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რეზიუმე 

სამუელ ბეკეტის პიესა „თამაშის დასასრულის“ განხილვა „დროის გაგების“ ფონზე 
და სცენაზე დადგმის მეთოდის შეთავაზება 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია წარმოადგინოს რეჟისორის მიერ 
დრამატურგიულ ნაწარმოებზე მუშაობის პროცესის სრული ციკლის 
თანმიმდევრული გააზრება: პიესის ანალიზი, ინტერპრეტაცია და სცენაზე დადგმის 
მეთოდის ჩამოყალიბების გზა, რასაც მოჰყვება ნაშრომის პრაქტიკული ნაწილის – 
სპექტაკლის შექმნა. ამ მიზნის განხორციელებისათვის შეირჩა სამუელ ბეკეტის პიესა 
„თამაშის დასასრული“, რომელიც დაიდგა კიდეც სცენაზე რეჟისორის მითითებების 
თანახმად. ნაშრომში ასევე აღწერილია, რეჟისორის მსახიობებთან მუშაობის 
მეთოდი , რომელიც თურქული თეატრის რეალობის გათვალისწინებით 
ჩამოყალიბდა.  

თურქეთის თეატრში, რომელშიც რიგი ობიექტური და სუბიექტური 
გარემოებების გამო , სრული სარეჟისორო რეფორმა ჯერ კიდევ არ 
გახორციელებულა, მრავალი მნიშვნელოვანი ამოცანაა გადასაჭრელი. რეჟისორის 
პროფესიას აქ საკმარისი ყურადღება არ ექცევა. თეატრებში ეს „საქმე“ მსახიობებს 
აქვთ მინდობილი. ჩვენი ქვეყნის ბევრ უნივერსიტეტში არსებობს ფაკულტეტები, 
სადაც ხდება მსახიობების აღზრდა, თუმცა დიდი ხანია დგას პროფესიონალი 
რეჟისორების აღზრდის პრობლემა. ჩვენთან მსახიობებს ზრდიან მსახიობები, 
თეატრებში კი სპექტაკლებს დგამენ დრამატურგები და მწერლები.  

ამდენად, ჩვენი ნაშრომის მეორე მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს შეიქმნას 
ისეთი ტიპის ლიტერატურა, რომელიც დამწყებ თურქ რეჟისორებს დაეხმარებათ 
თვალი გაადევნოს პიესაზე მუშაობის სრულ ციკლს მისი კონცეპტუალური 
გააზრებითა და ინტერპრეტაციით დაწყებული და სცენაზე დადგმის პროცესით 
დამთავრებული. შესაბამისად, ნაშრომს, გარდა თეორიულ–პრაქტიკული კვლევითი 
დანიშნულებისა, კიდევ პედაგოგიური მიზნები და ამოცანები უდევს საფუძვლად.  

პიესის სცენაზე გადატანის პროცესში ვხელმძღვანელობდით ქართველი 
რეჟისორისა და პედაგოგის ზურაბ სიხარულიძის მეთოდით, რომელიც მან 
სტანისლავსკის მეთოდის პრაქტიკული ადაპტაციის საფუძველზე შექმნა და 
რომელიც, ჩვენი აზრით, ძალიან ეფექტურია ისეთ ქვეყნებში რეჟისურის 
საფუძვლების სწავლებისას , როგორიცაა თურქეთი . სწორედ სასწავლო–
პედაგოგიური მიზნებით არის გამართლებული ჩვენი საკვალიფიკაციო ნაშრომის 
ზოგიერთი ასპექტიც, კერძოდ მეხუთე თავში მოცემული ცხრილების შინაარსი, სადაც 
გადმოცემულია დრამატული ხელოვნების ჟანრების კლასიფიკაცია, რომელიც 
თავად ნაშრომს ბეკეტის პიესის ჟანრის განსაზღვრის ამოცანით უკავშირდება.  

ნაშრომის შედგება შესავალის, დასკვნისა და 5 თავისაგან: თავი 1 –ბეკეტის 
ცხოვრება და შემოქმედება; თავი 2 – რა არის დრო, თავი 3 – თამაშის დასასრულის 
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დორზე ორიენტირებული განხილვა;  თავი 4 – სცენაზე დადგმის მეთოდის 
შეთავაზება და თამაშის დასასრულის ანალიზი; თავი 5 – სპექტაკლ „თამაშის 
დასასრულის“ დადგმისშემდგომი ანალიზი. თვითეულ თავს აქვს ერთი ან მეტი 
ქვეთავი, სადაც დეტალურადაა წარმოდგენილი და გაანალიზებული თეორიული 
კვლევისა თუ პრაქტიკული მუშაობის პროცესი.   
 რამდენიმე სიტყვით ნაშრომის სიახლის შესახებ: ნაშრომის ერთ–ერთ სიახლედ 
მოგვაჩნია ის, რომ ბეკეტის პიესა დროის ბეკეტისეული გაგების შესწავლის კუთხითაა 
განხილული . ნაშრომს აქვს მნიშვნელოვანი თეორიული ნაწილი , სადაც 
განხილულია დროის ფიზიკური თუ სოციალური თეორიები. საბოლოოდ, ავტორი 
მიდის დასკვნამდე, რომ ბეკეტთან დრო, ერთდროულად არის როგორც ფიზიკური, 
ისე სოციალური კატეგორია, ხოლო დროის სუბიექტური განცდა უკავშირდება 
ადამიანის მორალურ ღირებულებებს. ამასთან, დროის ფაქტორი ბეკეტის პიესების 
ფორმალურ ასპექტებსაც განსაზღვრავს. ტექსტში დროის სვლასა თუ (არსვლასთან) 
დაკავშირებით, აქ უამრავ მინიშნებას ვპოულობთ.  
ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის კიდევ ერთი სიახლეა პრაქტიკულ ნაწილში 
(სპექტაკლში) ჩრდილების ტრაციციული თურქული თეატრ ყარაგიოზის 
ელემენტების შემოტანა, „დასავლეთისა და აღმოსავლეთის შეხვედრა“. ამ ხერხით 
ხდება არ მხოლოდ ორი ტექნიკისა და ორი საშემსრულებლო ესთეტიკის სინთეზი, 
არამედ  ბეკეტის პიესის ახლებური სასცენო ვერსიისა და ინტერპრეტაციის შექმნა. 
საქმე იმაშია, რომ რეჟისორის გადაწყვეტილებით, ნელისა და ნაგის პერსონაჟები 
ჩრდილების თეატრის თოჯინები არიან, რომლებსაც კლოვი ათამაშებს. ზოგადად, 
სპექტაკლს ერთი დიდი თამაშის სახე აქვს მიცემული, რომელიც პატარა 
ეპიზოდებისა და ჟანრებისაგან შედგება, კლოვისა და ჰამისთვის ეს თამაში 
სიცოცხლის ექვივალენტურია , ისინი იცოცხლებენ იქმადე , სანამ თამაში 
გაგრძელდება. ამდენად, სპექტაკლში დროის კიდევ ერთი ასპექტია აქცენტირებული 
– თამაშის დრო.  

ნაშრომის კიდევ ერთ სიახლედ მიგვაჩნია მისი სტრუქტურა, ვინაიდან, 
რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია , ასეთი შინაარსისა და კომპოზიციით 
საშემსრულებლო მიმართულებით სადისერტაციო ნამუშევარი ჯერ დაწერილა, ამ 
მხრივ ის პიონერია. მხედველობაში გვაქვს ნაშრომის შესაბამისობა საშემსრულებლო 
განხრის სადოქტორო კვლევის მოთხოვნებთან, აქ მკაფიოდ არის განსაზღვრული 
თეორიული და პრაქტიკული მიზნები, ამოცანები და მათი განხორციელების 
თანმიმდევრობა. მთავარი ამოსავალი ნაშრომის კონცეფციისა არის ბეკეტის პიესის 
ისეთი ინტერპრეტაცია, რომელიც აბსურდის დრამას თურქი მსახიობებისა და 
აუდიტორიისთვის გასაგებს და მისაღებს გახდის. თურქეთში ხომ აბსურდის დრამის 
დადგმის გამოცდილება, ფაქტობრივად, არ არსებობს. ამისათვის ჯერ იქმნება 
ნაწარმოების სცენური ვერსიის თემისა და იდეის მკაფიო სარეჟისორო ხედვა, ხდება 
პიესის ინტერპრეტაცია და ფორმდება ე.წ. სლოგანი, რომელშიც ერთად არის 
მოცემული ნაწარმოების გადაწყვეტის შინაარსობრივი და ფორმალური ხედვა. ჩენი 
სადისერტაციო ნაშრომი (თეორიული და პრაქტიკული) კულტურათა დიალოგის 

!ii



ნიმუშსაც წარმოადგენს, სადაც თანამედროვე თეატრის საერთაშორისო და 
უნივერსალური ნიმუში ტრადიციულ თურქულ თეატრს ხვდება.  

რადგან ნაშრომში პიესა განხილულია დროის გაგების თვალსაზრისით, 
მოკლედ მიმოვიხილეთ დროის ცნების შესახებ არსებული ფილოსოფიურ-
სამეცნიერო მოსაზრებები. ამის შემდგომა სამუელ ბეკეტის ზოგიერთი პიესა 
განვიხილეთ დროის ცნების და ფენომენის კუთხით და ჩამოვაყალიბეთ 
მოსაზრებები დროის ბეკეტისეული გაგების შესახებ. ნაშრომში მოცემულია 
ინფორმაცია კონსტრუქტივისტული მეთოდების შესახებ, რომელთა გამოყენება 
შემოთავაზებულია ტექსტის ანალიზისას. 

ყველა პროცესი ტექსტის დამუშავებიდან პიესის სცენაზე დადგმამდე  
დეტალურადაა განხილული და გამოყენებული მეთოდი წარმოდგენილია, 
როგორც რეჟისორის შეთავაზება.  

საკვანძო სიტყვები: ბეკეტი, თამაშის დასასრული, დროის გაგება 
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RESUME 

Review of the Play of Samuel Beckett "Endgame" on the background of "Time Conception" and offering 
of playing method on the stage  

Purpose of dissertation work is presentation of subsequent understanding of the whole cycle of 
working process on dramaturgic works by director: play analysis, interpretation and way of formation of 
method of production on the stage, what is followed by creation of practical part of the work- spectacle. 
For achievement of this purpose the play of Samuel Beckett "Endgame" was selected and was produced 
on the stage according to the instructions of director. The work also describes method of working of 
Director with actors which was formed by taking into consideration the realty of Turkish theatre.  

In the Turkish theatre, in which because of a range of objective and subjective circumstances full 
director reform has not been realized yet, many important problems shall be solved. Profession of director 
is not paid much attention here. This "case" in theatres is trusted to actors. In many universities of our 
country there are faculties where actors are being educated, although the problem of education of 
professional directors exists for a long time. By us actors are educated by actors, and plays in theatres are 
produced by dramatists and writers.  

Therefore, the second important purpose of our work is creation of such type of literature which 
will help beginner Turkish directors to observe the full cycle of working on play, from its conceptual 
understanding and interpretation to the process of production on the stage. Therefore, the work, except  of 
purpose of theoretical - practical research is also based on pedagogical task.  

In the process of transferring of play on the stage we were guided by the method of Georgian 
director and pedagogue Mister Zurab Sikharulidze which was created by him on the basis of practical 
adaptation of Stanislavsky method and which, as we think, is very effective for study of directing bases in 
such countries as Turkey, for example. Some aspects of our qualification work are justified by 
educational- pedagogical purposes, particularly, contents of table given in the chapter five, which 
describes classification of genres of dramatic art, which is connected to the work by the problem of 
definition of the genre of Beckett's play.  

The work consists of introduction, conclusion and 5 chapters: Chapter 1- Beckett's Life and 
Creation; chapter 2 - What is Time; chapter 3- Time Oriented Review of the Endgame; chapter 4- 
Offering of Method of Production on Stage and Analysis of the Endgame; chapter 5- after-production 
Analysis of the Play "Endgame". Each chapter has one or more subchapters which presents in detail and 
analyses process of theoretical research or practical work.   
 Some words about novelty of the work: one of the novelties of the work we consider is that 
Beckett's play is reviewed from the point of view of study of Beckett- like conception of time. The work 
has an important theoretical part where physical and social theories of time are examined. Finally author 
comes to conclusion that the time by Beckett is simultaneously as physical, so social category, and 
subjective experience of time is connected to moral valuables of a man. Besides, time factor also defines 
formal aspects of Beckett's plays. In the text we find many notes in connection to passing (non-passing) 
of time.  
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One more novelty of our dissertation work is introduction of elements of traditional Turkish theatre of 
shadows "Karagöz" in the practical part, "meeting of west and east". This method not only synthesize two 
techniques and two performance esthetics, but also creates new stage version and interpretation of 
Beckett's play. The case is that by decision of director, characters of Nell and Nagg are dolls of shadow 
theatre which are played by Clove. Generally, spectacle is given a kind of one big game which consists of 
small genres and episodes, for Clove and Ham the game is equivalent to life, they will live so long as long 
the game continues. Therefore, one more time aspect is being focused in the spectacle - time of game. 

One more novelty of the work we consider to be its structure, because, as we know, there has not 
been written yet dissertation work with such content and composition in performance direction, it is a 
pioneer from this point of view. We mean compliance of work with requirements of doctor's research of 
performance field, theoretical and practical aims, tasks and subsequence of their realization are clearly 
defined here. The main way-out of work conception is such interpretation of Beckett's play which makes 
absurd drama understandable and acceptable for Turkish actors and audition. Actually, there is not any 
experience of production of absurd drama in Turkey. For this at first there is created a clear directing 
vision of stage version theme of work and idea, play is being interpreted and so called slogan is being 
formed, which gathers contents and formal vision of decision of work. Our dissertation work (theoretical 
and practical) is also the sample of cultures dialogue where international universal sample of modern 
theatre meets with traditional Turkish theatre   

While the play in the work is examined from thd point of view of conception of time, we have 
shortly reviewed philosophical - scientific opinions about doctrine of time. Then we examined some plays 
of Samuel Beckett from the point of view of time doctrine and phenomena and formed opinions about 
Beckett - like conception of time. The work includes information on constructive methods use of which is 
offered during text analysis. 

All processes from processing of the text to production of play on the stage is examined in detail 
and used method is presented as offer of director.  

Key words: Beckett, Endgame, Time Conception 
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შესავალი 

 თეატრის თეორიულ წინსვლასა და განვითარებას, უპირველეს ყოვლისა, 
რეჟისორები, შემდეგ კი თეორეტიკოსები, მსახიობები და მწერლები განსაზღვრავენ. 
რეჟისორები მიმართულებას აძლევენ ამ ხელოვნებას იმით, რომ სწორედ ისინი 
ქმნიან სპექტაკლს, როგორც სასცენო ნწარმოებს. დღეს თეატრალური ხელოვების 
ცენტრში კვლავ რეჟისორი დგას, რომელიც გენერალური ‘დიზაინარის’ როლს 
ასრულებს და განაგებს მუსიკას, ლიტერატურას და ცეკვას. მაშინ, როცა თურქეთში 
რეჟისორის პროფესიას საკმარისი ყურადღება არ ექცევა. თეატრებში ეს „საქმე“ 
მსახიობებს აქვთ მინდობილი. ჩვენი ქვეყნის ბევრ უნივერსიტეტში არსებობს 
ფაკულტეტები, სადაც ხდება მსახიობების აღზრდა. სარეჟისორო ფაკულტეტი კი არ 
არსებობს, რაც ყოვლად წარმოუდგენელი რამ არის. სამწუხაროდ, თურქეთში დიდი 
ხანია დგას პროფესიონალი რეჟისორების პრობლემა. ჩვენთან მსახიობებს ზრდიან 
მსახიობები, თეატრებში კი სპექტაკლებს დგამენ დრამატურგები ანუ მწერლები.  
 ისინი, რომელთაც სურთ პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ და მიიღონ 
სერიოზული განათლება, იძულებულნი არიან საზღვარგარეთ გაემგზავრონ 
სასწავლებლად ან სარგებლობენ სახელოსნოებით, რომლებიც გახსნილია იმ 
რეჟისორების მიერ, რომელთაც საზღვარგარეთ მიიღეს განათლება, დაბრუნდნენ 
სამშობლოში და გახსნეს ზემოაღნიშნული სახელოსნოები. თუმცა, ასეთი სამუშაო 
გარემო საუნივერსიტეტო განათლებასთან შედარებით, ნაკლებად ნაყოფიერია. 
მაგრამ უიმედობამ არ უნდა შეგვიპყროს. ჩვენ და ჩვენი მსგავსი ადამიანები, 
რომელთაც მიიღეს შესაბამისი განათლება, უნივერსიტეტებსა და თეატრებში 
მოვიტანთ ახალ იდეებს, ახლებურ მიდგომას, ავამაღლებთ საზოგადოების 
ცნობიერების დონეს.  
 ამ ნაშრომში არის მცდელობა შევთავაზოთ თურქეთის რეალობას შესაბამისი 
რეჟისორული მეთოდი, რომლის საფუძვლადაც ავიღეთ ბ-ნ ზურაბ სიხარულიძის 
მეთოდი, (რომელიც, თავის მრივ, სტანისლავსკის სისტემას ემყარება). თავად ბატონმა 
ზურაბ სიხარულიძემ განათლება მიიღო ქვეყანაში, რომელსაც დიდი და 
ხ ანგრძლივი ს არეჟისორო ისტორია ა ქვს . ზემოაღნიშნული მიზნის 
განსახორციელებლად შევარჩიეთ ბეკეტის „თამაშის დასასრული“ და განვიხილეთ 
დროის კონცეფციის თვალსაზრისით. პიესა სცენაზე დაიდგა ამ მიმართულებით და 
შემოთავაზებული მეთოდით.  ნაშრომში შევეცადეთ განგვეხილა ძირითადი 
კანონები იმ მეთოდიკისა, რომელიც ღიაა სიახლეებისა და განვითარებისთვის.  
 სამუელ ბეკეტმა, ჩვენი აზრით, თეატრალური ხელოვნება აიყვანა ისეთ 
სიმაღლემდე, სადამდე მიღწევაც ძალიან ძნელია. მისი პიესები, როგორც შინაარსის, 
ასევე ფორმის მხრივ,  ხელოვნების მაღალი ნუმუშია. რეჟისორისთვის ბეკეტის 
პიესაზე მუშაობა თვალსაწიერის გაფართოებას ნიშნავს. ბეკეტი რეჟისორს 
შემოქმედებითი განვითარების დიდ შესაძლებლობებს სთავაზობს. ჩვენ მიერ 
შემოთავაზებული სარეჟისორო მეთოდი ხაზს უსვამს იმას, რომ ფორმა და შინაარსი 
არის ერთი განუყოფელი მთლიანობა .  სწორედ ეს არის ერთ -ერთი 
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უმნიშვნელოვანესი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ავირჩიეთ ჩვენი სადისერტაციო 
ნაშრომის თემად ბეკეტის პიესა. მის პიესებში ფორმა და შინაარსი განუყოფელია, ერთ 
მთლიანობას ქმნის. ბეკეტის პიესებზე მუშობისას შინაარსზე უნდა მოახდინოთ 
ფოკუსირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაინახავთ სცენაზე უაზროდ მოსიარულე 
მსახიობებს. ამავე დროს ფორმაზეც უნდა გააკეთოთ აქცენტი, რადგანაც ბეკეტის 
ნაწარმოებებში  თითოეული სასცენო სიტუაცია სასცენო რეალიზაციის პლასტიკურ 
პოტენციალს შეიცავს.ჩვენი სარეჟისორო მეთოდი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხაზს 
უსვამს ფორმისა და შინაარსის უცილობელ მთლიანობას. ამის გადმოსაცემად 
ბეკეტის პიესაზე არჩევანის შეჩერება ნამდვილად ზუსტი მიგნება იყო.  
 „თამაშის დასასრული“  ბეკეტის ერთ-ერთი საინტერესო პიესაა. „გოდოს 
მოლოდინის“  შემდეგ ყველაზე ცნობილია და ხშირად იდგმება სცენაზე. მთავარი 
მიზეზი, თუ რატომაც ავარჩიეთ აღნიშნული პიესა, არის ის, რომ „თამაშის 
დასასრულის“ სცენური განხორციელების პოტენციალი უსასრულოა და რეჟისორს 
უფართოებს თვალსაწიერს. პიესის პერსონაჟები უნიკალურები არიან. თემა 
უნივერსალურია. ფორმას აქვს უნაკლო ‘მინიმალური’ სტრუქტურა. ბეკეტის სხვა 
პიესების მსგავსად, „თამაშის დასასრულიც“  გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ 
შევქმნათ სპექტაკლის ჩვენეული გადაწყვეტა, მოვძებნოთ უნიკალური და 
ინდივიდუალური ინტერპრეტაცია .  პიესა შეიცავს ‘გზავნილებს’ სხვა 
ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმართ , ის სავსეა ალუზიებით. მას აქვს  ძალიან 
დიდი პოტენციალი ჩვენი მეთოდის რელიზაციისათვის.   
 პიესის შერჩევის შემდეგ, მისი სიღრმისეული ანალიზისა და ინტერპრეტაციის   
ეტაპზე  გადავედით. მივხვდით, რომ პიესის შინაარსსა და ფორმაში დროის ფაქტორი 
უდიდეს როლს თამაშობს,  აქ  დროის ობიექტური ბუნების გააზრება  მის 
სუბიექტური განცდასთნ არის დაკავაშირებული.)  აქ ვხვდებით პერსონაჟებს, 
რომლებიც ცდილობენ დრო გაიყვანონ. მუდმივად წარსულზე ლაპარაკობენ, 
ცდილობენ სიკვდილისგან შორს იყვნენ. იმისათვის, რომ თავი დააღწიონ ტკივილს, 
სურთ, რომ დრო მალე გავიდეს. მეორე მხრივ, ხვდებიან, რომ დროის გასვლა მათ 
სიკვდილს აახლოებს და ამიტომ ცდილობენ დრო შეაჩერონ - წარსული გაიხსენონ. 
დროისადმი ამბივალენტური  დამოკიდებულება , მის დაჩქარებისა და 
იმავდროული შეცერების ინტენცია  განსაკუთრებული დაძაბულობის ველს ქმნის, 
რაც რეჟისორის წინაშე საინტერესო ამოცანას აყენებს. ველაფერმა ამან განაპირობა ის, 
რომ ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომი დაკავშირებულია დროის ცნების გააზრებასთან, 
მის დრამატურგიულ და სცენურ რეალიზაციასთან.   
 პიესის რეჟისორისეული  ინტერპრეტაცია და მისი სასცენო სიცოცხლის 
პლასტიკური პოტენციალის ხედვა  შეიძლება შევადაროთ საზღვაო ფარანს, 
რომლითაც გემის კაპიტანი ღამის სიბნელეში ცდილობს გზა გაიგნოს. რეჟისორი, 
რომელიც კომენტარს გააკეთებს, გზას აღარ დაკარგავს. ყოველი სცენა, ყოველი 
სიტუაცია, ყოველი არჩევანი დაკავშირებულია პიესის რეჟისორისეულ ხედვასთან. 
ზოგი ამ ხედვას მისდევს,  ზოგი წინააღმდეგობაში მოდის მასთან. ჩვენს 
სადისერტაციო ნაშრომში საუბარია იმაზე, თუ რა არის რეჟსიორის ინტერპრეტაცია, 
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მისი ხედვა, როგორ იქმნება ის და როგორ გადაეცემა მაყურებელს. შეიძლება ითქვას, 
რომ ყველაფერი ამ ინტერპრტაციასთან არის დაკავშირებული. სპექტაკლში 
გამოყენებული კოსტიუმები, დეკორაცია, მუსიკა და სხვ. ყველაფერი ერთი მიზნის 
მიღწევას, რეჟისორის ხედვის ხორცშესხმას ემსახურება. თუ წარმოდგენის ბოლოს 
მაყურებელი გაიგებს ან იგრძნობს რეჟისორის ჩანაფიქრს, ჩვენი აზრით, სპექტაკლი 
წარმატებული იქნება. ამგვარად, ჩვენს მეთოდში  „წარმატება“ კონკრეტული 
ჩანაფიქრისა და ხედვის განხორციელებას წარმოადგენს.   
 ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალს თუ მივადევნებთ თვალს, ნაბიჯ-ნაბიჯ 
გავეცნობით ჩვენს რეჟისორულ მეთოდს: 

* პიესის არჩევა; 
* პიესის ანალიზი; 
* პიესის კომენტირება და ინტერპრეტაცია; 
* პიესის სცენაზე გადატანა (რეპეტიცია) და სასცენო დიზაინი; 
* პიესის სცენაზე დადგმა; 

პიე სი ს ა ნ ალიზისთვის პირველი ნ აბიჯია მ წ ერლის გაცნობა , მი სი 
მსოფლმხედველობისა და აზროვნების გაგება. მწერლის გაცნობა პირველი პირობაა 
მისი ნაწარმოების გასაგებად. ამის გაკეთება საკმაოდ ძნელია, როდესაც საქმე ბეკეტს 
ეხება. მაგრამ რეჟისორი ვალდებულია, შეასრულოს ეს სამუშაო. ბეკეტის 
ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მოკლე მიმოხილვა სადისერტაციო ნაშრომის იმ 
თავში შემოგთავაზეთ, რომლის სახელწოდებაა „მოკლედ ბეკეტის შესახებ: ცხოვრება 
და შემოქმედება“.  
ბეკეტმა „თამაშის დასასრული“ 1955 წელს ფრანგულად დაწერა,  1958 წელს კი 
ინგლისურად თარგმნა. ჩვენს ნაშრომში  მწერლის ინგლისური ვერსია გამოვიყენეთ. 
სპექტაკლი კი თურქულ ენაზე დავდგით. ამისათვის გავეცანით აბეთ ლიმანის (1993) 
და უღურ უნის (1993) თურქულ თარგმანებს. თუმცა  დასადგმელად  ცნობილი 
მსახიობის, რეჟისორისა და მთარგმნელის გენჯო ერქალის მიერ 2005 წელს 
შესრულებული  თარგმანი გამოვიყენეთ, რადგან დანარჩენ თარგმანებთან 
შედარებით, ის უფრო აქტუალურია, უფრო შეეფერება სასცენო ენას, წყაროსავით 
მოედინება და სიტყვებით თამაშის მეტ საშუალებას იძლევა.  
ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის ფილოსოფიურ ფონს ქმნის თავი: „რა არის დრო?“, 
სადაც საუბარია იმის შესახებ, რომ ბეკეტი პიესაში დროის მისეულ გააზრებასა და 
განცდას ჩააქსოვს. ბეკეტის „დროის ფილოსოფიის“ წვდომისათვის ნაშრომში 
ისტორიულ ჭრლიშია  განხილულია სამეცნიერო-ფილოსოფიური შეხედულებები 
დროის რაობის შესახებ. ამგვარად, აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
დროის არსის სიღრმისულ გააზრებას, ამ კუთხით ჩვენი თვალსაწიერის 
გაფართოვებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სარეჟისორო ინტერპრეტაციისათვის, 
რადგან ის უნდა იყოს თანმიმდევრული,  დასაბუთებული და ამასთანავე 
ორიგინალურიც.  
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თავში „„თამაშის დასასრულის“ დროზე ორიენტირებული განხილვა“ საუბარია იმის 
შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება დროის გააზრებას დრამასა და თეატრში, 
შემდეგ კი, ამავე კუთხით განხილულია ბეკეტის „თამაშის დასარული“.  
თავში „სცენაზე დადგმის მეთოდის შეთავაზება“ მოცემულია გზა, რომელსაც უნდა 
მიჰყვეს რეჟისორი. ტექსტის ანალიზისას. ასევე განხილულია კონსტრუქტივისტული 
მეთოდის არსი; განმარტებულია ზოგიერთი ცნება და წარმოდგენილია რეჟისორის 
გეგმა. ამ თავში დეტალურად არის საუბარი იმის შესახებ, თუ რაზეა პიესა და რას 
წარმოადგენს მისი სარეჟისორო ინტერპრეტაცია. ეს თავი საინტერესოა ფორმის 
თვალსაზრისითაც, რადგანაც მოიცავს იმასაც, თუ როგორ უნდა გადმოიცეს 
რეჟისორის ორიგინალური ინტერპრეტაცია, რომელიც  ფორმისა და შინაარსის 
ჰარმონიულობას განაპირობებს. ამ თავის დასასრულს  რეჟისორი უკვე მზად არის 
კომენტარისთვის. მან უკვე გააკეთა კომენტარი. ახლა კი დადგა დრო, რომ 
აღნიშნული კომენტარი განხორციელდეს სცენაზე ანუ მიიღოს კონკრეტული სახე.   
თავში - „მეთოდის გამოყენება: თამაშის დასასრული“ დეტალურად არის აღწერილი 
„თამაშის დასარულის“ რეპეტიციის პროცესი. გადმოცემულია, თუ როგორ ხდება 
რეჟისორის ინტერპრეტაციის  სცენაზე განხორციელება–გადატანა. აღწერილია, თუ 
როგორ არის დაყოფილი პიესა სიტუაციებად, როგორ მიმდინარეობს  მსახიობებთან 
მუშაობა, როგორია იქმნება სასცენო ეფექტები, დეკორაცია, კოსტიუმები, 
აქსესუარები, და როგორ უკავშირდება   ყოველივე ეს რეჟისორის ხედვას.  
დასკვნით თავში კი მოცემულია  კვლევისა და დადგმის პროცესის ზოგადი შეფასება. 
მოკლედ არის შეჯამებული მეთოდი. რა თქმა უნდა, რეჟისორის სადადგმო მეთოდი 
ვრცელი თემაა და სცილდება სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებს. ჩვენ შევეცადეთ, 
შემოგვეთავაზებინა ამ მეთოდის ძირითადი წესები.  ყველა მეთოდის მსგავსად, ჩვენ 
მიერ შემოთავაზებული მეთოდიც ღიაა ცვლილებებისთვის, ის შეიძლება 
განვითარდეს გამოცდილების შეძენასთან ერთად. ვინც გამოიყენებს ამ მეთოდს, 
შეუძლია საკუთარი წვლილი შეიტანოს მის განვითარებაში.  

1. ბეკეტის ცხოვრება და შემოქმედება 

ბეკეტი დაიბადა 1906 წელს ირლანდიაში, დუბლინის გარეუბანში, მორწმუნე 
პროტესტანტის ოჯახში. განსაკუთრებით დიდი რწმენით დედა გამოირჩეოდა. 
ბეკეტმა 1927 წელს დაამთავრა დუბლინის სამების კოლეჯის რომანული ენების 
ფაკულტეტი. 1928 წელს კი პარიზის  ყველაზე პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში 
ინგლისურის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. აქ გაიცნო ჯეიმს ჯოისი. 1930 წელს 
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გამოაქვეყნა ლექსი Whoroscope.  1932-1937 წლებში ცხოვრობდა ლონდონში. 1934 წელს 1

ლონდონში გამოაქვეყნა More Priks Than Kicks (მეტად ყეფს, ვიდრე კბენს)  ხოლო 1938 
წელს Murphy(მერფი).  1937 წელს დასახლდა პარიზში.  

მეორე მსოფლიო ომის დროს ბეკეტი მონაწილეობას იღებდა საფრანგეთის 
წინააღმდეგობის მოძრაობაში. გესტაპოსგან თავდაღწევის მიზნით, იგი 1943 წელს 
გარბის საფრანგეთის სამხრეთში - ვოკლუზში, სადაც ორ წელიწადს რჩება. ამ ორი 
წლის განმავლობაში დღისით სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, 
ღამღამობით კი წერს რომანს სახელწოდებით Watt (ვუოთი, გვარია). როცა ომი 
დასასრულს მიუახლოვდა, იგი პარიზში ბრუნდება. გადაწყვეტს, რომ წეროს უფრო 
მარტივად და იოლად, შედეგად,   იწყებს ფრანგულად წერას. ქმნის ტრილოგიას, 
რომელიც შედგება რომანებისგან - Molloy (მოლოი, 1951),  Malone Meurt ( მალონი 
კვდება, 1951) და L’innommable (უსახელო, 1953). 

„გოდოს მოლოდინი“ 1953 წლის იანვრის თვეში წარმატებით დაიდგა 
პარიზში, რამაც ბეკეტს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. 1966 წლიდან მოყოლებული 
თვითონ დგამდა თავის პიესებს მსოფლიოს ხვადასხვა ქვეყნის  სცენაზე. იგი თავს 
არიდებდა სატელევიზიო და რადიო გადაცემებს, პრესას, კორესპოდენტებს, 
ფოტოგრაფებს. 1969 წელს გახდა ნობელის პრემიის ლაურიატი. 1938 წელს გაიცნო 
მომავალი მეუღლე სუზან დუმენილი და მასთან ერთად ცხოვრობდა პარიზში 
სიკვდილამდე.   2

ბეკეტის ლიტერატურის სამყაროში შემოსვლა დაკავშირებულია ჯეიმს 
ჯოისის სახელთან. ახალგაზრდა ბეკეტს, ეროვნებით ირლანდიელს,  რომელიც  
უცხო ქალაქში ცხოვრობდა, ალბათ, სურდა ჯოისის გაცნობა, რომელიც იმ დროს 
მსოფლიოში სახელგანთქმული მწერალი იყო. მისი პირველი ლიტერატურული 
ექსპერიმენტიც სწორედ ჯეიმს ჯოისის სახელთან არის დაკავშირებული - Dante... 
Bruno... Vico... Joyce (დანტე..., ბრუნო... ვიკო... ჯოისი, 1929). ეს ნაწარმოები  ჯოისის 
გარშემო თავმოყრილი მწერლების მიერ დაიწერა. ერთი თავი ბეკეტს ეკუთვნის. 
პირველი ნაწარმოები, რომელიც დამოუკიდებლად გამოაქვეყნა არის Whoroscope 
( 1930). ერთი წლის შემდეგ აქვეყნებს წიგნს - Proust (პრუსტი), სადაც თავმოყრილია 
კრიტიკული სტატიები პრუსტის შესახებ, რითაც იპყრობს ყურადღებას და 
კრიტიკოსების დადებით შეფასებას იმსახურებს. მიუხედავად იმისა, რომ 
ნაწარმოების ენა ძალიან რთულია, რის გამოც მან კრიტიკაც დაიმსახურა, ეს ნაშრომი 
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აქ ვეცნობით ხელოვნების ბეკეტისეულ 
გაგებას. შეიძლება ითქვას, რომ მთელს ნაშრომში  საუბარია იმის შესახებ, თუ 
როგორი უნდა იყოს ლიტერატურა.   

   ბეკეტის ადრეული ნაწარმოებების მთავარი თავისებურება ჯოისის მიბაძვაა. 
მისი თხზულებები ძნელად გასაგები ენით იწერება. რომანში - Dream of Fair to Middling 
Women („ოცნება ლამაზ და არც იმდენად ლამაზ ქალებზე“) - ჯოისის ძლიერი გავლენა 

 აღნიშნული სახელწოდება სიტყვათა თამაშია, რომელიც რენე დეკარტეს ცხოვრების 1

გარემოებებს უკავშირდება. მისი თარგმნა შეუძლებელია, ამიტომ ინგლისური სახელწოდებით 
ვტოვებთ.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett2
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იგრძნობა. ბეკეტი იგი იგონებს ახალ სიტყვებს, ადგენს გრძელ და რთულ 
წინადადებებს, რომლებსაც დასასრული არ აქვთ; იყენებს ლათინურ გამოთქმებს. 
რომანში - Murphy („მერფი“) ჩვენ ვხედავთ მწერალს, რომელიც ეძებს საკუთარ ენას. 
აღნიშნულ რომანში ბეკეტმა საკუთარი ფილოსოფიური შეხედულებები გამოხატა. ეს 
არის ერთგვარი გზავნილი დეკარტესადმი, რადგან მთავარ გმირში ბეკეტმა სულისა 
და ს ხ ეულის დაცილები ს პრობლემ ა ა ს ა ხ ა (დეკ არტეს არს ებობი ს 
დასადასტურებლად ხომ მხოლდო აზროვნების ფაქტი სჭირდება!). ბეკეტის რომანი  
Watt („უოუთი“)  სრულიად განსხვავებულია, აქ მწერალი მაქსიმალურად სადაა და 
ბუნებრივი, ის ცდილობს მიაგნოს „საკუთარ ხმას“, კომიკური მომენტებიც ბევრი აქვს, 
„უოთი“ ძალიან გულწრფელი ნაწარმოებია. არ ერიდება თქვას ყველაფერი რასაც 
ფიქრობს და რასაც გრძნობს მარტივად და გახსნილად.  ცოდნას და განათლებას 
სტრატეგიულად „შოუსა და სანახაობისთვის“ არ იყენებს, მას სურს საკუთარი თავი 
გამოხატოს , საკუთარი ხმა იპოვნოს . ბეკეტის შემოქმედებაში უაღრესად 
მნიშვნელოვანია იუმორი , რომელიც მის ნაწარმოებებში უეცრად და 
მოულოდნელად იბადება. რომანის მთავარი გმირის -  უოუთის სახე, მისი 
მოქმედება და  ენა ბეკეტის სპეციფიკური იუმორის დემონსტრაციაა, რომელიც ასე 
უხვია მის დრამატურგიულ ნაწარმოებებში.   

ბეკეტის შედევრად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მისი ტრილოგია. აქ მან საკუთარ 
ენას მიაგნო. მანამდე მწერალი პირველ პირში არ წერდა, ახლა კი პირველ პირს – 
„მეს“ დაუბრუნდა. მაგრამ ეს „მე“ ძალიან განუსაზღვრელია და საკამათოა, თუ ვინ და 
რა არის ეს ბეკეტისეული „მე“. ერთი ხმისგან შედგება თუ რამდენიმესგან. ამ სამი 
რომანის პერსონაჟები ერთი ადამიანის სახესხვაობას უნდა წარმოადგენდენ. 
მთხრობელები სწრაფ ფიზიკურ კოლაფსს განიცდიან. მათი არსებობის ერთადერთი  
მტკიცებულება მათი გონებაა. L’innommable (უსახელო) აღნიშნული კოლაფსის 
მწვერვალია. აქაც, ისევე როგორც ბეკეტის ბევრ ნაწარმოებში, მთხრობელი იგონებს 
ამბებს, წარმოთქვამს გრძელ მონოლოგებს, რათა გაუძლოს სიჩუმეს და სიცარიელეს. 
ამ თვალსაზრისით, ბეკეტისთვის წერა ინტელექტუალური საქმიანობის ფარგლებს 
გარეთ გადის და ინსტიქტურ სახეს იძენს. ისევე როგორც ვირჯინია ვულფი წერს 
ერთ „რიტმში“, ასევე წერს ბეკეტი ერთი „გრძნობით“. 

პირველი პირის („მეს“) სახელით წერა  თვითანალიზის საზღვრებს 
აფართოებს. „კრეპის უკანასკნელ ფირშიც“ ამავე „მეზე“ ხდება ფოკუსირება.  1965 
წელს გადაღებულ „ფილმში“, რომელშიც ბასტერ კიტონი თამაშობს, ვიდეო-კამერა 
პერსონაჟებს აკვირდება, მაგრამ აქცენტი მაინც მჭვრეტელ სუბიქტზეა გადატანილი. 
ბეკეტის ბოლო პიესებში აქცენტირება ხდება გარე ხმაზე,  „მეს“ თვითდაკვირვება 
ევოლუციას განიცდის, ფიქრის უმაღლეს წერტილს აღწევს.  

ბეკეტს არ სურდა, რომ მისთვის ინტელექტუალი ეწოდებინათ. ჩვენ ვიცით, 
რომ მან ფილოსოფიური განათლება მიიღო, მაგრამ ერთ-ერთ ინტერვიუში მან 
აღნიშნა, რომ არ არის მოაზროვნე. მას წაკითხული ჰქონდა ჰაიდეგერი, მაგრამ 
აცხადებდა, რომ ვერ გაიგო ჰაიდეგერის ფილოსოფია. ბუნებრივია, რომ ბეკეტს 
აინტერესებდა ლიტერატურა და ფილოსოფია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის 
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ფაქტი, რომ მას უყვარდა ის მწერლები, რომლებიც მისგან განსხვავებულად 
აზროვნებდნენ და წერდნენ: დანტე, პრუსტი, რასინი. მათი ნაწარმოებების კითხვით 
დიდ სიამოვნებას იღებდა.  3

ბეკეტის მეუღლე - სუზანი - გარდაიცვალა 1989 წლის 17 ივლისს. ბეკეტი 
დაავადდა ემფიზემით და პარკინსონით. იგი მოხუცთა თავშესაფარში იმყოფებოდა. 
გარდაიცვალა 1989 წლის 22 დეკემბერს. ორივე განისვენებს პარიზში, მონპარნასის 
სასაფლაოზე. მათი საფლავი მოპირკეთებულია ნაცრისფერი მარმარილოთი, 
როგორც ეს ბეკეტს სურდა. 

1.1. ფორმისა და შინაარსის ერთიანობა  

ბეკეტი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ‘ენის ძიებითა’ და ‘ენასთან 
ბრძოლით’ იყო დაკავებული. მარტინ ესლინის აზრით, მას ენის წინააღმდეგობის 
დაძლევა და მისი დამორჩილება სურდა. ენისადმი დამოკიდებულება ქმნიდა, 
ფაქტობრივად, ბეკეტის ესთეტიკას. იგი ეძებდა  თავის ენას, თუმცა ამ დროს იმაზე არ 
ფიქრობდა, რომ რაიმე სიახლე დაემკვიდრებინა, იგი არც სათქმელის იდეალური 
ფორმით გადმოცემას ცდილობდა. ბეკეტისთვის მთავარი იყო მხოლოდ  ის 
გამოეთქვა, რასაც გრძნობდა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამიტომ ბეკეტის ცხოვრება და 
ფილოსოფია მისი სამწერლო ენისგან დამოუკიდებლად არ განიხილება. ენის შექმნის 
მიზანიც და მის მიერ შექმნილი ენაც  მისი განუყოფელი ნაწილია, რის გამოც ბეკეტის 
ნაწარმოებებს, ლექსებს, პიესებს აქვთ ცოცხალი და განვითარებადი სტრუქტურა. 
თუმცა, რაც არ უნდა ცვალებადი და ‘ევოლუციური’ იყოს ბეკეტის შემოქმედება,  
მისი ნაწარმოების ცნობა ერთბაშად შეიძლება. როგორც ჟილ დელეზი ამბობს, 
ბეკეტი, როგორც ყველა დიდი მწერალი, მხოლოდ ერთ ნაწარმოებს წერს.  

პრუსტის შესახებ წერილში ბეკეტი ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას: „ენა 
რომელიმე ზნეობრივსა თუ ესთეტიკურ სისტემაზე უფრო მნიშვნელოვანია. ფორმა 
შინაარსისგან განუყოფელია. ერთი მეორის გამოხატულებაა, სამყაროს სააშკარაოზე 
გამოტნაა. ირიბი და შედარებითი აღქმის ირიბი და შედარებითი გადმოცემაა.   ერთი 4

სიტყვით, ბეკეტისთვის ენა ფიქრისა და ანალიზის შედეგად კი არ იბადება, არამედ ის 
თვითონ არის აღქმის, აზროვნების შინაარსიცა და ფორმაც, მწერალი ჯერ იდეას კი 
არ ქმნის და შემდეგ კი არ იწყებს ფიქრს, როგორი ესთეტიკით, როგორი ფორმით 
გადმოვცე ეს ყველაფერიო, არამედ ერთდროულად ქმნის თავისი ნაწარმოების 
საზრისსაც და ფორმასაც, ზუსტად პიკასოს მსგავსად, რომლის მიერ ობიექტების 
აღქმის ფორმა არის  მისივე ესთეტიკა. 

 შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ბეკეტის ნაწარმოებების შინაარსი გაუგებარია და 
მხოლოდ „ფორმისგან შედგება“. მაგრამ ბეკეტის შემოქმედება ასე მარტივი არ არის. 
ნაცვლად იმისა, წინააღმდეგობა გაეწია გავრცელებული აზრისთვის, რომ 
„აღარაფერია სათქმელი“, ის სწორედ ამ აზრს ეყრდნობა: „სათქმელი აღარაფერია“.  
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ასე ქმნის ბეკეტი თავის ნაწარმოებებს. სათქმელი არაფერია, მაგრამ არსებობს 
გამოხატვის აუცილებლობა: არა არაფრისთვის ფორმის მიცემის, არაფრის შემოსვის 
მცდელობა, არამედ ახლიდან დაწყება..... თუ ვერაფერს ვაკეთებ,  ვეღარაფერს 
გადმოვცემ, უპირველეს ყოვლისა, ეს უნდა ვაღიარო და თავიდან დავიწყო... მისი 
შემოქმედებითი განვითარების მიზეზი სწორედ ამაში მდგომარეობს. ამიტომ არის, 
რომ მეოცე საუკუნის 30-იან წლებსა და 80-იან წლებში დაწერილ ნაწარმოებებს შორის 
უზარმაზარი განსხვავებაა. მწერალი რთული, მძიმე ენით იწყებს და ალიტერაციულ 
ლექსებამდე მიდის.... ცდა, ცდა და კიდევ ერთხელ ცდა....  

მისი შეხედულება ხელოვნებაზე მოკლედ ასე შეიძლება გადმოვცეთ: 
„ხელოვნება მარტოობის შემავსებელია“. რადგანაც, ბეკეტის აზრით, კომუნიკაცია არ 
არსებობს, იმიტომ, რომ საკომუნიკაციო არხები არ არსებობს. ჩვენ ან ჩვენთვის 
ვლაპარაკობთ და ვმოქმედებთ (ეს უაზრობაა, რადგან მსმენელი/მნახველი ამას 
დამახინჯებულად აღიქვამს) ან სხვისთვის ვლაპარაკობთ, ეს კი ტყუილია. ბეკეტს 
ცხოვრებაშიც უჭირდა ურთიერთობების დამყარება. მეუღლესთან ურთიერთობაც 
კომუნიკაციის არარსებობის პირობებში საუბრის გაგრძელებაზე ააგო. ლაპარაკი 
უაზრობაა, მაგრამ იძულებულებულნი ვართ განვაგრძოთ საუბარი. მისი 
ტრილოგია („მოლოი“, „მელონი კვდება“, „უსახელო“) მთავრდება შემდეგი 
წინადადებით: „აუცილებელია გაგრძელდეს, მე გავაგრძელებ, აუცილებელია 
წარმოთქვა სიტყვები, მანამ არსებობს სიტყვები, აუცილებელია გაგრძელდეს, 
შესაძლოა ყველაფერი დამთავრდა, შეიძლება უკვე ყველაფერი ითქვა... 
აუცილებელია გაგრძლედეს, მე გავაგრძელებ“. ის გარემოება, რომ ბეკეტს არ 
სწყინდება რაიმეს თქმა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა  უკვე ყველაფერი ითქვა, 
ის რომ ის მაინც აგრძელებს ლაპარაკს, როდესაც ლაპარაკი თითქმის შეუძლებელია, 
არის მწერლის ეთიკური მიგნება, მისი მორალური პოზიცია.   

ბეკეტის აზრით, ხელოვნების არსი, ძირითადად, შემოქმედებით პროცესში 
ვლინდება. ამასთან ხელოვანი (თვითონ ბეკეტი) უძლურია გააკონტროლოს ეს 
პროცესი, დაიმორჩილოს ობიექტი. რომელიც  გაურბის რეპრეზენტაციას. მწერალი  
სულ უფორ პასიურია, თითქოს აკვირდება, როგორ  კარგავს თანდათან ნებელობას 
და ‘პასიურად’ მიჰყვება პროცესს. როცა სუბიექტი ნებელობისგან თავისუფლდება, 
ობიექტიც თავისუფლდება მიზეზშედეგობრიობისაგან (მიზეზშედეგობრიობა 
დროისა და სივრცის ურთიერთკავშირში მოიაზრება). ნებელობითი სუბიექტის 
გაქრობა კარგად ჩანს შემდეგ ნაწყვეტში: „All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. 
No matter. Try again. Fail again. Fail better.”  (ყველაფერი ძველია. ახალი არასოდეს 5

არაფერი ხდება. როდესმე ნაცადი. ყოველთვის წარუმატებელი. მნიშვნელობა არა 
აქვს. ისევ სცადე. ისევ დამარცხდი. უკეთ დამარცხდი.) როგორც ხედავთ, აქ სუბიექტი 
არ არის, წინადადებები სრული არაა. თითქოს ენა თავისთვის ლაპარაკობს და 
დირექტივებს იძლევა. ხშირად გამოიყენება სიტყვა “Failed“ (ვერ შეძლება, ჩავარდნა). 
ეს არის სიტყვა, რომელიც გამოხატავს როგორც წარუმატებლობას, ვერ გაკეთებას, 

 Beckett, Samuel. Üçleme s. 434 (ყველაფერი ძველია. ახალი არასოდეს არაფერი ხდება. როდესმე 5

ნაცადი. ყოველთვის წარუმატებელი. მნიშვნელობა არა აქვს. ისევ სცადე. ისევ დამარცხდი. უკეთ 
დამარცხდი.)
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ვერ მიღწევას, ასევე მწერლის პირად თავგადასავალს, მის ესტეტიკური ინტუიციას 
თუ მრწამსს. ყველაფერი ამაოა, ტრილოგიის ხმის მსგავსად, დრო გადის, 
დასასრული ჩანს, მაგრამ დასასრული არ დგება და ასე გრძელდება ეს 
დაუსრულებლობა და, რა თქმა უნდა, სიჩუმე. ცხოვრების შესახებ ღრმა აზრი, მისი 
საიდუმლოების წვდომა, განსაკუთრებით, ბეკეტის  პიესებში არსებულ სიჩუმეში 
იმალება. გაჩუმება განუმარტებლისადმი დამორჩილებაა. თუ პრობლემაზე პასუხი 
არ არსებობს,  განმარტების გასაკეთებლად ძალისხმევა საჭირო აღარაა.  ასეთ 
სიტუაციას უნდა დაემორჩილო. აუხსნელის  წინაშე უნდა გაჩუმდე. აზრი სიტყვებსა 
და განსჯაში კი არ არის, ამ ორს შორის არსებულ სიცარიელესა და სიჩუმეშია.  

ბეკეტის შემოქმედების ფილოსოფიური საფუძვლები თუ კრედო სხვა 
ხელოვანთა შემოქმედების  საფუძვლებისგან განსხვავდება. მისი აზრით, მხოლოდ ის 
მხატვრული  პრინციპები ირღვევა, რომელთა რღვევა შესაძლებელი იყო, 
რევოლუციური ხელოვნების ჩათვლით.  თავად  ბეკეტი ყოველივე  „შესაძლებლის“ 
მიღმა გასვლაზე, შესაძლებელის  უარყოფაზე საუბრობს. პარადოქსული 
მდგომარეობაა:  შეუძლებლის საზღვრებში ყოფნა და იქ რაღაცის გაკეთება... 
შეუძლებელში შესაძლება... რევოლუციონერები ამ მიმართულებით საკმარისად 
რევოლუციურები არ იყვნენ, კონკრეტულ შედეგს ისახავდნენ მიზნად. ისინი 
აკეთებდნენ და ესწრაფვოდნენ იმას, რისი გაკეთებაც შესაძლებელია ანუ 
შესაძლებელის საზღვრებს არ სცილდებოდნენ. მათი პრინციპი იყო შესაძლებლის 
დარღვევა, შეცვლა ისე, რომ არ მოსწყვეტოდნენ შესაძლებლის საფუძველს, არ 
გასულიყვნენ მის მიღმა, არ დაეტოვებინათ შესაძლებლობის საზღვრები. ბეკეტი კი 
ფიქრობდა, რომ ხელოვნებაში საჭირო ოყო შესაძლებლის სფეროდან მთლიანად 
გასვლა, შეუძლებლობაში გადასვლა, მინიმუმ შეუძლებელის ძიება. 

ბეკეტს ხშირად ადარებენ სარტრს მათი ფილოსოფიური თვალსაზრისების 
სიახლოვის გამო. თუმცა ეს დიდი შეცდომაა. რადგან, ის რასაც ბეკეტი აკეთებს, 
სრულიად საპირისპიროა სარტრისა. მაგალითად, „გულისრევაში“ სარტრი რაღაცას 
ამბობს, განსაზღვრავს, აზრს ანვითარებს, მაგალითები მოჰყავს, წერს, რადგან ის 
მოაზროვნეა. ის თავის აზრებს დეტალურად აღწერს, რადგან სურს, რომ ყველამ 
გაიგოს. ბეკეტი მოაზროვნე არ არის, მას სურს, რომ იგრძნონ და არა გაუგონ.  

ბეკეტის შემოქმედების ანალიზი რთული საქმეა. ჩვენ უნდა მივიღოთ ბეკეტის 
ნიჰილისტობა და ისე წავიკითხოთ მისი ნაწარმოებები. მხოლოდ მაშინ შევძლებთ 
დავინახოთ უბედურებისა და მოწყენილობის მიღმა სხვა რამ, დავინახოთ აზრი. 
ფოკუსირება უნდა მოხდეს ტექსტის ფუნქციაზე და არა შინაარსზე. უნდა ვიფიქროთ 
არა იმაზე, თუ რისი ახსნა უნდა ჩვენთვის მწერალს, არამედ იმაზე, თუ რა გრძნობები 
მოაქვს ჩვენამდე....  ჩვენ ვიცით, რომ დერიდა გაურბოდა ბეკეტის შესახებ წერას, 
რადგან ბეკეტის შეხედულებები ძალიან ახლოს იყო მასთან.   ბეკეტის ფილოსოფიას 6

შესაბამისი პოზიციიდან თუ შევხედავთ, გაოცებას იწვევს ნიჰილისტი მწერლის მიერ 
ისეთი იუმორით სავსე ნაწარმოებების დაწერა, როგორიცაა „მოლოი“ და „მალონი 
კვდება“. ბეკეტის ნაწარმოებების, განსაკუთრებით პიესების, ფუნქციურობა, 

 Szafraniec, Asja. Beckett, Derrida, and the Event of Literature6

!  9



ინტერპრეტაციისთვის ღიაობა  და ამავე დროს ინტერპრეტაციისადმი მდგრადობა 
ქმნის პარადოქსს. ეს პარადოქსი დეკონსტრუქტივისტების ინტერესს იწვევს. ეს 
ბუნებრივია, რადგან ბეკეტი, თუ ერთი მხრივ  მოდერნისტია, მეორე მხრივ 
პოსტმოდერნისტია. რომელი მხრიდანაც არ უნდა გავაანალიზოთ, ბეკეტის ტექსტი, 
ის ახერხებს  აზრი შემოგვთავაზოს. ბეკეტის ტექსტისადმი გაჩენილ ყოველ კითხვაზე 
პასუხი ტექსტში არსებობს. კითხვისას შეკითხვა გებადებათ, ამის მერე გგონიათ, რომ 
მინიშნებებს იპოვით. მაგრამ ბეკეტს იმ შეკითხვის პასუხი უკვე მოცემული აქვს. ძაფის  
ბოლო თქვენ უკვე იცით. ტექსტი თქვენგან ორი ნაბიჯის მოშორებით დგას და 
გექმნებათ შთაბეჭდილება, რომ ის თქვენ გიცინით. გრძნობთ, რომ ტექსტი ისეთ 
რამეს გეუბნებათ, რაც უკვე იცოდით. სიბრძნის გამოჩენა არ დაგჭირდებათ. ბეკეტი 
იმის უფლებას არ მოგცემთ, რომ თქვათ, ეს მე აღმოვაჩინეო. იმიტომ, რომ ისედაც 
ყველაფერი ცხადია.  

ბეკეტის პირველი კრიტიკოსები მისი ახლობლები იყვნენ. მასზე დაიწყეს 
სტატიების წერა ლიტერატურის კრიტიკოსებმა, როცა ის ცნობილი გახდა. მისი 
ნაწარმოებები შეაფასეს როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კატასტროფობიულ, 
პოსტ-კატასტროფობიულ მსოფლიოზე ორიენტირებული. მისი შემოქმედება 
დეკონსტრუქტივისტების მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი და 
გაანალიზებული. ბეკეტს არ სურდა თავის ტექსტებზე საუბარი, კითხვებზე პასუხის 
გაცემა, რადგან პასუხი ყველა კითხვაზე  თავად ტექსტშია. ერთხელ, შეკითხვაზე, თუ 
რატომ დაიწყო პიესების წერა, ბეკეტმა უპასუხა: „ასე მოხდა“. ამ პასუხით ნათლად 
ჩანს, რომ ის ხელოვანის ინტუიციით მოქმედებდა. 

ბეკეტი ირლანდიელია, მაგრამ თავის ირლანდიელობას არასოდეს უსვამს 
ხაზს. მას მობეზრებული ჰქონდა ირლანდიაში არსებული ცენზურა, ტრადიციები და 
ფანატიზმი. მეორე მხრივ, ენა, რომელზეც წერს, ‘ირლანდიურია’. როცა ფრანგულად 
წერს, მაშინაც კი პერსონაჟებს ირლანდიურ სახელებს არქმევს: მერფი,  მოლოი, 
მალონი.  

ბეკეტის შემოქმედებას, განსაკუთრებით მის დრამატურგიას ფორმისა და 
შინაარსის მიხედვით მოკლედ თუ შევაფასებთ, დავინახავთ, რომ ის სამ საკითხზეა 
ორიენტირებული. ერთ-ერთი მათგანია ადამიანის შინაგანი სამყარო. ბეკეტის 
მარტოხელა პერსონაჟები, როგორც წესი, საკუთარი თავის ძიებაში არიან. ისინი 
თავის თავს უსვამენ კითხვას - „ვინ ვარ მე?“ ეს არის კითხვა იმ ადამიანისა, რომელსაც 
სურს საკუთარი თავის შეცნობა. მაგრამ ბეკეტის პერსონაჟების შინაგან  სამყაროში 
ისეთი ქაოსია, რომ პასუხს ვერ პოულობენ. ეს პერსონაჟები ცხოვრების განაპირას 
დგანან, ცხოვრების შიგნით ვერ შედიან. თავიანთი არსებობის, მოქმედების მიზანი 
რომც ვერ იპოვონ, ძიებას განაგრძობენ. თითქოს ეს მცდელობები მათი არსებობის 
მიზეზია. პერსონაჟები ერთ წუთში თუ ცხოვრების დიდ სურვილს გამოხატავენ, 
მეორე წუთში სიკვდილს ნატრობენ. ეს კონფლიქტი  გრძელდება მთელი პიესის 
მანძილზე. სანამ ეს კონფლიქტი გრძელდება, პერსონაჟები ცხოვრებას განაგრძობენ. 
ეს არ არის არჩევანი, ეს აუცილებლობაა. იმიტომ რომ ისინი ცოცხლები არიან.  
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 მეორე საკითხი, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს ბეკეტი, არის სამყაროს 
თვისებები. დრო არ მიედინება, სივრცე ერთ გეოგრაფიულ ან ისტორიულ ადგილში 
ვერ ეტევა. თავის პიესების ატმოსფეროს   დროისა და სივრცისგან დაცლილი, 
აბსტრაქტული სამყაროს ქმნის. დახურული თავშესაფარი „თამაშის დასასრულში“ 
თუ უკაცრიელი სანაპირო პიესაში „მოქმედება უსიტყვოდ“ ამ სამყაროს 
განასახიერებენ. ბეკეტის სამყარო ნამდვილი არ არის, სიმბოლოების სამყაროა. 
ნაწარმოებში არსებული ამ სიმბოლოების სამყაროს საერთო მხარე კი არის 
„მარტოობა“. პერსონაჟები, სადაც არ უნდა იყვნენ, მაშინაც კი, როცა სხვებით არიან 
გარემოცულნი, მაინც მარტონი არიან. ყველას სამყარო ‘ერთკაციანია’. ზოგი ქვევრში 
ცხოვრობს, ზოგი ნაგვის ყუთში, ზოგჯერ მათ ვხედავთ როგორც მხოლოდ 
მოლაპარაკე პირს (როგორც ეს არის პიესაში „მე არა“) . ბეკეტის მიერ შექმნილი 
სამყარო ფორმის თვალსაზრისით ზუსტია და უზადო: „ბედნიერ დღეებში“  ვინი 
პირველ მოქმედებაში წელამდე, მეორე მოქმედებაში კი კისრამდეა ქვიშაში 
ჩაფლული. ვგრძნობთ დროის უმოწყალო დინებას. სხვა რომელი სცენური ფორმით 
შეიძლება ასე სრულყოფილად გადმოიცეს სიკვდილთან მიახლოება?  
 მესამე საკითხი, რომელზეც აქცენტს აკეთებს ბეკეტი, არის ღმერთის ცნება. 
თუმცა ეს საკითხი პირდაპირ არ გამოაქვს საკამათოდ. პიესებში ვხედავთ ღმერთის 
სხვადასხვა გამოვლინებას. ზოგჯერ ღმერთი იმედია, როგორც ეს არის „გოდოს 
მოლოდინში“. ზოგჯერ ღმერთი „დრო“ და „ბუნებაა“, როგორც ეს არის „თამაშის 
დასასრულში . “ „უსიტყვო მოქმედებაში“ ღმერთი გვევლინება ციდან 
გადმოკიდებული თოკისა და  წყლის მათარას სახით. აიშეგულ იუქსელის აზრით,  
როდესაც ბეკეტი 50 წელს გადასცა, დიდ სინანულს განიცდიდა იმის გამო, რომ 
სიყვარულს აქცია ზურგი. „სიყვარული ალბათ იმიტომაა ღირებული, რომ შეუძლია 
მარტოობის გაზიარება, ტკივილის გაზიარება, როდესაც სხვასთან ერთად ხარ, დრო 
სწრაფად გადის“‑ - წერს აიშეგულ იუქსელი. ჩვენი აზრით, ტკივილის განცდასა და 7
ბედნიერებას შორის წონასწორობის დაცვაში სიყვარული და სინდისი გვეხმარება, 
რომლებიც ღვთის გამოვლინებებია ამქვეყნად. ბეკეტის მიერ 1972 წელს 
ინგლისურად დაწერილი პიესა „მე არა“ მთავრდება რეპლიკით  – „ღმერთი 
სიყვარულია.“‑  მაშინ, როდესაც პოცოსა და ლაკის ერთმანეთი სძულთ, ვლადიმერსა 8
და ესტრაგონს ერთმანეთთან სიყვარული აკავშირებთ. ვლადიმერისა და 
ესტრაგონისგან პოცოს სინდისი  განასხვავებს. სწორედ ასეთია კავშირი, რომელსაც 
ჩვენ ბეკეტთან ვამყარებთ. რეჟისორს ამ პიესასთან საკმაოდ სუბიექტური 
დამოკიდებულება აქვს. ეს ურთიერთობა თავიდან  პიესისადმი ინტერესის 
გამოვლენაში მჟღავნდება. პიესა საინტერესოა მას შემდეგ, რაც რეჟისორი პიესაზე 
მუშაობასა და მის გაგებას იწყებს, უყვარდება ის. მუშაობის შემდეგ ეტაპზე, როდესაც 
რამდენჯერმე წაიკითხავს ტექსტს, შეიძლება რეჟისორს გაუჩნდეს მობეზრების 
განცდა, ზიზღიც კი, განსაკუთრებით შემოქმედებითი პროცესის დაწყებამდე. 
როდესაც დაიწყება შემოქმედებითი პროცესი, რეჟისორი ჩასწვდება ტექსტის 

 იუქსელი ა. „სამუელ ბეკეტის თეატრი“, გვ.1197

 ბეკეტი ს. ყველა პატარა პიესა, გვ.2448
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სიღრმეს, დაიწყებს სუბიექტური გამოცდილებისა და აზროვნების შესაბამისად 
ტექსტის კომენტირებას, მობეზრებისა და სიძულვილის განცდა ადგილს უთმობს 
სიყვარულს. რეჟისორი უკვე მჭიდრო კავშირს ამყარებს ტექსტთან და იწყებს მასთან 
ერთად ცხოვრებას. ეს პროცესი გრძელდება პრემიერამდე ანუ პიესის მაყურებელთან 
შეხვედრამდე. როდესაც პიესა და მაყურებელი ერთმანეთს ხვდებიან, რეჟისორის 
პიესასთან დამაკავშირებელი ძაფები წყდება. ერთი შეხედვით, რეჟისორი 
თავისუფლდება, ეს ზემოთ ნახსენები კავშირის დასასრულია. რეჟისორი უკვე  სხვა, 
ახალ, პიესასთან დაამყარებს კავშირს. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ერთი და 
იმავე დროს რეჟისორს არ შეუძლია რამდენიმე პიესა დადგას სცენაზე.  

2. რა არის დრო? 

        როგორც ზემოთ ვთქვით, ბეკეტის შემოქმედებაში რამდენიმე ძირითადი 
პრობლემა იკვეთება –  ადამიანი (მისი მარტოობა , თვითშემეცნება და 
თვითშეფასება), სამყაროს თვისებები (დრო და სივრცე) და ღმერთი (რასაც ბეკეტი 
პირდაპირი მსჯელობის თავიდან არიდებით აკეთებს). ამ სამიდან ბეკეტის 
ნაწარმოებების გასაგებად დროის მისეულ ინტუიციას საკვანძო ადგილი უკავია. ამ 
თავში სწორედ დროის ცნებას შევეხებით. ჩვენი მიზანი არ არის დროის ახალი 
გაგების შემოთავაზება. ეს არის მცდელობა უკეთ გავიაზროთ ბეკეტის პიესა და 
ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი სარეჟისორო თვალსაზრისი, პიესის მოვლენათა ხედვა. 
სხვაგვარად, დროის ცნების ხელახალი გააზრების მცდელობა გასცდებოდა ამ 
ნაშრომის ფარგლებს. როდესაც რეჟისორი პიესაზე მუშაობას იწყებს, მის გააზრებას 
ცდილობს, ის ეყრდნობა თავის ინტელექტუალურ გამოცდილებას და, ამასთანავე, 
სწავლობს მის თავლსაზრისთან ახლოს მდგომ ავტორთა თვალსაზრისებს, 
ცდილობს ჩაწვდეს მათ ნააზრევს. ამით ის თავის პოზიციას ამყარებს და თავის ხედვას 
ამდიდრებს.სარეჟისორო ინტერპრეტაციაზე  შეიძლება გავლენა მოახდინოს 
საგაზეთო ინფორმაციამ, უცაბედად მოსმენილმა სიმღერამ, თუ რაიმე სხვა 
შემთხვევითმა მოვლენამაც. რეჟისორის ინტერპრეტაციას მოგვიანებით შევეხებით. 
ახლა კი ყურადღებას შევაჩერებთ დროის ფენომენის, მისი საზრისის  გააზრებაზე, 
რათა ჩვენთვის გადავწყვიტოთ, რა არის ბეკეტთან დრო.  დროის ბუნების, მისი 
ცნების შემდგომი ანალიზი, ძირითადად, ეფუძნება ეროლ ანარის სტატიას 
„გამოკვლევა დროის ცნების შესახებ“. 
 ავგუსტინე, კანტი, ჰაიდეგერი, ჰეგელი, არისტოტელე, ნიუტონი და სხვა 
მოაზროვნენი და მეცნიერნი წერდნენ და ფიქრობდნენ დროის ცნებაზე. დროის 
არსის გაგება ძალზე რთულია. ჩემი აზრით, იმისათვის, რომ გაიგო თუ რა არის 
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დრო , ერთდროულად უნდა გქონდეს მისი როგორც სამეცნიერო , ისე 
ფილოსოფიური ხედვა.  9

 „რა არის დრო? თუ არავინ მკითხავს, ვიცი, რაც არის. მაგრამ თუ მოვინდომებ, 
რომ ვინმეს განვუმარტო, უკვე აღარ ვიცი.... დარწმუნებული ვარ, თუ დრომ არ 
განვლო, წარსული დროც არ იარსებებს, რაღაც თუ არ მოვიდა, მომავალი დრო არ 
იარსებებს. როგორ ხდება, რომ არსებობს წარსული და მომავალი? წარსული უკვე 
აღარ არსებობს. მომავალი ჯერ არ არსებობს, აწმყო კი მუდამ არსებობს. თუმცა, თუ 
აწმყო წარსულად არ იქცა, აწმყო კი არა, უსასრულობა იქნება. ესე იგი, იმისათვის, 
რომ იყოს აწმყო, საჭიროა ის წარსულად იქცეს. ვსვამთ კითხვას: როგორ შეიძლება 
ვილაპარაკოთ აწმყოს არსებობაზე, რომელიც განწირულია გაქრობისთვის? ე. ი. 
დრო არსებობს იმდენად, რამდენადაც არარსებობას ექვემდებარება“ , წერდა 10

ავგუსტინე.  
  ა ვ გ უ ს ტ ი ნ ე მ დ რ ო ი ს ფ ე ნ ო მ ე ნ ი თ ა ვ ი ს ი ფ ი ლ ო ს ო ფ ი ი ს 
შესაბამისად,მეტაფიზიკურ სიბრტყეზე  გაიაზრა და თავი აარიდა მის ზუსტ 
განსაზღვრებას.  ის უფრო მეტს წერდა იმაზე, თუ რა არ არის დრო, ვიდრე იმაზე, თუ 
რა არის ის. ავგუსტინე აღიარებდა, რომ დროის საწყისი წერტილი სამყაროს საწყისი 
წერტილია. მისთვის ეჭვს გარეშე იყო ის გარემოება, რომ როგორც სამყაროს, ასევე 
დროის შემქმნელი ღმერთია. 
 ფრანგი ფიზიკოსი ეთიენ კლეინიც ცდილობს განმარტოს დრო. შედეგად ის იმ 
დასკვნამდე მიდის, რომ შეუძლებელია დრო განსაზღვრო როგორც ერთი 
მთლიანობა:  

1. (დრო) არსებობს (მიედინება) მაშინ, როცა სხვა არაფერი არსებობს; 
2. ეს არის პროცესი თანმიმდევრული მოვლენებისა; 
3. ეს არის მომავალი, რომელიც მოდის; 
4. დრო ბუნებამ შექმნა, რათა გაგვიადვილოს ცხოვრება, რომ ყველაფერი 

ერთდროულად არ მოხდეს.  11

მაშასადამე, დროის განსაზღვრა პრობლემატურია, ისევე, როგორც იმის გააზრება, 
აქვს თუ არა მას ერთიანი დაუნაწევრებელი და მთლიანი არსი, ფიზიკური მოვლენაა 
ის თუ ფსიქიკური. როდესაც დროის ცნებაზე ვიწყებთ ფიქრს, წარსული გვახსენდება, 
რადგან დრო წარსულთან მიმართებაში ვლინდება. დრომ ადამიანების ცხოვრებაზე 
„წარსულში“ მოახდინა გავლენა. წარსულმა დრომ განვლო, მან ადამიანი შეცვალა, 
მოვლენებისადმი დამოკიდებულებაც შეუცვალა. ასეთი რამ მომავალ დროს არ 
ეხება. ამიტომ, როცა დროს ვახსენებთ, მომავალზე კი არა, წარსულზე ვფიქრობთ. 

ბევრი რამ შეიძლება ვისწავლოთ დროის შესახებ არსებული სამეცნიერო 
შეხედულებებისაგან. ქვემოთ შევჩერდებით იმაზე, თუ რა წვლილი შეიტანეს 
მეცნიერებმა დროის გააზრებაში. ოღონდ იმისათვის, რომ გავიგოთ ფენომენი, 
როგორიცაა დრო , გვჭირდება როგორც მეცნიერული განათლება , ასევე 

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html9

 İtiraflar, Augustinus, s. 354-43010

 http://www.derindusunce.org/2010/09/06/fizikcilerin-zamani/11
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ფილოსოფიური კრეატიულობა. წარსული საით მიდის? წარსულში დაბრუნება 
შესაძლებელია? ანდა მომავალში „გადახტომა“? გალაქტიკის უშორესი 
წერტილებიდან ვარსკვლავები სინათლეს გვიგზავნიან, ეს სინათლე ჩვენამდე ასი 
ათასი წლის მერე აღწევს. ასი ათასი წლის წინანდელი გამოსხივების ნახვა ძალიან 
მომაჯადოებელია. თითქოს დროის მანქანაში ვსხდებით და გალაქტიკას ასი ათასი 
წლით წარსულში მივყავართ, ერთსა და იმავე დროს აწმყოშიც ვართ და წარსულშიც, 
რომელსაც ათასობით წლის წინ გამოსხივებული შუქი გვაკავშირებს. თუ მხოლოდ 
აწმყოში ვცხოვრობთ, წარსულს და მომავალს რა ადგილი უკავია ამ რეალობაში? 
როგორც ვხედავთ, თუ ჩვენ გვინდა, დროის ცნება განვსაზღვროთ, უნდა დავსვათ 
ბევრი კითხვა და პასუხებით გავიკვლიოთ გზა.    12

კლეინი ამ საკითხზე წერდა : „ბოლოს უნდა აღვნიშნო , რომ დრო 
პარადოქსულია, ქრება. წარსული უკვე აღარ არსებობს, მომავალი კი ჯერ არ 
დამდგარა, აწმყო კი დადგომისთანავე დამთავრებისკენ, გაქრობისკენ არის 
მიმართული. როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დროის არსებობა, რომელიც 
არარსებობასთან ასე ახლოა? როგორც ვიტგენშტეინი ამბობს: „სად მიდის აწმყო, 
რომელიც წარსულად იქცევა? სად არის წარსული?  აი, ეს არის ფილოსოფიის 
ყველაზე დიდი სისუსტე“  13

ნიუტონის შეხედულება სამყაროზე დეტერმინისტულია. მისი აზრით, ყველაფერი 
დაგეგმილი და დაანგარიშებულია. ნიუტონი სამყაროს საათს ამსგავსებს. ეს 
მიმსგავსება ზუსტად მიესადაგება პიესას, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ. 
„თამაშის დასასრული“ ‘დანადგარზე’ გამართული სპექტაკლია. ყველაფერი ძალიან 
მექანიკურია. ნიუტონთანაც დრო წარსულიდან მომავლისკენ მიედინება მუდმივი 
სიჩქარით. დრო  სივრცისა და ობიექტებისგან დამოუკიდებელი განზომილებაა. 
დროის ბუნების გააზრების ისტორიაში ნიუტონის მნიშვნელოვნი დამსახურებაა 
დროის მოძრაობასთან დაკავშირება: „აბსოლუტური, ჭეშმარიტი და მათემატიკური 
დრო თავისი ბუნების შესაბამისად გაწონასწორებულად მიედინება. რაიმე გარე 
მოვლენასთან კავშირი არ აქვს. სხვაგვარად მას ჟამი ეწოდება. ფარდობით, 
განსაზღვრულ და ძირითად დროს აქვს გარკვეული განზომილებები: საათი, თვე და 
წელიწადი.“   14

ნაშრომში „დროის ხანგრძლივობა სივრცეში“ მოცემულია სივრცობრივი დროის 
მათემატიკური მოდელი. ამ თვალსაზრისის თანახმად, სამყარო შედგება სივრცის 
სამი განზომილებისა და დროისგან, რომელიც მეოთხე განზომილებას ქმნის. 
აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის თანახმად, დედამიწის მიზიდულობას 
(გრავიტაციას) შეუძლია დრო მოდრიკოს. ყველანაირი მასა სივრცეში  ადგილს 
იკავებს, ეს კი იწვევს სივრცობრივი დროის მოდრეკას. სივრცობრივი დროის 
მოდრეკა კი ხდება მიზეზი საგნების დახრილ ორბიტაზე მოძრაობისა. სწორედ ამას 
ვუწოდებთ დედამიწის მიზიდულობას. წარმოვიდგინოთ სწორი საწოლი. ამ საწოლს 

 Anar, Erol. http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html12

 http://www.derindusunce.org/2010/09/06/fizikcilerin-zamani/13

 Newton, Isaac. Mathematical Principles of Naturel Philosophy, Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica, Inc.14
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დაჭმუჭნული ზეწარი გადავაფაროთ. ჩავთვალოთ, რომ ეს ზეწარი სივრცობრივ-
დროითი სიბრტყეა. ახლა ამ სიბრტყეზე დადეთ რკინის ბურთულა, რომელიც 
სიმბოლურად განასახიერებს პლანეტას. ბურთულა ზეწარში ჩაეფლობა და 
წარმოშობს ჩაზნექილ ადგილს, ზეწარსაც მოდრეკს. დროის მოდრეკაც ასე შეიძლება 
მასის საშუალებით, რომლის სიმბოლოცაა რკინის ბურთულა. მასის ზრდა ამ მასის 
სივრცობრივი დროის სიბრტყის დახრას ზრდის.  15

 ფიზიკაში ეს საკითხი ნიუტონიდან იწყება და აინშტაინით მთავრდება. რადგან 
ნიუტონის სამყაროს უცვლელი მოდელი აინშტაინის ფარდობითობის თეორიამ 
დაანგრია. ნიუტონთან ყველა განზომილება (დრო, სივრცე, მოქმედება და სხვ.) 
ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი იყო. აინშტაინის თეორიის თანახმად კი ეს 
განზომილებები ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ფარდობითობის თეორიის 
თანახმად, სამყარო სივრცობრივი დროის სახით განისაზღვრება. მაგალითად, მოხდა 
ორი მოვლენა. ერთდროული იქნება თუ არა ეს ორი მოვლენა, დამოკიდებულია 
დამკვირვებელზე. ინერტული დამკვირვებლისთვის სხეულის ზომა, თუ ის 
სინათლის სიჩქარით მოახლოვდება, მოკლდება. ანუ ყველა სიდიდე (რეალობა) 
ხდება შედარებითი. ინერტული დამკვირვებლისთვის და მაღალი სიჩქარით 
მოძრავი პირისთვის დრო ერთნაირად არ მიდის. მაგალითად, ადამიანისთვის, 
რომელიც სინათლის სიჩქარით მოძრაობს, დრო ჩერდება. ყველაზე დიდი საჩუქარი, 
რაც აინშტაინმა მეცნიერებას მისცა არის E=mc2. როგორც ამ ფორმულაში ჩანს, 
ენერგია(E), მასა(m)  და სიჩქარე (c) სხეულისგან შეიძლება მომდინარეობდეს. ყველა 
სიდიდე შეიძლება ერთმანეთში გადაიზარდოს. ამგვარად, დროის, ნიუტონისგან 
განსხვავებით, დამოუკიდებელ სიდიდედ ვეღარ განვიხილავთ.   
 ანრი ბერგსონი დროსა და ცნობიერებას აკავშირებს . ბერგსონის 
ფილოსოფიურ სამყაროში ცენტრალური ადგილი დროის ცნებას უკავია. დრო 
ადამიანის ცნობიერების ნაყოფი და შემოქმედებითი განვითარებაა. ამიტომ დრო 
ადამიანის ცნობიერების გარეთ კი არა, მისი განვითარების პროცესშია. ადამიანის 
ცნობიერებას მეხსიერების ფორმირება განსაზღვრავს. მეხსიერების საფუძველი და 
მისია წარსულის აწმყომდე მოტანაა.  ამ თვისების გამო მეხსიერება არ არის 
სტატიკური, ის უწყვეტი ნაკადია, რომელიც წარსულიდან დღემდე მოედინება. 
ამგვარად, ადამიანის „ცნობიერი არსებობის არსს მეხსიერება ქმნის, წარსული 
აწმყომდე მეხსიერებას მოაქვს. წარსულს უკან ვერ დააბრუნებ. ექსპერიმენტი ამას 
პირდაპირ გვაჩვენებს.“   16

ინტუიტივიზმის შემქმნელი ანრი ბერგსონის აზრით , ნაკადი არის 
განგრძობითობა, რომელსაც არ აქვს დასასრული და საზღვარი, რომელსაც მხოლოდ 
თვითონ შეუძლია განსაზღვროს საკუთარი თავი . მეორე მხრივ , დრო 
დაუნაწევრებელი მოძრაობაა,  ეს არის გარღვევა, რომელიც არ იზომება, ქმნილებაა. 
დროის შესახებ ვერ ვიტყვით, რომ ის „არის“, დროის შესახებ შეგვიძლია მხოლოდ 
ვთქვათ, რომ ის „მყოფობს“.  

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html15
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 აზრი დროში მოგზაურობის შესახებ იბადება ყველა იმ ადამიანის თავში, 
რომელიც დროის ცნებაზე იწყებს ფიქრს. თუ ფარდობითობის თეორიამდე ამაზე 
ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა, „ფარდობით სამყაროში“ ეს შესაძლებელი გახდა. 
რადგან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თუ ყველა სიდიდე ერთმანეთის ფორმით 
შეიძლება მოგვევლინოს, მასისა და სისწრაფის მეშვეობით შესაძლებელია დროის 
დამორჩილება.  სტივენ ჰოკინგის აზრით, მათთვის, ვინც შავი ხვრელის ირგვლივ 
ტრიალებენ, დრო შეიძლება განახევრდეს, ანუ შავი ხვრელის ირგვლივ მყოფი 
ადამიანებისთვის განვლილი ხუთი წელი, შავი ხვრელისგან შორს მყოფი 
ადამიანებისთვის ათ წელს უდრის.  რადგან შავი ხვრელები მათი სტრუქტურიდან 17

გამომდინარე, ძალიან ძლიერ მიზიდულობის ძალას ქმნის. ეს ძალიან დიდ მასას 
ნიშნავს. ეს კი შავი ხვრელის ირგვლივ არსებულ დროს ცვლის და შორს მყოფი 
ადგილების დროსგან განასხვავებს.  
 ჰოკინგის აზრით, წარსულში მოგზაურობა რამდენიმე პარადოქსული 
მიზეზის გამო ვერ მოხდება. თუმცა მომავალში მოგზაურობა უფრო მარტივია, 
ვიდრე ეს წარმოგიდგენიათ: ერთადერთი, რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის აჩქარება. 
ჩვენ რომ შევძლოთ ავაგოთ მატარებელი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო სინათლის 
სიჩქარის 99 პროცენტის სიჩქარით იმოძრავებს, ამ მატარებლში ერთი დღე ერთი 
წლის შესაბამისი იქნებოდა. ისევ აინშტაინის ფორმულას რომ დავუბრუნდეთ, ეს 
შესაძლებელიც რომ იყოს , ამისათვის წარმოუდგენლად დიდი ენერგია 
დაგვჭირდება. 

პარმენიდეს თანახმად, რომელიც ბევრს ფიქრობდა ყოფიერებაზე, ყოფიერება 
არსებობს, დანაწევრებული არ არის, ის ერთი მთლიანობაა, მოძრაობა და 
ცვლილება მას არ ეხება. თუ მოძრაობა და ცვლილება არ არსებობს, დროზე 
საუბარიც ზედმეტია. ქვემოთ პიესაზე საუბრისას, ეს მოსაზრებაც განხილულია. 
მოძრაობის დროსთან დაკავშირებამ პიესის განხილვას მნიშვნელოვანი მოსაზრებები 
შემატა. ზენონმა კი პარმენიდეს მოსაზრება, ყოფიერების როგორც უცვლელი 
რეალობის შესახებ, განავრცო და სხვადასხვა პარადოქსი შექმნა. მაგალითად, 
როგორიც არის აქილევსისა და ისრის პარადოქსები. აქ ძირითადი აზრი ასეთია: 
„მშვილდიდან გატყორცნილი და წინმსწრაფი ისარი დროში ყოველ წამს 
კონკრეტულ ადგილზე მდებარეობს. თუ მომენტი  ერთი განსაზღვრული 
წერტილია, მაშინ ისრის მოქმედების ყოველ მომენტს დრო არ აქვს და ისარი 
სტატიკურია. ამიტომ   ის შემდგომ მომენტებშიც სტატიკური და უმოძრაო უნდა 
იყოს. ამგვარად, ისარი ყოველთვის სტატიკურია და არ მოძრაობს, მოძრაობა 
შეუძლებელია.“  ამგვარად, ზენონი აღნიშნავს, რომ მოძრაობა და ცვლილება 18

შეუძლებელია, ეს ყველაფერი ილუზიაა და „ყოფიერება“ არ იცვლება. 
 ჰერაკლიტეს აზრით, დაპირისპირებულთა ბრძოლა  ყოფიერების 
ერთადერთი და აუცილებელი პირობაა. დაპირისპირებულებს შორის ბრძოლა რომ 
არ იყოს, არაფერიც არ მოხდებოდა. ეს არის დიალექტიკის პრინციპი - 

 http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1269288/Stephen-Hawking-How-build-time-machine.html17
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და პ ირ ი ს პ ირ ე ბულე ბ ი ს ერთი ა ნო ბ ა და ბრ ძოლა . კო ს მო ს ი ა რ ი ს 
დაპირისპირებულთა ბრძოლის შედეგად დამდგარი ჰარმონია. მისი აზრით, 
ყველაფერი მიედინება და მუდმივად იცვლება. ეს შემდეგნაირად გამოიხატება: 
„ერთსა და იმავე მდინარეში შესულებს სხვადასხვა წყალი ასველებს“. ერთსა და იმავე 
მდინარეში ორჯერ ვერ შეხვალთ, რადგან მდინარე მიედინება და იცვლება. 
ჰერაკლიტე აინშტაინამდე დიდი ხნით ადრე ფიქრობდა, რომ ყველაფერი 
ფარდობითი იყო. ზოგ ფრაგმენტში მან განმარტა: მაგალითად, ზღვის წყალი არის 
ძალიან სუფთა და ძალიან ბინძური. თევზები მას სვამენ და მათთვის ეს წყალი არის 
მხსნელი. ადამიანი კი მას ვერ დალევს და თუ დალევს, მოკვდება.   19

 ჰეგელი დროს განმარტავს, როგორც ინტუიციას. დრო არის „იქ“ მყოფი, 
რომელიც შენთან მოდის, როგორც ინტუიცია. ამიტომ სული მხოლოდ დროში 
ცხადდება. დრო არის თავის თავში დაუსრულებელი სულის „ბედისწერა“ და 
აუცილებლობა.  20

 ენგელსის აზრით, ყოფიერების ძირითადი ფორმაა სივრცე და დრო. თავის 
ნაშრომში „ანტი-დიურინგი“ იგი აღნიშნავს, რომ იმაზე დიდი სისულელე არაფერია, 
ვიფიქროთ, რომ ყოფიერება არსებობს დროისა და სივრცის გარეშე.  ეს მოსაზრება 21

ჩვენი თვალსაზრისის მსგავსია. როგორც ქვემოთ იქნება განხილული, დროს არ 
უნდა შევხედოთ როგორც სინგულარულს, რომელიც მარტო თავისთვის მიედინება, 
არამედ უნდა განვიხილოთ ადამიანთან ურთიერთქმედების თვალსაზრისით. 
 ლენინი , სარგებლობს რა „ანტი -დიურინგით“ , თავის ნაშრომში 
„მატერიალიზმი და  ემპერიოკრიტიციზმი“ აღიარებს ობიექტურ ჭეშმარიტებას, ანუ 
მატერიას, რომელიც ჩვენი ცნობიერებისგან დამოუკიდებლად არსებობს. ამ 
თვალსაზრისით მატერიალიზმი სრულიად განსხვავდება კანტიანიზმისგან. 
კანტიანიზმში, ისევე როგორც იდეალიზმში, დრო და სივრცე ობიექტური 
ჭეშმარიტება არ არის, ადამიანის ცნობიერების ფორმებია.   22

 ჰაიდეგერის ფილოსოფიის საფუძველში „იქ მყოფობის“ ანდა „იქ არსებული 
ყოფიერების“ ცნება დევს. ჰაიდეგერი ამ ცნებას იყენებს ადამიანისთვის, რომელიც 
არის სამყაროს პატრონი და რომელიც ეკითხება, თუ რა არის ყოფიერება. „იქ 
მყოფობის“ მთავარი თავისებურებაა, ამქვეყნიურ მოვლენებში მყოფობა. ეს არის 
ადამიანის არჩვევანი, სამყაროს გაგების მცდელობა.  თავის ნაშრომში „ყოფიერება 23

და დრო“ იგი აღნიშნავს , რომ დრო არსებობს „იქ მყოფობისათვის“ , 
ყოფიერებისათვის: „იქ მყოფობის“ ისტორიული ანალიზი გვაჩვენებს შემდეგს: 
ყოფიერება დროსთან იმიტომ კი არ არის დაკავშირებული, რომ ისტორიაში იკავებს 
ადგილს, პირიქით, მის საფუძველში დროის არსებობის გამო დაიკავა ისტორიაში 

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html19

 Hegel, Tinin Görüngübilimi s. 48420

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html21

 Lenin, V.I. Materyalizm ve Ampiryokritisizm s. 16922

 Cevizci, Ahmet. Felsefenin Kısa Tarihi. s. 60023
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ადგილი.  ჰაიდეგერი ყოფიერების დროსთან კავშირის ძიებისას აცხადებს, რომ 24

არსებულის წარსულში დასარჩენად ის აღარ უნდა არსებობდეს. მისი აზრით, 
ერთადერთი, რამაც შეიძლება ნათელი მოფინოს „აქ მყოფობას“, არის ესთეტიკური  25

დროებითობა .   26

 ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ კლასიკურ ფიზიკაში დროისა და სივრცის 
მუდმივობაზე. კვანტურ ფიზიკაში კი დრო და სივრცე არ არის მუდმივი და 
წყვეტილია. ამ თვალსაზრისიდან გამომდინარე, კლასიკურ ფიზიკაში საგნების 
თვისებები უწყვეტად იცვლება. მაშინ, როცა კვანტურ ფიზიკაში ყველანაირი 
ცვლილება წყვეტილია, მათი ცვლილება მყისიერად ხდება. კლასიკურ ფიზიკაში 
დეტერმინისტული მიდგომა არსებობს, კვანტურ ფიზიკაში კი მოვლენები 
დეტერმინისტულად არ ვითარდება.  ცვლილებები პროცენტული ალბათობით 27

არის გამოხატული. თერმოდინამიკის მეორე კანონში ვხვდებით ასეთ განმარტებას: 
„თერმოდინამიკის მეორე კანონი გვიჩვენებს მოვლენის მიმართულებას. როდესაც 
ჩვენ ავიღებთ სხეულს და გავუშვებთ ხელს, ის ვარდება მიწაზე და გამოიყოფა 
სითბო. ამ შემთხვევაში მოძრაობის კინეტიკური ენერგია გადადის სითბურ 
მოძრაობაში. სხვა შედეგის მიღება შეუძლებელია (კელვინ-პლანკის მოხსენება).“  28

თერმოდინამიკული ტერმინის ენტროპიის სისტემაში არსებობს თბოენერგია, 
რომელიც მექანიკურ მოქმედებად არ გარდაიქმნება. ამ სისტემაში მოქმედებს 
შემთხვევითობა და უწესრიგობა, რომელიც არასოდეს არ იცვლება და არც 
მატულობს. სამყაროს პროექტი, რომლის უწესრიგობაც მუდმივად იზრდება, 
შეიძლება დროსთან დავაკავშიროთ. ამ მოდელის მიხედვით, ორ მოვლენას ან ორ 
მდგომარეობას შორის რომელი უფრო ადრე მოხდა და რომელი უფრო გვიან, 
შეგვიძლია განვსაზღვროთ ენტროპიის ცნების მეშვეობით. ენტროპიულობა ანუ 
მოვლენა (მდგომარეობა), რომელშიც მეტი იყო უწესრიგობა, უფრო მოგვიანებით 
განხორციელდებოდა. გატეხილი ვაზა უფრო უწესრიგოა, ვიდრე გატეხამდე იყო. 
კბილის პასტა, როგორც კი თიუბიდან გამოვა, უფრო უწესრიგო ხდება, ვიდრე 
მანამდე იყო. ამ მაგალითებში თანმიმდევრობის პრობლემა ენტროპიის ცნების 
დახმარების გარეშეც ადვილად გადაიჭრება. მაგრამ აბა წარმოვიდგინოთ, რომ ხელთ 
გვაქვს სამყაროს ერთისა და იმავე ნაწილის ორი სურათი. რომელი სურათია უფრო 
ძველი? ენტროპიასთან მჭიდრო კავშირშია სამყაროს გაფართოებული მოდელი. 
სამყარო 13.7 მილიარდი წლის წინ, დიდ აფეთქებამდე, აბსოლუტურ წესრიგში იყო. 
ერთი შეხედულების თანახმად, მატერია, რომელიც სამყაროს ქმნის, ძალიან პატარა 
ადგილას იყო ჩაპრესილი. დიდი აფეთქების შემდეგ ეს ჩაპრესილი მატერია 
გაიფანტა. ანუ დიდი აფეთქების შემდეგ უწესრიგობა გაიზარდა. როცა სამყაროს ამ 

 Heidegger, Martin. Varlık ve Zaman s. 40024

 Ekstatik: Ruhun dünyevi realitelerden kurtulduğu, kendinden geçme ve coşkunluk hali.25

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html26

 http://karaanaliz.blogspot.com.tr/2015/12/zaman-kavrami-uzerine-bir-deneme.html27

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Termodinamik28
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ორ სურათს ვუყურებთ, ვამბობთ, რომ ის სურათია უფრო ადრინდელი, რომელშიც 
უფრო მეტია მანძილი სხეულებს შორის, რადგან უფრო მოუწესრიგებელ 
მდგომარეობაშია, ენტროპია მაღალია. სამყარო, რაც დრო გადის, ფართოვდება და 
ენტროპიაც (ანუ უწესრიგობა) იზრდება. თუ დროს დასაწყისი აქვს, დასასრულიც 
აქვს? ამ კითხვაზე ასტრონომები პასუხობენ: „დიახ, შეიძლება ჰქონდეს“. ერთი 
თეორიის მიხედვით, კოსმოსში შავი ხვრელები გაჩნდება. ისინი შთანთქავენ 
ყველაფერს, რაც ჩვენს გალაქტიკაში არსებობს, შემდეგ ისინი აორთქლდებიან. 
შესაძლებელია დრო არსებობდეს სამყაროში, რომელშიც არაფერი არ იარსებებს? 
დრო თუ ადამიანის ცნობიერების მიერ შექმნილი ცნებაა, შეიძლება დროზე 
ვილაპარაკოთ, თუ ადამიანი აღარ იარსებებს?      

2.1. ბუნებაში მყოფი ადამიანი 

აქამდე დრო განხილული იყო ან როგორც მხოლოდ ობიექტური ბუნებრივი 
მოვლენა, ან როგორც სუბიექტური ადამიანური ფენომენი. ნობერტ ელიასის აზრით, 
კი იმისათვის, რომ გავიგოთ დრო, უნდა ამოვიდეთ პრინციპიდან  „ბუნებაში მყოფი 
ადამიანი“. რადგან ადამიანი არ არსებობს ბუნების მიღმა და ერთსა და იმავე დროს 
კულტურულსა და ბუნებრივ გარემოშიარსებობს. ჩვენც ვეთანხმებით ამ აზრს.  

როდესაც ბეკეტი „თამაშის დასასრულის“  ~ ატმოსფეროს ქმნიდა, ის აქცენტს 
აკეთებდა ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე, ბუნებასთან კავშირის 
გაწყვეტაზე. „თამაშის დასასრული“ არის პიესა, სადაც მუდმივად ვხვდებით 
გზავნილებს ბუნების შესახებ. ბუნება აღარ არსებობს? მოკვდა? ბუნებასთან მისვლა, 
ბუნებაში ყოფნა შესაძლებელია? მზე ამოვა? ზღვა თავის ადგილზეა? ოკეანე ისევ 
მოჩანს? ნათესი ამოვა? ამ პიესაში ბუნება დროის ერთ-ერთი სახელწოდებაა, დროის 
ხილული სახეა.  

ელიასი მიიჩნევს , რომ დრო „არსებული რამ“ არ არის . დრო 
საზოგადოებრივი, ისტორიული შედევრია. დროის კვალი ემჩნევა საზოგადოებრივ 
ურთიერთობებსა და ისტორიულ განვითარებას. ელიასის აზრით, დრო არის 
სიდიდე , რომელიც ფიზიკურად შეიძლება გაიზომოს და გამოიხატოს 
მათემატიკურად. ამ სიდიდის გასაზომად არსებობს საათები. ადამიანები საათებს 
იყენებენ თავიანთი საქმიანობის ერთმანეთთან შესათანხმებლად და ბუნებრივი, 
ფიზიკური პროცესებისა და  სოციალური საქმიანობის ჰარმონიაში მოსაყვანად.  29

შეგახსენებთ, რომ „თამაშის დასასრულში“ ბეკეტიც იყენებს საათს. საზოგადოებისგან 
იზოლირებული ორი პერსონაჟი, დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმართავს  საათს. 
ასე გრძელდება მანამ, სანამ კლოვის ‘სოციალური აქტივობა’ არ აჩენს საათის 
საჭიროებას. ეს აქტივობა კი კლოვის ‘მეტაფორული’ განცხადებაა  წასვლა-
არწასვლის შესახებ. 

გალილეოს ეპოქამდე დრო იყო საშუალება იმის განსასაზღვრად, თუ როდის 
რა უნდა გაკეთებულიყო სოციალურ სამყაროში. ის ასევე აწესრიგებდა ადამიანების 
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ერთად ცხოვრებას. მაგრამ ახალ ეპოქაში გამოყენებულმა საათებმა ახალი ფუნქცია 
შეიძინა. სოციალური საქმიანობების გარდა, ისინი განსაზღვრავდა ხანგრძლივობას 
იმ ბუნებრივი მოვლენებისა, რომლებიც ადამიანის ჩარევას არ ექვემდებარებოდა.   30

რა არის დრო? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მიმდინარეობდა 
ფილოსოფიური კამათი. ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული მოსაზრება 
უპირისპირდებოდა ერთმანეთს, პირველი– აზრი იმის შესახებ, რომ დრო ფიზიკური 
სამყაროს ობიექტური შემადგენელი ელემენტია. თუ ამ თვალსაზრისის მიმდევრების 
შეხედულებას გავიზიარებთ, მაშინ, დრო, ყოფიერების ფორმის თვალსაზრისით, ანუ 
ონტოლოგიური თვალსაზრისით, ბუნების სხვა ობიექტებისგან განსხვავებული არ 
არის. სხვებისაგან  განსხვავებს ის, რომ შეუმჩნეველია. ეს არის და ეს. ნიუტონი ასეთი 
ობიექტივისტური მიდგომის  ყველაზე დიდი წარმომადგენელი იყო. მეორე 
მოსაზრების მიხედვით, „დრო“ არის მოვლენების ერთად ხედვის ფორმა, ერთად 
ხედვის ‘სტილი’. დრო ადამიანის ცნობიერების (ანდა სხვა ფილოსოფიურ 
მიმდინარეობაში ადამიანის სულის ან ადამიანის გონების) ინდივიდუალობაზეა, 
გვარობრივ თავისებურებაზეა დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე, დრო არის 
რაღაც, რომელიც მოდის გამოცდილებამდე (აპრიორი), როგორც წინაპირობა 
ნებისმიერი სახის გამოცდილებისა. მე-17 საუკუნეში დეკარტემ ეს მოსაზრება მოიწონა. 
მაგრამ ფილოსოფიურ კამათში დროის ცნებამ თავისი სრული გამოხატულება ამ 
გაგებით ჰპოვა კანტის ფილოსოფიაში. კანტის აზრით, დრო და სივრცე, აპრიორი ანუ 
ყოველგვარ ექსპერიმენტამდე არსებული გრძნობადობის ფორმებია, გონების 
‘ინტუიციებია’, რომლებშიც ის მოვლენათა მდინარებას მოაქცევს. „დრო“, 
კანტისეული გაგებით, სხვა არაფერია თუ არა თანდაყოლილი გამოცდილება, ანუ 
ადამიანის ბუნების აბსოლუტური, უცვლელი შემადგენელი ნაწილი.   31

როგორც ვხედავთ, დროის შესახებ ამ ორ განსხვავებულ თეორიას ზოგიერთი 
ძირითადი ვარაუდი მაინც საერთო აქვს. ორივე თვალსაზრისის მიხედვით, დრო 
ბუნების გამოვლინებაა მათ შორის. განსხვავება კი ამაშია, რომ პირველი მოსაზრების 
თანახმად  დრო ობიექტურად , ადამიანის ცნობიერებისგან სრულიად 
დამოუკიდებელად არსებობს, ხოლო მეორე თავლსაზრისით დროს სუბიექტური 
(ამ შემთხვევაში ზოგადადამიანური ხასიათი აქვს) ხასიათი აქვს, ის ადამიანის ბუნების 
ნაწილია , სამყაროს გრძნობადი აღქმის აპრიორული ფორმაა .  დროის  
„სუბიექტივისტური“ და „ობიექტივისტური“ გაგების ერთმანეთთან 
დაპირისპირებული ეს ორი თეორია ფილოსოფიის ტრადიციული ცოდნის 
საფუძველია.   32

ელიასის აზრით, ადამიანი არის შედეგი  სწავლის ხანგრძლივი პროცესისა. 
როგორიც არ უნდა იყოს თითოეული ადამიანის წვლილი ადამიანთა მიერ 
მოპოვებულ ცოდნაში, რა სიახლეც არ უნდა მოიტანოს, უკვლებლივ ყველა 
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ადამიანი, გამონაკლისის გარეშე, მოქმედებს ადრე არსებული ცოდნის მარაგით და 
მას ამრავლებს. ეს  ვრცელდება   დროის შესახებ არსებულ ცოდნაზეც.     

შესაბამისად , დროის ცნება არც  ობიექტურად (ცნობიერებისგან 
დამოუკიდებლად) არსებული ფიზიკური ნაკადის კონცეპტუალური ასახვაა და არც 
გრძნობადობის აპრიორული ფრომა, რომელიც ყოველგვარ გამოცდილებაზე ადრე 
გვეძლევა. სირთულე იმაშია, რომ დრო არცერთ ე.წ. ინტელექტუალურ „უჯრას“  არ 
შეესაბამება ადვილად. ამიტომ, როცა „დროზე“ ვფიქრობთ, ‘ფეხქვეშ საძირკველი 
გვეცლება’. ჯანსაღ საძირკველზე ფეხის დასადგმელად საკმარისი არ არის, რომ 
„დრო“ განვსაზღვროთ როგორც სოციალური ფენომენი და მას დავუპირისპიროთ 
„დრო“, როგორც ფიზიკური მოვლენა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იმისათვის, რომ 
გავიგოთ, თუ რა არის „დრო“, „ბუნებისა“ და „ადამიანის“ ორი განსხვავებული 
პოზიციიდან კი არ უნდა ამოვიდეთ, არამედ „ბუნებაში მყოფი ადამიანის“ 
პოზიციიდან უნდა შევხედოთ მას . დრო , ერთდროულად , ფიზიკის , 
ანთროპოლოგიისა და სოციოლოგიის კვლევის საგანია.  მის შესამეცნებლად მთელი 
საკაცობრიო გამოცდილების გათვალისწინება გვჭირდება.  

დრო სოციალური მოვლენაცაა, რომელიც  ადამიანთა საჭიროებამ წარმოშვა. 
ჩვენ სოციალური არსებობისთვის გვჭირდება დროის განსაზღვრა. საზოგადოებაში 
„დრო“, რომელსაც საათი და კალენდარი აჩვენებს, აწესრიგებს ურთიერთობებს 
ადამიანებს შორის და განსაზღვრავს თითოეული ადამიანის მდგომარეობას. 
მაგალითად, ის არის ასაკის განსაზღვრის საშუალება და ეს იმდენად ჩვეულებრივი 
მოვლენაა, რომ ადამიანები ამაზე არც კი ფიქრობენ.   33

„დასკვნის სახით, „დრო“ ნიშნავს ორ ან მეტ მუდმივად მოძრავ მოვლენაში 
დაწყების და დამთავრების ან  მათ შორის არსებული ხანგრძლივობის ერთმანეთთან 
დაკავშირებას. ეს ურთიერთობა გამოხატულებას პოვებს „დროში“, რომელიც არის 
სიმბოლო სოციალური კომუნიკაციისა. ეს ცნება შეიძლება არსებობდეს გარკვეული 
საზოგადოების ფარგლებში, ჩვენს ცხოვრებაში იკავებს ადგილს, მისი აღქმა არ ხდება 
გრძნობით, არსებობს ადამიანის გონებაში, მისი გადმოცემა შეიძლება ბგერების 
საშუალებით [დ/რ/ო] და ამგვარად გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს.“  34

ელიასის აზრით, ადამიანი დროს სწავლობს ბავშვობიდან, როგორც ცნებას და 
როგორც სოციალურ ინსტიტუტს, რომელიც განუყოფელია ცნებისგან და მასთან 
ქმნის ერთ მთლიანობას. საზოგადოებაში დრო არსებობს ცნებისა და ინსტიტუტის 
სახით. „დროის ცნება“  ფილოსოფოსების გონებაში არ შექმნილა და ჩვენამდე 
ფილოსოფიური წიგნების საშუალებით არ მოსულა, როგორც აზროვნების იარაღი. 
საზოგადოებაში მყოფი თითოეული ადამიანი „დროს“ იცნობს და სწავლობს 
საკმაოდ ადრეულ ასაკში, როგორც სოციალურ ინსტიტუტს.  მალე ის დროს 
შეიგრძნობს როგორც გარე ძალას, რომელიც გარედან არის მოხვეული. ადამიანმა 
თუ ათ წლამდე  თავის დისციპლინირება და შეზღუდვა ვერ ისწავლა დროის 
ინსტიტუტის შესაბამისად, თავისი საქციელი, გრძნობები დროის სოციალურ 
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ინსტიტუტს თუ არ მოარგო, ამ ადამიანის მიერ საზოგადოებაში ადგილის დაკავება 
ძნელი, შეუძლებელიც კი იქნება.   35

„დრო“ უზრუნველყოფს ადამიანების მიერ მთელი რიგი მოვალეობების 
შესრულებას, განაპირობებს ადამიანების მიერ მიზნების დასახვასა და მათ მიღწევას. 
მოვლენების ნაკადში არსებული განუსაზღვრელი სიტუაციები „დროის“ 
დახმარებით იძენს განსაზღვრულობას, როგორც ეს ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ. 
დღესდღეობით „დროს“ ვიყენებთ სხვადასხვა მოვალეობის შესასრულებლად, 
სოციალური ურთიერთობებისა და საქმიანობის მოსაწესრიგებლად და 
ერთმანეთთან კოორდინირებისათვის.   36

მთელი ამ კვლევის მიზანია საფუძვლის მომზადება სარეჟისორო 
ინტერპრეტაციისათვის, რომელიც დროზე იქნება ორიენტირებული. თუ რეჟისორს 
ესმის  დროის ცნება, მას უყალიბდება თვალსაზრისი, რომელიც აძლიერებს მის 
შემოქმედებით უნარს. ზრდის, ავითარებს მის კრეატიულობას. ზემოთ მოყვანილი 
მოაზროვნეების ერთმა აზრმა, ერთმა წინადადებამაც კი შეიძლება განსაზღვროს 
პიესის სარეჟისორო გადაწყვეტა. ამიტომ რეჟისორმა არ უნდა იჩქაროს დასკვნების 
გამოტანა, ის უნდა ცდილობდეს, რომ საკამარისად გაიფართოვოს თვალსაწიერი. 

ამ ინფორმაციისა და ასეთი მიდგომის ფონზე, დროის ცნებისადმი ჩვენს 
დამოკიდებულებას მივყავართ პიესის  ხედვამდე. დრო არის ფენომენი, ფაქტორი, 
რომელიც ადამიანის ცხოვრებას აწესრიგებს, გავლენას ახდენს ადამიანის 
აზროვნებასა და ქცევაზე. დრო არის ადამიანის მიერ სიკვდილთან დამყარებული 
კავშირის გამოხატულება. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ დედამიწაზე ცხოვრებას და ჩვენი 
დრო მცირდება, სიკვდილს ვუახლოვდებით. „თამაშის დასასრული“ არის იმ 
ადამიანების დაპირისპირება დროსთან/სიკვდილთან, რომელთაც თავიანთი დრო 
ამოწურეს. ყველაფერი სიკვდილთან არის დაკავშირებული: სიცოცხლე, რომელიც 
დაბადებისას მოგვეცა, გრძელდება სიკვდილამდე. ჩვენთვის მთავარია, რომ ამ 
დროში მოგზაურობისას სინდისი სუფთა შევინარჩუნოთ. „თამაშის დასასრულს“ 
ჩვენ ასეთი კომენტარი გავუკეთეთ: დრო გადის, იწურება, შენ სინდისიერად უნდა 
იცხოვრო!    

ერთ–ერთ ინტერვიუში იოსებ ბროდსკი ამბობდა: – დრო  ის საზომია, 
რომლითაც ღმერთს თავისი არსებობის გამოვლენა სურს.‑  ალბათ, შემთხვევითი 37
არ არის, რომ ჩვენ დროს მორალს, სინდისს ვუკავშირებთ, თუ ბუნებაში დრო 
მათემატიკური საზომით იზომება და ბუნებრივი მიზეზშედეგობრიობის სახეა, 
ადამიანთა სამყაროში ის მორალურ გრძნობას, ადამიანის ქცევას უკავშირდება.  

 დასახელებული ნაშრომი. გვ.3035

 დასახელებული ნაშრომი. გვ.3436
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3.  „თამაშის დასასრულის“ დროზე ორიენტირებული განხილვა 

დრო თეატრშიც სერიოზული კვლევის სფეროა. ეს ეხება როგორც სპექტაკლის 
გათამაშების ე.წ. გარე დროის, ისე „შიდა“ დროის ხანგრძლივობას და მისი 
ორგანიზების პრინციპებს. მწერლები დროს უყურებენ, როგორც განზომილებას და 
პიესის მოქმედებებს ამ განზომილებაში ათავსებენ. ზოგჯერ მოქმედების ადგილებს 
დროში ცვლიან და ამით მხატვრულ მრავალფეროვნებას ქმნიან. ამ თავში  ჯერ 
ზოგადად „თეატრში“, შემდეგ კი  „თამაშის დასასრულში“ დროის გააზრების, აღქმისა 
და რეპროდუქციის საკითხებზე ვისაუბრებთ.  

         
3.1. დრო თეატრში 

 ტრადიციულ თეატრში დრო (სივრცესა და მოქმედებასთან ერთად) 
მოვლენათა ორგანიზების პრინციპს წარმოადგენს. ტრაგედიის მოვლენების მზის 
ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე დასრულების პრინციპზე საუბრობდა არისტოტელე  
თავის „პოეტიკაში“ . ეს პრინციპი მხატვრული ტექსტისთვის საკმაოდ მკაფიო ჩარჩოს  38

ქმნის და გავლენას ახდენს მთელ მის სტრუქტურაზე. შექსპირი თავის ზოგიერთ 
ნაწარმოებში ათწლეულებს ატევდა. სპექტაკლის დრო–სივრცითი სტრუქტურა მისი 
ეპიზოდების მონაცვლეობის ქრონოლოგიას, მისი ხმოვანი და ვიზუალური მხარის 
პარტიტურას, მსახიობების შესრულების, დეკორაციის, კოსტიუმების, რეკვიზიტის 
ურთიერთმიმართებისა და სასცენო არსებობის რიტმს განაპირობებს. სწორედ ის 
მართავს მაყურებლის აღქმას, უზრუნველყოფს მაყურებლის ცნობიერებაში 
მოვლენათა თანმიმდევრობის ჯაჭვის შეკვრას. მაყურებელი სცენაზე ხედავს 
მსახიობებს, დეკორაციას, კოსტიუმებს, აქსესუარებს, განათებას, ესმის მუსიკა, ხმოვანი 
ეფექტები, ლექსები, რეპლიკები და ყველა ეს ფიზიკური საშუალება მის აღქმაში 
დრო–სივრცითი ბადის კონტექსტით მთლიანდება. დრო ნაწარმოებში ეპოქისა და 
მასთან დაკავშირებული კულტურული და მსოფლმხედველობრივი გარემოს 
სახითაც შემოდის.  ამიტომ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული 
განსხვავება პიესის დაწერისა  და პიესის თხრობის დროს შორის. როდის დაიწერა 
პიესა? ელისაბედის ეპოქაში? თუ მე-19 საუკუნეში და ანტიკური საბერძნეთის ეპოქის 
სიყვარულის ამბავს გადმოგვცემს? ამგვარად, ჩნდება კიდევ ერთი სფერო, კიდევ 
ერთი ამოცანა, რომელზეც უნდა იმუშაონ რეჟისორმა, დრამატურგმა და მსახიობმა.  

თანამედროვე თეატრში დროის გაგება შეიცვალა. ადრე თუ დრო იყო 
განზომილება, რომელიც გამოხატავდა სპიქტაკლის განვითარებას, ახლა ბევრი 
სპექტაკლის  პერსონაჟი, თემა გახდა. ბეკეტის თეატრში დიდი მნიშვნელობა არ 
ენიჭებოდა იმას, რომელიმე სცენა ადრე იქნებოდა თუ გვიან. „გოდოს მოლოდინში“ 
პოცოს და ლაკის ამბავს რომ თავი დავანებოთ, შეგვიძლია პირველ და მეორე 
მოქმედებას ადგილები შევუცვალოთ. ბეკეტის თითქმის ყველა პიესა ტოვებს ისეთ 
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შთაბეჭდილებას, რომ ისინი ეხება არა კონკრეტულ დროს, არამედ რომელიღაც 
ნებისმიერ დროს, ან განადგურებული ცივილიზაციის შემდგომ დამდგარ 
უდროობას.  

არისტოტელესთვის დროის ცნება პირდაპირ კავშირშია ცვლილებასა და 
დინამიკასთან. განა შეიძლება დროზე საუბარი ისეთ გარემოში, სადაც ყველაფერი 
უცვლელია? იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ როგორ ესმის არისტოტელეს დრო, 
უნდა გადავხედოთ კავშირს დროსა და აწმყოს შორის. დროის არისტოტელესეული 
გაგება დაფუძნებულია აწმყოზე. დრო უჩინარია, მოუხელთებელი,   მას „მუჭში“ ვერ 
მოიქცევ. მისი ერთი ნაწილი წარსულშია, ის არ არის აქ და ახლა. მეორე ნაწილი 
მხოლოდ მომავალში იქნება ანუ ის ჯერ კიდევ არ არსებობს. მაშასადამე, დრო 
შეიძლება დანაწილდეს, აქედან ერთი ნაწილი უკვე „მოხდა“, მეორე კი ჯერ არ 
„მომხდარა“. აწმყო კი დროის ნაწილი არ არის, რადგან ნაწილს საზომი აქვს, 
მთლიანი ნაწილებისგან უნდა შედგებოდეს. დრო კი მიმდინარე მომენტებისგან არ 
შედგება. აწმყო ყოფს წარსულს და მომავალს ერთმანეთისგან.  39

 არისტოტელე აცხადებს, რომ დრო არ იცვლება. რადგან, მისი აზრით, 
ცვლილება ყველგან ერთნაირი არ არის. მაგრამ არც ცვლილებებისგან არის 
დამოუკიდებელი დრო. ცვლილებები ზოგან სწრაფად ხდება, ზოგან - ნელა. მაშინ, 
როცა, თუ დროს დავაკვირდებით, ასეთ რამეზე საუბარი შეუძლებელია. დრო 
ყველგან ერთნაირია. დრო სწრაფი ან ნელი არ არის. შეიძლება ვილაპარაკოთ ცოტა 
დროის და ბევრი დროის შესახებ, მაგრამ ეს შედარებითი იქნება. დრო 
ცვლილებებისგან დამოუკიდებელი არ არის, რადგან სადაც ცვლილებები არ ხდება, 
დროზე ლაპარაკი შეუძლებელია. ადამიანი თუ ცვლილებას ვერ გაიგებს, ვერც 
დროს გაიგებს.  
   დრო შეიძლება გავიგოთ ახლანდელი მომენტის საშუალებით. როგორც 
მოძრაობის გაგება არის შესაძლებელი მოძრავი ობიექტის საშუალებით, ასევეა 
დროის გაგება შესაძლებელია ახლანდელი მომენტის საშუალებით. არისტოტელეს 
აზრით, აწმყო რომ არ არსებობდეს, დრო არ იარსებებდა. ესე იგი, დროს ქმნის 
მომენტების ჯამი. დრო რომ დავყოთ წარსულ, მომავალ და აწმყო დროებად, 
საჭირო იქნება ისეთი რამ, რაც ამ სამ ნაწილს ერთმანეთთან დააკავშირებს. 
არისტოტელეს მიაჩნია, რომ ეს არის ახლანდელი მომენტი. ახლანდელ მომენტს 
უწოდებს წარსულის ზღვარს და მომავლის დასაწყისს.   
 დრო შეესაბამება იმ მოვლენებს, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით ხდება. 
თუ ერთმანეთის მიყოლებით მომხდარ მოვლენებს შორის განსხვავება და 
ცვლილება არ იქნა, შესაძლებელია დროის შესახებ მსჯელობა? თუ ვერ გავიგებთ 
ცვლილებებს, შეიძლება გავიგოთ დრო?  არისტოტელესეული დროის გაგება 40

განსაზღვრულია როგორც „მომენტი“. სხვა განმარტებები შეფარდებითია. ამ 
თვალსაზრისით, არისტოტელესეული დროის გაგების „მომენტში“ მოქცევა  
ასოციაციურად გვახსენებს ბეკეტის პერსონაჟების „მომენტში“ მოქცევას. „თამაშის 

 Aristoteles / Augustinus / Heidegger Zaman Kavramı39

 Aristoteles / Augustinus / Heidegger Zaman Kavramı40

!  24



დასასრულის“ ყველა პერსონაჟი გარკვეულ „მომენტში“  არის მოქცეული. 
რეჟისორის კომენტარის თანახმად, მთელი პიესის ტექსტი ამ შეკუმშულობის გამო  
არის საინტერესო. 

3.2.  „თამაშის დასასრული“ და დრო 

„თამაშის დასასრული“ გვაგონებს მანქანას, რომლის მუშაობასაც არ აქვს 
დასასრული, რომელიც არასდროს ჩერდება. პიესაში ორი პარალელური დრო 
არსებობს: წარსული დრო, რომელშიც ვმოგზაურობთ ჰამის ისტორიებთან ერთად 
და აწმყო დრო. მოწმენი ვხდებით იმისა, თუ როგორ დეფორმაციას განიცდის 
წარსულის აღქმა და ადამიანთა ურთიერთობები . საფარში შეხიზნული 
ადამიანებისთვის განა აქვს დროს მნიშვნელობა? განა სულერთი არ არის მათთვის 
დრო გავა თუ არ გავა? დროის გასვლა დადებითად ან უარყოფითად შეიძლება 
შევაფასოთ. ბეკეტის მოსაზრება ასეთია:  რომც ვიცოდეთ, რომ ჩვენი იმედები არ 
გამართლდება, სხვა გზა მაინც არ გვაქვს, ცხოვრებას იმედის თვალით უნდა 
ვუყუროთ . ეს არის პიესა ადამიანებზე , რომლებიც მოქცეულნი არიან 
ურთიერთობის შეუძლებლობასა და ურთიერთობის აუცილებლობას შორის. 
 ბეკეტმა „თამაშის დასასრულის“ პირველი ვერსია  1955 წელს ფრანგულ ენაზე 
დაწერა. პიესაში მოთხრობილია, რომ ჰამი იძულებულია იცხოვროს კლოვთან 
ერთად სარდაფში, რადგან იგი მას სჭირდება. ჰამი ცარიელ ოთახში ზის ბორბლებიან 
სკამზე. თითქმის არ მოძრაობს. კლოვი მას ფიზიკურადაც ეხმარება და მარტოობასაც 
უვსებს. ოთახის ერთ კუთხეში სანაგვეში ცხოვრობენ ჰამის დედა და მამა - ნაგი და 
ნელი. მათაც კლოვი უვლის. მთელი პიესის მანძილზე კლოვი ცდილობს შევიდეს 
სამზარეულოში, ჰამს კი ყურადღება სჭირდება. ამ ორს შორის ვხედავთ ხვადასხვა 
სახის ურთიერთობას, რომელიც ყოველ წამს იცვლება. ეს ურთიერთობებია: 
ბატონისა და მონის, მამაშვილური, ამბის მთხრობელისა და მსმენელის, ავადმყოფისა 
და მომვლელის, ორმხრივი საჭიროების, მეგობრული და სხვა. ვუყურებთ თამაშს, 
რომელიც ყოველდღე მეორდება. მთელი თამაშის განმავლობაში კლოვი ამბობს, 
რომ ამ თავშესაფრიდან სურს წასვლა, მაგრამ ვერ მიდის და მეორე დღეს თამაში 
კვლავ გრძელდება. ბეკეტი ამ პიესაში თითქოს საამწყობო მანქანას აღწერს. ყოველი 
მოძრაობა გათვლილია. პიესა იწყება იმით, რომ კლოვი ოთახს ამზადებს: 
„ქლოვი კვეთს სცენას და მარცხენა ფანჯარას უახლოვდება. მოუქნელი ფეხებით 
გაუბედავად მოძრაობს. ზემოთ იყურება და მარცხენა ფანჯარას შესცქერის, 
შებრუნდება და მარჯვენა ფანჯარას უყურებს. მიდის და მარჯვენა ფანჯარასთან 
დგება. აიხედავს და მარჯვენა ფანჯარას შესცქერის. შებრუნდება და მარცხენა 
ფანჯარას უყურებს. გადის ოთახიდან და დაუყოვნებლივ ბრუნდება. თან პატარა 
კიბე მოაქვს, მარცხენა ფანჯრის ქვეშ დგამს, ზედ ადის, ფარდას გადასწევს, ჩამოდის 
ქვევით, ექვს ნაბიჯს დგამს მარჯვენა ფანჯრისკენ, უკან მობრუნდება კიბის 
მოსატანად, მოაქვს კიბე და მარჯვენა ფანჯრის ქვეშ დგამს, ზედ ადის, ფარდას 
გადასწევს. ჩამოდის ძირს, სამ ნაბიჯს დგამს მარცხენა ფანჯრის მიმართულებით, 
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კიბის მოსატანად მიბრუნდება, გადააქვს კიბე და მარცხენა ფანჯრის ქვეშ დგამს, ზედ 
ადის, ფანჯარაში იხედება. ჩაიცინებს, ჩამოდის, კიბიანად ნაგვის ყუთებისკენ მიდის, 
ჩერდება, შემობრუნდება, კიბე უკან მიაქვს და მარჯვენა ფანჯრის ქვეშ ათავსებს, 
ნაგვის ყუთებისკენ მიდის, ზედ გადაფარებულ ნაჭრებს ხსნის და მკლავზე 
გადაიკიდებს, ერთ–ერთს სახურავს ახდის, იხრება და შიგნით იყურება. ჩაიცინებს. 
ახურავს სახურავს. იგივე მეორდება მეორე ყუთთან. მიდის ჰამთან. მასაც ხდის 
ზეწარს, მკლავზეგადაიკიდებს... შეათვალიერებს. ჩაიცინებს. მიდის კარისკენ, 
შეჩერდება, მაყურებლისკენ შეტრიალდება.“   41

როგორც ზემოთ მოყვანილი ციტატიდან ჩანს, ბეკეტს კლოვი მიჰყავს ჯერ 
მარცხენა ფანჯარასთან, შემდეგ მარჯვენასთან, შემდეგ კვლავ მარცხნივ მიჰყავს, 
თითქოს მექანიზმის ნაწილი იყოს. ნაბიჯები დათვლილია და მექანიკური. ღიმილი 
ბასრია და მოკლე. საუბარიც და მოქმედებაც ამ მექანიზმს შეესაბამისება. ეს სანახაობა, 
რომელიც პირველ შთაბეჭდილებას გვიქმნის პიესის შესახებ, აღგვიწერს აწყობილ 
მექანიზმს. უცნობია თუ ვინ და როდის ააწყო ეს მექანიზმი, მაგრამ იქმნება 
შთაბეჭდილება, რომ ეს მექანიზმი უსასრულოდ იარსებებს.  
 ჰამის საუბართან ერთად ორ პარალელურ დროს ვადევნებთ თვალს: 
პირველი არის ჰამის და კლოვის წარსული. ჰამის წარსული მაყურებლისთვის 
გამოცანას ჰგავს. ვცდილობთ, თავი მოვუყაროთ, გავაერთიანოთ წარსულთან 
დაკავშირებული მინიშნებები. ვინ არის კლოვი? როდის მოვიდა ჰამთან? 
ინსტიქტურად ვცდილობთ ჰამის წარსულის გაგებას. ჩვენ გვიჩნდება კითხვა, რა 
ადგილია ეს და რა ხდება გარეთ? ბეკეტი თავს არიდებს ამ კითხვებზე პასუხის 
გაცემას. წინადადებებს, ამბებს სანახევროდ გვაწვდის, ხუმრობა ჰაერში რჩება, 
პერსონაჟები ერთმანეთს აღარ უსმენენ... ვხვდებით, რომ ეს კითხვები არ არის 
სწორად დასმული, რადგან ბევრ მათგანზე პასუხი ისედაც უმნიშვნელოა. კვლავ 
ეცდება მაყურებელი კროსვორდის ამოხსნას, მაგრამ ამას ვერაფრით შეძლებს.  

ჰამი: არ გიყვარვარ. 
ქლოვი: არა. 
ჰამი: ოდესღაც გიყვარდი. 

 “Clov goes and stands under window left. Stiff, staggering walk. He looks up at window left. He turns and looks at 41

window right. He goes and stands under window right. He looks up at window right. He turns and looks at window left. 
He goes out, comes back immediately with a small step-ladder, carries it over and sets it down under window left, gets 
up on it, draws back curtain. He gets down, takes six steps (for example) towards window right, goes back for ladder, 
carries it over and sets it down under window right, gets up on it, draws back curtain. He gets down, takes three steps 
towards window left, goes back for ladder, carries it over and sets it down under window left, gets up on it, looks out of 
window. Brief laugh. He gets down, takes one step towards window right, goes back for ladder, carries it over and sets it 
down under window right, gets up on it, looks out of window. Brief laugh. He gets down, goes with ladder towards 
ashbins, halts, turns, carries back ladder and sets it down under window right, goes to ashbins, removes sheet covering 
them, folds it over his arm. He raises one lid, stoops and looks into bin. Brief laugh. He closes lid. Same with other bin. 
He goes to Hamm, removes sheet covering him, folds it over his arm. In a dressing-gown, a stiff toque on his head, a 
large blood-stained handkerchief over his face, a whistle hanging from his neck, a rug over his knees, thick socks on his 
feet, Hamm seems to be asleep. Clov looks him over. Brief laugh. He goes to door, halts, turns towards auditorium.” 

( Endgame ) p.1  
!  26



ქლოვი: ოდესღაც.  42

    ( Endgame ) p.3 

რატომ დამთავრდა სიყვარული? რატომ მობეზრდათ ამ ადამიანებს 
ერთმანეთი და იძულებულნი რატომ არიან გაუძლონ ერთმანეთს? ბეკეტს ამ პიესის 
დამთავრებამდე ხუთი წლით ადრე დედა გარდაეცვალა. ის იძულებული იყო 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიეხედა ლოგინად ჩავარდნილი დედისთვის. 
ძალიან კარგად იცოდა, თუ რა ზიანი შეიძლებოდა მიეყენებინა ასეთ ვითარებას 
სიყვარულისთვის. არავისთვის გასაკვირი არ არის, რომ ავადმყოფს ბოლოს  
მოხუცთა თავშესაფარში ათავსებენ, რომ სხვას ტვირთად არ დააწვეს.    
ჰამი: (...) (პაუზა). ჩემი ტკივილგამაყუჩებლის დრო არ მოვიდა? 
ქლოვი: არა (პაუზა).  43

პიესაში ჰამის მიერ დასმული ეს კითხვა არის ყველაზე მკაფიო კითხვა, 
რომელიც რაღაცის დროის მოსვლას ან არმოსვლას ეხება. კლოვი ამ კითხვას პასუხს 
სცემს. პასუხი არ არის უგულებელყოფილი, ჰაერში არ რჩება. ჰამი ამ შეკითხვას 
მთელი პიესის მანძილზე ოთხჯერ სვამს და ოთხივეჯერ ერთსა და იმავე პასუხს 
იღებს. მეხუთედ დასმულ კითხვაზე პასუხი განსხვავებულია: ბოლოს და ბოლოს 
ტკივილგამაყუჩებლის დრო მოვიდა, ოღონდ ამჯერად ტკივილგამაყუჩებელი აღარ 
აქვთ.  

ჰამი: (...) (პაუზა). ჩემი ტკივილგამაყუჩებლის დრო არ მოვიდა? 
ქლოვი: კი. 
ჰამი: აჰ! ბოლოსდაბოლოს! მომეცი! სწარაფად! (პაუზა) 
ქლოვი: აღარ არის ტკივიგამაყუჩებელი. (პაუზა) 
ჰამი: (თავზარდაცემული) კარგი...! (პაუზა). ტკივიგამაყუჩებელი აღარ არის!  
ქლოვი : ტკივიგამაყუჩებელი აღარ დარჩა . აღარასოდეს მიირებ 
ტკივილგამაყუჩებელს/ (პაუზა). 
ჰამი: მაგრამ პატარა მრგვალი კოლოფი. ის ხომ სავსე იყო! 
ქლოვი: კი, მაგრამ ეხლა ცარიელია. (პაუზა. ქლოვი ოთახში წრიულად იწყებს 
მოძრაობას. ადგილს ეძებს, რომ მაღვიძარა დადგას).  

 HAMM:You don't love me.  42

CLOV:No.  
HAMM:You loved me once.  
CLOV:Once!

 HAMM: ( ... ) (Pause.)Is it not time for my pain-killer?  43

CLOV:No.(Pause.) 
               ( Endgame ) p.3
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ჰამი (ჩუმად): რა მეშველება? (პაუზა. კივილით.) რა მეშველება?  44

იმედი და ლოდინი იმისა, რომ რაღაცის დრო მოვა აცოცხლებს ადამიანს, ოღონდ ამ 
ლოდინის ბოლოს გარდაუვალია იმედგაცრუება. ცხოვრებასა და დროზე ბეკეტის 
შეხედულება ასეთია: რომც ვიცოდეთ, ბოლოს იმედები გაგვიცრუვდება, სხვა 
არჩევანი მაინც არ გვაქვს, უნდა ვიცოცხლოთ და იმედი არ დავკარგოთ.     
 ქლოვი: (...) დაგტოვებ. საქმეები მაქვს.  
 ჰამი: შენს სამზარეულოში?   
 ქლოვი: ჰო.  
 ჰამი: გარეთ სიკვდილია. (პაუზა). კარგი. გადი. (კლოვი გადის. პაუზა). წინ  
  მივიწევთ.   45

კლოვის გამოსვლის შემდეგ ჰამის მიერ ნათქვამი წინადადება - “We are getting on” (წინ 
მივიწევთ) პიესაში რამდენჯერმე ისმის და ჩვენ მრავალი დასკვნის გაკეთების 
საშუალებას გვაძლევს. თუ ისინი თამაშობენ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თამაში წინ 
მიდის. თუ ეს ასეა, ეს იმას ნიშნავს, რომ სცენაზე ვხედავთ ორ მოთამაშეს, რომლებიც 
თამაშობენ და გააზრებული აქვთ, რომ ეს თამაშია. გვაქვს რეპლიკებიც, რომლებიც 
ამ დასკვნას აძლიერებს:   
ჰამი: თუ უნდა დამარტყა, ნაჯახი ჩამცხე. (პაუზა) ან ბარჯი, ბარჯი ჩამარტყი. ძაღლი 
არა. ბარჯი. ან ნაჯახი. (კლოვი იღებს ძაღლს და აწვდის მას ჰამს).  
კლოვი: (მოუთმენლად). შევწყვიტოთ თამაში!  
ჰამი: არასოდეს! (პაუზა). ჩემს კუბოში ჩამდე.  
კლოვი: კუბოები გათავდა.   46

უეჭველია, რომ აქ ბუნების ღმერთზეა საუბარი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დრო 
ღმერთის შექმნილია. დრო მიდის და ყველაფერი იცვლება. ვბერდებით და 

 HAMM:Is it not time for my pain-killer? 44

CLOV: Yes. 
HAMM:Ah! At last! Give it to me! Quick! (Pause.) 
CLOV:There's no more pain-killer. (Pause.) 
HAMM (appalled): Good...!(Pause.)No more pain-killer!  
CLOV:No more pain-killer. You'll never get any more pain-killer.(Pause.)  
HAMM:But the little round box. It was full!  
CLOV:Yes. But now it's empty.(Pause. Clov starts to move about the room. He is looking for a place to put 
down the alarm-clock.) 
HAMM (soft):What'll I do?(Pause. In a scream.)What'll I do? 

    ( Endgame ) p.24

 CLOV:  (...) I’ll leave you, I have things to do.  45

HAMM: In your kitchen?  
CLOV: Yes.  
HAMM: Outside of here it's death. (Pause.)All right, be off. (Exit Clov. Pause.) We're getting on. 

   HAMM:If you must hit me, hit me with the axe.(Pause.) Or with the gaff, hit me with the gaff. Not with  46

  the dog. With the gaff. Or with the axe.(Clov picks up the dog and gives it to Hamm who takes it in his arms.)  
 CLOV (impatiently): Let's stop playing!  
 HAMM: Never! (Pause.) Put me in my coffin.  
 CLOV: There are no more coffins.  

( Endgame ) p.26
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სიკვდილს ნელ-ნელა ვუახლოვდებით. აქედან გამომდინარე, წინსვლა შეიცავს 
როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მხარეს.  
 მოდით, ვნახოთ, თუ როგორ არიან განლაგებულნი ბეკეტის პერსონაჟები 
სცენაზე: სულ მარჯვნივ - მოუსვენარი, თავშესაფრიდან წასვლაზე მეოცნებე 
ახალგაზრდა კლოვი; შუაში - მოძრაობის უნარშეზღუდული, იმედდაკარგული, 
სიკვდილსმიახლოებული მოხუცი ჰამი; მარცხნივ კი - სანაგვეში მცხოვრები ნაგი და 
ნელი, რომლებიც ნახევრად მკვდრები არიან, მათი სხეულის ერთი ნაწილი უკვე 
მკვდარია, მეორე ნაწილს კვდომა აქვს დაწყებული (ნაგის კბილის დაკარგვა, 
მხედველობისა და გრძნობის ორგანოების დასუსტება და სხვ.). ამ სცენის ყურებისას 
გვიჩნდება გრძნობა, რომ ცხოვრება მარჯვნიდან მარცხნივ მიედინება. თითქოს 
თავად ბეკეტისეული კომპოზიცია დროის ხილული სვლის თვალსაჩინო 
დემონსტრაციაა. ნაგი და ნელი მალე დაიხოცებიან. ჰამი მათ ადგილს დაიკავებს და 
ნაგვის ყუთში დაიწყებს ცხოვრებას. კლოვი დაბერდება და იძულებული გახდება 
ბორბლებიან სკამზე დაჯდეს. კლოვის მოვალეობებს, ალბათ, შეითავსებს ბიჭი, 
რომელსაც კლოვი ფანჯრიდან ხედავს. დრო უწყვეტად გააგრძელებს დინებას. 
ბეკეტის პიესებში პერსონაჟების დროსთან დაპირისპირება ქმნის მთავარ 
კონფლიქტს. ერთი მხრივ, ვხედავთ მაყურებელში გაყინული გრძნობის გაღვიძებას, 
მეორე მხრივ, კი ვხედავთ, რომ დროის დინება რეალობაა.  

„ბედნიერი დღეების“ პირველ მოქმედებაში ქალი წელამდე არის ქვიშაში 
ჩაფლული. პიესაში საერთოდ არ არის მოქმედება. მეორე მოქმედების დასაწყისში კი 
ვხედავთ, რომ ქალი კისრამდეა ქვიშაში ჩაფლული. დრო უმოწყალოდ გასულა და 
ქალი კიდევ უფრო მიუახლოვებია სიკვდილისათვის. სიკვდილს და დროს მთელი 
ჩვენი ძალით რომ დავუპირისპირდეთ, დასასრული მაინც გარდაუალია.  
 დროის ნამდვილ სახეს ყველაზე უკეთ ნელის და ნაგის შემთხვევაში ვხედავთ. 
ბეკეტის მოხუცი პერსონაჟები, რაც უფრო უახლოვდებიან სიკვდილს, წარსულს 
უფრო ხშირად იხსენებენ. მაგალითად, კრეპი ტოვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ 
აწმყოში კი არა , წარსულში ცხოვრობს . ცნობიერების განვითარებას თუ 
დავაკვირდებით, მოწმენი ვხდებით ადამიანის წარსულთან შეხვედრისა: სულის 
გადაღლა, სინანული და იმედგაცრუება. ნელი და ნაგი სიკვდილს ეწინააღმდეგებიან 
და სიცოცხლეს ებღაუჭებიან. მხოლოდ ერთადერთი რამ დარჩენიათ, რასაც 
შეიძლება ჩაებღაუჭონ. ეს სიყვარულია. ცდილობენ ეძებონ და იპოვონ ამ 
სიყვარულის გამოხატულება. მათ უნდათ ერთმანეთის დანახვა, ერთმანეთის ხმის 
გაგონება, ერთმანეთის შეხება, სექსიც  კი. მაგრამ ისეთი მოხუცები არიან, რომ 
ფიზიკურად მათი სურვილები განუხორციელებელია. ამიტომ ერთადერთი, რითაც 
შეუძლიათ აცოცხლონ სიყვარული და დაუპირისპირდნენ სიკვდილს, არის 
წარსულს ჩაბღაუჭება, წარსულის მუდმივი გახსენება. ამიტომ არის, რომ ნელი 
ოხვრით იხსენებს შორეულ წარსულს, გუშინდელ დღეზე საუბარიც სევდას იწვევს 
მასში (ელეგიურობა):        
ნაგი: კბილი დავკარგე.  
ნელი: როდის? 
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ნაგი: გუშინ მქონდა. 
ნელი: (ელეგიურად) აა, გუშინ.  47

„გუშინ“ უკვე აღარ არის და აღარ დაბრუნდება. ცხოვრება გაუარესებას განაგრძობს:  
ჰამი: ჩემს სახლში. (პაუზა. წინასწარმეტყველური ელფერით.) ერთ დღესაც შენც 
ჩემსავით ბრმა იქნები. აქ იჯდები, სიცარილეს მიშტერებული, სიბნელეში, 
სამუდამოდ, ჩემსავით. (პაუზა). ერთ დღესაც ეტყვი საკუთარ თავს, დავიღალე, 
დავჯდები, და შენც წახვალ და დაჯდები. მერე იტყვი, მშია, ავდგები და რამეს შევჭამ. 
მაგრამ არ ადგები. იტყვი, არ უნდა დავმჯდარიყავი, მაგრამ რადგან დავჯექი, ცოტა 
ხანს კიდევ ვიჯდები, მერე ავდგები და რამე საჭმელს მოვნახავ. მაგრამ აღარ ადგები 
და ვერც ვერაფერს შეჭამ (პაუზა). ცოტა ხანს კედელს მიაშტერდები, მერე იტყვი, 
დავხუჭავ თვალებს, ცოტახანს წავთვლემ, მერე თავს უკეთ ვიგრძნობ, და თვალებს 
დახუჭავ. როდესაც თვალებს გაახელ, კედელი აღარ იქნება. (პაუზა). უსასრულო 
სიცარიელი იქნება შენს ირგვლივ, ყველა დროისა და ასაკის მიცვალებული რომ 
ერთბაშად აღდგეს მკვდრეთით, ამ სიცარიელეს ვერ შეავსებს, და დაემსგავსები 
ქვიშის მცირე გროვას უკიდეგანო ველის შუაგულში. (პაუზა). დიახ, ერთ დღეს 
მიხვდები როგორია ეს, ჩემსავით იქნები, იმ განსხვავებით, რომ გვერდით არავინ 
გეყოლება, იმიტომ რომ არასოდეს არავინ შეგცოდებია და იმიტომ რომ არავინ 
დარჩება შენ რომ შეგიცდოს. (პაუზა).  48

დრო არის ფენომენი, რომელიც სიცოცხლის საზომია მას შემდეგ, რაც ადამიანი 
არსებობს . გაზომვა საჭიროა , იმიტომ , რომ როგორც პიროვნების, ასევე 
საზოგადოების ცხოვრება ამ საზომის მგრძნობელობაზეა დამოკიდებული. ერთი 
თვალსაზრისის თანახმად, ცივილიზაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც დროის გასაზომად 
მიმართეს ძალისხმევას. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ისტორიის ვარსკვლავზე 
დაკვირვებით დაწყება შემთხვევითი არ არის. ვარსკვლავებზე დაკვირვება 
შესაძლებელია იმიტომ, რომ ისინი მოძრაობენ უცვლელად. ამგვარად შეიძლება 
შეიქმნას კალენდარი. წელიწადები თვეებად, თვეები, დღეებად, დღეები საათებად 
და წუთებად შეიძლება დაიყოს. დროის გაზომვის სურვილს საფუძვლად დროის 
მართვის ვნება უდევს. საათი კი, უეჭველია, - ამ სურვილის შედეგად წარმოიშვა. 
ბეკეტი ამ პიესაში მექანიკურ მაღვიძარა საათს იყენებს. საათი რომ გავხსნათ და 
შიგნით ჩავიხედოთ, ვნახავთ ასობით ნაწილს, რომლებიც აბსოლუტური მექანიკური 

 NAGG:I've lost me tooth.  47

NELL: When?  
NAGG:I had it yesterday.  

       NELL (elegiac):Ah yesterday. ( Endgame ) p.5

 HAMM:In my house.(Pause. With prophetic relish.)One day you'll be blind like me. You'll be sitting here, a 48

speck in the void, in the dark, forever, like me. (Pause.) One day you'll say to yourself, I'm tired, I'll sit down, and 
you'll go and sit down. Then you'll say, I'm hungry, I'll get up and get something to eat. But you won't get up. You'll 
say, I shouldn't have sat down, but since I have I'll sit on a little longer, then I'll get up and get something to eat. But 
you won't get up and you won't get anything to eat(Pause.) You'll look at the wall a while, then you'll say, I'll close 
my eyes, perhaps have a little sleep, after that I'll feel better, and you'll close them. And when you open them again 
there'll be no wall any more. (Pause.) Infinite emptiness will be all around you, all the resurrected dead of all the 
ages wouldn't fill it, and there you'll be like a little bit of grit in the middle of the steppe. (Pause.) Yes, one day 
you'll know what it is, you'll be like me, except that you won't have anyone with you, because you won't have had 
pity on anyone and because there won't be anyone left to have pity on you. (Pause.)  

( Endgame ) p.13
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წესრიგით მოძრაობენ, ისევე როგორც ამ პიესის სიუჟეტი. საათის შიგნით არსებული 
მექანიზმი პიესის მინიატურაა. საათის მიერ გამოცემული მექანიკური ხმა კი, ალბათ, 
ხიბლავდა ბეკეტს, რადგან სურდა, რომ მაყურებელს დიდხანს ესმინა სცენაზე 
მაღვიძარას ხმა. ეს არის სიტყვიდან ძლიერ ხმაზე გადასვლა. ბეკეტისთვის, რომელიც 
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ხმის ჰარმონიას, ეს საკმაოდ ბუნებრივი არჩევანია. 
ოღონდ ამ საათის ფუნქცია არ არის დროის ჩვენება: კლოვის წასვლის ან 
გარდაცვალების მაუწყებელია. ეს გვაგონებს შექსპირის მაცნეებს, რომლებიც 
მოდიოდნენ და ერთი წინადადებით აუწყებდნენ ახალ ამბავს.   
ჰამი: თუ მიმატოვებ, როგორ შევიტყობ ამის შესახებ? (...) 
კლოვი: მოიცა! (მედიტირებს. არც ისე დარწმუნებულად.) ჰო... (თავს ასწევს.) 
გავაკეთე. მაღვიძარა დავაყენე. (პაუზა).  
ჰამი: ეს, ალბათ, ჩემი ყველაზე ბედნიერი დღე არ არის, მაგრამ გულახდილად –  
კლოვი: დამისტვინე. მე არ მოვალ. წასული ვარ. ეს არ რეკავს. მაშინ მკვდარი ვარ. 
(პაუზა.) (...) 
კლოვი: წავალ და ვნახავ. 
(კლოვი გადის. მაღვიძარას ხანმოკლე რეკვის ხმა სცენის მიღმიდან. შემოდის კლოვი 
მაღვიძარათი. ჰამის ყურთან მიაქვს და არეკინებს. ბოლომდე უსმენენ რეკვას. პაუზა.) 
მკვდარსაც გააღვიძებს! გესმის? 
ჰამი: ძლივს.  
კლოვი: დასასრული გასაგიჟებელია! 
ჰამი: მე საშუალო მირჩევნია. (პაუზა).   49

 კლოვი შემდეგ მაღვიძარით ნაგს აღვიძებს. მაღვიძარა კიდევ ერთხელ 
ასრულებს მაუწყებლის როლს: ნაგმა უნდა გაიღვიძოს და ჰამის ამბავი მოისმინოს. 
არასოდეს არ ენიჭება მნიშვნელობა იმას, თუ რომელი საათია: 
ჰამი: (...) რა დროა?  
კლოვი: იგივე, რაც ყოველთვის. 
ჰამი: (მარჯვენა ფანჯარაზე მიუთითებს) გაიხედე? 
კლოვი: კი. 
ჰამი: მერე? 

        HAMM:If you leave me how shall I know?  49

(...) 
CLOV: Wait! (He meditates. Not very convinced.) Yes...(He raises his head.)I have it! I set the alarm. (Pause.)  
HAMM: This is perhaps not one of my bright days, but frankly—  
CLOV:You whistle me. I don't come. The alarm rings. I'm gone. It doesn't ring. I'm dead. (Pause.) (...) 
CLOV:I'll go and see. 
(Exit Clov. Brief ring of alarm offstage. Enter Clov with alarm-clock. He holds it against Hamm's ear and releases 
alarm. They listen to it ringing to the end. Pause.)  
Fit to wake the dead! Did you hear it?  
HAMM: Vaguely.  
CLOV: The end is terrific!  
HAMM: I prefer the middle.(Pause.) 

( Endgame ) p.16 
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კლოვი: ზერო.   50

დიდი უბედურების მერე დრო თითქოს კარგავს მნიშვნელობას. რა რიცხვია, 
დილაა თუ საღამო, არც ისეთი მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ცოტა დღის 
სინათლე შემოვიდეს გარედან. კითხვა „რომელი საათია?“ კარგავს მნიშვნელობას, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მოსულია ტკივილგამაყუჩებლის დალევის დრო. რა 
მნიშვნელობა აქვს დროს, როცა არ გაქვს გასაკეთებელი საქმე, არსად არ გეჩქარება. 
ყურადღებით დროისთვის თვალის დევნებას, მასზე ფოკუსირებას არანაირი 
სარგებელი არ მოაქვს. მოვლენები თვითონ განსაზღვრავენ დინებას. ჩვენ არ გვაქვს 
ძალა, რომ ეს ყველაფერი ან დავაჩქაროთ, ან შევანელოთ. ნაგის მიერ მოყოლილი 
ამბიდან ასეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება: ღმერთმა იჩქარა და სამყარო ექვს 
დღეში შექმნა, ამიტომ არის ხარვეზებიანი სამყარო. მკერავი კი კარგი პალტოს 
შესაკერად სამი თვე წვალობს:    
ნაგი: (...) (კლიენტის ხმით) „ეშმაკმა დაგლახვროთ, სერ, ეს წარმოუდგენელია, 
საზღვარი ხომ არსებობს! ექვს დღეში, გესმით, ექვს დღეში შექმნა ღმერთმა სამყარო.. 
დიახ სერ, არც მეტი, არც ნაკლები, სამყარო! თქვენ კი, დასწყევლოს უფალმა, სამ 
თვეში ერთი შარვალი ვერ შემიკერეთ!“ (მკერავის აღშფოთებული ხმით). „მაგრამ, 
ძვირფასო ბატონო, ძვირფასო სერ, შეხედეთ – (დამცინავი ჟესტი, ზიზღით) – 
სამყაროს – (პაუზა) და შეხედეთ – (სიყვარულით, ამაყად) – ჩემს შარვალს!“.   51

 ხშირად „თამაშის დასასრულს“ ჭადრაკს ადარებენ: პიესა წარმოადგენს 
საჭადრაკო დაფას, თამაშის ბოლო საფეხურს. ჰამი არის შაჰი, კლოვი მხედარი, ნაგი 
და ნელი კი დამარცხებული პაიკები. ვინ არის მოწინააღმდეგე, გაურკვეველია. ასევე 
გაურკვეველია თამაში ფრედ დამთავრდება თუ შამათით .  ოღონდ ეს 52

ინტერპრეტაცია არ ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ ეს დროის წინააღმდეგ 
გამართული თამაშია. ჭადრაკში ჭადრაკის საათის საშუალებით ყველა მოთამაშე 
ვალდებულია გარკვეულ დროში იმოძრაოს. მოთამაშემ გარკვეული დროის 
განმავლობაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მოძრაობა შეასრულოს. ამ 
თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, კლოვს და ჰამს აღვიქვამთ, როგორც მეტოქე 
მოთამაშეების ქვებს. ჰამი ჰგავს მოთამაშეს, რომელსაც არ სურს თამაშის გაგრძელება 
და მუდმივად გადადებს მოძრაობას, ანელებს თამაშს. კლოვი კი, პირიქით, 

 HAMM: (...)What time is it?  50

CLOV:The same as usual.  
HAMM (gesture towards window right): Have you looked?  
CLOV: Yes.  
HAMM: Well?  
CLOV: Zero.  

( Endgame ) p.2

 NAGG: (...) (Customer’s voice.) "God damn you to hell, Sir, no, it's indecent, there are limits! In six days, do you 51

hear me, six days, God made the world. Yes Sir, no less Sir, the WORLD! And you are not bloody well capable of 
making me a pair of trousers in three months!" (Tailor's voice, scandalized.) “But my dear Sir, my dear Sir, look— 
(disdainful gesture, disgustedly) —at the world—(Pause.)and look—(loving gesture, proudly)—at my 
TROUSERS!”( Endgame ) p.8   

 Raponi, Sandra, Meaning and Melancholia in Beckett's Endgame, Journal of Social and Political Thought, online 52

edition, Volume One, No. 4 January 2003, York University, Mayıs 2006,  
http://www.yorku.ca/jspot/4/beckett.html, (Translator: Oğuz Arıcı)
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მოძრაობებს მაშინვე აკეთებს , ჩქარობს თუ მოგებისთვის არა , თამაშის 
დასრულებისთვის მაინც.  
 დავუბრუნდეთ ამბავს, რომელსაც ჰამი ჰყვება. ეს ამბავი როგორც ჰამის, ასევე 
კლოვის ბიოგრაფიის ნაწილია. აქ საუბარია იმის შესახებ, თუ როგორ მოვიდა 
კლოვი აქ და როგორ გაზარდა იგი ჰამმა:  
ჰამი: (...) მოკლედ, ბოლოსდაბოლოს შევთავაზე, რომ ჩემთან დაეწყო მუშაობა. 
რაღაც ამითრთოლა გულში. მერე ვიფიქრე, რომ მეც არც ისე დიდი დღე მაქვს 
ამქვეყნად დარჩენილი. (იცინის. პაუზა). მერე? (პაუზა). მერე? აქ, თუ ფრთხილად 
იქნები, მშვენიერი ბუნებრივი სიკვდილით შეიძლება რომ მოკვდე სიმშვიდესა და 
კომფორტში. (პაუზა). მერე? (პაუზა). ბოლოს მკითხა, ხომ არ დავთანხმდებოდი, რომ 
ბავშვიც მიმეღო – თუ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. (პაუზა).  მოხდა ის რასაც ველოდი. 
(პაუზა). წინააღმდეგი ხომ არ ვიყავი რომ ბავშვიც მიმეღო ჩემთან. (პაუზა). დღესაც 
ვხედავ, მუხლებზე მდგომს, ხელებით მიწაზე დაყრდნობილს, თავისი შეშლილი 
თვალებით მოშტერებულს, ჩემი სურვილის წინააღმდეგ. (პაუზა. ნორმალური 
ტონით). მალე დავასრულებ ჩემს ამბავს. (პაუზა).  53

 ჰამი, როგორც მოძრაობისას იქცევა ნელა, ასევე არ ჩქარობს ამბის 
დამთავრებას. რადგან ამბის გაგრძელების შემთხვევაში ამბავს ახალი წინადადებები 
დაემატება. ამბის დამთავრება მიუთითებს იმაზე, რომ ამ წუთისოფელთან 
განშორების დრო დადგა. ჰამს კი არ სურს გარდაცვალება. ის განაგრძობს 
კროსვორდის ამოხსნას, თამაშს.  

როგორც ვხედავთ, ტექსტი საკმაოდ დიდ შესაძლებლობებს გვთავაზობს  
დროის გააზრებასა და განცდაზე  ორიენტირებული განხილვისათვის.  გავიხსენოთ 
პიესის მთავარი კომენტარი: დრო განაგრძობს სვლას და ჩვენ სიკვდილს 
ვუახლოვდებით. „თამაშის დასასრულში“ ყველა პერსონაჟი ამ სიტუაციაშია. ერთი 
მხრივ, ისინი ეწინააღმდეგებიან სიკვდილს/დროს, მეორე მხრივ, ებრძვიან საკუთარ 
სინდისს.  ჰამს ეშინია წარსულთან პირისპირ დარჩენის, რადგან პეგ ანა მარტო 
დატოვა. სინდისის ქეჯნა, რომლის ჩახშობაც სურს ჰამს,  წარსულში იღებს სათავეს. 
კლოვის სინდისის ქეჯნა  კი  მომავალთან არის დაკავშირებული. ჰამის დატოვება და 
წასვლა მის სინდისს მძიმე ტვირთად დააწვება. ამაში დარწმუნებულია. სწორედ ეს 
არის მიზეზი იმისა, რომ ჰამს ვერ ტოვებს და ვერ მიდის. ბეკეტი უყურებს ამ ორ 
ადამიანს, რომლებიც ამ „მომენტში“ არიან მოქცეულები და ჩვენ გვეუბნება: რაც არ 
უნდა ახლოს ვიყოთ სიკვდილთან, სინდისი სუფთა უნდა შევინარჩუნოთ.    

 HAMM: (...) (Pause.)Well to make it short I finally offered to take him into my service. He had touched a chord. 53

And then I imagined already that I wasn't much longer for this world. (He laughs. Pause.)Well?(Pause.)Well? Here 
if you were careful you might die a nice natural death, in peace and comfort. (Pause.) Well? (Pause.) In the end he 
asked me would I consent to take in the child as well—if he were still alive. (Pause.)It was the moment I was 
waiting for.(Pause.)Would I consent to take in the child...(Pause.)I can see him still, down on his knees, his hands 
flat on the ground, glaring at me with his mad eyes, in defiance of my wishes. (Pause. Normal tone.)I'll soon have 
finished with this story. (Pause.) ( Endgame ) p.18  
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4. სცენაზე დადგმის მეთოდის შეთავაზება და „თამაშის დასასრულის“ ანალიზი  

ამ თავში განხილული იქნება პროცესი, რომელსაც რეჟისორი გადის: 
რეჟისორის მიერ პიესის არჩევა, პიესასთან კავშირის დამყარება, პიესის გაცნობა, 
რეპეტიცია, სცენაზე დადგმა, მაყურებელთან შეხვედრა. სანამ განვიხილავდეთ 
„თამაშის დასასრულის“ რეპეტიციას, გვსურს გაგაცნოთ ჩვენი მეთოდი. აქ 
განმარტებულია ძირითადი ცნებები, გარდა ამისა, ამ თავში ნაჩვენებია, თუ რა 
პრინციპით არის ტექსტი დაყოფილი ნაწილებად და როგორ შევისწავლით მათ. 
შეიძლება ითქვას, რომ პიესის ტექსტი გარკვეული შინაარსის  გარკვეული ფორმით 
შემოთავაზებაა. ბეკეტის მსგავსი მწერლები მიდრეკილები არიან იქითკენ, რომ ეს 
შინაარსი კარგად შეფუთონ, ზედაპირზე არ დადონ. ამ თავში აქცენტია გაკეთებული 
იმაზე, თუ როგორ განცხადდება ფორმა და შინაარსი რეჟისორისთვის. გარდა ამისა, 
განმარტებულია, თუ რა არის ჟანრი, სტილი, თემა, იდეა, რომლებსაც ძალიან 
ხშირად ურევენ ერთმანეთში. რეჟისორმა უნდა იცოდეს ეს განმარტებები. ასევე ამ 
თავში რეჟისორისთვის შეთავაზებულია ანალიზის მეთოდი და სამუშაო გეგმა. 
შემოთავაზებები მოცემულია  როგორც ნაწარმოების, ასევე პერსონაჟების  
გააზრებისა და სარეჟისორო ხედვის ჩამოყალიბების მიზნით. ამავე თავში იხილავთ  
„თამაშის დასასრულის“ ექსპლიკაციას.  

4.1. პიესის არჩევა 

 რეჟისორს სცენაზე ყოველთვის სასურველი პიესის დადგმა არ უწევს. თუმცა 
რეჟისორი ვალდებულია სცენაზე მაღალპროფესიულად დადგას ისეთი 
ნაწარმოებიც, რომელიც არ მოსწონს. ეს პროფესიული საჭიროებაა. ასეთ ვითარებაში 
რეჟისორს უნდა ჰქონდეს გამომუშავებული ტექსტთან ურთიერთობის „მხატვრული 
რეფლექსი“, სხვაგვარად ის შემოქმედებით სირთულეებს გადააწყდება .  
პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მას უნდა ჰქონდეს განვითარებული 
ინტუიცია და  ტექსტის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის პროფესიული 
მეთოდოლოგია. რა თქმა უნდა, ყველა რეჟისორს ექნება საყვარელი ტექსტებიც, 
რომელთა სცენაზე დადგმა განსაკუთრებით ენდომება.  
 ყველა პიესის ტექსტი არ არის კარგი. რეჟისორმა უნდა შეძლოს კარგი და 
ცუდი ტექსტის გარჩევა. თუ ცუდი ტექსტის დადგმაა საჭირო, შეიძლება ტექსტზე 
სპეციალური მუშაობის აუცილებლობა გაჩნდეს. ამოსაღები თავები შეიძლება 
ამოიღოს.  თუმცა არ არის პრიორიტეტული პიესის სტრუქტურასთან ასეთი 54

დამოკიდებულება, მაგრამ ხანდახან შეიძლება საჭირო გახდეს. მაგალითად, ზოგჯერ 
შეიძლება შეგვხვდეს ტექსტი, რომელიც შეუსაბამოა სცენაზე დასადგმელად, არ აქვს 

 თუ როგორ ხდება რომელიმე თავის ამოღება, განხილულია 7.3.4-ე ქვეთავში - „ტექსტიდან 54

სცენის ან რეპლიკის ამოღება“.  
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დრამატული სიუჟეტი, მისი დადგმა სცენაზე შეუძლებელია. ასეთ ვითარებაში 
რეჟისორმა ტექსტი სცენისთვის შესაბამისად უნდა აქციოს. 
 თუ არსებობს პიესის არჩევის საშუალება, ასარჩევად ორ კრიტეტიუმს 
გთავაზობთ: პირველია ის, რომ ტექსტი უნდა იყოს აქტუალური. აქტუალური 
ტექსტი შორს არ უნდა იყოს  იმ საზოგადოების დღის წესრიგისგან, რომელი 
ქალაქისთვის, ქვეყნისა და ხალხისთვისაც  იდგმება. რა თქმა უნდა, მიზნად არ 
ვისახავთ ხელოვნების ძირითად ფუნქციაზე გავმართოთ კამათი, თუმცა 
თეატრალური ხელოვნება სრული სახით მხოლოდ მაყურებელთან ერთად 
წარმოგვიდგება. მაყურებელთან უნდა დამყარდეს კონტაქტი, ეს კონტაქტი 
შესაძლებელია მხოლოდ აქტუალურ სპექტაკლთან . ზოგიერთი თემა 
ზოგადსაკაცობრიოა, ამიტომ აქტუალურობას არასოდეს ჰკარგავს: სიყვარული, ომი, 
შურისძიება და სხვ. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში კორუფცია მუდმივად დღის 
წესრიგში მდგარი თემაა. ის უკვე ისეთ ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, რომ მას 
დანაშაულად აღარავინ აღიქვამს. ეს შეიძლება შეირჩეს ერთ–ერთ აქტუალურ 
თემად. 
 რეჟისორმა თვალყური უნდა ადევნოს არა მხოლოდ იმას, თუ ქვეყნისთვის რა 
არის აქტუალური, არამედ იმასაც, თუ რა დგას ხელოვნების დღის წესრიგში. უნდა 
იცნობდეს არა მხოლოდ თავისი ქვეყნის თეატრალურ სიახლეებს, არამედ სხვა 
ქვეყნების ხელოვნების დღის წესრიგს. უნდა ერკვეოდეს მუსიკაში, ლიტერატურაში, 
კინოხელოვნებაში. თვალყურის დევნება ხელოვნების სფეროში მიმდინარე 
სიახლეებისა ძალიან მნიშვნელოვანია რეჟისორის მიერ ეპოქისა და ნაწარმოების 
შეფასებაში. რა თქმა უნდა, ხელოვანი ვალდებული არ არის შექმნას ისეთი 
ნაწარმოებები, რომლებიც შეესატყვისება ეპოქას და ხელოვნების გაბატონებულ 
მიმდინარეობას. ხელოვანი ნოვატორია. ოღონდ ახლის მისაგნებად კარგად უნდა 
იცნობდეს როგორც ძველ, ისე თანამედროვე ხელოვნებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
ხელოვანი დაასრულებს იმით, რომ იტყვის: „ახალ ხელოვნებას“ ვქმნიო, მაგრამ 
ძველს თავს ვერაფრით დააღწევს. 
 მეორე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის რეჟისორსა და ტექსტს შორის 
არსებული ვნება.  ხელოვანები ვნებებით ცხოვრობენ. პროფესიონალი ხელოვანები, 55

ერთი მხრივ, “ანგელოზებრივი” ცხოვრებით ცხოვრობენ და მეორე მხრივ, ვნებებით 
არიან მოცულნი. თუ ხელოვანი რაიმე განსაკუთრებულს ქმნიან, ის საქმეს ვნებით 
ეკიდება. რეჟისორიც ვნებით უნდა იყოს ტექსტთან დაკავშირებული. მოსწონს თუ არ 
მოსწონს ის, ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია. რეჟისორს ვნებით შეუძლია დაუკვშირდეს 
ტექსტს, რომელიც სძულს. მთავარია ტექსტში დამალული ვნების აღმოჩენისა და 
გაცნობიერების ნიჭი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ეს ვნება ადამიანის 
გრძნობაა. რეჟისორის მიერ ტექსტთან ვნებაზე დაყრდნობით დამყარებული 
ურთიერთობა რეჟისორის შემოქმედებით უნარსაც გააღვივებს და შექმნის ბედნიერ 
და ნაყოფიერ შემოქმედების პროცესს.  

 ვნება - ეს არის ძლიერი გრძნობა, რომელსაც შეუძლია ხელოვანი აამოქმედოს. მწერალი თავის 55

ნაწარმოებს იწყებს ვნების ნაპერწკალით და ამთავრებს ვნებით გამოწვეული შთაგონებითა და 
ძალით. რეჟისორშიც ამგვარი ვნება უნდა მძვინვარებდეს. ვნება ნებაზე უნდა მიუშვას.  
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4.2. ნაწარმოების სტრუქტურა და ექსპლიკაცია 

 ამ თავში ჩვენ მიმოვიხილავთ ნაწარმოების სტრუქტურას (ფორმას) და 
შინაარსს. აქ მოცემულ მეთოდს თუ მივყვებით, ნაწარმოების შინაარსსა და 
სტრუქტურას ზუსტად  გავიგებთ. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რომლებიც 
გვესმის, როგორც რეჟისორს. რაც არ გვესმის, იმას არ შევეხებით. საწყისი წერტილი 
არის ტექსტის გაგება, დასასრული კი - ტექსტის კომენტირება და ინტერპრეტაცია. 
ამის უპირველესი პირობაა ნაწარმოების როგორც ფორმის, ასევე შინაარსის 
თვალსაზრისით ზუსტად გააზრება. 
 ხელოვნების ყოველ ნაწარმოებს ფორმა აქვს, ფორმის გარეშე ხელოვნება არ 
არსებობს. თუ ნაწარმოებში ფორმას ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას ფორმა 
არ აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ ნაწარმოების ფორმას ვერ აღვიქვამთ. ამის 
ყველაზე მთავარი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ ნაწარმოებს  შესაბამისი ანალიზის 
მეთოდით არ ვუდგებით.    

4.2.1. სტრუქტურალისტური   მიდგომა, როგორც ანალიზის მეთოდი 56

 როდესაც რეჟისორი ტექსტს აანალიზებს, უნდა ჰქონდეს მიდგომის 
გარკვეული მეთოდი (ან მეთოდები), რადგან მთავარი ის კი არ არის, ტექსტის 
ანალიზის რა მეთოდს მიმართავს რეჟისორი, არამედ ის თუ რამდენად ღრმა და 
ნაყოფიერია ეს პროცესი.  თუ რეჟისორს დრამატურგთან მუშაობის შანსი აქვს, ეს 
კიდევ უფრო საინტერესოს და პროდუქტიულს ქმნის პიესის ანალიზისა და 
ადაპტაციის პროცესს.  
 თანამედროვე, კლასიკური ან მოდერნისტული ტექსტები დიალექტიკური, 
სტრუქტურალისტური, ჰერმენევტიკული მეთოდებით შეიძლება გავაანალიზოთ. 
მაგრამ პოსტდრამატული ტექსტების ანალიზისას ეს მეთოდები საკმარისი არ იქნება. 
ასეთ ტექსტებთან მუშაობისას ‘პოსტსტრუქტურალისტური’ მიდგომა იქნება 
გამართლებული. 
 ქვემოთ მოცემული ექსპლიკაცია სტრუქტურალისტურ მიდგომასთან ახლოს 
მ დ გ ო მ ი მ ე თ ო დ ი ს ს ა ფ უ ძ ვ ე ლ ზ ე შ ე ი ქ მ ნ ა . ა მ ი ტ ო მ მ ო კ ლ ე დ 
შევეხებითსტრუქტურალისტურ მიდგომას. ამისათვის გამოვიყენებთ ელიფ 
თუფექჩის სტატიას „სტრუქტურალისტური მეთოდი და მისი გამოყენების 
სფეროები“. სტრუქტურალიზმის  ძირითადი ცნებები დასაბამს იღებს მე-20 საუკუნის 
დასაწყისში ფერდინანდ დე სოსურის  „ზოგადი ენათმეცნიერების კურსიდან“, 
რომელშიც გამოთქმულია მოსაზრებები ენობრივი მოვლენების კვლევისა და ენის, 
როგორც ნიშანთა სისტემის შესახებ. სტრუქტურალიზმის ცნებისა და ტერმინის 
ჩამოყალიბება ემთხვევა ენათმეცნიერების მიერ პრაღის ენათმეცნიერული სკოლის 
და არ ს ე ბ ა ს . მ ე - 2 0 ს აუ კუ ნ ი ს შუ ა წლე ბ შ ი კლოდ ლევ ი - ს ტროს ი ს 

 აქ – სტრუქტურალისტური.56
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სტრუქტურალისტური მეთოდი ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში იქცა 
მიმდინარეობად, რომელიც გაცხოველებული კამათის მიზეზი გახდა.  57

სტრუქტურალიზმი მიჩნეულია მეთოდად, რომელიც ჭეშმარიტებას ადგენს 
არა ცალ-ცალკე ობიექტების სშესწავლით, არამედ ობიექტებს შორის არსებული 
კავშირით. კონსტრუქტივისტული მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც იკვლევს 
ზედაპირული გამოსახულების ქვეშ, სიღრმეში არსებულ სტრუქტურას, რომლის 
არსებობა გარკვეულ წესებითა და კანონებით არის განპირობებული. სტრუქტურის 
შემქმნელ და მასში შემავალ ერთეულებს დამოუკიდებლად მნიშვნელობა არ აქვთ, 
ს აზრისს ა და მ ნიშვნელობას ისინი ერთმანეთთან კ ა ვშირი იძენენ . 
სტრუქტურალიზმის შესახებ ამბობენ, რომ ის სწავლება არ არის, მეთოდია.  ჯან 58

პიაჟეს აზრით, სტრუქტურალიზმი არის მეთოდი და არა დოქტრინა, თუმცა 
შედეგები დოქტრინალური აქვს. მეთოდად მისი გამოყენება შეზღუდულია, თუმცა, 
იმის გამო, რომ ეფექტურია, გამოიყენება სხვა მეთოდებთან ერთად.“  59

 თაჰსინ იუჯელის აზრით, კონსტრუქტივიზმი ფილოსოფიური დოქტრინა არ 
არის. მან იგი განსაზღვრა, როგორც სამეცნიერო მეთოდი და მისი ორიენტირები ექვს 
პუნქტად ჩამოაყალიბა:   

1. განსახილველი ობიექტის დამოუკიდებელი და თავისთავადი შესწავლა;   
2. ობიექტი უნდა აღვიქვათ როგორც „სისტემა“, რომელიც შედგება მისი 
შემადგენელი ელემენტების კავშირისგან; 
3.  ობიექტები უნდა განვიხილოთ არა როგორც თანმიმდევრულად 
წარმოშობილნი, არამედ ერთდროულად;   
4. წარმოშობის, განვითარების, ურთიერთქმედებისა და სხვა საკითხები, 
რომლებიც თანმიმდევრობასთან არის დაკავშირებული, საფუძვლიანად უნდა 
გაანალიზდეს და ესენიც სისტემაში უნდა განიხილონ, როგორც ერთდროული 
მოვლენები;  
5. ბუნება მიღმიერი არ არის, იგი მატერიალურია და მის განსასაზღვრად ამ 
პოზიციიდან უნდა ამოვიდეთ;   
6. ამგვარი მიდგომა არ არის ფილოსოფიის, პოლიტიკის ან ხელოვნების 
დოქტრინა, ის თანმიმდევრული ანალიზის მეთოდის ჩამოყალიბებაზეა 
ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე მიმდინარეობასთან, რომელიც აცხადებს, 
რომ სამყარო გარკვეული მიზნისკენ მიემართება, არანაირი საერთო არ აქვს.   60

 სტრუქტურალიზმი ჰოლისტური მიდგომების ერთობლიობაა . ამ 61

მიდგომით, მთელი მეტია, ვიდრე მისი ნაწილების ჯამი. როდესაც სისტემას 
ვსწავლობთ, უნდა ამოვიდეთ მისი მთლიანობის პრინციპიდან და ამ გზით 

 Yüksel, Ayşegül Yapısalcılık ve Bir Uygulama  s. 3057

 Tüfekçi, M. Elif Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları58

 Piaget, Jean. Yapısalcılık  s. 12959

 Yücel, Tahsin. Yapısalcılık  s. 10-1160

 holizmi (sityvidan whole – mTliani), filosofiis mimoqcevaSi Semoitana samxreTafrikelma filosofosma smetsma, is 61

eyrdnoboda aristoteles metafizikis sityvebs imis Sesaxeb, rom mTeli metia, vidre misi nawilebi. 
!  37



მოვახდინოთ  მთელის შემადგენელი დეტალების ანალიზი.  სოსიურის ეს 62

მოსაზრება სტრუქტურალიზმის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს.  63

 კლოდ ლევი -სტროსმა სტრუქტურული ლინგვისტიკის მეთოდი 
ეთნოლოგიაში გამოიყენა (კერძოდ კი ამერიკელი ინდიელების ცხოვრების, 
მითებისა და მათი ნათესაობის სისტემის შესასწავლად). მან  მითების სტრუქტურა 
ზედმიწევნით შეისწავლა და დაასკვნა, რომ ფუძისეული სტრუქტურა მითების 
აუხსნელ  იტერაციებში (გამეორებებში) უნდა ვეძებოთ. თავის ნაშრომში „მითების 
სტრუქტურა“ (1955) იყენებს მეთოდს, რომელსაც უწოდებს თანადროულ კითხვას. ეს 
მეთოდი მოიცავს პროცედურების სერიას, რომელიც ხორციელდება ანალიზის 
პროცესის ორ საფეხურად განცალკევებისა და ხელახლა შეერთების გზით. იგი 
აღნიშნავს, რომ არანაირი აზრი არა აქვს, რომ მითები ცალ–ცალკე, კულტურული და 
სოციალურ კონტექსტისგან მოწყვეტით განიხილო. ის სამ კანონს აყალიბებს: ერთი 
მითი არასოდეს არ უნდა იქნეს განხილული ერთ დონეზე; ერთი მითი ცალკე 
დამოუკიდებლად კი არა, არამედ სხვა მითებთან ერთიან კონტექსტში უნდა 
განვიხილოთ; მითები უნდა განიხილებოდეს იმ საზოგადოების ეთნოლოგიის 
კონტექსტში , რომელშიც წარმოიშვნენ .  ლევი სტროსის განმარტებით , 64

ეთნოგრაფიული აღწერების შედარება და ანალიზი საშუალებას გვაძლევს 
გამოვავლინოთ ის არაცნობიერი სტრუქტურები, რომლებიც სოციალური ნორმების, 
რწმენა–წარმოდგენებისა და ადათ–წესების საფუძველში დევს. ლევი–სტროსის 
მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია ლიტერატურული მასალისა თუ სხმა 
მხატვრული ნაწარმოების/მოვლენის ანალიზისათვის.  
 აიშეგულ იუქსელი მკვლევარის ასეთ მიდგომას შემდეგნაირად განმარტავს: 
„სტრუქტურალისტი მკვლევარი, როდესაც იკვლევს პროზაულ ნაწარმოებს, ნაცლად 
იმისა, რომ შეისწავლოს მისი წარმოშობა, მასში არსებული მოტივების ისტორია ან 
აღწეროს ის მთლიანად, პოულობს ნაწარმოების ეფექტურ დეტალებს და იკვლევს, 
რომელ სინტაქსურ კანონებს შეესაბამება თხრობა, როგორი არის კომპოზიცია, 
სტრუქტურული თავისებურებები და რა წვლილი შეაქვს სტრუქტურულ წყობას 
ნაწარმოების გააზრებაში.  65

 სტრუქტურალისტი მკვლევარები ნაწარმოების ანალიზისას ამოდიან 
ენათმეცნიერების ძირითადი კანონებიდან. ცდილობენ ჩამოაყალიბონ ნაწარმოების 
გრამატიკა იყენებენ რა ცნებებს - ენა/სიტყვა, კონტექსტი, ანტონიმები,  გამომხატველი/
გამოხატული.  
 სტრუქტურალისტების გამოკვლევებში ჩვენ ვხვდებით ნაწარმოების 
ანალიზისადმი განსხვავებულ მიდგომებს, ამიტომ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ 
ერთ რომელიმე მეთოდზე. ამასთან ერთად,  სტრუტქტურალისტური  მიდგომით 

 Ferdinand de Saussure. Genel Dilbilim Dersleri  s. 166.62

 Tüfekçi, M. Elif Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları63

 Yücel, Tahsin. Yapısalcılık  s. 6364

 Yüksel, Ayşegül Yapısalcılık ve Bir Uygulama  s. 5265
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გაანალიზებული ტექსტი იყოფა ‘საკითხავ ერთეულებად’. საკითხავ ერთეულებად 
დაყოფა ეფუძნება გარკვეული აზრობრივი გადანაწილების დემონსტრაციის  მიზნით 
‘სექციონირების’ (დანაწევრების) პროცედურას. აზრობრივი გადანაწილების 
აღმოჩენისას  პერსონაჟები, სიუჟეტი, ფუნქციური ერთეულები, რომლებიც ქმნიან 
თემებს, აღიქმება სივრცისა და დროის განზომილებაში. ზემოთ აღნიშნულ 
ფუნქციურ ერთეულებს შორის არსებული კავშირი ნაწარმოების მთლიან აზრს 
გადმოსცემს. ამ ურთიერთობის დასადგენად ერთდროული წაკითხვის მეთოდი 
გამოიყენება.   66

 თხრობითი ჟანრის პირველი ანალიზის ნიმუში მოგვცა რუსმა ფორმალისტმა 
ვლადიმერ პროპმა.  სემიოტიკის, ეთნოლოგიის, ფოლკლორისა და ნარატივის 
ანალიზის სფეროში სახელგანთქმული რუსი ფორმალისტის პროპის ნაშრომებში, 
რომლებშიც ზღაპრებია შესწავლილი, მოცემულია ნარატივის ანალიზი, პროპი 
მიიჩნევა პიონერად მეთოდოლოგიის სფეროში. ისევე როგორც სოსურის ნაშრომი - 
„ზოგადი ენათმეცნიერების კურსი“  ითვლება ეპოქის შემქმნელად ენათმეცნიერების 
სფეროში.    67

 პროპმა 1928 წელს გამოსცა წიგნი „ზღაპრების მორფოლოგია“, რომელშიც 
შესწავლილია ზღაპრების სტრუქტურა. აღნიშნული წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი 
ნაშრომი იყო სამეცნიერო სფეროში. პროპმა ენათმეცნიერებასა და სემიოტიკაში  გზა 
გაიკვლია იმით, რომ შეისწავლა ნიშნების მნიშვნელობის კავშირი სხვა ნიშნებთან. 
ზღაპრების სტრუქტურის შესასწავლად ტექსტის დიფერენციაციას ახდენდა სხვა 
ტექსტებთან მიმართებით  68

 პროპმა გააკრიტიკა ზღაპრების შესწავლისას გამოყენებული თანმიმდევრული 
მეთოდი და თავში „მასალა და მეთოდები“ შემოგვთავაზა საკუთარი მეთოდი. ამ 
თავში იგი განსაზღვრავს ფუნქციებს. პროპი ფუნქციას, რომელიც ნარატივის 
ანალიზის გასაღებია, ქვემოთ მოყვანილი მაგალითებით განიხილავს:  69

1. მეფე რაინდს არწივს აძლევს. არწივს რაინდი სხვა სამეფოში მიჰყავს.  
2. ბაბუა სეჩენკოს ცხენს აძლევს. ცხენს სეჩენკო სხვა სამეფოში მიჰყავს. 
3. ერთი ჯადოქარი ივანეს ნავს აძლევს. ნავს ივანე სხვა სამეფოში მიჰყავს. 
4. დედოფალი ივანეს ბეჭედს აძლევს. ბეჭდიდან გამოსულ ძლიერ მამაკაცებს 
ივანე სხვა სამეფოში მიჰყავთ. 

 აქ ჩამოთვლილ სიტუაციებში ვხვდებით როგორც უცვლელ, ასევე ცვალებად 
მდგენელებს. ცვალებადია ადამიანების სახელები და მათი მახასიათებლები; 
უცვლელია ადამიანების მოქმედება ან ფუნქციები. აქედან შეიძლება გაკეთდეს 
დასკვნა, რომ ზღაპრებში იგივე მოქმედებები შეიძლება შესრულდეს სხვადასხვა 
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პირების მიერ. ეს კი უზრუნველყოფს ზღაპრების შესწავლას პერსონაჟების 
ფუნქციებიდან გამომდინარე.  70

 პროპის აზრით, ფუნქცია ადამიანის ქმედებაა, მაგრამ აღნიშნული ქმედება 
სიუჟეტის განვითარებაში არსებული მნიშვნელობის მიხედვით განისაზღვრება. 
პერსონაჟების მოქმედება ზღაპრების ძირითადი ნაწილია. პროპი ამ მოქმედებებს 
განიხილავს ისე, რომ ახდენს აბსტრაგირებას პერსონაჟების თვისებებისას, რომლებიც 
ყოველ ზღაპარში იცვლება. ყოველ მოქმედებას განსაზღვრავს ისე, რომ 
ითვალისწინებს მის ადგილს ნარატივის განვითარებაში. ამ გზით იგი ადგენს 
ოცდათერთმეტ ფუნქციას:     71

  
 პროპის აზრით, თითოეულ ზღაპარში თუ ვერ შევხვდებით ზემოთ 
ჩამოთვლილ ყველა ქმედებას, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ  ზღაპრების სიუჟეტში 
არსებული წყობა დაირღვევა. ფუნქციები ყველა ზღაპარში ერთი და იმავე 
თანმიმდევრობით მიჰყვებიან ერთმანეთს. პერსონაჟები შეიძლება სხვადასხვა 
ზღაპარში სხვადასხვა თვისების მატარებელნი იყვნენ, მაგრამ მათი ქმედებების 
ძირითადი სტრუქტურა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ფუნქცია, ერთი და იგივეა. 

1. დაშორება; 

2. აკრძალვა; 

3. აკრძალვის უგულებელყოფა; 

4. გამოძიება; 

5. ინფორმაციის მოგროვება; 

6. მოტყუება; 

7. დანაშაულში მონაწილეობა; 

8. ბოროტება; 

9. შუამავლობა; 

1 0 . საპირისპირო მოქმედების 
დასაწყისი; 

11.წასვლა; 
12. მოწყალების გამღების პირველი 

ფუნქცია; 
13. გმირის რეაქცია; 
14. მოჯადოებული ობიექტის აღება; 
15. მგზავრობა ორ სამეფოს შორის; 

16. კონფლიქტი; 

17. სპეციალური ნიშანი; 

18. გამარჯვება; 
19. გადალახვა; 
20. უკან დაბრუნება; 
21. დაკვირვება; 
22. დახმარება; 
23. ინკოგნიტოდ მოსვლა; 
24. უსაფუძვლო არგუმენტები; 

25. რთული საქმე; 
26. რთული საქმის შესრულება; 
27. გაცნობა; 
28. აღმოჩენა; 
29. ფორმის ცვლილება; 
30. დასჯა; 
31. დაქორწინება. 
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აქედან გამომდინარე, ქმედებები, რომლებსაც ფუნქციებს ვუწოდებთ, ზღაპრების 
მუდმივი შემადგენელი ნაწილებია. 
როგორიც არ უნდა იყოს პერსონაჟის თვისებები, ნარატივს ქმნიან ფუნქციები.   72

 პროპის მიერ „ზღაპრების მორფოლოგიაში“ შემოთავაზებული ანალიზის 
მეთოდებით, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით, 
სარგებლობდნენ მომდევნო თაობის მკვლევრები – ლევი-სტროსი, გრეიმასი, ბარტი, 
ტოდოროვი და სხვა.  
 სტრუქტურული ანალიზის მეთოდის თეატრალურ სამყაროში გამოყენების 
მცდელობა დაკავშირებულია პრაღის სკოლასი წარმომადგენლებთან. ამ სკოლაში 
გაერთიანებულ მკვლევრებს სურთ შექმნან სტრუქტურულ–კონსტრუქტივისტული 
საქმიანობის  თეორია თეატრის სფეროში. 
 თურქი ავტორი ესენ ჩამურდანიც ავითარებს თავის თეორიას.  ის ეყრდნობა 
ლუი ჟუვეს შეხედულებას რომ „სპექტაკლი მანქანად გადაქცეული აზრია“ და მიდის 
იმ დასკვნამდე, რომ ტექსტის სცენაზე დადგმა ნიშნავს მანქანის დაშლას ხელახალი 
აწყობის მიზნით: „ტექსტისადმი ან სპექტაკლისადმი სტრქუტურული მიდგომა 
ნიშნავს განსახილველი ნაწარმოების „გათხრების ჩატარების“ გზების ძიებას, 
ფუძისეული სტრუქტრული ელემენტების მიგნებას და მათ სცენაზე 
რეკონსტრუქციას. ამ მეთოდს ის სტრუქტურულ–კონსტრუქტიულს უწოდებს, 
რადგან ნაწარმოების ტექსტის სტრუქტურული ანალიზის შემდეგ ხდება მისი სასცენო 
კონსტრუირება. ერთი, ამ შემთხვევაში სალიტერატურო ენის ფუძისეული 
სტრუქტურის  სპექტაკლის სივრცით სტრუქტურაში გადატანა. ამ კონტექსტში 
ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ ადამიანისა და სივრცის ურთიერთობის 
ფარგლებში სივრცის გამოყენებას, მსახიობისა და ობიექტების გაშლას შერჩეულ 
სივრცეში, მაყურებლის ადგილსა და სხვ. ამ ყველაფრის შემჩნევა და გააზრება ნიშნავს 
იმის ხაზგასმას, რომ მწერლის/რეჟისორის სათქმელი ტექსტის/სცენის საშუალებით 
გადმოიცემა.    73

  თეატრალური სემიოტიკის ფარგლებში მნიშვნელობა შეიძინა ისეთმა 
ცნებებმა, როგორებიცაა - მაყურებელი, სცენის შემქმნელები, ტექსტი, განსაზღვრება, 
ანალიზი. ანალიზი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ნიშნის ერთი ელემენტიდან 
მეორეში  მუდმივად გადამსვლელი მთლიანობის პატარა ნაწილებად ან 
უსასრულოდ პატარა ერთეულებად დაშლა, დანაწევრება. თეატრის ერთ-ერთი 
ძირითადი ელემენტი ხდება ნიშანი. მისი მთავარი ფუნქციაა რაიმესთვის 
მნიშვნელობის მინიჭება.  რეალურ ცხოვრებაში უმნიშვნელო საკითხი ან მოვლენა 
სცენაზე ნიშნის საფეხურზე ადის. კედელზე ცარიელი ჩარჩოს დაკიდება, კედლის 
ორნამენტების გამოკვეთა, კედლის ნაკაწრები და ბზარები - ყველაფერს ამას 
მნიშვნელობა ენიჭება სასცენო ნიშნების სამყაროში. სცენაზე ყველა საგანს 
მნიშვნელობა აქვს, მასზე ყურადღებაა გადატანილი, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
აქცენტი კეთდება ობიექტზე. სცენაზე მყოფობა გადააქცევს მათ აზრისა და შინაარსის 

 Tüfekçi, M. Elif Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları72

 Çamurdan, Esen. Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi s. 45-4673

!  41



მატარებელ ობიექტებად. ამ ტრანსფორმაციის გასაღებია ის, რომ ობიექტი რაღაცას 
გამოხატავს, რაღაცას გვეუბნება. სპექტაკლის მანძილზე სცენაზე არსებული ყველა 
დეტალი წარმოადგენს ნიშანს.      74

 სემიოტიკის და, შესაბამისად, თეატრალური სემიოტიკის ქვაკუთხედს 
წარმოადგენს ნიშნის ცნება. სოსურის განსაზღვრებას თუ გავითვალისწინებთ, 
თეატრში ნიშანი არის უმცირესი მნიშვნელობის მქონე ერთეული, რომელსაც ქმნის  
გამომხატველი და გამოხატული. თეატრში ცნება ანუ მნიშვნელობა სიმბოლოს 
საშუალებით გადმოიცემა. პატრის პავი აცხადებს, რომ თეატრალური ნიშნის 
ფორმულა შემდეგნაირად შეიძლება დაიწეროს:    
გამომხატველი= (სიმბოლო, გამოსახულება) + გამოხატული (ცნება, მნიშვნელობა). 
გამომხატველი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც კი სცენაზეა: საგანი, ფერი, ფორმა, 
სინათლე, მიმიკა, მოძრაობა... გამოხატული კი არის ცნება, მნიშვნელობა, სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, თვითონ სპექტაკლი. 

თეატრალური ნიშნები, ცალკე კი არა, სხვა ნიშნებთან ერთად იძენს 
მნიშვნელობას. ეს მნიშვნელობა კი იქმნება იმ მთლიანობის მიხედვით, რომელთანაც 
არის დაკავშირებული. ცალკე აღებული ერთი საგანი, მაგალითად, შავი ტანსაცმელი, 
შეიძლება ბევრი მნიშვნელობის შემცველი იყოს: ოფიციალური ტანსაცმელი, ცუდი 
ამბავი, სიკვდილი, პესიმიზმი და ა.შ. აღნიშნული საგანი განსაზღვრულ 
მნიშვნელობას შეიძენს მხოლოდ სხვა დეტალებთან კონტექსტში. სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, ნიშანი მხოლოდ მაშინ იძენს მნიშვნელობას, როცა სხვა ნიშნებთან 
ერთად ქმნის მთლიანობას.       75

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტრუქტურალიზმმა ძირითადი 
ცნებები ისესხა ფერდინანდ სოსურის „ზოგადი ენათმეცნიერების კურსიდან“, პრაღის 
სკოლისა და რუსი ფორმალისტების გავლენით შეიქმნა მისი ზოგადი სქემა. ეს არის 
მეთოდი, რომელიც ისეთი აქტუალური იყო, რომ მეოცე საუკუნის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებს  „სტრუქტურალიზმის ეპოქა“ ეწოდა.  სტრქუტურული ანალიზის 
მეთოდი იკვლევს ზედაპირული გამოსახულების ქვეშ, სიღრმეში არსებული 
წესებისა და კანონების მიერ შექმნილ სტრუქტურას. ამ მეთოდის  თანახმად, 
სტრუქტურის შემქმნელ ერთეულებს, ცალ-ცალკე აღებულს არ აქვთ მნიშვნელობა, 
მნიშვნელობას იძენენ სტრუქტურაში ერთმანეთთან კავშირით.  სოსური ენის 
გამოსაკვლევად სხვა რაიმე გარე რეალობას არ მიმართავდა,  სისტემას განიხილავდა, 
როგორც რეალობისგან დამოუკიდებელ, თავისთავად ფუნქციონირებად 
მთლიანობას. ამ შეხედულებას იზიარებდნენ  ტოდოროვი, ბარტი, გრეიმასი და 
სხვები. ისინი ნაწარმოებს განიხილავდნენ ცალკე, დამოუკიდებლად და არა 
მწერალთან, ისტორიასთან, ტექსტის მიღმა სამყაროსთან კავშირში. ობიექტს 
განიხილავდნენ, როგორც მის შემადგენელ ნაწილებს შორის კავშირის შედეგად 
წარმოშობილ სისტემას. აღნიშნულ სისტემაში მუდამ უნდა გვახსოვდეს ფუნქცია და 
ყოველი მოვლენის შედეგად წარმოშობილი ობიექტი უნდა განვიხილოთ 
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თანადროულ რეჟიმში და არა თანმიმდევრულში. აი, ეს არის სტრუქტურალიზმის 
ძირითადი პრინციპები.  76

4.3. ნაწარმოების შესაწავლისათვის აუცილებელი ზოგიერთი აუცილებელი ცნება 
და „თამაშის დასასრული“ მათ შუქში 
 იმისათვის, რომ „თამაშის დასასრული“ განვიხილოთ, საჭიროა მოკლედ 
ჩამოვაყალიბოთ ზოგიერთი ცნება, რომელსაც ვიყენებთ ნაწარმოების  შესწავლისას, 
ასევე, მოვახდინოთ ნაწარმოების ჟანრის იდენტიფიკაცია. ამაში დრამატული 
ხელოვნების ძირითადი ჟანრების საიდენტიფიკაციო ცხრილი დაგვეხმარება.  

ძირითადი ცნებები: 

4.3.1. ფაბულა: ფაბულა ნაწარმოების ჩონჩხია, მისი მასალაა. სიუჟეტი კი ამ მასალის 
შესაფერისად დალაგება-დაკავშირების ხერხია. ფაბულაში მთავარი ყურადღება 
ექცევა ამბავს ანუ იმას, თუ რა არის მოთხრობილი, სიუჟეტში კი იმას, თუ როგორ 
არის ამბავი მოთხრობილი.   

4.3.2. იდეა:  იდეა ნაწარმოების შინაარსია. ძირითადი ჩანაფიქრია. მწერლის მიერ 
ნაწარმოების დაწერის მიზანია. ნაწარმოები ერთ იდეას გადმოგვცემს. იდეა მწერლის 
მიერ სამყაროსთვის ნათქვამი სიტყვაა, დევიზია. ფორმასთან არ არის კავშირში. 
იდეისთვის ფორმას მნიშვნელობა არ აქვს.     

4.3.3. ჟანრი: ჟანრი დაკავშირებულია შინაარსთან. თემატიკა და არ იცვლება. ოთხი 
ძირითადი ჟანრი არსებობს. დრამატული ხელოვნების ოთხ ძირითად ჟანრს 
შეიძლება ვუწოდოთ ოთხი ძირითადი სფერო. როგორც მუსიკაში არსებობს 
მაღალი, საშუალო და დაბალი სიხშირის ხმა, თეატრშიც ასევეა. მაღალი სიხშირე - ეს 
ტრაგედიაა , ძალიან ვიბრაციული , მღელვარებაზე , ტკივილსა და შიშზე 
ორიენტირებული, ძაბავს, იპყრობს, აფიქრებს მაყურებელს, კონტროლირებადია; 
საშუალო სიხშირეს კომედია განეკუთვნება - საშუალოდ ვიბრაციული, ინტერესის 
აღმძვრელი, აღძრავს ფიქრს სიცილ-სიცილით, დაძაბვა მსუბუქია, იტაცებს, იზიდავს 
მაყურებელს, არაკონტროლირებადია.  საშუალო სიხშირეში ვიბრაცია მოშვებულია. 
გასართობია, სასაცილო, დაძაბვა მსუბუქია, იტაცებს, იზიდავს მაყურებელს, 
არაკონტროლირებადია. დაბალ სიხშირეს კი მელოდრამა განეკუთვნება, ვიბრაცია 
დაბალია, პათეტიკურია, სენტიმენტალურია, პერიოდულად დაძაბულია, 
ემოციური და უკონტროლოა.          77

 ანტიკურ ეპოქაში არსებობდა კომედია და ტრაგედია. შემდეგ წარმოიშვა 
ფარსი და მელოდრამა. ამ ოთხი ძირითადი ჟანრიდან თანდათან წარმოიშვა 
სხვადასხვა ნაირსახეობანი: ტრაგიკომედია, ტრაგიფარსი, ვოდევილი, ბურლეკსი და 
ა. შ. ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში აღნიშნული ჟანრები და ქვეჟანრებია მოკლედ 
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განმარტებული. ამ განმარტებებში აქცენტი გაკეთებულია ჟანრებს შორის 
სხვაობებზე.   

ცხრილი 4.1   დრამატული ხელოვნების ძირითადი ჟანრები 

დრამატული ხელოვნება

ტრაგედია 
ამოსავალი 

წინადადება: 
„ასე არ ხდება, მაგრამ 
შეიძლება მოხდეს/
შეიძლება 
მომხდარიყო“. 

ეს არის ჟანრი, 

რომელიც 

მოგვითხრობს 
გმირის ბრძოლას 
გარემომცველი 

სამყაროს 
წინააღმდეგ, მის 
დამარცხებასა და 
დაღუპვას. 
ტრაგედიისთვის 
დამახასიათებელია 
ის, რომ დრო რომც 

შეიცვალოს, 
პიროვნების 
ბრძოლა  გარემო 

პირობებთან არ 

იცვლება. ამიტომ 
ტრაგედიის ჟანრი 

დღესაც თეატრის 
მთავარ ჟანრად 

რჩება. თანამედროვე 
ტრაგედიებშიც 

გარდაუალია 
გმირის სიკვდილი 

პიესის ბოლოს. თუ 

გმირი არ კვდება, 
მაშინ ნაწარმოები 

ახლოს არის 
დრამასთან.  

კომედია 
ამოსავალი 

წინადადება: 
„ასე არ 

შეიძლება/არ 

უნდა მოხდეს.“ 
ეს არის ჟანრი, 

რომლის 
მიზანია უფრო 

დააინტერესოს 
მაყურებელი, 

ვიდრე 
ააღელვოს. 
ტრაგედიის 
შემთხვევაში 

მაყურებლის 
ემოციების 
მიზეზი არის 
გმირის თავის 
თავთან 
შეხვედრა. 
კომედიის 
შემთხვევაში 

მაყურებლის 
ინტერესის 
მიზეზია 
გმირის 
სხვასთან 

შეხვედრა.

მელოდრამა 
ამოსავალი 

წინადადება: 
ემოციურობის 
გაზვიადება. 
მელოდრამის მიზანი 

არის ემოციების 
აღძვრა. მოვლენას 
მოვლენა მიჰყვება.  
ამით იგი ფარსს ჰგავს. 
მწერალი წინა პლანზე 
აყენებს სიტუაციებს. 
გმირი სპექტაკლის 
ბოლოს 
გამარჯვებული 

იქნება. 
მნიშვნელოვანია 
როგორ იქნება ეს 
ყველაფერი 

მიღწეული. ამის 
ფორმულა მოკლედ 

ასე შეიძლება 
ჩამოვაყალიბოთ: 

სიტუაციებს პლუს 
ემოციურობა, პლუს 
იმ პერიოდის 
ბურჟუაზიის 
შეხედულებები.  

გმირი, რომელსაც 

უსამართლოდ 

მოექცნენ, სპექტაკლის 
ბოლოს 
აუცილებლად აღწევს 
სამართლიანობას. 
შურსაც იძიებს.

ფარსი 
ამოსავალი წინადადება: 
სასაცილო მოვლენების 

გაზვიადება. 
წინა პლანზე არის 
სიტუაციები. თუ 

კომედიაში ვხვდებით 

სახასიათო პერსონაჟებს, 
ფარსის პერსონაჟები 

არიან ტიპაჟები.  ზუსტად 

ისე, როგორც 

კარიკატურაშია, 
ადამიანის ყველაზე 
ტიპური მხარე 
გაზვიადებულად არის 
მოცემული. მოვლენების 
თანმიმდევრობა 
შეგნებულად არის 
დარღვეული, რათა იყოს 
სასაცილო. ფიზიკური 

მოქმედება ძალიან 
მნიშვნელოვანია. მისი 

მიზანია მაყურებლის 
გართობა. ფარსის 
პერსონაჟებს ადამიანის 
სუსტი მხარეები 

ახასიათებთ და ეს 
ერთგვარი გაკვეთილია 
მაყურებლისთვის ისე, 
რომ იგი ამას ვერ ხვდება. 
ეს ხდება გართობა-
ხუმრობით და ამიტომ 
ჭკუის დამრიგებლურ ან 
დიდაქტიკურ ხასიათს არ 

იძენს.
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 „თამაშის დასასრული“ კომედიისა და შავი იუმორის ნარევია. კომედიაა 
იმიტომ, რომ, ფორმალურად,  შეესაბამება წინადადებას „ასე არ უნდა იყოს/ასე არ 
შეიძლება“. შავი იუმორია იმიტომ, რომ ის ვითარება, რომელშიც პიესის პერსონაჟები 
აღმოჩნდნენ, მწარე დაცინვაა.  შავი იუმორის კომიკური ეფექტი ძალადობის, 
სიკვდილის, მენტალური თუ ფიზიკური უძლურების ცინიკურ გამოჯავრებასა და 
სხვა მტკივნეული თემების დაცინვაშია. ის აბსურდის დრამის ჩვეულებრივი 
„ინგრედიენტია“. 

4.3.4. თემა: ყოველი ნაწარმოები გარკვეულ ვნებას ატარებს. თემა ნაწარმოების 
‘ვნებაა’. ცალმხრივი სიყვარული, შურისძიება, ბრძოლა და სხვ. თემა არის დედააზრი 
მხატვრული ნაწარმოებისა, რომელიც მის შინაარსს აწესრიგებს და იდეურ-ემოციურ 
მთლიანობად აქცევს.  

„თამაშის დასასრულის“ ძირითადი თემა მარტოობის შიშია. ეს ის თემაა, 
რომელსაც ხშირად მიმართავს აბსურდის თეატრი. ეს შიში ბეკეტმა გადმოგვცა ჰამისა 
და კლოვის საშუალებით. ისინი ერთმანეთს ტანჯავენ, მაგრამ სიკვდილამდე მაინც 
ვერ შორდებიან ერთმანეთს.    

4.3.5. სტილი: ნაწარმოების სტრუქტურაა, ფორმაა, მორფოლოგიაა. ჟანრისა და 
თემისგან განსხვავებით, შეიძლება რომ რეჟისორმა ის შეცვალოს. მოკლედ შევეხოთ 
რამდენიმე მათგანს: 
„თამაშის დასასრული“ აბსურდის ლიტერატურას ეკუთვნის . აბსურდის 
დრამატურგიას ტექსტის დაწერის განსაკუთრებული სტილი გამოარჩევს, 
რომლისთვისაც დამახასიათებელია მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების არარსებობა ამ 
სიტყვის ტრადიციული გაგებით, ალოგიკურობა, ყოველდღიურობის, ადამიანის 
ყოფის ცალკეული მხარეებიის გაზვიადებული , საზრისს მოკლებული 
დემონსტრაცია., ადამიანის არსებობის უმიზნობის, უაზრობის, პარადოქსულობის 
ხაზგასმა. ისეთ მწერლებთან, როგორებიც არიან ბეკეტი, იონესკო, ტექსტი 
ლოგიკურია, მაგრამ არალოგიკურობა არის ურთიერთობებსა და აზრებში. 
აზროვნების სტილი აბსურდულია. აქ სხვა ლოგიკა არსებობს: ალოგიკურობა.  
გროტესკი: ზოგჯერ გამოიყენება როგორც ჟანრი, ზოგჯერ კი - როგორც მხატვრული 
ხერხი. იმისათვის, რომ ნაწარმოების ჟანრი გროტესკული იყოს, ტექსტი უნდა იყოს 
გროტესკული. მაგალითად, პერსონაჟის საუბრის სტილი შეიძლება იყოს 
გროტესკული. მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ნაწარმოებში გროტესკია გამოყენებული. 
რას ნიშნავს გროტესკში კომიკური და ტრაგიკული ერთმანეთს ერწყმის. ის 
წარმოაჩენს იმ რეალურ ზღვარს, რომელიც ცხოვრებაში არსებობს საშინელსა და 
სასაცილოს შორის.. მხატვრობაში გროტესკი გამოიყენება როგორც გაზვიადებულის, 
დამახინჯებულის, შეუთავსებელის შეთავსების  ვიზუალური დემონსტრაციის 
ხერხი. თეატრში გროტესკი ორი სახით გვხვდება: პირველი - ტექსტში, მეორე კი - 
განხორციელებულ სცენაში ან სპექტაკლის სტილში. გროტესკი ტექსტში: ვხვდებით 
ისეთ მოვლენას, რომლის რეალურად არსებობა შეუძლებელია და ან მისი 
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არსებობის შანსი მინიმალურია. ფრიდრიხ დიურენმატის პიესები ტექსტის 
საშუალებით აღწევს გროტესკს.   საკვანძო ფრაზაა: „ასეც არ შეიძლება!“ პიესა 
რეალისტური მეთოდითაც რომ დაიდგას სცენაზე, სპექტაკლის განმავლობაში 
რამდენიმეჯერ რომ ვთქვათ ეს ფრაზა, სპექტაკლი გროტესკული იქნება. გროტესკის 
სცენაზე არსებობის მეორე გზა არის სასცენო ნიშნებში ან შესრულების ტექნიკაში 
გამოყენებული ხერხი. გროტესკი გამოიხატება შემდეგნაირად: გაზვიადებული, 
შეუსაბამო დეკორაციებით, განათებით, რომელიც რეალობის აღქმას უშლის ხელს; 
გაზვიადებული, აქცენტირებული, ხაზგასმული სამსახიობო შესრულებითა და ა.შ.     

„თამაშის დასასრული“  გროტესკული აბსურდია. ვითარებისა და 
მოქმედებების შეუსაბამობა, პერსონაჟების გროტესკულობა ქმნიან მის ჟანრსა და 
სტილს.     

4.3.6. მთავარი კონფლიქტი: მთავარ კონფლიქტს ქმნის ფაქტორები, რომლებიც 
ხელს უშლის პერსონაჟებს მიაღწიონ სასურველ მიზანს. ასევე მთავარი კონფლიქტი 
შეიძლება შექმნას პერსონაჟის შინაგანი მდგომარეობის შეუთავსებლობამ  
გარემოსთაან. ნაწარმოებში დაძაბულობას ქმნის მთავარი კონფლიქტი. მისი გავლენა 
იგრძნობა მთელი სპექტაკლის განმავლობაში.   

„თამაშის დასასრულის“  მთავარი კონფლიქტი მოკლედ შეიძლება ასე 
გადმოიცეს - „მარტო დარჩენის შიში - წასვლის, გაქცევის სურვილი (პიროვნების 
თავისუფლება). პიესაში დაძაბულობა შემოაქვს იმის მოლოდნის, წავა თუ არა 
კლოვი, შეძლებს თუ არა ის  წასვლას. მეორე მხრივ, ჩვენს თავს ვეკითხებით, შეძლებს 
თუ არა ჰამი მარტო ცხოვრებას, რა ბედი ელის მას.  

4.3.7. ტექსტის ნაწილები: თუ ტექსტს ნაწილებად დავყოფთ, გაგვიადვილდება 
ტექსტის სტრუქტურის გაგება. ყველა მწერალი ცდილობს, რომ ნაწარმოების იდეა 
შესაბამისი ფორმით გადმოგვცეს. ამიტომ ნაწარმოებს წერს სიუჟეტის განვითარების 
იმ საფეხურების შესაბამისად, რომლებზეც ქვემოთ გვექნება საუბარი. არსებობენ 
ისეთი მწერლები, რომლებიც ყველა საფეხურს არ იყენებენ. მაგალითად, ბეკეტის 
ჩვენ მიერ განხილულ „თამაშის დასასრულში“ „დასაწყისი განყოფილება“ არ არის, 
პიესა კვანძის შეკვრით იწყება.      

ა. დასაწყისი: ეს არის ნაწილი, რომელშიც მაყურებელს მიეწოდება ინფორმაცია, რათა 
მათთვის შინაარსი გასაგები გახდეს. ძირითადად, ეს ინფორმაცია  ინფორმაცია 
შეეხება პიესის/სპექტაკლის დაწყებამდე განვითარებული მოვლენებს, და, ასევე, 
სპექტაკლის პერსონაჟებს.   „თამაშის დასასრულს“ რომც არ ჰქონდეს დასაწყისი 
ნაწილი, რეჟისორმა უნდა შექმნას ის.  ამ დროს მას შეუძლია ისარგებლოს ტექსტით. 
ძალიან  მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც რეჟისორი „არარსებულ თავებს თხზავს“, 
პიესის ლოგიკის საწინააღმდეგოდ არ წავიდეს. „თამაშის დასასრულში“ დასაწყისი 
თამაშის დაწყებამდე უნდა ვეძებოთ. ჩვენი ფანტაზიით  შექმნილი დასაწყისი ასეთია: 
მახლობლად მდებარე ქიმიური ობიექტი  საერთო უბედურების მიზეზი გამხდარა, 
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შედეგად შიმშილობა დაწყებულა. ჰამს და კლოვს წამოუყვანიათ ნაგი და ნელი და ამ 
საათის კოშკში შეფარებულან. ისინი იძულებულნი არიან აქ ერთად იცხოვრონ. 
ბ. კვანძის შეკვრა – ინტერესთა შეჯახების, წინააღმდეგობის გართულების, გმირთა 
შორის ურთიერთობის გამწვავების მომენტი. კვანძის შეკვრით იწყება ნაწარმოების 
სიუჟეტის გაშლა. „თამაშის დასასრულში“ კვანძის შეკვრაც თამაშის დაწყებამდე 
ხდება. სცენაზე კი კვანძის შეკვრის შედეგებს ვხედავთ. ჩვენ კვანძის შეკვრა ასე 
განვსაზღვრეთ: ერთ თავშესაფარში ცხოვრების იძულებითი აუცილებლობა.  
გ. მოქმედების განვითარება: ამ ნაწილში არის მთავარი კონფლიქტის მიღმა 
დარჩენილი ყველა კვანძი და განვითარება. ეს წერტილი არ არის, ეს პროცესია, 
მოიცავს მთელ ამბავს, შინაარსს. სიუჟეტის გამოხატულებაა. „თამაშის დასასრულში“  
მოქმედების განვითარება სპქტაკლის საკმაოდ დიდ ნაწილს მოიცავს: იწყება მაშინ, 
როდესაც სპექტაკლის დაწყებისას კლოვი გადასწევს ფარდებს და გრძელდება 
კლოვის მიერ ფანჯრიდან ბიჭის დანახვამდე. 
დ. კულმინაცია: მხატვრული ნაწარმოების სიუჟეტის ერთ-ერთი ძირითადი 
ელემენტია. მოქმედების განვითარების უმაღლესი წერტილი, საფეხური, რომლის 
შემდეგ წინააღმდეგობა ვერ გართულდება. კულმინაციის შემდეგ ბრძოლა ნელდება, 
იხსნება კვანძი და ნაწარმოების შინაარსი ფინალისკენ მიემართება. მაგალითად, 
„რომეო და ჯულიეტას“ კულიმინაციური წერტილია რომეოს მიერ ტიბალტის 
მოკვლის მომენტი.   რადგანაც რომეომ ტიბალტის მოკვლით ჯულიეტას ოჯახთან 78

შერიგების იმედი მთლიანად დაკარგა. ისეთი რამ ჩაიდინა, რაც მთლიანად 
ეწინააღმდეგება მისაღწევ მიზანს. „თამაშის დასასრულის“ კულიმინაციური 
წერტილია კლოვის მიერ ფანჯრიდან ბიჭის დანახვა. 
ე. კვანძის გახსნა: სიუჟეტის შემადგენელი ნაწილი, მისი განვითარების ბოლო 
საფეხურია. ამ დროს ხდება მთავარ მოქმედ პირთა შორის წინააღმდეგობის გაწყვეტა 
და ამით მთავრდება ძირითადი ამბის გადმოცემა. ტრაგედიაში კვანძის გახსნა 
ტრაგიკული დასასრულით (სიკვდილი) ხდება. კომედიაში კი - ბედნიერი 
დასასრულით, რომელიც მაყურებელს ფიქრისა და ანალიზისკენ უბიძგებს. 
ტრაგედიის დასასრული ამაღელვებელია, მიუხედავად იმისა, რომ, სავარაუდოდ, 
ვიცით, როგორ დასრულდება. კომედიაში კვანძის გახსნა კი სიურპრიზივით არის, 
რადგან არ მთავრდება ისე, როგორც ამას მაყურებელი ვარაუდობს. „თამაშის 
დასასრულში“ კვანძის გახსნაა, როდესაც კლოვი წასასვლელად ემზადება და ოთახს 
მეორე დღისთვის ამზადებს. 
ვ. ფინალი: ამ ნაწილში გადმოცემულია ნაწარმოების იდეა. შეიცავს მესიჯს, 
რომელსაც მწერალი მაყურებელს უგზავნის. ეს არის მწერლის უკანასკნელი 
სიტყვები. „თამაშის დასასრული“ მოიცავს მოვლენებს, რომლებიც ფინალურ სცენაში 
იწყება და სპექტაკლის დამთავრების შემდეგაც გრძელდება: კლოვი და ჰამი ამ 
თავშესაფარში გააგრძელებენ ცხოვრებას ჰამის სიკვდილამდე. ჩვენი კომენტარის 
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თანახმად, კლოვს ჰამი არ დაუტოვებია და არ წასულა. ის ოთახს მეორე დღის 
„თამაშისთვის“ ამზადებს. 

რეჟისორმა პიესის ანალიზის დროს ყურადღება უნდა მიაქციოს სიუჟეტის 
განვითარების საფეხურებს. სანამ რეპეტიციებს დაიწყებს, დარწმუნებული უნდა 
იყოს, რომ სწორი დასკვნები გააკეთა. რეპეტიციის დროს კიდევ უფრო მეტი 
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ამ ყველაფერზე. რადგან რეჟისორის ჩანაფიქრი 
(როგორც ფორმის, ასევე შინაარსის თვალსაზრისით), ამ საფეხურებზე ვლინდება.  

რეპეტიციებზე რეჟისორი გეგმის ფარგლებში უნდა მუშაობდეს. ეს გეგმა 
დაეხმარება იმაში, რომ  გეზი არ დაკარგოს. რეპეტიციების დაწყებამდე რეჟისორმა 
თავისი ჩანაფიქრი უნდა დააზუსტოს. მაგრამ სიტუაციებისთვის იგივე წესი არ 
გამოდგება, რადგან ტექსტი ‘მკვდარია’, მას ადამიანები აცოცხლებენ. სიტუაციებზე 
მუშაობისას არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ამ სიტუაციებს მსახიობები სიცოცხლეს სძენენ. 
განსაკუთრებით სურვილისა და მიზნის განსაზღვრისას შეძლებისდაგვარად ზუსტი 
დასკვნები უნდა გაკეთდეს, ოღონდ რეპეტიციების დროს მოქნილობაა საჭირო. 
იმიტომ, რომ თითოეულმა ადამიანმა შეიძლება განსხვავებული წვლილი შეიტანოს 
და განსხვავებული მონაწილეობა მიიღოს ამ სიტუაციებში. მომავალში კვლავ 
შევეხებით სიტუაციების საკითხს.   

4.3.8. სიუჟეტი: ეს არის შინაარსი. ქმნის თემას. პატარა მოვლენებისგან შედგება, თუ 
ფაბულა ნაწარმოების ჩონჩხია, სიუჟეტი არის ტყავი, რომელშიც გახვეულია ჩონჩხი. 
ყველა მოვლენა სიუჟეტში იკავებს ადგილს . ნაწარმოებს თუ დავყოფთ 
სიტუაციებად , დავინახავთ, რომ ყველა სიტუაცია შედგება მოვლენებისგან. ამ 79

მოვლენების ერთიანობას სიუჟეტი ეწოდება. „თამაშის დასასრულის“ სიუჟეტი 
მოკლედ არის მოცემული წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის თავში -
„რეჟისორის გეგმა“. 

4.4. რეჟისორის გეგმა  

 რეჟისორს თუ ხელთ არ აქვს გზის მაჩვენებელი რუკა, მან შეიძლება გზა 
დაკარგოს რეპეტიციების დროს. რეჟისორს კომპასი სჭირდება. თუ რეჟისორი 
მიჰყვება იმ გეგმას, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, იგი ყოველთვის მართავს სიტუაციას. 
არცერთ მსახიობს არ სურს მუშაობა ისეთ რეჟისორთან, რომელიც სცენებს 
ერთმანეთში ურევს, არ ახსოვს, რომელ სცენაში რა უნდა  გადმოიცეს, მუდამ იცვლის 

 სიტუაცია და მიზანი: სიტუაცია არის ნაწარმოების უმცირესი სტრუქტურული ერთეული, 79

რომელიც შეიცავს შიდა სურვილს. როდესაც იცვლება პერსონაჟის/პერსონაჟების სურვილი, 
სიტუაციაც იცვლება. სიტუაციები ლაგდება სურვილების ცვლილებების მიხედვით და პროცესი 
ამგვარად მიმდინარეობს. სიტუაციები დგინდება სურვილების შეცვლა-არშეცვლით. რასაც 
ყურადღება უნდა მივაქციოთ არის ის, რომ ერთმანეთში არ ავურიოთ სურვილი და მიზნები.  
ერთი სიტუაცია შეიცავს ერთ სურვილს, მაგრამ შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე მიზანს. 
სურვილის შეცვლა საკმარისია იმისთვის, რომ შეიცვალოს სიტუაცია, მიზნის შეცვლა სიტუაციის 
შეცვლისთვის საკმარისი არ არის. მიზანი კი არის პერსონაჟის მიერ მიზნის მისაღწევად 
განხორციელებული მოქმედებები.  
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აზრებსა და გეგმებს. თუ რეჟისორი მიჰყვება ქვემოთ მოყვანილ თემებს, ხელში ექნება 
გეგმა, რომელიც მის ნაყოფიერ მუშაობას უზრუნველყოფს.  

4.4.1. დიდი მოვლენები 

 დიდი მოვლენები აყალიბებენ ნაწარმოების ფაბულას. ყველაზე დიდ 
ნაწარმოებშიც კი არ იქნება ოთხ ან ხუთზე მეტი დიდი მოვლენა. ძირითადად, კვანძის 
შეკვრას, კვანძის გახსნას და მსგავს საფეხურებს დიდი მოვლენები ქმნიან. სპექტაკლი 
ამ მოვლენების ჩარჩოში ვითარდება. ეს მოვლენები ტექსტის ძირითადი ჩონჩხია და 
სპექტაკლიდან მათი ამოღება არ შეიძლება. ამ მოვლენათაგან ერთ-ერთიც რომ 
ამოვიღოთ, მთელი სტრუქტურა დაინგრევა. „თამაშის დასასრულის“ დიდი 
მოვლენები არის შემდეგი:  
1. დიდი მოვლენა: ჰამის გაღვიძება; 
2. დიდი მოვლენა: ნაგის გაღვიძება; 
3. დიდი მოვლენა: კლოვის მიერ ფანჯრიდან ბიჭის დანახვა;  
4. დიდი მოვლენა: კლოვის წასასვლელად მომზადება, არწასვლა. 

4.4.2. პატარა მოვლენები 

 დიდი მოვლენების გარდა, ყველა დანარჩენი მოვლენა, სიუჟეტი თუ 
მოქმედება პატარაა. რეჟისორმა ყველა პატარა მოვლენა სათითაოდ ყველა 
სიტუაციისთვის უნდა გაწეროს. არცერთი პატარა მოვლენა არ უნდა უგულებელყოს. 
როდესაც რეჟისორის ინიციატივით ნაწარმოებიდან იღებენ თავებს, ამოსაღებად 
პატარა მოვლენები უნდა შეირჩეს. ყოველი სპექტაკლი შრეებისგან შედგება. 
ძირითად  შრეს ქმნის დიდი მოვლენები, ქვედა შრეებს კი პატარა მოვლენები 
შეადგენენ. ქვედა შრეები სპექტაკლის განმავლობაში, დროდადრო, ზემოთ ამოდის 
და ძირითადი შრის შთაბეჭდილებას ტოვებს. რეჟისორმა ამ ვითარებას ყურადღება 
უნდა მიაქციოს, არ უნდა შეცდეს. შექსპირის „ჰამლეტში“ ძირითადი შრე არის 
ჰამლეტის ამბავი. ოფელიას ამბავი გვერდითი „შრეა“. თუმცა ეს ორი „შრე“ 
პარალელურად მიმდინარეობს და ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული.  
„თამაშის დასასრულის“  მოვლენების ჩამონათვალი ამ სახით განისაზღვრა: 

მნიშვნელოვანია რომ რეჟისორი იცნობდეს და მართავდეს სპექტაკლში ყველა 
მოქმედებას. რეპეტიციის დროს განიხილება პიესის ზოგიერთი სიტუაცია, 
განისაზღვრება პატარა მოვლენები. დგინდება ამ მოვლენების განმსაზღვრელი 
სლოგანები, ინტერესის გამომწვევი სიტყვები, ფრაზეოლოგიზმები და ანდაზები. ამ 
ყველაფრის მიზანია კრეატიულობის ზრდა, მსახიობისთვის ვითარების გააზრებაში  
ხელშეწყობა.    
1. პატარა მოვლენების/მოქმედებების სერია დასაწყისიდან ჰამის გაღვიძებამდე 
(პირობითი სახელით: სამზადისი ახალი დღისთვის. აბა, ვნახოთ!): 
* კლოვს კიბე მოაქვს, ჩარჩოდან გარეთ იყურება, კიბით ჩამოდის. 
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* მიდის და ჩრდილის ფარდების საფარს წევს. 
* მოდის ჰამთან და იღებს გადასაფარებელს, რომელიც ჰამს აფარია.  
* კლოვი კიბეს იღებს და გადის. 

1. დიდი მოვლენა: ჰამის გაღვიძება. 
2. პატარა მოვლენების სერია: ჰამის გაღვიძებიდან ნაგის გაღვიძებამდე (პირობითი 
სახელწოდებით: ერთმანეთს რამდენად ვიცნობთ?). 
* ჰამი იღვიძებს. სასტვენში ჩაბერავს და კლოვს ეძახის. კლოვი მოდის. ჰამი ამბობს, 
რომ სურს დაწოლა.  

* კლოვი არ თანხმდება.  
* ჰამი ეკითხება, თუ როგორ არის ის, კლოვი ამბობს, რომ არაფერს უჩივის (აღარ 
გეყო?) 

  “ჰამი: აღარ გეყო? 
  კლოვი: დიახ!” 
* ჰამი კლოვს ეუბნება, რომ აძლევს იმდენ საჭმელს, რომ არ მოკვდეს. 
  “კლოვი: რატომ გყავარ შენთან? 
  ჰამი:სხვა არავინ მყავს. 
  კლოვი: წასასვლელი ადგილი არ მაქვს.” 

* კლოვი ამბობს, რომ ჰამი არ უყვარს, მაგრამ ამის მიზეზი არ არის ის, რომ მან ბევრი 
სიმწარე ანახა. 

  “ჰამი:რატომ არ მკლავ? 
  კლოვი: მე არ ვიცი სარდაფის განლაგება.” 

* კლოვი გადის.  

2. დიდი მოვლენა: ნაგის გაღვიძება.  

3. პატარა მოვლენების სერია:  

* ნაგი იღვიძებს საჭმელს ითხოვს ( ჩრდილის თოჯინას კლოვი ათამაშებს). 
* ჰამიც  სთხოვს კლოვს, რომ ნაგს საჭმელი მისცეს.  
* კლოვი ნაგს საჭმელს აძლევს და თან ეკითხება ფეხები როგორ დაკარგა, როგორ 
დახეიბრდ. ჰამის ბრძანებით ის ნაგს ისევ ყუთში სვამს.  
* კლოვს ეუბნება, რომ დასვას ყუთზე, კლოვი ახსენებს, რომ ის ვერ ჯდება, ჰამი კი 
ამბობს, რომ ფეხზე ვერ დგება. 

* საუბრობენ  ბუნების შესახებ, ჰამი ითხოვს ტკივილგამაყუჩებელს, კლოვი 
პასუხობს, რომ ჯერ ადრეა. 

* კლოვი ამბობს, რომ სამზარეულოში გავა, ჰამს აინტერესებს, იქ რას გააკეთებს, 
კლოვი პასუხობს, რომ შეხედავს კედელს და სინათლეს, რომელიც ქრება.  ჰამი 
ამბობს  სინათლე შეიძლება ჩაქრეს, ჯერ სახეში შემოხედვას სთხოვს, შემდეგ კი 
ბოდიშს იხდის უხეშობისთვის. 
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* ამ ბოდიშის შემდეგ კლოვს კვლავ გაჰყავს ნაგი ჩრდილის ფარდაზე. (ნაშრომის 
მკითხველს მოეხსენება, რომ ნელისა და ნაგის ხაზი სპექტაკლში ჩრდილების 
თურქული თოჯინური თეატრის ხერხით არის გაკეთებული). 

* ჰამი და კლოვი მცენარის თესლებზე საუბრობენ, ჰამი რომ ინახავს.   
  ჰამი: წადი..... ხომ გითხარი, წადი-მეთქი? 
  კლოვი:ვცდილობ, წავიდე, რაც დავიბადე, მას მერე!“ 
4. პატარა მოვლენების სერია: (ნაგი და ნელი ამჯერად იქნებიან ერთად? არ ვიცი, 
მერამდენე გაზაფხული იქნება). 

* კლოვი ნაგისა და ნელის თოჯინებს ჩრდილის ფარდაზე  ათამაშებს. ნალი და ნეგი 
ერთმანეთს ძლივს ხედავენ, ერთმანეთის ცუდად ესმით. ახსენდებათ ის უბედური 
შემთხვევა, რომლის შედეგადაც ფეხები დაჰკარგეს, საუბრობენ ამ უბედურ 
შემთხვევაზე.   

* ჰამი წუწუნებს მათი საუბრის გამო. ამბობს, რომ ეძინება, რომ თავში ემის 
გულისცემა, „გული თავში აქვს“. 

* ნაგი ცდილობს, რომ ნელის ზურგი მოაფხანინოს. ნაგი საუბრობს ნიშნობის 
მომდევნო დღეს კომოს ტბაზე მოყოლილ ამბავზე. ამ ამბავს ხელახლა ჰყვება.  

* ნაგი იცინის, მაგრამ ნელიზე ეს არ ახდენს გავლენას. ჰამი მათ უბრაზდება და 
აჩუმებს. ჰამი მოიწყენს, სურს წყალში გადაყაროს თოჯინები და ფარდა.  

* ნაგი კლოვს ანუ კლოვი თავისთავს ეუბნება „წადი, გაიქეცი“. კლოვი თოჯინას 
ყუთში ტენის.  

* ჰამი ჯერ იმას ამბობს, რომ ყუთს თავსახური დააჭედონ, შემდეგ კი ამბობს, რომ 
გაბრაზებამ გაუარა და გადაიფიქრებს ყუთის დაჭედებას. 

5. პატარა მოვლენების სერია: (მსოფლიო ტურის მსგავსი! ძალიან დამღლელია!)  

* ჰამი კლოვს სთხოვს, რომ ოთახში ატაროს. კლოვი უბიძგებს მის სავარძელს და 
ატარებს ოთახში. ჰამს უნდა კედელს შეეხოს. კლოვს მიჰყავს კედელთან. ჰამი 
კედელს ეხება, ისვენებს. თავის ადგილზე დაბრუნება სურს. კლოვს ჰამი მიჰყავს 
თავის ადგილზე - ზუსტად ცენტრში. კლოვი მას უბიძგებს მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, 
უკან და ასე მიჰყავს ცენტრისკენ.  

* ჰამს სურს გაიგოს, როგორი ამინდია. კლოვი მიდის და დურბინდი მოაქვს. შემდეგ 
გადის, დურბინდს ტოვებს, კიბე მოაქვს და ზედ ადის, შემდეგ ჩამოდის, მოაქვს 
დურბინდი, ადის კიბეზე.  

* დურბინდი უვარდება-ტოვებს, ჩამოდის, იღებს, დურბინდით უყურებს 
მაყურებლებს. შემდეგ მოაქვს კიბე, მიაყუდებს, ადის ზედ და ჯერ მარჯვენა 
ფანჯრიდან, შემდეგ მარცხენა ფანჯრიდან  იყურება. ამბობს, რომ ფანარი 
მთლიანად ჩაქრა.  

* კლოვი ჩამოდის, ჰამს უახლოვდება, ყურში ეუბნება, რომ მზე ნაცრისფერია, 
ბრუნდება თავის ადგილზე.  

!  51



6. პატარა მოვლენის სერია: (შეიძლება ყველაფერი რწყილით დაიწყოს და ძაღლით 
დამთავრდეს).  
* კლოვს ქავილი ეწყება რწყილის გამო. მიდის და რწყილის წამალი მოაქვს. შარვლის 
ზედა ღილს იხსნის და შიგნით იყრის.   

* ჰამი კლოვს ნავის გაკეთებას სთხოვს. კლოვს გასვლისას ზვიგენები ახსენდება, 
ჩერდება, ამბობს, რომ თვითონაც დაბრმავდება  და საწოლს მიეჯაჭვება. 

* ჰამი ძაღლს ითხოვს, კლოვი მიდის და მოჰყავს, ჰამს აძლევს. ჰამი ეკითხება, დგას 
თუ არა ძაღლი ფეხზე და ძაღლს აძლევს კლოვს. კლოვი იღებს, იჩოქებს, ძირს 
სვამს. ძაღლი ცდილობს ფეხზე დადგეს, ძაღლი გადაყირავდება.  

* ჰამი ხელით ძაღლს ეძებს, კლოვი ხელით ასწორებს ძაღლს, ჰამის ხელს იღებს, 
ძაღლს აპოვნინებს, ჰამიც და კლოვიც ხელს უშვებენ, ძაღლი წაიქცევა.  

* ჰამი ჰარპუნს ითხოვს. კლოვს მოაქვს. ჰამი იღებს და ცდილობს თავისი სკამი 
აამოძრაოს. როდესაც კლოვისგან შეიტყობს, რომ ეს სეძლებელია, ჰარპუნს ძირს 
აგდებს. 

  “ჰამი: არ გეჩვენება, რომ ძალიან გაიწელა? 
  კლოვი: “დიახ!”… “რა?” 
  ჰამი: რაღაც 
  კლოვი: მე სულ ასე მეჩვენება.” 

7. პატარა მოვლენების სერია: (თუ მე დამტოვებ და წახვალ, ამას როგორ გავიგებ?) 
* ჰამი კითხულობს, როგორ გაიგებს ის, თუ კლოვი წავა და სურს ჰქონდეს აზრი ამის 
შესახებ. 

* კლოვი აქეთ იქით დადის, ფიქრობს, თვალები ძირს აქვს მიპყრობილი, ხელები 
უკან აქვს დაწყობილი. “საყვირს დაუსტვენ, არ მოვალ, მაღვიძარა თუ დარეკავს, 
წასული ვიქნები, მაღვიძარა თუ არ დარეკავს, მკვდარი ვარ.“  

* კლოვი გადის, მაღვიძარა რეკავს, კლოვი საათით მოდის. ჰამის ყურთან უჭირავს 
და სანამ მაღვიძარა არ გაჩუმდება, ასმენინებს.  

8. პატარა მოვლენების სერია: (მამის ამბავი და კოლექტიური ლოცვა…) 
* როცა კლოვი  გადის, ჰამი ეუბნება, რომ მოთხრობას მოუყვება. კლოვს არ სურს, 
რომ მოუსმინოს და სურს ნაგს მოასმენინოს. კანფეტის სანაცვლოდ შეთანხმდებიან. 
კლოვი თოჯინებთან მიდის.  

* ჰამი ნაგს თავის მოთხრობას უყვება. 
* მოთხრობა როცა მთავრდება, კლოვი დამსახურებულ კანფეტს ითხოვს. ვერ იღებს. 
შემდეგ თაგვზე საუბრობენ. ჰამი ამბობს, ჯერ ვილოცოთო, ყველა ერთად 
ლოცულობს. ყველაზე პირველად ჰამი ანებებს თავს ლოცვას, შემდეგ კლოვი, 
ბოლოს ნაგი.  
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* კლოვი შაქარლამას ითხოვს. ჰამი ამბობს, რომ მეტი შაქარლამა აღარ არის. კლოვი 
იყენებს თოჯინას და ნაგის პირით ჰყვება ჰამის ბავშვობის ამბავს. ნელს უძახის. 
ნელი არ გამოდის. ნაგი თავის ყუთში შედის და სახურავს იხურავს.    

* ჰამი თავის ძაღლს ეძებს, ვერ პოულობს, კლოვი ძაღლს იყვანს და ჰამს აძლევს. ჰამი 
ძაღლს ხელში იჭერს, შემდეგ გადააგდებს. 

* კლოვი იწყებს ძირს დაყრილი ნივთების მოგროვებას და იწყებს საუბარს იმის 
შესახებ, რომ უყვარს წესრიგი.    

* ჰამი დაანებებინებს თავს მოგროვებას.  
* ჰამი იწყებს მოყოლას ოჯახზე და იმის შესახებ, თუ როგორ აიყვანა სამუშაოზე 
კლოვის ოჯახი. 

9. პატარა მოვლენების სერია: (იმ სახლში, სადაც მზე არ შედის, შედის ექიმი). 
* ჰამი კლოვს სთხოვს, რომ ფანჯრის ქვეშ მიიყვანოს, მზის სხივები უნდა რომ 
მოხვდეს.. კლოვი სკამს ფანჯრისკენ მისწევს. 

* ჰამი კლოვს ეკითხება, შემოდის თუ არა სინათლე. კლოვი პასუხობს, რომ ცოტა 
შემოდის.როცა გაიგებს, რომ მარჯვენა ფანჯრის ქვეშაა,  ჰამი  სთხოვს კლოვს 
მარცხენა ფანჯარასთან წაიყვანოს, რადგან ის უფრო ნათელია. კლოვს გადაჰყავს ის 
მარცხენა ფანჯარასთან. ჰამს ჰგონია, რომ აქ მეტი სინათლეა, თუმცა კლოვი 
იმედებს გაუცრუებს და ეტყვის, რომ აქაც ბინდია.  

* ჰამი კლოვს სთხოვს, რომ ფანჯარა გააღოს, რათა  ზღვის ხმა გაიგონოს. კლოვი 
კიბეზე ადის და ფანჯარას აღებს. ჰამს არაფერი ესმის. ამბობს, რომ არ ესმის ხმა, 
რადგან არ არიან მეზღვაურები. როცა გაიგებს, რომ კლოვს შესცივდა, ფანჯარას 
ახურინებს. კლოვი სკამს ძველ ადგილას გასწევს.    

10. პატარა მოვლენების სერია: (მაკოცე, მაკოცე, მაკოცე-მეთქი...) 
* ჰამი ცდილობს, რომ კლოვმა მას აკოცოს, ხელს უწვდის, ცდილობს კლოვის ხელი 
დაიჭიროს, კლოვი ხელს არ აკიდინებს, არ ინძრევა. ჰამი ითხოვს, რომ ძაღლი 
მიუყვანოს, კლოვი ძაღლს ეძებს, ჰამი გადაიფიქრებს. 

* კლოვი საუბრობს თაგვზე და გადის. 

11. პატარა მოვლენების სერია: (მაგიჟებ!) 
* ჰამი ცხვირსახოცს იღებს, თავისთვის ლაპარაკობს. სასტვენს ჩაჰბერავს. მოდის 
კლოვი, რომელსაც ხელში საათი უჭირავს.   

  ჰამი: არც წახვედი და არც მოკვდი? 
  კლოვი: მხოლოდ სულით. 
  ჰამი: ჩემგან შორს მკვდარი ხარ. 
  კლოვი: და პირიქით. 
* ჰამი ტკივილგამაყუჩებელს ითხოვს. კლოვი ეუბნება, რომ აღარ არის. 
* კლოვი ოთახში დადის, რათა საათს ადგილი მიუჩინოს. შემდეგ ფანჯარასთან 
მიდის. ღიღინებს. ჰამს სურს, რომ იღიღინოს. 
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* კლოვი კიბეს იღებს და ფანჯრიდან იყურება, გარეთ ყველაფერი წყალს 
დაუფარავს, ფანჯარას წმენდს, იყურება, ჩამოდის, კიბე მეორე ფანჯარასთან მიაქვს, 
ზედ ადის, გარეთ იყურება.   

* ჰამს სურს, დურბინდით გაიხედოს, კლოვი ჩამოდის, დურბინდს ეძებს, სკამის ქვეშ 
იყურება, სკამს უბიძგებს თავის ადგილისკენ, დურბინდს პოულობს და ხელახლა 
კიბეზე ადის.  

* ჰამი ძაღლს ითხოვს, კლოვი დურბინდს ძირს აგდებს. ძაღლს პოულობს, ჰამს 
თავში ესვრის, ძაღლი ძირს ეცემა.  

  “კლოვი: მაგიჟებ, თამაშს თავი დავანებოთ!“ 
  ჰამი: არა!” 
4. დიდი მოვლენა: პატარა ბიჭი! (ნეტა ეს დასასრულია?) 
* კლოვი კიბესთან მიდის, დურბინდს იღებს და გარეთ იყურება.  
  “ჰამი:შეგეცოდე? 
  კლოვი:მე მეუბნები?” 
* დურბინდით კვლავ გარეთ იყურება, კრთება. პატარა ბიჭი დაინახა. მისვლა და 
მისი ნახვა უნდა. ჰამი მას აჩერებს. 
  “ჰამი: ეს დასასრულია, კლოვ, გავედით ბოლოში, უკვე აღარ 
მჭირდები“.. 

  კლოვი: წარმატებებს გისურვებ.” 
* კლოვი საათს იღებს, ეძებს უკეთეს ადგილს მის მოსათავსებლად. დებს მარჯვნივ 
მდებარე ჩემოდანზე. ჰამს უკანასკნელ სიტყვებს ეუბნება.  

* კლოვი გასასვლელად ემზადება, როდესაც ჰამი ამბობს „ჩემი ბოლო სურვილიო“, 
კლოვი გადის. ჰამს სურს ზეწრებით დაიფაროს, ცდილობს სკამი აამოძრავოს. 

12. პატარა მოვლენების სერია: (წასვლა წარმატებაა თუ თავდახსნა?) 

* კლოვი შემოდის, ოთახს მეორე დღისთვის ამზადებს. კარის წინ დგას. ჰამს უყურებს 
ისე, რომ არ ინძრევა. 

* ჰამი არ ინძრევა. უნდა ძაღლი გადააგდოს, მაგრამ გადაიფიქრებს. ქუდს მოიხდის 
და ისევ დაიხურავს. სათვალეს ცხვირსახოცით წმენდს, თავისთვის ლაპარაკობს, 
სასტვენით უხმობს კლოვს, პასუხი არ არის. მამამისს ეძახის. პასუხი არ ისმის. ძაღლი 
წამოხტება. ჰამი წყვეტს ძაფს, რომლითაც კისერზე სასტვენი ჰკიდია, სასტვენი 
მაყურებლისკენ გადავარდება, სუნავს, ცხვირსახოცით სახეს იფარავს.   
პატარა მოვლენები დიდი მოვლენების ჩარჩოს საზრისითა და სიცოცხლით ავსებენ, 
თვითეული მცირე მოვლენა სპექტაკლის ‘სხეულის’  ერთიან ქსოვლიში თავის 
ადგილს იკავებს და მთლიანობის შექმნაში მონაწილეობს.  

4.4.3. რეჟისორის უმაღლესი მიზანი 

 რისი თქმა სურს რეჟისორს? ამის პასუხია რეჟისორის უმაღლესი მიზანი. 
ოღონდ ეს მიზანი ძალიან შორს არ უნდა იყოს სპექტაკლის იდეისგან. თუ რეჟისორს 
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სურს ისეთი იდეის შემოთავაზება, რომელიც შორს არის პიესის იდეისგან, მაშინ ის არ 
უნდა იყოს ამ სპექტაკლის რეჟისორი. თუ რეჟისორის იდეა ნაწარმოების იდეისგან 
შორსაა, მაშინ სპექტაკლის წარმატების შანსი არ არსებობს. ნაწარმოებზე არ უნდა 
ვიძალადოთ, სასურველის იდეა საზრისი მასში უნდა არსებობდეს, მისი წიაღიდან 
უნდა ამოიზარდოს. რეჟისორმა ნაწარმოების იდეასთან ახლო მდგომი სლოგანი 
უნდა შექმნას. ეს სლოგანი რეჟისორისთვის ზღვის შუქურასავით არის. როდესაც ის 
გზას ასცდება, უნდა გაიხსენოს ეს დევიზი და სწორ გზას დაუბრუნდება. რეჟისორის 
უმაღლესი მიზანია სპექტაკლის სასცენო ადაპტაცია და ინტერპრეტაცია ნაწარმობის 
იდეასთან და რეჟისორულ ხედვასთან ჰარმონიული შესაბამისობით მოახდინოს.  
   

სანამ  „თამაშის დასასრულის“  რეპეტიციები დაიწყება, რეჟისორი გამოკვეთს 
მიზანს, რომელიც შემდეგი წინადადებით შეიძლება გადმოვცეთ: „ბოლო 
ამოსუნთქვამდე სინდისის ერთგული იყავი!“  ეს დევიზი გასდევს ყველა რეპეტიციას, 
ყველა სცენას. რეჟისორის უმაღლესი მიზნის რეპეტიციებზე განხორციელების შესახებ 
ვისაუბრეთ სადისერტაციო ნაშრომის თავში, რომლის სახელწოდებაცაა „რეპეტიციის 
პროცესი“.    

4.4.4. პერსონაჟების ანალიზი 

 ყოველ პროფესიონალ მსახიობს შეიძლება ჰქონდეს პერსონაჟის შექმნის 
საკუთარი მეთოდი. განსაკუთრებით თურქეთში განვიცდითასეთი ერთიანი 
მეთოდის  ნაკლებობას. რადგან მოკლე დროში შეუძლებელია ამ პრობლემის 
გადაწყვეტა, ამიტომ რეპეტიციების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია მსახიობების 
ორიენტირება საერთო მეთოდზე.  ჩვენი წინადადება ასეთია: რამდენიმე რეპეტიცია 
დაეთმოს მსახიობების მიერ მეთოდის გაცნობას. რეჟისორი მსახიობებს მოკლედ 
უნდა ესაუბროს ,სიტუაციებზე, სურვილებსა და მიზნებზე, რომლებიც ქმნის 
სიტუაციებს. ეს გაზრდის მომდევნო რეპეტიციების ნაყოფიერებას.   
 დავუბრუნდეთ პერსონაჟებს. რეჟისორმა, უპირველეს ყოვლისა, მსახიობს 
ზოგადად უნდა აუხსნას პერსონაჟის ფიზიკური თვისებები და სულიერი სამყარო. 
მსახიობებს სურვილი გაუჩნდებათ, რომ ყველა დეტალი გაიგონ, როგორც 
პიესასთან, ასევე პერსონაჟებთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით, ეს პროცედურა 
ნაჩქარევი არ უნდა იყოს. რეჟისორმა თავი უნდა აარიდოს ყველა დეტალის ახსნას. 
მსახიობმა რომ პერსონაჟი უნდა გაიცნოს და მიიღოს, ამისათვის კი დრო არის 
საჭირო. თუ მსახიობი შეეცდება ყველაფერი ერთბაშად გაიაზროს, ამხელა 
ტვირთქვეშ გაიჭყლიტება. ამიტომ რეჟისორმა მხოლოდ ზოგადი ახსნა-განმარტება 
უნდა მისცეს მსახიობს, დანარჩენში კი მსახიობი თვითონ უნდა გაერკვეს. მსახიობი, 
რომელსაც ყველაფერს წინასწარ დაუღეჭავენ, პერსონაჟის თვისებებს მზა 
პროდუქტივით მიაწვდიან,  შეეცდება ეს ყველაფერი ‘ტანსაცმელივით ჩაიცვას’. თუ 
მსახიობი კომპეტენტური პროფესიონალი არ არის, ეს  მას მხოლოდ მიბაძვისკენ 
უბიძგებსდა როლს სიღრმე და ბუნებრიობა დააკლდება. პერსონაჟის თვისებები 
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მსახიობიდან უნდა ‘ამოვიდეს’, მასში მუშაობის პროცესში უნდა დაიბადოს. ეს 
მსახიობს  გაცილებით უკეთეს შედეგამდე მიიყვანს. განათლებული და 
პროფესიონალი მსახიობი მოხაზულ ჩარჩოებს ‘საკუთარი  თავით შეავსებს’ და ამის 
შედეგად შექმნის როლს მისთვის შესაბამისი ფსიქიკური და ფიზიკური 
მთლიანობით.    
 სიხარულიძის მეთოდი: ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მეთოდი არის ზურაბ 
სიხარულიძის მეთოდი, რომელიც ეყრდნობა სტანისლავსკის მეთოდს. ეს მეთოდი 
განსაკუთრებით ნაყოფიერი იქნება თურქი მსახიობებისთვის, რომლებიც 
მოუთმენლობით გამოირჩევიან.     

ცხრილი 4.2  ძირითადი სამსახიობო მიდგომა 

  
ზემოთ მოცემული ფორმულის შესაბამისი მეთოდის თანახმად, მსახიობი 

პერსონაჟის შექმნას იწყებს მას მერე, რაც მას მიეწოდება ზოგადი ინფორმაცია 
პერსონაჟის ძირითადი თვისებების შესახებ. თუ ეს თვისებები მსახიობში იმთავითვე 
არსებობს, რეჟისორი მისგან ითხოვს ამ თვისებების შენარჩუნებას. თუ მსახიობს არ 
აქვს აღნიშნული თვისებები, მაშინ მსახიობი მუშაობს თავის თავზე და თავისი 
ნიჭითა და ოსტატობით აღწევს სასურველს შედეგს, განახორციელებს მოცემულ 
პერსონაჟს მოცემული თვისებებით.  

როლის შექმნის პროცესი  რეპეტიციებზე იწყება. რაც უფრო უახლოვდება 
მსახიობის „მე“ პერსონაჟს, პერსონაჟიც უფრო უახლოვდება მსახიობს. ამის შედეგად 
იბადება „ახალი მე“ ანუ როლი, რომელიც შინაარსით არის ცოცხალი ადამიანი ანუ 
ახალი მეა.  
 პერსონაჟებს აქვთ სურვილები, რომლებიც ყოველ სიტუაციაში იცვლება. 
თუმცა, არსებობს ერთი ძირითადი სურვილი და ერთი ძირითადი მიზანი, 
რომელიც არასოდეს არ იცვლება და რომელიც მსახიობს მეგზურობას უწევს. მას 
„უმაღლესი მიზანი“ ეწოდება. სიტუაციებში შეიძლება სურვილები შეიცვალოს, 
მიზნები უმაღლეს მიზანთან გაერთიანდეს. ოღონდ უმაღლესი მიზანი პერსონაჟის 
თვისებაა და არ იცვლება, პერსონაჟის იდეის გამოვლენაა, გასაკეთებელი საქმეა.  

  „თამაშის დასასრულის“ პერსონაჟების დახასიათებისას მოკლედ დადგინდა 
შემდეგი:  
ჰამი არის სამოც წელს გადაცილებული, რევმატიზმით დაავადებული, თვლებიან 
სავარძელს მიჯაჭვული მოხუცი, რომელსაც მოვლა სჭირდება. აცვია ხალათი, 
ახურავს ქუდი, სახეზე აფარია სისხლით დალაქავებული ცხვირსახოცი. სახე 
დაწყლულებული აქვს, რაც უმზეო, ნოტიო ჰაერის შედეგია. კისერზე საყვირი 
ჰკიდია, მუხლებზე საბანი აფარია. ფეხებზე სქელი წინდები და ჩუსტები აცვია. 
დაბერებამ იგი ბავშვად აქცია. ეგოისტი და ჭირვეულია. სურს, რომ კლოვი ყოველ 

მე   +  პერსონაჟი  =   ახალი მე

(ცოცხალი მსახიობი)  + ( მკვდარი ტექსტი )  =   (როლი )
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წამს მისით იყოს დაკავებული. როდესაც მარტო რჩება, მაშინვე მიზეზს ეძებს, რომ 
დაუძახოს. ხვდება, რომ სიკვდილი მოახლოებულია და ცდილობს ცხოვრებას 
ჩაებღაუჭოს, წარსულს შეურიგდეს. ხვდება, რომ დრო გადის, დროის გასვლა 
მისთვის სიკვდილთან მიახლოებას ნიშნავს. იმისათვის, რომ ამას წინ აღუდგეს, 
დროის სვლა რომ დაივიწყოს, მოთხრობას წერს, მოთხრობას საკუთარი წარსულის 
შესახებ. ამ მოთხრობას მუდმივად ჰყვება.  
 მას არ ჰქონია ბედნიერი ბავშვობა. რაც სიკვდილს უახლოვდება, უფრო მეტად 
ეშინია, რადგანაც რამდენჯერაც შეხედავს დედ-მამას, რომლებიც ნაგვის ყუთში 
ცხოვრობენ, საკუთარ მომავალს ხედავს.  
კლოვი: ბავშვობისას ოჯახთან ერთად ჰამს შეეხიზნა. ის ჰამმა გაზარდა. მუდამ 
მუშაობდა, არასოდეს ჯდებოდა, დასაჯდომად დროს ვერ პოულობდა. როდესაც 
ჰამი დაბერდა, იძულებული გახდა, მისთვის მოევლო. იგი უვლის ასევე ნაგს და 
ნელს, რომლებიც ნაგვის ყუთში ცხოვრობენ.  კლოვი ვერსად წავა, იმიტომ რომ ჰამი 
უმისოდ ვერ იცოცხლებს. ამის უფლებას სინდისი არ აძლევს. 
 ნაგი და ნელი: საკმაოდ მოხუცი ადამიანები არიან. უბედური შემთხვევის 
შედეგად ფეხები დაკარგეს. მათ მოვლა სჭირდებათ. მათი მოვლა თავის თავზე ჯერ 
ჰამმა აიღო, მერე კლოვმა. ისინი სანაგვეში ცხოვრობენ.   

ცხრილი 4.3 პერსონაჟების სურვილი და მიზნები 

პერსონაჟების სურვილები პერსონაჟების მიზნები

ჰამი არ სურს სიკვდილი და 
მარტო დარჩენა (უნდა, რომ 
სულ ყურადღებას აქცევდნენ)

სიკვდილამდე მე მაქცევდეს 
ყურადღებას: კლოვმა 
გამაღვიძოს, საჭმელი მაჭამოს, 
მელაპარაკოს, დამაძინოს, ჩემი 

სურვილები შეასრულოს.
კლოვი არ სურს სინდისი ქეჯნიდეს. 

სურს, რომ რაც შეიძლება 
მალე დამთავრდეს მისი 

მოვალეობა – ჰამის მოვლა. 
წასვლა უნდა. 

ჰამის ყველა სურვილი 

შეასრულოს, და ასე მოიხადოს 
მოვალეობა. 

ნაგი უნდა, რომ მარტო არ 

მოკვდეს 

იყოს ნელის გვერდით და ისიც 

აცოცხლოს.

ნელი უნდა, რომ მარტო არ 

მოკვდეს
იყოს ნაგის გვერდით და 
იფიქროს წარსულზე. 
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4.4.5. რეჟისორის ინტერპრეტაცია და კომენტარი: 

 ინტერპრეტაცია ფორმისა და შინაარსის ჰარმონიული გაერთიანებაა. ეს არის 
იმის გამოხატულება, თუ რას ფიქრობს რეჟისორი ნაწარმოების შესახებ. ამით 
უმაღლესი მიზანი ცოცხლდება, რეალიზდება. რეჟისორის ხედვა, მისი კომენტარი 
ერთი სლოგანით,  ერთი წინადადებით უნდა გამოითქვას და ერთდროულად, 
სასცენო ნაწარმოების შინაარსისა და ფორმის გამომხატველი უნდა იყოს. ეთიკიდან 
გამომდინარე, რეჟისორის ინტერპრეტაცია და (შესაბამისი სლოგანი/კომენტარი) 
მწერლის იდეას არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. მაგალითად, ზურაბ სიხარულიძემ 
შექსპირის „მეფე ლირის“ საზრისი თავისი ირონიული კომენტარით გადმოსცა: 
პიესაში ყველა პერსონაჟი შეცდომებს უშვებს, იმიტომ რომ სულელები არიან. ეს 
ნაწარმოები ტრაგედიაა, შესაბამისად, „სისულელე“ ირონიული განათქვამია. ირონია 
თავს იჩენს , როგორც ნაწარმოების ფორმა . რეჟისორის კომენტარით აქ 
გადმოცემულია „სისულელის ტრაგიკული ირონია.“ 

ცხრილი 4.4 რეჟისორის ინტერპრეტაციის შემადგენელი კომპონენტები: 

უკვე ხელთ გვაქვს ტექსტი, რომლის თემა, იდეა, ჟანრი, სტილი იკვე ვიცით, 
მთავარი კონფლიქტიც უკვე დავადგინეთ. ვიცით ფაბულა და სიუჟეტი. მთელი ეს 
სააზროვნო პროცესი რეჟისორის სლოგანს, მის კომენტარს დაედო საფუძვლად:  
„თამაშის დასასრული“ არის „დროის (ცხოვრების) მსვლელობისას სინდისის 
სუფთად შენარჩუნების მცდელობის აბსურდული კომედია.“ როგორც ვხედავთ, ეს 
წინადადება პიესის როგორც ფორმის, ასევე შინაარსის განმსაზღვრელია.    

ალბათ, გახსოვთ, რომ ამ ნაშრომის დასაწყისში ვისაუბრეთ ბეკეტის 
ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე, დროის ცნებაზე. ამის შემდეგ კი ჩვენ დავყავით ტექსტი 
და განვიხილეთ სხვადასხვა მეთოდით . ამგვარად მივედით რეჟისორის 
ინტერპრეტაციამდე, რომელიც ერთ სლოგანად ფორმირებულ კომენტარში 
გადმოიცა. ახლა კი განვიხილოთ ამ ხედვის, „კომენტარის“ სცენაზე გადატანის 
პროცესი. 

ფორმა შინაარსი

ფორმა იდეა

თემა

ჟანრი ჟანრი

კომენტარ
ი

(წინადადება, მოიცავს როგორც ნაწარმოების ფორმას ასევე 
შინაარსს.)
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5. რეჟისორის მიერ სცენაზე დადგმული „თამაშის დასასრული“ 

რეჟისორის კომენტარის სცენაზე გადატანა ძირითადად ხორციელდება 
რეპეტიციებით და სცენის დიზაინით. პიესა დაყოფილია სიტუაციებად, რომლებზეც 
ზემოთ ვილაპარაკეთ.  ყოველ სცენაში პერსონაჟებს განსხვავებული „სურვილი“ და 
„მიზნები“ აქვთ. სურვილი პერსონაჟის ვნების გამოხატულებაა და მოქმედების 
მიზეზია. მიზნები კი მოქმედებებია. სიტუაციების განსაზღვრისას ეს დაყოფა 
მხედველობაში იქნა მიღებული და თავი, რომელიც არის სცენის დასაწყისიდან იმ 
ნაწილამდე, რომელშიც სურვილი იცვლება, განისაზღვრა როგორც ერთი სიტუაცია. 
სიტუაციებში შეიძლება იყოს განსხვავებული მიზნები, მაგრამ სურვილი ერთია. 
ამგვარად სპექტაკლი იღებს სახეს, რომელშიც სიტუაციების მთელი სერია მიჰყვება 
ერთმანეთს. ქვემოთ მოყვანილი სიტუაციებით განმარტებულია პიესის დადგმის 
პროცესი რეჟისორის კომენტარის გათვალისწინებით.        

ამასთან ერთად, შესწავლილ იქნა სცენის შემავსებელი დეკორაცია, 
კოსტიუმები, აქსესუარები, სინათლის დიზაინი და სხვ. ამ ყველაფრის დიზაინის 
შექმნისას ფოკუსირება იქნება იმაზე, თუ რა კავშირში არიან ისინი რეჟისორის 
კომენტართან. სპექტაკლის ფორმა ჩამოყალიბდება იმ პარამეტრების მიხედვით, 
რომლებიც ხელს უწყობენ, ხაზს უსვამენ და აძლიერებენ რეჟისორის თვალსაზრისს. 
ჩვენ მიერ ზემოთ აღნიშნული წინადადება, რომელიც რეჟისორის „კომენტარს“ 
წარმოადგენს, შეიძლება ითქვას, მოიცავს სპექტაკლის ფორმასაც. 

5.1. რეპეტიციის პროცესი 

 რეპეტიციის პროცესი დაკავშირებულია პიესის სიგრძესა და მსახიობების 
რაოდენობაზე. „თამაშის დასასრულში“ მონაწილეობს ორი მსახიობი, ამიტომ 
რეპეტიციები შედარებით ცოტა ხანს გრძელდება. რეჟისორი რეპეტიციების 
დაწყებამდე განრიგს ადგენს. რეპეტიცია ცოცხალი ორგანიზმია. ზოგჯერ 
მოქმედებები დუნედ მიედინება სხვადასხვა მიზეზის გამო, ზოგი რეპეტიცია ძალიან 
ცოცხალი და კრეატიულია. რეჟისორმა რეპეტიციის განმავლობაში უნდა 
განავითაროს მეთოდები, რომლებიც გაზრდის რეპეტიციის ნაყოფიერებას. თუ 
რეჟისორი იძულებულია იმუშაოს გუნდთან, რომელთა პროფესიონალური დონე 
არც თუ ისე მაღალია, იგი ვალდებულია მოცემულ ჯგუფთან შესაბამისი მიდგომის 
გზები გამონახოს. რეჟისორის საბოლოო მიზანია, თავისი თვალსაზრისი  
გააცოცხლოს სცენაზე. ამის მისაღწევად ზოგჯერ უნდა იპოვოს მოკლე გზა, ზოგჯერ 
კი გუნდს უნდა აპოვნინოს ეს გზა. ეს დიდ მოთმინებას ითხოვს. ქვემოთ ჩვენ მიერ 
განხილულია, როგორც რეჟისორის თვალსაზრისის  სცენაზე გაცოცხლების 
მეთოდები, ასევე ამ „კომენტარამდე“ მისასვლელი მეთოდები.  
 პირველი ორი რეპეტიცია მაგიდის ირგვლივ მუშაობის ფორმით ჩატარდა. 
რეპეტიცია დაიწყო ბეკეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე საუბრით, რომელიც 
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ერთი თავის სახით შემოგთავაზეთ წინამდებარე დისერტაციაში. ასევე საუბარი იყო 
რეჟისორის დამოკიდებულებაზე ბეკეტის მიმართ. ამგვარად, მსახიობები გაეცნენ 
ბეკეტის ფილოსოფიას. ამის შემდეგ წაიკითხეს პიესა და მსახიობებთან ერთად 
მოკლე შეფასება გაკეთდა იმის შესახებ, თუ რა არის პიესის მთავარი სათქმელი. ამ 
შეფასებების მთავარი მიზანი არის დადგინდეს, თუ როგორი დამოკიდებულება 
აქვთ მსახიობებს პიესისადმი. თუ მსახიობების პიესისადმი დამოკიდებულება ახლოა 
რჟისორის თვასაზრისთან, სამაგიდო სამუშაოები მალე წყდება და იწყება 
რეპეტიციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მანამდე გაგრძელდება სამაგიდო სამუშაოები, 
სანამ მსახიობების დამოკიდებულება პიესის მიმართ არ მიუახლოვდება 
რეჟისორისას და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მსახიობი არ იქნება ამაში 
დარწმუნებული. მსახიობი, რომელიც არ არის დარწმუნებული, რომ იზიარებს 
რეჟისორის აზრს, სცენაზე თავს კარგად ვერ იგრძნობს და რეპეტიციები არ იქნება 
ნაყოფიერი. „თამაშის დასასრულის“ განხილვისას მსახიობებს ასეთი მიდგომა 
ჰქონდათ: „ბეკეტის მიერ დაწერილი ყველა წინადადება არ არის გასაგები, რატომ 
ვაქციოთ ისინი გასაგებად?“. სცენაზე არაფერი არ უნდა იყოს გაუგებარი. ეს კამათი 
დამთავრდა იმით, რომ  მსახიობების მიერ გაუგებრად მიჩნეული ადგილები 
გაანალიზდა და გაირკვა, თუ რა მნიშვნელობის მატარებელი იყო ესა თუ ის 
წინადადება. არ უნდა დაგვავიწყდეს მთავარი, რომ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს მას 
მერე, როცა რეჟისორი დაარწმუნებს მსახიობს. „თამაშის დასასრულის“ შესახებ 
ამგვარი სამაგიდო სამუშაობები სამი დღე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში 
რეჟისორმა მსახიობებს მიაწოდა ინფორმაცია პერსონაჟების შესახებ. ამ ინფორმაციის 
გათვალისწინებით შეირჩნენ მსახიობები, რომლებიც განასახიერებენ აღნიშნულ 
პერსონაჟებს. მსახიობი, რომელიც განასახიერებს ჰამს, არის დიდი და დაკუნთული. 
ის მაყურებელს შეუქმნის ისეთ შთაბეჭდილებას, რომ ეს არის კაცი, რომელიც თავის 
საქმეს თვითონ უძღვება. ამ შემთხვევაში სუსტი ადამიანის სულია და არა სხეული. 
ამიტომ, როცა დრო მოვიდოდა, ჰამი შეძლებდა ფეხზე დადგომას.   
 რეპეტიციებზე კი შემდეგი მეთოდი გამოიყენება: პიესა თავიდან ბოლომდე 
სიტუაციებად არის დაყოფილი და ყოველ რეპეტიციაზე იკითხება ის სიტუაცია ან 
სიტუაციები , რომლებზეც მეორე დღეს უნდა იმუშაონ . ამ სიტუაციებში 
განისაზღვრება სურვილი და მიზნები. მსახიობი ცდილობს განსაზღვროს, რა 
მოქმედებებით შეიძლება მიაღწიოს ამ სურვილს. მეორე დღე ამ სიტუაციების 
რეპეტიციებით იწყება. მსახიობის მიერ შესრულებული მოქმედება, თუ მისაღებია 
რეჟისორისთვის, რჩება უცვლელად. თუ არასწორი ან არასაკმარისი მოქმედება 
განხორციელდება მსახიობის მიერ, რეჟისორი ეცდება სწორი მითითებებით 
მიაღწიოს მსახიობის მიერ შესაფერისი მოქმედების შესრულებას. მსახიობისგან 
მოითხოვება ისეთი მოქმედება, რომელსაც რეჟისორის კომენტარისკენ მივყავართ.   
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5.1.1. სიტუაციები და კომენტარი 

 განვიხილოთ ქვემოთ მოყვანილი ნაწყვეტი პიესიდან და შევეცადოთ 
შევაჯამოთ ჩვენი სარეჟისორო მეთოდი: 
ჰამი: როდესმე ჩემი თვალები გინახავს? 
კლოვი: არა. 
ჰამი: არასოდეს გაგჩენია სურვილი, რომ ძილში მოგეხსნა ჩემთვის სათვალე და ჩემი 
თვალებისთვის შეგეხედა? 
კლოვი: ქუთუთოები ამეწია? არა.  
ჰამი: ამ დღეებში გაჩვენებ მათ. (პაუზა). ასე მგონია, რომ რომ ისინი სულ გათეთრდა. 
(პაუზა). რა დროა? 
კლოვი: რაც ყოველთვის. 
ჰამი: ( ხელს ფანჯრისკენ იშვერს).გაიხედე? 
კლოვი: კი.  
ჰამი: მერე? 
კლოვი: ზერო.  
ჰამი: ერთი წვიმა სჭირდება. 
კლოვი: არ იწვიმებს.  
ჰამი: ამისდა მიუხედავად, თავს როგორა გრძნობ? 
კლოვი: არ ვჩივი.  
ჰამი: კარგად ხარ? 
კლოვი: (გაღიზიანებით): გეუბნები, არ ვჩივი–მეთქი.   80

 ამ სიტუაციის განმავლობაში ჰამს უნდა, რომ კლოვი მას აქცევდეს ყურადღებას 
და ის მარტო არ დატოვოს. კლოვს კი სურს, რაც შეიძლება მალე მოშორდეს ჰამს და 
სამზარეულოში წავიდეს. ამ სიტუაციის გაგრძელებაშიც ჰამი ყველანაირად 
ცდილობს, რომ კლოვი თავისთან დატოვოს. ამისთვის სხვადასხვა მიზეზს იგონებს.  
სხვადასხვა საშუალებით სურს მიაღწიოს საწადელს. თავიდან უხსნის, რომ, როცა 
სძინავს, მაშინაც კი მის გვერდით უნდა იყოს. შემდეგ საუბრობს ყოველდღიურ 
საკითხებზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ისაუბროს. თავს აცოდებს. ეს მიზნები 
ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ მოქმედებებს შეიცავს. რეჟისორი ამ 
შემთხვევაში აფასებს მსახიობის როლთან დამოკიდებულებას და შესრულებას 
ანდობს მსახიობს. თუ შესრულება არ შეიცავს ისეთ მოქმედებას, რომელიც 
რეჟისორის ჩანაფიქრის საწინააღმდეგოა, მიზანსცენა რჩება ისე, როგორც არის. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში რეჟისორმა მიზანსცენა მსახიობს უნდა უკარნახოს. როგორც 
ზემოთ აღვნიშნეთ, მნიშვნელოვანია, რომ მსახიობი დარწმუნდეს და დაიჯეროს 
მიზანსცენის შინაარსი. მსახიობს, რომელსაც არ სჯერა, როლს კარგად ვერ 
შეასრულებს. ამ სიტუაციის განმავლობაში ჰამი და კლოვი როგორი უმოქმედონიც 

 აქ და შემდეგშიც პიესის ნაწყვეტები თარგმნილია ინგლისური ვერსიიდან ( Beckett, Samuel. 80
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არ უნდა იყვნენ, მსახიობის მოვალეობაა ამ უმოქმედობაში აღმოაჩინოს 
მნიშვნელოვანი: 
ჰამი: თავს უცნაურად ვგრძნობ. (პაუზა). კლოვ! 
კლოვი: დიახ. 
ჰამი: არ მოგყირჭდა? 
კლოვი: ჰო! (პაუზა). რა? 
ჰამი: ეს...ეს...რაღაც. 
კლოვი: ყოველთვის მოყირჭებული მქონდა. (პაუზა). შენ არა? 
ჰამი: (პირქუშად):არ არსებობს მიზეზი ამის შესაცვლელად.  
კლოვი: ეს შეიძლება დასრულდეს. (პაუზა). მთელი სიცოცხლის მანძილზე იგივე 
კითხვები, იგივე პასუხები.  
ჰამი: მომამზადე. (კლოვი არ ინძრევა). წადი და ზეწარი მოიტანე. (კლოვი არ ინძრევა).  
კლოვ: დიახ. 
ჰამი: საჭმელს აღარ მოგცემ. 
კლოვი: მაშინ ყველანი მოვკვდებით. 
ჰამი: ზუსტად იმდენს მოგცემ, რომ არ მოკვდე. სულ მშიერი იქნები.  
კლოვი: მაშინ არ მოვკვდებით. (პაუზა). წავალ და ზეწარს მოვიტან. (კარისკენ მიდის). 
ჰამი: არა! (კლოვი ყოვნდება). დღეში ერთ ბისკვიტს მოგცემ. (პაუზა). ერთნახევარს. 
(პაუზა).  
 სიტუაციის გაგრძელება მნიშვნელოვანია იმაზე აქცენტის გაკეთების მიზნით, 
რომ კლოვსა და ჰამს შორის კავშირი არ არის. ისინი ერთმანეთს ვერ უგებენ. ბეკეტის 
მიერ გამოყენებული ლექსიკა ყოველდღიური ლოგიკის მიღმაა, ეს კი მაყურებელს 
ლოგიკურობის მოლოდინს უქრობს. ამ სცენაში ჩანს პარადოქსი, რომ ურთიერთობა 
შეუძლებელია და ამავე დროს, სავალდებულო. ამიტომ ზოგჯერ წინადადებები 
ერთმანეთის მიყოლებით მოდის, ზოგჯერ კი იმ დროს, როცა პასუხი უნდა ისმოდეს, 
პასუხი არ არის, შეგნებულად ხდება პასუხის დაგვიანება. მეორე მხრივ, ვხედავთ 
თამაშის ნელ-ნელა დაწყებას. ამ სცენაში მსახიობებს მოეთხოვებათ შეწუხებული სახის 
მიღება, რადგან ეს საუბრები რამდენჯერმე განმეორდა და თავისი მნიშვნელობა 
დაკარგა. მეორე მხრივ, ეს არის სცენა, რომელიც გვაჩვენებს, ჰამის ძალაუფლებასა და 
უპირატესობას კლოვის მიმართ. სპექტაკლის დასაწყისში იგრძნობა ჰამის 
ძალაუფლება, სპექტაკლის ბოლოს ძალაუფლება ნელ-ნელა ადგილს უთმობს 
სხვაზე დამოკიდებულებასა და მიჯაჭვულობას. ამ ჩანაფიქრის მიმართულებით 
ვითარდება სცენები, ერთმანეთის საწინააღმდეგო მიმართულებით ვითარდება 
კლოვისა და ჰამის პოზიციები.  კლოვი ხმას უწევს, ჰამს უწყრება, სპექტაკლის ბოლოს 
სათამაშო ძაღლით ურტყამს მას. ეს ხდება იმიტომ, რომ მაყურებელი დაიძაბოს. ნეტა 
კლოვი შეძლებს წასვლას? რეჟისორის ჩანაფიქრის თანახმაად, რა თქმა უნდა, კლოვი 
ვერ წავა.  
ჰამი: რატომ რჩები ჩემთან? 
კლოვი: რატომ მიტოვებ? 
ჰამი: სხვა არავინაა. 
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კლოვი: სხვა ადგილი არსადაა. (პაუზა).  
ჰამი: მაინც ჩემს მიტოვებას აპირებ. 
კლოვი: ვცდილობ.  
ჰამი: არ გიყვარვარ. 
კლოვი: არა.  
ჰამი: ოდესღაც გიყვარდი. 
კლოვი: ოდესღაც! 
ჰამი: ძალიან დაგტანჯე. (პაუზა). ასე არ არის? 
კლოვი: მაგაში არ არის საქმე.  
ჰამი: განა ჩემთან ძალიან არ გაწვალდი? 
კლოვი: ჰო! 
ჰამი: (შვებით). ოჰ, შემაშინე! (პაუზა. ცივად). მაპატიე. (პაუზა. უფრო ხმამაღლა). 
გითხარი, მაპატიე–მეთქი.  
კლოვი: გავიგე. (პაუზა).  

 ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი ბეკეტის იმ ტექსტებისა, რომლებიც 
ღიაა სპეკულაციებისთვის. რას ნიშნავს, რომ სხვა არავინ ჰყავს და სხვა თავშესაფარი 
არ აქვს. ჩვენი მეთოდის თანახმად, რეჟისორმა ერთი განუმარტავი ადგილიც არ 
უნდა დატოვოს მინიმუმ მსახიობებისთვის მაინც, ყოველმხრივ განმარტებული 
სამყარო უნდა შექმნას. მსახიობმა უნდა იცოდეს ყველა იმ წინადადების მნიშვნელობა, 
რომელსაც წარმოთქვამს. უნდა ჰქონდეს იმ სივრცისა და დროის აღქმა, რომელშიც 
ცხოვრებას ატარებს. უნდა გრძნობდეს ახალ რეალობას. ჰამს, მართლაც, არავინ ჰყავს, 
ვინც მას მიხედავს. მას სჭირდება კლოვი. სხვა ვინმე რომ ჰყავდეს, კლოვს გაუშვებდა. 
სპექტაკლის ბოლოს გამოჩენილი ბიჭი ჰამში მღელვარებას იწვევს, იმიტომ, რომ მან 
შეიძლება კლოვის ადგილი დაიკავოს. კლოვი კი სხვანაირად ვერ იცხოვრებს, 
რადგან მას სხვანაირი ცხოვრება არ უნახავს. ჰამში მარტოობის შიში გამოიხატება 
იმით, რომ თავს სხვაზე დამოკიდებულად მიიჩნევს, კლოვში კი ეს შიში სინდისის 
ქეჯნის სახით იჩენს თავს. კლოვის არწასვლის მთავარი მიზეზი სინდისის ქეჯნის 
შიშია. ჰამი არ უყვარს, მაგრამ მასზე მიჯაჭვულია. ამ სცენის რეპეტიციების დროს 
რეჟისორი მსახიობებს უხსნის, რომ ეს არის ორი ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთს 
ძალიან დიდი ხანია იცნობენ, რომ მათთვის ძალიან ძნელი იქნება ცხოვრება იმ 
სამყაროში, რომელშიც მეორე არ იქნება. უკვე იმდენი ხანია ერთად არიან, რომ 
სიყვარულის ადგილი შეჩვევამ დაიკავა და, როგორც „გოდოს მოლოდინშია“ 
ნათქვამი, ამ შეჩვევამ ადამიანი უგრძნობელი გახადა.   
კლოვი: სისხლი მოგდის? 
ჰამი:ნაკლებად. (პაუზა). ჩემი კივილგამაყუჩებლის დრო არ მოვიდა?  
კლოვი: არა (პაუზა). 
ჰამი: როგორაა შენი თვალები? 
კლოვი: ცუდად. 
ჰამი: ფეხები? 
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კლოვი: ცუდად.  
ჰამი: მაგრამ სიარული შეგიძლია.  
კლოვი: კი.  
ჰამი: (დაუნდბლად): მაშინ იმოძრავე! (კლოვი კედელთან მიდის და შუბლითა 
ხელებით ეყრდნობა). სადა ხარ? 
კლოვი: აქ.  
ჰამი: დაბრუნდი! (კლოვი ბრუნდება თავის ადგილზე სკამის უკან). სადა ხარ? 
კლოვი: აქ.  
ჰამი: რატომ არ მომკლავ? 
კლოვი: კარადის საკეტის კომბინაცია არ ვიცი. (პაუზა).  
 ამ ნაწყვეტში ვხედავთ, რომ კლოვი ჰამს უპირობოდ ემორჩილება. რეპეტიციის 
დასაწყისში მსახიობმა ეს მორჩილება შეაფასა, როგორც მონის მორჩილება. მაშინ, 
როცა მათი ურთიერთობა ბატონისა და მონის ურთიერთობა არ არის. კლოვმა უნდა 
შეასრულოს ჰამის სურვილები, რადგან ასე ჰამი მას თავს დაანებებს და კლოვი 
შეძლებს თავისუფლად დაბრუნდეს სამზარეულოში. ადამიანები, როცა ბერდებიან, 
ბავშვურები ხდებიან და ყურადღებას ითხოვენ. ეს ძალიან მოსაწყენი და 
მომაბეზრებელია. კლოვსაც მობეზრდა, მაგრამ კლოვი თუ ჰამის სურვილებს არ 
შეასრულებს, ჰამი უფრო პრეტენზიული გახდება. ყველაზე ძალიან მსახიობებს 
უჭირთ გაიგონ შემდეგი ფრაზები: “რატომ არ მომკლავ?” და “კარადის საკეტის 
კომბინაცია არ ვიცი“.  ჩვენ  ეს წინადადებები ასე გავშიფრეთ: ესენი გამოხატავენ ამ 
წყვილს შორის არსებულ ურთიერთობას. ჰამის მიერ ადრე დასმული კითხვის - 
“რატომ რჩები ჩემთან?” - განსხვავებული ფორმულირებაა. კლოვმა ადრე ამ კითხვას 
უპასუხა, რომ ის სხვა სამყაროს არ იცნობს. ამ შემთხვევაში კი თქვა, რომ მარტო ვერ 
იცხოვრებს. ამ საუბრის შემდეგ თამაში ხელახლა იწყება.  
 კიდევ ერთი, რისი გაგებაც უჭირთ მსახიობებს, არის ის, რომ სპექტაკლში არის 
თამაში. ამ თამაშის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, არის დროის გაყვანა. საათის 
კოშკში მცხოვრებმა ორმა ადამიანმა გასართობი თამაში მოიგონა. მაგრამ დროთა 
განმავლობაში თამაში გართობის ფარგლებს გასცდა. თამაში გააგრძელეს, იმიტომ 
რომ სხვა საქმე არაფერი ჰქონდათ. დრო დაუნდობელია. ამის დამადასტურებელია 
ჰამის შეკითხვა:  “ოდესღაც გიყვარდი.” და კლოვის პასუხი: “ოდესღაც”. დროთა 
განმავლობაში მათ შორის არსებული სიყვარული განელდა და მისი ადგილი 
მოვალეობებმა და ვალდებულებებმა დაიკავა.  
ჰამი: წადი და ველოსიპედის ორი ბორბალი მოიტანე.  
კლოვი: აღარ არის ველოსიპედის ბორბლები.  
ჰამი: რა უყავი შენს ველოსიპედებს? 
კლოვი: არასოდეს მქონია ველოსიპედი.  
ჰამი: შეუძლებელია. 
კლოვი: მანამ ველოსიპედები ჯერ კიდევ იყო, ვტიროდი ისე მინდოდა ერთი 
მქონოდა. შენ მითხარი ჯოჯხეთშიც წასულხარო.  ეხლა აღარცერთი აღარაა.  
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ჰამი: და შენი შემოვლები? როდესაც ჩემს მათხოვრებს ამოწმებიდ. სულ ფეხით 
დადიოდი?  
კლოვი: ზოგჯერ ცხენით. (ერთერთი სანაგვის ხუფი იხდება და ნაგის ხელები 
გამოჩნდება, რომელიც კიდეს ეჭიდებიან. შემდეგ თავიც ამოდის. ღამის ჩაჩი. ძალიან 
თეთრი სახე.  ნაგი ამთქნარებს, მერე ისმენს). დაგტოვებ. საქმეები მაქვს.  
ჰამი: სამზარეულოში? 
კლოვი. დიახ. 

 დრო აღქმას ამახინჯებს, წარსულის დეფორმირებას ახდენს. მსახიობს, 
რომელიც ჰამის როლს ასრულებს, უთხრეს, რომ უნდა დარწმუნდეს ამ 
ველოსიპედის არსებობაში. კლოვი კი დარწმუნებული იყო ველოსიპედის 
არარსებობაში . ვის დავუჯერებთ , იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის . 
მნიშვნელოვანია ისა, თუ რატომ მახინჯდება ასეთი მარტივი ინფორმაცია. ჩვენი 
აზრით, ამის მიზეზია ის, რომ ადამიანებს, რომელთაც არ შეუძლიათ აწმყოში ახლა 
და ამ წუთას იცხოვრონ, სჭირდებათ, რომ წარსულს ჩაებღაუჭონ. წარსულის 
იდეალიზირებაც ბედნიერების მომნიჭებელი იყო. წარსულის შეცდომების 
გაანალიზებასა და სინანულზე უფრო მეტად სიმშვიდის მომგვრელი იყო წარსულით 
ამაყობა. ასე განემარტათ მსახიობებს, როგორც ნაგის და ნელის, ასევე ჰამის 
დამოკიდებულება წარსულისადმი. წარსულს ყოველთვის კარგად იხსენებდნენ. 
ჰამის მიერ მოყოლილ მოთხრობებშიც წარსული მოიხსენიება, როგორც ულამაზესი 
დღეები. ასევე ფიქრობენ ნაგიც და ნელიც.  

5.1.2. სასცენო მუსიკა და ეფექტები 

 სასცენო მუსიკა და ხმოვანი ეფექტები „რეჟისორის კომენტარის“ აუდიო 
განხორციელებაა. დროზე ორიენტირებულ ამ სპექტაკლში პერიოდულად  ისმის 
საათის წიკწიკი. სპექტაკლის დასაწყისში ჩაბნელებულ სცენაზე  გარკვეული დროის 
მანძილზე მხოლოდ საათის წიკწიკი ისმის. მთელი სპექტაკლის განმავლობაში, როცა 
საჭირო ხდება დროზე აქცენტის გაკეთება, გამოყენებულია წიკწიკის ეფექტი. 
სპექტაკლის მიმდინარეობისას არანაირი მუსიკა არ გვხვდება, ამ ხმების გარდა. 
მუსიკა ყველაზე ეფექტური გზაა იმისათვის, რომ სპექტაკლში შეიქმნას ატმოსფერო. 
ამ სპექტაკლში კი ეს ატმოსფერო იქმნება სიჩუმით.     
ჰამი: გარეთ სიკვდილია. (პაუზა). კარგი, წადი. (კლოვი გადის. პაუზა). ვაგრძელებთ 
(წინ მივიწევთ). 

ეს წინადადება მსახიობებს ასე განემარტათ – მარტო ვერ იცოცხლებს ადამიანი! - ეს 
არის ჰამის სათქმელის ნამდვილი არსი. კლოვისთვის კი, რომელიც მუდამ 
სამზარეულოში გარბოდა, რათა მარტო დარჩენილიყო, ჰამის სიტყვები ეს ცხოვრების 
გაკვეთილია. მეორე წინადადება, რომელზედაც დიდხანს იყო მსჯელობა 
შემსრულებლებთან, არის “We're getting on”(ვაგრძელებთ, წინ მივიწევთ), რომელსაც 
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ჰამი მას შემდეგ ამბობს, რაც კლოვი გაუშვა. ეს წინადადებაც დაკავშირებულია 
დროის სვლასთან. ჰამის მიერ მოყოლილი თუ დაწერილი მოთხრობაც ასევე 
ვითარდება, მოქმედება წინ მიიწევს, როცა ეს მოთხრობა დასრულდება, დროც 
დაასრულებს თავის დინებას ანუ ჰამი გარდაიცვლება. მსახიობი სცენაზე მარტო 
რჩება, ერთი წუთი იცდის. საათის წიკწიკის ეფექტი თანდათან იზრდება. ამ უმოძრაო 
და უსიტყვო სცენაში გვესმის მხოლოდ წიკწიკი გარკვეული ხნის განმავლობაში. ამის 
შემდეგ,ჯერ ისევ სიბნელეში ისმის  ჰამის ნათქვამი: წინ მივიწევთ. მსახიობმა, რაც არ 
უნდა ჯიუტად განაცხადოს, რომ ეს სიტყვები სიკვდილთან მიახლოების შიშით არის 
ნათქვამი, ჩვენი დასკვნა ასეთია: დროის დინების შეგრძნება კარგია, რადგან ამით 
ვგრძნობთ, რომ ვცოცხლობთ. ჰამის სურვილი შემდეგია: იგრძნოს, რომ ცოცხლობს. 
ამიტომ, მისი სიტყვები \წინ მივიწევთო“ ჰამის სიხარულს უფრო გადმოგვცემს, ვიდრე 
შიშს. ჰამი ჯერ შეწუხებულია იმის გამო, რომ მარტო დარჩა, შემდეგ საათის წიკწიკის 
გაგონებისას, გრძნობს, რომ ცოცხალია. ეს კი მისთვის დიდი ნუგეშია.   

5.1.3. აქსესუარი და კომენტარი 

გადავიდეთ ახალ სიტუაციაზე. ეს სიტუაცია იწყება მეორე დიდი მოვლენით. 
პირველი დიდი მოვლენა არის ჰამის გაღვიძება და თამაშის დაწყება. მეორე დიდი 
მოვლენა არის ნაგის სანაგვედან გამოსვლა. ჩვენი ჩანაფიქრის თანახმად, ნაგის და 
ნელის განსასახიერებლად მსახიობების ნაცვლად შევარჩიეთ ჩრდილის თოჯინები. 

მოკლედ ვისაუბროთ ა ქ გამოყენებულ 
ტექნიკაზე : საჭირო იყო ნაგის და ნელის  
ჩრდილის თოჯინები ს შ ე ქ მ ნ ა . ა მ იტომ 
‘გროტესკული აბსურდის’ სტილში გაკეთდა 
დიზაინი. თოჯინების დიზაინი შექმნა მეჰმედ 
ებრილმა. მან ამ პერსონაჟების რამდენიმე 
თვ ი ს ე ბ ა ს გ აუ ს ვ ა ხ ა ზ ი . მ ა გ ალით ად , 
გაზვიადებულია მათი ასაკი. ნაგი საკმაოდ 
გამხდარი, ნელი კი ცოტა მსუქანია. თავები დიდი 
აქვთ სხეულთან შედარებით. წელს ქვემოთ 
სხეული არ აქვთ. ხატვისას ჩანაფიქრი იყო ისეთი, 
რომ ეს თოჯინები კლოვის მიერ ყოფილიყო 
გაკეთებული . ამიტომ ბავშვურობისა და 
დაუდევრობის ეფექტი აქვთ . ტიპაჟები 

კარიკატურულები არიან. ფიგურები დაიხატა პლასტმასზე, შემდეგ შეიღება. 
ფიგურები შედგება ორი ნაწილისაგან: თავისა და ტანისაგან. იმისათვის, რომ 
შესაძლებელი ყოფილიყო მათი მოძრაობა, წვრილი მავთულით არიან ერთმანეთზე 
გადაბმულნი, შემდეგ კი თითოეული ხის ჯოხზე მიაწებეს და ამგვარად, 
შესაძლებელი გახდა მათი გამოსახულებების‑  ამოძრავება. ნაგვის ყუთებში, სადაც 81

!  ამ თოჯინებს გამოსახულებებს ვუწოდებთ.81
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ნაგი და ნელი ცხოვრობენ, მოთავსდა ორი ჩარჩო, რომლებსაც აქვს ჩრდილის 
ფარდის ფორმა. ორივე ჩარჩოს უკან განათება 
გაკეთდა . ამგვარად მომზადდა ჩრდილის  
ფარდა. ჩარჩო-ფარდები მოთავსდა ისე, რომ 
კლოვს შეძლებოდა მათ შორის გამოჩენა. ნაგი და 
ნელი დიდი ხნის წინ გარდაიცვალნენ , 
თამაშიდან გავიდნენ. მათი არყოფნა გავლენას 
ახდენს კლოვის და ჰამის ყოველდღიურ 
ც ხო ვრ ე ბ ა ზ ე .  ჰ ა მ ი სთვ ი ს დედ - მ ა მ ი ს 
გარდაცვალება ნიშნავს იმას, რომ სიკვდილს 
უფრო ახლოს გრძნობს. მათზე წუწუნებს, მაგრამ 
მათთან ჩხუბი დროის გატარებას ნიშნავს. მათმა 
გარდაცვალებამ კლოვის ცხოვრებაზეც 
იმოქმედა, რადგან ჰამი უფრო უხასიათო გახდა. 
კლოვმა გამოსავალი იპოვა. თოჯინებით ახალი 

თამაში შექმნა. ეს დროის გაყვანაშიც ეხმარება და თან ჰამი დედ-მამას ეჩხუბება და 
კლოვს ცოტა ხნით მაინც ანებებს თავს.  კლოვმა შექმნა ნაგის და ნელის თოჯინები, 
დააყენა ჩრდილის ფარდა. თვითონ ათამაშებს ამ თოჯინებს. მან კარგად იცის, თუ 
როგორი ურთიერთობები ჰქონდათ ნაგს და ნელს ერთმანეთთან და ჰამთან. 
ყოველდღე მოყოლილი მოთხრობები უკვე დაზეპირებული აქვს. თამაში თავიდან 
სახალისოა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს თამაში მომაბეზრებელ ტანჯვად 
იქცევა. ჰამისთვის ეს თოჯინები უკვე მშობლები არიან. უმეტეს შემთხვევაში 
ავიწყდება, რომ ისინი თოჯინები არიან. კლოვისთვის კი ეს უკვე გასართობი აღარ 
არის, არამედ არის დამატებითი საქმე, რომელიც მან უნდა გააკეთოს. ჩვენი დასკვნის 
მიხედვით, დრო დეფორმირებას უკეთებს როგორც წარსულს, ასევე ადამიანურ 
ურთიერთობებსაც. როდესაც ადამიანის მიმართ გრძნობ სიძულვილს, დროთა 
განმავლობაში სიძულვილის გრძნობა მცირდება, შეიძლება სიყვარულშიც 
გადაიზარდოს, რადგან ადამიანის უმთავრესი გრძნობა სიყვარულია. დიდი დროის 
გასვლის შემდეგ მხოლოდ სიყვარული რჩება. ერთადერთი გრძნობა, რასაც ნაგი და 
ნელი ერთმანეთის მიმართ გრძნობენ, სიყვარულია. მსახიობის, რომელიც კლოვის 
როლს ასრულებს, დარწმუნება თოჯინურ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ვერ 
მოხერხდა, ამიტომ მასთან მეტი მუშაობა გახდა საჭირო. აი, რა უთხრა რეჟისორმა 
მსახიობს: ჰამს არ აქვს დრო მათი სიყვარულისთვის, ამ თოჯინებით შენ შექმენი დრო 
და ჰამს მიეცი. თავიდან ეს აზრი საკმარისია იმისათვის, რომ კლოვის მღელვარება 
გავიგოთ. უეჭველია, რომ დროთა განმავლობაში ეს მღელვარება გაქრება. 
ნაგი: ჩემი ფაფა! 
ჰამი: დაწყევლილი წინაპარი! 
ნაგი: ჩემი ფაფა! 
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ჰამი: ოჰ, ეს სახლში გამოკეტილი ბებრები! არავითარი ღირსება აღარ დარჩა! 
ჩახეთქონ, ჩახეთქონ, ერთადერთი რაზეც ფიქრობენ. (უსტვენს. შემოდის კლოვი. 
სკამის უკან ჩერდება). კარგი! მეგონა რომ მტოვებდი.  
კლოვი: ოჰ, ჯერ არა, ჯერჯერობით არა.  
ნაგი: ჩემი ფაფა. 
ჰამი: მიეცი თავის ფაფა. 
კლოვი: ფაფა არარ არის.  
ჰამი: (ნაგს): გესმის? აღარ არის ფაფა. ვეღარასოდეს მიიღებ ფაფას. 
ნაგი: ჩემი ფაფა მინდა! 
ჰამი: ბისკვიტი მიეცი. (კლოვი გადის). დაწყევლილო გარყვნილო. როგორ არის შენი 
მტკივანი ადგილები?  
ნაგი: შენ ჩემი მტკივანი ადგილები არ გეხება. (შემოდის კლოვი ბისკვიტით).  
კლოვი: დავბრუნდი ბისკვიტით. (აძლევს ბისკვიტს ნაგს, რომელიც ჩაბღუჯავს და 
დაყნოსავს ნამცხვარს).  
ნაგი: რა არის? 
კლოვი: ჩვეულებრივი ნამცხვარი.  
ნაგი: (წინანდელივით): მაგარია! არ შემიძლია! 
ჰამი: თავი დაახურე! (კლოვი ნაგს ნაგვის ყუთში უბიძგებს და თავსახურს ახურავს).  
კლოვი (ბრუნდება თავის ადგილას სკამთან): მოხუცებულობამ რომ უწყოდეს! 
ჰამი: დააჯექი! 
კლოვი: ჯდომა არ შემიძლია. 
ჰამი: მართალია. მე კი დგომა.  
კლოვი: ასეა. 
ჰამი: ყველა ადამიანი განსაკუთრებულია.  

                                                      სურათი 5.3  ჩრდილის თოჯინები 
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ჰამის ამ სიტყვებში (ყველა ადამიანი განსაკუთრებულია)  ჩანს, რომ ნაგი უკანასკნელ 
ამოსუნთქვამდე ებღაუჭება სიცოცხლეს. მსახიობი, რომელიც კლოვის როლს 
ასრულებს, ამავე დროს ასახიერებს და ახმოვანებს ნაგსაც და ნელსაც. აქ სპექტაკლში 
დადგმულ თამაშში კიდევ თამაშს ვხვდებით. კლოვი ნაგის იმიტაციას აკეთებს, 
რომელსაც წლების განმავლობაში უყურებდა და უსმენდა. თავიდან ამ საქმეს დიდი 
ხალისით აკეთებდა, დროთა განმავლობაში კი მობეზრდა და ძველ მონდომებას 
აღარ იჩენდა მის განსახიერებისას. მიზანსცენებში ვხედავთ, რომ დროდადრო კლოვს 
ავიწყდება, რომ იმიტაციას აკეთებს, პერიოდულად ურევს. ზოგჯერ თოჯინების 
ამოძრავება ავიწყდება, ზოგჟერ კი ფარდის გარეთ გამოდის. მიმდინარეობს თამაში, 
რომელსაც ყველა ხვდება. ყველას როლი ცალკე თამაშია: “Every man has his 
specialty” (ყველა ადამიანი გნსაკუთრებულია). როგორც ვხედვათ, ჩვენს თვალწინ 
ბეკეტის სიტყვები სპექტაკლის რეალობაში კონკრეტდება და დამატებით საზრისებს, 
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებულ მნიშვნელობებს იძენს.  

5.1.4. დეკორაცია და კომენტარი 

 ისევე როგორც სასცენო მუსიკა, დეკორაციაც რეჟისორის ჩანაფიქრის 
განხორციელებას ემსახურება. იმისათვის, რომ დროზე გაკეთდეს აქცენტი, 
თავშესაფარი გადატანილია საათის კოშკის წვერზე. კოშკის ყველაზე მაღალ 
სართულზე, უკანა ფონზე არის საათის მექანიზმი. მოჩანს მისი თვლები და 
მუხლუხები. საათს ციფრები არ აქვს. ისრები მექანიზმით მოძრაობენ. ოღონდ 
სიჩქარე სწორხაზოვანი არ არის, შემთხვევითია. დიდი და პატარა ისრები 
ერთმანეთის შეწყობილად არ მოძრაობენ. კლოვის ერთ-ერთი სისტემატური 
სამუშაო არის ის, რომ უკანა პლანზე მდგარი მექანიზმი უნდა დაზეთოს და 
მოუაროს. ამგვარად, კლოვს აქვს კონკრეტული მოვალეობა. წიკწიკის ხმა საათთან 
სინქრონშია. თამაში ამ უზარმაზარი საათის წინ მიმდინარეობს. ჰამი ამ საათის 
ყურებისას ამბობს რეპლიკას - “We're getting on” (ვაგრძელებთ, წინ მივიწევთ), რაც 
როგორც ზემოთ ვთქვით, ფაქტობრივად ნიშნავს: „ჩვენ ისევ ვცოცხლობთ“. 
ჰამი: ტელეფონი არ რეკავს? (პაუზა) არ ვიცინით?  
კლოვი: (ჩაფიქრდება): საამისო გუნებაზე არა ვარ.  
ჰამი: (დაფიქრდება): არც მე. (პაუზა). კლოვ! 
კლოვი: დიახ. 
ჰამი: ბუნებას დავავიწყდით. 
კლოვი: ბუნება აღარ არსებობს.  
ჰამი: ბუნება აღარ არსებობსო! აზვიადებ.  
კლოვი: ჩვენს ირგვლივ. 
ჰამი: მაგრამ ჩვენ ვსუნთქავთ , ვიცვლებით! ვკარგავთ თმებს , კბილებს! 
ახალგაზრდობას! იდეალებს! 
კლოვი: მაშინ დავავიწყდით. 

!  69



ჰამი: მაგრამ შენ თქვი რომ აღარ არისო.  
კლოვი: (სევდიანად). არავის არასდროს არუცხოვრია და უფიქრია ისე მრუდედ, 
როგოც ჩვენ.  
ჰამი: იმას ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია.  
კლოვი: ასე არ უნდა ვიქცეოდეთ. (პაუზა).  
ჰამი: ჯერ კიდევ მაგარი ხარ, არა? 

კლოვი: ათას ნაწილად ვარ დამსხვრეული. (პაუზა). 
ჰამი: ძალიან ნელი სამუშაოა. (პაუზა). ჩემი ტკივილგამაყუჩებლის დრო არ მოვიდა?  
კლოვი: არა. (პაუზა). დაგტოვებ, საქმეები მაქვს.  
ჰამი: შენს სამზარეულოში? 
კლოვი: ნამდვილად. ვეღარ ვითმენ. ჰო.  
ჰამი: რას აკეტებ, მითხარი.  
კლოვი: კედელს შევცქერი.  
ჰამი: კედელს! და რას ხედავ კდელზე? მენე, მენე? შიშველ სხეულებს?  
კლოვი: ვხედავ როგორ კვდება სინათლე.  
ჰამი: შენი სინათლე კვდება! უსმინეთ ამას! კარგი, შენს სინათლეს აქაც შეუძლია 
მოკვდეს. მიყურე მე და მერე მოდი და მითხარი რას ფიქრობ შენს სინათლეზე. 
(პაუზა).  
კლოვი: ასე არ უნდა მელაპარაკებოდე. (პაუზა).  
ჰამი: (ცივად.) მაპატიე. (პაუზა. უფრო ხმამაღლა). გითხარი, მაპატიე–მეთქი.   
კლოვი: გავიგე. (ნაგის ყუთის თავსაზური იწევა. მისი ხელები გამოჩნდება, კიდეს 
ეჭიდება და თავს ამოყოფს, პირში ბისკვიტი აქვს. ისმენს).  
ჰამი: შენი თესლები ამოვიდა? 
კლოვი: არა.  
ჰამი: გარშემო არ შემოუთხარე, რომ გენახა გაღვივდნენ თუ არა?  
კლოვი: არ გაღვივებულან.  
ჰამი: შეიძლება ჯერ ძალიან ადრეა.  
კლოვი: თუ გაღვივებას აპირებდნენ, უკვე გაღვივდებოდნენ. (გაღიზიანებით). ისინი 
არასოდეს გაიზრდებიან. (პაუზა. ნაგს ბისკვიტი ხელში გადააქვს).  
ჰამი: არც ისე სამხიარულოა. (პაუზა). მაგრამ დღის ბოლოს ყოველთვის ასეა, არა, 
კლოვ? 
კლოვი: ყოველთვის.  
ჰამი: ეს დღეც ისევე სრულდება, როგორც ნებისმიერი სხვა დღე, არა, კლოვ? 
კლოვი: ასეთი პირი უჩანს. (პაუზა).  
ჰამი (ტკივილით): რა ხდება, რა ხდება? 
კლოვი: რაღაც თავისი გზით მიდის. (პაუზა).  
ჰამი: კარგი, წადი. (ეყრდნობა სკამის ზურგს და უძრავად ზის. კლოვი არ ინძრევა, 
ღრმად ამოისუნთქებს. ჰამი ზის.) ვფიქრობ, გითხარი რომ გასულიყავი.  
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კლოვი: ვცდილობ. (კარისკენ მიდის, შეჩერდება). მას შემდეგ რაც ამქვეყნად გავჩნდი. 
(გადის).  
ჰამი: ვაგრძელებთ.  
 როდესაც ჰამი ამბობს “ბუნებას დავავიწყდითო”, იგულისხმება, რომ ბუნების 
გავლენას ისევე ვგრძნობთ, როგორც დროის სვლას. დრო ბუნების ნაწილია, მსი 
არსებობის ფორმაა.ამიტომაც   აპროტესტებს ჰამი კლოვის სიტყვებს  - “ბუნება აღარ 
არსებობს,–ო” იმიტომ რომ, თუ ბუნება აღარ არსებობს, დროც უნდა გაჩერდეს. დრო 
კი გადის. ამას მრავალი ნიშანი ადასტურებს. მსახიობთან მუშაობისას უნდა 
გავთავისუფლდეთ ‘ფილოსოფიისგან’, კონკრეტული ქმედებებით და გასაგები, 
ადვილად აღსაქმელი მოვლენებით უნდა ‘ვიაროთ წინ’. მსახიობისთვის ბუნება 
ძალიან ზოგადი ცნებაა, ამიტომ მისთვის  გაუგებარია, თუ როგორ უნდა დაივიწყოს 
ბუნებამ ვინმე. ამის ნაცვლად, მსახიობს სხვა გზა შესთავაზეს. ბუნება ღმერთია. 
ამგვარად, თან მსახიობისთვის კარგად ნაცნობი ცნების გამოყენებით წავედით წინ, 
თან არც რეჟისორის    
ჩანაფიქრს მიადგა ზარალი. ჰამის მიესიტყვები  ძალიან ნელი სამუშაოა. (პაუზა). ჩემი 
ტკივილგამაყუჩებლის დრო არ მოვიდა?” რეჟისორის ჩანაფიქრს ზუსტად 
შეესატყვისება. იმ წინადადებებს, რომლებშიც რეჟისორის მიერ ე.წ. კომენტარის 
სახით ფორმულირებული აზრი ჩანს, ხაზი უნდა გაესვას და ასეთი მიზანსცენები 
უფრო ყურადღებით უნდა განხორციელდეს. 

დროის სვლას პარადოქსული ეფექტი აქვს: დროის სვლის სისწრაფე ამბის 
დასასრულთან ანუ სიკვდილთან გვაახლოებს, ის ასევე უზრუნველყოფს 
ტკივილგამაყუჩებლამდე მიღწევას. ეს სცენა მსახიობისთვის რთული სცენა არაა, 
რადგან ტკივილგამაყუჩებელი ჩაფიქრებულია არა როგორც მეტაფორა, არამედ 
როგორც რეალური აბები. წინადადებაზე აქცენტი კეთდება იმით, რომ მსახიობი 
მოტრიალდება გაზვიადებული გამომეტყველებით და უკან საათს ათვალიერებს. 
შემდეგ თავში ჰამი გაიგებს, რომ ტკივილგამაყუჩებელი გათავდა. როგორც მიხვდით, 
რაღაცის დამთავრების გრძნობა ტკივილგამაყუჩებელში პოულობს კონკრეტულ 
გამოხატულებას. ნაგის ფაფის გათავება, ტკივილგამაყუჩებლის გათავება, საჭმლის 
გათავება - ყველაფერი ეს დასასრულთან და გაქრობასთან ასიცირდება. 
კლოვისთვის დამთავრება  არის სინათლე, რომელიც ნელ-ნელა ქრება.          
 ჰამი კლოვს თესლებთან დაკავშირებით უსვამს კითხვას. აქ ჩვენ ვიგებთ 
კლოვის თვალსაზრისს მომავალზე. კლოვს მომავალთან დაკავშირებით არანაირი 
შეხედულება არ აქვს. მას იმ წუთში მარტო უნდა დარჩენა. მსახიობებთან მუშაობისას 
ეს სიტუაცია ასე იქნა განმარტებული: კლოვი მომავლით არ ინტერესდება, მხოლოდ 
დღევანდელი დღე წარმოადგენს მისი ინტერესის საგანს. ჰამი კი წარსულზე 
ფიქრობს, მიდრეკილია იქით, რომ მოჰყვეს, რაც წარსულში გადახდა. სცენაზეც ჩანს 
ეს. კლოვი მუდამ მოძრაობს, რაღაცას აკეთებს, საათის კბილებს ზეთავს, თოჯინებს 
ათამაშებს და ა.შ. ჰამი კი სულ ლაპარაკობს, წუწუნებს. იმის მიზეზი, რომ კლოვი 
საერთოდ არ ჯდება, არის არა ის, რომ არ შეუძლია, არამედ ის, რომ იძულებულია 
იმუშაოს. დაჯდომის დრო არ აქვს.  
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 ამ სცენის ბოლო ნაწილში კლოვი ამბობს: “ ვცდილობ. მას შემდეგ რაც 
ამქვეყნად გავჩნდი.“ ამ წინადადებით ვიგებთ, თუ რა უბედურია კლოვი ამ საფარში. 
იგი ოცნებობს, მაგრამ მისი ოცნებაც კი არ არის იმედიანი. ეს არის რეპლიკა, 
რომელიც აჯამებს ბეკეტის შეხედულებას ცხოვრებაზე. გინდა ბედნიერები ვიყოთ, 
გინდა უბედურები, იძულებულნი ვართ ვიცხოვროთ: კლოვიც ამას აკეთებს. მეორე 
მხრივ, ჩვენი ჩანაფიქრის მიხედვით, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უნდა რომ 
სინდისიერი იყოს. მთავარი კითხვა, რასაც  ამ სცენასთან დაკავშირებით მსახიობი 
სვამს, არის შემდეგი; რატომ არ წავიდა კლოვი. პასუხი კი ჩვენს კომენტარშია: რადგან 
კლოვს სინდისი აქვს, ვერავის გასწირავს სასიკვდილოდ, განსაკუთრებით იმ 
ადამიანს, რომელმაც მას მამობა გაუწია. ამგვარად, მსახიობს ვთავაზობთ არა 
ფილოსოფიას, არამედ კონკრეტულ რეალობას: წასვლა უნდა, მაგრამ სინდისი არ 
აძლევს ამის უფლებას. როცა კლოვი  გასასვლელად ემზადება, გვესმის ჰამის 
სიტყვები. ის ამბობს, რომ იტანჯება, რომ არ უნდა ტკივილთან მარტო დარჩენა. 
კლოვმა იცის, რომ ეს თამაშია და სამზარეულოში მიდის. ჰამი კვლავ მოთქვამს თავის 
სადარდებელს, უბედური და აფორიაქებულია. სურს, რომ კლოვი მასთან იყოს და 
მას მიაქციოს ყურადღება. კლოვს არ უნდა, მაგრამ გადაწყვეტს, რომ ცოტა ხანს ჰამთან 
დარჩეს. თამაშში თოჯინების წარმოდგენის დრო დგება. ჰამი სკამს ასწორებს და ამ 
წარმოდგენის ყურებას იწყებს. კლოვი ჩრდილის ფარდასთან მიდის და ნაგსა და 
ნელს აცოცხლებს.     
ნელი:   რა იყო, ჩემო თაგუნა? (პაუზა). მოსაყვარულების დრო დადგა?  
ნაგი: გეძინა? 
ნელი: ოჰ, არა! 
ნაგი: მაკოცე. 
ნელი: არ შეგვიძლია.  
ნაგი: ვცადოთ. (თავის მიუახლოვებას ცდილობენ, მაგრამ ვერ ახერხებენ და კვლავ 
ცალცალკე რჩებიან).  
ნელი: რატომ მეორდება ეს ფარსი დღიდან დღემდე? (პაუზა).  
ნაგი: კბილი დავკარგე.  
ნელი: როდის? 
ნაგი: გუშინ მქონდა.  
ნელი: (ელეგიურად): აა , გუშინ . (ტკივილით აღსავსები ერთმანეთისკენ 
შეტრიალდებიან).  
ნაგი: მხედავ? 
ნელი: ძლივს. შენ? 
ნაგი: ძლივს. 
ნელი: მით უკეთესი, მით უკეთესი.  
ნაგი: ამას ნუ ამბობს. (პაუზა). მხედველობა დავკარგეთ.  
ნელი: ჰო. (პაუზა. ერთმანეთისგან გაბრუნდებიან.) 
ნაგი: გესმის ჩემი? 
ნელი: კი, შენ? 
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ნაგი: მესმის (პაუზა). სმენა არ დაგვილარგავს.  
ნელი: ჩვენი რა? 
ნაგი: ჩვენი სმენა.  
ნელი: ჰო. (პაუზა). კიდევ გაქვს რაიმე სათქმელი?  
ნაგი: გახსოვს _ 
ნელი: არა.  
ნაგი: როდესაც ორადგილიანი ველოსიპედიდან გადმოვვარდით და ფეხები 
მოვიტეხეთ. (გულიანად იცინიან).  
ნელი: არდენში იყო. (ნაკლები ხალისით იცინიან) 
ნაგი: სედანის გზაზე. (კვლავ ნაძალადევად იცინიან.) გცივა? 
ნელი: გავითოშე, შენ? 
ნაგი: (პაუზა). ვიყინები. (პაუზა). გინდა შიგნით ჩავბრუნდეთ? 
ნაგი: მაშინ ჩავძვრეთ. (ნელი არ ინძრევა). რატომ არ იმალები? 
ნელი: არ ვიცი. (პაუზა).  
ნაგი: ნახერხი გამოგიცვალა? 
ნელი: ნახერხი არაა. (პაუზა. ფრთხილად). შეგიძლია უფრო ზუსტად გამოთქვა, ნაგ? 
ნელი: მაშინ ქვიშა. რა მნიშვნელობა აქვს.  
ნელი: ეს მნივნელოვანია.  
ნაგი: ოდესღაც ნახერხი იყო.  
ნელი: ოდესღაც.  
ნაგი: ეხლა კი ქვიშაა. (პაუზა). სანაპიროდან. (პაუზა. მოუთმენლად). ეხლა ეს ქვიშაა, 
ნაპირიდან რომ მოაქვს.  
ნელი: ეხლა ეს ქვიშაა. 
ნაგი: გამოცვალა შენი?  
ნელი: არა.  
ნაგი: არც ჩემი. (პაუზა). ამის მოთმენა არ მინდა. (პაუზა. უჭირავ ბისკვიტი.) გინდა 
ცოტა?   
ნელი: არა. (პაუზა). ცოტა რა?  
ნაგი: ბისკვიტი. ნახევარი შეგინახე. (უყურებს ბისკვიტს. ამაყად.) სამი მეოთხედი. 
შენთვის, აი, (უწვდის ბისკვიტს.) არა? (პაუზა). კარგად არა ხარ?   
ნელი: (მისუსტებული): ჩუმად, ჩუმად, არ მაძინებთ. (პაუზა). ხმადაბლა ილაპარაკეთ. 
(პაუზა). თუ ვერ დავიძინებ, იქნებ სიყვარულით დავკავდე.წავალ ტყეებში. ჩემი 
თვალები იხილავს... ზეცას, მიწას. ვირბენ, ვირბენ, ვერ დამიჭერენ. (პაუზა) ბუნება! 
(პაუზა) რაღაც წვეთავს ჩემს თავში. (პაუზა).გული, გული მიცემს თავში. (პაუზა).  
 მსახიობმა განაცხადა, რომ ამ სცენაში პროფესიონალი „ჰაიალივით“  მოქცევა 82

არასწორი იქნებოდა. აქ უნდა მომხდარიყო მოხუცი ადამიანების წარუმატებელი 
იმიტაცია. აქ მთავარია იმის ჩვენება, რომ ამ თამაშმა დროთა განმავლობაში დაკარგა 
გართობის ფუნქცია და მხოლოდ დროის გასაყვანად იდგმება. კლოვს სურს ჰამი 

 ჰაიალი - ასე უწოდებდნენ მსახიობებს ტრადიციულ თურქულ  ჩრდილების თეატრში, 82

რომლებიც თოჯინებს ამოძრავებდნენ.  
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შეიყოლიოს. ამას აკეთებს თოჯინების წარმოდგენით. როგორც ნაგის, ასევე ნელის 
განსახიერებისას მსახიობს რეჟისორმა მოსთხოვა, რომ პერსონაჟები ყოფილიყვნენ 
თავიანთი სურვილების ერთგულნი. უნდა შეიქმნას ისეთი განწყობა, რომ მათ 
როლებს თოჯინები კი არა, მსახიობები ასრულებენ. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ 
მათ ენატრებათ წარსული და უყვართ ერთმანეთი. ამ სცენაში ვხედავთ სიყვარულს, 
რომელიც სხეულს სცილდება. ნაგი და ნელი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი 
სხეულები მკვდარია, ებღაუჭებიან ერთმანეთსაც და სიცოცხლესაც. ორივე მათგანს 
ეშინია მარტო დარჩენის. ამიტომაც სჭირდებათ ერთმანეთი. ჰამს ცოტა ხანში 
მობეზრდება და თამაშს წყვეტს.   

5.1.5. სცენის ან რეპლიკის ამოღება ტექსტიდან  

 შეძლება სხვადასხვა მიზეზის გამო საჭირო გახდეს პიესიდან თავის, რეპლიკის 
ან სცენის ამოღება. შეიძლება ბეკეტის ნაწარმოებებთან მიმართებაში არ დგას ეს დღის 
წესრიგში, მაგრამ იმ მწერლების ტექსტებთან მიმართებით, რომლებიც შორს არიან 
თეატრალური სამყაროსგან, შეიძლება დაგვჭირდეს ამის გაკეთება. ასეთი 
მწერლების ტექსტებს შეიძლება დასჭირდეს შესწორება. მწერლებს წერა უყვართ. 
სცენა, რომელიც შეიძლება მოკლედ დაიდგას, მათ შეიძლება ვრცლად დაწერონ. ან 
დაწერონ ისეთი ტექსტი, რომლის სცენაზე დადგმა შეუძლებელია. ასეთ სიტუაციაში 
რეჟისორის ჩაურევლობა გარდაუალია. თუ რეჟისორს არ აქვს არჩევანის საშუალება 
და იძულებულია, დადგას სპექტაკლი, მას დასჭირდება, ტექსტში შესწორებები 
შეიტანოს. სცენისთვის შეუსაბამო ტექსტები უნდა შეასწოროს. ძალიან ვრცლად 
დაწერილი ტექსტები შეუძლია შეამოკლოს. რა წესი უნდა გამოიყენოს ამ 
შემთხვევაში? პიესის სტრუქტურის ანალიზისას ფაბულა არ უნდა დაარღვიოს.  
ფაბულაში ჩარევა ნიშნავს ნაწარმოების სტრუქტურის დარღვევას. ნაწარმოები, 
რომელსაც სტრუქტურა დაერღვევა, დაიშლება იმიტომ, რომ ის ჰგავს შენობას, 
რომელსაც საძირკველი დაენგრა. დიდი მოვლენები, რომლებიც ფაბულას ქმნიან, 
უნდა შენარჩუნდეს. ჩვენ მიერ განხილულ „თამაშის დასასრულში“ ოთხი დიდი 
მოვლენაა: ჰამის გამოღვიძება, ნაგის თოჯინის შემოტანა თამაშში კლოვის მიერ (ნაგის 
გაღვიძება), კლოვის მიერ კოშკიდან (საფარიდან)  გადახედვისას ბიჭის დანახვა და 
კლოვის მიერ ოთახის მეორე დღისთვის მომზადება (წასასვლელად). ეს დიდი 
მოვლენები დიდი სიფაქიზით იქნა დაცული. დანარჩენი პატარა მოვლენები 
შეიძლება ამოღებულ იქნეს პიესიდან. ამოღების დროს უხეშად არ უნდა მოვიქცეთ. 
რეჟისორმა უნდა იფიქროს, თუ საიდან მომდინარეობს და რას უკავშირდება ესა თუ 
ის წინადადება, რაზე როგორ გავლენას ახდენს ის. პრობლემა მხოლოდ პიესის 
დროის თვალსაზრისით შემოკლება არ არის. პერსონაჟების ცხოვრების პროცესში 
ჩარევა აკურატულ სამუშაოს მოითხოვს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტექსტიდან 
თავის ამოღება პირველივე გამოსავალი არ არის, ეს არის უკიდურესი საშუალება.    
ჰამი: (მგზნებარედ): მოდი წავიდეთ აქედან, ორივენი! სამხრეთში! შეგიძლია ტივი 
ააგო და დინება შორს წაგვიყვანს, სხვა... ძუძუმწოვრებთან! 
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კლოვი: ღმერთმა დაგვიფაროს! 
ჰამი: დამოუკიდებლად ავდგები ხომე. ტივზე ვიმუშავებ.  
კლოვი: (აუჩქარა სვლა კარებისკენ). ეხლავე დავიწყებ. 
ჰამი: მოიცადე! (კლოვი ჩერდება). ზვიგენები იქნება, როგორც ფიქრობ?  
კლოვი: ზვიგენები? არ ვიცი. თუ არიან, მაშინ იქნებიან. (კარისკენ მიდის).  
ჰამი: მოიცა! (კლოვი ჩერდება). ჩემი ტკივიგამაყუჩებლის დრო არ არის?  
კლოვი: (დაუნდობლად): არა. (კარისკენ წავიდა).  
ჰამი: მოიცაე! (კლოვი ჩერდება). თვალები როგორ გაქვს? 
კლოვი: ცუდად. 
ჰამი: მაგრამ ხედავ. 
კლოვი: ყველაფერს, რისი დანახვაც მსურს.  
ჰამი: ფეხები როგორ გაქვს?  
კლოვი: ცუდად.  
ჰამი: მაგრამ სიარული შეგიძლია.  
კლოვი: მოვდივარ ... და მივდივარ.  
ჰამი: ჩემს სახლში? (პაუზა.წინასწარმეტყველური ელფერით.) ერთ დღესაც შენც 
ჩემსავით ბრმა იქნები. აქ იჯდები, სიცარილეს მიშტერებული, სიბნელეში, 
სამუდამოდ, ჩემსავით. (პაუზა). ერთ დღესაც ეტყვი საკუთარ თავს, დავიღალე, 
დავჯდები, და შენც წახვალ და დაჯდები. მერე იტყვი, მშია, ავდგები და რამეს შევჭამ. 
მაგრამ არ ადგები. იტყვი, არ უნდა დავმჯდარიყავი, მაგრამ რადგან დავჯექი, ცოტა 
ხანს კიდევ ვიჯდები, მერე ავდგები და რამე საჭმელს მოვნახავ. მაგრამ აღარ ადგები 
და ვერც ვერაფერს შეჭამ (პაუზა). ცოტა ხანს კედელს მიაშტერდები, მერე იტყვი, 
დავხუჭავ თვალებს, ცოტახანს წავთვლემ, მერე თავს უკეთ ვიგრძნობ, და თვალებს 
დახუჭავ. როდესაც თვალებს გაახელ, კედელი აღარ იქნება. (პაუზა). უსასრულო 
სიცარიელი იქნება შენს ირგვლივ, ყველა დროისა და ასაკის მიცვალებული რომ 
ერთბაშად აღდგეს მკვდრეთით, ამ სიცარიელეს ვერ შეავსებს, და დაემსგავსები 
ქვიშის მცირე გროვას უკიდეგანო ველის შუაგულში. (პაუზა). დიახ, ერთ დღეს 
მიხვდები როგორია ეს, ჩემსავით იქნები, იმ განსხვავებით, რომ გვერდით არავინ 
გეყოლება, იმიტომ რომ არასოდეს არავინ შეგცოდებია და იმიტომ რომ არავინ 
დარჩება შენ რომ შეგიცდოს. (პაუზა).  
კლოვი: ეს არაა მნიშვნელოვანი. (პაუზა). და ერთი რამ დაგავიწყდა.  
ჰამი: ა? 
კლოვი: მე დაჯდომა არ შემიძლია.  
ჰამი: (მოუთმენლად): კარგი მაშინ დაწვები, ეშმაკმა დალახვროს! ან გაშეშდები, 
უბრალოდ გაჩერდები და აღარ გაინძრევი, ეხლა როგორც დგახარ ისე. ერთ დღეს 
იტყვი, დავიღალე, გავჩერდები.  რა მნიშვნელობა აქვს ფორმას? (პაუზა). 
კლოვი: მაშ, ყევლას გინდათ რომ წავიდე.  
ჰამი:ბუნებრივია.  
კლოვი: მაშინ წავალ.  
ჰამი: ვერ მიგვატოვებ.  
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კლოვი: მაშინ არ მიგატოვებთ. (პაუზა).  
ჰამი: რატომ არ მოგვკლავ? (პაუზა). კარადის კომბინაციას გეტყვი, თუ დამპირდები 
რომ გამათავებ. 
კლოვი: ვერ გაგათავებ.  
ჰამი: მაშინ ვერ გამათავებ. (პაუზა).  

 ამ სცენაში, რომელიც ერთზე მეტ სიტუაციას შეიცავს, ჰამს სურს, რომ კლოვმა 
მასთან ერთად ითამაშოს. მაგრამ კლოვს არ სურს თამაშში მონაწილეობა. ჰამი კლოვს 
ეუბნება, რომ ყოველი წამის ფასი უნდა იცოდეს, უნდა ესმოდეს ეს რას ნიშნავს. 
რადგან ჰამი კლოვთან შედარებით უკეთ ხედავს, მომავალში რა მოხდება.  ტირადა 
იწყება წინადადებით - “In my house” (ჩემს სახლში. ეს არის სიტყვები, რომლებსაც ჰამი 
იმიტომ ამბობს, რომ კლოვს გული ეტკინოს. ჰამს არ აკმაყოფილებს, რომ კლოვი მას 
უვლის. ჰამი კლოვისგან ითხოვს, რომ ყოველი წამი მას მიუძღვნას, ძილშიც კი. ამ 
ფრაზებით ჰამი კლოვს მიანიშნებს, თუ როგორი იქნება მომავალი, როდესაც ჰამი 
აღარ იქნება ცოცხალი. მეორე მხრივ, გადმოგვცემს პრობლემებით სავსე ცხოვრებას, 
ადამიანის ექსპლუატაციას. ამ სცენაში მსახიობს გაუჭირდა გაეგო კლოვის 
უგრძნობელობა. მაშინ, როცა კლოვს ამ ტირადის დასაწყისში ნათქვამი სიტყვები 
პირველად კი არა, უკვე მერამდენედ ესმის. მაყურებელი შეიძლება შეძრას ამ 
სიტყვებმა, მაგრამ კლოვზე ისინი არ მოქმედებს. კიდევ ერთი, რაც აღიზიანებს ჰამს, 
არის ის, რომ კლოვი არის ახალგაზრდა და ჯანმრთელი.  ეს შური ჩანს სიტყვებში, 
რომლებსაც ვხვდებით ზემოაღნიშნული ტირადის დაწყებამდე. სცენაზე ერთ-ერთი 
გამაოგნებელი ფრაზაა - “I'll tell you the combination of the cupboard if you promise to finish me. 
(კარადის კომბინაციას  გეტყვი თუ დამპირდები რომ გამათავებო.)” ამ წინადადებაში 
ჰამი არარსებობაზე საუბრობს. ეს წინადადება ახალ რეალობას გვაახლოებს, 
გვაიძულებს ერთი წუთით შევჩერდეთ და დავფიქრდეთ. ჩვენი ჩანაფიქრის 
მიხედვით, კლოვმა თავისი მოვალეობა უნდა შეასრულოს მანამ, სანამ ჰამი არ 
მოკვდება. მაგრამ კლოვს ჰამის მოკვლა არ შეუძლია. ის მკვლელი არ არის. მას 
მოვალეობის გრძნობა აქვს. მსახიობს გაუჭირდა შემდეგ სიტყვებში გარკვევა: “ ვერ 
გაგათავებ.”  რეჟისორმა მას ასეთი რამ შესაღავაზე: კლოვი ჰამზე ასე ფიქრობს - შენ 
გონებიდან მაინც ვერ მოგიცილებ, რომც წავიდე, სინდისის ქეჯნა შემაწუხებს. 
ამგვარად, ორ პერსონაჟს შორის ადამიანური კავშირი კონკრეტულ სახეს იღებს. 
სცენის გაგრძელებაში ამ კავშირს დაემატება მამა-შვილის კავშირი.    

5.1.6. პერსონაჟების ბიოგრაფიები და კომენტარი 

კლოვი: უნდა დაგტოვო, საქმეები მაქვს. 
ჰამი: გახსოვს, აქ როგორ მოხვედი? 
კლოვი: არა. ძალიან პატარა ვიყავი, როგორც მითხარი.  
ჰამი: მამა გახსოვს?  
კლოვი: (დაღლილი): იგივე პასუხი. (პაუზა). ეს კითხვები უკვე ილიონჯერ დამისვი.  
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ჰამი: მიყვარს ძველი კითხვები. (ენთუზიაზმით). აჰ, ძველი კითხვეი და ძველი 
პასუხები, არაფერია მათი მსგავსი! (პაუზა). მე ვიყავი შენთვის მამა.  
კლოვი: დიახ. (დაკვირვებთ უყუებს ჰამს). შენ იყავი ჩემთვის ეგ.  
ჰამი: ჩემი სახლი შენი სახლი იყო.  
კლოვი: დიახ. (უყურებს). ის ეგ იყო ჩემთვის.  
ჰამი: (ამაყად): მაგრამ ჩემთვის (საკუთარ თავზე უთითებს) არავითარი მამა. მაგრამ 
ჰამისთვის, (ხელით გარემოზე მიუთითებს), არავითარი სახლი (პაუზა).  
კლოვი: დაგტოვებ.  
ჰამი: ერთ რამეზე თუ გიფიქრია?  
კლოვი: არა. 
ჰამი: რომ ხვრელში ვზივართ? (პაუზა). გორაკების უკან? ა? შესაძლოა ის ჯერ კიდევ 
მწვანეა. ა? (პაუზა). ფლორა! პომონა! ცერერა! (პაუზა). შეაძლოა, შორს წასვლაც არ 
დაგჭირდეს.  
კლოვი: ძალიან შორს ვერ წავალ. (პაუზა). დაგტოვებ. 
ჰამი: ჩემი ძაღლი მზადაა?  
კლოვი: ფეხს ილოკავს.  
ჰამი: აბრეშუმივით ბეწვი აქვს? 
კლოვი: უფრო პომერანელს გავს.  
ჰამი: წადი და მოიყვანე.  
კლოვი: ფეხს ილოკავს.  
ჰამი: წადი და მოიყვანე! (კლოვი გადის). ვაგრძელებთ. (შემოდის კლოვი, ხელში 
ერთ–ერთი ფეხით სამფეხა სათამაშო შავი ძაღლი უჭირავს).  
კლოვი: შენი ძაღლები აქ არიან. (ძაღლს ჰამს გაუწვდის, ეს უკანასკნელი გრძნობს 
ძაღლს და ეფერება.) 
ჰამი: თეთრია, არა? 
კლოვი: დაახლოებით.  
ჰამი: რას გულისხმობ, დაახლოებით? თეთრია, თუ არა?  
კლოვი: არ ~აა თეთრი. (პაუზა).  
ჰამი: სქესი დაგავიწყდა.  
კლოვი: (გაღიზიანებულია): მაგრამ ჯერ არაა დამთავრებული. სექსი ბოლოს 
იკვეთება. (პაუზა).  
ჰამი: ყელსაბამი არ გაგიკეთებია.  
კლოვი: (გაბრაზებული): მაგრამ ჯერ არ დამიმთავრებია, გითხარი! ჯერ ძაღლი 
უნდა დაამთავრო და ბაბთა მერე უნდა შეაბა! (პაუზა).  
ჰამი: დგომა შეუძლია? 
კლოვი: არ ვიცი.  
ჰამი: სცადე. (უწვდის ძაღლს კლოვს, რომელიც მას მიწაზე დგამს)). აბა?  
კლოვი: მოიცა! (იკუზება და ცდილობს ძაღლი სამ ფეხზე დააყენოს, არ გამოსდის და 
თავს ანებებს. ძაღლი გვერდზე გადავარდება).  
ჰამი (მოუთმენლად): აბა?  
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კლოვი: დგას.  
ჰამი: (ხელით ეძებს): სად? სად არის? (კლოვს ძაღლი დამდგარ მდგომარეობაში 
უკავია).  
კლოვი: აქაა. (იღებს ჰამის ხელს და ძალის თავზე ადებინებს).  
ჰამი: (ხელი ძაღლის თავზე უდევს): მიყურებს?  
კლოვი: დიახ.  
ჰამი: (ამაყად): თითქოს მთხოვდეს რომ სასეირნოდ წავიყვანო?  
კლოვ: თუ ასე გინდა.  

 ეს სცენა შეიცავს ინფორმაციას ორივე პერსონაჟის ბიოგრაფიის შესახებ. ჩვენი 
მეთოდის თანახმად, მსახიობი ამ ინფორმაციას ყურადღებით უნდა მოეკიდოს.  
თუმცა, ბუნებრივია, რომ პერსონაჟების მთელი ცხოვრების გაგება რეპლიკებით 
შეუძლებელია. სიცარიელე უნდა შეივსოს რეჟისორისა და მსახიობის მიერ. 
პერსონაჟების ზოგიერთი თვისება თანდაყოლილია. ზოგი თვისება კი გარემო 
ფაქტორების შედეგია. ანუ მათი ხასიათი ჩამოაყალიბა ოჯახმა და საზოგადოებამ, 
რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ. პერსონაჟის ბიოგრაფიის ჩამოყალიბების პროცესი 
არის ის სფერო, სადაც საჭიროა მსახიობისა და რეჟისორის ერთობლივი მუშაობა. 
რეჟისორი განსაზღვრავს პერსონაჟის ძირითად თვისებებს. დარჩენილ სიცარიელეს 
შეავსებს მსახიობი თავისი ცხოვრებიდან და ხასიათიდან გამომდინარე.  ეს არის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს 
რეჟისორმა მსახიობის შერჩევისას. მსახიობს, რომელიც თავისი ხასიათიდან 
გამომდინარე ძალიან შორს დგას პერსონაჟისგან, რომელიც უნდა განასახიეროს, რა 
თქმა უნდა, გაუჭირდება როლის შესრულება. მსახიობის პროფესიონალური დონე, 
განათლება და ნიჭი საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს. 
იდეალურია, თუ რეჟისორი ნაცნობი მსახიობების ჯგუფთან იმუშავებს. რეჟისორი, 
რომელიც იცნობს მსახიობს, მისთვის შეარჩევს შესაფერის პერსონაჟს და 
რეპეტიციებიც უმაღლეს დონეზე ჩაივლის. რეჟისორმა მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეა 
საჭირო მისი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად, არასოდეს არ უნდა შექმნას ისეთი 
ბიოგრაფია, რომელიც სრულიად ეწინააღმდეგება პერსონაჟისას. რეჟისორის მიერ 
შექმნილი ბიოგრაფია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს პიესის შინაარსს. თუ ასეთი 
ვითარება შეიქმნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეჟისორი არასწორ გზას ადგას. რეჟისორმა 
ტექსტი უნდა განიხილოს, ტექსტს არ უნდა დაუპირისპირდეს. 
 დავუბრუნდეთ სცენას. ამ სცენიდან ვიგებთ, თუ როგორ მოვიდა კლოვი ამ 
ფერმაში, თუ რამდენი გაჭირვება და შიმშილი გადაიტანა, როგორ მიიღო ჰამმა 
კლოვი სახლში, რა დაემართა კლოვის დედას და სხვ. ამ სცენით კიდევ უფრო 
ნათლად ვიგებთ, თუ რა კავშირია კლოვსა და ჰამს შორის. ვხედავთ, რომ კლოვის 
დამოკიდებულება ჰამისადმი, მხოლოდ საჭიროებიდან არ მომდინარეობს. ის უკვე 
გადაზრდილია პასუხისმგებლობის გრძნობაში. ეს პასუხისმგებლობა წარსულიდან 
მოდის. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰამი კლოვის ოჯახს სანახევროდ დაეხმარა. კლოვის 
სიცოცხლე გადაარჩინა. აქედან მომდინარეობს კლოვის პასუხისმგებლობის გრძნობა 

!  78



ჰამისადმი. რეპეტიციის დროს მსახიობს ამ კავშირის გაგება არ გაჭირვებია, რადგან ეს 
საკმაოდ ადამიანური მდგომარეობაა. მსახიობმა მაშინვე გადაავლო თვალი თავის 
ცხოვრებას , გაიხსენა ადამიანები , რომლებთანაც სისხლით კი არ იყო 
დაკავშირებული, არამედ სინდისით. მსახიობმა კარგად გაიაზრა სინდისისმიერი 
კავშირი და პასუხი გასცა კითხვას, რომელიც ისმის კლოვის მიმართ: „რატომ არ 
მიდის?“ პასუხის მიგნებამ მსახიობი დაამშვიდა, მისი შესრულების ხარისხი აამაღლა. 
რაც შეეხება ჰამს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ბოროტად იყენებს ამ მდგომარეობას და 
ემოციურ ექსპლუატაციას უწევს კლოვს. განსაკუთრებით სათამაშო ძაღლის სცენაში, 
ჰამი ბავშვივითაა. ადამიანები, როცა ბერდებიან, ბავშვებს ემსგავსებიან. როლები 
შეიცვალა. კლოვი მამასავითაა, ჰამი კი მისი შვილივით იქცევა. ჰამი თამამდება და 
თამამდება. კლოვი ითმენს და ჰამის ყველა სურვილს ასრულებს. ძაღლს როცა 
მოუყვანს, ეუბნება “შენი ძაღლები აქ არიან ”  და არა  “შენი ძაღლი აქაა”. მამა მონად 
ქცეულა. ეს სცენა დაიდგა, როგორც მონადქცეული მამის ტრაგიკომიკური 
მდგომარეობა.  გარდა ამისა, ჰამი კლოვს რაღაცას ეუბნება გარე სამყაროს შესახებ. 
ჩვენი კომენტარი ამ მიმართულებით ასეთია: ჰამი დრო და დრო კლოვს კარს უღებს, 
გასასვლელ გზას უჩვენებს. კლოვი პატიმრობაში არ არის. თუ უნდა, წავა. მაგრამ, 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კლოვი ამბობს:  “მე შორს ვერ წავალ”. კლოვს სინდისი არ 
აძლევს წასვლის საშუალებას. ეს კი დამოუკიდებელია დროისა და სივრცისაგან, ეს 
ადამიანის მორალური არჩევანია. ბეკეტმა გენიალური ნაწარმოები შექმნა იმ 
კავშირებზე, რომლებიც ადამიანებს შორის არსებობს.        
კლოვი: დაგტოვებ. 
ჰამი: შენი ხილვები გქონდა? 
კლოვი: ნაკლებად.  
ჰამი: დედა პეგისთან სინათლე ანთია? 
კლოვი: სინათლე! როგორ შეიძლება ვინმესთან სინათლე ენთოს?  
ჰამი: ჩაქრა.  
კლოვი: რა თქმა უნდა, ჩაქრა. თუ არ ანთია, ესე იგი ჩაქრა.  
ჰამი: არა, დედა პეგის ვგულისხმობდი.  
კლოვი: რა თქმა უნდა, ისიც მიინავლა. (პაუზა). რა გჭირს დღეს?  
ჰამი: ჩემს გეზს მივვები. (პაუზა) დამარხულია?  
კლოვი: დამარხული? ვინ დამარხავდა?  
ჰამი: შენ.  
კლოვი: მე! ცოტა საქმე მაქვს კიდევ ადამიანები რომ ვმარხო?  
ჰამი: მაგრამ მე დამმარხავ  
კლოვი: არა, არ დაგმარხავ. (პაუზა).  
ჰ ა მ ი : ე რთ დრო ს ლა მ ა ზ ი ი ყ ო , რო გორ ც მ ი ნ დ ვ რ ი ს ყ ვ ა ვ ილ ი . 
(მრავალმნიშვნელოვნად). და უარს ვერავის ეუბნებოდა.  
კლოვი: ჩვენც ლამაზები ვიყავით – ოდესღაც. ცოტა ვინმეა ოდესმე მიმზიდველი რომ 
არ ყოფილიყო. (პაუზა).  
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დედა პეგის ტრაგედია ჰამში სინდისის ქეჯნას იწვევს. მოგვიანებით კვლავ 
ილაპარაკებენ ამ ტრაგედიაზე. ჩვენი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბეკეტი 
ამ საკითხზე პიესის ბოლოს ისევ საუბრობს. როგორი ეგოისტიც არ უნდა იყოს ჰამი, 
მას საშინელი სინდისის ქენჯნა და გულსიტკივილი აქვს იმის გამო,  რომ შეეძლო 
დედა პეგს დახმარებოდა, მან კი სასიკვდილოდ გასწირა. ჰამის შემსრულებელ 
მსახიობს რეჟისორი უხსნის, რომ ჰამს უფრო მეტი აქვს სულიერი ჭრილობა, ვიდრე 
ფიზიკური. ფიზიკური ჭრილობები სულიერ ჭრილობებთან შედარებით მალე 
ხორცდება... ხელი და სახე კი არა, სინდისის ქენჯნა აყენებდა მას ტკივილს. ამიტომ მას 
ფეხები ან მკლავები კი არ სტკიოდა, არამედ გული და ტვინი: “There's something dripping 
in my head. (Pause.) A heart, a heart in my head.(რაღაც წვეთავს ჩემს თავში, გულია, გული 
ძგერს თავში ”. მას მერე რაც არ უნდა დიდი გავიდეს, ეს შფოთი არ გავა. ჩვენი 
მეთოდის თანახმად, მსახიობს მკაფიო და კონკრეტული მითითებები მიეცა. თამაში 
კოშმარის ატმოსფეროში მიმდინარეობს. მსახიობებმა ეს ატმოსფერო მხოლოდ ღრმა 
სულიერი განცდების შედეგად შეიძლება შექმნან. ეს ღრმა სულიერი განცდა 
კლოვისთვის არის საათის კოშკში ყოფნა, ჰამისთვის კი - დედა პეგი. დედა პეგზე 
აქცენტის გაკეთება ავლენს რეჟისორის კომენტარის, თვალსაზრისის არსს. სლოგანი - 
სიკვდილამდე უერთგულე სინდისს - დედა პეგის საკითხთან დაკავშირებით 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა. ეს აქცენტი გამოიხატება იმაში, რომ იცვლება სცენაზე 
მსახიობების მოქმედების სისწრაფე,  ხან ნელდება და ხან ჩქარდება. დედა პეგის 
სცენებში მდუმარე წამებს უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება, ვიდრე მთელი 
სპექტაკლის მანძილზე. ჩვენი მეთოდის თანახმად, განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა მიექცეს იმ სცენებს, რომლებმაც უნდა მიიტანონ რეჟისორის კომენტარი 
მაყურებლამდე. 
ჰამი: მე ვერ მიგატოვებ, 
კლოვი: ვიცი. არც ჩემი გამოყოლა შეგიძლია. (პაუზა). 
ჰამი: თუ წახვედი, როგორ გავიგებ?  
კლოვი: (მხნედ): უბრალოდ დამისტვენ და თუ არ მოვირბინე, ნიშნავს რომ წავედი. 
(პაუზა). 
ჰამი: არ მოხვალ და გამომშვიდობების ნიშნად არ მაკოცებ? 
კლოვი: ასე არ უნდა ვიფიქრო. (პაუზა).  
ჰამი: მაგრამ შეიძლება უბრალოდ მოკვდე იმ შენს სამზრეულოში.  
კლოვი: შედეგი ერთი იქნება.  
ჰამი: კი, მაგრამ მე როგორ გავიგებ, თუ უბრალოდ მოკვდები შენს სამზარეულოში?  
კლოვი: ადრე თუ გვიან ავყროლდები.  
ჰამი: უკვე ყარხარ. მთელი სათავსო ცხედრების ყარს.  
კლოვი: მთელი სამყარო.  
ჰამი: (გაბრაზებით): ჯანდაბაში სამყაროსთან ერთად. (პაუზა). მოიფიქრე რამე.  
კლოვი: რაა? 
ჰამმ: იდეა, იდეა მოიფიქრე. (ბრაზიანად). მკაფიო იდეა! 
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კლოვი: აა, კარგი. (ბოლთას სცემს, თვალები ძირს მიუპყრია, ხელები ზურგს უკანაქვს 
შემოწყობილი. ჩერდება.) ჩემი ფეხის ტკივილი! დაუჯერებელია! მალე ფიქრსაც 
ვეღარ შევძლებ.  
ჰამი: ვერც ჩემს მიტოვებას შეძლებ. (კლოვმა ბოლთის ცემა განაახლა). რას აკეთებ? 
კლოვი: იდეა მომივიდა. (ბოლთა.) აა! (ჩერდება).  
ჰამი: რა გონებაა! (პაუზა). აბა?  
კლოვი: მოიცა! (მედიტირებს. არც ისე დარწმუნებით.) ჰო... (ამოიხედა). არის! 
მაღვიძარას ჩავრთავ. (პაუზა).  
ჰამი: ეს ჩემი საუკეთესო დღე არ არის, მაგრამ გულწრფელად –  
კლოვი: დამისტვენ. მე არ მოვალ. მაღვიძარა დარეკავს. წასული ვარ. არ დარეკავს. 
მკვდარი ვარ. (პაუზა).  
ჰამი: მუშაობს? (პაუზა. მოუთმენლად.) მაღვიძარა მუშაობს?  
კლოვი: რატომ არ უნდა მუშაობდეს?  
ჰამი: იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია, რაც მუშაობს.  
კლოვი: მაგრამ თითქმის არ უმუშავია.  
ჰამი: (გაბრაზებით): მაშინ იმიტომ რომ თითქმის არ უმუშავია!  
კლოვი: წავალ და ვნახავ.  
(გადის. ისმის მაღვიძარას მოკლე ზარი. შემოდის კლოვი მაღვიძარათი. ჰამის ყურთან 
მიაქვს და არეკინებს. უსმენენ მანამ ზარი არ წყდება. პაუზა). მკვდარსაც გააღვიძებს! 
გესმის რეკვა?  
ჰამი: ბუნდოვნად.  
კლოვი: დასასრული შესანიშნავია! 
ჰამი: მე შუა ნაწილი მირჩევნია. (პაუზა). ჩემი გამაყუჩებლის დრო არ დადგა?  
კლოვი: არა. (კარისკენ მიდის, შემობრინდება.) დაგტოვებ.  

 აღნიშნული სცენა დროს ირიბად კი არა პირდაპირ უკავშირდება. ჰამს უნდა 
რო იცოდეს,, თუ კლოვი წავა, იგი ამის შესახებ როგორ გაიგებს? ამ სიტუაციის 
რეპეტიციებზე ჰამის ეს სურვილი  შემდეგნაირად განისაზღვრა: ჰამს, მართლაც, სურს 
იცოდეს, თუ როგორ გაიგებს კლოვის წასვლას. ის კლოვისგან, მართლაც, ითხოვს, 
რომ იპოვოს ამ პრობლემის გადაწყევეტა. ეს თემა  მას შემდეგ იხურება, როცა კლოვი 
ეტყვის, რომ მაღვიძარა საათის მეშვეობით აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას. ეს 
კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს პერსონაჟების დროზე დამოკიდებულებას. ჩვენი 
ჩანაფიქრის თანახმად, უკანა პლანზე უზარმაზარი საათის არსებობა ხაზს უსვამს იმას, 
რომ ეს ორი ადამიანი ყოველ წამს აცნობიერებს დროის სვლას, ისინი ხან წყდებიან 
დროს და ხან კვლავ ებღაუჭებიან მას. ჰამს არ სურს იგრძნოს დროის დინება, 
წარსულზე ფიქრობს, რადგან სიკვდილის ეშინია. ამავე დროს, ის სულ ცდილობს 
შეიგრძნოს დრო. მაღვიძარა საათიც ერთ–ერთი ის ნივთია, რომელიც დროის 
დინებას ასახავს. აი, ასეთია  ჰამის შინაგანი კონფლიქტი, მისი ეგზისტენციის 
პარადოქსი: სიკდილის შიში/ტანჯული ცხოვრება (სინდისის ქენჯნა).  
ჰამი: ჩემი მოთხრობის დრო მოვიდა. გინდა მოუსმინო ჩემს მოთხრობას?  
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კლოვი: არა.  
ჰამი: მამაჩემს ჰკითხე, ხომ არ უნდა ჩემი მოთხრობის მოსმენა. (კლოვი ნაგვი 
ყუთებისკენ მიდის, ნაგის ყუთის თავსახურს ახდის, იხრება, შიგნით იხედება. პაუზა. 
სწორდება.) 
კლოვი: სძინავს.  
ჰამი: გააღვიძე. (კლოვი იხრება, ნაგს მაღვიძარას ზარით აღვიძებს. ძნელად გასარჩევი 
სიტყვები. კლოვი იმართება.) 
კლოვი: არ უნდა შენი მოთხრობის მოსმენა.  
ჰამი: კანფეტს მივცემ. (კლოვი იხრება. წინანდებურად.) 
კლოვი: დაშაქრული ქლიავი უნდა.  
ჰამი: მიიღებს დაშაქრულ ქლიავს. (კლოვი იხრება. წინანდებურად.) 
კლოვი: თანახმაა. (კარისკენ მიდის. ნაგის ხელები გამოჩნდება, ყუთის კიდეს ეჭიდება. 
თავს ამოჰყოფს. კლოვი კარს უახლოვდება, შემობრუნდება.) მომავალი ცხოვრებისა 
გჯერათ?  
ჰამი: ჩემი ყოველთვის ასეთი იყო. (კლოვი გადის.) როგორ მოვუჭერი! 
ნაგი: გისმენ. 
ჰამი: ნაძირალა! რატომ გამაჩინე?  
ნაგი: არ ვიცი.  
ჰამი: რა? რა არ იცი?  
ნაგი: რომ შენ იქნებოდი. (პაუზა). მომცემ დაშაქრულ ქლიავს?  
ჰამი: მას შემდეგ, რაც მომისმენ.  
ნაგი: დაიფიცებ? 
ჰამი: კი.  
ნაგი: რას?  
ჰამი: ჩემს ღირსებას. (პაუზა. გულიანად იცინიან.) 
ნაგი: ორი. 
ჰამი: ერთი.  
ნაგი: ერთი ჩემთვის და ერთი –  
ჰამი: ერთი! სიჩუმე! (პაუზა). სად გავჩერდი? (პაუზა. პირქუშად. ) დამთავრდა, ჩვენ 
დავმთავრდით. (პაუზა). თითქმის. (პაუზა). მერე ხმაც აღარ იქნება. (პაუზა). რაღაც 
წვეთავს ჩემს თავში. ნაკადულები მოედინება. (ნაგს სიცილი ახრჩობს.) სულ ერთ 
წერტილში ეცემა. (პაუზა). ალბათ პატარ ვენაა. (პაუზა). პატარ არტერია. (პაუზა. 
უფრო ცოცხლად). გვეყოფა ამაზე, მოთხრობის დროა, სად გავჩერდი? (პაუზა. 
მთხრობელის ხმით.) კაცი ცემტან მუცლით მოხოხდა. ფერკმრთალი, საკვიველად 
ფერმკრთალი და თხელი, გეგონებოდა ზღვარს მიაღწია – (პაუზა. ჩვეულებრივი 
ტონით). არა, ეს უკვე მოვყევი. (პაუზა. მთხრობელის ტონით.) მშვიდად დავტენე 
ჩიბუხი – ნამდვილი, გავტენე... მოდი ვესტას  მოვუხმოთ, რამდენჯერმე 83

მოვქაჩოთ.უჰ! (პაუზა).  ( . . . ) 

 ოჯახური კერიის ქალღმერთი რომში, რომლის სიმბოლო ცეცხლი იყო83
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მას კვლავ ჩემს ფეხებთან ვხედავდი, ხელებით მიწაზე განრთხმულს, თავისი 
შეშლილი თვალებით მოშტერებულს, ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ. (პაუზა. 
ნორმალური ხმით). მალე დავამთავრებ თხრობას. (პაუზა). თუ სხვა პერსონაჟებს არ 
შემოვიყვან. (პაუზა). მაგრამ სად ვიპოვნი მათ? (პაუზა). სად ვნახო ისინი? (პაუზა. 
უსტვენს. შემოდის კლოვი.) მოდი, ვილოცოთ.  

მწერლები თავიანთი ნაწარმოებების სახელს, ძირითადად, ნაწარმოების თემის 
მიხედვით არჩევენ. ტოლსტოიმ თავის რომანს „ომი და მშვიდობა“, დოსტოევსკიმ კი 
- „დანაშაული და სასჯელი“ უწოდა. ბეკეტმა კი თავის პიესას „უკანასკნელი თამაში“ 
დაარქვა. სიტყვა „თამაში“ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ მოახლოებულია იმ თამაშის 
დასასრული, რომელსაც ორი ადამიანი იწყებს იმისთვის, რომ იცოცხლონ. ზოგი 
ნათქვამი სიტყვა თამაშია, ზოგი - რეალობა.  თამაში, რომელიც სპექტაკლში 84

თამაშდება, სასიამოვნო აღარ არის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. მათი 
თამაშებიდან ერთერთია ჰამის „მწერლობანა“. ჰამი წერს მოთხრობას, როგორც 
მწერალი. მოთხრობას კი არ წერს, ჰყვება. არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს 
იმისა, რომ წერს. ჰამი, როცა ყვება, ყოველ ჯერზე ერთ თავს ამატებს ან აკლებს. ეს 
მოთხრობა წარსულს ეხება და ავტობიოგრაფიული ხასიათისაა. რეჟისორმა ჰამის 
როლის შემსრულებელ მსახიობს  მოსთხოვა, რომ, როდესაც ის მოთხრობას ჰყვება, 
თავიდან ეს ძალიან სახალისო უნდა იყოს, მაგრამ როცა ათხრობა გაიწელებდა აღარ 
დამთავრდება, მსახიობმა შეწუხებული სახე უნდა მიიღოს. ის ჯერ კიდევ 
წარმოთქვამს სიტყვებს, მაგრამ მის სულში უკვე სიცარიელეა. ჰამი სანახაობის 
ჩვენებისას პერიოდულად ჩერდება, ხან აკრიტიკებს თავის თავს, ხან აქებს, 
მოტივირებას უკეთებს, აკვირდება მსმენელებს, თუ არ უსმენენ, ხმას უწევს და ამით 
ცდილობს მიიქციოს ყურადღება და ა.შ. ჰამის მოთხრობა კლოვზეცაა, რადგან ჰამის 
და კლოვის ცხოვრება ერთად მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში ჩვენი დასკვნა ასეთია: 
მნიშვნელოვანია არა ის, თუ რას გამოხატავს სიტყვები, არამედ ის, რომ სიტყვებს უკვე 
აღარ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. მსახიობს ამ ტირადაში რეჟისორი სთხოვს, რომ 
ხმაზე ფოკუსირდეს. ჩვენი აზრით, ბეკეტმა ეს ტირადა  „ხმის დინებისთვის“ დაწერა. 
აქ მთავარია ხმის ჰარმონია. ამ ტირადაში, მსახიობის სიტყვების გარდა, ოდნავ ისმის 
საათის წიკწიკი. ამის გარდა, არანაირი ხმა და მოძრაობა არ გვხვდება. სინათლე კი 
გადატანილია კლოვ/ნაგზე, რომელიც უსმენს მოთხრობას. სცენაზე ნახევრად 
სიბნელეა. ამ გზით მიიღწევა ჰიპნოზის ეფექტი, რაც წარმოადგენს რეჟისორის მიზანს. 
სინათლე და სცენის სხვა სიმბოლოებიც რეჟისორის ჩანაფიქრის განხორციელებას 
ემსახურება. ამ სპექტაკლში განათების განსაკუთრებული ვარიანტი არ არის 
გამოყენებული, გარდა იმ სცენისა, რომელზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ.  

 დავუბრუნდეთ სცენას, რომელშიც ჰამი მოთხრობას ჰყვება. ჰამი ამ მოთხრობას 
წლების განმავლობაში უყვებოდა ნაგს, ნელსა და კლოვს. ნაგისა და ნელის 
გარდაცვალების შემდეგ კი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უყვება კლოვს, ნაგისა და 
ნელის თოჯინებს. კლოვის გარდა, არავინ რომ აღარ დარჩეს მსმენელი, თამაში მაინც 

 მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ კლოვის მიერ ნათქვამი ფრაზა “ Let's stop playing!”84
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უნდა გაგრძელდეს. ამჯერად ნაგი კი არა, ნაგის თოჯინა განაგრძობს მოთხრობის 
მოსმენას. ამ სცენაში განსაკუთრებული მოწყობა საჭირო არ არის. კლოვი მიანიშნებს, 
რომ მას უნდა ნაგის კანფეტი და სცენა ასე განხორციელდება. ანუ კლოვიც იღებს ამ 
თამაშში მონაწილეობას. მთელი ამ სცენის განმავლობაში კლოვი/ნაგის თოჯინა ჰამს 
ყურადღებით უსმენს. კლოვს რომც მოეწყინოს, თხრობას არ აწყვეტინებს. მსახიობს 
მიეცა მითითება , რომ უნდა იფიქროს მხოლოდ იმაზე , რომ თხრობის 
დასრულებისას მიიღებს კანფეტს. მოთხრობა დამთავრდება თუ არა კლოვი კანფეტს 
მოითხოვს:       
ნაგი: მე დაშაქრული ქლიავი! 
კლოვი: სამზარეულოში ვირთხაა! 
ჰამი: ვირთხა! კიდევ დარჩნენ ვირთხები?  
კლოვი: სამზარეულოში არის ერთი.  
ჰამი: ვერ გაანადგურე? 
კლოვი: სანახევროდ. თქვენ გაგვიფანტეთ ყურადღება.  
ჰამი: ვერ გაიქცევა? 
კლოვი: ვერა. 
ჰამი: მერე დაამთავრე. ეხლა ვილოცოთ. 
კლოვი: ისევ! 
ნაგი: დაშაქრული ქლიავი! 
ჰამი: ჯერ ღმერთი! (პაუზა). კარგად ხარ? 
კლოვი: (აღარ უნდა): გავდივართ.  
ჰამი: (ნაგს): შენ? 
ნაგი: (ხელები შეაერთა ლოცვისათვის, თვალები დახუჭა, სწრაფად ბუტბუტებს): 
მამაო ჩვენო რომელი ხარ – 
ჰამი: სიჩუმე. ჩუმად! სადაა შენი მანერები? (პაუზა). წავედით. (მლოცველის განწყობა. 
განწყობა ქრება, დაბნეული.) აბა? 
კლოვი: რა იმედია! შენ? 
ჰამი: დასწყევლოს, ძალიან ტკბილია! (ნაგს). და შენ? 
ნაგი: მოიცა! (პაუზა. ასრულებს). არაფერი ხდება! 
ჰამი: ნაბიჭვარი! არ არსებობს.  
კლოვი: ჯერ არა. 
ნაგი: დაშაქრული ქლიავი მომე.  
ჰამი: აღარ არის დაშაქრული ქლიავი. (პაუზა).  
ნაგი: ბუნებრივია. ბოლოსდაბოლოს მამაშენი ვარ. სიმართლე ისაა, რომ მე რომ არ 
ვყოფილიყავი, ვიღაც სხვა იქნებოდა. მაგრამ ეს არ მამართლებს. (პაუზა). თურქული 
ტკბილეული, მაგალითად, რომელიც აღარ არსებობს, ყველამ ვიცით, არაფერია 
ქვეყნად, რაც მეტად მიყვარს.  ერთ დღეს ცოტას მოგთხოვ სიკეთის სანაცვლოდ, შენც 
დამპირდები. დროს ფეხდაფეხ უნდა მიჰყვე. (პაუზა). ვის უძახდი, როდესაც პატარ 
ბიჭი იყავი და სიბნელის გეშინოდა? დედაშენს? არა/ მე/ ჩვენ ტირილის საშუალებას 
გაძლევდით. მერე კი საერთოდ მოგაშორეთ, რომ მშვიდად ძილი შეგძლებოდა. 
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მეძინა, მეფესავით ბედნიერი ვიყავი, შენ კი მაღვიძებდი, რომ შენთვის მესმინა. ეს 
აუცილებელი არ იყო, სინამდვილეში არ გჭირდებოდა რომ შენთვის მესმინა, (პაუზა). 
იმედი მქონდა, რომ ოდესმე დადგებოდა დღე, როდესაც მართლა დაგჭირდებოდა, 
შენთვის რომ მომესმინა , ჩემი ხმის გაგონება , ნებისმიერი ხმის მოსმენა 
დაგჭირდებოდა. (პაუზა). დიახ, ვიმედოვნებდი, რომ იქამდე ვიცოცხლებდი, რომ 
გამეგო როგორ მეძახდი ისევე, როგორც პატარ ბიჭობაში, სიბნელის რომ გეშინოდა 
და მე შენი ერთადერთი იმედი ვიყავი. (პაუზა. ნაგი ნელის ყუთის თავსახურზე 
აკაკუნებს. პაუზა). ნელ! (პაუზა. უფრო ხმამაღლა აკაკუნებს. პაუზა. უფორ ხმამაღლა.) 
ნელ! (პაუზა. ნაგი თავის ყუთში იმალება და სახურავს იხურავს. პაუზა).  
ჰამი: ჩვენი ქეიფი მთავრდება.  
 ჰამი შაქარს არ აძლევს. ამის მიზეზი მარტივია. ჩვენი მეთოდის თანახმად, 
ყველა კითხვის პასუხი რაც შეიძლება მარტივი უნდა იყოს. რეჟისორი არ უნდა 
სცემდეს ისეთ გრძელ პასუხებს, რომ მსახიობს თავგზა აუბნიოს სცენაზე. პასუხი უნდა 
იყოს მოკლე, მკაფიო და ზუსტი. ამ სცენაში ჰამი კანფეტს არ აძლევს, იმიტომ რომ 
კანფეტი აღარა აქვს. ეს არის პასუხი, რომელიც არ წარმოშობს სპეკულაციებს და 
ამშვიდებს მსახიობს, რომელიც სცენაზე დგას. ნაგის მიერ ჰამისთვის ნათქვამი 
სიტყვებს, ჩვენი ჩანაფიქრის მიხედვით, კლოვი წარმოთქვამს. როცა ნაგი ცოცხალი 
იყო, ასეთსავე მძიმე სიტყვებს ეუბნებოდა ჰამს და   კლოვს ეს ახსოვს. ჰამზე ძალიან 
მოქმედებდა ეს სიტყვები. კლოვი ამბობს ამ სიტყვებს, რათა გული ატკინოს ჰამს და 
გამოხატოს, თუ რას განიცდის. რადგანაც თუ ადრე ნაგი ექცეოდა ჰამს ცუდად, ახლა 
ასევე ექცევა  ჰამი კლოვს. ამ სცენაში თამაში და რეალობა ერთმანეთშია 
გადაზრდილი. ნათქვამი სიტყვები სიმართლეა. კლოვი ნაგის პირით ლაპარაკობს. 
ამის მიზანია საკუთარი განცდების გადმოცემა, ჰამისთვის წარსულის გახსენება და 
ჰამში კლოვის მიმართ მადლიერების გრძნობის გაღვიძება. კლოვი, რა თქმა უნდა, 
ამას ვერ აღწევს. რადგან იმ რეალობაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, სიტყვების 
მნიშვნელობა დასუსტებულია. ამ სცენაში  ნათქვამი სიტყვები კლოვისთვის 
სიმართლესაც რომ წარმოადგენდეს, ჰამისთვის მხოლოდ თამაშია. მსახიობი, 
რომელიც კლოვს განასახიერებს ჩრდილის ფარდაში, ამ სცენაში დროდადრო 
იმიტაციას თავს ანებებს და თავისი ხმით ლაპარაკობს, ზოგჯერ კი თოჯინა 
ჩრდილის ფარდის წინ გამოჰყავს. კლოვი ამ „შეცდომებს“ ამჩნევს, მობილიზდება და 
აგრძელებს ტირადას.     
ჰამი: მაკოცე. (პაუზა). არ მაკოცებ? 
კლოვი: არა. 
ჰამი: შუბლზე.  
კლოვი: არსად არ მინდა შენი კოცნა. (პაუზა).  
ჰამი: (ხელს უწვდის). ხელი მაინც მომეცი. (პაუზა.) ხელს არ მომცემ?  
კლოვი: შენი შეხება არ მინდა. (პაუზა).  
ჰამი: ძაღლი მომეცი. (კლოვო თვალებით ეძებს ძაღლს ირგვლივ). არა! 
კლოვი: ძაღლი გინდა?  
ჰამი: არა. 
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კლოვი: მაშინ დაგტოვებ.  
ჰამი: (თავჩაქინდრული, დაბნეულად): სწორია. (კლოვი კარისკენ მიდის, 
შემობრუნდება).  
კლოვი: იმ ვირთხას თუ არ მოვკლავ, მოკვდება.  
ჰამი: (წინანდებურად): სწორია. (კლოვი გადის. პაუზა). მე უნდა ვითამაშო. (ამოიღებს 
ცხვირსახოცს, გახსნის, სახის წინ გაშლილი უჭირავს). ვაგრძელებთ. (პაუზა). შენ 
სტირი და სტირი, არაფრის გამო, რათა არ იცინო, და თანდათან...გლოვას იწყებს. 
ცხვირსახოცს ჯიბეში იდებს. თავს ასწევს). ყველა ამათ შემეძლო დავხმარებოდი. 
(პაუზა). დავხმარებოდი. გადამერჩინა. (პაუზა). გადამერჩინა. (პაუზა). ეს ადგილი 
სავსე იყო მათით. (პაუზა. დაუნდობლად). მოუხმე ჭკუას, არ შეგიძლია, დედამიწაზე 
ხარ, ამისთვის წამალი არ არსებობს! (პაუზა). გააღწიეთ აქედან და გიყვარდეთ 
ერთმანეთი! ლოკე  შენი მეზობელი როგორც საკუთარი თავი! (პაუზა. უფრო 
მშვიდად.)  როდესაც პური არ იყო ფუნთუშები უნდოდათ. (პაუზა. დაუნდობლად). 
მომწყდით თავიდან, თქვენს ცხოველურ თავყრილობებს დაუბრუნდით! (პაუზა). 
ყველაფერი, ყველაფერი! (პაუზა). ნამდვილი ძაღლიც კი არა. (უფრო მშვიდად). 
დასასრული დასწყისშივეა და მაინც აგრძელებ. (პაუზა). შესაძლოა იატაკს უნდა 
დავენარცხო. (ცდილობს წამოდგეს სკამიდან, უკანვე ვარდება). ფრჩხილებით 
ჩაწებღაუჭო იატაკის ნაპრალებს და თიტებით გავათრიო წინ ჩემი სხეული. (პაუზა). 
ეს დასასრულ ქინება და მე ვკითხავ ჩემს თავს, რამ მოიყვანა ის და რას შეეძლო ეს... 
(ის სიტყვებს ეძებს)... რატომ მოდიოდა ის ასე დიდხანს. (პაუზა). იქ ვიქნები, ძველ 
თავშესაფარში, მარტო სიჩუმის პირისპირ და ... (სიტყვებს არჩევს)... უძრაობის 
პირისპირ. რომ შემეძლოს მშვიდა ვიყო და ჩუმად ვიჯდე, დასრულდება 
ყოველგვარი ხმა და მოძრაობა, ყველაფერი დასრულებული და გაკეთებული 
იქნება. (პაუზა). მე დავუძახებდი მამაჩემს და ვუხმობდი ... (ეძებს) ... ჩემს ვაჟს. ორჯერ 
ან სამჯერ, იმ შემთხვევაში, თუ ვერ გაიგონებდნენ, პირველან მეორე ჯერზე. (პაუზა). 
მე ვეტყოდი ჩემს თავს. ის დაბრუნდება. (პაუზა). და მერე? (პაუზა). და მერე?  (პაუზა) 
მან ვერ შესძლო. ის ძალიან შორს წავიდა. (პაუზა) და მერე? (პაუზა. მოუსვენრად.) 
ყველანაირი ფანტაზია! რომ მიყურებდნენ! ვირთხა! ნაბიჯები! სუნთქვა 
შეკავებულია და მერე... (ამოისუნთქებს). მერე ლაპარაკი, ლაპარაკი, სიტყვები, 
მსგავსად მარტოხელა ბავშვისა, რომელიც წარმოიდგენს რომ ბევრ ბავშთან ეთადაა, 
ორთან, სამთან, იმისათვის, რომ ერთდ იყვნენ და სიბნელეში იჩურჩულონ. (პაუზა).  
მომენტი მომენტს მოსდევს და ძირს ენარცხება როგორც იმის დაბნეული 
მარცვლები... (დაფიქრდება) ... ბებერი ბერძნის, მთელი ცხოვრება ელოდები, რომ ეს 
წამები შენს ცხოვრებად შეიკვრება. (პაუზა. პირს აღებს რომ გააგრძელოს, მაგრამ 
გადაიფიქრებს). აჰ, დაე ყველაფერი დასრულდეს! (უსტვენს. შემოდის კლოვი 
მაღვიძარათი. სკამის უკან ჩერდება). რა, არც წასულხარ. არც მომკვდარხარ?  
კლოვი: მხოლოდ სულში. 
ჰამი: მაინც რომელი დაგემართა? 
კლოვი: ორივე. 
ჰამი: ჩემგან თუ წახვალ, მოკვდები.  
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კლოვი: და პრიქით. 
ჰამი: გარეთ სიკვდილია. (პაუზა).  

5.1.7. სტილის შესახებ 

 სანამ სპექტაკლში დადგმულ თამაშამდე მივიდოდეთ, განვიხილოთ ჰამის 
რეპლიკა - „მაკოცე“. ამ სიტუაციაში ჩანს, რომ ჰამს როგორც ფიზიკურად, ასევე 
სულიერად უჭირს მარტო ყოფნა. ამ შემთხვევაში მისი მიზანია ფიზიკური შეხება 
ჰქონდეს კლოვთან. შეიძლება კოცნის სურვილი გაზვიადებულია, მაგრამ სურვილი, 
რომ კლოვის ხელი ეჭიროს ხელში ჩვეულებრივი ადამიანური რეფლექსია. ამ 
სცენაში რეჟისორი მსახიობისგან ითხოვს, რომ იყოს გულწრფელი და მთელი 
არსებით გამოთქვას ეს სურვილი. კლოვი კი კატეგორიულად გაურბის შეხებას. 
კლოვის გაზვიადებული რეაქცია ავლენს სპექტაკლის გროტესკული აბსურდის 
სტილს. გროტესკულია იმიტომ, რომ ამით ხაზი ესმება ზიზღს, რომელსაც კლოვი 
განიცდის ჰამის მიმართ. აბსურდულია იმიტომ, რომ  ჰამს სურს აკოცოს კლოვს, 
რომელსაც ცოტა ხნის წინ ცუდად ექცეოდა.  სპექტაკლის სტილი ყველა მოქმედებაში 
იჩენს თავს მეტ-ნაკლებად და ქმნის სპექტაკლის ატმოსფეროს. ფორმას აძლევს 
მსახიობების სცენაზე ყოფნას. ერთმანეთთან ჰარმონიაშია - სპექტაკლის სტილი, 
თამაშის ფორმა, განათება, ხმა, ეფექტები და შესატყვისი დეკორაცია. რეჟისორი 
კარგად უნდა ხედავდეს სპექტაკლის სტილისტურ თავისებურებას, გააზრებული 
უნდა ჰქონდეს სასცენო დიზაინი, თავისი არჩევანის მიზეზი ჯერ თავად უნდა 
ჰქონდეს გააზრებული, შემდეგ კი თავის გუნდს უნდა აუხსნას მარტივი ენით, რაც 
აუცილებელია ჩანაფიქრის სცენაზე წარმატებით განხორციელებისათვის.   
 დავუბრუნდეთ ჰამის მიერ მოყოლილ მოთხრობას. ამ მონოლოგში ჰამი 
აგრძელებს თავის მოთხრობას. მას სურს გაუმკლავდეს და დაძლიოს მარტოობა. 
ბეკეტის  ნაწარმოებებში პერსონაჟები ამას ლაპარაკით ახერხებენ. ჰამი „თავს 
აფარებს“  თავის მოთხრობას.რეჟისორი სთხოვს მსახიობს, რომ რაც შეიძლება ჩქარა 
ილაპარაკოს, ორიენტირებული იყოს არა შინაარსზე, არამედ ხმასა და მელოდიკაზე. 
ისევე, როგორც მანამდელ გრძელ ტირადებში, მსახიობი იყო ორიენტირებული არა 
იმდენად სიტყვებზე, არამედ მათ მუსიკალობაზე. ჰამი ამგვარად ატარებს დროს, 
იბრძვის და იღლება. სიტყვებით - „მოდით დავამთავროთ“  - იგი გამოთქვამს 
თამაშის დასასრულის სურვილს.    
ჰამი: ბინოკლი გაქვს? 
კლოვი: არა, ისედაც კარგად ჩანს. 
ჰამი: წადი და მოიტანე. (პაუზა. კლოვი თვალებს გადაატრიალებს, მუშტებს იქნევს. 
წონასწორობას კარგავს და კიბეს ეჭიდება. რამდენიმე კიბეზე ეშვება, ჩერდება).  
კლოვი: ერთი რამეა, რაც არასოდეს მესმოდა. (ცამოდის). რატომ გემორჩილები 
ყოველთვის? შეგიძლია ამიხსნა?   
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ჰამი: არა... ალბათ ეს სიბრალულია.(პაუზა).დიდი სიბრალულის ნაირსახეობა. 
(პაუზა). ეს ადვილი არ იქნება, არ იქნება ადვილი. (პაუზა. კლოვი ოთახში იწყებს 
მოძრაობას ტელესკოპის მოსაძებნად). 
კლოვი:  დამღალა ჩვენმა ამბებმა, ძალიან დამღალა. (ეძებს). ზედ ხომ არ ზიხარ? 
(სკამს გადასწევს, იმ ადგილას ეძებს სადაც ის იდგა, აგრძელებს ძებნას).  
ჰამი: (მუდარით): არ დამტოვო. (კლოვი ბრაზიანად დგამს სკამს თავის ადგილზე). 
ზუსტად ცენტრში ვარ?  
კლოვი: ამის მოსაძებნად მიკროსკოპი გჭირდება _ (შენიშნავს ტელესკოპს). აა, 
ბოლოსდაბოლოს. (იღებს ტელესკოპს, ადის კიბეზე, გარეთ მიმართავს ტელესკოპს).  
ჰამი: ძაღლი მომეცი. 
კლოვი: (იყურება): მშვიდად! 
ჰამი: (გაბრაზებული): მომეცი ძაღლი! (კლოვი აგდებს ტელესკოპს ხელებს თავზე 
იტაცებს. პაუზა. ჩქარა ჩამოდის კიბეებზე, პოულობს ძაღლს, უახლოვდება ჰამს და 
რაც ძალი და ღონე აქვს თავში ჩასცხებს ძაღლს.) 
კლოვი: აქაა შენი ძაღლი შენთვის. (ძაღლი დაბლა ვარდება. პაუზა).  
ჰამი: დამარტყი! 
კლოვი: მაგიჟებ! გიჟი ვარ.  
ჰამი: თუ მაინც უნდა დამარტყა, ნაჯახი დამარტყი. (პაუზა). ან ბარჯი, ბარჯი ჩამცხე. 
ძაღლი არა. ბარჯი. (კლოვი იღებს ძაღლს და აწვდის ჰამს, რომელიც მას მკლავებს 
შემოხვევს.).  
კლოვი: (მოუთმენლად): შევწყვიტოთ თამაში! 
ჰამი: არასოდეს! (პაუზა). კუბოში ჩამდე.  
კლოვი: კუბოები აღარ არის. 
ჰამი: მაშინ დაე ყველაფერი დამთავრდეს.  

მიუხედავად ასეთი ცუდი მოქცევისა, კლოვი მაინც აგრძელებს ჰამის მოვლას. 
ოღონდ ამ სცენის შემდეგ კლოვის მოუთმენლობა თანდათან იზრდება და  პიკს 
აღწევს. კლოვი იმდენად ღიზიანდება, რომ თავს კარგავს, ჰამს სათამაშო ძაღლს 
ურტყამს. ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ჰამი უფრო და უფრო ხშირად იძლევა ბრძანებებს. 
კლოვი დარბის აქეთ-იქით ისე, რომ ამოსუნთქვის საშუალებაც არ აქვს, ვერ ასწრებს 
ჰამის ყველა ბრძანების  შესრულებას. სწორედ ამ დროს აფეთქდება ემოციურად. ამის 
შემდეგ ისმის ფრაზა - „დავამთავროთ თამაში“. ეს წინადადება გამოხატავს თამაშისა 
და რეალობის ერთიანობას. რეჟისორმა ეს ვითარება მსახიობებს ასე განუმარტა: 
ისინი თამაშმა გაიტაცა და იქცევიან როგორც ბავშვები, რომლებიც ერთმანეთს ზიანს 
აყენებენ... 
ჰამი: მაშინ, დაე, ყველაფერი დამთავრდეს. (კლოვი კიბისკენ მიდის). აფეთქდეს! 
(კლოვი ადის კიბეზე, უკან ჩამოდის, ეძებს ტელესკოპს, ხედავს, იღებს, ადის კიბეზე, 
ააქვს ტელესკოპი). სიბნელით მოკვდა! მე? მე ვინმეს ოდესმე ვებრალებოდი? 
კლოვი (დაუშვებს ტელესკოპს, ჰამისკენ შებრუნდება): რა? (პაუზა). მე მეუბნები მაგას? 
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ჰამი: (გაბრაზებული) განზე ნათქვამი რეპლიკა იყო, მაიმუნო! განზე ნათქვამი 
რეპლიკის შესახებ აქამდე არაფერი გსმენია? (პაუზა)/ ჩემი ბოლო მონოლოგისთვის 
ვხურდები.  
კლოვი: მე გაგაფრთხილე. მე დავათვალიერებ ამ ნაგავს გარეთ, რადგან ასეთი 
განკარგულება იყო. მაგრამ ეს უკანასკნელად ხდება. (ტელესკოპს გარეთ მიმართვს). 
აბა, შევხედოთ. (ამოძრავებს ტელესკოპს). არაფერი... არაფერი... კარგია... კარგია... 
არაფერი... შესანიშ... (შეკრთება, დაუვებს ტელესკოპს, ამოწმებს, ისებ გარეთ 
მიმართავს. პაუზა). ჭირსაც წაუღია! 
ჰამი: ისევ რაღაც გართულდა! (კლოვი ჩამოდის ძირს). ოღონდ ეს დამოუკიდებელ 
ისტორიად არ იქცეს. (კლოვი კიბეს ფანჯარასთან ახლოს მისწევს, ზედ ადის, 
ტელესკოპს გარეთ მიმართავს).  
კლოვი: (შეშფოთებული: პატარაბიჭს ჰგავს! 
ჰამი: (სარკასტულად): პატარა... ბიჭს! 
კლოვი: წავალ და ვნახავ. (ძირს ჩამოდის, აგდებს ტელესკოპს, კარისკენ მიდის, 
მობრუნდება). ბარჟს წავიღებ. (ეძებს ბარჯს, ამჩნევს, იღებს, კარისკენ მიიჩქარის).  
ჰამი: არა! (კლოვი ჩერდება).  
კლოვი: არა? პოტენციური თანაშემოქმედი? 
ჰამი: თუ მართლაარსებობს იქ მოკვდება, ან აქ მოვა. და თუ არა... (პაუზა).  
კლოვი: არ გჯერა ჩემი? გგონია ვიგონებ? (პაუზა).  
ჰამი: ეს დასასრულია. კილოვ ჩვენ ბოლოში ჩავედით. აღარ მჭირდები. (პაუზა). 
კლოვ: შენთვის უკეთესი. (კარისკენ მიდის).  
ჰამი: ბარჯი დამიტოვე. (კლოვი აძლებს ბარჯს და კარისკენ მიდის, ჩერდება, 
მაღვიძარას უყურებს, ირებს, ირგვლივ მის დასადებად უკეთეს ადგილს ეძებს, მიდის 
ნაგვის ყუთებისკენ, მაღვიძარას ნაგის ყუთის სახურავზე დებს. პაუზა).  
კლოვი: გტოვებ.(კარისკენ მიდის).  

 გაურკვეველია, მართლა გამოჩნდა თუ არა ბიჭი. ნაწილი. ბეკეტის ტექსტები 
სავსეა ამგვარი ორაზროვნებით. როგორ შეძლებს რეჟისორი ამ გაემოების სცენაზე 
გადატანას? გაურკვეველს დატოვებს? ჩვენი აზრით, ეს ორაზროვნება  მინიმუმამდე 
უნა დაიყვანოს, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. რეჟისორის მთავარი პრინციპი 
უნდა იყოს თავისი მიზნისა და ჩანაფიქრის განხორციელება. რა თქმა უნდა, როდესაც 
რეჟისორი აყალიბებს თავის ჩანაფიქრს სპექტაკლის შესახებ, ამოდის ტექსტიდან და 
თავის ემოციურ მიმართებას და მსოფლმხედველობას, თავის აზრებს ე.წ. კომენტარის 
სლოგანში მოაქცევს. ამ მაგალითში ბიჭის „ყოფნა თუ არყოფნა“ დაკავშირებულია 
იმედის ქონა-არქონასთან. ბეკეტის „გოდოს მოლოდინშიც“ მაცნედ ბიჭი გვევლინება. 
ჩვენი აზრით, ბიჭი ნამდვილად არსებობს, ოღონდ პერსონაჟებს არ აქვთ მასთან 
მისვლის სურვილი. ჰამი თავისი სიცოცხლის დასასრულს არის მიახლოვებული. ამ 
სცენაში აქცენტი კლოვზეა გაკეთებული. რეჟისორს სურს, მაყურებელში შემდეგი 
გრძნობა აღძრას: ამჯერად მაინც გავა კლოვი გარეთ? ეს შანსია, თუმცა კლოვი ვერ 
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გავა. მსახიობი ამ სცენაში სინდისთან პირისპირ დგება. კლოვი ჰამს ვერ დატოვებს და 
ვერ წავა.         

5.1.8. და სპექტაკლის დასასრული 

 ჩვენი აზრით, სპექტაკლის დასასრული მომზადებულია ისე, თითქოს 
მომდევნო დღისთვის ხდება მზადება. ყველა აქსესუარი, რომლებიც სცენაზე 
გვხვდება სპექტაკლის დაწყებისას, ამოიღეს სცენის მარჯვნივ მდებარე ძველი 
გახსნილი ჩემოდნიდან. დასასრულს კლოვი გადააფარებს ფარდებს, რომელთა 
უკანაც თოჯინებს ათამაშებდა. ყველა აქსესუარს, რომლებიც გამოყენებული იყო 
სპექტაკლში, ათავსებს ჩემოდანში. კლოვი ქსოვილს ჰამსაც აფარებს. მაყურებელში 
ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ ის ემზადება წასასვლელად. თუმცა მას  წინასწარ აქვს 
გადაწყვეტილება მიღებული და სპექტაკლის დაწყებისთანავე დაიკავა ეს პოზიცია. ეს 
ჩაკეტილი წრეზე მოძრაობა კვლავ გრძელდება. 
    ზემოთ უკვე ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ რეპეტიციების დროს მთავარია, 
რომ რეჟისორს არასოდეს დაავიწყდეს უმაღლესი მიზანი და ჩანაფიქრი. ამ საკითხში 
ჩვენთვის ერთგვარი გზის მაჩვენებელი იყო ნორბერტ ელიასის მიერ დროის ცნების 
შესახებ გაკეთებული დასკვნები. განსაკუთრებით, როდესაც ჰამი სცენაზე მარტო 
რჩება, იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ დრო გაჩერდა. იმიტომ, რომ დროის 
დინება განისაზღვრება  ურთიერთქმედებითა და მოძრაობით. იქ, სადაც მოძრაობა 
არ არის, დროის მდინარებაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ასევე დროის გამოხატვის ერთ-
ერთი ძლიერი საშუალებაა ორი ადამიანის ურთიერთობა.  

აღვნიშნეთ, რომ რეჟისორის ინტერპრეტაციის განსახორციელებლად 
ყურადღება უნდა მიექცეს კვანძის შეკვრისა და კვანძის გახსნის მომენტებს, 
სპექტაკლის ფინალს, დიდი მოვლენების რეპეტიციებს. ამ სპექტაკლის რეპეტიციებზე 
განსაკუთრებული მუშაობა დაგვჭირდა კლოვის მიერ ბიჭის დანახვის სცენაზე. ჯერ 
ერთი იმიტომ, რომ ეს არის მესამე დიდი სცენა და მეორე იმიტომ, რომ ეს არის 
მწვერვალი სპექტაკლისა. სპექტაკლის ფინალის საშუალებით უხსნიან მაყურებელს 
მთავარ  იდეას. ამიტომ ფინალური სცენა დაიდგა წესების შესაბამისად. სცენის 
რედაქტირება მოხდა ხელახლა და დაიდგა ისე, რომ რეჟისორის კომენტარზე 
ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. კლოვს სურს წავიდეს, უჭირს გადაწყვეტილების 
მიღება, ფიქრობს, მაგრამ ის აგრძელებს ჰამთან ერთად ცხოვრებას, რადგან მისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი სინდისის ხმაა.      
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დასკვნა  

დასასრულ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ნაშრომით საკმაოდ გრძელი, 
მნიშვნელოვანი და შრომატევადი გზა გავიარეთ, რის შედეგადაც შევქმენით ე,წ, 
ორმაგი პროდუქტი – სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული ნაწილი. და 
პრაქტიკული ნამუშევარი – სპექტაკლი სემუელ ბეკეტის „ბედნიერი დღეების“ 
მიხედვით. დისერტაციის თეორიულ ნაწილში მოხდა დრამატურგიულ ნაწარმოებზე 
მუშაობის პროცესის სრული ციკლის თანმიმდევრული გააზრება პიესის ანალიზის, 
ინტერპრეტაციის შექმნისა და სცენაზე დადგმის მეთოდის ჩამოყალიბების ჩათვლით. 
აქვე განზოგადდა პრაქტიკული სადადგმო პროცესის ეტაპები, მსახიობებთან, 
ვიზუალურ და ხმოვან გაფორმებაზე მუშაობის მსვლელობა.   

ნაშრომის ერთ–ერთ სიახლედ მოგვაჩნია ის, რომ ბეკეტის პიესა დროის 
ბეკეტისეული გაგების შესწავლის კუთხითაა განხილული. აქ გააზრებულია დროის 
ფიზიკური თუ სოციალური თეორიები. საბოლოოდ, ავტორი მიდის დასკვნამდე, 
რომ ბეკეტთან დრო, ერთდროულად არის როგორც ფიზიკური, ისე სოციალური 
კატეგორია, ხოლო დროის სუბიექტური განცდა უკავშირდება ადამიანის მორალურ 
ღირებულებებს. ამასთან, დროის ფაქტორი ბეკეტის პიესების ფორმალურ 
ასპექტებსაც განსაზღვრავს. ბეკეტის პიესის თეორიული ანალიზის შედეგები 
სპექტაკლის ზოგად კონცეფციაში, ვიზუალურ და ხმოვან გაფორმებაში, მსახიობთა 
შესრულებაში აისახა.  

ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის კიდევ ერთი სიახლე პრაქტიკულ ნაწილში) 
განხორციელდა.  სპექტაკლში ჩრდილების ტრაციციული თურქული თეატრ 
ყარაგიოზის ელემენტების შემოვიტანეთ. ამ ხერხით მოხდა არა მხოლოდ ორი 
ტექნიკისა და ორი საშემსრულებლო ესთეტიკის სინთეზი, არამედ  ბეკეტის პიესის 
ახლებური სასცენო ვერსიისა და ინტერპრეტაციის შექმნა .  რეჟისორის 
გადაწყვეტილებით, ნელისა და ნაგის პერსონაჟები ჩრდილების თეატრის თოჯინებმა 
„შეასრულეს“ რომლებსაც კლოვის როლის შემსრულებელი მსახიობის ათამაშებდა. 
ზოგადად, სპექტაკლს ერთი დიდი თამაშის სახე აქვს მიცემული, რომელიც პატარა 
ეპიზოდებისა და ჟანრებისაგან შედგება, კლოვისა და ჰამისთვის ეს თამაში 
სიცოცხლის ექვივალენტურია , ისინი იცოცხლებენ იქმადე , სანამ თამაში 
გაგრძელდება.  

დაბოლოს, თურქეთში დიდი ხანია დგას პროფესიონალი რეჟისორების 
აღზრდის პრობლემა. ჩვენთან მსახიობებს ზრდიან მსახიობები, თეატრებში კი 
სპექტაკლებს დგამენ დრამატურგები და მწერლები. ამდენად, ჩვენი ნაშრომის სახით 
ისეთი ტიპის ლიტერატურა შეიქმნა, რომელიც დამწყებ თურქ რეჟისორებს 
დაეხმარებათ თვალი გაადევნონ პიესაზე მუშაობის სრულ ციკლს მისი 
კონცეპტუალური გააზრებითა და ინტერპრეტაციით დაწყებული, სცენაზე დადგმის 
პროცესით დამთავრებული. შესაბამისად, ჩვენი აზრით, ნაშრომს გარდა თეორიულ–
პრაქტიკული კვლევითი დანიშნულებისა,  სასწავლო ფუნქციაც აქვს.  
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ჩვენ გვქონდა მცდელობა შეგვეჯამებინა ამ მოკრძალებული მეთოდის 
ძირითადი ასპექტები და საფეხურები, გამოგვეკვეთა სპექტაკლის ფორმალური და 
შინაარსობრივი ასპექტებისათვის ე.წ. რეჟისორის კომენტარის მნიშვნელობა, 
რომელიც წარმოადგენს პიესის სარეჟისორო ინტერპრეტაციის საფუძველზე 
შემუშავებულ სლოგანს. ეს სლოგანი პიესის ჩვენეული ხედვის ერთგვარ 
კვინტესენციაა. ჩვენი აზრით, „თამაშის დასასრული“ არის „დროის (ცხოვრების) 
მსვლელობისას სინდისის სუფთად შენარჩუნების მცდელობის აბსურდული 
კომედია.“ ვფიქრობთ, ბეკეტისთვის მორალს ანთროპოლოგიური მნიშვნელობა 
აქვს, მორალის ხმა არის აბსურდულ სამყაროში ადამიანის მიერ ადამიანობის 
ნაშთების შენარჩუნების ერთადერთი საშუალება. ვვარაუდობთ, რომ ჩვენს მიერ 
შეთავაზებული მეთოდი დამწყები რეჟისორებისთვის გამოსადეგი იქნება. 

სპექტაკლის წარმატება სხვადასხვა კრიტერიუმით შეიძლება შეფასდეს. ჩვენი 
აზრით, სპექტაკლი წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუ მაყურებელმა 
შეძლო რეჟისორის ჩანაფიქრის აღქმა და სათანადოდ შეიგრძნო ის.  
 რასაკვირველია, არის ბევრი რამ, რაც რეჟისორზე არ არის დამოკიდებული: 
თეატრის საორგანიზაციო პრობლემები, გუნდის პროფსიონალური დონე და 
განათლება, სპექტაკლში მონაწილეების კოორდინაციის უნარი, ეკონომიკური 
შესაძლებლობები, დიზაინერების (დეკორაცია, კოსტიუმები, განათება, მუსიკა და 
სხვ.) კვალიფიკაცია და ა. შ.      
 რეჟისორმა , როგორც მმართველმა , უნდა უზრუნველყოს გუნდის 
კოორდინირებული მუშაობა. რადგან მთელი გუნდის საერთო მიზანი პიესის 
სცენაზე დადგმაა. ზოგიერთი მსახიობი, განსაკუთრებით თურქეთში, ფიქრობს, რომ 
სპექტაკლის ერთადერთი მიზანია მსახიობის შესრულების ჩვენება. რამდენად 
სწორია ეს? რეპეტიციების შედეგად იქმნება ხელოვნების ნიმუში, რომელშიც მრავალ 
ხელოვანს აქვს წვლილი შეტანილი. შემდეგ კი რეჟისორის, მსახობების და მხატვრისა 
თუ მუსიკალური გამფორმებლის შემოქმედების ნაყოფი მაყურებელს ხვდება. ამაში 
შედის რეჟისორის ჩანაფიქრიც. მსახიობი, რასაკვირველია, ამ ხელოვნების მთავარი 
მოქმედი გმირია. ოღონდ სხვა ხელოვანების როლი ხელოვნების ამ ნიმუშში 
უგულებელყოფილი არ უნდა იყოს.     
 სპექტაკლი დასრულებულად არ შეიძლება ჩაითვალოს, სანამ მაყურებელს არ 
„შეხვდება“ მას. სპექტაკლის მაყურებელთან შეხვედრისას წარმოდგენა უკვე თავისი 
სიცოცხლით იწყებს ცხოვრებას. რეჟისორი აქ უძლურია. სცენიდან წამოსული 
რეჟისორის ჩანაფიქრი ყოველი მაყურებლის გონებაში ხელახლა გაცოცხლდება. ეს 
პროცესი გაგრძელდება წარმოდგენიდან წარმოდგენამდე ყოველ საღამოს. ჩვენი 
ხელოვნება ეფემერასავით  არის, როგორც ამას ზურაბ სიხარულიძე ამბობს. 85

რეჟისორის მოვალეობაა მაყურებლის თვალწინ ამ ეფემერის განთავისუფლება.  

  ეფემერა:  მაისის ხოჭო, პეპელა, რომელიც ერთი დღე ცოცხლობს. 85
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