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In classical literature the choice of character names does not seem to be an 
automatic, easy process. This is the case with David Kldiashvili’s works as well. Unlike E. 
Ninoshvili and G. Tsereteli, David Kldiashvili does not employ any telltale names in his 
writings. At first sight, the character names evidenced in his works are ordinary, wi-
despread Christian names encountered in Imereti region of Georgia: Platon, Kirile, 
Aristo, Jimsher… Melano, Elene, Dariko; the family names also sound realistic: Sama-
nishvili, Miminoshvili, Bregadze, Kamushadze… Thus, picking a specific Christian or 
family name for a character does not seem to be essential for D. Kldiashvili. However, 
the study of the writer’s manuscripts has proved the opposite: in the process of creating 
his works the author often changed character names, he seemed to be in constant 
search of suitable names for them. In this reference, Sergo Kldiashvili’s (David Kldia-
shvili’s son) memoirs on one of the stories -“Solomon Morbeladze”, are of particular 
interest: David Kldiashvili told his son: “I had the plot of the story, but I couldn’t decide 
on a name for the main character; that troubled me and hindered me from finishing the 
story.” At that time, it happened so, that he heard the family name Morbedadze, that 
according to D. Kldiashvili struck him “as a surprise, I modified Morbedadze to Mor-
beladze, the family name ‘dragged’ the Christian name Solomon, and the story was 
written with ease. It was not just work but a true pleasure!’ It is difficult to say why the 
family name Morbeladze ‘dragged’ the Christian name – Solomon, or why the writer 
considered this pair to be a perfect match for his character. 

Obviously, David Kldiashvili tries to fit names to his characters on the basis of their 
personal qualities; as the writer suggests: every character should have “a name of their 
own and not a borrowed one”. The given phenomenon triggers a number of questions; 
is it plausible to answer them or find any explanation to the above-said? Presumably, 
the answers are known to the author…or, more convincingly, to the one “who grants us 
inspiration” (Anna Kalandadze). 

კლასიკურ მწერლობაשი პერსონაჟთა სახელ-გვარების שერჩევა არ ჩანს 
მექანიკური (მარტივი) პროცესი. პერსონაჟის ბუნება-ხასიათისა და საკუთარი 
სახელ-გვარის ურთიერთმიმართება უაღრესად საინტერესო თემაა. მხატვრუ-
ლი ნაწარმოების პერსონაჟის ბუნება-თვისებები განსაზღვრავს სახელ-გვარის 
პოპულარობასაც; ეს ცნობილი ამბავია, ბევრი მაგალითის მოყვანა שეიძლება, 
თუნდაც ილია ჭავჭავაძის „კაცია-ადამიანის“ პერსონაჟის სახელი – ლუარ-
საბი.  

რატომ დაარქვა ლუარსაბი; წინ რა პროცესი უძღოდა ამ პერსონაჟის 
სახელის שერჩევას და ავტორი იდგა თუ არა არჩევანის წინაשე, ძნელი სა-
თქმელია; მაგრამ ფაქტია, ლუარსაბს ისე „მოერგო“ თავისი სახელი, სხვის-
თვის ვეღარც დაგვირქმევია...  

არადა, ლუარსაბი ტრადიციული სახელია – წმინდანად שერაცხული მე-
ფის სახელი... ლუარსაბ თათქარიძემ დაუკარგა მას „მომხიბვლელობა“... ინტე-
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რესისთვის გადავხედე სტატისტიკას; 1997 წლის ცნობარის (სილაგაძე და 
სხვ., 1997; ქვევით სხვა სტატისტიკურ მონაცემებსაც ამ წიგნიდან მოვიყვანთ) 
მიხედვით, მეფეთა სახელები ყველაზე გავრცელებულია საქართველოשი: 

გიორგი – 147454, 
დავითი – 76 051, 
ირაკლი – 30 881 (ერეკლე – 1324), 
ვახტანგი – 24 578, 
თეიმურაზი – 20 813, 
დიმიტრი – 12 833 (დემეტრე – 123)... 
მაשინ, როცა ლუარსაბი მხოლოდ 218 კაცს ჰქვია... სიმცირე ლუარსაბ 

თათქარიძის „წყალობა“ ჩანს...  
საერთოდ, პერსონაჟის (პიროვნების) სახელი კლასიკურ მწერლობაשი 

ყოფილა კრიტიკის საგანი; მაგ.: კონსტანტინე გამსახურდიამ გ. აბაשიძეს 
უსაყვედურა, „ლაשარელაשი“ რატომ დაარქვა პერსონაჟს ლუხუმი... გმირის 
(ან პიროვნების) ბუნება-ხასიათის שესაბამისობა სახელ-გვართან არ ჩანს שემ-
თხვევითი, მარტივი... სახელის დარქმევა როგორც პერსონაჟისათვის, ისე პი-
როვნებისათვის რომ საპასუხისმგებლო საკითხია, ამას კახეთשი გაგონილი שე-
გონებაც მიანიשნებს: სადღეგრძელოשი სუფრის წევრს (თამარს) მიმართეს: 
„თამარს რომ გარქმევენ, უკვე გავალებენო“...  

ჩვენ ამჯერად კლასიკური მწერლობის პერსონაჟები გვაინტერესებს; 
საკმაოდ ბევრი მიფიქრია დავით კლდიაשვილზე, ამიტომ მაგალითისათვის 
მის שემოქმედებაზე გავაკეთებ ძირითად აქცენტს. 

არ ვსაუბრობთ ე. წ. „მეტყველ სახელ-გვარებზე“, დავით კლდიაשვილთან 
არ გვაქვს ისეთი „მეტყველი სახელ-გვარები“, როგორიც ეგნატე ნინოשვილთან 
(მუნჯაძე, უიשვილი, ძალაძე, დროიძე, მკლავაძე, მცირიשვილი...) ან გიორგი 
წერეთელთან (ფულავა, წარბა, ჯიბიაשვილი...).  

დ. კლდიაשვილის שემოქმედებაשი ერთი שეხედვით ჩვეულებრივი, იმე-
რეთשი გავრცელებული სახელ-გვარებია: პლატონი, კირილე, არისტო, ჯიმשე-
რი... მელანო, დარიკო, ელენე... (თითქოს „სახასიათო“ სახელია ბეკინა, მაგრამ 
არც მთლად „მეტყველი“ – არ ჩანს მოტივაცია). დ. კლდიაשვილთან გვარებიც 
ჩვეულებრივია: სამანიשვილი, მიმინოשვილი, ბრეგაძე, ქამუשაძე... (ცნობარებ-
 ი არ მოიძებნა გვარი „სალობერიძე“, მაგრამ მის არარეალურობაზე საუბარიש
ამ არგუმენტით არ שეიძლება – ჯიმשერი არ უნდა იყოს ის პერსონაჟი, რომ-
ლის გვარი საგანგებოდ שექმნილიყო და მოტივირებული იყოს)... ასე რომ, 
პერსონაჟისათვის სახელ-გვარის שერჩევას თითქოს რაიმე პრინციპული მნიש-
ვნელობა არ უნდა ჰქონდეს დ. კლდიაשვილისათვის, მაგრამ... არ ჩანს ასე... 

საინტერესო ამბავს გვიყვება სერგო კლდიაשვილი: 
„საიდან წარმოდგა გვარი „მორბელაძე“; დავითის მონათხრობს იგონებს: 
„– სოფელשი ჩავედი დედაჩემის სანახავად, – მიამბობს მამა. – ოთახשი 

ვზივარ! მესმის დედა აივნიდან ვიღაცას ელაპარაკება. მეც გავედი. ეზოשი, 
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აივნის წინ, שუა ხნის მამაკაცს ვხედავ. ცხენზე ორი მორჩილა ტომარა שემო-
უკრავს და თითონაც ჯდება. – ვინ იყო? ვკითხე დედას, როცა უცნობი წა-
ვიდა“. სიმინდი ითხოვა, שვილო, მორბედაძეა დაბლა კუთხიდან“... მოთხრობა 
მოფიქრებული მქონდა, ოღონდ გვარი ვერ მოვნახე და ეს მაწვალებდა. წერას 
მიשლიდა. ეს გვარი მეოცა რატომღაც, „მორბედაძე“ שევცვალე „მორბელაძედ“, 
გვარმა სახელიც მოათრია და ამის שემდეგ მოთხრობაც ადვილად დაიწერა. 
მუשაობა კი არა, უდიდესი სიამოვნება იყო!“  

ერთი שეხედვით, ამ שემთხვევაשი ცვლილება თითქოს ფონეტიკური ხა-
სიათისაა, კეთილხმოვნების პრინციპით ნაკარნახევი... არ ჩანს სარწმუნო, 
თითქოს „მორბელაძე“ სირბილთან ასოცირდებოდეს (ამ ასოციაციისათვის 
-ი სირბიשეცვლა არ იყო საჭირო – მორბედაძეც გამოდგებოდა; იმ არეალש
ლაძეც რეალური გვარია)... მორბედაძეც და მორბელაძეც იმერული გვარებია. 
„სოლომანი“ რატომ „მოათრია“ მორბელაძემ (და არა სხვა სახელი!)? რა აქვს 
ამ სახელ-გვარს ისეთი, ამ პერსონაჟს ასე რომ „მოერგო“, ასე რომ שეეფე-
რებოდა? და რასაც ასე ეძებდა მწერალი? – ჩვენგან პასუხგასაცემად ძნელი 
კითხვაა; ყოველ שემთხვევაשი ჩვენთვის ამოუხსნელია... 

საინტერესო ვითარებაა „სამანიשვილის დედინაცვალשი“. 
-ემონახულია ამ მოთხრობის ადრეული მოკლე ვარიანტი: „ძილი მოსვეש

ნებაა“ (პლატონის სიზმარი). ამ ვარიანტשი გამოყვანილ პერსონაჟთა სახელ-
გვარები სხვაობს მოთხრობის ბოლო ვარიანტთან: 

პირველ ვარიანტשი ბეკინას ჰქვია ბეჟანი, 
პლატონს – არჩილი, 
დარიკოს – ქრისტინა. 
კირილეს ნაცვლად ლევანია გამოყვანილი (მაზლი დარიკოსი)... სხვა 

პერსონაჟები არ ჩანს ამ მოკლე ვარიანტשი... 
სამანიשვილები მოკლე ვარიანტשი სანებლიძეები არიან. არადა, თით-

ქოს ეს ორივე გვარი ჩვეულებრივი იმერული გვარია (დღევანდელ სტატისტი-
კას მოვიשველიებ: სამანიשვილი – 315, სანებლიძე – 641)... ასევე ჩვეულებრივი 
ქართული სახელებია პლატონი და არჩილი, დარიკო და ქრისტინა, კირილე და 
ლევანი... თითქოს რაღაც „სახასიათო“ იერი დაჰკრავს სახელს ბეკინა, თუმცა 
მაინც გაუმჭვირვალეა (არადა, ბეკინას პროტოტიპს ივანე რქმევია, – სერგო 
კლდიაשვილი იგონებს)... (კლდიაשვილი, 1955, გვ. 630). 

კიდევ ერთი მნიשვნელოვანი ინფორმაცია სერგო კლდიაשვილსაგან: „ქა-
მუשაძის გაჭირვების“ ხელნაწერი არ שენახულა. გადარჩა მხოლოდ რამდენიმე 
ფურცელი... ეს ფურცლებიც ადასტურებენ, რომ მოთხრობის რამდენიმე 
ვარიანტი არსებულა. მაგალითად, ერთ ხელნაწერשი „ეკვირინეს“ ჰქვია 
„ეფემია“, მეორეשი – „ბარბალე“; ქამუשაძეები ქამუשაשვილები ყოფილან... 
ეკვირინე – ეფემია – ბარბალე... ქამუשაძე – ქამუשაשვილი... (ქამუשაძეები 
ცნობილი გვარია იმერეთשი (სტატისტიკით – 948); ქამუשაשვილი გამოგონილი 
გვარი ჩანს (ასოციაცია – მუשა?)...  
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სხვა שემთხვევაשიც ასეა: მოთხრობა „წრფელი გულის“ პერსონაჟი „ბაბო“ 
პირველ ვარიანტשი „სარალიძე“ (სტატ. – 2968) იყო, საბოლოო ვარიანტשი 
„გარაყანიძედ“ (სტატ.– 206) שეცვალა... 

რა שეიძლება ვთქვათ? რა არის მოტივი ამგვარ ცვლილებათა?.. 
ძნელი სათქმელია... 
პერსონაჟის ბუნება-ხასიათიდან გამომდინარე, დავით კლდიაשვილი სა-

ხელ-გვარს „აზომებს“, „ასინჯებს“, „არგებს“ პერსონაჟს; როგორც აზნაურები 
იტყვიან იმერეთשი, სახელ-გვარი ტიპს „שემოწკეპილი“ უნდა ჰქონდეს, კარგად 
მორგებული, უნდა უხდებოდეს... დიახ, პერსონაჟს სახელ-გვარი საკუთარი 
უნდა ჰქონდეს, „ნათხოვარივით“ არ უნდა ჩანდეს...  

 
* * * 

მცირე გადახვევა: ოტია იოსელიანმა ანოტაცია წარუმძღვარა ავტობი-
ოგრაფიული ნოველების წიგნს („ჩემი ასავალ-დასავალი“); წინასიტყვას 
„თავისმართლება“ დაარქვა. ასეთ რამეს წერს: „ავტორი მשობლიურ სოფელს 
 ეთხზულ სახელს არქმევს. დაბასა და ქალაქს, მინდორს, მთას, ტყეს დაש
მდინარეს – მოგონილს. არადა ზუსტად აღწერს იმას (გააჩნია, რის שემძლებე-
ლია), რითაც გაიზარდა და ცხოვრობს, რა მიწამ და ცამ, გარემომ, ადამიანებ-
მა, დრომ და ეპოქამ „გამოჭედა“ მისი პიროვნება, ხასიათი, მრწამსი, მსოფლ-
მხედველობა... (იოსელიანი, 2002, გვ. 2). 

მაשინ რა გამოდის? უბრალოდ, პატარა ცოდვა: ყველაფერს არ ჰქვია 
თავისი სახელი.  

ამ ჩემს ავტობიოგრაფიულ ნოველებსაც არავითარი პრეტენზია არა 
აქვს, გარდა ამ პატარა „ცოდვის მონანიებისა“ – ყველაფერს ერქვას თავისი 
სახელი“ (სხვათა שორის, ამ თვალსაზრისით ო. იოსელიანის პერსონაჟთა სა-
ხელების שესწავლაც არ იქნება უინტერესო). 

...და ეძებს მწერალი, რომ ყველას და ყველაფერს ერქვას „თავისი სა-
ხელი“... ამოცნობა (მიგნება) ამ თავისი სახელისა არაა იოლი, მხოლოდ ჭეש-
მარიტ მწერალს שეუძლია ეს... 

კიდევ ერთი საინტერესო მოგონება სერგო კლდიაשვილისა: 
„– ლა ლა ლა ლა!... 
დავითი რაღაც ჰანგს იხსენებს. 
– რა მשვენიერებაა! ხომ გახსოვს ეს ადგილი კარმენიდან? 
თურმე კარმენიდან მღერის. სმენა კარგი მაქვს, მაგრამ დავითის ნამღე-

რიდან ვერ მივხვდი, რა ადგილია. ყოველ שემთხვევაשი „კარმენი“ აქ არ ისმის. 
რა ვუყოთ მერე! მთავარია ის, რომ თვითონ გესმოდეს ჰანგი, שენשი მღე-
როდეს ის. 

უცებ დავითის ღრმა ამოოხვრა მესმის. 
– საბრალო ბიზე! ჩემო ბიზე! ასეთ დიდებულ კაცს თავი მოაკვლევინეს. 

ყრუ იყო ხალხი თუ? ლა ლა ლა ლა... რა მשვენიერია”... 
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როგორც იგონებენ, დავითი კლასიკური მუსიკით, კერძოდ ოპერით, დი-
დად ყოფილა გატაცებული... „ეს აღტაცება ოპერით, საერთოდ მუსიკით, ბო-
ლომდე שერჩა“... ანდა: „დავითს שეუძლია მთელი დღე მუსიკას უსმინოს. და-
ხუჭავს თვალებს და უსმენს”... – ამას სერგო კლდიაשვილი დაწერს שემდეგ... 

დავით კლდიაשვილი სიტყვის დიდოსტატია...  
„სიტყვა სიმღერაა, ღაღადისია. გალობაა, მუსიკაა...“ – ამას ოთარ 

ჩხეიძე გვიხსნის... 
მიხეილ ჯავახიשვილის საგულისხმო ჩანაწერიც მოვიხმოთ: „ვიღაც თუ 

რაღაც მღერის და გალობს ჩემს სისხლשი, გულשი და სულשი. მეც გავდი-
ვარ ჩრდილשი, שევცქერი მთვარეს და ვგალობ“... 

და აქ გალაკტიონის გახსენებაც წაგვადგება ალბათ (ერთ-ერთი კრიტი-
კოსისთვის უთქვამს): „განსაკუთრებით ლექსის წერის დროს ვარ სიმღერის 
ხასიათზე. ლექსს ჯერ გონებაשი გავმართავ მუსიკალურად, ჩემთვის დავამ-
ღერებ კიდეც და გადამაქვს ქაღალდზე. თუ ქაღალდზე გადატანის שემდეგ არ 
მომეწონა ლექსის მუსიკა, მაשინ უკან ვბრუნდები“... სხვაც שეიძლება... საჭაש-
ნიკოდ ეს ვიკმაროთ... 

როგორც ჩანს, დავითს „ესმის“ ის „მუსიკა“, სახელ-გვარიდან რომ 
„მოდის“... სწორედ ეს მიესადაგება პერსონაჟის ბუნება-ხასიათს... სახელ-
გვარის שერჩევა, ყოველ שემთხვევაשი, მექანიკურად, მარტივად არ ხდება... 

ისე ამ თვალსაზრისითაც კლასიკოსთა ხელნაწერებისა და, საერთოდ, 
ნაწარმოებების שესწავლა საინტერესო მასალას გამოავლენს. 

ალბათ ასეთი კითხვაც უნდა დაისვას და שეძლებისდაგვარად ვინმემ 
უპასუხოს (დაკვირვებაა საჭირო): დავით კლდიაשვილთან თუ არიან სეხნია 
პერსონაჟები და მათს ბუნება-ხასიათשი თუა რაიმე საერთო?... 

დასკვნა? 
 ევძლებთ კი ყოველივე ამის ამოხსნას? – მეეჭვება... ეს იცის მხოლოდש

მწერალმა... და שეიძლება არც მან... ალბათ მხოლოდ იმან, „ვინც שთაგონებით 
გვწყალობს“... (ქ-ნი ანა ამასაც ამბობს: „დროზე წერტილის დასმას“, სათქ-
მელის დროზე დამთავრებასაც თითქოს „ვიღაცა“ გკარნახობთ; ისევე, რო-
გორც თემატიკას, როგორც... ყველაფერს!“)... სხვაგან წერს: „დიახ, არის ზო-
გიერთი მოვლენა, რომლის ახსნა „მოკვდავთა ენას არ ძალუძს“... 

აქ რევაზ ინანიשვილის ერთ ჩანაწერსაც მოვიשველიებ: „ვიღაც თუ რა-
ღაც მკარნახობს წერის დროს. როცა არ მკარნახობს, ვიტანჯები, თავის მოკვ-
ლა მინდა, ისეთ სიცარიელეს ვგრძნობ. დღეს, 25 აგვისტოს, სულ რომ არ 
ვფიქრობდი ასეთი რამის დაწერას, უცებ მეკარნახა მოთხრობა „სულ ოდნავ 
მარჯვნივ“ („წრე“), ჩავიწერე იგი საათნახევარשი“ (ინანიשვილი, 2012, გვ. 362). 

თუ მკითხველს არ გადავღლი, ამ თემაზე ორიოდე საინტერესო აზრსაც 
მოვიשველიებ:  

ლევან ბრეგაძე წერს: „ტიციან ტაბიძისთვის რომ ეკითხათ, რატომ წერ-
თო? – ალბათ ასე უპასუხებდა: „მე არ ვწერ ლექსებს, ლექსი თვითონ მწერს“.  

ეს რაღა არის?  
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რა და, დასტური იმისა, რასაც დიდი ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი კ. გ. 
იუნგი ექსტრავერტი მწერლების שესახებ ამბობს: „მათი ქმნილებანი მეტ-ნაკ-
ლებად დასრულებული ფორმით თავისუფლად გამოედინებიან ავტორის კალ-
მის წვერიდან. (...) ნაწარმოებს თვითონვე მოაქვს თავისი განსაკუთრებული 
ფორმა; ყოველივე, რისი დამატებაც ავტორს სურს, უარიყოფა, ხოლო ის, რის 
წაשლასაც მოინდომებს, კვლავ აღიდგენს თავს. (...) ავტორს ისეთი აზრებისა 
და სახეების ნაკადი ეძალება, რომელთა שექმნის განზრახვა მას არასოდეს 
ჰქონია (...). მას שეუძლია მხოლოდ დაემორჩილოს ამ აשკარად უცხო שინაგან 
იმპულსს და გაჰყვეს იქით, საითაც იგი მიუძღვის, გრძნობს რა, რომ მისი ნა-
წარმოები თვით მასზე მეტია და ფლობს ძალას, რომელიც მას (ავტორს) არ 
ეკუთვნის და არ ექვემდებარება...“ (იხ. ბრეგაძე, 2011, გვ. 94-95). 

ესეც გავიხსენოთ: ხულიო კორტასარს უთქვამს – „ჩემשი დაბადების 
დღიდან ცოცხლობს მუსიკა და გამუდმებით ეძებს გამოსავალსო“... როგორც 
ჩანს, მწერლისთვის ერთ-ერთი გამოსავალი ესაა: მოძებნოს მისთვის და, 
საერთოდ, მუსიკალურად ჟღერადი სახელ-გვარი, ფრაზა, სიტყვა... 

ეს ფიქრები აღძრა დავით კლდიაשვილის პერსონაჟთა სახელ-გვარებზე 
ფიქრმა...  
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