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იოსებ გრიშაშვილი და თბილისური ქართული 

ბესიკ ჯორბენაძე 

 

„როგორც ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის ფოლკლორმა იმოქმედა ჩემს 

პოეზიაზე, ისე ასიკო ცაგარელის პიესებმა შემაყვარა ქართული თეატრი და დრამატურგია“ 

— ი. გრიშაშვილის ეს სიტყვები ზუსტად და სხარტად წარმოგვიჩენს მისი შემოქმედების 

ბალავარსა და წარმმართველ იმპულსს. 

საქართველოს ყველა ცნობილი დედაქალაქიდან (მცხეთა, თბილისი, ქუთაისი...) 

თბილისს ყოველთვის გამორჩეული ადგილი ეკავა ქართველი ერის ცხოვრებაში. 

საქართველოს ყველა გზა, რწმენა, იმედი თბილისში იწყებოდა და თბილისსავე 

უბრუნდებოდა. 

თბილისი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი 

შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა, მუდამ გამოირჩეოდა თავისი 

ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის კილოთი. 

თბილისური კილო, თბილისური მეტყველება ჯერ კიდევ ბევრ რასმეს საიდუმლოს 

ინახავს და მას გამომზეურება და მოხმარება სჭირდება. 
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ქალაქური ჩუქურთმის ვარაყი უფრო ფერადოვანს, სისხლსავსესა და მოქნილს ხდის 

ენას. 

ქართული პოეზია და, საერთოდ, ქართული მწერლობა ბევრად არის დავალებული 

თბილისური მეტყველებითა და მოტივებით, რაც საკმაოდ უხვად იჩენს თავს ჯერ კიდევ 

ბესიკისა და ქართველი რომანტიკოსების შემოქმედებაში. 

არსებითად, ი. გრიშაშვილი ამკვიდრებს და ავითარებს იმ მიმართულებას, რომელიც 

ბესიკის პოეზიაში იღებს სათავეს. 

ბესიკმა, თავისი დროისათვის ერთ-ერთმა უგანათლებულესმა პიროვნებამ, კარგმა 

მცოდნემ როგორც ქართული, ასევე აღმოსავლური და ევროპული პოეზიისა, შეძლო 

ქართულ ნიადაგზე დაემყნო აღმოსავლური ჰანგი და ახლებური სხივოსნობა მიენიჭებინა 

მისთვის. ქართული კლასიკური ლიტერატურისა და აღმოსავლური აშუღური პოეზიის 

ნაკადები ორგანულად შეეერწყა ერთმანეთს მის შემოქმედებაში და თვისებრივად 

ახლებური კილოთი ახმიანდა. იმ პერიოდის აღმოსავლური ლირიკისათვის ნიშანდობლივი 

ვირტუოზული ტექნიკითაა დაწერილი „სევდის ბაღს შეველ შენაღონები, მოკრეფად 

მსურდა ვარდის კონები“, „ტანო ტატანო, გულწამტანო, უცხოდ მარებო“, თუ ბროლის 

კოშკივით ჰაეროვანი სტროფი: 

ცნობა მიმიღო და გული, 

ხედვით შემზღუდა ანამან, 

კვლავ მომკლა მისმან ციალმან 

და წელთა მიმოტანამან, 

კოკობსა ვარდსა ნარგიზმან 

აპკურა ცრემლი, ანამა, 



ჯობს, რომ არ ჰყავდეს მიჯნური, 

ან მოკლას ამისთანამან...“ 

აშუღური პოეზიის ყველა ატრიბუტია ამ სტროფში: წელთა მიმოტანაც, კოკობი 

ვარდიც და ნარგიზიც, მიჯნურიცა და შორით დაგვაც და მაინც რაოდენ არის დამუხტული 

ქართული ენის სიტკბოთი ყოველი სტრიქონი, რაოდენ მოხდენილად ახმიანებული 

ქართული სიტყვა, რაოდენ ზედმიწევნით გამოხატული მისი მუსიკალობა და სინარნარე. 

უეჭველია, 
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რომ ქართული ენის ეს შესაძლებლობანი პოეტს აშუღური პოეზიის, მისი პოეტიკის 

ზედმიწევნითმა ცოდნამ და შინაგანმა გათავისებამ მიაგნებინა. 

როგორც ითქვა, ეს პოეტური ნაკადი მძლავრად იჩენს თავს ქართული 

რომანტიკოსების შემოქმედებაშიც, განსაკუთრებით კი ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და 

გრიგოლ ორბელიანის პოეზიაში: „სიყვარულო, ძალსა შენსა“ და „გინდ მეძინოს“ უხვადაა 

ნასაზრდოები ამ სულისკვეთებით. ახლებურად გახმიანდა მუხამბაზური კილო აკაკი 

წერეთლის ლირიკაშიც. გავიხსენოთ თუნდაც მისი „ნახევარი ცხოვრების გზა გავლიე“ ანდა 

„თავო ჩემო, ბედი არ გიწერია“. 

ი. გრიშაშვილი სწორედ ამ კვალს გაჰყვა, ეს სულისკვეთება შეითვისა, ამ კუთხით 

დაამუშავა და თბილისურად ააელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები, თბილისური 

სიტყვით გაამდიდრა ქართული ენა, თბილისური მოტივებით — ქართული პოეზია. 
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თბილისის განუმეორებელი კოლორიტი, საოცარი უნარი, შეერწყა და თავის ყაიდაზე 

გარდაექმნა აღმოსავლურ-დასავლური ყოფისა და კულტურის მძლავრი ნაკადები, 

თბილისური მეტყველება, ქცევის მანერები მრავალმხრივ იქცევენ ყურადღებას და 

ამიტომაც მათ მკვლევარი და მჩხრეკელი არ დაჰლევია. 



თბილისი და თბილისელობა განსაკუთრებული ცნებებია ქართული კულტურის 

ისტორიაში. 

ი. გრიშაშვილი მთელი თავისი შეგნებით თბილისელი იყო და თბილისის 

მრავალფერად თემას არა მხოლოდ თავისი პოეზიით ენიაზებოდა, არამედ მეცნიერული 

გამოკვლევებითაც ეხმიანებოდა. სხვა რომ არაფერი, თუნდაც „საიათნოვა“ და „ძველი 

თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა“ იმდენი ღირსსაცნობი ფაქტის დამტევია თბილისის 

ყოფიდან და კულტურული ცხოვრებიდან, თანაც ისე პოეტურადაა ყველაფერი 

ხორცშესხმული, რომ დიდი სიყვარულის ხარკად ესეც იკმარებდა. 
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თბილისის მუდამ ჭრელი იყო მოსახლეობის ეროვნული შედგენილობით, მაგრამ 

ყოფა-ცხოვრების ქართული იერი და, რაც მთავარია, ქართული ენა ყოველთვის 

წარმართავდა მის სულისკვეთებას. ქართული ენა თბილისში არ დადუმებულა მაშინაც, 

როცა ისტორიული ტრაგედიების გამო საკუთრივ ქართული მოსახლეობა საკმაოდ 

გამეჩხერებული იყო. ქართული გალობა სიონში მაშინაც ისმოდა, როცა თბილისში 

ქართველს სხვა ერი სჭარბობდა. თვით თბილისელი სომხები და სპარსი აშუღები 

ქართულადაც ქმნიდნენ მუნასიბებს. სხვა რომ არა, ამის მაგალითად საიათნოვაც 

იკმარებდა. ქართულმა სიტყვამ ამ პოეტთა შმეოქმედებასაც შეაწია უანგაროდ თავისი 

მადლი. მათი შემოქმედებაც ერთი ეგზოტიკური ნაწილია ქართულენოვანი პოეზიისა. 

XX საუკუნეში თბილისური ჰანგის პოეტებს ქომაგად ი. გრიშაშვილი მოევლინა და 

თავის მხრივ თვითონაც მოინათლა ქალაქური პოეზიის მირონით. 

რა თქმა უნდა, თბილისის აშუღურ პოეზიას ბევრი ბიწიც და წუწიც ახლდა, მაგრამ 

არცთუ საგანგებო ჩხრეკით სხვა თანრიგის პოეზიასაც არანაკლებ აღმოაჩნდება სავსებით 

არაპოეტური ლექსები. 

თბილისის მრავალეროვნობა არასოდეს უშლიდა ხელს იმას, რომ დროთა 

განმავლობაში ჩამოყალიბებულიყო საკუთრივ თბილისელი მოქალაქის ტიპი, რომელშიც 



ორგანულად იყო შეხამებული სხვადასხვა ერისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებანი 

ქართული ენისა და ქართული ხასიათის პრიმატით: ვახუშტი ბატონიშვილი — 

„მსახლობელნი არიან ციხესა და სეიდაბადს სპარსნი მაჰმადიანნი, ხოლო ციხეს გარეთ 

უფროს სომეხნი და მცირედ ქართველნი, ქცევა-ზნით ქართულითა“. 
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თბილისი არასდროს ყოფილა წმინდა აზიური ქალაქი, ამ სიტყვის საყოველთაოდ 

დამკვიდრებული გაგებით. 

საქართველოში და, კერძოდ, თბილისში საუკუნეთა მანძილზე ხშირი სტუმრები 

იყვნენ რომიდან წარმოგზავნილი 
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კათოლიკე მისიონერები, რომლებიც სპეციალურ სასწავლებელსაც აარსებდნენ. 

თბილისი მასპინძლობდა უამრავ ევროპელ მეცნიერ-მოგზაურს, რომლებიც არა ერთ 

და ორ აღტაცებულ სიტყვას იმეტებდნენ თბილისელების მაღალი კულტურული დონის 

გამო. 

XVIII საუკუნის შუა წლებში თბილისში არსდება ფილოსოფიური სემინარია, სადაც 

ისწვალებოდა გრამატიკა, პოეტიკა, რიტორიკა, ლოგიკა, კატეგორია, მეტაფიზიკა, ფიზიკა, 

ფილოსოფია, საღვთო რჯული, საეკლესიო ისტორია, სამოქალაქო ისტორია. სწავლობდნენ 

ნათარგმნი და ორიგინალური სახელმძღვანელოებით. ერეკლე მეფის ანდერძში 

საგანგებოდაა აღნიშნული, რომ უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია გრამატიკის, 

რიტორიკის, ფილოსოფიისა და ლოგიკის დაუფლება, „თუ ამაზე მეტს მეცნიერებაში 

შევლენ და ისწავლიან, ის უმჯობესი იქნება, მაგრამ უამისობა არ იქნება“.  ერეკლეს მეფობის 

დროსვე იკიდებს ფეხს თბილისში ევროპული ყაიდის თეატრალური სანახაობანი, 

ძირითადად — რუსეთში ნავალ ახალგაზრდათა ინიციატივით. თუმცა, რა თქმა უნდა, არც 

იმის უარყოფა შეიძლება, რომ უჩინ-უწოდებო მოქალაქეებისათვის უფრო სახალისოცა და 



უფრო გასაგებიც იყო მარტივი გართობა-თამაშობანი, რომელთაც უმეტესწილად 

აღმოსავლური („აზიური“) იერი ჰქონდათ. 

ვახტანგ V-მ თავისი განთქმული სასახლე მტკვრისპირა ბაღნარში ფრანგ ოსტატებს 

ააშენებინა. XIX საუკუნის დასაწყისიდან უცხოელი ოსტატები მომრავლდნენ თბილისში და 

ევროპულად ნაშენები სახლებიც გახშირდა. თბილისის ახალი უბნები ევროპული ქალაქის 

იერს იღებდა, თუმცა ძველი ქალაქის ქუჩაბანდებში ისევ აღმოსავლური არქიტექტურა იყო 

მოწონებაში. 

ქალაქის არქიტექტურა უპირვლეს ყოვლისა ადამიანის ფსიქიკაზე ზემოქმედებს; 

შეფარულად, ყოველდღიურად, თანდათანობით აყალიბებს მის გემოვნებას. თბილისური 

ხასიათის კონტრასტები თბილისის არქიტექტურაშიც გამოვლინდა. მან კი, თავის მხრივ, 

თბილისელთა გემოვნებაზეც იმოქმედა. 

#22# 

გემოვნება კი განსაზღვრავს მისწრაფებასაც, სულისკვეთებასაც, მსოფლხედვასაც. 

საინტერესოა თბილისი, დანახული უცხოელის თვალით. 

ალ. პუშკინი: „ქალაქის უდიდესი ნაწილი აშენებულია აზიურად: სახლები პატარაა, 

სახურავები ბრტყელი, ჩრდილოეთ ნაწილში ამორთულია ევროპული არქიტექტურის 

შენობები და მათ ირგვლივ ჩნდება სწორი მოედნები. ბაზარი რამდენიმე წყობად იყოფა. 

დუქნები სავსეა ოსმალური და სპარსული საქონლით, რომელიც საკმაოდ იაფია, თუ 

მხედველობაში მივიღებთ საყოველთაო სიძვირეს, ტფილისური იარაღი ძვირად ფასობს 

მთელს აღმოსავლეთში“. 

ლ. ტოლსტოი: „თბილისი მეტად ცივილიზებული ქალაქია, იგი ძალიან ჰბაძავს 

პეტერბურგს და ეს მას კარგადაც გამოუდის. საზოგადოება რჩეულია და მრავალრიცხოვანი. 

ალ. დიუმა: „თბილისში სამოციდან სამოცდათხუთმეტ ათასამდე მცხოვრებია. მას 

აქვს სამოცი ფუტის სიგანის ქუჩები, სასახლეები, მოედნები, ქარვასლები, ბაზრები, თეატრი 



და ეკლესია, რომლებიც თავად გაგარინის წყალობით ხელოვნების შედევრებს 

წარმოადგენენ... უნდა გამოვტყდე, როცა თბილისში მოვდიოდი, მეგონა, ვნახავდი 

ნახევრად ველურ ქალაქს... თურმე ვცდებოდი. ფრანგული კოლონიის წყალობით, რომელიც 

უმთავრესად პარიზელი მკერავებისა და მოდისტებისაგან შედგება, ქართველ 

მანდილოსნებს შეუძლიათ იტალიური თეატრისა და განდის ბულვარის მოდას მისდიონ 

მხოლოდ ორი კვირის დაგვიანებით“. 

ასე რომ, ევროპული ნაკადი თბილისში საკმაოდ თვალსაჩინო იყო. 
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თბილისური ყოფის ყაიდა პოეზიაშიც გამოვლინდა. ორი ნაკადი — აღმოსავლური 

და დასავლური — ერთ მთლიანობად შეირწყა, რასაც საფუძველს საკუთრივ ქართული 

კლასიკა უნაყოფიერებდა. ამ მხრივ ნიშანდობლივია ალექსანდრე ჭავჭავაძისეული შეფასება 

თავისი შემოქმედებისა: „ჩვენი მესტვირეების მარტივს ყბედობას ევროპიული სიამოვნება 

მივეციო“. 

#23# 

თბილისშივე იყო აღორძინება ძველი ქართული ლიტერატურის ტრადიციებმა. 

თბილისის სტამბა ბეჭდავს და ავრცელებს ქართული და ნათარგმნი ლიტერატურის 

საუკეთესო ნიმუშებს. 

თბილისში მოღვაწეობენ ვახტანგ VI, სულხან-საბა ორბელიანი, ვახუშტი 

ბაგრატიონი, ბერი ეგნატაშვილი, სეხნია ჩხეიძე, პაპუნა ორბელიანი, ომან ხერხეულიძე, 

ანტონ კათალიკოსი, ბესიკი... 

თბილისი თავისის კულტურული ცხოვრებითაც მრავალფერადი იყო და ეს 

მრავალფერადობა საკუთრივ ქართულ ნიადაგზე იხვეწებოდა, იერს იცვლიდა და ახალს 

სულისკვეთებით იმუხტებოდა. 
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თბილისის იმთავითვე პოეზიისა და სიმღერის ქალაქი იყო. 

უკვე ითქვა, რომ აღმოსავლურ-დასავლური თეატრალური სანახაობანი მას არ 

აკლდა. ამას დავუმატოთ საკმაოდ მაღალი გემოვნების ლიტერატურული სალონები, 

იტალიური ოპერა („ყველა ოპერის სნეულებით იყო შეპყრობილი. აქეთ-იქიდან ისმოდა 

მხოლოდ სახელები როსსინისა, ბელლინისა, დონიცეტისა, ვერდისა და ასე გასინჯეთ, 

ვაგნერისაც. მეგონა, რომ ვიყავ არა გორგასლანის ქალაქში, არამედ მილანში, ანუ 

ვენეტიკაში“ — შენიშნავდა მიხ. თუმანიშვილი, ფსევდონიმით — „მოლაყბე“), 

მრავალრიცხოვანი სალიტერატურო დილები და საღამოები და გასაგები გახდება , თუ რა 

ადგილი ეჭირა სიტყვიერ და მუსიკალურ ხელოვნებას თბილისელთა ცხოვრებაში. 

და ერთი მრავლისმეტყველი ფაქტიც: 

„მცხოვრებთაგან ტფილისისათა გამორჩეულ იქმნენ კაცნი მამაცნი და მარჯვენი, 

რომელთაც აღირჩიეს წინამძღვრად თვისად კაცი ვინმე მსახიობი (რომელსაც საზანდრად 

უხმობენ). ესე იყო ერთი წარჩინებულთა ძე, საკრავთა და მსახიობთა მეფისათა, მუზიკი და 

კომენდიანტი. და ესე იყო უფროსი მსახიობთა შორის და ცნობილი იყო სამეფოსა შინა. ესე 

იყო გვარეულობითა და სარწმუნოებითაც ქართველი, რომელსაცა სახელს სდებდნენ 

მაჩაბელად. ესე მიუძღვა გუნდსა 

#24# 

მას ტფილისელთასა მტერთა ზედა და ეპყრა ხელთა მისთა ბარბითი. ე.ი. დაირა და 

უკრავდა მასზედა შადიანსა, ხმასა მას, რომელნ ლხინსა შინა დაუკვრენ ჟამსა შინა უმეტეს 

სიხარულისასა, ვინაიდან ხმა ესე განამხიარულებს“. 

ასე იგონებს კრწანისის ტრაგიკულ ბრძოლას თეიმურაზ ბაგრატიონი. 
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თბილისი კონტრასტების ქალაქია. 



ჩოხა, დოშლუღიანი ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინო, 

ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, 

დარბაისლური ქართული და კინტოთ კილოს ჟარგონი, პოეტური აღმაფრენა და 

უკიდურესი პრაგმატიზმი, რაინდული შემართება და ლაჩრული დაუნდობლობა, ვიწრო 

ქუჩაბანდები და ფართო პროსპექტები, ევროპული ყაიდის სასახლეები და მოხარატებული 

აივნებით დახუნძლული, ერთმანეთზე მიყრილი შენობები; „როცა თათრების მოლა 

სამგლოვიარო სურებს ღაღადებს, მაშინ ქართული სიონი მხიარულად ჰგუგუნებს, სომხები 

რომ აღდგომას აყენებენ, ებრაელები ტირიან“ (მიხ. ჯავახიშვილი); მაღალი ხელოვნებისაკენ 

მსწრაფი თეატრი და იაფფასიანი სანახაობანი, ყარაჩოხელი და კინტო, დახვეწილი 

ინტელიგენტი და ვაჭრუკანა მედროვე, სულიერ მწვერვალებს დანატრებული პოეტი და 

შარახვეტია ლოთი — ყველაფერი ეს ერთმანეთს ეხამებოდა, თანაარსებობდა, ერთნაირად 

ქმნიდა ქალაქის განუმეორებელ, კოლორიტულ სახეს, ყველას ერთი რამ აერთიანებდა: 

ყველა თბილისელი იყო,  ყველას თბილისის მადლი ეცხო და თბილისის დაღი ესვა. კარგიც 

და ცუდიც თბილისური ჰქონდათ. 

კონტრასტულია თბილისელის ბუნება. 

მსოფლიოს ცივილიზაციის მწვერვალებს ესწრაფვის, ათასგვარი ფილოსოფიით 

იტვირთება და იმავდროულად ორთაჭალის ბაღებში თუ მტკვარში კამეჩებივით ჩაყრილ 

ტივებზე ქეიფით ათენებს ღამეებს; დილით რომ ნატიფ იტალიურ მოტივებს ღიღინებს, 

ღამით დუდუკის კვნესით იბანგება, „ჩაკრულოს“ 

#25# 

ჟრუანტელით იგზნება და ცხელ გულს დილის საარით იგრილებს. 

გაორებული, კონტრასტული დამოკიდებულება აქვს თბილისელს თვით 

პოეზიისადმი. 

გრიგოლ ორბელიანი აღშფოთებით წერდა: „საკûრველია, ჩûჱნი ქართული ენა რათ 

გაასომხეს ასე უწყალოდ? მაგრამ მიზეზი ესრეთის ცûლილებისა შევიტყვე დღეს, „დროების“ 



№44-დამ, რომელსშიაცა ვიღაცა ჰსწერს, რომ „ახალი სტილი შემოდის“. ამ სიტყვამ უფრო 

გამაკვირვა და შემაწუხა. რათა ჰგონიათ ეს სტილი ახლად? ჰსწორედ ამ ენით ლაპარაკობენ 

თბილისის ბაზარსში სომხები, ურიები, თათრები“... 

და იმავდროულად იგი თბილისური ბოჰემის ტრფიალი იყო, აშუღური პოეზიით 

გატაცებული: 

„ეს რა ცეცხლში ჩავარდნილვარ, სადა ვარ? 

გული მეწვის, სასიკვდილოდ მზადა ვარ! 

. . . 

საკინძ ჩამოხსნილი, ხელში ჯამითა 

სიხარულით ვსვამდე შენ სადღეგრძელოს!“ 

ანდა: 

„ბედსა რად ჰსწყევლი? რად ჰსწუხარ? 

რას გარგებს სულმოკლეობა? 

შე უგუნურო, დალიე, 

ქვეყანა შენი იქნება!..“ 

აკაკი წერეთელი გრიგოლ ორბელიანს ლოპიანას შექებას უსაყვედურებდა, ცოდვად 

უთვლიდა: 

„რას აკეთებ? გიკვირს განა, 

რომ შეამკე ლოპიანა? 

ჩვენ არ მოგვწონს შენისთანა 

ენა-წმინდა, გულ-სატანა“... 



და ...თითონაც ვეღარ წაუვიდა მუხამბაზის ხიბლს: 

„რომ იცოდე ჩემი გულის დარდები, 

გეფიცები, ტურფავ, შეგიყვარდები. 

ცაზედ მზეა, ქვეყანაზედ შენა ხარ! 

შეცდომით ძირს ჩამოსული ზენა ხარ! 

შაქრის გულო, ბულბულისა ენა ხარ! 

სიხარულო, ჩემის ცრემლის დენა ხარ! 

#26# 

ეკლით ნუ მჩხვლეტ... დამიბრუნე ვარდები!“ 

დიახ, კონტრასტების ქალაქია თბილისი, კონტრასტულია თბილისელის ბუნებაც. 

თბილისი განწყობის ქალაქიცაა. 

ხან ახლოს არ მოგიკარებს, ხან ფიანდაზად გაგეგება. 

ხან სამუდამო განშორების საღერღელს აგიშლის და მერე თავს მოგანატრებს... 

განუმეორებელია თბილისის ეშხი და მადლი! 

თბილისში ყველა ფენას თავისი პოეტი ჰყავს, თავისი ჰანგი აქვს, თავ-თავისი 

მისწრაფებებით საზრდოობს. და მაინც არის ისეთი რამ, რაც მათ ყველას აერთიანებს — ესაა 

თბილისური სულისკვეთება... 
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ქალაქის ენა, თბილისური კილო, მეტყველება! 

ჯერ კიდევ რამდენი ამოუცნობი საიდუმლოს დამტევია იგი! 



ქალაქური მეტყველება ისეთივე შემადგენელი ელემენტია ეროვნული ენისა, როგორც 

ცოცხალი დიალექტებია. 

ქალაქური მეტყველება ის ნაირსახეობაა ეროვნული ენისა, რომელშიც ყველაზე 

უფრო რელიეფურად, გამჭირვალედ, მთელი თავისი მრავალმხრივობით წარმოჩნდება ამ 

ენის შესაძლებლობანი, უნარი, შეინაკადოს როგორც საკუთრივ მისივე დიალექტური 

წყაროები, ასევე სხვა ენათა საუნჯენი. 

ქალაქისათვის იმთავითვე ორი რამ არის ნიშანდობლივი: ერთი ერის სხვადასხვა 

ეთნიკური ელემენტების თავმოყრა და სხვა ერების წარმომადგენელთა მყოფობა, რაც 

უშუალო ზეგავლენას ახდენს ქალაქურ მეტყველებაზე. 

ქალაქისათვის საერთოდ დამახასიათებელია პოლილინგვიზმი (მრავალენიანობა), 

მით უმეტეს ისეთი ქალაქისათვის, როგორიც თბილისია. 

გარკვეულ პერიოდში ქალაქში იქმნება თავისებური  
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კონგლომერატი სხვადასხვა დიალექტური მეტყველებისა, უხვად შეზავებული 

უცხოენოვანი ელემენტებით. 

ეს ენობრივი კონგლომერატი თანდათანობით იწმინდება, განსხვავება ნიველირდება, 

მსგავსება წინ წამოიწევს ხოლმე. წარმოიქმნება ერთიანი სისტემა, რაც სისტემას მოერგება — 

რჩება, რაც არა — უკუიგდება. 

თბილისურმა ქართულმა საუკუნეების მანძილზე განახორციელა ენის 

თვითგანწმენდისა და თვითგანმტკიცების მისია. 

ახალ ქართულ სალიტერატურო ენას თბილისში ეყრება საფუძველი (არნ. ჩიქობავა). 

დავით აღმაშენებლის მიერ 1122 წელს თბილისის გათავისუფლებამ და ამის საფუძველზე 

უძველესი ქართული პოლიტიკურ-კულტურული ცენტრის აღდგენამ დასაბამი მისცა ახალ 

მიმართულებას ქართული ეროვნული ენის განვითარებაში. 



ვერ ვიტყვით, რომ ეს მიმართულება ყოველთვის სწორხაზოვანი და ქართული 

ენისათვის სასარგებლო იყო. ქართული ენა თბილისშივე ხშირად შერყვნილა, შემღვრეულა 

და გადაგვარების საფრთხის წინაშე დამდგარა. 

რამდენიმე ნიმუში: 

„ქ. ნებითა ღვთისათა ჩუენ, მეფეთ მეფემან, ჴელმწიფემან პატრონმან როსტომ ესე 

ყანუნლამა და ციხის კარის ფული საქმე ასრე გავარიგეთ და გავაჩინეთ ბედნიერის ყაენის 

რაყმის საქმითა“ (1639 წ.). 

ეს არის ამონარიდი მეფის განჩინებიდან. ადვილი წარმოსადგენია, რა ვითარება 

იქნებოდა დაბალ ფენებში, სადაც სალიტერატურო ენის წესებს ნაკლებ შემზღუდავი ძალა 

ჰქონდა. 

„ჰროდენს დამეჭირა და ციხის თათრისგან ალიჩალაბისაგან ნასყიდი ერთი დუქანი 

რასატბაზარში მიმანთ ზურაბას შვილის გასპარას დუქნისა და ჰექიმი მკრტუმას დუქნის 

შუა რომ სირაჯი ბეროამ რომ ზის, თავისის უკანა ოთახითა, გასყიდვა მოვინდომე“ (1719). 

ეს ორიოდე ნიმუშიც აშკარას ხდის, თუ დროდადრო რა საფრთხის წინაშე დგებოდა 

ქართული ენა. 

მაგრამ ეგ არის: ჟამიდანჟამზე კედლები ამოჰყავდათ 
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უსწორო და დასანგრევად განწირული, თორემ საძირკველი კვლავ მტკიცე იყო და 

გამძლე. 

თბილისურ ქართულს საძირკველს ქართლური კილო უმაგრებდა. ეგ კავშირი 

ცოცხალ, ფერადოვან ხალხურ მეტყველებასთან არასოდეს გაწყვეტილა და ყოველგვარი 

ახალი ნაკადი ამა თუ იმ დიალექტისა, ამა თუ იმ უცხო ენისა საბოლოოდ ისევ და ისევ 

ქართული ენის ბალავერს მორგებია, მას დაჰფუძნებია, მასთან შეხამებულა და მის თარგზე 

გაჩალხულა. 



ადრეულ პერიოდში თბილისური ქართული ნაკლებ აისახა ქართულ მხატვრულ 

ლიტერატურაში, რადგან იმ ხნის ქართველი მწერლები ფხიზლად ინარჩუნებდნენ 

ძველქართულ ლიტერატურულ ტრადიციებს. ამიტომაც ქალაქურ მეტყველებაზე გარკვეულ 

წარმოდგენას მხოლოდ იმდროინდელი სიგელ-გუჯრები, ნასყიდობის ხელწერილები, 

თამასუქები და სხვა მისთანა საბუთები თუ შეგვიქმნიან. 

მაგრამ XVIII საუკუნიდან თბილისური ქართული სულ უფრო და უფრო იჩენს თავს 

ქართული ლიტერატურის ნიმუშებშიც. ამ მხრივ, სხვა რომ არაფერი, ბესიკის პოეზიის ენაც 

ფრიად საცნაურია. 

ი. გრიშაშვილს თბილისური მეტყველებისადმი დამოკიდებულებაც ანათესავებს 

ბესიკთან. 

ეს დამოკიდებულება იმთავითვე გააზრებული იყო მისთვის. 

„ქალაქის მოსახლეობა მუდამ ჭრელი და მრავალფეროვანი იყო, — აღნიშნავდა ი. 

გრიშაშვილი, — მაგრამ იგი ყოველთვის თავისი ენით მეტყველებდა: ეს იყო ქალაქური ენა. 

ქართული ენის ბგერაში ხშირად ისმოდა არაბულ-სპარსული, სომხური სიტყვები, მაგრამ ეს 

სიტყვები ყოველთვის შესისხლხორცებული იყო ქართული ენის ცოცხალ გამოთქმასთან. 

თბილისმა ფრთხილად მოანარუქა სხვადასხვა ერის წახნაგოვანი სიტყვები და მისცა 

თავისებური ეშხი და მზეოსნობა. თანდათანობით ეს სიტყვები იმდენაად შეცვლილა და 

ხშირად ქართული გამოთქმისათვის ისე შნოიანად გაკეთებულა, რომ ამ ლექსიკას ვერც 

სპარსელი და ვერც სხვა რომელიმე ერი მხოლოდ თავის საკუთრებად ვეღარ მიიჩნევს“. 
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„აშუღური კილო სპარსეთის ყონაღობის დროს დაიწყო ჩვენში“ — შენიშნავდა ი. 

გრიშაშვილი. აშუღური პოეზიის ხიბლი ერთნაირად ბანგავდა მბრძანებელთა სასახლეებსაც 

და ღატაკთა ქუჩაბანდებსაც. დროთა ვითარებაში ეგ „სპარსული ჰანგი“ ისე 

გათბილისურდა, რომ ვერც გამსესხებლი და ვერც მსესხებელი მასში საწყის ნაკადს ვეღარ 



მიაგნებდა. „ორთავ თვალის სინათლევ“, „ვაი, რა დავკარგე“, „მშვენიერთა ხელმწიფავ“ — 

თბილისური მოტივებია უკვე, უკეთ: გათბილისებული ჰანგები. 

აშუღური პოეზია საქართველოს მეფეთა სასახლეებშიც სანიაზო ხილი იყო. აკი თვით 

საიათნოვაც სიამაყით აცხადებდა: 

„საქართველოს მეფის საზანდარი ვარ!“ 

შემდეგ კი მეფეთა სასახლეებიდან ქუჩებსა და მოედნებზე გამოვიდა, დახვეწილი, 

საგანგებოდ დამუშავებული ხატოვანი სტანდარტების წილ მიწიერი სახეებით შეივსო, 

პრაგმატული გონებისათვის მიუწვდომელი და გაუგებარი (და, მასთან, სავსებით 

გამოუსადეგარიც!) სახეები პლებეური ყოფისათვის ნიშანდობლივმა რეალიებმა შეცვალა: 

ქალის ლოყაზე ხალს „ინდის პილპილს“ უწოდებენ, სატრფოს სუნთქვა „მიხაკ-დარიჩინის 

სურნელებას“ აგონებთ, თვით სახე კი „თეთრი ქაღალდია“, ქალის მკერდი — „ოქროს 

ფიცარი“. 

ი. გრიშაშვილი უხვად საზრდოობს ქალაქური გამოთქმებით და ამით აფერადოვნებს, 

ავარაყებს, უფრო ხორცსავსესა და კონკრეტული სიტუაციისადმი მორგებულს ხდის 

სათქმელს. 

დავასახელოთ რამდენიმე ნიმუში. 

„და რა გასაკვირველია, რომ მის სიყვარულსაც თაბაუთი ჰქონდეს: ეხლანდელ 

დუქანდარ-ყარაჩოღელებს იმდენად მოსწონთ ქალი, რამდენადაც იგი მოსქოა, ხორციანი და 

ფაშფაშა აღადედაკაცივით“. 

ან „ეს ჩამოთვლილი პოეტები კი უხეირო დერციკები იყვნენ, რომელნიც სხვა პოეტთა 

საკერებლებით უხვად აშულალებდნენ თავიანთ დაკონკილ სამოსს“. 

ან: „საიათნოვა სულ სხვა კოჭი იყო: სულ ალჩუზე ჯდებოდა!“ 
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ან თუნდაც: „თბილისის ნერვია ქართველთა ჯანისა“. 



ი. გრიშაშვილი არცა მალავდა, პირიქით, სიამაყით აცხადებდა: „პირადად მე, 

როგორც აღმოსავლურ მგრძნობელობის თანამოინახეს, მიყვარს ეს თბილისური ჯიშიანი 

სიტყვები. თბილისური სიტყვა და გამოთქმა თავისი მოცულობით და სპეციფიკური 

ვითარებით მეტად ხატოვანია და ლეგენდარული. ამიტომ არის, რომ ამ ენის კრიალოსანს 

არა ვფანტავ ონავარ ხელით, ყოველივე გამოთქმას სათუთად ველოლიავები, ვიჭერ ყოველ 

ცალკეულ სიტყვას და ვსვამ იქ, სადაც მისი ბადალი სიტყვა არ მოგვეპოვება“. 

პოეტს სპეციალური ლექსიკონიც შეუდგენია („თბილისის ქართული ლექსიკა“), 

სადაც ასეთი სიტყვებია შესული: ჩაროზი, სათლი, თამასა, შიმშა, ორთომელი, ნიაზი, 

მალალი, ნარაჯი, სალთი, გულამბარი და სხვანი. მასვე შეუკრებია „ყარაჩოღული სიტყვები 

ქართულ ენაში“, რის გამოც შენიშნავდა: „თბილისის ეგრეთწოდებული „ყარაჩოღული 

სიტყვები“, რომლითაც ჩვენი ძვლები ლაპარაკობდნენ და ამჟამად არც ახალი მწერლების 

ნაწერებიდანაა განტვირთული, არის ქართული ენის შემადგენელი ნაწილები, მისი ჯიგარია 

და არა გარმიანული სიტყვები“. პოეტის ეს მოსაზრება ფრიად ანგარიშგასაწევია. სწორია 

ისიც, რომ „ზოგი სიტყვა თბილისში უფრო შემონახულა, ვიდრე საქართველოს რომელიმე  

სხვა კუთხეში“ და ამიტომაც ქართული სალიტერატურო ენა მხოლოდ მოიგებს, თუკი ამ 

სიტყვებს მოირგებს და დაამკვიდრებს. „არავინ უნდა შეშინდეს ქართული ენის სიჭრელით. 

უხსოვარ დროთაგან მიღებულ მასალას ვერ შეუძლიან დაამახინჯოს ენა, რომლის 

სილამაზეც ჩვენ უნდა ვეძებოთ მის საერთო აგებულებაში, მის საერთო ბუნებაში, მის 

საერთო სინტაქსში“, — მართებულად აღნიშნავდა ი. გრიშაშვილი. 

თბილისური მეტყველება სხვა ცოცხალი ქართული კილოკავების მსგავსად არის 

სალიტერატურო ენის შემავსებელი, გამანედლებელი და მაცოცხლებელი. 

8 

როგორც ყოველივე თბილისურისადმი, თბილისური ქართულისადმიც ორგვარი, 

ურთიერთსაწინააღმდეგო და ურთიერთგამომრიცხველი დამოკიდებულებაა საცნაური. 
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ერთი მხრივ: „ეს გუნდი ჩაივლის ნახშირის მოედანზე შუა ბაზარში და იქ ჰკრეფს 

ნამდვილს ქართულს სიტყვებს... ვის იამება ჭკვიან კაცთაგან ლაპარაკი, თუ მას ამოზდის 

ნივრისა და არყის სუნი. რაც შეეხება ნამდვილს ქართულს ენას, ბაზარში ნუ დაუწყებენ 

ძებნას და სხვაგანაც ყველგან იპოვნიან“ (გ. ბარათოვი). 

მეორე მხრივ: „საზოგადოდ ქალაქელი სომხობა და მასთან ქართველობაც კიდევ 

ლაპარაკობს ისეთ ქართულს, რომ გულდასმით დამკვირვებელი არაერთ ძვირფას სიტყვასა 

და სიტყვის საქცევს უპოვის. თქმა არ უნდა, ქალაქი, ფრთხილისა და ხელოვანის მუშაკის 

მომლოდინე, ჩვენი ენის საუნჯეს მრავალ ობოლ მარგალიტს შესძენს, მხოლოდ მეტის-

მეტად საჭიროა ფეხი მოიკიდოს ჩვენს მწერლობაში მისმა მოხდენილმა და შნოიანმა 

საუბრის კილომ, რომელიც ღირსია ამ პატივისა, როგორც ჩვენი მოქალაქეობრივის 

ცხოვრების სათავეში მდგომი. და თუ ეს პატივი არ ვაღირსეთ, ქალაქი ვერ ითავადებს“ (პ. 

მირიანაშვილი). 

ორივე ეს მოსაზრება მართებულია. ორივეს აქვს საფუძველი, ოღონდ უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ ეს მოსაზრებანი არსებითად ორ სხვადასხვა მოვლენას მიემართება. 

და, მართლაც, თბილისში ერთმანეთის გვერდით, ერთსა და იმავე უბანში და ერთსა 

და იმავე ქუჩაზე ისმოდა ორი ძირეულად სხვადასხვა ენობრივი ღირებულების მქონე 

ქალაქური მეტყველება. 

ერთი მხრივ: 

...„ესე ნასყიდობის წიგნი მოგეცი მე, ჩითახანთ მელქოას შვილი ჩითახამ, შენ, 

თუმანიანთ იასეს შვილი პაპოას. ასე რომ ყარაბუდაღს დაღისტანში ერთი თათრის ბიჭი, 

ბაიდრელი, აღა სახელათ, მეყიდნა, ათი თუმანი და შვიდი მინალთუნათა...“ 

(დოკუმენტები თბილისის ისტორიისათვის, I, თბ., 1962, №207). 

მეორე მხრივ: 



...„შახიანი ბიჭი ვიყავი, როცა ქოჩიანთ სონაზე ჯვარი დავიწერე, აი, ეს განიერი 

შარვალი მეცვა. იმ შარვლიდან ორი 
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შარვალი გამოვიდა და დღეს იოლას მივდივარ. ჩემ ცოლს ატამანის კაბა ეცვა. 

ანტიკასავით დავდიოდით... მე ამ ორმოცდაათი წლის წინათ დავილოცე. მირუაანთ ბაღში 

დიდი სადილი იყო გამართული და სამ დღეს ზურნით ვქეიფობდით“ (მასალები 

საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტომი III, ნაწილი I, 

თბ., 1983, გვ. 190). 

განსხვავება აშკარაა და ხელშესახები. პირველი არგოა, მეორე — თბილისური 

დარბაისლური ქართული. 

თბილისის ენა უმეტესწილ უმართებულოდაა გაიგივებული არგოსა და ჟარგონთან. 

თბილისური არგო და ჟარგონი ცალკე კვლევის თემაა. რა თქმა უნდა, არგოც და 

ჟარგონიც ქალაქური მეტყველებით საზრდოობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ უდღეური 

წანაზრადებია ძირძველ, ფესვმაგარ და შტომრავალ ხეზე. 

არგოსა და ჟარგონს საკუთარი საყრდენი არა აქვთ. ამიტომაც მერყევნი არიან და 

ყოველი ახალი თაობა თავის ყაიდაზე ცვლის მათ. ეს ცვლა საკუთრივ ცვლილებაა მხოლოდ 

და არა განვითარება ენისა. დროთა ვითარებაში არგო და ჟარგონი სულ უფრო ნაგვიანდება, 

მძიმდება და ხენეში ხდება. ის კი, რასაც ქალაქური კილო, ქალაქური მეტყველება ჰქვია, 

პირიქით, დრო და დრო იწმინდება, წახნაგოვანი ფორმები იხვეწება და უცხო სხეულად 

შემოჭრილი ფორმები დავიწყებას ეძლევა. იგი განუწყვეტლივ ვითარდება და 

იმავდროულად არასდროს კარგავს თავის თვითმყოფად იერსახეს, რადგან არასდროს 

წყვეტს კავშირს თავის მასაზრდოებელ სათავეებთან. 

ვ. ჰიუგო საგანგებოდ დაინტერესდა არგოთი. ეს მეტყველება წმინდა მხატვრული 

თვალსაზრისით ენიაზებოდა მას და ამიტომაც მის ვარაუდებს სულ სხვა ფასი აძევს, ვინემ 

საკითხისადმი წმინდა ენათმეცნიერულ მიდგომას ექნებოდა. 



არგოზე მთელი ტრაქტატია ჩართული მის რომანში „საბრალონი“. 

რითი იქცევს ყურადღებას არგო? 

რა ჰკვებავს მას, როგორ იქმნება იგი, რა ეყრება მას საფუძვლად? 

უპირველეს ყოვლისა — სიტყვათშემოქმედება. ეს სიტყვები 
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განკერძოებით დგანან, ზოგჯერ ამაზრზენნი არიან, მაგრამ იმავდროულად მათ აქვთ 

საოცარი გამომსახველობითი უნარი, ზუსტად ახასიათებენ მისი მთქმელის სულისკვეთებას 

და მის ადგილს საზოგადოებაში. 

მეორე საფუძველი კი მეტაფორაა. ესაა თავისებურება იმ ენისა, რომელიც ესწრაფვის 

ყველაფერი თქვას და იმავდროულად ყველაფერი დაფაროს. არგო მისი მფლობელის 

პოზიციიდან აფასებს გარესამყაროს და მისი დაშიფრული გამოთქმანი მხოლოდ მასზე 

მეტყველებისათვის არის გასაგები. 

თბილისურმა არგომ შვა ი. გრიშაშვილის ეს სტრიქონები: 

„ვახ, რამდენი დარდუბალა თავს გადამხდა, გახსოვს, იმ დღეს? 

უჰ, მე შენი... სული ვჭამე! 

ბარაშკაჯან, არ შეგცივდეს!“ 

თბილისური კილოთი ნაკვებია: 

„მსურს მის ტუჩებს დავაკვდე, დავეწებო, 

მოვიკრიბო სუსტმა დევის ძალები; 

გულის კლიტევ, სამოთხის გასაღებო, 

სად შენა და სად იმისი თვალები!“ 



რა თქმა უნდა, ხშირად მხოლოდ ერთი ნაბიჯია წუწიან არგოსა და დარბაისლურ 

ქალაქურ კილოს შორის, იქნებ ბევრსაც არევია ეს ერთი ნაბიჯი, მაგრამ ეს ცოდვა იმ 

გზაარეულს უნდა მოეკითხოს და არა თბილისურ ქართულს. 
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თბილისის ყოველ უბანს თავისი კილოკავი ჰქონდა: ანჩისხატის, ხარფუხის, 

მტაწმინდის, ვერის, კუკიის, ჩუღურეთის, ავლაბრის, შავსოფლის... 

თბილისურმა მეტყველებამ მრავალი კილო შეირწყა, მრავალი სიტყვა, გამოთქმა და 

წარმოთქმა შეითვისა, თავის დარჯაკში გადაამუშავა, გადაადნო და თავის ყაიდაზე 

აახმიანა. ისე კი, რომ ეს კილო ყველასათვის ნაცნობი და მისაღები აღმოჩნდა. 

აქ სოციალური და პროფესიული დიალექტების ცნებაც 

#34# 

უნდა მოვიშველიოთ. ქალაქის სხვადასხვა ფენასა და სხვადასხვა ხელობას თავისი 

სპეციფიკური მეტყველება ახასიათებდა. ამიტომაც თბილისური მეტყველების 

დიფერენცირება სოციალურ და პროფესიულ დიალექტებად აუცილებელია. ოღონდ 

საერთო, საკუთრივ თბილისური ნიშატი ყველა ამ კილოკავში გამოსჭვივის. ესაა სწორედ 

მათი გამაერთიანებელი, დამაკავშირებელი, სხვა ქართულ კილოთაგან გამომრჩევი. 

ი. გრიშაშვილი სწორედ ამ საერთო თბილისური მეტყველების თარგს უდებს 

საფუძვლად თავის შემოქმედებას, ოსტატურად ხვეწავს ძველი თბილისის ამა თუ იმ 

უბნისათვის დამახასიათებელ წახნაგოვან სიტყვებს და დარბაისლურ თბილისურ 

მეტყველებას უხამებს. მისი სიტყვიერი მარაგის, ფრაზეოლოგიის, მხატვრული სახეების 

მასაზრდოებელი წყარო ქართული ენის თბილისური დიალექტი იყო. ბუნებრივიცაა: 

თბილისი იყო მისი თვალსაწიერი, დასაწყისი და დასასრული მისი არსებობისა. მისთვის 

ხომ სწორედ „თბილისური ხედვა“ იყო ის ნიადაგი, რომელზედაც თავისი პოეზიის 

ყვავილეთს ახარებდა. იგი თბილისმა შექმნა, თბილისმა ასწავლა სიყვარული და მასაც 

თბილისურად უყვარდა ქალიც და ძველი ქალაქური ყოფაც; თბილისელის თვალით 



დანახულ საქართველოს ეთაყვანებოდა. მასზე ზედგამოჭრილი იყო გრიგოლ ორბელიანის 

ნათქვამი: „კაცს შეუძლიან ყველგან იყოს, თუნდაც იაპონიაში, თუნდაც შვეციაში, თუნდ 

ინგლისში, მაგრამ ცხოვრებით კი მარტო ტფილისში უნდა იცხოვროს!“ 

ი. გრიშაშვილს მართლაც გატაცებით უყვარდა თბილისი — „ეს პოეზიის ძველი 

აკვანი, ეს დარდიმანდული ბოჰემა, ეს საქართველოს მთრთოლვარე გული...“ 

უყვარდა მისი კილო, თბილისური სიტყვები, ქალაქური ხატოვანი გამოთქმები... 

მაინც რა მისცა თბილისურმა მეტყველებამ, თბილისურმა კილომ ქართულ ენას, 

რითი გაამდიდრა იგი? 

უპირველეს ყოვლისა, სწორედ თბილისში გამომუშავდა საერთო-ქართული 

სამეტყველო თარგი, კოინე, რომელმაც განსაზღვრა ქართული სალიტერატურო ენის 

შემდგომი განვითარების გეზი. 

#35# 

თბილისში შეიქმნა საერთო-ქართული, სალიტერატურო წარმოთქმა, ინტონაცია. 

თბილისმა ინტერნაციონალური ჟღერადობა მიანიჭა ქართულ ენას. 

თბილისურმა მეტყველებამ შინამრეწველობის მრავალი ტერმინით გაამდიდრა 

ქართული ენა, რომელსაც უხვი მარაგი ჰქონდა მიწათმოქმედებასთან და ნადირობასთან, 

ასევე საომარ მოვლენებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიისა, მაგრამ ნაკლებ — 

ხელოსნური მეურნეობის წარმომსახველი. 

თბილისური მეტყველებიდან შედის საერთო ქართულ ენაში ქალაქური ყოფის 

ამსახველი სიტყვებიც. 

თბილისმა შეავსო ქართული პოეტური სიტყვა ახალი პოეტური ხატებით. 

და კიდევ: თბილისური ქართული წაბაძვის საგანი გახდა, რამაც საფუძველი შეუქმნა 

თანამედროვე ქართულ კილოკავთა დაახლოებას. 



ანუ: თბილისური ქართული ის თარგია, საძირკვლად რომ ედება თანამედროვე 

ქართულ სალიტერატურო ენას. 
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თბილისს თავისი ანდაზებიც ჰქონდა შექმნილი, სადღეგრძელოებიც თავისებური 

იცოდა. 

თბილისური ანდაზებია: 

„პირველ ლუკმას მეორე ლუკმა ვერ მიეწევა“. 

„იმდენი ნამუსი აქვს, რამდენიც ქათმის კვერცხს — ბალანი“. 

„ორი ჯამბაზი ერთ თოკზე ვერ გაივლის“. 

ძველი თბილისური სადღეგრძელოები ხომ მრავლად იპოვება ქალაქურ ყოფაზე 

შექმნილ მოთხრობებსა თუ პიესებში: 

„ეს გაუმარჯოს იმ კაცს, რომელიც ეხლა ჩვენ წინ გაივლის, ჩვენს ავს ნახავს, წავა და 

კარგს ილაპარაკებს“. 

„ესეც გაუმარჯოს იმ მებაღეს, რომელი მებაღეც ვენახში გაივლის, დაწოლილ ვაზს 

შეამჩნევს, წმაოაყენებს, ახეირებს, ნაყოფს გამოაღებინებს, დაჰკრეფს, დასწურავს, თითონაც 

დალევს და ჩვენც დაგვალევინებს“. 

#36# 

„ეს გაუმარჯოს იმ ტივს, რომელსაც ადიდებული წყალი დაშლილს ჩამოიტანს, ერთი 

ტივის ხე ორთაჭალაში ყასიდად გაიხიდება, რომ ჩვენისთანა საწყალმა ხალხმა ზედ გაიარ-

გამოიაროს“. 

ი. გრიშაშვილი მრავლად დასესხებია ამ რიგის გამოთქმებს. ზოგჯერ — თითქმის 

სიტყვა-სიტყვით: 

„ესეც, ბიჭებო, გაუმარჯოს, 



იმ ხეს, რომელიც 

წყლის პირასა დგას, წყალს სდარაჯობს 

წყალის მდომელი, 

მაგრამ ვის ესმის ღაღადისი 

დაღვრილი ხმებად, — 

ხე წყლის პირას დგას და შტო მისი 

უწყალოდ ხმება!“ 

მაგრამ უმეტესწილ, რასაკვირველია, ფუჭი იქნება, თუკი მის ნაწერებში ამ 

გამოთქმათა ზედმიწევნით გამეორებებს დავუწყებთ ძებნას. არა, მასთან ის განწყობაა 

გადმოღებული, ამნაირ სიტყვათშემოქმედებას რომ უდევს საძირკვლად. ამის ქარგაზე ქმნის 

იგი თავის მხატვრულ სახეებს, ეს ასაზრდოებს მის პოეტურ ხედვას. 
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მცდარი იქნებოდა, თუკი თბილისურ განწყობას ქართულ ხელოვნებაში 

ერთხაზოვნად, ცალსახად წარმოვიდგენდით. 

ნუ დავივიწყებთ, რომ თბილისური განწყობა, თბილისური მოტივები ასაზრდოებს, 

ერთი მხრივ, ნიკო ფიროსმანიშვილსა და იეთიმ-გურჯს, ხოლო, მეორე მხრივ, ლადო 

გუდიაშვილსა და იოსებ გრიშაშვილს. 

სტიქიური ხელოვნება და დახვეწილი ტექნიკა განასხვავებს ერთმანეთისაგან 

თბილისური განწყობით ნასაზრდოები ხელოვნების ორ ნაკადს. და მაინც თბილისია ამ 

ორივე მიმართულების სათავე. 

#37# 

იეთიმ-გურჯი: 



„შენ გადიდებ, შენ გლოცულობ, 

შენი რწმენის ბერი ვარ, 

რა დღიდანაც გაგიცანი, 

ჩემი თავის მტერი ვარ, 

ღვინით დავალ მოწამლული, 

მარტო შენთვის ვმღერივარ, 

იეთიმ-გურჯი შენ მოჰკალი, 

ცოცხლივ მკვდრებში ვწერივარ“. 

 

ი. გრიშაშვილი: 

„ჩემო მშვენებავ, დღეს თუ ვშაირობ, 

ხან თუ გიჟი ვარ, ხან კიდევ ბრძენი, 

ეს ყველა, სატრფოვ, შენ მომანიჭე, ეს ყველა შენგან მაქვს შენაძენი. 

და ცვენს შემდგომად, როს ჩვენი ძვლები 

პირგაშლილ საფლავს ჩაესვენება, 

უკვდავ ემბლემად მუდამ იცოცხლებს 

მგოსნის ლექსი და ქალის მშვენება!“ 

რაოდენ დიდია სხვაობა როგორც ლექსისი აგების, ასევე ტექნიკის, ფრაზეოლოგიის, 

ხატოვანების თვალსაზრისით და მაინც ამ ორივე, სრულიად განსხვავებულ, ლექსში ერთი 

და იგივე განწყობაა საფანელად, ქალისადმი დამოკიდებულების ერთნაირი — 

თბილისური! — სითამამენარევი მოკრძალებაა ჩაქსოვილი. 
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ქართული ლექსის რეფორმა XX საუკუნის ათიან წლებში მოდის. ეს განსხვავება-

გადახალისება, უპირველეს ყოვლისა, რიტმს შეეხო. ბიძგის მიმცემი, რა თქმა უნდა, 

ევროპული  (უპირატესად — ფრანგული) და რუსული პოეზია იყო, მაგრამ ქართულ 

პოეტურ სიტყვას თავადაც მრავლად ჰქონდა ის მარაგი, რომელიც საფუძველს უქმნიდა მის 

თვისებრივ გარდაქმნას. ის, რაც სიახლედ მოჩანს XX საუკუნის ათიან წლებში, ხშირად 

საკმაოდ ძირძველი ტრადიციის მქონეა თვით 

#38# 

ქართულსავე პოეზიაში. სიახლედ იგი იმდენად აღიქმება, რამდენადაც ადრინდელი 

სპორადული და ინტუიციური პოეტიკური მიგნებები ამჯერად უკვე გამიზნულ სახეს 

იღებს. 

ქართული ლექსის რეფორმის სათავეებთან სხვებთან ერთად ი. გრიშაშვილიც დგას. 

სწორედ მის ლექსებში იჩენს ხშირად თავს ის ვერსიფიკაციული სიახლეები, შემდგომ რომ 

ორგანულად მკვიდრდება ქართულ პოეზიაში. 

რითმისა და რიტმის ვირტუოზული ფეიერვერკი, მოულოდნელი მხატვრული 

სახეები ახლებურ სიხალისესა და პოეტურ სიმსუბუქეს მატებს ქართულ ლექსს: 

მიყვარდა, 

მის გარდა 

არავის ვეტრფოდი. 

გრძნობდა ის, 

რომ მისთვის 

ვიტანჯებოდი... 

ანდა: ცელქობს, 



ნაზობს, 

მოკისკისობს, 

მოჩურჩულებს, მონავარდობს! 

ჩემს ცრემლს, წუხილს 

გრძნობათ დუღილს 

არად აგდებს... არად დარდობს... 

ან თუნდაც: 

თეთრქობა მიხაკი, მიხაკი ნარნარა, 

მზის ეშხზე აიწვა, მზის ეშხზე ამდნარა, 

შაქრისფერ ჰაერში პეპელა ფრთაანცა 

მიხაკმა დაათრო, მიხაკმა დაქანცა!.. 

ი. გრიშაშვილის პოეტური სამყაროს წარმოსადგენად ეს ბოლო ერთი სტროფიც 

მრავლის მიმანიშნებელია; არა მხოლოდ ქართული პოეზიისათვის მანამდე არსებითად 

უცხო რიტმისა და რითმის (ლექსი 1913 წელსაა დაწერილი), არამედ პოეტური სახეების 

თვალსაზრისითაც: „თეთრქობა მიხაკი“, „ნარნარა მიხაკი“, „მზის ეშხი“, „შაქრისფერი ჰარი“, 

„ფრთაანცა პეპელა“... — ასეთი თავისებური ხატები შედარებების, მეტაფორების უეცარი 

შემოქნევა მრავლადაა გაბნეული მის 
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ლექსებში: „შუქი ნორჩი სხივის“, „მატკბე, მახარე, ნუ ჩამიქრები“, „ზურმუხტ ცის 

ნამმა აავსო ფოთლების მწვანე ფიალა“, „ნუ იღრუბლები, სულის სალაროვ“, „შემიყვარე, 

ლოცვის აღთქმავ“, „შეხე, ფოთოლთ სარეცელზე მზის პეპელა როგორ კვდება“, „შენთვის 

დავსწვი გიშრის დილა, შენთვის დავსწვი ბროლის ღამე“, „ალერსის ნატეხი“, „მომეცი სევდა 

სიხარულისა“, „ჰაეროვან კოცნამ მშობა, კოცნამ მომცა ყოველივე“, „თვალებიდან 



ჩამომემტვრა ცრემლი წყვილად“, „სატრფოვ, ნუშით პირს დაგბან, სახე აგეზამბახოს, 

თვალში ვარსკვლავს ჩაგიწვენ, რომ ნათელმა შენც გნახოს“, „ოქროს ცოცხად იშლებოდა 

ბრილიანტის შადრევანი და მის ქვეშე ცისარტყელად შოლტაობდა შენი ტანი“, „მოდი! ნამად 

მოევლინე ჩემს დასეტყვილ ბაღჩა-ბაღებს“, „ნაკადულის ჩრდილებს დავჭრი ამომავალ 

ცისკრის შუქით“, „მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ მშფოთარი და მსურს აქ მოვკვდე, 

რომ მისი მზე სწვავდეს ჩემს კუბოს“, „მზის ხიწვი და ელვის თმები დღესაც მტანჯავს, 

დღესაც მზარავს“, „ჩემს სიცილის ხეივანს რატომ არა წყალობდი“, „მე ევროპამ სახლში არ 

შემიწვია, რადგან თბილისს მწვადი მეც შემიწვია“, „ამივსეთ ტუჩის ყულაბა მაგ კოცნის 

უზალთუნებით“, „ყვავილებზე არ ისვენებს ისე კოხტად ნამი, როგორც ამ ჩემს გულში 

სიყვარულის შხამი“... 

ამ პოეტური სახეებისათვის აშკარად ნიშანდობლივია ორგანული შერწყმა 

აღმოსავლური და დასავლური (ევროპული) ყაიდის პოეტური ხატებისა. პოეტურად ეს 

თვითონ ი. გრიშაშვილს აქვს გამოთქმული: 

„ჩემზე ორი გრძნობა, ორი დაუდევრობა, 

სინაზე და სიტლანქე, ტფილისი და ევროპა“. 

იოსებ გრიშაშვილი გულდაგულ ხვეწდა ყოველ ფრაზას. ეს აშკარად ეტყობა მის 

ლექსებს, რომლებიც საგანგებოდ რაფინირებულია; იშვიათია მღვრიე, ქარიშხლიანი 

სტრიქონები. ყველაფერი ნატიფია, ძვირფასი ფაიფურივით ნაფაქიზევი, პოეტურად 

აფერადებული (გავიხსენოთ მისივე: „ჩემს სიცოცხლეში ყვავილზე მძიმე არ წარმომითქვამს 

სიტყვა და ლექსი“). მისთვის ნაკლებადაა ნიშანდობლივი ირეალური ხილვები, 

გაუცნობიერებლი გამონათებები, დამაფეთებელი 
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მოლანდებები. მისი შემოქმედება არსებითად არის სილამაზის პოეზია. 

ი. გრიშაშვილი ფორმას ლექსის ძირითად კომპონენტად თვლიდა („ლექსის ფორმა — 

გრძნობის საფუძველი“). ამ თვალსაზრისით მას ფასეული დაკვირვებები მოეპოვება და 



აშკარაა, რომ მისი პოეზიისათვის ნიშანდობლივი ვერსიფიკაციული სიახლეები 

შემთხვევითი ან გაუცნობიერებლი არ არის: „ადამიანის ყოველ გრძნობას თავისი 

შესაბამისი ფორმა სჭირია. ყოველ ლექსს უნდა ამშვენებდეს რითმის მუსიკა და ფორმის 

სინატიფე. ნურავინ იტყვის, აზრი მომეცი, თორემ ლექსის სინატიფეს რას ვაქნევო... თუ 

ლექსი ლამაზია, უეჭველად შიგ აზრიც იქნება“ — ი. გრიშაშვილის ეს სიტყვები მისსავე 

პოეტურ მრწამსს გამოხატავს. 

იოსებ გრიშაშვილი შეგნებულად მიმართავდა ლექსთწყობის თვისებრივ 

გადახალისებას. ზოგჯერ სიახლისაკენ ეს სწრაფვა ხელოვნურ იერს იღებს — ესაა კარგად 

გაკეთებული (და არა შექმნილი) ლექსი . რა დასამალია, ასეთი ლექსებიც აქვს ი. 

გრიშაშვილს (და არა მხოლოდ მას!), მაგრამ მეტწილად ეს სიახლეები ორგანულად მოერგო 

ლექსის შინაარსს, სულისკვეთებას, მის შინაგან პოეტურ მუხტს... 

ჭეშმარიტი პოეზიის განმსაზღვრელი ნიშანი მშვენიერების ძიებაა, მისი იმპულსი — 

მშვენიერების მონატრება. 

მშვენიერება უზენაესი ჰარმონიაა და, როცა პოეტი მას ვერ პოულობს ყოველდღიურ 

სინამდვილეში, ხელოვნურად ქმნის მშვენიერების მისეულ სამყაროს. პოეზია შედეგია იმ 

კონფლიქტისა, რომელიც სინამდვილესა და პოეტის სულს შორის არსებობს. 

ეს მონატრებული მშვენიერება მრავალი ნაირსახეობით წარმოჩენილა. 

აშუღური პოეზიისათვის ნიშანდობლივია — მშვენიერება უპირატესად სატრფოს 

ხატებაში ისხამს ხორცს. 

აქედან გასაგებია, რატომ განსაზღვრავს სატრფიალო მოტივი ი. გრიშაშვილის 

პოეზიას, განსაკუთრებით — მისი შემოქმედების საკმაოდ ხანგრძლივ საწყის მონაკვეთზე. 

ეს შეაპირობებს იმასაც, რომ ი. გრიშაშვილი აშუღური ყოფის  იდეალიზაციასაც ეწევა 

ზოგჯერ და, როცა ამ იდეალურს მის თანამედროვე 
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ყარაჩოხელებში ვერ პოულობს, წარსულს იშველიებს, საიათნოვასა და მის დამქაშებს 

(ამ სიტყვის ძველი, ამოსავალი მნიშვნელობით) მიმართავს, იქ პოულობს ქალაქური ყოფის 

ელვარე ფერადებს. მაგრამ არც იმის დავიწყება შეიძლება, რომ, საერთოდ, მსოფლიოს 

ხელოვნებაში (და არა მხოლოდ აღმოსავლურში!) მშვენიერება ყოველთვის ქალის სახით 

ყოფილა წარმოდგენილი. 

ძველმა ბერძნებმა სილამაზე ქალის ხატებით გააღვთიურეს. 

თავისუფლების სიმბოლოდაც ქალი თქმულა (გავიხსენოთ თუნდაც დელაკრუას 

„თავისუფლება ბარიკადებზე“). 

დედობის სილამაზე ხომ თავისთავად ქალთანაა დაკავშირებული. 

ტრფობა — თავისუფლება — ახალი სიცოცხლის შექმნა: ამ სამი ცნების ერთობლიობა 

ქმნის მშვენიერებას, რომელსაც პოეტური აღმაფრენა ესწრაფვის. 

აშუღური პოეზიის პრიმატს ამ სამების პირველი ცნება — ტრფიალი — წარმოადგენს. 

აქ ვლინდება იგი ყველაზე უფრო ნაირსახოვნად, მრავალწახნაგოვნად, ამ დროს პოულობს 

იგი ვირტუოზულ ფორმობრივ სამოსელსაც. თბილისურმა პოეზიამ მას ახლებური ეშხი 

შეჰმატა, თავისეული საკმაზით შეაზავა და თავისებურად დაასურათხატა. 

ი. გრიშაშვილის პოეტური ხატები, შედარებები, მეტაფორები, ჰიპერბოლები 

მხოლოდ თბილისში შეიძლებოდა წარმოქმნილიყო და გასარებსაც მათ ასახსნელად, 

ამოსაცნობად თბილისური თვალთახედვა და სულისკვეთება იძლევა. 

აქ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ის კი არ იგულისხმება, რომ ი. გრიშაშვილი თბილისური 

ყოფის ზედმიწევნით მცოდნეა და ამას უშურველად იყენებს საკუთრივ თბილისსა და 

თბილისელებზე შექმნილ ლექსებში: 

„მე კი მორცხვი ვარ, ვაქებ ტფილისს, სალაყბოს, ყაბახს, 

და მხიბლავს ნუში, აშპაშხანა, ყურძნის მტევანი...“ 

ან: 



„გაშალეთ სუფრა, გადმოჰფინეთ ბანზე ხალები. 

უთხარით ლოთებს, რომ აკურთხა ღმერთმა ალავი, 

რომ სიძეს მისცეს ფალუსტაკი დაუხალავი, 
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რომ მზითვის ბიჭებს ჩამოართვეს ტაშტი და სარკე...“ 

ანდა: 

„ამ ქუჩაბანდში მე მინახავს ძველი ამქარი, 

ხელში დროშებით გადაჭდობილ-გადანამწკრივი, 

უსტაბაშს ჰშვენის მოფარფარე მზის ყალამქარი... 

და გალობს ზურნა დილის საარს ჰანგღვთაებრივი“... 

თბილისური ხატები ი. გრიშაშვილის სხვა ლექსებშიცაა უხვად გაბნეული. 

გავიხსენოთ: თვით ი. გრიშაშვილი აღნიშნავდა, რომ თბილისური პოეზიისათვის ფრიად 

მიწიერი, თბილისური ყოფითა და ინტერესებით პირობადებული მხატვრული სახეებია 

ნიშანდობლივი. 

აი, ორიოდე ნიმუში ამისა: 

„შენი კბილები მძივებია სუბსარქისისა, 

თვალი — მაშხალა, ფეხი — ყანწი, ხმა — მუხამბაზი, 

შენს დასაპყრობლად ვეღარ მოვა აქ შახ-აბაზი, 

რომ ტკბილი ნუღლით ამოგივსოს მკერდი ქისისა. 

როცა გიყურებ, შენი თვალი არ ტოკავს, არ თრთის, 

ღვთისმშობლის წინ კი შენ ყვითლდები, ვით დოში თართის...“ 



მაგრამ მცდარი იქნებოდა გვემტკიცებინა, თითქოს ი. გრიშაშვილის პოეზია სავსებით 

იფარგლებოდეს აშუღური მოტივებით. 

სხვა რომ არაფერი, დროთა განმავლობაში აშუღური პოეზია დაკნინდა, 

დაწვრილმანდა, უგემოვნო თავშესაქცევი გახდა, დაკარგა აღმაფრენა და ხატოვანება, 

ლაზათი და სიდარბაისლე, ენობრივადაც გაღარიბდა და არსებითად ბაზრის 

ლიტერატურად იქცა, ბოჰემური ცხოვრების მყვირალა დანამატად, ოდესღაც ჩახჩახა 

შადლუხის მბჟუტავ ნამსხვრევად. თბილისი საქართველოს კულტურული ცხოვრების 

ფლაგმანია და ამ ცხოვრებაში თბილისური აშუღური პოეზიის წილი ფრიად უმნიშვნელოა. 

ჭეშმარიტ პოეტს, ბუნებრივია, ვეღარ დააკმაყოფილებდა გახუნებული პოეტური 

ტრაფარეტები და იოსებ გრიშაშვილიც ახალი გზების ძიებას იწყებს პოეზიაში. 

ი. გრიშაშვილის პოეზიით თვით აკაკი წერეთელიც დაინტერესებულა. 
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მას ერთ-ერთი ლიტერატურული საღამოსათვის თავისი ხელით გადაუწერია 

ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, თავისივე და ი. გრიშაშვილის ლექსები. 

ოთხივე ეს ლექსი სატრფიალო ლირიკის ნიმუშს წარმოადგენს: „სიყვარულო, ძალსა შენსა“, 

„საყურე“, „თვალადტანად“, „შენ ხარ ღვთაება“. ი. გრიშაშვილის ეს ლექსი მან საჯაროდ 

წარმოთქვა როგორც პოეტური ნიმუში, „სადაც გამოხატულია ულამაზესი იდეალური 

სიყვარული“ და მანვე გაკენწლა ი. გრიშაშვილი ლადო მესხიშვილის საღამოზე. აქ ი. 

გრიშაშვილმა წაიკითხა ლექსი, მიძღვნილი ლადო მესხიშვილისადმი, რომელიც ასე 

მთავრდებოდა: 

„და მეც ხალხის აღმაფრენამ შენთან მგოსნად ამომტყორცნა... 

მსურს მოგიძღვნა, როგორც მამას, მხოლოდ კოცნა... 

მხოლოდ კოცნა!..“ 



აკაკის უთქვამს: „მაინც კოცნა გამოურიე, არა? როცა დაიწყე: „და მეც ხალხის 

აღმაფრენამ შენთან მგოსნად ამომტყორცნა“, მაშინვე გულში გავივლე: აი, ნახე, თუ აქაც 

„კოცნით არ გაათავოს-მეთქი... მართლაც, რითმა გამოვიდა: „კოცნა — ამომტყორცნა“. 

ისიც ცნობილია, რომ იმდროინდელმა კრიტიკოსებმა ი. გრიშაშვილს „კოცნის პოეტი“ 

შეარქვეს... 

მაგრამ ყველაფერი ეს იმ რიგის ქილიკობა იყო, საყოველთაო პოპულარობას რომ 

სდევს ჩვეულებრივ თან... 

ი. გრიშაშვილის პოეტური ავტორიტეტი იმდენად დიდი იყო, რომ მისეული 

მხატვრული სახეების რემინისცენციები ბევრი მისი თანამედროვე პოეტის ლექსებშიც 

იჩენდა თავს. ამ მხრივ არც გალაკტიონ ტაბიძე წარმოადგენს გამონაკლისს. 

ნიმუშად მოვიტანთ პარალელურ მონაკვეთებს ი. გრიშაშვილისა და გალაკტიონ 

ტაბიძის ლექსებიდან: 

ი. გრიშაშვილი: 

„მთის შიკრიკი — ცელქი სიო — 

მხიბლავ ზღაპარს მეუბნება: 

თუ სამოთხის ღმერთთა კოცნამ 

ვით აღზარდა ეს ბუნება“... 
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გ. ტაბიძე: 

„ეხლა, როცა ამ სტრიქონს ვწერ, 

შუაღამე იწვის, დნება, 

სიო, სარკმლით მონაქროლი, 



ველთა ზღაპარს მეუბნება...“ 

ი. გრიშაშვილი: 

„წმინდაო ნინო! როცა თენდება 

და ცა ირთვება შვინდისფერ ისლით, 

შენი სიონი გამახსენდება, 

მოვდივარ შენთან სიდარბაისლით“... 

გ. ტაბიძე; 

„დედაო ღვთისავ, მზეო მარიამ, 

როგორც ნაწვიმარ სილაში ვარდი, 

ჩემი ცხოვრების გზა სიზმარია 

და შორეული ცის სილაჟვარდე“. 

ი. გრიშაშვილის ლექსები სავსებით განსაზღვრული ინტონაციით იწერებოდა. ესაა 

საჯაროდ წარმოთქმისათვის გამიზნული ინტონაცია, რაც გარკვეული არტისტული ჩვევის 

მქონებლობასაც გულისხმობს. ეს ინტონაცია ქალაქური სიმღერის ყაიდისაა, ოდნავ 

გაწელილი (საარივით თუ ბაიათივით), ხმოვანთა გაგრძელებით, მახვილების ხაზგასმული 

წარმოთქმით. ი. გრიშაშვილი თავადაც ასე კითხულობდა თავის ლექსებს. 

პოეტის ორიგინალური კილოსა და განწყობის სათავე თბილისური სულისკვეთება 

იყო, თვით თბილისი, თავისი ფოლორცებით, შუკებით, აივნიანი სახლებით, ევროპული 

სასახლეებით, ხმაურიანი და დახვეწილი სალონებით, აბანოში ლხინებითა და აშუღური 

ჰანგებით, თავაწყვეტილი ღრეობებითა და ერის მომავალზე ზრუნვით, თბილისი — 

დასაწყისი და დასასრული მისი არსებობისა. 



ანდერძად თქმულსა ჰგავს მისი ვედრება: „ნუ დავუთმობთ თბილისს არქეოლოგებს. 

უშუალოდ შევიმეცნოთ ის, ვისუნთქოთ მისი ჰაერივით, ქუჩაბანდებით, ნანგრევებით და 

შევიყვაროთ ისე, როგორც ჩვენი პირველი ლექსი“. 

სწორედ ასეთი სიყვარული იყო იოსებ გრიშაშვილის პოეზიის შთაგონების  წყარო, 

მთელი მისი შემოქმედებითი ცხოვრების ბალავერი. 

 


