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ფესტივალის ორგანიზატორი:
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და
გამავრცელებელთა ასოციაცია
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებლთა ასოციაცია დაარსდა
1998 წელს, 2007 წელს კი გახდა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის (IPA) წევრი.
დღესდღეობით საქართველოში რეგისტრირებულ წიგნის გამომცემელთა და გამავრცე
ლებელთა დაახლოებით 90 პროცენტი ასოციაციის წევრია. ასოციაცია განსაზღვრავს და
იცავს ამ სექტორის ინტერესებსა და საავტორო უფლებებს, უზრუნველყოფს ბეჭდვის თავი
სუფლებას საგამომცემლო სფეროში. ამ დარგში პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ასო
ციაციამ შექმნა პროფესიული ეთიკის კოდექსი და აგრძელებ მუშაობას საკანონმდებლო
ინიციატივებზე.
უკვე 20 წელიწადზე მეტია, რაც თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი საქარ
თველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ყო
ველწლიურად იმართება და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტუ
რული ღონისძიებაა.
ასოციაცია მუდმივად ახორციელებს და მართავს ისეთ პროექტებსა და ღონისძიებებს,
როგორებიცაა თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი, წიგნისა და საავტორო უფლე
ბების საერთაშორისო დღე საქართველოში, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე
საქართველოში, საქართველოს ეროვნული სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე,
საქართველოს ეროვნული სტენდი ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე, ბიბლიოთეკების
ვაუჩერიზაცია. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
ორგანიზებით განხორციელდა პროექტი “საქართველო – ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა
2018-ის საპატიო სტუმარი” საგამომცემლო პროგრამა“. ამას გარდა, ასოციაციის ორგა
ნიზებით პერიოდულად იმართება პროფესიული სემინარები და სამუშაო შეხვედრები
(ვორქშოფი) ქართველი გამომცემლებისა და გამავრცელებლებისთვის, ადგილობრივი
წიგნის ბაზრობები საქართველოს რეგიონებში; ასევე მონაწილეობს სხვადასხვა საერ
თაშორისო
ფესტივალზე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
მთავარი მიზანია საქართველოში საგამომცემლო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა
და წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ისტორია

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგა
ნიზებით 2020 წლის 25-27 სექტემბერს თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფეს
ტივალი ონლაინ ფორმატში გიმართა.
ფესტივალის ფორმატის შეცვლის გადაწყვეტილება ფესტივალის ორგანიზატო
რებმა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ყველა შესაძლო რისკის შეფასების
შედეგად და პარტნიორებისგან მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით
მიიღეს. ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის დამძიმებისა და კულტურულ ღონისძიებებზე
დაწესებული შეზღუდვების გამო, ფესტივალის ჩატარება ExpoGeorgia-ს პავილიონში
და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი რისკის შემცველი გახდა როგორც ფეს
ტივალის მონაწილეების, ისე სტუმრებისთვის. აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მა
ისშე ფესტივალი ტრადიცული სახით ასევე ვერ გაიმართა და 30-31 მაისს შედგა
თბილისის ვირტუალური ფესტივალი.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 1998 წლიდან ყოველწლიურად
ტარდება და იმ მცირერიცხოვან კულტურულ ღონისძიებათა რიცხვს მიეკუთვნება,
რომელთა მიმართ საზოგადოების ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. აღსანიშ
ნავია, რომ ფესტივალის სტუმრების რაოდენობამ ბოლო წლებში 60 ათასს მიაღწია.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის მიზანი საქართველოში წიგნის
კითხვის პოპულარიზაცია, წიგნის ბაზრის რეგიონალიზაცია და საგამომცემლო
სექტორის განვითარების ხელშეწყობაა. წლების განმავლობაში თბილისის წიგნის
საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წიგნიერების დონის ამაღლებას წარ
მატებით ართმევს თავს, რაზეც მიანიშნებს ფესტივალის დამთვალიერებლების,
მედიისა და ახალი მონაწილეების მუდმივად მზარდი რაოდენობა. თბილისის წიგ
ნის საერთაშორისო ფესტივალზე ყოველწლიურად მონაწილეობს და წარმოდგე
ნილია როგორც ქართული, ისე უცხოური გამომცემლობები, სხვადასხვა ქვეყნის
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საელჩოები, სახელმწიფო მუზეუმები და ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზა
ციები და ფონდები. ფესტივალს წლების განმავლობაში საპატიო სტუმრის სტატუსით
ესწრებიან უცხოელი მწერლები.
თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ყოველწლიურად მასპნძლობს ფო
კუს ქვეყანას. ასე, სხვადასხვა წლებში მისი სტუმრები იყვნენ ნორვეგია (2017),
გერმანია (2018), ფინეთი (2019). 2020 წლის ფოკუს ქვეყნად თურქეთი გამოცხადდა,
თუმცა ახალი კორონავირუსის გამო თურქეთის პრეზენტაცია თბილისის წიგნის
საერთაშორისო ფესტივალზე მომავალი წლისთვის გადაიდო. ეს გადაწყვეტილება
თურქულმა და ქართულმა მხარემ ერთობლივად მიიღო. როგორც დაგეგმილია,
2021 წლის მაისში თურქეთი მკითხველების წინაშე წარსდგება მრავალფეროვანი
ლიტერატურული და კულტურული პროგრამით.
ფესტივალის ძირითადი ნაწილი წიგნის ბაზრობაა. მასში მონაწილე გამომცემელთა
და წიგნის გამავრცელებელ ორგანიზაციათა მთავარი მიზანია, სტუმრებს გან
საკუთრებული ფასდაკლებით შესთავაზონ წიგნები, დამხმარე მასალა და წიგ
ნის აქსესუარები, ასევე სპეციალური სასაჩუქრე პაკეტები. თბილისის წიგნის
საერთაშორისო ფესტივალი აერთიანებს წიგნთან, ლიტერატურასთან, სამწერლო
და საგამომცემლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ არაერთ აქტივობას - გამომ
ცემელთა მიერ ახალი წიგნებისა და ავტორების წარდგენას, საჯარო კითხვას,
შეხვედრასა და დისკუსიას ავტორებთან, საპატიო სტუმრის წარდგენას, ლიტერა
ტურულ დაჯილდოებას, პროფესიულ სემინარსა და კონფერენციას.
თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფესტივალის სამდღიანი მრავალფე
როვანი პროგრამა ტრადიციულ მიმართულებებს მოიცავდა, როგორიცაა, ახა
ლი წიგნების წარდგინებები და შეხვედრები ქართველ მწერლებთან, საბავშვო
პროგრამა, პროექტი „მსახიობები ლიტერატურისთვის“, ფესტივალის საერთაშო
რისო-პროფესიული პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში თბილისის წიგნის საერ
თაშორისო ფესტივალის ფეისბუქ გვერდზე (https://www.facebook.com/tbilisibookfair)
35-ზე მეტი ღონისძიება გაიმართა პირდაპირი ჩართვების რეჟიმში, რომელიც
გადაიცემოდა სპეციალურად საფესტივალოდ მოწყობილი ფიზიკური სცენიდან,
რომელსაც ამჯერად მხოლოდ ვირტუალური მაყურებელი ჰყავდა.
საერთაშორისო საგამომცემლო პროგრამის ფარგლებში, თბილისის წიგნის XXII
საერთაშორისო ფესტივალმა უმასპინძლა ონლაინ პანელ დისკუსიას „საგამომ

ცემლო საქმიანობა კოვიდ 19-ის დროს და შემდეგ“. პანელ დისკუსია დაიგეგმა
გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციისა და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა
და გამავრცელებელთა ასოციაციის თანამშრომლობით. გამომცემლებმა მსოფ
ლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ იმოქმედა მათი ქვეყნის
საგამომცემლო სექტორზე COVID-19 პანდემიამ და რა შედეგები შეიძლება ჰქონ
დეს ამ პროცესს სამომავლოდ.
საფესტივალო დღეებში გაიმართა 40-მდე ღონისძიება, სადაც 60-ზე მეტმა მწე
რალმა, მთარგმნელმა, გამომცემელმა თუ ლიტერატურის კრიტიკოსმა 50-მდე
ახალი წიგნი წარადგინა, მათ შორის იყო როგორც ცნობილი ავტორების წიგნები,
ასევე დებიუტანტი მწერლების ნაწარმოებებიც. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო
საინტერესო საბავშვო პროგრამაც. მკითხველის საყვარელი პროექტი „მსახიობები
ლიტერატურისთვის“ ამჯერად ონლაინ ფორმატს მოერგო. ახალი გამოცემების
შესახებ, გამომცემელ მაკა კასრაძესთან ერთად ისაუბრეს მსახიობებმა მარიამ
ჯოლოგუამ, ანა ნიკოლაშვილმა, დათუნა გოცირიძემ და ბუკა თოლორდავამ.
თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფესტივალის დახურვის ღონისძიება კი,
სრულად მიეძღვნა ბელარუსში მიმდინარე მოვლენებს და გაიმართა სიმბოლური
აქცია-პერფორმანსი. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა
ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე გვანცა ჯობავამ და საქართველოს
პენცენტრის პრეზიდენტმა პაატა შამუგიამ ქართულ და ინგლისურ ენებზე წაიკითხეს
ბელარუსი მწერლებისა და ზოგადად ბელარუსი ხალხის მხარდამჭერი საჯარო
წერილი. ასევე ქართველმა მწერლებმა, შოთა იათაშვილმა და თამთა მელაშვილმა,
ბელარუსული სათვისტომოს წარმომადგენელ ოლგა გრადინართან ერთად ქართულ
და ბელარუსულ ენებზე სიმბოლურად წაიკითხეს ბელარუსული ლექსები.
ახალი ფორმატიდან გამომდინარე, თბილისის წიგნის XXII საერთაშორისო ფეს
ტივალზე წიგნები გამოფენა-გაყიდვა მოხდა ონლაინ რეჟიმში, საგანგებოდ შექ
მნილ ელექტრონულ პლატფორმაზე www.tbilisibookfair.ge. თბილისის წიგნის საერ
თაშორისო ფესტივალში 20-ზე მეტმა გამომცემლობამ მიიღო მონაწილეობა.
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აკადემიური წიგნი

გამომცემლობა „არეტე“

მისამართი: ირ. აბაშიძის 16, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 599 960904
ელ. ფოსტა: acadbookinfo@gmail.com
საკონტაქტო პირი: მაია ღამბაშიძე
ვებ-გვერდი: acad.ge

მისამართი: ჭავაჭავაძის გამზირი N 22;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 02 55
საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია

გამომცემლობა გამოსცემს სამეცნიერო
ლიტერატურას, ხელს უწყობს
ქართული სამეცნიერო ლიტერატურის
პოპულარიზაციას მსოფლიოს მასშტაბით,
ასევე ამზადებს შემეცნებით სამაგიდო
თამაშებს (MAKOTO-ს თამაშები)

გამომცემლობა „არეტე“ დაარსდა
2003 წელს. მას შემდეგ „არეტეს“ 50ზე მეტი წიგნი აქვს გამოცემული,
მათ შორის მხატვრული, საბავშვო და
სამეცნიერო ლიტერატურა. ამჟამად
„არეტეს“ საგამომცემლო პრიოტეტებია:
ოთარ ჭილაძის ნაწარმოებების სრული
კრებული, მსოფლიო კლასიკური
ლიტერატურის თარგმანები სერიით
„აუცილებელი საკითხავი“, ჯორჯ
მარტინის ეპოპეა „ყინულისა და ცეცხლის
სიმღერა“.

გამომცემლობა „არტანუჯი“

გამომცემლობა „აქტი“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 05 22
ელ. ფოსტა: info@artanuji.ge
საკონტაქტო პირი: მაია კუდავა
ვებგვერდი: www.artanuji.ge

მისამართი: რუსთაველის გამზირი N16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: 591 92 21 23
ელ. ფოსტა: filosoph199@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გიზო ცაცუა
ვებ-გვერდი: www.akti.ge

გამომცემლობა „არტანუჯი“ 2000 წელს
დაარსდა. გამომცემლობის ძირითადი
მიმართულებაა საისტორიო-სამეცნიერო
თემატიკა. საისტორიო მიმართულების
პარალელურად, „არტანუჯი“ გამოსცემს
მხატვრულ, შემეცნებით, პოლიტიკურ
ლიტერატურას, პოპულარულ ადამიანთა
ავტობიოგრაფიებს, ლექსიკონებს და სხვ.
„არტანუჯი“ ლიდერია ღია ბარათების
მრავალფეროვნებისა და ხარისხის
თვალსაზრისით.

გამომცემლობა „აქტი“ დაარსდა
2019 წელს. გამომცემლობის მიზანია
ხელი შეუწყოს ფილოსოფიური,
მეცნიერული აზროვნების განვითარებას.
გამომცემლობა ძირითადად მუშაობს
ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური,
თეოსოფიური და თეოლოგიური წიგნების
გამოცემაზე. მიუხედავად იმისა, რომ
გამომცემლობის გახსნიდან სულ რაღაც
9 თვეა გასული, გამომცემლობას უკვე
გამოცემული აქვს 20-ზე მეტი წიგნი.
გამომცემლობის მიერ გამოცემულია
ცნობილი გერმანელი, ებრაელი, რუსი,
დანიელი, ინდოელი, ინგლისელი და
ქართველი ფილოსოფოსების წიგნები.
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გამომცემლობა- ბაკმი

2016

გამომცემლობა „ბაკმი“

გამომცემლობა „დიოგენე“

მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის გამზირი
N7; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 72 54 99; +995 597 75 65 35
ელ. ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე
ვებგვერდი: www.bakmi.ge

მისამართი: ა. აფაქიძის ქ. N 9; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 322 21 33 21
ელ. ფოსტა: e.tsirekidze@diogene.ge; sales@diogene.
ge; adm@diogene.ge
საკონტაქტო პირი: ეკო ცირეკიძე, ნინო
გარაყანიძე
ვებგვერდი: www.diogene.ge; www.diogeneshop.ge

გამომცემლობა „ბაკმი“ შეიქმნა
2000 წელს. ამ ხნის განმავლობაში
გამომცემლობამ განახორციელა არაერთი
საინტერესო ლიტერატურული პროექტი.
ბოლო სამი წელია „ბაკმი“ წარმატებით
გამოსცემს ქართულ რარიტეტულ
წიგნებს. კერძოდ: „წმინდაი ოთხთავი“,
წერეთლისეული „ვეფხისტყაოსანი“, ომარ
ხაიამი „რობაიები“ და სხვ. ძირითადი
საგამომცემლო მიმართულებებია
ქართული პროზა, საბავშვო და
საყმაწვილო წიგნები.

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა
და გამავრცელებელთა ასოციაციის
თანადამფუძნებელი და წევრი –
გამომცემლობა „დიოგენე“ დაარსდა
1995 წელს. „დიოგენეს“ საგამომცემლო
პრიორიტეტებია საგანმანათლებლო,
მხატვრული და არამხატვრული
ლიტერატურა. გამომცემლობა
წლიურად დაახლოებით 30 სხვადასხვა
დასახელების წიგნს გამოსცემს.

ელფის გამომცემლობა

გამომცემლობა „ინდიგო“

მისამართი: კარტოზიას ქ. N8. კორპუსი N9,
მე-2სართული; თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 92 35 70; +995 599 36 53 73
ელ. ფოსტა: office@elf.ge; adm@elf.ge
საკონტაქტო პირი: ნინო გიგაური
ვებგვერდი: www.elf.ge;
www.facebook.com/Elf.Publishing.House/

მისამართი: ი. გოგებაშვილის N38, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 555 57 45 45
ელ.ფოსტა: indigo.magazine.2015@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თაკო პაპავა
ვებგვერდი: www.indigo.com.ge

„ელფის“ გამომცემლობა 1996 წლის
მარტში დაარსდა. მისი დამფუძნებელი
პროფესიით ჟურნალისტი და მთარგმნელი
თინათინ დიდებულიძე გახლავთ. „ელფის“
გამომცემლობა თანამშრომლობს მსოფლიოში
ცნობილ და უმსხვილეს გამომცემლობებთან,
ასევე ყოველწლიურად წარმოდგენილია
ფრანკფურტის (გერმანია) წიგნის და
ბოლონიის (იტალია) საბავშვო წიგნის
საერთაშორისო ბაზრობებზე. დღესდღეობით
„ელფის“ გამომცემლობა ერთ-ერთი
წამყვანი გამომცემლობაა საქართველოში.
საგამომცემლო პრიორიტეტები: მხატვრული,
საბავშვო, სამეცნიერო-პოპულარული და
საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ლიტერატურა,
ენციკლოპედიები, ატლასები და სხვა.

ინდიგო - ახალი დრო. იდეები.
ადამიანები გამომცემლობა ინდიგო
2015 წლიდან გამოსცემს ყოველთვიურ
კულტურულ-საზოგადოებრივ ჟურნალს
-„ინდიგო“. წელიწადში ორჯერ
გამოსცემს ინგლისურენოვან ესეების,
რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების
კრებულს. ინდიგოს ავტორობით გამოდის
სეზონური გამოცემაც მოგზაურთათვის Adventurer. 2018 წლიდან ინდიგომ
დაიწყო თანამედროვე ლიტერატურის,
ესეისტიკის, ფოტოწიგნებისა და
დოკუმენტური პროზის გამოცემაც.
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გამომცემლობა „ინტელექტი“

სადისტრიბუციო კომპანია
„ირიათონი“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 05 22
ელ. ფოსტა: inteleqti@caucasus.net
საკონტაქტო პირი: კახმეგ კუდავა
ვებგვერდი: www.intelekti.ge

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი №17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 250 02 01
ელ ფოსტა: iriatoni@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ კორტავა

გამომცემლობა „ინტელექტი“ 1994 წელს
დაარსდა. ის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური
და გამორჩეული ორგანიზაციაა ქართულ
კულტურულ-საგანმანათლებლო და
საგამომცემლო სივრცეში. სასკოლო
სახელმძღვანელოები ქართული და
არაქართულენოვანი სკოლებისთვის;
კლასიკური და თანამედროვე ქართული
მწერლობა; მსოფლიო ლიტერატურის
შედევრები და უმნიშვნელოვანესი ავტორები,
რომლებსაც პირველად გაეცნო ქართველი
მკითხველი; ცნობილი მწერლების დღიურები
და ჩანაწერები – ის თემები და პროექტებია,
რომლებზეც ოც წელზე მეტია მუშაობს
„ინტელექტი“.

წიგნების „სადისტრიბუციო კომპანია
ირიათონი“ დაარსდა 2013 წელს და
მას შემდეგ წარმატებით ავრცელებს
ქვეყნის წამყვანი გამომცემლობების
(„აზრი“, „არეტე“, „არტანუჯი“, „ბუკლი“,
„ბიზნესლიტერატურა“, „ზოლიანი
კატა“, „ინგლისურენოვანი წიგნები“,
„ინტელექტი“, „ლაზარე“, „წიგნები
ბათუმში“) წიგნებს მთელი საქართველოს
მასშტაბით. სადისტრიბუციო კომპანია
„ირიათონი“ წიგნებით ამარაგებს
თბილისსა და რეგიონებში არსებულ
ყველა მოქმედ წიგნის მაღაზიას.
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ნოდარ დუმბაძის გამომცემლობა
და ლიტერატურული სააგენტო

„კულტურულ ურთიერთობათა
ცენტრი - კავკასიური სახლი“

მისამართი: ფალიაშვილის N18, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 591 21 11 10
ელ. ფოსტა: kndumbadze@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ქეთევან დუმბაძე

მისამართი: გალაკტიონის ქუჩა N20,
თბილისი, საქართველო
ტელ: 032 2 93 50 88, +995 598595059
ელექტრონული ფოსტა: info@caucasianhouse.ge
საკონტაქტო პირი: გიორგი ჯავახაძე

გამომცემლობის პრიორიტეტებია: ნოდარ
დუმბაძის შემოქმედების გამოცემა;
თანამედროვე პროზაიკოსებისა და
პოეტების გამოცემა და პოპულარიზაცია;
უხხოური ლიტერატურის თარგმნა,
გამოცემა, პოპულარიზაცია;
ლიტერატურული ურთიერთობების და
მხატვრული თარგმანის ხელშეწყობა.
გამომცემლობამ უკვე გამოსცა ნოდარ
დუმბაძის რომანები, მოთხრობები,
საბავშვო ლექსები, თანამედროვე
ქართველი პოეტები. ახორციელებს
სერიას „ლიტერატურა საზღვრებს
გარეშე“, რომლის ფარგლებში გამოიცა,
ებრაელი, შვედი, იტალიელი, უკრაინელი,
ლიეტუველი პოეტების კრებულები.

„კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი
- კავკასიური სახლი” არის კულტურულსაგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც
ემსახურება საქართველოს ტერიტორიაზე
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების,
განსაკუთრებით კი კავკასიელი ხალხების
კულტურის გავრცელებას ჩვენი ქვეყნის
ტერიტორიაზე. ,,კავკასიური სახლის”
გამომცემლობას გამოცემული აქვს, როგორც
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრები
ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული
ძეგლები, სამეცნიერო და პოპულარული
ლიტერატურა, კავკასიისა და საქართველოს
ტერიტორიაზე არსებული კულტურების შესახებ,
ასევე ,,კავკასიური სახლის” გამომცემლობა
აქტიურად აქვეყნებს ქართველ ავტორთა
მხატვრულ შემოქმედებასაც.
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თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კლასიკური
ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა
და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი,
პროგრამა „ლოგოსი“

წიგნის მაღაზია „პარნასი“

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N 13;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 25 02 58
ელ. ფოსტა: kevlishvili13@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ 22, თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 032 250 255
ელ. ფოსტა: info@parnasi.ge
საკონტაქტო პირი: ელისო ხაინდრავა

ინსტიტუტი შეიქმნა 1997 წელს ბერძნული
და რომაული ფილოლოგიის სფეროში,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
უკვე არსებული სასწავლო და
სამეცნიერო ქვედანაყოფების
გაერთიანების საფუძველზე. ინსტიტუტის
აკადემიური სექტორი წამოდგენილია
სამი მიმართულებით: კლასიკური
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია
და ახალი bერძნული ფილოლოგია.
ინსტიტუტს აქვს საკუთარი ბიბლიოთეკა,
საინფორმაციო და საკონფერენციო
ცენტრები.

პარნასი არის ერთ-ერთი პირველი
წიგნის მაღაზია თბილისში, რომელიც
2002 წელს დაარსდა. პარნასი
გთავაზობთ არა მხოლოდ ქართულ,
არამედ მსოფლიოს წამყვანი
გამომცემლობების მიერ გამოცემულ
წიგნებს ყველა ენასა და ყველა თემაზე,
ნებისმიერი ასაკის მკითხველისთვის,
პარნასში შეგიძლიათ შეიძინოთ ან
შეუკვეთოთ, როგორც მხატვრული, ასევე
სამეცნიერო ლიტერატურა (მხატვრობა,
არქიტექტურა, დიზაინი, სამედიცინო,
ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, ბიზნესი,
ზუსტი მეცნიერებები და ა.შ.)

გამომცემლობა „პოეზია“

გამომცემლობა „სეზანი“

მისამართი: ყიფშიძის ქ. N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 599 53 78 87
ელ. ფოსტა: nalhazishvili@poeziapress.org
საკონტაქტო პირი: ნატო ალხაზიშვილი

მისამართი: წერეთლის გამზირი N 140;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 35 70 02; +995 599 67 77 56
ელ.ფოსტა: irinacezanne@gmail.com;
mananakartozia@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ირინა შავერდაშვილი

გამომცემლობა „პოეზიამ“ საქმიანობა
„ვეფხისტყაოსანის“ ახალი ინგლისური
თარგმანის გამოცემით დაიწყო
(მთარგმნელი - ლინ კოფინი).
2016 წელს ამ თარგმანმა ქართული
ლიტერატურის საუკეთესო თარგმანის
ნომინაციაში პრემია „საბა“
დაიმსახურა. ბოლო წლებში „პოეზია“
აქტიურად თარგმნის და გამოსცემს
ინგლისურენოვან დოკუმენტურ პროზას
მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიის
ნაკლებად ცნობილი ასპექტების შესახებ.

„სეზანი“ სახელოვანი გერმანული ფირმის
„ჰაიდელბერგის“ პარტნიორი საწარმოა
და ევროპულ ხარისხს ამკვიდრებს
ქართულ ბაზარზე. მისი საგამომცემლო
ჯგუფი 12 წლის წინ შეიქმნა და
მიზნად ისახავს სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ამოცანებს, ღირსეული
ეროვნული პროდუქციის შექმნას.
ვგულისხმობთ მასშტაბურ პროექტს „ჩვენ
და „ვეფხისტყაოსანი“. პანდემიის პერიოდში
საგამომცემლო ჯგუფს არ შეუწყვეტია
მუშაობა თავის ახალ სერიაზე „ქებათა ქება
სპორტს“. ჩვენი ინტერაქტიული გამოცემები:
ლელა ცუცქირიძის „მწერლობანა“,
მანანა კარტოზიას „ასოციაციობანა“
და გია მურღულიას გამოწვევა „ფიქრი
ფიქრზე“ სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებს
დააინტერესებთ.
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„სულაკაურის გამომცემლობა“

წიგნის მაღაზია „შაქრო ბაბუა“

მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 91 09 54; +995 591 19 49 50
ელ. ფოსტა: info@sulakauri.ge; Tinak@sulakauri.ge
საკონტაქტო პირი: თინა კუხიანიძე
ვებგვერდი: www.sulakauri.ge ; www.sulakauri.edu.ge

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი N17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 322 47 55 35; +995 595 38 48 47
ელ. ფოსტა: ninokatsiashvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნინო კაციაშვილი
ვებგვერდი: https://www.facebook.com/
ShakroBabua/

“სულაკაურის გამომცემლობა“ დაარსდა
1999 წელს. თავდაპირველად ის
თანამედროვე ქართველი და უცხოელი
მწერლების ნაწარმოებების გამოცემაზე იყო
ორიენტირებული. დროთა განმავლობაში
სულაკაურის გამომცემლობის საგამომცემლო
პრიორიტეტები გაფართოვდა და პატარა
ოჯახური ტიპის გამომცემლობიდან
საქართველოს წამყვან გამომცემლობად
იქცა, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი
შეიტანა ქვეყნის საგამომცემლო საქმიანობის
განვითარებაში. ამჟამად საგამომცემლო
პრიორიტეტებია: თანამედროვე ქართული და
უცხოური პროზა, საბავშვო და საყმაწვილო
ლიტერატურა, საგანმანათლებლო და
დარგობრივი ლიტერატურა.

წიგნის მაღაზიაში ფართოდ არის
წარმოდგენილი საქართველოში
არსებული გამომცემლობების წიგნები.
ძირითადად მოიცავს 2000 წლიდან ამ
დრომდე გამოცემულ ლიტერატურას,
როგორც მხატვრულს, ისე სამეცნიეროს.
ამასთან ერთად, წარმოდგენილია
ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე, მათ
შორის ეროვნული უმცირესობების
(აზერბაიჯანული) ენაზე. წიგნის მაღაზია
თავის სივრცეში ორგანიზებას
უწევს მრავალ ქართველ და უცხოელ
ავტორთან შეხვედრას, საჯარო ლექციას
თუ წიგნის პრეზენტაციას.

გამომცემლობა „შემეცნება“

გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

მისამართი: ა. ანტონოვსკაიას ქ. N 9 ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 260 23 15; +995 599 550 554
ელ.ფოსტა: info@shemetsneba.ge
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

მისამართი: ი. ნიკოლაძის N 5ა; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 555 64 08 87
ელ. ფოსტა: mariam_korinteli@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მარიამ კორინთელი

გამომცემლობა „შემეცნება“ 2005 წელს
დაფუძნდა და უკვე მე-15 წელია კულტურის,
განათლებისა და ლიტერატურის სამსახურშია.
გამომცემლობის შექმნის იდეა 2004 წელს
ფრანკფურტში დაიბადა, როდესაც მისი
დამფუძნებელი, დირექტორი, საბავშვო
წიგნების, სახელმძღვანელოების ავტორი ლია
შალვაშვილი, ვიზიტორის სტატუსით
იმყოფებოდა წიგნის ბაზრობაზე. დროთა
განმავლობაში გამომცემლობა „შემეცნება“
გაფართოვდა. ამჟამად ძირითადი
საგამომცემლო პრიორიტეტებია: საბავშვო
და საყმაწვილო ლიტერატურა, კლასიკური,
თანამედროვე პროზა და პოეზია, სასკოლო
სახელმძღვანელოები, საგანმანათლებლო
დანიშნულების თვალსაჩინოებები და
დიდაქტიკური მასალები.

გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“ 2015
წელს დაარსდა. სამი წლის განმავლობაში
გამომცემლობაში ორასზე მეტი დასახელების
წიგნი გამოიცა. სხვადასხვა ჟანრისა და
შინაარსის სერიები ათეულობით ბესტსელერ
წიგნებს აერთიანებს. ადგილობრივ წიგნის
ბაზარზე გამომცემლობა გამოირჩევა
ფენტეზისა და ფანტასტიკის ჟანრის
თარგმანების სიმრავლით. გამომცემლობა
„წიგნები ბათუმში“ განსაკუთრებულ
ყურადღებას უთმობს ქართველ
ავტორებს და უკვე გამოცემული აქვს
მრავალი ავტორის შემოქმედება.
გამომცემლობის წიგნები გამოირჩევა ყდის
განსაკუთრებული დიზაინითა და ჟანრობრივი
მრავალფეროვნებით.
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გამომცემლობა „წიგნი+ერი“

READERSLAND.GE

მისამართი: ც.დადიანის 7, სავაჭრო ცენტრი
ქარვასლა, A517 ოთახი, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 571 13 12 11
ელ. ფოსტა: contact@tsignieri.ge;
mzia_r@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მზია რაზმაძე
ვებგვერდი: www.books.tsignieri.ge

მისამართი: იოსებიძის ქ. N49; თბილისი,
საქართველო
ტელ: +995 322 420 421
ელ.ფოსტა: n.odisharia@hotsale.ge
საკონტაქტო პირი: ნათია ოდიშარია

გამომცემლობა „წიგნი+ერი“ დაარსდა 2012
წლის აპრილში, მისი დამფუძნებელია
პაატა ხუნაშვილი. „წიგნი+ერი“ გამოსცემს
სამეცნიეროპოპულარული და საგანმანათლებ
ლო ხასიათის ლიტერატურას ყველა თაო
ბისათვის. გამოცემულია, მრავალტო
მეული „ჩვენი ღირსებანი“, რომელშიც
საქართველოს სულიერი და მატერიალური
ფასეულობებია ასახული. ორ ენაზეა
(ქართულ-ინგლისური) გამოცემული ვაჟაფშაველას მოთხრობები, დავით აღმაშენებლის
„გალობანი სინანულისანი“, ილია ჭავჭავაძის
„სარჩობელაზედ“, „საქართველოს თევზები“.
ასევე გამოიცა სასკოლო ენციკლოპედია,
ქართული, უცხოური ზღაპრები. კიდევ ერთი
მიმართულება, რომელსაც გამომცემლობა
ანვითარებს, ფსიქოლოგიაა.

readersland.ge არის „პალიტრა მედია
ჰოლდინგის“ შვილობილი კომპანია,
რომელიც 2013 წელს შეიქმნა. ვებ გვერდზე
შეგიძლიათ შეიძინოთ წიგნები 80%-მდე
ფასდაკლებით. საიტზე არის ფართო
არჩევანი - სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურა
ნებისმიერი ასაკის მკითხველისთვის,
მათ შორის „ბესტსელერები“ და უახლესი
გამოცემები. ვებ გვერდზე წიგნის შეძენა
ძალიან კომფორტული და მოსახერხებელია.
ასევე, მომხმარებელს შეუძლია
ისარგებლოს საკურიერო მომსახურებით
მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი
პარტნიორები არიან საქართველოს წამყვანი
გამომცემლობები, რომლებიც მომხმარებელს
Readersland.ge-ს დახმარებით წიგნებს დიდი
დანაზოგით სთავაზობენ.

თბილისის წიგნის ვირტუალური ფესტივალი
(30-31 მაისი)
წიგნი მათთვის, ვისაც (არ) უყვარს ფენტეზი
ნანა აბულაძე

თბილისის წიგნის ვირტუალური ფესტივალი
(25-27 სექტემბერი)
ადექით, ლორკა ისვრის!
მარიამ ქავთარაძე

“შავი პრინცი” და ქალის თვალით დანახული
ალტერნატიული რეალობა
მანანა ერემაშვილი

უბედურების მაცნეების ექსტაზი
ია კელერმანი
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წიგნი მათთვის, ვისაც
(არ) უყვარს ფენტეზი
ნანა აბულაძე
fentezi giyvarT? hoo? maSin
„mexamridi“ TqvenTvisaa! araa?
maSin es recenzia ormagad yu
radRebiT unda CaikiTxoT.

მართა ურუშაძე

მეხამრიდი
გამომცემლობა „ინტელექტი“

daviwyoT sul Tavidan, e.i.
Janris Taviseburebidan. fen
tezis Tavgadakluli mkiTx
veli arc me meTqmis, magram
erTi ki SeminiSnavs: zoga
dad, egeTi wignebi ornairad
iwereba: avtori an Tavidanve
saocrebaTa samyaroSi amogay
ofinebT Tavs (asea, magali
Tad, „beWdebis mbrZanebelSi“)
an jer Cveni realobis msgavs
samyaros gixatavT da mere
personaJebTan erTad gadadix
arT sxvagan, karis, kedlis an
karadis miRma (rogorc „hari
poterSi“ an „narnias qroni
kebSia“). hoda, axla Tqven wi
naSea wigni, romelic arcerT
am sqemas ar mihyveba: aq zRva
ri Cveni realobis msgavs sa
myarosa da miRmier samyaros
Soris moSlilia - isini erT
sivrceSi Tanaarseboben. Tavi
dan ggonia, rom es sivrce per
sonaJis cnobierebaa, radgan
mTxrobeli
protagonistia
da ambavsac misi TvaliT vxe
davT. amitom fiqrob, protag
onists raime saxis fsiqikuri
aSliloba aqvs (albaT, ufro
- Sizofrenia), es yovelive,
rasac realobad aRiqvams,
halucinaciebia da yoCaR av
tors, rom ase gariska da am
bavs mas ayolebso. mere mou

lodnelad irkveva, rom rais
halucinaciebi - es yvelaferi
marTla xdeba, misi Zma marTla
Samani iyo da misi da misi Zmis
nairebi kidev arian, kacobri
obas jerarnaxuli safrTxe
emuqreba, Zma ki sad aris,
aravin icis. da es yvelaferi
erT, TiTqos arafriT gamor
Ceul, oci wlis gogos, deas,
atydeba Tavze! ra unda qna
aseT situaciaSi? albaT, da
karguli Zma unda moZebno;
am gzaze ki vis da ras aRar
gadaeyrebi: JRalTmian akas Seni Zmis saukeTeso megobars,
kac-kudians, romelsac de
daSeni uyvars, sazarel hurituris, miRmieri samyarodan
metad uCveulo gziT rom
gadmomxtara da mTel sofels
awiokebs, Tvalovs, romelsac
mglad qceva SeuZlia, mamac
taos, cota ar iyos, melanqo
liur dimas, focxTavas, iis
fer ZaRls... yvela personaJs
aq ver CamovTvliT da ar
caa saWiro, magram isini ise
cocxlebi arian, Tavs umal
gamaxsovreben. „Cveni protag
onisti dea“ ki Zmas eZebs da
am ZebnaSi sakuTari Tavs pou
lobs. wigns iseTi moulodne
li, naTeli da keTili finali
aqvs, sicocxlis siyvaruliT
agavsebs - iq sikvdili qreba,
ara, ki ar marcxdeba (rogorc
hagiografiul teqstebSi) an
kvdeba (rogorc goderZi Cox
elTan), aramed qreba. da Tu

gainteresebT, rogor, es wigni
uTuod unda waikiTxoT.
es ambavze vTqviT oriode si
tyva, axla isic mimovixiloT,
rogoraa es ambavi dawerili:
teqstSi, rasakvirvelia, aris
gadaZaxilebi sxva teqstebTan
(iqneba es dakargulis Ziebisa
da qvesknelSi Casvlis mo
tivebi, Tu sizmarSi nanaxi
ZaRli, romelic yefs, franc
kafkafkafkafkafo),
magram
es yvelaferi isea Seferili
ironiiT, ra samkiTxvelo ga
mocdilebac ar unda gqondeT,
mainc laRad waikiTxavT. met
ic, Tavad am gadaZaxil-gadmo
Zaxilebis arsebobac ki ironi
zebuli aqvs avtors:
„TmagaSlili akac gamoliv
livda Tavis grZel TeTr
Ramis perangSi. gaocebulma
avxed-davxede, mister roCes
teris yofili coli momagona.
„jein eari“ wakiTxuli gaqvT?
ara? maSin daikideT.“
ironia kidev erT saqmes Sve
lis - teqstSi aris adgilebi,
mis ideas rom gvicxadebs. amas
Tavad dea gadmogvcems, cota
ar iyos, mgznebare sityvebiT:
„rogorc titanebi, ise unda
SevudgeT cis TaRs da Camo
qcevisgan vixsnaT. amisTvis ki
sakuTari patara cxovrebebi
dan unda gavideT. welSi unda

gavimarToT da zemodan ga
davxedoT yvelafers [...] Cven
zemoT varskvlavebiT moWedi
li caa [...] romelsac TiTqmis
veRar vxedavT, gamonabolq
vis, ganaTebebis da idioturi,
uSno korpusebis gamo. daxar
bebulebi varT ufro da ufro
met materialur komforts da
gvaviwydeba, rom es verasdros
dagvakmayofilebs.
adamiani
aucileblad unda xedavdes
varskvlavebs RamiT. ase varT
Seqmnilebi. mxolod es gagvax
senebs, vin varT sinamdvileSi,
sityvebi saWiro araa, arc
fiqri. ubralod, zurgze unda
gawve da cas uyuro. Rrmad
damarxuli suli gaiRviZebs,
uZvelesi ram, rac yovelTvis
arsebobda.“
es gamosvla yalb da ugemur
Wkuis swavlebaSi gadaizrde
boda, rom ara ironia, rom
liTac dea Tavis naTqvams af
asebs: „ra vibodiale? mgoni,
Cemi naTqvamidan erTi sityvi
sac ar mjeroda.“
ironiis garda, teqsts cocxa
li enac axalisebs, TiTqos um
niSvnelo detalebis aRwera
ki saocar kinematografiulo
bas sZens. SegxvdebaT iseTi wi
nadadebebic, romlebic uf
ro
frazebia da romlebSic Tvi
Ton sityvebi moqmedeben: „ise
Ti madlieri viyavi, madlo
ba
ver gadavuxade.“

me vfiqrob, es aris wigni ima
ze, rac sinamdvileSi sWirs
Tanamedrove
adamians
da
razec Cven yvela am epidemiis
fonze kidev erTxel davfiqr
diT. amitom swored axlaa am
wignis wakiTxva saWiro. bo
los ki ai, ras vityvi:
es welia, aRarafers vgegmav.
adre vgegmavdi, yvelafers
da sul. hoda, amas winaT dav
fiqrdi, Cemi arxeinoba Sec
doma xom araa-meTqi. egeTi
fiqrebi guls amZimebs da mec
sasowarkveTas araferi makl
da, „mexamrididan“ rom wamo
mitivtivda es pasaJi (momyavs
ise, rogorc maSin gamaxsenda):
„-ra gindaT, vaRiareb, rom az
rze ar var! ar aris sakmarisi,
rom vinme damexmaros?
-sakmarisia, dea, yvelaferi
sakmarisia. yovelTvis yve
la
feri sakmarisi iyo. ra gWirT
am adamianebs? ra problemebi
gawuxebT, adeqiT da, ubra
lod, icxovreT. Znelia?“
davmSviddi. ho, karg wignebs
SeuZliaT, gvanugeSon, miT
umetes, Tu ambavi „mexamridi
viT“ CamTrevi aqvT da person
aJebic - dasamaxsovrebeli.
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«ბოშური რომანსერო» - ადექით,
ლორკა ისვრის!
მარიამ ქავთარაძე

ფედერიკო გარსია ლორკა

„ბოშური რომანსერო“
მთარგმნელი:

დავით წერედიანი

გამომცემლობა „ინტელექტი“

pablo neruda ambobda lorkaze,
mis leqsebs sxeuli aqvso. hoda,
arian mkiTxvelebi, damewrmuneT,
arian, romlebTac esmiT, ras niS
navs teqstis sxeulebrivi forma,
rom zogi teqsti Tavisi feTqvis
miyuradebis saSualebas gaZlevs.
am feTqvis aRqmasac sWirdeba
raRac Taviseburi da daweras xom
miT ufro. prozaSi, magaliTad,
apdaikis „brazilia“ vTqvaT da
SeuZlebelia, sul sul mcirediT
mainc ar igrZno is, razec vlapa
rakob. aq imxela simaRles aRwevs
mwerlis ostatoba am azriT, qva
rom qvaa, imasac SeiZleba vena
mounaxos da sisxli auCqaros.
magram poezia cota sxvaa. poezia
Si metad SeiZleba Wirdes azrs
isris forma misce da isrolo da
isrolo zustad da moxvdes da
moxvdes Rrmad, radgan aq azrma
Tan unda iTvalos, iriTmos, iri
tmos, icekvos da Tan saTqmeli
ise Tqvas, suraTi pirdapir gaa
cocxlos. hoda, espanur lirikaSi
lorkam SeZlo es - leqsisTvis
mieca arteriuli wneva da Tan
es gaekeTebina imdenad yofiTi,
nacnobi sityvebiT, rom ubralo
espanel xalxs, romelzec ase ga
tacebiT iyo Seyvarebuli poeti,
gaego misi, moesmina, egrZno da
zepirad emRera.
ase sazepirod iqca „boSuri ro
man
sero“, radgan swored aq mox

da is, riskenac lorka miiwevda
mTeli
Tavisi
SemoqmedebiT.
„27-ianelTa“ Taobis sxva warmo
madgenelTa Soris, altoragires,
alesiandres, albertis, sneru
das gverdiT igi iyo erTaderTi,
romelic „gadaurCa gongoras civ
sunTqvas“ da gaagrZela avangar
dizmisa da maRali klasis ucxod
faqizi, balansirebuli SerwymiT.
es poezia Seiyvares barokos gul
Sematkivarebmac, romelnic gon
goraseul Citebs, varskvlavian
casa da elvare, naklebmiwier
sityvebs etrfodnen da ubralo
glexmac, vinc arc erTis, arc meo
risa da arc mesamis klasikuri si
lamazis standartebi ar icoda da
miT ufro, arc hyvarebia, magram
imas ki namdvilad veravin aswa
vlida, Tu rogor xtunavs vasaka,
aTasjer ar unaxavs? da ai, ambobs
lorka „presisosa da qarSi“
„Tavis pergamentis mTvares ukravs boSis gogo dairas
dafnebs da brol-mindvrebs Soris
gza daxtis vasakasnairad“.

- da es ukve sxva saqmea.
maSin, revoluciur espaneTSi,
frankistebze ukeT arc aravin
uwyoda is, rom lorkam xalxTan
salaparako ena monaxa da enasac
xom gaaCnia. monaxa ena, rogorc
gancdis katalizatori, sadave
da es imTaviTve iyo sistemis

Tvis safrTxe. lorka memarcxene,
gamousworebeli meocnebe iyo, ma
gram, miuxedavad amdenad mZafri
permanentuli agresiisa memarj
veneTa mimarT, romlis gamoxa
tvis forma SesaZloa, sulac ar
yofiliyo momwodebluri, misio
neruli xasiaTisa, miuxedavad
misi devnisa, mkvlelobisa, lorka
ar yofila politikuri figura
arc sicocxleSi da arc mis mere,
mis sityvasa da ideebs ar hqonia
diqtatoruli SemarTeba. is mRe
roda andaluziaze, andaluziur
naRvelze da albaT, rom geki
TxaT, sxva araferi endomeboda,
ecxovra amay, Tavisufal, demo
kratiul espaneTSi, sadac Tavis
ager axlaxan wakiTxul leqsebs
mkerdavse qalebi cxel quramde
miiyolebdnen da zepirad iRiRi
nebdnen.
hoda, Tavisufal espaneTSi cxo
vreba ki ar dascalda, magram ase
saRiRino da raRacnair SeTvise
bul, Sesisxlxorcebul mwerlad
ki iqca kaci, romelmac SeZlo da
sevda yovelgvari paTetikisgan,
yovelvari
maRalfardovnebis
gan dacala da miwaze Camoiyvana,
sagnebis, adamianebis, movlenebis,
scenebisa da atmosferoebis for
ma misca:
„jer isev cas xeven mamlebi,
gariJraJs kinZaven xma-xma,
roca soledad mantoia
Camodis bneli mTis daRmarTs.
sxeuli, yviTeli rvali,
sunTqavs cxeniTa da CrdiliT,
ZuZuebs, gakvamlul grdemlebs,
zriali axsmia wyvili“.

gasaqans Tu miscem, aluziebiT
SeiZleba gaivsos TiTo leqsi.
ager, zemoT moyvanil „Savi naR
vlis romansSi“, cadeT da ver

dainaxeT don kixoti? - ar gamo
va, aucileblad ipoviT soledad
mantoiaSi espanelTa meocnebe
winapars da mamas da mSobels da...
masSi Tu ara, romelime aqaur
boSaSi mainc, romelTa boSuroba,
aqve mTargmnelis SeniSvna moviS
velioT, mxolod poeturi piro
biTobaa, yvela maTgani ki ginda
saxeliT da gindac xasiaTiT, es
panelia.
iyo didi, aseve espaneli mwerali,
blasko ibaniesi. mis genialur
romanSi, „sisxli da qviSa“ aris
erTi pasaJi, saqveynod romelia
da msoflioSi cnobili torero,
xuan galiardo koridaze Sesas
vlelad emzadeba. emzadeba da
bare 5 gverdi eTmoba misi vneba
TaRelvis aRweras, mis nerviulo
basa da sisxlis duRils, magram
gareT gasvlisas, sadacaa rom
xaris pirispir unda vixiloT,
kulminaciur wertilSi avtori
tovebs personaJs da brbos qao
sis, mogriale tribunebis, are
naze mimaval toreroTa cxenebis
gauCerebeli sirbilis aRweraze
gadadis. am dros xedav, ra gatace
biT wers ibaniesi am yvelaferze,
rogor eamayeba, rogor uxaria
da rogor bavSviviT ubrwyinavs
Tvalebi, radgan espaneTia, rad
gan misia, radgan aseTia da ole,
ole... gaeqcevaT xolme kalami
ase da es yvelaferi ki, kar
gia, magram sadaa personaJi? ras
grZnobs axla? mxrebSi Sedgoma
unda, brZolis win yovelTvis
raRac uCveulod Cumi, gamouTq
meli winaTrgrZnoba Seipyrobs
xolme - mkiTxveli (da SeiZleba
mxolod araespaneli mkiTxveli)
iseTi dabneuli, yelwagrZelebu
li eZebs galiardos aRtikinebul
brboSi, rogorc nacnob, Zvirfas

saxes, magram ver xedavs. mxolod
arenaze gamosvlisas ubrundeba
enagaoflili avtori mas da Cvenc
ibaniess ras mivedrebiT da Cve
nive mwiri warmosaxviT gviwevs
danaklisis Sevseba, magram ai,
lorkasTan vpoulobdeT iqneb
mas, sul sxva saxeliT, sul sxva
gvariT, magram vin ras dagiSlis
da vin ras mogkiTxavs da iyos es
kaci galiardo swored im gab
neul Tu gamorCenil kadrSi da
Tavad mkiTxvelma gansajos saku
Tari gancdiT, ramdenad hgavs is
mas, magram SexedeT antonio el
kamborios... ar daizaroT da er
Txel orives erTad SexedeT:
„antonio tores eredia,
kamborioTa Ze da Ziri,
mwvane siSavgremne mTvaris,
Tvalebze kululi xSiri.
wnoris argani aqvs xelSi,
mSvidad, tanakrefiT midis,
gza seviliisken udevs,
dRes xarTa brZolaa didi.
limoni dakrifa gza-gza,
da wyalSi imdeni yara,
rom feri icvala Cqerma,
dadinda oqrovan Rvarad~.

xiblSi rom SexvalT, ar gekma
roT iqneb da ipovoT fuentesis
artemio krusic masSi da mravali
da mravali kidev, sanamdis mex
siereba da kidev ufro, emociuri
intuicia migyvebaT da moxvideT
kidec iqneb Cvenebur yivCaRis ba
ladamde. im baladamde, leoniZem
rom gadaaTamaSa mere, romlis
sul sxvanair, TiTqos sul sxva
siuJetad gamoTlil alternati
vas lorka „sxvisi colis“ saxiT
gvTavazobs isev „boSur romanse
roSi“.
“rogorc rom mayvlovans gavcdiT,
CaTavda lelic da naric,
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silaSi movTxare Rrmuli,
Cavwure misi Tmis Rvari.
... da aRarc minaxavs masukan,
radganac mimuxTla im RamiT,
adgils rom Camyavda nariyals,
sabedod maCvena Tavi,
damala, rom Turme qmari hyavs.”

hoda, arc me viqnebodi pirve
li da arc Tqven, romelic ase
iaxloblebda lorkas, masSi ra
Rac uCveulos sxeuliT igrZnob
da. „boSuri romansero“ 1928
wels gamoqveynda. vin vin da,
ager werediani TviTon ambobs,
me-20 saukunis erT-erT upir
veles lirikosad aqcia mwera
lio. Seiyvares da gaaRmerTes da
moikiTxes mSobliur granadaSi
dakarguli didi vnebaTaRelviT
1936-Si, magram falangistebi
maSin Jurnal-Jurnal mohyolian
mouridebel tyuilebs, rom mo
kles aq, rom ara, Turme aq, rom
ara, vazustebT - ai, aq... mediis
aseTi mikibv-mokibvis fonze ara
marto espaneTi, msoflio iTxo
vda simarTles am adamianis Sesa
zari dasjis Sesaxeb. maSin ukve
didma ingliselma mweralma, her
bert uelsma scada lorkas ambis
gamorkveva da werili gagazavna
franskitul zonaSi, romelSic
aRniSnavda, rom „mouTmenlad
moelis, Seityos axali ambebi ga
moCenili kolegis, federiko gar
sia lorkas bed-iRblis Seasxeb“.
pasuxad granadis samxedro gu
bernators, polkovnik espinosas
ucnobebia: „don federiko garsia
lorkas adgilsamyofeli CemTvis
ucnobia“. spinosa maSin cruobda
da ase cruobda didxans yvela
pasuxad dausrulebel SfoTvaze
gamowveuli im axalgazrda kacis
usamarTlo sikvdiliT, romelic
msoflio literaturulma wree

bma sicocxleSi Seiyvares, sikv
dilis Semdeg ki - gaaRmerTes.

tastikuri naSromebi. anotaciaSi
TviTonve mianiSnebs amaze:

lorkas sikvdilis obieqtur da
argumentirebul, Sesabamisi ar
qiviT gamyarebul istorias Tu
moiZevT, naxavT, rom mravali
mcdelobidan
erTia
mxolod,
ji
uti, Zalian jiuti espaneli
Jurnalistis, romlis saxelic
aRniSvnas imsaxurebs, xose luis
vila san xuanis statia saTau
riT „federiko garsia lorkas
mkvleloba: sruli simarTle“,
dawerili lorkas sikvdilidan
40 wlis Semdeg, 1976-Si. swored
am werilSia aRwerili dialogi,
romelic lorkas dasakaveblad
mimaval luis alonsosa da poe
tis megobar, migel rosaless
Soris Sedga:

„musikaluri poetebi Znelad, an
saerTod ver iTargmnebian, magram
lorka mxolod musika ar aris,
upiratesad metaforaa, metafo
ruli efeqti ki, rogorc lorka
save magaliTidan Cans, erTi eni
dan meoreSi naklebi danakargiT
gadadis“.

- raSi sdebT brals lorkas? ikiTxavs rosalesi.

... ra iTqmis meti, Cveni, mkiTxve
lis iRbalia, sxva Tu araferi.

- „mas ufro meti vneba moaqvs
Tavisi kalmiT, vidre sxvebs - Ta
vianTi pistoletiT“ - ubrunebs
alonso.

“Savi princi” da qalis TvaliT
danaxuli alternatiuli realo
ba

alonso rom marTali iyo Tavi
si perspeqtividan, amis damadas
tureblad me Cemi mxriv sakmao
vTqvi, egaa, rom lorkas daaswres
da moiSores manam, sanam mets av
nebda memarjveneebs, sanam metad
aaforiaqebda espanel xalxs Ta
visi sityviTa da sijiutiT, simt
kiciT, SeupueblobiT.
hoda, am „mavneblobaTagan“ erTerTi umTavresi iyo „boSuri
romansero“, romlis wlevande
li gamocema Targmanis xarisxiT
gazviadebuli ar iqneba, vTqvaT,
msoflio umaRlesi klasis Targ
manebs ar CamorCeba, iseve, ro
gorc daviT weredianis sxva fan

ase CaTvaleT, Tavmdablobs mainc
mTargmneli aq da bolomde ar
ambobs, lorka gadmoqarTulda
da lamis am metaforuli nervis
feTqviT originals gaaswro.
„mTvare, sulTmobrZavi vercxli,
da mTvare, nafrcqveni nivris,
yviTeli koSkebis Tavze
yviTlad TmagaSlili ivlis.“

“შავი პრინცი” და ქალის
თვალით დანახული
ალტერნატიული რეალობა
მანანა ერემაშვილი

აირის მერდოკი

შავი პრინცი
მთარგმნელი თამარ ლომიძე

გამომცემლობა „დიოგენე“

airis merdokis romani „Savi prin
ci“ postmodernistuli litera
turis erT-erT gamorCeul war
momadgenlad SegviZlia miviCnioT
masSi asaxuli Tanamedrove epo
qis problemebis konstruqci
ul
realobaSi asaxvis gamo. mwerali
grZnobs sakuTar upirate
sobassityvis xelovnebas, mkiTxvelis
gonebaSi aSenebs da Semdeg Ta
vadve angrevs araerT warmosax
viT samyaros da Cven, rogor
Rac imedgacruebulni, vi
wyebT
wignis xelaxla gadakiTxvas im
imediT, rom piradul, avTentur
STabeWdilebas SeviqmniT perso
naJebsa da maT mier gadmocemul
alternatiul istoriebze. Tum
ca, Znelia individualurobis
SenarCuneba maSin, rodesac pir
velive gverdebze, gamomcemlis
winaTqmaSi vkiTxulobT: „yoveli
xelovani uiRblo Seyvarebu
lia, xolo uiRblo Seyvarebu
lebs yovelTvis surT TavianTi
istoriebis moyola“ da diax!
aTasobiT sasiyvarulo istoria
warmogvidgeba Tvalwin da Cven
dauneburad fiqrobT: „sawyali
bredli, rogor ar gaumarTla?!“
SesaZloa asec iyos! bredli pir
soni iwyebs winaTqmas da ufro da
ufro vrwmundebiT, rom is cxo
vrebisgan daCagruli, tragikuli
warsulisa da krizisuli awmyos
mqone mweralia, romelmac naxe
vari cxovreba tanjvaSi ganvlo
da ase iqneba manam, sanam avtori
isev ar moindomebs wignis miwu
ruls Tavisive sityvebiT agebu

li Zlieri, uryevi konstruqciis
mqone samyaros nawilebad daSlas
mxolod
ramdenime sityviT :“
bredlis yvelafris Taviseburad
ganmartebisa da Semdeg viTomda
mwyobri, logikuri suraTis su
raTis Seqmnis unari aqvs. SeiZle
ba, es yvelas gvaxasiaTebs, magram
wignebs ar vwerT. man Cveni erTo
blivi cxovrebis arc ise swori
suraTi daxata“- da Cven-wamki
Txvelni, vrCebiT motyuebulni,
sityvebis maxeSi gabmulni, rom
lebsac ver gadagviwyvetia, waki
Txuli urTierTgamomricxavi is
toriebidan romels vijerebT da
romel personaJs TanavugrZobT.
Tumca, wignis Rirseba mxolod
sityvebiT TamaSi araa. mas gansa
kuTrebiT mimzidvels xdis erT
maneTisgan radikalurad gansxva
vebuli qal personaJTa saxeebi.
qalebi, romlebic emorCilebian
sazogadoebriv
stereotipebs,
maT ar SeuZliaT mamakacis mzru
nvelobis gareSe cxovreba da
yovelgvar Seuracxyofas aitanen,
Ralatsac ki, mxolod im mizniT,
rom sayvarel mamakacTan iyvnen,
sxva SemTxvevaSi maTi sicocxle
ganwirulia, rogorc priscilas
SemTxvevaSi moxda. reiCel bafenis
personaJi ki erTgavri galaSqre
baa am stereotipebis winaaRmdeg
sabrZolvelad. personaJi Zalian
grZel da dabrkolebebiT savse
ganviTarebis gzas gadis pirve
lidan bolo gverdamde. kiTxvis
dawyebisTanave zaravs mkiTxvels
qmrisagan nacemi, daucveli qalis
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mdgomareobis warmodgena, rome
lic sacodavad mokuntula saZi
nebelSi da aravinaa mis gverdiT,
garda bredli pirsonisa (Semd
gomSi sayvareli mamakaci), Tumca,
sabolood, manac dascina ubedu
ri qalis grZnobebs da sasiyva
rulo romani wamoiwyo bafenebis
erTaderT qaliSvilTan-julian
Tan. mxolod erTi saRamo, erTi
ojaxuri kamaTi gaxda sakmarisi
imisTvis, rom reiCeli gadaqceu
liyo SurismaZiebel qalad, ro
melic sabolood gaTavisuflda
maskulinuri wnexisgan.
da, ra Tqma unda, juliani. misi
personaJi amboxia qalisTvis miwe
rili stereotipuli cxovrebisa.
is ar emorCileba sazogadoebriv
normas; romantikul urTierTo
bas iwyebs kacTan, romelic asa
kiT mamad ekuTvnis. oxunjobs,
dascinis xelovani bredli pir
sonisTvis xelSeuxebel siwmin
deebs; eqscentrikul tanisamosSi
gamowyoba da hamletis rolis
gaTamaSeba sxva ra unda iyos Tu
ara sarkastuli damokidebuleba
mamakacuri sawyisebisadmi da fe
ministuri siZlieris saaSkaraoze
gamotana.
„Sav princSi“ qalebi Tavisufl
debian didi xnis ganmavlobaSi
dadebuli borkilebisgan, ojaxu
ri Tu sazogadoebrivi movaleo
bebisgan. ase iqceva kristiani,
predlis yofili colic, romel

mac sakuTari Tavis realizeba
ara „ojaxSi“, aramed politikur
saqmianobaSi hpova. qalebi Tavs
aRweven mamakacTa Crdilisgan da
Tavad warmarTaven sakuTar cxo
vrebas. (Tumca igives ver vity
viT priscilaze, rac zemoT ukve
aRvniSneT). merdokma am wigniT
saaSkaraoze gamoitana or polu
sad gaxleCili- fministuri da
maskulinuri-samyaros saukuno
vani problematika, rac dRemde
aqtualuri sakiTxia Tanamedrove
sazogadoebisTvis.
airis merdokis es SesaniSnavi
romani axali aRmoCenaa qarT
veli mkiTxvelisTvis da vimedo
vneb, „Savi princi“ kidev erTxel
Segvaxsenebs qarTvel (da ara
marto) qalbatonebs, rom Cven
varT
individebi,
romlebsac
Tavad SegviZlia sakuTari cxo
vrebis warmarTva, rom gvaqvs
piradi survilebi, ocnebebi da
interesebi, rom ar varT susti
sqesis warmomadgenlebi, rasac
jer kidev ase jiutad gvimeorebs
qalebs mTeli samyaro. siyvaru
li ara Tu Cagvra an damorCiel
baa, aramed-urTierTSetanxmeba,
harmonia. da Tu es ukanaskneli
deformirebuli da Selaxulia
nirwamxdari stereotipebis mier,
ratom ar unda vibrZoloT saku
Tari individualizmisTvis msgav
sad merdokis personaJebisa?!

უბედურების მაცნეების ექსტაზი
ია კელერმანი

yurebian sarwevela skamSi Cavje
qi da wignis kiTxva daviwye, ase
martivia sxvis tyavSi SeZvre da
misi ukeT gaigo. yoveli axali
ambis win, sazurge Seamowmo da
mixvde – mzad xar Tu ara, axali
TavgadasavlisaTvis.

თომას ბერნჰარდი

ტყის ჩეხა
მთარგმნელი:
მაია ფანჯიკიძე

„სულაკაურის გამომცემლობა“

kiTxvis procesSi bevr iseT ambavs
naxavT, romelic dRevandelobas
Tan Zalian axlosaa, ar miyvars
es sityvaTa SeTanxmeba, Tumca
kiTxvis dros, ar arsebobs, igive
ar dainaxoT. sikvdilis qronike
bidan dawyebuli, adamianisa da
sazogadoebis gaucxoebiT gagrZe
lebuli, warsulSi dabrunebiTa
da gaanalizebiT, rogor iqeciT
bednier da imediT savse adamia
nidan, uimedo da ubedur adamia
nad, ara mxolod Tqven, aramed is
adamianebi, visTan erTadac cxo
vrebis imedsa da bednier momen
tebs 30 wlis win iziarebdiT, ra
Seicvala?…
wigni mudmivi kiTxvis dasmis
mcde
lobaa, sxvebsa da sakuTar
Tavze dakvirvebiT.
ho, ra Seicvala? ra moxda? ratom
aRar darbixarT RviniT xelSi im
adamianTan, romelic erT dros
Tqveni saukeTeso megobari iyo,
davijero es mis gardacvalebas
ukavSirdeba? da irbendiT maSin,
Tu is isev cocxali iqneboda?
ara? maSin ra moxda? ho, Tqvengan
viTxov pasuxs, cotaxans gaCum
diT, sxvebs ara mxolod sakuTar
Tavs mousmineT, ra moxda? ratom
gixariaT sxvisi sikvdili, ggo
niaT Tqven mudam cocxali iqne
biT?…. am kiTxvas protagonistsa
da misi TvaliT danaxul sazo

gadoebas ki ar unda vusmevde,
aramed vCerdebode, aRar vagrZe
lebde weras da sakuTar Tavs
vekiTxebode.
avstrieli avtoris, prozaikosi
sa da dramaturgis Tomas bern
hardis „tyis Cexa“ meore nawar
moebia, romelic qarTul enaze
iTargmna da sulakauris gamom
cemlobam gamosca. avtori Zalian
kargad icnobs im sferos, razec
wers.
qarTulad
Targmnili
orive wigni Teatrs, mis garSemo
arsebul situacias, sazogadoebis
survilebs, molodinebs, realo
bas, adamianebs, maT cxovrebas,
sakuTari Tavis am sazogadoebis
nawilad veRar miCnevas exeba,
Tumca Tan ise, rom mas ver gae
qcevi.
bolo dros, sazogadoebas, rasac
media kidev ufro amZafrebs, Tan
gasdevs sikvdilis qronika da
yvela media saSualeba nekrolo
gadaa qceuli.
wigni protagonistis TxrobiT
da Zvel, arasasiamovno, megobre
bTan SexvedriT iwyeba. Sexvedra
mosalodneli da amave dros,
SemTxveviTia da personaJs mego
bris gardacvalebis Sesaxeb, awv
dis informacias, romelic isedac
icis. aq erTi Zalian saintereso
momentia, personaJi xazs usvams
rogori bednierebi arian auers
bergerebi arasasiamovno ambis
gadmocemiT, mwuxarebaze dakvir
vebiT, romelsac maTi naTqvami
Sens saxeze aCens.
wigns win uZRvis volteris fraza
– „radgan ver SevZeli adamiane
bis gonze moyvana, varCie, maTgan
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Sors
vyofiliyavi
bednieri“,
romelsac sxvadasxva formuli
rebiT teqstSi xSirad aJRerebs
protagonisti.
Zvel megobrebTan vaxSamze miw
veuli personaJi yurebiani sa
varZlidan akvirdeba Sekrebil
sazogadoebas da mTliani wigni
erTgvari „Tavis marTlebaa“, war
modgenaa im sazogadoebis mankie
rebis, romelSic 30 wlis ganma
vlobaSi trialebda da ukve 20
welia jer gauucxovda da Semd
gom gaeqca kidec.
bernhardis tyis Cexva, romel
sac avtorma aRznebac uwoda,
gaucxoebul adamians saSualebas
aZlevs daakvirdes imas, rasac
erT dros, ukanmouxedavad gamoe
qca. aZlevs analizis SesaZle
blobas.
„es qalaqi xom Cemi qalaqia da
mudam Cemi qalaqi iqneba da rom
es adamianebi Cemianebi arian da
mudam Cemianebi iqnebian-meTqi
da mivrbodi da mivrbodi da
vfiqrobdi, rom me, rogroc yve
lafer saSinels, gencgaseze am
saSinel, egreT wodebul Semoqme
debiT vaxSamsac gadavurCi’’.
ormxrivi uaryofiTi damokide
buleba, ris dasanaxavadac sau
bari ar aris saWiro, isedac Cans,
moSorebiT, damkvirveblis pozi
ciaSi mjdomi erTi adamianidan
nela gadaitan mzeras meore ada
mianze da yvelaferi cxadia
„rogorc aTwleulebis manZilze
maridebdnen
Tvals,
rogorc

aTwleulebis ganmavlobaSi me
varidebdi“ – „yvela grZnobs
rom mZuls, rom mezizRebian,
esmiT kidec“ – protagonistis
damokidebuleba personaJebis mi
marT, calmxrivi ar aris, Tu igi
fiqrobs rom vaxSams daufiqre
blad daTanxmda, misi azriT, mas
pinZlebmac daufiqreblad dapa
tiJes.
wigSi xSiria mis mier, mudmivi
aRniSvna imis, rom isev skamze
zis, isev akvirdeba, isev ixse
nebs da uceb amis fonze, sakuTar
Tavs dausvams kiTxvas, rom am
adamianebTan erTad, bednierica
da momavlis imediT savsec iyo,
hoda ra uqna sakuTar Tavs? an ra
uqnes adamianebma sakuTar Tavs,
rad iqcnen, rogor gadaaaqcies
cxovreba SemoqmedebiT vaxSmad,
romelic yovelTvis sxvisTvisaa
miZRvnili da Tan imisTvis, vin
yovelTvis igvianebs, vinc aras
dros ar modis.
wigni dRevandelobas Semoqmede
biTi uimedobiTac mogagonebT,
warmodgenili yvela proble
ma, realobasTan dajaxebas da
bavSvobis asakidan gamosvlas Za
lian hgavs, maSin, roca Sedegebs
sTxov Sens Tavs da mizezebi uc
nobia, amitomac ukan dabruneba,
yurebian savarZelSi mokalaTeba,
Soridan dakvirveba da mdumared
yvela ambis Tavidan gavla giwevs.
kmayofilebis momgvreli umaRle
si mwvervali, romelmac Tavisi
niWi venaSi Camosvlis pirvel
kviraSive gaflanga.

CarCeniloba – „joanas dakrZal
vis faqtze metad is mTrgunavda,
rom mis kubos ukan sul Semoq
medebiTi
gvamebi
misdevdnen,
sul xelmocarulebi, romlebic
gadauRebelma Tavsxma wvimam sasa
ciloobamde gaasacodava“.
„namdvili cxovrebiT ar gicxo
vria, mxolod naTamaSevi cxovre
ba gaqvs. ara namdvili, yvelafe
ri, rac Sen gexeba da yvelaferi,
rac Sen xar, mxolod naTamaSevi“ –
sasaflao aRviqvi yvelaze ufro
bunebriv ramed dedamiwaze.
da bolos, ise axlos varT adamia
nebTan gvgonia es kavSiri mTeli
sicocxlis ganmavlobaSi gagvyve
ba, arada Zaalian male mTavrdeba
yvelaferi da adamainebi imaze
metad xdebian ucxoebi CvenTis,
vidre maSin arian, roca gvggonia
rom yvelaze kargad vicnobT maT.
„tyis Cexa“ – dagafiqrebT cxovre
basa da sakuTar Tavze, romlis
Tvisac,
darwmunebuli
var,
araerTxel gikiTxavT ra uyaviT
sakuTar Tavs, da Tu kiTxva sx
visi misamarTiT gagiCndaT, sxvas
daabraleT, daubrundiT sawyis
mdgomareobas da Tqvens Tavs
kiTxeT, wamodeqiT yurebiani sa
varZlidan da ambavi gaagrZeleT,
radgan yvelasa da yvelafers gae
qceviT sakuTari Tavis garda.
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გამომცემლობა „პალიტრა-L“

vernor vinji (Vernor Vinge) ameri
keli mecnieria, romelmac Seis
wavla maTematika da kompiuter
uli mecniereba. Semdeg ki daiwyo
muSaoba san-diegos universotet
Si, sadac ikvlevs droisa da si
vrcis singularobas. CvenTvis,
mkiTxvelebisTvis, imiTaa gansakuTrebiT saintereso, rom samecnie
ro muSaobis paralelurad, wers
samecniero fantastikis Janris
literaturas da sakmaod warma
tebuladac. mas aqvs mopovebuli
“hiugos”, “promeTes” da “loku
sis” araerTi joldo, sxvadasxva
nawarmoebisTvis. swored man Ca
moayaliba teqnologiuri singu
larobis koncefcia (momavlis konkretuli wertili, rodesac teq
nologiuri ganviTareba xdeba
Seuqcevadi da ukontrolo, rac
warmoudgenel cvlilebebs iwvevs
adamianur civilizaciaSi) da sa
varaudod erT-erTi pirveli iyo,
vinc warmogvidgina warmosaxviTi
`kibersivrce”.
`cecxli ufskrulze” (A Fire Upon
The Deep) swored teqnologiuri
singularobiT gamowveul erT
gvar apokalifss gvixatavs. ada
mianebi qmnian xelovnur intele
qts, mankierebas, romelic xdeba
ukontrolo da gamanadgurebeli.
adamianebma SeZles mis SeCereba,
Soreul warsulSi, Tumca moma
valSi, adamianTa patara jgufi,
mitovebuli laboratoriis kv
levisas, axerxebs pandoras yuTis
gaxsnas da mankierebis – boroti
xelovnuri inteleqtis samyaro

Si gaSvebas. rac maT da uamrav
sxva civilizacias Zalian Zviri
daujdeba. vinji ise ubralod
aRwers mTel am saSinelebas, rom
cota ar iyos rTulia genocidis
maStabebis aRqma. albaT am kos
mosuri sivrceebis aRqmas isic
arTulebs, rom fizikis armcodne
adamianisTvis cota rTuli gas
agebia, Tundac is Tu galaqtikis
sxvadasxva nawilSi, ratom muS
aobs teqnika sxvadasxvanairad
da a.S. sxvaTaSoris, galaqtikis
agebulebaa pirveli rasac vxe
davT romanSi. swored am zonebis
Tavisebureba TamaSobs gaamwyvet
rols sicocxlisaTvis brZolaSi.
TiToeuli zona, Tavisi pirobe
biT gansxvavebul civilizaciebs
badebs. rac ufro axloa varskv
lavuri sistema galaqtikis cen
trTan, miT ufro primitiulia
masze arsebuli civlizaciebi, xo
lo galaqtikis gare rkalze civi
lizaciebi faqtiurad, RmerTebs
utoldebian da xSirad, arc anaR
vlebT maTze dabla mdgomi civi
lizaciebis bedi. Tumca swored
erTi SexedviT primitiul civi
lizaciaze aRmoCndeba wamali ma
nkierebis winaaRmdeg.

zonebis mniSvnelobaze isic metyve
lebs, rom trilogiasac, rom
lis pirvel wignsac “cecxli uf
skrulze” warmoadgens, “fiqris
zonebi” hqvia. trilogiis danar
Ceni wignebia “ufskruli caSi” da
“cis Svilebi”, romelTa qarTu
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lad wakiTxvis didi imedi maqvs.
pirveli wignis dasasruli namd
vilad giCens interess rom dan
arCeni nawilebic waikiTxo.
nawarmoebSi ramdenime siuJetu
ri xazia. Txroba saintereso da
CamTrevia. kiTxulob da person
aJebTan erTad ganicdi TiToeul
marcxs da gabednierebs gamar
jveba. moqmedeba ramdenime plan
etasa da sxvadasxva rasebs Soris
xdeba. zogierTi saxeoba namdvi
lad originaluri da avTentu
ria.
romanSi warmodgenilia Semdegi
inteleqtuali arsebebi: adamian
ebi. ZiriTadad adamianTa Crdil
oel STamomavlebs warmoadgenen
da saubroben enaze, romelic no
rvegiulidan aris warmomdgari.
mankiereba (Blight) uZvelesi, adami
anebis mier Seqmnili xelovnuri
zeinteleqti, igi borotia. io
lad manipulitebes eqnologiebi
Ta da organuli arsebebiTac. ip
yroben sxvebs da vrceldebian.
dirokimebi (Dirokimes) adamianebze
Zveli rasa, romlebis maT mosv
lamde cxovrofdnen siandra-q
eize. kalirebi (Kalir) inseqtoi
duri humanoidebi, romlebic
vri
nimis organizaciaSi mTavar
ra
sas warmoadgenen. vrinimi di
di kor
poraciaa, romelic mar
Tavs in
formacias: gadamuSaveba,
gagzav
na, miReba da a.S. afrah
antebi (Aprahanti) peplismagvari,
feradfrTiani humanoidebi, rom
lebic, zRapruli da uwyinari Ses
axedaobis miuxedavad Zalian sas
tiki da meomari rasaa, romlebis
mankierebis mier damyarebuli qa

osiT sargebloben da dakarguli
hegemoniis aRdgenas cdiloben.
Tumca Cemi favoriti ori rasa min
da calke gamovyo da ise gagacnoT.
xrovebi (Tines) koleqtiuri gonis
mqone ZaRlismagvari arsebebi.
TiToeulis persona 4-8 elements
aerTianebs. lekvobidan iwvrT
nebian da erTiani organizmiviT
fiqrsa da moqmedebas swavloben.
SeuZliaT gardacvlii element
ebi axliT Caanacvlon da amis
saSualebiT, zogjer aswleulebi
cocxloben. isini arcTu mSvido
bismoyvare arsebebi arian. pir
velive gamoCenisTanave, isini
Tavs esxmian adamianTa xomalds
da xocaven xalxs. es or banakad
ga
yofili arsebebi erTmaneTs
ar indoben. erTmaneTTan winaaR
mdeg brZolaSi, ar eridebian
wamebiTa da sastiki meTodebiT
axali jiSebis gamoyvanas, unikal
uri mkvleli xrovebis Seqmnas.
xocva-Jletas gadarCenili jo
ana
ase aRwers maT: “Tavdapirvelad
joanam ifiqra, rom saqme ZaR
lebTan anda mglebTan hqonda.
Tum
ca, sinamdvileSi es arsebebi
arc erTni iyvnen da arc meore.
diax maT oTxi viqro fexi da wa
maxuli yurebi hqondaT, magram
grZeli kisriTa da wiTeli Tva
lebiT isini SeiZleba uzarmazar
virTxebad aRgeqvaT.”
miuxedavad erTmaneTisadmi gamo
Cenili sisastikis, cbierebisa da
veragobisa, am arsebebs didi in
teleqtualuri poteciali aqvT.
niWieri da moxerxebuli rasaa. Za
lian advilad uReben alRos ada

mianur teqnologiebs. maTi erTerTi beladi ki meCuqurTmea, xe
lovani da arqiteqtoria. erTad
erTi dabrkoleba, rac met-na
klebad xels uSliT TiTebis
arqonaa. adamianis naSierTan da
megobrebuli axalgazrda xrova,
amdi ki gvaCvenebs, rom sisastike
da daundobloba ufro wvrT
nis Sedegia, vidre Tandayolili
Tviseba. adamianebTan urTierTo
bisas isini Zalian gvanan dedami
waze mcxovreb ZaRlebs. romanis
gamorCeuli xrovebi swored erTerTi lideri meCuqurTme, yari
bi jekeramefani da tirateqti
arian, romelic Tavis TavSi gam
wmendis borot elements ebrZvis.
misi es brZola pirovnul gaore
bas hgavs, da Zalian sainteresoa.
sxvaTaSoris, vernor vinjs surda
romanisTvis daerqmia “xrovebs
Soris” (“Among the Tines”), Tumca
redaqtorma gadaafiqrebina.
skroudraiderebi ( Skroders/Riders/
Skroderiders) mcenarismagvari ar
seba, totebiT, romlebsac emo
ciebis gamosaxatad iyenebs. bu
nebaSi, odesRac sqrouraiderebi
okeanis fskerze, uZravad myofi
arsebebi arian, romlebsac xan
mokle mexsierebac ki ar gaaCndaT,
Tumca 5 miliardi wlis win, vi
Racam isini borblebiani, meqani
kuri saSualebiT aRWurva, iseve
rogorc, xanmokle mexsierebis
qonis unariT. ris Semdegac,
sqroudraiderebma xeli vaWro
bas mihyves. ai, rogor gvixatavs
maT avtori: “moJRurtule arseba

eqvsTvlian urikaze mdgar pa
tara, dekoratiul xes waagavda.
urika kosmetikuri zolebiTa da
funjebiT iyo morTuli da mis
150X120 santometri farTobis
mqone zedapirze igive embleba
iyo gamosaxuli, rac droSaze.
arseba didi skroudraideri iyo,
romlis rasa TiTqmis mTel Sua
miRmeTSi vaWrobda. siandra-qeis
CaTvliT. skroudraideris mWaxe,
JRurtula xma avtomaturi Tar
jimnidan modioda.”
vaRiareb, swored am arsebam daip
yro Cemi guli. “lurJi niJara”
(ase hqvia wignis mTavar skroud
raider personaJs) Cemi erT-erTi
usayvarlesi personaJia, yvela
wigns Soris rac ki wamikiTxavs.
me iSviaTad miyvardeba person
aJebi. “lurji niJara”, swored is
aseTi iSviaT SemTxvevaTagania.
Zalian bednieri viqnebodi misna
iri megobris yoliT da miuxe
davad imisa, rom oTaxis mcenare
orjer gavaxme (Tan erTi da igive
mcenare) “lurj niJaras” aucile
blad movuvlidi. ar movyvebi
mTel im ambebs rac am saocari
arsebis Tavs xdeba wignSi, ar min
da spoileri gamomivides, Tumca
igi amtkicebs, rom sikeTe, megob
roba da Tavdadeba, pirvel rigSi
arCevania da nebismier arsebas
SeuZlia win aRudges masSi kodi
rebul brZanebebsa Tu instinq
tebs.
yvela fantastikis moyvaruls vu
rCev waikiTxos es saocari wigni.
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