გრიგოლ თუმანიშვილი
თუმანიშვილი გრიგოლ (გივი) დიმიტრის ძე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, საქართველოს მედიკო-ბიოლოგიური აკადემიის და
საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.
გივი თუმანიშვილი დაიბადა 1925 წლის 10 აგვისტოს ქალაქ თბილისში მოსამსახურის
ოჯახში. მამა დიმიტრი გრიგოლის ძე თუმანიშვილი, განათლებით ინჟინერი, მუშაობდა
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამრეწველო საწარმოთა ელექტროფიკაციის
კათედრის გამგედ. დედა, ნინო სერგის ასული ჯაფარიძე-თუმანიშვილი, იყო ამავე
კათედრის ასისტენტი. გ. თუმანიშვილმა 1949 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 1952 წლამდე სწავლობდა ადამიანისა და
ცხოველთა
ფიზიოლოგიის
კათედრაზე
ასპირანტურაში
აკად.
ი. ბერიტაშვილის
ხელმძღვანელობით. 1953 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე “კინესტატიკური
და ლაბორატორიული გაღიზიანებების მნიშვნელობა ძილისა და ღვიძილის შენაცვლებაში”.
პარალელურად
გ.თუმანიშვილი
მუშაობს
ციტოლოგიასა,
ჰისტოლოგიასა
და
ემბრიოლოგიაში.
1957 წლამდე ის ეწეოდა ნაყოფიერ პედაგოგიურ მოღვაწეობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების (ცხინვალი, ბათუმი) უმაღლეს სასწავლებლებში. 1957 წელს არჩეული
იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის ბიოფიზიკის განყოფილების გამგედ. 1964 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: “უჯრედშორისი
ურთიერთქმედებათა როლი ქსოვილთა ზრდის რეგულაციაში”. 1965 წელს საქართველოს

მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით ფიზიკის ინსტიტუტის ბიოფიზიკის
განყოფილების თანამშრომელთა ნაწილი გადაყვანილი იქნა ალ. ნათიშვილის სახელობის
ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტში. 1973 წელს ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
გადაწყვეტილებით ბიოფიზიკის განყოფილების ბაზაზე შეიქმნა განივითარების ბიოლოგიის
ლაბორატორია,
რომელიც
1983
წელს
გ.თუმანიშვილის
ხელმძღვანელობით
ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის
შემადგენლობაში შევიდა. 1983 წელს გ. თუმანიშვილი არჩეული იყო საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა
აკადემიის
(ამჟამად
საქართველოს
ეროვნული
აკადემია)
წევრკორესპონდენტად.
1981-1985 წლებში გივი თუმანიშვილი უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
იყო. 1983 წელს ის არჩეული იყო და სიცოცხლის ბოლომდე მუშაობდა ბიოლოგიის ფაკულტეტის ციტოლოგიის, ჰისტოლოგიის და ემბრიოლოგიის კათედრის გამგედ. გ.
თუმანიშვილი ეწეოდა ნაყოფიერ პედაგოგიურ მოღვაწეობას. იგი კითხულობდა ლექციების
ზოგად კურსს ინდივიდუალური განვითარების ბიოლოგიაში მედიცინისა და ბიოლოგიის
სპეციალობის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე ციტოლოგიას და სპეცკურსს უჯრედების
დიფერენცირებაში ციტოლოგიის სპეციალიზაციის მე-5 კურსის სტუდენტებისათვის. აღნიშნულ
კურსებს გ.თუმანიშვილი უკითხავს აგრეთვე ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის
სპეციალობის სტუდენტებს. 1985 წელს გივი თუმანიშვილი დაჯილდოვდა საქართველოს სსრ
უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელით.
სასწავლო მეთოდურ მუშაობასთან ერთად გ.თუმანიშვილი ეწეოდა აქტიურ სამეცნიერო
მუშაობას. იგი იყო ასოცზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის არის 4
მონოგრაფია, ერთი ბროშურა და ერთი მეთოდური მითითებები. მას ეკუთვნის
ციტოლოგიის
პირველი
სახელმძღვანელო
ქართულ
ენაზე.
მისი
ნაშრომები
გამოქვეყნებულია მრავალ საკავშირო და საზღვარგარეთის ჟურნალში. ხოლო სამეცნიერო
ნაშრომების გარკვეული ნაწილი გამოცემულია შრომების კრებულის სახით. მისი
ხელმძღვანელობით შესრულებული და დაცულია 25 საკანდიდატო დისერტაცია. აგრეთვე
იყო ორი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტატი.
გ.თუმანიშვილი საქართველოში მეცნიერების ორი დარგის ფუძემდებელია: მისი
მონაწილეობით საქართველოში დაფუძნდა ბიოფიზიკის მიმართულება, ხოლო რაც შეეხება
ინდივიდუალური განვითარების ბიოლოგიას, საქართველოში ამ დარგის ერთპიროვნულ
დამფუძნებლად სწორედ გივი თუმანიშვილი ითვლება. გ.თუმანიშვილის სამეცნიერო
მოღვაწეობა ძირითადად ინდივიდური განვითარების ბიოლოგიის დარგით წარიმართა. 1956
წელს მის მიერ ქეთევან ჯანდიერთან და პროფესორ იგორ სვანიძესთან ერთად პირველად
იყო აღწერილი ზრდის მასტიმულირებელი ფაქტორი. მოგვიანებით იყო აღმოჩენილი
აგრეთვე ზრდის შემაკავებელი ბირთვული ფაქტორიც. პროფ. პავლე ჭელიძესთან ერთად
გ.თუმანიშვილის მიერ დადგენილი იყო რთული მაგრამ უდავო კორელაცია ბირთვაკის
ულტრასტრუქტურასა და ცილის მასინთეზირებელ აქტიურობასა და მის სადიფერენციაციო
ტიპს შორის. პროფ. დიანა ძიძიგურთან ერთად გამოვლენილია რიბოსომული გენების
ტრანსკრიპციის
მარეგულირებელი
ფაქტორები; გ.თუმანიშვილის ხელმძღვანელობით
იდენტიფიცირებულია მიოკარდიოციტების ზრდის შემაკავებელი ფაქტორები და სხვა.
საყურადღებოა გ.თუმანიშვილის უჯრედების დიფერენცირების ე.წ. “დახრილი სიბრტყის“
თეორია, რომელიც დღესაც მოიხსენიება შესაბამის ლიტერატურაში. აღსანიშნავია, აგრეთვე
გ.თუმანიშვილის მიერ დამუშავებული ცოცხალი სისტემების ონტოგენეზური თეორია,
რომელიც მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მომუშავე მეცნიერების დიდ ინტერესს იწვევს.
დიდი ადგილი უჭირავს გ. თუმანიშვილის ცხოვრებაში მხატვრულ შემოქმედებას.
ყრმობის აქეთ დღემდე იგი გატაცებით და პროფესიული პასუხისმგებლობით წერდა
(ქართულად და რუსულად) ლექსებს, მოთხრობებსა და პიესებს. 1960-იანი წლებიდან იგი
ასეთივე დამოკიდებულებით ხატავდა – ზეთით, პასტელით, აკვარელით პეიზაჟებს, ნატი-

ურმორტებს, პორტრეტებსა და ა.შ. აღსანიშნავია რომ მან პირველმა მიმართა საბჭოური
ხანის საქართველოში მაცხოვრის ცხოვრების თემას და, ამდენად, თანამედროვე ქართული
რელიგიური მხატვრობის ერთ-ერთი წამომწყებთაგანია. 1957-1964 და 1977-1978 წლებში გ.
თუმანიშვილი ხელმძღვანელობდა შინაური თოჯინური (მარიონეტების) თეატრს, რომლის
წარმოდგენებს საკმარისი მოწონება ჰქონდა თბილისის ინტელიგენციის წრეში.
ამასთან ერთად გ.თუმანიშვილი საზოგადოებრივ საქმიანობასაც ეწეოდა. ის იყო საერთაშორისო და რესპუბლიკური სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი. როგორიცაა რუსეთის ჟურნალები: “ციტოლოგია”, “ონტოგენეზი” და “საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია”. ბატონი გივი მონაწილეობდა მთელ რიგ საერთაშორისო და რესპუბლიკური კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ყრილობების ორგანიზებასა
და მუშაობაში. მისი ინიციატივითა და უშუალო ხელმძღვანელობით ჩატარდა საკავშირო
სიმპოზიუმი და რამდენიმე კონფერენცია. 1997 წელს გერმანიის ქ.კიოლნში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე გ.თუმანიშვილი აირჩიეს რეგენერაციის პრობლემის შემსწავლელი ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტად. მისი ინიციატივით 1999 წელს აღნიშნული
ასოციაციის წევრთა მონაწილეობით თბილისში ჩატარდა რიგით მესამე კონფერენცია.
საზოგადოებრივი საქმიანობიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ გ.თუმანიშვილი იყო
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავკაცი და დამაარსებელი. მწვანეთა მოძრაობის დაარსების დღიდან საქართველოს მწვანეების ეკოლოგიური ასოციაციის პრეზიდენტი. ის პარლამტის ერთ-ერთი აქტიური წევრი იყო, 1996-1997 წლებში საქართველოს პარლამენტის
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ექსპერტ კონსულტატი. ამავე დროს
გ.თუმანიშვილი საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარეც იყო. გარდა ამისა იყო საქართველოს
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