
                             აკადემიკოს ილია ვეკუას  

 

                             ცხოვრება და მოღვაწეობა 

 

 

  თბილისის უნივერსიტეტის დაარსება 1918 წელს დიდი ივანე 

ჯავახიშვილისა და მასთან გაერთიანებული გამოჩენილი ქართველი 

მოღვაწეების მიერ ჩვეულებრივი უმაღლესი განათლების 

დაწესებულების შექმნას როდი ნიშნავდა მხოლოდ; ეს იყო, უპირველეს 

ყოვლისა, ძველი ქართული მეცნიერების აღდგენა და განახლება, 

მეცნიერებისა, რომელიც ასე წარმატებით ვითარდებოდა შუა 

საუკუნეების საქართველოში, ისეთ ცნობილ აკადემიებში, როგორიც იყო 

"ფაზისის აკადემია", "გელათის აკადემია", "იყალთოს აკადემია" და სხვა.  

      შემთხვევით არ არის თუნდაც ის, რომ ივანე ჯავახიშვილმა ქართული 

უნივერსიტეტის გახსნა 1918 წლის 26 იანვარს, სწორედ დიდი ქართველი 

მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს დაამთხვია. ამით ხაზი 

გაესვა იმას, რომ ახლად შექმნილი ქართული ეროვნული 

უნივერსიტეტი, ძველი ქართული აკადემიების მემკვიდრედ უნდა 

განეხილათ; დიდი ივანე ჯავახიშვილის მიერ შექმნილ თბილისის 

ქართულ უნივერსიტეტში მოხდა ძველი ქართული სამეცნიერო 

დარგების აღორძინება და ახალი სამეცნიერო დისციპლინების 

ჩამოყალიბება;სწორედ აქ შეიქმნა მსოფლიოში ცნობილი ქართული 

სამეცნიერო სკოლები.  

    ჩვენ სამართლიანად ვამაყობთ ქართული მათემატიკური, 

ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური სკოლების მსოფლიო აღიარებით. 

უდიდესი მადლიერებით და პატივისცემით მოვიხსენიებთ მათ 

ფუძემდებლებს ნიკოლოზ მუსხელიშვილს, ივანე ბერიტაშვილს, 

დიმიტრი უზნაძეს.  

   ამ სკოლებთან მრავალი სახელგანთქმული მეცნიერების სახელია 

დაკავშირებული.  მათ რიცხვს უთუოდ მიეკუთვნება აკადემიკოსი ილია 

ვეკუა. 

    განსაკუთრებული ნიჭის, შრომისმოყვარეობის, ახალგაზრდობის 

მიზიდვისა და გატაცების უნარის წყალობით, მან დიდი წვლილი 

შეიტანა მათემატიკის და მექანიკის მეცნიერებათა განვითარებაში, 

შეძლო პერსპექტიული მიმართულებების აღმოჩენა, თავად გახდა ახალი 

სამეცნიერო სკოლის მეთაური. 

    ილია ვეკუამ განვლო მეცნიერის სახელოვანი გზა – რიგითი 

მეცნიერიდან მეცნიერების დიდ ორგანიზატორამდე და ჭესმარიტი 

სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა მათ შორის, ვისაც 



თანამედროვე მათემატიკისა დამ ის მომიჯნავე სამეცნიერო დარგებში 

მუშაობს.   

    1907 წლის  23 აპრილს აფხაზეთის სოფელ შეშელეთის მკვიდრ ნესტორ 

ვეკუას და მის მეუღლეს ლიზა (მემუ) აბშილავას შეეძინათ ვაჟი, 

რომელსაც ილია დაარქვეს. ნესტორ ვეკუას ოჯახის სიყრმის შვილს 

წილად ხვდა გამხდარიყო მე_20-ე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი 

მათემატიკოსი.  

    პატარა ილიკო იზრდებოდა ოჯახში, რომლის წინაპარი იყო ხჳხ 

საუკუნეში სამეგრელოში გლეხთა აჯანყების ერთ-ერთი ბელადი 

 ( მართალია ) თოდუა. 

  ამ ქართულ-აფხაზურ ტრადიციულ ოჯახში ცხოვრობდნენ ერთი 

აზრით - ყოფილიყვნენ შრომისმოყვარენი, სიმართლისათვის 

მებრძოლნი და ჰქონოდათ სწავლის სურვილი. მათი წელგაუმართავი 

შრომით მოწეული ჭირნახული იყო ნესტორ ვეკუას მრავალრიცხოვანი 

ოჯახის არსებობის მთავარი წყარო.  

    ილია სათუთად მოსიყვარულე, დიდად მზრუნველი ძმა იყო თავისი 

უმცროსი ძმის ვასოს და დების მაროს, ვერასა და ცოცოს მიმართ. თავის 

ტოლებში გამოირჩეოდა სიბეჯითითა და კარგი სწავლით.  

    შვილიშვილების აღზრდისა და განათლებისათვის დიდად ზრუნავდა 

ილიას ბაბუა თედო ვეკუა. მან თავისი საკარმიდამო მიწა გამოყო, 

იმისათვის, რომ სოფელ შეშელეთში აეშენებინა შვილთან ერთად 

პირველი სკოლა. 

    ამასთან დაკავშირებით მათი მეზობელი შრომის გმირი ჩოქოლი 

ქვაჩახია ილია ვეკუას 60 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო 

საღამოზე იხსენებდა, რომ მაშინ მას უთქვამს: “თი დროსია, მუჟამსია, 

დიხაშ გურშენია ყაზახია დიხაშა მითურდუა, ნესტორ ვეკუაქია დიხა 

სკოლას ქიმეჩუა” (მეგ.) “მაშინ როდესაც მიწის გამო გლეხი მიწაში 

ჩავიდოდაო, ნესტორ ვეკუამ მიწა სკოლას მისცაო”. 

     სარეცელზე მიჯაჭვულმა თედომ თავის ვაჟს ნესტორს, უანდერძა, 

ყოველი ღონე ეხმარა, რათა შვილიშვილებისათვის მიეცა 

სწავლა_განათლება, რადგან მას სწამდა, რომ განათლებას მოკლებული 

ადამიანის ცხოვრება უღიმღამო იქნებოდა.  

     ნესტორ ვეკუამ ზედმიწევნით შეასრულა მამის ანდერძი. 

     ჩოქოლი ქვაჩახია იხსენებდა, რომ სოფელ შეშელეთში  

ლაპარაკობდნენო ნესტორზე, რომ “ბორო  ყაზახიქია  კამბეჩია  გაგმოჩუა, 

თიშგურშენია  მუშენ  ილიასია  ქაგურუასია. ერთბაშათ  პროფესორქ 

ვეუასია” (მეგრ.) “სულელმა გლეხმა კამეჩი გაყიდაო იმისათვის, რომ 

ილიას ასწავლოსო. ერთბაშად პროფესორი არ გამოვიდესო”.  



     პატარა ილია ჯერ სწავლობდა შეშელეთის სკოლაში, მერე ოქუმის, 

ხოლო 1925 წელს წარმატებით დაამთავრა ზუგდიდის პირველი 

საშუალო სკოლა. იმავე წლის შემოდგომაზე ილია ვეკუა ჩაირიცხა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის 

ფაკულტეტზე. 

     მისი არჩევანი არ იყო შემთხვევითი. სკოლის წლებშივე მათემატიკა მას 

იზიდავდა თავისი სიზუსტით და მსჯელობათა შინაგანი ლოგიკური 

თანმიმდევრობით. 

     თითქოს ყველაფერი კარგად დაიწყო, მაგრამ 1926 წელს ილიას ოჯახს 

თავს დაატყდა დიდი უბედურება. ორმოცდაოთხი წლისა გარდაეცვალა 

დედა, ქალბატონი ლიზა. დედის გარდაცვალებით გამოწვეულმა დიდმა 

სულიერმა ტრამვამ და მატერიალურმა სიძნელეებმა ილიას ვერ ააღებინეს 

ხელი უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების სურვილზე. 

     1932 წელს მამის გარდაცვალების შემდეგ ილიამ თბილისში 

ჩამოიყვანა ძმა, დები და პატრონობდა მათ.  

     შემდგომ ილიას უმცროსი ძმა ვასო დაეუფლა ექიმის პროფესიას, 

დაუბრუნდა მშობლიურ კუთხეს და სიცოცხლის ბოლომდე 

მეუღლესთან და ქალიშვილთან ერთად ცხოვრობდა სოხუმში. 

  ეს ის დრო იყო, როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე სამეცნიერო და პედაგოგიურრ 

მოღვაწეობას ეწეოდნენ ნიკოლოზ მუსხელიშვილი, გიორგი ნიკოლაძე, 

ანდრია რაზმაძე, არჩილ ხარაძე.      

     სწორედ მათი წყალობით ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე 

მათემატიკის მთელი რიგი წამყვანი დარგებისა ჩინებულად 

ისწავლებოდა. მაგრამ იმ ხანად ჯერ არ იყო სამეცნიერო სემინარების 

მუშაობის ტრადიცია, ამიტომ ძალზე შეზღუდული იყო კვლევით 

მუშაობაში სტუდენტების უშუალოდ ჩართვის შესაძლებლობები. 

სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომებზე გაკეთებული მოხსენებები, 

როგორც წესი, ეხებოდა კარგა ხნის წინათ გადაწყვეტილ მათემატიკურ 

პრობლემებს; მოხსენებები რეფერატული ხასიათისა იყო და დიდად არ 

შრდრბოდა შესაბამისი დარგების საპროგრამო მასალას. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ილია ვეკუა მესამე კურსიდან დაწყებული არაერთხელ 

იყო არჩეული სტუდენტთა ფიზიკა-მათემატიკური წრის 

თავმჯდომარედ.  

      უფროსი კურსების სტუდენტების მათემატიკური თვალსაწიერის 

გაფართოებისათვის უდავოდ დიდი მნიშვნელობა ჰონდა მათემატიკურ 

საუბრებს, რომლებსაც პერიოდულად აწყობდნენ ფაკულტეტის 

პროფესორები და მასწავლებლები. მათი პროფესორები რომ ცნობილი 

მეცნიერები იყვნენ და რომ მათი შრომები ავტორიტეტულ ჟურნალებში 



იბეჭდებოდა, იცოდნენ სტუდენტებმა და ეს ფაქტი თავისთავად 

ზრდიდა ქართველი ახალგაზრდობის ინტერესს ფიზიკა-მათემატიკური 

მეცნიერებისადმი. მაგრამ, სამწუხაროდ, უნივერსიტეტის შემდეგ 

ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრებთან მუშაობა თვითდინებაზე იყო 

მიშვებული. 

      1929 - 1930 წლებში ილია ვეკუა მუშაობდა საქართველოს 

გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში ჯერ თბილისში, შემდეგ კი კარსანში 

(მცხეთის მახლობლად). 

      ოციანი წლების დასასრულსა და 30-იანი წლების დასაწყისში 

თბილისში და მთლიანად მთელ საქართველოში (მაგალითად, 1932 

წელს, სოხუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი) გაიხსნა რამდენიმე 

უმაღლესი სასწავლებელი, მათ შორის,  ტექნიკური პროფილის. 

აუცილებელი გახდა კვალიფიციური მათემატიკური კადრების 

გეგმიური მომზადება.  

      ნიკოლოზ მუსხელიშვილის თაოსნობით, ქართველ ახალგაზრდა 

მათემატიკოსთა დიდი ჯგუფი უნივერსიტეტის წარმატებით 

დამთავრების შემდეგ ასპირანტურის გასავლელად გაიგზავნა მოსკოვსა 

და ლენინგრადის (სანქტ-პეტერბურგის) სამეცნიერო ცენტრებში. 

      ახლად ფეხადგმულ ქართული მათემატიკური სკოლისათვის ეს იყო 

მძიმე დანაკლისის წლები. ულმობელმა სიკვდილმა გამოსტაცა მას ორი 

გამოჩენილი მეცნიერი, მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლები – 

ანდრია რაზმაძე და გიორგი ნიკოლაძე. 

      1930  წლის ოქტომბერში ილია ვეკუა შევიდა მეცნიერებათა 

აკადემიის ასპირანტურაში, რომელიც მაშინ ლენინგრადში იყო. აქ, 

მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკა-მათემატიკის ინსტიტუტსა და 

ლენინგრადის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მუშაობდნენ გამოჩენილი 

მათემატიკოსები, სახელგანთქმული სანქტ-პეტერბურგის მათემატიკური 

სკოლის ტრადიციების სახელოვანი გამგრძელებელი: ივანე 

ვინოგრადოვი, ნ.გიუნტერი, ნიკოლოზ კოჩინი, ანდრეი კრილოვი, 

ვლადიმირ სმირნოვი და სხვა.  

     მათი საინტერესო სპეცკურსები ეხებოდა თეორიული და 

გამოყენებითი მათემატიკის მთელ რიგ აქტუალურ მიმართულებებს. 

ისინი განიხილავდნენ დიდი მეცნიერული მნიშვნელობის ახალ 

პრობლემებს, ხელმძღვანელობდნენ სასწავლო-სამეცნიერო 

სემინარებს.აამ სემინარების აქტიური მონაწილეები იყვნენ მაშინ ჯერ 

კიდევ სრულიად ახალგაზრდა მათემატიკოსები: გ. გოლუზინი, 

ნიკოლოზ ერუგინი, ს. მიხლინი, სერგეი სობოლევი, ს. ხრისტიანოვიჩი 

და სხვები. 



   იმ წლებში ლენინგრადში ხშირად ჩადიოდა ნიკოლოზ მუსხელიშვილი, 

იგი კითხულობდა ლექციებს დრეკადობის მათემატიკური თეორიაში და 

ხელმძღვანელობდა ასპირანტების მუშაობას. 

    ღა თქმა უნდა, ასეთი გაცხოვებული სამეცნიერო მუშაობა 

ლენინგრადისაკენ იზიდავდა ბევრ ახალგაზრდა მათემატიკოსს. ილია 

ვეკუასთან ერთად, პეტერბურგში, ასპირანტურაში წარმატებით 

სწავლობდნენ ა. გორგიძე, დ. დოლიძე, ი. მეცხვარიშვილი, ა. რუხაძე და 

სხვები.  

    მათემატიკური ანალიზისა და რიცხვთა ანალიზური თეორიის ფაქიზ 

საკითხებთან ერთად, პეტერბურგის მათემატიკური სკოლის 

ყურადღების ცენტრში იყო უწყვეტი გარემოს მექანიკის მათემატიკურ 

ასპექტებთან დაკავშირებული პრობლემებიც.   

    უკვე ოციანი წლებიდან დრეკადობის თეორიაში მათემატიკური 

მეთოდების განვითარებაზე დიდ ზეგავლენას ახდენდა ნიკოლოზ 

მუსხელიშვილის შრომები. მის მიერ წამოყენებული პრომლემები გახდა 

ბევრი ახალგაზრდა მათემატიკოსის კვლევის საგანი. თავის პირველ 

ორიგინალურ სამეცნიერო გამოკვლევებში (ა.რუხაძესთან ერთად) ილია 

ვეკუამ დაამუშავა დრეკადი ძელებისა და ღეროების გრეხვისა და ღუნვის 

ამოცანები.   

    ასპირანტურაში ილია ვეკუას ხელმძღანელი იყო აკადემიკოსი ანდრეი 

კრილოვი – ვ.ა. სტეკლოვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური 

ინსტიტუტის დირექტორი. თანდათან ილია ვეკუა ჩაერთო აკადემიკოს ვ. 

სმირნოვის ჯგუფის მუშაობაში. ვ. სმირნოვი ხელმძღანელობდა 

სეისმოლოგიური ინსტიტუტის თეორიულ განყოფილებას. ეს 

ინსტიტუტი მაშინ შედიოდა ფიზიკა-მათემატიკური ინსტიტუტის 

შემადგენლობაში. 

     ამ პერიოდს ეკუთვნის ილია ვეკუას გამოკვლევები, რომლებიც ეხება 

ორ პარალელურ სიბრტყეს შორის მოთავსებულ უსასრულო ფენაში 

დრეკადი ტალღების გავრცელების თეორიას. 

     პეტერბურგში მუშაობის სამი წლის მანძილზე ილია ვეკუა სავსებით 

ჩამოყალიბდა როგორც მათემატიკოსი, სერიოზული მათემატიკური 

გამოკვლევების ავტორი. 

     დიდი თანამედროვე კულტურის შესანიშნავ ქალაქში ცხოვრებამ 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მისი მსოფმხედველობის 

ფორმირებაზე. ილია ვეკუას მუდამ იზიდავდა პეტერბურგის 

სახელგანთქმული მუზეუმები და თეატრები. აქ მან, ქვეყნის 

მეცნიერებისა და კულტურის თვალსაჩინო მოღვაწეთა შორის, გაიჩინა 

მრავალი მეგობარი. ჟერ კიდევ 1930 წელს პეტერბურგში საფუძველი 

ჩაეყარა ილია ვეკუასა და სერგე სობოლევის მტკიცე მეგობრობას, რამაც 



შემდგომში დიდად შეუწყო ხელი იმ საერთო საქმის წარმატებას, 

რომელმაც მთელი სიცოცხლის მანძილზე ერთგულად ემსახურებოდა ეს 

ორი დიდი მათემატიკოსი. 

     1933 წელს ილია ვეკუა და სხვა ქართველი მათემატიკოსები, 

რომლებმაც მოსკოვსა და პეტერბურგში დაამთავრეს ასპირანტურა, 

თბილისში დაბრუნდნენ. მათ წინაშე იყო მეტად აქტუალური და ძნელი 

ამოცანა: გაეშალათ სამეცნიერო მუშაობა და აემაღლებინათ სწავლების 

დონე მათემატიკის იმ დარგებში, რომლებშიც მწვავედ იგრძნობოდა 

ადგილობრივი სპეციალისტების ნაკლებობა. 

    30-იანი წლების დასაწყისში თბილისი ჩვენს ქვეყანაში უმაღლესი 

განათლების ერთ-ერთ უდიდეს კერად იქცა. 1933 წელს თბილისში უკვე 

11 უმაღლესი სასწავლებელი იყო. 

    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ამიერკავკასიის მიმოსვლის 

გზათა ინჟინრების ინსტიტუტში, სატყეო ინსტიტუტში მათემატიკაში 

სპეციალისტებს ამზადებდნენ ვრცელი პროგრამით. ამიტომ სწავლების 

საერთო კულტურისა და განსაკუთრებით სამეცნიერო დონის ამაღლება 

გადფაუდებელ ამოცანად იქცა. 

    მოსკოვისა და პეტერბურგიდან დაბრუნებული ახალგაზრდა 

მათემატიკოსები დიდად დაიტვირთვნენ. თითოეული მათგანი 

იძულებული იყო შეთავსებით რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში 

ემუშავა. 

    1933 წლის შემოდგომაზე ილია ვეკუა ძირითადად მუშაობდა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის 

ფაკულტეტის მეცნიერ თანამშრომლად. ჳგი მაშინვე გახდა მათემატიკისა 

და მექანიკის პრობლემების მუდმივმოქმედი სამეცნიერო-საკვლევი 

სემინარის აქტიური მონაწილე. შემინარის სხდომებზე მას ხშირად ჰონდა 

მოხსენებები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების 

თეორიის საკითხებზე, ფიზიკის განყოფილების უფროს კურსელთათვის 

კითხულობდა ლექციებს მათემატიკის რჩეულ თავებზე. ეს ლექციები 

მოიცავდნენ თანამედროვე მათემატიკის ისეთ დარგებს, როგორიცაა 

კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები, ვარიაციული 

აღრიცხვა, ტენზორული ანალიზი, სპეციალური ფუნქციები და სხვა. 

    1935 წელს ილია ვეკუა დანიშნეს მეცნიერებათა აკადემიის 

საქართველოს ფილიალის მათემატიკის ინსტიტუტის სწავლულ 

მდივნად, რომლის შექმნაშიც მან მიიღო აქტიური მონაწილეობა. 

    1933 წელს დაარსებული ინსტიტუტე თავდაპირველად ეკუთვნოდა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ინსტიტუტის დაარსების 

ინიციატორი იყო აკადემიკოსი ნიკოლოზ მუსხელიშვილი. ინსტიტუტში 

მუშაობასთან ერთად ილია ვეკუა ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას 



თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  გარდა ამისა, 1936 წლიდან 

იგი სათავეში ჩაუდგა მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს 

ფილიალის გეოფიზიკური ინსტიტუტის თეორიულ განყოფილებას. 

    1937 წლის შემოდგომაზე მათემატიკური განყოფილების მესამე 

კურსის სტუდენტათვის ილია ვეკუამ დაიწყო ჩვეულებრივი 

დიფერენციალური განტოლებების სალექციო კურსის კითხვა.  

    ილია ვეკუას  ლექციები განსხვავდებოდა სხვათა ლექციებისაგან, იგი 

საგანს გადმოცემდა ამ დარგში უახლესი მეცნიერული მიღწევების 

გათვალისწინებით. ლექციების კითხვისას მისი მეტყველება და ქცევა 

თავისუფალი იყო ყოველგვარი არტისტიზმისაგან. მათემატიკური 

ფაქტების ერთიანობიდან არსებობისა და მთავარის მკაფიოდ გამოყოფის 

უნარი, ამ ფაქტების შინაგანი ლოგიკის ნათლად წარმოჩენა საშუალებას 

აძლევდა მას მსმენელის თვალწინ გაეშალა საგნის მთელი სილამაზე. 

  დიდი მომთხოვნელობის მიუხედავად, მოსწრება იმ დისციპლინებში, 

რომლებსაც ილია ვეკუა კითხულობდა, ძალზე მაღალი იყო.   

     ალბათ ამიტომ, 1935 წლის ნაკადის სტუდენტებმა მათემატიკოსებმა 

თავის სპეციალობად აირჩიეს მათემატიკური ანალიზისა და 

გამოყენებითი მათემატიკის ილია ვეკუას სამეცნიერო ინტერესების 

არეში შემავალი დარგები, კერძოდ, მათემატიკური ფიზიკის 

განტოლებები, ფუნქციონალური ანალიზი, უწყვეტი გარემოს მექანიკა, 

თეორიული გეოფიზიკა და სხვა. 

      სამეცნიერო ხარისხების გაფორმებას საქართველოში მხოლოდ 

ოცდაათიანი წლების მეორე ნახევრიდან მიექცა განსაკუთრებული 

ყურადღება. 1937 წელს ილია ვეკუამ პეტერბურგში შესრულებულ 

ნამუშევართა საფუძველზე დაიცვა საკანდიდატო თემაზე “დრეკადი 

რხევების გავრცელება უსასრულო ფენაში’. იგი მაშინვე აირჩიეს 

თბილისის უნივერსიტეტის დოცენტად.    თეორიული და 

გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებებს შორის ილია ვეკუას 

განსაკუთრებით აინტერესებდა ელიფსური ტიპის 

კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების თეორია. 

 ფუნქციონალურად ინვარიანტულ ამონახსნთა სიმრავლისა და 

ბიჰარმონიული განტოლების ზოგადი ამონახსნის არსისა და როლის 

ანალიზმა, ჯერ კიდევ პეტერბურგში ყოფნისას, ილია ვეკუა მიიყვანა იმ 

აზრამდე, რომ ელიფსური განტოლებების საკმარისად ფართო 

კლასისათვის მოეძებნა ამონახსნთა ზოგადი წარმოდგენები და, რაც 

მთავარია, ამ წარმოდგენების საშუალებით შეექმნა სასაზღვრო 

ამოცანათა ამოხსნის ახალი მეთოდები.  ელიფსური განტოლებების 

ზოგიერთი კერძო კლასის ზოგადი ამონახსნები მათემატიკაში ადრეც 

იყო ცნობილი, მაგრამ მათემატიკოსების დამოკიდებულება მისადმი 



საკმაოდ სკეპტიკური იყო. შპეციალისტებმა მაშინ არ იცოდნენ როგორ 

გამოეყენებინათ ეს ზოგადი ამონახსნები მათემატიკური ფიზიკის 

ძირითადი ამოცანების ამოხსნისათვის.  

      თვით ასეთი ყველა დროის უდიდესი მათემატიკოსები, როგორიც 

იყვნენ: დავით ჰილბერტი და მისი მოწაფე რიჰარდ კურანტი, თავიანთ 

მათემატიკური ფიზიკის ორტომიან მონოგრაფიაში (რომელიც 30-იან 

წლებში გამოიცა) ეჭვს გამოთქვამდნენ ელიფსური განტოლებების 

ამონახსნების ზოგადი კომპლექსური წარმოდგრნების გამოყენების 

შესაძლებლობაზე.  

      დღეს მათემატიკურ სამყაროში საყოველთაოდ მიღებულია, 

სკეპტიციზმის დაძლევა განუყოფლად დაკავშირებულია ილია ვეკუას 

სახელთან. ილია ვეკუას მიერ 1936 წელს დაწყებული ინტენსიური 

გამოკვლევები 40-იან წლებში დასრულდა ორი ცვლადის ელიფსური 

ტიპის წრფივ კერძოწარმოებულიან განტოლებათა მწყობრი ანალიზური 

თეორიის შექმნით.  მის მიერ აგებული ელიფსური 

განტოლებების ამონახსნების ზოგადი კომპლექსური წარმოდგენები 

ძალზე მოსახერხებელი აღმოჩნდნენ როგორც ამ ამონახსნების ახალი 

თვისობრივი და სტრუქტურული ბუნების დასადგენად, ისე სასაზღვრო 

ამოცანების ფართო კლასის ამოსახსნელად.    

 დიდია ილია ვეკუას წვლილი სინგულარული ინტეგრალური 

განტოლებების თეორიის დაფუძნების საქმეში. მან შექმნა ასეთ 

განტოლებათა ეკვივალენტური რეგულარიზაციის მეთოდი. შაკმარისია 

მოვიყვანოთ ნაწყვეტი ნიკოლოზ მუსხელიშვილის მონოგრაფიის 

“სინგულარული ინტეგრალური განტოლებები” წინასიტყვაობიდან, 

რათა ნათელი გახდეს ილია ვეკუას როლი ამ თეორიის განვითარებაში: 

‘წიგნის დაწერის ბიძგი მისცა ჩემმა მოხსენებებმა თბილისის 

მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარზე 1940-1942 წლებში. შემინარის 

მონაწილეთა მიერ მიღებული შედეგების და, უმთავრესად ილია ვეკუას 

ბრწყინვალე ნაშრომების გავლენით საკითხები, რომელთა განხილვასაც 

ვვარაუდობდი, არსებითად შეიცვალა; ამიტომ მე დიდი კმაყოფილებით 

უნდა აღვნიშნო, რომ ამ წიგნის შინაარსის უმეტესი ნაწილი ილია 

ვეკუასა და ჩემთან ერთად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

თბილისის მათემატიკის ინსტიტუტის ახალგაზრდა თანამშრომლების 

კოლექტიური შრომის შედეგად უნდა იყოს მიჩნეული”.   

    ელიფსურ განტოლებათა თეორიაში ილია ვეკუას შედეგები და 

მეთოდები ფართოდ გამოიყენება უწყვეტი გარემოს მექანიკაში, კერძოდ, 

დრეკადი გარსების თეორიაში.       

      ყველა ზემოხსენებულ შედეგს ილია ვეკუა 1937 წლიდან 

თანმიმდევრულად აქვეყნებდა სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში. 



შემდგომში, ამ შედეგების დიდი ნაწილი გამოქვეყნდა მონოგრაფიაში 

“ელიფსური განტოლებების ამოხსნების ახალი მეთოდები”, რისთვისაც 

მის ავტორს 1950 წელს სახელმწიფო პრემია მიენიჭა. 

      საქართველოში 40-იანი წლები იყო მათემატიკური აზრის 

განსაკუთრებულად მძაფრი განვითარების ხანა, რაც განპირობებული 

იყო ინტენსიური შემოქმედებითი მოღვაწეობით, რომელსაც ეწეოდა 

ქართველ მათემატიკოსთა უფროსი თაობა ნიკო მუსხელიშვილის 

მეთაურობით. 

      ილია ვეკუა სამართლიანად ითვლებოდა ნიკო მუსხელიშვილის მიერ 

1941 წელს დაარსებული სემინარის “სინგულარული ინტეგრალური 

განტოლებები და ფუნქციათა თეორიის აქტიურ მონაწილედ. ეს სემინარი 

ნაყოფიერად მუშაობდა რამდენიმე წლის მანძილზე. 

      1942 –დან 1947 წლამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკა-მათემატიკურ ფაკულტეტზე ილია ვეკუა ხელმძღვანელობდა 

ყოველკვირეულ სემინარს “ელიფსური ტიპის დიფერენციალური 

განტოლებები”. 

      ილია ვეკუას ინტენსიური შემოქმედებითი შრომის შედეგიანობა და 

მისი სამეცნიერო იდეების ნაყოფიერება ყოველთვის იზიდავდა 

ახალგაზრდა მათემატიკოსებს. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ იგი 

მაშინ, ორმოციან წლებში, გარშემორტყმული იყო მრავალრიცხოვანი 

მოწაფითა და მიმდევრით. 

      ილია ვეკუა იყო ყურადღებიანი, ამასთანავე მომთხოვნი და 

სამეცნიერო შედეგების შეფასებისას პრინციპული. ამ თვისებების გამო 

უყვარდათ და პატივს სცემდნენ მას მისი მოწაფეები. 

      მეცნიერების წარმატებები დიდაა დამოკიდებული სამეცნიერო 

დაწესებულებებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მუშაობის სწორ 

ორგანიზაციაზე. 

       დღეს ჩვენ ბუნებრივად გვეჩვენება, რომ მეცნიერებისა და უმაღლესი 

განათლების ორგანიზატორები გამოჩენილი მეცნიერები უნდა იყვნენ. 

      40-იან წლებში ილია ვეკუა უკვე გვევლინება საქართველოში 

მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების დიდ ორგანიზატორად. 

       ომის წლებში ილია ვეკუა იყო ჯერ სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის დეკანი, შემდეგ – უნივერსიტეტის 

პრორექტორი. ჵარალელურად იგი სათავეში ედგა გეომეტრიის 

კათედრას უნივერსიტეტში და თეორიული მექანიკის კათედრას 

ამიერკავკასიის მიმოსვლის გზების ინჟინერთა ინსტიტუტში. მას დიდი 

ორგანიზატორული მუშაობა მოუხდა, რათა ომიტ გამოწვეული 

სიძნელეებს არ შეეფერხებინა სასწავლო პროცესი.  

 



 

 

ილია ვეკუას სამეცნიერო მიღწევები დიდი აღიარება მოიპოვეს. 1944 

წელს იგი აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-

კორესპონდენტად, ხოლო 1946 წელს – საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა 

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად და საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის აკადემიკოსად. 

    1947-1951 წლებში ილია ვეკუამ თავი გამოიჩინა თბილისის 

მათემატიკის ინსტიტუტის განყოფილების გამგის, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო 

განყოფილების თავმჯდომარისა და საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის პოსტებზე. 

     თავისი უნარით, სწორედ შეეფასებინა მეცნიერების განვითარების 

პერსპექტივები, სამეცნიერო-ორგანიზაციული საკითხების 

გადაწყვეტისას ურყევი პრინციპულობით, ილია ვეკუამ დიდი 

ავტორიტეტი მოიპოვა როგორც აკადემიის კოლექტივში.    

      მიუხედავად იმისა, რომ საორგანიზაციო მუშაობა მას დიდ დროს 

ართმევდა, იგი მეცნიერებას არ ეთიშებოდა და მუდამ იყო მისი 

განვითარების წინა ხაზზე, წარმატებით ამუშავებდა პრინციპული 

მნიშვნელობის პრობლემებს.  

      დიდი მეცნიერის შემოქმედებითი გზა იშვიათად ყოფილა 

იავარდებით მოფენილი. ჳლია ვეკუას ცხოვრების გზაზე არაერთხელ 

შეხვედრია სერიოზული წინააღმდეგობები და სიძნელეები. ერთი 

შეხედვით უცნაურია, რომ ეს დიდი მეცნიერი სწორედ მისი ცხოვრების 

მძიმე პერიოდებში აღწევდა უდიდეს შემოქმედებით წარმატებებს, რაც 

მის ბრწყინვალე ნიჭსა და ნებისყოფის განსაკუთრებულ სიძლიერეზე 

მეტყველებს. 

      50-იან წლების დასაწყისში ილია ვეკუას შემოქმედებაში ახალი, 

განსაკუთრებულად ძლკიერი, აღმავლობა შეინიშნება. 1951 წლის 

მიწურულს ის სპეციალური მიწვევით გადაიყვანეს მოსკოვში.  

      1951  წლის შემოდგომის მიწურულს ილია ვეკუა გაემგზარვა ოჯახით 

( მეუღლე თამარსა და ქალიშვილთან ლამარასთან ერთად ), მოსკოვში და 

დაიწყო მუშაობა ცეტრალური ჰიდროაეროდინამიკური ინსტიტუტის 

 (ЦАГИ) განყოფილების გამგედ. პარალელურად იგი იყო მოსკოვის 

ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტის თეორიული მექანიკის კათედრის 

გამგე. ამ ორივე დაწესებულებას მაშინ ხელმძღვანელობდა აკადემიკოსი 

სერგეი ხრისტიანოვიჩი, რომელსაც ეკუთვნის ილია ვეკუას მოწვევის 

ინიციატივა. 



      ამ პერიოდში ილია ვეკუას სამეცნიერო ინტერესები არ 

შემოიფარგლებოდა მხოლოდ გამოყენებითი ხასიათის პრობლემებით.  

1952 წელს იგი აირჩიეს მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიფერენციალური კათედრის 

პროფესორად, ხოლო 1953 წელს – ვ. სტეკლოვის სახელობის 

მათემატიკური ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. ჳლია 

ვეკუა წარმატებით აგრძელებდა პირველი რიგის ორგანტოლებიანი 

ელიფსური სისტემის თეორიის საკითხების კვლევას, რომელიც მან ჯერ 

კიდევ თბილისში დაიწყო. შწორედ თბილისში დაიწერა და 1952 წელს 

ჟურნალ “Математический сборник”-ში გამოქვეყნდა მისი 

ფუნდამენტური ნაშრომი “პირველი რიგის დიფერენციალურ 

განტოლებათაასისტემები და სასაზღვრო ამოცანები და მათი გამოყენება 

გარსთა თეორიაში”.  

        ილია ვეკუას განსაკუთრებული შემოქმედებითი ნაყოფიერება 

მოსკოვშიც, ისევე როგორც თბილისში, მრავალ ახალგაზრდა 

მათემატიკოსს იზიდავდა. ფართოვდებოდა მისი მოწაფეებისა და 

მიმდევრების წრე. 50-იანი წლების შუაგულში მისი ხელმძღვანელობით 

უნივერსიტეტსა და ვ. სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის 

ინსტიტუტში მუშაობდა ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა მათემატიკოსი 

ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან და საზღვარგარეთიდან. ამავე პერიოდში, 

მ. ლავრენტიევთან და ს. სობოლევთან ერთად, ილია ვეკუა სათავეში 

ედგა სამეცნიერო-კვლევითი სემინარების მუშაობას ფუნქციათა 

თეორიაში (ვ. სტეკლოვის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში) და 

კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებების თეორიაში 

(მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში).  

       ილია ვეკუას ცხოვრების მოსკოვის ხანა აღინიშნა მისი მეცნიერული 

მიღწევების მსოფლიო აღიარებით. მისი შედეგები შევიდა 

სახელგანთქმული მეცნიერების მონოგრაფიებსა და მიმოხილვებში. იგი 

წარმატებით გამოდიოდა სამეცნიერო მოხსენებებით ჰელსინკში 

გამართულ ფუნქციათა თეორიის სამეცნიერო კონფერენციაზე 1957 წელს 

და მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონგრესზე ედინბურგში 1958 წელს. 

დამყარდა ახალი პირადი ურთიერთობები მასსა და მათემატიკური 

ანალიზის საზღვარგარეთის დიდ სპეციალისტებს შორის. ორივე მისი 

მონოგრაფია ითარგმნა ინგლისურ, გერმანულ და ჩინურ ენებზე, ხოლო 

ცალკეული შრომები – ესპანურ, იტალიურ, რუმინულ და სხვა ენებზე.  

       სამეცნიერო-კვლევითი პრობლემების დამუშავებისას ხშირად დგება 

ისეთი მწვავე მომენტები, როცა მათი წარმატებით გადაჭრისათვის 

საჭირო ხდება ახალი სამეცნიერო ძალების მოზიდვა მომიჯნავე 

დარგებიდან. 40-50-იანი წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ასეთ მწვავე 



პრობლემას წარმოადგენს სწრაფმოქმედი ელექტრონული გამოთვლითი 

მანქანების შექმნა. შწორედ ასეთი მანქანების შესაქმნელად გაცხარებული 

მუშაობის დროს მეცნიერებათა აკადემიის ზუსტი მექანიკისა და 

გამოთვლითი ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორმა აკად. მ. 

ლავრენტიევმა თავის მოადგილედ სამეცნიერო დარგში მიიწვია ილია 

ვეკუა. ჴრი წლის ერთობლივი შემოქმედებითი თანამშრომლობის 

მანძილზე განმტკიცდა ილია ვეკუას მეგობრობა მსოფლიოში 

სახელგანთქმულ მეცნიერებთან  მ. ლავრენტიევთან და ც. ლებედევთან. 

       1955 წელს ვ. სტეკლოვის სახელობის მათემატიკური ინსტიტუტის 

დირექტორმა აკად. ივანე ვინოგრადოვმა ილია ვეკუა მიიწვია თავის 

მოადგილედ. ილია ვეკუამ ამ პოსტზე შეცვალა აკადემიკოსი მსტისლავ 

კელდიში.  

    ილია ვეკუას სამეცნიერო-ორგანიზატორულმა მოღვაწეობამ შემდგომი 

აღიარება პოვა. მეცნიერებათა აკადემიის ტექნიკურ მეცნიერებათა 

განყოფილების წევრ-კორესპონდენტს 1954 წელს ირჩევენ ფიზიკა-

მათემატიკურ მეცნიერებათა ბიუროს წევრად, ხოლო 1958 წელს – 

საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად.   

     1957 წელს აკადემიკოს მ. ლავრენტიევის საინიციატივო ჯგუფთან 

ერთად ილია ვეკუა მონაწილეობდა მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის 

განყოფილების პროექტის შექმნაში. 

       1957 წელს შეიქმნა საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის 

ციმბირის განყოფილება და დამტკიცდა საორგანიზაციო კომიტეტი აკად. 

მ. ლავრიენტიევის მეთაურობით.  

    ციმბირის განყოფილებას დაემქვემდებარა ყველა აკადემიური 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტე, რომლებიც ტერიტორიულად 

ციმბირსა და შორეულ აღმოსავლეთში იმყოფებოდა. 1957 წელს, 

ნოვოსიბირსკის მახლობლად, ობის წყალსაცავის თვალწარმტაც ნაპირზე 

დაიწყო აკადემქალაქის მშენებლობა. იგი უნდა გამხდარიყო 

მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის განყოფილების ცენტრი. 

    მმოსკოვსა და ლენინგრადიდან  ნოვოსიბირსკში სამუშაოდ 

გადმოვიდნენ გამოჩენილი მეცნიერები. მათ გამოჰყვნენ სამეცნიერო 

კოლექტივები, რომლებსაც ისინი ედგნენ სათავეში. ამ კოლექტივების 

საფუძველზე შეიქმნა ციმბირის განყოფილების ახალი სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტები. ჩვენი ქვეყნის ყველა კუთხის მრავალი 

ახალგაზრდა მეცნიერი დაიძრა აღმოსავლეთისაკენ. 

      1958 წლის მარტში არჩეული იყო სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის 

ციმბირის განყოფილების პრეზიდიუმი მ. ლავრენტიევის მეთაურობით. 

პრეზიდიუმის შემადგენლობაში აირჩიეს ილია ვეკუაც.  



      აკადემქალაქში სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ვერ 

განვითარდებოდა და ვერ გაფართოვდებოდა ახალგაზრდული ძალების 

მუდმივი მოზღვავების გარეშე. ამიტომ მთავარ ამოცანად იქცა უმაღლესი 

მეცნიერული კვალიფიკაციის კადრების მომზადება ადგილზე. 1959 

წლის 9 იანვარს მინისტრთა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება 

აკადემქალაქში ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის გახსნის 

შესახებ, რომლის რექტორად დანიშნეს ილია ვეკუა.  

იმ ხანად აკადემქალაქის ტერიტორიზე აკად. მ. ლავრენტიევის 

საცხოვრებელი ხის სახლისა და მშენებლების დროებითი საერთო 

საცხოვრებლების გარდა, არ იყო არც ერთი დამთავრებული 

კაპიტალური შენობა.                

       ჩანაფიქრის მიხედვით ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტი უნდა 

გამხარიყო ახალი ტიპის უმაღლესი სასწავლებელი. ახლად დანიშნულ 

რექტორს უამრავი საქმე ჰონდა მოსაგვარებელი: უნდა უზრუნველყო 

უნივერსიტეტის პროფესსორ-მასწავლებელთა შემადგენლობის 

დაკომპლექტება, მისი ხელმძღვანელობით უნდა წარმართულიყო 

მუშაობა ახალი სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შედგენაზე, უნდა 

შეევსო სტუდენტთა პირველი კონტინგენტი და, რაც არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი იყო, ყოფილიყო მშენებლებთან მუდმივ კონტაქტში, 

რათა 1959 წლის 1 ოქტომბრისათვის დამთარებულიყო სასკოლო 

შენობის მშენებლობა, სადაც დროებით დაიდებდა ბინას ჯერ კიდევ 

მხოლოდ დადგენილებებით არსებული უნივერსიტეტი. 

       ყველა ამ ამოცანის გადაწყვეტა ილია ვეკუასაგან მოითხოვდა 

ძალებისა და ენერგიეს სრულ დაძაბვას. ეს იყო მისი ორგანიზატორული 

ნიჭის დიდი გამოცდა. 

       1959 წლის 19 ივნისს გაზეთში ილია ვეკუა წერდა: “ნოვოსიბირსკის 

უნივერსიტეტი მოწოდებულია გახდეს ქვეყნის აღმოსავლეთი 

რაიონებისათვის კვალიფიციური სამეცნიერო კადრების მომზადების 

მთავარი კერა.. ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტი მხოლოდ ახალი 

სასწავლო დაწესებულება როდია. იგი ახალი ტიპის უნივერსიტეტია. მას 

არ ექნება საკუთარი ლაბორატორიები, უნივერსიტეტის მთელი 

სასწავლო და სამეცნიერო მოღვაწეობის საფუძველი იქნება სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტები და სამრეწველო საწარმოები. სწავლასთან 

ერთად სტუდენტები იმუშავებენ  ციმბირის განყოფილების სამეცნიერო-

კვლევით ინსტიტუტებში და ნოვოსიბირსკის ქარხნების 

ლაბორატორიეებსა და საკონსტრუქტორო ბიუროებში. ამასთან ყოველ 

სტუდენტს ფართო საშუალება ექნება გაეცნოს მეცნიერებისა და ტექნიკის 

უახლეს მიღწევებს, გამოიყენოს ახალი ხელსაწყოები და აპარატურა, 



უშუალოდ ჩაებას აქტუალურ სამეცნიერო და პრაქტიკული 

პრობლემების გადაჭრაში”. 

       1959 წლის აგვისტოს დამლევისათვის ნოვოსიბირსკის 

უნივერსიტეტის პროფესსორ-მასწავლებელთა შემადგენლობაში იყო: 8 

აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის 18 წევრ-კორესპონდენტი, 

რამდენიმე ათეული მეცნიერებათა დოქტორი და კანდიდატი. შაწავლო 

გეგმები და პროგრამები ძირითადად შედგენილი და დამტკიცებული 

იყო. დაკომპლექტდა ფიზიკა-მათემატიკის სპეციალობის ორი კურსი და 

ქიმიის სპეციალობის პირველი კურსის სტუდენტთა კონტინგენტი. 

დამთავრდა სასკოლო შენობისა და სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის 

მშენებლობა. 1959 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო ნოვოსიბირსკის 

უნივერსიტეტის პირველი სასწავლო წელი. 

       ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის რექტორობასთან ერთად ილია 

ვეკუა ხელმძღვანელობდა სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ციმბირის 

განყოფილების ჰიდროდინამიკის ინსტიტუტის თეორიულ 

განყოფილებას, სათავეში ედგა ან წევრი იყო ოთხი სამეცნიერო საბჭოსი, 

როგორც რედკოლეგიის წევრი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა 

“ციმბირის მათემატიკური ჟურნალის” მუშაობაში. 

        1963 წელს ილია ვეკუა აირჩიეს სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის 

მექანიკის განყოფილების ბიუროს წევრად და აქაც იგი ეწეოდა 

ენერგიულ მუშაობას. 

        ადმინისტრატიულ-ორგანიზატორული მუშაობით დიდი 

დატვირთვის მიუხედავად, ილია ვეკუა მუდამ პოულობდა დროს 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის. მისი სამეცნიერო 

მოღვაწეობის ციმბირის პერიოდში იგი სულ უფრო ფართოდ ერთვება 

თანამედროვე მათემატიკისა და მყანი ტანის მექანიკის ახალი დარგების 

დამუშავებაში, ამასთან, მისი კვლევის ობიექტად აქაც პრინციპული 

მნიშვნელობის პრობლემები გვევლინება. 

         ი. ვეკუას   ხელმძღვანელობით  ნოვოსიბირსკში მომზადდა და 

დაცულ იქნა ათამდე სადოქტორო და საკანდიდატო დისერტაცია. 1964 

წლის დამლევისათვის ილია ვეკუას მოწაფეთა შორის ითვლებოდა 

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა ათამდე დოქტორი და ოცამდე 

კანდიდატი. მათ შორის იყო არა მარტო საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა 

ხალხების წარმომადგენლები, არამედ მეცნიერები გერმანიიდან, 

პოლონეთიდან, ჩინეთიდან, კორეიდან და სხვა.აა  

          ციმბირში მოღვაწეობის პერიოდი აღინიშნება ილია ვეკუას და 

საზღვარეთელ მექანიკოსებსა და მათემატიკოსებს შორის კონტაქტების 

გაძლიერებით. 1959 წელს იგი მონაწილეობდა ნიდერლანდებში 

გამართულ თხელი დრეკადი გარსებისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმის 



მუშაობაში, 1960 წელს იყო თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის ხ 

საერთაშორისო კონგრესის წევრი იტალიაში, ამავე წელლს 

მონაწილეობდა შვედეთში საერთაშორისო მათემატიკური კავშირის 

ცენტრალურ ასამბლეასა და სტოკჰოლმის საერთაშორისო 

მათემატიკური კონგრესის მუშაობაში. 1963 წელს მისი 

ხელმძღვანელობით (იგი იყო ორგკომიტეტის თავმჯდომარე) 

ნოვოსიბირსკში წარმატებით ჩაიარა საბჭოთა კავშირ - აშშ  სიმპოზიუმმა 

დიფერენციალურ განტოლებებში. ამავე წელს თბილისში გააკეთა 

მოხსენება საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, რომელიც მიეხღვნა 

ფუნქციათა თეორიის უწყვეტი ტანის მექანიკაში გამოყენების საკითხებს. 

1964 წელს მიუნხენში თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის 

კონგრესზე ილია ვეკუა იყო ერთ-ერთი გენერალური მომხსენებელი. 

ამავე წლებში ამერიკის მათემატიკოსთა საზოგადოების მიწვევით იგი 

ორჯერ იმყოფებოდა შერთებულ შტატებში. ილია ვეკუა აქტიურად 

მონაწილეობდა საერთაშორისო მათემატიკურ კონგრესების მუშაობაში 

ედიბურგში (1958), სტოკჰოლმში (1962), მოსკოვში (1966), ნიცაში (1970).   

     თავისი 60 წლის იუბილეს ზღრუბლზე მსოფლიოში 

სახელგანთქმული მეცნიერი, სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი, 

საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ილია ვეკუა 

კვლავ სამშობლოშია. 

     1964 წლის ნოებბრიდან ილია ვეკუა საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტია, ხოლო 1965 წლის დეკემბრიდან – 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. 

     მთელ სითბოსა და ჩინებული ორგანიზატორის მდიდარ 

შესაძლებლობებს ილია ვეკუა ახმარდა თავის ალმა მატერ – მშობლიურ 

უნივერსიტეტს, მისი დიდი ნიჭის პირველი აღმაფრენის მოწმეს. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსებიდანვე იქცა 

საქართველოში უმაღლესი განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

კერად. ჵირველ ხანებში მას სათავეში ედგნენ დიდი, სახელგანთქმული 

მეცნიერები პეტრე მელიქიშვილი და ივანე ჯავახიშვილი. ჳსინი 

უაღრესად დაინტერესებული იყვნენ მეცნიერების განვითარებით, 

საქართველოს მოსახლეობის ფართო წრეებში კულტურისა და 

განათლების გავრცელებით. კვლევითი სამუშაოს შესრულებისა და 

ლექციების წასაკითხად ხშირად იწვევდნენ გამოჩენილ საბჭოთა თუ 

უცხოელ სპეციალისტებს. შემოღებული იყო უფროსი კურსის 

გამოღცეული ნიჭის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა სპეციალისტების 

მივლინება მსოფლიოს მსხვილ სამეცნიერო ცენტრებში. ჱოველივე ამის 

შედეგად გაჩნდა კარგი ტრადიციები, რომლებმაც თბილისის 



უნივერსიტეტი დააყენეს ქვეყნის საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებელთა 

რიგში.  

      საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების უმრავლესობა სწორედ 

უნივერსიტეტში დაიბადა. საქართველოს მეცნიერებათა აცადემია 1941 

წელს მისი სამეცნიერო ქვედანაყოფების ბაზაზე ჩამოყალიბდა. 

      1968 წელს საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 50 წლისთავი. ჲნივერსიტეტისა და მისი 

რექტორისადმი დიდი პატივისცემის ნიშნად, დღესასწაულზე 

დასასწრებად თბილისში მსოფლიოს მრავალი იდი უნივერსიტეტის 

წარმომადგენელმა მოიყარა თავი.  

      1972 წელს, ხანდაზმულობის გამო, ნიკო მუსხელიშვილმა გადაწყვიტა 

დაეტოვებინა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 

პოსტი, რომელზედაც მას უცვლელად ირჩევდნენ 1941 წლიდან. 

მუსხელიშვილის წინადადებით აკადემიამ თავის პრეზიდენტად აირჩია 

ილია ვეკუა. ჯანმრთელობის გაუარესების მიუხედავად, ილია ვეკუა 

უნარიანად ხელმძღვანელობდა აკადემიის მუშაობას.   

     დდიდ  სამეცნიერო-ორგანიზატორულ მუშაობასთან ერთად ილია 

ვეკუა წარმატებით აგრძელებდა მოსკოვსა და ნოვოსიბირსკში დაწყებულ 

გამოკვლევებს გარსთა მათემატიკურ თეორიაში, ამასთან ერთად იგი 

ამუშავებდა მეურნეობისთვის მნიშვნელოვან სამშენებლო მექანიკის 

ამოცანების რიცხვითი  

    ამოხსნების მეთოდებს. ამ მიმართულებით მიღებული შედეგების 

შესახებ მან წაიკითხა მოხსენებები საერთაშორისო სიმპოზიუმებზე 

იუვიასკიულიაში (1972, ფინეთი ), დარმშტადში (1976, გერმანია) და სხვა 

თავყრილობებზე. 

     აკადემიკოსი ანდრია ბიწაძე იხსენებდა: “1977 წელს  მე ვინახულე 

ილია ვეკუა კრემლის საავადმყოფოს კუნცევოს განყოფილებაში. თბილი, 

მზიანი დღე იყო. მასპინძელი გულღიად შემეგება, როგორც ყოველთვის, 

საგულდაგულოდ გაპარსული და საგარეოდ ჩაცმული. იგი კარგ 

ხასიათზე იყო, თუმცა ლაპარაკი აღარ შეეძლო და გრიფელით დაფაზე 

წერდა თავის სათქმელს. 

      დღეს ყურადღებით გადავხედე ჩემი მონოგრაფიის ხელნაწერის 

საბოლოო ვარიანტს. თითქმის ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ მკაფიოდ 

ჩანს უამრავი ახალი და რთული პრობლემა. კარგი იქნება, თუკი მათი 

გადაწყვეტა მოხერხდება. რას მეტყვით ამის შესახებ?- მკითხა მან. 

      - ძვირფასო ილია! ყველა თქვენი მონოგრაფიისათვის 

დამახასიათებელია ის, რომ დასრულებულ შედეგებთან ერთად ახალი 

პრობლემები იბადება და დაფიქრებისაკენ უბიძგებს მკითხველს. 



      - მესმის, რომ ამას ჩემს საამებლად ამბობთ. მაგრამ მე უფრო 

მეამებოდა, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ გააგრძელოს ამ პრობლემებზე 

მუშაობა.      

    - ყველა თქვენი მონოგრაფია თარგმნილია და საზღვარგარეთ 

გამოცემულია. მასში წამოჭრილ პრობლემებზე მუშაობა, და ძალიზე 

წარმატებითაც, მიმდინარეობს მრავალ სამეცნიერო ცენტრში. 

-  თქვენ გინდათ მითხრათ, რომ მეცნიერება ვერ ეტევა ეროვნულ 

ჩარჩოებში?  ეს მართლაც ასეა, მაგრამ უკეთესი იქნება ჩვენს სამშობლოში 

არ შეწყდეს მუშაობა იმ პრობლემებზე, რომელთანაც ჩვენ ყველანი ნიკო 

მუსხელიშვილმა მიგვიყვანა. 

       ეს იყო დიდი ილია ვეკუას ანდერძი, რომელიც მან დაუტოვა 

საქართველოს ახალგაზრდა თაობას. 

      მრავალი წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა რა ნოვოსიბირსკის  

 (1959  -  1965) და თბილისის (1966 - 1972) უნივერსიტეტების რექტორად 

და აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის (1972 - 1977) 

პრეზიდენტად, აკადემიკოსი ილია ვეკუა ყოველმხრივ ზრუნავდა და 

ხელს უწყობდა, მათ შორის, აფხაზეთის სამეცნიერო კადრების აღზრდას 

და განვითარებას, განურჩევლად მათი ეროვნებისა. 

     აკადემიკოს ილია ვეკუას უშუალო მონაწილეობით აფხაზეთში 

გახსნილი იქნა ახალი სამეცნიერო ცენტრები, რომლებიც ამზადებდნენ 

კადრებს რესპუბლიკისათვის.   

     განსაკუთრებული მხარდაჭერა ილია ვეკუას საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტობის დროს ჰქონდა 

ტრადიციულად საკმაოდ ძლიერ ბირთვული ფიზიკის დარგში სოხუმის 

ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტს, რომელიც  დღეს მის სახელს ატარებს. 

ადრე ამ ინსტიტუტში კადრების შევსება ხდებოდა მხოლოდ 

რუსეთიდან, ხოლო ილია ვეკუას თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორობის და აკადემიის პრეზიდენტობის 

პერიოდში საქართველოს, მათ შორის სოხუმის,  სასწავლო 

დაწესებულებების შესაბამისი სპეციალობების საუკეთესო 

კურსდამთავრებულები ნაწილდებოდნენ ამ ინსტიტუტში, რაც საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო. 

    1974 წელს უშუალოდ ილია ვეკუას თაოსნობით სოხუმში გაიხსნა 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნათიშვილის სახელობის 

ექსპერიმენტალური მორფოლოგიის ინსტიტუტის სოხუმის ფილიალი 

(გერონტოლოგიის  ლაბორატორია). სამეცნიერო ლაბორატორია, 

რომლის ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ადგილობრივი კადრები 

იყო, სწავლობდა დღეგრძელთა ფენომენს. ლაბორატორია აწყობდა 

საერთაშორისო ექსპედიციებს, რომელშიც, მათ შორის,  



მონაწილეობდნენ მეცნიერები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, 

იაპონიიდან, რუსეთიდან. შესწავლილ იქნა აფხაზეთის ყველა კუთხე 

(დურიფშის, ათარა აფხაზსკაიას და სხვა ექსპედიციები), აგრეთვე 

საქართველოს სხვა კუთხეები (აჭარის, სამეგრელოს ექსპედიციები).   

    განსაკუთრებული ყურადღებას იჩენდა ილია ვეკუა აფხაზეთის 

მკვიდრ კადრების მომზადებისათვის. ილია ვეკუას თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის პერიოდში საკმაოდ დიდი 

რაოდენობით გამოყოფილ იქნა ლიმიტები აფხაზეთის მკვიდრთათვის, 

პირველ რიგში აფხაზებისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 

მომავლისათვის. ამ პერიოდში ბევრი აფხაზი სწავლობდა და სამეცნიერო 

ხარისხებს ღებულობდა თბილისში, უფრო ახლოს ეზიარებოდა ქართულ 

კულტურას. 

    სამწუხაროდ, 70-ნი წლების მეორე ნახევრიდან ეს ნაკადი 

საგრძნობლად შემცირდა და აფხაზი ეროვნების ახალგაზრდები სწავლის 

გასაგრძელებლად მიდიოდნენ რუსეთში.  

    ილია ვეკუას  მიაჩნდა, რომ ძლიერი  საქართველო წარმოუდგენელია 

ეკონომიკურად ძლიერი, განვითარებული რეგიონების გარეშე. 

ნებისმიერი რეგიონის განვითარება საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია 

ადგილზე არსებული კვალიფიცირებული (პროფესიონალები) კადრებზე.  

    ამ მხრივ მძლავრი საგანმანათლებლო ტრადიციები საქართველოს 

რეგიონებს შორის, უპირველეს ყოვლისა გააჩნდა აფხაზეთს. როგორც 

ცნობილია, 1932 წელს დაარსდა სოხუმის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, რომელიც იმ წლებში სულ რამოდენიმე უმაღლეს 

სასწავლებელთან ერთად ზრდიდა უმაღლესი განათლების კადრებს 

მთელი საქართველოსათვის. 

      ილია ვეკუა ბავშვობიდანვე იყო რა აღზრდილი ძმურ  ქართულ და 

აფხაზურ კულტურათა მდიდარ ტრადიციებზე, შემდგომში, თავის 

სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში 

ხელმძღვანელობდა ხალხთა შორის ჭეშმარიტი მეგობრობის ურყევი 

პრინციპით.  

ქართველი და აფხაზი ხალხი, ერთნაირად ღრმად პატივს სცემენ თავის 

ღირსეულ შვილს, აკადემიკოს ილია ვეკუას, რომელმაც სახელი გაუთქვა 

მსოფლიოში პატარა, მაგრამ მისთვის ძალიან საყვარელ მშობლიურ 

აფხაზეთს. 

აფხაზეთის საზოგადოებამ დიდი პატივი მიაგო თავის ყველაზე 

გენიალურ შვილს და საზეიმოდ 1967 წელს  აღნიშნა ილია ვეკუას 60 

წლისთავი. ყველას უხაროდა, რომ აფხაზეთის ერთ-ერთ სოფელში 

დაბადებულმა კაცმა მიაღწია მეცნიერების უმაღლეს მწვერვალეებს და 

მთელ მსოფლიოში გაუთქვა სახელი  მისთვის უსაყვარლეს კუთხეს. 



      ჩვენ ქართველებმა და აფხაზებმა ბევრი უნდა ვისწავლოთ ილია 

ვეკუას კეთილშობილური დიდბუნებოვანი ხასიათისაგან, რომელმაც 

ყველა თავის არაკეთილმოსურნეს აპატია და შეუნდო, ხოლო ზოგ 

შემთხვევაში დააწინაურა კიდევაც.  

      ეს არის სახალხო დიპლომატიის უნიკალური მაგალითი.   

       ილია  ვეკუა  გარდაიცვალა  1977  წლის  2  დეკემბერს. ის სამუდამოდ 

განისვენებს თბილისში, მთაწმინდის პანთეონში, მეცნიერებაში თავის 

მასწავლებლისა და თანამოაზრის ნიკო მუსხელიშვილის გვერდით. 

 

 

 

   

                                                                                  


