი 

გელა დუმბაძე სამუშაო ვიზიტით საფრანგეთის რესპუბლიკაში იმყოფებოდა, პარიზში, 

საქართველოს საელჩოში გაიმართა არქიტექტურული მისიის მიერ მომზადებული 

ანგარიშის პრეზენტაცია. კომისიამ, რომლის შემადგენლობაშიც საერთაშორისო დონის 

ექსპარტები, პეიზაჟისტები და იჟინრები იყვნენ, რიშარ საბატიეს მეთაურობით 

წარმოადგინა მამულის ისტორიული, არქიტექტურული და ტექნიკური მხარის 

ანალიზი, რომელიც მამულს ტერიტორიულ-ურბანისტულ ასპექტში მოიაზრებდა და 

სახავდა მისი განვითარების ოპტიმალურ პერსპექტივებს. პროექტის მეორე ნაწილი 

მოიცავდა მამულის მომავალი მოწყობის სტრუქტურას. კერძოდ, ლევილში ისტორიის 

მეცნიერებისა და ხელოვნების ქართული აკადემიის დაარსებისა და მისი 

ფუნქციონირების სქემას: რომ მამულში მოეწყობა პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მუზეუმი, მეცნიერების სახლი, ემიგრაციის მუზეუმი, ბიბლიოთეკადა 

არქივი, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება ყველა დაინტერესებული პირისათვის, 

სადაც ისტორიკოსების, მკვლევარების, ხელოვანებისა და მწერლებისათვის შესაბამისი 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის პირობები შეიქმნებოდა. ისტორიულ სივრცეში, 

რომელიც შატოს მნიშვნელოვან ნაწილს დაიკავებს, პერიოდულად გაიმართება 

საქართველოს დამოუკიდებლობის, პირველი რესპუბლიკის, 1924 წლის ეროვნული 

აჯანყებისა და სხვა ისტორიული თარიღის აღსანიშნავი ღონისძიებები, კონფერენციები 

და სხვა( ჯი-ეიჩ-ენი, საქართველოს რესპუბლიკა, #11, 2016:7). 

პარიტეტული კომისიის შემდგომი სხდომები 2016 წლის 8-9 აპრილს შედგა 

პარიზში, საქართველოს საელჩოში, რომელსაც მის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ 

ლევილის მამულის მემკვიდრეები. სხდომებზე განხილულ იქნა ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის პროცესის სამართლებრივი დეტალები. გადაწყდა, რომ 

მამულის გადაცემის აქტის ხელმოწერა განხორციელდებოდა მემკვიდრეთა ოჯახების 

მიერ ლევილის მამულის სამომავლო ფუნქციონირების მიზნით შემუშავებული 
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პროექტის დადასტურების შემდეგ. მრავალთვიანი მოლაპარაკებები დაგვრგვინდა 

წარმატებით. ოჯახები ლევილის მამულის გადმოცემას დათანხმდნენ (დიასპორული 

ჟურნალი, #1/6, 2016:22-23). 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 მაისის განკარგულება #836 ეხება 

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის უზრუნველსაყოფად საჭირო 

ღონისძიებათა გატარებას, რომლის ძალითაც ცნობად იქნა მიღებული ,,საქართველოს 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობისა და წარმომადგენლების მიერ, 

ქართველი ხალხის სახსრებით, საფრანგეთში შეძენილი ლევილის მამულის... 

საქართველოსთვის გადმოცემის მიზნით წარმოებული მოლაპარაკებების დასრულება 

და მოწონებულ იქნა ,,2016 წლის 9 აპრილს პარიზში მიღწეული შეთანხმება, ერთი 

მხრივ, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრებისა და 

წარმომადგენლების შთამომავლებსა და მეორე მხრივ, საქართველოს მთავრობის 

უფლებამოსილ წარმომადგენლებს შორის“ (თსუ, სდრ-956/ბერ-949, ფ. 1-2).  

აღნიშნული შეთანხმება გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებდა ქართულ მხარეს, 

რომელთა შორის მთავარი იყო შემდეგი: ,,ქართულ ენაზე ლევილის მამულის 

ოფიციალური სახელწოდება იქნება: რომ ,,პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და 

კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, ლევილის ქართული 

აკადემია“...ლევილის მამული დარჩება საქართველოს საკუთრებაში, გასხვისების 

შესაძლებლობის გარეშე, და მომავალშიც იქნება ღია დაინტერესებული პუბლიკისთვის. 

ლევილის შატოს პირველ სართულს... მთლიანად დაიკავებს პირველი 

რესპუბლიკისადმი მიძღვნილი ისტორიული სივრცე... და ლევილის შატოს მეორე 

სართულზე... ნოე ჟორდანიას კუთვნილ ოთახში, მოეწყობა ნოე ჟორდანიას კაბინეტი... 

ქართველი ხელოვანების, ისტორიკოსებისა და მკვლევარებისათვის, მათ შორის 

სტუდენტებისთვის... მამულში მოეწყობა ქართული აკადემია... მამულის რეკონ-

სტრუქცია-რესტავრაციის სამუშაოების ჩატარებისას, ქრონოლოგიურად პირველი 

პრიორიტეტი იქნება შატოს რეკონსტრუქცია-შეკეთება...მამულის საქართველოსთვის 

გადმოცემის შემთხვევაში...წინარე ეტაპი იქნება ოჯახების გადაწყვეტილებით მამულში 

სხვადასხვა დროს შეფარებული და ამჟამად იქ მუდმივად მცხოვრები იმ ფიზიკური 

პირების საცხოვრისის საკითხის გადაჭრა, რომლებიც არ იმყოფებიან უკანონოდ 

საფრანგეთის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და სხვაგან არსად აქვთ წასას-
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ვლელი....ძველი ემიგრაციის შთამომავლებისთვის მოხდება დროებითი საცხოვრებელი 

ოთახების მოწყობამამულის იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ამჟამად იწოდებიან 

ორანჟერეად...ამჟამინდელი ბიბლიოთეკის შენობას ჩაუტარდება რემონტი და ის, 

პოლკოვნიკ წერეთლის ყოფილი ბინის სივრცესა და ე.წ. ქვაფენილიან ეზოსთან ერთად 

შექმნის საბიბლიოთეკო და სამედიათეკო სივრცეს, სადაც ასევე იმუშავებს 

კომპიუტერული ცენტრი და სამკითხველო დარბაზი...ბიბლიოთეკის პირველი ოთახი 

პატივს მიაგებს იქ ადრე არსებულ ისტორიულ სტამბას...დაწესებულების ,,პირველი 

რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიელური 

ცენტრი, ლევილის ქართული აკადემია“ მმართველ საბჭოში ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის სანოტარო აქტის ხელმომწერ ოჯახებს ეყოლებათ 2 

წარმომადგენელი, ასევე 2 წარმომადგენელი ეყოლებათ საფრანგეთში მცხოვრები 

ქართული დიასპორის დანარჩენ წარმომადგენლებს (თსუ, სდრ-956/949, ფ.4-9). 

როგორც ვხედავთ ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველომ თავის თავზე აიღო 

დიდი ვალდებულება ლევილის მამულის რესტავრაციისა და მისი არა მარტო 

სამუზეიმო, არამედ ფართო სასწავლო-კულტურულ კერად გადაქცევისთვის.  

ეს ვალდებულებანი კიდევ უფრო განმტკიცდა 2016 წლის 21 ივლისის #1456 

განკარგულებით, მამულის გადმოცემის შემდეგ, ლევილში აუცილებლად განსახორ-

ციელებელი სამუშაოს დაფინანსების კარგად გაწერილი პროექტით, რომლის მიხედ-

ვითაც მამულში ჩასატარებელი სამუშაოების ის ყოველი ნიუანსი და ფინანსია 

გათვალისწინებული, რაც ქართულმა მხარემ უნდა შეასრულოს 2026 წლამდე (იხ. 

დანართი#9). 

2016 წლის 26 მაისს, თბილისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხა-

დების 98 წლისთავსა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენის 25-ე წლისთავზე ხელი მოეწერა ლევილის შატოსა და მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის წინასწარ განზრახულებათა დოკუმენტს. ეს მნიშვნე-

ლოვანი აქტი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა შთამო-

მავლებმა ირენ ციციშვილმა (ნოე ჟორდანიას შვილიშვილი), თამარ ჩხენკელმა (აკაკი 

ჩენკელის შვილიშვილი) და ტიერ ბერიშვილმა (მამია ბერიშვილის ვაჟი) აღასრულეს 

(დიასპორული ჟურნალი, #1/6, 2016:29-30). 
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2016 წლის 1 სექტემბერს, პარიზში, საქართველოს საელჩოში, შედგა ლევილი 

მამულისა და ქონების საქართველოსთვის გადმოცემის დასკვნითი ნოტარიული 

ხელმოწერის წინა შემაჯამებელი სხდომა. მხარეებს შორის შეთანხმდა მამულის 

გადმოცემის უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებები და ნოტარიულ აქტზე 

ხელმოწერის წინასწარ მოსამზადებელი ტექნიკური დეტალები (დიასპორული 

ჟურნალი, #1/6, 2016:31). 

 2016 წლის 23 სექტემბერს, დაბა ლევილის ტერიტორიაზე, ბატონმა გელა 

დუმბაძემ, ქალბატონმა თეა წულუკიანმა და ემიგრანტთა წარმომადგენლობამ საზეიმო 

ვითარებაში ხელი მოაწერეს ისტორიულ დოკუმენტს ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის შესახებ, რითაც დასრულდა მოლაპარაკებების 25 

წლიანი პროცესი და აღსრულდა ემიგრანტების პირველი თაობის ოცნება-პატარა 

საქართველო საფრანგეთში დიდი საქართველოს კუთვნილება გახდა და ამით ახალი 

ფურცელი ჩაიწერა საქართველოს უახლეს ისტორიაში.  

 

5.3. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული 

ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი-ლევილის ქართული აკადემია 

დღეს 

 

იმის გასარკვევად, თუ როგორია ლევილის მამულის დღევანდელი მდგომარეობა 

და რა ეტაპზეა ლევილის შატოს აღდგენა-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ჩვენ 

დავუკავშირდით საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან დესპანს საფრანგეთში 

ბატონ გოჩა ჯავახიშვილს. მან მოგვაწოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკლე 

რეზიუმირებული დოკუმენტი, სადაც დაწვრილებითაა მოცემული ცნობები როგორც 

მამულში ჩატარებული აუცილებელი სამუშაოების, ისე სამომავლოდ დაგეგმილი 

ღონისძიებების შესახებ, რომელმაც ქართველთა მამული უნდა აქციოს ქართულ-

ფრანგულ სამეცნიერო-კულტურულ ცენტრად. ჩვენი მიზანია, რომ სამეცნიერო 

მიმოქცევაში შემოვიდეს აღნიშნული წერილი და გთავაზობთ მცირე კორექტირებით: 

ამ დოკუმენტის მიხედვით, ლევილის ქართული მამული 2016 წლიდან 

საქართველოს მთავრობის 18 მაისის #836, 21 ივნისის #1456 და 21 ნოემბრის #2645 

განკარგულების საფუძველზე იმართება მმართველი საბჭოს მიერ, რომლის 

შემადგენლობაშიც, საქართველოს სამინისტროებისა და უწყებათა წარმომადგენლების 
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გარდა, შედიან მამულის გადმომცემი ოჯახების ორი წარმომადგენელი და ასევე, 

ქართული დიასპორის წარმომადგენლობითი კრების მიერ დასახელებული დიასპო-

რული ორგანიზაციის ორი წარმომადგენელი, სულ საბჭო ათი წევრითაა დაკომპლექ-

ტებული (ჯავახიშვილი გ,. ხელნაწერი, 2020 წ. 25 თებერვალი) 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 დეკემბრის #2567 განკარგულების 

საფუძველზე დამტკიცდა მმართველი საბჭოს დებულება. 2016 წლის ნოემბრიდან 

დღემდე განხორციელდა მთელი რიგი სამუშაოები: 

 ჩატარდა მმართველი საბჭოს 10 სხდომა. განისაზღვრა პირველი რიგის 

გადაუდებელი ამოცანები და მომზადდა პროექტის განხორციელების ახალი 

გრაფიკი; 

 დაისახა გეგმა საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 18 მაისის #836, 2016 წლის 16 

ივლისის #1456, 2016 წ. 21 ნოემბრის #2465, 2017 წლის 8 დეკემბრის #2567 

მთავრობის განკარგულების ასევე საქართველოს მთავრობასა და „ლევილის 

ქართული მამული“-ს გადმომცემთ ოჯახებს შორის გაფორმებული სანოტარო აქტით 

გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განსახორციელებლად; 

 მოხდა არსებული ტექნიკური და იურიდიული დოკუმენტაციის კონსოლიდირება 

და გაცნობა საბჭოს წევრების, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი 

სამსახურებისათვის, როგორც მამულის განმკარგველი ერთეულისათვის; 

 გაიმართა შესაბამისი იურიდიული და არქიტექტურულ-საზედამხედველო 

ხასიათის შეხვედრები ლევილის მერიაში და სხვა შესაბამის სამსახურებში; 

 ჩატარდა მამულის გეომეტრიული, ფიტოსანიტარული და გეოლოგიური 

ექსპერტიზა, რაც შემდგომი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საჭიროე-

ბისთვის გაკეთდა; 

 ქართულმა წარმომადგენლობამ უზრუნველყო საქართველოში არსებულ 

ექსპერტების და საფრანგეთის ექპერტთა აქტიური ჩართულობა რეაბილიტაცია-

მშენებლობასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში. საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის წარმომადგენლებიც მუდმივად არიან ჩართული 

პროცესებში; 

 მოხდა მამულის პირველადი აუცილებლობის საჭიროებათა განსაზღვრა და 

გადაჭრა; 
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 გაიმართა მრავალი საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა ფრანგულ 

არქიტექტურულ-საზედამხედველო კომპანიებთან, რომელთათვისაც 2017 წ. 1 

აგვისტოს ჩატარდა შესარჩევი კონკურსი და რთულ კონკურენტულ გარემოში 

გამოვლინდა წამყვანი ფრანგული კომპანია „Scoping“-ი. სწორედ მას დაევალა 

საზედამხედველო-საკონსულტაციო ხასიათის სამუშაოების ჩატარება ქართულ 

მხარესთან ერთად, მამულის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროცესში. 

 მმართველი საბჭოს სხდომის მიერ პირველ აგვისტოსვე გაფორმდა ხელშეკრულება 

კონკურსის შედეგად გამოვლენილ კომპანია „Scoping“-თან. განისაზღვრა 

შეთანხმებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი. ამისათვის 

გამოიყო 166 700 ევრო გადასახადების გარეშე. კომპანია „Scoping“-ი ახორციელებს 

დაკისრებულ მოვალეობებს ყოველდღიური მონიტორინგის და კოორდინაციის 

პირობებში; 

 იდენტიფიცირებულია ყველა მიმდინარე, თუ საპროექტო საჭიროება. 

 საპროექტო სამუშაოები დაიყო 2 ნაწილად. პირველი პრიორიტეტული ნაწილი არის 

ლევილის მამულის მუდმივ მაცხოვრებელთათვის საცხოვრებელი ბინების მოწყობა 

შესაბამისი სანებართვო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებით. ასევე 

კონკურსის წესით შერჩეულია ფრანგული კომპანია Hope, რომელმაც წარმოადგინა 

წინასწარი არქიტექტურული ხედვა ბინების მოსაწყობად ე.წ. „ორანჟერის“ 

ტერიტორიაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სამუშაოების 

შემსრულებელი კომპანიის ან კომპანიების შერჩევა, ვინც 4 საცხოვრებელი ბინის 

რეაბილიტაციას განახორციელებს. ამ ყველაფრის დასრულება იგეგმება 2020 წლის 

გაზაფხულზე ან არა უგვიანეს 2020 წლის შემოდგომისა.  

 ასევე განხორციელდა ყველა ადმინისტრაციული პროცედურა ორანჟერიის ნაწილში 

კანალიზაციისა და წყალმომარაგების სისტემების ცენტრალურ სისტემებთან 

დართვის პროექტირებისა და ნებართვების მისაღებად; 

 შატოს გენერალური პროექტის მეორე ნაწილი მშენებლობა-რეაბილიტაციასთან არის 

დაკავშირებული. ამ მიმართულებით - მზად არის ტექნიკური დავალება, რომელიც 

ცენტრალური შატოს და სხვა ნაგებობის რეაბილიტაცია-მოწყობას მოიცავს.  

უახლოეს პერსპექტივაში საჭიროა 
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 საფრანგეთის კანონმდებლობის შესაბამისად შერჩეული ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმით რეგისტრაცია. მმართველი სტრუქტურის სამართლებრივი 

ფორმის განსაზღვრა: ასოციაცია, ფონდი, თუ სხვა. 

  „საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიული და 

კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, ლევილის ქართული 

აკადემიის“ ყოველწლიური დაფინანსება საქართველოს ბიუჯეტის ასიგნებებიდან 

არსებული ნორმატიული ბაზის (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 18 მაისის #836, 

2016 წლის 16 ივლისის # 1456, 2016 წ. 21 ნოემბრის #2465) და სხვა ვალდებულებათა 

შესრულების მიზნით ხორციელდება. რის შედეგადაც მოხდება საფრანგეთში 

არსებული წესით რეგისტრაციისათვის საჭირო იურიდიული პირის სარეგისტრაციო 

და სხვა ცვლილებების განხორციელება; 

 ფრანგული მხარის მხრივ, საბოლოო რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დადგება 

საკითხი სამუშაოთა დაჩქარებული 2 წლიანი გეგმის შემუშავების შესახებ, ნაცვლად 

არსებული 10 წლიანი გრაფიკისა, რაც დააჩქარებს ცენტრის ექსპლუატაციაში 

გაშვებას; 

 ამავდროულად დასრულდება გენერალური პროექტის არქიტექტურულ-საპროექტო 

სამუშაოები, რაც საფრანგეთის კანონმდებლობით 9 თვიან პერიოდს საჭიროებს და 

შემდგომ ამისა ჩატარდება არქიტექტურული კონკურსი და დაიწყება სამშენებლო 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესაბამისი ნებართვების მიღებისთანავე; 

 კონტრაქტორ საკონსულტაციო-საზედამხედველო კომპანია Scoping-ს შემუშა-

ვებული აქვს, ორივე პროექტზე, წინასაპროექტო წინადადებები და ტექნიკური 

პირობა, რომელთა განხილვის და დამტკიცების შემდგომ მმართველი საბჭო 

გამოაცხადებს ტენდერს პატარა პროექტის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოებზე და დიდი პროექტის არქიტექტურულ სამუშაოებზე.  

შენიშვნა: არსებობს ერთი, ამ ეტაპზე, შეუთანხმებელი საკითხი, რომელიც არსებული 

ასიგნებების ფარგლებში ვერ განხორციელდება და რაზედაც საბჭოს წევრების მეორე 

ნაწილმა გამოხატა თანხმობა. კერძოდ კი: სანოტარო ხელშეკრულებაში და ასევე 

მთავრობის შესაბამის განკარგულებაში არსებობს პირობა, რომ მამულის ტერიტორიაზე 

უნდა მოეწყოს 13 ერთეული სტუმრის ოთახი. გასულ სხდომაზე საკონსულტაციო 

კომპანიამ ოთახების რიცხოვნობა ხარჯთაღრიცხვის გათვალისწინებით 6 ერთეულამდე 
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შეამცირა. აღნიშნული მიუღებელი აღმოჩნდა საბჭოს ზოგიერთი წევრისთვის. რაც 

შეეხება განკარგულებაში ხსენებულ „ოდისა“ და საკონცერტო დარბაზის მშენებლობას, 

საქართველოს მხრიდან ამ საკითხებზე ვალდებულება არ არის აღებული, არამედ 

გამოთქმულია სურვილი საჭირო დაფინანსების არსებობის შემთხვევაში. 

ლევილის მამულში იმართება სხვადასხვა სახის ფესტივალები და ისტორიულ-

კულტურული ღონისძიებები: 24 წლის აჯანყების დღის აღნიშვნა, ალუბლების 

ადგილობრივი ფესტივალი, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა და სხვა. გასული 

პერიოდიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მიერ დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 100 წლისთავის აღნიშვნა, 

რომელიც მამულში 2018 წ. ივნისში შედგა და რომელსაც 500 მოწვეული უცხოელი 

სტუმარი დაესწრო. ასევე საქართველოს პარლამენტარიზმის 100 წლისთავის აღნიშვნა 

თებერვლის თვეში. მომავალში იგეგმება საქართველოს კონსტიტუციის მიღების 100 

წლისთავისა და სხვა ღონისძიებების ჩატარდება.  

სწორედ ამგვარი აქტივობები წარმოადგენს ქვეყნის ცნობადობისა და ევროპული 

არჩევანის განმტკიცების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას. ეს აქცევს „ლევილის ქარ-

თული მამულს“ ქართულ-ფრანგული ისტორიულ-კულტურულ ცენტრად ევროპაში.  

არსებობს მამულში არსებული ცენტრისა და მულტიფუნქციური საკონცერტო დარბაზის 

მომავალი ფუნქციონირებისათვის რამდენიმე იდეა: 

 სამუზეუმო სივრცე მოეწყობა (კულტურის სამინისტროს შესაბამისი სამმარ-

თველო, სპეციალისტების დახმარებით განსაზღვრავს სამუზეუმო-საგამოფენო 

ოპტიმალურ სტრატეგიას) თანამედროვე ტექნოლოგიებით იმგვარად, რომ 

ისტორიული დოკუმენტებისა და მოვლენების გაცნობა შესაძლებელი იყოს 

აუდიო-ვიზუალური საშუალებებით . 

 სამუზეუმო სივრცეში პირველი რესპუბლიკის, მისი დამაარსებლების 

მოღვაწეობასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ზოგადად საფრანგეთში 

პოლიტიკური ემიგრაციის ისტორია, ყველა იმ ქართველი მამულიშვილის 

ღვაწლი, რომელიც საფრანგეთში მოღვაწეობდა. 
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 სასურველია, მომავალი რეზიდენტებისათვის (მკვლევარების, დოქტორანტებისა 

და ხელოვანებისათვის) განკუთვნილ ოთახებს სიმბოლურად ქართული პოლი-

ტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა სახელები ეწოდოს. 

 შატოსა და ქართულ მამულში ერთ მიმართულებად ჩამოყალიბდეს 

ქართველოლოგიური კვლევების ცენტრი, რომელიც უმასპინძლებს ქართველ და 

უცხოელ მკვლევარებს. 

 მამულში მომავალი სტიპენდიანტებისთვის, მუსიკოსების, ხელოვანებისა და 

მეცნიერებისათვის ქართული აკადემიის სამუშაო გუნდი მათთან ინდივი-

დუალური კონსულტაციების საფუძველზე უზრუნველყოფს საფრანგეთში 

შესაბამის უწყებებთან, სპეციალისტებთან, აკადემიურ წრეებთან, უნივერსიტე-

ტებთან და კვლევით ცენტრებთან შეხვედრების დაგეგმვას, ხელს შეუწყობს მათ 

საერთაშორისო კვლევებში და სხვა მნიშვნელოვან პროექტებში ჩართვას. 

 პროექტით გათვალისწინებულია მამულში შემოსასვლელი ჭიშკრის მარცხნივ 

მდებარე შენობაში, მამულის დაცვის ოთახის მიმდებარე სივრცეში განთავსდეს 

ქართული სუვენირებისა და ხელნაკეთი პროდუქციის მაღაზია, საქართველოს 

შესახებ ფოტო ალბომები და აშ. 

 გვსურს, ლევილის ქართულ მამულში დაარსდეს ფოლკლორის საერთაშორისო 

ფესტივალი - ქართული ფოლკლორის გარშემო მოვიზიდოთ ფრანგული და სხვა 

ქვეყნების ტრადიციული ფოლკლორი 

 დაარსდეს ისტორიული დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი - ჟიურის 

შემადგენლობაში გამოვიყენოთ საფრანგეთში მცხოვრები ცნობილი კინორეჟი-

სორები და მათი კონტაქტები 

 დაარსდეს საერთაშორისო მუსიკის ფესტივალი - წინანდლის მუსიკის 

ფესტივალის ერთგვარი ანალოგია ლევილში - გამოვიყენოთ საფრანგეთში და 

ევროპაში მცხოვრები ცნობილი მუსიკოსების რესურსი და მათი დახმარებით 

სხვა ცნობილი ხელოვანების მოზიდვა. 

 ლევილის საკონცერტო დარბაზი უნდა მოეწყოს ყველა თანამედროვე სტან-

დარტის შესაბამისად, რათა შესაძლებელი იყოს მაღალი დონის კონცერტებისა და 

ფესტივალების იქ ჩატარება. 
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 ისტორიულ-კულტურული ცენტრის-ქართული აკადემიის საკონფერენციო და /ან 

მულტიფუნქციურ (საკონცერტო) დარბაზებში მოეწყოს შეხვედრები, ლიტე-

რატურული საღამოები ქართველ მწერლებთან და ცნობილ ადამიანებთან, 

მოეწყოს წიგნების, ალბომების პრეზენტაცია და საქართველოს პოპულარი-

ზაციისთვის გამიზნული სხვა ღონისძიებები. 

 ტრენინგები და სემინარები როგორც საქართველოს ინტერესებიდან 

გამომდინარე, ასევე შესაძლებლობის შემთხვევებში იგი გაქირავდეს ფრანგული 

კომპანიებისათვის, რაც ცენტრის ფუნქციონირებისათვის დამატებით შემოსა-

ვალს გააჩენს. ამავე მიზნით შეიძლება მამულის პარკის გამოყენებაც. პარკის 

რეაბილიტაციის შედეგად გვექნება უნიკალური მწვანე სივრცე ულამაზესი 

ჭადრების ხეივნითა და უზარმაზარი სივრცით. 

 მამულის სამხრეთ განაპირა ნაწილში შესაძლოა გაშენდეს ქართული ჯიშის 

ვენახი. შემოდგომაზე კი მოეწყოს ქართული დიასპორის მონაწილეობით 

სიმბოლური რთველი, იქვე არის მცირე ზომის მარნის მოწყობის საშუალება, 

ჩაიყაროს ქვევრები და დაყენდეს ლევილის ღვინო.  

 არსებობს შესაძლებლობა აღნიშნული ვენახის მიმდებარედ, 3 მეტრიანი 

სიმაღლის კედელში არსებულ სამი სამარნე მღვიმე-სივრცეში მოეწყოს მცირე 

ზომის სადეგუსტაციო დარბაზი. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის 

შესაძლებელია ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან, კერძო კომპანიებთან ბევრი 

საინტერესო პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება. 

 შესაძლოა ლევილის ქართულ მამულში სამომავლოდ დაიგეგმოს ქართული 

დიასპორის დღეები, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის ქართული დიასპორული 

ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას. 

რაც შეეხება ლევილის მამულის დღევანდელ მცხოვრებლებს, ემიგრანტების 

შთამომავლებიდან აქ დღეს ცხოვრობს მხოლოდ ქალბატონი ეთერ წერეთელი, 

რომელიც გიორგი წერეთლის ქვრივია, ხოლო დანარჩენ ოჯახებს არანაირი კავშირი არ 

აქვთ პოლიტიკურ ემიგრაციასთან (ჯავახიშვილი გ., ხელნაწერი, 2020 წ. 25 თებერვალი) 

მამულში დღესაც არსებობს ასოციაცია ქართული კერა, რომლის წევრებიც არიან:-

ქალბატონები ეთერ წერეთელი, ნუცა თაყაიშვილი, ელისო ტარასაშვილი, ირენ 

ციციშვილი. თუმცა კერას ლევილის მართვასთან აღარ აქვს კავშირი. მამულის 
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გადმოცემის შემდეგ მას მხოლოდ ერთი წლით ჰქონდა დროებითი მართვა 

დელეგირებული. მამულის მოვლა-მეთვალყურეობას ამჟამად მთლიანად უზრუნ-

ველყოფს საქართველოს საელჩო 

 

 

5.4 ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის მნიშვნელობა 
  

ლევილის მამულის საქართველოსთვის გადმოცემა მეტად მნიშვნელოვანი 

ისტორიული მოვლენაა. ჯერ ერთი, აღსრულდა ქართველი ხალხის მრავალწლიანი 

ოცნება: მამული საქართველოს დაუბრუნდა. მეორე, ამ ფაქტმა აამაღლა საქართველოს 

საერთაშორისო ავტორიტეტი. მესამე, კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა ქართული 

ემიგრაციის უდიდეს პატრიოტიზმს და თავდადებას საქართველოს მიმართ. თავიდანვე 

ლევილი საქართველოს საკუთრებას წარმოადგენდა, მაგრამ იმ დროის ისტორიული 

ავბედითობით იგი გაფორმდა, როგორც კერძო საკუთრება, რომ საბჭოთა რუსეთს არ 

ჩავარდნოდა ხელში. მისი ფაქტიური მესაკუთრეები ყოველთვის ხაზს უსვამდნენ იმას, 

რომ ლევილი საქართველოს ეკუთვნოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამაში არავინ 

ავალდებულებდა, გარდა საკუთარი პასუხისმგებლობისა ქვეყნისა და ერის წინაშე და 

როგორც კი დღის წესრიგში დადგა მამულის რეალური დაბრუნების საკითხი 

საქართველოსთვის, ემიგრაციის არც ერთ შთამომავალს ხელი არ აკანკალებია, რომ 

თანხმობაზე ხელი მოეწერა. 

ლევილის გადმოცემის შემდეგ დაისახა გეგმა მისი შემდგომი სარგებლობის 

შესახებ. დღის წესრიგში დადგა არაერთი მოსაზრება: უმნიშვნელოვანესი იქნება მისი 

სამეცნიერო დანიშნულებით გამოყენება, რომ შეიქმნას ქართულ-ფრანგული 

მეცნიერებათა აკადემია, მოეწყოს ქართულ-ფრანგული კულტურის ცენტრი, რომელიც 

იმოღვაწევებს შემოქმედებითი სფეროს ყველა მიმართულებით, განთავსდეს 

სამუზეუმო, საგამოფენო, სასწავლო-საგანმანათლებლო, საბიბლიოთეკო სივრცეები და 

სხვა (მეტრეველი 2017:9). 

ამრიგად, ლევილის მამული ემიგრირებულმა მთავრობამ თითქოს იმისთვის 

შეიძინა, რომ იგი ყოფილიყო მთავარ პორ-ფოსტი საქართველოს დამოუკიდებლობის 

დაბრუნებისთვის ბრძოლაში, ხოლო იქ შეხიზნულ ადამიანებს ის ეგონათ თავისი 

დროებითი ნავთსაყუდელი, მაგრამ როგორც შემდეგ აღმოჩნდა მათი საბოლოო ადგილი 
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აღმოჩნდა ლევილის საუკუნო განსასვენებელი, ან საფრანგეთის სხვა საგოდებელი 

(შატუს, პერ-ლაშეზის, სენტ უენის და სხვა). ლევილის მამული იყო პატარა 

საქართველო საფრანგეთში, ქართული კუნძული სამშობლოდაკარგული ემიგრან-

ტებისთვის და ამიტომ მისი ისტორია ორგანულადაა დაკავშირებული ჩვენი 

სამშობლოს ისტორიასთან. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



182 
 

დასკვნები 

 

1) პირველ თავში განსაზღვრულია მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოში 

მიმდინარე პროცესები მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების ჭრილში: 1918 წლის 26 

მაისს, რუსეთში მომხდარი ორი რევოლუციის შემდეგ, ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვა 

დამოუკიდებლობა, მაგრამ მისი არსებობა არ აღმოჩნდა ხანგრძლივი, საბჭოთა რუსეთმა 

1921 წლის თებერვალ-მარტში მოახდინა მისი ხელახალი ოკუპაცია-ანექსია და 

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა იძულებული გახდა ემიგრაციაში 

წასულიყო საფრანგეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული მთავრობა ყოველთვის 

ცდილობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხით მსოფლიოს დაინტერესებას 

და მისი ყურადღების ცენტრში მოხვედრას, ასევე ქვეყნის დატოვების შემდეგაც, მას არ 

დაუშურებია ძალ-ღონე, რომ ევროპისა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შეეტყოთ 

ყველაფერი საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ, ყველაფერი ამაო 

გამოდგა. ჩვენი ქვეყნის ბედი განსაზღვრა მეოცე საუკუნის ურთულესმა პოლიტიკურმა 

მოვლენებმა და მისმა ადგილმა ევროპის სახელმწიფოთა ურთიერთობაში. 

 2) მეორე თავის პირველ პარაგრაფში განხილულია ეროვნული საგანძურის 24 

წლიანი ოდისეა მის ერთგულ და განუყრელ მეჭურჭლეთუხუცესთან ერთად. 

ემიგრაციაში წასულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს ეროვნული საუნჯეც, მას 

თან გაჰყვა მცველად დამფუძნებელი კრების თავჯდომარის მოადგილე ექვთიმე 

თაყაიშვილიც, რომელმაც განძის საფრანგეთში ყოფნის განმავლობაში ერთხელაც არ 

დატოვა იგი უყურადღებოდ, დაიცვა სხვადასხვა გარეული თუ შინაური 

ავანტიურისტებისგან და უკლებლივ დაუბრუნა მის პატრონს ქართველ ხალხს. 

    მეორე პარაგრაფი ეძღვნება საქართველოს პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკის არქივის მოგზაურობას პარიზსა და ჰარვარდში და სამშობლოსთან დიდი 

ხნის განშორების შემდეგ, მეოცე საუკუნის ბოლოს მის ისევ საქართველოში 

დაბრუნებას. არქივის გადმოცემაში დიდი როლი შეასრულეს როგორც ქართველმა 

ემიგრანტებმა მამია ბერიშვილის მეთაურობით, ისე აკადემიკოსმა გურამ შარაძემ. 

სწორედ მისი დიდი გოლმოდგინებით დაუბრუნდა ერის ისტორიული მეხსიერება 

საქართველოს. 
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მესამე პარაგრაფი მოიცავს მამია და ქრისტინა ბერიშვილების არქივის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის ისტორიას. 2015 წლის 27 მაისს 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა დიასპორის ფორუმს-,,გაუზიარე 

გამოცდილება სამშობლოს“. აქ სპეციალური მოწვევით იმყოფებოდა საფრანგეთში 

მცხოვრები მამია ბერიშვილის ვაჟი ტიერი ბერიშვილი. სწორედ ამ დროს გადაწყვიტა 

მან თავისი მშობლების არქივის უნივერსიტეტისთვის გადაცემა, რაც შემდეგ 

განახორციელა კიდეც. ამ არქივმა ახალი შესაძლებლობები შექმნა ქართველი 

მეცნიერებისთვის ემიგრაციის ისტორიის და კერძოდ ლევილის მამულის შესწავლის 

კუთხით. 

3) მესამე თავი მთლიანად ეთმობა ლევილის მამულის ისტორიას მისი შეძენიდან 

გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ აქ წარმოდგენილი მასალა 

ძირითადად ეყრდნობა საარქივო დოკუმენტებში გაბნეულ ლევილის ისტორიებს, 

ზოგიერთი მათგანი პირველად შემოდის სამეცნიერო ბრუნვაში (ლევილის არქივი) და 

მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის ქართული კერის შესახებ. კვლევის შედეგად შეიძლება 

პარაგრაფების მიხედვით გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები: 

1. საფრანგეთში ჩასვლისთანავე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

მთავრობას სამოღვაწოდ პლაცდარმი სჭირდებოდა და სწორედ ამიტომ მან პარიზის 

მახლობლად ლევილის შატო შეიძინა, რომელიც გახდა დამოუკიდებლობისათვის 

ბრძოლის მთავარი შტაბ-ბინა, ქართული კულტურის დიდი კერა და პატარა 

საქართველო საფრანგეთში.  

2. მამულის ყიდვისთანავე მისმა დამფუძნებელმა მამებმა მოძებნეს საშუალება 

ლევილის ფლობისათვის-იგი ჯერ ორ კაცზე გააფორმეს, ხოლო შემდეგ, 1928 წლის 30 

აპრილს, მონახეს ახალი სისტემა მამულის სამართავად-შეადგინეს ანდერძი, რომლის 

მთავარი აზრიც იყო ის, რომ ლევილის მამული შეძენილი იყო მთავრობის ფულით და 

ამიტომ დამოუკიდებელი საქართველოს საკუთრებას შეადგენდა. იგი პარიტეტულ 

საფუძველზე გაფორმდა 7 ადამიანზე. ყველა დოკუმენტში ხაზგასმული იყო ის, რომ 

ლევილის მამული შეადგენდა საქართველოს საკუთრებას. 

3. იმის გამო, რომ იბადებოდა კითხვები მამულის შეძენის დროს გადახდილი 

თანხების შესახებ, გამოითქვა ვარაუდი, რომ იგი შეძენილი იყო ან ,,პოლონური ვალით, 

ან იმ თანხით, რომელიც ემიგრირებულმა მთავრობამ საქართველოდან გატანილი 
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საგანძურის გაყიდვით მიიღო. მამულის შეძენის ყველა დოკუმენტში ხაზგასმულია, 

რომ იგი ნაყიდია საქართველოს ფულით და ამიტომ მისი მესაკუთრეც არის მხოლოდ 

საქართველო. 

4. საარქივო მასალის ანალიზიდან ჩანს, რომ ლევილის მამულს კარგად 

ორგანიზებული მმართველობის სტრუქტურა ჰქონდა. მას მართავდა ორი ორგანო: 

,,სოციეტე“, რომელიც შეიქმნა მამულის ყიდვისას და ,,ქართული კერის ასოციაცია“, 

რომლის დაარსებაში და მამულის საქველმოქმედო დაწესებულებად გადაკეთებაში 

დიდი როლი შეასრულა ქართველი ხალხის დიდმა მეგობარმა მარიუს მუტემ. 

აღნიშნული ვარიანტი მამულის მმართველობის ყველაზე ოპტიმალური იყო და 

შენარჩუნდა მამულის საქართველოსადმი გადმოცემამდე.  

5. ქართული კერის ასოციაციის ბაზას წარმოადგენდა ასოციაციის წესდება და 

შინაგანაწესი, რომელიც სავალდებულო იყო მამულის ყველა მცხოვრებლისთვის. მათ 

ეწოდებოდათ შეხიზნულები. წესდებით და შინაგანაწესით რეგულირდებოდა 

ლევილის მამულის ცხოვრება, მისი მმართველობა და ზოგადად მისი არსებობა. 

6. საარქივო მასალის ანალიზით ირკვევა, რომ მამულის არსებობისათვის 

აუცილებელი იყო მისი იმ სახით შენარჩუნება, როგორც ეს სენატორმა მარიუს მუტემ 

დაგეგმა. როგორც საქველმოქმედო საზოგადოება იგი ნაკლებ გადასახადებს 

გადაუხდიდა საფრანგეთის სახელმწიფოს, ასევე მას ხელს ვერ დაადებდა საბჭოთა 

კავშირი, რომელიც ცდილობდა მის დასაკუთრებას. 

7. ლევილის მამულს კარგად ორგანიზებული მმართველობის სტრუქტურა 

ჰქონდა-მამულის სოციეტე და კერის ასოციაცია განსაზღვრავდა ზოგადად მის 

არსებობას, ამ ორი ორგანოს მწყობრ მუშაობაზე იყო დამოკიდებული ზოგადად 

ლევილის და მისი მობინადრეების ბედი და როგორც საარქივო მასალიდან ირკვევა, მათ 

შორის ურთიერთობა სულაც არ ყოფილა ყოველთვის შეხმატკბილებული და 

ურთიერთშეთანხმებული.  

8. საფრანგეთის ემიგრაცია ყოველთვის ცდილობდა მამულის ცხოვრებაში 

გარკვეული წვლილის შეტანასა და ქართული კერის საქმიანობაში აქტიურ ჩარევას, რაც 

ლევილის კერასა და საფრანგეთის ქართულ სათვისტომოს გარკვეულ პრობლემებს 

წარმოშობდა. მათ შორის დიდი ხნის მანძილზე საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა იყო, 

რაც კარგად ჩანს საარქივო დოკუმენტებში. წინააღმდეგობის მიზეზეზი სხვადასხვა 
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სახით ვლინდებოდა და ძირითადად იკვეთებოდა ლევილის მამულის ფლობისა და აქ 

ცხოვრების უფლებისათვის ბრძოლაში. 

9. ქართულ კერას უამრავი პრობლემა ჰქონდა მთელი თავისი არსებობის 

მანძილზე, რომელთაგან უმთავრესი იყო მძიმე მატერიალური მდგომარეობა და 

გაჭირვება, რომელიც აუცილებლად ისახებოდა მისი მცხოვრებლების განწყობაზე და 

ხდებოდა სათავე უამრავი არასასიამოვნო ინციდენტის, რომელთა მაგალითები 

მრავლად გვხვდება საარქივო დოკუმენტებში. ხიზნები ხომ ისედაც მორალურად 

განადგურებულნი იყვნენ და ამას დამატებული მატერიალური გასაჭირი ორმაგად 

ამძიმებდა მათ არსებობას. 

10. ლევილის მამულის ყიდვის დღიდან, იმის გამო, რომ მისი ბიუჯეტი მწირი 

იყო, იგი საჭიროებდა მუდმივ სარემონტო სამუშაოებს და სხვადასხვა კომუნალური 

პრობლემების გადაწყვეტას, რაც მძიმე ტვირთად აწვებოდა ქართულ კერას. ამიტომ 

კერის ასოციაცია მუდმივად ეძებდა სპონსორს, ვინც დააფინანსებდა სხვადასხვა ხარჯს 

ვისიმე, თუნდაც მცირედი დახმარება, ლევილის კოლონიისთვის თითქმის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იყო. 

4) მეოთხე თავში საუბარია ლევილის მამულის ბინადრებზე, მათ ყოფა-

ცხოვრებაზე, ერთმანეთს შორის დაპირისპირებისა და გვერდში დგომის მაგალითებზე. 

იგი ეყრდნობა ისტორიოგრაფიისა და საარქივო მასალის ანალიზზე გამოტანილ 

დასკვნებს. 

1. პირველი პარაგრაფი მთლიანად ეთმობა ლევილის ბინადრების ცხოვრებას, 

მათ შეგუების პროცესს ახალ საარსებო გარემოსთან, რომელიც ზოგიერთისთვის ძალიან 

რთული აღმოჩნდა, მაგალითად კარლო ჩხეიძისთვის, რომელმაც თვითმკვლელობით 

დაასრულა სიცოცხლე. მაგრამ საჭირო იყო ბრძოლის გაგრძელება ქვეყნის 

გასანთავისუფლებლად და ამ რწმენით აღსავსე ხიზნები აგრძელებდნენ აქტიურ 

საქმიანობას როგოც პოლიტიკაში, ისე კულტურულ სარბიელზე, ყველგან ამბობდნენ 

თავის გადამწყვეტ სიტყვას და წარუშლელ კვალს ტოვებდნენ ევროპისა და 

საქართველოს ისტორიაში. 

2. მეორე პარაგრაფი მთლიანად ეთმობა ლევილის არქივზე დაყრდნობილ 

კვლევას, რომელიც მოიცავს ემიგრაციის უმნიშვნელოვანეს თემას-ემიგრანტებს შორის 

ურთიერთდაპირისპირების საკითხის გარკვევას. ჩვენ შევისწავლეთ საარქივო მასალა 
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და დავასკვენით, რომ ხიზნებს შორის ურთიერთბრძოლის და ზოგჯერ სიძულვილამდე 

მისული განწყობის მიზეზები იყო ისეთი საკითხები, როგორიცაა ლევილის მამულის 

მემკვიდრეობის, იქ ცხოვრების უფლების მოპოვების, საქართველოს მთავრობის 

არქივის სხვებისადმი მიუწვდომლობისა და სხვა უამრავი მიზეზი. ამიტომ ემიგრაციის 

ისტორიის შესწავლისთვის ამ საკითხების მეცნიერული კვლევა უაღრესად 

მნშვნელოვანია. 

3. მესამე პარაგრაფი ეყრდნობა ლევილის მამულის ეპიზოდებს, რომლის 

ცენტრშიც დგას ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ემიგრაციის ისტორიის-ლევან 

ზურაბიშვილი და მისი გაკეთებული ჩუმი, მხოლოდ საარქივო წერილებში გაბნეული 

მაგალითები კაცთმოყვარეობის, მოყვასის გვერში დგომისა და მამულის სიყვარულის. 

სწორედ შესწავლილმა მასალამ გახადა შესაძლებელი, რომ მის გაკეთებულ საქმეებს 

ეხილათ დღის სინათლე და ისტორიისთვის ხილულნი გამხდარიყვნენ. 

4. მეოთხე პარაგრფში აღწერილია ლევილის სასაფლაოს ისტორია, მას 

ემიგრანტებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 

ქართველებისთვის წარმოუდგენელი იყო სხვაგან დაკრძალვა, თუ არა ამ სასაფლაოზე, 

რომელიც სამშობლოს ტოლფასად მიაჩნდათ. ამიტომ მან პანთეონის დატვირთვა 

შეიძინა და გახდა სამუდამო განსასვენებელი უამრავი საქართველოს მონატრებული 

ქართველის. 

5) მეხუთე თავში ისტორიოგრაფიასა და საარქივო მასალებზე დაყრდნობით 

მოცემულია ლევილის მამულის საქართველოსთვის დაბრუნების მოსამზადებელი 

სამუშაოებისა და მისი გადმოცემისათვის სახელისუფლებო წრეების მიერ აღებული 

ვალდებულებების შესახებ გამოტანილი დასკვნები.  

1. პირველი პარაგრაფში წარმოდგენილია იმ დოკუმენტების ანალიზი, სადაც 

ხაზგასმულია, რომ დღიდან მამულის შეძენისა ლევილი იყო კუთვნილება ქართველი 

ხალხის და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემთხვევაში იგი უნდა 

დაბრუნებოდა მის პატრონს-საქართველოს.  

2. მეორე პარაგრაფი მოიცავს იმ გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც იკისრა 

როგორც ქართულმა მხარემ მამულის გადმოცემის შემთხვევაში, ისე ემიგრანტებმა. 

საქართველომ შეიმუშავა პროექტი, სადაც დაწვრილებითაა მოცემული დეტალებში 

გაწერილი გეგმა ლევილის მამულის აღდგენისა და მის სამეცნიერო-კულტურულ 
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დაწესებულებად გადაქცევის შესახებ, რომელიც უნდა შესრულდეს ქართული მხარის 

მიერ 2026 წლამდე. 

3. მესამე პარაგრაფში აღწერილია ლევილის მამულის მდგომარეობა მისი 

საქართველოსთვის გადმოცემის შემდეგ. ამ საკითხზე დეტალური ცნობები მოგვაწოდა 

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა დესპანმა საფრანგეთში, ბატონმა გოჩა 

ჯავახიშვილმა. იგი თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის მოსამზადებელ სამუშაოებში და ფლობს ამ საკითხზე 

ზუსტ ინფორმაციას. მის მიერ გამოგზავნილ რეზიუმულ დოკუმენტში მოცემულია 

როგორც ლევილის მამულში ქართული მხარის მიერ განხორციელებული აღდგენითი-

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, ისე ცნობები 

მომავლში დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ, რომლის გატარებაც 

ლევილის მამულს გადააქცევს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიული 

მემკვიდრეობის ქართულ-ფრანგული კულტურის მემორიალურ ცენტრად. 

4. მეოთხე პარაგრაფში საუბარია 2016 წლის 23 სექტემბერს ლევილის მამულის 

საქართველოსთვის გადმოცემის მნიშვნელობაზე და შეფასებულია ეს მოვლენა, 

როგორც ჩვენი უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ღირშესანიშნავი ფაქტი. 
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გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა 

 

წყაროები 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა 

1. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-129/ბერ-122: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-129/ბერ-122. 

2. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-131/ბერ-124: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-131/ბერ-124 

3. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-132/ბერ-125: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-132/ბერ-125. 

4. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-142/ბერ-135: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-142/ბერ-135. 

5. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-148/ბერ-141: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-148/ბერ-141. 

6. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-149/ბერ-142: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-149/ბერ-142. 

7. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-151/ბერ-144: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, დრ-151/ბერ-144. 

8. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-412/ბერ-405: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-412/ბერ-405. 

9. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-415/ბერ-408: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-415/ბერ-408. 

10. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-627/ბერ-620: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-627/ბერ-620. 

11. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-628/ბერ-621: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-628/ბერ-621. 

12. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-629/ბერ-622: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-629/ბერ-622. 
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13. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-631/ბერ-624: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-631/ბერ-624 . 

14. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-632/ბერ-625: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-632/ბერ-625.  

15. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-634/ბერ-627: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-634/ბერ-627. 

16. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-635/ბერ-628: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-635/ბერ-628. 

17. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-637/ბერ-630: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-637/ბერ-630. 

18. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-642/ბერ-635: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-642/ბერ-635. 

19. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-646/ბერ-639: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-646/ბერ-639. 

20. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-647/ბერ-640: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-647/ბერ-640. 

21. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-649/ბერ-642: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-649/ბერ-642. 

22. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-666/ბერ-653: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-666/ბერ-653. 

23. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-671/ბერ-664: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-671/ბერ-664. 

24. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-672/ბერ-665: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-672/ბერ-665. 

25. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-673/ბერ-666: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-673/ბერ-666. 

26. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-675/ბერ-668: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-675/ბერ-668.  



190 
 

27. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-677/ბერ-670: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-677/ბერ-670 

28. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-678/ბერ-671: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-678/ბერ-671.  

29. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-680/ბერ-673: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-680/ბერ-673. 

30. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-681/ბერ-674: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-681/ბერ-674. 

31. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-682/ბერ-675: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-682/ბერ-675. 

32. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-684/ბერ-677: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-684/ბერ-677. 

33. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-685/ბერ-678: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-685/ბერ-678. 

34. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-690/ბერ-683: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-690/ბერ-683. 

35. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-732/ბერ-725: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-732/ბერ-725. 

36. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-672/ბერ-755: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-762/ბერ-755. 

37. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-816/ბერ-809: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-816/ბერ-809. 

38. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-956/ბერ-949: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-956/ბერ-949. 

39. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-957/ბერ-950: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-957/ბერ-950. 

40. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-1090/ბერ-1083: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-1090/ბერ-1083. 
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41. თსუ, ბერიშვილების ფონდი, სდრ-1091/ბერ-1084: თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტიტეტის ბიბლიოთეკა, მამია და ქრისტინა ბერიშვილების პირადი 

ფონდი, სდრ-1091/ბერ-1084. 

 
 

  საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი 

42. სცსსა, საქმე #18: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2114, აღწერა 1. 

43. სცსსა, საქმე #45: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2114, აღწერა 1. 

44. სცსსა, საქმე #2: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2115, აღწერა 1. 

45. სცსსა, საქმე #84: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2115, აღწერა 1. 

46. სცსსა, საქმე #86: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2115, აღწერა 1. 

47. სცსსა, საქმე #87: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2115, აღწერა 1. 

48. სცსსა, საქმე #88: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2115, აღწერა 1. 

49. სცსსა, საქმე #50: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2118 (სიმონ მდივანი), აღწერა 1. 

50. სცსსა, საქმე #59: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2125, აღწერა 1. 

51. სცსსა, საქმე #60: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2125, აღწერა 1. 

52. სცსსა, საქმე #66: საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო საისტორიო არქივი, 

ფონდი #2125, აღწერა 1. 
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დანართი #1 

ანდერძი 

ოცდაექვსი დეკემბერი. 1943 წელი. სოფელი ლევილი. 

 

მე ექვთიმე სვიმონის ძე თაყაიშვილი სრულს გრძნობასა და შემეცნებასა მყოფი 

ვსწერ ამ ანდერძს და განკარგულებას. უმორჩილესად ვთხოვ ბატონ - სამსონ 

ფირცხალავას, სოსო გოგოლაშვილს, ვახტანგ ღამბაშიძეს, კოწია კანდელაკს, ვანიჩკა 

ჭავჭავაძეს, ლევან ზურაბიშვილს, ისიდორე მანწკავას და ჯამლეთ გვაზავას - დამდვან 

პატივი და ინებონ ამ ანდერძის შესრულება. 

1. მიიღონ თავის განკარგულებაში ყველა მოძრავი ქონება, რაც სიკვდილის დღეს 

დამრჩება. ფულად თუ ბილეთებად, რაც დამრჩება - ეს არის გამოსაცემი ფონდი. ჩემი 

შრომებისა და საარქეოლოგიო და საკულტურო მასალებისა. ამ ფონდიდან პირველ 

ყოვლისა გაიღეთ ჩემი დამარხვის ხარჯი. დამმარხეთ სულ უბრალოდ, არც 

გვირგვინები, არც სიტყვა, ხოლო ვინაიდან მე ქრისტიანულ წესზე ვარ აღზრდილი, 

მინდა ქრისტიანულად დავიმახო მღვდლის დასწრებით. ნინოს და ჩემი სასაფლაო 

სამუდაოდ ნაყიდია. ქაღალდი ამ ანდერძთან ინახება. ეხლანდელი ნინოს ძეგლი 

შეგიძლიათ ვინმე ჩვენს თანამემამულეს მოახმაროთ, ხოლო ჩვენ გამძლე ქვის ძეგლი 

დაგვიდგათ წარწერით: Consession a perpetuite და შემდეგ : პროფესორი ექვთიმე 

თაყაიშვილი (1863 – 19--) და ნინო თაყაიშვილისა (1873 – 1931). სახელები 

ფრანგულადაც უნდა იყოს. თუ მოხერხდეს და ნება დაგრთონ ცოტა მოზრდილი 

დაფნის ნერგები ჩარგით ოთხივე კუთხის ძეგლისა. 

შენიშვნა: ჩემს სკივრში თეთრეულებთან ინახება კელაპტრის დიდი სანთელი, რომელიც 

ჯვრისწერის დროს ვიხმარეთ ეკლესიაში. ნინოს წამოეღო, სიკვდილის შემდეგ უნდა 

დაგვინთონ კუბოს წინო და შემდეგ კუბოში ჩაგვატანონო. ნინოს სურვილი ავუსრულე 

და მისი სურვილისამებრ მინდა მეც ამისრულოთ. 

2. ჩემს განძს და ავლადიდებას შეადგენს ჩემი საისტორიო და საარქეოლოგიო მასალები, 

ტექსტები, გეგმები, ფოტოგრაფიული სურათები და სხვა აგრეთვე ჩემი ბიბლიოთეკა, 

რომელიც დიდის ცდით და შრომით შევაგროვე და მივიღე საქართველოდან ამ 22 წლის 

განმავლობაში. უმეტესი ნაწილი მასალებისა ცალკე პაკეტშია მოქცეული ზედ 

წარწერით, რა მხარის და ძეგლების მასალებია. ესენი ყველა, თუ აქ ზოგი რამ უკვე 
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დამზადებული არ გამოიცა, უნდა გაეგზავნოს თბილისის უნივერსიტეტს, როცა 

ამისთვის შესაფერისი დრო დადგება, ან უნდა თქვენ თვითონ წაიღოთ, თუ ბედმა 

საქართველოში დაბრუნება გარგუნათ. ტფილისის უნივერსიტეტს უნდა გაეგზავნოს 

აგრეთვე ყველა ჩემი პარიზში თუ ევროპაში გამოცემული წიგნები და ბროშურები, ესე 

იგი სამეცნიერო გამოცემათაგან ამონაკვეთები. 

3. რაც შეეხება ჩემს ბიბლიოთეკას, ამას ვტოვებ ჩემი ანდერძის ამსრულებელთა 

განკარგულებაში (მცირე წიგნების გამოკლებით, რაც ტფილისის უნივერსიტეტს უნდა 

გაეგზავნოს ჩემი იქოური ბიბლიოთეკის შესავსებად, ეს ცალკე სიით იქნება 

აღნიშნული) შემდეგის პირობით: ჩემი ბიბლიოთეკა უნდა გახდეს საფუძველი 

საფრანგეთის ქართველთა ემიგრაციის ქართულის ბიბლიოთეკისა, რომელსაც უნდა 

მიემატოს ჩვენი ლეგაციიდან აქ ლევილში გადმოტანილი წიგნები და აგრეთვე ის 

წიგნები, რომელთაც ემიგრაციის ახალგაზრდობა შეიძენს მის შესავსებად (ასეთი 

განზრახვა უკვე შარშან დაებადა ახალგაზრდობას), ან კერძო ემიგრანტები 

შემოსწირავენ თავის წიგნებს. ლევილის შატოში უნდა დაეთმოს ამ ბიბლიოთეკას ზემო 

სართულში ის პატარა ოთახი თავის კედლის განჯინებით, რომელშიაც ეხლაც 

მოთავსებულია ჩემი წიგნები. უყდო წიგნები უნდა შეიმოსოს ყდით. ამ 

ბიბლიოთეკიდან სახლში წასაღებად და სახმარად წიგნი არავის არ მიეცემა, გარდა 

უკიდურესი შემთხვევისა, როცა ამას ნების აღმსრულებელნი საჭიროდ დაინახავენ. აქ 

ყველას ნება ექნება ისარგებლონ წიგნებით, სამაცადინოდ გამოყენებული იქმნეს დიდი 

ზალა ქვემო სართულებში. გამგეობა ბიბლიოთეკისა უნდა მიენდოს ბატონ სამსონ 

ფირცხალავას, ან იმას, ვისაც ნების აღმსრულებელნი მიანდობენ, თუ რაიმე მიზეზით 

სამსონმა ვერ შესძლო, როცა ემიგრაციას საშუალება მიეცემა სამშობლოში დაბრუნებისა, 

ან ლევილის მამული სალიკვიდაციო გახდება, ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო ნების 

აღმსრულებელნი ვეღარ შესძლებენ ლევილში დაცვას ბიბლიოთეკისა, მაშინ ჩემი 

ბიბლიოთეკა უნდა გადაეცეს პარიზის ცოცხალ აღმოსავლეთის ენების ინსტიტუტს, 

როგორც შეწირულობა პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილისა“. 
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დანართი #2 

ბენია ჩხიკვიშვილისა და ნიკოლოზ ჯაყელის ხელწერილი ლევილის 

მამულის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ფინანსებით 

შესყიდვის შესახებ 

24 ივნისი 1922 წ, ქალ. პარიზი.  

ჩვენ ქვემორე ამის ხელისმომწერნი, ნიკოლოზ იოსების ძე ჯაყელი და ბენიამინ 

გრიგოლის ძე ჩხიკვიშვილი, ვაძლევთ ამ ხელწერილს საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობას იმაში, რომ: 

1. მამული, რომელიც შეძენილია ჩვენ ორის სახელზე, ბ-ნ კოლომბელიდან 

Leuvill-ში, საფრანგეთში, და აღნიშნულია ნოტარიულ აქტში, შედგენილში ქალ. 

მონტლერიში (Montlheri) ნოტარიუს Popelin-ის მიერ, ნაყიდი არის საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ფულით და საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის საკუთრებას შეადგენს, სახელდობრ: მიწა სრული ხუთი ნაერი, 

სამეურნეო შენობები, ყოველგვარი ინვენტარი მოძრავი და უძრავი და სხვა ყოველივე, 

რაც აღნიშნულ მამულში იშოვება. 

2. ყოველგვარი შემოსავალი აღნიშნული მამულიდან და ყოველგვარი 

განკარგულება მამულის შესახებ ეკუთვნის სავსებით საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის მთავრობას და ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ ყოველივე მის 

განკარგულებას მამულის შესახებ. ე. ი. მამულის ან რაიმე იმის ნაწილის 

ექსპლოატაციის წესის, გაქირავების, დაგირავების, გაყიდვის, გადაცემის შესახებ და 

სხვა. 

3. არც ჩვენ პირადათ და არც ჩვენს მემკვიდრეებს უფლება არ გვაქვს 

ვისარგებლოთ აღნიშნული მამულით ან მისი შემოსავლით; არ გვაქვს უფლება არც 

ნაწილობრივ და არც სავსებით მამულის გაქირავების, დაგირავების, გაყიდვის, 

გაჩუქების ან სხვა რაიმე განკარგულებისა მამულის შესახებ. 

4. ხოლო ჩვენ მოვალენი ვართ მთავრობის მოთხოვნილებისამებრ დავდოთ 

ყოველგვარი ხელშეკრულება გარეშე პირებთან ან დაწესებულებებთან ამ მამულის 

შესახებ და დავიცვათ მამულის ინტერესები ყოველ კერძო და გარეშე პირთა და 

დაწესებულებათა წინაშე და ვიმოქმედოთ ისე, როგორც მოითხოვს მთავრობის 

ინტერესი და თანახმად მისი, მთავრობის, ან მისი კანონიერ წარმომადგენლის 
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მოთხოვნილებისა, მაგრამ იმ პირობით, რომ ყოველგვარი ხარჯი მამულზე გაწეული 

მთავრობის განკარგულებით მთავრობის მიერ უნდა იყოს დაფარული. 

5. უზრუნველსაყოფად მთავრობის უფლებისა აღნიშნულ მამულის სრულ 

საკუთრებაზე ჩვენ ვაძლევთ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის მთავრობას 

თამასუქს ( ვექსილს) ას ორმოცდაათი ათასი ფრანკის ღირებულებისას. 

ბენია გოგის ძე ჩხიკვიშვილი 

ნიკოლოზ იოსების ძე ჯაყელი 
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დანართი #3 

 

ნ. ჟორდანიას, აკ. ჩხენკელის, ნ. რამიშვილის, ე. თაყაიშვილის,  

ე. გეგჭკორის, ს. ფირცხალავას, კ. კანდელაკის ანდერძი ლევილის მამულის 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კუთვნილებად 

გამოცხადებასთან დაკავშირებით. 1928 წლის 30 აპრილი  

(თსუ, სდრ-905/ბერ-898) 

ოც და ათი აპრილი ათას ცხრაას ოცდარვა წელი, ქალ. პარიზი. ჩვენ ქვემოთ ამისა 

ხელის მომწერნი ნოე ჟორდანია, აკაკი ჩხენკელი, ნოე რამიშვილი, ექვთიმე 

თაყაიშვილი, ევგენი გეგეჭკორი, სამსონ ფირცხალავა და კონსტანტინე კანდელაკი-

ვაძლევთ ამ ხელწერილს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას 

იმაში, რომ: 

1. მამული, მდებარე სოფ. ლევილში (Leuvillle Sorge) საფრანგეთში, სენისა და უაზის 

დეპარტამენტში, და ცნობილი სახელწოდებით ,,Chateau de Leuville”, რომელიც 

შეძენილია საჯარო ვაჭრობაზე, 10 თებერვალს 1927 წ. საზოგადოების ,,Fyer Georgien”-ის 

მიერ, რომლის წევრნი ვართ ჩვენ ზემოთ აღნიშნულნი პირნი, ნაყიდი არის 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის ფულით და საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის საკუთრებას შეადგენს, სახელდობრ, მიწა ზომით 

დაახლოებით ხუთი ჰეკტარი, სადგომი სახლი, სამეურნეო შენობები, ავეჯი, ინვენტარი 

და სხვა ყოველივე, რაც აღნიშნულ მამულში იმყოფება, გარდა იმ საგნებისა, რაც იქ 

მდგმურთა მიერ საკუთარის ხარჯით არის შეძენილი. 

2. ყოველგვარი შემოსავალი აღნიშნულ მამულიდან და ყოველგვარი განკარგულება 

მამულის შესახებ ეკუთვნის სავსებით საქართველოს დემოკრატიულ მთავრობას და 

ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავემორჩიოთ ყოველივე მის განკარგულებას მამულის 

შესახებ, ე.ი. მამულის ან რაიმე იმის ნაწილის ეკსპლოატაციის შესახებ, გაქირავების, 

დაგირავების, გაყიდვის, გადაცემის შესახებ და სხვა და საზოგადოების ,,Fyer Georgien”-

ის დადგენილებებში აღნიშნულ მთავრობის დადგენილებების თანახმად ვიმოქმედოთ; 

3. არც ჩვენ პირადათ და არც ჩვენს მემკვიდრეებს უფლება არა გვაქვს ვისარგებლოთ 

აღნიშნული მამულით ან იმის შემოსავლით გარეშე საზოგადოების ,,Fyer Georgien”-ის 

დადგენილებისა. 
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4. ჩვენ მოვალენი ვართ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოთხოვნი-

ლებებისამებრ დავდოთ ყოველგვარი ხელშეკრულება გარეშე პირებთან თუ დაწე-

სებულებებთან ამ მამულის შესახებ, დავიცვათ ამასთანავე ,,Fyer Georgien”-ის წესდება, 

და დავემორჩილოთ მთავრობის მოთხოვნილებებს, როგორც ეს აღნიშნულია ზევით $ 2-

ში, გარდა ყოველ გვარი ხარჯი მამულზე გაწეული ჩვენ პირადათ არ უნდა 

გვეკისრებოდეს, არამედ ანაზღაურებული უნდა იქმნას თვით მამულის შემოსავლისა 

და მთავრობის მიერ. 

5. უზრუნველსაყოფად მთავრობის უფლებისა აღნიშნულ მამულის სრულ საკუთ-

რებაზე ჩვენ ვიძლევით საზოგადოების ,,Fyer Georgien”-ის სახელზე ვექსილს 

თითოეული ჩვენგანი ოცდა ხუთი ათასი ფრ. (25.000); ,,Fyer Georgien”-ი ამ ვექსილს 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის მოთხოვნილებით 

საჭიროების დროს გადასცემს მთავრობას ან მის მიერ ნაჩვენებ პირს; ხოლო თუ 

რომელიმე ჩვენგანი თავს გაანებებს ,,Fyer Georgien”-ის წევრობას ან იმ შემთხვევაში თუ 

მამული სხვა პირზე გადავიდა ამის და მიხედვით საზოგადოებიდან გასული პირი ან 

ყველა ჩვენ განთავისუფლებულნი ვართ ვექსილიდან და ყოველგვარ მოვალეობიდან 

მთავრობის და ,,Fyer Georgien”-ის წინაშე. 

1. ნოე ჟორდანია                                        5. ევგენი გეგეჭკორი 

2. აკ. ჩხენკელი                                           6. სამსონ ფირცხალავა 

3. ნ. რამიშვილი                                         7. კ. კანდელაკი 

4. ექვთიმე თაყაიშვილი 
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დანართი #4 

 

ლევილის მამულში მცხოვრებთა შინაგანაწესი (თსუ, სდრ-675/ბერ-669) 
 

1. ქართული კერის ასოციაციის მამულში მცხოვრებნი მოვალენი არიან იხადონ წილი 

კოტიზია მამულის შესანახი ხარჯების დასაფარავად. 

2. თვითოეული მცხოვრების კოტიზაციას აწესებს მთავრობის ადმინისტრაცია. 

3. მცხოვრებნი მოვალენი არიან იხადონ მათ მიერ დახარჯული წყლის და ელექტრონის 

ღირებულება. 

4.კოტიზია უნდა იქმნეს მამულის სალაროში შეტანილი ადმინისტრაციის მიერ 

დანიშნულ დროზე. 

5. არავის აქვს უფლება, მამულის ადმინისტრაციის ნებადაურთველად, იცხოვროს 

თავის ბინაზე (თუგინდ დროებითაც), ვინც არ არის აღნიშნული მის ბინაზე 

მცხოვრებთა სიაში. 

6. მცხოვრებთათვის სავალდებულოა იყვნენ ადმინისტრაციის მიერ საბინაო 

სარეგისტრაციო წიგნში გატარებული.  

7. მცხოვრებთა სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ბინა, სამეურნეო შენობები, 

მიწა, ხეხილი და სხვა ქონება, რაც შეადგენს მამულის კუთვნილებას, არავის აქვს 

უფლება სხვას გადასცეს, არც ხანგრძლივად და არც დროებით. 

8. მამულში ხის ან ხეხილის მოჭრა-მოთხრა, ან ახლის დარგვა შეიძლება მხოლოდ 

ადმინისტრაციის ნებართვით. 

9. მცხოვრებთა სარგებლობაში არსებული მიწები და ხეხილი უნდა იყვეს მუდმივ 

მოვლილი და დაცული, თანახმად არსებული სამეურნეო წესების. 

10. აგრეთვე უნდა იყვეს სათანადოდ მოვლილი და შენახული ავეჯეულობა, იარაღები 

და მამულის კუთვნილი სხვა საგნები. 
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11. მამულში საურმე გზები-სიგანით სამი მეტრი და ურიკას სატარებლად -სიგანით 

ერთი მეტრი მუდმივ უნდა იყოს გაწმენდილი მათ მიერ, ვის სარგებლობაშიც არის 

გზაზე მდებარე მიწა და სამეურნეო შენობები. 

12. აკრძალულია შატოს ეზოში ფრინველის გაშვება. 

13. აკრძალულია სხვის მიწაზე და ბაღში სიარული; აკრძალულია სხვისი მოსავლის და 

ნაყოფის ხელის ხლება. 

14. ბავშვების მიერ წესების დარღვევაში პასუხისმგებელნი არიან მათი მშობლები, 

სტუმართა მაგიერ პასუხს აგებენ მათი მასპინძლები. 

15. უნდა ყველგან დაცული იყვეს სისუფთავე, როგორც საცხოვრებელ ბინებში, ისე სხვა 

შენობებში და კარმიდამოში. 

16. არავის აქვს უფლება ადმინისტრაციის ნებადაურთველად რაიმე ახალი შენობის 

დადგმის, ან არსებული ბინის და სენობის გადაკეთების. 

17. აკრძალულია ყოველგვარი ხმაურობა, რომელიც აღღვევს მცხოვრებთა მყუდროებას. 

18. ბავშვებისთვის მიჩნეულია სათამაშო ადგილად მხოლოდ შატოს პარკი. 

19. არავის აქვს უფლება მამულის ადმინისტრაციის ნებადაურთველად გახსნას 

სზოგადოების მამულში რაიმე კომერციული წამოწყება. 

20. ის პირი, რომელიც ადმინისტრაციის ნებართვით და თავისი ხარჯით ააგებს 

საცხოვრებელ ბინას,-რჩება ,,შატოს“ საკუთრებად, ამიტომ მას არ აქვს უფლება ბინა 

გადასცეს სხვას ან გაჰყიდოს.  

ეს წესები ძალაში შედის დღიდან მისი გამოცხადების და მისი სისრულეში მოყვანა 

ევალება შატოს ადმინისტრაციას.  

ქართული კერის (სოციეტეს) გამგე          ქართული კერის ასოც, გემგე 

პ.სარჯველაძე                     ნ. გოგუაძისა 
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დანართი #5 

ლევილის მამულის ინვენტარი (საქმე#3) 

ინვენტარი ლევილის მამულის        

 

შედგენილია 6 იანვარს, 1923 წ. 

კ. ჩხეიძის ბინაზე 

1) სასადილო სტოლი-1 (ერთი)          

2) პატარა ,,---“ 2 (ორი)              

3) პირსაბანი ,,---“ 1 (ერთი)            

4) ტუალეტის ,,---“ 1 (ერთი)           

5) საწოლთან დასადგამი -- 1 (ერთი) 

6) სავარძელი --- 3 (სამი) 

7) ნახევარ-სავარძელი --- 1 (ერთი) 

8) სკამი ---5 (ხუთი) 

9) კრავატი --- 2(ორი) 

10) დასადგამი ვეშალკა --- 1 (ერთი) 

11) სამზარეულოს შკაფი --- 1 (ერთი) 

12) მატრასი --- 2 (ორი)  

13) ლეიბი --- 3 (სამი) 

14) საბანი პატ.--- 3 (სამი) 

 

 

 

15) ბალიში -- 6 (ექვსი) 

16) მუთაქა --- 5 (ხუთი) 

17) ფარდა წითელი --- 3 (სამი) 

18) ფარდა ჩითის --- 6 (ექვსი) 

19) ნოხი (პატ) --- 8 (რვა) 

20) სალამანდრა --- 1 (ერთი) 

21) კალორიფერი --- 1 (ერთი) 

22) სარკე --- 1 (ერთი) 

24) ვედრო ნახმარი --- 1 (ერთი) 

25) ,,--წყლის“--- 1 (ერთი) 

26) თუნგი --- 1 (ერთი) 

27) ტახტი --- 1 (ერთი) 
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დანართი #6 

ექვთიმე თაყაიშვილი, დაბრუნება, ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა, 

ტ.1. გამომც.მეცნიერება, თბ.1991 წ.  

 

ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერები, რომელიც დეტალებში ასახავს ქართული საგანძურის 

საართველოდან საფრანგეთში მოგზაურობის 48 დღიან ოდისეას.  

ჩვენი მარშრუტი 

თებერვალი 

18-19      პანიკა თბილისში 

20-21      სამუზეუმო ნივთების ქუთაისში გამოგზავნა 

24(?)      თბილისიდან გამოვედით 

მარტი 

1-2       ქუთიასიდან წამოვედით 

3  ბათუმში მივედით 

5   დავტვირთეთ გემი ჩვენი ინვერტარით 

6  მატარებლიდან გადავედით სასტუმროში 

11  გამოვედით ბათუმიდან 

14 მივედით კონსტანტინოპოლში 

20 გამოვედით კონსტანტინოპოლიდან 

23 მერსინში მოვედით 

25 ალექსანდრეტაში მოვედით 

27 ბეირუთში მოვედით 

31  ბიზერტაში მოვედით 
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აპრილი 

5 ბიზერტაში მოვედით 

8 ბიზერტა დავტოვეთ 

10 საღამოს მოვედით მარსელში 

11 დილას ჩამოვედით გემიდან და გადმოვალაგეთ ნივთები საფრანგეთის 

ბარგის მარსელის განყოფილებაში, მოვთავსდით სასტუმრო ,,რეჟინა“-ში. იქ დაგვხვდნენ 

ზ. ავალიშვილი და ანდ. დეკანოზიშვილი. 

საფრანგეთის სამხედრო სატრანსპორტო გემი Bien Hoa. კონსტანტინოპოლში მოვიტანეთ 

სულ, ბორჯომის ნივთებიანად, 236 ყუთი, ერთი დიდი კალათი და 12ტომარა. მერმე 

გადავაწყვეთ ტომრის ნივთები ყუთებში და მარსელში მოვიტანეთ 248 ყუთი და ერთი 

კალათა, სულ 249...ყუთები დაბეჭდილ იქნა პარიზძი საქართველოს წარმომადგენლობის 

წარწერით (გვ475) 

 

1) 1921 წლის თებერვალში გამოვედით თბილისიდან 

2) ვუკოლ ბერიძეს გავუგზავნე წერილი 1935 წლის 5 აპრილს 

3) პასუხი მივიღე 1935 წლის 10 მაისს 

4) გაზეთ კომუნისტში 1931 წლის #45-ში, 22 ტებერვალს დაიბეჭდა სია 

თფილისიდან წამოღებული სამუზეუმო ნივთებისა 

5) მეორე ჩემი წერილი ვუკოლისადმი-1935 წლის 26 მაისს 

6) მარსელის ბანკი ნივთების (39 ყუთის)შენახვაში იღებდა წელიწადში 2500 ფრანკს. 

გადახდილია მხოლოდ ერთი წლისა 

7) სამინისტროს ჩავაბარე ჩემი რაპორტი 1935 წლის 15 მაისს 

8) წიგნები, 27 ყუთი ჩავაბარე 1935 წლის 1 ივლისს [თბილისის უნივერსიტეტში 

წასაღებად] (გვ.476) 
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დანართი #7 

ლევილში მცხოვრებთა სიები 

(თსუ, სდრ-630/ბერ-623) 

1) ნ.ჟორდანია 

2) ინა ჯორდანია 

3) რამიშვილი ნ. 

4) რამიშვილი მარო 

5) გეგეჭკორი ევ. 

6) გეგეჭკორი ოლია. 

7) ჩხენკელი კ. 

8) ჩხენკელი მაკ. 

9) კანდელაკი 

10)  თაყაიშვილი 

11) თაყაიშვილი ცოლი. 

12) ფირცხალავა 

13)  გვარჯალაძე 

14) გვარჯალაძე ბაბულია 

15) ურატაძე გრ. 

16) ურატაძე არიანა. 

17) ურატაძე მედუნია 

18) წერეთელი სიმონ. 

19) შარაშიძე დავით 

20) შარაშიძე ცოლი 

21) ჩხეიძე კარლო 

22) ჩხეიძე ცოლი 

23) ქავთარაძე კალე 

24) ჟღენტი გიორგი 

25) ნიჟარაძე 

26) ბერიძე შერიფა 

67) ყიფიანი რუბენ 

68) ლაბაძე 

69) ლაბაძე ცოლი 

70) მაჭავარიანი ვახ. 

71) მაჭავარიანი ქეთო 

72) მელია ილია 

73) მელია ცოლი 

74) მუსხელიშვილი 

75) მუსხელიშვილი ძმა 

76) ნოზაძე გოგი 

77) ნოზაძე ლიდა 

78) ნოზაძე ვიქტ. 

79) ორაგველიძე ნ 

80) ურუშაძე ნ. 

81) ურუშაძე ცოლი 

82) რამიშვილი ნინა 

83) რამიშვილი ბენო 

84) რამიშვილი მამია 

85) სარჯველაძე პ. 

86) სარჯველაძე თინა. 

87) სტურუა მ. 

88) სტურუა მათიკო 

89) სტურუა რუს. 

90) თაყაიშვილი ილია 

91) თაყაიშვილი თამარ 

92) თაყაიშვილი ეთერ 
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27) ფაღავა ლევან 

28) ფაღავა ოტია 

29) ახვლედიანი ბიჭიკო 

30) ყავრელიშვილი 

31) ყიფიანი ტუსია 

32) ყიფიანი ირენ 

33) ჟღენტი გ. 

34) მოსალოვა 

35) კალანდაძე ნესტან 

36) ჩიჩუა 

37) ანანიაშვილი 

38) არსენიძე 

39) ბერიშვილი მ. 

40) ბერიშვილი ქრ. 

41) ბოკუჩავა 

42) ბოლქვაძე გ. 

43) ბოლვაზე მ. 

44) ბოლქვაძე გ. 

45) შარაშიძე ვლად. 

46) შარაშიძე ცოლი 

47) შარაშიძე გოგი 

48) შარაშიძე თამარა 

49) შარაშიძე ფილიპე 

50) დალაქიშვილი 

51) დათიაშვილი დ. 

52) დათიაშვილი შ. 

53) ჯიბლაძე ვალია 

54) ერაძე გ. 

55) ერაძე ოლგა 

56) გოგვაძე ვ. 

93) თაყაიშვილი შალვა 

94) ტატიშვილი 

95) ტიტვინაძე ლევან 

96) ტიტვინაძე მად. 

97) წერეთელი გრ. 

98) წერეთელი ცოლი 

99) წერეტთლი გოგი 

100) წერეთელი   ეთერი 

101) ცინცაძე ნოე 

102) ვაშაძე 

103) ზაქარიაძე ვალია 

104) ქრისტინე ბელეზ. 

105) ჭელიძე ანტ. 

106) ჭელიძე ვალიკო 

107) ბენარ 

108) ბრიშნერ 

109) საღირაშვილი 

110) საღირაშვილი ნ. 

111) ჯაყელი 

112) პავლენიშვილი 

113) ფავლენიშვილი 

114) ჟორდანია ნათელა 

115) დავრიშაშვილი 

116) დელონ როი 

117) დელონ ეთერ 

118) ასთიანი ვანიჩ. 

119) ასათიანი ქეთო 

120) ერქომაიშვილი 

121) ერქომაიშვილი ანა 

122) უჩაძე 
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57) გოგვაძე ნ 

58) გორდელაზე ორესტი 

59) გორდელაძე რ 

60) გვეტაძე რ. 

61) გვეტაძე. 

62) ინასარიძე კ. 

63) პატარიძე თინა 

64) ხაბულიანი ჯ.  

65) ხაბულიანი ჟ. 

66) ქარსელაძე  

123) კედია ვალია 

124) დუე ჟაკ 

125) ეთერი ფალიავ დუე 

126) ილიმბარაშვილი 

127) კვიტაიშვილი 

    მემეარცხენე - 25% 

    სხვები 75% 
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დანართი #8 

თსუ, სდრ-635/ბერ-628 

შეთანხმება ლევილის მამულის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსტეტისათვის გადასაცემად. 

1993 წლის 7 ივლისი, პარიზი  

კომუნიკე 

პარიზი, მამული ლევილი 

 ჩვენ ქვევით ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ როგორც ერთი მხარე ლევილის 

მამულის უძრავ სამოქალაქო საზოგადოების ,,ქართული კერა“ს წევრების სახელით 

ბატონი აკაკი რამიშვილი და ქ-ნი ნათელა ჟორდანია, მეორე მხრივ, საქართველოს 

რესპუბლიკის წარმომადგენლები, იუსტიციის მინისტრი ბ-ნი კოტე კემულარია, 

თბილისი უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ბ-ნი როინ მეტრეველი, 

საქართველოს პარლამენტის წევრი ბ-ნი გურამ მუჩაიძე, სრულიად ქართველთა 

კონგრესის პრეზიდენტი ბ-ნი რეზო ცხეიძე, საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის ყოფილი მთავრობის 7 წევრის, ბატონების, ნოე ჟორდანიას, აკაკი 

ჩხენკელის, ნოე რამიშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის, ევგენი გეგეჭკორის, სამსონ 

ფირცხალავას და კონსტანტინე კანდელაკის ხელის მოწერით, 1928 წლის 30 აპრილს 

შედგენილი ანდერძის პირობებისა, რომ ლევილის მამული არის ნაყიდი საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის მიერ და ეკუთვნის საქართველოს 

დამოუკიდებელ რესპუბლიკას. 1958 წლის საზოგადოების კრებამ დაამტკიცა ერთხმად, 

რომ ლევილის მამული გადაეცემოდა თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ამასთან 

უნდა იქნეს გათვალისწინებული შემდეგი პირობები: ქვეყნის პოლიტიკური და 

ეკონომიკური სტაბილიზაცია, სრული დემოკრატიზაცია და ადამიანის უფლებების 

დაცვა.აგრეთვე, ლევილის მამული უნდა გამოცხადდეს საქართველოს ელჩის 

საზაფხულო რეზიდენციად, იმ პირობების უცილობელი დაცვით, რომ ლევილის 

ტერიტორიაზემცხოვრები ,,საქართველოს ემიგრანტების“, მათი ოჯახის წევრების 

უფლებები მათი სიცოცხლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული. ეს პირობები 

გავრცელდება პარიზში მცხოვრებ ემიგრანტ ქართველებზე, რომლებიც სარგებლობენ 
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ბინებით ლევილის მამულის ტერიტორიაზე. ლევილის მამულის გამგეობამ და 

საქართველოს მთავრობამ არ უნდა დაუშვან ლევილის ტერიტორიაზე ბინის დაკავების 

ახლი შემთხვევები. პირველი მხარე იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, მიანდოს 

საქართველოს რესპუბლიკას ლევილის მამულის ნასყიდობისა და სხვა (მამულის 

გამგებლობასათან და ფლობასთან დაკავშირებული) დოკუმენტების ფოტოპირები. 

მეორე მხარე, კისრულობს ვალდებულებას დოკუმენტების პირების ანალიზის 

მიხედვით აწარმოოს ლევილის მამულის საქართველოსათვის გადაცემის 

მოსამზადებელი სამუშაოები. საქართველოს რესპუბლიკის კომისია თავს იდებს 

დააყენოს საკითხი საქართველოს მთავრობისა და ხელისუფლების წინაშე ნოე 

ჟორდანიას, ნოე რამიშვილისა და სხვების სახელების უკვდავყოფის შესახებ. 

ლევილის მამულის გამგეობის სახელით:   საქართველოს რესპუბლიკის სახელით: 

 აკაკი რამიშვილი                კოტე კემულარია 

ნათელა ჟორდანია                        როინ მეტრეველი 

                                   გურამ მუჩაიძე 

                                      რეზო ჩხეიძე 
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დანართი #9 

(თსუ, სდრ-955/ბერ-948) 

,,საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის მიერ 

საფრანგეთში შეძენილი ლევილის მამულის (Leuvillle-sur-Orge) 

საქართველოსთვის გადმოცემის უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებათა 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 მაისის #836 

განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტის განხორციელების ფაზები 

(2017-2026) 

ცხრილი 1-პროექტის ძირითადი კომპონენტები და წინამდებარე განკარგულების 

პირველი მუხლის საფუძველზე გამოსაყოფი ჯამური თანხები (2017-2026წწ.) 

პროექტის ძირითადი კომპონენტები სავარაუდო 

ღირებულება (ევრო) 

ჯამი 

(ევრო) 

ლევილის მამულის შატო  2,100,000 

ბიბლიოთეკა, მედიათეკა და ე.წ. 

ქვაფენილიანი ეზო 

250,000 2,350,000 

მამულის სესასვლელი და მიმდებარე 

ტერიტორია (გუშაგის საცხოვრისი, 

ვიზიტორთა პარკინგი, და სხვ) 

250,000 2,600,000 

მრავალფუნქციური დარბაზის 

მშენებლობა პარკში 

500,000 3,100,000 

სტუმრის ოთახები და საცხოვრისები, 

ქართული აკადემიის სახელოსნოები (ე.წ. 

ჰამოსა და ორანჟერეის ტერიტორიები) 

1,000,000 4,100,000 

პარკის გაშენება/მოწყობა, ოდა სახლი 400,000 4,500,000 
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სხვა ხარჯები (მათ შორის, 

უსაფრთხოების, გალავნის აღდგენის, 

პროექტირების, ზედამხედველობის 

ჰონორარის და სხვ.) 

1,100,000 5,600,000 

სულ (დღგ-ს და ჰონორარების ჩათვლით)  5,600,000 

 

ცხრილი 2-წინამდებარე განკარგულებების პირველი მუხლის საფუძველზე გამოსაყოფი 

წლიური თანხები (2017-2026 წწ.) 

წელი 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

თანხა 

(ევრო) 

451, 

000 

741, 

000 

651, 

000 

701, 

000 

701, 

000 

651, 

000 

551, 

000 

451, 

000 

401, 

000 

301, 

000 

 

ცხრილი 3- პროექტის განხორციელების ძირითადი მიმართულებები (2017-2026 წწ.) 

წლები ძირითადი მიმართულებები შენიშვნა 

2017 სატენდერო და ადმინისტრაციული ღონისძიებები  

 ტექნიკური დავალების მიცემა და საპროექტო სამუშაოები  

 შატოს წყლისგან გათავისუფლების/პირველადი 

აუცილებელი სამუშაოები 

 

 5 საცხოვრებელი ოთახის მშენებლობა/მოწყობა  

 უსაფრთხოების ღონისძიებები(კამერები, და სხვ.)  

2018 შატოს რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის სამუშაოები  
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 გუშაგის ბინის რეაბილიტაციის/რეკონსტრუქცია  

 გალავნის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია  

 სტუმრის ოთახების მშენებლობა/მოწყობა  

2019 შატოს რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის სამუშაოები  

 სტუმრის ოთახების მშენებლობა/მოწყობა  

2020 შატოს რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის სამუშაოები  

 სტუმრის ოთახების მშენებლობა/მოწყობა  

 პარკში დარბაზის მშენებლობა  

 ბიბლიოთეკის, მდეიათეკის, ე.წ. ქვაფენილიანი ეზოს 

რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია/მოწყობა 

 

 პარკინგის მოწყობა  

2024 პარკში დარბაზის მშენებლობა  

 ბიბლიოთეკის, მდეიათეკის, ე.წ. ქვაფენილიანი ეზოს 

რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია/მოწყობა 

 

 პარკინგის მოწყობა  

2025 პარკის გაშენება/მოწყობა  

 კაფე-რესტორნის მოწყობა  

2026 პარკის გაშენება/მოწყობა, ოდა სახლი  

 კაფე-რესტორნის მოწყობა  
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დანართი #10 

ლევილის მამულის გეგმა-ნახაზები (საქმე#67) 
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