საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 0108, საქართველო

სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი
ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულება

ლილი მამაცაშვილი
ალექსანდრე როინაშვილის შემოქმედება და მისი როლი სამუზეუმო-საარქივო
მემკვიდრეობის შექმნაში

სადისერტაციო ნაშრომი
წარმოდგენილია ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორის (PhD)
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

2018

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,
პროფესორი ნატო გენგიური

1

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამა:
ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები,
ხელოვნებათმცოდნეობა,
ქვედარგის კოდი 100707
საიდენტიფიკაციო ნომერი

ავტორის ხელმოწერა ------------------

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით, ლილი მამაცაშვილის
მიერ შესრულებულ ნაშრომს სახელწოდებით: „ალექსანდრე როინაშვილის შემოქმედება და
მისი როლი სამუზეუმო-საარქივო მემკვიდრეობის შექმნაში“ და ვაძლევთ რეკომენდაციას
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიის და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოში
მის განხილვას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
2018

ხელმძღვანელი:
ნატო გენგიური, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
რეცენზენტები:
სახელი გვარი -------------------------------------------(სამეცნიერო ხარისხი, თანამდებობა)

2

სახელი გვარი --------------------------------------------(სამეცნიერო ხარისხი, თანამდებობა)

ექსპერტები
ეკატერინე კიკნაძე, ხელვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
(სამეცნიერო ხარისხი, თანამდებობა)
სახელი გვარი --------------------------------------------------------(სამეცნიერო ხარისხი, თანამდებობა)

3

საავტორო უფლებების გვერდი
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ცალკეული ნაწილის დაბეჭდვა და სხვა რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის
წერილობითი ნებართვის გარეშე.
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საარქივო-საჯარო მასალები და ციტატები გამოყენებულია სამეცნიერო ნაშრომების
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ავტორის ხელმოწერა ------------------------------------------
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რეზიუმე
ალექსანდრე
გამომდინარე,

დიდი

როინაშვილის

შესახებ

კვლევა,

მნიშვნელობის

მატარებელია.

დღევანდელი

ჩატარებული

რეალობიდან

კვლევის

შედეგად,

წარმოჩინდა როინაშვილის, როგორც საზოგადო მოღვაწის, თანაბრად მნიშვნელოვანი ორი
მისიისაგან შემდგარი პიროვნება:

ერთი ფოტოგრაფია, რომელიც მატიანეს სახით ქმნის

ეთნოგრაფიულ, კულტურულ და ისტორიულ ღირებულებას, ხოლო მეორე სამუზეუმო საქმე,
რომელიც

პირდაპირი

მაჩვენებელია

ერის

ინტელექტუალურ-ზნეობრივი

მრწამსისა.

ალექსანდრე როინაშვილი უტყუარი ალღოთი გრძნობდა ეპოქის მიერ შემოთავაზებულ
აუცილებლობებს: მისი მოღვაწეობა ყველგან, ნებისმიერ სოციალურ და სახელოვნებო
სფეროში, სწრაფად წარიმართა. შემთხვევითობამ დააკავშირა ის ფოტოგრაფიასთან, თუმცა ეს
საქმიანობა როინაშვილის მხრიდან, საერო საქმედ გარდაიქმნა. ინტერესმა მიიყვანა ის
სიძველეების შეგროვებამდე და საბოლოოდ ეს ინტერესი სამუზეუმო საქმის ინიციატორად
გადააქცევს მას, თანაც საქმის, რომელსაც საკმაოდ უჩვეულო ფორმას მოუძებნის - კავკასიის
მოძრავ მუზეუმს შექმნის. ქვეყნის სიყვარულმა და ერთგულებამ დააწყებინა როინაშვილს
სხვადასხვა საქველმოქმედო საქმიანობა და მეცენატობაც.
მისი მემკვიდრეობის კვლევა არ გახლავთ იოლი, ვინაიდან, როგორც პროცესმა მიჩვენა,
გაფანტული და დაკარგული ფოტოებისა და ნივთების რაოდენობა, საკმაოდ დიდია. ასევე
ბევრი რამ იკვეთება ისტორიაში, რაც დოკუმენტების მიხედვით, კითხვებს და მოსალოდნელ
დასკვნებს ბადებს.
როინაშვილის, როგორც პირველი ქართული ფოტოგრაფიული სკოლის შემქმნელისა და
ქველმოქმედის საქმიანობამ, მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწია მომავლის ფოტოგრაფიას.
მისი აღზრდილების დიდი ნაწილი მუშაობდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებსა და
რეგიონებში. ის ასევე დიდ ყურადღებას უთმობდა სკოლებისა და ბიბლიოთეკების საქმეს.
საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გვერდიგვერდ, ზრუნავდა
მოახლეობის

გონებრივ

ზრდაზე,

ყიდულობდა

ბიბლიოთეკებისათვის

წიგნებსა

და

აუცილებელ ინვენტარს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შრომაში ყურადღება გამახვილდა, ასევე
როინაშვილის კრიტიკულ პუბლიცისტურ მოღვაწეობაზე, სხვადასხვა სოციალურ სფეროში
და რეზონანსზე, რაც მისმა გარდაცვალებამ გამოიწვია კავკასიასა და საქართველოში.
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შედეგად მიღებული დასკვნები, გამოიკვეთა ალექსანდრე როინაშვილის მოღვაწეობის
კონკრეტული შეჯამებისას, სადაც დგინდება მისი, როგორც შეუცვლელი და გარკვეულ
ეპოქალურ გარდამტეხ ეტაპზე გამოჩენილი მნიშვნელოვანი პიროვნების ნაღვაწი.
ალექსანდრე

როინაშვილი

სამუზეუმო

კოლექციების

ერთ-ერთი

პიონერია

საქართველოში, რომელმაც მთელი თავისი ნაღვაწი საკუთარ ერს დაუტოვა. მან ერთ-ერთმა
პირველმა

გააცნობიერა

მუზეუმის

დანიშნულება.

ამ

კუთხით,

პირველი

ქართველი

ფოტოგრაფის და სამუზეუმო ნივთების კოლექციონერის შემოქმედება, ჯერ არ ყოფილა
გამოკვლეული. ეთნოგრაფიული ფასეულობები, სამუზეუმო ნივთები, ეპოქის სახე - ყოველივე
ეს აისახება რეზონანსზე, რომელიც კვლევას მოჰყვება.
ალექსანდრე როინაშვილის შემოქმედების კვლევას, ხელი შუწყო ბესარიონ ტაბიძის
მონოგრაფიამ მის შესახებ, ასევე პრესისა და პერიოდიკის ბეჭდურმა მასალამ, საარქივო და
სხვადასხვა სამუზეუმო მასალებმა, საჯარო ბიბლიოთეკაში არსებულმა, როინაშვილის მცირე
სამუზეუმო კატალოგმა. თუმცა, დღემდე, მისი შემოქმედებისა და საქმიანობის ანალიტიკური,
ერთიანი კვლევა, რომელიც მოიცავდა სამუზეუმო კოლექციებისა და ფოტომემკვიდრეობის
იდენტიფიცირებასაც, ჯერჯერობოთ არ ჩატარებულა. წინამდებარე შრომა სწორედ ამ მიზნით
განხორციელდა,

მასში

თავი

მოიყარა

იდენტიფიცირებულმა

ფოტო

და

სამუზეუმო

მემკვიდრეობამ. შრომაში თავმოყრილი სამუზეუმო მასალა, სრულიად უნიკალური ხასიათისაა,
თავისი მრავალფეროვნების წყალობით. ამ სისტემატიზირებამ, მოგვცა საშუალება, კვლევა ახალ
რანგში

წარმოგვეჩინა:

სამეცნიერო-ანალიტიკურ

და

მასალის

იდენტიფიცირების

მიმართულებით.
შრომა, თითქმის მთლიანად მოიცავს ალექსანდრე როინაშვილის საქმიანობის შედეგებს, ბადებს
თავის მხრივ, მომავლის პერსპექტივებს სამეცნიერო კვლევასა და ისტორიულ წიაღსვლებში.
გარდა თეორიული მასალისა, რომელსაც გამოიყენებენ მეცნიერები, მკვლევარები,
არსებობს ვიზუალური მასალაც, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება იყოს
გამოყენებული, საგანმანათლებლო ფუნქციის შესაბამისად.
XIX

საუკუნის

მეორე

ნახევარი,

ქართული

სინამდვილის

ერთ-ერთი

ყველაზე

მნიშვნელოვანი და საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, შემოქმედებითი აქტივობის
ხანაა. თემაც ამ პროცესებთან კავშირში განიხილებოდა. დღეს, კვლევა რამდენიმე კომპლექსურ
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თემას წარმოადგენს.

შრომის სიახლე, თეორიულ-ისტორიული მასალის მოზიდვასა და

დღევანდელი გადასახედიდან გაანალიზებაშია, რაც საკმაოდ ფართო არეალს უქმნის როგორც
სპეციალისტებს, ასევე ისტორიითა და კულტურით დაინტერესებულ საზოგადოებას.
ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედება მოიცავს უამრავ თემას,
თითქმის ყველაფერს, რაც დაკავშირებული იყო იმ ეპოქის საქართველოსა და კავკასიის ყოფაცხოვრებასთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, ეთნოგრაფიასთან, არქეოლოგიასთან.
ფოტოების თემატიკა უკავშირდება იმ ეპოქის ქართულ

მისი

და კავკასიურ ყოფა-ცხოვრებას,

კულტურას, ისტორიას, ეთნოგრაფიას, არქეოლოგიას. მან შექმნა თავისი ეპოქის ადამიანების
პორტრეტთა მთელი გალერეა. მისი ფოტოგრაფია, გარდა ისტორიული მნიშვნელობისა,
მხატვრული ღირებულების მატარებელია.
ალექსანდრე როინაშვილის კიდევ ერთი დიდი დამსახურება ქართული კულტურის
წინაშე არის მოძრავი კავკასიური მუზეუმის დაფუძნება. აშკარაა, რომ მუზეუმი სამეცნიეროისტორიულ ფასეულობას წარმოადგენს. ჩვენ მიერ მოხდა მოძიება როინაშვილის მოძრავი
მუზეუმის ექსპონატებისა, რომლებიც დღეს არსებულ სხვადასხვა მუზეუმში ინახება. მის მიერ
შეგროვილი მასალა და ექსპონატები მრავალფეროვანია. აქ არის არა მხოლოდ ქართული,
არამედ კავკასიელი ერების ყოფის ამსახველი ექსპონატები.
კვლევამ

გამოავლინა

როინაშვილის

საქმიანობის

მრავალმხრივობა

სამუზეუმო

მოღვაწეობაში: კოლექციონერი, მკვლევარი, ქართულ-კავკასიური კოლექციის და სამუზეუმო
კატალოგის ერთ-ერთი შემქმნელი, სამუზეუმო კულტურით დაინტერესებული, იმ პერიოდის
რუსეთსა და საქართველოში საისტორიო წრეებში მიღებული პიროვნება, დაუღალავად
განავითარებდა თავის ძიებებს ამ მხრივაც.
ამდენად, ქართულ კულტურაში ალექსანდრე როინაშვილის ფიგურა წარმოგვიდგება
როგორც პირველი ქართველი ფოტოგრაფი და ასევე, პირველი კერძო, მოძრავი მუზეუმის
დამფუძნებელი. ის იყო ამ მუზეუმის არა მხოლოდ მფლობელი, კოლექციონერი, სამუზეუმო
საქმის პოპულარიზაციის მოთავე, არამედ საგანმანათლებლო პროცესის ინიციატორიც: მან
მუზეუმი საგანმანათლებლო მისიით აღჭურვა.
კვლევამ გამოავლინა ალექსანდრე როინაშვილის როგორც, ფოტოგრაფის, საზოგადო
მოღვაწისა და სამუზეუმო საქმის ინიციატორის საქმიანობის მნიშვნელობა. აქცენტი ორი
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მიმართულებით გაკეთდა: ორივე ისტორიის მემატიანის პორტრეტით შეიქმნა: ერთი ალექსანდრე როინაშვილი ფოტოგრაფი, საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი და ალექსანდრე
როინაშვილი - სამუზეუმო კოლექციების შემგროვებელი.
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Resume
Based on today's reality the research on Alexandre Roinashvili has a multilateral importance.
The study revealed personality of Roinashvili as a public figure, and person with the mission of equal
importance: one is the photographer, who creates an ethnographic, cultural and historical value, in the
form of chronicles and another is the museum activity, which is a direct indicator of intellectual and
moral faith of the nation. Alexandre Roinashvili realized the necessities offered by the epoch: his work
progressed rapidly everywhere, in any social and artistic field. Contingency connected him with
photography, however, this activity was transformed by Roinashvili into a national case. The interest
was the reason of collecting antiquities and eventually this interest turned him into the initiator of the
museum activity, and for it Roinashvili found quite unusual form: he created the travelling museum.
The love and loyalty of the country led him to many other charitable activities and philanthropy.
It is not easy to study Roinashvili’s heritage, as the research process showed me that the number
of scattered and missing objects is quite large. According to the documents, there are also many things in
history that raise questions and expected conclusions.
The work indicates separately Roinashvili’s activities as the creator of the first Georgian
photographic school and philanthropist, all these greatly favored the future photography. Many of his
pupils worked in various towns and regions of Georgia. He also paid a lot of attention to schools and
libraries. Together with the Society for the Propagation of Literacy among Georgians he cared about
mental growth of the population, bought books for libraries and necessary inventory throughout the
country. Work is also focused on Roinashvili's critical publicistic works in various social spheres and
resonances after his death in the Caucasus and Georgia.
In concrete summarization of Alexandre Roinashvili's work, the conclusions were obtained,
which show achievements made by this outstanding, significant person on the important epochal
turning point.
Alexandre Roinashvili is one of the pioneers of museum collections in Georgia, who has left all
his life’s work to the Georgian people. He was one of the first who realized the mission of the museum.
In this regard, the work of the first Georgian photographer and collector of museum collections has not
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yet been researched. Ethnographic values, museum artifacts, epoch – all this will be reflected in the
resonance followed by the research.
The research of Alexandre Roinashvili’s creative work, was contributed by Besarion Tabidze's
monograph, as well as the press and periodicals, archival and various museum materials, also
Roinashvili's small museum catalog at the public library. However, analytical and complete research of
his activities, with identification of the museum collections and photo archives, has not yet been
conducted. The present work has been done for this purpose and gathered identified photo materials and
museum heritage. Museum material in the work, thanks to its diversity, is completely unique. This
systematize process has allowed us to present research in a new rank - in the direction of scientificanalytical and material identification. The present work, which almost entirely covers the outcomes of
these activities, raises future prospects for scientific research and historical investigations.
Besides the theoretical material that can be used by scientists and researchers, there is also visual
material that can be used in any direction according to the educational function.
The second half of the 19th century is one of the most important and public, political, social, and
creatively active period of Georgian reality. The theme was discussed in connection with these
processes.
Today, this research represents multiple complex topics. The Novelty of the work is to collect
theoretical and historical material and analyze it from today's perspective, which is a broad area for
professionals, as well as for the society interested in history and culture.
Photographic works of Alexandre Roinashvili include a lot of topics, almost all related to
Georgian life, culture, history, ethnography and archeology of the era. Roinashvili's photography is an
invaluable material. The subject of his photography is related to Georgian and Caucasian life, culture,
history, ethnography, archaeology. He created a whole gallery of portraits of people of his era. His
photography, besides the historical significance, has the artistic value.
Alexandre Roinashvili’s one of the great merits for Georgian culture is the establishment of the
travelling museum of the Caucasus. It is evident that the museum is a scientific-historical value and its
fundamental research is inevitable for cultural heritage. We have searched the exhibits of Roinashvili's
travelling museum, which are kept in different museums today. We have seen that the material and
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exhibits collected by him are diverse and show Roinashvili’s great interest for multiethnic culture. Here
are exhibits depicting the lives of Georgian and Caucasian nations.
The research revealed Roinashvili's multilateral activities in museum activity: a collector,
researcher, one of the creators of the Georgian-Caucasian collection and museum catalogue, person who
was interested in museum culture, and became a favorable person in the historical circles of Russia and
Georgia.
Thus, Alexandre Roinashvili's figure in Georgian culture appears as the first Georgian
photographer and the founder of the first private travelling museum. He was not only the owner of the
museum and collector, but also the initiator of the educational process: he gave to the museum an
educational mission.
The research revealed the significance of Alexandre Roinashvili as photographer, public figure
and initiator of museum activities. The accent was made into two directions: two portraits of history
chronicler were created: Alexandre Roinashvili photographer, public figure, publicist and Alexandre
Roinashvili - collector of museum collections.
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შესავალი

ალექსანდრე როინაშვილის შესახებ კვლევა, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე,
მრავალმხრივი მნიშვნელობის მატარებელია და გარდა ამისა, ავლენს XIX საუკუნის ქართული
ცნობიერების განვითარების რთულ და გადამწყვეტ ისტორიულ გზას.
მისი შემოქმედება თავისთავად ამ ეპოქის ცოცხალი სახეა, ვინაიდან როინაშვილმა
გადაიღო და შემოუნახა თაობებს ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობის სახით ის სინამდვილე,
რომელსაც ქართული საზოგადოებისა და კულტურის განვითარებისათვის გადამწყვეტი
მნიშვნელობა ჰქონდა. ამასთანავე, მუზეუმი, როგორც ერის სახის მაჩვენებელი, მისი
ისტორიისა და დღევანდელობის ცნობიერების განსმაზღვრელი, როინაშვილის ერთ-ერთი
უპირველესი

ინტერესი

გახლდათ

და

ფაქტობრივად

მისმა

მოღვაწეობამ,

შეიძლება

განაპირობა კიდეც ის დიდი ძვრები, რაც მუზეუმისადმი დამოკიდებულებაში გამოიხატა
შემდეგ.
ჩემი კვლევის მიზანდასახულებას წარმოადგენს, შევისწავლოთ როინაშვილის, როგორც
საზოგადო მოღვაწის პიროვნება, ორი თანაბარი მნიშვნელოვანი მისიისაგან შედგებოდა: ერთი
ფოტოგრაფია, რომელიც მატიანეს სახით ქმნის ეთნოგრაფიულ, კულტურულ და ისტორიულ
ღირებულებას, ხოლო მეორე სამუზეუმო საქმე, რომელიც პიდრდაპირ მაჩვენებელია ერის
ინტელექტუალურ - ზნეობრივი მრწამსისა.
გარდა ამისა, ალექსანდრე როინაშვილი თავისი უტყუარი ალღოთი გრძნობდა ეპოქის
მიერ შემოთავაზებულ აუცილებლობებს: ეს რთული პერიოდია, როდესაც XIX საუკუნის
საზოგადო მოღვაწეთა საქმიანობა, რუსიფიკაციის ფონზე წარიმართება და ბარიერებს ქმნის
ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. როინაშვილი კი გამორჩეული ფიგურაა, რომლის მოღვაწობა ილიას,
აკაკის, იაკობ გოგებაშვილის, ნიკო ნიკოლაძის და სხვათა გვერდით, ამ რთულ რეალობაში,
გადამწყვეტ ფუნქციას იძენს; სკოლა-ბიბლიოთეკები, სამეურნეო პრობლემები, ტრადიციული
ხელსაქმე, ყოველივე, რაც კი ეპოქის ნიშნულზე, გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ერის
თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად, როინაშვილის საქმიანობის ნაწილი ხდება.
შეიძლება,

მისი

არსებობა

გარკვეული,

ჩვენთვის

უცნობი

კანონზომიერებით

განისაზღვრა. როინაშვილი ამ ეპოქისათვის გაჩნდა და ეპოქამ თავად მიუჩინა მას უცვლელი
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ადგილი, მისია, ფუნქცია, რომლის კვლევა და შესწავლა, შესაძლებლობებისა და დანატოვარის
უდიდეს კვალს გვიჩვენებს.
მისი მოღვაწეობა ყველგან, ნებისმიერ სოციალურ და სახელოვნებო სფეროში, სწრაფად
წარიმართა. შემთხვევითობამ დააკავშირა ის ფოტოგრაფიასთან, თუმცა ეს საქმიანობა
როინაშვილის მხრიდან, საერო საქმედ გარდაიქმნა. ინტერესმა მიიყვანა ის სიძველეების
შეგროვებამდე და საბოლოოდ ეს ინტერესი სამუზეუმო საქმის ინიციატორად გადააქცევს მას,
თანაც საქმის, რომელსაც საკმაოდ უჩვეულო ფორმას მოუძებნის - კავკასიის მოძრავ მუზეუმს
შექმნის. ქვეყნის სიყვარულმა და ერთგულებამ დააწყებინა როინაშვილს სხვადასხვა
საქველმოქმედო საქმიანობა და მეცენატობაც.
მისი მემკვიდრეობის კვლევა არ გახლავთ იოლი, ვინაიდან, როგორც კვლევის პროცესმა
მიჩვენა, გაფანტული და დაკარგული ნაშთების რაოდენობა, საკმაოდ დიდია. ასევე ბევრი რამ
იკვეთება ისტორიაში, რაც დოკუმენტების მიხედვით, კითხვებს და მოსალოდნელ დასკვნებს
ბადებს.
ამგვარი ძიება, გულდასმით, დეტალურ შესწავლას მოითხოვს, რაც ჩემი საკვლევი
ობიექტის თემის ძირითად ღერძულ მიმართულებას წარმოადგენს.
კვლევის სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ალექსანდრე როინაშვილის მემკვიდრეობის
ამსახველი

დოკუმენტაცია,

თანმიმდევრულად

იქნა

შესწავლილი,

რაც

კვლევაში

მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და საშუალებას გვაძლევს, ამ ფონზე განვიხილოთ ყოველივე,
რაც კი ერთიან, მთლიან სურათს შექმნის მისი ფოტოგრაფიული და სამუზეუმო საქმიანობის
შესახებ

ეპოქაში,

რომელიც

თავის

მხრივ,

განსაზღვრავს

შემდგომი

პერიოდისთვის

აუცილებელ პრიორიტეტებს კულტურასა და ისტორიაში. ამგვარი კვლევა დიდ ფუნდამენტს
ქმნის, ზოგადი და ასევე კონკრეტული ეპოქალური ძვრების შესახებ.
რა თქმა უნდა, დაუსრულებელი სურათიც და ბოლომდე დაუდგენელი კვალიც
არსებობს, თუმცა ეს ნებისმიერი კვლევის თანმდევი მოვლენაა. და მიუხედავად ამისა,
ძირითადი

ნაწილი

ჩანს,

იქმნება

როინაშვილის,

როგორც

საზოგადო

მოღვაწის,

ფოტოგრაფიული მატიანეს შემქნელის, სამუზეუმო საქმის ინიციატორის, ქველმოქმედისა და
მეცენატის, პუბლიცისტის პორტრეტი.
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კვლევის პირველი ეტაპი საქართველოში ფოტოგრაფიის დამკვიდრებისა და
განვითარების ძირეულ საფეხურებს მიეძღვნა, სადაც ნათლად გამოჩნდა ევროპაში არსებული
პროცესების საქართველოში შემოსვლა და ამ ხელობით დაინტერესების გზა, რომელიც
საბოლოოდ ხელოვნების დარგად იქცა. ფონი, რომელიც ფოტოგრაფიამ შექმნა, იმ
განსაკუთრებული პერიოდისათვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ფოტოგრაფიამ საკუთარ
თავზე აიღო მემატიანის ფუნქცია თითქმის ყველა დარგში, რაც კი არსებობდა იმხანად:
ისტორია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ფრესკებისა და სხვა ფასეულობათა
ასლები, ტრადიციები, ხელოსნობა, ქალაქური ყოფა, ეთნოგრაფია, არქეოლოგია, გეოგრაფია,
მედიცინა, ანატომია, კრიმინალური ქრონიკა ფლორა და ფაუნა, სხვა ქვეყნების რეალობა,
სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებები, და სხვ. ამ მიმოხილვაში, დაკონკრეტდა, თუ
როგორ გარდაიქმნა ფოტოგრაფია ხელოვნების დარგად და გაჩნდა სხვადასხვა ჟანრები,
როგორ გაითავისა ამ დარგმა სახვითი ხელოვნების სპეციფიკა.
შემდეგი საკვლევი თემა, ალექსანდრე როინაშვილის პიროვნების მნიშვნელობის
გამოკვეთა და შესაბამისად, ამ მოვლენისთვის აუცილებელი, მისი ბიოგრაფიის უმთავრესი
ეტაპების განხილვა იყო. ამ პროცესში მოხდა შესწავლა ფაქტებისა, რომლებმაც უდიდესი
გავლენა მოახდინეს მისი ინტერესების ფორმირებაზე. გამოჩნდა თუ როგორ ჩაეწერა
ალექსანდრე როინაშვილის პიროვნება, XIX საუკუნის ბოლოს არსებული საქართველოს, მძიმე
პოლიტიკურ სინამდვილეში, გარემოში, სადაც ეროვნული ინტერესების აღზევებამ შექმნა
საზოგადო

მოღვაწეთა

საქართველოს

მთელი

ისტორიაში.

მის

პლეადა

და

პიროვნებაში

შესაბამისად,

განსაკუთრებული

გაერთიანდა

ფოტოგრაფი,

ეტაპიც

მემატიანე,

სამუზეუმო საქმის ინიციატორი, კოლექციონერი, საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი,
შემოქმედი, მეცენატი და საგანმანათლებლო საქმის ერთგული გამგრძელებელი.
ცალკე აღინიშნა როინაშვილის, როგორც პირველი ქართული ფოტოგრაფიული
სკოლის შემქმნელისა და ქველმოქმედის საქმიანობა, რამაც თავის მხრივ, დიდი სამსახური
გაუწია

მომავლის

ფოტოგრაფიას.

მისი

აღზრდილების

დიდი

ნაწილი

მუშაობდა

საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებსა და რეგიონებში. ის ასევე დიდ ყურადღებას უთმობდა
სკოლებისა და ბიბლიოთეკების საქმეს. საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელიი
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საზოგადოების გვერდგვერდ, ზრუნავდა მოახლეობის გონებრივ ზრდაზე, ყიდულობდა
ბიბლიოთეკებისათვის წიგნებსა და აუცილებელ ინვენტარს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
კვლევის შემდეგი ეტაპი აუცილებლად მოითხოვდა ზოგადად სამუზეუმო საქმის
განვითარების შესწავლას საქართველოში. როინაშვილის საქმიანობა იწყება იმ დროს,
როდესაც სამუზეუმო საქმეს საფუძველი ეყრება და ვითარდება. მისი მოღვაწეობის შედეგად,
იქმნება კავკასიის მოძრავი მუზეუმი, ჩნდება და იკვეთება მუზეუმის საგანმანათლებლო
ფუნქცია. ის დგამს ხალხის ცნობიერების განვითარებისათვის აუცილებელ ნაბიჯებს ამ
მიმართულებით და სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობს თავისი უნიკალური კოლექციით.
კვლევამ

გამოავლინა

როინაშვილის

საქმიანობის

მრავალმხრივობა

სამუზეუმო

მოღვაწეობაში: კოლექციონერი, მკვლევარი, ქართულ-კავკასიური კოლექციის და სამუზეუმო
კატალოგის ერთ-ერთი შემქმნელი, სამუზეუმო კულტურით დაინტერესებული, იმ პერიოდის
რუსეთსა და საქართველოში საისტორიო წრეებში მიღებული პიროვნება, როინაშვილი,
დაუღალავად განავითარებდა თავის ძიებებს ამ მხრივაც.
კვლევის ყველაზე რთული და მთავარი ეტაპი მოიცავს როინაშვილის სამუზეუმო
ნივთების მოძიებას, შესწავლას, აღნუსხვას და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის
თავმოყრასა და სისტემატიზირებას. ეს საფეხური, თავისთავად ბევრ სირთულეს მოიცავს,
ამიტომ, მასში გაერთიანდა მეცნიერთა ჯგუფი, რომელთა ხელშეწყობითაც მოხერხდა
მრავალი ნივთის წარმომავლობისა და დათარიღების დადგენა.
შრომაში საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმო ალექსანდრე როინაშვილის პუბლიცისტიკას,
რომელიც იმ პერიოდის საქართველოსათვის მნიშვნელოვან სფეროებს ეძღვნება: გლეხთა
საკითხებს, ქალთა საზოგადოებრივ ფუნქციებს, ტრადიციულ ხელსაქმეს, თავად-აზნაურობის
პრობლემებს, ასევე მიმართვებს ინტელიგენციისადმი და სამუზეუმო საქმეს.
შედეგად მიღებული დასკვნები, გამოიკვეთა ალექსანდრე როინაშვილის მოღვაწეობის
კონკრეტული შეჯამებისას, სადაც დგინდება მისი, როგორც შეუცვლელი და გარკვეულ
ეპოქალურ გარდამტეხ ეტაპზე გამოჩენილი მნიშვნელოვანი პიროვნების ნაღვაწი.
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კვლევის მეთოდოლოგია

ალექსანდრე

როინაშვილის

შემოქმედება

და

მისი

როლი

სამუზეუმო-საარქივო

მემკვიდრეობის შექმნაში. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედება მოიცავს
უამრავ თემას, თითქმის ყველაფერს, რაც დაკავშირებული იყო იმ ეპოქის ქართულ და
კავკასიურ

ყოფა-ცხოვრებასთან,

კულტურასთან,

ისტორიასთან,

ეთნოგრაფიასთან,

არქეოლოგიასთან. გარდა იმისა, რომ როინაშვილის ფოტოგრაფია თავისთავად ფასდაუდები
მასალაა, ამასთანავე იგი მოძრავი კავკასიური მუზეუმის ფუძემდებელი იყო. მუზეუმი
სამეცნიერო-ისტორიულ

ფასეულობას

წარმოადგენს,

რომლის

ძირეული

კვლევაც

აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობისთვის. ეს დანატოვარი დღემდე შესწავლის
საგანია. მასში იკითხება მრავალეთნიკური კულტურის ნიშნებიც და კავკასიელი ერების ყოფის
ამსახველი ექსპონატები.
თემის მიზანია, შეიქმნას ალ. როინაშვილის მუზეუმისთვის განკუთვნილი კოლექციების
და მისი ფოტოგრაფიის მნიშვნელობის ამსახველი შრომა, რომელიც თავის მხრივ, მკვლევარებს
და

ისტორიკოსებს,

სინამდვილეს

ხელოვნებათმცოდნეებს,

გააცნობს.

გარდა

კავკასიის

კავკასიურისა,

ყოფა-ცხოვრების

კოლექციაში

იმდროინდელ

შენახულია

კავკასიის

ტერიტორიაზე მოპოვებული არაბული, სპარსული, ებრაული, ჩინური, იაპონური, რომაული,
ნივთები. ნებისმიერ ქვეყანაში, ასეთი აღმოჩენები დიდი კვლევითი რეზონანსის საბაბი ხდება.
კოლექცია არ შეგროვებულა შემთხვევითობების წყალობით. ალ. როინაშვილი საქმის ღრმა
ცოდნით და მიზანდასახულად აგროვებდა ნივთებს და ქმნიდა ფოტოარქივს, რომელმაც
ისტორიის ვიზუალიზაცია მოახდინა - თემის ერთ-ერთი მიზანია, წარმოაჩინოს ამ მასალის
მნიშვნელობა, თუ როგორ გაიზარდა კავკასიური მუზეუმის აქტუალობა, დროსთან ერთად.
თითოეული

მისი

ქმედება

გამიზნული

იყო

ეროვნული

კულტურის

და

ისტორიის

პოპულარიზაციისათვის.
ალ. როინაშვილის მოძრავი მუზეუმს, შეუცვლელი საგანმანათლებლო მისიაც ეკისრებოდა.
ამ მისიის წარმოჩენა ასევე თემის ერთ-ერთი მიზანია. მისი ფოტოგრაფია, გარდა ისტორიული
მნიშვნელობისა, მხატვრული ღირებულების მატარებელია. ინტერესი ამ ორი ძირითადი
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მახასიათებლის მიმართ იზრდება, ვინაიდან დროსთან ერთად სულ უფრო იკვეთება მათი
მნიშვნელობა.
რაც უფრო მეტია შემონახული მასალა დასავლეთის ქვეყნების არქივებში, მით უფრო
ინტენსიურად ხდება მათი წარმოჩენა. რაც შეეხება როინაშვილის მდიდარ დანატოვარს, მისი
კვლევა ჩემი აზრით, ბევრად უფრო ღრმა და ანალიტიკური შეიძლება იყოს. სწორედ ამ
ფაქტორმა განაპირობა ინტერესი მისი შემოქმედების, სამუზეუმო კოლექციების, ფოტოარქივის
მიმართ.
ალექსანდრე როინაშვილის შემოქმედებითი ბიოგრაფია, რომელიც თემის კვლევაში ასევე
აქტუალურია

თავისი

მრავალმხრივობის

მოღვაწეობის ირგვლივ ვითარდება.

გამო,

ძირითადად

მისი

საზოგადოებრივი

თემა მოითხოვს მისი უმთავრესი საზოგადოებრივი

ფუნქციების შესწავლას, რათა ინტერესი საკვლევი მასალის მიმართ, გამართლებული და
არგუმენტირებული იყოს.
აქვე განვმარტავ, რომ ინტერესი თემატიკისადმი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფაქტების
კონსტატაციით - ეს უფრო მის შედეგებში გამოიკვეთება და რაც მთავარია, როინაშვილის
საქმიანობის მრვალმხრივობა ამ ინტერესის მამოძრავებელია კვლევის პროცესშიც.
ჩემი ინტერესი ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოარქივის მიმართ, დიდი ხნის წინ გაჩნდა.
კვლევისას მუშაობისას, შევისწავლე მისი არქივი, სადაც გამოიკვეთა ეთნოგრაფიული,
ეთნიკური, სოციალური, საზოგადო და ისტორიულ-დოკუმენტური თემები, რომლებიც
მოიცავდა

არა

მხოლოდ

საქართველოს,

არამედ

მთლიან

კავკასიას.

როინაშვილის

ფოტოგრაფიულ მემკვიდრეობას, გარდა მისი ისტორიული ღირებულებისა, მხატვრული
თავისთავადობაც გამოარჩევს. ამიტომ, ინტერესი ამ მატიანეს მიმართ, არა მხოლოდ
ერთეულობით განისაზღვრება, არამედ კიდევ უფრო გაიზრდება.
ჩემი შემდეგი ინტერესის ობიექტი - მისი სამუზეუმო საქმიანობა, მისი კოლექციებია,
რომელთა სიახლე და აქტუალობა იზრდება იმასთან ერთად, თუ როგორ მიმდინარეობს მათი
აღწერა და კვლავ სააშკარაოზე გამოტანა. ეს მასალა, თავის მხრივ მეტყველებს საქართველოს
მრავალმხრივი ეროვნული კულტურის და ამ კულტურაში შემოსული სხვა ეროვნული
მემკვიდრეობის შესახებ.
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მას შემდეგ, რაც კვლევის პროცესში, გამოიკვეთა როინაშვილის სამუზეუმო ნივთების
მნიშვნელობა, მეცნიერთა გარკვეულმა ჯგუფმა დაიწყო ახალი კვლევა როინაშვილის
სამუზეუმო კოლექციების თემაზე. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს მისი მემკვიდრეობის
მზარდ მნიშვნელობაზე.
ალექსანდრე როინაშვილის მემკვიდრეობა განეკუთვნება არა მხოლოდ კულტურულ
ფასეულობებს, ის სამუზეუმო-საარქივო მასალაცაა.
ალექსანდრე როინაშვილი სამუზეუმო კოლექციების ერთ-ერთი პიონერია საქართველოში,
რომელმაც მთელი თავისი ნაღვაწი საკუთარ ერს დაუტოვა. მან ერთ-ერთმა პირველმა
გააცნობიერა მუზეუმის დანიშნულება. ამ კუთხით, პირველი ქართველი ფოტოგრაფის და
სამუზეუმო ნივთების კოლექციონერის შემოქმედება, ჯერ არ ყოფილა გამოკვლეული. ჩემს მიერ
დამუშავებული მასალა ალექსანდრე როინაშვილის ნაღვაწს მოეძღვნა, მაგრამ ანალიტიკური
ჩამოთვლა-კვლევა ჩემს მიერ მომზადებულ და გამოცემულ წიგნებში არ მომხდარა. მათ
შორისაა: „ალექსანდრე როინაშვილი“ პირველი და მეორე წიგნი დადიანების ფოტოკოლექციისა
და პირველი წიგნი ისტორიული ტექსტით - ,,დადიანები“.
საქართველოში

როინაშვილის

მემკვიდრეობას

უდაოდ

ეყოლება

მკვლევარები

მეცნიერებაში, სამუზეუმო საქმიანობაში და ფოტოგრაფიაში. ამიტომ ვთვლი, რომ ამ თემით
დაინტერესებამ ყველა ეს მიმართულება უნდა მოიცვას და მისი როლი შეუცვლელი იქნება
ნებისმიერი კვლევის წარმოებისას.
განსაკუთრებით ფასეული აღმოჩნდა ალექსანდრე როინაშვილის თემაზე გამოცემული
მეორე წიგნი, სადაც მის შესახებ არსებული მთელი საარქივო მასალაა გამოქვეყნებული (იხ.
დანართი 9). ამ მასალის შესწავლამ, ჩვენ საშუალება მოგვცა დაგვედგინა და მთელი რიგი
ექსპონატების იდენტიფიკაცია მოგვეხდინა, რომლებიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
აღმოსავლურ ფონდებშია დაცული. კერძოდ, ამ მასალაზე დაყრდნობით გაირკვა და დადგინდა
არა მხოლოდ ის, რომ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი პირველი
შენაწირი ექსპონატები როინაშვილის საკუთრება იყო, არამედ ცალკეული ფოტოების მიხედვით
გამოვლინდა უშუალოდ ექსპონატებიც. ამგვარი ძიებები და შედეგები ჩნდება ალექსანდრე
როინაშვილის მემკვიდრეობის შესწავლის და მისი გამოქვეყნების პროცესში. ეთნოგრაფიული
ფასეულობები, სამუზეუმო ნივთები, ეპოქის სახე - ყოველივე ეს აისახება იმ რეზონანსზე,
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რომელიც შესაძლებელია კვლევას გააჩნდეს. მისი დასრულებისთანავე გაჩნდება აზრთა
სხვადასხვაობა, რაც საშუალებას მოგვცემს, კიდევ ერთხელ განვიხილოთ სამუზეუმო მეცენატის
საქმიანობა ახალი კუთხით. ფაქტია, რომ ქველმოქმედებამ მის ცხოვრებასა და შემოქმედებაში
დიდი როლი ითამაშა.
ალექსანდრე როინაშვილის შესახებ კვლევა, მისი ქველმოქმედების მნიშვნელობასაც
შეისწავლის.
ალექსანდრე

როინაშვილის

ანდერძის

თანახმად,

საქართველოში

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი საზოგადოებისთვის გადაცემული კოლექციები, ფოტოები და სამუზეუმო
ნივთები, ეთიკისა და ესთეტიკური კანონზომიერებების, ფასეულობების ეპოქალური ცვლის
მაგალითია. რომ არ ყოფილიყო ეს ფაქტი, უამრავი საინტერესო ინფორმაცია თაობათა
ყურადღების მიღმა დარჩებოდა.
კვლევა გამოავლენს და წარმოაჩენს ალექსანდრე როინაშვილს, არა როგორც მხოლოდ
პირველ ქართველ ფოტოგრაფს, არამედ როგორც პირველ კერძო მუზეუმის მფლობელს,
კოლექციონერს, სამუზეუმო საქმის პოპულარიზაციის ერთ-ერთ პირველ მოთავეს. ამ მხრივ,
შრომა კონკრეტულ დასკვნით დეტალებს გამოავლენს. ისინი რეზიუმეს სახით ქვეპუნქტებად
ჩამოყალიბდებიან.
ალექსანდრე როინაშვილის პირველ წიგნში, რომელიც გამოიცა 2001 წელს, ვეძებდი
ალესანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედებისა და ბიოგრაფიის სრულყოფილ
მონაცემებს, ვიკვლევდი მათ, ვადგენდი მათ ადგილსამყოფელს. რაც მთავარია მისი
გაფანტული ფოტოკოლექციის გაერთიანებაზე და აღნუსხვაზე იყო მიმართული აქცენტი.
მეორე წიგნი, რომელიც გამოცემულია 2007 წელს, მოიცავს: საარქივო მასალასა და პრესაში
გამოქვეყნებულ იმ პირად და საზოგადოებრივ მიმოწერას, რომელიც აღწერს როინაშვილის
მოღვაწეობის მრავალმხრივობას (იხ. დანართი 8). ეს მასალა უმთავრესად პირველად დაიბეჭდა.
ნაწილ-ნაწილ ამ მასალის მოძიება შეიძლებოდა ჟურნალ-გაზეთებში, მაგრამ მისი მთლიანი
თავმოყრა ამ წიგნისთვის შედგა.
ორივე წიგნის შედგენისას, მასალა მოვიძიე საქართველოში არსებული თითქმის ყველა
მუზეუმიდან. საარქივო მასალა კი ეროვნული არქივის რესურსიდან.
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ორი წიგნი ალექსანდრე როინაშვილის შესახებ, მიმართულია არა მხოლოდ როინაშვილის
როგორც

ფოტოგრაფის

ღვაწლის

დასაფასებლად,

არამედ

როინაშვილის

როგორც

კოლექციონერის და პირველი კერძო მუზეუმის მფლობელის საქმიანობის გამოსაკვლევად. ის
მასალა, რაც შეიკრიბა პირველ და მეორე წიგნში, ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი, რადგან
უამრავი რამ მოიძიება სხვადასხვა ქვეყნებსა და ქალაქებში (ძირითადად რუსეთში). ამ
მიმართულებით, კვლევის პარალელურად, გრძელდება ძიებები.
როინაშვილის შესახებ მესამე წიგნის აუცილებლობა განაპირობა მისი კავკასიის მოძრავი
მუზეუმის მცირე კატალოგმა, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი, მისი კოლექცია. უკვე
არსებობდა იდეა, მესამე გამოცემის შესახებ, თუმცა კატალოგის ფაქტორმა დააჩქარა ეს ძიებაც.
ამ წიგნების მნიშვნელობამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო
საქმიანობისა და ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობის მრავალმხრიოვობაც.
დღევანდელი მოცემულობით, ჩემს ხელთ არსებული მასალა კომპლექსურია და მასში
შედის, როგორც ნივთმტკიცებები, ექსპონატთა ჩამონათვალი და მისი ამსახველი ფოტომასალა,
ასევე როინაშვილის ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა.
სწორედ ამიტომ, სამივე წიგნის საფუძველზე, გაჩნდა ახალი კვლევის წამოწყების
აუცილებლობა, სადაც არა სამეცნიერო ნოვატორობა, არამედ კვლევითი ისტორიული სტატუსი
იქნება წამყვანი.
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თავი პირველი
1.1.

ფოტოგრაფია - ახალი შესაძლებლობა და ახალი ხელოვნება

კაცობრიობას ნაკლებად ეშინოდა დროის მას შემდეგ, რაც უნიკალურმა გამოგონებამ ფოტოგრაფიამ, შეძლო ისტორიის ვიზუალური დაფიქსირება. ფოტოგრაფია კაცობრიობის
მეხსიერებად იქცა. მისი აღმოჩენა ალბათ ეპოქითაც იყო განპირობებული - რეალობისადმი
მოთხოვნა გაიზარდა, ადამიანის ყოფა და ცნობიერება რადიკალურად შეიცვალა, გახდა სწრაფი,
დინამიური, მოქმედი, საინტერესო და ინფორმირებული. შეიქმნა მართალი ხელოვნების
საჭიროება - უფრო ზუსტის და სარწმუნოსი, ვიდრე მხატვრობაა. სინამდვილის მიმართ
ადამიანის

დამოკიდებულება

ბევრად

უფრო

რაციონალური

და

ემოციური

გახდა,

ფოტოგრაფიის გარდა კი ვერც ერთი სხვა ხელოვნების დარგი ამას ვერ უზრუნველყოფდა,
ვინაიდან

ფოტოგრაფიის

სპეციფიური

ბუნება

სწორედ

რეალობის

ზუსტად

ასახვას

გულისხმობს.
პირველ ხანებში, დაიბადა აზრი ფოტოგრაფიის მთავარი თვისების შესახებ: ფოტოგრაფია
,,ხილული მეხსიერება“ იყო და ამ ტერმინს სპეციალისტები დღესაც მიმართავენ. ფოტოგრაფიის
ეს თვისება გულისხმობს ამბის, რეალურად მომხდარის დაფიქსირებას, გაზიარებას და
სხვისთვის წარდგენის უნარს.
სწორედ

ეს

არის

ხილული

მეხსიერების

მთავარი

თავისებურება,

მისი

არსის

განმსაზღვრელი, მისი არსებობის გამართლება და მისი განვითარების წინაპირობაც. მოსაზრება
იმის შესახებ, რომ ფოტოგრაფია ობიექტური სინამდვილის ასლია, მეტად ზუსტი თეორიული
განმარტებაა იმ მოვლენისა, რომელიც დროში მომხდარ ამბავს აღწერს.
დრო პირობითობაა და

გარკვეულ პერიოდში

მომხდარი

ამბავი -

კონკრეტული

მოცემულობა. თუ პირობითობა უცვლელად უერთდება კონკრეტულ მოცემულობას - მაშინ
ისინი ერთიანდებიან. ამრიგად, მომხდარი ამბავი და ფოტონამუშევარი, ერთი მთლიანი ხდება.
ფოტოგრაფია, ჟანრობრივადაც და თემატურადაც მრავალფეროვანია. განსხვავებანი ჟანრებსა და
თემებს შორის, ეპოქის ხასიათზე, ნიშნებზე და თვისებურებებზე მეტყველებს და ყოველივე ეს,
ადამიანს ნათელ წარმოდგენას უქმნის ამა თუ იმ პერიოდზე, საუკუნესა თუ ათწლეულზე.
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რამ წარმოშვა ფოტოგრაფია? წამიერი ფაქტის ფიქსირების სურვილს, კაცობრიობა ჯერ
კიდევ იმ პერიოდიდან ინახავდა, როდესაც არისტოტელემ, კარის ღრიჭოდან შემოსული
სინათლის სვეტის დაფიქსირება მოისურვა, რათა სინათლის სვეტთან ერთად, აღმოჩენილი
მოძრავი გამოსახულების შენახვა ყოფილიყო შესაძლებელი. ეს გრძელდებოდა საუკუნეთა
განმავლობაში, კამერა-ობსკურასთან, ქიმიის, ფიზიკის განვითარებასთან ერთად, სამეცნიერო
აღმოჩენებთან და მხატვრობისა და ტექნიკური პროგრესის განვითარებასთან ერთად,
სანამადამიანებმა ფოტოგრაფიის საწყისს არ მიაგნეს.
ერთი მხრივ, ტექნიკის განვითარებამ აუცილებელი საყრდენი შექმნა. მეორე მხრივ კი
მხატვრის ფაქტორმა შეასრულა გადამწყვეტი როლი. არსებობდა ბუნებრივი სურვილი
მხატვრისა, მაქსიმალურად მიახლოებოდა სინამდვილეს. მიუხედავად ამისა, ის მაინც დებდა
ნებისმიერ ნამუშევარში საკუთარ ემოციას - მხატვრობა ბუნებრივად სუბიექტური ხელოვნების
დარგია.

ამ

სწრაფვაში,

გამოესახათ

რეალობა

მაქსიმალური

სიზუსტით,

მხატვრობამ

პოზიტიურად მიიღო ფოტოგრაფიის ტექნიკური საშუალებები. ამიტომ, ტექნიკის განვითარება
და მხატვრობა ერთდროულად შეიძლება ჩაითვალოს ფოტოგრაფიის დაბადების სათავედ. ეს
მხოლოდ ერთ-ერთი პოზიციაა, რომელიც გულისხმობს და არ გამორიცხავს სხვა მოსაზრებებს.
უამრავი სხვა ფაქტორიც არსებობს: ეპოქა, საზოგადოება, ისტორია, მოთხოვნილებები,
ადამიანის სურვილი, განვითარდეს მისი ხედვის არეალი. მაგრამ, ტექნიკაც და მხატვრობაც,
უმეტესად გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებდა ამ მიღწევაში.
ფოტოგრაფია თავისი არსებობის პირველი დღიდანვე ჩადგა ადამიანის სამსახურში და
გაითავისა მისი ყოფა.მართლაც, დღეს არ არსებობს დარგი კაცობრიობის ცხოვრებაში, სადაც
ფოტოგრაფიას მყარად არა აქვს ფეხი მოკიდებული. ამის მაგალითად გამოდგება წიგნის
ბეჭდვა, ჟურნალ-გაზეთების არსებობა, მეცნიერების სხვადასხვა დარგის განვითარება,
ხელოვნების დარგების სინთეზი, ტელეხელოვნება, ჟურნალისტიკა, პრესა, კოსმონავტიკა,
რომლის გარეშეც უზარმაზარი ინფორმაცია დაიკარგებოდა. ფოტოგრაფიამ ყოფის ყველა სფერო
მოიცვა:

დაწყებული

თითოეული

ინდივიდის

მეხსიერებიდან,

დამთავრებული

ინსტიტუციების, საზოგადოების ისტორიით. ფოტოგრაფია აზუსტებდა და აკონკრეტებდა
ფაქტებს.
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ფოტოგრაფია სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა, კაცობრიობის ცხოვრების ყველა
სფეროში. მით უმეტეს, რომ იზრდებოდა მისი შესაძლებლობები როგორც ტექნიკური, ასევე
შემოქმედებითი თვალსაზრისით. ის გახდა ხელოვნების დარგი. შეიქმნა კომპოზიცია, სიუჟეტი,
გარემომ შეიძინა ახალი მნიშვნელობა. ფოტოგრაფისთვის დეტალი, საგანი, ნებისმიერი
წვრილმანი

სხვადასხვაგვარად

გამოიყურებოდა.ის

რაღაცას

უფრო

მეტ

მნიშვნელობას

ანიჭებდა, ხედავდა, არჩევდა გარემოს, ქმნიდა პორტრეტებს, სადაც გამოსახულება აღარ
წარმოადგენდა ფანტაზიის სფეროს. ბუნებრივია, რომ ფოტოგრაფია ხელოვნებად იქცა,
ვინაიდან ის, რასაც ხელოვანი წარმოსახვით ქმნიდა, ფოტოგრაფიაში ცოცხლდებოდა
რეალობიდან გამომდინარე და ტრანსფორმირდებოდა. ტრანსფორმაციის პროცესი ქმნიდა
ხელოვნებას ფოტოგრაფიაში. ამ თემას არც კამათი აკლდა, თუმცა საბოლოოდ ფოტოგრაფია
ხელოვნების დარგი გახდა.
თავად

ფოტოგრაფიამაც

არანაკლები

წვლილი

შეიტანა

მხატვრის

საქმიანობის

განვითარებაში. მხატვრებმა ფოტოაპარატი მოძრაობის და კონტურის ფიქსირებისთვის,
დეტალიზებისთვის გამოიყენეს. ეს უზარმაზარი საქმე იყო. მოძრაობას აღარ ახლდა
ილუზორულობა.

საგანგებოდ

შექმნილი

სიუჟეტები,

მოტივები

რეალური

ცხოვრების

ეპიზოდების ფიქსირებით იცვლებოდა. სადადგმო სცენები, გააზრებული და გათვლილი
სარეჟისორო თვალსაზრისით, ცხოვრებისეულმა ეპიზოდებმა შეცვალა.
ფოტოგრაფიაში თავიდანვე იყო ჩადებული ხელოვნების დარგის თვისებრიობა, გარდა მისი
ტექნიკური წარმომავლობისა. თავისი განვითარების პირველ პერიოდში, ფოტოგრაფია
უბრალოდ

კი

არ

იყენებდა

ფერწერის

გამომსახველობით

ხერხებს,

კომპოზიციას,

თავისებურებებს (მაგალითად, მეხსიერებაში არსებულ ფერწერულ პეიზაჟებს, კომპოზიციებს,
ინტერიერებს), არამედ თავადაც ახდენდა გავლენას ფერწერაზე. ფოტოგრაფიის მიერ
გადაღების პროცესში არსებული ძიებები, ხედის, პოზიციის, კომპოზიციის დეტალის
თავისებურებათა მისეული ხედვა, უკვე ხელოვნებად აქცევდა ფოტოგრაფიას.
ვინაიდან ფოტოაპარატი თავის საწყისშივე ტექნიკური საშუალებაა, ის იგივე ფუნქციის
მატარებელი იყო, რაც სხვა ხელოვნების დარგში ფუნჯი, საჭრეთელი და ა. შ. მისი დახმარებით
კი ავტორი ხელოვნებას ქმნიდა. ის, ისევე როგორც არქიტექტურა, კინო და მუსიკა ბუნებრივად
თხოულობს ტექნიკის გარკვეულ ცოდნას.
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მეცნიერების განვითრებამ და ტექნიკური პროგრესის შეუქცევადმა პროცესმა, ძალზე დიდი
გავლენა მოახდინა ხელოვნების განვითრებაზეც. ფოტოაპარატს საწყისშივე გააჩნდა უნარი,
მოეხდინა ემოციური ზეგავლენა ადამიანებზე, თავისი შესაძლებლობებით და დროის
ფიქსირებით. ეს უნარი მისი არსებობის თავისთავადი გამართლებაა. ფოტოგრაფს ამ ტექნიკის
საშუალებით უამრავი რამ შეუძლია: იგი ათწლეულების მანძილზე ახდენს ფაქტების
განზოგადებას, ქმნის მხატვრულ სახეებს, ისტორიას ობიექტურ ჭრილში.
ავტორის დამოკიდებულება იმისადმი, რასაც იღებს, ყოველთვის გულისხმობს მის
საავტორო პოზიციას. ეს ხელოვნებაა - ნებისმიერი პოზიცია თემის მიმართ, ხდება პირადული,
სუბიექტური, რაც ფოტოგრაფიას ხელოვნებად გარდაქმნის. იგივე პროცესის ორგანული
შემადგენელი ნაწილია ნებისმიერი მასალის ფოტომონტაჟი. ის, ასევე საავტორო ჩარევაა
არსებულ რეალობაში: სინამდვილე თავისთავად არსებობს, ხოლო მონტაჟი მას კიდევ ერთ,
ახალ რეალობად აქცევს - ისეთად, როგორიც სურს ფოტოგრაფს.
როგორც არ უნდა განვითარდეს ტექნიკა, მას მაინც გააჩნია თავისი კონკრეტული
პირობები. ამიტომ, არცერთი შემოქმედი არასდროს არ არის ბოლომდე თავისუფალი თავის
სურვილებსა და განხორციელების ხერხებში. თუ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ ფოტოგრაფია
არ განსხვავდება ძირეულად სხვა ხელოვნების დარგებისაგან.
ფოტოგრაფიის მასობრიობისა და პოპულარობის თემა დღემდე დაუსრულებელია: მისი
დაარსებისთანავე, აპარატი კაცობრიობის დიდ ნაწილში გახდა აქტუალური და ყველასთვის,
ვინც კი დღემდე იღებს, იქმნება ილუზია, რომ ადამიანი მას იმორჩილებს. მაგრამ, სინამდვილეც
იმორჩილებს ავტორს და დგება მომენტი, როდესაც ის არსებულს ვერ ცვლის, უფრო სწორად
ბოლომდე ვერ ცვლის. საბოლოოდ ამ დამოკიდებულებით, ჩვენ შედეგად ხელოვნებისთვის
საკმაოდ არასრულფასოვანი ,,საყოფაცხოვრებო“1 (შენიშვნა ავტ. ლ. მ.), ფოტოგრაფია მივიღეთ.
ფიქსირებას საყოფაცხოვრებო ფოტოგრაფია მაინც ახდენს - რეალობა ამ შემთხვევაში, ცალკე
არსებობს, მაგრამ არა გათანაბრებული შემოქმედებით პროცესთან.

საყოფაცხოვრებო ფოტოგრაფია ყოველდღიურობის რუტინის, წამიერი ფიქსირების ტენდენციაა, თუმცა
მისი სათქმელი მხოლოდ ფაქტის ფიქსირებითვე შემოიფარგლება და მას ძირითადად, დღევანდელი
სოციალური ქსელების სივრცე აქვს დაპყრობილი. ამ მოვლენამ, ფოტოგრაფია მოხმარების საგნად აქცია
და დაუკარგა მის ერთ ნაწილს, აზრობრივი და ფორმისეული სიღრმე. ლ. მამაცაშვილი.
1
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დასავლური კვლევების ზოგიერთ ნაწილში, ფოტოგრაფია ახალი ხელოვნების დარგების
განშტოებების წინამორბედადაც კი მოიაზრება. ფოტოგრაფია თავისი არსით, სინამდვილის
ასახვის უპირობო ხერხია. სახვითი ხელოვნება კი პირობითია თავის საწყისშივე. ამ ორი
ფენომენის ერთად განხილვა შეუძლებელია, ვინაიდან ორივეს თავისი სპეციფიკა გააჩნია,
მაგრამ როდესაც ავანგარდზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს რომ მეცხრამეტე საუკუნიდან
მოყოლებული, ფოტოგრაფიამ მის განვითრებაში დიდი წვლილი შეიტანა - გამოხატა არა ახალი
ფორმები, არამედ უკვე არსებულის, სინამდვილის ხედვის საშუალებები, გაამრავალფეროვნა
რეალობა, შეიხედა იქ, სადაც ხელოვნების ე.წ. მეტაფორული დარგებისთვის, ნიადაგი არ
მოიძებნებოდა.
მეოცე

საუკნის

დასაწყისში,

დოკუმენტალისტი

ძიგა

ვერტოვი

ამას

უწოდებდა

,,ცხოვრებისთვის ქეჩოში ხელის ჩავლებას“.2 მისთვის ფოტოგრაფია კინოზე მეტად მოიაზრებდა
სინამდვილეს, ვინაიდან ეს შეჩერებული წამის უტყუარობას ასახავდა.
დღევანდელ რეალობაში, ფოტოგრაფია ამ უტყუარობის დაკარგვის საშიშროების წინაშე
დადგა, კომპიუტერული და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების გამო. ნებისმიერი ფოტო,
შეიძლება დამონტაჟდეს, გარდაიქმნას და შეიცვალოს მისი შინაარსიც კი. თუმცა, ეს უკვე
ტექნოლოგიების

განვითარებასთან

დაკავშირებული

პროცესია

და

მას

XIX

საუკუნის

ფოტოგრაფიასთან, კავშირი არ ჰქონდა. არსებობდა კოლაჟის ტექნიკა - საწყისი ნიშანი იმისა,
რომ ტექნოლოგია ამ მიმართულებით განვითარდებოდა.
ფოტოგრაფიამ ყოველივე ეს მოგვიანებით შეიძინა: მოძრაობის ილუზიაც და გამოსახვის
ხერხების სიმულაციაც. რაც შეეხება მეცხრამეტე საუკუნეს და მის საწყისებს - ამ დროს იგი
მთელი თავისი რესურსით იყო მობილიზებული სინამდვილის ასახვისათვის, იმ წამისათვის,
რომელიც ფაქტად იქცა და ადამიანთა წარმოდგენა მათ ყოფაზე შეცვალა კიდეც: ადამიანი
დაფიქრდა დროზე. დროის უკვდავებაზე. მან გაიაზრა საკუთარი ადგილი სხვადასხვა
სოციალურ ჭრილში. თუ სხვას ხედავდა ფოტოზე ან სხვა რეალობას უცქერდა, თავისთავად
გრძნობდა საკუთარ თავსაც ამ რეალობის, სამყაროს ნაწილად, მის ერთეულად, იღებდა ახალ
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მოდურ ტენდენციებს, იცოდა უფრო მეტი, ისტორიას აფიქსირებდა და გვიჩვენებდა უტყუარ
ყოფით დეტალებს, ყველაფერს, რაც წვრილმანად ითვლებოდა მანამდე. ლიტერატურასაც კი არ
შეეძლო ამგვარი დეტალიზება, ვინაიდან ლიტერატურა ფაქტობრივ დასაბუთებას მოკლებული
ხელოვნების დარგია.
ფოტოგრაფიის ისტორია დასაწყისშივე იძლეოდა საფუძველს, დაყოფილიყო უმთავრეს
სფეროებად: დოკუმენტური, სამეცნიერო და მხატვრული.
ფოტოაპარატი საშუალებას იძლევა, რომ ავტორმა შემოქმედებითად იმუშაოს. მას გააჩნია
ეთიკურ-ესთეტიკური და მორალური ფასეულობანი. საქმე იმაშია, რომ ფოტოგრაფია ორ
საწყისთან ერთად ვითარდებოდა. მისი ბუნება უკვე დასაწყისშივე მოიცავდა მექანიკურ
ფიქსირებასაც და ესთეტიზმსაც. ჯოზეფ ნიეპსის მიერ საკუთარი სახლის ფანჯრიდან
დაფიქსირებული კადრიც, მიუხედავად იმისა, რომ ნიეპსს მის კომპოზიციაში მონაწილეობა არ
მიუღია, უკვე საინტერესოა ესთეტიკური თვალსაზრისით: ის დოკუმენტია, მაგრამ ამავე დროს,
საკუთარი სილამაზიდან გამომდინარე, მხატვრულ ხასიათსაც ატარებს. ნიეპსმა ეს უნებლიეთ
დაინახა, იმ დროს, როდესაც ორიენტირებული იყო მხოლოდ კადრის ფიქსირებაზე. გამოვიდა,
რომ ერთი და იგივე მოვლენის დანახვა, შეიძლება მხატვრულადაც და მექნიკურადაც.
მხატვრული ფოტოს ფასეულობა განპირობებულია არა იმით, თუ რას ასახავს იგი, რა არის
მისი ობიექტი, არამედ იმით, თუ როგორ აისახება ის, როგორ აიხსნება ავტორის მხრიდან.
ვიქტორ შკლოვსკი კითხვას იმის შესახებ, შეიძლება თუ არა, გვამის ჩვენება ეკრანზე ასე
პასუხობდა: ,,შეიძლება, თუ ვიცით როგორ ვაკეთებთ ამას, როგორ გამოიყურება ეს ჩანაფიქრი
კადრში“ (თარგმანი - ლ. მამაცაშვილი).3 ფოტოგრაფია იკვლევს ფაქტს. თუ მოახერხებს ამა თუ
იმ ფაქტში დეტალიზებას, ადამიანი ამას დაინახავს, რაც მოვლენის, ან ფაქტის შიდა ბუნების
ჩვენებას გულისხმობს. მეცნიერული ფოტოგრაფია იკვლევს ობიექტური სამყაროს შიდა მხარეს,
იმას რაც ერთი შეხედვით თვალისთვის მიუწვდომელია.
მხატვრული ფოტოგრაფია სამყაროს აღიქვამს და გადმოსცემს არა მხოლოდ მისი
ფიზიკური რეალობიდან, მისი მოცემულობიდან გამომდინარე, არამედ უპირველეს ყოვლისა
ავტორის პოზიციიდან, შესაძლებლობიდან და შემოქმედებითი რესურსიდან გამომდინარე. ეს

3

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/Е . Левин Е. Виктор Шкловский — теоретик кино // Искусство кино. — 1970. — No
7
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გულისხმობს მისი წარმოსახვის, ფანტაზიის ხორცშესხმის უნარს, აზროვნებას მხატვრული
სახეებით.
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XIX საუკუნის ფოტოგრაფიის ისტორია - მოკლე მიმოხილვა

ფოტოგრაფიის გამოგონების თარიღად 1839 წლის 7 იანვარი ითვლება, როცა პარიზის
მეცნიერებათა აკადემიაში, ფიზიკოსმა და ასტრონომმა, ფრანსუა არაგომ განაცხადა ჯოზეფ
ნიეპსისა და ლუი დაგერის ერთობლივად შემუშავებული გამოსახულების მიღების ხერხის
შესახებ, რომელსაც მოგვიანებით დაგეროტიპი ეწოდა.
დღევანდელი ფოტოგრაფიისაკენ მიმავალი გზა გრძელი, რთული და მუდმივად
განვითარებადი იყო. ფოტოგრაფიის ისტორიას არაერთი უცხოელი ავტორის ნაშრომი მიეძღვნა.
შედარებით ცოტანი არიან ის ქართველი სპეციალისტები, რომელთაც ფოტოგრაფიის ისტორიის
კვლევას მიუძღვნეს ნაშრომები4. რამდენადაც სადისერტაციო ნაშრომი შემოჭრილი სინათლით
დაიწყო, რომელმაც ოთახის კედელზე გარე სამყაროს გამოსახულება ასახა (350 წ.ძვ. წ;
არისტოტელე), მოგვიანებით კი, პატარანახვრეტიან დახურულ ყუთში, მოთავსდა საგანი,
ხოლო ყუთის მოპირდაპირე კედელზე, ამ საგნის ამოტრიალებული გამოსახულება გაჩნდა
(კამერა ობსკურა - ლეონარდო და ვინჩი).
მეთვრამეტე საუკუნეში ვერცხლის ნიტრატის შუქმგრძნობელობა იყო აღმოჩენილი.
მოგვიანებით, 1802 წელს, გამოსახულება ვერცხლის ნიტრატის ხსნარით გაჟღენთილ ქაღალდზე
მიიღეს, მაგრამ ვერ დააფიქსირეს. შუქმგრძნობელობის დადგენა გერმანელმა მეცნიერმა, იოჰან
ჰაინრიხ შულცემ მოახერხა. მოგვიანებით კი ინგლისელმა, ტომას უეჯვუდმა გამოსახულება
ვერცხლის ნიტრატის ხსნარით გაჟღენთილ ქაღალდზე მიიღო, თუმცა ვერც მან მოახერხა ამ
4

აქ დავასახელებთ მხოლოდ მიცირე ნაწილს: A Historyand Handbook of Photography, New York.translated from French
of Gaston Tissandier 1877 , W. Irving Adams, A History of Photography. Agent.1887, A. T.Story The Story of Photography.
ETC. 1899, Fotografie! Von. F. Langer. Das 19. Jahrhundert. Prestel. Munchen, Berlin, London, New York. 2002. С. Морозов.
Первые русские Фотографы – Художники. Москва. 1952, К.В. Чибисов – Очерки по Истории Фотографии. Искуство
Москва. 1987 г.
შ. ინასარიძე, საქართველოს მესურათხატენი, გამომცემლობა კალამუს გრაფიკის სტუდია სი-ჯი-ეს. თბილისი 2004,
ნათია წულუკიძე, ქართული ფოტოკონცეპტუალური ხელოვნება მხატვრობისა და ფოტოგრაფიის სინთეზი, თსსა,
თბილისი, 2011
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გამოსახულების ფიქსირება. ამას მოჰყვა ჯოზეფ ნიეპსისა და ლუი დაგერის გამოგონება,
დაგეროტიპი, რომლის გამრავლება და ზომაში გაზრდა, სამწუხაროდ შეუძლებელი იყო.
თითქმის იმავდროულად, ინგლისელმა მეცნიერმა, ჰენრი სკოტ ტალბოტმა დაამუშავა
გამოსახულების

ფიქსაციის

ნეგატივ-პოზიტივის

დამზადების

წესი

-

კალოტიპი,

რაც

გამოსახულების გამრავლებასაც გულისხმობდა.
სწორედ ეს გამოგონება დაედო საფუძვლად, ფოტოგრაფიის განვითარებას, მეცხრამეტე
საუკუნის 50-ან წლებში. მას შემდეგ, ფოტოგრაფიის განვითარების პროცესი არ შეჩერებულა და
ბევრმა ევროპელმა მეცნიერმა, თუ ამ პროცესით დაინტერესებულმა პირმა მიიღო მონაწილეობა
მის სრულყოფაში.
ფოტოგრაფიის განვითარებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ინგლისელი
მეცნიერის, ფრედერიკ სკოტ არჩელის მიერ, 1851 წელს სველკოლოიდური პროცესის
გამოგონებამ,

რომელიც

გულისხმობს

განსაკუთრებული

ხარისხის

ნიტროუჯრედში

კოლოკსილინის მჟავის გამოყენებას სპირტის, ეთერისა და სწრაფად აორთქლებადი სითხის
ნაზავით. შუშის ფირფიტაზე ასხამენ ახლად მომზადებულ კოლოიდს. იქამდე, სანამ სპირტი
აორთქლდება, ის წყლისთვისა და მჟავეებისთვის გამტარად რჩება. გამშრალ ფირფიტას ჯერ
იოდის კალიუმში ამოავლებენ, შემდეგ აზოტმჟავას ვერცხლში. სველი ფირფიტა კი მჟღავნდება.
ხოლო 1871 წელს, ინგლისელმა რიჩარდ ლიჩ მედოქსმა,რომელმაც ფაქტობრივად გამოიგონა
ფოტოქაღალდის ტექნიკა.
ფოტოგრაფიის განვითარების შემდგომ ეტაპზე, ძალზე დიდი როლი ითამაშა გერმანელმა
მეცნიერმა ჰერმან ვილჰელმვოგელმა, რომელმაც ოპტიკის მგრძნობელობა, (სენსიბილიზაცია)
აღმოაჩინა 1873 წელს. ამის შემდეგ, ფოტოგრაფია კიდევ ერთი საფეხურით წინ მიიწევს და
კამერა-ობსკურას ფოტოაპარატით ცვლის. ეს პროცესი გარდამტეხი აღმოჩნდა ფოტოგრაფიის
შესაძლებლობათა სწრაფად განვითარებაში.
პროცესი დაუსრულებლად იზიდავდა გამომგონებლებს, მეცნიერებსა და ხელოვანებს.
მუდმივად ხდებოდა გამოგონებათა რიცხოვნების და ხარისხის ზრდა, ტექნიკური სრულყოფა,
მხატვრული საშუალებების ძიება.
გამოსახულების აღბეჭდვის ხელოვნება, ევროპიდან სწრაფად მოედო მთელ მსოფლიოს.
მეცნიერებისათვის ამ გამოგონებას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. დოკუმენტური სიზუსტით
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ნივთის, ან რაიმე მოვლენის აღწერამ, ხელი შეუწყო მეცნიერებას, კვლევისას უფრო
კონკრეტული ყოფილიყო. ფოტოგრაფია ამ სფეროში შეუცვლელ ატრიბუტად იქცა და ერთი
ფოტოსურათი ათასობით სიტყვაზე მეტის მთქმელი გახდა. ფოტოტექნიკა განვითარდა,
უამრავი სიახლე დაინერგა, გაჩნდა მინის ნეგატივები, ფოტოქაღალდი და ფოტოფირი, რასაც
ფოტოგრაფიის განვითარების კიდევ ერთი, ახალი ეტაპი - კამერა ობსკურადან, ფოტოაპარატზე
გადასვლის პროცესი მოჰყვა. გამოგონებათა რიცხვმა და მასშტაბებმა იმატა: დაიწყო
ფოტოაპარატების ზომებისა და მასის შემცირება, მისი გამოყენების არეალის გაზრდა,
ობიექტივის თვისებების განვითარება და სპეციალიზებული აპარატების კონსტრუირება.
ევროპაში,

ფოტოგრაფიამ

საზოგადოების

ყოველგვარ

მოლოდინს

გადააჭარბა:

თავდაპირველად, ის მხატვრობას ჩაენაცვლა და პორტრეტების შექმნის ფუნქცია საკუთარ
თავზე აიღო. უამრავი პორტრეტისტი მხატვარი რჩებოდა დაკვეთების გარეშე, რამაც ბევრ
მათგანს უბიძგა ფოტოგრაფირების შესწავლისაკენ. კონსერვატორი ხელოვანები გამოგონებას
აგრესიით ხვდებოდნენ, ხოლო შედარებით პროგრესულად მოაზროვნენი, ხედავდნენ მის
პერსპექტივას. მაგალითად, გუსტავ ფლობერი წერდა ფოტოგრაფ მაქსიმ დიუკანზე:
,,...საპატიო ლეგიონის ორდენი, ვიღაც ფოტოგრაფს?... ეს შეუმდგარი მხატვარი და საეჭვო
პიროვნებაა...“ (თარგმანი - ლ. მამცაშვილი) 5 . თვით ფელიქს ნადარიც კი, სანამ ფოტოგრაფი
გახდებოდა და ძალზე ცნობილი იყო, როგორც კარიკატურისტი, ამბობდა:
,,...ყველა,

ვისაც

სხვა

საქმე

არ

ხელეწიფება,

საკუთარ

ფოტოგრაფიას

ხსნის...

ახლადგამომცხვარი მწერალიც კი, რომლისაც არ მოუწია თანამდებობაზე დანიშვნამ, ტენორი,
რომელიც კაფეში მღეროდა და ხმა დაკარგა... “ (თარგმანი - ლ. მამცაშვილი).6
საზოგადოების ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ფოტოგრაფიის არსი, მის ტექნიკურ
გამოყენებაშია,

ხელოვნებაზე

პრეტენზიის

გარეშე,

რასაც

ძლიერ

ეწინააღმდეგებოდა

საზოგადოების მეორე ნაწილი. ფოტოგრაფიული ბუმის ფონზე, თითქმის ყველას გაუჩნდა
სურვილი, სახლში ჰქონოდა საკუთარი და ნათესავ-მეგობრების ფოტოპორტრეტი, ან რომელიმე
პეიზაჟის

გამოსახულება.

მას

იყენებდნენ

ისტორიული

ძეგლების

დასაფიქსირებლად,

გამოჩენილი პიროვნებების პორტრეტების, დღესასწაულების და პოლიტიკური მოვლენების
მატიანეს შესაქმნელად, ფრესკების და დაზიანებული ფერწერული ტილოების ფოტოასლების
5
6

К. Бажак. История фотографии возникновение изображения. АСТ. Москва. 2006, с. 66
იქვე, გვ. 67
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დასამზადებლად, ქალაქის ხედების დასაფიქსირებლად, სხვადასხვა შორეული ქვეყნების
ექსპედიციებში გამოსაყენებლად, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის და მეცნიერების მიღწევათა
დასაფიქსირებლად,

გასაანალიზებლად

და

ზოგადად

რეალობის

უცვლელი

სურათის

შესაქმნელად.
ფოტოგრაფიამ,

ნებისმიერ

სახელოვნებო

მიმდინარეობასთან

ერთად,

დოკუმენტის

ფუნქციის პარალელურად, სწრაფად შეიძინა მხატვრული დატვირთვა და მხატვრული
მიმართულებები, რაც კი არსებობდა მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნის რეალობაში, მასზეც აისახა:
იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, სიურრეალიზმი, ავანგარდი და ა. შ. გაუჩნდა ჟანრობრივი
დეფინიციის

სისტემაც.

მისი

მრავალმხრივობა

საშუალებას

აძლევდა

ოსტატებს,

განევითრებინათ ესა თუ ის ჟანრი, ახლად წარმოქმნილი და კლასიკური თემატიკით. გარდა
ამისა, რამდენიმე ჟანრი უკვე არსებულის საფუძველზეც შეიქმნა. ნაწილი, უკვე არსებულის
საპირისპიროდ გაჩნდა, მაგალითად პირდაპირი ფოტოგრაფია და პიქტორეალიზმი, რომელმაც
ფოტოგრაფია სახვით ხელოვნებას მიუახლოვა და გაამძაფრა შუქწერის დანიშნულება
ფოტოკომპოზიციაში.
მიმდევრებიც

პიქტორეალიზმი

სახვითობისკენ

პიქტორეალისტთა
განსაკუთრებით

ესთეტიკური

იხრებოდნენ

ნამუშევრებში,

უამრავი

იმპრესიონიზმისაც,

მიმდინარეობა

ფოტოგრაფიულ

მიმდინარეობის

სწორედ

ამიტომ,

იყო,

რომლის

გამოსახულებაში.

გავლენა

იგრძნობოდა

პიქტორეალიზმს

ხშირად

ფოტოიმპრესიონიზმსაც უწოდებდნენ. განვითარდა სხვადასხვა ჟანრები, რომელთა არსებობაც
კიდევ უფრო დიდ დიაპაზონს უქმნიდა ფოტოგრაფიას, შინაარსობრივი და სტილის
თვალსაზრისით:

პორტრეტი,

საოჯახო

ფოტოგრაფია,

დოკუმენტური

ფოტოგრაფია,

არქიტექტურული ფოტოგრაფია, პეიზაჟური ფოტოგრაფია, ნატურმორტი, შიშველი ნატურა,
რეპორტაჟი,
ფოტოგრაფია,

ასტროფოტოგრაფია,
პიქტოფოტოგრაფია,

აეროგადაღებები,
წყალქვეშა

მაკროფოტოგრაფია,

ფოტოგრაფია,

სარეკლამო

პანორამული
ფოტოგრაფია,

რეპროდუქცია, თეატრალური ფოტოგრაფია, სამოგზაურო ფოტოგრაფია, ფოტომონტაჟი,
ფოტოკოლაჟი, ფოტოგრაფიის სახეობები - შავ-თეთრი და ფერადი ფოტოგრაფია. ფაქტია, რომ
მეცნიერებასთან მიახლოებული ჟანრები - ასტროფოტოგრაფია, სამედიცინო გადაღებები და ა.
შ. ოდნავ მოგვიანებით ჩნდება.
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ფოტონამუშევრებში თავიდანვე გამოიკვეთა შემოქმედებისა და კრეაციის ნიშნები.
ფოტოგრაფიამ, თავისი განვითარების საწყისშივე, მხატვრობის ხერხები და საშუალებები
აითვისა;

მაგალითად,

გამოსახულების,

კომპოზიციის

ასახვა

სიბრტყეზე,

ვინაიდან

ფოტოგაფირებისას, სადადგმო სცენა აუცილებელს ხდიდა ხელოვნების ამ დარგის, მხატვრობის
სპეციფიკის ცოდნას.
სწორედ იმ ფაქტმა, რომ ფოტოგრაფიის ჟანრობრივმა და თემატურმა მასშტაბებმა
განუზომლად იმატა, განაპირობა ის, რომ ფოტოგრაფია ხელოვნების რანგში, სრულყოფილ
დარგად აღიარეს. აღიარება თანდათანობით, XIX საუკუნის ბოლოს, ეტაპობრივად მოხდა.
ალბათ პირველი, რამაც ფოტოხელოვნება საერთოდ ხელოვნების დარგად აქცია და დიდი
ავტორიტეტი დაუმკვიდრა, პორტრეტის ჟანრი იყო, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის
ფოტოგრაფებმა (ფელიქს ნადარი, დავიდ ოქტავიუს ჰილი, რობერტ ჰოულეტი, ჯულია
მარგარეტ კამერონი, ლევის კაროლიალექსანდრე როინაშვილი, დიმიტრი ერმაკოვი, ედუარდ
კლარი და სხვ.),

7

მაღალ საფეხურზე აიყვანეს. ფოტოგრაფიამ შექმნა პროფესიული და

სამოყვარულო დარგები. სამოყვარულო ფოტოგრაფიამ შეიძინა მასობრივი ხასიათი, თუმცა ეს
პროცესი ფოტოაპარატის ოპტიმალურ ზომასთან არის კავშირში, ვინაიდან მისი მოხმარება,
ფოტოგრაფიის გამოგონებისა და განვითარების პირველ ეტაპებზე, კამერის მოუხერხებელ
ზომებთანაც იყო დაკავშირებული.

აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია მობილური და

მოსახერხებელი ფორმა ფოტოაპარატისა, მასობრივს და შესაძლებელს ხდის მის მოხმარებას
არაპროფესიონალებისთვის.

Von F. Langer. Prestel Fotografie! Das 19. Jahrhundert,. Munchen, Berlin, London, New York,2002, (ამ
წიგნში, თავმოყრილია ფელიქს ნადარის, დავიდ ოქტავიუს ჰილის, რობერტ ჰოულეტის, ჯულია
7

მარგარეტ კამერონის, ლევის კაროლის და სხვათა ნამუშევრები)
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1.3. ფოტოგრაფია XIX საუკუნის საქართველოში
საქართველო, თბილისი ათასწლეულების განმავლობაში ასრულებდა ევროპისა და აზიის
დამაკავშირებელი გზის ფუნქციას, რომელსაც ,,აბრეშუმის გზა“ ეწოდა. ეს საქარავნო გზა, ყველა
დროში იზიდავდა დამპყრობელს სხვადასხვა ქვეყნებიდან: ბიზანტიელებს, თურქ-სელჩუკებს,
არაბებს, სპარსელებს, მონღოლებს და ყოველი მათგანი საკუთარ გავლენას ტოვებდა ადათწესებზე, ჩვევებზე, კულტურაში და მეტყველებაში. მიუხედავად ამისა, ქართული ხასიათიდან
გამომდინარე, ნებისმიერი ასეთი გავლენა ცვლილებას განიცდიდა, მუშავდებოდა და ისევ
ქართულ იერს იღებდა, მკვიდრდებოდა ყოფაში. საქართველო მოგზაურთათვის მიმზიდველი
და საინტერესო ქვეყანა იყო, გამორჩეული ბუნებით, მრავალფეროვანი კულტურის და
გეოგრაფიის მქონე.
მეცხრამეტე საუკუნეში, მიუხედავად საქართველოს მძიმე პოლიტიკური სინამდვილისა,
ნებისმიერი სამეცნიერო, ტექნიკური თუ სახელოვნებო სიახლე, მაინც დაუბრკოლებლად
შემოდიოდა და მკვიდრდებოდა. გამოგონებები დიდ ინტერესს იწვევდა. საქართველოში
ფოტოგრაფია ასე დაიწყო: აქ, გამოსახულების მექანიკური საშუალებით აღბეჭდვის ოსტატები,
მეცხრამეტე საუკუნის ორმოციანი წლებიდან ჩნდებიან. ძირითადად ისინი ევროპელები არიან,
რომლებიც რუსეთის გავლით ჩამოდიოდნენ და საქართველოში მოღვაწეობდნენ.
1842 წელს, კავკასიაში მინერალური წყლების შესასწავლად ჩამოდის გერმანელი ქიმიკოსი
და ნატურალისტი იული ფრიცშე,

8

რომელიც 1834 წლიდან რუსეთში მოღვაწეობდა.

ექსპედიციაში მას თან ახლდა დაგეროტიპის ცნობილი ოსტატი და რუსული ფოტოგრაფიის
ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სერგეი ლევიცკი

9

. მისი დამსახურება იმდენად დიდი იყო

ფოტოგრაფიაში, რომ 1890-94-ან წლებში, ალექსანდრე მესამეს სურვილით, პეტერბურგში
ფოტოგრაფიული სახლი აუშენეს. კავკასიაში ყოფნის დროს, სერგეი ლევიცკიმ გადაიღო
რამდენიმე დაგეროტიპი და პეტერბურგში დაბრუნებისთანავე, თავისი ხუთი დაგეროტიპული
სურათი პარიზში ოპტიკოს შარლ შევალიეს გაუგზავნა, რომელმაც ლევიცკის ორი დაგეროტიპი
პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე გაიტანა. ცნობილია, რომ ეს დაგეროტიპები ოქროს
შ. ინასარიძე, საქართველოს მესურათხატენი, გ. კალამუსი, 2004, გვ. 5
იქვე.,

8
9
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მედლით დაჯილდოვდა. მათზე ასახული იყო პიატიგორსკისა და კისლოვოდსკის ხედები. ასე
დაიწყო კავკასიის და მისი ყოფა-ცხოვრების აღბეჭდვა ფოტოდოკუმენტებში.
არსებობს მოსაზრება, რომ სერგეი ლევიცკიმ ქართველი პოეტის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის
დაგეროტიპული პორტრეტი გააკეთა, იული ფრიცშესთან ერთად ექსპედიციაში ყოფნის დროს.
სამწუხაროდ, ამ პორტრეტმა ჩვენამდე ვერ მოაღწია.
ამ

დაგეროტიპის

შესახებ,

1891

წელს

გაზეთი

,,ივერია“

წერდა,

რომ

პოეტის

დაგეროტიპული პორტრეტი, რომელიც სამოციანი წლების დასაწყისში მისი დისგან წამოიღეს
და ლევ დუბელირის ფოტოგრაფიას გადაეცა გადასაღებად, ხანძრის დროს განადგურდა.10
1843

წელს,

იული

ფრიცშემ,

რუსეთის

მეცნიერებათა

აკადემიის

ფილოლოგიურ-

ისტორიულ განყოფილებაში, კავკასიის ექსპედიციის შესახებ გააკეთა მოხსენება. მოხსენებაში
ფრიცშე წერს, რომ ბატონ კოლეგა ბროსეს დავალებით, თბილისში ყოფნისას, ცდილობდა
შეეძინა ქართული წიგნები, მაგრამ მისი ძიება უშედეგოდ დასრულდა. იგი აგრეთვე
მოიხსენიებს ახალგაზრდა ქართველ პოეტს, თავად ბარათაშვილს, რომელიც დაპირდა
დაემზადებინა მისთვის ცნობილი ხელნაწერების ნუსხა, ხოლო შემდეგ, იმის მიხედვით თუ რას
ამოირჩევდა

აკადემია,

დაემზადებინა

მათი

ასლები.

ასეთ

ინფორმაციას

გვაწვდის

იმდროინდელი პრესა საქართველოში დამზადებული ერთ-ერთი პირველი დაგეროტიპის
შესახებ.11
საქართველოში შემონახული დაგეროტიპების რაოდენობა საკმაოდ მცირერიცხოვანია.
მათი უმრავლესობა, რამდენიმე მუზეუმში და კერძო კოლექციებში ინახება.
1840-50-ან წლებში, თბილისში რამოდენიმე კერძო სახელოსნო ჰქონდათ ისეთ ცნობილ
დაგეროტიპის ოსტატებს, როგორებიც იყვნენ: ვერნერი, დუბელირი, ტაშერე, ბარტსი, გაუპტსი,
კონრადსი და ალექსანდროვსკი.12
1846 წლის ნოემბრის გაზეთი ,,კავკაზი“ იტყობინებოდა, რომ თბილისში ჩამოსულა
უცხოელი ვერნერი, რომელიც დაგეროტიპის საშუალებით, ახერხებს ნებისმიერი ადამიანისა
თუ ნივთის გადმოღებას სურათად. აქვე ვკითხულობთ, რომ ეს ახალი გამოგონება,

გაზეთი, Новое обозрение, 1891, შ. ინასარიძე, საქართველოს მესურათხატენი, გ. კალამუსი 2004, გვ. 5
გ. ჩიქოვანი, ლიტერატურული ძიებანი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი. - თბ,,ტ., 3
1947, გვ. 146-147
12
გაზეთი კავკაზი, 1846 № 42
10
11
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დაგეროტიპი, დიდი მოწონებით სარგებლობს პარიზში და ახლად ჩამოსულ ევროპელ ოსტატს
იმედი აქვს, რომ ადამიანის სახის გადაღების ამგვარი წესი, მიიპყრობს ქართული მაღალი
საზოგადოების დიდ ყურადღებას. 13 ეს მოლოდინი გამართლდა: ქართული საზოგადოება,
იმთავითვე დაინტერესდა ამ დარგით და შეიყვარა ის. საზოგადოების ერთი ნაწილი მას
სანახაობად, ან ეგზოტიკურ გასართობად მიიჩნევდა, მეორე კი მასში დიდ პერსპექტივას და
მომავალს ხედავდა.
1856 წელს, თბილისში ჩამოდის და მკვიდრდება ფოტოგრაფი სიმონ მორიცი. ამავე წლის
გაზეთი ,,კავკაზი“, აქვეყნებს ინფორმაციას მისი ფოტოატელიეს გახსნის შესახებ. მოგვიანებით,
იგივე გაზეთი იტყობინება, რომ სიმონ მორიცი თბილისში დასახლდა, შემდეგ ევროპაში
იმოგზაურა, ჩამოიტანა ფოტოგრაფიული საქონელი და ფოტოგრაფიასთან ერთად, მაღაზიაც
გახსნა, სადაც იტალიური ჩალის ქუდებით და ფრანგული იარაღით ვაჭრობდა.14 სამწუხაროდ,
მის მიერ გადაღებული ფოტოებიდან, აღარაფერი დარჩა.
გიორგი გერსამიას აზრით,15 საქართველოში ფოტოგრაფია როგორც დარგი, საფრანგეთის
სკოლასთან არის დაკავშირებული. მართლაც, ფრანგულ სკოლას წარმოადგენდნენ: სერგეი
ლევიცკი, ლევ დუბელირი, სიმონ მორიცი, ალექსანდრე ივანიცკი, გრიგორი ნოსტიცი და
სხვები. თუმცა, საქართველოში ყოველი მათგანი რუსეთიდან ჩამოდიოდა, ვინაიდან ამ
პერიოდში საქართველო რუსეთის ქვეშევრდომია და მეცხრამეტე საუკუნის ყველა გამოგონება
ჩვენს ქვეყანაში რუსეთის გავლით იკიდებს ფეხს.
პირველი ფოტოგრაფიული სურათები, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია, 1858 წელს,
ალექსანდრე ივანიცკის მიერ გადაღებული, ძველი თბილისისა და მცხეთის ცალკეული
უბნებია.
1857 წელს, კავკასიის მთავარმმართებლის, ალექსანდრე ბარიატინსკის განკარგულებით,
თბილისში ჩამოდის სამთო საქმის ინჟინერი, სამხედრო პირი და ფოტოგრაფიის საქმის მცოდნე,

გაზეთი კავკაზი, 1846, 9 ნოემბერი
გაზეთი კავკაზი, 1856, № 87
15
გ. გერსამია, ი. იაკობაშვილი, ქართული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, გოეთეს ინსტიტუტისა და
ifa-ს გამომცემლობა 1998, გვ. 2.
13
14
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ალექსანდრე ივანიცკი.16 კავკასიის არმიის შტაბმა ალექსანდრე ივანიცკის დაავალა, მათ ბაზაზე
ფოტოგანყოფილების

შექმნა,

რისთვისაც

ის

სხვადასხვა

სახის

ფოტოგრაფიული

მოწყობილობების შესაძენად პარიზში მიავლინეს. ის ოპტიკოს შარლ შევალიეს, ლუი დაგერის
მეგობარსა და კოლეგას დაუკავშირდა, შეისწავლა მისგან ფოტოფირფიტების დამზადების,
დამუშავების წესი და მისივე დახმარებით და კონსულტაციით შეიძინა სხვადასხვა სახის
ფოტოკამერები, ობიექტივები, ქიმიური რეაქტივები და ყველა ის ფოტომოწყობილობა, რაც
კავკასიის არმიის შტაბის ფოტოგრაფიული განყოფილებისთვის იყო საჭირო. 17 გარდა ამისა,
ივანიცკი

მეგობრის,

გრაფ

ნოსტიცისთვისაც

იძენდა

აპარატურას.

ფოტოგრაფიული

აღჭურვილობა საქართველოში, ძირითადად თურქეთიდან, რუსეთიდან და ევროპიდან
ჩამოჰქონდათ.
1863 წლის 8 იანვარს, ალექსანდრე ივანიცკის ხელმძღვანელობით, გაიხსნა კავკასიის არმიის
შტაბის პირველი ფოტოგრაფიული განყოფილება, რომელიც მიზნად ისახავდა ფოტოგრაფიის
საშუალებით კავკასიის მხარის შესწავლას, მეფის არმიის სამხედრო პირთა, საწვრთნელსაომარი მოქმედებებისა და არმიის საყოფაცხოვრებო სურათების დაფიქსირებას. კავკასიის
არმიის

შტაბის

ფოტოგანყოფილება,

ტოპოგრაფიისათვის,

არქეოლოგიისათვის,

მიზანმიმართულად

იყენებდა

ეთნოგრაფიისათვის,

ფოტოგრაფიას

მეცნიერებისათვის

და

საერთოდ ყველაფრისთვის, რაშიც კი ეს დარგი სარგებელს მოიტანდა.
1867 წლის 2 იანვარს, თბილისში კავკასიის მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმის ეთნოგრაფიულ
განყოფილებაში დიდი ადგილი დაეთმო ფოტოგრაფიულ სურათებს, რომელთა ავტორები
ძირითადად კავკასიის არმიის შტაბის ფოტოგრაფები და მუზეუმის პირველი დირექტორი,
გუსტავ რადე იყვნენ.18
კავკასიის არმიის შტაბის ფოტოგანყოფილებისა და კავკასიის მუზეუმის გახსნამ, ამ ორმა
მოვლენამ, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საქართველოში ფოტოგრაფიის გავრცელების,
განვითარებისა და გამოყენების პროცესს.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი # 264, ა. 1, საქმე 111, 48, ა. 2, საქმე
5657
17
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფ, 264 ა. 1 საქმე 111
18
გ. გერსამია, ი. იაკობაშვილი, ქართული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, გ. გოეთეს ინსტიტუტისა და
ifa, 1998, გვ. 5.
16
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საქართველოში, ფოტოგრაფიის დამკვიდრების საქმეში არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშა ალექსანდრე ივანიცკის მეგობარმა, სამხედრო პირმა, რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთმა
პირველმა ფოტომოყვარულმა, გენერალმა, გრაფმა ივანე ნოსტიცმა. მან ფოტოგრაფია მოდურ
საქმიანობად

აქცია.

გრაფ

ნოსტიცს

ეკუთვნის,

დაღესტნის

დიდი

იმამის,

შამილის

ფოტოსურათი. სწორედ მან გააცნო კავკასიაში მოგზაურ ალექსანდრე დიუმას, მის მიერ
გადაღებული კავკასიის ხედები, რომლებიც მოგვიანებით რამოდენიმე ალბომად გამოსცა.
მეცხრამეტე საუკუნის სამოციან წლებში, თბილისში თავს იყრიან ფოტოგრაფიის
ოსტატები: ლუდვიგ გოლდშტეინი, მოსე ლევიტესი, ედუარდ ვესტლი, აბრაამ ნორდშტეინი,
ლევ ცეიტლინი, ფიოდორ ხლამოვი და სხვები, რომლებმაც შემოგვინახეს იმდროინდელი
ძველი თბილისი, მისი ყოფა და შექმნეს მეცხრამეტე საუკუნის სამოციანი წლების ფოტოგრაფია.
1860 წელს, გაზეთი ,,კავკაზი“ აქვეყნებს ლუდვიგ გოლდშტეინის განცხადებას, სადაც ის
თავის სახელოსნოში ეპატიჟება ყველა პროფესიონალ ფოტოგრაფს და ფოტომოყვარულს,
ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელოს, ,,გამოცდილ ფოტოგრაფთა დარიგებების“ წარსადგენად.
ფოტოგრაფია უკვე სახელმძღვანელოს სახით მკვიდრდება საქართველოში და კვლევის
ობიექტი ხდება.19
1863 წელს, პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოდის ფოტოგრაფი ედუარდ ვესტლი, რომელიც
ქალაქის ცენტრში ხსნის პირველ სტაციონალურ ფოტოატელეს, სახელწოდებით ,,კავკასიური
ფოტოგრაფია“. წლების განმავლობაში, ედუარდ ვესტლი საქართველოში მეფისნაცვლის პირად
ფოტოგრაფად ითვლებოდა და იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც შექმნა ქართველების და
საქართველოში მოღვაწე უცხოელთა ფოტოგალერეა. ფოტოგრაფიის გასაოცარ პოპულარობაზე
მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ ფოტოატელიეები თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე იყო
თავმოყრილი, რათა მათი სამსახურით სარგებლობა უფრო მეტად გაადვილებულიყო.20
ფოტოგრაფიის შესწავლის ინტერესი დიდი იყო. ჩამოსული ფოტოგრაფები შეგირდებად
ადგილობრივი მოსახლეობიდან ირჩევდნენ ნიჭიერ ახალგაზრდებს.

გაზ. კავკაზი, 1860 №12
გ. გერსამია, ი. იაკობაშვილი, ქართული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, გ., გოეთეს ინსტიტუტისა და
ifa, 1998, გვ. 4, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №5, ა. საქმე, 307,
ფონდი №17, ა 2, საქმე 74, 72, ფონდი №7, ა. 1, საქმე 47, 39, ფონდი №17, ა. 1, საქმე 41, 46
19
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საქართველოში
განუმეორებელი

მოღვაწე

პროფესიონალმა

მრავალფეროვნებით

აღბეჭდეს

თუ

მოყვარულმა

ადამიანები

და

ფოტოგრაფებმა,

ეპოქა,

რომელშიც

ცხოვრობდნენ და მოგვცეს შესაძლებლობა, ნათლად წარმოვიდგინოთ დრო და გარემო, სადაც
ისინი მოღვაწეობდნენ.
1870 წლის ბოლოდან, ფოტოგრაფია თბილისში ჩვეულებრივ და საშუალო ფენისთვის
ხელმისაწვდომ მოვლენად, შემოსავლიან საქმიანობად იქცა. ფოტოგრაფია გასცდა თბილისის
ფარგლებს და საქართველოს პროვინციებშიც გავრცელდა. სწორედ ფოტოგრაფიის საშუალებით
შეიქმნა ისეთი მდიდარი ფოტომატიანე, რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის მატიანეს დაამშვენებდა.
მისი ბრწყინვალე წარმომადგენლები იყვნენ: ალექსანდრე როინაშვილი, დიმიტრი ერმაკოვი,
ვლადიმერ ბარკანოვი, ედუარდ ვესტლი, ბორის მიშჩენკო, ალექსანდრე მიხაილოვი, პეტრე
განკევიჩი,

მელქონ

კაჩუხაშვილი,

სერგეი

მარგულოვი,

არუთინ

შახბაზიანი,

ვასილ

როინაშვილი, კოტე ზანისი, ნიკოლოზ საღარაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, ილია აბულაძე,
ვასილ ცხომელიძე, დავით აბაშიძე, ზაქარია ლაბაური, პირველი ქალი ფოტოგრაფი ნინო
ჯორჯაძე, ედუარდ კლარი - ერთადერთი ფოტოგრაფი, რომელმაც გადაიღო ფიროსმანი,
უცხოელი მოგზაური და ფოტოგრაფი, ორდენი, რომლის სახელიც კი არ არის ცნობილი,
რომელიც საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდა კავკასიაში, კერძოდ საქართველოში და მრავალი სხვა.
მეცხრამეტე საუკუნის 70-ანი წლებიდან, ფოტოგრაფია ქართველი თავადაზნაურობისა და
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების გატაცებად იქცა. მხატვრები: გიგო გაბაშვილი, დავით
გურამიშვილი, კოტე ქავთარაძე, ლევ არტაზოვი, დიმიტრი შევარდნაძე, ინჟინერი იოსებ
ანდრონიკაშვილი, ლოტბარი ლადო აღნიაშვილი, პოლიტიკური მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე და
მრავალი სხვა გამოჩენილი პიროვნება მოჯადოებული იყო ფოტოგრაფიით. მოსკოვის
საიმპერატორო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, შემდგომში ცნობილი მეცნიერი ივანე
ტყეშელაშვილი, პირველი იყო, ვინც სამეცნიერო ექსპედიციებისთვის გადაიღო კავკასიისა და
კერძოდ

საქართველოს

ფლორა,

მისი

შესწავლის

მიზნით.

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტროს ეროვნულ არქივში, ინახება დოკუმენტაცია ივანე ტყეშელაშვილის შესახებ, სადაც
ერთ-ერთ საქმეში, ჩამოთვლილია მისი სტატიები და გამოცემები. მათ შორისაა ნახსენები
,,Краткая Исстория Фотографии“.21 ეს ფაქტი ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ტყეშელაშვილს
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №2477, ა. 1 საქმე 119
39

აინტერესებდა ფოტოგრაფია და წერდა მასზე. სამწუხაროდ, ეს ნაშრომი ჯერჯერობით არ
მოიძებნა.
საქართველოში მიმდინარე ამ პროცესებმა, თავისი დადებითი შედეგი გამოიღო: ჩვენს
ქვეყანაში დაიბადა, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანების შექმნის იდეა. 22
1893 წლის 12 აპრილს, ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოსახელოსნოში თავი მოიყარეს
თბილისელმა ფოტომოყვარულებმა, რომელთა თაოსნობითაც, გადაწყდა დაფუძნებულიყო
თბილისის მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოება, რისთვისაც თავდაპირველად შეიქმნა
დამფუძნებელთა ჯგუფი. შემუშავდა საზოგადოების წესდება.
ერთი წლის შემდეგ, რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოში, მიიღო გადაწყვეტილება,
რათა ფოტომოყვარულთა საზოგადოება ოფიციალურად შემდგარიყო. ამავე წლის 5 ნოემბერს,
ახლად დაარსებულმა საზოგადოებამ აირჩია თავისი მმართველი ორგანო და საზოგადოების
პირველი

თავმჯდომარე,

პეტრე

ალიბეგაშვილი,

რომელიც

თბილისის

ვაჭრობისა

და

მანუფაქტურის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. წესდების თანახმად, საზოგადოება შედგებოდა
საპატიო,

ნამდვილი

და

წევრ-კორესპონდენტებისაგან.

ამ

დოკუმენტის

მიხედვით,

დაუშვებლად ითვლებოდა გაერთიანებაში პროფესიონალი ფოტოგრაფების ნამდვილი წევრის
სტატუსით მიღება.
ძირითად შემოსავლებს, რომლითაც საზრდოობდა საზოგადოება, წარმოადგენდა საწევრო
საფასური, შემოწირულობანი, შემოსავლები საჯარო ლექციებიდან, საგამოფენო საქმიანობიდან
და საზოგადოების მიერ გამოცემული ლიტერატურის რეალიზაციიდან.
საზოგადოება

თავის

ერთ-ერთ

საჭიროებად,

კავკასიისა

და

რუსეთის

ფოტომოყვარულებთან ურთიერთობას თვლიდა. ამის ნათელი მაგალითია, პოლკოვნიკ სერგეი
მარგულოვის მივლინება ქალაქ ბაქოში, ფოტომოყვარულთა საზოგადოების დამფუძნებელთა
კრებაზე. ამ ვიზიტის საპასუხოდ, მოგვიანებით საქართველოში მოიწვიეს ალექსანდრე მიშონი,
ბაქოს ფოტომოყვარულთა საზოგადოების მდივანი.
მიშონი მნიშვნელოვანი მოხსენებით წარსდგა ქართველების წინაშე, სადაც განიხილბოდა
ევროპაში ფოტოგრაფიის განვითარების საკითხები.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №17, ა. 1 საქმე 3778, ფონდი №12, ა.
1, საქმე 2142
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1896 წლის აპრილში კი, მოსკოვში ჩატარდა ფოტოგრაფიის საქმის რუსეთში მოღვაწე
ფოტოგრაფთა პირველი ყრილობა, რომლზეც თბილისიდან მიიწვიეს მოყვარულ ფოტოგრაფთა
საზოგადოების წარმომადგენელი, კონსტანტინე ბარისევიჩი.
თბილისელ

ფოტომოყვარულთა

გაერთიანება,

საკმაოდ

დიდი

ძალისხმევითა

და

ინტენსივობით მუშაობდა ფოტოგრაფიის განვითარების საქმეში. კონსტანტინე ბარისევიჩის
ყრილობიდან დაბრუნების შემდეგ, წამოიჭრა საკითხი საქართველოში ფოტოგრაფიის სკოლის
შექმნის,

ფოტოგრაფიულ

გამოსახულებაზე

საავტორო

უფლების

შესახებ

და

ასევე

ფოტოგრაფიის მუზეუმის შექმნის შესახებ.
საქართველოში ფოტოგრაფიის განვითარებისათვის, ასევე მნიშვნელოვანი თარიღია 1895
წლის 26 თებერვალი, როდესაც თბილისელმა მხატვარმა, ლეო არტაზოვმა, მის მიერ იჯარით
აღებული საგამოფენო სივრცის ერთ-ერთი ოთახი, სადაც მისი ფერწერული ექსპოზიციაც იყო
გამოფენილი, უსასყიდლოდ დაუთმო თბილისელ ფოტოგრაფებს.
ამ დარბაზში, მოყვარულმა ფოტოგრაფებმა 150-მდე ნამუშევარი წარმოადგინეს.
იმ პერიოდის პრესა და საზოგადოება, აშკარა კეთილგანწყობით შეხვდა ამ მოვლენას. ამის
შემდეგ გადაწყდა, გამართულიყო ფოტომოყვარულთა დამოუკიდებელი გამოფენა, რომელიც
1897 წლის 23 აპრილს გაიხსნა გოლოვინის პროსპექტზე მდებარე სამნხედრო მუზეუმში
(დღევანდელი, დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის, ეროვნული გალერეა) და ერთი თვის
განმავლობაში გრძელდებოდა.
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1897 წლის 25 მაისს გამოფენა დაიხურა და მონაწილეებს

გადაეცათ ოქროს, ვერცხლის, ბრინჯაოს მედლები და სხვადასხვა საპატიო ჯილდოები. ამ
გამოფენაში, გარდა თბილისელი ფოტომოყვარულების და პროფესიონალი ფოტოგრაფებისა,
მონაწილეობდნენ

კავკასიიის

სხვადასხვა

ქალაქების

პროფესიონალი

და

მოყვარული

ფოტოგრაფები. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ სააფთიაქო სასაქონლო ვაჭრობის კავკასიის
საზოგადოებამ, ამ გამოფენაზე წარმოადგინა ფოტოაპარატები და ფოტოგრაფიისათვის
აუცილებელი ნივთები.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე თემის ფოტონამუშევრები: ყოფა, ქალაქები,
ეკლესია-მონასტრები,

ლანდშაფტები,

პორტრეტები.

კონკურსის

შედეგად,

გამოფენის

გ. გერსამია, ი. იაკობაშვილი, ქართული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, გ. გოეთეს ინსტიტუტისა და
ifa, 1998, გვ. 6-7
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ორგანიზატორებმა ოქროს მედალი გადასცეს სერგეი მარგულოვს. ვერცხლის მედალი
დაიმსახურა ედუარდ კლარმა, ხოლო ბრინჯაოს მედლები ალექსნდრე როინაშვილმა და
კონსტანტინე ზანისმა. გამოფენაზე გაიცა 18 მედალი და 13 სიგელი.
1901 წელს, თბილისში გაიმართა კავკასიის რუსეთთან შეერთების 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი,

საიუბილეო

გამოფენა,

რომელშიც,

მიუხედვაად

მისი

მონაწილეების

მრავალრიცხოვნებისა, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
ფოტოგრაფიას,

(იგულისხმება

ალექსანდრე

როინაშვილის

ნაანდერძევი

მემკვიდრეობა)

მონაწილეობა არ მიუღია. არსებობს ძალზე საინტერესო დოკუმენტიც, სადაც იმ პერიოდში,
ფოტოგრაფიის გამგე, ტარას მომცემლიძე წერს:
,,24-ს აპრილს, გამგეობის მომართვის თანახმად, იმის შესახებ, თუ რა აქვს საზოგადოების
ფოტოგრაფიას გამოსაფენად და რა დაუჯდება, რომ მონაწილეობა მიიღოს კავკასიის სამეურნეო
გამოფენაზე. ფოტოგრაფიას აქვს 700-ზე მეტი ნეგატივები: ნანგრევებისა, ქალაქებისა, გორებისა,
ძველი ნაშთებისა და სხვანი...
...ჩემის აზრით, მონაწილეობის მიღება გამოფენაზე ზარალის მეტს არაფერს მოგვიტანს და
ამიტომ უკეთესი იქნება, რომ მონაწილეობა არ მივიღოთ: არც მადაურს ნაგრადებს ექნება
ჩვენთვის მნიშვნელობა. ჩვენს ფოტოგრაფიას უკვე მიღებული აქვს საუკეთესო ნაგრადები.
ამაზე უკეთეს ნაგრადებს კავკასიის სამეურნეო გამოფენა ვერ მოგვცემს და ის ვინ იცის მოგვცემს
თუ არა“. 24
ფაქტია,

რომ

ამ

წერილის

მიხედვით,

ჯილდოები,

(,,ნაგრადები“),

ალექსანდრე

როინაშვილის ფოტოგრაფიისათვის, ამ პერიოდში უკვე ჩვეული მოვლენაა, ვინაიდან ავტორი
ამბობს, რომ მათ ფოტოგრაფიას (იგულისხმება როინაშვილის ფოტომემკვიდრეობა), უკვე
მიღებული აქვს ბევრი ჯილდო.
1901 წლის გამოფენაზე, ოქროს მედლებით დაჯილდოვდნენ ედუარდ კლარი და
კონსტანტინე

ზანისი,

რომლის

ღვაწლიც

ქართული

მხატვრობისა

და

ფოტოგრაფიის

განვითარების საქმეში, დიდია. მის მიერ არის მოწყობილი ნიჟეგოროდის გამოფენის ქართული

24

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი № 481, ა. 1, საქმე 775,
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განყოფილების ექსპოზიცია, ასევე მისი საქმიანობის შედეგად, მოეწყო თბილისის სამხედრო
ისტორიული გამოფენაც, რომელიც მხატვრულად გააფორმა სიმონ ესაძესთან ერთად. 25
ადრეული ფოტოგრაფიის პერიოდი საქართველოში, ამ მაგალითების საფუძველზე
ორმივად ვითარდება: ერთი მრივ, ეს პროფესიული ფოტოგრაფიის წინსვლის ეტაპებია, ხოლო
მეორე მხრივ, იზრდება ინტერესი ფოტომოყვარულთა მხრიდან, რაც ფაქტია, განაპირობებს ამ
დარგის როგორც ტექნიკურ წინსვლას, ასევე ხელოვნების დარგად აღიარების პროცესს. ეს
პროცესი, 1920 წლამდე საკმაოდ პროგრესულად მეორდება. ყალიბდება მიმართულებები და
ასევე

გაერთიანებები.

პროფესიონალი

ფოტოგრაფები

იღებენ

სპარსეთში

გადახვეწილ

ქართველებს, ჭიათურის მარგანეცის საბადოებს, რკინიგზის მშენებლობას, პირველ მსოფლიო
ომს სამხრეთ კავკასიაში, სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და სხვა პოლიტიკური ხასიათის
მოძრაობებს, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე და შემდეგ. პროცესი
გრძელდებოდა არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ საქართველოშიც. ქუთაისში მოღვაწე
ფოტოგრაფები: ვასილ ცხომელიძე, ნიკოლზ საღარაძე, დავით აბაშიძე, სამსონ დათეშიძე, კოტე
ქავთარაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, ევტიხ ჟვანია და სხვები, გაერთიანდნენ ასევე
ორგანიზაციაში ,,ფოტოსხივი“.
როგორც

ჩანს,

საქართველოში

ფოტოგრაფიის

განვითარების

ადრეულ

პერიოდში,

ყალიბდება ევროპული ტექნიკის გამოყენების და შემოტანის სისტემა, მკვიდრდება სამხედრო
ფოტოკორესპონდენტის პროფესია და სამხედრო რეპორტაჟის ჟანრი. წარმატებით მოღვაწეობენ
მოგზაური ფოტოგრაფები. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ საქართველოშიც
ვითარდება ყველა ის უმთავრესი პროცესი, რაც ევროპისთვის არის დამახასიათებელი. იწყება
ფოტოგრაფის სპეციალობის დაყოფა და განვითარება, ჩამოყალიბება, სხვადასხვა სფეროში
გადანაწილება და რაც მთავარია, ფოტოგრაფია საქართველოში საკუთარ მოვალეობად თვლის
მსოფლიო

პროცესებში,

ცხელ

წერტილებში

მონაწილეობას,

ქმნის

მატიანეს,

ინახავს

კულტურულ მემკვიდრეობას, იღებს ყოველდღიურობას, ითვისებს უახლეს ტექნიკას და
იყენებს მას თითქმის ყველა სოციალურ სფეროში.

გ. გერსამია, ი. იაკობაშვილი, ქართული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, გ. გოეთეს ინსტიტუტისა და
ifa, 1998, გვ. 7
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ადრეული ფოტოგრაფიის პერიოდში, საქართველოში დაიწყო პროცესი, რომელმაც შემდეგ
განაპირობა ფოტოგრაფიის განსაკუთრებული ტენდენციების განვითარება.
მეცხრამეტე საუკუნის 40-ან წლებში, თბილისში უკვე ჩამოდიან მოგზაური ფოტოგრაფები,
იწყება საქართველოს სინამდვილის, მისი გეოგრაფიის და ისტორიის ფოტოებზე ასახვა.
მიუხედავად მძიმე პოლიტიკური რეალობისა, ნებისმიერი სამეცნიერო, ტექნიკური თუ
სახელოვნებო სიახლე, მაინც აღწევდა ჩვენს ქვეყანაში.
ერთმანეთს

შეხვდნენ

ყველაზე

ძლიერი

და

შემოქმედებითად

მოტივირებული

ფოტოგრაფები. მათი ურთიერთობის და მუშაობის შედეგად, შეიქმნა კერძო სტუდიები,
კავკასიის სამხედრო შტაბის ფოტოგრაფიული განყოფილება, კავკასიის მუზეუმი, მოყვარულ
ფოტოგრაფთა

საზოგადოება,

ქვეყნებიდან

შემოდის

ეწყობა

პირველი

ფოტოგრაფიული

ფოტოგამოფენები,

სახელმძღვანელოები.

დისკუსიები,
ევროპელმა

სხვა

ფოტოს

მკვლევარებმა შექმნეს საკმაოდ ვრცელი ისტორიული და თეორიული ნაშრომები რომელთაც
ამოწურეს ყველა ის პროცესი, რაც ფოტოგრაფიის დაბადებასა და განვითარებას ახასიათებდა
მეცხრამეტე

საუკუნეში.

სამწუხაროდ,

ამ

პერიოდში,

ჩვენს

ქვეყანაში

არ

შექმნილა

ფოტოგრაფიაზე წიგნი, ან ვრცელი შრომა (გარდა ივანე ტყეშელაშვილის მოხსენიებული
ნაშრომისა). რაც შეეხება ისტორიულ წყაროს ფოტოგრაფიის შემოსვლასა და განვითარებაზე
საქართველოში, ის ძირითადად პრესის საშუალებით ინახება. ინერგება უახლესი ტექნიკა,
საქართველოში მოღვაწე ქართველი და არაქართველი ფოტოგრაფები მონაწილეობენ პარიზის,
ვენის,

ლონდონის

საერთაშორისო

გამოფენებში,

ჯილდოვდებიან

სხვადასხვა

ფოტოკონკურსებზე. ვითარდება სამხედრო ჟანრი, ფოტოგრაფები აქტიურად იღებენ ფრონტის
ხაზს რუსეთ-თურქეთის ომში და ქმნიან სამხედრო მატიანეს, იქმნება საოჯახო ალბომები,
ქუჩის რეპორტაჟები, იხვეწება პორტრეტული ჟანრი, მრეწველობის განვითარების ამსახველი
სერიები,

ქალაქური,

ასევე

არქიტექტურული

იშვიათობების

ამსახველი

სურათები.

საქართველოში მოღვაწე ფოტოგრაფები მოგზაურობენ და იღებენ ირანის, თურქეთის,
რუსეთის, შუა აზიის, მთელი კავკასიის, შორეული ქვეყნების სინამდვილეს. ამ მოვლენებმა
ხელი

შეუწყო

საქართველოში

პროფესიული

ფოტოგრაფიის

განვითარებას

ადრეული

ფოტოგრაფიის ხანაში. მათ შექმნეს მატიანე, რომელიც უნიკალურია თავისი მხატვრული,
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სამეცნიერო, დოკუმენტური და კვლევითი ღირებულებით, დღემდე შესწავლის საგნად რჩება
და საქართველოში ფოტოგრაფიის განვითარების გამორჩეულ სურათს ქმნის.
მისი

ბრწყინვალე

წარმომადგენლები

არიან

ადრეული

ფოტოგრაფიის

სხვადასხვა

პერიოდში მოღვაწე ფოტოგრაფები: ალექსანდრე როინაშვილი, დიმიტრი ერმაკოვი, ვლადიმერ
ბარკანოვი, დიმიტრი ნიკიტინი, ედუარდ კლარი, ნინო ჯორჯაძე, ნიკოლოზ საღარაძე, დავით
აბაშიძე, ილია აბულაძე, ვასილ როინაშვილი და სხვები.
ამდენად, მე-19 საუკუნეში საქართველოში ფოტოგრაფიის არსებობა 2 ძირითად ეტაპად
შეიძლება დავყოთ: საწყისი ეტაპი - 1840-იანიდან 1860-იანის ჩათვლით და 1870-იანი წლებიდან
საუკუნის ბოლომდე. განვითარების მეორე ეტაპზე გამოვლენილი თავისებურებანი - უცხოური
ფოტოგრაფიის ფორმის ძიებათა ინტეგრაცია საქართველოში და ქართული ეროვნული საწყისის
ძიება ფოტოგრაფიაში - გადადის მე-20 საუკუნეშიც. ალექსანდრე როინაშვილი, როგორც
ფოტოგრაფი, მეორე ეტაპის უნიშვნელოვანესი წარმომადგენელია.
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თავი მეორე
ალექსანდრე როინაშვილი ქართული ფოტოგრაფიის სათავეში

ალექსანდრე როინაშვილის ბიოგრაფია, გვიჩვენებს, რომ მისი პიროვნული თვისებები და
მისწრაფებანი პირაპირ კავშირშია მის შემოქმედებით ძიებებთან. თავდაპირველად შევეცდები
გამოვკვეთო მისი, როგორც ფოტოგრაფისა და სამუზეუმო საქმის ინიციატორის, მკვლევარის,
ნოვატორის სახე; როინაშვილის, როგორც მემატიანის ფუნქცია მის შემოქმედებასა და
ბიოგრაფიასთან კავშირში.

2.1.

ალექსანდრე როინაშვილის ბიოგრაფია

ალექსანდრე როინაშვილი დაიბადა 1946 წელს, ქალაქ დუშეთში, ღარიბი გლეხის ოჯახში.
მამა - სოლომონ როინაშვილი, ხელოსანი იყო. ის ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა და შვილის
აღზრდა მთლიანად ითავა დედამ - მარინემ, რომელიც თავისი ხელსაქმით არჩენდა ოჯახს.
მან

ალექსანდრე

თავდაპირველად

დუშეთის

სასწავლებელში

მიაბარა.

შემდეგ

როინაშვილმა ანანურის სკოლაში განაგრძო სწავლა, რომელსაც მეტსახელად ,,ყაზარმების
სკოლას“ უწოდებდნენ. სკოლის ადმინისტრაცია მოსწავლეთა გარუსებას ემსახურებოდა.
ქართული ენა აკრძალული იყო. ალექსანდრე როინაშვილმა ცოტა ხანს დაჰყო ამ სკოლაში მძიმე
პირობების გამო. ხელმოკლეობის გამო, დედამ ალექსანდრე ქალაქ კავკავში წაიყვანა, სადაც
ერთ მეწვრილმანე - ჩარჩს მიაბარა, იმ იმედით, რომ ბავშვი რაიმე ხელობას შეისწავლიდა.
ალექსანდრემ ვერ გაუძლო ამ პირობებს და საქმე მალე მიატოვა. სხვა ხელობის შესწავლის
მიზნით, იგი თბილისში წამოიყვანეს. არსებობს ორი ცნობა, რომელიც ალექსანდრეს თბილისში
ჩამოყვანას ადასტურებს.26 ვასილ როინაშვილის მოგონების მიხედვით, ის ვიღაც მეფურგუნის
დახმარებით გამოპარულა კავკავიდან თბილისში. პირველი ვერსიის თანახმად, ალექსანდრეს,
რომელიც სამუშაოს ქალაქში უშედეგოდ ეძებდა, უცნობი ადამიანი გამოელაპარაკა და
დაჰპირდა შეგირდად აყვანას, ხელობის შესწავლას. მოგვიანებით გაირკვა, რომ უცნობი
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ხელოვნება, თბილისი, 1962, გვ. 8-9
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ფიოდორ ხლამოვი გახლდათ - ფერმწერი და ფოტოგრაფი. ხლამოვს დიდი დაკვეთები ჰქონდა
ხატებზე ჩრდილოეთ კავკასიიდან.
მეორე ცნობისა და ვერსიის მიხედვით, 14 წლის ალექსანდრე თბილისში, ნათესავ
მღვდელთან მიუყვანიათ, რომელმაც ის შემდეგ ფოტოგრაფ ხლამოვთან შეგირდად მოაწყო.27 ეს
ცნობა, სავარაუდოდ სინამდვილეს შეესაბამება, რადგან ფიოდორ ხლამოვი ხატების მხატვრად
იყო ცნობილი და შესაბამისად, როინაშვილის ნათესავ მღვდელსაც კარგად იცნობდა.
ალექსანდრე დიდი ენთუზიაზმით, მონდომებით შუდგა მხატვრობისა და ფოტოგრაფიის
შესწავლას. მალე ის ხლამოვის მარჯვენა ხელიც გახდა.
ამ პერიოდში, ფოტოგრაფია იშვიათი ხელობაა. ბევრი ოსტატი ცდილობს პროფესიული
ცოდნის ყველა ნიუანსი არ გაავრცელოს, თუმცა ფაქტია რომ ხლამოვს როინაშვილის მიმართ
განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდა. როგორც ცნობილია, 4-5 წლის მუშაობის შემდეგ,
ხლამოვმა

შეგირდ

როინაშვილს უსასყიდლოდ

გადასცა

ფოტოაპარატი,

მასალები და

ყველაფერი აუცილებელი, დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. 1870-ან წლებში, როინაშვილი
უკვე თბილისში ხსნის საკუთარ ფოტოატელიეს, ,,სასურათხატოს“ (როგორც უწოდა ატელიეს
მოსე ჯანაშვილმა). ეს სასურათხატო მეცენატის, დავით სარაჯიშვილის ძველ სახლში, სასახლის
ქუჩაზე (მონაკვეთი ამჟამინდელი თავისუფლების მოედნიდან, რუსთაველის თეატრის
მიმდებარე ტერიტორიამდე) მდებარეობდა.
მოსე ჯანაშვილი წერს, გაზეთ ,,ივერიაში“ ამავე წელს:
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კეთილ ,,მესურათხატეს“, ისწავლა მისგან ხატვა, მასწავლებელმა გაგაზავნა ის ,,სურათხატების“
გადასაღებად კახეთს, ნუხას, ბაქოს, დარესტანს, კავკავს, ოსეთს, იმრერეთს, სამცხეს, ქართლს და
სხვ. ,,მესურათხატემ“ მადლობა უთხრა მას და მან შეისყიდა მისგან სასურათხატო.
შემდეგ განაახლა ,,სასურათხატო“ და მის კარიბჭეზე ეწერა: ა. როინაშვილი. მოაწყდა ქალი
და კაცი, ვისაც სურდა ეხილა მხატვრობა თავისი სახისა, მხატვრობა კოხტად, ლამაზად და
ღირსეულის ხელოვნებით გადაღებული.
გაძლიერდა

მუშაობა

მთიული

გლეხის

შვილებისავე

თანამონაწილეობით.

,,სასურათხატომ“ გადაიღო სახეები საქართველოს წარჩინებულ მეფეებისა, მწერლებისა,
მღვდელმთავრებისა, სურატები შესანიშნავ ადგილებისა, ტაძრებისა, ციხეებისა, მხატვრობანი
გაზ. კავკაზი, 1898, №125 ნეკროლოგი ალექსანდრე როინაშვილის შესახებ
გაზ. ივერია, 1898 წელი, , №101
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ხატთა, სამკაულთა, ქანდაკებათა, ფულთა; გადაიღო ყოველივე ეს და თავის საურათხატოს
შესთვისა ნაციონალური იერი“.
ალექსანდრე როინაშვილის სასურათხატო, ფოტოსტუდია, ქართველ მოღვაწეთა თავშეყრის
ადგილს წარმოადგენდა, სადაც ხშირად მართავდნენ რეპეტიციებს ქართველი მსახიობები და
სცენის მოყვარულები. ბესარიონ ტაბიძის აზრით, ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, სასურათხატო
ერთგვარი

წინამორბედი

საზოგადოებისა“.

29

გახდა

,,ქართველთა

შორის

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი

მის ბიოგრაფიაში უამრავი საინტერესო ეტაპია, რაც როინაშვილის

პიროვნებას აყალიბებდა, როგორც გამორჩეულ, მრავალმხრივ საზოგადო მოღვაწეს.
პრესასა და საარქივო მასალაში, ალექსანდრე როინაშვილის გვარი ხშირად იკითხება,
როგორც ,,როინოვი“, ვინაიდან მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოში გვარის გადაკეთება
რუსული დაბოლოებით, ბუნებრივად უწყობდა ხელს ყოველივე ქართულის წაშლასა და
გადაგვარებას.
იმ დროს, როდესაც ალექსანდრე როინაშვილი ფოტოგრაფიულ საქმიანობას შეუდგა,
ქართულ სინამდვილეს მძიმე პოლიტიკურ-სოციალური ფონი ჰქონდა: აშკარად იგრძნობოდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სკოლების თეატრების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების,
ეროვნული სამეცნიერო ორგანიზაციების ნაკლებობა. ამას როინაშვილი კარგად ხედავდა.
პირველი, რაც მან გააკეთა ის იყო, რომ ფოტოგრაფიას ეროვნული იერი შესძინა და
დაუმკვიდრა. ამას აღნიშნავს მოსე ჯანაშვილი გაზეთ ,,ივერიაში“ გამოქვეყნებულ წერილში.30
ძალზე მოკლე დროში, ალექსანდრე როინაშვილმა ბევრი რამ აითვისა, შეისწავლა და ქართული
საზოგადოებისთვის, ურთულეს პერიოდში, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადამიანად გადაიქცა.
როინაშვილისთვის
იმავდროულად,

მისი

ფოტოგრაფია

შემოსავლის

შემოქმედებითი

ძირითადი

ინეტერესების

წყაროც

ასპარეზიც,

გახლდათ

იდეების,

და

ძიებების

ხელშეწყობაც და ეროვნულობის გამტარებელიც.
იმ დროს, თბილისის გუბერნატორის კანცელარიის განსაკუთრებულ მინდობილობათა
ერთ-ერთ

მოხელეს,

დავალებული

ჰქონდა

თბილისში

სტამბების,

ბიბლიოთეკების,

ფოტოსახელოსნოებისა და სხვ. დაწესებულებების აღრიცხვა. აღწერილობიდან გამომდინარე,
ნათელი ხდება, რომ მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისში ბევრი სხვა ეროვნების
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ხელოვნება, თბილისი, 1962, გვ. 26
გაზ. ივერია, მ. ჯანაშვილი, 1898 №101
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ფოტოგრაფი ყოფილა. ამის შესახებ წერს გაზეთი ,,კავკაზი“31. სხვადასხვა პერიოდის ცნობების
თანახმად, ბევრ უცხოელს შორის, ერთადერთი ქართველი ფოტოგრაფია - ალექსანდრე
როინაშვილი, რომელსაც საკუთარი სახელოსნო ჰქონდა, რაც ვრცელი საქმიანობის საშუალებას
აძლევდა. როინაშვილმა შემოუნახა მომავალ თაობებს ქართველი საზოგადო მოღვაწეების,
მწერლების, პოეტების, მეფეების, მღვდელმთავრების, მსახიობების პორტრეტები, ისტორიული
ძეგლების, სიძველეების, არქეოლოგიური იშვიათობების ფოტოები, შექმნა მატიანე, რომელიც
დიდი განძია ქართველი ერისთვის.
მისი ბიოგრაფიიდან ცნობილია ისიც, თუ 1895 წელს, როგორ გაავრცელა მოსახლეობაში
მეფე ერეკლეს ფერწერული პორტრეტიდან შექმნილი ფოტო, კრწანისის 100 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით და ყოველივე ეს საკუთარი ხარჯით გააკეთა.32
ქართული ცნობიერების გასაღრმავებლად, როინაშვილმა ასევე გაავრცელა ფრესკებიდან
გადაღებული თამარ მეფის, დავით აღმაშენებლის, ფოტოპორტრეტები. განსაკუთრებული
ღვაწლი მიუძღვის მას შოთა რუსთაველის პორტრეტის აღდგენაში. 1875 წლის გაზეთ
,,დროების“ ქრონიკაში გამოქვეყნებული ცნობის მიხედვით, სურათი გადაღებულია ფრანგული
გამოცემა,”Caukase Futtoer due“- დან. ეს ერთადერთი დოკუმენტური სურათია, რომელიც
როინაშვილმა გადაიღო და რომელიც 1875 წლიდან, ,,ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემაში გვხვდება.
როინაშვილის მიერ გადაღებული ასლის ფრანგული წყარო, მხატვარ გრიგოლ გაგარინის მიერ
გამოცემული ალბომი იყო, მინიატურებიდან გადმოღებული, შოთა რუსთაველისა და თამარ
მეფის სურათებით. ალბომი საკმაოდ ძვირი ღირდა და როინაშვილმა გამონახა საშუალება, რათა
მოსახლეობაში ცალკე დაბეჭდილი პორტრეტები გაევრცელებინა. რუსთაველისა და თამარის
პორტრეტები მან მხატვრულად დაამუშავა და ფოტორეპროდუქცია შექმნა.33 შოთა რუსთაველის
ფოტორეპროდუქციამ, ალექსანდრე როინაშვილს სახელი გაუთქვა.
პირველი ქართველი ქსილოგრაფი, მხატვარი გრიგოლ ტატიშვილი, ალექსანდრეს ერთერთი საუკეთესო მეგობარი იყო. უსხსრობა ორივე მათგანის ბიოგრაფიას ახლდა თან და
საკუთარი გზის ძიებაში, ორივე დამოუკიდებლად იღწვოდა. გრიგოლ ტატიშვილი ხეზე
მხატვრულად ამუშავებდა როინაშვილის მიერ შექმნილ ფოტოებს, ქმნიდა ახალ კომპოზიციებს.
გაზ. კავკაზი, 1846, №42
გაზ. ივერია, 1895, №196, ცნობის ფურცელი, 1898, №460, ცნობის ფურცელი, 1898, №462
33
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ხელოვნება, თბილისი, 1962გვ. 21; გაზ. დროება, 1875, №112
31
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მაგალითად, იაკობ გოგებაშვილის ,,ბუნების კარში“ წარმოდგენილი საქართველოს სხვადასხვა
კუთხის ტიპები: სვანი, იმერელი, მეგრელი, კახელი, ხევსური და სხვ., გრიგოლ ტატიშვილს
ამოღებული ჰქონდა როინაშვილის ჯგუფური ფოტოპორტრეტებიდან და ასევე სიუჟეტური
კომპოზიციებიდან.

34

როინაშვილი და ტატიშვილი, გარკვეულ ეტაპზე ერთად მუშაობდნენ

ფრანგულ ჟურნალ “Le Caucase illustre”-ში, რომელიც თბილისში გამოდიოდა 1889-1902 წლებში
ჟიულ მურიეს რედაქტორობით.
ამ ჟურნალში დაბეჭდილმა ქალის ფოტომ სილამაზის პრიზი დაიმსახურა როინაშვილის
გარდაცველების შემდეგ. გარდა ამისა, ჟურნალი ინტენსიურად ბეჭდავდა მისი კოლექციების
ფოტოებს. 35
ფოტოგრაფ ხლამოვს, რომელმაც დიდი სამსახური გაუწია ალექსანდრეს, არც შემდეგ
შეუწყვეტია მასთან ურთიერთობა და მონაწილეობა მიიღო მისი ოჯახის შექმნაშიც, როდესაც
ურჩია ცოლად რუსი მკერავი შეერთო. ქორწინება 1879 წლის 7 ოქტომბერს შედგა.36 ამ კავშირმა,
დიდი როლი ითამაშა როინაშვილის მიერ მოგზაური ცხოვრების არჩევანში. ცოლთან
უთანხმოების მთავარი მიზეზი, როინაშვილის კარგი დამოკიდებულება გახლდათ დუშელ
გლეხებთან და მათ პრობლემებთან. ცოლთან გაყრის შემდეგ, 1880 წლიდან, ალექსანდრე
როინაშვილის ცხოვრებასა და ბიოგრაფიაში, მეორე პერიოდი დგება, რთული, დატვირთული
შემოქმედებითი, საზოგადოებრივი მოღვაწეობის თვალსაზრისით.
თბილისიდან თელავში გადასული ალექსანდრე უამრავი ხელისშემშლელი პირობის
მიუხედავად, კახეთის ისტორიული ძეგლების ფოტომატიანეს ქმნის.37
1881 წელს, როინაშვილი კახეთიდან დაღესტანში გაემგზავრა და თემირხანშურაში
დასახლდა, სადაც 8 წელი დაჰყო. მისი დაღესტანში მოღვაწეობის დეტალების შესახებ,
ძირითადად საგაზეთო მასალებიდან ვიცით. ფაქტია, რომ იმდროინდელი პრესა ინტენსიურად,
თანადროულად

მუშაობდა

და რეაგირებდა ყველა მნიშვნელოვან

მოვლენაზე,

ხოლო

როინაშვილის მოღვაწეობა ასევე მნიშვნელოვან მოვლენად ითვლებოდა. ამ პერიოდში

ბ. გორდეზიანი, გრიგოლ ტატიშვილი, მონოგრაფია, თბ., საბლიტგამი, 1957 გვ. 50
გ. ბრეგაძე, მოგზაურობა, Le Caucase illustre-ს ფურცლებზე გ. არტანუჯი, თბ., 2013, გვ. 104
36
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი# 481,ა. 1, საქმე 21, გვ.4
37
გაზ, დროება, 1880, 24, ღვინობისთვე
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მძაფრდება და იკვეთება მისი სიყვარული სიძველეთა შეგროვების მიმართ. როინაშვილის
საბოლოო მიზანი კი მუზეუმის შექმნა გახლდათ.
დაღესტანში ყოფნისას, მან თითქმის მთელი კავკასიის ისტორიული ძეგლებისა და
ხედების, პორტრეტების, მატიანე შექმნა. აგროვებდა ყველაფერს, უნიკალურ არქეოლოგიურ
ნივთებს - ქართულს, კავკასიურს, აღმოსავლურს, ევროპულს. იწყებს მოძრავი მუზეუმის
შექმნას,

რომლის

უნიკალურ

კოლექციასაც,

შემდეგ

საქართველოში

წერა-კითხვის

გამავრცელებელ საზოგადოებას უანდერძებს. ამ ეტაპზე, როინაშვილმა უკვე 600 ნივთი
შეაგროვა, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით, 1887 წლის სარატოვში გამოცემული კავკასიის მოძრავი
მუზეუმის კატალოგის მიხედვით 38 , მუზეუმში უკვე 800 ნივთია წარმოდგენილი და გარდა
ამისა, კატალოგის ბოლოს როინაშვილი ახსენებს დამატებით ნივთებს, რომელთა ნუსხაც
შემდეგ კატალოგში უნდა ასახულიყო.
კავკასიაში ეს ერთადერთი მოძრავი მუზეუმი იყო, რომელიც ქართული, აღმოსავლური,
კავკასიური,

დასავლეთ-ევროპული

კულტურის

უნიკალურ

ნიმუშებს

უჩვენებდა

საზოგადოებას და ამით მუზეუმისა და ისტორიული სიძველეების პოპულარიზაციას ახდენდა.
როინაშვილმა

მოძრავი

მუზეუმით

იმოგზაურა

დაღესტანში,

ასტრახანში,

სამარაში,

პეტერბურგსა და მოსკოვში. 1880-88 წლებში, მისი კოლექციები იმდენად ცნობილი გახდა, რომ
პეტერბურგის საიმპერატორო-არქოლოგიური საზოგადოების წევრად აირჩიეს.
ალექსანდრე როინაშვილი 1889 წელს, ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ საქართველოში
ბრუნდება და თბილისში, ერევანსკის მოედანზე (ამჟამად, თავისუფლების მოედანი), ხსნის
ახალ ფოტოატელიეს, (ამჟამინდელი ტერიტორია სასტუმრო ,,ქორთიარდ მერიოტის“ შენობა).
სადაც,

გარდა

ფოტოგრაფიული

მოწყობილობისა,

განათავსა

საკუთარი

სამუზეუმო

კოლექციებიც.
ამავე პერიოდიდან, როინაშვილი კიდევ უფრო აქტიურად ერთვება თითქმის ყველა
საზოგადოებრივ-სამოქალაქო საქმიანობაში. მისი ინტერესი განსაკუთრებით მძაფრი იყო
არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის, სახალხო განათლების, ბიბლიოთეკების მიმართ. ამასთანავე, ის
ყოველთვის სწირავდა გარკვეულ თანხას უპოვარ ადამიანებს და დიდ ყურადღებას უთმობდა
ნიჭიერ, უსახსრო ახალგაზრდებს. სახელოსნოსთან საერთო საცხოვრებელი გახსნა, სადაც
Краткий каталог передвижнаго кавказскаго музея тип. Саратовскаго Листва, 1887
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უსასყიდლოდ აცხოვრებდა და ასწავლიდა ფოტოსაქმეს მოწაფეებს. ორ, განსაკუთრებით ნიჭიერ
მოწაფეს, ტრიფონ მომცემლიძესა და ვასო როინაშვილს, სპეციალური განათლება მიაღებინა და
სასწავლებლად რუსეთში, სამხატვრო აკადემიაში გაამგზავრა.
ალექსანდრე როინაშვილი დიდ დახმარებას უწევდა დიმიტრი ბაქრაძის მიერ დაარსებულ
საეკლესიო მუზეუმს, რომელსაც აღარ გააჩნდა საარსებო სახსრები ნივთების მოსავლელად და
ხელნაწერთა შესაძენად. გარდა, ამისა როინაშვილმა ამ მუზეუმის ექსპონატების ფოტოებიც
გადაიღო.
გაზეთი ივერია წერდა: ,,... ა. როინაშვილი ყიდულობს ყოველნაირ ძველებურ ნივთებს.
აგრეთვე მოიწვევს ხელოსან ქალებს, რომელთაც შეუძლიანთ ძველებური ხელოვნებით
ოქრომკედის და აბრეშუმის ძაფეულით კერვა ფარჩებზედ: ბაფთებისა, სუზანებისა, თახჩის
ფარდებისა და სხვ. უმორჩილესად გთხოვთ, მობრძანდნენ და მიიღონ საქმე კარგს ფასად
ერევნის მოედანზე, ხარაზოვის სახლში, როინაშვილის ფოტოგრაფიაში“.39
ფაქტია, რომ ალექსანდრე ყოველმხრივ ცდილობდა, აეღორძინებინა ტრადიციული
ხელსაქმე და მეორე მხრივ, აგრძელებდა სამუზეუმო ნივთების შეგროვებასა და მოვლაპატრონობას.
ვასილ როინაშვილის მოგონებების მიხედვით, ალექსანდრემ ეროვნული მუზეუმის
ასაშენებლად კონკრეტული, პრაქტიკული ნაბიჯები გადადგა: მან საზღვარგარეთ მცხოვრებ
ქართველ მეცენატს, ზუბალაშვილს წერილობით სთხოვა შეეწირა მიწა მუზეუმის ასაშენებლად
და ამავდროულად, მუზეუმის პროექტი პაულ შტერნს დაუკვეთა. ფოტო, ამ პროექტის
გამოსახულებით დაბეჭდა და მოსახლეობაში გაავრცელა.40
მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს როინაშვილი ძალზე დატვირთული იყო სამუზეუმო და
სხვა საქმიანობით, მაინც ახერხებდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში (მესხეთში, გურიაში,
ქართლში, სხვ.) მოგზაურობას და შექმნა ყველაზე ვრცელი ფოტომატიანე საქართველოზე.
მოგზაურობისას, ის საგანმანათლებლო საუბრებს ატარებდა მოსახლეობასთან, ისტორიული
ძეგლების მნიშვნელობის თემაზე. ამით უნერგავდა ადამიანებს ძეგლების მოვლა-პატრონობის

გაზ. ივერია, 1891 , № 30-35
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ხელოვნება, თბილისი, 1962 , გვ. 68

39
40

52

სურვილს და მოვალეობის გრძნობას. ამ მოგზაურობით, როინაშვილმა უტყუარი ფოტოარქივი
შექმნა, რომელიც საისტორიო ძეგლების მდგომარეობაზე მეტყველებდა.
გაზეთ ,,ივერიაში“ (1893) დაიბეჭდა ვინმე წილკნელი სოლომონ ლაშაურის წერილი,
რომელიც ნათლად ადასტურებს, როინაშვილის თავდაუზოგავ შრომას ამ მიმართუ;ლებით:
,,...29 თიბათვეს აქ მოვიდა ბ-ნი როინაშვილი ფოტოგრაფიული აპარატით, ეკლესიისა და
ზოგიერთი უძველესი ნივთის გადასაღებად და გადაიღო კიდეც... ამ ნივთებს შორის
ფოტოგრაფის ყურადღება მიიქცია ორმა ძველმა, ეტრატზე ნაწერმა სახარებამ...საკვირველი
სანახავია აგრეთვე ოქრომკედით ნაკერი გარდამოხსნა და ოლარი შიგ ჩატანებული ძვირფასი
ქვებით...“41
ალექსანდრე

ამ

პერიოდში

უამრავ

პუბლიცისტურ

წერილს წერს

და

აქვეყნებს

საქართველოში ქალთა მდგომარეობის, თავად-აზნაურთა და ინტელიგენციის პასიურობის,
მუზეუმის მნიშვნელობის, ქვეყნის პოლიტიკური და სოციალური რეალობის, გლეხობისა და
სხვა თემებზე.
მას სამი ფოტოატელიე ჰქონდა, სადაც მისი მოწაფეები თანაშემწეებად მუშაობდნენ:
,,სასურათხატო“ ერევანსკის მოედანზე (ამჟამინდელი თავისუფლების მოედანი), ,,ამხანაგობა“
გოლოვინის პორსპექტზე და ,,რემბრანდტი“, გოლოვინის პროსპექტზე ქართველ თავადაზნაურთა სახლი (ამჟამინდელი რუსთაველის პროსპექტი).
1895 წლის თებერვალში, ალექსანდრე როინაშვილის ხელმძღვანელობით, მის ერთ-ერთ
ფოტოატელიეში ჩატარდა მოყვარულ ფოტოგრაფთა საზოგადოების კრება, რომლის მიზანი
ფოტოგრაფიის სწავლების და მისი გამოყენების ხელშეწყობა, ფოტოლაბორატორიის შექმნა,
აღჭურვა, ფოტოსურათების გადაღება და გამოფენის მოწყობა გახლდათ. ამავე წელს,
საზოგადოებამ მოახერხა მცირე მასშტაბის გამოფენის ორგანიზება, ხოლო 1897 წლის 23
აპრილს, იგივე საზოგადოებამ დიდი გამოფენაც მოაწყო.
1898 წლის11 მაისს, დუშეთის სამკითხველოსათვის ინვენტარისა და წიგნების გაგზავნის
დღეს, ყველასათვის მოულოდნელად, ალექსანდრე როინაშვილი ცუდად გახდა და სამ საათში
გარდაიცვალა. მისი უკანასკნელი სიტყვები იყო: „ნეტავ კაცმა იცოდეს, როდის მოკვდებაო“.
მისი საფლავის ქვაზე დიდუბის პანთეონში, სადაც ალექსანდრე როინაშვილი ილია ჭავჭავაძის
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თაოსნობით დაიკრძალა, ამოკვეთილია შემდეგი: „სამაგალითო ქველმოქმედს და ქვეყნისათვის
სიყვარულით სავსეს - ალექსანდრე როინაშვილს“.
გარდაცველების შემდეგ, მთელი მისი ქონება და სამუზეუმო კოლექციები ანდერძის
თანახმად, გადაეცა საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას.

2.2 ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედება და მისი მემკვიდრეობა
ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედება მოიცავს უამრავ თემას,
თითქმის ყველაფერს, რაც დაკავშირებული იყო იმ ეპოქის ქართულ და კავკასიურ ყოფაცხოვრებასთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, ეთნოგრაფიასთან, არქეოლოგიასთან. გარდა
იმისა, რომ როინაშვილის ფოტოგრაფია თავისთავად ფასდაუდები მასალაა, ამასთანავე იგი
მოძრავი კავკასიური მუზეუმის ფუძემდებელიც იყო. მუზეუმი სამეცნიერო-ისტორიულ
ფასეულობას წარმოადგენს, რომლის ძირეული კვლევაც აუცილებელია კულტურული
მემკვიდრეობისთვის.

ეს

დანატოვარი

დღემდე

შესწავლის

საგანია.

მასში

იკითხება

მრავალეთნიკური კულტურის ნიშნებიც და კავკასიელი ერების ყოფის ამსახველი ექსპონატები.
ალექსანდრე როინაშვილის მრავალმხრივი პიროვნება სამუზეუმო და ისტორიული არქივების
შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი და დამფასებელი იყო. თითოეული მისი ქმედება გამიზნული
იყო ეროვნული კულტურის და ისტორიის პოპულარიზაციისათვის.
ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფია მრავალთემატურია. როგორც ფოტოგრაფი, იგი
კავკასიის ერების ყოფისა და ისტორიის მატიანეს შემქმნელი იყო. მისი ფოტოგრაფია, გარდა
ისტორიული მნიშვნელობისა, მხატვრული ღირებულების მატარებელია. ინტერესი ამ ორი
ძირითადი მახასიათებლის მიმართ იზრდება, ვინაიდან დროსთან ერთად სულ უფრო იკვეთება
მათი მნიშვნელობა. ფოტოგრაფიის ხელშესახები პრივილეგიები ალექსანდრე როინაშვილის
ფოტოებზე

თვლანათლივ

განსაკუთრებული
მრავალმხრივობის
ვითარდება.

აისახა.

ნიშნებით.
გამო,

როგორც

ისინი

ალექსანდრე

ძირითადად

აღინიშნა,

თავიდანვე

მისი

გამოირჩეოდნენ

უტყუარობის

როინაშვილის

შემოქმედება,

თავისი

საზოგადოებრივი

მოღვაწეობის

ირგვლივ

როინაშვილი

თითქმის

ყველა

კულტურული

და

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი იყო, რაც იმ პერიოდის საქართველოში არსებობდა,
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აქტიურად იყო ჩართული ქველმოქმედებაში, დიდ ყურადღებას უთმობდა განათლების და
ბიბლიოთეკების

საქმეს.

თავის

სახელოსნოსთან,

ფოტოგრაფიის

სკოლის

საერთო

საცხოვრებელიც გახსნა, აგროვებდა ქართული ეროვნული ხელოსნობის ნიმუშებს, იბრძოდა
ტრადიციული ხელსაქმის აღდგენისათვის.
უდიდესია მისი ფოტოდოკუმენტების მნიშვნელობა დღევანდელ დღეს როგორც ჩვენი
ქვეყნის ისტორიისათვის, ასევე მთელი მსოფლიოსათვის. ფოტოკოლექციაში ქართველ
საზოგადო მოღვაწეთა და არისტოკრატული წრის წარმომადგენლების ფოტოპორტრეტების
გვერდით, ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ მწერლების, პოეტების, უნიკალური ფოტოები. შეიძლება
ითქვას,

რომ

ფოტოგრაფიის

ისტორია

საქართველოში,

კავკასიაში,

საკმაოდ

სწრაფად

ვითარდებოდა და როინაშვილის ადგილი ამ ისტორიაში შეუცვლელია. იგი აფიქსირებდა
ფოტოზე საქართველოს ყველა კუთხის ტაძრების, ციხე-სიმაგრეების, ხატების, სიძველეების,
საზოგადო მოღვაწეების, მწერლების, მღვდელმთავრების, მსახიობების პორტრეტებს, ქმნიდა
ფრესკების ასლებს. მის ფოტოარქივში, რომელიც წლების მანძილზე იქმნებოდა, გამოიკვეთა
შემდეგი თემები: საქართველო, თბილისი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, შუა აზია, დაღესტანი,
კავკასიური ტიპები: ყუბაჩელები, მთის ებრაელები, ყუმუხები, ოსები, აშტიყულელები,
ბუხარელი ებრაელები, ყაზიკუმუხელები, ლეკები, ავარიელები, ნუხელი და ყარაბახელი
სომხები, თათრები, დარღუელები, თეკინელები, სპარსი დერვიშები, ინგილოები, ქართლელები,
კახელები, გურულები, აჭარლები, ლაზები, მეგრელები, იმერლები, აფხაზები, სვანები. მის
ფოტოებზე ასახულნი არიან იმდროინდელი თბილისისთვის დამახასიათებელი სოციალური
ტიპები: ყარაჩოხელი, კინტო, წვრილი ვაჭრები, ხელოსნები, მეთულუხჩეები, არისტოკრატია,
თავად-აზნაურობა, სამხედროები, მღვდელმთავრები, საქართველოს ისტორიული ძეგლები,
რომელთა მიმართაც, როინაშვილი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა. ამიტომ,
საინტერესოა ეს სერიაც, საქართველოს სამხედრო გზა, მისი კუთხეები: ვარძია, ყაზბეგი,
არაგვის ხეობა, ფასანაური, გერგეთი, მლეთა, დარიალის ხეობა, საფარა, ლარსი, დუშეთი,
აბასთუმანი, ლიკანი, აბასთუმანი, ანანური, მცხეთა, ბორჩალო, ძველი თბილისი და მისი
ისტორიული ღირსშესანიშნაობები: ნარიყალა, მეტეხის ციხე, თათრის მოედანი, აბანოები,
ვერის ბაღები, მექისეები, მამა-დავითი, საერთო ხედები, თბილისი წყალდიდობის დროს,
თბილისის ტრანსპორტი.
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როგორც ვხედავთ, ალექსანრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული მემეკვიდრეობა უამრავ
სხვადასხვა სახის და ჟანრის ფოტოს მოიცავს. დიდი მასალა მკვლევარისაგან მოითხოვს
მოწესრიგებას,

კლასიფიცირებას,

რაც

გაგვიადვილებს

მის

შესწავლას,

მკითხველს

კი

დაეხმარება მისი შემოქმედების გაცნობასა და აღქმაში. ქვემოთ შევეცდებით ფოტოხელოვანის
შემოქმედების

ძირითადი

დავაჯგუფოთ

ალექსანდრე

მახასიათებლები
როინაშვილის

გამოვყოთ

და

ფოტო-მემკვიდრეობა:

ჟანრობრივ-თემატურად
ა)

ხედები

ქვეყნების,

მხარეებისა და ქალაქების მიხედვით; არქიტექტურული ფოტოგრაფია, ბ) ხელოვნების
ნიმუშების რეპროდუქციები (რუსთაველი, ფრესკები. ისტორიულ პიროვნებათა ფოტოები), გ)
სამუზეუმო ნივთების ფოტოები, დ) ყოფით-ეთნოგრაფიული ფოტოები, ეთნოტიპები ე)
პორტრეტის ჟანრი ქვეჯგუფებად იყოფა: კონკრეტრული პირების, საზოგადო მოღვაწეების
პორტრეტები, მსახიობები. ჯგუფური (მათ შორის ოჯახური) პორტრეტები, რომელთა
უმრავლესობა სტუდიის გარეთაა შესრულებული, კონფესიის დღესასწაულების ამსახველი
ფოტოები.

ხედები ქვეყნების, მხარეებისა და ქალაქების მიხედვით, არქიტექტურული ფოტოგრაფია

არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს როინაშვილის მცდელობას, შეექმნა კახეთის
რეგიონის ისტორიული ძეგლების სრული მატიანე:
,,...გუშინწინ 24 ღვინობისთვეს (1880 წელი), თელავში ჩამოვიდა დაუღალავი მუშაკი
ფოტოგრაფი ალექსანდრე როინაშვილი, დიდი პატივისცემა და მადლობა მართებს ჩვენგან ამ
უჩინარ კაცსა... ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით ვნახეთ ამისგან გადაღებული შემდეგი სურათები.
1. ძველი შუამთის მონასტერი, 2. ახალი შუამთის მონასტერი, 3. შუამთის ღვთისმშობლის
ძველი ხატი თავისი ძვირფასი ქვებით, 4. ამავე მონასტრის წმინდა ნაწილები სხვადასხვა
ნაწილებით, 5. ძველი შუამთის ანტიკური კანკელის ხელით გადმოღებული სურათი, რომელსაც
იგი შემდეგში კარგად აპირებს დახატვას, 6. ალავერდის ტაძარი, 7. წმინდა ნინოს ეკლესია
თავისი ახალი გუმბათით, 8. ხირსის მონასტერი და მრავალი სხვა სურათები ნაშთებისა
ზაქათალას ოლქში, ნუხის, შუშის და სხვა მაზრებში. უნდა გავტყდეთ, რომ ჩინებულად არიან
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გადაღებულნი

და ღირსიც

არიან

უპირველესი ადგილი დაიჭირონ

ჩვენი ოთახების

გამამშვენებელ სურათებს შორის...“42
ინფორმაცია,

რომელიც

გაზეთ

,,დროებიდან“

მოვიპოვეთ,

ნათლად

მეტყველებს

ალექსანდრე როინაშვილის სურვილსა და ოსტატობაზე, დაეფიქსირებინა ისტორიული
იშვიათობები, შეეგროვებინა ყველა დეტალი და ის, რაც გამოირჩეოდა ისტორიულ სიძველეებს
შორის. ამგვარი შინაარსის წერილები, ინფორმაცია, თვითმხილველთა მონათხრობი და მისივე
მოწაფეების მონათხრობი, მრავლად არსებობს. სწორედ ამ ინფორმაციამ, არქივებმა მოგვცა
საშუალება შეგვექმნა ნათელი სურათი იმისა, რომ როინაშვილი მართლაც მთლიანად
საქართველოს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის მატიანეს შექმნას ცდილობდა.
წიგნში ,,ალექსანდრე როინაშვილი“, ამ მემკვიდრეობის ძირითადი ნაწილია შეტანილი.43
თხრობა იწყება ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის ამსახველი ფოტოებით. როინაშვილი ქმნიდა
როგორც საერთო, ასევე საშუალო და ახლო ხედებს დეტალებით. სავარაუდოდ, იგი ვარძიის
კოპლექსის ინტერიერში არსებულ იშვიათ ფრესკებსაც დააფიქსირებდა, თუმცა ჯერეჯერობით
ვერ მოხერხდა ამ ფოტოსურათების მოძიება. ალექსანდრე როინაშვილის აზრით, ყველაფერი
რასაც განადგურება ემუქრებოდა, აღნუსხული და დაფიქსირებული უნდა ყოფილიყო მისი
ფოტოობიექტივის მიერ. ალექსანდრე როინაშვილი ამბობდა ხოლმე: ,,...ისტორიულ ნივთებს
გვპარავენ, ძეგლები ინგრევა, ცხოვრება წინ მიდის, ადამაიანის ყოფა-ცხორვება იცვლება,
ფოტოსურათები მაინც დარჩეს წარსულის საბუთად.“44
ყველა ფოტოზე, აღნიშნულია ავტორისეული ხელმოწერა, სახელწოდება და ფოტოს
ნომერი. ვარძიის ფოტოსერია დღეს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, თბილისის
ისტორიის მუზეუმის ფონდში ინახება. კავკასიის მდიდარი ხედების ამსახველ ფოტოებზე,
ასევე ვხვედავთ ავტორის ხელმოწერასა და ნომრებს. ფოტოებზე ასახულია საქართველოს
სამხედრო გზა და მისი მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც მთებში გადის. ბორჯომის ხეობისა
და მისი ახლომდებარე დაბების თუ კურორტების, ასევე სხვა ქალაქებისა და დაბების ფოტოები
(აბასთუმანი, ლიკანი, ანანური, სიონი, კობი, ფასანაური, დუშეთი, მლეთა, აწყური, ბორჩალო,
გელათი,

ხერთვისი,

ყაზბეგი,

გერგეთი,

არაგვის

სათავე)

გამოირჩევა

თავისი

გაზ, დროება, 1880, №233
ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ლიტერა, თბილისი, 2004
44
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ხელოვნება, თბილისი 1962 გვ.15
42
43
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მრავალფეროვნებითა და ავტორისეული ხედვით, რომელიც აშკარად მკვეთრად იყენებს
ბუნებრივ შუქ-ჩრდილს. ფოტოების ეს ნაწილიც ასევე თბილისის ისტორიის მუზეუმის
ფონდებში ინახება. როინაშვილი ამ თემაშიც უხვად იყენებს ხედების მონაცვლეობას, რაც
გარკვეულ შინაგან რიტმს ქმნის.
თბილისის ამსახველ სერიაში ჩნდება უძველესი უბნების ხედები: ავლაბარი, მეტეხის ციხის
მიმდებარე ტერიტორია, თვით მეტეხის ციხე, აბანოები, თათრის მოედანი, ნარიყალა,
აბანოთუბნის ხედები, ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორია და ბაღი, მადათოვის
კუნძული, ვერის ბაღები, თბილისის წყალდიდობის სერია. ამ ფოტოებზე ცოცხლდება ძველი
თბილისის
როინაშვილი

უნიკალური
ახერხებს

სინამდვილე,
გაანაწილოს

ქუჩები,
ყურადღება

მოედნები,
მთავარზე:

სადგური,
იმაზე,

ხიდები,
რაც

სადაც

წარმავალია,

დეტალებზე, რომელიც დროსთან ერთად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. ჩნდება აზრი,
რომ ავტორი გრძნობდა მის გარშემო არსებული სინამდვილიდან, რა იყო ყველაზე ფასეული და
სწორედ ამ ფასეულობის წარმოჩენას ცდილობდა ყოველ თავის ფოტოზე.
გარდა ამისა, როინაშვილმა გადაიღო სომხეთი, აზერბაიჯანი, დაღესტანი, კავკასია, შუა
აზია. ამ მოგზაურობისას, როინაშვილი ფოტომატიანეს გარდა სხვა ნივთმტკიცებებსაც
აგროვებდა ქართული კულტურის ნაშთების შესახებ. სომხეთის ფოტოსერიაში ჩნდება ნუხელი
და ყარაბახელი სომხების, შამახიელი და შუშელი ქალების ფოტოები, როელიც მხატვრული
კომპოზიციური ხედვით გამოირჩევა. ამ ფოტოებზე კარგად იკვეთება როგორც ხასიათი და
ნიშან-თვისებები, ასევე სოციალური სხვადასხვაობისა და ეთნოგრაფიული თავისებურების
გამომხატვრელი დეტალები სამოსსა და თავსაბურავებში.
სომხური ისტორიული ძეგლების სერიიდან ჩვენამდე მოაღწია ანისის, ახპატის, წმინდა
იოანეს მონასტრის, მეფე სუმბატის საფლავისა და სხვა ფოტოებმა.
განსაკუთრებული სივრცის შეგრძნება გამოარჩევს სერიას აზერბაიჯანის და შუა აზიის
ისტორიული ძეგლების, რიტუალებისა და ხედების კომპოზიციაში. მაგ: ბიბი-ეიბატი ნავთობის
ჭაბურღილის შადრევანი, უხუნდ-ადას რკინიგზის სადგური ბაქოში, ნავთობ სარეწების საერთო
ხედი, ბაიარამ-ალი, ქალწულის კოშკი, ჰუდაიარხანის მედრესე, თემურ-ლენგის აკლდამა, შახბინდეს მონასტერი სამარყანდში სხვადასხვა რაკურსით, ტილ-ყარის მეჩეთი, თეკინელები,
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ბუხარა და ბუხარელები, მეაბრეშუმეები, ქარავნები მიწის მხვნელები მრავალი სხვა. ეს სერიები
ასევე ხელოვნების მუზეუმის ფონდებშია დაცული.
განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა ფოტოსერიისა, ხელოვნების მუზეუმში, ინახება
დაღესტანზე. როინაშვილი, როგორც აღინიშნა, რვა წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და
მოღვაწეობდა დაღესტანში. საბედნიეროდ, ყოველივე, რაც მან დაღესტანში გადაიღო,
შემონახული და დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში. ამ ფოტოებზე აღბეჭდილია
ყუბაჩი, ინხილი, გიმრის აღმართი, ფიქრის ხეობა, ცუდახარი, ფარელის ტბა, გურუსას
დასახლება, ტაშ-კაფუ, ყაზი-ყუმუხი, აშტი-ყული, კუმიკი, აულ სოგრატის ნანგრევები (აულ
სოგრატის და ყაზი-ყუმუხის, სოფელ ჩოხის შესახებ, როინაშვილმა თავის დღიურში ვრცლად
ისაუბრა და ასახა ამ აულის ეთნოგრაფია, წეს-ჩვეულებები, საქორწინო რიტუალები)45 და სხვა.

ყოფით-ეთნოგრაფიული ფოტოები, ეთნოტიპები
როინაშვილი ინტენსიურად იღებდა ეთნო-ტიპებს თბილისში, დაღესტანში, კავკასიის
სხვადასხვა რეგიონში, ყველგან სადაც კი უწევდა ყოფნა.
ეს ერთგვარი ,,ყოფითი პორტრეტები“, სოციალური ფენის სხვადასხვა წარმომადგენელთა
საქმიანობას ასახავს და ამით ახასიათებს ყოველ მათგანს, რაც როინაშვილის მუშაობის სტილს
შეადგენდა. მის პორტრეტებში ადამიანი გარკვეული პროფესიის, ერისა და ეთნოსის
წარმომადგენელი ხდება.
თბილისურ სერიაში, განსაკუთრებით ცოცხალი და მრავლისმეტყველია ყარაჩოხელების,
კინტოების, ვაჭრების, მედუქნეების, მუსიკოსების, მექისეების, ხელოსნების ფოტოები, სადაც
ისინი თავის პროფესიულ საქმიანობას ეწევიან. ეს ნაწილი ძირითადად საქართველოს
ხელოვნების მუზეუმში ინახება. იქვეა დაცული როინაშვილის სამი ფოტოალბომი, რომელიც
მისი შემოქმედებიდან დიდძალ მასალას იტევს. 2015 წელს, მოხერხდა ამ ალბომთაგან ერთერთის რესტავრირება.
მექისეების სერია, თბილისური ყოფის ერთ-ერთ ყველაზე ცოცხალ პროფესიას მიეძღვნა,
სადაც როინაშვილმა მექისეებს, სათანადო ინტერიერიც კი შუქმნა, თვისსავე ფოტოატელიეში.

45

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, იუსტიციის საქმე 3862, ფონდი, #481 , გვ 1-7, 13-15
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აღმოსავლურ-ევროპულ, სინთეზურ მხატვრულ დეკორაციაში, მექისეებს თავისი საქმიანობის
წარმოჩენა სთხოვა. ფოტოებზე აღბეჭდილია, მექისე, რომელიც ტრადიციულად ამუშავებს,
აბანოში მისულ ადამიანს. ამ ფოტოებზე ზედმიწევნით ზუსტად შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რა
ქმედებებსა და მოძრაობებს სჩადის მექისე. როგორც ცნობილია, ეს პროფესია ფასეულ
მოვლენად ითვლებოდა იმ პერიოდის საქართველოში და რაც მთავარია, ყოფითი კულტურის
ნაწილს შეადგენდა, ამიტომ როინაშვილის ფოტოებს არა უბრალოდ ისტორიული, არამედ
ინფორმაციული ხასიათიც გააჩნიათ.
წვრილმანი ვაჭრებისა და ხელოსნების პორტრეტებიც ატელიეშია შექმნილი და მათი
უმრავლესობა ყურადღებას იქცევს ამა თუ იმ პროფესიის წარმომადგენლისათვის - მაგ. კინტო,
ხილის გამყიდველი, სირაჯი და სხვა- დამახასიათებელი სიარულის, მოძრაობისა თუ დგომის
სპეციფიური ნიშნების გამოხატვით. თავისთავად, ყოველ მატგანს გამოარცევს ასევე სამოსი,
რომელსაც

ისინი

ატარებდნენ

და

რომლითაც

ამოიცნობოდა

მათი

საქმიანობა.

ესეც

ეთნოგრაფიული ღირებულების მაჩვენებელია.
დაღესტანში გადაღებული ფოტოებიდან, განსაკუთრებით გამოირჩევა მთის ებრაელებისა
და დერვიშების, კუმიკი ქალების, ავარიელების, დარღოელების პორტრეტები, რომლებიც
ეთნიკურ ჯგუფს განეკუთვნებიან და ამასთანავე ეთნოგრაფიული მნიშვნელობის დიდი
მასშტაბით ხასიათდებიან.
დაღესტნის სერია გარდა იმისა, რომ ეთნოტიპებს განეკუთვნება, ასევე შეიძლება
განვიხილოთ პორტრეტულ ჟანრშიც, თუმცა იმდენად დიდია ამ ფოტოების ისტორიულეთნოგრაფიული რესურსი,

რომ საბოლოოდ,

მათი კვლევა

მაინც

ეთნოტიპებისა და

ეთნოგრაფიული იშვიათობების კუთხით წარიმართება. ეს ფოტოები დაცულია საქართველოს
ეროვნული

მუზეუმის,

შალვა

ამირანაშვილი

სახელობის,

ხელოვნების

მუზეუმის

ფოტოფონდში.
იგივე ხასიათისაა როინაშვილის მიერ შექმნილი, რუსების ბერძნების, სომხების, თათრების,
მუსულმანების და სხვა ეროვნების ხალხთა ეთნოპორტრეტებიც.
როინაშვილის შექმნილი ეთნოპორტრეტები კომპოზიციური სისავსითა და მხატვრული
პოზიციის კონკრეტიკით გამოირჩევა, სადაც მოძრაობა და ხასიათი, ერთ მთლიანს ქმნის.
სტატიკა და წამიერი ფიქსაცია საშუალებას აძლევს გამოარჩიოს მთავარი: ხასიათი და განწყობა.
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იგი ხშირად მიმართავდა სივრცეს, როგორც ამ კომპოზიციების შემადგენელ ერთიან ნაწილს.
პორტრეტულ ხელოვნებაშიც, როინაშვილი გრაფიკულ აქცენტებს ამჯობინებდა, სადაც
თავისთავადი და პირველადი ხდებოდა მზერა, ან ხედვის რაკურსი, ან რომელიმე
მნიშვნელოვანი დეტალი.
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ის ხშირად დეტალის დასაფიქსირებლად პოზასაც უცვლიდა

ცოცხალ ობიექტს. ფაქტობრივად, იბადება ბუნებრივი აზრი, რომ ეთნო-რეალობა და
ისტორიული სინამდვილე, როინაშვილის ფოტოგრაფიამ საუკეთესოდ შემოინახა. როინაშვილს
ფერწერის გაკვეთილები, ფიოდორ ხლამოვთან ჰქონდა ათვისებული, ვინაიდან ხლამოვს
ფერმწერ-ფოტოგრაფს უწოდებდნენ.

კონკრეტრული პირების, საზოგადო მოღვაწეების პორტრეტები და მსახიობები

სერიები, რომელსაც ალექსანდრე როინაშვილი ქმნიდა ფოტოგრაფიაში, თითქმის სრულად
აყალიბებს იმ პერიოდის საზოგადოებრივი, შემოქმედებითი და სოციალური რეალობის
სურათს. ამ რანგში, როინაშვილი როგორც თანამედროვეობის მემატიანე, აცნობიერებდა კიდეც
რამდენად

მნიშვნელოვანი

იყო

ეპოქალური

გარდაქმნებისთვის,

მისი

მცდელობა,

დაეფიქსირებინა უნიკალური პორტრეტები.
ამ სერიაში, ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილს იკავებს მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების
ფოტომატიანე.
ალექსანდრე
კომპოზიციას,

როინაშვილი
ამიტომ

ყოველთვის

საზოგადო

დიდ

მოღვაწეებისა

ყურადღებას
და

აქცევდა

მწერლების

პორტრეტულ

პორტრეტებშიც,

ითვალისწინებდა ამას. ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბეგის, აკაკი წერეთლის, ეკატერინე
გაბაშვილის, იაკობ გოგებაშვილის, ვაჟა-ფშაველას, დიმიტრი ყიფიანის, ივანე მაჩაბელის, ივანე
ჯორჯაძის, დიმიტრი ბაქრაძის, ანტონ ფურცელაძის, რაფიელ ერისთავი, ნიკო ნიკოლაძე,
სოფრომ

მგალობლიშვილი,

დავით

სარაჯიშვილი,

ეგნატე

ნინოშვილის,

ინგლისელი

ქართველოლოგების, მარჯორისა და ოლივერ უორდროპების და სხვათა პორტრეტები ნათლად
მეტყველებს იმ ფაქტზე, რომ როინაშვილი ეძებდა უმთავრესს - ხასიათის ნიშანს, რათა წინ

ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი, გ. ლიტერა, თბ. 2004 გვ. 98-107
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წამოეწია ყოველ პორტრეტში. ეს სურათები, დღესაც ამშვენებს ნებისმიერ საზოგადო თავშეყრის
ადგილს, სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებაც მოიაზრება.
როგორც არაერთხელ ითქვა, როინაშვილმა ფასდაუდები სამსახური გაუწია ქართულ
ეროვნულ თეატრს და მატერიალურად დაეხმარა მას. გარდა ამისა, როგორც ფოტოგრაფმა,
აღბეჭდა იმ პერიოდის ქართველ თეატრალურ მოღვაწეთა სახეები, სცენები სპექტაკლებიდან:
,,ჰამლეტი“, ,,სამშობლო“, ,,და-ძმა“, ლადო ალექსი-მესხიშვილის, ნუცა ჩხეიძის, ელისაბედ
ჩერქეზიშვილის, ბაბო ავალიშვილის, ვალერიან გუნიას, კოტე ყიფიანის და სხვა მსახიობთა
პორტრეტების მეოხებით, თეატრის ისტორიაში უამრავი კვლევა ჩატარდა.
ქართული საზოგადოების არისტოკრატიის პორტრეტებს, ალექსანდრე როინაშვილი
განსაკუთრებული მხატვრული ოსტატობით იღებდა. ამ პორტრეტებზე შეიმჩნევა ეპოქის
მახასიათებლები, რაც ხშირად, მზერასა და სამოსშიც იკითხება. თუმცა, როინაშვილი
ყოველთვის ფიქრობდა პორტრეტების მხატვრულ გაფორმებაზე და ამიტომ, ხშირად თავისი
სამუზეუმო

კოლექციიდან

სხვადასხვა

ნივთებსაც

იყენებდა.

ამის

მაგალითია

კატო

ჩოლოყაშვილის პორტრეტი, ბასრას დოქით. დავით ვაჩნაძის. ალექსანდრე ბაგრატიონის, დები
ამილახვრები, ივანე მაჩაბლის, ტასო ბაგრატიონის, ვასილ ბაგრატიონის, მარიამ ამირეჯიბის,
ადამ ბაგრატიონის, ერისთავების საოჯახო პორტრეტები, მამია გურიელის, სხვათა, თავადის
ქალი

წერეთლის,

ფორაქიშვილისა

და

ბიძინა

ჩოლოყაშვილის,

სხვათა

პორტრეტები,

დავით

ერისთავის

განსაკუთრებით

ოჯახის,

ეკატერინე

შთამბეჭდავია

თავისი

ინდივიდუალიზმით და კომპოზიციურად.
გარდა ამისა, მის ფოტომატიანეში, მრავლადაა, სხვადასხვა სოციალური წრის: გლეხობის,
წვრილმანი ვაჭრებისა და ხელოსნების პორტრეტებიც, მათთვის დამახასიათებელი სამუშაო
სპეციფიკის აღწერითა და ყოფისთვის განკუთვნილი ნივთების ფონად გამოყენებით. ეს
პორტრეტები, ეთნოგრაფიულ ღირებულებასაც იძენენ.
სამხედროები და სამღვდელოება მის მატიანეში ასევე გამორჩეულ ადგილს იკავებს თავისი
სოციალური და წოდებრივი ნიშნების სიცხდით, ეპოქისეული გავლენების გამოააშკარავებით.
ხშირად ეს ჯგუფური პორტეტული ხერხია, ერთ სიბრტყეზე განთავსებული კომპოზიციითა და
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ფოტოს შიგნით ჩამონტაჟებული პორტრეტებით, რაც პოპულარული გახდა ათწლეულების
მანძილზე.47
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ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი წიგნი პირველი გ. ლიტერა, 2004
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ჯგუფური და ოჯახური პორტრეტები

ოჯახურ პორტრეტებში, გამოირჩევა ორი ჯგუფი: ინტერიერში და ნატურაზე გადაღებული
ფოტოები. როინაშვილი ცალ-ცალკე ქმნიდა სამურზაყანოს, წერეთლების, ორბელიანების,
იმერელი, გურული, კახელი, მეგრელი თავადის ქალების პორტრეტებს. ამავე დროს,
პარალელურად, ქმნის ჩვეულებრივი ადამიანების პორტრეტების ვრცელ კოლექციას ყოფაში,
ქმედებაში, თუმცა აქაც, ყველგან შეინიშნება აქცენტები ეროვნული სამოსის დეტალების,
იარაღის მიმართ, რომლის მიხედვითაც თავისუფლად შეიძლება სამოსისა და იარაღის
პირვანდელი სახის აღდგენა იმ ეპოქაში. აქსესუარებს როინაშვილი მისივე სამუზეუმო
კოლექციდან იყენებდა. ხშირად ფიგურირებს ვერცხლის ქამრები, საპირისწამლეები, დამბაჩები,
თოფები, ხანჯლები, ნაყშიანი ნაქარგები, თავსაბურავები, თუნგები, სპილენძის ნივთები.48
ჯგუფურ პორტრეტებს შორის, განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს, ფოტოატელიეს
ინტერიერში

შესრულებული

ფოტოები.

ალექსანდრე

როინაშვილი,

საკმაოდ

დიდ

მნიშვნელობას ანიჭებდა დეკორაციას, რომელსაც იყენებდა ჯგუფური პორტრეტების შექმნისას.
,,მეომრების“ სერიის შექმნისას, ის აქსესუარების და საომარი ისტორიული სამოსის ფონად,
ბუნების ამსახველ დეკორაციას იყენებდა, რაც ერთი მთლიანი კომპოზიციის შექმნის
საშუალებას აძლევდა. ამ პორტეტებზე, მეომრები დროდადრო ცოცხლად საუბრობენ, ან რაიმე
ქმედებასაც განასახიერებენ, ასე რომ ჩნდება განცდა, თითქოს ფოტოგრაფი ისტორიულ ეპოქას
აცოცხლებს.
ამ სერიაში კარგად იკითხება დეტალები, იარაღის, სამოსის მცირე ნიუანსები, რომლებიც
დღეს ისტორიულ ფასეულობას წარმოადგენს და მეტყველ;ებს იმაზე, თუ როგორი მასალისაგან,
ან რა ფორმით იქმნებოდა ესა თუ ის სამოსი, იარაღი. ფოტოებზე, დაკვირვებისას და ცალკეული
უბნების შესწავლისას, ნათლად ჩნდება ორნამენტებიც კი, რომლითაც შემკულია მაგალითად
ფარები, ხანჯლები, ხმლები, თოფები.
ყველაფერი,

რასაც

ალექსანდრე

როინაშვილი

ამ

პორტრეტების

გასაცოცხლებლად

იყენებდა, დაწყებული სამოსიდან, ჯაჭვის პერანგიდან თუ იარაღიდან, დამთავრებული
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ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი წიგნი მეორე, გ. ლიტერა, თბ. 2007
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სხვადასხვა წვრილმანი აქსესუარებით, მისი საკუთრება გახლდათ და მისი მუზეუმის
შემადგენელ ნაწილად იქცა.
ფაქტია, რომ ოჯახურ პორტრეტებში, როინაშვილი ხშირად ცვლის ინტერიერს და ასევე,
ადვილად უცვლის პოზას, სუბიექტს, რათა ხანდახან, წინა ხედზე წარმოაჩინოს მისთვის
მნიშვნელოვანი დეტალი - სამოსის, ან მორთულობის ნაწილი. ამ გზაზე, ფოტოგრაფი
თავისუფლად იმპროვიზირებდა და კომპოზიციას ქმნიდა, სადაც ერთიანდებოდა სივრცე,
ინტერიერის ნივთები, ცოცხალი ადამიანები, ცხოველებიც კი. მუთაქებსა და ხავერდოვან
ფარდებს, ადვილად ცვლიდა, მონადირეთა ყოფისთვის დმახასიათებელი გარემოთი.
ქართული
დასავლურის

საზოგადოებისათვის
ერთიანობისაკენ,

დამახასიათებელი

როინაშვილის

სწრაფვა,

ფოტოებზე

აღმპოსავლურისა

აისახა:

ქართულ

და

სამოსში

გამოწყობილი ბავშვები, ქალები, თუ მამაკაცები, ხშირად იმყოფებიან ინტერიერში, რომელიც
ევროპული ავეჯითა და ნივთებითაა მორთული. იმავდროულად, ეს ადამიანები, შეგვიძლია
მკვეთრად ტრადიციულ გარემოშიც ვიხილოთ, სადაც ფიგურირებს, ეროვნული მუსიკალური,
თუ სხვა დანიშნულების ნივთები.
ასე რომ, როინაშვილი ქართველებისათვის და ჩვენი ქვეყნისათვის დამახასიათებელ
თავისებურებას, ინტეგრაციისადმი სრულ გახსნილობას, თავის ფოტოებზეც ასახავდა.
როინაშვილი კარგად იცნობდა ეპოქას, ამიტომ მისი ფაქტობრივი ასახვისათვის, ნებისმიერ
დამახასიათებელ დეტალს იყენებდა. ამას ხელს უწყობდა ისიც, რომ ფოტოგრაფი თავისუფლად
ასახავდა

მოდურ

ტენდენციებს,

არსებულს

იმხანად,

ჩვენს

ქვეყანაში

-

სხვადასხვა

პორტრეტებზე, ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ სოციალურ წრეს ეკუთვნიან, ყველაზე
ტიპიურ, მოდურ სამოსში არიან გამოწყობილნი და ხშირად, ყოველივე ეს, ევროპიდან შემოსულ
ახალ ტენდენციებსაც გულისხმობს.
ეს დეტალები პიროვნებათა ხასიათსაც უსვამდა ხაზს, რომლის წარმოჩენასაც როინაშვილი
სრული სისავსით ახერხებდა.
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ხელოვნების ნიმუშების რეპროდუქციები

როინაშვილმა

მნიშვნელოვანი

წვლილი

შეიტანა

ეროვნული

ლიტერატურული

მემკვიდრეობის უძვირფასესი ავტორის, შოთა რუსთაველის სურათის აღდგენაში. 1875 წლის
გაზეთ დროებაში ვკითხულობთ:
,,...უფალი როინოვის ფოტოგრაფიაში ჩვენ ვნახეთ ახლად გადაღებული სურათი შოთა
რუსთაველისა.

სურათი

ფრანცუზული

გამოცემიდან

,,Caucas

Puttore

due“-დან

არის

გადმოხატული” რუსთაველი ფეხმოკეცით ზის და ხელში რვეული აქვს, რომელზედაც თავის
უკვდავ პოემას წერს...“49.
ისევე,

როგორც

,,ვეფხისტყაოსნის“

პირველი

ხელნაწერი

ეგზემპლიარები,

ასევე

რუსთაველის პორტრეტიც დაკარგული იყო. ალექსანდრე როინაშვილმა ისარგებლა ფრანგული
წყაროთი, გაგარინის ალბომით, სადაც მოთავსებული იყო თამარ მეფისა და შოთა რუსთაველის
სურათები. ალბომის რაოდენობრივი სიმცირის გამო, ხალხი ამ სურათებს ვერ შეიძენდა.
როინაშვილმა, რომელმაც მხატვრულად დაამუშავა ის, საშუალება მისცა საზოგადოებას,
შეეძინა ფოტორეპროდუქცია წარწერით: ,,შოთა რუსთაველი დამწერი ვეფხისტყაოსნისა“.
გარდა ამისა, როინაშვილმა შექმნა თამარ მეფისა და ერეკლე მეორის, იოანე ბატონიშვილის,
მარიამ დედოფლის, ანა დედოფლისა და ალექსანდრე ბატონიშვილის გამოსახულებათა
რეპროდუქციები,

რომლებიც დღეს საქართველოს ეროვნული

მუზეუმის,

ხელოვნების

მუზეუმის საცავში ინახება.
როგორც უკვე აღინიშნა, რეპროდუქციები იქმნებოდა ქართული ეროვნული საგანძურის
გასაფრთხილებლად: ბუნებრივია, ფრესკები და ნახატები, ფუჭდებოდა, დროთა განმავლობაში,
გარდა ამისა, ყველა სოციალური წრის წარმომადგენელს, არ ჰქონდა საშუალება, ენახა ისინი.
როინაშვილი შესაძლებელს ხდიდა, ეს პორტეტები და ვიზუალური ინფორმაცია ამ
პიროვნებების შესახებ, ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ნებისმიერი კუთხის თუ სოციალური
წრის ადამიანისათვის.

გაზ, დროება, 1875 № 128
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სამუზეუმო ნივთები
ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობის კვლევის პროცესში,
ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფონდში, მოვიძიეთ,
როინაშვილის მიერ გადაღებული მისი მუზეუმისა და სხვადასხვა ადგილას არსებული
ექსპონატების გადაღებული ფოტოები.
თავისთავად, როინაშვილი შექმნიდა მისი სამუზეუმო კოლექციის ფოტომატიანეს, მაგრამ
ამასთანავე, ის არა მხოლოდ აფიქსირებდა ექსპონატებს და ინახავდა ინფორმაციას მათ შესახებ,
არამედ მხატვრული კომპოზიციის ხერხებს იყენებდა ამისათვის.
ფოტოებზე, ნივთები სხვადასხვა რაკურსითაა წარმოჩენილი და მათი უმრავლესობის
ფონად, ან საყრდენად, ის ასევე შესაფერის ნივთებს იყენებს. მაგალითად, ძველებური
ზარდახშა და სურა, წარმოდგენილია ძველ წიგნზე, რომლის ყდაც, ტყავითაა შემკული და
შესაბამის

განწყობას

ქმნის

მათი

სიძველისა

და

ფორმის

სრულად

აღსაქმელად.

კომპოზიციურად, ეს ფოტოები ხშირად მოგვაგონებს ნატურმორტს, სადაც ნივთის წარმოჩენა
გარკვეული პოზიციიდან ხდება.
ამ სერიაში, ფიგურირებს მრავალობიექტიანი კომპოზიციებიც, სადაც როინაშვილი ერთი
მასალისაგან შექმნილ ნივთებს, ერთგვარი სამუზეუმო ექსპოზიციის სახით წარმოგვიდგენს,
მაგალითად, თითბერის ნივთები, მარმარილოს ღერბი და კავკასიური ბროლის ნაწარმი,
აღმოსავლური სპილენძის ჭურჭელი, ვერცხლისა და ბრინჯაოს ნივთების კომპოზიცია,
ხალიჩეულობა, ქალის შებლსაკრავები და კავკასიური ვერცხლის სამკაულები, ოქრომკედით
ნაქარგი ქართული კაბის დეტალები, მუსიკალური საკრავები და სხვ.
ეს სერია, დღეს გარდა მისი მხატვრული ღირებულებისა, ბუნებრივია ისტოიული
დოკუმენტის როლსაც ასრულებს და ხშირად, ამა თუ იმ ნივთის მოძიების საქმესაც აადვილებს.
როინაშვილის

პორტრეტები

წამიერი

შთაბეჭდილების

შენახვისა

და

ფიქსირების

ხელოვნებაა. მხოლოდ ერთი წამია საკმაირისი იმისათვის, რათა მიღებული ხასიათი, განწყობა,
სიცოცხლის მონაკლვეთი, სინამდვილე, აღარასოდეს განმეორდეს, ამიტომ მიღებულ ემოციას,
როინაშვილი სტუდიაშივე აცოცხლებდა, ქმნიდა გარემოს, შესაფერის რეალობას. ფაქტია, რომ
მისი ხედვა, ამ ოსტატობის შეუდარებელ უნარს ამჟღავნებს ნებისმიერი ქვეჯგუფის
პორტრეტში, იქნება ეს ეთნო-ტიპები, თუ კონკრეტული პრიების, ან საზოგადო მოღვაწეთა
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პორტრეტები, ეპოქაც, ხასიათიც და რეალობაც, როინაშვილისათვის ერთ მთლიანობად
ყალიბდება.
ფოტოგრაფიის

ისტორია,

ფაქტობრივად

ხელშეუხები

სიმართლის

გზაა,

სადაც

ფოტოობიექტივი დროდადრო ბევრად უფრო სრულყოფილია, ვიდრე ადამიანის ხედვა.
როგორც ნოვატორები ამბობდნენ, ობიექტივი დროდადრო ხედავს იმას, რასაც ადამიანი ვერ
ამჩნევს. თუ ალექსანდრე როინაშვილის პორტეტებს დავაკვირდებით, ისინი ამ თეორიის
ნათელ მაგალითად გამოდგებიან.
მისი ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა რეალობის, ისტორიული ფასეულობისა და
მხატვრული ხედვის ერთიანი მაგალითია, სადაც, როგორც აღინიშნა კვლევა ნებისმიერი
მიმართულებით შეიძლება წარიმართოს: სამუზეუმო ნივთების კვლევა-მოძიება, ინფორმაცია
ეპოქისა და ყოფის შესახებ, ისტორიული ცვლილებების ნიშნები, ეთნოგრაფიული რესურსი
თავისი პირვანდელი სახით, ქალაქური და პროვინციული ყოფის და სოციალური სინამდვილის
დოკუმენტური ასახვა.
საერთო ჯამში, ყოველივე ეს ქმნის სრულიად ცხად, ეროვნულ ფასეულობას, რომელიც არ
შემოიფარგლება საქართველოს მასშტაბით დ ვრცელდება მთლიან კავკასიურ რეგიონზე.
გარკვეულწილად

შუა

აზიისა

და

აღმოსავლეთის

კულტურის,

ყოფის

ისტორიული

ფასეულობაც გააჩნია როინაშვილის ფოტომატიანეს, თუმცა ვინაიდან მისი ძირითადი ნაწილი
საქართველოსა და კავკასიას მიეძღვნა, ამიტომ უპირატესად ეს რეგიონების სახელდება, მისი
ფოტოგრაფიული შემოქმედების არეალად.
წარმოდგენილი მასალები, რომლებიც ზემოთ განვიხილეთ, სწორედ ამის მაგალითია.
ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოატელიეებს რამოდენიმე საფირმო ნიშანი ჰქონდა.
თითოეული მათგანი აღნუსხავდა ავტორის დამსახურებებსა და წოდებებს. ნიშნები ორმხრივი
იყო: მის ზედაპირზე, სადაც ფოტო უნდა განთავსებულიყო, წესისამებრ იბეჭდებოდა მისი
გვარი რუსულ ენაზე და ასევე, ფოტოატელიეს დასახელება. ხოლო მეორე მხარე აღრიცხავდა
მის წოდებებსა და დამსახურებებს:
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მაგალითად: ,,Члень сотрудник Императорскаго с Петербургскаго археологическаго
общества. Удостоен Высочаишей Императорской награды. Похвальный отзыв Всеросииской
Фотографической выставки 1889. „50 ... და ასე შემდეგ.
იმ ფოტოებზე, რომელსაც როინაშვილი თავის საფირმო მუყაოზე არ აკრავდა, ძირითადად
მისი ხელმოწერა, ან ბეჭედია დასმული.
XIX

საუკუნის

მიწურულს,

ალექსანდრე

როინაშვილმა

უკვე

ლათინური

და

ქართულენოვანი წარწერებიც დაურთო თავის საფირმო ქაღალდს. ბუნებრივია ამ ეპოქაში,
ისტორიული და პოლიტიკური რეალობა განაპირობებდა იმას, რომ ქართველი საზოგადო
მოღვაწეები, ხშირად იძულებულნი იყვნენ რუსული დაბოლოება გამოეძებნათ გვარისთვის.
ამიტომაც, როინაშვილის გვარი საფირმო ქაღალდზეც და საბუთებშიც, არქივშიც, ხშირად
გვხვდება, როგორც ,,როინოვი“.
ფოტოებს, რომელსაც ის არ აკრავდა საფირმო ქაღალდზე, როინაშვილი ყოველთვის აწერდა
ნეგატივის ნომერს, გვარს და სახელწოდებას.

ლ. მამაცაშვილი ალექსანდრე როინაშვილი წიგნი პირველი გ. ლიტერა, თბ. 2004
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2.3. როინაშვილის მემკვიდრეობა
ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ, მისი ფოტოგრაფიული და სამუზეუმო
მემკვიდრეობა, ანდერძის თანახმად, გადაეცა საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელ
საზოგადოებას.51
საზოგადოების ანგარიშებში არსებობს დოკუმენტი, სადაც ნათლადაა აღწერილი ის, თუ რა
დახმარებას უწევდა როინაშვილი ამ ორგანიზაციას. ანგარიში თარიღდება 1886-87 წწ. და მასში
ვკითხულობთ:
,,

...საანგარიშო

წელიწადიც,

როგორც

ორი

(1884-86)

წელიწადი

შესანიშნავია

შემოწირულებით საზოგადოების სასარგებლოდ, შარშანდელს ანგარიშში მოხსენებული იყო,
რომ ბ-ნი ალექსანდრე სოლომონის ძე როინაშვილმა ზოგიერთ შემოწირულების გარდა
აღუთქვა ჩვენს საზოგადოებას მდიდარი მუზეუმი ძვირფასის არქეოლოგიურს ნივთებისა. ეს
სიტყვით აღძრული შემოწირულობა ბ-ნმა როინაშვილმა საქმით დაუმტკიცა საზოგადოებას.
ამან წარმოუდგინა გამგეობას ანდერძის წერილი, შედგენილი 22 მაისს ამა 1886 წლისა
ნოტარიუსის წესით, რომელშიაც ვკითხულობთ შემდეგს: ,,მე დუშეთელი გლეხი ალექსანდრე
სოლომონის

ძე

როინაშვილი

მთელს

ჩემს

კუთვნილ

ქონებას,

რომელსაც

შეადგენს:

ფოტოგრაფიული დაწესებულება, ყველა ნეგატივებს, აპარატებს, ფოტოგრაფიულ სურათებს,
აგრეთვე არქეოლოგიურ და ანტიკვარულ ნივთებს, ამასთანავე კაპიტალს და სხვა ჩვენს მოძრავ
ქონებას, რომელიც ჩემი სიკვდილის დღეს აღმოჩნდება, ვუანდერძებ სრულ განსაკუთრებულ
საკუთრებად ,,ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას“.52
ბესარიონ ტაბიძის წიგნში ,,ალექსანდრე როინაშვილი“, ჩნდება შემდეგი მოსაზრება:
თითქოს, როინაშვილის გადაწყვეტილება ანდერძის ნოტარიულად დამოწმების შესახებ,
ალექსანდრე ყაზბეგის აქტიური მონაწილეობით გადაწყდა. ამ ფაქტის სიცხადისთვის ტაბიძე
როინაშვილის ერთ-ერთი შეგირდის მოგონებას იმოწმებს:

51

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი, #481 ა 1, საქმე 132
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი #481, ა. 1, საქმე 132, ა. 1, საქმე 27,
ა. 1 საქმე 120, ა 1 , საქმე 775
52

70

,, ... რომ გაიგო, ალექსანდრე ყაზბეგმა, ჩემი განზრახვა, აღარ მომშორებია, სულ უკან
დამდევდა, რომ ვინმეს ხელი არ შეეშალა ჩემი გაზარხვისათვის; ვიდრე ანდერძი ნატარიუსით
არ გავაფორმე, არ ჩამომშორებიაო“. - უამბობდა ალექსანდრე შემდეგში თავის შეგირდებს“.53
ალექსანდრე
ფოტოგრაფიული

როინაშვილის
და

სამუზეუმო

გარდაცვალების
მემკვიდრეობა

შემდეგ,
გადაეცა

თანახმად

მისი

ანდერძისა,

საზოგადოებას.

გარკვეული

პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით 1905 წლამდე, საზოგადოება ამუშავებდა მის
ფოტოგრაფიას, რომელიც იგივე შემადგენლობით განაგრძობდა მუშაობას, მაგრამ გამგეობამ ის
დიდხანს ვერ შეინარჩუნა და მოხდა ამ ქონების იჯარით გაცემა ჯერ ფოტოგრაფებზე, ხოლო
მოგვიანებით ვაჭრებზე. არსებობს როინაშვილის ქონების ყოველწლიური აღწერა (იხ. დანართი
№ 1.). თუ შევადარებთ ერთმანეთს გარდაცვალების დროს 1898, და 1912 წლამდე ჩატარებულ
აღრიცხვებს, ნათელი გახდება, თუ რამდენი ნივთი და ფოტოსურათი დაიკარგა მისი
მემკვიდრეობიდან. 54
ალექსანდრე

როინაშვილის

ფოტოები

და

ნეგატივები,

მისი

ფოტოგრაფიული

მემკვიდრეობა, საქართველოს სახელმწიფო არქივში დაცული დოკუმენტის თანახმად,55 წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ხელმძღვანელებმა, ექვთიმე თაყაიშვილმა და სამსონ
ფირცხალავამ, 1905 წელს დაუთმეს ფოტოგრაფ დიმიტრი ერმაკოვს, რომელიც ამის სანაცვლოდ,
ვალდებული

ხდებოდა,

როინაშვილის

ნეგატივებიდან

დაებეჭდა

და

გადაეცა

საზოგადოებისათვის ფოტოების თითო ეგზემპლიარი:

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი გ. ,ხელოვნება, 1962 წ., თბ. გვ. 41
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №481 ა. 1 საქმე 676, 677
55
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №481 ა. 1, საქმე 677
53
54
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გარდა ამისა, არსებობს კიდევ სხვა დოკუმენტიც, საიდანაც ნათელი ხდება, რომ 1912 წლის
12

ნოემბერს

56

დიმიტრი

ერმაკოვმა

საქართველოში

წერა-კითხვის

გამავრცელებელ

საზოგადოებას თხოვნით მიმართა, რათა იაფად შეესყიდა მათ კუთვნილ ფოტოგრაფიაში
არსებული აპარატურის და მოწყობილობის ნაწილი.57
არსებობს კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ
როინაშვილის

მემკვიდრეობის

ზოგიერთი

ნივთი,

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი

საზოგადოების მიერ გაიყიდა. დოკუმენტი ოქმის სახითაა შედგენილი და თარიღდება 1906
წლის 8 თებერვლით, რომელსაც ხელს აწერენ: ამხანაგობის თავმჯდომარე ნ. ცხვედაძე და
დამსწრეები: დ. ერმაკოვი, კ. მესხი, შ. ქუჩუკაშვილი და ვ. ედილაშვილი.58 (იხ. დანართი 2).

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი № 481 საქმე, ა. 1, საქმე 677
იქვე.,
58
იქვე.,
56
57
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ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ, მისი ფოტოგრაფია მუშაობას
განაგრძობდა. იცვლებოდნენ, სტუდიის ხელმძღვანელები და თანამშრომლებიც. სტუდიაში
სამუშაოდ, იწვევდნენ სხვადასხვა ადამიანებს, დაინტერესებულ პირებს. არსებობს მრავალი
თხოვნის წერილი, სადაც მისი შემდგენელები ითხოვენ დასაქმებას სწორედ ალექსანდრე
როინაშვილის ფოტოსტუდიაში. 59 იმ ადამიანთა შორის, ვინც ხელმძღვანელობდა სტუდიებს,
სხვადასხვა დროს, იყვნენ: ვასილ როინაშვილი, ტარას მომცემლიძე, დავით კარიჭაშვილი,
აბრაამ ნორდშტეინი და სხვ. როინაშვილის მეგობარი, გრიგოლ ტატიშვილი, საზოგადოებას
სთხოვდა ხელმძღვანელად დანიშვნას. 60
1899 წლით თარიღდება როინაშვილის მიერ დატოვებული ფოტოგრაფიის შემოსავალგასავლის აღწერა, სადაც ნათლად ჩანს, თუ რა მოგება მოჰქონდა ფოტოგრაფიას როინაშვილის
გარდაცვალების შემდეგაც. ამ აღწერაში იკითხება, რომ ფოტოგრაფია იხდის: იჯარის თანხას,
ჯამაგირებს, სადილის ხარჯს, მასალის თანხას და გარდა ყოველივე ამისა, მოგებაც რჩება. 61
პროცესი გრძელდებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ ალექსანდრე როინაშვილის მემკვიდრეობის
სათანადოდ მოვლა და პატრონობა გართულდა მისი გარდაცვალებიდან, გარკვეული პერიოდის
შემდეგ და ბევრი დოკუმენტი მეტყველებს ამაზე. ერთ-ერთ მათგანში, რომელსაც სამწუხაროდ
არ აწერია თარიღი, ვკითხულობთ, რომ 6 ნოემბრის შემოწმების შედეგად, გამოვლინდა
როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის 14 ნივთის დანაკარგი. 62
გარდა იმისა, რომ ამ ნივთების კვალი გაქრა, არსებობს დამატებით სხვა დოკუმენტიც,
დათარიღებული 1900 წლით. დოკუმენტის მიხედვით, ალექსანდრე როინაშვილის ერთ-ერთი
შეგირდი, ზაქარია ლაბაური ითხოვს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისაგან,
ფოტოგრაფიაში არსებული, ზოგიერთი ძველი და გამოუსადგეარი ნივთის შესყიდვის
უფლებას.63
ფოტოგრაფიას

ჰყავდა

არენდატორებიც.

ერთ-ერთი

ასეთი

მოიჯარე,

რუსული

ელექტრობის საზოგადოება ,,უნიონი“ გახლდათ, რომელმაც, დოკუმენტის თანახმად, (როგორც

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი, № 481 ა.1, საქმე 132
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი № 481 ა. 1, საქმეები: 485, 685, 675.
61
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი № 481 ა 1, საქმე 675
62
იქვე.,
63
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, № 481 ა 1, საქმე 685
59
60
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აღინიშნება სიმონ ფირცხალავას მოხსენებაში 1900 წელს), 64 შენობა დატოვა და ზარალიც
მოუტანა დაწესებულებას ჩამტვრეული შუშების, დაზიანებული ნივთებისა და დავალიანების
სახით.
ერთ-ერთი მოიჯარე ფოტოგრაფის, იოსებ ბასევიჩის 65 მიერ შედგენილი განცხადებები
დათარიღებულია 1904 წლით. როგორც ჩანს, ბასევიჩი სამი წლის განმავლობაში იყო
როინაშვილის ფოტოგრაფიის მოიჯარე. ამ პერიოდში, მას, ისევე როგორც სხვა მოიჯარეებს,
თავისუფლად შეეძლო გამოეყენებინა დანატოვარი აპარატურა, ნეგატივები, სხვადასხვა
მოწყობილობა, ინვენტარი და ნივთები საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. ეს რეალობა,
ბუნებრივია ხელს უწყობდა როინაშვილის მემკვიდრეობის დაზიანებას, ართულებდა მის
შენარჩუნებას. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა
საზოგადოებამ, 1899 წლის 22 დეკემბერს, როინაშვილის ფოტოგრაფიის სათანადოდ დაცვის
მიზნით, შეიმუშავა ინსტრუქცია,66 სადაც დეტალურად იყო გაწერილი ფოტოგრაფიის მართვის
მითითებანი, პუნქტებად, ამან შედეგი არ მოტანა. თავდაპირველად, ინსტრუქციის მიხედვით
წესების დაცვა მკაცრად კონტროლდებოდა, მოგვიანებით კი მისი მოქმედება შესუსტდა, რამაც
სათანადო

შედეგიც

გამოიღო:

ზიანდებოდა

ნივთები,

ინვენტარი,

ფოტოგრაფიული

მოწყობილობა და ზოგიერთი მათგანი იკარგებოდა.
დღეს, როინაშვილის აპარატურის მოძიება შეუძლებელია. ფაქტია, რომ მთელი რიგი
დოკუმენტები

მეტყველებს,

ამ

აპარატურის

გასხვისების

სავალალო

შედეგებზე:

ვერ

დავადგენთ, თუ კონკრეტულად სად არის ამჟამად, ალექსანდრე როინაშვილის აპარატურა,
თუმცა არსებობს სია მისი აპარატურისა (იხ. დანართი, 1). და მიუხედავად ამისა, მისი
ცალკეული

ნიმუშების

კოლექციად

შეკრება

შეუძლებელია,

ვინაიდან

წერა-კითხვის

გამავრცელებელმა საზოგადოებამ ვერ უზრუნველყო მისი შენახვა და მოვლა-პატრონობა.
ექვთიმე თაყაიშვილისა და სიმონ ფირცხალავას მიერ შედგენილმა დოკუმენტმა,67 სადაც
ხაზგასმით აღინიშნება, რომ საზოგადოება უთმობს დიმიტრი ერმაკოვს როინაშვილის
ფოტომემკვიდრეობას, მისი გამრავლების სანაცვლოდ, ვერ შეასრულა სათანადო მისია. ამ
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, № 481 აღწერა 1, საქმე 677
იქვე..
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ნაბიჯმაც, არასათანადო შედეგები გამოიღო. ვინაიდან, ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა ძალზე
დიდია,

როინაშვილის

ფოტომემკვიდრეობის

კვლევის

საქმეში,

საჭიროდ

ჩავთვალეთ,

მოგვეყვენა მაგალითად, მისი ზედმიწევნითი თარგმანი:
,,1905 წლის 2 აპრილი, ქალაქი თბილისი.
ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი - ერთი მხრივ, ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის წევრების, ექვთიმე სიმონის ძე თაყაიშვილის,
სამსონ გიორგის ძე ფირცხალავას და მეორე მხრივ, ფოტოგრაფ დიმიტრი ივანეს ძე ერმაკოვი,
ვდებთ შემდეგ ხელშეკრულებას:
1) თაყაიშვილმა და ფირცალავამ დაუთმეს ერმაკოვს, როინოვის ფოტოგრაფიის,
ხედებისა

და

ტიპების

ყველა

ნეგატივი,

რომელიც

ეკუთვნის

წერა-კითხვის

საზოგადოებას.
2) ამისდა სანაცვლოდ, ერმაკოვი ვალდებულია, წარუდგინოს თაყაიშვილსა და
ფირცხალავას, კარგ ქაღალდზე დაბეჭდილი და მუყაოზე დაკრული ეკლესიების,
მონასტრების, წარწერების და სხვა არქეოლოგიური ნივთების, ასევე ისტორიულ
მოღვაწეთა პორტრეტების და ნახატების, ხელნაწერების ფოტოების, მინიატურების და
მისი (ერმაკოვის), ბეჭდურ კატალოგში აღნიშნული ფოტოების თითო ეგზემპლიარი,
ასევე, დამზადებული და შეძენილი კატალოგების დაბეჭდვის შემდეგ, ზუსტად თითო
ეგზემპლიარი,
ამასთანავე,

რომელიც

სურათები

დაუთმეს

ერმაკოვს

გადასაღებად,

თაყაიშვილმა

გადაეცემა

ერმაკოვს

და

ფირცხალავამ;

თაყაიშვილისა

და

ფირცხალავას მიერ.
ხელისმომწერნი: ექვთიმე სიმონის ძე თაყაიშვილი, სამსონ გიორგის ძე ფირცხალავა,
დიმიტრი ივანეს ძე ერმაკოვი.“68
ჩნდება ბუნებრივი კითხვა, თუ რისთვის დასჭირდათ, წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების

გამგეობის

წევრებს,

ექვთიმე

თაყაიშვილსა

და

სამსონ

ფირცხალავას,

ერმაკოვისთვის რონაშვილის ფოტომემკვიდრეობის დათმობა. ერთადერთი, რასაც მას გამგეობა
სთხოვს, ეს სანაცვლოდ საკუთარი და როინაშვილის ნეგატივებიდან ფოტოების გადაღება, კარგ
ქაღალდზე თითო ეგზემპლიარის დაბეჭდვა

და

მუყაოზე დაკვრაა.

სხვა

არავითარი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი ფონდი#481, ა. 1, საქმე 677, (თარგმანი - ლ.
მამაცაშვილი).
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ვალდებულება, ფოტოგრაფ ერმაკოვს, როინაშვილის ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობისადმი,
(იგულისხმება ნეგატივები) არ გააჩნია.
საინტერესოა, თუ რას წარმოადგენს ეს დოკუმენტი, იურიდიული თვალსაზრისით?
მას შემდეგ, რაც 1839 წელს, ,,დაგეროტიპი“ გაჩნდა, ფოტოგრაფების საავტორო უფლებებს,
განსაკუთრებული წინაააღმდეგობა ხვდებოდა უპირველეს ყოვლისა ჟურნალ-გაზეთების
გამომცემლებისაგან,

როლებსაც

არ

სურდათ

საკუთარი

შემოსავლის

განაწილება

ფოტოგრაფებისათვის. მათი მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ფოტოგრაფია არ არის,
ხელოვნების დარგი. აი ამგვარად, XIX საუკუნის 50-ან წლებში, ამის თაობაზე გერმანული
გაზეთი ,,Kunzblat“ წერს:
,,ხელოვნებას, რომლის საფუძველშიც ნახატი დევს, არ უნდა ეშინოდეს დაგეროტიპის:
ფოტოგრაფიულ სურათებს, აკლია მხატვრის სულით, აზრით, სულიერებით შთაგონებული
ნაწარმოების სილამაზე. ამ ჯადოსნური ფანრის სურათები გულცივს გვტოვებენ, ვინაიდან
სიამოვნების მიღებაში ნაწარმოებისაგან, წამყვან როლს ასრულებს არა იმდენად საგნისაგან
მიღებული შთაბეჭდილება, არამედ სულიერებისაგან მიღებული შთაბეჭდილება“...69
ამ პროცესების კვალდაკვალ, ფოტოგრაფია კიდევ უფრო პოპულარული ხდებოდა და
მალე

შედგა,

ფოტოგრაფიული

როგორც

ხელოვნების

ნაწარმოების

არსი,

დარგი,
საავტორო

თუმცა,

კანონმდებლობით

უფლებებთან

მიმართებაში,

დონეზე,
რუსეთის

იმპერიასა და შესაბამისად კავკასიაშიც, 1911 წლის 20 მარტამდე, არ განხილულა. და
მოგვიანებითაც,

როდესაც

დასავლეთ

ევროპის

ქვეყნების

სახელმწიფოთა

გავლენით,

ფოტოგრაფთა საავტორო უფლებების შესახებ კანონი შეიქმნა, ფოტოგრაფიის მომხრეებს ის არ
აკმაყოფილებდათ. ამაზე მეტყველებს, მაშინდელი ფოტოგრაფიული საზოგადოებების მხრიდან
არსებული მრავალი საჩივარი კანონმდებლების მიმართ.
იმისათვის,

რათა

როინაშვილის

ფოტოგრაფიული

მემკვიდრეობის

გამოყენების

კანონიერება და მისი იურიდიული მხარე, კიდევ უფრო ნათელი გამხდარიყო, დამჭირდა
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იურისტის კონსულტაციაც. ქვემოთ მოყვანილი დოკუმენტი, სწორედ მის მიერ შესწავლილი
მასალის საფუძველზე შეიქმნა:
,,წარმოდგენილი ტექსტის პირველადი შესწავლის შედეგად, შესაძლოა გარკვეული
დასკვნის და სამართლებრივი შეფასებების გამოტანა, თუმცა შესაძლოა, მიზანშეწონილი
გახდეს ასევე სიღრმისეული ისტორიულ-სამართლებრივი კვლევა, რამაც უნდა მოიცვას იმ
დროს მოქმედი სამართლებრივი ნორმების, საკანონმდებლო ბაზისა და ჩვეულებების დადგენა.
მოცემული

ტექსტის

სიღმისეული

შესწავლისათვის

სასურველია

მისი

თანადროული

რეგულაციებისა და ჩვეულებების კონტექსტში განხილვა, თუმცა სამართლის ზოგადი
პრინციპების გათვალისწინებით, შეგვიძლია პირველადი შეფასებების დაფიქსირება, კერძოდ:
მოცემული ტექსტი ასახავს გარიგებას, სადაც წარმოდგენილია ორი მხარე, ერთის მხრივ
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, (რომელსაც თავის მხრივ ამ
გარიგებაში

წარმოადგენენ

საზოგადოების

გამგეობის

წევრები,

ექვთიმე

სიმონის

ძე

თაყაიშვილი, სამსონ გიორგის ძე ფირცხალავა) და მეორეს მხრივ დიმიტრი ივანეს ძე ერმაკოვი.
გარიგების

საგანს

წარმოადგენს

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი

საზოგადოების

საკუთრებაში არსებული ,,როინოვის ფოტოგრაფიის, ხედებისა და ტიპების ყველა ნეგატივის“
ერმაკოვისათვის

„დათმობა“.

მოცემულ

შემთხვევაში,

მოხსენიებული

„ნეგატივები“

წარმოადგენს საავტორო უფლებების ობიექტს, ხოლო დათმობა გულისხმობს როგორც
უშუალოდ მათი ერმაკოვის საკუთრებაში გადასვლას, ასევე მასთან დაკავშირებული საავტორო
უფლებების გადაცემასაც.
საავტორო უფლებები დამოუკიდებელია საკუთრების უფლებისაგან და ცალკეული
მატერიალური ობიექტის საკუთრების გადაცემა, ავტომატურად არ იწვევს ამ ობიექტში
გამოხატულ ნაწარმოებზე საავტორო უფლების გადაცემას, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში
გარიგება შეეხება „ნეგატივებს“, რომელიც ერთის მხრივ წარმოადგენს ფოტოგრაფიულ
ნაწარმოებს, მაგრამ მეორეს მხრივ მისი არსი მდგომარეობს რეპროდუცირების უფლებაში.
ნეგატივებზე

საკუთრების

უფლების

ქონა,

მისი

რეპროდუცირების

უფლების

გარეშე

არაფრისმომცემი და უსაგნოა.
რეპროდუცირების უფლება წარმოადგენს საავტორო ქონებრივი უფლებების შემადგენელ
უფლებას, რაც მთლიანობაში გულისხმობს ნაწარმოების ნებისმიერი სახით გამოყენების
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უფლებას.

აღნიშნულიდან

გამომდინარე,

გარიგების

მონაწილეთა

გამოვლენილი ნება შეიძლება ცალსახად განიმარტოს როგორც „ნეგატივების“ ერმაკოვისათვის
საკუთრებაში გადაცემა ავტორის ქონებრივი უფლებების ჩათვლით.
მოცემული გარიგება პირობითია, და მიუხედავად იმისა რომ „თაყაიშვილმა და
ფირცხალავამ დაუთმეს ერმაკოვს, როინოვის ფოტოგრაფიის, ხედებისა და ტიპების ყველა
ნეგატივი“ (შესაბამისად საკუთრების უფლება უკვე წარმოშობილია), მეორე მხარეს ეკისრება
გარკვეული მოქმედებების „სანაცვლოდ“ შესრულების ვალდებულება. „ამისდა სანაცვლოდ,
ერმაკოვი ვალდებულია, წარუდგინოს თაყაიშვილსა და ფირცხალავას, კარგ ქაღალდზე
დაბეჭდილი და მუყაოზე დაკრული ეკლესიების,

მონასტრების,

წარწერების და სხვა

არქეოლოგიური ნივთების, ასევე ისტორიულ მოღვაწეთა პორტრეტების და ნახატების,
ხელნაწერების ფოტოების,

მინიატურების და მისი

(ერმაკოვის),

ბეჭდურ კატალოგში

აღნიშნული ფოტოების თითო ეგზემპლიარი, ასევე, დამზადებული და შეძენილი კატალოგების
დაბეჭდვის შემდეგ, ზუსტად თითო ეგზემპლიარი, რომელიც დაუთმეს ერმაკოვს თაყაიშვილმა
და ფირცხალავამ“. აღნიშნული ჩანაწერის შესაბამისად, მოცემული პირობის შესრულება
წარმოადგენს საკუთრების უფლების წარმოშობის შემდგომ გაჩენილ ვალდებულებას, თუმცა
მისი შეუსრულებლობა შესაძლოა გახდეს გარიგების მოშლის საფუძველი, რაც თავის მხრივ
ბათილს ხდის ამ გარიგების შედეგად ერმაკოვისათვის წარმოშობილ საკუთრების უფლებას
„ნეგტივებზე“.
შესრულდა თუ არა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები მხარეთა
მიერ, შესაძლოა დამატებითი კვლევის საგანი გახდეს, თუმცა, თუ ვივარაუდებთ რომ
ერმაკოვის მიერ მოხდა ამ გარიგებით მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება და
არ წარმოშობილა გარიგების გაბათილებისა თუ მოშლის რაიმე საფუძველი, გარიგების შედეგად
ერმაკოვის

საკუთრებაში

უფლებების

ჩათვლით.

გადასული

„ნეგატივები“

შესაბამისად

ამ

მას

გადაეცა

ნეგატივებზე

საავტორო

ასახული

ქონებრივი

ფოტომასალის

რეპროდუცირების და გამოყენების განსაკუთრებული უფლებაც მასვე ეკუთვნის“.
დასკვნის

ავტორია,

იურისტი

გივი

ყიფიანი,თბილისის,

აპოლონ

ქუთათელაძის

სახელობის, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ვიცე-კანცლერი.
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რომლის მიხედვით, დიმიტრი ერმაკოვმა, დაპირების

თანახმად, გადაიღო როინაშვილის 240 ფოტო. ამ ფოტოებიდან ზოგიერთზე, აღინიშნება ორივე
გვარი: როინოვი და ერმაკოვი (იხ. დანართი 11). ნეგატივები, დაეთმო ერმაკოვს, სავარაუდო
თხოვნის საფუძველზე, ვინაიდან პირველივე პუნქტში აღინიშნება, რომ:
,,...თაყაიშვილმა და ფირცხალავამ დაუთმეს ერმაკოვს, როინოვის ფოტოგრაფიის, ხედებისა
და ტიპების ყველა ნეგატივი, რომელიც ეკუთვნის წერა-კითხვის საზოგადოებას."71
ამის სანაცვლოდ, ერმაკოვს სთხოვენ საკუთარი და როინაშვილის ფოტოების თითო
ეგზემპლიარის დამზადებას. ფაქტია, რომ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება,
შედეგად იღებდა ასლებს, როგორც ერმაკოვის, ასევე როინაშვილის ფოტოგრაფიიდან.
მაგრამ, ამასთანავე, კვლევის თანახმად, ერმაკოვს ქონებრივი საავტორო უფლებებიც
გადაეცა, ვინაიდან ნეგატივების გამოყენების აზრი, მის რეპროდუცირებაში იყო.
ამის შემდეგ, ერმაკოვი, ასრულებს გარიგების პირობას და ამზადებს ასლებს. ის, როგორც
ცნობილი კოლექციონერი, ფოტოგრაფი რომელიც აგროვებდა ფოტოებს სხვადასხვა ქვეყნის
ფოტოგრაფთა

ნამუშევრებიდანაც,

აერთიანებს

მის

ხელთ

არსებულ

კოლექციას

და

პარალელურად, ქმნის კატალოგებს, სადაც თავს უყრის ამ მასალას. ერმაკოვი ტოვებს
როინაშვილის ფოტოებზე თავიდანვე არსებულ ფოტოს ნომერს, სახელწოდებას, მაგრამ მათზე
აღარ ჩანს როინაშვილის გვარი ,,როინოვი“. თითოეულ ამ ფოტოს, გაკეთებული აქვს, მისთვის,
ერმაკოვისათვის დამახასიათებელი მინაწერი, ნამუშევრის ქვედა ნაწილში. ამის ნათელი
მაგალითია, როინაშვილის მიერ გადაღებული ,,ავლაბრის ხიდი №38“, ,,ვარძია №305“, ,,ვარძია
№301“ და თუნდაც მთელი სერია ვარძიის ხედებისა, სადაც ავტორის გვარი, აღარ ფიგურირებს,
უკვე ერმაკოვის კოლექციაში მოხვედრის შემდეგ. მაგრამ, თბილისის ისტორიის მუზეუმში,
არსებობს როინაშვილის იგივე ფოტოები, სადაც მისი გვარი ,,როინოვი“, ყველა ფოტოს ახლავს
თან.
გარდა ამისა, არსებობს კიდევ ერთი დოკუმენტი, სახელწოდებით, ,,როინაშვილისა და
ერმაკოვის მიერ გადაღებული საქართველოს ისტორიული ადგილების სია“.72

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი #481, ა. 1, საქმე
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი #481, ა. 1, საქმე 677, (თარგმანი ლ. მამაცაშვილი)
72
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 2 საქმე 340
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ამ სიების მონაცემების მიხედვით, ალექსანდრე როინაშვილის ფოტონეგატივების ნომრები,
შევადარე დიმიტრი ერმაკოვის ფონდში არსებულ, საინვენტარო წიგნში დაფიქსირებულ
ნომრებს. აღმოჩნდა, რომ უკვე ნახსენებ 240 ფოტოს, მინიჭებული აქვს ორივე ნომერი:
როინაშვილისეული და ერმაკოვის მიერ გადმობეჭდილი. ეს ფაქტი, ნატლად მეტყველებს
იმაზე, რომ ეს ნეგატივები ნამდვილად როინაშვილს ეკუთვნოდა და საქართველოში წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ, სწორედ ისინი შეუკვეთა ერმაკოვს გადასაღებად. ამ
ფაქტის საჩვენებლად, საკმარისია მოვიყვანოთ თუნდაც ერთი მაგალითი:
საინვენტარო დავთარში, პირველ ნომრად მოცემულია, დიმიტრი ერმაკოვის დავთრის
ნომერი, ხოლო გვერდით ფიქსირდება ალექსანდე როინაშვილის ნეგატივის ნომერი: 7352
17700 Цилканская церковь. Общий вид с сев-зап. стороны. წილკნის ეკლესია. საერთო ხედი
ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან. / 15x21 / 2
ამ სიების მიხედვით, თავისუფლად შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, თუ რა ხვდებოდა
როინაშვილის ყურადღები ცენტრში, საისტორიო ადგილების შერჩევისას: წილკნის ეკლესიის
სხვადასხვა ხედი, ნანგრევები წილკანთან ახლოს, ახალუბანი, ყინწვისის ხედები, ფრესკები
მდინარე ძამა, ეკლესიის გუმბათი, სამრეკლოსა და კარიბჭის ნანგრევები, წრომის ეკლესიის
ნანგრევები და საკურთხევლის მოზაიკა, მისი ხედები ყოველი მხრიდან, მღვიმევის დედათა
მონასტრის საერთო ხედები, სამრეკლო, მოწამეთა, სახარების ყდა, ჯვარცმა, ვერცხლის ზედა
ყდა, ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები, ბარელიეფები, შესასვლელი კარი, წარწერები ეკლესიის
კედელზე, მაცხოვრის ვერცხლის ხატი, სავანეს ეკლესია, ხედი ყველა მხრიდან, ბარელიეფები,
ჯრუჭის მონასტერი, ღვთისმშობლის ვერცხლის ორი ხატი, ბარელიეფები, დეტალები,
ანანურის ეკლესიის ხედები, ტიფლისის სიონის ტაძრის მუზეუმი, შიომღვიმის მონასტერი,
ნაბახტევის ეკლესია, ჯოჯოხეთის სცენის ამსახვრელი ფრესკა, თირის ეკლესიის ხედები,
ვერცხლის მინანქრის ხატი ჯვარცმის გამოსახულებით, ვერცხლის ხატი ქართული წარწერებით,
იტრიას ეკლესიის ჭედურობა, კობაირის დედათა მონასტერი, მცხეთის ჯვრის მონასტერი,
ოქროთი მოქარგული ხავერდის სუდარა, ბარელიეფები, სხვადასხვა სიწმინდეები, ქაშვეთის
ეკლესია თბილისში, კაცხის მონასტერი და მისი სათავსო წმინდა ნაწილებით, შემოქმედის
ეკლესია, მარტვილის სახარება, საეკლესიო ნივთები, მეტეხის ციხე თბილისში, დედოფალ
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შუშანიკის სამარხი, გელათის ეკლესია, ანაკოფიის ეკლესიის ნანგრევები, ჩითახევის სამრეკლო
ბორჯომში, მანგლისის ეკლესია და საეკლესიო ნივთები, ბოლნისის სიონი, წუღრიღაშენის
ეკლესია, დეტალები და საეკლესიო ნივთები, ფიტარეთის ეკლესია და სხვ. 2016 წლის 26
დეკემბრიდან, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, შუა საუკუნეების საგანძურის განახლებულ
გამოფენაზე,

წარმოდგენილია

დავით

აღმაშენებლის

ანდერძის

ჩვენამდე

მოღწეული

ერთადერთი ორიგინალის ფრაგმენტი, დაწერილი შარვანში გალაშქრების წინ და ანდერძის
ალექსანდრე როინაშვილის მიერ 1895 წელს გადაღებული მინის ნეგატივის ასლი, საინვენტარო
ნომრით 15869/5992., რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს, მის მიერ შექმნილი ისტორიული
მატიანეს ფართო მასშტაბებზე.
ამ სიის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ როინაშვილი მართლაც რომ დეტალურად
აფიქსირებდა

სიძველეებსა

და

ისტორიულ

იშვიათობებს.

(იხ.

დანართი

11,

სადაც

წარმოდგენილია ფონდი 481 ა 2 საქმე 240 სიები ორიგინალის სახით და ერმაკოვის დავთარში
გატარებული ნეგატივები. იდენტიფიცირების პროცესში, აღმოჩნდა რომ მთლიან სიას, აკლია
მხოლოდ შემდეგი ნომრები: 17704, 17920, 17930, 17969, 17683, 17690, 15236, 15376, 15382, 15391,
18027, 18951, 18058, 18129).
დღეს, რთულია დასკვნის გამოტანა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მიზეზების
დაკონკრეტება, ვინაიდან არ არსებობს არც ერმაკოვის ჩანაწერები, არც სხვა რამ დოკუმენტი,
რომელიც ახსნიდა, ამ ფაქტის წარმომშობ გარემოებებს.
მოგვიანებით, დიმიტრი ერმაკოვის გარდაცვალების შემდეგ, მისმა მეუღლემ, გადაწყვიტა
ფოტოგრაფის მემკვიდრეობის გაყიდვა. ექვთიმე თაყაიშვილი და მთლიანად საისტორიო და
საეთნოგრაფო საზოგადოება, დიდი მონდომებით იყვნენ მოწადინებულნი, რათა თავად
შეესყიდათ ერმაკოვისეული კოლექცია. ამ ფაქტთან დაკავშირებით. არგუმენტად გამოდგება
მხატვარ კონსტანტინე ქავთარაძის წერილი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებისადმი.73
კოტე ქავთარაძე წერდა: ,,ვფიქრობ, რომ ქართველ საზოგადოებას სამწუხარო გაკვეთილად
ეკმარვის ის აჩქარებული ნაბიჯიც, რომელსაც შედეგად მოჰყვა განსვენებულ ალექსანდრე
როინაშვილისეული იშვიათი და ფასდაუდებელი კოლექციისა და ფოტოგრაფიის ინვენტარის
გადასვლა ერმაკოვის ხელში, ისიც მუქთად.“
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რ. მეტრეველი, საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება, თბ., 1982, გვ. 113-114
81

ფაქტია

ისიც,

რომ

გარდა

როინაშვილის

ფოტოებისა,

ერმაკოვის

მდიდარ

ფოტოკოლექციაში, არსებობს ვიტორიო სელას, ვლადიმერ ბარკანოვის, დიმიტრი ნიკიტინის,
ბორის მიშჩენკოსა და სხვა, იმ პერიოდში ცნობილი ფოტოგრაფების ნამუშევრებიც. ამიტომ
ბუნებრივია, გარდა იმისა, რომ ერმაკოვი მართლაც დიდი ფოტოგრაფი გახლდათ, მისი
მემკვიდრეობა ორმაგი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა საისტორიო და საეთნოგრაფო
საზოგადოებისათვის

და

ქართველი

საზოგადო

მოღვაწეებისათვის.

მემკვიდრეობის შესყიდვისათვის აუცილებელი თანხაც,

საბოლოოდ

შესაბამისად,

იქნა მოძიებული.

შედეგად, კოლექცია, რომელიც უამრავი ცნობილი ფოტოგრაფის ნამუშევრებს იტევდა, შეინახა
და დღეს, ის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საცავებში ინახება.
კონკრეტული პერიოდის შემდეგ, დიმიტრი ერმაკოვმა, როინაშვილის ფოტოები, თავის
დიდ კოლექციას შეუერთა, რაც დღესაც ართულებს ფოტოების იდენტიფიცირების პროცესს.
ფოტოების ამოცნობას აადვილებდა ის ფაქტი, რომ თავად როინაშვილმა შექმნა უამრავი
ალბომი, რომელთაგან სამი შემორჩენილია, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ხელოვნების
მუზეუმის ბიბლიოთეკასა და ფოტოფონდში. გარდა ამისა, მოსახლეობაში გავრცელებული იყო
მის მიერ გადაღებული უამრავი ფოტო. ყველაზე რთული იყო ხედებისა და პეიზაჟების
იდენტიფიცირება, მათზე არსებული წარწერების არარსებობის გამო.
მაგრამ, სხვადასხვა სამუზეუმო-საარქივო ფონდებში და კერძო კოლექციებში ჩატარებული
კვლევის შემდეგ, შესაძლებელი გახდა, ძირითადი ნაწილის, დაახლოებით 90 პროცენტამდე
ნამუშევრების
პრობლემას

იდენტიფიცირება.
წარმოადგენს,

ნეგატივების

ვინაიდან

მოძიება

ხელოვნების

კი,

ბუნებრივია

მუზეუმში

დაცული

დღესაც

დიდ

ნეგატივების

უმრავლესობას სხვადასხვა სახის დაზიანება აქვს. იმისათვის, რათა მოხდეს მათი ნახვა და
შესწავლა, უნდა შეიქმნას სპეციალური კომისია და მოხდეს აღრიცხვა, რაც სამწუხაროდ
ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა.
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თავი მესამე
ალექსანდრე როინაშვილი - პირველი კერძო მოძრავი მუზეუმის შემქმნელი
და სამუზეუმო საქმის ერთ-ერთი ინიციატორი

3.1. სამუზეუმო საქმე XIX საუკუნის საქართველოში

ქართველი ერის ისტორიაში, XIX საუკუნე ძალზე მნიშვნელოვანი ასწლეულია თავისი
განვითარებისა და კულტურული რესურსის გამოვლენის თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას,
რომ ურთულეს პერიოდს, როდესაც ქართველი ერი დამპყრობელს თავისი გონებრივი
პოტენციალით

უწევდა

წინააღმდეგობას,

ამასთანავე

ბევრი

ხელშემწყობი

გარემოებაც

ახასიათებდა. რუსეთის კოლონიალური პოლიტიკა, მიუხედავად თავისი პირდაპირობისა,
იძულებული იყო გეზი შეეცვალა და ქვედა დინებით განეხორციელებინა თავისი მიზნები,
ხოლო საჯაროდ, ეღიარებინა ერის თვითმყოფადობა, ხელი შეეწყო სხვადასხვა ინსტიტუციების
გახსნისთვის, კულტურის სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის.
თუმცა ეს პროცესი ნელა, მდორედ მიმდინარეობდა. საქართველოში ჯერ რუსული თეატრი
იხსნება და მხოლოდ მოგვიანებით, ქართული. ეპოქის ისტორიაში, ერთ-ერთი, ყველაზე
მნიშვნელოვანი ფიგურა, რუსეთის მეფისნაცვალი კავკასიაში, მიხეილ ვორონცოვია (1782-1856).
მის

სახელს

უკავშირდება

კულტურული

ღონისძიებების

ხელშეწყობა,

სხვადასხვა

ორგანიზაციების გახსნა, თუმცა ეს ორგანიზაციები მოგვიანებით იხურებოდა.
ვორონცოვის პოლიტიკა, სამხედრო მტკიცე მმართველობითი სისტემის მაგივრად,
სამოქალაქოს დაეყრდნო
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და ამან შესაძლებელი გახადა, საქართველოს განვითარების

სახელით, მთლიანი პოლიტიკის შერბილებისა. მორალური წნეხი, შესუსტდა, ამიტომ შეიქმნა
ილუზია, თითქოს დამპყრობელმა უარი თქვა ღიად წაეშალა ყოველივე ეროვნული. როგორც
ვხედავთ, ეს პროცესი ორსახოვანია: ერთი პირდაპირი, ხოლო მეორე შეფარული და ის
საშუალებას იძლევა, დავინახოთ ამ საფარქვეშ, ბევრი რამ, რაც გამოიყენა განმანათლებელთა და
საზოგადო მოღვაწეთა დიდმა ნაწილმა, ეროვნული ინტერესების გასატარებლად.
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შ. ჩხეტია, რუსული მმართველობის სისტემა საქართველოში, სსმ მოამბე, ტ.XII თბ, 1944 გვ.1
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განსაკუთრებული
ტარდებოდა

ყურადღება

გრძელვადიანი

ექცეოდა

კრედიტების

თავადაზნაურობის

გაცემის

პოლიტიკა,

დახმარებას.
ასევე

მათთვის

მიმდინარეობდა

მეურნეობის ხელშეწყობა, გამართვა, მათი შვილები საზღვარგარეთ ან რუსეთში მიდიოდნენ
სასწავლებლად. გარკვეულ შედეგებს, ვორონცოვმა მიაღწია, თუმცა საზოგადოების ერთმა
ნაწილმა, ყოველივე ეს, სათანადო სიცხადით აღიქვა, იმპერიის გულწრფელობაში ეჭვი შეიტანა
და სათავისოდ გამოიყენა. ამის მაგალითია 1845 წელს, თბილისში დაარსებული რუსული
თეატრი, რომელსაც 5 წლის შემდეგ, 1850 წელს, ქართული დასის ჩამოყალიბება მოჰყვა.
სწორედ ამ პერიოდში, იწყება საქართველოში პროფესიული სამუზეუმო საქმიანობის
ხელშეწყობაც.
1852 წელს, იქმნება რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების, კავკასიის განყოფილების,
მცირე მასშტაბის პირველი მუზეუმი.
1855 წელს კი დაფუძნდა კავკასიის სოფლის მეურნეობის საზოგადოების მუზეუმი. 1856
წელს, ნატურალისტ ,,ბაიერნის კაბინეტი“ გაიხსნა, რომლის საფუძველზეც, 1865 წელს, გუსტავ
რადემ დააარსა კავკასიის მუზეუმი.75
საქართველოში კულტურის განვითარებაში, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, რუსეთის
საიმპერატორო გეოგრაფიული საზოგადოების, კავკასიის განყოფილების (შემოკლებით коирго)
დაარსებამ. ამ ფაქტმა, ხელი შეუწყო სამეცნიერო-კვლევით პროცესს საქართველოში.
1851 წლის 10 მარტს, მიხეილ ვორონცოვის ბინაზე, ოფიციალურად გაიხსნა რუსეთის
გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილება. ამ საზოგადოების ნამდვილი წევრები
ვორონცოვი და მისი რუსი კოლეგები იყვნენ, მხოლოდ ერთი ქართველი, ვასილ ბებუთიშვილი,
ასრულებდა მოადგილის ფუნქციას.
ნათელია, რომ სამუზეუმო საქმეს რუსები წარმართავდნენ და მხოლოდ ეპიზოდურად
ჩნდებოდა მათში ქართველები. პროცესი ისეთივეა, როგორიც ყველა სხვა კულტურის სფეროში
და არაფრით არ განსხვავდება ეროვნული ინტერესების უგულვებელყოფის სხვა ფაქტებისაგან.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №12, , ა. 2 საქმე 659, ფონდი №5, , ა.
1 საქმე 175
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მუზეუმის დაარსების დღედ საქართველოში, 1852 წლის 22 მაისი ითვლება. მისი საწყისი,
სწორედ ამ მუზეუმის შექმნაშია.
ამ პროცესს ახასიათებს უამრავი დეტალი, რომელთა განხილვაც, არსებითს არაფერს სძენს
კვლევას, თუმცა ბუნებრივია, ყველაფერს გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდა მუზეუმისათვის.
მაგალითად, 1856 წელს, კავკასიის განყოფილების მუზეუმის პირველი კატალოგი გამოიცა,
სადაც 105 ნივთი იყო დასახელებული. ეს პირველი კოლექციაა, რომლითაც მუზეუმი იწყებს
არსებობას. მუზეუმთან შეიქმნა ასევე ბიბლიოთეკა, ფონდები.
თავდაპირველი ჩანაფიქრით, უნდა დაფუძნებულიყო ეთნოგრაფიული მუზეუმი, მაგრამ
შემოსულმა კოლექციებმა, სხვადასხვა მიმართულება შექმნა - მაგალითად, ალექსანდრე
ივანიცკის და ფრიდრიხ ბაიერნის ბოტანიკურ-ბიოლოგიური და მინერალოგიური მასალები.
კავკასიის განყოფილების მუზეუმი დღევანდელი ალექსანდრე ჭავჭავაძის №6 სა და
გრიბოედოვის

ქუჩების

№16-ის

კუთხეში

მდებარეობდა.

შენობა

იჯარით

გახლდათ

დაქირავებული და ის პოლკოვნიკ პეტრე ლაპინსკის სახლის მეორე სართულზე იყო
განთავსებული.76
ამ პერიოდის სამუზეუმო საქმის განვითარების შესახებ, დიდ ინფორმაციას გვაძლევს
გაზეთი ,,კავკაზი“ და ,,კავკაზსკი კალენდარი“.
მუზეუმის პირველ შემოწირულებათა შორის, უნდა აღინიშნოს, თავად რაფიელ ერისთავის
მიერ გაღებული ნივთების კოლექცია. გარდა ამისა, ერისთავი ერთადერთ პირველ ქართველ
სპეციალისტად ითვლება საფონდო საქმეში. სწორედ ის მოიწვიეს მუზუემში სამუშაოდ,
ფონდების

მიმართულებით,

ადგილობრივი

ტერმინოლოგიის

დასადგენად,

კატალოგიზაციისათვის და უამრავი სხვა საქმისათვის. რაფიელ ერისთავი, ნახევარი წლის
განმავლობაში მუშაობდა მუზეუმის მდივნად. მიუხედავად იმისა, რომ რუსებმა თავად
მოიწვიეს ერისთავი სამუშაოდ, მაინც ცდილობდნენ, მისი საქმიანობა არ გასცილებოდა
დაშვებულ ზღვარს და შეძლებისდაგვარად ემართათ მისი სამუშაო პროცესი.
რაფიელ ერისთავის შემდეგ, კიდევ რამდენიმე ქართული გვარი იპყრობს ყურადღებას,
მუზეუმის

მოამაგეთა

შორის:

მიხეილ

თუმანიშვილი,

ლევან

ჩოლოყაშვილი,

მიხეილ

ჭილაშვილი. ისინი დიდ შემოწირულობებს ჩუქნიდნენ მუზეუმს.
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შემოწირულებათა რიცხვი და სახეობები დიდ მასშტაბებს იძენდა, ჩნდებოდა ოქროს
ვერცხლის ნივთები, ნუმიზმატიკა, ქსოვილები, ხალიჩეულობა, აღმოსავლური ნივთები.
ეს მუზეუმი განავითარებდა კავშირებსაც და მნიშვნელოვანი კონტაქტები ჰქონდა იმგვარ
სამეცნიერო წრეებთან, როგორებიც იყო პეტერბურგის საიმპერატორო ერმიტაჟი, დრეზდენის
სამეფო ბიბლიოთეკა, ეთნოგრაფიულიმუზეუმი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკა და
საიმპერატორო

ბოტანიკური

ბაღი.

გაჩნდა

არქეოლოგიური

ძიების

იდეაც,

რომელიც

თავდაპირველად არ მოიწონა რუსულმა ხელისუფლებამ.
1859 წლიდან, ამ მუზეუმის დირექტორი ხდება ვინმე ივანე ბართოლომეა, რომლის
დროსაც,

სამუზეუმო

კოლექციები

ნელ-ნელა

კარგავს

პირვანდელ

სახეს.

ინტერესი

მუზეუმებისადმი შენელდა. ის მუზეუმში ნივთების შემოტანის წინააღმდეგიცაა და მუზეუმის
დახურვის აუცილებლობაზე საუბრობს.
ყოველივე ეს, ბუნებრივია შემოსავლების სიმწირეს უკავშირდებოდა. ამას თან ერთვის
ყირიმის ომში რუსეთის მარცხიც. ფინანსური პრობლემების გამო, მუზეუმმა ორჯერ
გამოიცვალა ადგილსამყოფელი. თანამშრომლები ტოვებდნენ მუზეუმს და მათ შორის იყვნენ,
რაფიელ ერისთავი და ფრიდრიხ ბაიერნი.
1864 წელს, გადაწყდა კავკასიის განყოფილების მუზეუმის გაუქმება. შედეგად, უამრავი
ნივთი დაიკარგა. მათი ნაწილი გაიტაცეს, ზოგი გადარჩა.
ყველაფერი, რაც გადარჩა, 1865 წელს, გუსტავ რადემ თავის ახლადგახსნილ კავკასიურ
მუზეუმს შეუერთა.
ამგვარი სირთულეებით ვითარდებოდა სამუზეუმო საქმე საქართველოში და პირველი,
გეოგრაფიული საზოგადოების, კავკასიური განყოფილების მუზეუმი, რომელიც რუსული
ორიენტაციის ორგანიზაცია გახლდათ და მხოლოდ 10-12 წელი იარსება.
შემდეგ, იწყება ორი დიდი სტრუქტურული ერთეულის ისტორია - კავკასიური მუზეუმი
და თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკა.
XIX საუკუნის 60-ანი წლებიდან, საქართველოში რუსული კოლონიალიზაციის ახალი
პერიოდი იწყება. ქვეყნის დაპყრობის პროცესი ვითარდება სოციალურ-პოლიტიკური და
კულტურული მიმართულებით. რუსეთი ცვლის მეფისნაცვალს და კავკასიაში ალექსანდრე
ბარიატინსკი ჩამოდის (1856-1862).
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ალექსანდრე ბარიატინსკიმ შეცვალა მმართველობის მეთოდები, რაც კულტურულ
სპექტრზეც აისახა. გუბერნიის მოთხოვნათა შესაბამისად, მან გააფართოვა საგანმანათლებლო
და კულტურული დაწესებულებების არეალი. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი სხვა ისეთ
საზოგადოებრივ მნიშვნელოვან სფეროებზეც აისახა, როგორებიც იყო, ჯარი, სახელმწიფო
პოლიცია, მოხელეთა და ჩინოვნიკთა ორგანიზაციები, მმართველობითი სტრუქუტრები და ასე
შემდეგ.

რეფორმათა

მმართველობითი

მთავარი

და

ყოფითი

ნიშანი

კი

სისტემის

ის

გახლდათ,

რომ

ყოველივე

მსგავსადხორციელდებოდა.

რუსეთის

სწორედ

მისი

მმართველობის პერიოდში შეიქმნა კავკასიის შტაბის ფოტოგრაფიული განყოფილება.
ბარიატინსკი 1862 წელს, დიდმა მთავარმა, მიხეილ ნიკოლოზის ძემ შეცვალა, რომელიც
კავკასიას 1881 წლამდე მართავდა და ასევე დიდ ყურადღებას უთმობდა კულტურის
განვითარებას რეგიონში. მისი მთვარი მიზანი, რეგიონის ხალხთა სრულ მორჩილებაში
აისახებოდა.77
მიუხედავად

წინააღმდეგობრივი

რეალობისა,სამოციანელთა

დიდი

თაობის,

თერგდალეულების წყალობით, სწორედ ამ პერიოდში იწყება საქართველოში მასშტაბური
ეროვნული მოძრაობა .
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, ბევრ სხვა დაწესებულებასთან ერთად, მუზეუმები და
ბიბლიოთეკები იქმნება.
,,კავკასიური მუზეუმი“, რომელსაც სათავეში გერმანელი გუსტავ რადე ჩაუდგა, 1865 წელს
გაიხსნა.
გუსტავ რადემ დიდი ყურადღება მიაქცია მუზეუმის სამეცნიერო დანიშნულებას,
კავშირები შექმნა რუსეთისა და ევროპის ქვეყნების სამეცნიერო-სამუზეუმო წრეებთან. მისი
თანამშრომლების ნაწილი რუსები და გერმანელებიც იყვნენ. მან ასევე შექმნა ფართო საშტატო
სისტემა და წინ წამოსწია საკითხი მუზეუმისათვის ახალი შენობის აშენებისა და გადაცემის
შესახებ, მოაწყო პირველი სამუზეუმო ექსპედიციები, მაგალითად, ცნობილი კვლევითი
ექსპედიცია ყაზბეგში, ენგურზე, რიონის სათავეებთან, ცხენისწყლის აუზის მიდამოებში,
სვანეთში, სამურზაყანოში, ლეჩხუმში, სამეგრელოში, აფხაზეთში.
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილების ფონდი № 25 19/5 გვ.110 (1966
წელს, მუზეუმის არქივის ფონდი, მთლიანად გადაეცა იმ დროს ახლად შექმნილ კორნელი კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტს).
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რადემ

ბიოლოგიურ-გეოგრაფიული

კვლევის

გეგმაშეადგინა.

გამოიკვეთა

მისი

განსაკუთრებული ინტერესი კავკასიური ფლორისა და ფაუნის მიმართ. კავკასიის მუზეუმი
გამდიდრდა ისტორიული და ეთნოგრაფიული ნივთებით, რომელნიც გუსტავ რადემშეისყიდა.
მან გააქტიურა შემომწირველთა წრე, რაც ბუნებრივია, დიდ სამსახურს უწევდა მუზეუმს. ამავე
პერიოდში, კარგად გამოიყენა კავკასიის შტაბთან არსებული ფოტოგრაფიული განყოფილება,
რომლის ფოტოგრაფებმაც სწორედ მისი ინიციატივით, გადაიღეს კავკასიისფლორა და ფაუნა.
1865 წლის 14 ივნისს, რადეს მუშაობის შედეგას შეიქმნა კავკასიის მუზეუმის დებულება,
რომლის

მიხედვით,

მუზეუმის

არსებობა

და

მისი

განვითარების

საქმე

პირდაპირ

ექვემდებარებოდა კავკასიის მეფისნაცვლის მთავარ სამმართველოს.78
ფაქტია,
წინაპირობად,

რომ

ალექსანდრე

კავკასიაში

და

როინაშვილისათვის

კერძოდ,

სამუზეუმო

საქართველოში

არსებული

საქმის
ეს

წამოწყების

ფუნდამენტიც

მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, ვინაიდან მას სავარაუდოდ, საფუძვლიანად ჰქონდა
შესწავლილი კავკასიის მუზეუმის თეორიული და პრაქტიკული მხარე, რაც საშუალებას
აძლევდა, გაეკეთებინა დასკვნები: თუ რამდენად პრორუსული ორიენტაციის გახლდათ
საქართველოში სამუზეუმო საქმე და რა უნდა შეიცვლილიყო ამ მიმართულებით.
კავკასიის

მუზეუმის

მრავალფეროვნებისა

და

ფუნქციონალური

მრავალმხრივობის

მაგალითია ის, თუ რამდენი დასახელების და თემატიკის დარბაზი ჰქონდა დაწესებულებას:
გამოფენილი იყო ეთნოგრაფიული და ისტორიული შინაარსის ზოოლოგიური, ბოტანიკური,
გეოლოგიური, ნუმიზმატიკური, მინერალოგიური ექსპონატები მთელი კავკასიიდან, რაც
დამთვალიერებელმა მუზეუმის პირველ გამოფენაზე იხილა.
მუზეუმისათვის შენობის აშენებისა და გადაცემის წინაპირობა, კავკასიაში ალექსანდრე
მეორეს ჩამოსვლამ განსაზღვრა.
იგივე პერიოდში, დაისვა საკითხი თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკის კავკასიის მუზეუმთან
შეერთების შესახებ. ბიბლიოთეკა 1846 წელს, მიხეილ ვორონცოვის მმართველობის ხანაში
დაფუძნდა. ბიბლიოთეკას მდიდარი წიგნთსაცავი ჰქონდა, დაკომპლექტებული მთელი
მსოფლიოდან შემოტანილი ლიტერატურით და მის გამდიდრებაზე, ქართველებიც ბევრს
ზრუნავდნენ. გაერთიანება 1868 წელს შედგა, სტრუქტურულ ერთეულს კავკასიის მუზეუმი

გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბ, 2003 გვ. 55
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ეწოდა და შეიქმნა თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკა. ამავე წელს დაემატა მას სასოფლოსამეურნეო მუზეუმის მასალაც.
1870 წლის 13 სექტემბერს, კავკასიის მუზეუმის 8 დარბაზი, ოფიციალურად გაიხსნა და
მიიღო დამთვალიერებელი.
როდესაც

მოგვიანებით

ალექსანდრე

როინაშვილი

თავისი

მუზეუმის

კოლექციას

აგროვებდა და ადგენდა, ექსპოზიციის სახეს ეძებდა, მან ამ მუზეუმის გამოცდილებაც
გაითვალისწინა, რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, კარგად ჰქონდა შესწავლილი. მოძრავი
კავკასიური მუზეუმის კოლექციაც, ასევე მრავალფეროვნებასა და მრავალმხრივობაზე იყო
აგებული.
ამგვარად, კავკასიის მუზეუმის სტრუქტურა და ხასიათი, დიდ მნიშვნელობას იძენს
გამოცდილების მხრივაც. გუსტავ რადე, დეტალური და სკრუპულოზური მუშაობის მომხრე
იყო, რაც სამუზეუმო საქმის განვითარებისათვის, ქვეყანაში, სადაც ეროვნული ინტერესების
მიჩქმალვა ხდებოდა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის გახლდათ. ამიტომ, თუ მუზეუმი არ იყო
დაკომპლექტებული

ქართველი

სპეციალისტებით,

მისი

მუშაობის

სპეციფიკა

მაინც

მნიშვნელოვანია საქართველოში შემდგომში ეროვნული მუზეუმის საფუძვლის ჩაყრისათვის. ამ
საქმეს სჭირდებოდა საუკეთესო ორგანიზატორი და გუსტავ რადემ, ეს მისია ბოლომდე
შეასრულა.
ბუნებრივია, რომ წმინდა ეროვნული ინტერესების გატარება სამუზეუმო კუთხითაც, ისევე
როგორც სხვა სოცილურ-კულტურულ სპექტრში, არ შეადგენდა იმპერიის მიზანს. პირიქით,
კავკასიის

მუზეუმი,

მთლიანად

იმართებოდა

უცხოელების

მიერ

და

რადე

აშკარად

წინააღმდეგი იყო, მიეღო შტატში ქართველები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პერიოდი
სამეცნიერო

ასპარეზზე

ქართველი

სპეციალისტების

და

საზოგადო

მოღვაწეეების

მომრავლებით აღინიშნება.
აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია, თავის კვლევაში აღნიშნავს, რომ გუსტავ რადე, გარდა
დაუფარავი წინააღმდეგობისა მუზეუმში ქართველების მუშაობისადმი, დამატებით, სხვა
ევროპულ მუზეუმებსაც ამარაგებდა კავკასიურ-ეთნოგრაფიული კოლექციებით.
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,,...აქ ეთნოგრაფიული კოლექციების შეგროვებისას გაბატონებული იყო რარიტეტული
ანტიკვარული მეთოდი. ცნობილია, რომ რადე საუკეთესო კავკასიურ-ეთნოგრაფიული
კოლექციებით ამარაგებდა ევროპულ მუზეუმებს (ჰამბურგში, ლაიფციგში, ბერლინში)“.79
მიუხედავად ამისა, რადემ სამეცნიერო კვლევების განვითარებასა და კულტურის
ნაშთების საერთაშორისო ასპარეზზე გატანაშიც მნიშვნელოვანი როლი შესარულა. მისი
საქართველოში მუშაობის დროს, 1881 წლის 8 სექტემბერს, მეფისნაცვლის თანხმობით,
გაიმართა V საერთაშორისო არქეოლოგიური ყრილობა. ამ პერიოდისათვის, ეს ერთადერთი
ყრილობა იყო, სადაც ქართველები მონაწილეობას იღებდნენ, როგორც მეცნიერები: დიმიტრი
ბაქრაძე, ალექსანდრე ცაგარელი, ნიკო წილოსანი.
ბევრი ამგვარი ფაქტი, საზღვარგარეთ გამართული გამოფენები, (მაგალითად, 1873 წელი,
ვენის საერთაშორისო გამოფენაში კავკასიის მუზეუმმა მიიღო მონაწილეობა) მუზეუმის
თემატური

მოხატვა,

ექსპედიციები

და

მრავალი

სხვა

მეტყველებს

გუსტავ

რადეს

დამსახურებასა და მის საქმიანობაზე საქართველოში.
რადეს გარდაცვალების შემდეგ, სამუზეუმო საქმე ნელ-ნელა კარგავს ადრინდელ სახეს.
განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდა შენობა, რომელსაც გაუჩნდა ბზარები,
საფონდო სამუშაოები შეფერხდა, სამუზეუმო ნივთების მოვლა გართულდა. მუზეუმს ორჯერ
გაუჩნდა ხანძარი და ამის ნიადაგზე, დაისვა საკითხი ახალი შენობის აშენებასა და
მუზეუმისათვის გადაცემაზე.
1904 წლიდან 1919 წლის ჩათვლით, კავკასიის მუზეუმი დაიხურა და წარიმართა ვრცელი,
მიზანმიმართული საქმიანობა ახალი შენობის მისაღებად. მუზეუმის მოკლე ისტორია ამგვარად
განვითარდა.
კავკასიის მუზეუმის გახსნიდან, გარკვეული პეროდის შემდეგ, 1879 წლის 15 მაისს,
დაფუძნდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელიც
ეროვნული სამუზეუმო დაწესებულებების ჩამოყალიბების საკითხსაც უდიდეს ყურადღებას
აქცევს, თავის სხვა საქმიანობასთან ერთად. საზოგადოება მოწოდებული იყო ეროვნული
ინტერესების გატარებისაკენ და ბუნებრივია, რომ სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო საქმეშიც იგივე
სტრატეგიას მიმართავდა.

გ. ჩიტაია, ჩემი ცხოვრების გზებსა და ბილიკებზე, გა. მეცნიერება, თბ, 1991 გვ.51
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სწორედ ამ საზოგადოების სახელს უკავშირდება ახალი ტიპის ეროვნული მუზეუმის
ჩამოყალიბება. ალექსანდრე როინაშვილი ამ საქმის ერთ-ერთი დაუღალავი ინიციატორი ხდება.
გაზეთი ,,ივერია“, 1893 წელს იტყობინება, რომ: ,,..ამ მდიდარს შემოწირულობაზე,
რომელიც 50000 მანეთად ღირს, ჩვენ ახლა მხოლოდ იმას ვიტვით, რომ ბ-მა როინაშვილმა
ჩაჰყარა მტკიცე საძირკველი დიდისა და სახელოვანი საქმისა. მან დაამტკიცა, რომ ღმერთს
უხვად მიუნიჭებია მისთვის ძვირფასი და წმინდა გრძნობა ამ გრძნობას ეწოდება - ერის
ერთგულება, ქვეყნის სიყვარული.“80
ეროვნული მუზეუმის შემომწირველები, ძირითადად ქართველები იყვნენ, ვინაიდან ამ
პერიოდში, ეროვნული ინტერესების წინ წამოწევა საყოველთაო საქმედ იქცა და მეცენატთა
ცნობიერება

მთელი

სიცხადით

აღიქვამდა

მუზეუმის

მნიშვნელობას

ქვეყნისათვის.

შემომწირველთა შორის იყვნენ მანდილოსნებიც: ნინო ორბელიანი, მარიამ ლეონიძე, ელენე
მირიანაშვილი, ნინო ნიჟარაძე და სხვები.
ამ ფაქტებზე ნათლად მეტყველებს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების 1896 და 1897 წლის ანგარიშები.81
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ, გარდა სამუზეუმოსაბიბლიოთეკო საქმის განვითარებისა და განათლების მნიშვნელობის ამაღლებისა, კიდევ
უამრავი სხვა ეროვნული საქმეც გააკეთა - დატოვა თავისი ვრცელი საქმიანობის ამსახველი
დოკუმენტაცია, სადაც არა მხოლოდ ანგარიშებია მოცემული, არამედ შემოწრულობებისა და
ჩატარებული საქმიანობის მთელი ნუსხაც. ყოველივე ეს, ნათელ სურათს ქმნის იმისა, თუ
რამდენად მიზანმიმართული და კარგად ორგანიზებული იყო საზოგადოების მოღვაწეობა.
ისევე როგორც კავკასიის მუზეუმს, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ
საზოგადოებასაც დაუდგა პერიოდი, როდესაც ფონდების ზრდამ ბუნებრივად დასვა საკითხი,
ორგანიზაციის ადგილსამყოფელის გაფართოების შესახებ. ფართის დეფიციტის მიზეზით,
მუზეუმის ბევრი ექსპონატი, შესანახად სხვადასხვა პირებსა და ორგანიზაციებს გადაეცათ.
მაგალითისათვის: 1887 წელს, ძველი ხელნაწერები, ასევე არქეოლოგიური ექსპონატები, დავით
სარაჯიშვილის სარდაფებსა და არწრუმის ქარვასლაში მოათავსეს, ხოლო დიდი ზომის
გაზ. ივერია, 1893, 12 ოქტომბერი, №217
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი №481 ა.1 საქმე,120, 21, 626, 293
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მხატვრული ტილოები ალექსანდრე როინაშვილის ბინაში, ხოლო ნუმიზმატიკა 1886 წლიდან
საადგილმამულო ბანკის სეიფებში ინახებოდა. 82
ამგვარი დაფანტვა, ბუნებრივია ნეგატიურად აისახებოდა სამუზეუმო კოლექციებზე და
ხელს უწყობდა მათ დაკარგვა-გაფუჭებას. მაგალითად, 1912 წელს, ახალ ბინაზე გადატანისას,
დაიკარგა 8 ცალი ოქროს მონეტა და ალექსანდრე როინაშვილის ოქროს საბურნუთე.83 სწორედ
ალექსანდრე როინაშვილის მემკვიდრეობა მოექცა ამ ცვლილებათა ცენტრში.
ქართველთა
ექსპონატების

შორის

წერა-კითხვის

ძირითადი

ნაწილი

გამავრცელებელი

სათავადაზნაურო

საზოგადოების

გიმნაზიის

მუზეუმის

(დღვანდელი

ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე სართულზე) შენობაში
ინახებოდა, თუმცა აქაც, საკმაოდ მოკლე პერიოდში, გართულდა მათი მოვლა.
ასევე

რთულ

ვითარებაში

აღმოჩნდა

სათავადაზნაურო

ბანკის

სეიფში

დაცული

ექსპონატებიც.
საზოგადოება თავდაუზოგავად ცდილობდა მუზეუმისათვის შენობის მოპოვებას, თუმცა
ამ გზაზე ერთი გარემოება აბრკოლებდა: წესდების მიხედვით, საზოგადოებას არ გააჩნდა, მიწის
საკუთრებაში შეძენის უფლება. ამიტომ პროცესი 1907 წლამდე გრძელდებოდა, სანამ წესდებაში
სათანადო ცვლილებები არ შევიდა.
1907 წელს დადგა საკითხი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ქონების,
საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოებისათვის გადაცემის და გაერთიანების შესახებ. 1911
წელს, გარდაიცვალა დავით სარაჯიშვილი, რომელმაც თავისი ანდერძით უზრუნველყო,
საზოგადოების მუზეუმისა და წიგნთსაცავისათვის შენობის აგების ხარჯი. 1911 წელს, წერაკითხვის

გამავრცელებელმა

საზოგადოებამ

შეისყიდა

მიწა

ფიქრის

გორაზე,

ხოლო

თავდაპირველი გეგმის სისრულეში მოყვანა, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
ქონების, საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოებისათვის გადაცემა, მხოლოდ 1912 წელს
გახდა შესაძლებელი. მიუხედავად უბინაობისა, ფონდის შემოწრულობანი მაინც იზრდებოდა.
1914 წელს, საზოგადოების მუზეუმმა მონაწილეობა მიიღო ლაიფციგის საერთაშორისო
გამოფენაში.
გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბილისი, 2003 გვ. 174
გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბ, 2003 გვ. 175
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1915 წლიდან, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება აღარ
არის დაკავებული სამუზეუმო საქმით და მისი ძირითადი მისია საგამომცემლო საქმეა.
1925 წელს, უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში, განათლების სახალხო კომისარიატის
დადგენილებით, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მუზეუმი, ბიბლიოთეკა და
არქივი გადაეცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხოლო ეთნოგრაფიული ხასიათის
ნივთები - საისტორიო და საეთნოგრაფო საზოგადოებას, რომელმაც საბჭოთა რეალობაში 1927
წლამდე იარსება და მისი ძირითადი საქმიანობა, კვლევით-ანალიტიკურ მოღვაწეობაში,
სამეცნიერო მიმართულებაში აისახებოდა. ამასთანავე, საზოგადოება აწყობდა გამოფენებს,
აგროვებდა სიძველეებს და იკრებდა თავის წრეში მეცნიერებს, საზოგადო მოღვაწეებს,
ხელოვანებს,

რითაც

ზრდიდა

მუზეუმის

და

კვლევითი

საქმიანობის

მნიშვნელობას

საქართველოში. ამ საქმიანობით, ორგანიზაცია ეროვნულ კერად ჩამოყალიბდა, რომელიც
სისტემატურად ეწეოდა პრაქტიკულ და თეორიულ საქმიანობას. საისტორიო და საეთნოგრაფიო
საზოგადოებამ მნიშვნელოვანწილად გაამდიდრა ისტორიოგრაფია და წყაროთმცოდნეობა,
როგორც დარგები.
1927 წელს, საბჭოთა ხელისუფლებამ, საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების
იურიდიული ლიკვიდაცია მოახდინა.
ამ პროცესების წინაპირობაში, არანაკლებად საინტერესოა საეკლესიო მუზეუმის ისტორია,
რომელიც თავის მხრივ, XIX საუკუნის 80-ან წლებში იღებს სათავეს. ეს ფაქტი, დიმიტრი
ბაქრაძის ძალისხმევის შედეგად განხორციელდა. სანამ, მუზეუმი შეიქმნებოდა, საეკლესიო
სიძველეები ინტენსიურად იკარგებოდა, იძარცვებოდა და ამის მაგალითად, თუნდაც ხახულის
კარედი გამოდგება.
1888 წლის 15 ივლისს, თბილისის სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში, საფუძველი ჩაეყარა
თბილისის საეკლესიო სიძველთსაცავს, მუზეუმს, რომლის ოფიციალური სახელწოდება
შემდეგნაირად იკითხება: ,,საქართველოს საეგზარხოსოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ძმათა
საეკლესიო ძველ ნაშთთა საცავი. 84
მუზეუმის დაარსებამ გადაარჩინა საეკლესიო სიძველეების უმეტესი ნაწილი. იმ პერიოდის
საზოგადო მოღვაწეთა უმრავლესობა მხარს უჭერდა ამ პროცესს. ილია ჭავჭავაძე წერდა:
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გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბილისი, 2003 გვ. 206
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,,დიდი ხანია ლაპარაკი იყო, რომ აქაური სასულიერო წოდება აპირებს სიონთან დააარსოს
მუზეი შესანახად და დასაცველად ძველთა საეკლესიო ნაშთთა,... ჩვენდა სასიხარულოდ ეს
განზრახვა უკვე შესრულებულია და სიონის ჩრდილოეთით, სიონისავე ეზოში დღეს
წამოჭიმულია ლამაზი შენობა მუზეისათვის.“85
ამ საცავში თავმოყრილი იყო როგორც ხატებისა და საეკლესიო სიძველეების დიდი
რაოდენობა, ასევე ხელნაწერთა უნიკალური ნიმუშები.
დიმიტრი ბაქრაძემ ალექსანდრე როინაშვილი მოიწვია სამუზეუმო ნივთების გადასაღებად.
ამავე მუზეუმს, როინაშვილმა რუსუდანის დროს მოჭრილი ოქროს მონეტა გადასცა. 86
საეკლესიო მუზეუმმა ასევე გაიარა სირთულები, რომლებიც ზოგადად მუზეუმების
ახასიათებდა იმ პერიოდში: უსახსრობა, შენობის სიმცირე, კოლექციების მოვლა-პატრონობის
საკითხი

და

სხვა

წვრილმანი

პრობლემები.

ამ

მუზეუმმაც

რამდენჯერმე

შეიცვალა

ადგილსამყოფელი. თავისი არსებობის 10 წლის თავზე, მაგალითად, გააჩნდა 1399 ექსპონატი,
სადაც შედიოდა ხელნაწერები, ეტრატები, სიძველეები, უნიკალური ნივთები, ხატები, ჯვრები
და სხვა.
მუზეუმმა გამოსცა ასევე კატალოგები და ამ პროცესს სათავეში მოსე ჯანაშვილი ედგა.
კატალოგები თარიღდება 1889, 1898, 1913, 1914, 1916 წლებით.
მუზეუმის არსებობაში შეიძლება ეტაპებიც გამოყოს. მაგალითად, პირველ ეტაპზე მუზეუმი
მოძიებით და შეგროვებით საქმიანობაზე აკეთებდა აქცენტებს, ხოლო მეორე ეტაპზე
სამეცნიერო მუშაობას მიეცა ფართო ასპარეზი. იზრდებოდა შემომწირველთა რიცხვიც.
ისევე

როგორც

სხვა

მუზეუმები,

საეკლესიო

მუზეუმიც

მოგვიანებით

გადადის

უნივერსიტეტში, ხოლო შემდეგ საქართველოს მუზეუმში ხვდება, საიდანაც სხვადასხვა
მუზეუმებში ნაწილდება მისი კოლექციები.
1919 -1932 წლებში ყალიბდება და ფორმირდება საქართველოს მუზეუმი. ამ პროცესს ბევრი
სირთულე და გარდაქმნა მოჰყვა, რაც ბუნებრივია კავშირში იყო სოციო-პოლიტიკურ ძვრებთან.
მუზეუმი ინარჩუნებდა ეროვნულ სახეს, თუმცა გარდაქმნებში ემორჩილებოდა საბჭოური
იდეოლოგიის მოთხოვნებსაც.
ი. ჭავჭავაძე, თხზულებანი ორ ტომად, ტ. 2, თბ., 1977, გვ.344
გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბ, 2003 გვ. 214, გაზ. ცნობის ფურცელი,
1897 № 334, 8 სექტემბერი
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3.2. ალექსანდრე როინაშვილი და მისი სამუზეუმო ნივთების კოლექცია
ამგვარი ექსკურსი საქართველოს მუზეუმების ისტორიაში, აუცილებელია იმისათვის,
რათა უფრო ნათლად წრმოჩინდეს ალექსანდრე როინაშვილის როლი სამუზეუმო საქმის
განვითარებაში. როგორც არაერთხელ ითქვა, მან სავარაუდოდ ძალზე კარგად იცოდა უკვე
არსებული მუზეუმების გამოცდილების შესახებ და ალბათ, სტრუქტურაზე მუშაობისას,
იყენებდა

კიდევაც

ამას,

თუმცა

ძირფესვიანად

შეცვალა

მიმართულება

მუზეუმის

საგანმანათლებლო მისიისა, როდესაც მოძრავი მუზეუმი შექმნა და საშუალება მისცა ფართო
მასებს, ადგილზევე გაცნობოდა ქართულ, კავკასიურ, აღმოსავლურ და ევროპულ კულტურულ
მემკვიდრეობას.
მასალა, რომელიც როინაშვილის მოძრავი მუზეუმის კვლევისათვის არსებობს, ძალზე
მრავალფეროვანია: პირველ რიგში უნდა დასახელდეს, როინაშვილის ჩანაწერები საარქივო
მასალებიდან. ისინი მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდიან ყოველი ექსპონატის შესახებ.
არანაკლებ საინტერესოა შემდეგი მასალებიც:
ა) წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ, როინაშვილის გარდაცვალების
შემდგომ, მისი ქონების აღწერა.87
ბ)წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ, როინაშვილის გარდაცვალების
შემდეგ შედგენილი, სამუზეუმო ნივთების რეესტრი. 88
გ) პუბლიკაციები, რომლებიც დაიბეჭდა როინაშვილისა და მისი თანამოაზრეების მიერ
სხვადასხვა გაზეთებში, მუზეუმის დანიშნულების, მისი მისიის, როინაშვილის საქმიანობის
შესახებ, სამუზეუმო საქმესთან დაკავშირებით.89
დ) წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საინვენტარო წიგნი, რომელიც დღეს
დაცულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ხელოვნების მუზეუმში.

ლ. მამაცაშვილი,ალექსანდრე როინაშვილი, წიგნი მეორე, თბ., ლიტერა, 2007, გვ.250-256
იქვე., გვ.257-267
89
ლ. მამაცაშვილი,ალექსანდრე როინაშვილი, წიგნი მეორე, თბ., ლიტერა, 2007 გვ. 181-186, 194-195, 199200, 203-205. 207-208.
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ე) ცნობილი ფოტო, რომელზეც წარმოდგენილნი არიან წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების თაოსნები: ია ეკალაძე,იროდიონ ევდოშვილი, შიო მღვიმელი ალექსანდრე
როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის ფონზე.
ვ)ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში დაცული ფოტოები, რომლებზეც,
აღბეჭდილია როინაშვილის მიერ გადაღებული მისი სამუზეუმო ნივთების კოლექცია.
ზ) პორტრეტები, რომელთა გადაღებისას, როინაშვილი გარკვეულ კომპოზიციას ქმნიდა
ინტერიერში და სამოსში, თავისივე სამუზეუმო ნივთებით.
თ) და ბოლოს, ალექსანდრე როინაშვილის მიერ, სიცოცხლეშივე შექმნილი, 1887 წელს,
სარატოვში გამოცემული კავკასიური მოძრავი მუზეუმის მცირე კატალოგი, სამუზეუმო
ექსპონატების აღწერილობით.90
სამუზეუმო კულტურა იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ალექსანდრე როინაშვილისათვის,
რომ კავკასიური მოძრავი მუზეუმის მცირე კატალოგში იგი, პირველივე თავში გვაზიარებს
მუზეუმის დათვალიერების წესებს. შესაბამისი მითითებებიდან ირკვევა, რომ მოძრავი
მუზეუმის ადმინისტრაცია ელის მუზეუმის კოლექციის გაზრდას, თავისი აგენტურის
მეშვეობით მთელ კავკასიაში და შედეგად, დამატებითი კატალოგებიც იქნება გამოცემული.
ჩვენთვის არ არის ცნობილი, გამოიცა თუ არა სხვა კატალოგებიც. 1887 წლის შემდეგ,
როინაშვილმა კიდევ 11 წელი იცოცხლა აქტიური და დაუღალავი შემართებით. აქედან
გამომდინარე,

დასაშვებია,

რომ სამუზეუმო კატალოგები კიდევ იყოს მიმოფანტული

სხვადასხვა ადგილებში.
კატალოგში მუზეუმის სტრუქტურა თემატურად იყო აგებული: სპილენძის ნივთები,
ბრინჯაოს ხანის ნიმუშები, სამკაულები სხვადასხვა სცენებით, რელიეფებით გაფორმებული
მოოქროვილი და მოვერცხლილი კვარცხლბეკები, სპილენძის თასები, დოქები, ჯამები და
ლანგრები, ჭრაქები, სანათურები, გაქვავებული ნივთები, დიდი რაოდენობით ოქროს,
ვერცხლისა და სპილენძის მონეტები, ძველ მეომართა იარაღი და საჭურველი, მხატვრული
ტილოები, ანატომიური ნაშთები, სხვადასხვა კულტურის ფაიფურისა და თიხის ჭურჭელი,
ქართული და კავკასიური ხელსაქმის ნიმუშები.

Краткий каталог, Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составиль А.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.
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გარდა ამისა, მუზეუმს ჰქონდა სტერეოსკოპული და გრაფოსკოპული კაბინეტები, სადაც
შესაძლებელი იყო საქართველოს და კავკასიის უნიკალური ხედების დათვალიერება. ტექსტი
მთავრდება შენიშვნით, სადაც როინაშვილი აღნიშნავს, რომ ყველა ის ნივთი, რომელიც არ
შევიდა კატალოგში, აღწერილია და რომ ყოველ მათგანს გააჩნია საკუთარი ჩანაწერი. 91
სამწუხაროდ, იმ ნივთების აღწერა, რომლებიც 1887 წლის კატალოგში არ მოხვდა, ჯერეჯრობით
არ არის მოძიებული.
ამ კატალოგის მიხედვით, ალექსანდრე როინაშვილის კავკასიური მოძრავი მუზეუმი,
1887 წლისათვის, ჩამონათვალის მიხედვით, რვაას ნივთს ითვლიდა. თუმცა, ტექსტში ხშირად
გვხვდება პუნქტი, რომელიც აერთიანებს ათ-თხუთმეტ ნივთს. ამიტომ, ჯამურად ნივთების
რაოდენობა დაახლოებით ათასსამასს უტოლდება. სწორედ კატალოგმა მომცა საშუალება, თავი
მომეყარა სამუზეუმო კოლექციისათვის.
როინაშვილის მიერ, ქალაქ სარატოვში გამოცემული კავკასიური მოძრავი მუზეუმის მცირე
კატალოგის მიხედვით შეგროვებული ნივთების ჩამონათვალი ცხადჰყოფს, რომ მან ფართო
ინტერესების

სფერო

შექმნა.

ეს

კატალოგი

საქართველოს

პარლამენტის

ეროვნულ

ბიბლიოთეკაში ინახებოდა. შესავალი გვამცნობს, რომ მუზეუმი კავკასიაში 20 წლის
ურთულესი მოგზაურობის შედეგად დაიბადა. მისი კოლექცია გამქრალი ერებისა და უძველესი
კულტურის ნაშთებს მოიცავს. როინაშვილი იმედოვნებდა, რომ მისი დუცხრომელი სურვილი,
შეეგროვებინა უნიკალური ნივთები, წლების შემდეგ, შესაბამის შედეგს გამოიღებდა და
ისტორიისა თუ არქოლოგიის მსჯელობის საგნად გადაიქცეოდა.
კატალოგში განსაკუთრებით კარგად არის აღწერილი აღმოსავლური კოლექციის
ნიმუშები. ხდება მათი დეტალიზება, მასალისა და მდგომარეობის მიხედვით. მაგალითისთვის
გამოდგება, თუნდაც სპილენძის დიდი ქვაბის აღწერილობა, რომელიც ქართულ თარგმანში
ამგვარად იკითხება (დედანი. იხ. დანართი 3):
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,,1. სპილენძის დიდი ქვაბი (ბრინჯაოს შენარევით) ლომების გამოსახულებით, ოთხი
სახელურით და სხვადასხვა რელიეფური გამოსახულებებით, ნაპოვნია ღუნიბის ოლქში,
დასავლეთ დაღესტანში, ხიდატლის დასახლებაში.
2.

ქვაბი ორი ცხენოსანი მხედრის გამოსახულებით და სხვა ნახატებთან ერთად,

კერპთა თავების გამოსახულებით, ნაპოვნია დასავლეთ დაღესტანში, ინდურ ოლქში,
სანტლადის დასახლებაში.
3.

დიდი ქვაბი ექვსი სახელურით, ცხენის, ან ლომის გამოსახულებით, ცოტაოდენ

დაზიანებული თავით, ნაპოვნია დასავლეთ დაღესტანში, კაიტაგო-ტაბა-სარანსის ოლქში,
ყუბაჩის დასახლებაში.
4.

ქვაბი ცხენოსანი, ხმალამოღებული მხედრების გამოსახულებით, ლამაზი ფორმის

და დღემდე შემონახული, ნაპოვნია დასავლეთ დაღესტანში, ღუნიბის ოლქში, ხიდატლის
დასახლებაში.
5.
ძველი,

პატარა ქვაბი, სხვადასხვა ცხოველების გამოსახულებით, როგორც ჩანს, ძალიან
ნაპოვნია

სამხრეთ

დაღესტანში,

კაიტაგო-ტაბა-სანასის

ოლქში,

ყუბაჩის

დასახლებაში.
6.

პატარა ქვაბი, უბრალო ფორმის, გამოსახულების გარეშე, ძალიან დაზიანებული,

ნაპოვნია დასავლეთ დაღესტანში, ხიდატლის დასახლებაში.
შენიშვნა: ზემოთ აღნიშნული სპილენძის ქვაბები, მეტად ძველია, ლამაზი და
ორიგინალური ფორმისა, შესაძლებელია, იყოს სპარსულ-ასირიული, შეძენილი პირადადა
ბ-ნ როინოვის მიერ, მისი მოგზაურობის დროს კავკასიაში 1884-1887 წელს...“
თანმიმდევრობა და სკრუპულოზური სიზუსტე, ამ ნივთების აღწერაში, ნათლად
მიუთითებს როინაშვილის სურვილზე, სამუზეუმო რეესტრიც კი პასუხობდეს, ეპოქის მაღალ
სტანდარტებს.
მაგალითად, თარგმანში სპილენძის ქვაბის აღწერილობა შემდეგნაირად იკითხება:
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1. სპილენძის დიდი ქვაბი (ბრინჯაონარევი) ლომის გამოსახულებით, ოთხი
სახელურითა და სხვადასხვა რელიეფური გამოსახულებებით, აღმოჩენილია გუბინსკის
ოლქში, დასავლეთ დაღესტანში, დასახლება ხიდატლში. 92
ამგვარ დეტალურ ჩამონათვალს მოსდევს კიდევ შემდეგი, განმარტებითი სახის
შენიშვნა:
,,...ზემოთხსენებული სპილენძის ქვაბები ძალზედ ძველია, ლამაზი და ორიგინალური
ფორმების, შესაძლებელია სპარსულ-ასირიული. შეძენილია პირადად ბ-ნ როინოვის მიერ
კავკასიაში მოგზაურობის დროს 1884 წლიდან 1887 წლამდე.“93
როგორც ჩანს, ალექსანდრე როინაშვილი, გამოთქვამდა ნივთის წარმოშობის
ვარაუდებს და ამისათვის იყენებდა მოსაზრების საფუძვლად გამოთქმას, ,,შესაძლებელია“,
რაც კვლევაში სრულიად მიღებული ფორმაა. დიდი ფორმის ქვაბებით, როინაშვილი იწყებს
თავის კატალოგს და სავარაუდოდ, თორმეტივე ქვაბი, ვიტრინის გარეშე გახლდათ
წარმოდგენილი.
კატალოგში

მოცემულია

ვიტრინების

მიხედვით

დანაწილებული

ექსპონატების

ჩამონათვალი და ისტორიული ეპოქის განმარტებაც. აღნიშნავს ასევე იმ ადგილს, თუ სად
არის მოძიებული ამა თუ იმ ვიტრინის შემადგენლობაში არსებული ნივთები, რომლებიც
შედარებით მომცრო ზომისა იყო. მაგალითად: კატალოგის მიხედვით, პირველ ვიტრინაში
წარმოდგენილი მასალა აღმოჩენილია უძველესი, წარმართული საფლავების გათხრების
დროს, დასახლება ასიხში.
მეორე ვიტრინაში განთავსდა ქალის უძველესი სამკაულები: ყელსაბამები, სამაჯურები,
ქვის ბეჭედი, საყურეები, ძეწკვები, მძივები, ჯაჭვის პერანგების გაქვავებული სპილენძის
ნაწილები. სულ 80 ნივთი. ყველა ეს ნივთი, როინაშვილის ინფორმაციით, ნაპოვნი იყო
დასავლეთ დაღესტანში, სოფელ კადიროვის სიახლოვეს, კვლავ უძველესი წარმართული
საფლავების გათხრისას. გარდა ამისა, იგივე ვიტრინაში ინახებოდა ძველი სლავური ფორმის
სურა, სამოვარი, სპილენძის ჭედური ჭიქა სპარსული და ქართული წარწერებით, სპილენძის
Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА. С. Роиновь. 1887г. Саратовь. გვ.5,
ტექსტის თარგმანი ლ. მამაცაშვილი
93
Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.გვ.5-6,
ტექსტის თარგმანი ავტ. ლ. მამაცაშვილი
92

99

დასაკიდებელი

კანდელიაბრი,

(დაღესტნელების

მიერ

კახეთში

ეკლესიის

ძარცვის

ნადავლიდან) და სპილენძის წყლის ჭურჭელი.
ამ ჩამონათვალსაც აქვს შემდეგი მინაწერი: ,,ყვითელი სპილენძის ნივთები სხვადასხვა
სამკაულებით, ყოფილი უძველესი ერების, რომელნიც აქამდე ცხოვრობდნენ და გაქრნენ.94
ამას მოსდევს თემატურად დალაგებული ნივთები: პოსტამენტები, სხვადასხვა მასალის,
ფორმისა და წარმოშობის თასები, დოქები, სპილენძის ტაშტები და ლანგრები, რასაც მოხდევს
კვლავ შენიშვნა, რომ რვაკუთხა ლანგრები ნომრებით№ 70, 71, 72, 91,92, 94, რომლებიც
სავარაუდოდ ესპანური და გერმანული წარმოშობისაა და მისი აზრით, გერმანული წარმოშობის
ნივთები, 1636 წელს, როდესაც ბრუგმანი და კრაუზე სპარსეთიდან რუსეთში ბრუნდებოდნენ,
გზად ძღვენის სახით დარჩა დაღესტანში. 95
შემდეგი თემატური კოლექცია შედგებოდა ჭრაქებისაგან, გაქვავებული ნივთებისაგან,
ძველ მეომართა ნივთებისაგან.
როინაშვილს მონეტებისათვის კიდევ ერთი, მესამე ვიტრინა ჰქონდა გამოყოფილი,
რომელიც ნახსენებ ცნობილ ფოტოზე, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
კოლექციასთან დაკავშირებით, კარგად გამოჩნდა. მასში ინახებოდა ვერცხლის, ოქროსა და
სპილენძის მონეტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
ამას მოჰყვება სურათების განყოფილება, როგორც საწყისშივე წერს როინაშვილი: ,,ფერწერა
ზეთის საღებავებით ტილოზე, შექმნილი ცნობილი მხატვრის მიერ“96
ანატომიურ განყოფილებაში ინახებოდა იშვიათობანი, რაც დღესაც გაოცებას იწვევს,
თავისი მნიშვნელობით: თავის, შინაგანი ორგანოების, მაგალითად ფილტვის ნიმუშები ჭრილში
და კიდური კანსაფარის გარეშე.
ფაიფურის ჭურჭელს აღმოსავლეთის, აზიისა და ევროპის ქვეყნებიდან, მოჰყვებოდა თიხის
ჭურჭელი და ხელსაქმის ნიმუშების განყოფილება. დასასრულს კი როინაშვილი კიდევ ერთ
შენიშვნას ურთავს, აღწერილობას:
Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.გვ. 7.
ტექსტის თარგმანი ავტ. ლ. მამაცაშვილი
95
Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.გვ. 15-16.
ტექსტის თარგმანი ავტ. ლ. მამაცაშვილი
96
Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.გვ. 19.
ტექსტის თარგმანი ავტ. ლ. მამაცაშვილი
94

100

,,ყველა ნივთს, რომელიც შეისყიდა მუზეუმმა კატალოგის დაბეჭდვის შემდეგ და არ არის
შესული ამ კატალოგში, გააჩნია ცალკე ჩანაწერი მისი მნიშვნელობის შესახებ.“97
მიუხედავად იმისა, რომ როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ, შემორჩენილია მისი
ქონების,

მემკვიდრეობის

აღწერები,

დავთრები,

რეესტრის

ჩანაწერები,

კვლევის

წარმოებისთვის, გადამწყვეტი როლი, მაინც მცირე კატალოგმა ითამაშა.
იმისათვის, რომ კოლექციის სხვადასხვა ადგილას გაფანტული ნიმუშების მოძიება და
იდენტიფიცირება სრულყოფილად წარმართულიყო, ბუნებრივია ამ პროცესში ჩაერთო
სპეციალისტთა და მეცნიერთა ჯგუფი, ირინა კოშორიძის, 98 მარინა დგებუაძის 99 და რეიჩელ
ვარდის,

100

აღმოსავლური ნივთების ბრიტანელი ექსპერტის თაოსნობით. როინაშვილის

კოლექციაში ლითონნაკეთობებს, თიხისა და ფაიფურის ჭურჭელს, რომელთა დათარიღება ჩვ. წ.
მე-7-დან მე-19-ე საუკუნითაა აღნიშნული, ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ადგილი
უჭირავს. სწორედ ამ ნაკეთობების მოძიება და იდენტიფიცირება მოხდა ხელოვნების მუზეუმის
აღმოსავლეთის ფონდსაცავში. პროცესმა სამ წელს გასტანა, თუმცა მისმა შედეგებმა ყოველგვარ
მოლოდინს გადააჭარბა და წარმოდგენა როინაშვილის მუზეუმის შესახებ, კიდევ უფრო
გაამდიდრა.
ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ

გადაღებულ ფოტოზე,

სადაც

აღბეჭდილია მისი კოლექცია საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
ერთ-ერთ ოთახში, უამრავი ნივთია დაფიქსირებული. ამ ფაქტმაც შეუწყო ხელი როინაშვილის
კოლექციების დადგენა-იდენტიფიცირებას .101
იდენტიფიცირების პროცესი რამდენიმე საფეხურისაგან შედგებოდა: აუცილებელი გახდა,
საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დავთრებისა და ოქმების

Краткий каталог , Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составильА.С. Роиновь. 1887г. Саратовь.გვ. 23.
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შესწავლა, მათი ინფორმაციის კვალდაკვალ იმ ნივთების ძიება, რომლებიც სხვადასხვა
ინსტიტუციებში იყო გადანაწილებული. ამას საფუძვლიანად შეუწყო ხელი, თვით ალექსანდრე
როინაშვილის მიერ, 1887 წელს შედგენილმა სამუზეუმო კატალოგმა, სადაც განსაკუთრებით
დეტალურად იყო აღწერილი აღმოსავლური ნივთები. იმ ფაქტმა, რომ როინაშვილის მიერ
გადაღებული მისი კოლექციის ფოტოები დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი
ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის არქივში, კიდევ უფრო გააადვილა ნივთების ამოცნობის
პროცესიც.
როინაშვილზე

მესამე

რესტავრაცია-კონსერვაცია,

წიგნის
რაც

გამოცემასთან
შეასრულეს

დაკავშირებით,
საქართველოს

მოხდა

ამ

ეროვნული

ნივთების
მუზეუმის

რესტავრატორებმა. იდენტიფიცირებული და რესტავრირებული კოლექცია, საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმშია დაცული,
ხოლო რამდენიმე ნივთი სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში
ინახება.
ალექსანდრე როინაშვილის დაუღალავი ძიებისა და შემგროვებლობითი საქმიანობის
შედეგად, შეიქმნა ისლამურ ლითონნაკეთობათა (მე-7-ე ს-დან მე-19 -ს ჩათვლით), ფაიფურის,
კერამიკის და მარმარილოს ნიმუშების კოლექცია, რომლის მნიშვნელობაც ნათლად მეტყველებს
იმაზე, რომ როინაშვილი თავისი ეროვნული მრწამსით, ცნობიერებით და ინტუიციით,
შეუფასებელ სამუზეუმო საქმიანობას ეწეოდა.
კვლევისას, თავისდაუნებურად იბადება კითხვა, თუ რატომ დაიწყო თავისი მოძრავი
მუზეუმით მოგზაურობა თემურხანშურადან ალექსანდრე როინაშვილმა? მიუხედავად იმისა,
რომ იმ პერიოდის თბილისი, ბუნებრივია კულტურულ-ისტორიული ცენტრია კავკასიაში,
თემირხანშურაც ძალზე მნიშვნელოვანი ქალაქია თავისი მემკვიდრეობითა და ისტორიული
დატვირთვით.
თემირხანშურას შესახებ ლეგენდაც არსებობს, რომლის მიხედვითაც, ქალაქი თემურ
ლენგის ტბის ადგილას გაჩნდა. 1860-იანი წლებიდან, ეს ქალაქი დაღესტნის ადმინისტრაციული
ცენტრი იყო. გარდა ამისა, ის ავარიის მთავრების, ცნობილი ყუმუხური და რუსული გვარის,
ტარკოვსკების რეზიდენციასაც წარმოადგენდა.
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თემირხანშურა სხვდასხვა კონფესიების თავშეყრის ადგილიც იყო. აქ ცხოვრობდნენ
მუსულმანები, მართლმადიდებლები, ებრაელები, შიიტები, სუნიტები, გრიგორიანელები,
კათოლიკეები, პროტესტანტები.
ქალაქი უამრავი სასწავლო და სასულიერო დაწესებულებებით იყო სავსე: ქალთა
გიმნაზიები, სამხედრო ჰოსპიტალები, ტიპოგრაფია, ფოტოსტუდიები. თემურხანშურაში
სავაჭრო ქსელი ერთ-ერთი წამყვანი სასიცოცხლო მოვლენა გახლდათ. დღეს, თემირხანშურას
ბუინაკსკი ჰქვია.
ქალაქის მდიდარმა სასიცოცხლო და ისტორიულმა ფუნქციებმა, განაპირობეს ალექსანდრე
როინაშვილის მიერ, სავარაუდო კონტაქტების არსებობაც კოლექციონერებთან, სამეცნიერო
წრეებთან, ანტიკვარიატით მოვაჭრე დილერებთან, უბრალოდ ისტორიით დაინტერესებულ
ადამიანებთან.
როინაშვილს მჭიდრო კონტაქტი აკავშირებდა რუსეთის არქეოლოგიური საზოგადოების
თავმჯდომარე, ალექსეი ბობრინსკისთან. როგორც ჩანს, მათ ხშირი ურთიერთობა ჰქონდათ,
ვინაიდან

ერთ-ერთი

წერილი,

რომელც

თვითონ

ბობრინსკიმ

მიწერა

როინაშვილს,

ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ იგი სხვადასხვა კითხვით მიმართავდა მეცნიერს და უგზავნიდა
ნივთებს.
წერილი დაწერილია 1886 წელს. ის ვრცელია და იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მასში
ჩნდება როინაშვილის მუდმივი ძიებისა და კვლევის ნიშნებიც. ბობრინსკი ინტენსიურად
საუბრობს ლურსმული დამწერლობის დიდი ზომის ქვებზე, რომელთა შესასყიდად, ის კიდევ
დამატებით კონსულტაციებს გეგმავს და ფასზეც უთანხმდება ალექსანდრეს. ამასთანავე,
პარალელურად, განიხილავს თიხისა და მინის ექსპონატების ფასს და რაც მთავარია,
წარმატებებს უსურვებს როინაშვილს მომავალ არქეოლოგიურ გათხრებში (იხ. დანართი 4 ).102
არსებობს წერილი, სადაც ალექსანდრე როინაშვილი ბობრინსკისთან ლურსმული
დამწერლობის, სამეფო მიღებებისა და სხვადასხვა ცერემონიალების გამოსახულებიან
რელიეფებთან დაკავშირებით საუბრობს. 103 ეს ექსპონატები დღეს მოძიებულია და შალვა
ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ინახება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი #481, ა. 1, საქმე 98
ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი, წიგნი მეორე, თბ., ლიტერა, 2007, გვ.181
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ცხრა დასახელების ექსპონატი წარმოადგენს მეცხრამეტე საუკუნის ირანული შენობების
არქიტექტურულ დეტალებს, დამზადებულს მარმარილოსაგან. რელიეფები შეტანილია
როინაშვილის მოძრავი მუზეუმის კატალოგშიც, თან აღინიშნება, რომ ისინი აღმოჩენილია
წმინდა ქალაქ ქერბალას მშენებლობისას. ალექსანდრე როინაშვილს ისინი ძველი ეპოქის
ძეგლად

ჰქონდა

მიჩნეული.

როინაშვილმა

ნივთები

ბობრინსკის

გაუგზავნა

მათი

მნიშვნელობის გამოსარკვევად, ხოლო ამ უკანასკნელმა ისინი დიდი ხნის მანძილზე დაიტოვა
და მხოლოდ დაჟინებული თხოვნის შედეგად დაუბრუნა მფლობელს შენიშვნით, რომ ისინი
ნაყალბევია. გზავნილს ორი ქვა აკლდა, რომელთა შესახებ, როინაშვილმა მიმართა ბობრინსკის,
რომელმაც იუარა ეს ფაქტი. დიმიტრი ბაქრაძისადმი მიწერილ წერილში, იგი მკაცრად
აპროტესტებს ბობრინსკის ბრალდებას ქვების სიყალბის შესახებ და ამბობს რომ ამგვარი
უსაფუძვლო ბრლდებები ადრეც მოუსმენია.
როგორც ვხედავთ, ბობრინსკი საქმის კურსში იმყოფებოდა როინაშვილის დაუღალავი
ძიების შესახებ და ძალზე ფასეულად მიაჩნდა მის მიერ აღმოჩენილი ნივთები, ექსპონატები,
დიდი ინტერესით იკვლევდა მათ წარმოშობას და პასუხობდა ალექსანდრეს კითხვებს. თუ
გავითვალისწინებთ, რა პიროვნებად იცნობდა ბობრინსკის იმ ეპოქის საზოგადოება, ადვილი
მისახვედრი იქნება, თუ რამდენად ღრმად და საქმის ცოდნით უდგებოდა როინაშვილი
სამუზეუმო კვლევასაც. მის მიერ გაგზავნილი ექსპონატები, მისი კითხვები მიმართული იყო
იმპერიის

ერთ-ერთი

ყველაზე

მნიშვნელოვანი

მეცნიერის,

არქეოლოგისა

და

კოლექციონერისადმი, რომელიც თავის მხრივ მზად იყო, იმპერატორისთვისაც კი წარედგინა
როინაშვილის გზავნილები, პერპექტივით, რომ მონარქი შეიძენდა მათ ერმიტაჟისათვის - ამას
წერილშივე ვკითხულობთ.104
მას

შემდეგ,

რაც

როინაშვილის

მოძრავი

კავკასიის

მუზეუმი

თემირხანშურადან

სამოგზაუროდ დაიძრა და მრავალ ქალაქში დაბას თუ დასახლებაში უჩვენა თავისი კოლექცია,
მუზეუმმა გარკვეული რეზონანსი გამოიწვია. მასზე წერდნენ კორესპოდენტები, პრესაში
ჩნდებოდა ფაქტები და მუზეუმის აღწერილობანი.
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არა მხოლოდ კორესპოდენტები, არამედ იმ პერიოდის საზოგადო მოღვაწენიც აქტიურად
ეხმაურებოდნენ როინაშვილის მოძრავ მუზეუმს, რომლის პოპულარიზაციისთვის, თვითონ
როინაშვილიც არ იშურებდა ძალ-ღონეს და მოგზაურობის დეტალებს დაუზარელად აცნობდა
ხოლმე პრესას, ისევე როგორც პერსპექტივებს.
მაგალითად მოვიყვან, გამორჩეულ ინფორმაციას სხვადასხვა გაზეთებიდან:
გაზ. ,,დროება“
,,... აგერ ერთ წელიწადზე მეტია, რაც დაღესტანში იმყოფება ჩვენი ქართველი ფოტოგრაფი
ალექსანდრე როინაშვილი. შემოჰყვა დაღესტანს სამხრეთიდან, სადაც სხვათა შორის გადაიღო
სურათი ქ. დარუბანდისა, რომელი ძველ დროს, მეფე მირიანის მეფობაში ეკუთვნოდა
საქართველოს ტახტსა და აქაურ მცხოვრებთა მაშინ უწოდებდნენ ,,ძურძუკეთად“. აქედან
შემოდგომას მივიდა თემირ-ხან-შურაში, ზამთარი 1881-1882 წლებში გაატარა აქა ღვაწლში,
შემდეგ გაზაფხულდა თუ არა, გაემარტა დაღესტნის მთებში, იმ განზრახვით, რომ რაიმე
შეეძინა კიდევ საქართველოს ისტორიისათვის და ანტროპოლოგიისათვის, თუმცა ამ
განზრახვის აღსრულებას, დიდი ხარჯის გარდა, ბევრი გაჭირვება და ჯაფა მიუძღოდა
საშინელს გზებზე სიარულით, მაგრამ ჩვეულებისამებრ ყოველივეს სძლია შემწეობითი თავის
დაუდგრომელი ენერგიისა...
... გადაიღო სურათები და სახენი მთაში მცხოვრებთა სხვადასხვა გვარის ხალხისა, აგრეთვე
აღწერა ცხოვრება ჩვეულება მდებარეობა შესანიშნავ ადგილთა... ამის გარდა მოიპოვა ნივთები
და ფულები ძველთა საუკუნეთა, ეხლა მთებში ნაპოვნი მცხოვრებთაგან სასარგებლოდ
ქართულის ნუმიზმატიკისა... “105
ალექსანდრე

როინაშვილის

საქმიანობის

დეტალური

აღწერა,

ფაქტია

იმ

ეპოქის

მკითხველისათვის დიდი ინტერესის ობიექტს ქმნიდა. წერილიდან ნათლად ჩანს, რა
ამოძრავებდა როინაშვილს, რა მიზნები ჰქონდა მას, როგორც მკვლევარს და სამუზეუმო საქმის
ინიციატორს. მისი მიზნები კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება წერილში, რომელიც მან დიმიტრი
ბაქრაძეს მისწერა. წერილი ვრცელია, მაგრამ მისი მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ
აუცილებლობად მიმაჩნია, საკმაოდ ვრცელი მონაკვეთების ციტირება.
წერილს როინაშვილი დაღესტნიდან, ქალაქ შუშადან აგზავნის, 1885 წლის 2 დეკემბერს:

გაზ. დროება, №12, 1883
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,,... დაღესტანში მცხოვრებლებთაგან ვიყიდე ოცდაათამდენ ძლიერ კარგი და შესანიშნავი
ნივთები, მათ შორის ეხლა გიგზავნით ცხრამეტს ფოტოგრაფიასა, რომელნიც გადაღებულნი
არიან ჩემს ნივთებიდან. გარდა ამისა, გიგზავნით ორ სურათსა, რომელნიც ადგილობრივ მე
გამოვხატე, კუბაჩის ძველი მეჩეთის კედლებიდგანა და რომელიც ნამდვილს ამტკიცებს, რომ ეს
მეჩეთი ოდესმე ყოფილა ქრისტიანთა ეკლესია. ამ სურათთან ერთად, გიგზავნით მოკლე
შენიშვნასა კუბაჩინელებზე, რომელნიც ამოვკრიფე ძველი თათრების ისტორიითგამა...106
ბატონო დიმიტრი! ეხლა ორიოდე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ ჩემს მოგროვილ ნივთებზე
და ჩემს განზრახვაზედ. ამგვარი ნივთების შეძენა და მოპოვება ისე მეხალისება და ისე მიყვარს,
რომ თითქმის ყველაფერს ნაკლებულობას დიდი სიამოვნებით ავიტან ხოლმე ოღონდ კი
შევიძინო და შევმატო რამე ჩემ კოლექციასა. აი ამგვარი ხასიათის წყალობით დღეს თითქმის
ექვსასი ნაჭერი ნივთი შევიძინე და ვაპირებ მოძრავი მუზეუმის გამართვას. პეტერბურგიდამ
ჩამოვიტანე ბლომად სტერეოსკოპები და გრაფოსკოპები, რომელნიც ჩემს მუზეუმს შევუერთე
და ამ ოფტიკური შუშების შემწეობით მშვენიერად სჩანან ფოტოგრაფით გადაღებულნი
სხვადასხვა შესანიშნავი სურათები კავკასიისა, ასე რომ ყველა ჯური ხალხისთვის არი
სასიამოვნო სანახავი. ამგვარი მუზეუმის შედგენა მისთვის განვიზრახე, რომ მინდა ჩემი
სიცოცხლის შემდეგ დავუტოვო წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებასა, საიდანაც
ექნება მუდმივი შემოსავალი თუ საქმეს კარგად აწარმოებს...
... უმორჩილესად გთხოვთ მაცნობოთ როდესაც მიიღებთ ამ ამანათსა და ბრძანოთ თქვენი
აზრი ჩემს განზრახვაზე.
დავშთები თქვენი დიდხანს სიცოცხლის მსურველი და მონა თქვენი ალექსანდრე
როინაშვილი. ქალაქი შუშა. 1885 წ. 2 დეკემბერი. “107
როგორც ჩანს, როინაშვილმა კარგად გაიაზრა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის
საკუთარი კვლევის შედეგები და როგორც ყოველთვის, რჩევისათვის სპეციალისტს მიმართა.
ფაქტია, რომ მოძრავი მუზეუმის შექმნის განზრახვა მას უკვე 1885 წელს გააჩნია და ამისათვის
ტექნიკური აღჭურვილობისა და მუზეუმის ფორმის შესახებაც კონკრეტული წარმოდგენა აქვს.
106

ეს ნახატები, დღემდე დაკარგულია და მათი კვალის აღმოჩენა შეუძლებელია ამ ეტაპზე. ლ.
მამაცაშვილი
107
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი # 481, ა 1, საქმე 96
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გარდა შემეცნებითი ფუნქციისა, მისთვის მუზეუმი ვიზუალური დარგიცაა თავისი
აუცილებლობებით და როინაშვილს ეს კარგად აქვს გაცნობიერებული. ის დამთვალიერებელს
სთავაზობს ინფორმაციას, რომელიც თავის მხრივ, ვიზუალური არტეფაქტებით იქნებოდა
გამყარებული და უთუოდ დაამახსოვრებდა თავს ნებისმიერ ვიზიტორს. დამთვალიერებელს
როინაშვილი ორ ვერსიას სთავაზობს: თხრობითს და ვიზუალურს. აქედან, ყოველი მათგანი
დაიმახსოვრებდა რომელიმეს მაინც. ეს ფორმა უდაოდ გახდებოდა ნოვაცია, რომელიც დღესაც,
ოდნავ სახეცვლილი ტექნოლოგიის ხარჯზე, გამოიყენება საგანმანათლებლო სისტემაში.
მეცხრამეტე საუკუნის ქართული, რუსული და უცხოური პრესა, განსაკუთრებულ აქცენტს
ალექსანდრე როინაშვილის კოლექციის აღმოსავლურ ნაწილზე აკეთებდა, როგორც უნიკალურ
და თვითმყოფად ნივთებზე.
კავკასიაში ეს ერთადერთი მოძრავი მუზეუმი იყო, რომელიც ქართული, აღმოსავლური,
კავკასიური,

დასავლეთ-ევროპული

კულტურის

უნიკალურ

ნიმუშებს

უჩვენებდა

საზოგადოებას და ამით მუზეუმისა და ისტორიული სიძველეების პოპულარიზაციას ახდენდა.
ეს ფაქტი ფიქსირდება იმ პერიოდის პრესის მონაცემებში, საგაზეთო პუბლიკაციებში, პირად
არქივში, სხვადასხვა წერილებში, რომლებსაც წერდნენ როგორც როინაშვილი, ასევე მისი
თანამედროვენი - ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები და მეგობრები.
კიდევ ერთი ფაქტი, რომელსაც ხაზი უნდა გაესვას, ის არის, რომ ალექსანდრე
როინაშვილი თვითნასწავლი მკვლევარი იყო. მისი დამოკიდებულება საქმესთან, ყველა
მონაკვეთში ავლენდა დაინტერესებულ და ერთგულ მკვლევარს, თუმცა საიდან შეიძინა და
როდის მოახერხა მკვლევარისათვის აუცილებელი ძიების ცოდნა, დღემდე კითხვებს ბადებს.
თბილისდან

დაღესტანში

წასული

როინაშვილისათვის,

ვფიქრობ,

ერთი

წლის

განმავლობაში შეუძლებელი იქნებოდა ამგვარი ცოდნისა და გამოცდილების დაგროვება.
სავარაუდოდ, მან ჯერ კიდევ ფიოდორ ხლამოვთან ხელობის შესწავლის პროცესში
დაიწყო სიძველეთა შესწავლისა და შეკრების საქმე და არქეოლოგიამ გაიტაცა.
გაზეთი ,,ივერია“, 1887 წელს, როინაშვილის მუზეუმის ასტრახანში ყოფნის დროს
იტყობინება რომ:
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,,როინაშვილს მოუვლია კავკასია, თითქმის ოცი წლის განმავლობაში უმხნევია და დიდის
მეცადინეობით შეუკრებია ძვირფასი საისტორიო და საარქეოლოგიო კოლექცია.“108
ამავე გაზეთში ვკითხულობთ:
,,ოცი წელიწადია რაც ბ-ნი ალ. როინაშვილი წინაპირველად დუშეთში მცხოვრებელი, კაცი
უფულო, უმწეო და ხელშეუწყობელი, მოეკიდა ამ მუზეუმისათვის კოლექციის შედგენას და
შეაგროვა მრავალი ძვირფასი ნივთი ძველის-ძველი ხელოვნებისა და ხელსაქმისა... ოცი
წელიწადი იბეჯითა, იღვაწა, იმეცადინა და დღეს ამისთანა ძვირფასი გრძნობით დააგვირგვინა
საქმე.“ 109
კიდევ ერთი ფაქტი მეტყველებს იმაზეც, რომ თბილისში 1886 წელს, როინაშვილი უკვე
აგროვებდა სამუზეუმო ნივთებს. ამ წლითაა დათარიღებული მისი წერილი.
მართალია, ალექსანდრე როინაშვილს არ მიუღია პროფესიული განათლება ისტორიასა და
არქეოლოგიაში, მაგრამ მისი ინტუიცია, უტყუარი ალღო, სამუზეუმო პროცესის ცოდნა,
თითქმის შეუცდომლად კარნახობდა მას, თუ რა ნივთთან ჰქონდა საქმე. გარდა ამისა, როგორც
აღინიშნა, როინაშვილი, როგორც თვითნასწავლი მკვლევარი, ნებისმიერ თეორიულ და
პრაქტიკულ პროცესებს აკვირდებოდა და ითვისებდა. ის საკმაოდ ხშირად მართავდა
კონსულტაციებს პროფესიონალებთან - დიმიტრი ბაქრაძესა და ალექსანდრე ხახანაშვილთან.
1887 წლის 30 დეკემბრის გაზეთ ,,ივერიაში“, ალექსანდრე ხახანაშვილი მოსკოვიდან აქვეყნებს
წერილს, სათაურით ,,როინაშვილის მუზეუმი მოსკოვში“, სადაც ვკითხულობთ:
,, ... როინაშვილის მუზეუმი წარსულის თვის გასულს გაიმართა და კარგა ბლომად
მოაწყდნენ სალადოვნიკოვის პასაჟს ცნობის მოყვარენი. პროფესორმა ანუჩინმა დიდად შეაქო
გაზ. ,,Рус. Вед.“-ში მოღვაწეობა და ძვირფასი ნივთები ბ-ნ როინაშვილისა, პროფ. მილლერმა
მოისურვა რამდენიმე ნივთის შეძენა იმის მუზეუმიდან, ბ-ნ ნიკოლსკიმ, საარქეოლოგიო
საზოგადოების მდივანმა, მიაქცია ყურადღება ასირიულ წარწერებს პატარა მარმარილოს
ქვებზედ და მიიწვია ბ-ნი როინაშვილი საარქეოლოგიო საზოგადოების კრებაზედ. ისეთი
ძვირფასი და იშვიათი სანახავი ნივთები მოიტანა მოსკოვში, რომლის ბადალიც არც
რუმიანცევის, არც საისტორიო მუზეუმში არ მოიპოვება. ბ-ნ როინაშვილის მუზეუმი თვალგაზ. ივერია 1887 24 სექტემბერი, №198
იქვე.,
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საჩინოდ გვიხატავს მთელს ძველს კულტურას, ... მის მიერ ნაპოვნი ნივთები იმით, რომ იგინი
აშკარად გვიმოწმებენ, რომ კავკასიას ხშირად მისვლა-მოსვლა ჰქონია ინდოეთსა, ჩინეთსა,
ეგვიპტესა, ასირიასა, საბერძნეთსა, რომსა და მთელს დასავლეთს ევროპაში... ბ-ნ როინაშვილის
მუზეუმში მოიპოვება ფული რომის რესპუბლიკისა, საბერძნეთის, შვეიცარიის, გერმანიის,
საქსონიის, იტალიის და სხვა. ამას დაუმატეთ ფული სასანიდებისა (VII ს.) ებრაელთა, სომეხთა,
რუსთა (რომანოვის სახელობისა) ძველი ფული კერპთა გამოსახულებითა, თამარის დროის
ფული, რომელზედაც შემდეგი ემბლემაა: გამოსახულია სასწორი, სამყარო, კვერთხი, გვირგვინი,
შემდეგ თათრული ფული ქართულის ემბლემითა: ჰნახავთ ამას და მაშინ დარწმუნდებით, რა
განძია ის ორი ფიცარი, რომელზედაც სანუმიზმატო ნაშთებია დაფენილი.
აქ ნახავთ ბევრ ნაშთს იმ დროის, რომელსაც ბრინჯაოს ხანა ეწოდება. ბევრია მუზეუმში
ეგვიპტელთა აპისი - პაწაწინა ხარი, თხები, ირემი, ხანჯლები, ცულები და სხვა. თქვენს
ყურადღებას უნებლიედ მიიქცევენ დიდრონი სურები ასირიელთა, სპარსთა, ებრაელთა და
სხვადასხვა ჩუქურთმებით და სურათებით...
... ყველა ნივთების ჩამოთვლა საჭირო არ არის. მოხსენებული ნაშთებიც საკმარისია, რომ
მკითხველმა წარმოიდგინოს ეს პატარა, მეტად ძვირფასი და შესანიშნავი მუზეუმი.“110
ფაქტია, როინაშვილის კოლექციამ იმდენად დიდი რეზონანსი გამოიწვია, რომ იმ
პერიოდისათვის ისეთი ცნობილი მეცნიერები, როგორებიც იყვნენ ისტორიკოსი მკვლევარები
დიმიტრი ანუჩინი, საიმპერატორო საარქეოლოგიო საზოგადოების მდივანი მიხეილ ნიკოლსკი,
პროფესორი მილერი, გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ და მილერმა ნივთების შესყიდვაც
კი მოინდომა. ისეთ ვრცელ იმპერიაში, როგორიც იმ ეპოქის რუსეთი გახლდათ, ამგვარი
ინტერესის გამოწვევა საკმაოდ რთული უნდა ყოფილიყო. ალექსანდრე ხახანაშვილი ამ
კოლექციას, ცნობილი რუსი კოლექციონერის, ნიკოლაი რუმიანცევისა და საისტორიო
მუზეუმების კოლექციებს ადარებს. ამ წერილში აქცენტები კეთდება ასირიულ წარწერებზე და
მარმარილოს პატარა ფირფიტებზე, ასევე ნუმიზმატურ ნაშთებზე, საიდანაც ვიგებთ, რომ
ნუმიზმატიკის კოლექციას აგრეთვე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია როინაშვილის მუზეუმში.
რუსული პრესა დიდი ყურადღებას უთმობს ამ მოვლენას და ამის დასტურად, კიდევ
ერთი

საინტერესო

წერილი

არსებობს,

მრავალთა

შორის,

სახელწოდებით

,,კავკასიის

გაზ. ივერია 1887, №274, 30 დეკემბერი
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არქეოლოგიური მუზეუმი, ა. როინაშვილი ასტრახანში“. წერილი გაზეთმა ,,ივერიამ“ დაბეჭდა
1887 წელს:
,,...ვურჩევ ყველას, ვისაც კი საინტერესოდ მიაჩნია ნახვა უძველესის ხელოვნების
ნივთებისა, დაათვალიეროს ,,კავკასიის მუზეუმი“ ბ-ნის როინაშვილისა... საჭიროდ არ
მიგვაჩნია სათითაოდ ყველა იშვიათი სანახავი მუზეუმისა... იქ ნახავთ ასირიის ნივთებს,
მაგალითად ყალიბში ჩამოსხმულს სპილენძის ქვაბებს, რომლებსაც გარედამ მშვენიერი
ამობურცული ქანდაკებანი აქვთ, მარმარილოს ქვებს ასეთისავე ბარელიეფებით. ფილაქანს
ლურსმულის ზედ - წარწერებით... სპარსულს ჭურჭელს... სევადით მორთულს, საომარ იარაღსა
და საჭურველს, ფულს და სხვანი... ბევრია მუზეუმში ნივთი ინდოური, სომხური, ქართული და
სხვა... აკვირვებს კაცს თავისი სიძველითა (ასეთია, მაგალითად ბრინჯაოსაგან გაკეთებული
ნივთები), ან კიდევ თავის ხელოვანის ნაკეთობითა, რაიცა ცხადად ამტკიცებს ზოგიერთის
ძველებურ ერის ხელოვნების მაღალ-ხარისხოვნობასა აზიაში...
... ნივთები მუზეუმისა აწყვია შუშებით მოწყობილ ყუთებში. კედლებზე ჰკიდია, რაც
უფრო დიდრონი სანახავია. დიდი დასტები, სინები, ბლუდები, და სხვანი. კედლებზედვე
ჰკიდია... კარგად დახატულ ტილოებზე კავკასიის ბუნების სურათები - როგორც, მაგალითად,
მცხეთის, წმინდა ნინოს მონასტრის, ყაზბეგის მთისა, არარატისა, გუნიბის, შამხალის სასახლისა
და სხვანი. კედლებზედვეა გამოკიდებული საომარი საჭურველნი: ფარები, ჩაჩქნები, მშვილდისარი...
პირველ დღეს მუზეუმის გამართვისას, ესე იგი 8 სექტემბერს, შემოსულა მუზეუმის კასაში
80 მანეთი, მეორე დღეს 127 მანეთი და მესამე დღეს 112. ბ-ნი როინაშვილი აპირობს ასტრახანს
დარჩენას სექტემბრის 25-მდე. შემდეგ როინაშვილი აპირობს წასვლას რუსეთის სხვა უფრო
დიდს ქალაქებში: სარატოვს, სამარას, შემდეგ მოსკოვს, პეტერბურგს და ბევრგან კიდევ სხვაგან.
პეტერბურგში

პატივცემულს

როინაშვილს

განზრახვა

აქვს

გააკეთებინოს

თავისი

მუზეუმისათვის სანთლის სურათები თამარ მეფისა და სხვა ბრწყინვალე საისტორიო
მოღვაწეთა...
... ერთს ასტრახანელს მდიდარს გერმანელს უთხოვნია კიდეც მისთვის, რომ წაჰყვეს
ბერლინში და უძლევია ამისთვის 6.000 მან. მაგრამ ბ-ნი როინაშვილი არ დათანხმებულა, იმ
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იმედით, რომ თუ მუზეუმის საქმე კარგად წავიდა, თვით მე კარგად მივაღწევ ბერლინამდე
სხვის დაუხმარებლადაო...
დასასრულ, არ შეგვიძლიან არა ვსთქვათ... რომ სწორედ გასაკვირველია, როგორ შეძლო
ყველა ეს ერთმა კაცმა, ერთის კაცის ღონემ, ერთის კაცის შრომისმოყვარეობამ.“111
ამ წერილის და სხვა უამრავი მასალის კვალდაკვალ, ინფორმაციის მოძიება დღეს არ
შეიძლება იყოს სრულყოფილი, ვინაიდან რუსეთში და უცხოეთში გამოქვეყნებული მასალები,
ისტორიული

სირთულეების

პერიოდებში

დაიკარგა

და

დაიფანტა.

როინაშვილის

გარდაცვალების შემდეგ, ეს პრესა ჯერ კიდევ არსებობდა თავისი სრული სახით, თუმცა
სამწუხაროდ ნათესავებმა, მისი მოვლა-პატრონობა ვეღარ შეძლეს.
ალექსანდრე როინაშვილის კოლექციის ნივთების ნაწილი მსოფლიოს ერთ-ერთი
უდიდესი მუზეუმის, ერმიტაჟის კოლექციაშიც ინახება, სადაც შესულია ალექსეი ბობრინსკის
კოლექციიდან. 112
როგორც ჩანს, რუსეთში არსებული რეზონანსი, მრავლისმეტყველია სამუზეუმო საქმის
მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ვინაიდან იმპერიის შესაძლებლობები ბუნებრივია საკმაოდ
დიდი იყო, მაგრამ როინაშვილის საქმიანობა მაინც ბადებდა ინტერესს და გაოცებას. გარდა
საქმისადმი

ერთგულებისა,

ალექსანდრე

როინაშვილი

ორგანიზებულად

წარმართავდა

სამუზეუმო საქმიანობას და როგორც პრესის მიმოხილვიდან ჩანს, არ იყო ორიენტირებული
რომელიმე ერთ მიმართულებაზე. აღმოსავლური, ევროპული, აზიური, კავკასიური, ქართული
ნივთები მკაცრ აღრიცხვასა და მაქსიმალურად დაზუსტებულ ინფორმაციას აწვდიდნენ
დამთვალიერებელს.
ეპოქაში, როდესაც ახალი ტექნოლოგიები ისტორიული თვალსაწიერის გაფართოების
საშუალებებს მწირად ფლობდა, ბუნებრივია ამგვარი მრავალფეროვნება დიდ მნიშვნელობას
იძენდა.

გაზ. ივერია, 1887, №198, 24 სექტემბერი
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ. 15-19
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ისლამური ლითონნაკეთობები როინაშვილის კოლექციიდან
ალექსანდრე

როინაშვილის

მოძრავი

მუზეუმის

განსაკუთრებულ

ღირებულებას

წარმოადგენს აღმოსავლური ექსპონატები. მათი უმრავლესობა, ისლამური წარმოშობისაა.
მესამე

წიგნში

როინაშვილის

შესახებ,

წარმოდგენილია

უკვე

იდენტიფიცირებული

აღმოსავლური სამუზეუმო ნივთები.
მისი მუდმივი სურვილი, მოეძიებინა ექსპონატები სხვადასხვა ტერიტორიებიდან,
მოსალოდნელ შედეგს აღწევდა და საბოლოოდ მრავალფეროვან სურათს ვიღებთ. როგორც
ამბობს, ბრიტანელი ექსპერტი, რეიჩელ ვარდი: ,,... ალექსანდრე როინაშვილის ისლამურ
ლითონნაკეთობათა კოლექცია მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მასში დაცულმა
ექსპონატებმა და ასევე თვით როინაშვილის დაუცხრომელმა სწრაფვამ, შეეგროვებინა ნივთები
განსაზღვრული გეოგრაფიული არეალიდან, კავკასიაში არსებულ ისლამურ ლითონნაკეთობათა
ფართო დიაპაზონისა და მათი ხარისხის ამსახველი ნათელი სურათი მოგვცა“.113
კოლექცია

შედგება

ისეთი

ნივთებისაგან

რომლებიც

ნათელს

ხდიან

ისლამურ

ლითონნაკეთობათა ისტორიას. ამ ნივთებს შორისაა, ცნობილი დოქი ბასრადან. იგივე დოქი, მის
ფოტოებზეც გახლავთ წარმოდგენილი, ვინაიდან ალექსანდრე როინაშვილი მას აქსესუარადც
იყენებდა ინტერიერში. ერთ შემთხვევაში, ის თავადის ქალის, კატო ჩოლოყაშვილის ფეხებთანაა
მოთავსებული, ხოლო მეორე ფოტოზე ახალგაზრდა, ეროვნულ სამოსში ჩაცმულ მამაკაცს უდევს
გვერდზე. როგორც უკვე აღინიშნა, დოქი გამორჩეული ექსპონატია. მის არშიაზე განთავსებულია
წარწერა, სადაც იკითხება მელითონე იბნ იაზიდის სახელი და არინიშნება, რომ ნივთი ქალაქ
ბასრაშია დამზადებული 69 წელს (AD688-9). მისი სიმაღლეა 65.2 sm.,, წონა კი 10.3 kg.. დოქი
გრავირებული თითბერისაგანაა დამზადებული და როგორც იგივე მკვლევარილ; რეიჩელ ვარდი
წერს, იმდენად კარგადაა შემონახული, რომ მეცნიერები ეჭვობდნენ კიდვაც, მასზე აღნიშნული
ადრეული თარიღის გამო.
,,...მიიჩნიეს,

რომ

წარწერაში

გამოტოვებული

იყო

საუკუნე

და

ნივთი

უნდა

დათარიღებულიყო169 (AD783-4), ან სულაც 269 წლით. მაგრამ 636 წელს დაარსებული ქალაქი
ბასრა, მუსლიმთა მზარდი იმპერიისათვის მალე გადაიქცა მნიშვნელოვან სამხედრო ცენტრად
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.12
113
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და პორტად; სწორედ აქ, არაბეთის ნახევარკუნძულის ფარგლებს გარეთ, 638 წელს აიგო
პირველი საკრებულო მეჩეთი, რომელიც თავს გაართმევდა მზარდ მოსახლეობას. სავარაუდოდ,
დოქი მეშვიდე საუკუნის ბოლოს უნდა შექმნილიყო ბასრაში. მისი ფორმისა და დეკორის
მიხედვით ჩანს, რომ ირანსა და ერაყში არსებული მელითონეობისა და გრავირების
ტრადიციები, მუსულმანური დაპყრობების შემდეგაც გრძელდებოდა“.114
იგივე კოლექციაში ინახება ქვაბი, რომელზეც იკითხება ავტორის, აბუ ბაქრ ბ. აჰმად
მარვაზის ხელმოწერა. ამგვარ ქვაბებზე, წარწერის იდენტური განლაგება შეინიშნება. რეიჩელ
ვარდი გამოარჩევს ამ ნივთებს და თვლის, რომ სახელოსნოში ასეთ ქვაბებს, სავარაუდოდ
საექსპორტოდაც აწარმოებდნენ.
ავტორი, აბუ ბაქრ ნისბა მიანიშნებს, რომ ის მოვიდა მერვიდან (თურქმენეთი), მაგრამ
რეიჩელ ვარდის აზრით, ის შესაძლოა კავკასიაშიც მუშაობდა, რადგანაც ქვაბების უმეტესობა
სწორედ კავკასიაში გახლდათ აღმოჩენილი.
ალექსანდრე როინაშვილი დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ წარწერებს და მონაცემებს,
რომლებიც მისთვის ბევრის მთქმელი ხდებოდა და როგორც ჩანს, უბიძგებდა დასკვნების
გამოსატანად, კონსულტაციის მისაღებად, სხვადასხვა სპეციალისტებისაგან.
რეიჩელ ვარდის კვლევის ფასეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან გამოარჩია და
გამოიკვლია როინაშვილის კოლექციის ისლამურ ნაკეთობათა საუკეთესო ნაწილი, რამაც ხაზი
გაუსვა როინაშვილის, როგორც მკვლევარისა და სამუზეუმო საქმიანობის ინიციატორის
დაუღალავ

შრომას.

ალექსანდრე

როინაშვილის

სამუზეუმო

კოლექციის

ამ

ნაწილში,

აღსანიშნავია სინი, რომელიც ინკრუსტრირებული ლითონნაკეთობის რთულ კომპოზიციას
წარმოადგენს და რეიჩალ ვარდის აზრით, შეიძლება შევადაროთ მეთოთხმეტე საუკუნის
ყველაზე დახვეწილ მხატვრობას.115
სცენა გამოხატავს სამეფო აღსაყდრებულ სამეფო წყვილს. მათი ტახტი ანგელოზებს
უჭირავთ და ირგვლივ დიდებულები არიან წარმოდგენილნი. სამეფო წყვილი მოღოლური წესჩვეულების მიხედვით, გვერდიგვერდ ზის და მათი მონღოლური სამოსი დამშვენებულია
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.12
115
იქვე.,
114

113

ბუმბულებიანი თავსაბურავით. სცენა მოჩარჩოებულია წარწერით და შეიცავს სახელწოდებებს.
მას შემდეგ, რაც რეიჩალ ვარდმა შეისწავლა წარწერები, დაასკვნა, რომ:
,,... ნივთი შესრულებულია სამხრეთ ირანში, შირაზთან, ინჯუიდების დინასტიისათვის.
შესაძლებელია, ნივთი ილხანთა სამეფოს სხვა ტერიტორიაზე, მაგალითად თავრიზში შეიქმნადა
როგორც დიპლომატიური საჩუქარი, გაეგზავნა შირაზის სამეფო კარს ილხანებისაგან“.116
შემდეგ, მკვლევარი ასახელებს კიდევ რამდენიმე ნივთს, საინტერესო წარმოშობითა და
ხელოსნობით გამორჩეულ ნიმუშს. მათ შორისაა, გრავირებული და ასევე ინკრუსტირებული
ებრაულწარწერებიანი ფირფიტებისაგან გაკეთებული სარწყული. რეიჩელ ვარდის ვარაუდით, ეს
ფირფიტები ან სინაგოგას მორთულობის ნაწილია, ან თორას თაღის პანელი. მეცნიერი ფიქრობს,
რომ დაფების მორთულობის ტექნიკით და სტილით, ნივთი დამზადებული უნდა ყოფილიყო
სირიაში, ან ეგვიპტეში მეცამეტე საუკუნეში და რომ ეს ნივთი ამ ქვეყნებში ებრაული
მოსახლეობის სიმრავლის მაჩვენებელია, არაბთა თარეშიდან ექვსი საუკუნის შემდეგ. 117
როგორც

ჩანს,

ალექსანდრე

როინაშვილი

ლითონმქანდაკებლობის

ნიმუშებს

დიდ

ყურადღებას უთმობდა და მათი შეგროვების არეალი საკმაოდ დიდი იყო კავკასიასა და მის
გარშემო, თუმცა ამ ნივთების უმეტესობა მაინც ირანში შეიქმნა. რეიჩალ ვარდის აზრით,
კოლექციაში იკვეთება იმ ნივთების სახეობა, რომელნიც კავკასიაში იმპორტისათვის იქმნებოდა,
მაგალითისთვის ის ასახელებს სეფიანთა და ყაჯარული დინასტიის დროის თითბერის დოქებს
დიდი რაოდენობით, ასევე ჩირაღდნის სადგამებს.118
თარიღის მიხედვით, მეცნიერი გამოჰყოფს ორ, საუკეთესოდ წარმოდგენილ ილხანურ (17941925) და ყაჯარულ (1256-1335) პერიოდებს. ის წერს:
,,... ზომის, მრავალფეროვნების და ხარისხის მიხედვით, მეთვრამეტე და მეცხრამეტე
საუკუნეების ობიექტები წარმოადგენენ ყაჯარულ ლითონნაკეთობათა ერთ-ერთ ყველაზე
დახვეწილ კოლექციას ირანის ფარგლებს გარეთ“.119
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.12
117
იქვე, გვ.13
118
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.13
119
იქვე.,
116

114

რაოდენობის მხრივ, ყაჯარული პერიოდის ნიმუშებს, კიდევ უფრო აღემატება ილხანური
პერიოდის ლითონნაკეთობები. კოლექციის ეს ნაწილი, შედგება დიდი ტაშტების, ლანგრების,
დოქებისა და შანდლებისაგან, რომელნიც, მკვლევარის აზრით, სამეფო კარის იკონოგრაფიის
საფუძველზე,

მიეკუთვნებიან

ლითონნაკეთობათა

სახელოსნოს,

რომელიც

სავარაუდოდ

თავრიზში, ილხანთა ადმინისტრაციულ ცენტრში იყო განთავსებული. ის თვლის, რომ
ლითონნაკეთობების ერთი ნაწილი, შესაზლოა დიპლომატიური საჩუწრები ყოფილიყო,
რომელიც მოჰყვებოდა ელჩების გაცვლას საქართველოსა და ილხანთა სამეფოს შორის.
ურთიერთობა, გაანალიზებულია ისტორიულ ჭრილში, ვინაიდან ის ასახელებს გიორგი
ბრწყინვალესა და ილხანთა ვეზირის, ჩობანის მეგობრობის ფაქტს (1314-46), როდესაც მყარდება
ვასალური დამოუკიდებლობის ხანგრძლივი პერიოდი დამყარდა 1316 - დან 1327 წლამდე,
როდესაც ჩობანი სიკვდილით დასაჯეს. ასევე აღნიშნავს, რომ ჩობანის ვაჟი მაჰმუდი,
საქართველოში მონღოლურ გარნიზონს მეთაურობდა და შედეგად, ალბათ ისიც და სხვა
დანარჩენი მონღოლი დიდგვაროვნებიც, სასახლეებს ასეთივე ჭურჭლით ამარაგებდნენ.120
ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის ლითონნაკეთობათა ნაწილი, დიდ
ინტერესს ბადებს სამეცნიერო წრეებში თავისი წარმოშობის, დათარიღებისა და ფორმის
უნიკალურობის თვალსაზრისით. ბუნებრივია, კვლევა ამ დარგის სპეციალისტების მხრიდან,
გაგრძელება, რადგან ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი ამ ნივთების გარკვეული რაოდენობა.
კვლევის არეალის გაფართოებასთან ერთად, როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის
მნიშვნელობაც უფრო და უფრო გაფართოვდება.
ამ ფაქტს ადასტურებს რეიჩალ ვარდის კვლევის შედეგად გაჩენილი მოსაზრება, რომ:
,,... ალექსანდრე როინაშვილის ეთნოგრაფიული საქმიანობის შედეგად, შეიქმნა ისლამურ
ლითონმქანდაკებლობის კოლექცია, რომელიც ბევრად უფრო რეპრეზენტაბელურია. ვიდრე
მეცხრამეტე საუკუნის, დეკორატიულ ობიექტებზე ორიენტირებული ევროპული კოლექციები.
როინაშვილი დაინტერესებული იყო კავკასიელი ხალხის ცხოვრებითა და ტრადიციებით და არ
ერიდებოდა დაზიანებული, ან გადაკეთებული ობიექტების შეგროვებას. ლითონი შეიძლება

ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.13
120

115

გადამუშავდეს,

მაგრამ

კოლექციაში

შემავალი

ობიექტების

უმეტესობისათვის

დამახასიათებელია ის, რომ ამ ნივთებს მთელი მათი არსებობის მანძილზე იყენებდნენ, რამაც
მათი შენახვა და გადარჩენა განაპირობა. ... კოლექციაში იმდენი გადაკეთებული ნივთია, რომ
შესაძლებელი ხდება ადგილობრივი სახელოსნოს სტილისა და ტექნიკის იდენტიფიცირება...
... ისინი უმდიდრეს მასალას იძლევიან ისლამური ლითონის განვითარების სრულყოფილი
სურათის წარმოსაჩენად“.121
რეიჩალ ვარდი ცნობილი ბრიტანელი მეცნიერია და მისი კომპეტენცია საყურადღებო და
ანგარიშგასაწევია ამ კვლევაშიც. ფაქტია, რომ მეცნიერი დარწმუნებულია ალექსანდრე
როინაშვილის კოლექციის განსაკუთრებულობაში და ამას ცოცხალი ფაქტებისა და ისტორიული
მონაცემების შეჯერებით გვიჩვენებს. ისლამურ კოლექციაზე ის არა მხოლოდ მოცემულ შრომაში
საუბრობს, არამედ აქამდეც ჰქონდა პუბლიკაციები სახვადასხვა გამოცემებში.
არანაკლებ დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, ირინა კოშორიძისა და მარინა დგებუაძის
შრომის შედეგები ალექსანდრე როინაშვილის ლითონნაკეთობათა კოლექციის ირგვლივ.
მესამე წიგნში, ალექსანდრე როინაშვილის მუზეუმის შესახებ, ირინა კოშორიძისა და მარინა
დგებუაძის კვლევით-მიმოხილვით სტატიაში ვკითხულობთ:
,,...წარმოდგენილი
მიზნებისა

და

მატერიალური

მასალები ალექსანდრე როინაშვილის მსოფლმხედველობის,

ცხოვრების
კულტურის

არსის

კარგი

ნიმუშები,

ილუსტრაციაა,

ეთნოგრაფიული

სადაც
მასალა,

ასახულია

მისი

სხვადასხვა

არქეოლოგიური

თუ

არქიტექტურული ძეგლები. ცნობილია, რომ როინაშვილის მოღვაწეობის ერთ-ერთი ძირითადი
მიმართულება სწორედ ქართული და კავკასიური მატერიალური ყოფის ასახვა, მათი
პოპულარიზაცია იყო, რაც საბოლოოდ მის მიერ მუზეუმის დაარსებითა და მთელი მისი
კოლექციის საქართველოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის გადაცემით
დასრულდა.“122
ირინა კოშორიძისა და მარინა დგებუაძის კვლევიდან ნათელი ხდება, რომ საარქივო
მასალებზე დაყრდნობით, ალექსანდრე როინაშვილისაგან რამდენიმე ნივთი, ცნობილმა რუსმა
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.13
122
ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015, გვ.19
121

116

კოლექციონერმა

სერგეი

შჩუკინმა

შეიძინა,

ხოლო

ბერლინის

ისლამური

მუზეუმის

დამაარსებელმა ფრიდრიხ სარემ, ქართველი კოლექციონერისგან ორი უნიკალური ისლამური
ლითონის ნივთი შეისყიდა - მეცამეტე საუკუნეში შექმნილი შანდლის ძირი და მეცხრე
საუკუნეში შემქნილი სპილენძის სურა. ეს ნივთები, შეტანილი და აღწერილია კატალოგში,
ფრიდრიხ სარეს შესახებ. ისინი ფიქრობენ, რომ როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის
ცალკეული ნივთების ჯგუფებად დაყოფაა შესაძლებელი. ისინი ფიქრობენ, რომ როინაშვილის
სამუზეუმო კოლექციის ცალკეული ნივთების ჯგუფებად დაყოფაა შესაძლებელი. მაგალითად
მათ მოჰყავთ როინაშვილის ანტიკვარული ნივთების რეესტრი,

123

სადაც ლითონის დიდ

თასებთან დაკავშირებით საუბარია იმაზე, რომ ისინი ჩამოტანილია პალესტინიდან. თასები
ხელოვნების მუზეუმში ინახება. ასევე მითითებულია ჩინური სელადონის თეფშები, (18 ობ. პსდ.
ნივთები № 92-93) ინდური კერპი და სპილოზე ამხედრებული ბატი.
როინაშვილის

სამუზეუმო

კოლექციის

იდენტიფიცირება

სამი

წლის

განმავლობაში

მიმდინარეობდა და ამისთვის ძირითადად დავეყრდენით მოძრავი მუზეუმის კატალოგს,
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საინვენტარო წიგნს,
როინაშვილის გარდაცვალებამდე და გარდაცვალების შემდეგ შესრულებულ, ქონებრივ
აღწერებს, სამუზეუმო დავთრებსა და საარქივო მასალებს ზოგადად.
ლითონნაკეთობათა ნივთების სია, რომლებიც დღეისათვის იდენტიფიცირებულია და
დათარიღებულია, ასე გამოიყურება:

1. ქვაბი. ირანი. Xს. ბრინჯაო, ჩამოსხმა. H-70სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3573
2. ქვაბი. ოსტატი აბუ ბაქრ აჰმად იბნ მარვაზი. ირანი. XII-XIIIსს. ბრინჯაო. H-20 სმ. საინვ.
N სხმ/აღ 3574
3. ქვაბი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIII-XIVსს. ბრინჯაო. H-59სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3586
4. ქვაბი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIII-XIVსს. ბრინჯაო. H-26სმ. საინვ. Nსხმ/აღ 3575
5. დოქი. ოსტატი აბუ იაზიდი. ბასრა, ერაყი. ჰიჯრის 69წ. (688/89წ.) ბრინჯაო. H-64, 8 სმ.
საინვ. N წ.კ. I-5.
6. ფარშევანგი. ირანი. XIXს. თითბერი. H-80. საინვ. N სხმ/აღ 3579
123
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7. ხოხობი. ირანი. XIXს. თითბერი. H-14 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3701
8. სასმისი. ირანი. XIXს. თითბერი. H-31,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3585
9. სინი. თურქეთი. 1743 წ. თითბერი. D- 10 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2617
10. შანდალი. ირანი. XVIIს. თითბერი. H-34,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3590
11. ჩაიდანი. ირანი. XVIIს. თითბერი. H-33 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3681
12. ჩაიდანი. ირანი. XVIIს. თითბერი,. H-24 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3601
13. ჩაიდანი. ირანი. XVIIს. თითბერი. H-32 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3600
14. ჩაიდანი. ირანი. XVIIს. თითბერი. H-28,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3602
15. ჩაიდანი. ირანი. XVIIს. თითბერი. H-24სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3603
16. დოქი. ირანი. XVII-XVIIIსს. თითბერი. H-24,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3604
17. ლანგარი. შირაზი, ირანი. 1345-60წწ. თითბერი, ვერცხლი, ოქრო, ბითუმი. D-69 სმ. საინვ.
N სხმ/აღ 3830
18. დოქი. ირანი. XII-XIIIსს. თითბერი, ვერცხლი. H-30,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3583
19. შანდლის სადგამი. ირანი. XIII-XIVსს. თითბერი, ვერცხლი. H-15,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ
3599
20. დოქი. ირანი ან ინდოეთი. XVII-XVIIIსს. თითბერი, ვერცხლი. H-14 სმ. საინვ. N სხმ/აღ
3676
21. ზარდახშა. ირანი. XIXს. თითბერი. H-15 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3697
22. წყლის ჭურჭელი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIXს. სპილენძი, გრავირება. H- 58სმ. საინვ.N
სხმ/აღ 3587
23. წყლის ჭურჭელი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIXს. სპილენძი. H-58სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3588
24. წყლის ჭურჭელი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIXს. სპილენძი. H-65სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3668
25. წყლის ჭურჭელი. ყუბაჩი. დაღესტანი. XIXს. სპილენძი. H- 65სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3669
26. სასაკმევლე. ირანი ან ინდოეთი.XIIIს. თითბერი, ვერცხლი. H-17სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2659
27. პრეს-პაპიე. ჩინეთი. XIXს. ბრინჯაო. H- 10სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3641
28. შანდლის სადგამი. ირანი. XII-XIIIსს. თითბერი, ვერცხლი. H-15,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3597
29. შანდლის სადგამი. ირანი. XII-XIIIსს. თითბერი, ვერცხლი. H-22 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3598
30. შანდალი. ირანი. XVIIIს. თითბერი. H-34,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3589.
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31. დოქი. მოსული, ერაყი. XIVს. თითბერი, ვერცხლი. H-34.5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3677
32. დოქი. მოსული, ერაყი. XIVს. თითბერი, ვერცხლი. H-36,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 973
33. დოქი. მოსული, ერაყი. XIII-XIVსს. თითბერი, ვერცხლი. H-32 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3679
34. დოქი.მოსული, ერაყი. XIII-XIVსს. თითბერი, ვერცხლი. H-34 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3680
35. ტაშტი. ირანი. XVI-XVIIსს. თითბერი, ვერცხლი. D-42სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3626
36. ტაშტი. ირანი. XVI-XVIIსს. თითბერი, ვერცხლი. D-42სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3628
37. ტაშტი. ირანი.XIVს. თითბერი, ვერცხლი. H-17.5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3684
38. ტაშტი. ირანი. XIVს. თითბერი, ვერცხლი. D-56სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3623.
39. სათლი. სირია ან ეგვიპტე. XIII ს.თითბერი, ვერცხლი. H-22სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3682
40. დოქი. ირანი.VIII-IXსს. თითბერი. H-32, 5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3584
41. შანდალი. ირანი. XVIს. თითბერი. H-30,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3965
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ფაიფურის, კერამიკისა და მარმარილოს ნაკეთობები
ზემოთ მოყვანილ სიაში, ცალკე ადგილი უჭირავს ფაიფურისა და კერამიკის ნაკეთობებს,
რომელთა შორის აღმოსავლეთის, ჩინეთისა და იაპონიის ნივთები გამოირჩევა. ექპონატები
ყურადღებას იქცევენ თავისი მხატვრული ფორმითა და ისტორიული მნიშვნელობით.
ფაიფურის, კერამიკის, მარმარილოს ნაკეთობათა სია:

1. დოქი. ჩინეთი. XVI ს. ფაიფური. H-26 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1132
2. ლარნაკი. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, H-24 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1142
3. ლარნაკი. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, H-34,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1141
4. ლარნაკი. ირანი. XIX ს. ფაიფური, H-14 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2785
5. ლარნაკი. ირანი. XIX ს. ფაიფური H-11,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2786
6. სასმისი. ქენდი, ჩინეთი. XVI ს. ფაიფური, ლითონი, H-19სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1173
7. ლარნაკი. ირანი. XVII-XVIIIსს. ფაიანსი, H-12,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3027
8. თეფში. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, D-38,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2781
9. თასი. ჩინეთი. XVI ს. ფაიფური, H-36სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1133
10.თასი. ჩინეთი. XVII ს. ფაიფური, H-10სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1135
11.ფიალა. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, H-10 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1136
12.ფიალა. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, H-10 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1137
13.თასი. ჩინეთი. XIX ს. ფაიფური, H-12სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1138
14.ლარნაკი. ჩინეთი. XVIII ს. ფაიფური, ვერცხლი, H-24სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1142
15.ლარნაკი. ირანი. XVIII ს. ფაიანსი, ვერცხლი, H-32,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 1144
16.ლარნაკი. ირანი. XVIIIს. ფაიანსი, H-37 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2646
17.ქალი ბავშვით. ირანი. XIXს. მარმარილო, H-12 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3727
18.მცირე ქანდაკება. ირანი. XIXს. მარმარილო, H-9.5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3728
19.არქიტექტურული დეტალი. ირანი. XIXს. მარმარილო, H-11,5სმ საინვ. N სხმ/აღ
3729
20.არქიტექტურული დეტალი. ირანი. XIXს. მარმარილო, H-26სმ. საინვ. N სხმ/აღ
3730

120

21.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 25X18სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3731
22.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 13X10სმ საინვ. N სხმ/აღ 3732
23.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 13X10,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3733
24.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 12X9.5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3734
25.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 10.5X19სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3735
26.ფილა. ირანი. XIXს. მარმარილო, 12,5X9.5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3736
27.ქანდაკება. ირანი. XIXს. მარმარილო, H-19,5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3737
28.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-36სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3100
29.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-40სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3101
30.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-46სმ. საინვ. N სხმ/აღ3102
31.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-45სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3103
32.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-40სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3105
33.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-23სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3082
34.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-46სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3097
35.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-46სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3098
36.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-40სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3099
37.თეფში “ისპიკი”. დაღესტანი. XIX ს. ფაიანსი, D-38სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3127
38.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი, D–42სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3085
39.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი. D–45სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3086
40.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი. D–45სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3087
41.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი. D–45სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3088
42.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი. D–45სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3089
43.თეფში. ჩინეთი. XIVს. ფაიფური, სელადონი, D–32სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3367
44.თეფში. შუა აზია. XIX ს. ფაიანსი, D–30სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3368
45.ფიალა. თურქეთი. XIX ს. ფაიანსი. D-15,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3017
46.თეფში. ირანი. XVI ს. ფაიანსი. D–22.5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3012
47.თეფში. ირანი. XIX ს. ფაიანსი. D–21.6 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3021
48.თეფში. ირანი. XIX ს. ფაიანსი. D–21.6 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3022
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49.თეფში. ირანი. XIX ს. ფაიანსი. D–22.5 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3023
50.თეფში. ირანი. XIX ს. ფაიანსი. D–23 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3024
51.თეფში. თურქეთი. XIX ს. ფაიანსი. D-22 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3060
52.თეფში. თურქეთი. XIX ს. ფაიანსი. D-22 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3061
53.თეფში. თურქეთი. XIX ს. ფაიანსი. D-22 სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3062
54.ჭრაქი. ირანი. VIII-IX სს. თიხა, L-10სმ. საინვ. N სხმ/აღ 3077
55.ფიალა. ირანი. XIXს. ფაიანსი, D-21სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2789
56.ფიალა. იაპონია. XIXს. ფაიანსი. D-17სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2975
57.თეფში. იაპონია. XIXს. ფაიფური, D-33.8სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2973
58.თეფში. იაპონია. XIXს. ფაიფური, D-31,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2974
59.თეფში. იაპონია. XIXს. ფაიფური, D-22,5სმ. საინვ. N სხმ/აღ 2977
60.თასი. ჩინეთი. XIXს. ფაიფური, D-41,5სმ სხმ/აღ 2972
61.ფიალა. ირანი. XIXს. ფაიანსი, D-23,7სმ სხმ/აღ 2971
62.ფიალა. ჩინეთი. XIXს. ფაიფური, D-24სმ. სხმ/აღ 2970
63.ფიალა. ჩინეთი. XIXს. ფაიფური, D-23სმ. სხმ/აღ 2969
64.დიდი თეფში. იაპონია. XIXს. ფაიანსი, D-55სმ. სხმ/აღ 2962
65.ფიალა ჩინეთი. XIX ს. ფაიფური, D-48სმ სხმ/აღ 2961
66.დიდი თეფში. ჩინეთი. XIXს. ფაიფური, D-48სმ. სხმ/აღ 2960
67.თეფში. იაპონია. XIXს. ფაიანსი, D-27სმ. სხმ/აღ 2630

ყველა ეს ნივთი, დღეს ეროვნული მუზეუმის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის
ხელოვნების

მუზეუმშია

დაცული,

ისევე

როგორც

ქართველთა

შორის

წერა-კითხვის

გამავრცელებელი საზოგადოების დავთარი,124 რომელიც რომაული ნუმერაციითაა შედგენილი
და თავებადაა დაყოფილი.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, თავისი დაარსების დღიდან (1879),
ქმნიდა საზოგადოების საინვენტარო დავთრებს. ნაწილი ამ დავთრებისა, იუსტიციის ეროვნულ არქივშია
დაცული (ფონდი 481, ა 1 საქმე 280, 281, 137, 133), ხოლო ერთი მათგანი, რომელიც სრულ ინფორმაციას
ინახავს საზოგადოების კუთვნილი ქონების შესახებ, შალვა ამირანაშვილის სახელობის, ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმის ფონდში ინახება, საივენტარო ნომრით, 17. ლ. მამაცაშვილი.
124
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მასში შესულია ლითონის, ნუმიზმატიკის, ფერწერის, ნეგატივების, კერამიკის, ფოტოების,
თავები.

ყველა

ექსპონატი

შესაბამისი

ნომრითაა

აღნიშნული.

დავთარში

აღწერილი

ექსპონატების ჩამონათვალი ხშირად ემთხვევა როინაშვილის მცირე კატალოგში აღწერილ
ექსპონატებს და ასევე მისი ანტიკვარული ნივთების რეესტრის მონაცემები ემთხვევა
წინამდებარე დავთარსა და კატალოგს, ასევე იმ უნიკალურ ფოტოს, რომელზეც როინაშვილის
გარდაცვალების შემდეგ, აღბეჭდილია მისი ნივთები ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელ საზოგადოებაში.
ცნობილი ფაქტია, რომ ალექსანდრე როინაშვილი თვითონ მონაწილეობდა ყველა ნივთის
არჩევასა და შესყიდვაში, კავკასიაში, რუსეთსა და ახლო აღმოსავლეთშიც. ასევე გავიმეორებ,
რომ როინაშვილი ყველა ამ ნივთის დეტალურ აღწერასა და აღნუსხვას აწარმოებდა.
,,კავკასიის მოძრავი მუზეუმის მცირე კატალოგის“ ერთ-ერთ გვერდზე, ვკითხულობთ
შემდეგს, შენიშვნის სახით:
,,ჩინური და იაპონური ფაიფურის ყველა ნაკეთობა, ჩრდილოეთ დაღესტნის თავადის, მისი
მფლობელების, შახმალა ტარკოვსკის მემკვიდრეებისაგან გახლავთ შეძენილი.“125
ტარკოვსკები

ჩრდილოეთ

მეთხუთმეტე-მეთვრამეტე

დაღესტნიდან

საუკუნეებში

წარმოშობილი

მართავდნენ

და

გვარია.

ძლიერ

ისინი

ფეოდალურ

რეგიონს
კლანად

ითვლებოდნენ.
მათ ცხოვრებას ერთგვარ ესთეტიურ ღირსებებსაც მიაწერენ, ვინაიდან ტარკოვსკები
დიდძალ

ხელოვნების

ნიმუშების

კოლექციას

ფლობდნენ.

ალექსანდრე,

როინაშვილი,

რომელმაც დაღესტანში რვა წელი დაჰყო და განაგრძობდა ძიებებს ისტორიული ნივთების
შესაძენად, რა თქმა უნდა დაინტერესდებოდა ტარკოვსკების მემკვიდრეობითაც.
ტარკოვსკების კოლექციიდან მის მიერ შეძენილი აღმოსავლური ექსპონატები, ფაიფურის
მასალის ნაკეთობათა გამორჩეული ნიმუშებია.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზემში, ამჟამად როინაშვილისეული 24
ფაიფურის ჩინური და იაპონური ჭურჭელია დაცული. დღეს ამ კოლექციას დიდი ინტერესით
იკვლევენ მეცნიერები და ისტორიკოსები. 126
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ალექსანდრე როინაშვილის კოლექციაში, კატალოგიდანვე იქცევს ყურადღებას ჩინური
წარმოშობის ფაიფურის, ე.წ. სელადონის თეფშები, რომელთა რაოდენობა, კატალოგის
მიხედვით გახლავთ 15, თუმცა დღეს აქედან 6 თეფშია შემორჩენილი ხელოვნების მუზეუმის
ფონდებში.127
ალექსანდრე როინაშვილი კატალოგში თვითონ მიუთითებს, რომ თეფშები სელადონის
მასალისგანაა დამზადებული და ერთობ მძიმე წონისაა, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, მის
დაინტერესებას

არა

მხოლოდ

ნივთის

ისტორიული

ღირებულებით,

არამედ

მისი

ტექნოლოგიითა და სხვადასხვა წვრილმანი დეტალებით.
ჩვენთვის უცნობია, თუ სად გაქრა დანარჩენი თეფშები. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ
როინაშვილი, საარქივო მასალების და წერილების მიხედვით, დაუღალავად ცვლიდა ან ყიდდა
გარკვეულ ნივთებს, ახლით ჩასანაცვლებლად, დასაშვებია, ამ პროცესს თეფშების ნაწილიც
მიჰყოლოდა. თუმცა, შესაძლებელია რაღაც სხვა გარემოებებმაც განაპირობა ეს დეფიციტი.
ნათია როსტიაშვილი თვლის, რომ: ,,მიუხედავად სელადონის კოლექციის არასრული
დაცულობისა, წარმოდგენილი 6 ნივთი - უმნიშვნელოვანესი შენაძენია ჩვენი ფონდებისა,
რადგან მსგავსი სქელკედლიანი ჭურჭელი დიდ იშვიათობას წარმოადგენს თვით მსოფლიოს
მრავალი დიდი მუზეუმებისთვისაც კი.“128
სელადონი

პოპულარული

ტექნოლოგიაა,

რომელსაც

ჩინეთში

მეათე

საუკუნიდან

აწარმოებდნენ და ფაქტობრივად, ის ანაცვლებდა ნეფრიტის, ძალზე ძვირადღირებულ
ტექნოლოგიას. სელადონი მოჭიქული მონოქრომული მომწვანო ფერის სქელკედლიანი
ფაიფური გახლავთ. ჩინელები ნეფრიტის მსგავსად, სელადონსაც მაგიურ მასლაად თვლიდნენ
და ბევრ თვისებას მიაწერდნენ, ასევე იყენებდნენ საკულტო დანიშნულებისათვის.

მ. დგებუაძე, ნ. დემურიშვილი, ჩინური და იაპონური კერამიკის ჭურჭლის ერთი ჯგუფის
ატრიბუციისათვის (საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების
მუზეუმის აღმოსავლური კოლექციების მიხედვით) საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, 2017,
VII (52-B) გვ.347-365
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სელადონის

დამზადება

საკმაოდ

რთული

პროცესია,

რომელსაც

სპეციალურ

სახელოსნოებში უძღვებოდნენ, თავისი სქელი ფაქტურისა და ფერადოვანი სპექტრის გამო.
ცნობილია, რომ ჩინეთში ამგვარ რთულ საქმეს დინასტიები წარმართავდნენ.
ამ მასალის ნაკეთობების შესახებ, ნათია როსტიაშვილი საფუძვლიან ინფორმაციას
განავრცობს თავის ნაშრომში.129
როინაშვილისეული სელადონის თეფშების ფაქტურა ტრადიციულია: სქელკედლიანია და
მწვანე ფერი დაჰკრავს. ისინი მეცამეტე-მეთოთხმეტე საუკუნეებით თარიღდება. ცნობილია,
რომ ამ პერიოდში მართავდა ორი დინასტია: სუნგ-ის იუან-გის. ექსპონატების წარმოებაც ამ
პერიოდს ემთხვევა, რაც კოლექციას კიდევ უფრომნიშვნელოვანს ხდის. მუზეუმში დაცული
ნივთები დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, მცირეოდენი დაზიანებებით.
შემდეგი სამი ნივთი, რომელიც კოლექციის უძვირფასეს ნიმუშებს წარმოგვიდგენს,
მიეკუთვნება მინგ-ის დინასტიის მმართველობის პერიოდს.
პირველი მათგანი სპილოს ფორმის სასმისია და სახელად ქენდი ჰქვია (სხმ-აღ 1173). ამ
ჭურჭელს საერთოდ, ახასიათებს ბუნებრიობა. მას წვრილი, წაგრძელებული ყელი აქვს და
სპილოს ფორმის ტანი, თავითა და კუდით. მას აქვს ასევე ბრინჯაოს ვარაყიც. ამგვარი ფორმები
პოლულარული ხდება და ჩნდება სწორედ მინგ-ის დინასტიის მმართველობის ხანაში.ნივთის
დანიშნულება, ძირითადად დეკორატიულია. ქენდი, როგორც ჭურჭელი, მოგვიანებით ირანშიც
გახდა ძალზე პოპულარული.
დანარჩენი ორი ნივთი შედგება ჩაიდნისა (სხმ/აღ 1132) და თასისაგან (სხმ/აღ 1133).
ორივე ნივთს ახასიათებს კობალტის ჭიქურქვეშა მოხატულობა და როგორც ფაიფურის
სპეციალისტი, ნათია როსტიაშვილი ამბობს:
,,XVI საუკუნის ფაიფურ წარმოების ბრწყინვალე ნიმუშებია ჩაიდანი (სხმ/აღ 1132) და თასი
(სხმ/აღ 1133), ორივე კობალტის ჭიქურქვეშა მოხატულობით, რომელიც არა მხოლოდ
ტარკოვსკი-როინაშვილისეული კოლექციის, არამედ ზოგადად, აღმოსავლური კოლექციის
მარგალიტებს წარმოადგენს... თასიცა და ჩაიდანიც მდირულადაა შემკული მინგ-ის ეპოქისთვის

ნ. როსტიაშვილი, ჩინური ფაიფურის კოლექცია (ზოგადი ხასიათის ნარკვევი), შალვა ამირანაშვილის
სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, ნარკვევები VII თბილისი, 2003, გვ. 92-99
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ტიპური მხატვრული რეპერტუარით: ფარშევანგებითა და მრბოლავი ხარ-ირმებით, რომლებიც,
როგორც წესი - დეკორატიული ყვავილოვანი ორნამენტის ფონზე არიან წარმოდგენილნი“.130
ალექსანდრე როინაშვილი, თავის კატალოგშიც განსაკუთრებულად აღნიშნავს ამ თასის
ღირსებებს:
,,თასი შემკულია სხვადასხვა ფარშევანგებით, ძალზე ნატიფი ნამუშევრით“131
ფაიფურის კოლექციაში გვხვდება კიდევ 9 ნივთი, რომელთა დანიშნულებაც სავარაუდოდ
საექსპორტოა. თასები და ლარნაკები მკვეთრი ფერებითა და იდილიური პეიზაჟებით
ხასიათდება.
როინაშვილის კოლექციის იაპონური ნიმუშები ხუთი ერთეულითაა წარმოდგენილი და
ყოველი მათგანი იდენტიფიცირებულია მის კატალოგთან, ასევე სხვა წყაროებთან შედარების
საფუძველზე. ნიმუშები იმარის ჯგუფს ეკუთვნის და საექსპორტო დანიშნულებისაა.
იმარის ფაიფურის ჯგუფი მეჩვიდმეტე საუკუნეში გაჩნდა იაპონიის ქალაქ არიტაში. ეს
სახელი ჯგუფს პორტის გამო დარქვა, რომელიც ევროპასთან ინტეგრირებდა და არიტასთან იყო
ახლოს.
ნიმუშებს გამოარჩევს გეომეტრიული ფორმები და მცენარეული ორნამენტები, ცხოველები,
ფრინველები,

ასევე

ტრადიციულ

სამოსში

გამოწყობილი

იაპონელიების

ფიგურები,

არქიტექტურულ ფონზე.
1898 წლის 12 მაისს, ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცველების შემდეგ შედგენილ
ქონებრივ აღწერაში ასევე ფიქსირდება ორი, სხვადასხვა ზომის (დიდი და მომცრო),
ინკრუსტირებული იაპონური მაგიდა, რომელთა მოძიებაც დღეს შეუძლებელია.132
ფაიფურის

კოლექციაში

ასევე

გვხვდება

დაღესტნური

სახელწოდებით ,,ისპიკი“, დამზადებული XIX საუკუნეში.

ნაკეთობანი,

თეფშები,

ისპიკის ნაკეთობანი, თავის

სახელწოდება იღებს დაღესტნის სოფელ ისპიკიდან, სადაც უნიკალური დეკორატიული
ნივთები მზადდებოდა ისპიკის თიხისაგან და სათავეს XV საუკუნიდან იღებს.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემაში ვკითხულობთ:
ნ. როსტიაშვილი, ჩინური ფაიფურის კოლექცია (ზოგადი ხასიათის ნარკვევი), შალვა ამირანაშვილის
სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, ნარკვევები VII თბილისი, 2003, გვ. 92-99
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,,ისპიკური მოჭიქული ლანგრები, რომლებსაც ავარები ,,მუმუმაზელ გადარი“-ს უწოდებენ,
მეტად საინტერესოა. ისინი მზადდებოდნენ წვრილად დაფხვნილი ქვისა და თეთრი თიხის
ნარევისაგან. მთაში ადგილობრივი კლდის ქვა ძალიან წვრილად იფხვნებოდა, ინაყებოდა,
იზილებოდა და წებოვანი სითხის შეზელვის შედეგად მზადდებოდა უკვე საგანი. ლანგრების
დეკორატიულ გაფორმებაში გამოყენებული არის ტექნიკა, რომელიც ადრეულ დაღესტნურ
მეთუნეობაში არ გვხვდება. მეტად საინტერესოა ლანგრის კიდეებზე შემკული რელიეფური
ორნამენტები - მოთამაშე ცხენების, სახედრებისა და მფრინავი ფანტასტიკური ჩიტების სახით...
ეს ცხოველური მოტივები სათავეს იღებენ უძველესი ცხენის კულტიდან, რომელიც ყოველთვის
მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა დაღესტნის ხალხთა ცხოვრებაში...“133
როინაშვილის კოლექციაში მოიპოვება ამ აღწერილობის, რელიეფური ცხოველებისა და
მცენარეული ორნამენტებით გამდიდრებული ისპიკის თეფშები,კოლექციაში თხუთმეტი
თეფშია, მუქი მწვენე ფერის, ფერადოვანი გაფორმებით და სქელკედლიანი ფაქტურით. ხშირია
მის არშიაზე მცენარეული ორნამენტები, ცხოველები და სხვადასხვა გამოსახულებები. ერთერთი ყველაზე დაზიანებული ექსპონატი, შემკულია რუსეთის ღერბის დეტალებით.
ასევე მრავლადაა წარმოდგენილი ირანული ფაიფურის ნიმუშები.
თუკი მცირე კატალოგს მივყვებით, როინაშვილის ფაიფურის კოლექცია, იმ დროს,
შედგებოდა 64 აღმოსავლური და 1 ევროპული ნიმუშისაგან. აქედან 15 ნიმუში იყო ჩინური
სელადონის, ირანული წარმოშობის, 20 თეფში, 5 დიდი ზომის ლანგარი, 2 სურა და 1 იაპონური
ლანგარი. როგორც ჩანს, კატალოგის გამოცემის შემდეგ, როინაშვილმა დანარჩენი იაპონური
ექსპონატებიც შეიძინა.
ამ კატალოგში ჩამოთვლილია, როგორც არაერთგზის ითქვა ნივთები, რომელთა კვალი
დღეს დაკარგულია. მაგალითად: სამი ფერფლის ურნა.134
ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციაში, ცალკე განხილვის საგანი უნდა
გახდეს, ნუმიზმატური ნიმუშები. თუმცა, აქედანვე აღვნიშნავ, რომ ამ ნიმუშების მოძიება
დღევანდელ დღეს თითქმის შეუძლებელია. არსებობს რამდენიმე მონაცემი. პირველი მათ

ი. ოქრუაშვილი, დაღესტნური ისპიკური ლანგარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ს. ჯანაშიას
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი გამ., ინტელექტი, თბ., 2000, გვ. 315
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შორის, კვლავ როინაშვილის მცირე სამუზეუმო კატალოგია, სადაც ნუმიზმატიკის კვალი
აშკარად იკითხება:
,, 117. ორასი ცალი სპილენძის მონეტა უძველესი ხალხის დროიდან, რომელთა ნაწილიც
გაქრა და ნაწილი ახლაც ცხოვრობს.
118. ორასი ცალი ვერცხლისა და ოქროს მონეტა სხვადასხვა სახელმწიფოდან, უძველესი
ხალხის დროიდან, რომელთა ნაწილიც გაქრა და ნაწილი ახლაც ცხოვრობს“.135
ამ მასალის აღწერის მიხედვით, საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მაქვს ხელთ, მონეტების
ზედაპირის შინაარსის შესახებ, არ ვიცი კონკრეტულად რა ფულადი ერთეულის ნიშნებზეა
საუბარი და რომელ პერიოდს განეკუთვნება ესა თუ ის მონეტა.
იგივე ინფორმაციის დეფიციტი დამხვდა ნუმიზმატიკის თემასთან დაკავშირებით,
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დავთრების შესწავლისას
და როინაშვილის გარდაცვალების შემდგომ ჩატარებული და შედგენილი, ქონების ამსახველი
რეესტრების თაობაზე, სადაც იგივე ტექსტის მსგავსად, აღნიშნულია მონეტების მასალა, მაგრამ
არსად არ იკითხება მათი წარმომავლობა და კვლევის შედეგები ფულად ერთეულებთან
დაკავშირებით.
საინტერესო

ინფორმაციის

შემცველია

წერილები,

სადაც

ნახსენებია

ალექსანდრე

როინაშვილის მონეტების კოლექცია:
,,...ბატონ როინაშვილის მუზეუმში, მოიპოვება ფული რომის რესპუბლიკისა, საბერძნეთის,
შევეიცარიის, გერმანიის, საქსონიის, იტალიისა და სხვა. ამას დაუმატეთ ფული სასანიდებისა,
(VIII საუკუნე) ებრაელთა, სომეხთა, რუსთა (რომანოვის სახელობისა) ძველი ფული კერპთა
გამოსახულებითა, თამარის დროის ფული, რომელზედაც შემდეგი ემბლემაა: გამოსახულია
სასწორი, სამყარო, კვერთხი, გვირგვინი, შემდეგ თათრული ფული ქართულის ემბლემითა.
ნახავთ ამას და მაშინ დარწმუნდებით, რა განძია ის ორი ფიცარი, რომელზედაც სანუმიზმატო
ნაშთებია დაფენილი.“136 - წერს ალექსანდრე ხახანაშვილი მოსკოვიდან.
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,,... მხატვარს ბატონ როინაშვილს შეუწირავს იმავე საცავისათვის ერთი იშვიათი ვერცხლის
ფული საქართველოს დედოფლის რუსუდანის დროისა (1223 -1247 წ.) ხუცურის წარწერით...“137
- ვკითხულობთ გაზეთ ,,ცნობის ფურცელში“.
კიდევ ერთი ცნობა გაზეთ ივერიაში შემდეგი შინაარსისაა:
,,... ამ მუზეუმში რამოდენიმე განყოფილებაა სახელდობრ, საარხეოლოგიო, საეტნოგრაფიო,
საგეოგრაფიო და სანუმიზმატიკო.“138
ეს უკანასკნელი ცნობა ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ ნუმიზმატური კოლექცია საკმაოდ
დიდი მასშტაბების იყო როინაშვილის მუზეუმში, რადგანაც მას ცალკე განყოფილება
დასჭირდა.
ამგვარად, ნუმიზმატიკის შესახებ ინფორმაცია, როგორც ვხედავთ, ძალზე შეზღუდულია.
ზუსტი აღწერა კი მხოლოდ დედოფალ რუსუდანის, თამარის დროინდელ მონეტებზე და
ხახანაშვილის აღწერით, რამდენიმე მონეტაზე ვრცელდება, სადაც ისტორიკოსი პირდაპირ
აკეთებს განაცხადს საუკუნესა და პერიოდებზეც.
ფოტოზე, რომელიც ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაშია
გადაღებული, კარგად ჩანს ორიგინალური ფორმის ვიტრინა, რომელშიც ფოტოს გადიდების
შემდეგ, გამოჩნდა მონეტები, თუმცა სხვა რამ ინფორმაციას ამ მონეტების შესახებ,
ჯერჯერობით ვერ მივაგენი.
ნუმიზმატური ნაშთების ძიებისას, აქტიურად დავიწყე სხვადასხვა დავთრების შესწავლა
და შედარება, ვინაიდან ერთი ინსტიტუციიდან მეორეში გადატანილი კოლექციის ნაშთები
აღწერაში ცვლილებას განიცდიდა. განსაკუთრებით დეტალურად შევისწავლე 1931-დან 1937
ჩათვლით ოქმები ნივთების აღწერილობით, ვინაიდან მეტეხის მუზეუმიდან საქართველოს
სახელმწიფო მუზეუმსა და ხელოვნების მუზეუმში ნივთების გადანაწილება სწორედ ამ დროს
მოხდა. თუმცა, სამწუხაროდ ნუმიზმატური კოლექციის კვალი ვერც აქ აღმოვაჩინე.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში ნუმიზმატური ნაშთების ძიება წერილებში
დაფიქსირებული აღწერის მიხედვით დავიწყე. სამწუხაროდ, შედეგი აქაც სავალალო აღმოჩნდა,
რადგან მიუხედავად იმისა, რომ თამარისა და რუსუდანის ეპოქის მონეტები მრავლადაა
დაცული მუზეუმში, მათი კუთვნილება როინაშვილის კოლექციისადმი არ დასტურდება.
გაზ. ცნობის ფურცელი, 1897, № 334
გაზ. ივერია, 1887, №198, 24 სექტემბერი
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ამგვარად, მისი კოლექციის იდენტიფიცირების პროცესში, ყველაზე დიდი პრობლემა,
სწორედ ნუმიზმატურ ნაშთებთან დაკავშირებით შეიქმნა.

ხელსაქმე
ხელსაქმე - ასე იკითხება როინაშვილის მცირე სამუზეუმო კატალოგში განყოფილების
სახელწოდება, რომელიც ორი პუნქტისაგან შედგება:
1. ნუხის ხანის ფარდა, აბრეშუმის ქსოვილზე ოქროთი და ვერცხლით ამოქარგული,
ძალზე ნატიფი ნამუშევარი.
2. დაღესტნელი ქალის ხელნაკეთი ფარდა.
ამ ექსპონატების მოძიება დღეს მოცემული მონაცემების მიხედვით, შეუძლებელია,
ვინაიდან ეროვნული მუზეუმის ქსოვილების ფონდებში, ჩავატარე ძიება ამ მიმართულებით და
სამწუხაროდ, მათი კვალი ვერ დადგინდა.
ალექსანდრე როინაშვილის დროინდელი პრესის მონაცემებისა და აგრეთვე მისი
ინტერესის

მიხედვით

ხელნაკეთობათა

მიმართ,

როგორც

არაერთხელ

აღინიშნა,

მას

ხალიჩეულობისა და ქსოვილების ნაშთების დიდი რაოდენობა უნდა ჰქონოდა მოპოვებული
მუზეუმისათვის, თუმცა როგორც ჩანს, ქსოვილების დაზიანებისა და დაკარგვის ალბათობა
ძალზე მაღალია.
განსაკუთრებით კარგად ჩანს მისი ქსოვილების კოლექციის სიმდიდრე, ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის არქივებში, სადაც როინაშვილის მიერ გადაღებულ
ფოტოებზე ვხედავთ სსხვდასახვა ეპოქისა და წარმოშობის ქსოვილებს, ხალიჩეულობას, ქალის
სამკაულს, ქალისა და მამაკაცის სამოსს, დეტალებს, აქსესუარებს.ამ ფოტოების მიხედვით,
როინაშვილის კოლექცია მნიშვნელოვან შთაბეჭდილებას ტოვებს. 25 ფოტოზე, წარმოდგენილია
სპარსული და კავკასიური ხალიჩები, კავკასიური ჯეჯიმები, ქართული და კავკასიური
ხურჯინები, კავკასიური მუთაქები, სპარსული წარმოშობის ვერნი, აბრეშუმის ძაფის ნიმუშები,
ოქრომკედით ნაქარგი მუთაქისა და ბალიშის გადასაკრავები, ქალის შუბლსაკრავები,
ოქრომკედით ნაქარგი ხავერდის სუფრები, პირსახოცები, ქართული ლეჩაქები და ფერადი
ძაფით ნაქარგი სუფრები, ოქრომკედით ნაქარგი ქართული კაბის აქსესუარები.
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როინაშვილისეული ქსოვილებისა და ხალიჩების კოლექცია, როგორც ვხედავთ, ძალზე
მრავალფეროვანია

თავისი

წარმოშობით,

შესრულების

ტექნიკითა

და

დანიშნულების

მიხედვით.
როგორც ზემოთ იყო განხილული, სახელმწიფო მუზეუმის შექმნასთან დაკავშირებით,
მეტეხის

მუზეუმში

თავმოყრილი

ექსპონატების

გადანაწილების

შესახებ

არსებულ

დოკუმენტაციაში, იკითხება ამ ნივთების სხვადასხვა ადგილას გადაცემის თარიღი, 1933-34
წელი, მაგრამ არც თავდაპირველ და არც შემდგომ გაკეთებულ დავთრებსა და ოქმებში, არ ჩანს
მათი მფლობელისა და კუთვნილების დამადასტურებელი ჩანაწერები.
ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში დაცულია ოთხმოცი ფოტოსურათი,
(იხ. დანართი 5), რომელიც როინაშვილის საფირმო ფოტოქაღალდზეა დაბეჭდილი. ზოგიერთ
მათგანზე ტვიფრიანი ბეჭედია დიმიტრი ერმაკოვის გვარით.
როგორც ვიცით, ერმაკოვისათვის ამ ფოტოების გადაცემის დროს, მას ჩამოერთვა პირობა,
ფოტოების ასლების დამზადების თაობაზე. შესაბამისად, საფირმო ნიშანიც მის ხელთ
აღმოჩნდა. ამ ფოტოების მიხედვით, შეიძლება დადგინდეს, თუ რა ინეტერესები ამოძრავებდა
როინაშვილს კოლექციის შეგროვებისას.
ვფიქრობ, რომ ეს ნაწილიც წარმოადგენს ფოტოების გარკვეულ რაოდენობას, რომლებიც
ერმაკოვმა გადაიღო ასლების დასამზადებლად და დააფიქსირა მათზე საკუთარი გვარიც. ამას
ადასტურებს დიმიტრი ერმაკოვის ხელწერილიც, სადაც იგი წერს, რომ ქართველთა შორის
წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, 1913 წლის 27 ნოემბერს, გადასცა სხვადასხვა
ფორმატის ქაღალდზე დაბეჭდილი ფოტოები, საერთო ღირებულებით 192 მანეთი, სულ 240
ფოტო. დოკუმენტში ხაზგასმითაა აღნიშნული ფოტოების ორი სხვადასხვა ზომა - 19
ბუდუარული (18-24 სმ) ბლანკებზე, 121 ბუდუარული (18-24 სმ) მუყაოებზე და 108
ბუდუარული (24-30 სმ).139
სააარქივო

დოკუმენტში

მითითებული ზომებისა

და

ხალხურ და

გამოყენებითი

ხელოვნების მუზეუმში დაცული ფოტოების შედარებისას, აღმოჩნდა რომ ზომებში ეს

139

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 1, საქმე # 677
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მონაცემები ერთი და იგივეა, რაც ნათლად მეტყველებს ამ ფოტოებისა და მათზე აღბეჭდილი
ნივთების კუთვნილებაზე, ალექსანდრე როინაშვილისადმი.

საბრძოლო იარაღი
ფოტოზე, რომელზეც გამოსახულია ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოების ერთ-ერთი ოთახი, როინაშვილის მიერ ნაანდერძევ სხვა სამუზეუმო ნივთებთან
ერთად, კარგად მოჩანს საბრძოლო იარაღი.
საბრძოლო იარაღის იდენტიფიცირების პროცესი, ორ ფაქტორს დაეყრდნო - პირველი,
ზემოთ ხსენებულ ფოტოს, ასევე იმ ფოტოებს, რომელზეც საბრძოლო იარაღ-სამოსში
გამოწყობილი ადამიანებია დაფიქსირებული როინაშვილის მიერ. მეორე მნიშვნელოვანი
გზამკვლევი იყო 1931 წლიდან, 1937 წლამდე შედგენილ სამუზეუმო ოქმები. დავამატებ, რომ
სწორედ ამ პერიოდში გადანაწილდა ნივთები მეტეხის მუზეუმიდან სხვადასხვა მუზეუმებში.
წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დავთრებში, ნივთების ნუმერაცია რომაული
ციფრებით მიმდინარეობდა, რაც დაემთხვა ფოტოებზე ასახულ ნივთებს. შესაბამისად, ის, რაც
რომაული

ციფრებით

აღინიშნებოდა,

წერა-კითხვის

საზოგადოების

მემკვიდრეობის

კუთვნილებაა.
იდენტიფიცირების პროცესისთვის აუცილებელი გახდა იარაღის სპეციალისტთა ჩართვა,
რაშიც აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა მამუკა ქაფიანიძემ140 და გიორგი ლაღიძემ. 141
ძირითადი ნაწილი ამ ნივთებისა, ინახება სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს
მუზეუმის, ეთნოგრაფიული კოლექციების, იარაღისა და ძვირფასი ლითონების, ასევე
არქეოლოგიური კოლექციების ძირითად ფონდებში.
კვლევის პროცესში, იდენტიფიცირებულია 41 საბრძოლო და არქეოლოგიური ნივთი,
რომლებიც ალექსანდრე როინაშვილს უნდა ეკუთვნოდეს.
ყველა ეს ნივთი განსაკუთრებით ფასეულია,

თუმცა მაინც შეიძლება ყურადღება

გავამახვილოთ მუზარადებზე, როგორც საბრძოლო ატრიბუტიკის ოსტატობის ნიმუშებზე.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის,
ეთნოლოგიისა და ისტორიის კოლექციების, იარაღისა და ძვირფასი ლითონების ფონდის კურატორი,
დოქოტორი.
141
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის,
ისტორიისა და ეთნოგრაფიის კოლექციების ფონდის ასისტენტი.
140
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მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ რამდენიმე მათგანი: რკინის მუზარადი, ნომრით 170/III,
მორთულია ოქროზარნიშით, არაბული წარწერებით. მუზარადის ფორმა ზუსტად მეორდება
როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის ამსახველ ფოტოზე, ცენტრალური კედლის მარცხენა
მხარეს. ეს სპარსული მუზარადი თარიღდება XVIII-XIX ss. ასევე საინტერესოა მუზარადი,
საინვენტარო ნომრით 172/III; 2261, რომელიც მორთულია ოქოს ზარნიშით და კვეთის ტექნიკით
მასზე გამოსახულია მცენარეული ორნამენტები. მასზეც იკითხება არაბული წარწერები. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დავთარში, სულ ექვსი მუზარადი აღინიშნება.
როინაშვილის ფოტოზე კი, მხოლოდ ოთხია წარმოდგნილი. სიმონ ჯანაშიას სახელობის
მუზეუმის იარაღის ფონდში, ასევე ოთხი მუზარადი ინახება, რომელთა მონაცემებიც ემთხვევა
კოლექციის ფოტოზე გამოსახულს. მუზარადი თარიღდება XVIII-XIX ss.
არანაკლებ საყურადღებოა ხევსურული ჯაჭვის პერანგები, რომლებიც ასევე მოჩანს
კოლექციის ამსახველ ფოტოზე. სწორედ ამ პერანგებს იყენებდა როინაშვილი ხევსურების
ფოტოების შექმნისას. ფოტომასალის მიხედვით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როინაშვილის
კოლექციაში სულ 8 ასეთი პერანგი ინახებოდა.
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მეტეხის მუზეუმიდან, იარაღის ფონდში,

გადმოტანილია, სწორედ 8 ჯაჭვის პერანგი. ფოტოების მიხედვით, ამგვარი სამოსის
იდენტიფიცირება რთულია, თუმცა სავარაუდოდ, ეს სწორედ როინაშვილისეული ჯაჭვის
პერანგებია: 35-35/80 35-35/88; 3141 35-35/90; 3276 _ 35-35/91; 2514 35-35/83; 1009 35-35/87 და ერთი
ხელნავი,

ნომრით

35-35/72;

1576.

ეს

უკანასკნელი,

ზუსტად

იმეორებს

ვიზუალურ

ინფორმაციას, როინაშვილის მიერ გადაღებულ ფოტოზე. წარმოშობით ყოველი მათგანი
ხევსურეთიდანაა და დათარიღებულია XVIII საუკუნით.
ხის ფარი,143 რომლის ნომერია 178/III, ასევეა წარმოდგენილი კოლექციის ამსახველ ფოტოზე
კედლის ცენტრალურ ნაწილში. ის ქართული წარმოშობისაა. საქართველოს სხვა მუზეუმებში,
მსგავსი ფარის მოძიება შეუძლებელია. ფარი ხისგანაა დამზადებული, მასზე ტყავია

ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი პირველი ქართველი მესურათხატე წიგნი პირველი, თბ.,
ლიტერა, 2004, გვ. 14-15
143
ხის ფარი, ნომრით 178/3; 1160; 216, ამჟამად ექსპონირებულია ქართული იარაღ-საჭურვლის
გამოფენაზე, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში.
142
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გადაკრული და შეჭედილია რკინის ფირფიტებით. ეს ექსპონატი უნიკალური ნიმუშია. 144 ის
XVI-XVII საუკუნეებით თარიღდება.
ალექსანდრე როინაშვილის კოლექციიდან სულ 5 ფარის იდენტიფიცირება მოხდა,
რომელთაგან ზოგი ტყავისაა (მაგ.35-35/24; 4707; 1603 _ აფრიკული ტყავის ფარი,) ზოგი კი
სპილენძის, რაჭული,145 ხევსურული და სპარსული წარმოშობის. ისინი XVI-XIX საუკუნეებით
თარიღდება.
სხვადასხვა იარაღებს შორის, ხმალ-ხანჯალში, გამოირჩევა იაპონური ხმალი, ნომრით
144/III, ხმლის ქარქაში გაფორმებულია ძვლით, რომელზედაც გამოსახულია ადამიანთა
ფიგურები. ხმალი თითბრის სალტეებითაა გაწყობილი და მიეკუთვნება XVIII-XIX საუკუნეებს.
ცეცხლსასროლ იარაღებს შორის, გამოირჩევა ორლულიანი სანადირო თოფი, ნომრით
189/III; 1793. მას ამშვენებს ოქროს წარწერა ,,A. V. Lebeda”. წერა-კითხვის გამავრცელებელი
საზოგადოებიდან,

მუზეუმში

მხოლოდ

ერთადერთი

ორლულიანი თოფია

შემოსული,

რომელიც ცნობილი ჩეხი მეიარაღის, ანტონ ვინსენ ლებედას ნახელავია.146 ის დამზადებულია
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში.
საბრძოლო იარაღის კოლექციის მიხედვითაც შეიძლება ითქვას, რომ ალექსანდრე
როინაშვილი არ იყო ორიენტირებული ერთ რომელიმე რეგიონზე. როგორც ჩანს, ის სხვადასხვა
ქვეყნის ისტრიული ნაშთების შეგროვებას ცდილობდა და დიდ ყურადღებას უთმობდა
ნივთების გარეგნულ სახეს, ინფრომაციას მათ შესახებ, მათ მორთულობას, დამუშავებას,
ტექნიკას და სხვ. სია, რომელიც მისი საბრძოლო იარაღის მიხედვითაა შედგენილი, სწორედ
ამას ადასტურებს:
საბრძოლო იარაღის სია:
(სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის, ეთნოგრაფიული კოლექციის
იარაღის ფონდი)
ეს მოსაზრება კვლევის პროცესში მამუკა ქაფიანიძემ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, სიმონ
ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის, ეთნოლოგიისა და ისტორიის კოლექციების, იარაღისა და
ძვირფასი ლითონების ფონდის კურატორი.
145
რაჭული ფარი, ნომრით 35-35/66;1622;2163 ამჟამად ექსპონირებულია ქართული იარაღ-საჭურვლის
გამოფენაზე, სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში.
146
ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი პირველი ქართველი მესურათხატე წიგნი პირველი, თბ.,
ლიტერა, 2004, გვ. 114 (ცენტრალური ნაწილის, მესამე რიგში)
144
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1. 170/ III - მუზარადი უზარადოდ, რკინის, ზედაპირი დატალღულია და მორთულია
ოქროს ზარნიშით და არაბული წარწერით. სპარსული. XVIII-XIX სს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი ოქმი
1936 წ. 19 თებერვალი).
2. 172/ III;

2261 - მუზარადი ზარადაიანი, რკინის ზედაპირი მორთულია

ოქროზარნიშითა და კვეთის ტექნიკით, მცენარეული ორნამენტით. არაბული წარწერით.
სპარსული. XVIII-XIX სს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი, ოქმი 1936წ.19 თებერვალი).
3. 173/ III; 2262 - მუზარადი ზარადიანი. რელიეფურად გამოსახულია ცხვირი და
წარბები, ხრახნით დამაგრებულია რქები. თვალები,ზედაპირი და რქები მორთულია
ოქროზარნიშით და მუზარადს წრიულად დაუყვება არაბული წარწერა. ზედაპირი
მორთულია კვეთის ტექნიკით შესრულებული მცენარეული ორნამენტით. სპარსული
XVIII-XIX სს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი 1936წ. 19 თებერვალი).
4. 174/ III ; 1346 - მუზარადი ზარადიანი , რომელიც მორთულია ადამიანების,
ფრინველების,

თევზების,

გველებისა

და

ვერცხლის

ზარნიშით

შესრულებული

მცენარეული ორნამენტებით. მუზარადს აქვს საცხვირე, წოპი და ზარადი. სპარსული.
XVIII-XIXსს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი 1936წ. 19 თებერვალი).
5. 175/ III ; 1350; 138 - ჩაჩქანი ზარადით. შედგება ჯამის ფორმის პოლიტიკისაგან და
ზარადისაგან. დაზიანებული და ნაკლული, ხევსურული, XVIIIს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი
1936წ. 19 თებერვალი).
6. 176/ III; 1351 - ჩაჩქანი ზარადით. შედგება პოლიტიკისა და ზარადისაგან. რკინის
პოლიტიკზე დაკრულია თითბრის ფირფიტა, რომელიც გამაგრებულია ათი გობაკით.
ხევსურული, XVIII ს. ( წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი 1936წ.19 თებერვალი).
7. 35-35 / 80 - ჯაჭვის პერანგი.თავგასაყრელი სახეობა. იდაყვამდე მკლავებიანი.
საყელოში ჩაწნული ტყავით. ჭიკუ- ( ჯაჭვის რგოლი) ერთი მწკრივი დადუღებული,
მეორე ფარეშიანი. ხევსურული. XVIIIს.
8. 35-35/ 88; 314 - ჯაჭვის პერანგი, თავგასაყრელი სახეობა. მკლავები დაუყვება
იდაყვამდე. ჭიკუ ფარეშიანი. ხევსურული XVIIIს.
9. 35 -35 /90; 3276 - ჯაჭვის პერანგი. მკლავები დაუყვება იდაყვამდე. თავგასაყრელი
სახეობა, ჭიკუ ფარეშიანი. ხევსურული. XVIIIს.
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10. 35 -35/ 91; 2514 - ჯაჭვის პერანგი.თავგასაყრელი სახეობა. მკლავები დაუყვება
იდაყვამდე. ხევსურული, XVIIIს.
11. 35 -35 /83 ;1009 - ჯაჭვის პერანგი.თავგასაყრელი სახეობა. მკლავები დაუყვება
იდაყვამდე. ხევსურული, XVIIIს.
12. 35 -35 /87 -ჯაჭვის პერანგი. თავგასაყრელი სახეობა. გულისპირი იკვრება ტყავის
თასმებით. მკლავები დაუყვება იდაყვამდე. ჭიკუ - ფარეშიანი. ხევსურული. XVIIIს.
13.

35

-

35/

72;

მტევნამდე.მორთული

1576

-

ხელნავი

რელიეფურად

,

თავსაცავი
გამოსახული

იარაღი

იდაყვიდან

პარალელური

ხელის

ხაზებით.

ხევსურული. XVIIIს.

ფარები:
14. 178/ III; 1160; 216; - ფარი ხის, რომელზედაც დაკრულია ტყავი და შეჭედილია რკინის
ფირფიტებით. ქართული XVI- XVII სს. ექსპონატი წარმოადგენს ქაერთული ფარის
უნიკალურ ნიმუშს.
15. 35-35/24; 4707; 1603 - ფარი ტყავის, რომელსაც ცენტრისკენ გარშემოუყვება
კონუსისებურად ამოზიდული რელიეფური წრეები. აფრიკული XVIII-XIXსს.
16. 35-35/66; 1622; 2163 - ფარი სამგორგოლიანი, რომელზედაც შერჩენილაი ღორის
ჯაგარი. რაჭული. XVIII-XIXსს.
17. 35-35/67; 1039; 417 - ფარი, ორგორგლიანი , ხევსურული . XVIIIს.
18. 35-35/69; 1019 - ფარი, ოთხი გობაკით, რომელზედაც გამოსახულია ნადირობის
სცენები და ოქროს ზარნიშით მორთული არაბული წარწერებით. სპარსული. XVIIIXIXსს.

ლახტი, დროშისთავი:
19. 112/ III; 3 - 38/5 - ლახტი ექვსფრთიანი, რკინის ტარით. XVI ს. ( წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი
16. 02. 1936 წ)
20. 113/ III - ლახტი ექვსფრთიანი, მოკლე ტარით, გობაკით. ორი ფრთა ჩამოტეხილი
აქვს. XV ს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი, ოქმი 16.02. 1936 წ)

136

21. 116/ III; 3 -38/4 - ლახტი თოთხმეტფრთიანი , ხის ტარით. ოსმალური. XVI – XVII ს.
(წ.კ.გ.ს. მეტეხი, ოქმი 16.02. 1936 წ)
22. 133/III; 1076 - დროშისთავი ცრემლისებური ფორმის. შუაში ამოჭრილი ოთხი
ღიობით, რომელიც ჯვრის ფორმას ქმნის.აქვს ოთხწახნაგა გრძელი ყურწი. ქართული.
XVIII-XIX სს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი, ოქმი 16.02.1936 წ ).
ხმალი, ხანჯალი:
23. 135/ III; 3- 38/ 30 - ხანჯალი, შედგება ცალღარიანი მოხრილი პირის, რქის ტარისა და
შავტყავგადაკრული ხის ქარქაშისაგან. კავკასიური XIX ს.(წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი 16.02.1936
წ ).
24. 14/ III - ხმალი (ხმლის პირი) უტარო, უქარქაშო. წარწერით „ხმალი ვარ ...
გურგასლანისა მძლეველი სარაყამისა“. ქართული XVIII ს.
25. 144/ III - ხმალი ოდნავ მოღუნული, შედგება ტარის, პირისა და ქარქაშისაგან. ტარი
და ქარქაში მორთულია ძვლით, რომელზედაც ადამიანებია გამოსახული. ხმალი
გაწყობილია თითბრის სალტეებით. იაპონური . XVIII-XIX სს.
26. 19/ III; 3- 38/28 - ხმალი წარწერით g. e. schmachtenberg.
27. 4579; 113 - ხმალი, ქარქაშიანი, სევადიანი ვერცხლით შეჭედილი. თბილისური. XIXს.
(წ.კ.გ.ს. მეტეხი, ოქმი 1934 წ. 7აპრილი).

ცეცხლსასროლი იარაღი:
28. 147/ III; 3-38/9 - რევოლვერი ოთხლულიანი. ფირფიტიანი, ასეთი ტიპის
ცეცხლსასროლ იარაღს ეწოდება „ბუნდერ რევოლვერი“. ევროპული. XIX ს. (წ.კ.გ.ს.
მეტეხი. ოქმი 16.02.1936 წ ).
29. 189/ III; 1793 - თოფი ორლულიანი სანადირო. ოქროს წარწერით A.V.Lebeda .
დაზიანებული. თოფი ეკუთვნის ჩეხ მეიარაღე ანტონ ვინსენტ ლებედას. სერიულო
ნომრით 4101 ( სულ გამოსულია 11.300 - მდე ეგზემპლარი. ჩეხური. XIX ს -ის IIნახევარი.
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30. 20/III; 1301 – თოფი კაჟიანი , დაზიანებული. კონდახი მორთულია ძვლისა და
თითბრის ინკრუსტაციით. ლულა გარედან რვაწახნაგა,შიდა სივრცით შვიდღარიანი.
კავკასიური (ოსმალური ტიპის) XVII- XIX სს.ს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი 19.02.1936 წ).
31. 204/ III; 1705 - თოფი კაჟიანი, ქართული ( კავკასიური ) XVIII ს. (წ.კ.გ.ს. მეტეხი. ოქმი
19.02.1936 წ).
არქეოლოგიური კოლექციის სია:
(სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის, არქეოლოგიური კოლექციის
ძირითადი ფონდი. მეტეხის მუზეუმის 1936 წლის ოქმების მიხედვით).
32. 1-36/31- ცული. ბრინჯაო.
33. 1- 36/32 -ცული. ბრინჯაო.
34. 1- 36/33 -ცული. ბრინჯაო.
35. 1- 36/34 - ცული, ბრტყელი. ბრინჯაო.
36. 1- 36/35 - ცული, ბრტყელი სამკაპა თავით. ბრინჯაო.
37. 1- 36/40 - სატევარი. ბრინჯაო.
38. 1- 36/42- სატევარი. ბინჯაო.
39. 1- 36/45 - ბოლოკვეთილი მახვილი. ბრინჯაო. დაზიანებული, გადატეხილია
ტარიდან 10 სმ-ზე.
40. 1- 36/57 - შუბის პირი. ბრინჯაო.
41. 12/ III - ცული სპილენძის. (სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის,
ეთნოგრაფიული კოლექციის, ძვირფასი ლითონის ფონდი).
ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, როგორც აღინიშნა, დაცულია
როინაშვილის ფოტოები, მათზე აღბეჭდილი ექსპონატების იმ ნაწილითაც, რომელთა
ადგილმდებარეობა სხვადასხვა მუზეუმებში აღმოვაჩინე. ნივთების ძიებისას, დოკუმენტებმაც
გარკვეულწილად მიმასწავლა მათი ადგილსამყოფელი, ვინაიდან 2003 წელს გამოცემულ
წიგნშიც კი, ,,Persion Lost Treasures“, არ არის ჯერ კიდევ ცნობილი, ის თუ ვისია ესა თუ ის ნივთი
და არის თუ არა ნივთები როინაშვილის კოლექციიდან. ბუნებრივია, რომ როინაშვილი
გარკვეულ ექსპონატებს ყიდდა სხვა ექსპონატთა შეძენის მიზნით, რაც კოლექციონერის
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საქმიანობის ნაწილია. ამიტომ, გამოიკვეთა ნივთების გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც
დღეს, სავარაუდოდ სხვადასხვა ინსტიტუციებშია დაცული:
1. ბრინჯაოს მამალი, ირანი VII-XIII საუკუნე, პეტერბურგი, ეთნოლოგიის მუზეუმი,
შეტანილია წიგნში ,,Persion Lost Treasures“ 2003.
2. ბრინჯაოსა და სპილენძის დოქი, რომლის სხელურზე დამატებით მცირე ზომის ასეთივე
დოქია მიმაგრებული. ნეგატივი ინახება ეროვნული მუზეუმის ფოტოფონდში 13572, ხოლო
ხალხური და გამოყენებითი მუზეუმის ფონდში, ინახება ნომრით 958. ასევე შეტანილია
წიგნში ,,Persion Lost Treasures“ 2003. გვ.99. წიგნის ავტორების, ვლადიმერ ლუკონინისა და
ანატოლი ივანოვის მიერ, გაკეთებულია მინაწერიც იმის შესახებ, რომ ნივთი 1925 წელს,
ბობრინსკის კოლექციიდან გადავიდა ერმიტაჟში.
3. თასი ირანიდან XIII საუკუნე, სპილენძი, ვერცხლი, ინკრუსტაცია. ხალხური და
გამოყენებითი მუზეუმის ფონდში, ინახება ნომრით 963, ხოლო ნეგატივი ეროვნული
მუზეუმის დიმიტრი ერმაკოვის კოლექციის ფონდში, ინახება ნომრით 13582. შეტანილია
წიგნში ,,Persion Lost Treasures“ 2003. გვ. 134.
4. დოქი, ჩიტით თავზე, XII საუკუნე, ბრინჯაო, სპილენძი, ხალხური და გამოყენებითი
მუზეუმის ფონდში, ინახება ნომრით 960, ხოლო ნეგატივი ეროვნული მუზეუმის ფონდში,
ინახება ნომრით 13570. ბობრინსკის კოლექციიდან გადასულია ერმიტაჟში.
5. დოქი, VII-XIII საუკუნე,ბრინჯაო, სპილენძი,ინახება ბერლინის ისლამური ხელოვნების
მუზეუმში, (რის შესახებაც, ინფორმაცია მომაწოდა ირინა კოშორიძემ).
6. შანდლის ძირი, ბრინჯაო, შეტანილია წიგნში ,,Persion Lost Treasures“ 2003, გვ.120
ბობრინსკის კოლექციიდან გადასულია ერმიტაჟში.
7. შანდლის ძირი, XIII საუკუნე, ბრინჯაო, ბერლინის ისლამური ხელოვნების მუზეუმში,
(რის შესახებაც, ინფორმაცია მომაწოდა ირინა კოშორიძემ).
8. ქვაბი, XI საუკუნე, შეტანილია წიგნში ,,Persion Lost Treasures“ 2003, გვ. 110, ნივთი 1925
წელს, ბობრინსკის კოლექციიდან გადავიდა ერმიტაჟში.
9. დოქი, XIII-XIV სს. ,,Persion Lost Treasures“ 2003, გვ. 131. ამჟამად ერმიტაჟის საკუთრებაა.
1925 წელს სტიგლიცის ტექნიკური დიზაინის სკოლიდან გადავიდა ერმიტაჟში.
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ესოდენ დიდი ინტერესი ამ ნივთების მიმართ, ბუნებრივია მოწმობს იმ ფაქტს, რომ
როინაშვილის კოლექციის მნიშვნელობა ეჭვს არ ბადებს. დღევანდელ დღეს, 2014 წლიდან
დღემდე, როინაშვილის კოლექციის ნიმუშები, როგორც ვხედავთ, მსოფლიოს მნიშვნელოვან
მუზეუმებსა და გამოცემებშია წარმოდგენილი, ისეთბში, როგორებიცაა მეტროპოლიტენი,
ბერლინის მუზეუმი და სხვადასხვა ცნობილი გამოცემები.
შესაბამისად, მურიეს დამოკიდებულება და ორაზროვნება, სავარაუდოდ მისივე ინტერესის
გამომხატველი უნდა იყოს და არა ობიექტური შეფასების.
მიუხედავად ამისა, მურიეს და როინაშვილის თანამშრომლობა ნამდვილად ფასეული
ინფორმაციისა და მასალის მომცველია.
ამ ჟურნალის გვერდებზე, სხვადასხვა წელს, იბეჭდებოდა ალექსანდრე როინაშვილის მიერ
გადაღებული შემდეგი ფოტოები: ,,ნიკო ნიკოლაძის პორტრეტი“ (1890 №11, გვ.1), ,,სოფელ
ყუბაჩის ხედი“ (1890 №11, გვ.11), ,,ზუდაკარის (ცუდახარის) კარიბჭე. ცენტრალური დაღესტნის
ხეობა (ანდის მაზრა) (1892 №1, გვ.5), ,,კავკასიელი ებრაელი ქალი ქართულ ტანსაცმელში“,
რომელიც როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ დაიბეჭდა (1899-1900, №3.) და ეს ფოტო
განთავსებული გახლდათ ჟურნალის გარეკანზე და მინაწერის მიხედვით, დაიმსახურა
სილამაზის პრიზი ისე რომ ფოტოს ავტორმა არაფერი იცოდა ამ ფაქტის შესახებ.
არქივების ძიებისას, არსად არ შემხვდა ცნობა იმის შესახებ, რომ როინაშვილი და დიმიტრი
ერმაკოვი, სიცოცხლეშივე თანამშრომლობდნენ, ან რაიმე საქმეში ერთობლივად იყვნენ
ჩართულნი. სწორედ ,,ლე კოკაზ ილიუსტრე“-ში ვაწყდებით ფაქტს, იმის შესახებ, რომ ისინი
პარალელურად, აწვდიან ჟურნალს ფოტომასალას და თანამშრომლობენ მასთან.
მურიეს ჟურნალში მოიძებნება ალექსანდრე როინაშვილის დაღესტნური ჭურჭლის
რამოდენიმე ნიმუშის ილუსტრაცია, რომელსაც მეპატრონის გვარიც აწერია. ეს ჟურნალი
გამოიცა 1901 და 1902 წლებში.
მურიე ისევე, როგორც საზოგადო მოღვაწეთა ერთი ნაწილი, ნაკლებად იხსენიებდა
როინაშვილის ფოტოგრაფიულ საქმიანობას და უფრო მეტად ცნობდა მის ქველმოქმედებასა და
სამუზეუმო სიძველეებისადმი დამოკიდებულებას.
საზოგადო მოღვაწეთა მეორე ნაწილი კი როგორც ცნობილია, მის ორივე საქმიანობაზე
აკეთებდა აქცენტს.
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მეოთხე თავი

ალექსანდრე როინაშვილი - ქველმოქმედი და პირველი ფოტოგრაფიული
სკოლის შემქმნელი საქართველოში

როინაშვილი ყველა ეროვნული საქმის ავანგარდში იმყოფებოდა: საქართველოში წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საქმიანობაში, ერთ-ერთი წამყვანი და გამორჩეული
ფიგურა იყო, ხელს უწყობდა ბიბლოთეკების დაარსებას, რისი მეშვეობითაც, საგანმანათლებლო
საქმიანობას

ეწეოდა,

ხელი

შეუწყო

ქართული

თეატრის

განვითარებას,

ქართული

ტრადიციული ხელსაქმის აღდგენისათვის, რაც აგრეთვე ეროვნულობის შენარჩუნებასა და
სიახლის დამკვიდრებაში აისახა.
ყოველივე ამის საფუძველზე, უნდა აღინიშნოს, რომ ალექსანდრე როინაშვილი არა
მხოლოდ

ფოტოგრაფიული

საქმოანობის

ავანგარდში,

არამედ

მეცხრამეტე

საუკუნის

საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო პროცესის ავანგარდში მოღვაწე, გამორჩეული ფიგურაა,
რომელმაც

თავისი

მრავალმხრივი

და

ხანმოკლე

მოღვაწეობით,

იმ

პერიოდის

საქართველოსთვის, ყველაზე აუცილებელ სფეროებში მოახერხა სიახლის დამკვიდრება,
ძველის შენარჩუნება, არსებული კულტურული ფასეულობების შენახვა და საჯაროდ გამოტანა.
სწორედ როინაშვილი გახლდათ ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ბოლომდე სრულფასოვნად
გაიაზრა მუზეუმის მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისათვის, ვინც ფოტოგრაფია ერის
ისტორიის სამსახურში ჩააყენა და შექმნა ფოტოგრაფიის პროფესიული სკოლა, რომელმაც უკვე
როინაშვილის მიერ დანერგილ ტრადიციებზე განაგრძო განვითარება.
როინაშვილმა პირველმა გახსნა სკოლა საერთო საცხოვრებლით, სადაც მოსწავლეებს
უსასყიდლოდ აცხოვრებდა და ასწავლიდა ფოტოგრაფიას. მის მოსწავლეებს შორის იყვნენ
საქართველოში მცხოვრები ქართველები, სომხები, დაღესტნელები და როინაშვილი მათ გარდა
ხელობისა, ურთიერთობასაც ასწავლიდა. თავის ერთ-ერთ ამოცანად დაისახა ხელმოკლე
ოჯახებიდან წამოსული ნიჭიერი ბავშვებისათვის განათლების მიცემის საქმე, განურჩევლად
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ეროვნებისა და სარწმუნოებისა. ის თვითონ ეძებდა ობოლ და ხელმოკლე ოჯახის შვილებს,
თავად ასწავლიდა და პატრონობდა მათ.
მისი ერთ-ერთი ნამოწაფარი, ივანე გუნცაძე, თავის მოგონებებში აღნიშნავს, რომ იმ
პერიოდში, როდესაც ნათესავის წყალობით, მან როინაშვილი გაიცნო დაბა სურამში
დაახლოებით 1895 წელს და თბილისში ჩამოვიდა მასთან ერთად, როინაშვილთან 15 -მდე
მოწაფე ცხოვრობდა. გუნცაძეს სახელოსნოში დახვდნენ: ,,... ვასილ როინაშვილი, ძმები
ნორდშტეინები,

კახიანი,

ბეგოიძე,

ფირცხალავა,

ხინდაძე,

ლაბაური,

ლორთქიფანიძე,

ავეტისოვი, ფურცელაძე და სხვანი. ჩემი მოსვლის დროს ალ. როინაშვილს ჰქონდა ორი
ფოტოგრაფია: ერთი ყოფილ ერევნის მოედანზე, თავისი ფირმით, მეორე რუსთაველის
გამზირზე, იქ სადაც ამჟამად ფოტოგრაფი ჟვანია მუშაობს. ამ ფირმას ერქვა ,,ამხანაგობა“.147
ივანე გუნცაძეს ნათლად ახსოვს, თუ რამდენად სერიოზული და ფუნდამენტური იყო
როინაშვილის სწრაფვა მუზეუმის შესაქმნელადაც. მის მიერ გახსნილი მესამე ფოტოგრაფიის
,,რემბრანდტი“-ს ქვევით, მან თავისი მუზეუმი მოათავსა და დიდი დარბაზი დაუთმო:
,,... ამ მუზეუმში როინაშვილის გარდაცვალების წინა თვეებში, ინგლისელმა დიდი თანხა
აძლია. აი ამ ფოტოგრაფიაში დაბინავდა ის და მეც მასთან ერტად ვხელმძღვანელობდი ამ
საქმეს მის გარდაცვალებამდე...“148
ივანე გუნცაძის თქმით, როინაშვილს ამ მუზეუმთან ერთად, ჰქონდა კიდევ მეორე
მუზეუმი, რომლის შესახებაც ის შემდეგნაირად გვაწვდის ინფორმაციას:
,,... ამ მუზეუმის გარდა ალ. როინაშვილს ჰქონდა მეორე მუზეუმი. არ იყო საქართველოს
ტერიტორიაზე ძველი ციხე-ქალაქი, ეკლესია და მათი ნანგრევები, რომ მას არქონდეს
გადაღებული, მათი ნეგატივებიდან ჰქონდა დაბეწდილი უამრავი სურათები, თითო ცალი კი
ჩაქკრული დიდ ალბომში, თავ-თავისი წარწერით, საიდანაც მსურველს შეეძლო ამოერჩია ესა
თუ ის სურათი. თუ მზად არ იყო, შეეძლო შეეკვეთა. ამ სურათებით დაინტერესებულნი იყვნენ
იგივე ევროპიელნი, რითაც ეცნობოდნენ ჩვენი წარსული საუკუნეების ხუროთმოძღვრებას.
მაინტერესებს ამ ნეგატივების და ალბომების ბედი, არის კიდევ თუ არა? ერთხელ კი მოვკარი
ყური, ვითომ ქ.შ. წ.კ. საზ-ებას მიეცეს ვიღაც ფოტოგრაფისთვის...“149
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 87
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ივანე გუნცაძის ეს მოგონება ვრცელია და ძალზე დიდი მნიშვნელობის მატარებელი,
ვინაიდან

დიდ

ინფორმაციას

გვაწვდის

ალექსანდრე

როინაშვილის

საზოგადოებრივ-

საგანმანათლებლო-საქველმოქმედო საქმიანობის შესახებ. გუნცაძე, როგორც ობოლი, ნიჭიერი
ყმაწვილი, როინაშვილმა სოციალური ნიშნითაც აირჩია და უპატრონა მას, როგორც სხვა
მრავალს პატრონობდა. ამიტომ, ივანე გუნცაძეს ნათლად ახსოვს, თუ რამდენად დიდი იყო
როინაშვილის საქმიანობის ასპარეზი. მუზეუმი და ფოტოსკოლა ფაქტია, მისი მოგონებების
მიხედვითაც, დიდ ინტერესს იწვევდა. ხუროთმოძღვრება, რომელიც დაფიქსირდა მის
ფოტოებზე, როგორც ჩანს არა მხოლოდ საქართვლოს მოსახლეობისათვის იყო ხელმისაწვდომი
- ევროპელები, რომლებიც როინაშვილს სტუმრობდნენ, ამ გზით ეცნობოდნენ ისტორიას,
წარსულს. ეს განმანათლებლობის ერთ-ერთი პირდაპირი გზაც იყო.
იგივე მოგონებაში, გუნცაძე ხატოვნად აღწერს, თუ როგორ მოგზაურობდა როინაშვილი და
როგორ იღებდა ციხე-სიმაგრეებს, სიძველეებს:
,,... წამოკიდებდა ზ. ლაბაურს აპარატს და თვეობით დადიოდა აღმოსავლეთ დასავლეთ
საქართველოში, რითაც მან ფასდაუდები განძი დაუტოვა ქართველ საზოგადოებას. მე იმ დროს
თითქმის ბავშვი ვიყავი, ისე ფხიზლად არ შემეძლო მეაზროვნა ყველა ამის გარშემო და არც ამ
ადამიანის შეფასება შემეძლო, მაგრამ რამდენი წამოვიზარდე და მისი გარდაცვალების
შემდეგაც ვიგონებდი მის დაუღალავ მოქმედებას, ჩემ თვალწინ აღიმართებოდა ხოლმე ყოვლად
პატიოსანი მშრომელი, დიდი ქართველი პატრიოტი, მოყვარული და პატივისმცემელი თავისი
ერისა და სამშობლოსი, რომლის შემოსავლის უმეტესი ნაწილი ხმარდებოდა საქველმოქმედო
საქმეებს: შველოდა გაჭირვებულთ, ეხმარებოდა მოსწავლე-ახალგაზრდობას, აწყობდა და ხელს
უწყობდა წიგნებით და, სხვა ნივთებით სამკითხველოების გახსნას და თავის ორმოცდაათი
წლის

სიცოცხლის

მანძილზე

ყველა

შენაძენი

და

დაგროვილი

სიმდიდრეც

ამავე

საქველმოქმედო საქმის მესვეურთ და ხელმძღვანელთ უანდერძა: ,,ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას.“150
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გარდა იმისა, რომ ივანე გუნცაძე იყო მოწმე მაშინდელი საერო საქმისათვის თავდადებული
მოღვაწეების: ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ნიკო ცხვედაძის, იაკობ გოგებაშვილის, ძმები
ყიფშიძეების, დავით კარიჭაშვილის, რაფიელ ერისთავის, მოსე ჯანაშვილის და სხვების ხშირი
სტუმრობისა როინაშვილის ფოტოგრაფიაში ,,რემბრანდტი“, მას ასევე კარგად ახსოვს, თუ
რამდენად მრავამხრივი იყო როინაშვილის მცდელობა, სწორად აღეზარდა ახალ თაობაში
საქმისადმი

დამოკიდებულება.

ფაქტია,

რომ

ალექსანდრე

რონაშვილი

კომპლექსურ

პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა თავის აღსაზრდელებთან და პატრიოტულ გრძნობებეს
სწორედ ამით უღვივებდა. ივანე გუნცაძე იგონებს:
,,... მთვარიან ღამეში, ვახშამს რომ შემოუსხდებოდით ხოლმე ეზოში; სწავლა ყველაფერია,
მაგრამ ევროპაში პროფესორი არ არის, რომ რაიმე ხელობა არ იცოდესო. ერთი მეორეს ხელს არ
შეუშლის, თქვენც ეცადეთ თქვენი ცოდნა ერთმანეთს გადასცეთ. უყვარდა თეატრში სიარული
და ჩვენც ხშირად დავდიოდით: ,,თეატრი იგივე სკოლა არისო“ ამბობდა ხოლმე და რომელი
ჩვენგანი არ წავიდოდა და არ დატკბებოდა მაშინდელი მსახიობების თამაშით, სადაც
გამოდიოდნენ საუკეთესო ძალები: მესხიშვილი, კ. მესხი, კ. ყიფიანი, ვალერიან გუნია, ვ.
აბაშიძე, ქალებიდან: ავალიშვილი, გაბუნია, ჩხეიძე, ჩერქეზიშვილი და სხვანი.
ასე და ამგვარად ვატარებდით დროს, ვცხოვრობდით, ვსწავლობდით და ვადექით
განვითარების გზას ამ ფრიად პატიოსანი ქართველი ადამიანის ოჯახში...“151
მთხრობელი აშკარად გრძნობს, რომ ყოველივე, რასაც როინაშვილი ახალი თაობის
სასიკეთოდ

აკეთებდა,

განმსჭვალული

იყო,

უპირველეს

ყოვლისა

ქვეყნისადმი

დამოკიდებულების ჩამოყალიბებით.
ცოდნა და ხელობა ერთმანეთს ხელს არ უშლის - ამგვარი პოზიცია მაშინდელი
საქართველოს განვითარებისათვის, საუკეთესო ნიადაგს შექმნიდა, ისევე როგორ სამეურნეო
საქმიანობისადმი

დამოკიდებულებაში,

აქაც,

როინაშვილი

თეორიისა

და

პრაქტიკის

ერთიანობის მომხრეა, ვინაიდან კარგად ესმის ორივეს მნიშვნელობა, განსაკუთრებით
საქართველოს რთული პოლიტიკურ-სოციალური რეგიონის წინსვლისთვის.
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მოგონებების

ბოლოს,

გუნცაძე

გულისტკივილით

აღნიშნავს,

რომ

როინაშვილის

გარდაცვალების შემდეგ, მისი მოწაფეები ,,ბუდეანგრეული ფრინველებივით“ 152 დაიფანტნენ,
ვინაიდან აღარ იყო მათი შემაკავშირებელი ძალა. თუმცა, მთავარი მიზანი - ფოტოსაქმის
შესწავლა და მისი შემდგომი განვითარება, მიღწეული იყო.
ფაქტია ისიც, რომ როინაშვილის საქმიანობა, მომავლის ხედვით იყო გამორჩეული. მას
სათანადო პატივი მიაგეს მაგრამ, ის რომ დაიკარგა მემკვიდრეობის ნაწილი, მაინც ტოვებს მისი
საქმისადმი და მოღვაწეობისადმი არასაკმარისი გულისყურის გამოვლენის შთაბეჭდილებას.
არანაკლებ საინტერესო და ტევადია ინფორმაციის მხრივ, როინაშვილის კიდევ ერთი
მოწაფის, ივანე ფურცელაძის მოგონება:
,,ალ. როინაშვილთან სწავლა დავიწყე 1890 წელს. ორი წლის შემდეგ დაღესტანში წავედი
მის მოწაფე ი. აბულაძესთან, იქ რამდენიმე ხანს ვიმუშავე. როდესაც თბილისში დავბრუნდი,
როინაშვილს ხშირად ვნახულობდი და მის ფოტოგრაფიასთან კავშირი არ გამიწყვეტია.
ა. როინაშვილს ჩემს მეხსიერებაში თანაშემწეებად ჰყავდა ილია აბულაძე, ერთი ფრანგი,
გვარად ტედეოსი, ნაბერეჟნი (რეტუშორი) ხუნდაძე გიორგი, ემჩინოვი დიმიტრი, ანთაძე
იოსები, კორინთელი ვანო. შეგირდებად ჰყავდა ვ. როინაშვილი, გამსახურდია, იოსავა, გუნცაძე
ვანო, ფირცხალაური ნიკო, ლაბაური ზაქარია და სხვები.
სასმელ-საჭმელი შეგირდებისათვის და ფოტოგრაფებისათვის იქვე კეთდება. მზარეულად
ლეკი ჰყავდა, ერთი ლეკიც ლაქია იყო. ერთიც დამეორეც პატარაობიდანვე მისი გაზრდილი
იყო. როდესაც როინაშვილი მოკვდა, ისინი ლეკეთში არ წასულან. სულა ბიჭი-ოღლი შემდეგ
მოინათლა და დაიწერა ბიჭიკაშვილად. ,,მე რა მინდა დაღესტანში, ქართველის ოჯახში
გავიზარდე, მეც ქართველი ვარო“. როინაშვილი ისე კოხტად აცმევდა მათ ჩოხა-ახალუხს,
მესტებს, რომ უკეთესი არ შეიძლება, თვითონ კი ევროპულად იცვამდა...“153
ეს მოგონება ერთგვარი ილუსტრიაციაც კი არის იმისა, თუ ვინ იყვნენ მისი მოწაფეები, რა
გარემო შეუქმნა მათ როინაშვილმა სწავლასა და განვითარებისათვის, როგორ ზრუნევდა ის
აღსაზრდელებზე და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის დამოკიდებულებას სხვა ეროვნების
მოზარდებისადმი.
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ისევე როგორც გუნცაძე, ივანე ფურცელაძეც, მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს მისი
მუზეუმის თემას:
,,... მის მიერ შეკრებილ არქეოლოგიურ ნივთებს ბევრი მნახველი ჰყავდა. ჩემსობას
საფრანგეთის ერთი რომელიღაც საზოგადოება შეევაჭრა, გარდა ფოტოგრაფიული სურათებისა,
როგორც მაშინ ამბობდნენ, ორასი ათასი მანეთი შეაძლიეს. ,,რა ოხრად მინდა ფული, ჩემი
ქონება ჩემს ქვეყანას, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას უნდა
დარჩესო“ - ყველას ასე უპასუხებდა.“154
ფოტოგრაფიული

სკოლის

შექმნა,

იმ

პერიოდის

საქართველოს

სოციალური

სინამდვილისათვის, დიდი მნიშვნელობის მატარებელი იყო. საქმე იმაშია, რომ როინაშვილის
სკოლა მრავალჟანრობრივი იყო: პორტრეტის, პეიზაჟის, ქუჩის ფოტოგრაფიის, მოვლენათა
აღწერის, ისტორიული ძეგლების, ასლების კეთების ტრადიცია, მან შეგირდებშიც განავითარა.
ამიტომ, მის მიერ ჩაყრილმა საფუძველმა, შესაძლებელი გახადა, კვლევისას, ნათელი სურათი
შევიქმნათ

XIX

საუკუნის

ბოლოსა

და

შემდეგ

უკვე,

ფოტოგრაფიული

სკოლის

წარმომადგენელთა მიერ შექმნილ, XX საუკუნის სოციალურ სინამდვილეზე საქართველოში.
როგორც უკვე აღინიშნა, ფოტოგრაფიული სკოლის ფუნდამენტი, განვითარდა ქუთაისში,
თელავში, ახალციხეში, ჭიათურასა, აჭარაში და რა თქმა უნდა, თბილისშიც. ამ სკოლის
წარმომადგენლებმა, შეინარჩუნეს ოსტატობის უმთავრესი რესურსიც და კიდევ უფრო
გააფართოვეს

ის,

თავისებურებები,

რაც

როინაშვილის

ფოტოგრაფიამ

დანერგა;

მაგალითისთვის, ჭიათურაში გადაღებული იყო, მარგანეცის საბადოების, მთელი სერია
ნიკოლოზ საღარაძის მიერ, სადაც აისახა სინამდვილეც და ეპოქის ხასიათიც. ისევე როგორც
როინაშვილისთვის, მის მიერ შექმნილი სკოლის წარმომადგენლებისთვის, მნიშვნელოვანი იყო
განათება, შუქ-ჩრდილი, ნატურა, ხასიათი, დრო და სივრცე.
სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლების ინტერესი როინაშვილის კოლექციების მიმართ,
ბუნებრივია მისი დაუღალავი შრომის შედეგია.
მაგალითად მოყვანილი მოგონებები, მკვლევარმა ბესარიონ ტაბიძემ მოიპოვა, რომლის
საშუალებითაც, დღეს უამრავი ფაქტის დადასტურება შეიძლება. მკვლევარმა დიდი სამსახური
გაუწია როინაშვილის მემკვიდრეობის სრულ ანალიზს, ვინაიდან უკვე ცნობილი მოვლენები და
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ფაქტები, რომელსაც პრესის მეშვეობით ვეცნობით, ამ მოგონებათა საფუძველზე, კონკრეტულ
ფორმას იძენს და დეტალები ხდება ნათელი.
სამეურნეო, ფოტოგრაფიის, სამუზეუმო და სხვა სფეროების კვალდაკვალ, როინაშვილის
ინტერესი, როგორც არაერთხელ აღინიშნა ტრადიციული ხელსაქმის აღორძინებისკენაც იყო
მიმართული. ამისათვის ის, მთელ საქართველოში ეძებდა ხელსაქმის მცოდნე ქალებს.
სავარაუდოდ, რონაშვილს ეს ინტერესი დედის ხელსაქმიდან გამოჰყვა. გარდა ამისა, მას
როგორც სწორად მოაზროვნე მოღვაწეს, მიაჩნდა რომ ამგვარი ტრადიციის აღორძინება დიდი
ეკონომიკურ სიკეთეს მოიტანდა მისი ქვეყნისთვის. მსოფლიო ცივილიზაციას ახსოვდა მსგავსი
მაგალითები და როინაშვილიც, თავის გამოსვლებსა და წერილებში აღნიშნავდა სხვადასხვა
ქვეყნის ისტორიულ გამოცდილებას.
საქართველოში, სადაც ძაფისა და ქსოვილის კულტურა არსებობდა, სადაც ხელსაქმე
ოდითგანვე ქალის ერთ-ერთ ტრადიციულ საქმიანობად იყო მიჩნეული, ამ კულტურის
დაკარგვა უპატიებელ შეცდომად მიაჩნდა რონაშვილს.
ამიტომ, ის პრესის საშუალებითაც მიმართავდა ხელსაქმის მცოდნე ქალებს,155 იწვევდა მათ
სამუშაოდ და ინვესტიციას განახორციელებდა ამ საქმისათვის. ხელსაქმის აღორძინება, გარდა
ეკონომიკური

ფუნქციისა,

ეროვნული შემოქმედებითი ხელოსნობის

გადარჩენის გზაც

გახლდათ. ალექსანდრე როინაშვილი კი სრულად აცნობიერებდა ამ ფაქტს და თვლიდა, რომ
ხელსაქმის ნაირსახეობა საქართველოში მომავალში ბევრ რამეს განაპირობებს.
ამის დამადასტურებელია ის ფაქტიც, რომ როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციაში, ერთერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს ხალიჩებს, ნაქარგობებს, ქსოვილებს, რომელთა უმთავრესი
ნაწილიც ასახულია მის მიერ გადაღებულ ფოტოებზე. ფოტოარქივის ეს ნაწილი დღეს ხალხური
და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში ინახება.
ამ ფოტოებზე წარმოდგენილია ქართლ-კავკასიური ორნამენტის უნიკალური ნიმუშები. ეს
კოლექცია გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ ალექსანდრე როინაშვილი აგროვებდა ასევე შუა
აზიის და სხვა ქვეყნების ქსოვილების, ხალიჩების ნიმუშებსაც.
ბიბლიოთეკების საქმის წინ წასაწევად, როინაშვილი ცალკე დატვირთულ საქმიანობას
ეწეოდა: შეისყიდდა დიდი რაოდენობით წიგნებს, რომლებსაც იძენდა როგორც ქართველთა
გაზ. ივერია, №11, 1891, 12 იანვარი №6 17 იანვარი, №27, 1891., 5 თებერვალი, №13, 1898, 20 იანვარი,№14,
№15, №17, №19, №21.(არსებობს სხვა ცნობებიც)
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შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის, ასევე ახლადდაარსებული
სკოლებისა და სამკითხველოებისათვის.156 დაბა ცხინვალის ბიბლიოთეკისათვის როინაშვილმა
35 მანეთი და წიგნები შესწირა. ამ წიგნებს შორის იყო ,,ვეფხისტყაოსანი“ და ,,საქართველოს
სამოთხე“.157
როინაშვილმა წიგნიც დაბეჭდა სახელწოდებით, ,,ძმური სიტყვა“, რომელიც ხელმეორედ
გამოიცა 1891 წელს.158
გაზეთ ,,ივერიის“ ახალ ამბებში ვკითხულობთ, რომ გაზეთის საშუალებით, მცხეთის
საჯარო წიგნთსაკითხავის გამგებლები მადლობას უხდიან ყველას, ვინც მათ წიგნებიშესწირა
და ფულადი დახმარება გაუწია. ალექსანდრე როინაშვილი მათ შორის პირველ ადგილზეა.159
გარდა ამისა, როინაშვილმა წიგნები გადასცა ასევე დუშეთის სამკითხველოს, წილკანის
წიგნსაცავს.160
საგაზეთო ინფორმაციის მიხედვით, 161 ალექსანდრე როინაშვილმა, დაღესტნიდან ორი
ხელნაწერი წიგნი ჩამოიტანა: ფარსადან გორგიჯანიძის ხელნაწერი და ,,ბაქარიანი“, რომელიც
დაწერილია მღვდლის, ტლაშაძის მიერ სტამბულში (1727 წელს). ეს წიგნები ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში მოვიძიე.
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში, როინაშვილმა დააარსა
ლატარეა ,,ალეგრა“, რისთვისაც გარკვეული თანხა გაიღო.
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ლატარეა საქველმოქმედო

მოვლენა გახლდათ და მას ,,ალეგრობას“ უწოდებდნენ.
ალექსანდრე როინაშვილმა რამდენჯერმე შესწირა თანხა მეფე ერეკლეს ფონდსაც.
როინაშვილი მე-19-ე საუკუნის გამორჩეული ფიგურაა, რომელმაც თავისი მრავალმხრივი
და

ხანმოკლე

ცხოვრებით,

იმ პერიოდის საქართველოსთვის ყველაზე

მნიშვნელოვან

სფეროებში მოახერხა სიახლის დამკვიდრება, ძველის შენარჩუნება, არსებული კულტურული
ფასეულობების შენახვა და საჯაროდ გამოტანა.

გაზ. ივერია, 1891 №25 1 თებერვალი
გაზ. ივერია, №180, 1895, 23 გვისტო
158
გაზ. ივერია 1891 №85 18 აპრილი
159
გაზ. ივერია, 1891 №85 12 ივნისი
160
გაზ. ცნობის ფურცელი, №359, 1898.
161
გაზ. ივერია, 1886, №109, №279,
162
გაზ. ივერია, 1891, №98, 11 მაისი
156
157
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ის ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც ბოლომდე გაიაზრა მუზეუმის მნიშვნელობა
ქვეყნის განვითარებისათვის, ფოტოგრაფია ერის ისტორიის სამსახურში ჩააყენა და შექმნა
ფოტოგრაფიის პროფესიული სკოლა, რომელმაც უკვე როინაშვილის მიერ დანერგილ
ტრადიციებზე განაგრძო განვითარება.
ქველმოქმედება მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოღვაწეობის სფერო იყო, სადაც
მან, რამდენიმე დარგის ხელშეწყობა და განვითარება დაისახა მიზნად: ფოტოგრაფია,
სამუზეუმო საქმე, ტრადიციული ხელსაქმე, ბიბლიოთეკების და საგანმანათლებლო სფერო,
ყოველივე ეს მისი დაუღალავი შრომის მიზანს წარმოადგენდა.
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როინაშვილის ფოტოგრაფიული აპარატურა და სხვა ნივთები აღწერების
მიხედვით

არანაკლებ დიდ ინტერესს იწვევს ის, თუ რა აპარატურას ფლობდა ალექსანდრე
როინაშვილი. ფაქტია, რომ ის კარგად იცნობდა ტექნოლოგიას, სისტემატიურად იძენდა
ფოტოგრაფიისათვის აუცილებელ ყველა მასალას, ნივთებს, დეკორაციებს, ფონისთვის საჭირო
დეტალებს, დანადგარებს, გსამაჟღავნებელ მოწყობილობას და მასალას.
ამაზე მეტყველებს აღწერა, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ, პირველად შედგა. 163
აღწერაში, ნომერ პირველ პუნქტად იკითხება შემდეგი:
1. 8 ცალი ფონი ფოტოს გადასაღებად;
2. ფოტოაპარატი; (არ არის მითითებული ფოტოაპარატების წარმოშობა)
17 და 19 პუნქტში დასახელებულია შვიდი დიდი ფოტოალბომი.
50 პუნქტი აღნიშნავს რვა ყუთს, მინის ნეგატივებით;
54 პუნქტი აღწერს სამ ცხელ პრესს, ფოტოსთვის;
58 პუნქტში აღნიშნულია ორი დაზგა რეტუშისათვის;
61 პუნქტში აღნიშნულია თორმეტი გადამადიდებელი შუშა;
115 პუნქტი აღწერს სამ ფოტოობიექტივს თავისივე ნომრებით: №№28794, 2173, 54415
116 პუნქტი აღწერს ოთხმოცდაცამეტ ყუთს ნეგატივებით, ხოლო ასმეჩვიდმეტე პუნქტში
აღნიშნულია ექვსი ხის ყუთი ნეგატივებით;
264 პუნქტი აღნიშნავს შვიდ დიდ და ოცდაათ პატარა ზომის, კარგი ხარისხის
ფოტოჩარჩოს, ფოტოებიანად, სხვადასხვა ხედებით.
277 პუნქტი აღწერს პავილიონში გადასაღებ კამერას;164
286 პუნქტში ნახსენებია ორი ძველი, გამოუსადეგარი ფოტოკამერა;165

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 1 საქმე #, 685
კამერას, რომელიც პავილიონში იღებდა, დიდი ზომები ჰქონდა, ამიტომ მას იმ პერიოდში ასე
უწოდებდნენ - პავილიონის კამერა. მამაცაშვილი ლ.
165
უნდა ითქვას, რომ აღწერაში, არსად სხვაგან არ გვხვდება განმარტება ,,გამოუსადეგარი“. (მამაცაშვილი
ლ.).
163
164
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საარქივო საქმეში, რომელიც იმავე წელს არის შედგენილი, ცალკეა აპარატურის
ჩამონათვალი:166
1.

აპარატი შტენგელის სერია 2. №21573

2.

აპარატი ფოხლენდერისა a. №28794

3.

აპარატი დალმერის 6 a№54415

4.

კამერა ამირი ორი კასეტით

5.

აპარატი დალმერი 3 a№56559

6.

კამერის დასადგამი №578

როგორც ითქვა, ყოველწლიური აღწერების სიაში, შემდეგია 1900 წლის აღწერა,
როინაშვილის ქონებისა. მასში შეტანილია, ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა აპარატი და დამატებით
ვხვდებით:167
1.

14 პუნქტი - კამერა პავილიონის 40X50 2 კასეტით;

2.

15 პუნქტი შტატივი პავილიონის;

3.

16 პუნქტი - საგზაო აპარატი სამფეხით, სამიკასეტით;

4.

20 პუნქტი - 2 დეკორაცია ,,აკოშკიანი რამებით“;

5.

24 პუნქტი - ფაიფურის კუვეტები, 40X50, 50X60, 30X40, 24X30;

6.

28 პუნქტი - სამი დაზგა (სტანოკი), კასეტებისა და ორი საშრობი;

7.

29 პუნქტი - სარეტუშო დაზგა და ფიცარი;

8.

49 პუნქტი - ობიექტივები: ##54415, 21573, 28794, 56559, 84996;

9.

50 პუნქტი - კამერა ობსკურა 2 ცალი;

10.

81 პუნქტი - აპარატი 18X24, სამფეხით და კასეტით;

11.

83 პუნქტი - სტერეოსკოპი უშუშო და შუშით;

მეორდება სურათი ყველა დანარჩენ აღწერაშიც რომლებიც შედგა 1905 წლის ჩათვლით.
როდესაც დიმიტრი ერმაკოვმა, მოითხოვა ამ აპარატურის შესყიდვა, 1913 წელს, ფაქტია რომ
ტექნიკა, რომელიც სწრაფ ცვლილებებს განიცდიდა, მოძველებული იქნებოდა და ჩნდება
ბუნებრივი კითხვა - რისთვის დასჭირდა ერმაკოვს ამგვარი ნაბიჯის გადადგმა? თუმცა,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 1, საქმე #, 675
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 1, საქმე #, 677
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სავარაუდოდ, ერმაკოვი ნაწილებად იყენებდა რამდენიმე სხვადასხვა ექსპერიმენტისა და
საქმისათვის.
დღეს, ერმაკოვის აპარატურა შენახულია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში და კარგ
მდგომარეობაშია, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით როინაშვილის აპარატურაზე, რომლის
კვალიც ფაქტობრივად დაიკარგა.
როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ შედგენილ აღწერებში, ყველგან აღნუსხულია
ოქროსა და ვერცხლის ნივთები. მნიშვნელოვან ყურადღებას იქცევს ცნობილი ოქროს
ქინძისთავი, ბრილიანტის თვლებით, რომელიც 1898 წლის აღწერაში 85-ე პუნქტში შეტანილია
შემდეგნაირად:
85 პუნქტი. 1 ოქროს ქინძისთავი, ერთი დიდი და 8 მცირე ზომის ბრილიანტით.
საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ აღწერის შედეგად, ამდენად ძვირფასი ნივთი შეფასებულია
10 მანეთად.
84 პუნქტი. ერთი ოქროს ბეჭედი, შუაში საფირონით, ირგვლივ 10 ბრილიანტით. ფასი - 50
მანეთი.
შემდეგ პუნქტებში აღინიშნება:
88 პუქტი. ერთი ოქროს ქინძისთავი ერთი გვირგვინით; შეფასება - 30 კაპიკი
რაც შეეხება ვერცხლის ნივთებს, მათი ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:
83 პუნქტი. ერთი ვერცხლის საათი №249, ოქროს ძეწკვით, ფასი - 10 მანეთი.
84 პუნქტი. ორი ვერცხლის საყურე, 7 ფირუზის თვლით. ფასი - 50 კაპიკი.
90 პუნქტი. ვერცხლის საკიდი - ფასი 20 კაპიკი.
91 პუნქტი. ვერცხლის გულსაბნევი, ფასი - 20 კაპიკი.168
ოქროს ქინძისთავი ბრილიანტებით, რომელიც ალექსანდრე როინაშვილმა ჯილდოდ
მიიღო, თავისი ფოტოგრაფიული მოღვაწეობისათვის, სამწუხაროდ დაიკარგა.
მეორე მხარივ, გაოცებას იწვევს ფასეული ნივთების, ოქროსა და ვერცხლის ნიმუშების
ამგვარი,

დაბალი შეფასება,

თუმცა

ალბათ

ეს ეპოქის ეკონომიკური

ნიშნითაც

იყო

განპირობებული. და მიუხედავად ამისა, რჩება შთაბეჭდილება, თითქოს აღწერის და შეფასების
სისტემა, მთლად სწორი არ გახლავთ - კაპიკებად შეფასებული ნივთები იმ დროის ფონზეც კი,
168

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი 481, ა. 1, საქმე #, 120
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დაბალ ზღვარს უახლოვდება. მოხელე, რომელიც ამ პროცესს უძღვებოდა, აღწერდა და
აფასებდა, სავარაუდოდ სათანადო პროფესიულ ცოდნას ალბათ არ ფლობდა.
როინაშვილის მცირე სამუზეუმო კატალოგის მიხედვით, მის კოლექციაში ინახებოდა
გაქვავებული ნივთები 169 და ანატომიური იშვიათობანი 170 . თუმცა, კვლევამ მიმართულებით,
სამწუხაროდ შედეგი ვერ გამოიღო და ეს ნაწილი დღემდე არ არის აღმოჩენილი. რაც შეეხება
მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც როინაშვილის ფოტოებზეა წარმოდგენილი, მათი
უმრავლესობა მხოლოდ ფოტოებზე შემორცა, რომლებიც ხალხური და გამოყენებითი
ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფოტოფონდშია დაცული.

169
170

Краткий каталог, Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составиль А.С. Роиновь. 1887г. Саратовь, გვ. 18
Краткий каталог, Передвижнаго, Кавказскаго Музея, составиль А.С. Роиновь. 1887г. Саратовь გვ. 20
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მეხუთე თავი
ალექსანდრე როინაშვილი- პუბლიცისტი
როდესაც

დგება

საკითხი,

როინაშვილის

შემოქმედებით

მასშტაბებზე,

არანაკლებ

საინტერესო და მნიშვნელოვანია, მისი, როგორც პუბლიცისტის მოღვაწეობა.
პუბლიცისტიკა, ამ პერიოდის საზოგადო მოღვაწეთა მოქალაქეობრივი და ზნეობრივი
პოზიციის გამოხატვის ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა და ალექსანდრე როინაშვილი ის
მოღვაწეა, რომლისთვისაც ყოფისა და სოციალურ-კულტურული სინამდვილის უამრავი
სფეროა მნიშვნელოვანი.
მას, როგორც ხალხური ხელოვნების გულშემატკივარს და მეცენატს, აღელბვებდა ამ
სფეროს ტრადიციების შენახვის და განვითარების საკითხები.
მის დღიურში ინახება წერილი, სადაც ის დეტალურად განიხილავს ქალთა საკითს, ამ
თემის წარსულსა და მომავალს. ნაწყვეტი ამ წერილიდან, ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ
რამდენად ღრმაა პერსპექტივა, რომელსაც როინაშვილი ქალთა ფუნქციებში ხედავს:171
,,დედაკაცებს და კაცებს წარსულში ორივეს ერთად უწევიათ ჭაპანი სამშობლო ქვეყნის
დასაცავად და ასაყვავებლად, რის გამოც ცოლსა და ქმარს ქართულ ენაზე დარქმევიათ მეუღლე.
ჩვენ მამაკაცებს სასახელოდ უნდა მიგვაჩნდეს, რომ ისევ ძველსავე დროს მიგვინიჭებია ჩვენი
დედებისათვის თანასწორობა, თავისუფლება, რომლებმაც დაბადა ჩვენში არაერთი ნიჭიერი და
საერო მოღვაწე დედაკაცი; ვერც ერთი ერი ვერ იმასა, რომ... იმ დროს ესრე ამაღლებული
ყოლოდათ დედაკაცის უფლება და პატივისცემა ქონოდათ მისი როგორც ჩვენ. თუმცა არც დღეს
ვინახამთ დახურულში სხვა აზიურ ერსავით ჩვენს ცოლებსა, დედებსა და დებსა, მაგრამ ჩვენდა
სამწუხაროდ, ეხლანდელი ჩვენი დედაკაცები წარმოადგენენ სულ სხვა ტიპსა. ეხლა მარტო
კაცია მოვალე ოჯახისათვის ზრუნვისა და თუ კაცმა არა შემოიტანა-რა ოჯახში, ოჯახი
განიავდება, ნატისუსალი აედინება.
ვის არ გვინახავს, ქალს რომ ქმარი უკვდება, სრულებით უბედურებაში ვარდება და ვერ
მოუხერხებია რაიმე შრომით და ხელობით იცხოვროს.
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ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 60-61
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... ჩვენი დედაკაცების მომეტებულმა ნაწილმა არ იცის ცხოვრება და ვარდება აუტანელ
სიღარიბეში. სამწუხაროდ, უნდა შევნიშნოთ რომ ეხლა იშვიათია, მეუღლეთა შორის შრომაში
ერთობა,

მეგობრობა

და

თანასწორობა.

ეხლანდელი

დედაკაცები

სულ

სხვა

რიგი

თავმოყვარეობით არიან გატაცებულნი: ჩაცმა, დახურვა, სიარული და ტყუილუბრალოდ დროს
დაკარგვა... ვინ არ იცის ჩვენი მხარე როგორი განათქმული იყო ქალების ხელობით, მათი
ნახელოვნარი ქსოვილები და ნაკერი ოქრომკედის ძაფებით დღეს მუზეუმების უძვირფასეს
ნივთებად არიან ცნობილნი... ჩვენმა დედაკაცებმა კარგად იცოდნენ შალეულობის, ტილოსი და
ბამბეულობის კეთებაც და იშვიათად იქნებოდა იმისთანა ოჯახი, რომ ორი და სამი საფეიქრო არ
ქონოდა. ქარგაზე ოქრომკედითა და აბრეშუმის სხვადასხვა ფერის ძაფებით კერვში ხომ არც
ერთი ქვეყნის ქლები არ სჯობდნენ ჩვენს ქალებსა, ეს ნამდვილად ჩანს დღესაც ჩვენს
მონასტრებში და ტაძრებში შემონახულ ხელსაქმიდან“.
ამ წერილის შინაარსიდან გამომდინარე, გასაგები ხდება, თუ რამდენად საფუძვლიანად
იცნობს როინაშვილი ქალთა საკითხს, ისევე როგორც მისი თანამედროვე ქართველი საზოგადო
მოღვაწეები, ილია, იაკობ გოგებაშვილი და სხვები. მისთვის ქალთა საქმიანობასთან
დაკავშირებული თემა, კულტურული და საზოგადოებრივი ცხოვრების ავანგარდს ნიშნავს.
როინაშვილმა კარგად იცის, საქართველოს ისტორიის მანძილზე, რა საფეხურეობრივ
ფუნქციურ განვითარებას ჰპოვებდა მდედრობითი სქესი და ისე, რომ არ აკნინებს მეორე სქესის
ფუნქციებსა

და

მოვალეობებს,

ცდილობს

ამოიკითხოს

თანამედროვე

ყოფაში,

ქალთა

საქმიანობისათვის აუცილებელი ნიშები. როინაშვილი ყოველთვის ცდილობს ფაქტების
მოშველიებას, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იგივე შეიძლება ითქვას. ამავე დოკუმენტში
ვკითხულობთ:172
,,სპარსეთის უმთავრესი სახელმწიფო შემოსავალი ქალების საქმიდან არის შემდგარი...
იაპონიის ქალების ყოველწლიური შემოსავალი 30 მილიონს შეადგენსო“.
ამ წერილში, როინაშვილი ხედავს კონკრეტულ პერსპექტივას, იმას, თუ რამდენად
შემოსავლიანი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის, ქალთა საქმიანობისათვის ხელშეწყობა. მით
უმეტეს, რომ საქართველო, ბუნებრივი ქსოვილისა და მატყლის დიდ რესურსს ფლობდა.

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 60-61
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ქალთა საქმიანობისა და მათი ფუნქციების გამოსარკვევად, როგორც აღინიშნა უკვე დიდი
მოძრაობაა დაწყებული იმ პერიოდის განმანათლებლებსა და საზოგადო მოღვაწეებში, ამიტომ
ყოველი

მსგავსი

წერილი,

შეიძლება

ერთგვარ

სტიმულადაც

ჩაითვალოს,

კრებების,

აქტივობების, დისკუსიების და კონკრეტული საქმეების, რომლებიც ვითარდება იმდროინდელ
საქართველოში ქალების მხრიდანაც.
მაგალითად, არსებობს კიდევ სხვა წერილიც, რომლის შექმნისაკენ როინაშვილს უბიძგა
ქალთა საერთო კრებაზე დასწრებამ. მასში ვკითხულობთ,
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რომ როინაშვილი, რომელიც

კრებას დაესწრო, მართალია არ სარგებლობდა ხმის უფლებით, არ გახლდათ ამ გაერთიანების
წევრი, ყურადღებით ისმენდა საზოგადოების წესდებას და წუხილს გამოთქვამს იმის შესახებ,
რომ საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმის უფლება არ ჰქონდა. ფაქტია, ალექსანდრე
როინაშვილისათვის ეს პროცესები, ქვეყნის განვითარებასთან იყო პირდაპირ კავშირში.
1896 წლის 25 იანვარს, მეორედ შედგა ამ საზოგადოების კრება. როინაშვილი უკვე წევრია
საზოგადოებისა, იხდის საწევროებს და სარგებლობს ხმის უფლებითაც. ამ კრების შემდგომ
შეხვედრას კი როინაშვილი კვლავ წერილს უძღვნის:174
,,... მეც უფლება მქონდა ჩემი აზრი გამომეთქვა და წინადადება მიმეცა. კიდეც მოვახსენე
ჩემი აზრი საზოგადოებასა. მე ვთქვი: შემოვიტან ას თუმანსა მეთქი, თუ თქვენ საზოგადოებას,
საერთო საყურადღებო თანასაგრძნობი მიმართულება ექნება-მეთქი, ვურჩიე რომ ქართველი
ქალები უნდა ეცადნონ აღადგინონ ჩვენში ის ძველი დედათა ხელოვნება, რომელიც დღეს
დავიწყებულია...“
როინაშვილი

ამავე

წერილში

დეტალურად

გვიყვება,

თუ

რა

სიტყვით

მიმართა

შეკრებილებს, როგორ მოუწოდა მათ, გააერთიანონ ძალისხმევა საერთო საქმისათვის, შეიტანონ
თავისი წვლილი ქვეყნის საქმეში და რომ მზადაა, მატერიალურად დაეხმაროს ორგანიზაციას,
თუ საქმიანობის ორიენტირი სწორი იქნება. იგულისხმება ქალების მიერ, ქვეყნის ეკონომიკური
გაძლიერებისათვის გაღებული შრომა. ფაქტია, რომ როინაშვილი სრულიად ნათლად ხედავს
ნებისმიერი ჩანაფიქრისა და მოძრაობის მართვის სისტმას და განვითარების პერსპექტივებს.

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 60-61
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 61-62
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საერთოდ, მისი მოღვაწეობა და საქმიანობა, მისივე ბიოგრაფიიდან გამომდინარე,
განამტკიცებს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ როინაშვილი საქმის მართვის ოსტატად
ჩამოყალიბდა, გააჩნდა უტყუარი ალღო, რომელიც შეუცდომლად კარნახობდა მას სწორ
გადაწყვეტილებებს და შეიძინა პირველადი და მეორეხარისხოვანი სამეების ორგანიზების
უნარი. ეს ვლინდებოდა როგორც ფოტოგრაფიის საქმის წარმართვასა და წარმოებაში, ასევე
სამუზეუმო საქმიანობის ორგანიზებაში. ბუნებრვია, რომ არა ეს უნარ-ჩვევები, როინაშვილი,
ღარიბი ხელოსნის ოჯახიდან გამოსული ყმაწვილი, ვერასოდეს გახდებოდა კოლექციონერი,
ქართული

ფოტოგრაფიის

მოღვაწე.

ქველმოქმედი,

მეცენატი

და

საზოგადო

საქმეთა

ინიციატორი.
ალექსანდრე როინაშვილი ისეთივე კრიტიციზმით უდგებოდა ქართული საზოგადოების
სათავადაზნაურო

ნაწილის

უგვან

ქცევას,

რომელიც

გამოიხატებოდა

მამულების,

მემკვიდრეობის, წოდებრივი ქონების გაფლაგვასა და განიავებაში.
არსებობს მისი წერილიც ამ თემაზე, სადაც როინაშვილი დიდ პრობლემად მოიხსენიებს
უქმად არსებული ამ სოციალური ფენის ცხოვრების წესებს და ღიად საუბრობს მის შედეგებზე.
ეს საკმაოდ ვრცელი წერილია, რომელიც იწყება ქართველ თავადაზნაურთა კრიტიკით და
გრძელდება

სამართლიანი

დაკვირვებით,

საქართველოს

მიწა-წყალზე

მომუშავე,

სხვა

ეროვნების ადამიანების შრომის შედეგების გამომზეურებით: 175
,,... აბა თვალი გადაავლეთ ჩვენი ქვეყნის ფართო მინდვრებს, სადაც კი ერთგულად და
ცოდნით შსდგომიან მამულის შემუშავებასა. რა მშვენიერ სანახავს წარმოგიდგენენ, ნუთუ ვერა
ვხედავთ მოსულთა კოლონიებსა, თუ რა მშვენივრად არიან მოწყობილნი და როგორ მდიდრად
ცხოვრობენ. ჩვენს ქვეყანაში ნახევარზე მეტი მამული და მიწა-წყალი თავადაზნაურების
ხელშია, მაგრამ, ჩვენდა სამწუხაროდ, ბევრი მოიპოვება მათში იმისთანა ოჯახი, რომ საფაფე
ფქვილი ენატრებათ. ბევრი მათგანი იმიტომ ჩაცვივდა ამ დღეში, რომ არ უყვარს და არ მისდევს
ნამდვილს ცოდნასა და შეგნებასა. არ კითხულობს, თუ რა არის მამული და რისთვის გაუჩენია
ღმერთსა ესრედ გამომცემელი... აბა მიიხეედ-მოიხედე შენს ოჯახში, დახედე შენს სასმელს,
საკვებს, შენს ტანისამოსს, შენს მოწყობილობას, შენს ჭერსა და დაფიქრდი, თუ საიდან გაჩნდა
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ყველა ეს და ვინ შეგამკო და შეგმოსა ეგრე მშვენიერად თუ არ მამულმა, ყველა ეს მამულმა
მოგცა...“
ალექსანდრე როინაშვილი, როგორც ყოველთვის, ამ პუბლიცისტურ წერილშიც რეალისტად
რჩება. იმისათვის, რათა კონტრასტი კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩინოს, ჩვენივე ქვეყანაში
არსებულ სინამდვილეს იშველიებს და მოუწოდებს თავადაზნაურობას კარგად გააცნობიეროს,
რაშია

მათი

ცხოვრების

საზრისი,

საწყისი,

რამდენად

დამღუპველია

ყოველდღიურ

ფუქსავატობაში განკარგული სიცოცხლე, მთლიანად ქვეყნის განვითარებისათვის და რამდენად
მტკივნეულია, როდესაც მდიდარ ქართულ მიწაზე, სხვა ეროვნების ადამიანები წარმატებით
აკეთებენ ქართველთა გასაკეთებელ საქმეს.
შემდეგ

წერილში,

რომელიც

ინტელიგენციისადმი

მიმართვაცაა

იმავდროულად,

ალექსანდრე როინაშვილი წერს:176
,,...ნუთუ დრო არ არის მივყვეთ პროგრესსა და განათლებას რომლითაც ბევრმა დაცემულმა
ერმა გაიკვლია გზა და ამაღლდა კაცობრიულის ზნეობით და მოქალაქურის ღირსებითა. ნუთუ
დრო არ არის დავანებოთ თავი ერთმანეთის კიცხვასა, შურსა და შეურაცხყოფას და ერთიანი
ძალით შევუდგეთ ჩვენი მოვალეობის შესრულებას?... გაიძახიან, რომ ჩვენი ქვეყანა მდიდარიაო.
მეც იმას ვიტყვი, მდიდარია, სავსეა ყველანაირი მადნეულობითა, მოსავლიტა და ბუნების
სიმდიდრითა, მაგრამ ჩვენი დაუდევრობით ლამის ხელიდან წაგვივიდეს.
...ამ მშვიდობიანობით სარგებლობენ უცხოელები, მოდიან ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენც ვესლებით
ფიანდაზად, დიდის ამბითა და პატიოსნებით ვუხვდებით, ვუმართავთ სადილებსა და დიდის
ღირსებით ვეპყრობით მათ სურვილსა. ვუჩვენებთ ჩვენ წინაპართა საფლავებსა და ვუსრულებთ
მათ ყოველ სურვილსა, ვთხრით იმ საფლავებსა, რომელნიც ასი და ათასი წელიწადი დაცულნი
იყვნენ სახლის თაყვანის საცემად.
ამ საფლავებში ხშირად პოულობენ შესანიშნავს და სამაგალითო ნივთებსა, ქვისას,
სპილენძისას, ოქროსა და ვერცხლისას, რომელნიც თავიანთი ხელოვნებით სამაგალითო განძს
წარმოადგენენ, მიაქვთ ყველა ეს ჩვენი ქვეყნიდამ თავიანთ საოჯახო მუზეუმებში და
სამუდამოდ ეკარგება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საერთო მუზეუმებს.
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მე ერთი საოჯახო მუზეუმი ვიცი, რომელიც დაფასებულია ორ მილიონად. დამრწმუნეთ,
რომ ეს მუზეუმი თუ მთლად არა, ნახევრად მეტად ჩვენი ქვეყნიდგან გატანილი ნივთებისაგან
შედგება.“
ბესარიონ ტაბიძის წიგნში, ამ წერილთან დაკავშირებით კიდევ ერთი, საინტერესო ფაქტია
მოწოდებული: ალექსანდრე როინაშვილის ამ პუბლიკაციაში, რომელიც გაზეთ ,,ივერიაში“
დაიბეჭდა, ცენზურული შესწორების შედეგად, ამოღებულია სიტყვა რუსეთი. სინამდვილეში,
უნდა იკითხებოდეს:
,,... მე ერთი კერძო მუზუემი ვიცი რუსეთში...“177
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალექსანდრე როინაშვილის, როგორც პუბლიცისტის
თემატიკაში, ქართველი ერის პრობლემებთან დაკავშირებული წერილები. ერთ-ერთი მათგანი
განსაკუთრებით მოცულობითია. ავტორი საუბრობს ინტელიგენციის უმოქმედობის შედეგებზე,
რომელმაც ვერა და ვერ გამოიყენა ისტორიული რეალობა ქვეყნისდა სასარგებლოდ.
როინაშვილს, როგორც მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებულ მოღვაწეს, კარგად ესმოდა
დროსთან, ეპოქასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა და ის ფაქტი, რომ ქართველები არად
აგდებდნენ დროის მიერ შემოთავაზებულ საშუალებებს, მას განსჯისკენ უბიძგებდა:178
,,ძმანო

და

შვილნო,

უნივერსიტეტებში

განათლებულნო

და

განსპეტაკებულნო!

შეგვიბრალეთ ჩვენც, ჩვენც იმ ერს ვეკუთვნით, რომელმაც თქვენ მოგცათ ძალა. თქვენი კარგი
მომქედება გვახარებს, ავი კი გვიმღვრევს სისხლსა, გვიშლის ძარღვებსა და გვაბოროტებს.
ნუთუ დაკარგულია თქვენში თქვენი ერის სიყვარული? ნუთუ ბანკიდან ფულის
გამოტანაში,

მამულების

მეზობლებზედ

გადაცემაში

და

სამუდამოდ

ჩვენი

ქვეყნის

დასაფლავებაში მოგაქვთ თავი და ამას უწოდებთ საერო საქმესა?...
გადახედეთ სხვა ერებსა, ყველას თავისი დაწინაურებული ინტელიგენცია უდგათ წინ და
ერის საკეთილდღეოდ მოქმედებენ. არც სიღარიბე, არც უძლურება და ხნოვანება მათ არ
აფერხებთ, თავიანთი თავის მოვალეობად სთვლიან, ავიცა და კარგიცა ჭკვიანიცა და
უჭკუონიცა თავიანთ ზურგზედ გადაიყვანონ. ჩვენდა საუბედუროდ, ჩვენში კი სულ სხვასა
ვხედავთ...

ირგვლივ

ერთმანეთის

დაცინვა,

კიცხვა

და

უკადრისობა...

ვერც

ხალხის

კეთილდღეობას ვხედავთ, ვერც განათლებას, ვერც მომავლის დაცვასა...
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 66
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...ნეტარება იმ ადამიანსა, რომელიც თავის ცოდნას, ნიჭსა და გამოცდილებას თავის
სამშობლოს მოახმარს... ნეტარება იმ კაცსა, რომელიც გრძნობს თავის მოვალეობას და სიცოცხლე
მისთვის ენატრება, რომ ემსახუროს კაცობრიობის წინსვლასა, განვითარებასა და სიკეთის
მოტანასა... რა ეწოდება იმისთანა ადამიანს, რომელიც მარტო იმისათვის დაბადებულა, რომ
სოს, სჭამოს, ჩაიცვას, დაიხურო და მთელი თავისი სიცოცხლე ცუდად და ამაოდ გაატაროს,
სიცოცხლის ბოლოს არაფერი არ დასტოვოს ამ ქვეყანაზედ...
... ამგვარი პირი სულ იმას ფიქრობს, როგორმე გვერდი უგდოს თავის მოძმეს, რო ძირს
დასცეს და თვითონ დაიჭიროს მისი ადგილი...
ჩვენისთანა პატარა ერისათვის ეს ისეთი მავნე სენი და ჩვეულებაა, რომ შეიძლება მთელი
ერი დასცეს და სულ მიწასთან გაასწოროს...“
ალექსანდრე როინაშვილისთვის ყველაზე მტკივნეული თემა, მისი ცხოვრების არც ერთ
ეტაპზე არ კარგავდა თავის მნიშვნელობას. უკვე გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, გაზეთ
,,ივერიაში“ იბეჭდება შემდეგი შინაარსის წერილი:179
,,უბედურია ის ერი, რომელსაც არა აქვს ლიტერატურა, ისტორია, კულტურა და ნაშთნი
შესანიშნავნი: ნამდვილად გამომხატველნი მათის წინაპართა მოღვაწეობისა, ხელოვნებისა და
დიდებისა.
მაგრამ რა ეწოდება იმ ერსა, რომელსაც ყველა ესენი მოეპოვება, მუდამ თვალწინ უდგიან და
ყოველ ფეხის გადაგმაზედ ხედავს თავის ერის ნამდვილ დიდებასა...
... უნდა მოგახსენოთ, ბატონო მკითხველნო, რომ ეს უკანასკნელი ერი მქონე დიდებულის
წარსულისა, ხელოვნებისა და ისტორიისა უფრო უბედურ ერად მიმაჩნია, ვიდრე ის ერი,
რომელსაც არა ჰქონდა არც ისტორია, არც ლიტერატურა და არც კულტურა. ამ უბედურს ერს რა
დარჩომია მეტი: უნდა გადასხვაფერდეს, უნდა გაჰქრეს, უნდა გადიცოს სხვისი ქურქი და
აღიგავოს ამ დედამიწის ზურგიდან.
ერი მას ჰქვია, რომელიც თავის წარსულით ამაყობს, მით სულდგმულობს, მისის შუქით
იკვლევს გზასა და მამაცურად მიდის საქვეყნო ასპარეზზე; უნდა შრომობდეს, იღწოდეს,
იკვლევდეს, ათასნაირის ეკლით მოცულს გზასა და ისე გადასცემდეს თავის ჩამომავლობას...
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... ჩვენ კი დღევანდლამდინ ამაზე არას ვფიქრობთ და გვძინავს ისევ იმ უღრმესის ძილითა,
როგორც აქამდინ გვეძინა, და ამით ვახარებთ, ვამდიდრებთ და ვაამაყებთ, ჩვენს შინაურს
შემოხიზნულ მტერსა...
... დროა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს ერს მხოლოდ მისთვის უცხოვრია ორი ათას წელიწადზე
მეტი, და უმოქმედია, რომ ჰქონია თავისი ეროვნული მართვა, ერთობა და სიყვარული... დროა
დავფიქრდეთ, თავი დავანებოთ ერთმანეთის სიძულვილს, შურსა და ბოროტებასა... ნუ
დავზოგავთ ნურც შრომას, ნურც დროსა. ვეცადნეთ, რომ არ ჩამოვრჩეთ ჩვენს მეზობელ
ერებსა... არა მგონია, რომ კეთილმოღვაწეთ და პატიოსან მშრომელთ მართებლობამ ხელი
არმოუმართოს, ოღონდ გონივრულად ერთობით და ერთის ძალით მოვკიდოთ ხელი და იმედი
მაქვს მართებლობა დაგვეხმარება კიდეც.“
ნათელია, რომ ამ წერილით, ალექსანდრე როინაშვილი ცდილობს, ერის თავსებურებებზე,
ზნე-ხასიათზე გაამახვილოს ყურადღება. მისთვის, ქართველ ერში არსებული ოდითგანვე
განვითარებული თვისებები: ერთიანობა, სიყვარული, საკუთარი ერის მართვა, საჭიროებს
აღორძინებასა და ხელშეწყობას. ფაქტია, რომ ზოგადი სურათი საქართველოში არსებული
რეალობისა,

როინაშვილში

საწინააღმდეგო

გრძნობებს

აღძრავდა

და

ის

ცდილობდა,

გამოეფხიზლებინა საზოგადოება. ზოგადი სენი, რომ ქართველები ხშირად ივიწყებდნენ
საკუთარ კულტურას, ლიტერატურას, ისტორიას, არც მაშინ გახლდათ უცხო. ამას ხედავდა
ალექსანდრე როინაშვილი, რომლისთვისაც მთელი მისი მოღვაწეობა, მხოლოდ ერზე
ზრუნვისაგან შედგებოდა. იგი ისევე მაქსიმალურად ზუსტია შეფასებებში ამ წერილებში,
როგორც

თავის

სწრაფვაში,

შეექმნა

ფოტოგრაფიული

მატიანე,

მუზეუმი,

სკოლა,

განევითარებინა ტრადიციული ხელსაქმე, წვლილი შეეტანა საყოველთაო განათლების საქმეში
და გაეწია ქველმოქმედება.
წერილის ხასიათიდან გამომდინარე, როინაშვილს გაცნობიერებული აქვს ერის მთავარი
ნაკლი: შურისა და დაპირისპირების ფესვები, სამწუხაროდ ქართველებში მეტია, ვიდრე სხვა
სიკეთე. მასზე ბუნებრივია, დიდ გავლენას ახდენდა წრე, რომელშიც ტრიალებდა: იაკობ
გოგებაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, განმანათლებლები და საზოგადო მოღვაწეები, ვისი ძირითადი
მიზანიც, სწორედ ქართველი ერის გამოფხიზლება და მანკიერი გზიდან მისი გადაყვანა იყო.
ლიტერატურულ სტილშიც კი, იგრძნობა იმ პერიოდის განმანათლებელთა აზროვნების

161

მთავარი პრიორიტეტები: ერისადმი მიმართვის სიმწვავე, დაუნდობლობა, იმ თვისებების
მიმართ, რომლებიც აფერხებდნენ საზოგადოების ცნობიერების განვითარებას ეროვნული
მიმართულებით. უმძიმესი პოლიტიკური სინამდვილე და რუსიფიკაციის პროცესი, რომელიც
არა თუ შენელდა, არამედ ამ დროს, მთელი თავისი სიმძაფრით იჩენს თავს, როინაშვილისთვის,
ისევე როგორც განმანათლებლებისათვის, დამღუპველ გავლენას ახდენს ეროვნულობაზე.
რუსეთის იმპერიის მიერ დამყარებული რეჟიმის პირობებში, მოწინავე განმანათლებლების
საზოგადოება, შეუცვლელ როლს ასრულებდა ერის ფიზიკურ და სულიერ გადარჩენაში. ამაზე
მეტყველებს ასევე ის ფაქტიც, რომ კავკასიის მუზეუმი თავდაპირველად, სწორედ იმპერიის
ინიციატივა გახლდათ. ამან მისცა ბიძგი საქართველოში მყოფ პროგრესულ საზოგადოებას,
ეფიქრა ეროვნული მუზეუმის შექმნა- დაარსებაზე. ნებისმიერი წამოწყებიდან, გამორჩეული
პიროვნებები, ერისთვის სასიკეთო გამოსავალს და საშუალებას ეძებდნენ. მათ რიცხვშია,
ალექსანდრე როინაშვილიც.
ფაქტია ისიც, რომ მისი პუბლიცისტიკა ორმაგად მძაფრი იქნებოდა მკითხველისათვის,
ვინაიდან საქართველოში კარგად იცნობდნენ როინაშვილს, როგორც პრაქტიკული საქმის
ინიციატორს, ადამიანს, რომელიც განახორციელებდა ყოველივეს, რასაც მიზნად ისახავდა და
რაზეც წერდა. მისი არც ერთი წერილი, არ არის მიმართული ვინმეს, ან კონკრეტული ფაქტების
წინაარმდეგ, იგი არასოდეს არ წვრილმანდება ამ წერილებში და არ აღწერს, კერძო
პირებისათვის დამახასიათებელ შემთხვევებს, ვინაიდან თვლის რომ ერის შური და
გაუტანლობა არ შეიძლება იყოს კერძო ინტერესის მქონე ფაქტი.
როგორც ჩანს, როინაშვილის ავტორიტეტი სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა, ვინაიდან
მისი წერილები, ყველაზე ტირაჟირებად პრესაში იბეჭდებოდა და დიდი ინტერესიც ახლდა
თან.
გავლენა, რომელიც ვახსენე, მხოლოდ პოზიტიური შეიძლებოდა ყოფილიყო, რადგან
მოწინავე საზოგადოების მთავარი ინტერესიც, საყოველთაო და საჭირბოროტო საკითხების
გადაჭრა გახლდათ.
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არანაკლებ საინტერესოა, თუ რას ფიქრობს ალექსანდრე როინაშვილი, პოლიტიკურ
სინამდვილეზე საქართველოში და რამდენად ფართო ხედვა აქვს მას, პოლიტიკის მიმართ, იმ
რთულ პერიოდში:180
,,გაიმართა რაღაც ეშმაკი პარტიობა და აი ამ უკანასკნელ დრომდის სამი პარტია სუფევდა
და ეხლა ამბობენ მეოთხეც მალე დაიბადებაო. შესაბრალისნი არიან ახალი ტაობანი; ვისაც კი
გული შესტკივა თავის ქვეყნისათვისა - დამფრთხალს, უმწყეს ცხვარს მოგაგონებთ. არ იციან რა
ქნან, რომელ მხარეს მიეპყრნონ, რადგან სამივე მხარენი საპატიო პირნი არიან და ცოტად თუ
ბევრად სამშობლოს წინაშე სამსახური მიუძღვით, რა ქნას ეხლა იმ პატარა წრემ რომელთაც
უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა მოათავეს და თავიანთქვეყანაში იმ აზრით და იმ
აღტაცებულის გრძნობით დაბრუნდნენ, რომ დაახლოებოდნენ ჩვენს საზოგადო მოღვაწეებსა და
მიეცათ მათთვის მხარი...“
ნათელია, რომ როინაშვილი ისევე ებრძვის მრავალპურტიულ უფუნქციობას, როგორც მისი
თანამედროვე

საზოგადო

მოღვაწენი

და

ამ

პრობლემიდან

გამომდინარე,

ახალი

თაობისდაკარგულ ინტერესებსა და მის მისიაზე წერს. როგორც ჩანს, ეს დიდ ბარიერად
გადაიქცა, რადგან როინაშვილი ასე ხატოვნად აღწერს, ორიენტირის, მთავარი ინტერესის
არქონის ფაქტს ახალგაზრდებში, ვინც უკვე ისწავლა და საქართველოში დაბრუნდა. მათი
ძირითადი ნაწილი, პარტიული ბრძოლის ფონზე, ვეღარ გაერკვა, სად უნდა წავიდეს და რა
ფუნქცია შეასრულოს.~
იგივე წერილში, თითქოს დასკვნის სახით, ვკითხულობთ:181
,,...დროვე დაბადებს ისეთ პირებს, რომელთა პატიოსანი მარჯვენა ერთის კალმის მოსმით
წაშლის ამ საუკუნის განვლილი შეცდომებსა“.
როინაშვილი არ განეკუთვნებოდა უიმედო მოაზროვნეთა და საზოგადო მოღვაწეთა
რიცხვს. მას ღღმად სწამს, რომ ნებისმიერი, ჯიუტი და მიზანსწრაფული საქმიანობა, შედეგის
მომტანია. მით უმეტეს, რომ იგი პრაქტიკულ მოღვაწეობას ეწეოდა და კარგად იცოდა, შედეგის
მიღწევის ფასი. ამავე ვრცელ წერილში, ის გამოთქვამს შემდეგ ოპტიმისტურ მოსაზრებას:182

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 77-78
ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 77-78
182
იქვე., გვ. 78
180
181
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,,... ჩვენი ეროვნულ წინსვლა რომ შესაძლებელია, ამის დამატკიცებელი საბუთი წინ
გვიდგას: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, დრამატული დასი და ქართული
წიგნების გამომცემელთა ამხანაგობა, ქართული გაზეთების გამოცემა და სხვ.“
როინაშვილი არ მიჯნავს სწავლისა და პრაქტიკული საქმის როლს. ის თვლის, რომ
მხოლოდ ამ ორი აუცილებლობის ერთიანობით მიიღწევა ერისთვის სასიკეთო შედეგი. თეორია,
რომელიც შემდგომი განხორციელებისთვის არ გამოდგება, არაფრის მომტანია.
ქართული

ყოფის

მამოძრავებელი,

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი

სფერო,

გლეხობის

პრობლემატიკა იყო. როინაშვილი სამართლიანად თვლიდა, რომ: ,,..ქვეყნის მთავარი ერი
გლეხკაცობაა“183.
გლეხთა ყოფის მოწყობაზე ზრუნვისას, როინაშვილმა სხვა მრავალ პუბლცისტურ წერილთა
შორის, კიდევ ერთი წერილიც შეადგინა, სადაც ილია ჭავჭავაძეს მიმართა და პირდაპირ სთხოვა
პრაქტიკული, მატერიალური დახმარება გლეხთა სასარგებლოდ. წერილის დასასრულს,
ვკითხულობთ: 184
,,დიდათ პატივცემულო ილიკო, ჩვენი გლეხის სიყვარულთან რომ პატარა სიტყვითაც
დაგვეხმაროთ, საშვილიშვილო ტაძარს დასდგამთო... გამიყოს თანხა, რომელიც წელიწადში
შემოიტანს 40.000 მანეთს სარგებელს. ხელშეუხებელი თანხის სარგებელი მოხმარდეს
გლეხობას. ამას თუ ასე მოაწყობთ თქვენ იქნებით მათი მხსნელი და უკვდავების ძეგლს
დაიდგამთო. იმაზე დიდი ბედნიერება რაღა იქნება, როდესაც თანხაც მთელი იქნება და
სარგებელიც გაღარიბებულ გლეხობას მოხმარდება“.
იგივე

წერილი გვამცნობს,

რომ არსებობს პრაქტიკული გზა ამისთვის,

როგორც

როინაშვილი ფიქრობს:185
,,... ამ თანხიდან ქალაქში უნდა აშენდეს ,,საერო ანუ საგლეხო სახლი“, რათა თბილისში
ჩამოსული

გლეხები

არ

ჩაუვარდნენ

ხელში

ჩარჩ

ვაჭრებს,

არ

იქნენ

,,უღმერთოთ

გაბტყვნილნი“... იგივე გლეხნი, რომელნიც ჩამოდიან ჩამოდიან ქალაქში საქმისათვის, იმ
გარყვნილ მიკიტნებს ასცილდებიან და აღარ წახდებიან ზნეობით და ხასიათით...

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 79
იქვე, გვ. 81
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...ამ სახლში სამი დიდი ოთახი შეიძლება მოეწყოს, რომ ჩამოსულ გლეხებს მიწის
შემუშავებასა და სამეურნეო ცოდნას ასმენდნენ გლეხებს. ბოლოს ყველაზე საჭირო და სანეტარო
ისაა, რომ დაგვაახლოვებს და გაგვაცნობს ერთმანეთსა. ეს სახლი შეგვასწავლის ეროვნულ
საქმეს და ერთმანეთის სიყვარულს... მთავარი ისაა, რომ გლეხობას ხელოდან გამოაცლით ჩვენს
მტრებსა და მკრეჭელებსა. დააარსებთ ისეთ ტაძარსა, რომლითაც დაცულნი იქნებიან ჩვენი
გაბურდღვნისაგან და დაცემისაგან; ისევ ეს ტაძარი აამაღლებს მათ და დასცემს და მოხსნის
ქერქს გლეხის შრომით ჩათქვირებულთ“...186
ამ

სიტყვებით,

როინაშვილი

ილიას

მიმართავს

და

ფაქტობრივად,

გლეხობის

დასახმარებლად, პრაქტიკული ორგანიზაციის შექმნას სთავაზობს, რომელიც დაიცავს გლეხის
ინტერესებს და მის უსაფრთხოებას ეკონომიკური თვალსაზრისით.
როგორც

ჩანს,

სოფელში

მყოფი

გლეხისათვის

ახალი.

სასოფლო-სამეურნეო

ტექნოლოგიების ათვისება რთული იყო. გამოსავალის ძიებაში, ის ქალაქში ჩამოდიოდა, სადაც
ადვილად ვარდებოდა ქორვაჭრებისა და მევახშეების ხელში. როინაშვილი, რომელიც კარგად
ხედავდა ამას, ფიქრობდა რა მექანიზმით შეიძლებოდა გლეხების დაცვა და სწორედ ამის
საფუძველზე შეადგინა წერილი.
როინაშვილის სურვილი იყო, რომ ჩამოსული გლეხებს, ამ სახლში, უკვე განსწავლული
ადამიანები დახვედროდნენ,

ვინც

კვალიფიციურ

ინფორმაციას

მისცემდა

მათ.

ამით,

გადაიჭრებოდა როგორც გლეხების, ასევე თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების
საკითხი.
გარდა ამისა, გლეხები, რომლებიც სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდოდნენ, ერთმანეთს
გაიცნობდნენ,

გამოცდილებას

გაუზიარებდნენ

და

ეროვნულ

საქმეს

შეისწავლიდნენ

ერთმანეთისგანაც.
კიდევ ორი თემა, იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს როინაშვილის პუბლიცისტიკაში. ეს არის
მუზეუმი და ქრისტიანობის თემატიკა კავკასიაში.
მუზეუმის მნიშვნელობისადმი მიძღვნილ პუბლიცისტიკაში და პირად წერილებშიც კი,
კარგად ჩანს რომ როინაშვილი ზუსტად და საინტერესოდ აყალიბებს პრობლემატიკას,

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 82
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დანამდვილებით იცის რას ეხება მისთვის წინ წამოსაწევი საკითხები და შეუცდომლად
განსაზღვრავს მუზეუმის არსს ქვეყნის განვითარების პროცესში.
1895 წლის გაზეთ ,,ივერიაში“ 187 იბეჭდება წერილი, რომლის სახელწოდებაცაა ,,საერო
მუზეუმის სახლის შესახებ“. მისი ავტორი ალექსანდრე როინაშვილია და ეს ვრცელი წერილი
ერთ-ერთი

იმათთაგანია,

რომელიც

ნათლად

გამოხატავს

მის

დამოკიდებულებას

მუზეუმისადმი:
,,... რუსეთის იმპერიაში თითქმის არც ერთი ერი არ მოიპოვება, რომ საკუთარი ეროვნული
სახლი ან მუზეუმი არ ჰქონდეს. ფინლანდიელებს, მცირე რუსებს, პოლონელთ და ყაზანელ
თათრებსაც - კი აქვთ საკუთარი საერო მუზეუმი.
ჩვენ

კი,

რომელთაც

უპირატესობა

გვაქვს

წარსულის

დიდებითა,

ხელოვნებითა,

მწიგნობრობითა, მხატვრობით, აზრადაც არ მოგვდის დავაარსოთ ამგვარი ეროვნული სახლი.
რათა დაინახოს ჩვენმა მომავალმა თაობამ თავისი წარსული, თავისი დიდება.
რა არის მუზეუმი? მუზეუმი არის იმგვარი სარკე, რომელშიაც ჩაიხედავ, მერე მოშორდები
და შენი სახე და საქმე კი შიგ დარჩება. გადის რამდენიმე ათასი წელიწდი და შენი მომავალი
თაობა თვალით ჰხედავს, თუ რა სახისანი ყოფილან მათი წინაპარნი და რა შესძლებიათ და რა
უნდა ემოქმედათ.
მუზეუმი იგივე უმაღლესი სასწავლებელია, სადაც პროფესორები თავიანთ მოწაფეებს
უკითხავენ ლექციას და ასმენენ ისტორიას და მის ლიანდაგსა.
მუზეუმის დანიშნულება ის არის, რომ თვალით დაანახვოს წინაპართა ნამოქმედი,
მოსაზრება, ხელოვნება და ჭკუისა და გონების ნაწარმოების ნაყოფი“.
მუზეუმის დანიშნულების ამგვარად აღქმა, იმ პერიოდში, ერის სულიერი გადარცენის
ტოლფასია. როინაშვილმა კარგად იცის, თუ რა შეუცვლელ როლს ასრულებს მუზეუმი ერის
კულტურის და ისტორიის, მისი თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და მისი განათლების
საკითხში.
მუზეუმის მისეული განსაზღვრება ფრიად მარტივია და არავითარ რთულ ქვეტექსტებს არ
მოიცავს: მუზეუმი ერის სარკეა - ამბობს იგი და ამატებს, რომ თუ მასში ჩავიხედავთ, საკუთარ
თავს ვიხილავთ. მართლაც, ისტორიის კუთვნილების შენახვა და გამომზეურება, უბრალოდ და

გაზ. ივერია, 1895, №256, 26 ნოემბერი
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მარტივად აცნობს ყველა ერს საკუთარ თავს, შესაძლებლობებს, მიდრეკილებებს, სურვილებს,
მომავალსაც კი. (წერილის სრული ვერსია იხ. დანართში № 6).
როინაშვილის პუბლიცისტიკისა და მის შესახებ წერილების უმთავრესი ნაწილი,

188

თავმოყრილია მეორე წიგნში ,,ალექსანდრე როინაშვილი“. ამ წიგნში, განთავსებულია ასევე
ალექსანდრე როინაშვილის წერილი დიმიტრი ბაქრაძისადმი, დათარიღებული 1887 წლის 23
აპრილით 189 , სადაც კიდევ ერთი აღმოჩენის ტოლფასი საკითხი იკვეთება. როინაშვილი,
გარკვეულ მონაცემებზე დაყრდნობით, საუბრობს კავკასიაში, დაღესტანში, ქრისტიანობის
კვალის შესახებ.
არსებობს თვით ალექსანდრე როინაშვილის ხელნაწერი წერილი-კვლევა, დათარიღებული
1885 წლის 15 დეკემბრით, რომლის სახელწოდებაც შემდეგნაირია: ,,რამოდენიმე სიტყვა
ყუბაჩების, მათი წარმოშობის, რელიგიისა და მმართველების შესახებ“190 (იხ. დანართი 7).
იგი მიმოიხილავს დაღესტნელებისა და კერძოდ ყუბაჩის გეოგრაფიულ არეალს, თუ სად
რას ესაზღვრება მოცემული მიწა და წერს, რომ მეთხუთმეტე საუკუნემდე, ყუბაჩში
ქრისიტიანული რელიგია ბატონობა, მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენ დაღესტანში ძირითად
რელიგიად ისლამი იყო მიჩნეული.
როინაშვილი

ვრცლად

მოგვითხრობს

მმართველებზე,

რომელნიც

ქრისიტიანობას

ინარჩუნებდნენ ყუბაჩში, იბრძოდნენ მის დასაცავად და საბოლოოდ დამარცხდნენ ერთ-ერთი
შემოტევის დროს ისლამისტთა მხრიდან.
ამის საფუძველს, ალექსანდრე რონაშვილს აძლევს დაღესტანში რვა წლის განმავლობაში
ცხოვრების და ძიების პერიოდი, როდესაც მან აღმოაჩინა ქრისტიანული სიმბოლიკა
საისტორიო ძეგლებზე. როგორც ჩანს, როინაშვილმა ამის შემდეგ, ინტენსიურად ისაუბრა
ადამიანებთან, გამოიკვლია მათი მონათხრობი, ლეგენდები, თქმულებები და მივიდა იმ
დასკვნამდე, რომ ქრისტიანობა მკვიდრად იდგა, როგორც რელიგია ყუბაჩში.

ლ. მამაცაშვილი, ალექსანდრე როინაშვილი, მეორე წიგნი, გამ. ლიტერა, 2007 წ. გვ 177-213
იქვე., გვ. 181
190
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი, ფონდი #481, ა. 1, საქმე 96
188
189
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ამის ერთ-ერთ მაგალითად გამოდგება, თუნდაც მის მიერ აღმოჩენილი ქვის ჯვარი
სასაფლაოზე, სადაც მოხუცები ჯერ კიდევ რუდუნებით ლოცულობდნენ, რასაც მოსახლეობაც
ადასტურებდა და ქრისტიანულ საფლავს უწოდებდა.
მსგავსი მაგალითები ამ წერილში ბევრია და მისი სრული ვერსია ალბათ კიდევ შეიძლება
გახდეს კვლევის საგანი.
ამ მოსაზრებას ჰყავს თავისი მომხრეები დღევანდელ კვლევებშიც, მაგრამ ფაქტია, რომ
როინაშვილის წერილი, კონკრეტულ მონაცემებზეა დაყრდნობილი და სრულიად მარტივად
ხსნის ქრისტიანობის შენარჩუნების ფაქტს ყუბაჩში.
ეს თემები, მეტად საჭირბოროტოა, იმდროინდელი საქართველოსთვის: ეროვნულობის
საკითხი, თავადაზნაურობის და ინტელიგენციის უფუნქციობის პრობლემა, გლეხობის
დახმარების

საკითხი

და

ასე

შემდეგ,

ყოველივე

ეს

უმთავრესი

პრობლემებია

საქართველოსათვის იმ პერიოდში, როდესაც აშკარა ხდება, რუსეთის პოლიტიკის შედეგებიც.
საქართველომ

დაკარგა

სახელმწიფო

სტატუსი

და

გადაიქცა

გუბერნიად.

ქართველი

საზოგადოება რუსული წნეხის ქვეშაა და რამდენიმე ნაწილადაა დაყოფილი. თითქოს,
მართლმადიდებლური ქვეყნის ,,მფარველობა“ ბევრ რამეს ჰპირდებოდა საქართველოს და ამან
მოატყუა, როგორც მაშინდელი ქართველი ხელისუფალნი, ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილი.
ყოველივე

ეროვნული,

ნელ-ნელა

უკანა

ხედზე

გადაინაცვლებდა:

ენა,

განათლება,

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და სტრუქტურები, კულტურა, იკონოგრაფია (ფრესკების,
ხატების გადაწერა რუსულ ყაიდაზე). ყოველივე ეს, რუსეთსაც თავად ევროპიდან შემოჰქონდა.
საქართველოში,

ამგვარი

თვითდამკვიდრების

თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად და

შემდეგ,

მოაზროვნე

ადგილი

აღარ

რჩებოდა

ერის

ქართველების დაუმორჩილებელი

ბრძოლა, ყოველივე ამის წინააღმდეგ, კიდევ უფრო დასაფასებელია, ვიდრე ჩვეულებრივი
მოღვაწეობა ერის განვითარებისათვის.
შეიძლება ითქვას, რომ როინაშვილის მთელი მოღვაწეობა და მისი პუბლიცისტიკა,
მიმართული იყო საქართველოს დაპყრობისა და მზარდი რუსიფიკაციის წინააღმდეგ. ყველა
სფერო, რომელიც აქტუალური იყო საქართველოს განვითარებისთვის, მისი პუბლიცისტიკის
ნაწილია.
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მის მოღვაწეობაში, პუბლიცისტიკა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდა, როგორც
კვლევის, ასევე აქტიური ეროვნული მოღვაწეობის ასპარეზი. იკვეთებოდა ძირითადი
პრიორიტეტები მისთვის და ნებისმიერი მისი საქმიანობა აისახებოდა კიდეც, ამ წერილებში.
როინაშვილის პუბლიცისტიკა არა უბრალოდ დანამატია მისი ორი ძირითადი საქმიანობის
- ფოტოგრაფიისა და მუზეუმის, არამედ მისი პიროვნების მაჩვენებელი და მოღვაწეობის
სრულფასოვანი სფეროა.
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მეექვსე თავი
ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალება და რეზონანსი, რომელიც ამ
ფაქტს მოჰყვა.
1898 წელს, მაისში ალექსანდრე როინაშვილმა განიზრახა, თავისი დიდი ხნის სურვილი
სისრულეში მოეყვანა და დუშეთში გასამგზავრებლად დაიწყო მზადება. ამ პროცესის სრულ
სურათს ვაწყდებით ვასილ როინაშვილის მოგონებებში:
,,1898

წელს,

ალექსანდრემ

გადაწყვიტა...

თავის

სამშობლოში

დუშეთში

გაეხსნა

სამკითხველო. ამისათვის შეუკვეთა მაგიდები, სკამები, შეიძინა საკმაო რაოდენობით ქართული
და

რუსული წიგნები და

წინასწარ

გამოგზავნა

დასალაგებლად სამკითხველოსათვის

გამოყოფილ ბინაში.
ნივთების

გამოგზავნის

მეორე

დღეს

მივიღე

დეპეშა

თბილისიდან,

რომლითაც

მატყობინებდნენ, რომ ალექსანდრე უკანასკნელ დღეშია და წამოდიო. მაშინვე შევამბეინე
,,ტროიკა“ და გამოვეშურე. ბაზალეთის ტბას რომ დავუპირისიპირდი... შემხვდა ორი ფურგუნი
დატვირთული საბიბლიოთეკო ნივთებით... ბიძაჩემის ჯანმრთელობა ვკითხე - მიპასუხეს თვითონ გვეხმარებოდა დალაგებაშიო, სრულიად კარგად დავტოვეთ და შენთან დაგვაბარა
ეხლავე დაალაგე სამკითხველოშიო. როგორც გამოირკვა მათი წამოსვლიდან სამი საათის
შემდეგ, სადილობის დროს, უეცრივ გამხდარა ავად, რამდენიმე საათის შემდეგ გარდაცვლილა.
მისი უკანასკნელი სიტყვები ყოფილა: ,,ნეტავი კაცმა იცოდეს როდის მოკვდებაო“.191
1898 წლის 11 მაისს მომხდარმა ამ უეცარმა ამბავმა, საქართველოში ძალზე დიდი ემოციური
რეზონანსი გამოიწვია. ალექსანდრე როინაშვილის დამსახურებები ყველა სფეროში, სადაც კი
ქვეყანას სჭირდებოდა, საზოგადოებამ კარგად იცოდა და შესაბამისად, აფასებდა კიდეც მას,
როგოც

მრავალმხრივ

გამორჩეულ

პიროვნებას,

სამუზეუმო

საქმის

ინიციატორს,

ფოტოგრაფიული სკოლის შემქმნელს, მეცენატს, მკვლევარს, ტრადიციული ხელსაქმის
ხელშემწყობსა

და

ქველმოქმედს,

სამეურნეო

და

სოცილური

პრობლემების

აქტიურ

თანამონაწილეს, იდეებისა და პრაქტიკული დახმარების მომხრეს, ადამიანს, რომელიც

ბ. ტაბიძე, ალექსანდრე როინაშვილი, გ., ხელოვნება, 1962 წ., თბ., გვ. 93

191

170

ყოველთვის საქმით ამტკიცებდა თავის დამოკიდებულებას საერო და საქვეყნო პრობლემების
გადაჭრაში.
გარდა საერთო მწუხარებისა, რომელმაც იმ დროს გააერთიანა სხვადასხვა სოციალური
ფენის წარმომადგენლები, შეიქმნა ერთგვარი ფონი, განწყობა, რომელიც საზოგადოების ერთიან,
სოლიდარულ

დამოკიდებულებაში

აისახა.

როინაშვილის

გარდაცვალებამ

უამრავი

და

საქართველო
ადამიანი

გულწრფელად

დააფიქრა

ერის

დაამწუხრა
ერთიანობის

აუცილებლობაზე. როგორც ჩანს, მოღვაწე რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება საქართველოზე
ზრუნვას მიუძღვნა, თავისი გარდაცვალებითაც ამ საქმეს მოემსახურა.
არქივებსა და სხვადასხვა მასალებში, ჟურნალ-გაზეთებში ინახება დიდი რაოდენობით
წერილები, გამოხმაურებები, მწუხარებითა და როინაშვილის ღვაწლის ცოდნით აღსავსე
სტრიქონები, სადაც ავტორები დარდთან ერთად, როინაშვილის პიროვნების მნიშვნელობაზე
საუბრობენ.192
ნეკროლოგებს შორის, გამოირჩევა რამდენიმე, თავისი სიღრმისეული დამოკიდებულებითა
და ამ ტრაგედიის გააზრებით:
ილია წერდა:
,,ქართველები ვამბობთ ხოლმე: ვინც მოკვდა - თავსა მოუკვდაო. მართალია, ბევრი
იმისთანა კვდება ჩვენში თუ სხვაგან, რომელიც მართლა მარტო თავის თავს უკვდება.
ნათქვამია, იგი არაფერში ვარგაო, ვინც მარტო თავის-თავისათვის ვარგა, და ამისთანა სხვას ვის
და რას მოუკვდება, თუ არა მარტო თავის თავსა...
... ალექსანდრე როინაშვილი თავის თავს კი არ მოუკვდა, მოუკვდა თავისს ერს, მოუკვდა
ქართველობას, რომლის ბედი და უბედობა თავის საკუთარ ბედად და უბედობად გაიხადა და
ამის გარე სხვა საგანი ცხოვრებისა არა ჰქონია, როგორც ეხლა სჩანს და როგორც განსვენებულმა
დაამტკიცა მთელი თავისის ცხოვრებით და თავისის ანდერძით.“193
ილია ამ ნეკროლოგში აღნიშნავს იმ ფაქტსაც, რომ დაკრძალვას აუარება ხალხი დაესწრო,
თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ამ ცერემონიის ამსახველი არც ერთი ფოტო სამწუხაროდ
ჟურნ. მწყემსი, 1898 №9 და №10, გაზ. ნოვოე ობოზრენიე, 1898 № 4632. გაზ. ტიფ. ლისტოკ, 1898, №11,
115, ივერია 1898, №101, №102, 17 მაისი, №105, კვალი, 1898, №21, კავკაზ 1898, № 125, ცნობის ფურცელი,
1898 №532, №533, №534, №535, №540, №102 17 მაისი, ივერია 1898 12 მაისი, №98, №99, 13 მაისი, №100 14
მაისი, №112, №113
193
გაზ. ივერია 1898, №102, 17 მაისი
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არსად არ მოიძევება. ეს ფაქტი გასაოცარია, თუნდაც იმის გამორ, რომ როგორც ვიცით,
როინაშვილის მიერ შექმნილი ქართული ფოტოგრაფიული სკოლის წარმომადგენლები,
სავარაუდოდ

დაესწრებოდნენ

მის

გარდაცვალებას

და

შესაბამისად

ფოსომასალასაც

დააგროვებდნენ.
იგივე წერილში ილია განიხილავს, მის წარმოშობასა და მის მისწრაფებებს:
,,იგი იყო უბრალო გლეხკაცის შვილი, შვილი ღარიბის, ღატაკის ოჯახისა, უმწეო,
უნუგეშო...
...მიუხედავად იმისა, გლეხია თუ თავადი, იგი იყო მხნე, გამრჯელი და უკან-დაუხეველი,
რაკი საქმეს აიჩენდა და ხელს ჩაჰკიდებდა. მან არარაისაგან შეჰქმნა საქმე, არარაისაგან შეიძინა
ქონება და ჩვენ ქართველებს მაგალითი გვიჩვენა იმისი, თუ რის შემძლებია ცალკე კაცი, თუ
იმხნევებს და გაირჯება და არ შეუშინდება ხელ-შეუწყობელს გარემოებას...
...თვითოეული ამისთანა ადამიანი ძალ-ღონე და ციხე-სიმაგრეა ერისა, ქვეყნისა, და მის
მიერ განვლილი, ღვაწლით დაქნილი გზა მთელი სკოლაა და მწურთვნელი ყველასი, ვისაც კი
კაცობისათვის გული ერჩის. საცა ამისთანანი გამრჯელი და მხნენი არიან, ქვეყანა იგი ძლიერია
და ღონიერი სულითაც და ხორცითაც. არავის ენატრება ამისთანა სამაგალითო კაცნი, როგორც
ქართველობას, რომელმაც მარტო წუწუნი იცის და არა საქმის აჩენა, საქმის გატანა, საქმისათვის
ბრძოლა, ომი და ჭიდილი.“194
ილია ამავე წერილში ხაზს უსვამს იმას, თუ რამდენად უანგაროდ იცხოვრა როინაშვილმა
და მისი ანდერძიც რამდენად უანგარო გახლდათ მთელი ერის წინაშე:
,,... იგი იღწვოდა, ირჯებოდა, ჰშველოდა ობოლს, ქვრივსა, უმწეოს, უნუგეშოს, თვითონ
იკლებდა, ზოგს სხვას ჰმატებდა, ზოგს ინახავდა, გროშს გროშზე აწებებდა და ბოლოს თვისი
ნაღვაწ-ნაამაგევი, პატიოსანის შრომით მოგებული, თავის ქვეყანას მიართვა: აჰა, შენთვის
ვიღვაწე, ვიამაგე, ჩემი შეძლებისამებრ და ჩემი ნაღვაწ-ნაამაგევი შენ მოიხმარე შენს
სადღეგრძელოდაო...“195

გაზ. ივერია, 1898, №102, 17 მაისი
იქვე.,
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ამ ნეკროლოგში სრულად აისახა ის განუსაზღვრელი პატივისცემა, რაც ალექსანდრე
როინაშვილისადმი ჰქონდათ ქართველ საზოგადო მოღვაწეებს. იგივე დამოკიდებულებაზე
მეტყველებს კიდევ ერთი წერილი. მისი ავტორია მოსე ჯანაშვილი:
,,იყო და აღარ არის. იყო მშვინიერ და უშვინვო შეიქმნა. იყო ცხოველ და დაცხრა,
გაგრილდა. ხოლო გარდაიცვალა და არა მოკვდა. დაიძინა და ცხოვნდა და არა მიიძინა და
წარწყმდა. განვლო ცხოვრება მან, რომელი ემსგავსა ხესა დანერგულსა თანაწარსადინელსა
წყალსათა და გამოსცა ნაყოფი ჟამსა თვისსა და ყოველივე, რაცა ჰყო წარემართა. დაიბადა განა
ქოხში,

არწივის

ბუდეში!..

ჩვილი

იყო

და

ვაებით

აღორძინდებოდა

ყრმა

იყო

და

მეწისქვილეობდა. ჭაბუკი შეიქმნა და წიგნი ისწავლა. წიგნმა გამოიყვანა იგი დედა-ქალაქის
ტფილისის შარაგზაზედ. მოვიდა ქალაქს და იგემა ტანჯვა, წვალება, მუშაობა, მსახურობა;“196
მოსე ჯანაშვილი ამ წერილით მეტაფორულად აღწერს მთელ მის განვლილ ცხოვრებასა და
ღვაწლს. შესაბამისად, ამ პოეტური სტრიქონების ავტორი შთაგონებულია როინაშვილის
პიროვნებით ისევე, როგორც დამწუხრებული ქართველი ერი:
,,... უკვე ვაჟკაცი იყო და მიებარა ერთ კეთილ მესურათხატეს ხ - ს. გაფრანგული ჭკუა და
გამჭრიახე გონება ღვთის მიერ მონიჭებულ ტალანტად ჰქონდა. ტალანტი იგი არ დამარხა,
ვითარცა უხმარმან მონამან, ხუთი ქანქარი მიიღო და ხუთს ხუთიც სხვა შესძინა. რქვა მას
ბატონმან მისმან: ‘‘კეთილო მონაო, სახიერო და სარწმუნოო! მცირედსა ზედა სარწმუნო იქმენ,
მრავალსა ზედა დაგადგინო; შევედ სასიხარულსა უფლისა შენისა“ და მესურათხატემან
აღარსრულა სიტყვა თვისი. წარგზავნა იგი სურათ-ხატების გადასაღებად კახეთს, ნუხს, ბაქოს,
დაღესტანს კავკავს, ოსეთს, იმერეთს, სამცხს, ქართლსა და სხვა. მესურათხატემ მადლობა
უტხრა მას და მან შეისყიდა მისგან მისი საურათ-ხატო. “197
ეს

გახლავთ

ერთადერთი

დამდასტურებელი

საბუთი

იმისა,

რომ

ალექსანდრე

როინაშვილმა ხლამოვისაგან შეისიდა სასურათხატო. ყველა სხვა წყარო იუწყება სასურათხატოს
უბრალოდ გადაცემის შესახებ ხლამოვის მხრიდან.
ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ამ ორ წერილს, აერთიანებს გარდაცვლილის ღვაწლის
სრულად აღქმა და დაფასების სურვილი. მოსე ჯანაშვილი ჰყვება ასვე მის მუზეუმზეც:

გაზ. ცნობის ფურცელი, №535, 18 მაისი 1898.
გაზ. ცნობის ფურცელი, 1898, №535, 18 მაისი
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,,საქმემან შენმან გაცხოვნა შენ, განსვენებულო ალექსანდრე, გლეხო გვარიშვილობით დ
აზნაურო საქვეყნო ღვაწლითა და მოჭირნახულობით“.198
სამძიმრის წერილები იბეჭდებოდა საქარველოს ყველა კუთხიდან, ქალაქიდან და ასევე სხვა
ქვეყნებიდან: ბაქოდან, ერევნიდან, მოსკოვიდან და ასე შემდეგ.
როინაშვილის ქველმოქმედების შესახებ თავის წერილში ვრცლად მსჯელობს ანასტასია
თუმანიშვილი:199
,,...ჯერ ჩვენ ხალხს არა აქვს შეგნებული საქველ-მოქმედოთ თავისი ქონების დატოვება.
მართალია ერთი-ორი მაგალითი იყო, მაგრამ ან ისეთი მცირე შემოწირულობა იყო ხოლმე
შედარებით შემომწირველთა შეძლებასთან, რომ ყურადღების ღირსიც არ იყო, ან ისეთი
უხეიროთ, უგულოთ დაწერდნენ ანდერძს, რომ ბოლოს საქველ-მოქმედო მიზანს არ მიაღწევდა
ხოლმე. ალექსანდრე როინაშვილმა თავის ანდერძში მარტივად და ნათლად დაწერა მხოლოდ
შემდეგი: ,,მე, დუშეთის მაზრის მცხოვრებელს, გლეხ ალექსანდრე როინაშვილს, მიანდერძებია
ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებისთვის ყველა ჩემი მოძრავი
ქონება, და ფული, რაც აღმოჩნდება ჩემ სიკვდილის დღეს“.
... განსვენებული ალექსანდრე კაი მამულისშვილი იყო და თითქმის არც ერთი საქველმოქმედო საქმე ისე არ დაიწყებოდა, რომ მას ნივთიერად ხელი არ გაემართა, ეს მით უფრო
დასაფასებელია, რომ იგი თავის ნაშრომს და არა მამაპაპისეულს ხარჯავდა ხოლმე; ხშირად
თავის თავს აკლებდა და გაჭირვებულებს კი ხელს უმართავდა. მან გამოზარდა და ზრდიდა
ეხლაც ბევრ ყმაწვილებს, რომელთა რიცხვი ნამდვილად ჯერ არ ვიცით...“200
გაზეთი ,,ივერია“ დაწვრილებით აღწერს ალექსანდრე როინაშვილის დასაფლავებას
წერილში: ,,ალექსანდრე სოლომონის ზე როინაშვილის დასაფლავება“. დასახელებულია
გამომსვლელების ვინაობა, სიტყვათა შინაარსი. როგორც ჩანს, განსაკუთრებული ყურადღება
მიიქცია სათავადაზნაურო სკოლის მასწავლებლის, ივანე რატიშვილის სიტყვამ, სადაც ის
მხურვალედ ემშვიდობებოდა როინაშვილს და ზედმიწევნით ზუსტად აღწერდა მის მიერ
ქველმოქმედებაში გაწეულ ღვაწლს:

გაზ. ცნობის ფურცელი, 1898, №535, 18 მაისი
ანასტასია თუმანიშვილი-წერეთლისა (1942-1932), საზოგადო მოღვაწე, მთარგმნელი. (შენიშვნ. ლ.
მამაცაშვილი)
200
გაზ. კვალი, 1898, №21, 17 მაისი
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,,...შენი გული სიყვარულით იყო აღსავსე და საგანი ამ სიყვარულისა იყო შენი მშობელი
ქვეყანა.

გიყვარდა

მისი

წარსული,

სიყვარულითა

ჰშრომობდი

მისის

აწმყოსა

და

მომავლისათვის. ჩვენის წარსულის ნაშთების მოხილვით და ფოტოგრაფიულად გადაღებით
საპატიო ღვაწლი დასდე ჩვენის წარსულის შესწავლას. ჩევნის წინაპრების ნაღვაწევ,
ნაჭირნახულევ ნივთების მოპოვება, მათი ერთგულად მოვლა-დაცვა შეადგენდა შენს მხურვალე
გულის წადილს...
დღეს ,,წერა-კითხვის საზოგადოებას“ დარჩა შენგან დაარსებული მუზეუმი ძველის
ნივთებისა. იგი ,,საზოგადოება“ ერთგულად მოუვლის ამ შენს კეთილს სახსოვარს. შენი
ანდერძი მეტად შესანიშნავია, სამაგალითო მთელი საქართველოსთვის...“201
რომ არ არსებობდეს ნათელი დოკუმენტები როინაშვილის მოღვაწეობის შესახებ, ეს
წერილებიც კი საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რათა დაგვენახა, როინაშვილის საქმიანობისა
და ცხოვრების ყველა დეტალი, მისი მნიშვნელობა ქვეყნის და ერის საქმეში.
აღმოჩნდა, რომ გარდაცვალებაც და ამ ფაქტით გამოწვეული რეზონანსიც, როგორც ზმოთ
აღინიშნა,

მნიშვნელოვანი

იყო

იმ პერიოდის ქართული საზოგადოების ცნობიერების

გამოსაფხიზლებლად და ადამიანთა ნების გასაერთიანებლად საქვეყნო ინტერესებისათვის.
როინაშვილის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ, ,,ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელმა საზოგადოებამ“, მოქნდაკე ანჯელო ანდრიოლეტოს დაუკვეთა სამი ძეგლი:
ნიკოლოზ ბარათაშვილის, ალექსანდრე როინაშვილის და დიმიტრი ბაქრაძისა. ეს ძეგლი
დღესაც დგას დიდუბის პანთეონში ცნობილი წარწერით:
,,სამაგალითო ქველმოქმედს და ქვეყნისთვის სიყვარულით სავსეს - ალექსანდრე
როინაშვილს“.
XIX

საუკუნის

მეორე

ნახევარში,

პრესისა

და

ჟურნალ-გაზეთების

მნიშვნელობა

საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და თვალსაწიერის გასაფართოებლად, შეუცვლელია. ამ მხრივ,
ჟურნალები, რომლებიც კულტურული პროცესების ამსახველია, ძალზე ბევრ ინფორმაციას
იტევს.

მათი

ილუსტრაციები,

პოლიგრაფიული

დონე

და

სიტყვიერი

ინფორმაცია,

მკითხველისათვის მისი ყოფის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი ხდებოდა.

გაზ. ივერია, 1898, №101, 16 მაისი
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ამის მაგალითია ფრანგი ჟურნალისტისა და გამომცემლის, კოლექციონერის, ჟიულ მურიეს
ცნობილი ჟურნალი ,,ლე კოკაზ ილიუსტრე“ (,,Le Coucase Illustre”), რომელიც გამოდიოდა
თბილისში, 1889-1892 და 1899-1902 წლებში.
ჟურნალს ბევრი ფუნქცია ჰქონდა - ის ძირითადად ფრანგულენოვან მკითხველზე იყო
გათვლილი და აწვდიდა მას დიდიძალ ინფორმაციას კავკასიაზე: მის ხალხებზე, ყოფასაა და
ცხოვრებაზე, ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე, ისტორიაზე და სინამდვილეზე.
ჟიულ მურიე ბევრს წერდა საქართველოზე და კავკასიაზე კერძოდ. ის თარგმანების
ავტორიც იყო. გამოსცემდა დიდი მცირე ზომის წიგნებს. ის ავტორია თხზულებებისა:
,,ხელოვნება კავკასიაში“, ,,სამეგრელო“ (ძველი კოლხიდა“), ,,სულხან-საბა ორბელიანის
არაკები“, ,,შოთა რუსთაველი“, ,,კავკასიური ზღაპრები და ლეგენდები“ და მრავალი სხვა.
თავად ჟიულ მურიეს მიმართ არსებობდა სხვადასხვა საზოგადოებრივი განწყობა, რაც მისი
კავკასიელთა მიმართ დამოკიდებულების კრიტიკაში გამოიხატებოდა. არსებობს მურიეს
საქართველოში და კავკასიაში მოღვაწეობის მნიშვნელობის კვლევა, რომლის ავტორია ლევან
ბრეგაძე.202
ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალების შემდეგ, ჟიულ მურიე წერდა:
,,მოკრძალებული თბილისელი ფოტოგრაფი ალექსანდრე როიონაშვილი (Alexanre Roinoff)
შეყვარებული იყო არქეოლოგიაზე. შემოიარა რა მთელი კავკასია ხედების გადასაღებად, მან
უამრავი ძველი ნივთი შეაგროვა, ათასგვარი სამშვენისი (Le bibelot), დაღესტანში ბედნიერება
ჰქონდა ჩალის ფასად (a vil prix) შეეძინა ბრინჯაოს ხუთი საუცხოო ქვაბი, ფორმის მხრივ ერთობ
საინტერესო გრავირებული და ჭედური (gravees et ciselees) აკვამანილები (ხელსაბანი ჭურჭელი,
ლითონის ან თიხისაგან დამზადებული, ცხოველთა ან ზღაპრულ არსებათა ფორმის მქონე - ლ.
ბ.), სპილენძისაგან გამოჭედილი უამრავი ქოთანი, ქანდაკებები, მოჩუქურთმებული ქვები,
მთელი წყება სპარსული და ჩინური ფაიფურისა და ქაშანურისა, იარაღი, მუსიკალური
ინსტრუმენტები, მონეტები, ქსოვილები და ა. შ. ა. შ.
იმისათვის, რომ წინდახედული ანტიკვარი ყოფილიყო, მას სათანადო ცოდნა-განათლება
აკლდა,

როინაშვილი

ცოტა

აზვიადებდა

თავისი

კოლექციების

(ვიტრინების)

ფასს.

გარდაცვალების წინ, 1898 წელს, მან დიდსულოვნად უანდერძა ,,ქართველთა შორის წერა-

ლ. ბრეგაძე, მოგზაურობა Le Coucase Illustre ფურცლებზე, გამ., არტანუჯი, 2013
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კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას“ მთელი თავისი მონაპოვარი და ყოველივე, რასაც ის
,,თავის სიმდიდრეს“ უწოდებდა. ეს მცირე მუზეუმი, რომელიც კლასიფიცირებას საჭიროებს და
სხვაგან განთავსებას (,,ქართული საზოგადოების“ ბიბლიოთეკაში, სადაც ამჟამად უდევს ბინა,
მისი ადგილი არ არის),
უმნიშვნელო საგნებს შორის ჩაკარგულ რამოდენიმე ღირსშესანიშნავ ნივთს შეიცავს.“203
მკვლევარ ლევან ბრეგაძეს სამართლიანი კითხვა უჩნდება იმის შესახებ, განგებ ხომ არ
აკნინებდა ჟიულ მურიე როინაშვილის კოლექციის ზოგიერთი ნივთის მნიშვნელობას, მათი
სარფიანად შეძენის მიზნით.204 ფაქტია, რომ როინაშვილის სამუზეუმო კოლექციის ნიმუშები,
უნიკალური ნაკეთობისა და ისტორიული დათარიღების მაჩვენებლია - მათი დიდი ნაწილი
დროის ფართო მონაკვეთს, VII-დან XIX-ს საუკუნეებს მოიცავს. შესაბამისად, მურიეს შეფასებაც
არაობიექტურია.
როინაშვილის კოლექციის ნიმუშები, ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, როდესაც არ იყო
იდენტიფიცირებული

მისი

კოლექციის

დიდი

ნაწილი,

მოხსენიებულია

სხვადასხვა

ილუსტრირებულ გამოცემებში - სამეცნიერო კვლევებსა და ნაშრომებში. მათი მხოლოდ
ჩამონათვალიც ძალზე შთამბეჭდავია:
1. Persion Lost Treasures
Vladimer Loukonine and Anatoly Ivanov –
სტატიის სახელწოდებაა: Persion art stages of development from the 10 th century BC to the 19th
century AD.
p. 43, p. 98, p. 99, p. 109, p. 111, p. 116, p. 120
Sirocco, London 2003.
დაკარგული სპარსული საგანძური
ვლადიმერ ლუკონინი და ანატოლი ივანოვი
სტატიის სახელწოდებაა: სპარსული ხელოვნების განვითარების ეტაპები ახ.წღ. 10საუკუნიდან - 19 - საუკუნემდე.
სიროკო, ლონდონი 2003.
ამ წიგნში, შესულია ბასრას დოქი (VIII-IX სს), გვ. 98.
ლ. ბრეგაძე, მოგზაურობა Le Coucase Illustre ფურცლებზე, გამ., არტანუჯი, 2013, გვ.104-105.
იქვე., გვ.105.
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2. Court and Craft
A Masterpriece from Northen Iraq.
The courtaud of gallery in association with paul Holberrton Publishing, London
ავტორი: Rachel Ward 2014 .
p. -133-134-135.
სამეფო კარი და რეწვა
შედევრები ჩრდილოეთ ერაყიდან.
ამ წიგნის ავტორია,

ბრიტანელი მკვლევარი რეიჩელ

ვარდი, რომელიც

აქტიურ

მონაწილეობას იღებდა როინაშვილის აღმოსავლური ნივთების იდენტიფიცირების პროცესში,
როინაშვილის მესამე წიგნის მზადებისას.
ამ წიგნში შევიდა სინი როინაშვილის კოლექციიდან.
3. Bizantian and Islam
Age of Transition 7th-9th century
Editied by Helen C. Erans with Brandie Ratloff
The Metropolitan Museum of Art, New-York 2012 p.220
ბიზანტია და ისლამი
მეშვიდე-მეცხრე სს. პერიოდი
შედგა ასევე გამოფენა იგივე სახელოწდებით, სადაც წარმოდგენილი იყო ბასრას დოქი.

4. God is Beautiful and Loves Beauty
The object in Islamic Art and culture
სტატიის ავტორი: Eleonor Sims “Six Seventeenh century Oil Paintings from Safavid Persia.
Edited by Sheila Blair and Jonathan Bloom 2013
p. 362, 363
ღმერთი ლამაზია და უყვარს სილამაზე
ისლამური ხელოვნებისა და კულტურის საკითხისათვის
სტატიის ავტორი: ელეონორ სიმსი: ,,მეჩვიდმეტე საუკუნის ზეთის ექვსი მხატვრობა
საფანიდური ირანიდან“. სათაური სწორად არა თარგმნილი
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5. Great Sejuqs -2016 დიდი სელჩუკები. წიგნი საქართველოში არ არის ჩამოსული. ამ წიგნში
და გამოფენაზეც იგივე სახელწოდებით, რომელიც გაიმართა მეტროპოლიტენის მუზეუმში,
ფიგურირებს როინაშვილის ორი ნივთი: სათლი და დოქი205

ლ. მამაცაშვილი, პირველი ქართველი მესურათხატე ალექსანდრე როინაშვილი და მისი მუზეუმი,
წიგნი მესამე, თბ., დამანი, 2015. გვ. 65, 119
205

179

დასკვნა

XIX

საუკუნის

მეორე

ნახევარი,

ქართული

სინამდვილის

ერთ-ერთი

ყველაზე

მნიშვნელოვანი და საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, შემოქმედებითი აქტივობის
ხანაა. კვლევის თემაც, ამ პროცესებთან კავშირში განიხილებოდა. ალექსანდრე როინაშვილის
პიროვნება,

მისი

საზოგადოებრივი

მემკვიდრეობა
ცხოვრების

და

ღვაწლი

შეცვლის

საქმეში,

ქართული
კითხვებს

კულტურის,
აღარ

ისტორიის,

ბადებს,

თუმცა

ეს

მემკვიდრეობა შენახვის, მოძიების, ახალი ფაქტების დადგენის დიდ საშუალებებს იძლევა.
დღეს, წინამდებარე კვლევა რამდენიმე კომპლექსურ თემას წარმოადგენს. მისი მიზანი, რაც
დიდი მასალის კვლევა-ძიებასა და მის იდეტიფიცირებაში მდგომარეობდა, მთლიანად
დასრულებულია, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს პროცესი კვლავ უნდა გაგრძელდეს. შრომაში
აუცილებელი გახდა მეცნიერების, სპეციალისტების ჩართულობა, რამაც ის კიდევ უფრო
კომპლექსური

გახადა

და

ახალი

სამუზეუმო

თუ

ფოტოგრაფიული

ისტორიული

გამოცდილების თეორიულად გაანალიზების საშუალება მოგვცა.
შრომის

სიახლე,

გადასახედიდან

თეორიულ-ისტორიული

გაანალიზებაშია,

რაც

მასალის

საკმაოდ

მოზიდვასა

ფართო

არეალს

და

დღევანდელი

უქმნის

როგორც

სპეციალისტებს, ასევე ისტორიითა და კულტურით დაინტერესებულ საზოგადოებას.
შედეგად, შრომამ ცხადჰყო, რომ ამ მიმართულებით როინაშვილის მდიდარი მოღვაწეობა,
მისი საქმიანობის დაყოფას მოითხოვდა სხვადასხვა სფეროს მიხედვით. ასე შეიქმნა რამდენიმე
თავისა და ქვეთავებისააგნ შემდგარი კვლევა, სადაც დაკონკრეტდა ალექსანდრე როინაშვილის
მუშაობის თითოეული სფერო:

პირველ თავში, გაერთიანდა შემდეგი თემები: ფოტოგრაფია -

ახალი შესაძლებლობა და ახალი ხელოვნება, XIX საუკუნის ფოტოგრაფიის ისტორიის მოკლე
მიმოხილვა, ფოტოგრაფია XIX საუკუნის საქართველოში. დასაწყისშივე გაკეთდა ანალიზი
იმისა, თუ რა მოიტანა ფოტოგრაფიამ, როგორც ახალმა ხელოვნების დარგმა: მისი ხელოვნების
დარგად ჩამოყალიბება გარკვეულ პროცესს მოიცავდა, იქმნებოდა სახელოვნებო და სამეცნიერო
ჟანრები, დასავლურ ფოტოგრაფიაში იწერებოდა თეორიული ნაშრომები, რომელთა ძირითადი
ნაწილიც მოცემულია შრომაში. განვიხილე ასევე XIX საუკუნის ფოტოგრაფიის ისტორია
საქართველოში, რომლის შემოსვლა და განვითარება, ზუსტ ცნობებს ეყრდნობა. ამ დროს იწყება
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ქართული ფოტოგრაფიის გზა, სადაც ალექსანდრე როინაშვილს წამყვანი ადგილი უჭირავს,
როგორც მემატიანესა და მომავალ მკვლევარს.
მეორე თავში, ასევე რამდენიმე თემა განიხილება და მათ შორისაა: ,,ალექსანდრე
როინაშვილი ქართული ფოტოგრაფიის სათავეში“. ამ ძიებამ, მოითხოვა როინაშვილის
ბიოგრაფიის დეტალურად შესწავლა და განხილვა ქვეთავში ,,ალექსანდრე როინაშვილის
ბიოგრაფია“, ვინაიდან ბიოგრაფიული ფაქტები მის ცხოვრებაში განსაზღვრავდნენ შემდომში
მის ინტერესებს სამუზეუმო საქმიანობის, ფოტოგრაფიის, ქვეყნისა და ერის პრობლემების
მიმართ. როინაშვილის ბიოგრაფიამ, ცხადჰყო, რომ მისმა პიროვნულმა თვისებებმა და
მისწრაფებებმა პირდაპირ იქონია გავლენა მის შემოქმედებით ძიებებზე. შემდეგ ქვეთავში
სახელწოდებით,

,,ალექსანდრე

როინაშვილის

ფოტოგრაფიული

შემოქმედება

და

მისი

მემკვიდრეობა“, განიხილება მის მიერ განვლილი გზა ფოტოგრაფიაში, ის თუ როგორ შექმნა
ალექსანდრე როინაშვილმა ქართული და კავკასიური ფოტომატიანე, როგორ იმუშავა
სხვადასხვა თემების, საისტორიო ძეგლების, პორტრეტების, ეთნოგრაფიის, სამუზეუმო
ნივთების, სხვადასხვა ქალაქებისა და მოვლენების ამსახველი მოტივების მიმართულებითაც,
როგორ შექნა ქართული საზოგადო და თეატრის მოღვაწეთა ფოტოგალერეა, ყოფის ამსახველი
სცენები, არქიტექტურული ფოტოგრაფია, ოჯახური პორტრეტები, გადაიღო ღირებული ასლები
ფრესკებიდან. (შოთა რუსთაველი, თამარ მეფე, მეფე ერეკლე და სხვ). ფოტოგრაფია მისთვის
საერო საქმედ იქცა, სადაც სამუზეუმო ინტერესსაც კუთვნილი ადგილი მიუჩინა.
შემდეგი ქვეთავი, სახელწოდებით ,,როინაშვილის მემკვიდრეობა“, მოიცავს მისი ფოტო და
სამუზეუმო ნივთების, სიცოცხლეშივე ანდერძის თანახმად, საქართველოში წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის გარდაცვალების შემდგომ გადაცემული მემკვიდრეობის
საკითხს. აუცილებლობამ მოითხოვა როგორც იურისტის კონსულტაცია და დასაბუთებული
არგუმენტების მოყვანა, ასევე საავტორო უფლებების ისტორიის მიმოხილვა, როინაშვილის
ნეგატივებისა და ფოტოების ფოტოგრაფ და კოლექციონერ დიმიტრი ერმაკოვისადმი გადაცემის
ფაქტის განსახილველად და ნათელსაყოფად. კითხვები ამ ფაქტის ირგვლივ, ალბათ კვლავაც
იარსებებს, მაგრამ ჩემმა ძიებამ, მოვლენების აღდგენის კვალდაკვალ, ამ პროცესის ერთი
ნაწილი გასაგები გახადა. პასუხი გაეცა ბევრ კითხვას, და დადგინდა ფოტოგრაფიული
მემკვიდრეობის დღევანდელი მდგომარეობაც. აქვე გაჩნდა შესაძლებლობა, როინაშვილის მიერ
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გადაღებული 240 ფოტოს იდეტიფიცირებისა, რომლის გადაღების ვალდებულებაც დიმიტრი
ერმაკოვს გადაეცა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ. ნეგატივებიდან
გადაღებული ფოტოები, ისევე როგორც შემდეგ განხილული სამუზეუმო ნივთების სია და
ზოგიერთი მათგანის ფოტოები, წარმოდგენილია დანართებში 5, 10 და 11. ძირითად ტექსტში,
შეტანილია მხოლოდ აუცილებელი ჩამონათვალი და ერთეული დოკუმენტის ფოტოასლი.
შრომის შემდეგი, მესამე თავის სახელწოდებაა: ,,ალექსანდრე როინაშვილი - პირველი
კერძო მოძრავი მუზეუმის შემქმნელი და სამუზეუმო საქმის ერთ-ერთი ინიციატორი“. მესამე
თავი, ასევე შედგება ქვეთავებისა და თემატური ჩანართებისაგან, სახელწოდებებით. ქვეთავში,
,,სამუზეუმო საქმე XIX საუკუნის საქართველოში“, საკმაოდ ფუნდამენტურად იქნა ჩემს

მიერ

შესწავლილი

და

განხილული,

ამ

პერიოდის

საქართველოში

არსებული

სამუზეუმო საქმის პროცესი, რომელმაც თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე,
ბუნებრივია მიიზიდა ალექსანდრე როინაშვილი. მან ისევე როგორც ფოტოგრაფიულ
საქმიანობაში,

სამუზეუმო

ინეტერესებს

დაუმორჩილა

მოღვაწეობაშიც,
და

მთავარი

ფოტოგრაფიის

ორიენტირი

მსგავსად,

თავისი

ეროვნულ
სამუზეუმო

საქმიანობითა და უჩვეულო ფაქტით, ,,კავკასიის მოძრავი მუზეუმის“ შექმნით,
ქართული ეროვნული საქმის განვითარებასა და პოპულარიზაციას ჩაუყარა საფუძველი.
შრომაში გამოვკვეთე ის ფაქტიც, რომ როინაშვილის, როგორც კოლექციონერის
ინტერესი არ იყო მიმართული მხოლოდ საქართველოსადმი და ის მთლიან კავკასიურ
რეგიონს მოიცავდა. ალექსანდრე როინაშვილი ცდილობდა, რაც შეიძლება ფართო
არეალიდან მოეძიებინა იშვიათი ექოპონატები, რაც მუზეუმის საგანმანათლებლო
მისიას ზრდიდა.
შემდეგ ქვეთავებსა და თემატურ ჩანართებში განვიხილე იდენტიფიცირების
რთული პროცესი, რომელშიც მონაწილეობდნენ მეცნიერები და სპეციალისტები
რეიჩალ ვარდი, ირინა კოშორიძე, მარინა დგებუაძე, მამუკა ქაფიანიძე, გიორგი ლაღიძე,
ნათია

როსტიაშვილი.

ნივთების

იდენტიფიცირება

ოთხი

წლის

განმავლობაში

მიმდინარეობდა, ვინაიდან როგორც შრომაში აღინიშნება დეტალურად, ნივთების
სახვადასხვა

მუზეუმებში

გადანაწილების

და

რაც

მთავარია,

როინაშვილის
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მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის პრობლემებმა, მათი სათანადოდ შენახვა და
უსაფრთხოება ვერ უზრუნველჰყო.
ალექსანდრე

როინაშვილის

კოლექციიდან,

შრომაში

განხილულია

შემდეგი

ექსპონატების ჯგუფები: ისლამური ლითონნაკეთობები როინაშვილის კოლექციიდან,
ფაიფური

და

ექსპონატები.

კერამიკული
განიხილება

ნივთები,

ხელსაქმე,

ნუმიზმატიკა,

საბრძოლო

ანატომიური

იარაღი,

იშვიათობანი

არქეოლოგიური
და

ნახსენებია

მუსიკალური ინსტრუმენტებიც, სამოსის ელემენტები, ეთნოგრაფიული ნივთები. თუმცა, სიისა
და დეტალების სახით, გაანალიზებულია მხოლოდ იდენტიფიცირებული ჯგუფები.
შრომის მეოთხე თავის სახელწოდებაა: ,,ალექსანდრე როინაშვილი - ქველმოქმედი და
პირველი ფოტოგრაფიული სკოლის შემქმნელი საქართველოში“, სადაც კვლევამ დაასაბუთა
როინაშვილის,

როგორც

მრავალმხრივი

ქველმოქმედისა

და

ფოტოგრაფიული

სკოლის

დამფუძნებლის მოღვაწეობის მნიშვნელობა. მის მიერ აღზრდილი ფოტოგრაფები, მისი
გარდაცვალების შემდეგაც აქტიურად აგრძელებდნენ მუშაობას საქართველოს მასშტაბით,
ხოლო ზოგიერთი მათგანი, კავკასიაშიც, კერძოდ დაღესტანშიც მოღვაწეობდა.
მეხუთე თავში, ,,ალექსანდრე როინაშვილი - პუბლიცისტი“, განხილულია როინაშვილის
პუბლიცისტური წერილების შინაარსი და მისი დამოკიდებულება საქართველოში არსებული
მოვლენების,

სოციალურ-პოლიტიკური

სინამდვილის,

აგრარული

და

კულტურული

მემკვიდრეობის პრობლემების, სამუზეუმო და ქალთა, ასევე გლეხობის, თავად-აზნაურობის
ფუნქციების მიმართ. ის წერს ასევე სამუზეუმო საქმიანობის შესახებ, აქვს მიმოწერა
ისტორიკოსებთან, სფეროს სპეციალისტებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან. ამ თავში, კარგად
ჩნდება მისი, როგორც XIX საუკუნის ეროვნული და საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის სააზროვნო არეალი, მისი დამოკიდებულება ყოფისა და
ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს მიმართ. ეს საკმაოდ დიდი მასალაა და აუცილებელი გახდა
მისი გადარჩევა, გამორჩევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წერილებისა.
შრომის ბოლო თავის სახელწოდებაა: ,,ალექსანდრე როინაშვილის გარდაცვალება და
რეზონანსი, რომელიც ამ ფაქტს მოჰყვა“. როინაშვილის ცნობილი თანამედროვენი და
საზოგადო მოღვაწეები, მწერლები, პოეტები, მსახიობები, მეცნიერები, ბევრს წერდნენ მისი
პიროვნებისა და საზოგადოებრივ-ეროვნული საქმიანობის შესახებ. ის სიცოცხლეშივე გახდა
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თნამედროვეთა მიერ აღიარებული, მნიშვნელოვანი ფიგურა XIX საუკუნის საქართველოსათვის
და ამის დამადასტურებელი ფაქტები მოყვანილია შრომაში როგორც წერილების, ასევე
საგაზეთო პუბლიკაციების, ილიას სიტყვების, დაკრძალვის ქრონიკის, ასევე მისი დიდუბის
პანთეონში დაკრძალვის ფაქტის სახით.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ კვლევის შედეგად შეიქმნა, ალექსანდრე
როინაშვილის

მუზეუმისთვის

განკუთვნილი

კოლექციების

და

მისი

ფოტოგრაფიის

მნიშვნელობის ამსახველი წინამდებარე შრომა, რომელიც თავის მხრივ, მკვლევარებს და
ისტორიკოსებს,

ხელოვნებათმცოდნეებს,

საქართველოსა

და

კავკასიის

იმდროინდელ

სინამდვილესაც გააცნობს. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგრაფიული შემოქმედება მოიცავს
უამრავ თემას, თითქმის ყველაფერს, რაც დაკავშირებული იყო იმ ეპოქის ქართულ ყოფაცხოვრებასთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, ეთნოგრაფიასთან, არქეოლოგიასთან. გარდა
იმისა, რომ როინაშვილის ფოტოგრაფია თავისთავად ფასდაუდები მასალაა, ამასთანავე იგი
მოძრავი კავკასიური მუზეუმის ფუძემდებელი იყო, ამიტომ მუზეუმი სამეცნიერო-ისტორიულ
ფასეულობას წარმოადგენს, რომლის ძირეული კვლევაც აუცილებელია კულტურული
მემკვიდრეობისთვის.
მრავალეთნიკური

ეს

დანატოვარი

კულტურის

დღემდე

ნიშნებიც

და

შესწავლის
კავკასიელი

საგანია.
ერების

მასში
ყოფის

იკითხება
ამსახველი

ექსპონატებიც.
გარდა კავკასიურისა, როინაშვილის კოლექციაში შენახულია კავკასიის ტერიტორიაზე
მოპოვებული არაბული, სპარსული, ებრაული, ჩინური, იაპონური, რომაული, ნივთები. ასეთი
აღმოჩენები დიდი კვლევითი რეზონანსის საბაბი გახდა. კოლექცია არ შეგროვებულა
შემთხვევითობების წყალობით. როინაშვილი საქმის ცოდნით, მიზანდასახულად აგროვებდა
ნივთებს და ქმნიდა ფოტოარქივს, რომელმაც ისტორიის ვიზუალიზაცია მოახდინა - კვლევამ
წარმოაჩინა ამ მასალის მნიშვნელობა, თუ როგორ გაიზარდა კავკასიური მუზეუმის
აქტუალობა, დროსთან ერთად.

თითოეული მისი ქმედება გამიზნული იყო ეროვნული

კულტურის და ისტორიის პოპულარიზაციისათვის.
როინაშვილის მოძრავ მუზეუმს, როგორც ითქვა, შეუცვლელი საგანმანათლებლო მისიაც
ეკისრებოდა.

მისი

ფოტოგრაფია,

გარდა

ისტორიული

მნიშვნელობისა,

მხატვრული

ღირებულების მატარებელია. ინტერესი ამ ორი ძირითადი მახასიათებლის მიმართ დღეს
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იზრდება, ვინაიდან დროსთან ერთად სულ უფრო იკვეთება მათი მნიშვნელობა. მისი
სამუზეუმო საქმიანობის კოლექციების სიახლე და აქტუალობა იზრდება იმასთან ერთად, თუ
როგორ მიმდინარეობდა მათი იდენტიფიცირება და კვლავ სააშკარაოზე გამოტანა. ეს მასალა,
თავის მხრივ მეტყველებს საქართველოს მრავალმხრივი ეროვნული კულტურის და ამ
კულტურაში შემოსული სხვა ეროვნული მემკვიდრეობის შესახებ.
როინაშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა გააცნობიერა მუზეუმის დანიშნულება. ამ კუთხით,
პირველი ქართული ფოტოგრაფიული სკოლის და პირველი კავკასიური მოძრავი მუზეუმის
შემქმნელის,

სამუზეუმო

ნივთების

კოლექციონერის

შემოქმედება,

ჯერ

არ

ყოფილა

გამოკვლეული. ჩემს მიერ დამუშავებული მასალა ალექსანდრე როინაშვილის ნაღვაწს
მოეძღვნა, მაგრამ ანალიტიკური ჩამოთვლა-კვლევა აქამდე არ მომხდარა. საქართველოში
როინაშვილის მემკვიდრეობას უდაოდ ეყოლება მკვლევარები მეცნიერებაში, სამუზეუმო
საქმიანობაში და ფოტოგრაფიაში. ამიტომ ვთვლი, რომ ამ თემით დაინტერესებამ ყველა ეს
მიმართულება უნდა მოიცვას და მისი როლი შეუცვლელი იქნება ნებისმიერი კვლევის
წარმოებისას.
შრომის სტრუქტურა შემდეგნაირია: იგი შედგება: თავსართის, სახელწოდების, სარჩევის,
ანოტაციის, ორენოვანი რეზიუმეს (თითო 2 გვერდი), ექვსი თავის, შესავალის, მეთოდოლოგიის
აღწერის, დასკვნის, ბიბლიოგრაფიის ჩამონათვალისაგან, დანართებისგან და ვიზუალური
მასალისაგან პრეზენტაციისათვის.
ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ჩამოყალიბდა ალექსანდრე როინაშვილის სამუზეუმო
კოლექციების დანიშნულება. მათი უმრავლესობა არ უკავშირდება დღეს მხოლოდ ქართულ
სინამდვილეს. გამოიკვეთა და დადგინდა აღმოსავლეთისა და ევროპის გასაყარზე მყოფი
ქვეყნის კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობა.
დასკვნაში წარმოჩინდა ალექსანდრე როინაშვილი, არა როგორც მხოლოდ ფოტოგრაფი,
არამედ როგორც პირველი კერძო მოძრავი მუზეუმის მფლობელი, კოლექციონერი, სამუზეუმო
საქმის პოპულარიზაციის მოთავე და საგანმანათლებლო პროცესის ინიციატორი, რომელმაც
მუზეუმი საგანმანათლებლო მისიით აღჭურვა. შედეგად, კვლევამ გამოავლინა ალექსანდრე
როინაშვილის

როგორც,

ფოტოგრაფის,

საზოგადო

მოღვაწისა

და

სამუზეუმო

საქმის

ინიციატორის საქმიანობის მნიშვნელობა. აქცენტი ორი მიმართულებით გაკეთდა: ორივე
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ისტორიის მემატიანის პორტრეტით შეიქმნა: ერთი - ალექსანდრე როინაშვილი ფოტოგრაფი,
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