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მარინე(მაკა)ვასაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი

გლობარული გამოწვევები მსოფლიო 
დრამატურგიასა და უახლეს ქართულ 

საშემსრულებლო ხელოვნებაში
(სპექტაკლები: „არაფერი ჩვენს შესახებ უჩვენოდ“, 

„ინციდენტი მეტროში“, „მწვანე კატა“)

• გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი მსოფ ლიო დრა მა ტურ გი ა სა 
და ქარ თულ სა შემ ს რუ ლებ ლო, სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბა
ში. 

• ძა ლა დო ბის თე მა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ფე ნა სა თუ 
ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში: ძა ლა დო ბა ქუ ჩა ში, ძა ლა დო ბა 
ოჯახ ში, სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის დიქ ტა ტი სხვა დას
ხ ვა სო ცი ა ლურ ფე ნა ზე. ამის მა გა ლი თე ბი ა, 202122 წლის 
სე ზონ ზე, თბი ლი სის სხვა დას ხ ვა თე ატ რ ში გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი;

• ბიდ გოშ ჩის პო ლო ნუ რი თე ატ რის (Teatr Polski w By
dgoszczy) და სა მე ფო უბ ნის თე ატ რის კოპ რო დუქ ცია 
„არაფერი ჩვენს შე სა ხებ უჩ ვე ნოდ“ რე ჟი სორ მა და თა 
თა ვა ძემ გა ნა ხორ ცი ე ლა. სპექ ტაკ ლის დად გ მის ინ ს პი
რა ცია კშიშ ტოფ კიშ ლი ოვ ს კის დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი ა. 
ქარ თუ ლი ტექ ს ტის ავ ტო რი  და თო გა ბუ ნი ა.

• ლე ვან წუ ლა ძის და თე მო კუპ რა ვას მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე
ატ რ ში დად გ მუ ლი „ინციდენტი მეტ რო ში“, ლა რი პირ სის 
ფილ მის „ინციდენტი“ (1967 წ.), გას ცე ნი უ რე ბუ ლი ვერ სიაა 
(ინსცენირების ავ ტო რე ბი: ლე ვან წუ ლა ძე, თე მო კუპ რა
ვა). თა ვად ფილ მი ნი კო ლას ბა ე რის ტე ლეს პექ ტაკ ლის 
„მგზავრობა ტე რო რით“ მი ხედ ვით შე იქ მ ნა. სპექ ტაკ ლი 
ჩვენს ცხოვ რე ბა ში არ სე ბულ მტკივ ნე ულ და სა ჭირ ბო
რო ტო სა კითხებს ასა ხავს.
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• მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის ექ ს პე რი მენ ტულ მა 
სცე ნამ კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო სპექ ტაკ ლი შეს თა ვა ზა 
მა ყუ რე ბელს. ახალ გაზ რ და რე ჟი სორ მა ლუ კა ინ წ კირ
ველ მა თა ნა მედ რო ვე რუ მი ნე ლი დრა მა ტურ გის, ელის 
უილ კის პი ე სა  „მწვანე კა ტა“  გა ნა ხორ ცი ე ლა. პი ე სა შიც 
(თარგმანი: ანა მი რი ა ნაშ ვი ლი)  და სპექ ტაკ ლ შიც გა რე
უ ბან ში მცხოვ რებ მო ზარ დ თა პრობ ლე მე ბია წარ მო ჩე ნი
ლი. რე ჟი სორ მა ახალ გაზ რ და თა ნა მო აზ რე თა ჯგუფ თან 
ერ თად 1619 წლის თი ნე ი ჯე რე ბის ფიქ რე ბი, ტკი ვი ლე ბი, 
საზ რუ ნა ვი, ოც ნე ბე ბი გა ა ცოცხ ლა სცე ნა ზე.

მაიაკიკნაძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

რუსთაველის სახელობის თეატრი სამამულო 
ომის წლებში (1941-1945)

საკვანძო სიტყვები: ქართული დრამატურგია, საშეფო ბრიგადები, 
პროპაგანდა, ოპტიმისტური სულისკვეთება.

1.   მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ის ტო რი ის მან ძილ ზე, სა ქარ თ ვე
ლომ  არა ერთ გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვას გა უძ ლო  იქ
ნე ბო და ეს ომე ბი, რე ვო ლუ ცი ე ბი, პან დე მი ე ბი, ოკუ პა ცია 
თუ სხვა დას ხ ვა სა ხის რეპ რე სი ე ბი. (ქვეყნის სო ცი ა ლურ 
 პო ლი ტი კუ რი ქარ ტე ხი ლე ბი დიდ გავ ლე ნას ახ დენ და 
კულ ტუ რულ პრო ცე სებ ზე, მათ შო რის  თე ატ რა ლურ ხე
ლოვ ნე ბა ზეც).  ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი გა მოწ ვე ვა 
კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში თა ვი სი სი სას ტი კით და მას შ
ტა ბე ბით იყო მე ო რე მსოფ ლიო ომი. 

2.  ომის დროს, საბ ჭო თა კავ შირ ში თე ატ რე ბი არ და კე ტი ლა. 
ამ დროს გაჩ ნ და ახა ლი და სე ბი, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი სა
შე ფო ბრი გა დე ბი, რომ ლე ბიც ჯა რის ნა წი ლებ სა და ჰოს
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პიტ ლებ ში მარ თავ დ ნენ წარ მოდ გე ნებს. სა ქარ თ ვე ლო ში 
არა ერ თი მსა ხი ო ბი იყო გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა შე ფო ბრი
გა დებ ში. ქარ თ ვე ლი მსა ხი ო ბე ბი იბ რ ძოდ ნენ, რო გორც 
ფრონ ტ ზე, ასე ვე ზურ გ ში. შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის 
თე ატ რი დან ბევ რი მსა ხი ო ბი, სცე ნის მუ შა, მო კარ ნა ხე და 
ორ კეს ტ რის მსა ხი ო ბი გა იწ ვი ეს, რომ ლე ბიც შინ არ დაბ
რუნ დ ნენ.

3. რუს თა ვე ლის თე ატ რ მა 19411945 წლებ ში 18 ახა ლი პრე
მი ე რა გა მო უშ ვა. აქ იდ გ მე ბო და კლა სი კა,  პატ რი ო ტუ ლი 
პი ე სე ბი,  კო მე დი ე ბი და  ომის თე მა ზე და წე რი ლი   თა ნა
მედ რო ვე  ქარ თუ ლი პი ე სე ბი. 

4.  ომის დროს თე ატრს თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნ და. 
მას პრო პა გან დის და ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და. თე ატრს უნ და 
ჩა ე სა ხა მა ყუ რე ბელ ში ოპ ტი მის ტუ რი გან წყო ბა, გა მარ
ჯ ვე ბის რწმე ნა. წარ მო ე ჩი ნა საბ ჭო თა ჯა რის კა ცის თავ
და დე ბა. მებ რ ძო ლი ადა მი ა ნის გმი რუ ლი სუ ლი,  ქვეყ ნი
სათ ვის თავ გან წირ ვა.  

5.   1941 წელს, რე ჟი სორ მა დო დო ალექ სი ძემ გა ნა ხორ ცი ე ლა 
გერ მა ნე ლი ებ რა ე ლი მწერ ლის, ფრიდ რიხ ვოლ ფის პი
ე სა „პროფესორი მამ ლო კი“, რო მე ლიც ან ტი ფა შის ტუ რი 
სუ ლის კ ვე თე ბით იყო გამ ს ჭ ვა ლუ ლი. 

6.  მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს, ქარ თუ ლი დრა მა ტურ
გია არ გა მო ირ ჩე ო და გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ახ ლე ე ბი თა 
და მა ღალ მ ხატ ვ რუ ლი ნი მუ შე ბით, უფ რო მე ტიც, ამ პე
რი ოდ ში ომის თე მა ზე ცო ტა პი ე სა და ი წე რა, ამ დე ნად, 
რუს თა ვე ლის თე ატრს არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბაც არ ჰქონ
და და რაც და ი წე რა, ყვე ლა პი ე სა და იდ გა. (მაგ., გ. მდი
ვა ნი  „ბატალიონი მი დის და სავ ლე თის კენ“, გ. მდი ვა ნი 
 „მოსკოვის ბჭეს თან“, ს. კლდი აშ ვი ლი  „ირმის ხე ვი“).  

7. ისე ვე, რო გორც საბ ჭო თა კავ ში რის თე ატ რებ მა, შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო
ლი ითა მა შა მო სახ ლე ო ბა ში ოპ ტი მის ტუ რი გან წყო ბი ლე
ბის შექ მ ნა სა და პატ რი ო ტუ ლი იდე ე ბის გავ რ ცე ლე ბა ში.
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თამარქუთათელაძე,
თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის 

სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 
მთავარი მეცნიერთანამშრომელი 

 
ჟამიანობა

თა ნად რო უ ლი სი ნამ დ ვი ლე უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო, 
მრა ვა ლი გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი სირ თუ ლით დატ ვირ თუ ლი 
აღ მოჩ ნ და, რაც თა ვის თა ვად ახალ გა მოწ ვე ვებს გვთა ვა
ზობს, უს წ რა ფე სად მო ითხოვს ჩვენ გან სულ უფ რო ახალ, 
არაპ როგ ნო ზი რე ბად სი ნამ დ ვი ლეს თან ადაპ ტი რე ბას, კრი
ტი კულ აზ როვ ნე ბას, მო ბი ლუ რო ბას, სწო რი რე ა გი რე ბის 
ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბას. ვფიქ რობ, ამ არ ც თუ უხი ფა თო რე ა
ლო ბა ში თა ვად სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბის მოღ ვა წე ებ მაც უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნონ შექ მ ნი ლი სი ტუ ა ცია და მო ი ძი ონ ახა ლი 
ათას წ ლე უ ლის მთა ვარ პრობ ლე მებ ზე ზუს ტი რე ა გი რე ბის 
ხერ ხე ბი, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის ამაღ ლე ბის, 
კონ სო ლი და ცი ის, შექ მ ნილ კრი ზი სულ ყო ფა ში მე სა მე ხე ლი
სუფ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის პრაქ ტი კუ ლად სა ჭი რო  მე თო დე ბი. 

XX სა უ კუ ნის 20იანი წლე ბის და საწყის ში კვლავ გა ის მა 
ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რი ყო ფი სათ ვის თით ქ მის გა უცხო ე ბუ ლი 
ცნე ბე ბი, პან დე მი ა თა სე რი ა, ომი, ფა შიზ მი, სამ ყა როს აღ
სას რუ ლის მო ახ ლო ე ბის, გან კითხ ვის დღის, მე ო რედ მოს
ვ ლი სა თუ სხვა მო სა ლოდ ნე ლი აპო კა ლიფ სუ რი თე მე ბი. 
სა ზო გა დო ე ბამ ისევ გა იხ სე ნა გა სუ ლი სა უ კუ ნის და საწყის ში 
შექ მ ნი ლი, ამ ჯე რად თით ქოს და მოძ ვე ლე ბუ ლი ნაშ რო მე ბი 
და პი ე სე ბი, ახა ლი თვალ თა ხედ ვით და იწყეს ახ ლო წარ სუ
ლის გაჩხ რე კა, რთუ ლი პე რი ო დე ბის ანა ლი ზი. კი დევ უფ
რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, სა სი ცოცხ ლოდ აუცი ლე ბე ლი გახ და 
გო ნივ რუ ლი სიმ შ ვი დის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ჯან სა ღი აზ როვ ნე ბის 
გა აქ ტი უ რე ბა, სწო რი დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნა. გაცხად და, რომ 
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ის ტო რია მე ორ დე ბა და XXI სა უ კუ ნის და საწყი სი ლა მის ნა
თე სა ურ კავ შირ ში იმ ყო ფე ბა XX სა უ კუ ნის 20იან წლებ თან. 
ამი ტო მაც  გა მორ ჩე უ ლად სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნ და კა მი უს 
„შავი ჭი რი!“, მრა ვა ლი წლის მან ძილ ზე უტო პი ურ თხზუ
ლე ბე ბად აღი ა რე ბუ ლი ნაშ რო მე ბი. თე ატ რი სა და კი ნოს 
უნი ვერ სი ტე ტის სას წავ ლო თე ატ რის სა რე პერ ტუ ა რო პო
ლი ტი კაც შე ეხ მი ა ნა ჩვენს რე ა ლო ბა ში წარ მოქ მ ნილ ცვლი
ლე ბებს. მიმ დი ნა რე სე ზონ ში და იდ გა სო სო ნემ სა ძის  გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კარლ ჩა პე კის „თეთრი ჟა მი“, ალექ სან დ რე 
ქან თა რი ას „მარიამობის თქვე 1924“, სულ მა ლე ვი ხი ლავთ 
თე მურ ჩხე ი ძის მი ერ დად გ მულ არ ტურ მი ლე რის ,,სეილემის 
პრო ცესს“ და სხვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე საძ ლოა ჯერ 
კი დევ სტუ დენ ტი მსა ხი ო ბე ბის თ ვის ძალ ზე  მტკივ ნე უ ლი, ჯერ 
კი დევ ბო ლომ დე გა უც ნო ბი ე რე ბე ლია უფ რო სი თა ო ბის მი
ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის სიღ რ მი სე უ ლი წვდო მა, 
ვფიქ რობ, აუცი ლე ბე ლია კვლავ გა ვიხ სე ნოთ და გა ვი აზ როთ 
ჩვე ნი ის ტო რი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პე რი ო დი, სის ხ ლი ა ნი 
წლე ბი, სა ხე ლო ვა ნი ავ ტო რე ბის ნა აზ რე ვი, მათ მი ერ შე ფა
სე ბუ ლი მსოფ ლიო ის ტო რი ის მრა ვალ მ ხ რივ ტრა გი კუ ლი 
XX სა უ კუ ნის 2030იანი წლე ბის კა ტაკ ლიზ მე ბი, მით უფ რო, 
რომ შე საძ ლოა მარ თ ლაც იკ ვე თე ბო დეს მას თან გარ კ ვე უ ლი 
პა რა ლე ლე ბი.
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მარიამმარჯანიშვილი,
ფილოლოგიის დოქტორი                                                                                       

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული 
მუზეუმის მეცნიერთანამშრომელი

,,ვეფხისტყაოსანი“ პარიზის სცენაზე

საკვანძო სიტყვები: „ვეფხისტყაოსანი“, სერჟ ლიფარი, 
ბალეტი „შოთა რუსთაველი“,  რეჯებ ჟორდანია, 

მონტე-კარლოს ოპერა.

XIX სა უ კუ ნის 80იანი წლე ბის დამ დეგს სა ქარ თ ვე ლო ში 
„ვეფხისტყაოსნის“ გა მო ცე მა და და სუ რა თე ბა გი ორ გი ქარ
თ ვე ლიშ ვილ მა ითა ვა. ხო ლო ემიგ რა ცი ა ში ამ გე ნი ა ლუ რი 
ქმნი ლე ბის პა რი ზის სა ბა ლე ტო სცე ნა ზე წარ მოდ გე ნის და
ფი ნან სე ბა მე ცე ნატ მა ემიგ რან ტ მა ბე რი ძემ გა ნა ხორ ცი ე
ლა, რომ ლის შე სა ხე ბაც სა ინ ტე რე სო მო გო ნე ბას გვაწ ვ დის 
რე ჯებ ჟორ და ნია თა ვის წიგ ნ ში „გავიზარდე ლე ვილ ში“: 
„დედაჩემს და ე ბა და აზ რი, და ედ გა ბა ლე ტი მე თორ მე ტე სა
უ კუ ნის დი დი ქარ თ ვე ლი პო ე ტის  შო თა რუს თა ვე ლის პო
ე მის  „ვეფხისტყაოსნის“ თე მა ზე. მი სი წა მოწყე ბა წარ მა ტე
ბით დაგ ვირ გ ვინ და“.

გა და იჭ რა ფი ნან სუ რი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხე
ბი. მთა ვარ მო ნა წი ლე ებ თან და ი დო კონ ტ რაქ ტე ბი. მა ლე 
ელი სე ის მინ დ ვ რე ბის ერ თ ერთ დარ ბაზ ში რე პე ტი ცი ე ბიც 
და იწყო. შეკ რე ბე ბი ყო ველ დღი უ რად დი ლის ათი სა ა თი
დან ოთხ სა ა თამ დე იმარ თე ბო და. ბა ლე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
სერჟ ლი ფა რი,  ყვე ლა ფერს წარ მარ თავ და და ქო რე ოგ რა
ფიც თვი თონ იყო. მოწ ვე ულ თა შო რის იყო ნი კო ლაი ევ რე
ი ნო ვი, ცნო ბი ლი თე ატ რა ლუ რი კრი ტი კო სი და მსოფ ლიო 
სცე ნებ ზე დად გ მუ ლი მრა ვა ლი პი ე სის ავ ტო რი, რო მელ საც 
შო თა რუს თა ვე ლის პო ე მის მი ხედ ვით დად გ მუ ლი ბა ლე ტის 
სცე ნა რის და წე რა და ე ვა ლა. 

ევ რე ი ნოვ მა სცე ნარ ში ჩარ თო ეპი ზო დე ბი რუს თა ვე ლი
სა და თა მარ მე ფის ცხოვ რე ბი დან, რად გან პო ეტ მა თა ვი სი 
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ქმნი ლე ბა ამ უკა ნას კ ნელს მი უძღ ვ ნა. ბა ლე ტის დად გ მა ზე 
მოწ ვე ულ იყ ვ ნენ ასე ვე რუ სი მხატ ვ რე ბი ნა ტა ლია გონ ჩა რო
ვა და მი ხა ილ ლა რი ო ნო ვი, რო მელ თაც  დე კო რა ცი ე ბი და 
კოს ტი უ მე ბი შექ მ ნეს. 

ლი ფარ მა ქო რე ოგ რა ფი ულ კონ სულ ტან ტად რუ სუ ლი 
ბა ლე ტის მხცო ვა ნი მა ეს ტ რო მო იწ ვი ა, რომ ლის გა სა ო ცა რი 
გო ნე ბის წყა ლო ბით გან ხორ ცი ელ და მოძ რა ო ბის, რიტ მის 
გა მო სახ ვის ცალ კე უ ლი დე ტა ლე ბის წარ მოდ გე ნა. 

ვი ნა ი დან ბა ლე ტი „შოთა რუს თა ვე ლი“ ახა ლი დად გ მა 
იყო სცე ნა ზე, ლი ფარს მო უხ და ღრმად შე ეს წავ ლა ბალ მონ
ტი სე უ ლი რუ სუ ლად ნა თარ გ მ ნი პო ე მა და მხატ ვარ მი ხაი ზი
ჩის მი ერ და სუ რა თე ბუ ლი ქარ თუ ლი „ვეფხისტყაოსანი“, რა
თა გა ე თა ვი სე ბი ნა ყვე ლა დე ტა ლი თუ მი ზან ს ცე ნა. ამი ტო მაც 
იყო, რომ ლი ფარ მა ბა ლეტ ში ქარ თ ვე ლი მო ცეკ ვა ვე პეტ რი
აშ ვი ლი მო იწ ვი ა, მის თ ვის ქარ თუ ლი ცეკ ვი სათ ვის და მა ხა
სი ა თე ბე ლი სა ბა ლე ტო პას გა საც ნო ბად, რად გან დად გ მა ში 
ქარ თუ ლი დე ტა ლის შე ტა ნა აუცი ლე ბე ლი იყო. 

ბა ლეტ ზე მუ შა ო ბა არ ნა ხუ ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობ და. 
სერჟ ლი ფარ მა ახა ლი შე მოქ მე დე ბი თი მე თო დი შე მო ი ტა ნა. 
რო გორც წე სი, ქო რე ოგ რა ფი ჯერ მუ სი კას ირ ჩევს, ან მუ სი კა 
მის თ ვის სპე ცი ა ლუ რად იწე რე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც იგი 
დგამს ცეკ ვებს. ბა ლეტ „შოთა რუს თა ველ ში“ კი ყვე ლა ფე რი 
პი რი ქით მოხ და: ლი ფარ მა ჯერ ცეკ ვე ბი დად გა, ხო ლო კომ
პო ზი ტო რებ მა კი მუ სი კა ქო რე ოგ რა ფის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ 
სქე მა ზე შექ მ ნეს.

სამ წ ლი ა ნი რე პე ტი ცი ე ბის შემ დეგ 1946 წლის გა ზაფხულ
ზე მონ ტე კარ ლოს ოპე რა ში პრე მი ე რა შედ გა. პა რი ზის სცე
ნა ზე ბა ლე ტის წარ მოდ გე ნა პრე მი ე რის შემ დეგ ოთხ ჯერ 
გა ი მარ თა. მე რე კი შო თა რუს თა ვე ლის პო ე მის მი ხედ ვით 
დად გ მუ ლი ბა ლე ტი სცე ნი დან გაქ რა და აღა რა სო დეს დაბ
რუ ნე ბუ ლა. დღე საც არა ვინ იცის, თუ რა ბე დი ეწ ვია მუ სი კას, 
დე კო რა ცი ებ სა თუ კოს ტი უ მებს. 

ახ ლი სა კენ მის წ რა ფე ბა ადა მი ა ნის წარ მო სახ ვის პირ ვე
ლი მოთხოვ ნი ლე ბაა და სა ბო ლო ოდ, აშ კა რად გა მო იკ ვე თა 
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ის ჭეშ მა რი ტე ბა, რომ ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემიგ რან ტე
ბი სა და სა ბა ლე ტო და სი სათ ვის შე მოქ მე დე ბით ტკბო ბა ზე 
უფ რო დი დი სი ა მოვ ნე ბა არ არ სე ბობ და. მით უფ რო, რო ცა 
საქ მე ქარ თ ვე ლე ბი სათ ვის უძ ვირ ფა სეს სა გან ძურს  შო თა 
რუს თა ვე ლის „ვეფხისტყაოსანს“ ეხე ბო და. 

თამარცაგარელი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელოვნებო 
მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნეობის 
დოქტორი, თეატრმცოდნე.

თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანების 
სტრუქტურული ერთეულის  ვახტანგ ჭაბუკიანის 

მემორიალური ბინამუზეუმის კურატორი

XXI საუკუნის არესი

ძვე ლი ბერ ძ ნუ ლი მი თო ლო გი ი დან ყვე ლას თ ვის ცნო ბი
ლია არე სი (Arēs), ომის მრის ხა ნე ღმერ თი, ზევ სი სა და ჰე
რას ძე, რო მე ლიც, უპი რის პირ დე ბა ათე ნა ქალ ღ მერთს  სა
მარ თ ლი ა ნი ომის მფარ ველს. არე სი, რო გორც ცნო ბი ლი ა, 
თავ და პირ ვე ლად (ჰომეროსის ხა ნამ დე) ქთო ნუ რი ბუ ნე ბის 
(ქვესკნელის) ღვთა ე ბა იყო, რო გორც კე თილ დღე ო ბის, ისე 
სიკ ვ დი ლის მომ ტა ნი, შემ დ გომ ში კი – მხო ლოდ სიკ ვ დი ლი სა 
და უბე დუ რე ბი სა. 

დღეს, XXI სა უ კუ ნე ში ომის მრის ხა ნე ღმერ თი მძვინ ვა
რებს მსოფ ლიო რუ კა ზე აღ ნიშ ნულ გარ კ ვე ულ ტე რი ტო რი
ებ ზე და სა ზო გა დო ე ბა, რე ა ლუ რად თუ გარ და სახ ვით, სა
ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე ში, გა ნიც დის მის შე დე გებს: რო გორც 
ფი ზი კურ, ასე ვე მო რა ლურ გარ დაც ვა ლე ბას. რო გორც ცნო
ბი ლი ა, ომი სა და სიკ ვ დი ლის თე მა, ის ტო რი უ ლად, არა ერ თი 
ლი ტე რა ტო რი სა თუ ხე ლო ვა ნის ინ ტე რე სის სა გა ნი ყო ფი ლა, 
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სა დაც ნათ ლად წარ მო ჩინ დე ბა ადა მი ა ნის უსუ სუ რო ბა და 
უსუ სუ რო ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ფსი ქო ფი ზი კუ რი აშ
ლი ლო ბა თუ სიკ ვ დი ლის აქ ტამ დე და მის გან ხორ ცი ე ლე
ბამ დე მის ვ ლა. სწო რედ, პი როვ ნე ბის „კარდიოგრამული ნი
ღა ბი“ შექ მ ნა პო ლო ნელ მა რე ჟი სორ მა ინ გ მარ ვილ კ ვის ტ მა 
(ნამდვილი სა ხე ლი და გვა რი იაროს ლავ შვერ შ ჩი (JarosŁaw 
Świerszcz), რო მე ლიც თა ვი სი შე მოქ მე დე ბით თა ნა მედ რო
ვე პო ლო ნუ რი თე ატ რის  ერ თ ერ თი გა მორ ჩე უ ლი, მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ფი გუ რა ა. ვილ კ ვის ტის პი ე სე ბი ხში რად იდ გ მე ბა 
არა მარ ტო პო ლო ნეთ ში, არა მედ ევ რო პი სა და ამე რი კის 
სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში. არც ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი დარ
ჩე ნი ლან გულ გ რი ლად ამ დრა მა ტურ გის შე მოქ მე დე ბით 
და, დღეს, რო ცა რე ა ლუ რად გაგ ვახ სე ნა სა კუ თა რი ძა ლა 
ომის მრის ხა ნე ღმერ თ მა არეს მა, რო მელ მაც უკ რა ი ნა ში 
„დაიდო დრო ე ბი თი თავ შე სა ფა რი“, თბი ლის ში, გრი ბო ე
დო ვის თე ატ რის სცე ნა ზე რე ჟი სო რი გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი
ლი აცოცხ ლებს ვილ კ ვის ტის დრა მას „ჰელვერის ღა მე“ და 
მა ყუ რე ბელს წარ მო უდ გენს ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სპექ ტაკლს 
ფსი ქო დ რა მა ტულ, ფსი ქო სო ცი ა ლურ ჭრილ ში აგე ბულს. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ბა ვი  XX სა უ კუ ნის 30იანი წლე
ბის ევ რო პა ში, კონ კ რე ტუ ლად კი, პო ლო ნეთ ში ვი თარ დე ბა, 
ჩვენ თ ვის, მა ყუ რებ ლე ბის თ ვის, ეს ორი პერ სო ნა ჟი და გა რე 
სამ ყა როს შო რის არ სე ბუ ლი და ძა ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე
ბა, ურ თი ერ თო ბა, ნაც ნო ბია და მტკივ ნე უ ლი. მი ზა ნი მიღ
წე უ ლი ა, რო გორც დრა მა ტურ გის, თუნ დაც ამ ერ თი პი ე სით, 
ასე ვე, რე ჟი სორ გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლის სპექ ტაკ ლით 
„ჰელვერის ღა მე“. ამის მი ზე ზი კი, რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბი სე
უ ლი მოქ მე დე ბა ა, რო მელ საც თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რო ბა ახა
სი ა თებს. იგი წარ მო ი შო ბა, რო გორც პი როვ ნე ბის, გმი რის, 
ნე ბის გა მო ხატ ვის შე დე გი და თა ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზა ზე 
მას წინ არა ერ თი დაბ რ კო ლე ბა ხვდე ბა: სხვა გმი რე ბის სა პა
სუ ხო მოქ მე დე ბა იწ ვევს კონ ფ ლიქ ტურ და პი რის პი რე ბას და 
ბრძო ლას, რომ ლის გა რე შე რო გორც დრა მის, ასე ვე სპექ
ტაკ ლის არ სე ბო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ვლინ დე ბა კონ ფ ლიქ ტი, 
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რად გან კონ ფ ლიქ ტე ბით სავ სე სი ტუ ა ცი ე ბი და ხა სი ა თე ბი 
ქმნი ან დრა მის, რო გორც ჟან რის ნი ა დაგს, გან საზღ ვ რა ვენ 
მი სი არ სის მთელ  ზნე ობ რივ მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

გიორგიცქიტიშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს 

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორი

უბედურება, სახელად ომი

გან მა ნათ ლებ ლო ბის ეპო ქის (XVIII სა უ კუ ნე) ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ფრან გი მო აზ როვ ნე, პო ე ტი, პრო ზა ი კო
სი, პუბ ლი ცის ტი, ფი ლო სო ფო სი, ის ტო რი კო სი, დრა მა ტურ გი, 
ვოლ ტე რი (16941778) აღ ნიშ ნავ და, რომ ომი ერ თ დ რო უ ლად 
უბე დუ რე ბა ცაა და და ნა შა უ ლი ცო. ალ ბათ, ამ ძალ ზე ლა კო
ნი ურ გა მო ნათ ქ ვამ ში ამომ წუ რა ვა დაა ამოხ ს ნილ  შე ფა სე
ბუ ლი ომის არ სი. თა ვი სი არ სე ბო ბის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი 
ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში, ვერც ერთ ეპო ქა ში კა ცობ რი ო ბამ 
ვერ მო ა ხერ ხა ამ და მან გ რე ვე ლი ძა ლი სა და შე დე გის მქო ნე 
გლო ბა ლუ რი კა ტას ტ რო ფის, აპო კა ლიფ სის სრუ ლად თა ვი
დან აცი ლე ბა. ყო ვე ლი ვე ამან კი რა მსხვერ პ ლი, ნგრე ვა მო
ი ტა ნა, მეტ  ნაკ ლე ბად, ესეც ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლი ა.

ნაშ რომ ში სა უ ბა რია იმა ზე, რომ ეს პრობ ლე მა ყვე ლა 
ეპო ქა ში აქ ტუ ა ლუ რი გახ ლ დათ. ბუ ნებ რი ვი ა, იგი თე ატ რის 
მოღ ვა წე ებ საც აღელ ვებ დათ. ამის სა მა გა ლი თოდ, ავ ტო
რი სა უბ რობს ორ პი ე სა ზე, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა დროს, 
სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა შია შექ მ ნი ლი. ესე ნი ა: ან ტი კუ რი ბერ
ძ ნუ ლი კო მე დია „ლისისტრატე“, ავ ტო რი არის ტო ფა ნე 
(დაბადებული და ახ ლო ე ბით, ძვე ლი წელ თაღ რიცხ ვის 446, 
გარ დაც ვ ლი ლი 387სა და 380 წლებს შო რის) და ფრან გუ ლი 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი დრა მა ,,ტროას ომი არ იქ ნე ბა“, ავ ტო რი 
ჟან ჟი რო დუ (1882  1944). მხო ლოდ ამ ორი მა გა ლი თი თაც 
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ნა თე ლი ა, თუ რამ დე ნად სა ჭირ ბო რო ტო, აქ ტუ ა ლუ რი იყო 
ომი სა და მშვი დო ბის თე მა ყვე ლა ეპო ქა ში.

რო ცა ომი სამ ყა როს გრი გა ლი ვით გა და უვ ლის, შე დე გად 
მხო ლოდ ნან გ რე ვე ბი და სა საფ ლა ო ე ბი არ გვრჩე ბა. არა
ნაკ ლებ ტრა გი კუ ლია ის ჭრი ლო ბე ბი, რომ ლებ საც იგი ცოცხ
ლად გა დარ ჩე ნი ლებს გულ სა და ტვინ ში უტო ვებს. ბევ რი 
მათ გა ნი ამ სინ დ რომს მთე ლი სი ცოცხ ლე თავს ვერ აღ წევს.  

სანდრარასვანაჩერნატი,
ბუქარესტის ეროვნული თეატრისა და კინოს 

უნივერსიტეტის ლექტორი

ლუკა რონკონის შემოქმედების მაგია

თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი თე ატ რი სა და ოპე რის სა კულ
ტო პი როვ ნე ბა, აბ სო ლუ ტუ რი ინ ტე ლექ ტუ ა ლი, იტა ლი ე ლი 
რე ჟი სო რი ლუ კა რონ კო ნი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სცე ნის 
ფი ლო სო ფო სი იყო. რე ფორ მა ტო რი, მხატ ვა რი, რომ ლის თ
ვი საც თე ატ რი და ოპე რა არ იყო გა მიჯ ნუ ლი ის ტო რი ის ფი
ლო სო ფი ის გან, ში ლე რის შე ხე დუ ლე ბით, სცე ნა გვი პი რის პი
რებს რო გორც ის ტო რი ას, აგ რეთ ვე უკა ნას კ ნელ სამ ს ჯავ როს. 
ლუ კა რონ კო ნის თ ვის ტექ ს ტი, დრა მა ტუ ლი თუ მუ სი კა ლუ რი, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა კუ თა რი სამ ყა როს გა მო ხატ ვის სა
შუ ა ლე ბა ა. შე სა ბა მი სად, სპექ ტაკ ლის მთა ვა რი ავ ტო რი არის 
რე ჟი სო რი და არა დრა მა ტურ გი ან კომ პო ზი ტო რი, ტექ ს ტი 
და მუ სი კა მხო ლოდ სცე ნუ რი ფო ნი უნ და იყოს ორი გი ნა ლუ
რო ბის თ ვის. ამი ტომ, მის შე მოქ მე დე ბას ხში რად უს ტ ვენ დ ნენ 
კონ სერ ვა ტი უ ლი ოპე რის მა ყუ რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც დაბ ნე
ულ ნი იყ ვ ნენ მი სი ინო ვა ცი უ რი ხედ ვით. 

ის უარს ამ ბობს ჩვე უ ლებ რი ო ბა ზე და ამ ცი რებს კავ შირს 
მუ სი კა სა და სიტყ ვებს შო რის. რინ კო ნიმ ყუ რადღე ბა გა ა მახ
ვი ლა სიმ ღე რის რე ა ლურ ფუნ ქ ცი ა ზე, დაწყე ბუ ლი უკი დუ რე
სად მარ ტი ვი, მაგ რამ, ზო გა დად, უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი აქ სი ო
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მი დან „თითოეული ტექ ს ტი ას ხი ვებს სა კუ თარ სივ რ ცეს“. მას 
სურს გა ა უქ მოს ძვე ლი კლი შე ე ბი  „აზრი, რომ სა ზო გა დო ე ბა 
ვი ო ლე ტას კა ბას აქ ლე მე ბით მო ქარ გ ვას ელის და კა ვა ლე
რი ის ეკ ლე სია იმა ვე ად გი ლას დად გ მუ ლი ყო“  მან თა ნა ბა
რი ზიზღით უარ ყო ნა ტუ რა ლის ტუ რი და ფერ წე რუ ლი ხედ ვა. 

ამის ნაც ვ ლად მან ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ოპე რის სო
ლის ტებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე. ფსი ქო ლო გი უ რი მო ტი ვე ბით 
არ ინ ტე რეს დე ბო და და ნამ დ ვი ლად არ იყო მსა ხი ო ბის / მომ
ღერ ლის პერ სო ნაჟ თან იდენ ტი ფი კა ცი ის კლა სი კუ რი თე
ო რი ის გულ შე მატ კი ვა რი. რო დე საც  და ე ვა ლა პრო ექ ტის 
„L’incoronazione di Poppea” გან ხორ ცი ე ლე ბა,  გა დაწყ ვი ტა 
სპე ცი ა ლუ რი სე მი ნა რის გა მარ თ ვა მომ ღერ ლე ბის თ ვის, რა
თა შე ეს წავ ლათ მონ ტ ვერ დის დ რო ინ დე ლი რე ცი ტა რუ ლი 
კან ტან დოს სტი ლი. მოგ ვი ა ნე ბით სე მი ნა რი  დრა მა ტუ ლი ხე
ლოვ ნე ბის აკა დე მი ის სას წავ ლო გეგ მა ში და ა მა ტეს. 

რინ კო ნის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ხე ლა ხა ლი თე ატ რა ლი ზა
ცია ამ ბი ცი ურ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ პი რო ბას ეფუძ ნე ბა: და ა კავ
ში როს მი სი თა ნა მედ რო ვე ე ბის კულ ტუ რუ ლი სამ ყა რო იტა
ლი უ რი ბა რო კოს ოპე რის ბრწყინ ვა ლე მემ კ ვიდ რე ო ბას თან. 
მი სი ეს თე ტი კუ რი რე ფორ მა ძვირ ფა სი ეროვ ნუ ლი ფა სე უ
ლო ბე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი და ღი რე ბუ ლი გა მო ჯან სა ღე ბის 
შე დე გი იყო. 

2008 წლის ევ რო პუ ლი თე ატ რა ლუ რი და ჯილ დო ე ბის ცე
რე მო ნი ალ ზე წარ მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვა დღემ დე აქ ტუ ა ლუ რი ა: 
„მჯერა, რომ „ევროპის პრი ზის“ და არ სე ბა შე საძ ლებ ლო ბას 
მოგ ვ ცემს დავ ფიქ რ დეთ კავ შირ ზე, რო მე ლიც ჩვენ ყვე ლამ, 
ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბით უნ და და ვამ ყა როთ ევ რო პულ ჰო რი
ზონ ტ სა და ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის გა დარ ჩე ნას შო რის, რო
მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს თი თო ე უ ლი ევ რო პუ ლი 
ქვეყ ნის თე ატ რა ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ა. ჩვენ უნ და გა მო ვი ყე
ნოთ ხე ლოვ ნე ბა და კულ ტუ რა ბარ ბა რო სე ბის წი ნა აღ მ დეგ“.



29

ლაშაჩხარტიშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა 
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი სათეატრო ფორმა - ონლაინ თეატრი?

აისა ხე ბა, თუ არა პან დე მი ით გან პი რო ბე ბუ ლი გა მოწ
ვე ვე ბი და ცვლი ლე ბე ბი ხე ლოვ ნე ბის, კერ ძოდ, სა თე ატ რო 
ხე ლოვ ნე ბის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბა ზე, პან დე მი ის დას რუ
ლე ბის შემ დეგ უფ რო ნა თე ლი გახ დე ბა, თუმ ცა ჩვენ უკ ვე 
ვართ ახა ლი ჰიბ რი დუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გა ჩე ნის მომ ს წ რე ნი. 
პან დე მი ამ, რო მე ლიც სამ ყა როს თავს მო უ ლოდ ნე ლად და
ატყ და, საგ რ ძ ნობ ლად შეც ვა ლა  მსოფ ლი ოს დღის წეს რი გი. 
და წეს და ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, და ირ ღ ვა ჩვე უ ლი ცხოვ რე
ბის წე სი, სამ ყა რო უამ რავ სირ თუ ლე თა პი რის პირ  მო უმ ზა
დე ბე ლი აღ მოჩ ნ და.

პან დე მი ით შექ მ ნი ლი მო ცე მუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა
რე, ხე ლოვ ნე ბაც, ისე ვე, რო გორც მრეწ ვე ლო ბა წარ მო ე
ბის თით ქ მის ყვე ლა სფე რო, იძუ ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და თა მა
შის ახალ წე სებს შეჰ გუ ე ბო და და ჯერ გა დარ ჩე ნის, ხო ლო 
შემ დეგ გან ვი თა რე ბის გზე ბი ეპო ვა. ხე ლოვ ნე ბის ახალ თუ 
ძველ დარ გებს შო რის სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ ნე ბა ერ თა
დერ თი ა, რო მე ლიც მა ყუ რე ბელ თან ცოცხალ კო მუ ნი კა ცი ა
ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. სწო რედ, ცოცხა ლი ურ თი ერ თო ბაა მი სი 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი ძა ლა. ცოცხა ლი ურ თი ერ თო ბის პლატ
ფორ მა თე ატრს პან დე მი ამ ჩა მო არ თ ვა.  

სა თე ატ რო პრო დუქ ტი ცოცხ ლობს მხო ლოდ მა შინ, რო ცა 
მას ჰყავს თუნ დაც ერ თი ცოცხა ლი მა ყუ რე ბე ლი.  პან დე მი ის 
პი რო ბებ ში კი, სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბას შე ექ მ ნა ავ თენ ტუ რი 
ფორ მით არ სე ბო ბის საფ რ თხე. პან დე მი ამ წარ მოშ ვა ახა ლი 
ტი პის ხე ლოვ ნე ბა, რო მე ლიც გა მო ი ხა ტა თე ატ რი სა და კი ნო
ხე ლოვ ნე ბე ბის სინ თე ზურ, ჰიბ რი დულ პრო დუქ ტ ში, რო მელ
საც პი რო ბი თად შეგ ვიძ ლია ონ ლა ინ თე ატ რი ვუ წო დოთ. 
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არ სე ბო ბის ასე თი ფორ მა ძი რე უ ლად, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად 
და რა დი კა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თე ატ რის არსს. თე ატ რი 
ყო ველ თ ვის უმ კ ლავ დე ბო და წი ნა აღ მ დე გო ბებს,  გა მოწ ვე
ვებს, ით ვი სებ და ტექ ნო ლო გი ურ პროგ რესს, ნერ გავ და მას 
და თა ვის სა სარ გებ ლოდ, გან ვი თა რე ბის თ ვის იყე ნებ და, მაგ
რამ „დისტანციურად“ არას დ როს უარ სე ბი ა,  მა ყუ რე ბელ თან 
უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცი ის, ირი ბი ან პირ და პი რი ინ ტე რაქ ცი ის 
გა რე შე. მაგ რამ შე უძ ლია თე ატრს მა ყუ რე ბელ თან ცოცხალ 
ურ თი ერ თო ბა ზე უარის თქმა? 
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კინომცოდნეობა
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ზვიადდოლიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

ამერიკული კინო და პირველი მსოფლიო ომი

1914 წლის ზაფხულ ში, რო დე საც ევ რო პის ტე რი ტო რი ა ზე 
და იწყო პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბი, სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო, არ ჩა ერ თო მას ში 1917 
წლის აპ რი ლამ დე. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ამ გლო ბა ლურ მა მოვ
ლე ნამ მსოფ ლი ო ში ბევ რი რამ შეც ვა ლა და მათ შო რის, კი
ნოს  გან ვი თა რე ბა საც და ატყო კვა ლი.

ომის წი ნა პე რი ოდ სა და ომის პირ ველ ხა ნებ ში ჰო ლი ვუ
დურ მა კი ნო კომ პა ნი ებ მა წარ მა ტე ბით ჩა მო ა ყა ლი ბეს ვერ
ტი კა ლუ რად ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი, რაც ნიშ ნავ და 
იმას, რომ თი თო ე ულს უკ ვე ჰქონ და მუ შა ო ბის სა მი ძი რი
თა დი მი მარ თუ ლე ბა: ფილ მე ბის წარ მო ე ბა, მა თი დე მონ
ს ტ რა ცია სა კუ თარ კი ნო თე ატ რებ ში და მა თი დის ტ რი ბუ ცია 
რო გორც აშ შ ის ტე რი ტო რი ა ზე, ისე საზღ ვარ გა რეთ. ასე თი 
სის ტე მა ჰო ლი ვუდ მა გა და ი ღო ევ რო პე ლე ბი სა გან, რად გან 
მა ნამ დე ცნო ბილ მა კი ნო მაგ ნა ტებ მა: შარლ პა ტემ და ლე ონ 
გო მონ მა საფ რან გეთ ში და ოლე ოლ სენ მა და ნი ა ში შექ მ ნეს 
მსგავ სი სის ტე მე ბი, თუმ ცა ომის დაწყე ბის თა ნა ვე ევ რო პე
ლე ბის ამ, ერ თი შე ხედ ვით, მყარ სა და სა ი მე დო სტრუქ ტუ
რებს სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხე და ე მუქ რა და მა ლე სა მი ვე მათ
გა ნი ერ თი მე ო რის მი ყო ლე ბით ჩა მო ი შა ლა. ამას გარ და, 
ამე რი კე ლებ მა „ძველი სამ ყა როს“ კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბი სა
გან გა და ი ღეს სხვა სტრა ტე გი უ ლი, ტექ ნი კუ რი, ჟან რობ რი ვი, 
სა რე ჟი სო რო, სა მონ ტა ჟო და ა. შ. თა ვი სე ბუ რე ბე ბიც, რა მაც 
ხე ლი შე უწყო მა თი მძლავ რი და მწყობ რი კი ნო ბიზ ნე სის 
დამ კ ვიდ რე ბას. 

მარ თა ლი ა, ომ ში ჩაბ მუ ლი ევ რო პუ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბი 
ფილ მებს აწარ მო ებ დ ნენ, მაგ რამ მა თი რა ო დე ნო ბა საგ რ
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ძ ნობ ლად და ე ცა, რა მე თუ ბევ რი ევ რო პე ლი კი ნე მა ტოგ რა
ფის ტი არ მი ა ში გა იწ ვი ეს, კი ნოს ტუ დი ე ბის ნა წი ლი სამ ხედ
რო მიზ ნე ბი სათ ვის გა და ა კე თეს (საწყობები, ჰოს პიტ ლე ბი და 
ა. შ.), არა ერ თი კი ნო ო პე რა ტო რი მი ავ ლი ნეს სამ ხედ რო შტა
ბებ ში, სა დაც შე იქ მ ნა სა გან გე ბო გან ყო ფი ლე ბე ბი, რომ ლებ
საც ევა ლე ბო და კი ნოქ რო ნი კის გა და ღე ბა და მიმ დი ნა რე 
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის ოპე რა ტი უ ლი გა შუ ქე ბა. ამით ისარ
გებ ლეს ამე რი კულ მა კი ნო კომ პა ნი ებ მა და ევ რო პის კი ნო
თე ატ რებს ბლო მად შეს თა ვა ზეს თა ვი ან თი კი ნოპ რო დუქ ცი ა. 
აქე დან იღებს სა თა ვეს ჰო ლი ვუ დის მი ზან მი მარ თუ ლი შეჭ
რა ევ რო პულ კი ნო ბაზ რებ ზე, თუმ ცა ამ პრო ცესს ზო გი ერთ 
ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში (მაგ., დიდ ბრი ტა ნეთ ში) უფ რო ად რეც 
ჰქონ და ად გი ლი. სწო რედ პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის წლე ბი
დან იწყე ბა ჰო ლი ვუ დის ჰე გე მო ნია სა ერ თა შო რი სო არე ნა
ზე, რაც მო უ ლოდ ნელ ზე დიდ ხანს გაგ რ ძელ და.  

   

თამთათურმანიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ასისტენტ პროფესორი

 გლობალური კატასტროფების გამოძახილი 
კინემატოგრაფში

კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში მომ ხ და რი ომე
ბი, პან დე მი ე ბი, ეკო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი თუ კა ტას ტ რო
ფე ბი სხვა დას ხ ვა სა ხით ყო ველ თ ვის აისა ხე ბო და ხე ლოვ
ნე ბა ში. მას შ ტა ბუ რი ეპი დე მი ე ბის პე რი ოდ ში ადა მი ა ნებ ში 
ძლი ერ დე ბო და სამ ყა როს და სას რუ ლის ში ში და ეს გან ც და 
გარ კ ვე ულ მხატ ვ რულ სა ხე ე ბად ტრან ს ფორ მირ დე ბო და. 

კი ნე მა ტოგ რაფ ში, ჯერ კი დევ მი სი გან ვი თა რე ბის გა რიჟ
რაჟ ზე ჩნდე ბა ფილ მე ბი კა ტას ტ რო ფებ ზე, სა დაც სი უ ჟე ტუ რი 
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ხა ზი მო ახ ლო ე ბუ ლი თუ მიმ დი ნა რე კა ტას ტ რო ფის ფონ ზე 
ვი თარ დე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბის ფილ მებ თან და კავ ში რე ბით 
გარ კ ვე უ ლი აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა არ სე ბობს, სპე ცი ა ლის
ტ თა ნა წი ლი მათ და მო უ კი დე ბელ ჟან რად მი იჩ ნევს, ნა წი
ლი კი, ტრი ლე რის ერ თ გ ვარ ქვე ჟან რად თვლის. მაგ რამ, 
მი უ ხე და ვად აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბი სა, ფაქ ტი ა, რომ ამ ლა
მის თა ვად კი ნე მა ტოგ რა ფის თა ნა ტოლ მა ჟან რ მა, რომ ლის 
პირ ვე ლი ნი მუ შე ბი შეგ ვიძ ლია ჟორჟ მე ლი ეს თან და ბრა ი
ტო ნის სკო ლის წარ მო მად გენ ლებ თან აღ მო ვა ჩი ნოთ, გა უძ
ლო დროს და პე რი ო დუ ლად საკ მა ოდ მოთხოვ ნა დიც ხდე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც კა ცობ რი ო ბა გლო ბა ლუ რი 
გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას. 

ხში რად კა ტას ტ რო ფის ფილ მე ბის სი უ ჟე ტი რე ა ლუ რი 
სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბი თა თუ ტექ ნი კუ რი კა ტას ტ რო ფე ბით 
არის შთა გო ნე ბუ ლი, მაგ რამ ზოგ ჯერ თა ვად ეს ფილ მე ბი 
ერ თ გ ვა რად წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბენ მო მა ვალს და მათ ში 
აღ წე რი ლი მოვ ლე ნე ბი, გარ კ ვე უ ლი სა ხეც ვ ლი ლე ბით, რე ა
ლუ რა დაც ხდე ბა. მა გა ლი თად, კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში აქ ტუ ა ლუ რი გახ და 2011 წელს გა და ღე ბუ ლი ფილ
მი „ინფექცია“, რომ ლის სი უ ჟე ტიც პრაქ ტი კუ ლად 2020 წლის 
მოვ ლე ნებს იმე ო რებ და. 

სა ინ ტე რე სო ა, ერ თ გ ვა რად გავ ყ ვეთ კა ტას ტ რო ფის ფილ
მის ჟან რის ევო ლუ ცი ას, გა ვავ ლოთ პა რა ლე ლე ბი რე ა ლურ 
მოვ ლე ნებ სა და ამ სუ რა თებ ში აღ წე რილ ამ ბებს შო რის, რა 
დროს და რა ტომ აქ ტი ურ დე ბა მოთხოვ ნა მსგავ სი ხა სი ა თის 
ფილ მებ ზე, ვიმ ს ჯე ლოთ იმ მი ზე ზებ ზე, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო
ბე ბენ თა ვად ჟან რის პო პუ ლა რო ბას.
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მაიალევანიძე,
ასოცირებული პროფესორი

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

სულიერი, მორალურ-ზნეობრივი 
ღირებულებების სახეცვლა 21-ე საუკუნის 

კულტურაში

21ე სა უ კუ ნე  2001 წლის 11 სექ ტემ ბ რის ტე რაქ ტით და
იწყო, რო მელ მაც ამე რი კის, რო გორც ზე სა ხელ მ წი ფოს მი
თი და ან გ რი ა. ამ ფაქტს მოჰ ყ ვა მსოფ ლიო ტე რო რიზ მის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის დაწყე ბა, ავ ღა ნე თის, ერა ყის ომე ბი, 
სა მო ქა ლა ქო ომი სი რი ა ში, გა ნახ ლე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი 
კავ კა სი ა ში, რე ვო ლუ ცი უ რი მოვ ლე ნე ბი პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ
ცე ში და ა.შ დრო ში გა წე ლილ სა ო მარ მოქ მე დე ბებს, აქ ტი ურ 
დეს ტ რუქ ცი ულ ცვლი ლე ბებს, მუდ მი ვად ნე გა ტი ურ გა რე მო
ში არ სე ბო ბას 2020 წელს და ე მა ტა ახა ლი ვი რუ სი, რო მელ
საც მსოფ ლი ო ში კო ლო სა ლუ რი რა ო დე ნო ბის მსხვერ პ ლი 
მოჰ ყ ვა. უხი ლა ვი მტრის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში ადა მი ა ნებს 
გა უჩ ნ და ფი ზი კუ რი გა ნად გუ რე ბის ში ში, და უც ვე ლო ბის სინ
დ რო მი. გაჩ ნ და ამ გრძნო ბით გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მიკ რო სამ ყა
რო ებ ში ჩა კე ტი ლი სა ზო გა დო ე ბა. ეს პრო ცე სე ბი ერ თ გ ვა რად 
„დააგვირგვინა“ რუ სეთ უკ რა ი ნის ომ მა, რო მელ მაც სამ ყა
რო  ორ ნა წი ლად გა ყო: რუ სე თი და და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ო. 

21ე სა უ კუ ნის კულ ტუ რა, რე ა ლო ბა ში არ სე ბულ პრო
ცე სებს სხვა დას ხ ვა ფორ მით ასა ხავს, თუმ ცა ამ სხვა დას ხ
ვა ო ბა ში შე საძ ლე ბე ლია ერ თი გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი „ნიშნის“ 
და ნახ ვა. ატ მოს ფე რო, გან წყო ბა, გა რე მო, რო მე ლიც სულ 
უფ რო მწვა ვედ აყე ნებს ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი, სუ ლი ე რი კრი
ზი სის თუ გრძნო ბა თა, ტრა დი ცი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის რა დი
კა ლუ რი სა ხეც ვ ლის სა კითხს. რო გო რი გახ და 21ე სა უ კუ ნის 
კა ტაკ ლიზ მე ბის ფონ ზე გან ვი თა რე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე სა
ზო გა დო ე ბა, ადა მი ა ნი, რა მო რა ლურ  ზ ნე ობ რი ვი კა ტე გო რი
ე ბით, ურ თი ერ თო ბე ბით, გრძნო ბა თა სპექ ტ რით გა მო ირ ჩე ვა 
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ის? მი ხე ილ ჰა ნე კეს „სიყვარული“ (2012) ან დ რეი ზვა გინ ცე
ვის „უსიყვარულო“ (2017) და ჯონ პო ბო ნის „პარაზიტები“ 
(2019), ვფიქ რობ, სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რა თა წი აღ ში შექ მ ნი ლი 
ნა მუ შევ რე ბის ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა პა სუ ხი გავ ცე ამ 
კითხ ვას.

ანდრონიკამარტონოვა,
ასოცირებული პროფესორი,

კინოხელოვნების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ხელოვნების 

კვლევითი ინსტიტუტი

სულისა და ბედნიერების ძიება შორეული 
აღმოსავლეთის კულტურებში 

(გლობალური და პერსონალური სახეები თანამედროვე 
ბულგარულ დოკუმენტურ კინოში)

წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მი მო ი ცავს რამ დე ნი მე ბულ გა
რულ დო კუ მენ ტურ ფილმს, რომ ლებ შიც გან ხი ლუ ლია ბედ
ნი ე რე ბის ცნე ბა და აღ წე რი ლია ბულ გა რე ლე ბის მიგ რა ცია 
შო რე ულ და უც ნობ ტე რი ტო რი ებ ზე. ნა მუ შევ რე ბი შექ მ ნი
ლია ახალ გაზ რ და და სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ავ ტო
რე ბის მი ერ: ატა ნას კუ ცე ვის „ჭეშმარიტი ბედ ნი ე რე ბა“ (2016), 
ბო რის ლავ კა რა მელ ს კი სა და ან ტო ნი კრას ტე ვის „უხილავი 
ძა ფე ბი“ (2016), მა რიო მარ კო ვის „გამარჯობა, პა პუ ა!“ (2009) 
და პან ჩო ცან კო ვის „ნიანგის გრძე ლი გზა“ (2011). ეს სა თა
უ რე ბი წარ მო ად გენს რო გორც შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თის 
კულ ტუ რულ მრა ვალ ფე როვ ნე ბას (ნეპალი, ინ დო ე თი, პა
პუ ა ა ხა ლი გვი ნე ა), ასე ვე ასა ხავს ბულ გა რელს, რო გორც 
ეგ ზო ტი კურ სა და გან ს ხ ვა ვე ბულს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სტი ლი თა და რე ჟი სო რუ ლი მიდ გო მე ბით ძა ლი ან გან ს ხ ვა
ვე ბუ ლია თი თო ე უ ლი მათ გა ნი, ამ დო კუ მენ ტურ ფილ მებს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ერ თო სა ფუძ ვე ლიც აქვთ. მათ ში სწო რედ 
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სუ ლი ე რი ჰარ მო ნი ი სა და ბედ ნი ე რე ბის ძი ე ბის იდეაა გად
მო ცე მუ ლი და ემ სა ხუ რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბე ბის დაძ ლე ვას რე
ლი გი უ რი, ეთ ნი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
მხრივ. ზე მოთ ხსე ნე ბულ დო კუ მენ ტურ ფილ მებ ში, აგ რეთ ვე, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა გლო ბა ლუ რი სამ ყა როს 
გა მოწ ვე ვებ ზე: იდენ ტო ბი სა და სუ ლი ე რი წარ მო მავ ლო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა მზარდ მა ტე რი ა ლურ სამ ყა რო ში. ამა ვე დროს, 
ისი ნი ეძე ბენ იმ ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც კი არ ყოფს, 
არა მედ აერ თი ა ნებს კა ცობ რი ო ბას.

კი ნო და ტე ლე ვი ზი ა, რო გორც მას მე დი ა, თა ვი სუ ფა ლი 
სივ რ ცეა ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო თა, კულ ტუ რა თა 
და ფე ნო მენ თა შო რის კონ ტაქ ტის თ ვის (ფილმი სინ კ რე
ტუ ლი ა). კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ად ვი ლად ახ დენს კულ ტუ რუ ლი 
იდენ ტო ბის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას მი სი და მა ჯე რე ბე ლი გახ ს
ნით. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზო გი ერ თი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 
ნა მუ შე ვა რი ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბის შე დეგს წარ მო ად
გენს, რაც სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რულ ფენ თა სპე ცი ფი კის გაც
ნო ბის შე სა ნიშ ნავ შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. 

ფილ მებს აქვთ უნი კა ლუ რი უნა რი  გა და ლა ხონ ეროვ
ნუ ლი და რე გი ო ნუ ლი საზღ ვ რე ბი, გა ეც ნონ მა ყუ რე ბელს 
სხვა დას ხ ვა ტე რი ტო რი ა ზე და ეკ რან ზე გა მო სა ხუ ლე ბის წყა
ლო ბით და ამ ყა რონ კო მუ ნი კა ცია ზე სა ხელ მ წი ფო ებ სა და 
ტრან ს ნა ცი ო ნა ლურ სფე რო ებ თან. ახა ლი სა ყო ველ თაო მა
ყუ რებ ლის აღ სა ნიშ ნა ვად არ ჯუ ან აპად რუ იმ შე ი მუ შა ვა ტერ
მი ნი „დეტერიტორიალიზებული“ მა ყუ რე ბე ლი.
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ლელაოჩიაური,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

რუსული  ტერორი საბჭოეთიდან  დონბასამდე

კულ ტუ რის ის ტო რი ა ში არ სე ბობს შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე
საც ხე ლოვ ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი ნი მუ შიც კი (და არა, და
ვუშ ვათ, მიმ დი ნა რე ო ბე ბი, მი მარ თუ ლე ბე ბი თუ პე რი ო დე ბი) 
ქმნის ეპო ქის პა ნო რა მას, მოვ ლე ნა თა მას შ ტა ბურ სუ რათს, 
მათ გან ზო გა დე ბულ მო დე ლად იქ ცე ვა და ამით გან სა კუთ
რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. ასეთ თა რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა, 
ვთქვათ  პაბ ლო პი კა სოს „გერნიკა“,  მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
„ჯაყოს ხიზ ნე ბი“, ჩარ ლი ჩაპ ლი ნის „დიდი დიქ ტა ტო რი“, 
რო ბერ ვი ნეს „ექიმ კა ლი გა რის კა ბი ნე ტი“, რა ი ნერ  ვერ ნერ 
ფას ბინ დე რის „მარია ბრა უ ნის ქორ წი ნე ბა“ და სხვა და სხვა. 

ხე ლოვ ნე ბის ასე თი ნა წარ მო ე ბე ბი სცილ დე ბი ან კონ
კ რე ტულ ჩარ ჩო ებს, არ აღიქ მე ბი ან და არ გა ნი ხი ლე ბი ან 
რო გორც მხო ლოდ ფილ მი, ფერ წე რუ ლი თუ პრო ზა უ ლი 
ქმნი ლე ბა, რად გან არ სე ბუ ლი საზღ ვ რე ბი მათ ში მოქ ცე ულ 
სათ ქ მელს, პრობ ლე მებს, კონ ცეფ ცი ებს ვერ იტე ვენ და ყვე
ლა ფე რი სხვა მას შ ტაბ ში გა და დის. 

ასეთ შემ თხ ვე ვე ბად შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ ახალ გაზ რ
და ლატ ვი ელ პო ლი ტო ლოგ, ის ტო რი კოს და რე ჟი სორ ედ ვინს 
შნო რეს მრა ვალ მ ხ რივ გახ მა უ რე ბუ ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნო სუ რა თი, ფილ მის ფორ მატ ში მოქ ცე უ
ლი ის ტო რი უ ლი დო კუ მენ ტი, კვლე ვა ა ნა ლი ზი,  „საბჭოეთის 
ის ტო რი ა“ (2008) და უკ რა ი ნელ რე ჟი სორ სერ გეი ლოზ ნი ცას 
ასე ვე მრა ვა ლი კუთხით ცნო ბი ლი და აღი ა რე ბუ ლი,  დო კუ
მენ ტურ  მ ხატ ვ რუ ლი კი ნო სუ რა თი „დონბასი“ (2018).

ხე ლოვ ნე ბის ამ ნა წარ მო ე ბებს ვერ გა ვა ა ნა ლი ზებთ 
მხო ლოდ რო გორც ფილ მებს და მათ ზე, რო გორც მხო ლოდ 
„დამოუკიდებელ შე მოქ მე დე ბით პრო დუქ ტ ზე“ ვერ ვი სა უბ
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რებთ, რე ა ლო ბის ასახ ვის, პრობ ლე მა ტი კის, ის ტო რი უ ლი და 
თა ნა მედ რო ვე კონ ტექ ს ტის გა მო. და ამა ვე დროს, რუ სე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბის მწვა ვე და აგ რე სი უ ლი რე აქ ცი ის მი ხედ ვით.  
რაც ტო ტა ლი ტა რუ ლი ქვეყ ნის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი  ტე
რო რის,  აკ რ ძალ ვის, ცენ ზუ რი სა და მე ტიც, ფილ მე ბი სა და 
რე ჟი სო რე ბის დევ ნის, პერ სო ნა ნონ გრა ტად გა მოცხა დე ბი სა 
და სიკ ვ დი ლით მუ ქა რა ში გა მო ი ხა ტა.

მანანაპაიჭაძე,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს 

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახ. სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ბერნჰარდ შლინკის  რომანი „წამკითხველი“ და მისი 
სტივენ დოლდრისეული 2008 წლის კინოადაპტაცია - 

დანაშაულის და სასჯელის რეცეპცია

საკვანძო სტყვები: ბ. შლინკი, წამკითხველი, ქ. უინსლეტი, რ. 
ფაინსი, სტ. დოლდრი, დ. კროსი

ბერ ნ ჰარდ შლინ კი დი დი სა ხე ლია თა ნა მედ რო ვე გერ
მა ნულ ლი ტე რა ტუ რა ში. პირ ვე ლი პრო ფე სი ით იურის ტი, 
სა მარ თალ მ ცოდ ნე ო ბის პრო ფე სო რი, 13 წიგ ნის ავ ტო რი ა. 
მაგ რამ ჭეშ მა რი ტად დი დი აღი ა რე ბა ლი ტე რა ტუ რის ას
პა რეზ ზე მას მო უ ტა ნა 1995 წელს და წე რილ მა რო მან მა 
„წამკითხველი“ („Der Vorleser“). ეს ნა წარ მო ე ბი თა ვი სი 
ნა რა ტო ლო გი უ რი ტექ ნი კით თით ქოს არაფ რი თაა გა მორ
ჩე უ ლი  სა და, დინ ჯი, მშვი დი თხრო ბა, რო მე ლიც არც ერთ 
მო ნაკ ვეთ ში არ კარ გავს თა ვის ტემ პო რიტ მი კას; ამას თან 
თე მა ტუ რი კო ლი ზი ე ბის სწრა ფი და კონ ტ რას ტუ ლი დი ნე
ბა, მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რე ბის  მი ხა ელ ბერ გის და ჰან ნა 
შმი ცის ხა სი ა თე ბის თან და თა ნო ბი თი გაშ ლა და მა თი ფსი
ქო ტი პე ბის სიღ რ მი სე უ ლი არ სის გაშ ლა.  ამ ნა წარ მო ებ
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ში და ნა შა უ ლის და სას ჯე ლის რე ცეფ ცია უკავ შირ დე ბა ჰა ნა 
შმი ცის პი როვ ნე ბას. იგი ჩა დის ორ და ნა შა ულს  1. სექ სუ
ა ლურ ურ თი ერ თო ბას ამ ყა რებს არას რულ წ ლო ვან თან;  2. 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს SSის რი გებ ში ეწე რე ბა და 
სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნა კის ზე დამ ხედ ვე ლი ხდე ბა. ჰა ნა შმი
ცის ფსი ქო ტი პის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ
ტია ანალ ფა ბე ტიზ მი  წე რა კითხ წე რა ვის უცო დი ნა რო ბა. 
ანალ ფა ბე ტიზ მის მი ზე ზი სხვა დახ ვაა  რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ეს 
შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზეც მიგ ვა ნიშ ნებს. ჰა ნა შმი ცის 
წე რა კითხ ვის უცო დი ნა რო ბის მი ზე ზი არის მი სი და ბა ლი 
სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბა. ანალ ფა ბე ტე ბი, რო გორც წე
სი, მა ლა ვენ ამ ფაქტს. ასე ვე იქ ცე ვა ჰა ნა შმი ცი, რო მე ლიც 
ამ ნაკ ლის და მალ ვის მსხვერ პ ლი ხდე ბა და მას სა სა მარ თ
ლო პრო ცეს ზე მი უს ჯი ან უვა დო თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას. 
პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნი სას ჰა ნა შმი ცი იღებს აუდი ო კა სე ტებს 
მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის ჩა ნა წე რე
ბით, რომ ლებ საც მის თ ვის მი ხა ელ ბერ გი კითხუ ლობს. ამის 
წყა ლო ბით იგი მე ტა მორ ფოზს გა ნიც დის  ის და ე უფ ლე ბა 
წე რა კითხ ვას და გა ი აზ რებს თა ვის და ნა შა ულს, რის შე დე
გა დაც ცი ხე ში თავს ჩა მო იხ რ ჩობს. ის თა ვის ად გილს თა ნა
მედ რო ვე რე ა ლო ბა ში ვე ღარ ხე დავს. ცნო ბი ლი ბრი ტა ნე ლი 
თე ატ რი სა და კი ნოს რე ჟი სო რის სტი ვენ დოლ დ რის მი ერ 
2008 წელს გა და ღე ბუ ლი კი ნო ადაპ ტა ცია თა ვი სი ვარ ს კ ვ
ლა ვუ რი შე მად გენ ლო ბით (ქეით უინ ს ლე ტი, რალფ ფა ინ სი, 
და ვიდ კრო სი) საკ მა ოდ ზუს ტად მიყ ვე ბა ლი ტე რა ტუ რულ 
პირ ველ წყა როს. რო გორც წიგ ნი, ისე ფილ მი წარ მო ად გენს 
დიდ  სა სიყ ვა რუ ლო დრა მას და პო ლი ტი კუ რი და ან ტი ჰუ მა
ნუ რი და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნის გა სა მარ თ ლე ბის დრა მას, რაც 
კარლ იას პერ სის ცნო ბი ლი ლექ ცი ის „გერმანელთა და ნა შა
უ ლის სა კითხი“ (1946 წ.) ჭრილ ში უნ და გან ვი ხი ლოთ. 
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ნინოპოპიაშვილი,
ფილოლოგიის დოქტორი

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ლოკალურიდან გლობალურამდე - კონფლიქტიდან 
ომამდე ლიტერატურასა და კინოში

ომი ხე ლოვ ნე ბა ში, ლი ტე რა ტუ რა სა და კი ნო ში აისა ხე ბა 
რო გორც ჰე რო ი კუ ლი აქ ცენ ტით, ისე ინ დი ვი დე ბის მი ერ გან
ც დი ლი ომის ტრა გიზ მით, ან ტი ო მის, მშვი დო ბის დის კურ სით.

პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის შემ დეგ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტერ
მი ნი, ომის ლი ტე რა ტუ რა აღ ნიშ ნავს ომით ინ ს პი რი რე ბულ 
ლი ტე რა ტუ რულ ტექ ს ტებს, სა დაც ომი გლო ბა ლუ რი და ლო
კა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვი დან არის ასა ხუ ლი. ომის ლი ტე რა ტუ
რის კლა სი კუ რი ტექ ს ტე ბია ერ ნესტ ჰე მინ გუ ე ის „მშვიდობით, 
იარა ღო!“, ერიხ მა რია რე მარ კის „დასავლეთის ფრონ ტი უც
ვ ლე ლი ა“ და სხვ. ამ ნა წარ მო ე ბებ ში ნაჩ ვე ნე ბია ომის ადა
მი ა ნუ რი სა ხე. ომის ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბუ ლი ტერ მი
ნე ბი, ან ტი ო მის ლი ტე რა ტუ რა და მშვი დო ბის ლი ტე რა ტუ რა 
ომის ტრა გიზმს კი დევ უფ რო მძაფ რად აჩ ვე ნებს. 

ომი, რო გორც აქ ტო რი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ხე ლოვ
ნე ბა ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა ა. თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი 
მწერ ლის, თამ რი ფხა კა ძის მოთხ რო ბა, „ბოსტანი კონ ფ
ლიქ ტის ზო ნა ში“, რო მე ლიც 2005 წელს გა მოქ ვეყ ნ და. მას
ში ვი თა რე ბა ქარ თულ ო სუ რი კონ ფ ლიქ ტის ზო ნა ში მიმ
დი ნა რე ობს. მოთხ რო ბის მთა ვა რი გმი რე ბი ქარ თ ვე ლი და 
ოსი მე ზობ ლე ბი, რო ბინ ზო ნა და ოლე გა არი ან. გა უ გებ რად 
დაწყე ბულ ომს ოსი ოლე გა ემ ს ხ ვერ პ ლე ბა. 2008 წლის აგ
ვის ტოს ომის შემ დეგ ავ ტორ მა შეც ვა ლა მოთხ რო ბის ფი ნა
ლი, რაც სრუ ლი ად ცვლის ტექ ს ტის ძი რი თად აქ ცენტს. შეც
ვ ლი ლი ფი ნა ლით ქარ თ ვე ლი რო ბინ ზო ნაც კვდე ბა. გმი რის 
სიკ ვ დი ლი კი ბო ლო აბ ზაც ში ერ თ გ ვა რი მი თო სუ რი გარ და
სახ ვა ა, რო ბინ ზო ნა წი ნაპ რე ბის დარ გულ კაკ ლად გა და იქ ცა 
და თა ვის ბოს ტან ში გა უდ გამს ფეს ვი.
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„ბოსტანი კონ ფ ლიქ ტის ზო ნა ში“ და იდ გა მეს ხე თის სა
ხელ მ წი ფო თე ატ რ ში, დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი გი ორ გი შა ლუ
ტაშ ვი ლი. ხო ლო 2021 წელს, რე ჟი სორ მა ბე სო სო ლო მა ნაშ
ვილ მა  ამა ვე სა ხელ წო დე ბის ფილ მი გა და ი ღო. 

მოხ სე ნე ბა ში ვი სა უბ რებთ ომის მხატ ვ რულ რეპ რე ზენ
ტა ცი ა ზე ლი ტე რა ტუ რა სა და კი ნო ში, ყუ რადღე ბას გა ვა მახ
ვი ლებთ ომის ლი ტე რა ტუ რის, ან ტი ო მი სა და მშვი დო ბის 
ლი ტე რა ტუ რის კონ ტექ ს ტებ ზე, ამას თან, ომის, რო გორც 
მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო ე ბის ძი რი თად გმირ სა და მთა ვარ აქ
ტორ ზე, რო მე ლიც ცვლის დას რუ ლე ბუ ლი მხატ ვ რუ ლი ნა
წარ მო ე ბის სტრუქ ტუ რას, ში ნა არსს, აზრს და ძი რი თად სა
კითხებს.

გიორგირაზმაძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის 
სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი

გამოწვევა კინოსა და პერფორმანსისთვის მეთიუ 
ბარნის სახელით

ამე რი კე ლი არ ტის ტი მე თიუ ბარ ნი თავ და პირ ვე ლად 
მხატ ვა რი და პერ ფორ მე რი იყო, თუმ ცა მა ლე ვე ვი დე ო არ
ტის მე დი უმ ში გა და ი ნაც ვ ლა. მი სი ეს ტრან ზაქ ცია არ წარ
მო ად გენ და რო მე ლი მე დარ გ თან გა მომ შ ვი დო ბე ბას, ბარ ნი 
ინ ს ტა ლა ცი ებ სა თუ პერ ფორ მან სებს უბ რა ლოდ რე ა ლურ 
დრო სა და სივ რ ცე ში კი აღარ ქმნი და, არა მედ ვი დე ოს / კი ნოს 
გა რე მო ში. ის პირ ვე ლი არ იყო, ვინც ასე იქ ცე ო და, თუმ ცა მი
სი შე მოქ მე დე ბის მას შ ტა ბუ რო ბამ და ინ ტენ სი ვო ბამ ვი ზუ ა
ლურ ხე ლოვ ნე ბა ში წა მოჭ რა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კითხი, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კი ნოს, ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბი სა და 
პერ ფორ მან სის საზღ ვ რე ბის, მა შა სა და მე, თა ნა მედ რო ვე 
კონ ტექ ს ტ ში ამ მე დი უ მე ბის გა და აზ რე ბის პრობ ლე მა. 
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მე თიუ ბარ ნის „კრემასტერის“ ციკ ლი მე გა პერ ფორ მან
სი ა, რო მე ლიც არ სე ბობს და გა ნიც დე ბა მხო ლოდ ვი დე ო
არ ტის გა რე მო ში. მი სი შემ დ გო მი პრო ექ ტე ბიც ხე ლოვ ნე ბის 
საზღ ვ რე ბის დად გე ნას ეძღ ვ ნე ბა. ამ დრო ის თ ვის ბო ლო ნა
მუ შე ვა რი „რედუტი“ (2019) წი ნა ნა მუ შევ რე ბის გან გან ს ხ ვა
ვე ბით, კი ნოს თან მე ტად მი ახ ლო ე ბუ ლია და არა ნა რა ტი უ ლი 
კი ნოს დე ფი ნი ცი ის ქვეშ ექ ცე ვა, რო მელ შიც პერ ფორ მან სიც 
სუფ თა სა ხით აღარ გვხვდე ბა. დი ა ნა სა და აქ ტე ო ნის მით
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფილ მი გა მოწ ვე ვაა რო გორც კი ნოს ახა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა აზ რე ბის კუთხით, აგ რეთ ვე პერ ფორ
მან სის, ქო რე ოგ რა ფი ის, მხატ ვ რო ბი სა და ინ ს ტა ლა ცი ის რე
მე დი ა ცი ის გზე ბის კვლე ვის თვალ საზ რი სი თაც.

ქეთევანტრაპაიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი

ზოგჯერ, რეალობა სულ სხვანაირია

უფ რო შო რე ულ წარ სულს თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ, XX სა
უ კუ ნე ში კა ცობ რი ო ბამ არა ერ თი გლო ბა ლუ რი კა ტას ტ რო ფა 
იწ ვ ნი ა. მათ შო რის, რამ დე ნი მე სა ხელ მ წი ფო გა დატ რი ა ლე
ბა, რე ვო ლუ ცი ა, სა მო ქა ლა ქო ომი, ად გი ლობ რივ  ლო კა
ლუ რი თუ უფ რო ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა ო მარ  საბ რ ძო ლო 
კონ ფ ლიქ ტი. რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, გა სულ ათ წ ლე ულ
ში გა ჩაღ და ორი (პირველი 19141918 წლებ ში; მე ო რე  1939 
1945 წლებ ში) მსოფ ლიო ომი; მათ გა მა ნად გუ რე ბე ლი შე
დე გე ბი ჰქონ დათ, და ი ღუ პა მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი; და ინ
გ რა და გა ნად გურ და უამ რა ვი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტი, შე ნო
ბა ნა გე ბო ბა ნი (მათ შო რის ისე თე ბიც, რომ ლე ბიც მსოფ ლიო 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ნუს ხა ში იყო შე ტა ნი ლი). სა
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ერ თოდ, თა ვი სი არ სე ბო ბის ის ტო რი ის მან ძილ ზე, კა ცობ რი
ო ბა არა ერ თხელ იდ გა აპო კა ლიფ სის წი ნა შე. იგი ვე სუ რა თია 
დღე საც, ყვე ლა ფერს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, თუნ დაც კო
ვიდ  პან დე მია და ომი უკ რა ი ნა ში გა ვიხ სე ნოთ...

 მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს, საბ რ ძო ლო მოქ მე დე
ბებ ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა ქვე ყა ნა აქ ტი უ რად იყე ნებ და ისეთ 
მძლავრ პრო პა გან დის ტულ სა შუ ა ლე ბას, რო გო რიც არის 
კი ნე მა ტოგ რა ფი ა. ხე ლი სუფ ლე ბა სწო რედ ხე ლოვ ნე ბის ამ 
დარ გის მა სობ რი ო ბას ანი ჭებ და უპი რა ტე სო ბას. მი სი მეშ
ვე ო ბით ცდი ლობ და სა კუ თარ მო სახ ლე ო ბა ში ერ თ სუ ლოვ
ნე ბის მიღ წე ვას. ამი ტომ იდე ო ლო გი უ რი დაკ ვე თა ფარ თო 
ტი რა ჟი რე ბას უწევ და გმი რო ბის ყო ველ ცალ კე ულ გა მოვ
ლი ნე ბას. იქ მ ნე ბო და პა თე ტი კუ რი, ჰე რო ი კუ ლი ფილ მე
ბი. მაგ რამ, ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ გა ვი და გარ კ ვე უ ლი 
დრო და კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებ მა სულ სხვა რა კურ სით და ი ნა
ხეს მა შინ მომ ხ და რი, წი ნა პლან ზე წა მო ვი და თე მა  ადა მი
ა ნი ექ ს ტ რე მა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში!. რამ დე ნა დაა შე საძ ლე ბე ლი 
ომის ჯო ჯო ხეთ ში ჭეშ მა რი ტი ფა სე უ ლო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა?!. 
აპო კა ლიფ სის წი ნა შე მდგარ ნი, რომ არ ვკარ გავთ ადა მი ა
ნურ სა ხეს?!. ნაშ რომ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სწო
რედ ზე მო აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზე. ავ ტო რი ამ მი მარ თუ ლე
ბით გა ნი ხი ლავს რე ზო ჩხე ი ძის ორი ფილ მის (ჯარისკაცის 
მა მა“, 1964 წე ლი და „ღიმილის ბი ჭე ბი“, 1969 წ.) რამ დე ნი მე 
ეპი ზოდს. 
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გიორგიღვალაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

ასე ცხოვრება შეიძლება?

ყო ვე ლი ის ტო რი უ ლი ეპო ქის სა ზო გა დო ებ რი ვი ყო ფი ე
რე ბის კონ კ რე ტუ ლი მდგო მა რე ო ბა შე სა ბა მის კო ლექ ტი ურ 
ცნო ბი ე რე ბა ში აისა ხე ბა. მას ში არ არის ისე თი რამ, რა საც 
აწ მ ყოს ან წარ სუ ლის რე ა ლურ ყო ფა ში სა თა ვე არ ჰქონ და. 
ერ თ ერ თი ასე თი მოვ ლე ნა თა გა ნი იყო ბო რო ტე ბის იმ პე
რი ის საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კე ბის კავ ში რის 
დაშ ლა. ამ ფაქ ტი დან სა მი ათე უ ლი წელ ზე ცო ტა მე ტი გა ვი
და. რო გორც სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, მსოფ ლი ოს ის ტო
რი ა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კლას თა შო რის და პი რის პი რე
ბის ის ტო რი ა ა. თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე და ცო ტა უფ რო ად რე, 
ე. წ. „ცივი ომის“ ეპო ქა ში, იგი ყვე ლა ზე უფ რო შე ნიღ ბუ ლი, 
თვალ თ მაქ ცუ რი სა შუ ა ლე ბა იყო, რად გან ამ ომის წარ მო ე ბა 
სრუ ლად იყო და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, თუ ვინ და რო გორ აშუ
ქებ და  მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს

მე ო რე მსოფ ლიო ომის დამ თავ რე ბამ ნა თე ლი გა ხა და, 
რომ იმ ჟა მინ დელ იმ პე რი ა ლიზ მ სა და სრუ ლი ად არა ა და
მი ა ნურ რე ჟიმს ფა შიზ მის სა ხით არ ძა ლუძ დათ ომის გზით 
გა და ეჭ რათ ეპო ქის ძი რი თა დი წი ნა აღ მ დე გო ბა  რაც მა შინ, 
სო ცი ა ლიზ მ სა და კა პი ტა ლიზმს შო რის და პი რის პი რე ბა ში 
ვლინ დე ბო და. 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა და აჩ ქა რა მი სი ლი დე რე ბის 
ფა ტა ლურ მა შეც დო მებ მა და სის ტე მის არაქ მე დუ ნა რი ა ნო
ბამ. რამ დე ნი მე წე ლი წად ში ხან დაზ მუ ლო ბი თა და ავად
მ ყო ფო ბით ერ თ მა ნე თის მი ყო ლე ბით სა ი ქი ოს გა ე შურ ნენ 
კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნე ბი: ბრეჟ ნე
ვი, ან დ რო პო ვი და ჩერ ნენ კო. მა შინ დელ ვი ცე პ რე ზი დენტ 
ჯორჯ ბუშ უფ როსს ყო ველ წ ლი უ რად უწევ და მოს კოვ ში ჩა
მოს ვ ლა ქვეყ ნის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სათ ვის სამ ძიმ რის გა მო
სათ ქ მე ლად.
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ეს იდე ო ლო გი უ რი და პი რის პი რე ბა დამ თავ რ და იმით, 
რომ 1991 წლის 12 დე კემ ბერს ბე ლო ვე ჟის მშვე ნი ერ ნაკ რ
ძალ ში რუ სე თის, უკ რა ი ნის, ბე ლა რუ სის ყა ზა ხე თის პრე ზი
დენ ტებ მა ხე ლი მო ა წე რეს დო კუ მენტს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
„ბოროტების იმ პე რი ად“ წო დე ბულ მა საბ ჭო თა სო ცი ა ლის
ტუ რი რეს პუბ ლი კე ბის კავ შირ მა არ სე ბო ბა შეწყ ვი ტა. 

ეს შე დე გი რომ დამ დ გა რი ყო, ამა ში კი ნე მა ტოგ რა ფის
ტებ მაც და ი დეს წვლი ლი. ფილ მი, რო მელ მაც სა ბო ლო ოდ 
ჩა ა ჭე და ბო ლო ლურ ს მა ნი სა სიკ ვ დი ლოდ გან წი რუ ლი იმ პე
რი ის კუ ბო ში, გახ ლ დათ სტა ნის ლავ გა ვა რუ ხი ნის „ასე ცხოვ
რე ბა არ შე იძ ლე ბა“. ეს კი ნო პუბ ლი ცის ტუ რი ნა მუ შე ვა რი 
დამ ნა შა ვე ებ სა და და ნა შა უ ლებ ზე ა. ავ ტო რი დამ ყა ყე ბულ, 
ძირ გა მოთხ რილ სის ტე მას ამათ რა ხებს და სათ ქ მელს პირ
და პირ ამ ბობს. ეს რე ჟი სო რის პირ ვე ლი მცდე ლო ბა იყო ძა
ლე ბი მო ე სინ ჯა კი ნო დო კუ მენ ტა ლის ტი კა ში. მხატ ვ რულ კი
ნე მა ტოგ რაფ ში მას უკ ვე ჰქონ და 30წლიანი გა მოც დი ლე ბა. 

ფილ მ ში მოთხ რო ბი ლი კრი მი ნა ლუ რი „თავგადასავლე
ბი“ ერ თი მე ო რე ზე მძი მე მო სას მე ნი და სა ნა ხა ვი ა. ძნე ლიa 
შე ი კა ვო წო ნას წო რო ბა, რო დე საც ახალ გაზ რ და დე და მშვი
დად გიყ ვე ბა, რო გორ და ახ რ ჩო სა კუ თა რი ჩვი ლი წყლი ან 
ორ მო ში, რო გორ მოკ ლა ახალ გაზ რ და ალ კო ჰო ლიკ მა მა მა 
თავ ში ჩა ქუ ჩის ჩარ ტყ მით, მხო ლოდ იმი ტომ, რომ არ ყის სა
ყი დე ლი ფუ ლი არ მის ცა. ანაც კი დევ გო ნე ბა სუს ტი მო ზარ დი, 
რო მელ მაც გან სა კუთ რე ბუ ლი სი სას ტი კით მოკ ლა მი ლი ცი ე
ლი ქა ლი. ყო ვე ლი ვე ამის ჩვე ნე ბით ნა თე ლი ა, რომ რე ჟი სო
რის მი ზა ნია გა აზ რე ბა იმი სა, თუ რა ტომ და კარ გეს ადა მი ა
ნებ მა პი როვ ნუ ლი სა ხე და იქ ც ნენ პი რუტყ ვე ბად.

შემ დ გომ ირ კ ვე ვა, რომ პრო ლე ტა რი ა ტის ბე ლა დი ლე
ნი ნი თა ვი სი 54 წლის სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე ერ თხე ლაც არ 
ყო ფი ლა უკ რა ი ნის დე და ქა ლაქ კი ევ ში, თუმ ცა ამან ხე ლი არ 
შე უ შა ლა იქა ურ კო მუ ნის ტებს, „უფროსი ძმის“  რუ სე თის მი
თი თე ბით იქ მი სი სა ხე ლო ბის უზარ მა ზა რი მუ ზე უ მი აეგოთ. 
ეს ის კი ე ვი ა, რო მელ საც ასე თი ინ ტენ სი ვო ბით და და უნ დობ
ლო ბით ებ რ ძ ვი ან თა ნა მედ რო ვე ფა შის ტე ბი, რუ სე თის მმარ
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თ ვე ლო ბი თი სის ტე მის და მა თი ვე წი თე ლი არ მი ის სა ხით. ეს 
ფაქ ტი რამ დე ნა დაც ჯი უ ტი ა, იმ დე ნად  ირო ნი უ ლი ა.

ის, რომ ასე ცხოვ რე ბა არ შე იძ ლე ბა ყვე ლა სათ ვის ნა
თე ლი ა, მაგ რამ აქ ვე იბა დე ბა კითხ ვა, მაშ რო გორ ღა უნ და 
იცხოვ რო. ამა ზე პა სუ ხი გა ვა რუ ხინს არ აქვს. მან ის იცის 
თუ რო გორ არ უნ და იცხოვ რო, რო მე ლიც უკ ვე თა ვის თა
ვად იმის ფორ მუ ლაა თუ რო გორ უნ და იცხოვ რო. რღვე ვის 
ენერ გია ასე ვე შე იძ ლე ბა იყოს ერ თი კე თილ შო ბი ლუ რი იდე
ის ირ გ ვ ლივ გა ერ თი ა ნე ბა. შემ თხ ვე ვი თი არ იყო  ფილ მის 
დას რუ ლე ბამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე ბერ ლი ნის კე დე ლი 
და ინ გ რა. ბუ ნებ რი ვი ა,  ეს ეპო ქა ლუ რი მოვ ლე ნა ნა მუ შე ვარ
შიც აისა ხა. ამას წინ უძღო და ჩა უ შეს კუს დიქ ტა ტო რუ ლი რე
ჟი მის და ცე მა, რა მაც კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა, რომ ასე 
ცხოვ რე ბა არ შე იძ ლე ბა და წარ მო უდ გე ნე ლი ა.

მანუელაჩერნატი,
დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

ბუქარესტის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი

„ოდესა ცეცხლშია“ - რუმინული სრულმეტრაჟიანი 
ფილმი, რომელსაც ადევს ცენზურა

1918 წელს, ბრეს ტ  ლი ტოვ ს კის სამ შ ვი დო ბო ხელ შეკ
რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ცი ის თ ვის გა მოს ვ ლა ში, ლე ნინ მა თქვა: 
„ისტორია გვას წავ ლის, რომ მშვი დო ბა არის სა ო მარ მოქ
მე დე ბა თა შეწყ ვე ტა ომის დროს, ხო ლო ომი, რა ღაც უკე თე
სი მშვი დო ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა ა“. მას შემ დეგ, ორ ჯერ, 
პირ ვე ლად 1938 წელს, რო დე საც სტა ლინ მა ხე ლი მო ა წე რა 
სა ი დუმ ლო ხელ შეკ რუ ლე ბას ჰიტ ლერ თან და მე ო რედ, სა მი 
თვის წინ,  რუ სე თი მიჰ ყ ვა იმ სა ში ნელ პრინ ციპს, რომ ლის 
მი ზა ნი იყო ჩვე ნი კონ ტი ნენ ტის დაპყ რო ბა. 

1945 წლის 1 იან ვ რის დი ლის სა ა თებ ში, რუ მი ნე თის დე
და ქა ლაქ ბუ ქა რეს ტ ში, ყო ფილ მა პრე მი ერ მი ნის ტ რ მა იულიუ 
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მა ნი უმ, გლეხ თა პარ ტი ის პრე ზი დენ ტ მა, უმას პინ ძ ლა სა გან
გე ბო შეხ ვედ რას ავე რელ ჰა რი მან თან, რო მე ლიც იყო აშ შ 
ის ელ ჩი მოს კოვ ში, გე ნე რალ კორ ტ ლენდ ვა ენ რ. სკა ი ლერ
თან, რო მე ლიც იყო მო კავ ში რე თა სა კონ ტ რო ლო კო მი სი ის 
ამე რი კე ლი წევ რი და ბერ ტონ ბე რის თან, აშ შ ის ელ ჩ თან 
რუ მი ნეთ ში. თა ნა მო სა უბ რე ე ბის პო ლი ტი კუ რი გუ ლუბ რ ყ ვი
ლო ბი თა და ფა რი სევ ლუ რი სიმ შ ვი დით შეძ რ წუ ნე ბულ მა მო
ხუც მა იულიუ მა ნი უმ გა აფ რ თხი ლა ისი ნი: „გევედრებით, არ 
ითა მა შოთ ამ ვე ლუ რი იმ პე რი ა ლის ტე ბის თა მა ში, ეს აზი უ რი 
საწყო ბე ბი, რომ ლე ბი თაც „დატბორილია“ ევ რო პა თქვე ნი 
ქვეყ ნის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ფორ დის მან ქა ნე ბით. თუ რუ სუ
ლი იმ პე რი ა ლიზ მი დარ ჩე ბა ად გილ ზე და თუ ევ რო პის ნა ხე
ვარ ზე მე ტი, მათ შო რის ბალ კა ნე თი დარ ჩე ბა მის გან კარ გუ
ლე ბა ში, გთხოვთ, ელ ჩო ჰა რი მან, ჩე მი სა ხე ლით უთხა რით 
პრე ზი დენტ ტრუ მენს, რომ ის აგებს პა სუხს მე3 მსოფ ლიო 
ომის დაწყე ბა ზე. ჩე მი პარ ტია ვერ და ე თან ხ მე ბა მოს კო ვის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ ლე ბიც ყო ველ გ ვა რი გა რან ტი ის გა
რე შე გვტო ვებს რუ სე თის შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ. ჩვენ არ შეგ
ვიძ ლია თვით მ კ ვ ლე ლო ბა“. 

იული უს მა ნი უს წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა ახ და. ერ თი წლის 
შემ დეგ მას სა მუ და მო პა ტიმ რო ბა მი უ სა ჯეს და და ი ღუ პა სი
გე ტის ცი ხე ში, რუ მი ნე თის პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი 
ელი ტის გა ნად გუ რე ბის ად გილ ზე, ხო ლო კონ ტი ნენ ტი მო იც
ვა „შავმა ჭირ მა“. რუ მი ნელ მა პო ლი ტი კოს მა ვერ გან ჭ ვ რი ტა 
ის, რომ ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის შემ დეგ უახ ლე სი ის ტო რია უხე
შად, ყალ ბი სიტყ ვე ბით გა და ი წე რე ბო და კო მუ ნის ტუ რი პრო
პა გან დი სა და ცენ ზუ რის მი ერ, რომ ლის პირ ვე ლი მსხვერ პ
ლიც კი ნო იყო. რუ მი ნეთ ში 1944 წლამ დე გა მოშ ვე ბუ ლი ომის 
ფილ მე ბი ან სას ტი კად გა ნად გურ და, ან აკ რ ძა ლუ ლი იყო 
მა თი ჩვე ნე ბა. სრულ მეტ რა ჟი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი 
„რუმინეთი ებ რ ძ ვის ბოლ შე ვიზმს“ და „ჩვენს წმინ და ომს“, 
აგ რეთ ვე მხატ ვ რუ ლი ფილ მი „ოდესა ცეცხ ლ ში ა“, მტკი ცე ბუ
ლე ბე ბი წი თე ლი არ მი ის მი ერ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
ჩა დე ნი ლი სი სას ტი კე ე ბის შე სა ხებ, ახ ლა ხან გაქ რა. უახ ლო ე
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სი წარ სუ ლის მთე ლი თა ვე ბის წაშ ლით, ახ ლ შექ მ ნი ლი ძა ლა 
უკეთ აკონ ტ რო ლებ და აწ მ ყოს. კი ნო ის ტო რი კოს თა ახა ლი 
თა ო ბის ამო ცა ნაა სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ ს რუ ლე ბა და ევ
რო პუ ლი კი ნოს ის ტო რი ის აღ დ გე ნა იმ ად გილ ზე, რო მელ ზე 
ყოფ ნა საც იმ სა ხუ რებს. 

სამ წუ ხა როდ, დღეს დღე ო ბით მხო ლოდ დიდ კი ნო ინ
დუს ტ რი ებს შე უძ ლი ათ ომის ფილ მე ბის წარ მო ე ბა. ევ რო პის 
ამ სამ ხ რეთ აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში, ახა ლი სა ხის ცენ ზუ რა 
უშ ლის კი ნო რე ჟი სო რებს ხელს ეკ რან ზე გა მო ი ტა ნონ ის, რაც 
აკ რ ძა ლუ ლი იყო 1989 წლამ დე ან შემ დ გომ მძი მე წლებ ში. 
დღე ი სათ ვის პო ლი ტი კუ რი ცენ ზუ რა შეც ვა ლა ფი ნან სურ მა 
ან პო ლიტ კო რექ ტუ ლო ბის ბა რი ე რებ მა. აქამ დე ვერც ერ თ მა 
რე ჟი სორ მა ვერ გა ბე და ეკ რან ზე 1992 წლის სის ხ ლი ა ნი ბე სა
რა ბი ის ომის ჩვე ნე ბა. 

მარიანცუცუი,
პროფესორი, კინომცოდნე, 

ჰიპერიონის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

უმჯობესია გქონდეს ცუდი იმიჯი 
თუ საერთოდ არ გქონდეს?

რუ მი ნე ლე ბი ხში რად გა მოთ ქ ვა მენ უკ მა ყო ფი ლე ბას 
იმის თა ო ბა ზე, რომ ისი ნი ზე რე ლედ და ნე გა ტი უ რად არი
ან წარ მოდ გე ნი ლი და სავ ლურ და ამე რი კულ პრე სა ში, ლი
ტე რა ტუ რა სა და ფილ მებ ში. მე20 სა უ კუ ნე ში მთავ რო ბე ბი 
ან, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, მე ფე ე ბიც კი იყ ვ ნენ ფილ მის შექ მ ნის 
პრო ცეს ში ჩარ თულ ნი და ეს არ ეხე ბო და მხო ლოდ დო კუ
მენ ტურ ფილ მებს, რაც აძ ლევ და მათ სა შუ ა ლე ბას ხე ლი შე
ეწყოთ რუ მი ნე თის თ ვის შე სა ფე რი სი იმი ჯის შექ მ ნა ში. ამ
გ ვა რად, პირ ვე ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი „რუმინეთის 
და მო უ კი დებ ლო ბა“ (1912, გრი გო რე ბრე ზე ა ნუ, არის ტი დე 
დე მეტ რი ა დე), რო გორც სა თა უ რი დან ჩანს, ასა ხავს და მო უ



51

კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბას 1878 წელს, შე იქ მ ნა მე ფე კა როლ 
Iის მხარ და ჭე რით, რო მე ლიც თა ვა დაც ფი გუ რი რებს ფილ
მ ში ჯა რი სა და ეროვ ნუ ლი თე ატ რის ზო გი ერთ მსა ხი ობ თან 
ერ თად და ფილ მი დი დი წარ მა ტე ბით სარ გებ ლობ და რო
გორც ტრან სილ ვა ნი ა სა და ბუ კო ვი ნა ში ავ ს ტ რი ა უნ გ რე თის 
მმარ თ ვე ლო ბის ქვეშ, აგ რეთ ვე საზღ ვარ გა რეთ 1918 წლამ დე. 
მე ო რე მხრივ, რუ მი ნელ მა თაღ ლით მა და ძვირ ფა სე უ ლო ბის 
ქურ დ მა ჯორ ჯე მა ნო ლეს კუმ (18711908) თა ვი სი წვლი ლი შე
ი ტა ნა გერ მა ნი ა ში, საფ რან გეთ სა და აშ შ  ში ფილ მე ბის გა და
ღე ბა ში, რომ ლებ მაც წარ მო ა ჩი ნეს რუ მი ნე ლის იმი ჯი, რო
გორც არის ტოკ რა ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი და სენ ტი მენ ტა ლუ რი 
თაღ ლი თი სა. ცხა დი ა, არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს ბრემ სტო კე
რის რო მა ნი „დრაკულა“ (1897), რო მე ლიც  კი ნო ში ყვე ლა 
დრო ის მე ო რე ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი პერ სო ნა ჟის 
წყა რო იყო.

თუმ ცა სა კითხა ვი ა, უმ ჯო ბე სია თუ არა ნე გა ტი უ რი იმი
ჯი, ვიდ რე მი სი სა ერ თოდ უქონ ლო ბა. მი მაჩ ნი ა, რომ სჯობს 
გქონ დეს იმი ჯი, თუნ დაც უარ ყო ფი თი, ვიდ რე სა ერ თოდ არ 
არ სე ბობ დე უნი ვერ სა ლურ სამ ყა რო ში. იმა ვეს ადას ტუ რებს 
ფილ მ ში „სიყვარული პირ ვე ლი კბე ნით“ (1979, სტენ დრა გო
ტი)  თა ვად დრა კუ ლას ნათ ქ ვა მიც: “ჩემ გა რე შე ტრან სილ
ვა ნია ისე თი ვე სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, რო გორც ბუ ქა რეს ტი ... 
ორ შა ბათს ღა მით“.
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თეოხატიაშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

საულის ვაჟი - ვერარტიკულირებული ტკივილის 
„ბარბაროსული“ გამოხატვა

მე ო ცე სა უ კუ ნემ, რო მელ შიც ემან სი პა ცი ის ცნე ბა სა და 
ჰუ მა ნიზ მ ზე და ფუძ ნე ბულ მო დერ ნუ ლო ბის იდე ას თით ქოს 
ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლად უნ და შეს ხ მო და ხორ ცი, იმავ დ
რო უ ლად წარ მოშ ვა, ძვე ლი ტი რა ნი ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
იდე ო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე
ბი ახ ლე ბუ რი, უსა ხო და ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბო რო ტე ბით, 
რა საც ჰა ნა არენ დ ტი ბო რო ტე ბის ბა ნა ლუ რო ბას უწო დებს. 
ჰო ლო კოს ტი იქ ცე ვა მე ო ცე სა უ კუ ნის ადა მი ა ნის ერ თ ერთ 
ყვე ლა ზე შემ ზა რავ და მას შ ტა ბურ გა მოც დი ლე ბად, რომ ლის 
გად მო ცე მა  ადორ ნოს ტერ მი ნი რომ გა მო ვი ყე ნოთ  შე საძ
ლე ბე ლია მხო ლოდ „ბარბაროსული“ ენით. „აუშვიცის მე რე 
პო ე ზი ის წე რა არის ბარ ბა რო სო ბა/ შე უძ ლე ბე ლი“ ნიშ ნავს 
არა იმ დე ნად იმას, რომ ჰო ლო კოს ტის რეპ რე ზენ ტი რე ბა შე
უძ ლე ბე ლია ან შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ლინ გ ვის ტუ რი სი
ჩუ მით ან დაც უბ რა ლოდ ამო რა ლუ რია  რო გო რა დაც ხში
რად არის წა კითხუ ლი, არა მედ იმას, რომ შე საძ ლე ბე ლია 
მხო ლოდ უხე ში, შე მა წუ ხე ბე ლი, უხერ ხუ ლო ბის შემ ქ მ ნე ლი 
ენით. 

უნ გ რე ლი რე ჟი სო რის, ლას ლო ნე მე შის „საულის ვა ჟი“ 
ამ გ ვა რი წე რის შე სა ნიშ ნა ვი ნი მუ ში ა. რე ჟი სო რი აუშ ვი ცის 
ტრა გე დი ის გად მო სა ცე მად არ მი მარ თავს დრა მა ტურ გი უ
ლად დატ ვირ თულ ნა რა ტივს; ამის თ ვის ის ყვე ლა კი ნე მა
ტოგ რა ფი ულ კომ პო ნენტს ისე გა მო ი ყე ნებს, რომ დის კომ
ფორ ტი შე გიქ მ ნას: 
1. აუშ ვი ცის ჯო ჯო ხე თუ რი რუ ტი ნა და ძა ბუ ლი, შე უ ნე ლე ბე ლი 

ტემ პით აისა ხე ბა, რო მე ლიც არ გაძ ლევს ამო სუნ თ ქ ვის 
სა შუ ა ლე ბას და სუ ლის შე ხუთ ვი სა თუ თავ ბ რუს ხ ვე ვის 
შეგ რ ძ ნე ბას გი ტო ვებს. 
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2. კად რ ში მოქ მე დე ბა უკა ნა პლან ზეა გა და ტა ნი ლი, გა მო
სა ხუ ლე ბა გადღაბ ნი ლი, მა ყუ რე ბე ლი და ძა ბუ ლი ცდი
ლობს, გა არ ჩი ოს, რა ხდე ბა იქ, უკან. 

3. ერ თა დერ თი ფო კუ სი რე ბუ ლი პერ სო ნა ჟია ზონ დერ
კო მან დო სა უ ლი, რომ ლის ნერ ვი ულ მოძ რა ო ბებს 
„აკიდებული“ ექ ს პ რე სი უ ლი კა მე რა მა ყუ რე ბელ შიც ფო
რი აქს იწ ვევს. 

4. არა დი ე გე ტუ რი ხმა/ ხ მა უ რე ბი ქა ო სუ რი, ფრაგ მენ ტუ ლი და 
მო ზუ ზუ ნე ა.
ამ ხერ ხე ბით იბა დე ბა „ჰოლოკოსტის ბუტ ბუ ტი“, 

„ბარბაროსული“ ენა, რომ ლი თაც ლას ლო ნე მე ში ქმნის ტო
ტა ლუ რი გა ნად გუ რე ბის, აბ სო ლუ ტუ რი დეს ტ რუქ ცი უ ლო ბის 
სუ რათს, სა დაც ყვე ლა ფე რი ქა ოს შია გახ ვე უ ლი. 
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ხელოვნებათმცოდნეობა
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ეკატერინებაღდავაძე,
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ძალაუფლება და ორნამენტის კატეგორიები

მოხ სე ნე ბის მი ზა ნი ა, ორ ნა მენ ტის თე ო რი ის ჭრილ ში გან
ვი ხი ლოთ, თუ რო გორ ხდე ბა ძა ლა უფ ლე ბი სად მი და მო კი
დე ბუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა სხვა დას ხ ვა ეპო ქის ხე ლოვ ნე ბის ნი
მუ შებ ში.

მოხ სე ნე ბის თე ო რი უ ლი ნა წი ლი მო ი ცავს ორ ნა მენ ტის 
თე ო რე ტი კოს გ. ზემ პე რის, ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ე. გომ ბ რი
ხის და ფი ლო სო ფოს ჟ. დე რი დას ორ ნა მენ ტის თე ო რი ე ბის 
გა აზ რე ბის ფონ ზე ორ ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბი სა და მა თი გა
მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ ვას კონ კ რე ტუ ლი ნა მუ
შევ რე ბის ანა ლი ზის დროს. 

ან თ რო პო ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ფონ ზე, ორ
ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბის მიგ რა ცი ას და მა სა ლა ში ლო გი კუ რი 
სტრუქ ტუ რის აპ რი ო რი მო ცე მუ ლო ბას გ. ზემ პე რის პრაქ ტი
კუ ლი ეს თე ტი კა ავ ლენს. ე. გომ ბ რი ხის ორ ნა მენ ტის თე ო რია 
წეს რი გის აპ რი ო რულ შეგ რ ძ ნე ბას გუ ლის ხ მობს, რომ ლის
გა ნაც მომ დი ნა რე ობს ადა მი ა ნის ჩვე ვა და რომ ლის ფონ
ზეც წეს რი გი სა და უწეს რი გო ბის დი ქო ტო მია იშ ლე ბა. ორ
ნა მენ ტის უკი დე გა ნო ბა ში ჩარ თ ვის თე მას ხსნის ჟ. დე რი დაც 
„მიზანაბიმის“ (წყვდიადში მოქ ცე ვა) ცნე ბით და კო ლო ნა/ კო
ლო სის დი ა ლექ ტი კის ფონ ზე „ეკონომიმეზისის“ კონ ცეფ ცი ა
ზე მი უ თი თებს.  

ორ ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბი, რო გო რე ბი ცაა წე სი, ჩარ ჩო, 
რი გი, წეს რი გი, რიტ მი, ზო მა და მეტ რი, სე რი უ ლო ბა და პა
ტერ ნუ ლო ბა, ვლინ დე ბა ან ტი კურ არ ქი ტექ ტუ რა ში, კერ ძოდ, 
კი ბერ ძ ნულ ორ დერ ში (ორდერ წეს დე ბა/ წეს რიგს ნიშ ნავს). 
ან ტი კურ ორ დე რებ ში მოქ მე დებს გარ კ ვე უ ლი დად გე ნი ლი 
კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც წეს რიგს ქმნის. ნე ბის მი ერ ორ დერს 
ახა სი ა თებს რიტ მუ ლო ბა (სვეტებისა და სხვა ელე მენ ტე ბის 
რიტ მუ ლი გან მე ო რე ბა), სე რი უ ლო ბა (ცალკეული მსგავ სი 
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ელე მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა), ზო მა (ელემენტების პრო პორ ცი
უ ლი ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბა) და ასე ვე ამ ორ დე რე ბის სტრუქ
ტუ რა იერარ ქი უ ლი პრინ ცი პით იგე ბა. ამ დე ნად, ან ტი კუ რი 
არ ქი ტექ ტუ რის სტრუქ ტუ რა ორ ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბით 
იგე ბა. რო მა ულ არ ქი ტექ ტუ რა ში გან სა კუთ რე ბუ ლად იკ ვე
თე ბა იერარ ქი უ ლო ბის პრინ ცი პი. რო მა უ ლი სვე ტის / ბურ
ჯის / კო ლო ნის წარ მო შო ბა სა ვა რა უ დოდ უკავ შირ დე ბა ე.წ. 
ფას ცი ას, რო მე ლიც შე კო ნი ლი ღე რო ე ბი სა და ნა ჯა ხი სა გან 
შედ გე ბო და და ეტ რუს კულ  რო მა ულ კულ ტუ რა ში ძა ლა უფ
ლე ბის სიმ ბო ლოს წარ მო ად გენ და.

ორ ნა მენ ტის ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი კა ტე გო რი ე ბი რომ 
ყვე ლა ეპო ქა ში ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა დარ გ ში ვლინ დე ბა, 
კარ გად ჩანს თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის ანა ლი
ზის შე დე გად. ამის გათ ვალ სა ჩი ნო ე ბი სათ ვის ჩვენ გან ვი ხი
ლავთ პ. ოცხე ლი სა და თა ნა მედ რო ვე გერ მა ნე ლი არ ტის ტის, 
პ. მო ე ნი გის რამ დე ნი მე ნა მუ შე ვარს, რო მელ თა ანა ლი ზი 
ცხად ყოფს ორ ნა მენ ტის პრინ ცი პე ბი სა და კა ტე გო რი ე ბის გა
მო ყე ნე ბას და წარ მო ა ჩენს მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას ძა ლა
უფ ლე ბის თე მი სად მი. 

ამ გ ვა რად, ორ ნა მენ ტის კა ტე გო რი ე ბი უნი ვერ სა ლუ რი ა, 
ხე ლოვ ნე ბის ნე ბის მი ერ დარ გ ში მოქ მე დებს და გარ კ ვე ულ
წი ლად ასა ხავს ხე ლო ვა ნის, სა ზო გა დო ე ბის, ეპო ქის ძა ლა
უფ ლე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას.
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ნატოგენგიური,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი

ომის დეჰეროიზაცია ქართულ საბჭოთა 
მოდერნიზმის ეპოქის ქანდაკებაში

(ვაჟა მელიქიშვილის ხსოვნის კუბი სენაკში)

„დიდი ომი ...  სტი ქი ურ ძა ლას ემ ს გავ სე ბა, დი დი წარ ღ
ვ ნის ტო ლი ა“  წერ და მო ქან და კე ვა ჟა მე ლი ქიშ ვი ლი, რო
ცა „ხსოვნის კუბს“ ქმნი და. „ხსოვნის კუ ბი“, რო გორც მე ო რე 
მსო ფი ლო ომი სად მი მიძღ ვ ნი ლი მე მე ო რი ა ლი, სა ქარ თ ვე
ლოს პა ტა რა ქა ლაქ სე ნაკ ში და იდ გა ჯერ კი დევ საბ ჭო თა პე
რი ოდ ში (19771982), თუმ ცა მას ში გა მოვ ლე ნი ლი ომის გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლი, „არასაბჭოური“ ხედ ვა აშ კა რად ჩანს. ჩვენ ამ 
და ვიწყე ბულ მო ნუ მენ ტ ზე ვა მახ ვი ლებთ ყუ რადღე ბას. მას 
გან ვი ხი ლავთ იმ მე მო რი ა ლუ რი ქან და კე ბე ბის კონ ტექ ს ტ
ში, რო მე ლიც საბ ჭო თა პე რი ო დის სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნა 
და მი ეძღ ვ ნა მე ო რე მსოფ ლიო ომის (საბჭოთა კავ შირ ში 
 „დიდ სა მა მუ ლო ომის“ სა ხელ წო დე ბით ცნო ბი ლი). ისეთ 
იდე ო ლო გი ურ ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც საბ ჭო თა კავ ში რი იყო, 
ომის თე მაც მკაც რად რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი გახ და და მი
სი იდე ო ლო გი ის თ ვის მი სა ღე ბი ასახ ვა, ყვე ლა ზე თვალ სა
ჩი ნოდ ომი სად მი მიძღ ვ ნილ მე მო რი ა ლურ სკულ პ ტუ რა ში 
გა მოვ ლინ და. საბ ჭო თა იდე ო ლო გი ურ ხე ლოვ ნე ბა ში ომი
სად მი მიძღ ვ ნი ლი მო ნუ მენ ტე ბის თე მე ბი  გმი რი საბ ჭო თა 
ჯა რის კა ცის სა ხე, მტრის მი მართ ულ მობ ლო ბა, გმი რუ ლი 
წარ სუ ლი, გა მარ ჯ ვე ბის პა თო სი, საბ ჭო თა მო დერ ნიზ მის 
ეპო ქის ქარ თულ ქან და კე ბა ში (მ. ბერ ძე ნიშ ვი ლი, ე. ამა შუ
კე ლის მო ნუ მენ ტე ბი) გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აქ ცენ ტე ბით იც ვ ლე ბა. 
ვა ჟა მე ლი ქიშ ვი ლის ხსოვ ნის კუბ ში კი არა მხო ლოდ იდეა 
და ში ნა არ სი, არა მედ გა მო სახ ვის ფორ მაც მკვეთ რად ახ ლე
ბურ მხატ ვ რულ ხედ ვა ში ხორ ც შეს მუ ლი წარ მოგ ვიდ გე ბა.
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ირმადოლიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის სამეცნიერო

კვლევითი ინსტიტუტი

საოკუპაციო ხაზთან

ომე ბი, ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბი, პან დე მი ე ბი ყო ველ
თ ვის რჩე ბა კა ცობ რი ო ბის უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვე ბად. გა მო
ნაკ ლი სი, ამ მხრივ, არც XXI  სა უ კუ ნე აღ მოჩ ნ და. გა სუ ლი 
სა უ კუ ნის 90იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლომ 
ურ თუ ლე სი პე რი ო დე ბი გან ვ ლო   რამ დე ნი მე ომი, ოკუ პი
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი, მავ თულ ხ ლარ თე ბით გავ ლე ბუ ლი 
„საზღვრები“, დაც ლი ლი სოფ ლე ბი და ქა ლა ქე ბი, ათე ულ 
ათა სო ბით დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა, ოკუ პან ტი სა ხელ მ წი ფოს 
მი ერ და წე სე ბუ ლი თვით ნე ბუ რი რე ჟი მე ბი მო ქა ლა ქე ებ ზე 
მუდ მი ვი ზე წო ლით სა ო კუ პა ციო ხა ზის ორი ვე მხა რეს. მცო
ცა ვი ოკუ პა ცი ა, რო მე ლიც დღე საც ჩვე ნი  რე ა ლო ბის შე მად
გე ნე ლი ა.

ადა მი ა ნე ბის ტრა გი კუ ლი ის ტო რი ე ბით გა ჯე რე ბუ ლი უახ
ლე სი წარ სუ ლი დღეს უკ რა ი ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე
ნე ბით გა ცოცხ ლ და. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი ომის 
მიმ დი ნა რე ო ბის თვით მ ხილ ვე ლებს გვხდის  თვალს ვა დევ
ნებთ ტე ლე ეკ რა ნე ბი დან, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით, პირ და
პირ ეთერ ში.  მსგავ სი გა მოც დი ლე ბა კა ცობ რი ო ბას აქამ დე  
არ ჰქო ნი ა. 1992 ან 2008 წელს რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომე
ბის დროს ინ ფორ მა ცი ის მსგავ სად გავ რ ცე ლე ბა გა ზი ა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა რომ ყო ფი ლი ყო, დღეს, სა ვა რა უ დოდ, სხვა 
რე ა ლო ბა ში ვიცხოვ რებ დით და, სა ვა რა უ დოდ, არც რუ სეთ 
უკ რა ი ნის ომი იქ ნე ბო და  ასო ბით და ათა სო ბით მსხვერ პ
ლით. 

სა ო მარ ვი თა რე ბა შიც სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო
ბით დად გე ნი ლი რე გუ ლა ცი ე ბი მოქ მე დებს და ყვე ლა სფე
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როს მო ი ცავს. მათ შო რი საა კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა: 
ძეგ ლე ბი, ობი ექ ტე ბი, მუ ზე უ მე ბი. 1954 წლის ჰა ა გის კონ ვენ
ცია შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის შემ თხ ვე ვა ში კულ ტუ რულ 
ფა სე უ ლო ბა თა დაც ვის შე სა ხებ და მი სი ოქ მე ბი (1954 და 1999)  
ად გენს მხა რე თა პა სუ ხის მ გებ ლო ბებს მსგავს ვი თა რე ბა ში. 
მაგ რამ რა ხდე ბა სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის შემ დეგ? ჩვენს 
სი ნამ დ ვი ლე ში რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი და სახ ლე ბე
ბი ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში „საოკუპაციო ხა ზი თა ა“ გა მიჯ ნუ ლი. 
ქვეყ ნის ოკუ პი რე ბულ ნა წილ ში სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის გა და ად გი ლე ბა აკ რ ძა ლუ ლი ა. იქ მიმ დი ნა რე პრო
ცე სებ ზე წვდო მა მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის მო ნა წი ლე ო ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. მძი მე ვი თა რე ბაა ე.წ. 
„საოკუპაციო ხაზ თან“  მცო ცა ვი ოკუ პა ცი ის, მო ქა ლა ქე თა 
გა ტა ცე ბის, დატყ ვე ვე ბი სა და სხვა დას ხ ვა ინ ცი დენ ტ თა ჩათ
ვ ლით.

2008 წლის აგ ვის ტოს რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს ომის შემ
დეგ სო ფელ ოძის ში (დუშეთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) მდე ბა რე,  
XIX სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბის, მა მა შ ვი
ლის, გი ორ გი და და ვით ერის თა ვე ბის სახ ლ  მუ ზე უ მი სა ო
კუ პა ციო ხა ზი დან 500 მეტ რ ში აღ მოჩ ნ და, XIX  სა უ კუ ნის და
საწყის ში აგე ბულ ერის თა ვე ბის სა სახ ლე ში (კულტურული 
მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლი) მუ ზე უ მი 1961 წლი დან ფუნ ქ ცი ო ნი
რებს და ერის თა ვე ბის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წე ო ბის ამ სახ
ველ უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო კო ლექ ცი ებს აერ თი ა ნებს.

რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შეა სა ო კუ პა ციო ხაზ თან მდე ბა
რე მუ ზე უ მი? რა გა მო არ ჩევს მას სხვა თა გან? რო გო რია მი სი  
რო ლი და მნიშ ვ ნე ლო ბა? 
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ეკატერინაკენიგსბერგი,
ბელარუსის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის 

ასოცირებული პროფესორი

იაპონური თანამედროვე ხელოვნების 
ტრიენალეების გლობალური და ლოკალური 

კონტექსტი

იაპო ნი ა ში თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის მრა ვა ლი მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბა იმარ თე ბა, რო გო რე ბი ცაა „Setouchi 
Triennale“, „Ichihara ArtxMix“, „EchigoTsumari Art Trien
nale“, „OkuNoto Triennale“, „The Northern Japan Alps Art 
Festival“. ფრამ კი ტა გა ვა, ამ ხუ თი ტრი ე ნა ლეს გე ნე რა ლუ რი 
დი რექ ტო რი, რო მელ საც  მრა ვალ წ ლი ა ნი და წარ მა ტე ბუ ლი 
გა მოც დი ლე ბა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო კულ
ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მარ თ ვა ში, იწ ვევს კუ რა ტო რებს 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მო ფე ნე ბი სა თუ პრო ექ ტე ბის თ ვის და 
კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
ხე ლო ვა ნე ბის მო ნა წი ლე ო ბას.

„EchigoTsummari Art Triennale“ 2000 წლით თა რიღ
დე ბა. ფრამ კი ტა გა ვა მი იჩ ნევს, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: 
„უნივერსალური სივ რ ცის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სივ რ ცე ე ბის 
აღ მო ჩე ნა ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის სა შუ ა ლე ბით, რომ ლე ბიც 
სა ბო ლო ოდ ხსნი ან ეჩი გო ცუ მა რის რე გი ო ნის მო მა ვალს“. 

„Setouchi Triennale“ს კუ რა ტო რუ ლი გუნ დი სა და მოწ
ვე უ ლი მხატ ვ რე ბის მი სიაა გა მო ავ ლი ნონ და გა მოკ ვე თონ 
თი თო ე უ ლი კუნ ძუ ლის უნი კა ლუ რო ბა და ინ დი ვი დუ ა ლუ
რო ბა რე გი ონ სა და იაპო ნი ის ში გა ზღვის მიმ დე ბა რე კუნ ძუ
ლებ ზე. ფრამ კი ტა გა ვა „სეტუჩის ტრი ე ნა ლეს“ „ჩვენი დნმის 
აღ მო სა ჩენ მოგ ზა უ რო ბას“ უწო დებს.

„Ichiara ArtxMix“, რო მე ლიც 2014 წელს და იწყო, მიჩ ნე
უ ლია რო გორც ხე ლოვ ნე ბის ახა ლი სა ხე ო ბის ფეს ტი ვა ლი, 
სა დაც თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა ჰარ მო ნი უ ლად ერ წყ მის 
გა რე მოს: ბუ ნე ბა და ტრა დი ცი ა, შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ის
ტო რი ა, კულ ტუ რა და სარ კი ნიგ ზო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, რო მე
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ლიც ტრი ე ნა ლეს ცენ ტ რებ ს / ლო კა ცი ებს აერ თი ა ნებს.
„OkuNoto Triennale“, რო მე ლიც 2017 წლი დან იმარ თე ბა, 

იაპო ნი ის იზო ლი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის ად გი ლობ რივ სა ზო
გა დო ე ბა სა და თა ნა მედ რო ვე ხე ლო ვა ნებს შო რის ურ თი ერ
თ ქ მე დე ბის იდე ას ეფუძ ნე ბა და თავს იმ კ ვიდ რებს რო გორც 
ხე ლოვ ნე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფეს ტი ვა ლი მსოფ ლი ოს  
უკი დუ რეს ნა წილ ში.

„The Northern Japan Alps Art Festival“, რო მე ლიც აგ რეთ
ვე 2017 წლი დან იმარ თე ბა, მიზ ნად ისა ხავს ქა ლაქ ომა ჩის 
(ნაგანოს პრე ფექ ტუ რა) შე მო გა რე ნის ხიბ ლის აღ დ გე ნა სა და 
გა მო ცოცხ ლე ბას თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის მრა ვალ ფე
რო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

ამ გ ვა რად, ხუ თი ვე ტრი ე ნა ლეს აერ თი ა ნებს ად გი ლობ
რი ვი კონ ტექ ს ტი და თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბა. ცნო ბი ლი 
კუ რა ტო რე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი და რე გუ ლა რუ ლად ჩა ტა რე
ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
დამ თ ვა ლი ე რე ბელ თა დიდ რა ო დე ნო ბას იზი დავს, ხელს 
უწყობს ტე რი ტო რი ე ბის კულ ტუ რულ და ეკო ნო მი კურ გან
ვი თა რე ბას. ქვეყ ნის შე მოქ მე დე ბი თი თე მე ბი ხე ლოვ ნე ბის 
გლო ბა ლუ რი მსჯე ლო ბის ნა წი ლი ხდე ბა. 

ანაკლდიაშვილი
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

ხელოვნება „წინასწარმეტყველებს“

(ლია ბაგრატიონის გამოფენა „ვარდნის საშიშროება“)

მოხ სე ნე ბა ში გან ხი ლუ ლია თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი 
არ ტის ტის  ლია ბაგ რა ტი ო ნის გა მო ფე ნა „ვარდნის სა შიშ
რო ე ბა“, რო მე ლიც 2021 წლის დე კემ ბერ ში თბი ლის ში გა ი
მარ თა. გა მო ფე ნის კონ ცეფ ცია ე.წ. რბი ლი ქან და კე ბის პრინ
ციპს ეფუძ ნე ბა. 

„რბილი ქან და კე ბა“ სი ახ ლე რო დია თა ნა მედ რო ვე 
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მსოფ ლიო სა ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე ში; და სავ ლურ ხე ლოვ ნე
ბა ში მი სი უამ რა ვი ნი მუ ში არ სე ბობს, თუმ ცა ლია ბაგ რა ტი ო
ნი ამ სფე რო ში სრუ ლი ად ახალ კონ ცეპ ტუ ა ლურ  საზ რი სობ
რივ შრეს ხსნის. 

არ ტის ტი თა ვად მა სა ლას „ამეტყველებს“ და მის სირ ბი
ლეს გა მო ფე ნის კონ ცეფ ცი ის / საზ რი სის სა ფუძ ვ ლად აქ ცევს. 
ერ თი შე ხედ ვით, სრუ ლი ად რე ა ლუ რად წარ მოდ გე ნილ რუ
ხი ფე რის პა რა ლო ნი სა გან დამ ზა დე ბულ სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
ნივ თებს (სკამები, მა გი და, სა ვარ ძე ლი, კი ბე და სხვ.) და
კარ გუ ლი აქვთ ფუნ ქ ცი ა; ისი ნი არ სე ბო ბენ, მაგ რამ მათ ვერ 
გა მო ი ყე ნებ. მა სა ლის სირ ბი ლის გა მო, მნახ ველ ში არამ დ
გ რა დო ბის, აბ სურ დუ ლო ბის, მერ ყე ო ბის და, შე სა ბა მი სად, 
ვარ დ ნის გან ც დას ბა დებს.

ამ ინ ს ტა ლა ცი ე ბის სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ, მო რა ლურ 
 ფ სი ქო ლო გი ურ ჭრილ ში გან ხილ ვა წარ მო ა ჩენს, რომ არ
ტის ტი მიგ ვი თი თებს უკა ნას კ ნელ რამ დე ნი მე ათ წ ლე ულ ში 
სა ზო გა დო ე ბა ში გა ბა ტო ნე ბულ მოქ ნი ლო ბა ზე, ინ ს ტი ტუ ცი ა
თა „სირბილეზე“, მოჩ ვე ნე ბით ლო ი ა ლო ბა სა და უფ ლე ბა თა 
და თა ვი სუფ ლე ბა თა ფორ მა ლურ დაც ვა ზე, რაც სი ნამ დ ვი
ლე ში კა ცობ რი ო ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბულ მა რა დი ულ ღი
რე ბუ ლე ბა თა შე სუს ტე ბას, ან სუ ლაც გა უქ მე ბას ნიღ ბავს და, 
სა ბო ლო ოდ, ძა ლა უფ ლე ბის პრობ ლე მას წა მოს წევს წინ. ლ. 
ბაგ რა ტი ო ნი მე ტა ფო რუ ლად ასა ხავს თა ნა მედ რო ვე სა ზო
გა დო ე ბის ამ მდგო მა რე ო ბას და მის უსას რუ ლო ვარ დ ნას, 
და ცე მას აფიქ სი რებს, რაც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, ვთქვათ, 
რომ არ ტის ტი ამ ინ ს ტა ლა ცი ე ბით, ერ თი მხრივ, პოს ტ მო
დერ ნიზ მი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ „კრიზისის კონ ს ტა ტა ცი
ას“ ახ დენს, მე ო რე მხრივ კი, ამ მდგო მა რე ო ბი დან გა მო სა
ვალ საც გვთა ვა ზობს, რი თაც პოს ტ მო დერ ნიზ მის ფარ გ ლებს 
სცდე ბა და ახა ლი პა რა დიგ მის – მყარ ღი რე ბუ ლე ბა თა მო
ხელ თე ბი სა და დამ კ ვიდ რე ბის ჩა ნა სა ხებ საც მო ნიშ ნავს. ამ 
მხრივ, ეს ნა მუ შე ვა რი ერ თ გ ვა რად „წინასწარმეტყველებდა“ 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პა რა დიგ მის ცვლი ლე ბას, რაც გაცხად და 
კი დეც უკ რა ი ნის ომის ფონ ზე არ სე ბუ ლი მსოფ ლიო წეს რი
გის რღვე ვით. 
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დავითნიორაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, 

ქართველოლოგიური სახლის მკვლევარი

ბუნების დამორჩილების იდეა
1920-1930-იანი წლების ქართულ საბჭოთა 

ხელოვნებაში

(ზაჰესის მშენებლობის მაგალითზე)

ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცია  პრო პა გან დის ტუ ლი საბ ჭო თა ხე
ლოვ ნე ბის ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი თე მა იყო. მას შ ტა ბუ რი 
მშე ნებ ლო ბე ბი სა უ კე თე სოდ გა მო ხა ტავ და „საბჭოთა ადა მი
ა ნის“ მი ერ ბუ ნე ბის და მორ ჩი ლე ბის, მას ზე გა მარ ჯ ვე ბის და 
მი სი გმი რუ ლი სუ ლის კ ვე თე ბის იდე ას, რაც იდე ო ლო გი უ რი 
ხე ლოვ ნე ბის ერ თ ერ თი ძი რი თა დი ამო ცა ნა გახ და. შთა ბეჭ
დი ლე ბას ქვეყ ნის სწრაფ გან ვი თა რე ბა ზე ქმნი და ვ. ი. ლე ნი
ნის მი ერ პრი ო რი ტე ტუ ლად და სა ხუ ლი ელექ ტ რო ფი კა ცი ის 
პრო ცე სი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბი მთე ლი 
კავ ში რის მას შ ტა ბით, რო მე ლიც ფარ თოდ აისა ხა საბ ჭო თა, 
მათ შო რის ქარ თულ სახ ვით ხე ლოვ ნე ბა შიც. 

საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ფი კა ცი ის საკ ვან ძო 
პრო ექ ტი  ზე მო ავ ჭა ლის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რი  ზა ჰე
სი, რო მე ლიც 19231927 წლებ ში შენ დე ბო და,  დი დი ხნის გან
მავ ლო ბა ში იქ ცა ქარ თუ ლი მხატ ვ რო ბის, ქან და კე ბის, კი ნოს, 
ფო ტოგ რა ფი ის, ლი ტე რა ტუ რის, მუ სი კის და თე ატ რის ერ თ 
ერთ მთა ვარ თე მად. თი თო ე უ ლი დარ გი სა კუ თა რი მხატ ვ
რუ ლი ენით ასა ხავ და მშე ნებ ლო ბის პრო ცესს და შე სა ბა მის 
მხატ ვ რულ ი დე ო ლო გი უ რი გზავ ნი ლე ბის გად მო ცე მას ემ სა
ხუ რე ბო და.
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ლალიოსეფაშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის 
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ასისტენტ პროფესორი

მკურნალ წმიდანთა გამოსახულებანი 
ქართულ ხელოვნებაში

ქარ თულ სახ ვით ხე ლოვ ნე ბა ში უძ ვე ლე სი დრო ი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი კურ ნე ბის თე მას დი დი ად გი ლი ეთ მო ბო და, 
რად გან ეპი დე მი ა, სნე უ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევრს 
გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აყე ნებს. არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლე ბით 
ირ კ ვე ვა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ძირ ძ ვე ლი მო სახ ლე ო ბა გარ
კ ვე ულ სა მე დი ცი ნო ცოდ ნას ფლობ და, გა აჩ ნ დათ ზო გი ერ
თი იარა ღი, რო მელ თაც სა მე დი ცი ნო და ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და 
(მაგალითისათვის მო ვი ტან სა კა ჟი ას გა მოქ ვა ბულ ში აღ მო
ჩე ნილ ცხო ვე ლის თა ვის ტვი ნი სა და ქო ნის ნა ზავს, რო მე ლიც 
სამ კურ ნა ლო მა ლა მო დაა მიჩ ნე უ ლი). კა ცობ რი ო ბის გან ვი
თა რე ბის ყო ველ ეტაპ ზე მო ი ძი ე ბა სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე
ბი, შუა სა უ კუ ნე ებ ში კი, სენ თან ბრძო ლა თვით სა ხა რე ბა ში 
ჰპო ვებს ასახ ვას. ქრის ტეს, რო გორც სას წა ულ თ მოქ მე დის 
ფე ნო მენს 2000წლოვანი ის ტო რია აქვს, ხო ლო ვი ზუ ა ლუ რი 
მა სა ლა ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბა ში პირ ვე ლად ჯრუ ჭის I ოთხ
თავ ში დას ტურ დე ბა, შე საძ ლო ა, არ სე ბობ და უფ რო ძვე ლი 
პრო ტო ტი პი, რომ ლი თაც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ამ ოთხ თა ვის 
მხატ ვა რი  კა მა რათ მ წე რა ლი თევ დო რე; XIIXIV სს. ქარ
თულ და სუ რა თე ბულ ოთხ თა ვებ ში ქრის ტეს ცხოვ რე ბის ამ
სახ ველ სი უ ჟე ტებს ასე ვე ახ ლავს მის მი ერ გან კურ ნე ბა თა 
თე მე ბი და სცე ნე ბი.  

გან კურ ნე ბა თა თე მა ქრის ტი ა ნულ ხე ლოვ ნე ბა ში, მხო
ლოდ ქრის ტეს რო დი უკავ შირ დე ბა, ქრის ტი ა ნი წმი და ნე ბი 
კურ ნე ბის მად ლით არი ან აღ სავ სე ნი და ვი თარ ცა მკურ ნალ
ნი ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ე ბის კედ ლებ ზე, ხა ტებ ზე თუ ხელ
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ნა წერ თა მი ნი ა ტი უ რებ ში იკა ვე ბენ ად გილს. შე ვეც დე ბი ნაშ
რომ ში წარ მო ვა ჩი ნო წმ. ბარ ბა რეს, წმ. პან ტე ლე ი მო ნის, წმ. 
კოზ მას და წმ. და მი ა ნეს გა მო სა ხუ ლე ბე ბი. 

მარ თ ლ მა დი დებ ლურ აღ მო სავ ლეთ ში ძვე ლად ვე გავ რ
ცე ლე ბუ ლა რწმე ნა წმი და ბარ ბა რეს შე სა ხებ. იგი ით ვ ლე ბო
და სხვა დას ხ ვა სე ნი სა გან მკურ ნა ლად და ავად მ ყო ფო ბის გან 
მფარ ვე ლად და დამ ც ვე ლად. წმი და ბარ ბა რეს გა მო სა ხუ ლე
ბა ნი ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბა ში, უმე ტე სად სვა ნე თის ეკ ლე სი ა
თა კედ ლის მხატ ვ რო ბა სა და ჭე დურ და ფერ წე რულ ხა ტებ ზე 
გვხვდე ბა. ამათ გან უად რე სი XI სა უ კუ ნის და საწყი სით თა
რიღ დე ბა. 

ასე ვე ქარ თულ კედ ლის მხატ ვ რო ბა ში XIII სა უ კუ ნის და
საწყი სით თა რიღ დე ბა კაზ რე თის წმი და სა მე ბის ეკ ლე სი
ის მო ხა ტუ ლო ბა, რომ ლის ფრაგ მენ ტე ბი ღაა შე მორ ჩე ნი ლი 
 ,,ზიარების“ ქვე მოთ, სა კურ თხევ ლის ცენ ტ რის კენ მი მარ
თუ ლი, ეკ ლე სი ის მა მე ბის გა მო სა ხუ ლე ბე ბია გრაგ ნი ლე ბი
თურთ, ხო ლო სარ კ მ ლის წირ თხ ლებ ზე წმი და დი აკ ვ ნე ბის 
კოზმან (N) და და მი ა ნეს (O) ფი გუ რე ბი. 

შე ვეც დე ბი ნაშ რომ ში ვაჩ ვე ნო, ასე ვე, ბი ზან ტი უ რი ნი მუ
შე ბიც, სა დაც ანა ლო გი უ რად გა მო ი სა ხე ბოდ ნენ წმ. ბარ ბა რე, 
წმ. პან ტე ლე ი მო ნი, წმ. კოზ მა და წმ. და მი ა ნე. მაგ. 1100 წლით 
და თა რი ღე ბულ სი ნას მთის წმი და ეკა ტე რი ნეს მო ნას ტ რის 
ხატ ზე ერ თად არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი წმ.პან ტე ლე ი მო ნი, წმ. 
კოზ მა და წმ. და მი ა ნე, ვი თარ ცა მკურ ნალ ნი. 

და ბო ლოს, შე ვეც დე ბი გან ვი ხი ლო თა მარ გო ჩი აშ ვი ლის 
მი ერ და წე რი ლი და ოქ რომ ჭე დელ გი ორ გი (გეგი) ქურ დი ა
ნის მი ერ მო ჭე დი ლი ხა ტი, სა დაც წარ მოდ გე ნილ ნი არი ან ის 
წმი დან ნი, რო მელ თაც ჟა მი ა ნო ბი სას ევედ რე ბოდ ნენ ხოლ
მე; შე ას რუ ლეს ორი რე დაქ ცი ა, ვრცე ლი (15 წმი და ნით) და 
მცი რე (9 წმი და ნით).

ნაშ რო მი იმით წარ მო ად გენს სი ახ ლეს, რომ ასე ერ თად 
იქ ნე ბა თავ მოყ რი ლი მკურ ნალ წმი დან თა გა მო სა ხუ ლე ბა ნი, 
რო მელ თა მე ო ხე ბა სა უ კუ ნე თა სიღ რ მე ე ბი დან თა ნა მედ რო
ვე ო ბას  სწვდე ბა. 
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ქეთევანოჩხიკიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხელოვნებათმცოდნეობის 
მიმართულების დოქტორანტი, ასისტენტი

„დღე განკითხვისა“ პარადიგმა აღმოსავლეთ და 
დასავლეთქრისტიანული ტაძრების რელიეფურ 

ქანდაკებაში

შუა სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მძაფ რი იყო ინ ტე რე სი 
და მო ლო დი ნი მე ო რედ მოს ვ ლი სა, გან სა კუთ რე ბით ბუ ნებ
რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბის, ომი ა ნო ბი სა თუ ჟა მი ა ნო ბის დროს. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, შუა სა უ კუ ნე ე ბის ადა მი ა ნის ყო ველ
დღი უ რი ცხოვ რე ბა სამ ყა როს აღ სას რუ ლის მო ლო დი ნით 
იყო გან მ ს ჭ ვა ლუ ლი და სუ ლის გა დარ ჩე ნა ზე მუდ მივ ზრუნ
ვას გა ნა პი რო ბებ და.  ადა მი ა ნებს ჰქონ დათ იმე დი გა დარ ჩე
ნი სა, „ახალი წეს რი გის“ დამ ყა რე ბი სა, აპო კა ლიფ სი სის შემ
დეგ.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი იყო ყოვ ლის მომ ც ვე ლი და გლო
ბა ლუ რი. მე ო რედ მოს ვ ლი სა და გან კითხ ვის თე მე ბი სად მი 
ინ ტე რე სი გა მომ ჟ ღავ ნ და რო გორც მე დი ე ვა ლურ სახ ვით ხე
ლოვ ნე ბა სა და ქან და კე ბა ში, ისე  ლი ტე რა ტუ რა შიც. და ი წე
რა სპე ცი ა ლუ რი თხზუ ლე ბე ბი, რომ ლებ შიც ცდი ლობ დ ნენ 
გა მო ეთ ვა ლათ სამ ყა როს კოს მო სუ რი აღ სას რუ ლის თა რი
ღი, რის შემ დე გაც დად გე ბო და და უს რუ ლე ბე ლი ცხოვ რე ბის 
ეტა პი.  

ეს ქა ტო ლო გი უ რი ინ ტე რე სი აღ მო სავ ლეთ და და სავ
ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნე ბის შუა სა უ კუ ნე ე ბის ხე ლოვ ნე
ბა ში  მო ნუ მენ ტურ მხატ ვ რო ბა ში, რე ლი ე ფურ ქან და კე ბა ში, 
წიგ ნის ილუს ტ რა ცი ა ში არა ერ თ გ ვა როვ ნად გა მოვ ლინ და. 
ქარ თუ ლი ქრის ტი ა ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბა, აღ მო სავ ლეთ ქ რის
ტი ა ნუ ლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ლა კო ნი უ რი მა ნე რით, 
სიმ ბო ლო ე ბის მეშ ვე ო ბით გად მოს ცემს სათ ქ მელს რე ლი
ე ფურ მქან და კებ ლო ბა ში, რი თაც უპი რის პირ დე ბა და სავ
ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი ტაძ რე ბის ტიმ პა ნებ ზე გან ფე ნილ თხრო
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ბით ციკ ლებს. აქ დე ტა ლუ რად არის გად მო ცე მუ ლი „დღე 
გან კითხ ვი სა“, მსჯავ რი და სა ი ქიო ცხოვ რე ბა. 

აღ მო სავ ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი (ქართული, სომ ხუ რი, სლა
ვუ რი) და და სავ ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი (ფრანგული, გერ მა ნუ ლი) 
ტაძ რე ბის „დღე გან კითხ ვი სას“ რე ლი ე ფუ რი მა გა ლი თე ბის 
შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე, ცხა დი ხდე ბა, რომ ქრის ტი ა ნო ბის 
სა ყო ველ თაო დოგ მა ტი  ქრის ტეს მე ო რედ მოს ვ ლა, უკა ნას
კ ნე ლი მსჯავ რი და მი სი ეს ქა ტო ლო გი უ რი საზ რი სი, ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად არის გა აზ რე ბუ ლი და თა ვი
სე ბუ რი მხატ ვ რულ  კომ პო ზი ცი უ რი აგე ბუ ლე ბით გა მო ირ ჩე
ვა. 

შორენაფხაკაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასისტენტპროფესორი

მდგრადი განვითარების მიზნებისა და 
სახელოვნებო-კულტურული მემკვიდრეობის 

საკითხისათვის

გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი ადა მი ა ნუ რი საქ მი ა ნო ბის 
ყვე ლა სფე რო ში იჩენს თავს და რა თქმა უნ და, არც კულ ტუ
რა და ხე ლოვ ნე ბაა გა მო ნაკ ლი სი. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბას ვაწყ დე ბით ყო ველ ნა ბიჯ ზე, 
გან ვი ხი ლავთ, ვკა მა თობთ და სა ბო ლო ოდ ვთან ხ მ დე ბით, 
რომ გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი ნამ დ ვი ლად ეხე ბა თი თო ე
ულ ჩვენ განს.

რო დე საც ვსა უბ რობთ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17 მი ზან
ზე, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ის პირ და პირ არის ნახ სე ნე ბი მე4 
მიზ ნის მე11 ინ დი კა ტორ ში: „მსოფლიო კულ ტუ რუ ლი და ბუ
ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბე ბის დაც ვა და დაც ვის მცდე ლო ბე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა“, მაგ რამ კულ ტუ რა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც გამ
ჭო ლი თე მა, რად გან ის გავ ლე ნას ახ დენს რამ დე ნი მე მი ზან
ზე ერ თ დ რო უ ლად. ესე ნი ა:
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• გა რე მო და მდგრა დო ბა (მიზნები 11.4 კულ ტუ რუ ლი და 
ბუ ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბა, 11.7 ინ კ ლუ ზი უ რი სა ჯა რო სივ
რ ცე ე ბი, 12.ბ მდგრა დი ტუ რიზ მის მარ თ ვა, 16.4 მო პა რუ ლი 
აქ ტი ვე ბის აღ დ გე ნა);

• კე თილ დღე ო ბა და სა არ სე ბო წყა რო (მიზნები 8.3 სა მუ
შაო ად გი ლე ბი, მე წარ მე ო ბა და ინო ვა ცი ე ბი; 8.9 პო ლი
ტი კა მდგრა დი ტუ რიზ მი სათ ვის);

• ცოდ ნა და უნა რე ბი;
• ჩარ თ ვა და მო ნა წი ლე ო ბა (მიზნები 11.7 ინ კ ლუ ზი უ რი სა

ჯა რო სივ რ ცე ე ბი, 16.7 მო ნა წი ლე ო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბა).
რამ დე ნად სწო რად ხდე ბა ორი ენ ტი რე ბა აღ ნიშ ნულ 

მიზ ნებ ზე? რა მა გა ლი თებს ვხვდე ბით სა ხე ლოვ ნე ბო კულ
ტუ რულ სფე რო ში? რამ დე ნად ინ ფორ მი რე ბუ ლია სა ზო გა
დო ე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17 მიზ ნი სა და მიზ ნებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის შე სა ხებ? 
აღ ნიშ ნულ თე მა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვა სა ინ ტე რე სო 
და მრა ვალ ფე რო ვან სუ რათს იძ ლე ვა სხვა დას ხ ვა ასა კობ
რივ ჯგუფ სა და პრო ფე სი ას თან მი მარ თე ბა ში.

თამარ(თამთა)შავგულიძე,
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

 XX-XXI საუკუნეების დასავლურ და ქართულ 
ვიზუალურ ხელოვნებაში სხეულის რეპრეზენტაციის 
კრიზისებით გაპირობებული ცვლილების გააზრების 

მცდელობა

გლო ბა ლუ რი კრი ზი სე ბით  პან დე მი ა, ომი, ეკო ლო გი ა, 
გა მოწ ვე უ ლი საფ რ თხე ე ბი მჭიდ რო კო რე ლა ცი ა შია ადა მი
ა ნის სხე ულ თან და ხში რად მი სი ბი ო ლო გი უ რი, კულ ტუ რუ
ლი, სო ცი ა ლუ რი კონ ს ტ რუქ ტე ბის მთლი ა ნო ბის დე კონ ს ტ
რუქ ცი ის პრო ცე სის გან მა პი რო ბე ბე ლი ხდე ბა. თა ვის თა ვად 
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მძი მე პრო ცე სი გარ თუ ლე ბუ ლია  კულ ტუ რუ ლი კო ლი ზი ე
ბით. გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი კულ ტუ რებ ში, მშვე ნი ე რი სა 
და სხე უ ლებ რი ვი დეგ რა და ცი ით გა მოწ ვე უ ლი სი მა ხინ ჯის 
„პარადიგმული ცვლი ლე ბის“ მი ზე ზი ხდე ბა.

ომი სა და პან დე მი ის, გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბით ნა
ად რე ვად დე ფორ მი რე ბუ ლი და და მა ხინ ჯე ბუ ლი სხე უ ლე ბის 
ასახ ვა, მშვე ნი ე რი სხე უ ლის, და სავ ლურ კულ ტუ რა ში სა უ კუ
ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში კა ნო ნი ზე ბუ ლი ნორ მის გან დის ტან ცი
რე ბის და უცხოს, სხვის, მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლის, მსხვერ პ ლის 
ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლის ტოლ ფა სი ა. ამ ვე ლის აღ მ წე რე ბი, 
ხში რად, თა ნა მედ რო ვე ხე ლო ვა ნე ბი არი ან. ისი ნი პან დე
მი ე ბით, ვი რუ სე ბით და მა ხინ ჯე ბუ ლი სხე უ ლე ბის ტკი ვი ლის, 
ტან ჯ ვი სა და ტრავ მე ბის მხატ ვ რულ ფორ მა ში მო ხელ თე ბით 
კულ ტუ რის მეხ სი ე რე ბა ში მათ სა მუ და მოდ ინა ხა ვენ, ისე ვე, 
რო გორც თვი სობ რი ვად ცვლი ან ვი ზუ ა ლურ ხე ლოვ ნე ბა ში 
სხე უ ლის გა მო სახ ვის მხატ ვ რულ ფორ მებ სა და სტრა ტე გი
ებს. 

ქარ თუ ლი კულ ტუ რა, და სავ ლუ რის მსგავ სად, სა უ კუ ნე
ე ბის მან ძილ ზე იცავ და მშვე ნი ერ სა და და მა ხინ ჯე ბულს შო
რის არ სე ბულ კულ ტუ რულ კო რე ლა ცი ას. ჩვენ თ ვის უშ ნო, 
რო გორც არას რულ ყო ფი ლი აქამ დე არ იყო ეს თე ტი კურ კა
ტე გო რი ად ქცე უ ლი. ჯერ კი დევ ვდის ტან ცირ დე ბით ამ ფე ნო
მე ნის გან. თუმ ცა, დღეს პან დე მი ით და მა ნამ დე სხვა დას ხ ვა 
კრი ზი სით დე ვალ ვი რე ბულ რე ა ლო ბა ში, ქარ თულ კულ ტუ
რა შიც ისე ვე იც ვ ლე ბა ეს პა რა დიგ მა, რო გორც არა ერ თხელ 
მომ ხ და რა და სავ ლურ კულ ტუ რა ში. რი სი დას ტუ რიც, თა ნა
მედ რო ვე ქარ თუ ლი არტ სცე ნის წარ მო მად გე ნელ თა მხრი
დან სხე უ ლის არას რულ ფა სოვ ნე ბის, მი სი ტრავ მის, ვულ გა
რი ზა ცი ის, ვი ტა ლუ რო ბი სა და ტან ჯ ვის წარ მო ჩე ნის მა ნამ დე 
უპ რე ცე დენ ტო სი თა მა მე გახ ლავთ.
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ქორეოლოგია
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ეკატერინეგელიაშვილი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ქორეოგრაფიული სექტორი საქართველოში 
გლობალური პანდემიის გამოწვევების პირისპირ

2020 წლი დან მიმ დი ნა რე მსოფ ლიო პან დე მი ამ თა ნა
მედ რო ვე ადა მი ან თა ცხოვ რე ბა სრუ ლი ად შეც ვა ლა. იმ მას შ
ტა ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გორც ვი რუ სი გავ რ ცელ და, მას 
შე უძ ლია ღრმა  ნა ი ა რე ვი და ტო ვოს სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი
კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი კრი ზი სე ბის სა ხით.

ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა კარ
გად დაგ ვა ნა ხა, რომ პან დე მი ის შლე ი ფი მთელ მსოფ ლი ო ში 
და რა საკ ვირ ვე ლია სა ქარ თ ვე ლო შიც, პირ ველ რიგ ში, სწო
რედ სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ ნე ბას მის წ ვ და. გან ვი თა რე ბუ
ლი მოვ ლე ნე ბის ფონ ზე, ძა ლი ან ბევ რი ხე ლო ვა ნის გან თუ 
ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნის გან გვეს მის, რომ ამ სფე როს გან სა
კუთ რე ბუ ლი  ზი ა ნი მი ად გა.

სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე ბა და სახ ლი დან მუ შა ო ბა ამ ჯე
რად ყვე ლა ზე სწო რი გა მო სა ვა ლი აღ მოჩ ნ და პან დე მი ას თან 
გა სამ კ ლა ვებ ლად. ონ ლა ინ რე სურ სებ მა, ხელ მი საწ ვ დო მო
ბამ დის ტან ცი ურ სერ ვი სებ თან და ზო გა დად ინ ტერ ნეტ კავ
შირ მა უალ ტერ ნა ტი ვო მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ი ძი ნა.

2020ის ახა ლი რე ა ლო ბის სა პა სუ ხოდ, ქო რე ოგ რა ფი უ
ლი სექ ტო რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ძი რი თა დი აქ ცენ ტიც ციფ
რულ არ ხებ ზე გა კეთ და. ისე ვე რო გორც სხვა სა ჭი რო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა ხე ლოვ ნე ბო სა გან მა ნათ ლებ ლო უმაღ
ლე სი და პრო ფე სი უ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი, შე მოქ მე დე ბი თი 
ცენ ტ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, იძუ
ლე ბით გა და ვიდ ნენ სწავ ლე ბის ონ ლა ინ რე ჟიმ ზე.

აუდი ტო რი ას თან ურ თი ერ თო ბის ახა ლი გზე ბი და არ
სე ბო ბის ახა ლი ფორ მე ბი შე და რე ბით მარ ტი ვად მო ნა ხა 
სა ქარ თ ვე ლო ში თა ნა მედ რო ვე ქო რე ოგ რა ფი ულ მა და სებ
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მა და ამ მი მარ თუ ლე ბის ხე ლო ვა ნებ მა. შე და რე ბით რთულ 
სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ დ ნენ ის კერ ძო ქო რე ოგ რა ფი უ ლი სტუ
დი ე ბი, რო მელ თა პე და გოგ  ქო რე ოგ რა ფებ საც არ ჰქონ დათ 
ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის გა მოც დი ლე ბა. ან 
ჰქონ დათ, მაგ რამ არ მი ე ცათ ქო რე ოგ რა ფი ის დის ტან ცი
ურ მე ცა დი ნე ო ბებ ზე მოს წავ ლე ე ბის დას წ რე ბის სა შუ ა ლე ბა, 
მშო ბელ თა ინ ტე რე სის არ ქო ნის გა მო.

პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ და ქარ
თულ სას ცე ნო ქო რე ოგ რა ფი ა ში მოღ ვა წე შე მოქ მე დე ბი თი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  ან სამ ბ ლე ბი, სა ხე ლოვ ნე ბო სტუ დი ე ბი. 
ქარ თულ მა სას ცე ნო ხალ ხურ მა ცეკ ვამ, რე ა ლუ რად, ვე ღარ 
მო ახ დი ნა ადაპ ტა ცია გა რე მო პი რო ბებ თან ტრა დი ცი უ ლი 
ფორ მით და სა მუ შაო პრო ცე სი დრო ე ბით შე ჩერ და.

იმის გა სარ კ ვე ვად, თუ რო გო რი გავ ლე ნა იქო ნია გლო
ბა ლუ რი პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა ორ წ ლი ა ნი 
წყვე ტის პე რი ოდ ში სას ცე ნო ხალ ხუ რი ქო რე ოგ რა ფი ის სექ
ტორ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, შე ვი მუ შა ვეთ კითხ ვა რი. კვლე ვის 
შე დე გებს აღ ნიშ ნულ ნაშ რომ ში წარ მო გიდ გენთ.

ანანოსამსონაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ქორეოგრაფქორეოლოგი

“Danse Macabre” – სიკვდილის ცეკვა

Danse Macabre არის მიმ დი ნა რე ო ბა ხე ლოვ ნე ბა ში, რო
მე ლიც წარ მო ად გენს გა მო ძა ხილს შუ ა სა უ კუ ნე ე ბის ეპო ქა
ლურ გა მოწ ვე ვებ ზე. ამ პე რი ოდ ში ომი, შიმ ში ლი, ეპი დე მი ე
ბი ევ რო პის ყვე ლა ქვე ყა ნას გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ რავ ლით 
მო ე დო, რა მაც უზო მოდ დი დი  სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა გა მო იწ ვი ა. 
სიკ ვ დილ თან „შეგუების“ ერ თ ერთ სა შუ ა ლე ბას მი სი, რო
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გორც სი ცოცხ ლის და სას რუ ლის ფი ლო სო ფი უ რი გა აზ რე ბა 
და ალე გო რი უ ლი ფორ მით წარ მო სახ ვა წარ მო ად გენ და. 

ტრა გი კუ ლი  მოვ ლე ნე ბის სუ რა თე ბი  ხე ლოვ ნე ბის 
სხვა დას ხ ვა  დარ გ ში პო უ ლობ და ასახ ვას და რე ა ლის ტუ რი 
ფორ მით აღი ბეჭ დე ბო და შუ ა სა უ კუ ნე ე ბის ლი ტე რა ტუ რულ, 
მუ სი კა ლურ თუ მხატ ვ რულ ნა წარ მო ე ბებ ში. კედ ლის მხატ
ვ რო ბა ში, რე ლი ე ფებ ში, გრა ვი უ რებ ში გა მო სა ხუ ლი სიკ ვ
დი ლის პერ სო ნა ჟი შიშ ვე ლი ჩონ ჩხის ან გრძელ სუ და რა ში 
გახ ვე უ ლი ფი გუ რის სა ხით გვევ ლი ნე ბა. იგი ეს ტუმ რე ბა ადა
მი ა ნებს და მი ა ცი ლებს მათ სა მა რემ დე. სიკ ვ დი ლის წი ნა შე 
ყვე ლა თა ნას წო რია ასა კის, პრო ფე სი ის, სო ცი ა ლუ რი თუ სა
სუ ლი ე რო  სტა ტუ სის მი უ ხე და ვად. ყო ვე ლი ვე ეს ხაზს უს ვამს 
წუ თი სოფ ლის  ამა ო ე ბა სა და სი ცოცხ ლის წარ მავ ლო ბას. 

სიკ ვ დი ლი არის ფერ ხუ ლის წი ნამ ძღო ლი. იგი ფლე ი ტა
ზე  მომ ნუს ხ ველ ჰან გებს აჟ ღე რებს და გან წი რულ ადა მი ა
ნებს სა ცეკ ვაო მო რევ ში ახ ვევს. კრუნ ჩხ ვი თი, კლაკ ნი ლი და 
გრე ხი ლი მოძ რა ო ბე ბით მორ ჩი ლად მი უყ ვე ბი ან სხვა დას ხ ვა 
პერ სო ნა ჟე ბი სიკ ვ დილს. დი ა ლო გი სიკ ვ დილ თან სევ დი ა ნი 
და, ამავ დ რო უ ლად, სა ტი რუ ლი თხრო ბა ა, რო მე ლიც აძ ლი ე
რებს ადა მი ანს გარ და უ ვა ლი უბე დუ რე ბის მო ლო დინ ში.

„Danse Macabre“ს ჟან რი არა მხო ლოდ შუ ა სა უ კუ ნე ე ბის 
ხე ლოვ ნე ბა ში იყო აქ ტუ ა ლუ რი, არა მედ ის ტო რი ის მომ დევ
ნო პე რი ო დებ ში, რო დე საც კა ცობ რი ო ბა მო რი გი საფ რ თხის 
წი ნა შე დგე ბო და, სიკ ვ დი ლი კვლავ იჩენ და თავს სა ხე ლოვ
ნე ბო სივ რ ცე ში. მწერ ლე ბი, მხატ ვ რე ბი, კომ პო ზი ტო რე
ბი და რე ჟი სო რე ბი უბ რუნ დე ბოდ ნენ სიკ ვ დი ლის თე მას და 
„აცოცხლებდნენ“ მას თა ვი ანთ ნა წარ მო ე ბებ ში. სიკ ვ დი ლის 
პერ სო ნი ფი ცი რე ბის ერ თ ერთ სა უ კე თე სო მა გა ლითს კურტ 
იოსის ბა ლე ტი „მწვანე მა გი და“ წარ მო ად გენს, რო მე ლიც მე
ო რე მსოფ ლიო ომის მო მას წა ვე ბე ლი გახ და.       
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სალომეშეთეკაური,
ქორეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ანანო სამსონაძე

გლობალიზაცია, როგორც გამოწვევა ქართულ 
საცეკვაო კულტურაში

21ე სა უ კუ ნე ში კა ცობ რი ო ბა მრა ვა ლი გლო ბა ლუ რი გა
მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გა:  კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, ომი, პან დე
მი ა, ეკო ლო გი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბი. გლო ბა ლუ
რი გა მოწ ვე ვე ბის ვრცელ ჩა მო ნათ ვალ ში, ერ თ ერთ მთა ვარ 
გა მოწ ვე ვას გლო ბა ლი ზა ცია წარ მო ად გენს. მი უ ხე და ვად მი
სი და დე ბი თი მხა რე ე ბი სა ეკო ნო მი კურ, ტექ ნო ლო გი ურ, სო
ცი ა ლურ თუ პო ლი ტი კურ ას პექ ტ ში, ზო გი ერ თი სფე როს თ ვის 
იგი გარ კ ვე უ ლი საფ რ თხე ე ბის მომ ტა ნი ა. ასე, კულ ტუ რუ ლი 
გლო ბა ლი ზა ცია ერ თ სა ხო ვა ნი კულ ტუ რის ფორ მი რე ბას იწ
ვევს და ეს პრო ცე სი საფ რ თხეს უქ მ ნის მცი რე ერე ბის იდენ
ტო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას.  

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის სა პირ წო ნედ, მწვა ვედ დგას 
არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის სა
კითხი. გლო ბა ლი ზა ცი ის საფ რ თხე ე ბი სა გან დაც ვის მიზ ნით, 
2003 წელს, UNESCOმ მი ი ღო კონ ვენ ცი ა, სა დაც ვკითხუ
ლობთ: „გლობალიზაცია, რო მე ლიც ქმნის თა ნა მე გობ რო ბა
თა შო რის დი ა ლო გის გა ნახ ლე ბის პი რო ბებს, ამა ვე დროს 
წარ მო ად გენს, დეგ რა და ცი ის, გაქ რო ბი სა და რღვე ვის სე რი
ო ზულ წყა როს, რომ ლის სა შიშ რო ე ბის წი ნა შეც დგას არა მა
ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა“.

ჩე მი კვლე ვის სა განს ქარ თუ ლი სა ცეკ ვაო ტრა დი ცი ე ბი 
და მას ზე გლო ბა ლი ზა ცი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა წარ მო ად
გენს. ქარ თუ ლი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ხე ლოვ ნე ბა ჩვე ნი ქვეყ
ნის ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რი ა, აუცი ლე ბე ლია და ვი ნა ხოთ და 
სწო რად შე ვა ფა სოთ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სე ბით გა მოწ
ვე უ ლი რის კე ბი. კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვი სა და 
გა და ცე მის სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით, მი
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სა ღე ბია ქარ თუ ლი სა ცეკ ვაო კულ ტუ რის „კონსერვაციის“ შე
სა ბა მი სი ზო მე ბი, რი თაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ქარ თუ
ლი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ნი მუ შე ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. 
ეს პრო ცე სი გუ ლის ხ მობს მრა ვალ ფე რო ვა ნი სტრა ტე გი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბას: ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, ჩა წე რა, სის ტე მი ზი
რე ბა, კა ტა ლო გი ზა ცი ა, დი გი ტა ლი ზა ცია და ა.შ. 

მნიშ ნე ლო ვან ეტაპს წარ მო ად გენს „ქართული სა ცეკ ვაო 
ტრა დი ცი ე ბის“, რო გორც არა მა ტე რი ა ლუ რი კუ ტუ რუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლის სა ერ თა შო რი სო ბა რა თის მომ ზა დე ბა 
და UNESCOში  წარ დ გე ნა.  ყო ვე ლი ვე ეს ხელს შე უწყობს 
ქარ თუ ლი სა ცეკ ვაო კულ ტუ რის თვით მ ყო ფა დო ბი სა და უნი
კა ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. 
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მუსიკოლოგია
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თეონაუგულავა

სონორული სისტემის გამოვლენის თავისებურებები 
იოსებ კეჭაყმაძის საგუნდო ციკლში „ფშაური 

იდილიები“

ქარ თულ პრო ფე სი ულ მუ სი კა ში იოსებ კე ჭაყ მა ძე ერ თ 
ერ თი გა მორ ჩე უ ლი კომ პო ზი ტო რი ა, რომ ლის შე მოქ მე დე
ბა ში ეროვ ნულ მა სა გუნ დო მუ სი კამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფორ
მი რე ბა და გან ვი თა რე ბა გა ნი ცა და. სა მო ცი ა ნელ თა თა ო ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი მე ტად სა ინ ტე რე სო პე რი ოდ ში გა მო დის 
სა მოღ ვა წეო ას პა რეზ ზე. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი პო ლი
ტი კურ  ფორ მა ცი უ ლი მოვ ლე ნე ბის გა მო, ქარ თუ ლი მუ სი კა 
სწო რედ ამ პე რი ო დი დან ეზი ა რა მე ო ცე სა უ კუ ნის და სავ ლუ
რი მუ სი კის ტენ დენ ცი ებს, რა მაც გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქარ
თუ ლი მუ სი კის  სტი ლურ ინ ტო ნა ცი ურ სამ ყა რო ზე. მე ო ცე 
სა უ კუ ნის მუ სი კის სა კომ პო ზი ტო რო ტექ ნო ლო გი უ რი სი ახ
ლე ე ბის კენ აღე ბულ მა გეზ მა  ქარ თულ მუ სი კა ში მხატ ვ რუ ლი 
სა ხე ე ბის ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბის პრო ცე სი და ფსი ქო ლო გიზ მის 
გამ ძაფ რე ბა გა მო იწ ვი ა. სწო რედ ამ გარ დამ ტეხ პე რი ოდ ში 
გა მო დის ას პა რეზ ზე კომ პო ზი ტო რი იოსებ კე ჭაყ მა ძე, რო
მე ლიც ეროვ ნულ ფეს ვებ თან ღრმა კავ შირ ში მყო ფი კომ
პო ზი ტო რი ა, თა ნა მედ რო ვე მუ სი კა ლურ ენას  უთავ სებს 
მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან ტრა დი ცი ულ აზ როვ ნე ბას და ქმნის ინ
დი ვი დუ ა ლურ სა კომ პო ზი ტო რო ხელ წე რას. 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია იოსებ კე ჭაყ მა ძის სა გუნ დო ციკ
ლი „ფშაური იდი ლი ე ბი“ (ანა კა ლან და ძის ლექ სებ ზე), სა დაც 
მკვეთ რად ვლინ დე ბა თა ნა მედ რო ვე სა კომ პო ზი ტო რო ტექ
ნი კის მრა ვალ ფე რო ვა ნი პა ლიტ რა  და მი სი ურ თი ერ თ ქ მე
დე ბა ეროვ ნულ ტრა დი ცი ულ სა გუნ დო მრა ვალ ხ მი ა ნო ბას
თან.

 სტა ტი ა ში ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებ სო ნო რუ ლი ტექ
ნი კის  გა მოვ ლი ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ზე კე ჭაყ მა ძის მუ სი
კა ში. სო ნო რუ ლო ბა სა გუნ დო მუ სი კა ში მრა ვალ ფე რო ვან 
მა გა ლი თებს ით ვ ლის. ტექ ნი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ევ რო პულ 
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პრო ფე სი ულ მუ სი კა ში გა სუ ლი სა უ კუ ნის 60იან წლებს უკავ
შირ დე ბა, თუმ ცა ღა მი სი ნი შან  თ ვი სე ბე ბი ჯერ კი დევ აღორ
ძი ნე ბის ეპო ქა შიც გვხვდე ბა.  სო ნო რუ ლი სის ტე მის ფორ მი
რე ბა ევ რო პის პრო ფე სი ულ მუ სი კა ში მდი დარ ტრა დი ცი ას 
ეფუძ ნე ბა. სო ნო რი ხმო ვა ნე ბას, ჟღე რა დო ბას აღ ნიშ ნავს. 
იგი, რო გორც ტექ ნი კა, ბგე რის ფი ზი კურ ბუ ნე ბა ზე ახ დენს 
ფო კუ სი რე ბას და მის ფე რა დო ვან აღ ქ მას უწყობს ხელს.

იოსებ კე ჭაყ მა ძის სა გუნ დო ციკ ლ ში „ფშაური იდი ლი ე
ბი“ სო ნო რუ ლი ტექ ნი კის მა ხა სი ა თებ ლე ბი მრა ვალ ფე რო
ვან ასახ ვას პო ვებს, მათ შო რის ტემ ბ რუ ლი კო ლო რი ზა ცი ის 
სა ხით, მუ სი კა ლუ რი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ხერ ხე ბით, ფაქ ტუ
რა სა და ჰარ მო ნი ულ ენა ში მი სი გა მოვ ლი ნე ბით. შე და რე
ბი თი ანა ლი ზის პრინ ცი პით აღ ნიშ ნუ ლი ციკ ლი გან ხი ლუ ლი 
იქ ნე ბა დი ერდ ლი გე ტის, ქშიშ ტოფ  პენ დე რეც კის სა გუნ დო 
თხზუ ლე ბებ თან ერ თად, რომ ლე ბიც სო ნო რუ ლი სის ტე მის 
ერ თ ერთ ქრეს ტო მა თი ულ ნი მუ შებს წარ მო ად გენს. 

მარინაქავთარაძე,
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო  

კონსერვატორიის პროფესორი

ეროვნული ჰიმნი, როგორც პოლიტიკური  
დისკურსის ჟანრი და მისი სემიოტიკა

ჰიმ ნი არის ჰიბ რი დუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჟან რი, რო მე
ლიც გა ნა სა ხი ე რებს სხვა დას ხ ვა დის კურ სულ სა ხე ო ბას და 
აქვს იდენ ტი ფი ცი რე ბის, გა ერ თი ა ნე ბის, აქ სი ო ლო გი უ რი, 
„ოპტიმისტური“, იდე ო ლო გი უ რი, ლა უ და ტო რუ ლი, ექ ს პ რე
სი უ ლი ფუნ ქ ცი ე ბი.

 სა ხელ მ წი ფო ჰიმ ნი არის სა ხელ მ წი ფო იდე ო ლო გი ის, 
ეროვ ნუ ლი იდე ის კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა; ადა
მი ა ნის ემო ცი ებ ზე მუ სი კით, სიტყ ვე ბით კი – ცნო ბი ე რე ბა ზე 
ზე მოქ მე დე ბით, მსმე ნელს მო უ წო დებს იდენ ტი ფი ცი რე ბა 
მო ახ დი ნოს ერ თან, სა ხელ მ წი ფოს თან. 
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ეროვ ნულ ჰიმნს, რო გორც მუ სი კა ლურ ჟანრს შე უძ ლია 
დრო ში „ცხოვრება“ და თა ვი სუფ ლად „გადაადგილება“ სივ
რ ცე ში; ის  ქვეყ ნის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე  „ცნობადი მუ სი კა
ლუ რი სა ხე ა“.  მას, რო გორც ქვეყ ნის ერ თ გ ვარ მუ სი კა ლურ 
„სლოგანს“, უნ და ჰქონ დეს გან სა კუთ რე ბუ ლი თვი სე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა შე ვა და როთ გარ კ ვე უ ლი 
პრო დუქ ტის სა მარ კე ტინ გო თვი სე ბებს მა ღა ლი ასო ცი ა ცი უ
რო ბით და  ცი ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბით.

ბევ რი ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნი  თავ და პირ ვე ლად იღებ და 
ლოც ვის ფორ მას ღმერ თის, მო ნარ ქი სა და სამ შობ ლო სათ
ვის, ან შე ი ცავ და ზე ცი დან კურ თხე ვის მო წო დე ბას სუ ვე რე
ნის თ ვის (მმართველის პი რად კე თილ დღე ო ბას უკავ ში რებ
დ ნენ მთე ლი ერის კე თილ დღე ო ბას), რო გო რი ცაა  უძ ვე ლე სი 
ბრი ტა ნუ ლი ჰიმ ნი  Save the King . მაგ რამ და ცუ ლია თუ არა 
რე ლი გი უ რი პა თო სის კვა ლი ათე ის ტუ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 
სა გა ლობ ლებ ში? მოხ სე ნე ბა ში ამ და სხვა სა კითხე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, გა ნი ხი ლე ბა  სხვა დას ხ ვა, მათ შო რის სა ქარ
თ ვე ლოს და სსრკის ყო ფი ლი რეს პუბ ლი კე ბის ჰიმ ნე ბი.

მოხ სე ნე ბა ძი რი თა დად ფო კუ სი რე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი 
ჰიმ ნის, რო გორც პო ლი ტი კუ რი დის კურ სის ჟან რის თა ვი
სე ბუ რე ბებ ზე. ის ეხე ბა ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნის ფუნ ქ ცი ებს, ფუნ
და მენ ტურ პო ლი ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბებს, პო ლი ტი კუ რი 
მე ტა ფო რე ბის გა მო ყე ნე ბას. პო ლი ტი კუ რი დის კურ სი წარ
მო ად გენს ნი შან თა კორ პუსს, რო მე ლიც ქმნის პო ლი ტი კუ რი 
ენის სე მი ო ტი კურ ველს. 

მოხ სე ნე ბა ში სხვა დას ხ ვა ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნე ბის ანა ლი ზის 
შე დე გად დას ტურ დე ბა, რომ მი უ ხე და ვად მა თი ოფი ცი ა ლურ 
სა ხელ მ წი ფო სიმ ბო ლოდ აღი ა რე ბი სა, ისი ნი გან ს ხ ვავ დე
ბი ან  ჟან რუ ლი წარ მო მავ ლო ბით და სე მან ტი კუ რი მა ხა სი ა
თებ ლე ბით. ჰიმ ნის ტექ ს ტე ბი შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას ქვეყ ნის 
ის ტო რი ის, გე ოგ რა ფი ი სა და პო ლი ტი კუ რი სტრუქ ტუ რის შე
სა ხებ. სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ჰიმ ნე ბის სპე ცი ფი კუ რი ხა სი ა თი 
იქ მ ნე ბა მა თი სე მან ტი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის კომ ბი ნა ცი ით.
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გვანცაღვინჯილია,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 
ასოცირებული პროფესორი

 
საბჭოთა იდეოლოგია და მუსიკალური 

საშემსრულებლო ხელოვნება

საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის კა ნო ნე ბი თა ნაბ რად 
ვრცელ დე ბო და მაკ რო, მე ზო და მიკ რო დო ნე ზე ყვე ლა სფე
რო ში, მათ შო რის მუ სი კის სა შემ ს რუ ლებ ლო ცხოვ რე ბა ში 
და მუ სი კა ლურ გა ნათ ლე ბა შიც. მიკ რო დო ნე ზე გა მო ხა ტუ ლი 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი დე ბე ლი აზ როვ ნე ბის შეზღუდ
ვა საბ ჭო თა რე ა ლო ბა ში სწო რედ მე ზო და მაკ რო დო ნე ზე 
არ სე ბუ ლი პრო ცე სე ბის შე დე გი ა. ამი ტომ დღე ვან დელ თა
ნა მედ რო ვე რე ა ლო ბა ში ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი 
და გა მოწ ვე ვე ბი მუ სი კა ლურ  სა შემ ს რუ ლებ ლო თუ მუ სი კა
ლურ  სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში იმ საბ ჭო თა რე ა ლო ბის 
და იდე ო ლო გი ის მტკივ ნე უ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა ა, რო მელ საც 
თა ვი სე ბუ რად ეს მო და არ ტის ტუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის და და
მო უ კი დე ბე ლი აზ როვ ნე ბის ფე ნო მე ნი. 

საბ ჭო თა კავ შირ მა შექ მ ნა უპ რე ცე დენ ტოდ „გენიალური“ 
წეს რი გი, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო არა თა ვი სუფ
ლე ბა ზე ან ინო ვა ცი ე ბის მიმ ღებ ლო ბა ზე, არა მედ შიშ ზე. ხე
ლო ვან თა იდე ო ლო გი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, თა ვი სუ ფა ლი აზ
როვ ნე ბა აღიქ მე ბო და საფ რ თხედ, რად გან იგი თა ვის თავ ში 
ბუ ნებ რი ვად გუ ლის ხ მობ და ორი გი ნა ლურ აზ როვ ნე ბას. ძა
ლა უფ ლე ბის კულ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მა ტო ტა ლი ტა რულ
მა სის ტე მამ და არ ღ ვია ადა მი ან თა სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბი 
და გა მო იწ ვია სა ზო გა დო ე ბის „სოციალური ატო მი ზა ცი ა“, 
ამ ტი პის სა ხელ მ წი ფო ში, ცხა დი ა, თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბა 
აკ რ ძა ლუ ლი იყო. ავ ტოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში, ნე ბის მი ე რი სა
ხის ინი ცი ა ტი ვა, მათ შო რის მუ სი კა ლურ  სა შემ ს რუ ლებ ლო 
სფე რო ში მი უ ღე ბე ლი იყო იდე ო ლო გი ის თ ვის. საბ ჭო თა კავ
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შირ მა არ ტის ტუ ლი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო პო ლი ტი კურ 
კონ ტექ ს ტ ში მო აქ ცია და შექ მ ნა ხე ლო ვა ნის იდე ო ლო გი უ რი 
ჰა ბი ტა ტის მთე ლი პა კე ტი, რო მელ შიც თა ვი სუფ ლე ბა მრა ვა
ლი მი მარ თუ ლე ბით იზღუ დე ბო და. თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე
ბის შეზღუდ ვას  ხე ლი შე უწყო საბ ჭო თა პე რი ო დის ხე ლოვ ნე
ბა ში დამ კ ვიდ რე ბულ მა მხატ ვ რუ ლი აზ როვ ნე ბის მე თოდ მა _ 
სო ცი ა ლის ტურ მა რე ა ლიზ მ მა, რო მელ მაც აღ მოფხ ვ რა ორი
გი ნა ლუ რი აზ როვ ნე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის საფ რ თხე.

საბ ჭო თა კავ შირს ჰქონ და კონ ცერ ტე ბის მოწყო ბის ცენ
ტ რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რო მელ საც მარ თავ დ ნენ გი გან ტუ რი 
კორ პო რა ცი ე ბი ბი უ როკ რა ტი უ ლი სამ ხატ ვ რო საბ ჭო ე ბით. 
საბ ჭო თა კავ შირ ში რე პერ ტუ ა რიც იდე ო ლო გი ზე ბუ ლი იყო  _ 
სრულ დე ბო და უმე ტე სად ბა რო კოს, კლა სი ცის ტუ რი და რო
მან ტიზ მის ეპო ქის მუ სი კა. მე ო ცე სა უ კუ ნის და სავ ლუ რი სამ
ყა როს მუ სი კა რე პერ ტუ არ ში პრაქ ტი კუ ლად არ ხვდე ბო და 
ან რე ლი გი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბით, ან რო გორც კა პი ტა ლის
ტუ რი სამ ყა როს პრო დუქ ტი. მუ სი კა ლურ  სა შემ ს რუ ლებ ლო 
კონ კურ სე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო არა გა მოც დი ლე ბის შე
ძე ნა ზე, არა მედ წარ მო ად გენ და „ცივი ომის“ ნა ირ სა ხე ო ბას 
სა ხე ლოვ ნე ბო სფე რო ში. 

ამ რი გად, ცვა ლე ბა დი ის ტო რი ის მქო ნე საბ ჭო თა კავ ში
რი, რო გორც ერ თ გ ვა რი სამ ხედ რო ინ დუს ტ რი უ ლი კომ პ
ლექ სი, თა ვი სი რე ჟი მუ ლი დი ქო ტო მი ით, საბ ჭო თა არ სე ბო
ბის მო ნოქ რო მა ტუ ლო ბით, სა ფუძ ველ ში ვე გა მო რიცხავ და 
ში ნა გან თა ვი სუფ ლე ბას მუ სი კა ლურ  სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე
ლოვ ნე ბის სფე რო ში; მე ტიც, საბ ჭო თა იდე ო ლო გია გუ ლის
ხ მობ და თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბის ყვე ლა შრის ელი მი ნი რე
ბას და სა მუ სი კო სა შემ ს რუ ლებ ლო ცხოვ რე ბის ტო ტა ლურ 
კონ ტ როლს ყვე ლა პა რა მეტ რით.
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თამარჩხეიძე

ლიტურგიული დროის აღქმა შუა საუკუნეების 
გალობის ხელოვნებაში

(დასავლური და აღმოსავლური ქრისტიანობის 
მუსიკალური გამოცდილება)

შუა სა უ კუ ნე ე ბის გა ლო ბის ხე ლოვ ნე ბა, ლი ტურ გი კუ ლი 
ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე, ეფუძ ნე ბა სამ ყა როს ქრის ტი ა
ნულ აღ ქ მა სა და ევ ქა რის ტი უ ლი დრო ის კონ ცეფ ცი ას. დრო 
მა რა დი უ ლი ა, სამ ყა რო უსას რუ ლო. 

შუა სა უ კუ ნე ებ ში სამ ყა როს აღ ქ მის მუ სი კა ლუ რი ხა ტი 
ად გი ლობ რივ სა გა ლო ბე ლო ტრა დი ცი ებ ში სხვაგ ვა რა დაა 
წარ მოდ გე ნი ლი. თუმ ცა მათ შო რის სა ერ თო თა ვი სე ბუ რე ბე
ბი შე ი ნიშ ნე ბა. 

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია სამ ყა როს მდგრა დო ბის, დრო ის 
მა რა დი სო ბი სა და ციკ ლუ რო ბის (ციკლური პრო ცე სის) გა
მოვ ლე ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი მუ სი კა ლუ რი ენის სხვა დას ხ ვა 
პა რა მეტ რ ში შუა სა უ კუ ნე ე ბის (აღმოსავლეთ და და სავ ლეთ 
საქ რის ტი ა ნოს) სამ გა ლობ ლო ტრა დი ცი ე ბის  მა გა ლი თებ ზე.

თამარწულუკიძე,
მუსიკოლოგიის დოქტორი,

თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ზაქარია 
ფალიაშვილის სახლმუზეუმის ექსპოზიციის მენეჯერი

ეროვნული ოპერის დაბადება 
ამიერკავკასიის ქვეყნებში

ნაშ რომ ში ასა ხუ ლია ამი ერ კავ კა სი ის სამ ქვე ყა ნა ში  სა
ქარ თ ვე ლო ში, აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში ეროვ ნუ ლი ოპე
რის და ბა დე ბა პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბის 
ჭრილ ში. 
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ამი ერ კავ კა სი ის სამ ქვე ყა ნა ში სხვა დას ხ ვა დროს შე იქ მ
ნა ეროვ ნუ ლი  ოპე რა, მაგ რამ სა მი ვე ქვე ყა ნა ში მი სი და ბა
დე ბა უკავ შირ დე ბო და პო ლი ტი კურ  სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნებს. 

ამი ერ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლი სა ო პე რო ნა წარ მო ე ბი იყო 
სო მე ხი კომ პო ზი ტო რის,  ტიგ რან ჩუ ხა ჯი ა ნის    ოპე რა „არშაკ 
II“, რო მე ლიც  შე იქ მ ნა 1868 წელს. მაგ რამ   ეს არ იყო ეროვ
ნუ ლი ოპე რის ნი მუ ში. ეროვ ნუ ლი ოპე რის და ბა დე ბამ დე სო
მე ხი კომ პო ზი ტო რე ბი ქმნიდ ნენ   ნი ა დაგს.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ მათ მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში არ ჰქონ დათ ცხოვ რე ბი სა და 
მუ შა ო ბის პი რო ბე ბი. ისი ნი იღ ვ წოდ ნენ კონ ს ტან ტი ნო პოლ
სა და თბი ლის ში. აქ აყა ლი ბებ დ ნენ ეროვ ნულ ხალ ხურ გუნ
დებს, ან სამ ბ ლებს, მუ სი კა ლურ სა ზო გა დო ე ბებს. 

პირ ვე ლი სომ ხუ რი ეროვ ნუ ლი ოპე რა არის ალექ სან დ
რე  სპენ დი ა რო ვის „ალმასტი“. 1915 წელს თურ ქე ბის მი ერ 
კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სომ ხე ბის გე ნო
ცი დის შემ დეგ, კომ პო ზი ტორს გა უჩ ნ და სურ ვი ლი და ე წე
რა ოპე რა პატ რი ო ტულ თე მა ზე. ამ მიზ ნით ის  მოს კო ვი დან 
ჩა მო ვი და თბი ლის ში, სა დაც შეხ ვ და  მწე რალ ოვა ნეს თუ
მა ნი ანს, რო მელ თან მსჯე ლო ბის შე დე გა დაც გა დაწყ და, თუ 
რო მე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი და ე დე ბო და ოპე რას 
სა ფუძ ვ ლად. 

პირ ვე ლი აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ოპე რა „ლეილი და მეჯ ნუ ნი“ 
შე იქ მ ნა 1908 წელს. მის მა ავ ტორ მა, კომ პო ზი ტორ მა უზე ირ 
ჰა ჯი ბე კოვ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა პირ ვე ლი ეროვ ნუ ლი სა ო პე რო 
და სი, რომ ლის ძა ლე ბი თაც წარ მო ად გი ნა ეს ნა წარ მო ე ბი. ამ 
დროს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ობ და იდე ო ლო გი უ რი ბრძო ლა 
რე აქ ცი ულ ძა ლებს  კონ სერ ვა ტო რებ სა და ნი ჰი ლის ტებს 
შო რის. ორი ვე მხა რე სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო
და ეროვ ნუ ლი ოპე რის და ბა დე ბას. ჰა ჯი ბე კოვს უხ დე ბო და 
მა თი მო გე რი ე ბა. ამ პე რი ოდ ში კომ პო ზი ტორს წი ნა აღ მ დე
გო ბე ბი ექ მ ნე ბო და სო ცი ა ლუ რი გა რე მო და ნაც, სა ზო გა დო
ებ რი ვი მენ ტა ლი ტე ტი დან. მა გა ლი თად, არ შე იძ ლე ბო და 
აზერ ბა ი ჯა ნულ სცე ნა ზე ქა ლის გა მოს ვ ლა. „ლეილი და მეჯ
ნუ ნი ში“  ქა ლის როლს კა ცი ას რუ ლებ და.  
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ქარ თუ ლი ოპე რის შექ მ ნის სა კითხი პირ ვე ლად მე19 
სა უ კუ ნის 80იან წლებ ში, ეროვ ნულ მა მოღ ვა წე ებ მა, უწი ნა
რე სად,  ილია  ჭავ ჭა ვა ძემ წა მო ა ყე ნა. ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე
ლე ბამ დე დი დი გზის გავ ლა გახ და სა ჭი რო. სა ა მი სო ნი ა და
გის მო სამ ზა დებ ლად იღ ვ წო და „ქართულ ენა ზე ოპე რე ბის 
გამ მარ თ ვე ლი სა ზო გა დო ე ბა“, „ქართული ფი ლარ მო ნი უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა“.  პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ოპე რის, მე ლი ტონ ბა
ლან ჩი ვა ძის „თამარ ცბი ე რის “ ფ რაგ მენ ტე ბი მე19 სა უ კუ ნის 
ბო ლოს შეს რულ და. 

თბი ლი სის ოპე რის თე ატ რ ში ქარ თუ ლი ოპე რის დად
გ მა ზე ფიქ რი გა მო რიცხუ ლი იყო იქამ დე, სა ნამ ქვე ყა ნა არ 
გან თა ვი სუფ ლ და რუ სე თის დაქ ვემ დე ბა რე ბი სა გან და და
მო უ კი დებ ლო ბა არ მო ი პო ვა. 1918 წელს ოპე რის თე ატ რის  
კო მის რად რე ჟი სო რი ალექ სან დ რე წუ წუ ნა ვა და ი ნიშ ნა, 
რო მელ მაც უპირ ვე ლეს ამო ცა ნად და სის გა ქარ თუ ლე ბა და 
ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა და ი სა ხა. 191819 წლებ ში 
თბი ლი სის ოპე რის თე ატ რ ში ოთხი ქარ თუ ლი ოპე რა და იდ
გა: რე ვაზ გოგ ნი აშ ვი ლის „ქრისტინე“, დი მიტ რი არა ყიშ ვი
ლის „თქმულება შო თა რუს თა ველ ზე, ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი
ლის „აბესალომ და ეთე რი“, ვიქ ტორ დო ლი ძის „ქეთო და 
კო ტე“. ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლის „აბესალომ და ეთე რის“ სა
ხით ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი ოპე რა და ი ბა და. 
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ნანადოლიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და მასობრივი 

კომუნიკაციის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

მეორე ფრონტი - კოვიდის ფენომენიდან მსოფლიო 
საინფორმაციო ომამდე

2020 წლის 11 მარტს მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის 
დი რექ ტორ მა, ტედ როს ად ჰა ნომ გებ რე ი ე სუს მა კო რო ნა ვი
რუ სის ეპი დე მია გლო ბა ლურ პან დე მი ად გა მო აცხა და. სამ ყა
რო ონ ლა ინ რე ჟიმ ზე გა და ვი და და  ციფ რულ თავ შე სა ფარ ში 
გა და ი ტა ნა ცხოვ რე ბის წე სი, პო ლი ტი კა, ეკო ნო მი კა, კულ ტუ
რა და ყო ველ დღი უ რო ბა. ფი ზი კუ რი გა ნად გუ რე ბის ში შით 
შეპყ რო ბი ლი კა ცობ რი ო ბა  ვერ ბე დავ და ოფ ლა ინ გას ვ ლას. 
მა ტე რი ა ლუ რი სამ ყა როს  წარ მო მად გე ნე ლი ციფ რულ მო
ქა ლა ქედ იქ ცა. ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხო ყვე ლას და ყვე ლა ფერს, 
ადა მი ან თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბი დან დაწყე ბუ ლი გლო
ბა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ე ბით დას რუ ლე ბუ ლი,  კი ბერ სივ რ ცე ში 
კო მუ ნი კა ცია გახ და ერ თ გ ვა რი შემ ზა დე ბა მე ო რე ფრონ ტის
თ ვის, სა დაც ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ციფ რულ მებ რ ძო ლად იქ
ცა, პან დე მია კი 2022 წლის 24 თე ბერ ვალს გა მოცხა დე ბულ
მა „სპეციალურმა სამ ხედ რო ოპე რა ცი ამ“, სი ნამ დ ვი ლე ში კი 
პირ ველ მა გლო ბა ლურ მა სა ინ ფორ მა ციო ომ მა ჩა ა ნაც ვ ლა. 
უც ნო ბი ვი რუ სით მო სა ლოდ ნე ლი სიკ ვ დი ლის ში შით შეპყ
რო ბი ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც შეც ვ ლი ლი ცხოვ რე ბის 
წე სით ციფ რულ თავ შე სა ფარ ში იმა ლე ბო და,  კვლავ ფი ზი
კუ რი გა ნად გუ რე ბის ში შით თავ შე სა ფარ ში ვე დარ ჩა, თუმ
ცა „უცნობი ვი რუ სის“ საფ რ თხე, ასე ვე, მა ნამ დე მის თ ვის 
„უცნობმა ომის“  საფ რ თხემ  ჩა ა ნაც ვ ლა, გა ცი ლე ბით სა შიშ მა 
და არაპ როგ ნო ზი რე ბად მა. 

„არასდროს გვი ნა ხავს პან დე მი ა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
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ამა ვე დროს გა კონ ტ როლ დეს“1  გა ნაცხა და მსოფ ლიო ჯან
დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის დი რექ ტორ მა კო ვიდ თან და კავ ში რე
ბით და სამ ყა რომ კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი გა იდ ლა ი ნე ბის 
სა ხით და გეგ მა. მო ნა ცემ თა ციფ რუ ლი მო ნი ტო რინ გი სა და 
კონ ტ რო ლის ერ თი ა ნი მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვით, სტან დარ ტუ
ლი გა იდ ლა ი ნე ბის სის ტე მა ში თა ნა ბა რი იყო ყვე ლა, სო ცი
ა ლუ რი, თუ პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, კა ნის 
ფე რის, სქე სი სა თუ ასა კის გა ნურ ჩევ ლად. აღ ნიშ ნულ მა სის
ტე მამ მო ითხო ვა მო ქა ლა ქის გან ციფ რუ ლი უნარ ჩ ვე ვე ბის 
გა მო მუ შა ვე ბა და ონ ლა ინ ზე ადაპ ტი რე ბა. „გადარჩებოდა“ 
ის ვი საც ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მა ჰქონ და, ვი ნა ი დან სწო რედ 
ინ ფორ მა ცია გახ და ის აუცი ლე ბე ლი  ღი რე ბუ ლე ბა, რომ
ლის მო პო ვე ბის გა რე შეც „უსაფრთხო“ კონ ტ რო ლი რე ბად 
გა რე მო ში არ და იშ ვე ბო დი. ვებ სერ ფინ გის გა მო მუ შა ვე უ ლი 
ეს უნარ  ჩ ვე ვე ბი, ერ თ გ ვა რი „პირბადის“ ფუნ ქ ცი ის შემ ს რუ
ლე ბე ლი აღ მოჩ ნ და დღეს მიმ დი ნა რე სა ინ ფორ მა ციო ომ ში,  
სა დაც  ვი რუ სი „დეზინფორმაციაა“, ხო ლო გა დარ ჩე ნის თ
ვის შექ მ ნილ გა იდ ლა ი ნად,  სო ცი ა ლუ რი მე დი ის და ნაღ მულ  
ველ ზე, ნაღ მის ად გილ სამ ყოფ ლის წი ნას წა რი გან საზღ ვ რა 
გახ და.

კო ვი დის ფე ნო მენ მა შეც ვა ლა მსოფ ლიო ადა მი ა ნის და
მო კი დე ბუ ლე ბა ინ ფორ მა ცი ი სად მი და ერ თ გ ვა რად შე ამ
ზა და სა ინ ფორ მა ციო ომის თ ვის, სა დაც სო ცი ა ლუ რი მე დია 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის უპ რე ცე დენ ტო სის წ რა ფით და 
მას ზე გლო ბა ლუ რი წვდო მით თა ნა მო ნა წი ლეს გხდის მიმ
დი ნა რე ომის. და თუ პან დე მია  კონ ტ რო ლი რე ბად მარ თ
ვას და და გეგ მ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბო და, სა ინ ფორ მა ციო ომი    
არა კონ ტ რო ლი რე ბად, მრა ვალ დრო ე ბით, თუ გამ ჭოლ მო
თა მა შე თა ჩარ თ ვას, გეგ მი სა და თა ვი სუ ფა ლი ქმე დე ბის, სა
ინ ფორ მა ციო ბრძო ლებ ში  და ინ ტე რე სე ბუ ლი ერ თე უ ლე ბის, 
ჯგუ ფე ბის, სტრუქ ტუ რე ბი სა თუ სა ხელ მ წი ფო ე ბის  მო ნა წი
ლე ო ბას  გუ ლის ხ მობს და სა დაც სა ინ ფორ მა ციო ნა კა დის 

1 https://1tv.ge/news/jandacvis-msoflio-organizaciam-akhali-koronavirusi-
pandemiad-gamoackhada/
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სის წ რა ფე ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის თ ვის დროს არ ტო ვებს,  
ხო ლო „წყარო“ ბო ლომ დე ინარ ჩუ ნებს კონ ფი დენ ცი ა ლუ
რო ბას. 

„ჰიბრიდული ომის“ რუ სულ თე ო რი ა ში, ე.წ. „გერასიმოვის 
დოქ ტ რი ნა ში“ აღ წე რი ლია «ახალი თა ო ბის ომის“  ბრძო ლის 
ვე ლი, სა დაც საბ რ ძო ლო მოქ მე დე ბე ბი მიმ დი ნა რე ობს არა 
3, არა მედ 4 სივ რ ცე ში: ხმე ლეთ ზე, ჰა ერ ში, ზღვა ში და სა ინ
ფორ მა ციო ველ ზე, რო მელ შიც აქ ტი ვო ბა «ახალი თა ო ბის 
ომის» ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა.  მიზ ნის მი
საღ წე ვი არა სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი, ცვლის თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ო ში ომის წე სებს და თა ვად ბრძო ლის ველს. პო ლი
ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ სა ინ ფორ მა ციო არ ხე ბით  შე საძ
ლე ბელს ხდის  „წარმატებული სა ხელ მ წი ფოც კი რამ დე ნი მე 
თვე ში ან დღე ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის არე ნად იქ
ცეს“1 და უფ რო მე ტიც, კონ ფ ლიქ ტ ში ჩარ თულ მა მხა რემ სხვა 
სა ხელ მ წი ფო ში გახ ს ნას მე ო რე ფრონ ტი, შექ მ ნას რა გრა ვი
ტა ცი ის ცენ ტ რად ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის პო ზი ცი ა. 

რო გორ აღ მოჩ ნ და მე ო რე ფრონ ტის წი ნა ხაზ ზე,  მე სა მე 
სა ხელ მ წი ფო სა ინ ფორ მა ციო ომის „ვირუსის“ წი ნა შე?  რო
გორ შე ას რუ ლა „პირბადის“ დამ ც ვე ლო ბი თი  ფუნ ქ ცია  სამ
კურ ნა ლო გა იდ ლა ინ მა  „აბა, ომი გინ დათ?“ 

2020 წლი დან 2022 წლამ დე კა ცობ რი ო ბა გლო ბა ლუ რი 
პან დე მი ი დან  გლო ბა ლურ სა ინ ფორ მა ციო ომ ში ჩა ერ თო, 
ფე ის ბუ ქი დან  ტე ლეგ რამ ში გა და ი ნაც ვ ლა, ტე ლეგ რა მით 
მი ღე ბუ ლი გზავ ნი ლე ბით ფე ის ბუ ქის ად გი ლობ რივ მომ ხ მა
რებ ლებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი შექ მ ნა და ციფ რულ მე
დი ა ში  არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა ზო გა დო ე ბის თი თო ე უ ლი 
წევ რის თ ვის გლო ბა ლურ საფ რ თხედ აქ ცი ა.    

1 http://eugeorgia.info/ka/article/637/hibriduli-omi-rusul-samxedro-teoriashi/
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ვაჟაზუბაშვილი,
აუდიოვიზუალური ხელოვნების დოქტორი, 

საქართველის შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

                                  
კინოქრონიკა გუშინ, დღეს, ხვალ?

დღეს ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლია ფილ მე ბი თუ ნარ კ ვე ვე
ბი, სა დაც უბ რა ლოდ გვაჩ ვე ნე ბენ რა ხდე ბო და ვთქვათ 1984 
წლის 2 ნო ემ ბერს მსოფ ლი ო ში, გნე ბავთ თბი ლის ში ან სა
ქარ თ ვე ლო ში; ან მსოფ ლიო მას შ ტა ბის ფაქ ტი  11 სექ ტემ
ბე რი, ნიუ იორ კის ტე რაქ ტი, „ტყუპების“ დან გ რე ვა. რა ხდე ბა 
ამ დროს სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გო რია რე აქ ცი ე ბი? და ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში ყვე ლა ზე და მა ჯე რე ბე ლი ეფექ ტი კი ნოქ რო ნი
კას აქვს, ვიდ რე თვით მ ხილ ვე ლე ბის აღ წე რას, ან თუნ დაც 
ფო ტოგ რა ფი ას. ის ტო რი უ ლი კი ნოქ რო ნი კა ის ტო რი უ ლი 
მოვ ლე ნე ბის თვალ სა ჩი ნო მოწ მო ბა ა. რა თქმა უნ და, ეს უფ
რო  მოვ ლე ნა თა სიმ ბო ლო ა, ვიდ რე მა თი სრუ ლი აღ წე რა, 
მაგ რამ, ამის მი უ ხე და ვად, მას ში მა ინც არის და შიფ რუ ლი  
დრო ის მა გი ა. 

ზო გა დი გან მარ ტე ბით, კი ნოქ რო ნი კა „ეს არის ფორ
მა მოკ ლე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი სა, რო მე ლიც გავ რ ცელ და 
მე ო ცე სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სა ზო გა დო ებ რივ ად გი
ლებ ში წარ სად გე ნად (გასაქირავებლად) და შე ი ცავ და ახალ 
ამ ბებს და სენ სა ცი ურ მოვ ლე ნებს“. დი დი საბ ჭო თა ენ ციკ ლო
პე დია კი ნოქ რო ნი კას გან მარ ტავ და, რო გორც „ოპერატიულ 
კი ნო ინ ფორ მა ცი ას თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბის აქ ტუ ა ლურ 
მოვ ლე ნებ სა და ფაქ ტებ ზე“.

კი ნოქ რო ნი კა ერ თი ან დე ბო და სხვა დას ხ ვა ტი პის თე მა
ტურ კი ნო ჟურ ნა ლებ ში და ამას ყვე ლა ქვე ყა ნა ში აკე თებ დ ნენ 
თით ქ მის მთე ლი XX სა უ კუ ნის მან ძილ ზე. უკ ვე 196070იანი 
წლე ბი დან, ტე ლე ვი ზი ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, რო
მელ მაც თა ვის თავ ზე აიღო ოპე რა ტი უ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის 
ფუნ ქ ცი ა, კი ნოქ რო ნი კა რო გორც კი ნო დო კუ მენ ტა ლის ტი
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კის ცალ კე სა ხე ო ბა, კარ გავს ფუნ ქ ცი ას. 90იანი წლე ბის თ ვის 
მხო ლოდ რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა აგ რ ძე ლებ და კი ნოქ რო ნი კის 
წარ მო ე ბას: კუ ბა, ეს პა ნე თი იაპო ნია და საბ ჭო თა კავ ში რი, 
ბუ ნებ რი ვი ა, სა ქარ თ ვე ლოც. სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე ფილ მე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბა კი 90იანი წლე ბის შემ დეგ, რო ცა პრაქ ტი კუ
ლად სრუ ლად შეწყ და კი ნო ფირ ზე მუ შა ო ბა,  2000 წლამ დე  
აგ რ ძე ლებ და ე. წ. სა ფონ დო სი უ ჟე ტე ბის გა და ღე ბას SVHS 
და BETACAM  ვი დეო ფორ მა ტებ ზე, 

20 წელ ზე მე ტი ა, რაც ჩვენს ქვე ყა ნა ში კი ნოქ რო ნი კა 
აღარ არ სე ბობს. ამ პე რი ოდ ში ინ ტე რე სი წარ სუ ლის ვი ზუ ა
ლუ რი და აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლის მი მართ ყო ველ დღე 
მა ტუ ლობს. გა მო იკ ვე თა ინ ტე რე სე ბი, რო მე ლიც წარ სუ ლის 
კი ნოთ ვა ლის მიღ მა აღ მოჩ ნ და, გაჩ ნ და კითხ ვე ბი: გვჭირ დე
ბა თუ არა კი ნოქ რო ნი კა, იქ მ ნე ბა თუ არა დღეს აუდი ო ვი ზუ
ა ლუ რი მა ტი ა ნე, ან ვინ უნ და ქმნი დეს ამ მა ტი ა ნეს. შე უძ ლია 
თუ არა, სა ტე ლე ვი ზიო ახალ ამ ბებს, რო მე ლიც უმე ტეს წი
ლად პო ლი ტი ზე ბუ ლი ა, სა მო მავ ლოდ შე ას რუ ლოს ქვეყ ნის 
ცხოვ რე ბის ვი ზუ ა ლუ რი ქრო ნი კის ფუნ ქ ცი ა?
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ლაურაკუტუბიძე,
ჟურნალისტიკის დოქტორი,

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ლალიძამუკაშვილი,
განათლების მეცნიერებათა დოქტორი,

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ინფორმაცია, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა 
ომის არსენალში

უკ ვე შემ დ გარ გლო ბა ლურ სა ინ ფორ მა ციო სა ზო გა
დო ე ბა ში, რო ცა მი იჩ ნე ო და რომ მე სა მე მსოფ ლიო ომი სა
ინ ფორ მა ციო ომი იქ ნე ბა და, არა თუ იქ ნე ბა, არის კი დეც, 
„ნამდვილი“, „ტრადიციული“ მსოფ ლიო ომის საფ რ თხის 
წი ნა შე აღ მოვ ჩ ნ დით: ტან კე ბით, და ბომ ბ ვე ბით, სა რა კე ტო 
იერი შე ბით და პლუს, წი ნა ორი მსოფ ლიო ომი სა გან გან ს ხ
ვა ვე ბით  დრო ნე ბით! მთა ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბა მა ინც მძლავ რი 
სა ინ ფორ მა ციო იარა ღი ა. რუ სეთ უკ რა ი ნის ომს, რო მელ მაც 
უკ რა ი ნის არ ნა ხულ მო ბი ლი ზე ბას თან ერ თად, რუ სუ ლი აგ
რე სი ის წი ნა აღ მ დეგ და სავ ლე თის შე კავ ში რე ბაც გა მო იწ ვი ა, 
„მედიამანქანის“, რო გორც თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს მძლავ
რი არ სე ნა ლის მაქ სი მა ლუ რი ამოქ მე დე ბა გა მო არ ჩევს. ტრა
დი ცი უ ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის პო ტენ ცი ა ლი ვერც შე ედ რე ბა 
იმ უსაზღ ვ რო შე საძ ლებ ლო ბებს, რა საც სო ცი ა ლუ რი მე დია 
ფლობს ინ ფორ მა ცი ი სა თუ დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბი
სათ ვის, ფაქ ტობ რი ვად შე უზღუ დავ დრო სა და სივ რ ცე ში. 

რუ სეთ უკ რა ი ნის ომის მე ინ ს ტ რი მულ სა ინ ფორ მა ციო 
ნა კა დებ ში აშ კა რად შე იმ ჩ ნე ვა, რომ რუ სუ ლი პრო პა გან დი სა 
და კონ ს პი რო ლო გი ის „ოვერტონის ფან ჯ რე ბი“ ძი რი თა დად 
„შიგნით იღე ბა“, ანუ რუ სე თის უზარ მა ზა რი ში და აუდი ტო
რი ის კენ არის მი მარ თუ ლი, ხო ლო უკ რა ი ნის სა ინ ფორ მა ციო 
არ სე ნა ლი ეფექ ტუ რად მუ შა ობს გლო ბა ლურ სა ინ ფორ მა
ციო რე ჟიმ ში. 
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გიორგიჩართოლანი,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრის და 
კინოს სახელმიწფო უნივერსიტეტის სახელოვნებო 

მეცნიერებების, მედიის და მენეჯმენტის ფაკულტეტის
მედიის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების 

პროფესორი

კულტურა ჰიბრიდული ომის მედიაპლატფორმაზე

• ჰიბ რი დუ ლი ომი მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა, 
მაგ რამ ჩვენ ყუ რადღე ბას  ამ ჯე რად ამ ომის ორ მნიშ ვ
ნე ლო ვან მდგე ნელ ზე: რბილ ძა ლა სა და სა ინ ფორ მა ციო 
ომ ზე შე ვა ჩე რებთ, რამ დე ნა დაც ისი ნი აქ ტი უ რად იყე ნე
ბენ კულ ტუ რას და ხე ლოვ ნე ბას. 

• სა ინ ფორ მა ციო ომის მი ზა ნია გა რე მომ ც ვე ლი სამ ყა რო, 
სა კუ თა რი და და საპყ რო ბი ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა შე ამ ზა
დოს და და არ წ მუ ნოს ომის წარ მო ე ბის აუცი ლებ ლო ბა
სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბა ში. სა ინ ფორ მა ციო ომი არის ე.წ. 
რბი ლი ძა ლის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საყ რ დე ნი, 
რად გან იგი უპი რა ტე სად მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ი სა და 
კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის დახ მა რე ბით მიმ დი ნა რე
ობს. 

• რბი ლი ძა ლა გან სა კუთ რე ბით შე დე გი ა ნია ისეთ ქვეყ ნებ
ში, სა დაც ში და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი ძა ლა უფ ლე
ბის მო პო ვე ბის თ ვის აქ ტი უ რი და პი რის პი რე ბე ბის ფონ
ზე მიმ დი ნა რე ობს, სა დაც სა ზო გა დო ე ბა გახ ლე ჩი ლი ა, 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი და მო სახ ლე ო ბის 
ცხოვ რე ბის დო ნე კი უკი დუ რე სად და ბა ლი. ასეთ დროს 
ძლი ე რი ეკო ნო მი კის, ან სამ ხედ რო ძა ლის მქო ნე ქვე ყა
ნა, რომ ლის მი ზა ნია სა კუ თა რი გავ ლე ნის არე ა ლის გა
ფარ თო ე ბა, მი მარ თავს რბი ლი ძა ლის ეფექტს. იყე ნებს 
ე.წ. იდე ო ლო გი ურ პრო პა გან დას, რა საც ახორ ცი ე ლებს 
მე დი ის და კულ ტუ რის დახ მა რე ბით. 
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• საბ ჭო უ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის გავ ლე ნით, ახა ლი დე მოკ რა
ტი ის ქვეყ ნე ბის სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე ულ ნა წილს ურ
ჩევ ნია სხვას ან დოს სა კუ თა რი მო მა ვა ლი. რაც უფ რო 
პო პუ ლა რუ ლია ადა მი ა ნი, მით უფ რო და მა ჯე რე ბე ლია 
მი სი ყო ვე ლი მო საზ რე ბა. ასეთ ადა მი ა ნებს არ უჭირთ 
მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლის დარ წ მუ ნე ბა იმა ში, 
რომ უზ რუნ ველ ცხოვ რე ბას მათ სხვა ადა მი ა ნე ბი, უფ
რო კი სხვა, ძლი ე რი ქვეყ ნე ბი შექ მ ნი ან. სა ზო გა დო ე ბა
ზე ზე მოქ მე დე ბის სწო რედ ამ რბილ ძა ლას იყე ნებს უცხო 
ქვე ყა ნა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ღია სამ ხედ რო 
ჩა რე ვის გა რე შე.

• ჰიბ რი დუ ლი ომის რბი ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის კი დევ 
ერ თი ას პა რე ზი არის სა ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე. კულ ტუ რის 
კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ამ ხე ლი შე უწყო ჰიბ რი დულ ომ ში მის 
რბილ ძა ლად გა მო ყე ნე ბას. გან სა კუთ რე ბით ე.წ. მე სა მე 
ქვეყ ნებ ში, სა დაც კულ ტუ რა და მო კი დე ბუ ლია დო ტა ცი ა
ზე, რაც უკი დუ რე სად მი ნი მა ლუ რი ა. სა ხელ მ წი ფო დან და 
კერ ძო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი სას პონ სო რო და სა რეკ
ლა მო შე მო სა ვა ლი ხში რად დარ გის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვი
საც კი არ არის საკ მა რი სი. შე სა ბა მი სად, კულ ტუ რის ფი
ნან სუ რი მდგრა დო ბის ერ თ ერთ წყა როს, სამ წუ ხა როდ, 
უცხო ქვეყ ნის მი ერ წარ მო ე ბულ ჰიბ რი დულ ომ ში იძუ
ლე ბი თი თუ  ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ჩარ თ ვა და რბილ ძა ლად 
ქცე ვა წარ მო ად გენს. 

• კულ ტუ რის პრო პა გან დის ტად ქცე ვის ყვე ლა ზე ძლი ე რი 
სა შუ ა ლე ბა არის მე დი ა,  სა დაც ჰიბ რი დუ ლი ომის მწარ
მო ე ბელ ქვე ყა ნას ას პა რეზ ზე გა მოჰ ყავს სა ხე ლოვ ნე ბო 
სივ რ ცის პრო პა გან დის ტი წარ მო მად გენ ლე ბი. ეს პლატ
ფორ მე ბი არ მო ი ცავს მხო ლოდ ტრა დი ცი ულ მე დი ას, ის 
უწყ ვე ტად ავ რ ცე ლებს სა კუ თარ იდე ო ლო გი ას ახალ მე
დი აპ ლატ ფორ მებ ზე, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში.  

• სსრკის დაშ ლის შემ დეგ ამ ქვეყ ნებს გა უჩ ნ და სურ ვი
ლი შე ერ თე ბო და და სავ ლურ ცი ვი ლი ზე ბულ სამ ყა როს. 
და სავ ლე თიც დაჰ პირ და, თუმ ცა 30 წლის გან მავ ლო ბა
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ში ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი მის შე სას რუ ლებ ლად არ გა და იდ
გა. ამან სა ზო გა დო ე ბა ში გა ა ჩი ნა ერ თ გ ვა რი ნი ჰი ლიზ მი, 
რი თაც ისარ გებ ლა რუ სე თის პო ლი ტი კურ მა ტაქ ტი კამ და 
საკ მა ოდ ად ვი ლად წა მო იწყო ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ჰიბ
რი დუ ლი ომი, რომ ლის მი ზა ნიც იყო სა ზო გა დო ე ბის მომ
ზა დე ბა უკან სსრკში და საბ რუ ნებ ლად. 

• ჰიბ რი დუ ლის ეფექ ტუ რი წარ მო ე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია 
მტრის ხა ტის შექ მ ნა. რუ სე თის ფე დე რა ცი ამ პოს ტ საბ ჭო
თა ევ რო პუ ლი ნა წი ლის ქვეყ ნებს ასეთ მტრად და სავ ლუ
რი ლი ბე რა ლუ რი სამ ყა რო წარ მო უდ გი ნა. ჰიბ რი დულ 
ომ ში ჩარ თუ ლი მე დი აპ ლატ ფორ მე ბი და ეთ მო კულ ტუ
რის და ხე ლოვ ნე ბის იმ წარ მო მად გენ ლებს, რომ ლე ბიც 
სა უბ რობ დ ნენ და სავ ლურ, ლი ბე რა ლურ საფ რ თხე ებ ზე 
და ეროვ ნუ ლი და რე ლი გი უ რი თვით მ ყო ფა დო ბის შე
ნარ ჩუ ნე ბა ზე. 

• ჰიბ რი დულ ომ ში ჩარ თუ ლი მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის 
ტრა დი ცი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი იყე ნე ბენ ორ მი მარ თუ ლე
ბას: ღია პრო პა გან და, რაც გუ ლის ხ მობს სა ზო გა დო
ებ რივ  პო ლი ტი კუ რი შო უ ე ბის სა დის კუ სიო სივ რ ცე ში 
კულ ტუ რის წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას 
და და ხუ რუ ლი, რო დე საც რბი ლი ძა ლის პლატ ფორ მის 
სა მა უწყებ ლო მე დი ე ბი სა მა უწყებ ლო ბა დეს უთ მო ბენ 
იმ არ ტის ტე ბის მხატ ვ რულ პრო დუქ ცი ას, რომ ლე ბიც არ 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან ჰიბ რი დუ ლი ომის კულ ტუ რის პო ლი
ტი კას.

• ჰიბ რი დუ ლი ომის რბილ ძა ლად კულ ტუ რის და მი სი 
წარ მო მად გენ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა არ არის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი მხო ლოდ ტო ტა ლი ტა რუ ლი ან ავ ტო რი ტა რუ ლი 
მმარ თ ვე ლო ბის ქვეყ ნე ბის თ ვის. ამ ძა ლას იყე ნებს ე.წ. 
დე მოკ რა ტი უ ლი სამ ყა რო, რო მელ საც ხში რად გა ცი ლე
ბით დახ ვე წი ლი, შე ფა რუ ლი და მოქ ნი ლი მე ქა ნიზ მე ბი 
და დი დი ფი ნან სუ რი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა.  ე.წ. მე სა მე 
ქვეყ ნე ბი კი, უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, ცუდ სა და უარესს შო
რის დგე ბი ან არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და ძა ლი ან უხა რი ათ, თუ 
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და მო უ კი დე ბე ლი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბას შე ი ნარ ჩუ ნე ბენ 
და რბი ლი თუ ძლი ე რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით სხვა არ გა
დაწყ ვეტს მათ მო მა ვალს.   

თამთაცინცაძე,
ხელოვნების დოქტორი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

თანამედროვე მულტიმოდალური ფრაზა

საკვლევითემა ფსი ქო ლინ გ ვის ტუ რი პა რა დიგ მა, ანუ 
თვა ლით და ნა ხულ სა და გა გო ნილს შო რის კონ ტექ ს ტი. 

აქტუალობა  მი ნი მა ლურ დრო ში მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ
მა ცი ის მი ღე ბის აუცი ლებ ლო ბა წარ მო შობს აკუ მუ ლი რე ბუ
ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მოთხოვ ნას. მო ცე მულ მო მენ ტ ში 
მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბის არე ში არ სე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი 
ინ ფორ მა ცი უ ლი ელე მენ ტე ბი ქმნი ან ერ თი ან ამ ბავს. ასე თი 
თხრო ბა გუ ლის ხ მობს ნა რა ტი ვის სე მი ო ტი კურ სტრუქ ტუ რას. 

პრობლემა  კო მუ ნი კა ცი ის ხე ლოვ ნე ბის თვი სობ რი ვი 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის სა ჭი როა გა აზ რე ბუ ლი იყოს თა ნა მედ
რო ვე მულ ტი მო და ლუ რი ფრა ზის სტრუქ ტუ რა. სან დო ო ბის, 
მკა ფი ოდ გა გე ბის, და სა მახ სოვ რებ ლის, „გადამდებობის“ და 
სხვ. შთა ბეჭ დი ლე ბებ ში ვი ღებთ თით ქოს უმ ნიშ ვ ნე ლო, უმ
ცი რე სი სე მი ო ტი კუ რი ელე მენ ტე ბის შე დე გებს.

მეთოდი  მე თო დო ლო გი ურ აპა რატ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია 
ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბის თე ო რი ა, სე მი ო ტი კის პრაქ ტი კუ ლი 
და სი ნერ გე ტი კის თე ო რი უ ლი მე თო დო ლო გი ა.

დასკვნა  ყო ვე ლი ელე მენ ტი კონ ცეფ ცი ის ჩარ ჩო ში! მა
ყუ რე ბელს საკ მა ოდ დი დი არ ჩე ვა ნი აქვს ამი ტომ მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია სე მი ო ტი კუ რი ელე მენ ტე ბის გა აზ რე ბუ ლი გა მო ყე
ნე ბა.
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რევაზჭიჭინაძე,
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

თანამედროვე მოქალაქე, როგორც მედიის 
გამოწვევა

• ტექ ნო ლო გი ე ბის გა ჩე ნის თა ნა ვე მე დი ამ პრო დუქ ტის 
მო ბი ლო ბა ზე იზ რუ ნა და სა ზო გა დო ე ბის მსგავ სად, გახ
და მე ტად სწრა ფი და მოქ ნი ლი. მე დი ა ინ დუს ტ რი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, მე დი აპ რო დუქ ტის ინ ტერ ნეტ თან 
ადაპ ტა ცი ის გზა ზე, ბევრ სირ თუ ლეს აწყ დე ბი ან. მრა ვალ 
ქვე ყა ნა ში დღემ დე იხ ვე წე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა და 
რე გუ ლა ცი ე ბი, სა რეკ ლა მო ბაზ რის წი ლი, სა გა და სა ხა
დო სის ტე მა, ე.წ. ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის „ჩანაცვლების“ 
საფ რ თხე და ა.შ.

• დი გი ტა ლი ზა ცი ის გზა ზე, ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი არის ის, რომ მე დი ამ და კარ გა ექ ს კ ლუ ზი ვი ინ
ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ზე. ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბის და კარ გ
ვა ნე ბის მი ე რი ბიზ ნე სის თ ვის ყვე ლა ზე მძი მე დარ ტყ მა ა, 
შე სა ბა მი სად, სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დად გა 
მე დია ინ დუს ტ რი აც. მით უფ რო თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
იმ ფაქ ტორს, რომ ყვე ლა მო ქა ლა ქე, რო მელ საც აქვს 
სმარტ ტე ლე ფო ნი და აქვს ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა, პო ტენ
ცი უ რად მე დი ის კონ კუ რენ ტი ა.

• მო ქა ლა ქე რე პორ ტი ო რი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ბა ზი სუ რი 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას აუდი ტო რი ის თ ვის, მე ტიც, არც 
მომ ხ მა რებ ლებს აქვთ ამის მო ლო დი ნი, რად გან გლო ბა
ლურ ქსელ ში ჩარ თუ ლი აუდი ტო რი ის თი თო ე უ ლი წევ რი 
პო ტენ ცი უ რად თა ვად არის მო ქა ლა ქე ჟურ ნა ლის ტი და 
იცის, თუ რა ტი პის, რა ინ ფორ მა ცი ის მა ტა რე ბე ლი გზავ
ნი ლის გა ცე მა შე უძ ლია მას. ამას ემა ტე ბა მთე ლი რი გი 
ნი უ ან სე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რო მელ მე დია გამ ტარ ზე რა 
მო ცუ ლო ბი სა და ფორ მის სა ინ ფორ მა ციო ნა კა დი უნ და 
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გა ვი დეს, რომ მა სა ლა მე ტად მიმ ზიდ ვე ლი იყოს მომ ხ მა
რებ ლის თ ვის.

• „კლავს“ თუ არა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი ჟურ ნა ლის ტი კას. სა
კითხის ასე და ყე ნე ბი სას მკვლე ვარ თა ნა წი ლი მი იჩ ნევს, 
რომ გლო ბა ლუ რი ქსე ლი კლა სი კურ ჟურ ნა ლის ტი კას 
ანად გუ რებს, ნა წი ლი კი, მათ შო რის ჩვენც, ვფიქ რობთ, 
რომ აუდი ტო რი ის მა ღა ლი ხა რის ხის ჩარ თუ ლო ბამ და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბამ პრო ფე სია ჟურ ნა ლისტს 
ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფან ჯა რა გა უხ ს ნა.

• აღ სა ნიშ ნა ვია მარ ტი ვი ჭეშ მა რი ტე ბაც, რომ სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბი დღეს პრო ფე სი უ ლი მე დი ის გა რე შე უპ რობ ლე
მოდ იცხოვ რებს, აი პრო ფე სი უ ლი მე დია კი სო ცი ა ლუ
რი ქსე ლე ბის გა რე შე ციფ რულ სამ ყა რო ში ნამ დ ვი ლად 
შეწყ ვეტს არ სე ბო ბას. შე სა ბა მი სად, პრო ფე სი ო ნა ლი 
ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის ეს გა მოწ ვე ვა ერ თ გ ვარ შე საძ
ლებ ლო ბად უნ და იქ ცეს.
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თავისუფალი 
თემების სექცია
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კინომცოდნეობა

ქეთევანპატარაია,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინომცოდნეობის 
მიმართულების დოქტორანტი 

ხელმძღვანელი: პროფ. ლელა ოჩიაური 

ქუთაისი, რეზო გაბრიაძე, რეზო ჭეიშვილი

„ქუთაისი ქა ლა ქი ა“  ასე ჰქვია რე ზო გაბ რი ა ძის რო მანს, 
რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად და ე დო ანი მა ცი ურ ფილმს „ჰარი
ჰარალე, დე და ო!“, თუმ ცა ამ ქუ თა ისს ქა ლა ქო ბის არა ფე რი 
ეტყო ბა არც აქ და არც გაბ რი ა ძის სხვა რო მე ლი მე ნა წარ
მო ებ ში. ის პა ტა რა და სახ ლე ბა ა, მომ ც რო უბ ნე ბით, შე სახ ვე
ვე ბით, ხი დე ბით, სა საფ ლა ო თი... გაბ რი ა ძის ნა წარ მო ე ბებ ში 
პერ სო ნა ჟე ბად ქუ თა ი სუ რი სა ზო გა დო ე ბის რე ა ლუ რი წარ
მო მად გენ ლე ბი გვხვდე ბი ან (ხშირად, სა კუ თა რი ვე გვარ  სა
ხე ლე ბით): ყვე ლაფ რით შემ კუ ლი დი მიტ რი გე ლო ვა ნი, ექი მი 
ისაკ მი ნო ვი ჩი, მხატ ვა რი ვა ლი კო მი ზან და რი, ილო ფო ტოგ
რა ფი, ბო რია ბრე გა ძე, ბე ბია დომ ნა და სხვა ნი, მაგ რამ ეს 
რე ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი შე მოქ მე დის ხელ ში ახალ თვი სე ბებ სა 
და გან ზო მი ლე ბას იძე ნენ. 

რე ზო გაბ რი ა ძის ქუ თა ი სი მხო ლოდ მი სი ა, ამ შე მოქ მე
დის რა კურ სი დან და ნა ხუ ლი და გა ნუ მე ო რე ბე ლი. იგი თა ვის 
ქუ თა ის ზე გვიყ ვე ბა, ისე ვე, რო გორც თა ვის ქუ თა ის ზე გვიყ ვე
ბა მე ო რე რე ზო, ისიც ქუ თა ი სე ლი და ისიც მწე რა ლი, სცე ნა
რის ტი რე ზო ჭე იშ ვი ლი. 

მი სი გმი რე ბის პრო ტო ტი პე ბიც რე ა ლუ რი ადა მი ა ნე
ბი, ჩვე უ ლებ რი ვი ქუ თა ი სე ლე ბი არი ან: ქალ ბა ტო ნი მა ნა
ნა, გუ ი ა, ბურ ნუ ყე ლი მე თევ ზე ე ბი, ჭო ნია უკ ლე ბა, უშან გი ა, 
ქუ თა ი სე ლი ებ რა ე ლე ბი თა ვი ან თი რი ტუ ა ლე ბით... ავ ტო რი 
გად მოს ცემს მათ სევ დას, სი ხა რულს, სიყ ვა რულს, უც ნა ურ, 
თით ქოს და ალო გი კურ თავ გა და სავ ლებს.
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ორი ვე რე ზო, და ახ ლო ე ბით, ერთ პე რი ოდ ში და ი ბა და 
(გაბრიაძე  1936 წელს, ჭე იშ ვი ლი 1933ში), მათ მა ბავ შ ვო ბამ 
ერთ ქა ლაქ ში გა ი ა რა, ერ თი და იგი ვე ად გი ლე ბი, მოვ ლე ნე
ბი, ხალ ხი ახ დენ და მათ ზე გავ ლე ნას, ერ თი იუმო რი ეს მო
დათ, თუმ ცა, ამ ყო ვე ლი ვემ მათ შე მოქ მე დე ბა ში სრუ ლი ად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ხე მი ი ღო. ერ თი ქუ თა ი სიც კი არ ჰგავს 
მე ო რეს ქუ თა ისს, თუმ ცა, ორი ვე სა ოც რად ინ ტი მუ რი, და უ
ვიწყა რი, პა ტა რა და მთე ლი სამ ყა როს დამ ტე ვი ა, ამას თან, 
ორი ვე XX სა უ კუ ნის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, გლო ბა ლუ რი მოვ ლე
ნე ბის შე სა ხებ გვიყ ვე ბა.
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ხელოვნებათმცოდნეობა

რუსუდანდოლიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკა კიკნაძე

ევროპული მხატვრობის ტენდენციები ქართველი 
მხატვრების შემოქმედებაში XIX -XX საუკუნეების 

მიჯნაზე 
(გიგო გაბაშვილის და მოსე თოიძის შემოქმედების მაგალითზე)

სა კონ ფე რენ ციო ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია უფ რო სი თა
ო ბის მხატ ვ რე ბის  გი გო გა ბაშ ვი ლის და მო სე თო ი ძის შე
მოქ მე დე ბა ში გა მოკ ვე თი ლი  მო დერ ნის ტუ ლი ნიშ ნე ბი და 
ინ ტე რე სე ბი, რომ ლე ბიც სა ბო ლო ოდ სტი ლის ტუ რად მხო
ლოდ შემ დ გო მი თა ო ბის მხატ ვ რე ბის შე მოქ მე დე ბა ში ჩა მო
ყა ლიბ და.

დაზ გუ რი მხატ ვ რო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
XVIIIXIX მიჯ ნა ზე იწყე ბა, ხო ლო პირ ვე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი 
მხატ ვ რე ბი მხო ლოდ XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან გა მო
დი ან ას პა რეზ ზე. ქარ თულ მხატ ვ რო ბას არ გა უვ ლია ფორ მის 
გან ვი თა რე ბის ის ეტა პე ბი, რო მელ თა შე დე გად, თა ნად რო
ულ ევ რო პა ში სტი ლი იმ პ რე სი ო ნიზ მი და პოს ტიმ პ რე სი ო
ნის ტუ ლი ძი ე ბე ბი და იწყო.

მოხ სე ნე ბა ში გან ვი ხი ლავთ მო სე თო ი ძი სა და გი გო გა
ბაშ ვი ლის მხატ ვ რო ბის კონ კ რე ტულ მო ნაკ ვე თებს, რო დე საც 
მათ შე მოქ მე დე ბა ში ქარ თუ ლი მხატ ვ რო ბის თ ვის ეტა პუ რი 
ნა მუ შევ რე ბი იქ მ ნე ბა. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე 
ამ მო ნაკ ვე თის  სა ერ თო ეპო ქა ლურ სუ რათ ში გან თავ სე ბა.

ვფიქ რობთ, მო ცე მუ ლი ნაშ რო მით კი დევ ერთ სა ინ ტე რე
სო ას პექტს წარ მო ვა ჩენთ ქარ თუ ლი ფერ წე რის ის ტო რი ის 
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შეს წავ ლის კუთხით, რაც თა ვის თა ვად ნა თელს მოჰ ფენს და 
მე ტად გა სა გებს გახ დის ქარ თუ ლი მხატ ვ რო ბის შემ დ გო მი 
გან ვი თა რე ბის სუ რათს. 

მზიამილაშვილი,
 არქიტექტურის დოქტორი, სტუ. პროფესორი 

ვალერიმჭედლიშვილი,
 არქიტექტურის დოქტორი, სტუ. ასოცირებული 

პროფესორი 

სერაფიმე საროველის სახელობის პირველი 
ტაძარი საქართველოში

საკვანძო სიტყვები: ტაძარი, სამრეკლო, ფასადი, ინტერიერი, 
დეკორატიული, პორტალი, ჯვარი, სარკმელი, აფსიდა.

მოხ სე ნე ბა ში გან ხი ლუ ლია წმინ და ნის, მა მა სე რა ფი მე 
სა რო ვე ლის სა ხე ლო ბის  მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი პირ ვე ლი 
ტაძ რის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი სა ხე, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში, 
კა ხეთ ში, კერ ძოდ ქი ზიყ ში,  დე დოფ ლის წყა როს სო ფელ სამ
რეკ ლო ში მდე ბა რე ობს.

ტაძ რის მშე ნებ ლო ბა 1903 წელს დას რუ ლე ბუ ლა და იმა ვე 
წელს წმინ და სე რა ფი მეს სა ხელ ზე ეკურ თხა. არ სე ბობს გა
და უ მოწ მე ბე ლი მო საზ რე ბა, რომ ტა ძა რი წმინ და სე რა ფი მე 
სა რო ვე ლის სა ხელ ზე აგე ბუ ლი პირ ვე ლი ტა ძა რია მსოფ ლი
ო ში.

ტა ძა რი რუ სუ ლი სა ტაძ რო არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ტრა დი ცი
ე ბი თაა აგე ბუ ლი. პირ ვან დელ ტა ძარს ჰქონ და ხახ ვი სებ რი 
გუმ ბა თი. შე ნო ბის კედ ლე ბი გათ ლი ლი, მო თეთ რო რ ძის ფე
რი ქვის კვად რე ბი თაა ნა გე ბი. აგუ რი თაა გა მოყ ვა ნი ლი კარ  
სარ კ მელ თა ღი ო ბე ბი, კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ნა წი ლე ბი და ფა სა
დე ბის დე კო რა ტი უ ლი ელე მენ ტე ბი.

ტაძ რის ში და სივ რ ცეს გუმ ბათ ქ ვე შა რვა კუთხე დი ქმნის, 
რო მელ საც ოთხი ვე მხრი დან  სწორ კუთხა, კა მა რით გა და ხუ
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რუ ლი მკლა ვე ბი აქვს. აღ მო სავ ლე თის მკლა ვი დას რუ ლე ბუ
ლია ნა ხე ვარ წ რი უ ლი, ძი რი თა დი სივ რ ცის გან გა მო ყო ფი ლი  
აფ სი დით.

ტაძ რის და სავ ლეთ ფა სად ზე და შე ნე ბუ ლია სამ სარ თუ
ლი ა ნი სამ რეკ ლო, რომ ლის პირ ვე ლი სარ თუ ლი სა მი სივ
რ ცი სა გან შედ გე ბა. ერ თ ერთ სივ რ ცე ში მოწყო ბი ლია მე ო რე 
სარ თულ ზე ასას ვ ლე ლი კი ბე.

2012 წელს, ხორ ნა ბუ ჯი სა და ჰე რე თის ეპარ ქი ის სამ ღ ვ
დე ლო ე ბის ძა ლის ხ მე ვი თა და ფონ დი „ქართუს“ და ფი ნან სე
ბით, ტა ძა რი გა ნახ ლ და. გა მაგ რ და სა ძირ კ ვე ლი და შე კეთ
და და ზი ა ნე ბუ ლი კედ ლე ბი. სამ წუ ხა როდ, გა ნახ ლე ბას რი გი 
ხარ ვე ზე ბი ახ ლავს. კერ ძოდ, ტაძ რის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლი 
და მკლა ვე ბი, არა პირ ვან დე ლი ფორ მის გუმ ბა თე ბით, არა
მედ ნა ხევ რად სფე რო სე ბუ რი თუ ნუ ქის სა ხუ რა ვით გა და ი ხუ
რა. შე ი ლე სა ინ ტე რი ერ ში შე მორ ჩე ნი ლი მხატ ვ რო ბის ფრაგ
მენ ტე ბიც.

მი უ ხე და ვად არას რულ ყო ფი ლი აღ დ გე ნი სა, სე რა ფი მე 
სა რო ვე ლის სა ხე ლო ბის პირ ვე ლი ტა ძა რი გა ნად გუ რე ბი სა
გან გა დარ ჩა და სა ქარ თ ვე ლო ში, ზე ცი უ რი დე დოფ ლის ერ
თ გუ ლი მლოც ვე ლი წმინ და ნის სა ხელ ზე აშე ნე ბუ ლი ერ თ 
ერთ პირ ვე ლი ტა ძა რი არ სე ბობს.



112

სანდრომირცხულავა,
თბილისის აპ. ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტაჟიორი 

 გია ბუღაძის ფერწერული სერია „სტუმრები“ და 
ეროვნული თვითგამორკვევის პრობლემა 1980-იანი 

წლების ქართულ დაზგურ ფერწერაში

1980იანი წლე ბის და საწყი სი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პია სა
ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში. სწო რედ ამ დროს იწყე ბა ეროვ
ნუ ლი მოძ რა ო ბის გა მოღ ვი ძე ბა და მი სი თან და თა ნო ბი თი 
გა აქ ტი უ რე ბა. ამ პე რი ო დი დან სა თა ვეს იღებს მთე ლი რი გი 
პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი თუ კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი, 
რომ ლე ბიც 1989 წლის 9 აპ რი ლი თა და სა ბო ლო ოდ სა ქარ
თ ვე ლოს მი ერ და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბით სრულ
დე ბა.

ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია ქარ თუ ლი კულ ტუ რაც. სწო რედ 
1980იანი წლე ბის და საწყის ში გა მო დის ას პა რეზ ზე ახა ლი 
თა ო ბა, რო მელ საც 80იანელებს უწო დე ბენ და რო მე ლიც 
გარ კ ვე ულ წი ლად ფეხს უწყობს არ სე ბულ პო ლი ტი კურ ვი
თა რე ბას, ახა ლი მხატ ვ რუ ლი ფორ მე ბი თა და თე მე ბით ერ
თ ვე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე სა ერ თო პრო ცე სებ ში. ამ 
თა ო ბის ერ თ ერ თი თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლია მხატ
ვა რი გია ბუ ღა ძე, რო მელ საც, სხვა მხატ ვ რებ თან ერ თად (ლ. 
ჭო ღოშ ვი ლი, ი. ფარ ჯი ა ნი, მ. აბ რა მიშ ვი ლი და სხვ.), ქარ თულ 
ფერ წე რა ში შე მო აქვს ახა ლი თე მა ტი კა, იქ ნე ბა ეს სა ქარ თ ვე
ლოს ის ტო რია თუ რე ლი გი უ რი სი უ ჟე ტე ბი, რომ ლე ბიც აქამ
დე ერ თ გ ვა რად უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი იყო და სპო რა დულ ხა
სი ათს ატა რებ და. 

გ. ბუ ღა ძის 1982 წელს ე.წ. ფა რულ თ ქ მის მე თო დით შექ
მ ნი ლი ერ თ ერ თი გან სა კუთ რე ბუ ლად სა გუ ლის ხ მო ფერ წე
რუ ლი სე რია „სტუმრები“, რო მე ლიც რე ლი გი ურ  მის ტი კუ რი 
კო ნო ტა ცი ის მქო ნე ნა მუ შევ რე ბი სა გან შედ გე ბა, წარ მო ა ჩენს 
ამ პე რი ოდ ში გა ჩე ნილ ახალ კულ ტუ რულ და ეროვ ნულ ფა
სე უ ლო ბებს, ახალ საზ რი სებს და ამ თვალ საზ რი სით ეხ მი
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ა ნე ბა მა შინ დელ სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე ეროვ ნუ ლი 
თვით შეგ ნე ბის ფორ მი რე ბის პრო ცესს. ამ სე რი ის ანა ლი ზი 
ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს მხატ ვ რის და მო კი დე ბუ ლე ბას და მის 
როლს ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის პრო ცეს ში 
ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის, ეროვ ნულ ღი რე ბუ ლე ბა თა  ჩა მო
ყა ლი ბე ბის საქ მე ში. 

ამ სე რი ის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ გ. ბუ ღა ძე ეძებს 
ახალ მხატ ვ რულ სა შუ ა ლე ბებ სა და ფორ მებს ტრა დი ცი უ ლი 
საზ რი სე ბის ახ ლე ბუ რად გად მო სა ცე მად, რომ ლე ბიც ქვეყ ნის 
ფსი ქო ლო გი უ რი, რე ლი გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი, ეროვ ნულ 
ის ტო რი უ ლი, სო ცი ო პო ლი ტი კუ რი და გე ო პო ლი ტი კუ რი 
პრობ ლე მე ბის მთელ სპექტრს მო ი ცავს და ეროვ ნუ ლი იდენ
ტო ბის გან მ საზღ ვ რელ ახალ პა რა დიგ მას ამ კ ვიდ რებს ახა
ლი ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო სა და ეროვ ნუ ლი თვით შეგ ნე ბის 
ფორ მი რე ბი სას გა ჩე ნილ ღი რე ბუ ლე ბით ამ პ ლი ტუ და ში.
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ხელოვნების ფილოსოფია

სოფიომოდებაძე,
     ფილოსოფიის დოქტორი, 

     ვანო სარაჯიშვილის სახელობის
 თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მოწვეული 

ლექტორი
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა 

და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
მოწვეული ლექტორი

შემოქმედების თავისუფლების პრობლემა

შე მოქ მე დე ბის თე მას თა ვი სუფ ლე ბის თე მას თან ერ თად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს ფი ლო სო ფი ურ სა კითხ თა 
შო რის. 

სწო რედ შე მოქ მე დე ბა ში მჟღავ ნ დე ბა ადა მი ა ნის ჭეშ მა-
რი ტი და ნიშ ნუ ლე ბა და მხო ლოდ  შე მოქ მე დე ბის გზით შე იძ-
ლე ბა იქ ნას მიგ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნის სიღ რ მი სე უ ლი ეგ ზის ტენ-
ცი ა, რად გან შე მოქ მე დე ბა, შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბა არის 
ადა მი ა ნის არ სე ბო ბის გა მარ თ ლე ბა. იგი ან თ რო პო დი ცე ა ა.

სა ინ ტე რე სოა კა მი უს „ესე აბ სურ დ ზე“, სა დაც ის აღ ნიშ-
ნავს, რომ შე მოქ მე დე ბა არის მოწ მო ბა ადა მი ა ნის ერ თა-
დერ თი ღირ სე ბი სა ადა მი ა ნის ამ ბო ხე ბი სა თა ვი სი ხვედ რის 
წი ნა აღ მ დეგ.  კა მი უს მი ხედ ვით, ხე ლოვ ნე ბა ადა მი ანს აძ-
ლევს სა შუ ა ლე ბას გა უძ ლოს იმ ჭეშ მა რი ტე ბა თა სიძ ნე ლეს, 
რო მე ლიც მას აქვს. სწო რედ ამი ტომ შე მოქ მე დე ბა არის ამ-
ბო ხე ბა. ეს არის ბრძო ლა უსაზ რი სო ბის და სას რუ ლო ბის წი-
ნა აღ მ დეგ წეს რი გის თ ვის.

კა მი უს თ ვის შე მოქ მე დე ბის და დე ბი თი ნი შა ნია ის, რომ 
„შემოქმედება ნიშ ნავს მის ცე ფორ მა ბედს“. კა მი უს თან შე-
მოქ მე დე ბა არის ადა მი ა ნის ნე ბი სა და გო ნე ბის სინ თე ზი .
ა და მი ა ნის ყო ფი ე რე ბის წარ მ მარ თ ვე ლი უნ და იყოს ნე ბა პა-
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სუ ხის მ გებ ლო ბის კენ და არა ბა ტო ნო ბის კენ ასე შეძ ლებს იგი 
ადა მი ა ნუ რი ყო ფი ე რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, წეს რიგ სა და გარ კ-
ვე უ ლო ბას მი ა ნი ჭებს მას. 

კა მი უს თა ნახ მად, აბ სურ დუ ლი ცნო ბი ე რე ბის თ ვის და მა-
ხა სი ა თე ბე ლია ყვე ლაფ რის ნე ბა დარ თუ ლო ბა - „ყველაფერი 
ნე ბა დარ თუ ლი ა“, მაგ რამ მე ამ ბო ხე ე ბის თ ვის ეს არის არა 
სი ხა რუ ლის, არა მედ სი ნა ნუ ლის მი ზე ზი. ადა მი ანს არც სურს 
და ვერ აიტანს ასეთ აბ სურ დულ თა ვი სუფ ლე ბას. მი სი აზ-
რით, ყვე ლაფ რის ნე ბა დარ თ ვა ყვე ლაფ რის აკ რ ძალ ვას ნიშ-
ნავს.

ადა მი ა ნის ყო ფი ე რე ბას ქა ო სის გან იცავს დრო ის წეს რი-
გი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მო მა ვალ ზე.  აბ სურ დის ადა მი ა ნი 
უარ ყოფს ასეთ მო მა ვალს და დღე ვან დე ლი დღით არის და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი და და კა ვე ბუ ლი. 

ფი ლო სო ფო სი ზუ რაბ კა კა ბა ძის მი ხედ ვით, გა მო სა ვა ლი 
თა ნა მედ რო ვე კრი ტი კუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გუ ლის ხ მობს ადა-
მი ან თა ცხოვ რე ბის ჰარ მო ნი უ ლო ბის მიღ წე ვას, თა ნაც ისე, 
რომ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იყოს ადა მი ა ნის, რო გორც პი როვ ნე-
ბის თა ვი სუფ ლე ბის, აქ ტი ვო ბის, შე მოქ მე დე ბის უფ ლე ბე ბი.

ცხოვ რე ბის ჰარ მო ნი უ ლო ბის მიღ წე ვა ში დი დი რო ლი 
ეკის რე ბა, რო გორც  ხე ლოვ ნე ბას, ასე ვე ფი ლო სო ფი ას, რო-
მე ლიც ქმნის ეპო ქის სუ ლი ერ სა ხეს. ხე ლოვ ნე ბას აქვს დი დი 
ძა ლა და ა ფიქ როს ადა მი ა ნი და უბიძ გოს აზ როვ ნე ბის კენ. 
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ქორეოლოგია

ლევანალიაშვილი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა 

და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ქორეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: პროფ. ანანო სამსონაძე

ქადაგობის რიტუალი ლაშარობის დღესასწაულზე

მის ნუ რი სა ცეკ ვაო რი ტუ ა ლე ბის წარ მო მავ ლო ბის სა-
კითხი ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ქო რე ოგ რა ფი ის კვლე ვის სა-
კითხებს მი ე კუთ ვ ნე ბა. ამ რი ტუ ა ლებს გა აჩ ნია მკა ფიო მა-
ხა სი ა თებ ლე ბი, გა მოკ ვე თი ლი ფუნ ქ ცი ა- და ნიშ ნუ ლე ბა და 
მიზ ნობ რი ო ბა. იგი წარ მო ად გენს კოს ტი უ მი რე ბულ მსვლე-
ლო ბას სა კულ ტო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე, სა დაც რე ლი-
გი ურ ექ ს ტაზ ში მყო ფი ქა და გი  სა ცეკ ვაო ქმე დე ბას ახორ ცი-
ე ლებს. 

ლა შა რო ბის დროს შეს რუ ლე ბუ ლი ქა და გო ბის რი ტუ ა-
ლის შე სა ხებ მრა ვა ლი ეთ ნოგ რა ფი ულ - ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
წყა რო მოწ მობს. მო ნა ქა ლის ფე ნო მე ნის გან საზღ ვ რა და 
რი ტუ ა ლის დე ტა ლუ რი აღ წე რა (ფიცის და დე ბა, შეთ ქ მუ-
ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტი, ფეხ შიშ ვე ლი მსვლე ლო ბა, რე ლი გი უ რი 
მორ ჩი ლე ბა, წრი უ ლი სა ცეკ ვაო ქმე დე ბა და ა.შ.) უტყუ ა რი 
მტკი ცე ბუ ლე ბაა ამ რე ლი გი უ რი მის ტე რი ის არ ქა უ ლი წარ-
მო მავ ლო ბი სა. 

რი ტუ ა ლის დრა მა ტურ გი უ ლი ანა ლი ზი და მას ში შე მა ვა-
ლი კომ პო ნენ ტე ბის აღ წე რა გვეხ მა რე ბა სა რი ტუ ა ლო ქმე დე-
ბის  მოვ ლე ნა თა რი გის დად გე ნა ში, რაც, სა ჭი რო ე ბის შემ-
თხ ვე ვა ში, მი სი დე ტა ლუ რი რე კონ ს ტ რუ ი რე ბის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა.  ქმე დე ბის წი ნა პი რო ბა, მი სი დი ნა მი კა, გან ვი თა რე-
ბის ეტა პე ბი, დას კ ვ ნი თი ფა ზა, ქმე დე ბა თა თან მიმ დევ რო ბა 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ დრა მა ტურ გი ულ სტრუქ ტუ რას წარ მო ად-
გენს, სა დაც წრის შიგ ნით მო თა მა შის და ძა ბუ ლი ფსი ქო -ე-
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მო ცი უ რი ქმე დე ბა გა დამ წყ ვე ტი და საკ ვან ძო კომ პო ნენ ტე-
ბი ა. ასე ვე, სა გუ ლის ხ მოა სა ცეკ ვაო ქმე დე ბა ში მლოც ველ თა 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა, საკ რა ვი ე რი მუ სი კის გავ ლე ნა სა-
ცეკ ვაო ლექ სი კა ზე  და მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის ურ თი ერ თო ბა 
სხვა მლოც ვე ლებ თან. 

რი ტუ ა ლის ქო რე ოგ რა ფი ულ - მუ სი კა ლუ რი და მხატ ვ რუ-
ლი ას პექ ტე ბი ზო გად ქარ თულ სა წეს ჩ ვე უ ლე ბო ნი შან - თ ვი-
სე ბებს ატა რებს. შე ი ნიშ ნე ბა ქარ თუ ლი წყვი ლუ რი ცეკ ვე ბის 
ტრა დი ცი უ ლი ფორ მი დან გა დახ ვე ვა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ქა-
ლის მი ერ ვა ჟის სა ცეკ ვა ოდ გა მოწ ვე ვა ში.  ქა და გი ქა ლის 
სა ცეკ ვაო პლას ტი კის თა ვი სე ბუ რე ბა წარ მო ად გენს ზე ბუ ნებ-
რივ ძა ლებ თან სა ურ თი ერ თო ბო უძ ვე ლეს ფორ მას. დე დის 
მი ერ ფან დურ ზე სა ცეკ ვა ოს დაკ ვ რაც საკ რა ლუ რი ქმე დე ბის 
ნა წი ლი ა.

ქა და გო ბის აღ ნიშ ნუ ლი რი ტუ ა ლი შე საძ ლე ბე ლია მი ვა-
კუთ ვ ნოთ ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის არა მა-
ტე რი ა ლურ ძეგ ლ თა ნუს ხას. ავ თენ ტურ ყო ფა ში მი სი შეს-
რუ ლე ბა უკა ნას კ ნე ლად მე-20 სა უ კუ ნის ორ მო ცი ან წლებ ში 
და ფიქ სირ და, რაც ამ რი ტუ ა ლის შე ნახ ვა- შე ნარ ჩუ ნე ბის სა-
ჭი რო ე ბა ზე მეტყ ვე ლებს. ამის ერ თ -ერთ გზად ქა და გო ბის 
რი ტუ ა ლის სას ცე ნო რე კონ ს ტ რუ ი რე ბა მიგ ვაჩ ნი ა.  
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ხათუნადამჩიძე,
ქორეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის 

სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-
თანამშრომელი

სართულებიანი ფერხულები ქართულ 
საცეკვაო დიალექტებში

 
სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო-

ად გენ და სა ე რო- სა წეს ჩ ვე უ ლე ბო დღე სას წა უ ლე ბის შე-
მად გე ნელ ნა წილს, სა დაც მათ ნა ყო ფი ე რე ბას თან, მის 
გა მო სათხო ვარ სა წე სო ქმე დე ბა თა შო რის ერ თ -ერ თი მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეკა ვა. შემ დ გომ ეპო ქა ში, სარ თუ ლე ბი-
ა ნი ფერ ხუ ლე ბის ში ნა არ ს სა და ფუნ ქ ცი ურ და ნიშ ნუ ლე ბას 
და ე მა ტა ზედ ფე ნი ლი შრე საბ რ ძო ლო- მე ომ რუ ლი ში ნა არ-
სით, გა მომ დი ნა რე  სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი უ ლი წარ სუ ლი-
დან.  

ამ ჟა მად სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი სრულ დე ბა ავ თენ-
ტურ გა რე მო ში რო გორც სა წე სო რი ტუ ა ლე ბის შე მად გე ნე-
ლი ნა წი ლი (ფშავი, სვა ნე თი) და სცე ნა ზე ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 
ან სამ ბ ლე ბის მი ერ, რო გორც სა ავ ტო რო  სა ცეკ ვაო ნა წარ-
მო ე ბი. ფერ ხუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ტრა დი ცია ავ თენ ტურ გა-
რე მო ში შე მორ ჩე ნი ლია სა წე სო რი ტუ ა ლე ბი სას სვა ნეთ ში 
„მურყვამობასა“ და თუ შეთ ში „ათანგენობას“. 

ორ გა ნულ გა რე მო ში სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბის შეს-
რუ ლე ბის შე სა ხებ ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი უ ლი წყა რო ე ბი 
გვამ ც ნო ბენ. სა ქარ თ ვე ლოს უმე ტეს კუთხე ებ ში მა თი არ-
სე ბო ბა და დას ტუ რე ბუ ლია სვა ნეთ ში, გუ რი ა ში, იმე რეთ ში, 
ლა ზეთ ში, მეს ხეთ - ჯა ვა ხეთ ში, ქარ თ ლ ში, კა ხეთ ში, ხევ სა და 
თუ შეთ ში. რაც შე ე ხე ბა სას ცე ნო ვერ სი ებს, სარ თუ ლე ბი ა ნი 
ფერ ხუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას ვხე დავთ გუ რუ ლი ფერ ხუ ლის 
„ფარცას“, „ხორუმის“, რა ჭუ ლი ფერ ხუ ლის სა ხით (თუმცა 
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ავ თენ ტურ გა რე მო ში რა ჭა ში მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი ფერ ხუ-
ლი არ ფიქ სირ დე ბა, ის უფ რო სა ავ ტო რო ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ა).

სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბის წარ მო შო ბის შე სა ხებ და-
ზუს ტე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია არ გაგ ვაჩ ნი ა, რად გან, რო გორც 
ფოლ კ ლო რულ ნი მუშს, შექ მ ნის დად გე ნი ლი დრო არ აქვს. 
ისე ვე რო გორც ხალ ხუ რი ხე ლოვ ნე ბის სხვა ნი მუ შე ბი, თა-
ო ბი დან თა ო ბას ზე პირ სიტყ ვი ე რი გზით გა და ე ცე მო და. ცეკ-
ვას სწავ ლობ დ ნენ უშუ ა ლოდ ხალ ხ ში, ბუ ნებ რივ გა რე მო-
ში. სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა 
კუთხე ში სხვა დას ხ ვა სა ხელ წო დე ბას ატა რებს და შეს რუ-
ლე ბის წე სიც, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. ესე ნი ა: 
ქარ თ ლ ში - „მზემყრელო“ ან „ზემყრელო“, კა ხეთ ში - „ვაი, 
საბ რა“, მეს ხეთ ში - „სამყრელო“, იმე რეთ ში - „ოკრიალე“, 
„ფერხა“, გუ რი ა ში - სა ხელ წო დე ბით - „ორსართულიანი“, 
ლა ზეთ ში - „მხუჯიში“, სვა ნეთ ში - „მორიალ-მიქელა“, თუ-
შეთ ში - „ქორბეღელა“, ხევ ში - „აბარბარე“.

სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ ლის ძი რი თად გა მო სა ხუ ლე ბას 
წარ მო ად გენს მე ფერ ხუ ლე თა წრე, რო მელ თაც სარ თუ ლის 
სა ხით შემ ს რუ ლე ბელ თა მე ო რე და ზოგ ჯერ მე სა მე სარ თუ-
ლი ად გას მხრებ ზე. სარ თუ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის პრინ ცი პი 
ასე თი ა: ზე და სარ თულ ზე მდგო მის მარ ჯ ვე ნა ფე ხი ქვე და 
სარ თუ ლის შე მად გე ნე ლი მე ფერ ხუ ლის ერთ მხარ ზე დგას, 
ხო ლო მარ ცხე ნა მის გვერ დით მდგო მის მხარ ზე - ზე და ერ-
თი ეყ რ დ ნო ბა ქვე და ორს. სუ რა თი ორ ქვე დას შო რის ერ თი 
ზე დას გა მო სა ხუ ლე ბას იძ ლე ვა და ა. შ. ფერ ხულ თა შეს რუ-
ლე ბის წეს თან და კავ ში რე ბით, უნ და ით ქ ვას, რომ სა მეტყ ვე-
ლო ენა, ანუ სა ცეკ ვაო ლექ სი კა ძი რი თა დად წარ მო ად გენს 
მარ ტივ ნა ბიჯს, რად გან ქვე და სარ თულს მე ო რე სარ თუ ლის 
სიმ ძი მი დან გა მომ დი ნა რე, არ აქვს სა შუ ა ლე ბა ერთ რიტ მ-
ზე აწყო ბი ლი რთუ ლი სინ ქ რო ნუ ლი მოძ რა ო ბა შე ას რუ ლოს. 
გარ და ამი სა, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, ფერ ხულს არა მხო ლოდ 
წრე ზე ბრუნ ვა, არა მედ გარ კ ვე ულ მან ძილ ზე გა და ად გი ლე-
ბაც უწევს. აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს სარ თუ ლე ბი ა ნი ფერ ხუ-
ლის სა ცეკ ვაო ლექ სი კის სი მარ ტი ვე.
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ანაღვინიაშვილი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული 
ხელოვნების მიმართულების დოქტორანტი

ინკლუზიური ცეკვის დისტანციური გაკვეთილის 
მოდელის ხარისხის კვლევა

2020 წელს, COVID 19-ის პან დე მი ი სას, შეზღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი-
უ რი ზი ა ნის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, ასე ვე, ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის 
გაკ ვე თი ლის ონ ლა ინ ფორ მატ ში ადაპ ტი რე ბი სათ ვის, შო თა 
რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი-
ტეტ ში გან ხორ ცი ელ და  კვლე ვი თი პრო ექ ტი: „სტუმრად ინ-
კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის დის ტან ცი ურ გაკ ვე თილ ზე“ (ავტორი: ანა 
ღვი ნი აშ ვი ლი).  პრო ექ ტი   მიმ დი ნა რე ობ და  4 თვის მან ძილ-
ზე  (2020.05.01 - 2020.08.31). 

კვლე ვა ჩა ტარ და ონ ლა ინ ფორ მატ ში. 4 თვის გან მავ ლო-
ბა ში  ყო ველ მე სა მე გაკ ვე თილ ზე ეს წ რე ბო და სხვა დას ხ ვა 
დამ კ ვირ ვე ბე ლი/ რეს პონ დენ ტი და აფა სებ და სა გაკ ვე თი ლო 
პრო ცესს. გარ და ამი სა, გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და  ჩაღ რ მა ვე ბუ-
ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დით.  გა კეთ და ყო ვე ლი მე სა მე გაკ ვე-
თი ლის ვი დე ო- ჩა ნა წე რი და გა ი შიფ რა. 

კვლე ვა მო ი ცავს ორ კომ პო ნენტს: 1. რა ო დე ნობ რივს და 
2. თვი სებ რივს. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ანა ლი ზი და ყო ფი ლია 
ან კე ტა ში დას მუ ლი კითხ ვე ბის მი ხედ ვით.

„ინკლუზიური ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის მო დელ მა“ პო პუ ლა-
რი ზა ცი ი სა და ფარ თო მას შ ტა ბით და ნერ გ ვის თვალ საზ რი-
სით, ძა ლი ან კარ გი შე დე გე ბი აჩ ვე ნა. კერ ძოდ, 2021 წელს 
UNDP Georgia-ს სწრა ფი გან ვი თა რე ბის ლა ბო რა ტო რი ი სა 
და მუ ზე უ მის პან დე მი უ რი გა მო გო ნე ბე ბის კონ კურ სის გა-
მარ ჯ ვე ბუ ლი გახ და. მო ი პო ვა პირ ვე ლი ად გი ლი და ქარ-
თუ ლი გა მო გო ნე ბე ბის მუ ზე უმ ში და ი დო ბი ნა. გარ და ამი სა, 
„ინკლუზიური ცეკ ვის დის ტან ცი უ რი გაკ ვე თი ლის მო დე ლი“ 
და ი ნერ გა ორ  ორ გა ნი ზა ცი ა ში და დღემ დე მუ შა ობს. 1. ინ კ-
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ლუ ზი უ რი თე ატ რა ლუ რი სკო ლა- ს ტუ დია „აზდაკის ბა ღი“ და 
2. ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო სკო ლა „ანისი“. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის დის ტან ცი უ რი 
გაკ ვე თი ლე ბის სერ ვი სი 2021 წელს Usaid საგ რან ტო პრო-
ექ ტის - „საქართველოს მა ღალ მ თი ან სოფ ლებ ში ინ კ ლუ-
ზი ურ ხე ლოვ ნე ბა სა და სო ცი ა ლურ სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბის გაზ რ და“ ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს 5 რე გი ონ ში 
მცხოვ რებ შშმ ბავ შ ვებ სა და პი რებს მი ე წო დათ.  პრო ექ ტი 
გა ნა ხორ ცი ე ლა - ა(ა )იპ „ახალგაზრდობა სო ცი ა ლუ რი თა-
ნას წო რო ბის თ ვის“. 

„ინკლუზიური ცეკ ვის დის ტან ცი უ რი გაკ ვე თი ლის მო-
დელს“ აქვს ერ თ დ რო უ ლად სო ცი ა ლუ რი და თე რა პი უ ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბა. ის ხელს უწყობს მოს წავ ლე ე ბის სა ბა ზო სა-
ცეკ ვაო უნა რე ბის (14 საც. უნა რი), ფსი ქო მო ტო რულ, ემო ცი-
ურ, კოგ ნი ტი ურ და სო ცი ა ლურ გან ვი თა რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
გაკ ვე თი ლის აპ რო ბა ცია ამ დრომ დე 100 შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლეს თან მოხ და. ის თან და თან იხ-
ვე წე ბა და არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას. 

დილარაშომაევა,
ყაზახეთის ხელოვნების ეროვნული  აკადემიის

ქორეოგრაფიული მიმართულების დოქტორანტი

ფემინისტური კრიტიკის მეთოდების შესახებ 
საცეკვაო ხელოვნების ისტორიული ანალიზის 

კონტექსტში

მო ცე მულ სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია და სავ ლუ რი სა ცეკ ვაო ხე-
ლოვ ნე ბის ის ტო რი უ ლი ანა ლი ზის პრობ ლე მე ბი. ფე მი ნის ტუ-
რი კრი ტი კის პრინ ცი პე ბი გან ხი ლუ ლი ა, რო გორც მე თო დო-
ლო გი უ რი კონ ცეფ ცი ა. გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბე ბის 
არ სე ნალ ში ცეკ ვას გა აჩ ნია მთა ვა რი ინ ს ტ რუ მენ ტი - ადა მი-
ა ნის სხე უ ლი, რაც გა ნას ხ ვა ვებს მას ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ-
გე ბი სა გან. ამავ დ რო უ ლად, ფე მი ნიზ მი სხე ულს გა ნი ხი ლავს, 
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რო გორც სო ცი ა ლურ პრო დუქტს, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს 
მის სა ზო გა დო ებ რივ არ სე ბო ბა სა და ცნო ბი ე რე ბას. ამ კონ-
ტექ ს ტ ში, ცეკ ვა მოქ მე დებს, რო გორც კულ ტუ რუ ლი პრაქ ტი-
კა, რო მელ შიც ფი ზი კუ რო ბა და მო კი დე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა 
ჟან რ ში და პე რი ოდ ში არ სე ბულ წე სებ სა  და ნორ მებ ზე. ისი-
ნი, თა ვის მხრივ, პირ და პირ კავ შირ შია სა ზო გა დო ე ბა ში გა-
ბა ტო ნე ბულ იდე ო ლო გი ას თან.

ფე მი ნის ტუ რი აზ როვ ნე ბის სპე ცი ფი კუ რო ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, ცეკ ვის შეს წავ ლის პრო ცეს ში გა მო ი ყო ფა რამ დე-
ნი მე ძი რი თა დი მიდ გო მა: ხე ლო ვა ნი ქა ლე ბის ინ დი ვი დუ ა-
ლუ რი მიღ წე ვე ბის გაჟ ღე რე ბა და შე ფა სე ბა, „ქალის სა ხის“ 
პორ ტ რე ტუ ლი ანა ლი ზი, სექ სუ ა ლო ბის წარ მო ჩე ნა ქო რე-
ოგ რა ფი ულ ნა წარ მო ე ბებ ში, სუ ბი ექ ტუ რო ბის გა და აზ რე ბის 
პოს ტ ს ტ რუქ ტუ რა ლის ტუ რი პრობ ლე მე ბი და ა.შ.   

სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლია ქო რე ოგ რა ფი ის ის ტო რი ა ში 
რამ დე ნი მე ნაკ ლე ბად ც ნო ბი ლი ფაქ ტი ქა ლი- ქო რე ოგ რა ფე-
ბის მოღ ვა წე ო ბის შე სა ხებ, რო მელ თა მიღ წე ვე ბი იგ ნო რი-
რე ბუ ლია ცეკ ვის ის ტო რი კოს თა მი ერ. აკა დე მი უ რი ბა ლე ტი, 
მი სი წარ მო შო ბი დან დღემ დე, აგ რ ძე ლებს უმ რავ ლე სო ბა ში 
გა ბა ტო ნე ბულ გენ დე რუ ლი მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის ტრა დი ცი ას. 
მე-20 სა უ კუ ნის შუა ხა ნე ბამ დე უმე ტე სად მა მა კა ცე ბი ქმნიდ-
ნენ ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ლი ტე რა ტუ რას, სა დაც ბა ლე რი ნას 
წარ მო ა ჩენ დ ნენ მხო ლოდ  თაყ ვა ნის ცე მის და ტრფო ბის 
ობი ექ ტად.

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ცეკ ვის გა აზ რე ბის ალ ტერ ნა-
ტი უ ლი გზე ბის ძი ე ბა, რაც მო ცეკ ვა ვე სხე უ ლის ახალ შე საძ-
ლებ ლო ბებს დაგ ვა ნა ხებს, მათ შო რის ფე მი ნის ტუ რი კრი ტი-
კის კუთხით.
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მედიის კვლევები

თეაჭანტურია,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კინო-ტელე ფაკულტეტის საშემსრულებლო-

შემოქმედებითი ხელოვნების აუდიო-ვიზუალური 
რეჟისურის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის 

დოქტორანტი

ეკრანული კულტურა - თანამედროვე 
ცივილიზაციის ფლაგმანი

დღეს, რო დე საც მსოფ ლიო ჯერ კი დევ არ არის გა მო ჯან-
მ რ თე ლე ბუ ლი კო ვიდ პან დე მი ის გან, ეკო ნო მი კა უმ ძი მეს პი-
რო ბებ ში ა, კულ ტუ რა კი კრი ზის ში, გვი წევს გა ვუმ კ ლავ დეთ 
მე სა მე ასი მეტ რი ულ შოკს და კა ცობ რი ო ბა ისევ გა მოწ ვე ვის 
წი ნა შე დგას. თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში, გლო ბა ლუ რი გა-
მოწ ვე ვე ბი სას, კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი სია 
აუდი ო ვი ზუ ა ლურ მა კულ ტუ რამ აიღო. მან ძა ლი ან სწრა ფად 
გა ნი ცა და ტრან ს ფორ მა ცია და თით ქ მის ყვე ლა პრო ფე სი-
ის ადა მი ა ნის თ ვის ერ თ გუ ლი მსა ხუ რი გახ და. გლო ბა ლუ რი 
გა მოწ ვე ვე ბი სას ეკ რა ნუ ლი კულ ტუ რა აღ მოჩ ნ და კო მუ ნი-
კა ცი ის, ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის, თა ნა მედ რო ვე ცი ვი-
ლი ზა- ცი ის ფლაგ მა ნი. ეკ რა ნუ ლი კულ ტუ რა მა სობ რი ვი კო-
მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო და ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა ა, 
რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს მსოფ ლი ოს ეს თე ტი კურ სუ რათ-
ზე, არის ხალ ხის შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის შე დე გი და 
ხე ლოვ ნე ბის ობი ექ ტი. ეკ რა ნუ ლი შე მოქ მე დე ბის სხვა დას ხ-
ვა ფორ მის გან ვი თა რე ბამ შე მოგ ვ თა ვა ზა მრა ვა ლი სი ახ ლე, 
და ფუძ ნე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და შე მოქ მე დე ბის სინ თეზ-
ზე. ჩვენს ჰი პერ რე ა ლურ და პოს ტ მო დერ ნულ გა რე მო ში, სა-
დაც ყვე ლა ფე რი ვირ ტუ ა ლუ რი ა, რო გორც მარ შალ მაკ ლუ-
ა ნი ამ ბობ და თა ვის ნაშ რომ ში, დე და მი წა კი „გლობალური 
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სო ფე ლი“, სა დაც ყვე ლა ნი გავ ხ დით ეკ რან ზე და მო კი დე ბუ-
ლი, ჩნდე ბა კითხ ვა: რას გვთა ვა ზობს თა ნა მედ რო ვე ეკ რა-
ნი? პან დე მი ის დროს ეკ რან მა ყვე ლა ფუნ ქ ცია შე ი თავ სა. ის 
გახ და მე დი უ მი, კო მუ ნი კა ტო რი, მო ტი ვა ტო რი, სას წავ ლო 
და სა მუ შაო პლატ ფორ მა. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ვირ ტუ ა ლურ მა სამ ყა რომ არ და ტო ვა მოს წავ ლე სწავ ლის 
გა რე შე, სტუ დენ ტი ლექ ცი ე ბის და სე მი ნა რე ბის, მეც ნი ე რი 
კონ ფე რენ ცი ის, ექი მებს მის ცა სა შუ ა ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად 
შე ეს რუ ლე ბი ნათ სა კუ თა რი მო ვა ლე ო ბა, ადა მი ა ნებს კი, 
ვინც სა ჭი რო ებ და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას, მის ცა შან სი - 
სწო რი, ადეკ ვა ტუ რი დი აგ ნოს ტი კის და მკურ ნა ლო ბის. 

შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ, გლო ბა ლურ ეპო ქა ში ტე-
ლე- სივ რ ცის პრო ფე სი ულ ვექ ტორ ზე მიმ დი ნა რე ობს ეკ რა-
ნუ ლი პრო დუქ ტის შე მოქ მე დე ბი თი კრე დოს გა და ხედ ვის 
პრო ცე სი, სა დაც ახა ლი სტან დარ ტე ბის, კრი ტე რი უ მე ბის და 
ფორ მუ ლი რე ბე ბის და უფ ლე ბა ხდე ბა. ეკ რა ნუ ლი შე მოქ მე-
დე ბის, ეკო სის ტე მის ციფ რუ ლი სამ ყა რო გვთა ვა ზობს ჰიბ-
რი დულ, ინო ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ურ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას, 
მოქ ნილ გა რე მოს, პა რა დიგ მას „ახალი ეკ რა ნუ ლი ენა“. ეს 
კი ნიშ ნავს, რომ იწყე ბა ეკ რა ნუ ლი კულ ტუ რის ახა ლი ერა. 



125

ლევანჯუღელი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა 

და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა „ტელერეჟისურა“ - 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ვახტანგოვი

                     
ტელევიზიიდან ნეტფლიქსამდე - XXI საუკუნის 
ახალი მედიუმი ალგორითმები და გემოვნების 

მოდიფიკაცია

საკვანძო სიტყვები: ნაკადოვანი სერვისები, ნეტფლიქსი, 
ტელევიზია, ალგორითმები, თანამედროვე აუდიოვიზუალური 

მედიუმები, ხელოვნური ინტელექტი, გემოვნების ჩამოყალიბება

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი და მე დი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა , 
რომ მხო ლოდ ორ ათ წ ლე ულ ზე ნაკ ლებს ით ვ ლის, მარ ტი-
ვად მო ექ ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის და აქ ტუ ა ლო ბის 
ეპი ცენ ტ რ ში. ისე თი პლატ ფორ მე ბი და კომ პა ნი ე ბი რო-
გო რი ცაა ნეტ ფ ლიქ სი, ამა ზონ Prime Video, ჰუ ლუ, იოკუ და 
იუთუ ბი, არ სე ბო ბის მოკ ლე პე რი ო დის მი უ ხე და ვად, უდი-
დეს კონ კუ რენ ცი ას უწე ვენ და შე საძ ლოა ით ქ ვას ანაც ვ ლე-
ბენ ტე ლე ვი ზი ის, რო გორც სა ო ჯა ხო გა სარ თო ბი ბიზ ნე სის 
(Home Entertainment Business), თით ქ მის ას წ ლო ვან მო ნო-
პო ლი ას. ალ გო რით მებ ზე აგე ბუ ლი ძი ე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, 
მომ ხ მა რებ ლის მი ერ უკ ვე ნა ნახ მა სა ლა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
გვთა ვა ზო ბენ იმას, რაც მათ ინ ტე რე სებ თან ყვე ლა ზე ახ ლოს 
შე იძ ლე ბა იყოს. ეს ინო ვა ცი უ რი იდე ა, ერ თ სა ხად აკ ნი ნებს 
ტე ლე ვი ზი ის როლ სა და სარ გებ ლი ა ნო ბას, რო მე ლიც მი უ ხე-
და ვად დი დი მცდე ლო ბი სა, რთუ ლად ახერ ხებს ტრან ს ფორ-
მა ცი ას 21-ე სა უ კუ ნის მო დელ ზე.

შე უძ ლი ათ თუ არა ალ გო რით მე ბის სის ტე მას და ხე ლოვ-
ნურ ინ ტე ლექტს მო ახ დი ნონ გავ ლე ნა ჩვენს არ ჩე ვან ზე? მო-
ახ დენს თუ არა ალ გო რით მე ბი ჩვე ნი გე მოვ ნე ბის და შე ხე-
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დუ ლე ბე ბის ცვლი ლე ბას? უნ და ვან დოთ თუ არა ადა მი ა ნის 
მი ერ შექ მ ნილ მე ქა ნიზ მებს კა ცობ რი ო ბის ბე დი?

ფი ლო სო ფო სი რო გო რი ცაა იუვალ ნოა ჰა რა რი და 
მრა ვა ლი მკვლე ვა რი სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ცი ი დან ეჭ ვ ქ ვეშ 
აყე ნე ბენ ალ გო რით მე ბის მი ერ ბა ლან სის დაც ვის შე საძ-
ლებ ლო ბას და იმ ფაქტს რომ ისი ნი არ შე ეც დე ბი ან ჩვენს 
კონ ტ როლს. ეს სა კონ ფე რენ ციო ნაშ რო მი გა ნი ხი ლავს რო-
გორ იყე ნე ბენ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ალ გო რით მებ ზე და ფუძ ნე ბულ სის ტე მას სა კუ თა რი ბიზ ნე სის 
გა სა ფარ თო ებ ლად და რო გორ იქ ცა ეს სის ტე მა ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად.
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ხელოვნების მენეჯმენტი და 
კულტურული ტურიზმი

ნაირაგალახვარიძე,
ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველი თეატრისა და კინოს 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ინვესტიციები, კულტურის დიფუზიის განვითარებაში

სა ქარ თ ვე ლო ში მე-20 სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბი დან გან-
ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა მრა ვა ლი პრობ ლე მი სა და მი-
მარ თუ ლე ბის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბი სა და წარ მო ჩე ნის აუცი-
ლებ ლო ბა გა ნა პი რო ბა. მათ შო რის თა ვი სი აქ ტუ ა ლო ბი თა 
და მნიშ ვ ნე ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბის პრობ ლე მა და გლო ბა ლი ზა-
ცი ა.

ტერ მი ნი გლო ბა ლი ზა ცია სულ უფ რო მე ტად აღ ნიშ ნავს 
ურ თი ერ თ და კავ ში რულ მსოფ ლი ოს, კა პი ტა ლის ტუ რი ეკო-
ნო მი კი სა და პო ლი ტი კის პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, რო-
მელ შიც სა ერ თა შო რი სო საზღ ვ რე ბის რო ლი შემ ცი რე ბუ ლია 
და შექ მ ნი ლია მსოფ ლიო მას შ ტა ბის ბა ზა რი. ზო გი ერ თი მეც-
ნი ე რი ვა რა უ დობ და, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი კულ-
ტუ რის რე გი ო ნე ბის რღვე ვა სა და ერ თი ა ნი გლო ბა ლუ რი 
კულ ტუ რის შექ მ ნას გა მო იწ ვევ და, თუმ ცა ღა ამ კონ ცეფ ცი ის 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბი სა და მი სი შე დე გე ბის შე სა ხებ გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი მი ვი ღეთ. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში სა ქარ თ ვე-
ლომ ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს უნი კა ლუ რო ბა, 
და იმ კ ვიდ როს თვით მ ყო ფა დო ბა და სავ ლე თის, თუ ჩრდი ლო 
აღ მო სავ ლე თის კულ ტუ რა თა ფონ ზე.  

კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა ხდე ბა ცოდ ნის, რწმე ნის, ხე-
ლოვ ნე ბის, მო რა ლის, კა ნო ნე ბის, ადათ წე სე ბი სა და ნე ბის-
მი ე რი სხვა უნა რე ბის, ჩვე ვე ბის ზე გავ ლე ნით, რომ ლე ბიც 
შე ი ძი ნა სა ზო გა დო ე ბამ სა კუ თა რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. 
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გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს კულ ტუ რის გავ ლე ნა 
სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კის სფე რო ზე, საქ მი ან გა რე მო ზე, 
მო გე ბის მი ღე ბი სა და გა ნა წი ლე ბის პრო ცეს ზე.

კულ ტუ რას გა აჩ ნია მრა ვალ დო ნი ა ნი სტრუქ ტუ რა, რაც 
ასა ხავს მი სი ფუნ ქ ცი ე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას ნე ბის მი ე რი 
სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა ში. მი სი ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი ა:
 - სა ინ ფორ მა ციო (თაობიდან თა ო ბა ზე, ეპო ქი დან ეპო ქა ზე, 

სო ცი ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მის სა შუ ა ლე ბა).
- შე მეც ნე ბი თი (სამყაროს შე სა ხებ ცოდ ნის დაგ რო ვე ბის, მი-

სი გა გე ბი სა და შეთ ვი სე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა).
- ნორ მა ტი უ ლი (დაკავშირებულია ადა მი ა ნე ბი სა და სა ზო-

გა დო ე ბის ცხო ველ მ ყო ფე ლო ბის სხვა დას ხ ვა მხა რე თა 
გან საზღ ვ რას თან ყო ფის ნე ბის მი ერ სფე რო ში: შრო მა, 
ყო ფაცხოვ რე ბა, პი როვ ნე ბა თა შო რი სი კავ ში რე ბი, ურ-
თი ერ თო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა და ასე შემ დეგ)

- მა ნიშ ნე ბე ლი (ყველაზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფუნ ქ ციაა კულ ტუ-
რის მთელ სის ტე მა ში . ამ ფუნ ქ ცი ი სათ ვის დი დი მნიშ ვ ნე-
ლო ბა ენი ჭე ბა ენას, რო მე ლიც ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბის სა შუ ა ლე ბა ა)

- ღი რე ბუ ლე ბი თი (ადამიანს უყა ლიბ დე ბა ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა 
და ორი ენ ტა ცი ე ბის გარ კ ვე უ ლი სის ტე მა.

კულ ტუ რის დი ფუ ზი ის შეს წავ ლა - იდე ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის 
გავ რ ცე ლე ბა აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ა. მეც ნი ე რე ბი ტორ ს ტენ 
ჰე გერ ს ტ რან დის კვლე ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ას ხ ვა ვე ბენ 
დი ფუ ზი ის სხვა დას ხ ვა სა ხეს:

- რე ლო კა ცი უ რი დი ფუ ზი ა, რო მელ საც შე იძ ლე ბა 
„გადაადგილებითი დი ფუ ზი ა“ ეწო დოს, წარ მო ი შო ბა 
რო ცა გარ კ ვე უ ლი იდე ის ან პრაქ ტი კის მა ტა რე ბე ლი ინ-
დი ვი დუ ა ლე ბი, ან ჯგუ ფე ბი მიგ რი რე ბენ ერთ ად გი ლი-
დან მე ო რე ში. თა ვი სი იდე ე ბი, ჩვე უ ლე ბა ნი თან გა და-
აქვთ თა ვი ანთ ახალ საცხოვ რე ბელ ად გი ლას. 

- ექ ს პან სი უ რი დი ფუ ზი ა, რო მელ საც „გაფართოებითი დი-
ფუ ზი ა“ შე ე სატყ ვი სე ბა. ამ დროს იდე ე ბი და წეს - ჩ ვე უ ლე-
ბე ბი ადა მი ა ნებს შო რის ვრცელ დე ბა თოვ ლის გუნ დის ან 
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ზვა ვის პრინ ცი პით. ახა ლი იდე ე ბის,  ჩვე უ ლე ბე ბის გამ-
ზი ა რე ბელ თა და მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა, გავ რ ცე-
ლე ბის  არე ა ლი იზ რ დე ბა.
ექ ს პან სი უ რი დი ფუ ზია თა ვის მხრივ სამ ქვე ტი პად იყოფა:

- იერარ ქი უ ლი დი ფუ ზი ა, ამ დროს  იდე ე ბი გა დახ ტე ბი ან ერ-
თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტი პი დან მე ო რე ზე, ერ თი სა ქა ლა ქო 
ცენ ტ რი დან  მე ო რე ში. 

- გა დამ დე ბი დი ფუ ზი ა, იწ ვევს იდე ე ბის  ტალ ღი სებრ გავ რ ცე-
ლე ბას, გა დამ დე ბი ავად მ ყო ფო ბის მსგავ სად. 

- მას ტი მუ ლი რე ბე ლი დი ფუ ზი ა, ზოგ ჯერ ინო ვა ცი ის სპე ცი ფი-
კუ რი ნი შან - თ ვი სე ბა უარ ყო ფი ლი ა, მაგ რამ მის სა ფუძ-
ველ ში არ სე ბუ ლი იდეა მი ღე ბუ ლია და მხარ და ჭე რი ლი ა.
  აქ ვე უნ და გან ვი ხი ლოთ, გე ოგ რა ფი უ ლი პო სი ბი ლიზ მის 

(შესაძლებელი) მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც არ უარ ყოფს ფი-
ზი კუ რი გა რე მოს გავ ლე ნის როლს კულ ტუ რა ზე და რომ ლის 
მი ხედ ვით კულ ტუ რა გან საზღ ვ რუ ლია სო ცი ა ლუ რი გა რე-
მო ე ბე ბით. ამ თე ო რი ის მი ხედ ვით, თვით ადა მი ა ნე ბი არი ან 
კულ ტუ რის ძი რი თა დი არ ქი ტექ ტო რე ბი, ხო ლო ნე ბის მი ე რი 
ფი ზი კუ რი გა რე მო იძ ლე ვა მრა ვალ შე საძ ლებ ლო ბას სხვა-
დას ხ ვა კულ ტუ რა თა გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის სა ერ თო ტენ დენ ცი ე ბი, ინ-
ფორ მა ცი უ ლი და კო მუ ნი კა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი-
თა რე ბა, კულ ტუ რის ფაქ ტო რის რო ლის ზრდა, კულ ტუ რა თა 
დი ფუ ზია ქვეყ ნე ბი სა და ფირ მე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბა ში,  აქ ტუ ა ლურს ხდის ინ ვეს ტი ცი ე ბის როლს.

ამ რი გად, გლო ბა ლი ზა ცია ნიშ ნავს კონ კუ რენ ცი ის გაღ რ-
მა ვე ბას, რაც აიძუ ლებს კომ პა ნი ებს, ყვე ლა ფე რი გა ა კე თონ 
ყვე ლა ზე უკე თე სად და იაფად. გლო ბა ლი ზა ცი ას კომ პა ნი ი-
სათ ვის მო აქვს უპი რა ტე სო ბა და მო გე ბა, მომ ხ მა რებ ლი სათ-
ვის იაფი და მა ღალ ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ცი ა, და საქ მე ბუ ლე-
ბი სათ ვის გულ მოდ გი ნედ მუ შა ო ბა და კულ ტუ რა თა დი ფუ ზი ა. 
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ზურაბზანგურაშვილი,
ხელოვნების დოქტორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის 

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 
მალხაზჭეშმარიტაშვილი,

ქიმიის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეთნოგრაფიული მუზეუმის როლი 
კულტურულ ტურიზმში

(საქართველოს მაგალითზე)

საკვანძო სიტყვები: ეთნოგრაფია, მუზეუმები, 

კულტურული ტურიზმი.

ნაშ რო მი ეხე ბა რო გორც კულ ტუ რულ ტუ რიზმს, მის გან-
ვი თა რე ბას, პერ ს პექ ტი ვას და მნიშ ვ ნე ლო ბას სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ასე ვე ქარ თ ველ თა ეთ ნო ლო გი ურ წარ მო მავ ლო ბას და 
ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მე ბის როლს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე-
ბა ში. კვლე ვის მი ზა ნია შე ის წავ ლოს ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
ღირ შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლე ბის მდე ბა რე ო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
და მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბა ქვეყ ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ში. 

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ტუ რიზ მის რო ლი 21-ე სა უ კუ ნე-
ში, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია კულ ტუ რუ ლი არ სი, მნიშ ვ ნე ლო-
ბა და ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი. 
ნაჩ ვე ნე ბია ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ში კულ ტუ რუ ლი მემ კ-
ვიდ რე ო ბის რო ლი სა ქარ თ ვე ლოს იმე რე თი სა და სვა ნე თის 
რე გი ო ნის მა გა ლით ზე, სა უ ბა რია ეთ ნოგ რა ფი ის მნიშ ნე-
ლო ბა ზე, ასე ვე ქარ თ ვე ლი ხალ ხის ეთ ნი კურ ის ტო რი ა სა და 
წარ მო მავ ლო ბა ზე, უშუ ა ლოდ ტუ რიზ მის მრა ვალ სა ხე ო ბა ზე, 
ქარ თულ ტრა დი ცი ებ ზე  და ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტ რი ის მნიშ-
ვ ნე ლო ბა ზე. წარ მოდ გე ნი ლია ამ სა კითხე ბის ერ თ გ ვა რი შე-
ჯა მე ბა და ანა ლი ზი. 
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ნიკოკვარაცხელია,
საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი

კულტურული ტურიზმის პერსპექტივები რეგიონული 
დესტინაციების დონეზე (შატილი) 

კვლევისსაგანიდარელევანტურობა:კვლე ვა ეხე ბა ხევ-
სუ რეთ ში, კერ ძოდ შა ტილ ში და მის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში 
მრავ ლად არ სე ბუ ლი ცი ხე ე ბის, ეკ ლე სი ე ბის, ად რინ დე ლი 
დრო ის საცხოვ რებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბას კულ ტუ რულ ტუ რიზ-
მ ში, რომ ლე ბიც სამ შე ნებ ლო  კულ ტუ რის შე სა ხებ ამა ღელ-
ვე ბელ შთა ბეჭ დი ლე ბებს ტო ვე ბენ. კვლე ვის მი ზა ნია გვიჩ ვე-
ნოს შა ტი ლის მა გა ლით ზე, თუ რო გორ იყე ნე ბენ ტუ რიზ მ ში 
კულ ტუ რას, ეთ ნოგ რა ფი ას, არ ქი ტექ ტუ რას და ნიშ ნუ ლე ბის 
ად გი ლე ბი, მა თი პრო ვა ი დე რი ტუ რო პე რა ტო რე ბი და გი დე-
ბი.

ლიტერატურის მიმოხილვა: თე მის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა დაჯ გუ ფე ბუ ლია სა მი მი მარ თუ ლე ბით: 1. შა ტი-
ლის არ ქი ტექ ტუ რა, რო მე ლიც კარ გა დაა შეს წავ ლი ლი კულ-
ტუ რის ის ტო რი კო სე ბის მი ერ (ვახტანგ დო ლი ძე. 1970; ან ზორ 
ქალ და ნი. 1990; ინ გა გა ბაშ ვი ლი. 2012; ვიქ ტო რია ბე რი ძე. 
2015); 2. კარ გა დაა შეს წავ ლი ლი ხევ სუ რე თის ეთ ნო ლო გი აც 
(სერგი მა კა ლა თი ა. 1934;1984; თი ნა თინ ოჩი ა უ რი. 1977; ივა-
ნე წიკ ლა უ რი. 2010); 3. ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი ლი ტუ რიზ მ ში 
საჩ ვე ნე ბე ლი ობი ექ ტე ბის შერ ჩე ვის, მა თი ჩვე ნე ბის მე თო-
დო ლო გი ის პრობ ლე მა (ამ მი მარ თე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ-
და გზამ კ ვ ლე ვე ბის მო ძი ე ბა: ბუ ბა კუ და ვა. 2017; შა მილ შე-
თე კა უ რი. 2017; აგ რეთ ვე სამ თო- ტუ რის ტუ ლი მარ შ რუ ტე ბის 
შეს წავ ლა და კლა სი ფი ცი რე ბა).

ანალიზიდადასკვნა:
შა ტი ლის არ ქი ტექ ტუ რის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა 

მთის არ ქი ტექ ტუ რის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შე სა ხებ გან ზო გა დე-
ბა. პირ ველ რიგ ში ეს თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ა:



132

• კავ ში რი ბუ ნებ რივ სივ რ ცეს თან და ხევ სუ რე თის კულ-
ტუ რის ის ტო რი ას თან. ბევ რი ტი პუ რი ცი ხე ფშავ - ხევ სუ-
რეთ ში შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლი იყოს ბუ ნებ რივ გა-
რე მოს თან და ის ტო რი ას თან. ასე ხდე ბა უფ რო დი დი 
კონ ტექ ს ტი ცნო ბა დი. ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბის გან ს ხ ვა ვე ბა 
და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ნათ ლად აისა ხე ბა საცხოვ რე ბე-
ლი არ ქი ტექ ტუ რის ტი პე ბის შექ მ ნა სა და გან ვი თა რე ბა ზე 
და ყო ვე ლი მათ გა ნის რო გორც ფუნ ქ ცი უ რი, ასე ვე ეს თე-
ტი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა ნიც დიდ წი ლად სწო რედ გა რე მოს 
მო ცე მუ ლო ბე ბი თაა გან საზღ ვ რუ ლი.

• შა ტი ლის სა ამ შე ნებ ლო ტექ ნი კა: შა ტი ლის კოშ კე ბი და 
ცი ხე- სახ ლე ბი ცი ცა ბო ფერ დ ზე, რთულ რე ლი ეფ ზეა გან-
ლა გე ბუ ლი. რამ დე ნი მე მათ გა ნი ერ თ მა ნეთ ზეა მიდ გ მუ-
ლი და აქვთ სა ზი ა რო კე დე ლი. სა ძირ კ ვ ლე ბი, კლა სი-
კუ რი გა გე ბით, არ გა აჩ ნი ათ. შა ტი ლის ცი ხის ფი ცარ ნა გი 
გა და სას ვ ლე ლე ბი სახ ლებს შო რის იმ დე ნად მჭიდ რო ა, 
რომ მტრის შე მოჭ რის შემ თხ ვე ვა ში ისე შე მო ივ ლი სო-
ფელს, შე ნო ბის და ტო ვე ბა ერ თხე ლაც არ მო გი წევს. შა-
ტი ლის ფუნ ქ ცი უ რი არ ქი ტექ ტუ რა და ეს თე ტი კუ რი მხა რე 
მე ო ცე სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ოთარ კა ლან და რიშ-
ვი ლი სა და გი ზო ფოცხიშ ვი ლის თ ვის შთა გო ნე ბად იქ ცა. 
არ ქი ტექ ტო რებ მა თბი ლი სის ახალ გა ნა შე ნი ა ნე ბა ში შე-
მო ი ტა ნეს ტრა დი ცი უ ლი დი ზა ი ნის ელე მენ ტე ბი. 

• შა ტი ლის აღ ქ მი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია უმ დიდ რე სი ეთ-
ნო ლო გი უ რი მა სა ლე ბის გა ცოცხ ლე ბა. ხევ სუ რუ ლი ორ-
ნა მენ ტი, ჩაც მუ ლო ბა, საკ ვე ბი უნ და იყოს ტუ რის ტუ ლი 
შე თა ვა ზე ბის მთა ვა რი ელე მენ ტი. ისე ვე, რო გორც უცხო-
ე ლე ბის თ ვის შედ გე ნი ლი სა ლაშ ქ რო ტუ რე ბი.

• ტუ რი ხევ სუ რეთ ში მო ითხოვს ლან დ შაფ ტის წა კითხ ვას: 
ეს არის კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სი, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ-
ლია იმ ელე მენ ტე ბის ერ თობ ლი ო ბა ზე, რომ ლე ბიც ახა-
სი ა თებს ობი ექტს. ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი ფუნ და მენ ტუ რია 
ლან დ შაფ ტის ელე მენ ტე ბის წა კითხ ვა სა და ამ ელე მენ-
ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბა ში.
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ნათიაკოპალეიშვილი,
კინომცოდნე, ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

კოპროდუქცია - კინოინდუსტრიის 
განვითარების ეტაპი

კი ნო ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე რა დი კა ლურ 
ეტა პებ ზეც კი, სა ქარ თ ვე ლოს კი ნო წარ მო ე ბის თა ვი სე ბუ რე-
ბა ნი ინარ ჩუ ნებს მა ხა სი ა თებ ლებს, რო მელ თა ამოხ ს ნაც შე-
საძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რე ა ლუ რი 
მი ზე ზე ბით. ამ დარ გ ში, გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბელ, იმ გ ვარ შე საძ-
ლებ ლო ბას, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად კოპ რო დუქ ცია - ორი 
ან რამ დე ნი მე ქვეყ ნის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი, სა დაც დო-
მი ნან ტუ რი წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზე ბის პრო ცეს ში, სა სი ცოცხ-
ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გათ ვა ლის წინ დეს პრო ექ ტის სა ავ-
ტო რო ინ ტე რე სე ბიც და პრო ექ ტის სხვა სა კითხე ბიც.

კოპ რო დუქ ცი ას თა ვი სი ის ტო რი უ ლი და სა ინ ტე რე სო 
წარ სუ ლი აქვს - ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის დროს, 
საბ ჭო თა ქვე ყა ნა ში, სა ქარ თ ვე ლო სა ბავ შ ვო კი ნო სა და 
ფილ მ - ზღაპ რე ბის მა გა ლით ზე იქ მ ნე ბო და კოპ რო დუქ ცი-
ის ნაკ ლე ბად მას შ ტა ბუ რი ნი მუ შე ბი. თუმ ცა, იგი ვე პრაქ-
ტი კის ერ თ -ერ თი ცნო ბი ლი მა გა ლი თი ,,წითელი კა რა ვი“ 
(რეჟისორი მი ხე ილ კა ლა ტო ზიშ ვი ლი), რამ დე ნი მე ქვეყ ნის 
ვრცე ლი და ფარ თო რე სურ სის გა ერ თი ა ნე ბის შე დე გად შე-
იქ მ ნა, რაც გა ნი ხი ლე ბა კვლე ვა ში.

კრი ზი სის შემ დ გომ პე რი ოდ ში, კი ნო ცენ ტ რის და არ სე ბამ 
სა ქარ თ ვე ლო ში გან საზღ ვ რა კოპ რო დუქ ცი ი სა და ერ თობ-
ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ გ ვა რი ხელ შეწყო ბი სა 
და ორ გა ნი ზე ბის ის სის ტე მა, რო მელ მაც, თა ვის მხრივ, რამ-
დე ნი მე ეტა პად ჩა მო ა ყა ლი ბა წარ მო ე ბის პრო ცე სი: ა) კოპ-
რო დუქ ცი ის ერ თი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გებ ზე მუ შა ო ბა; 
ბ) პრო დი უ სე რე ბის გა მოც დი ლე ბა პირ ველ ეტაპ ზე, რო გორც 
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მაჩ ვე ნე ბე ლი; გ) პრო დი უ სი რე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მის ტრა-
დი ცი ე ბი;

ვლა დი მერ კა ჭა რა ვა, არ ჩილ მე ნა ღა რიშ ვი ლი, ლე ვან 
კო რინ თე ლი, არ ჩილ გე ლო ვა ნი, ლა შა ხალ ვა ში - ამ პრო-
დი უ სერ თა გა მოც დი ლე ბა ერ თობ ლი ვი პრო დი უ სინ გის სფე-
რო ში სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, ეტა პობ რი ვად გა ვა ა ნა ლი ზოთ 
პრო ცე სი ქარ თუ ლი კი ნო წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით და აღ ვიქ ვათ მი სი პერ ს პექ ტი ვე ბი.

გიორგიფხაკაძე,
ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი

ხელოვნების მენეჯმნეტში, საქართველოს შოთა 
რუსთაველის თეატრისა და კინო სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

კულტურა, როგორც კრეატიული მექანიზმი 
რეგიონის ეკონომიკის განვითარებაში

კულ ტუ რა რო გორც ფე ნო მე ნი, რო მე ლიც აღ წევს სხვა-
დას ხ ვა სფე რო თა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, უკ ვე 
არ არის „სამტკიცებელი“ სა კითხი მკვლევ რებ ში. მი სი მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი რე სურ სე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ვი ნა ხოთ 
ის მას შ ტა ბე ბი, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფოს აძ ლევს მი სი, თუნ-
დაც ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას, რაც კი დევ ცალ-
კე უფ რო ვიწ რო სფე რო ებ ში გე ნე რირ დე ბა და სი ნერ გი უ ლი 
ეფექ ტე ბის და მა ტე ბე ბით  გვაძ ლევს უძ ლი ე რეს ეფექტს, რო-
მე ლიც აღი რიცხე ბა ციფ რებ ში და ვგრძნობთ ეკო ნო მი კა ში, 
სო ცი ა ლურ სფე რო ში, გა ნათ ლე ბა ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში, ტუ რიზ მ ში და კი დევ ბევრ სხვა დას ხ ვა 
სფე რო სა თუ სექ ტორ ში.

ქა ლა ქე ბი და რე გი ო ნე ბი მთელ მსოფ ლი ო ში ახ დე ნენ 
კულ ტუ რის მო ბი ლი ზე ბას, რო გორც მდგრა დი ურ ბა ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ერ თი ა ნო ბის მა მოძ რა ვებ-
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ლის. 2021 წელს კრე ა ტი უ ლი ეკო ნო მი კის ხელ შეწყო ბის თ ვის 
ევ რო კავ შირ მა პრი ო რი ტე ტად გან საზღ ვ რა ხე ლოვ ნე ბის, 
კრე ა ტი უ ლი ინ დუს ტ რი ე ბის და კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო-
ბის ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნულ დო ნე ზე პო პუ ლა რი ზა ცია 
და აღორ ძი ნე ბა. თუნ დაც აღ სა ნიშ ნა ვია ინი ცი ა ტი ვე ბი, რომ-
ლებ საც ახა ლი სე ბენ ევ რო კავ შირ ში, მა გა ლი თის თ ვის ევ-
რო პა ნოს ტ რას ინი ცი ა ტი ვა - ევ რო პუ ლი კულ ტუ რის დე და-
ქა ლა ქის გა მორ ჩე ვა.

სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლია კულ ტუ რის ეკო ნო მი კის კონ ცეპ-
ტუ ა ლი ზა ცი ის ხუ თი მიდ გო მა (კ.დროგაჩი), რო მე ლიც შედ-
გე ნი ლია არ სე ბუ ლი და მოქ მე დი სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის მო დე ლე ბის, კონ ცეფ ცი ე ბი სა და პო ლი ტი კის შეს წავ ლის 
ანა ლი ზით:

1. ჩვეულებრივი მოდელი;
2. შემოქმედებითი ქალაქის მოდელი;
3. კულტურული ინდუსტრიების მოდელი;
4. კულტურული პროფესიების მოდელი;
5. კულტურული დაგეგმვის მოდელი.
სტა ტი ა ში აღ წე რი ლია ის მნიშ ვ ნე ლო ბა, რო მე ლიც მრა-

ვალ ფე რო ვა ნი კულ ტუ რით სავ სე რე გი ო ნებს სა ქარ თ ვე ლო-
ში უნ და ჰქონ დეთ გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ულ გეგ მებ ში 
კულ ტუ რის სფე როს რე სურ სე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად რე გი ო-
ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გა მოკ ვე თი სა და ამაღ ლე ბის თ-
ვის, რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა-
ბებ ში. იმე რე თის რე გი ო ნის კულ ტუ რის სფე როს რე სურ სე ბის 
სწო რი გა მო ყე ნე ბის ხარ ჯ ზე შე საძ ლებ ლო ბა იქ მ ნე ბა გან ვი-
თარ დეს უკ ვე სტრა ტე გი უ ლი სფე რო ე ბი, რომ ლე ბიც ერ თობ-
ლი ვად შექ მ ნი ან იქ მაცხოვ რე ბე ლი სხვა დას ხ ვა სტრა ტი ფი-
კა ცი ის ფე ნი სა და ასა კის ადა მი ა ნე ბის თ ვის პო ზი ტი ურ და 
კულ ტუ რულ - სო ცი ა ლურ გა რე მოს.    
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მაიაღვინჯილია
ასოცირებული პროფესორი, სეუ

მალხაზღვინჯილია
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 

კულტურული ღონისძიებების როლი ტურისტების 
გადაწყვეტილების მიღებაში

კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და მა თი ფა სე უ ლო ბე-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა უზ რუნ ველ ყოფს ტუ რის-
ტუ ლი სექ ტო რის პო ზი ტი ურ აღ ქ მას ვი ზი ტორ თა გო ნე ბა ში. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ში ნა გა ნი იდენ ტო ბის გა გე ბა. კულ ტუ რუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის მარ თ ვის შე სა ხებ ტუ რიზ მის ად მი ნის ტ რა-
ცია ასა ხავს გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ღი რე-
ბუ ლე ბას. არ სე ბუ ლი რე სურ სი მო ი ცავს კონ კუ რენ ტულ უპი-
რა ტე სო ბას სხვა ტუ რის ტულ აქ ტი ვო ბებ თან შე და რე ბით და 
მო ცე მუ ლი კულ ტუ რულ - ტუ რის ტუ ლი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბის  
ძლი ერ ღი რე ბუ ლე ბებს.

კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ტუ რიზ მი აღი ა რე ბუ ლია 
მსოფ ლი ოს უდი დეს და ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარდ ტუ რის-
ტულ ინ დუს ტ რი ად. ად გი ლობ რი ვად ორ გა ნი ზე ბულ კულ-
ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ში მაქ სი მა ლუ რად უნ და იყოს უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა.

კულ ტუ რა მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ეკო ნო მი-
კა ში, ვი ნა ი დან ხორ ცი ელ დე ბა გა დას ვ ლა ინ დუს ტ რი უ ლი 
წარ მო ე ბი დან კულ ტუ რულ წარ მო ე ბა ზე. კულ ტუ რუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი და ფეს ტი ვა ლე ბი უდი დეს როლს თა მა შო ბენ 
ეკო ნო მი კა ში და ზო გა დად ტუ რის ტულ ინ დუს ტ რი ა ში.  კულ-
ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და მემ კ ვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მი გა მო ი-
ყე ნე ბა რო გორც ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი. 
იგი უზ რუნ ველ ყოფს  ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვას მას პინ-
ძე ლი სა ზო გა დო ე ბის რე გი ო ნის გა რე დან მყო ფი კულ ტუ რუ-
ლად მო ტი ვი რე ბუ ლი ვი ზი ტო რე ბის მო ზიდ ვით.
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კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის რო ლი და ფუნ ქ ცია ტუ რის-
ტე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე-
სი ა. მიზ ნობ რი ვად და გეგ მი ლი, დრო სა და სივ რ ცე ში გა წე-
რი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჯაჭ ვი ის აუცი ლე ბე ლი პროგ რა მა ა, 
რო მე ლიც ტუ რის ტ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე გა დამ-
წყ ვეტ გავ ლე ნას ახ დენს.  ღო ნის ძი ე ბე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბა და შე სა ბა მი სად ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი რე გი ო ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი გახ დე ბა.

დოდოჭუმბურიძე,
ხელოვნების მენეჯმენტის დოქტორი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 სოციალური მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

 
კერძო სექტორის როლი კულტურის სფეროს 

ორგანიზაციების გაძლიერებაში

წარ მოდ გე ნილ თე მა ში „კერძო სექ ტო რის რო ლი კულ-
ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში“ გან ხი ლუ-
ლია კულ ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სპე ცი ფი კუ რო ბა, 
მას შ ტა ბუ რო ბა და შე საძ ლებ ლო ბა მარ თოს მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა. შე მოქ მე დე ბი თი იდე ის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქმე დე-
ბის თ ვის ორ გა ნი ზა ცი ულ რე სურ სებს შო რის გან სა კუთ რე ბით 
სა ყუ რადღე ბოა ფი ნან სუ რი რე სურ სის დრო უ ლად მო ძი ე ბა 
და მარ თ ვა. აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე ზრუნ ვა კულ ტუ რის სფე-
როს მე ნე ჯე რის პრე რო გა ტი ვა ა, რო მელ საც შე საძ ლოა 
თა ვად უძღ ვე ბა ან დე ლე გი რე ბუ ლი აქვს ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
კონ კ რე ტუ ლი პო ზი ცი ის ფარ გ ლებ ში. კერ ძო სექ ტო რის წარ-
მო მად გენ ლებ თან შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი თა ნამ შ რომ-
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ლო ბა ეფუძ ნე ბა კულ ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო-
მად გენ ლის და მარ წ მუ ნე ბელ კო მუ ნი კა ცი ას და პრო დუქ ტის 
ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბულ მო ლო დი ნებს.

პო ტენ ცი ურ დამ ფი ნან სე ბელ თან მო ლა პა რა კე ბის წარ-
მა ტე ბუ ლად წარ მარ თ ვა და მო კი დე ბუ ლია კულ ტუ რის 
სფე როს მე ნე ჯე რის ხედ ვა ზე, გა მოც დი ლე ბა სა და უნარ ზე 
მე წარ მეს / ბიზ ნეს მენს და ა ნა ხოს კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ტის / 
პ რო ექ ტის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის სა ნაც ვ ლოდ მი ღე ბუ ლი 
სარ გე ბე ლი. 

თე მა ში გან ხი ლუ ლია კულ ტუ რის სფე როს კონ კ რე ტუ ლი 
პრო ექ ტე ბი, მათ შო რის „წიქარა - მუ ზე უ მი მუ ზე უმ ში“, რო-
მე ლიც 2018 წელს ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე სა ქარ-
თ ვე ლოს სა პა ტიო სტუ მა რი ქვეყ ნის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
წარ ს დ გა სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და კერ ძო სექ ტო რის 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის შე დე გად.

სა ქარ თ ვე ლო ში კულ ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გან ვი თა რე ბა და წინ ს ვ ლა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის და მო კი დე-
ბუ ლი ქვეყ ნის პრი ო რი ტე ტებ ზე, სა ხელ მ წი ფოს ბი უ ჯე ტი დან 
გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბა ზე, ასე ვე სა გუ ლის ხ მოა 
კერ ძო სექ ტო რის რო ლი კულ ტუ რის სფე როს ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის მხარ და ჭე რა ში, რო მე ლიც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში 
და დე ბი თად აისა ხე ბა კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე.
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THEATRE STUDIES

Marina(Maka)Vasadze,
Doctor of Arts, 

Associate Professor of Shota Rustaveli Theater and Film 
Georgia State University

GLOBAL CHALLENGES IN WORLD DRAMA AND IN THE 
LATEST GEORGIAN PERFORMING ARTS 

(Performances: Nothing About Us Without Us, Incident In 
Metro Station, The Green Cat)

	Global Challenges in World Dramaturgy and Georgian the
ater art. 

	The theme of violence in different social strata and age 
groups: Violence in the streets, domestic violence, diktat 
of state structures on different social strata. Examples of 
this theme are theatrical performances, in the 202122 sea
son, in different theaters in Tbilisi.

	The coproduction of the Polish Theatre in Bydgoszcz 
(Teatr Polski w Bydgoszczy) and the Royal District Theater 
Nothing About Us Without Us was directed by Data Ta
vadze. The performance was inspired by documentaries of 
Krzysztof Kieslowski. The author of the Georgian text is 
Dato Gabunia.

	Incident in Metro Station staged by Levan Tsuladze and 
Temo Kuprava at the Marjanishvili Theater is a staged 
version of Larry Peerce film The Incident (1967) (staging 
authors: Levan Tsuladze, Temo Kuprava). The film itself is 
based on Nicholas Baehr’s teleplay Ride with Terror. The 
performance depicts the sorrowful and topical issues of 
our lives.

	The experimental stage of the Youth Theater offered an
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other interesting performance to the audience. Young di
rector Luka Intskirveli staged the play The Green Cat by 
contemporary Romanian playwright Elise Wilk. Both the 
play (translated by Ana Mirianashvili) and the performance 
present the problems of teenagers living in the suburbs. 
The director, together with a group of young likeminded 
people, revived the thoughts, sorrows, worries, dreams of 
1619 year old teenagers on the stage.

MaiaKiknadze,
Associate Professor of Shota Rustaveli Theater and Film 

Georgia State University

RUSTAVELI THEATER DURING THE PATRIOTIC WAR 
(1941-1945)

 
Kay words:  (patronage brigades, propaganda purposes, Geor-

gian plays, patriotic ideas.

1. Throughout its centuriesold history, Georgia has withstood 
a number of global challenges. Whether it’s wars, revolu
tions, pandemics, occupations or various kinds of repres
sion (the sociopolitical storms of the country had a great 
influence on cultural processes, including theatrical art). 
One of the most formidable tests in the history of mankind 
in its cruelty and scale was the World War II.

2. During the war, theaters were not closed in the Soviet 
Union. At this time, new troupes appeared, the socalled 
patronage brigades, which performed in army units and 
hospitals. In Georgia, many actors were united in patron
age brigades. Georgian actors fought both at the front and 
behind enemy lines. Many actors, workers, prompters and 
orchestra artists of the Rustaveli Theater were called to 
the front, and did not return. 
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3. In 19411945, the Rustaveli Theater staged 18 new premieres. 
Classical, patriotic plays, comedies and modern Georgian 
plays written on a military theme were staged here.

4. During the war, the theater had its own obligations. This 
was for propaganda purposes. The theater should inspire 
the audience with an optimistic mood, faith in victory, 
demonstrate the devotion of a Soviet soldier, the heroic 
spirit of a warrior, selfsacrifice for the country.

5 In 1941, director Dodo Alexidze staged a play by the German 
Jewish writer Friedrich Wolf “Professor Mamlock”, im
bued with an antifascist spirit.

6. During the World War II, Georgian dramaturgy was not dis
tinguished by special novelties and highly artistic samples, 
only few plays were written on the topic of war during this 
period, so the Rustaveli Theater had no choice and staged 
all the plays written during that period (for example, G. 
Mdivani “The Battalion goes West”, G. Mdivani “The Sky 
of Moscow”, S. Kldiashvili “Deer Gorge”).

7. Like other theaters of the Soviet Union, the Rustaveli The
ater played a significant role in creating an optimistic 
mood among the population and spreading patriotic ideas.

TamarKutateladze,
Theatrical critic, Doctor of Arts, Chief Researcher of the 

Dimitri Janelidze Scientific Research Institute of the Shota 
Rustaveli Theater and Film University of Georgia.

TIMING

Contemporary reality has turned out to be extremely in
teresting, loaded with many unforeseen difficulties, which 
in itself offers new challenges, urgently requires us to adapt 
to increasingly new, unpredictable reality, to develop critical 
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thinking, mobility, and the development of correct response 
forms. I think that in this notsodangerous reality, theatrical 
artists themselves should take into account the current situa
tion and find ways to respond accurately to the main problems 
of the new millennium, to improve public relations, consoli
date, and implement a third government in a crisis situation.

In the early 1920s, concepts almost unfamiliar to our daily 
lives resurfaced  the pandemic series, war, fascism, the ap
proach of the end of the world, Judgment Day, the Second 
Coming, or other impending apocalyptic themes. The public 
again recalled the seemingly outdated works and plays cre
ated at the beginning of the last century, this time with a new 
perspective began to search the recent past, analyzing difficult 
periods. Even more important, it became vital to maintain a 
reasonable calm, to activate healthy thinking, to draw the right 
conclusions. It has been said that history repeats itself and 
the beginning of the XXI century is related to Lama with the 
20s of the XX century. That is why Camus’s “Black Plague!”, 
Which has been recognized as a utopian work for many years, 
turned out to be especially interesting. The repertory policy of 
the Teatro Theater of the University of Theater and Film has 
also responded to the changes that have taken place in our 
reality. In the current season, Karl Chapek’s “White Hour” per
formed by Soso Nemsadze, Alexander Kantarias “Mariamobis 
Tve 1924” staged, we will soon see Arthur Miller’s “Salem Pro
cess” staged by Temur Chkheidze and others. While it may still 
be very painful for student actors to have an indepth under
standing of the problems posed by the older generation, I think 
it is necessary to recall and understand the most important 
period of our history, the bloody years, the thought of famous 
authors, their world history. The cataclysms of the 20s and 
30s of the century, especially since some parallels may in
deed be drawn with it.
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MariamMarjanishvili,
Doctor of Philology

Scientific worker
Kutaisi State Historical Museum                                                                                                                                     

  
THE KNIGHT IN THE PANTHER’S SKIN 

ON PARIS STAGE

In the 1880s, the publication and illustration of The Knight 
in the Panther’s Skin in Georgia was initiated by Giorgi 
Kartvelishvili. Meanwhile in emigration, staging of this genu
ine work on the Paris ballet stage was funded by the tycoon 
emigrant Beridze, about whom Rejeb Jordania gives an inter
esting memory in his book “I grew up in Leville”: “My mother 
had an idea, to stage a ballet based on the poem by the great 
Georgian poet of the twelfth century  Shota Rustaveli The 
Knight in the Panther’s Skin. Her initiative was crowned with 
success”.

Finances and responsibilities were distributed and dealt 
with. Contracts with lead performers were signed. Soon, re
hearsals started in one of the halls of the Elysian Fields. The 
meetings were held daily between 10 am and 4 pm. The head 
of the ballet, Serge Lifar, directed everything and was the cho
reographer himself. Among the guests was Nikolai Evreinov, 
a wellknown theatrical critic and author of numerous plays 
staged on world stages, who was commissioned to write a 
screenplay for a ballet based on the poem by Shota Rustaveli.

Evreinov included in the script episodes from the lives of 
Rustaveli and Queen Tamar, as the poet dedicated his work to 
the latter. Russian artists Natasha Goncharova and Larionov, 
who created the scenery and costumes, were also invited to 
the ballet.

Lifar invited the old maestro of Russian ballet as a cho
reographic consultant, thanks to whose amazing mind he was 
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able to present the individual details of the movement, the 
rhythm.  

Since the ballet “Shota Rustaveli” was a new staging, Lifar 
had to study in depth the Russian translation of the poem by 
Balmont as well as the Georgian The Knight in the Panther’s 
Skin illustrated by the artist Mikhai Zich in order to grasp all 
the details. That is why Lifar invited Georgian dancer Petriash
vili to the ballet to get acquainted with the ballet movements 
typical for Georgian dance, because including Georgian details 
in the performance was a necessary process. 

Work on the ballet was going on at an unprecedented 
pace. Serge Lifar introduced a new creative method. Usual
ly, the choreographer first chooses the music, or the music is 
written especially for him, according to which he stages the 
dances. In the ballet “Shota Rustaveli” everything happened 
the other way around: Lifar first staged the dances, and the 
composers created the music on the scheme developed by the 
choreographer.  

After three years of rehearsals, it premiered at the Monte 
Carlo Opera in the spring of 1946. The ballet was performed on 
the Paris stage four times after the premiere. Then the ballet 
based on Shota Rustaveli’s poem disappeared from the stage 
and never returned. Even today, no one knows what happened 
to the music, the scenery or the costumes.

Striving for something new is the first requirement of the 
human imagination, and finally, the truth became apparent 
that there was no greater pleasure for Georgian political emi
grants and the ballet troupe than to enjoy creativity. Especially 
when it came to the most precious treasure for Georgians, 
Shota Rustaveli’s The Knight in the Panther’s Skin.
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TamarTsagareli,
PhD.  Associated Professor, Art Sciences, Media and 

Management Faculty Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University, Tbilisi (Georgia).

Curator of Vakhtang Chabukiani Memorial HouseMuse
um of the Union of Tbilisi Municipal Museums

ARES OF THE XXI CENTURY

As we known from ancient Greek mythology Ares (Arēs) 
is the Greek god of courage and war. He is one of the Twelve 
Olympians, and the son of Zeus and Hera. The Greeks were 
ambivalent toward him. He embodies the physical valor nec
essary for success in war but can also personify sheer brutality 
and bloodlust, in contrast to his sister, the armored Athena, 
whose martial functions include military strategy and general
ship. An association with Ares endows places, objects, and 
other deities with a savage, dangerous, or militarized quality.

Today, in the XXI century, the raging God of War is raging 
in certain areas on the world map, and society, in reality or in 
the art world, is experiencing its consequences: both physical 
and moral death.

As is well known, the theme of war and death has histori
cally been the subject of interest of writers or artists, where 
human weakness is clearly manifested, and the psychophys
ical disorder caused by weakness or the act of death and its 
execution. The “cardiogram” of personality was created by 
Polish director Ingmar Villqist (real name Jarosław Świerszcz), 
who is one of the most prominent and important figures in 
modern Polish theater. His plays are often staged not only in 
Poland but also in different countries of Europe and America. 
Neither Georgian directors remained indifferent to the work of 
this playwright and, today, when Ares, the god of wrath, who 
“provided temporary asylum” in Ukraine, actually reminded us 
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of his own power, on the stage of Griboedov Theater in Tbilisi, 
stage director Giorgi Margvelashvili is staging a play of Villq
ist’s drama “Helver’s Night” and presents an intellectual play 
based on a psychodramatic, psychosocial context.

Although the story takes place in Europe in the 30’s of the 
XX century, specifically in Poland, for us, the viewers, these 
two characters and the tense relationship between the out
side world is familiar and painful. The goal has been achieved 
as with the playwright, even with this one drama, as well as 
with the play “Helver’s Night” by director Giorgi Margvelash
vili. The reason for this is real life action, which is character
ized by its specificity. It arises as a result of the expression of 
a person, a hero, a will, and on the way to its realization he 
faces a number of obstacles: the retaliatory actions of the oth
er characters lead to conflicting confrontations and struggles, 
without which the existence of both drama and performance is 
impossible. Conflict is revealed because conflictfilled situa
tions and characters form the basis of drama as a genre, defin
ing the entire moral significance of its essence.

GeorgeTskitishvili,
PhD in Art science,

Professor of Shota Rustaveli Theater and Film Georgia 
State University

DISASTER, CALLED WAR

The most famous French philosopher, writer, publicist, 
historian, playwright from the Enlightenment Era (XVIII cen
tury), Voltaire (1694 – 1778) said that war is both a disaster 
and a crime. Maybe this short sentence completely explains 
and summarizes the meaning of war. During the history of hu
manity’s many centuries of existence, they could never avoid 
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this catastrophe of extremely destructive power and aftermath 
fully. And what amount of victims and destruction it brought is 
at some level known to everyone.

In this work it is said that this problem has been relevant in 
every era. Naturally, it would bother the ones working in the
atre. To bring an example, the author speaks about two plays 
which were created at different times in different countries. 
These are: Ancient Greek comedy Lysistrata. Written by Aris
tophanes (born approximately in 446 B.C., died between 387
380 B.C.) and French intellectual drama “The Trojan War Will 
Not Take Place” by Jean Giraudoux (1882 – 1944). Just these 
two cases show how important and topical the themes of war 
and peace were in every century.

When a war takes the world by storm, we are not only left 
with ruins and cemeteries. The scars that are left in the hearts 
and minds of the ones who survived are also extremely tragic. 
A lot of them are unable to escape this trauma for the rest of 
their lives.

SandraRasvanaCernat,
Ph.d. Lecturer of the Bucharest National 

Film and Theater University

THE MAGIC OF LUCA RONCONI’S CREATION

Iconic personality of the contemporary European the
ater and opera, italian director Luca Ronconi was, above all, 
a philosopher of the stage. An intellectual par excellence. A 
reformer. An artist for whom theater and opera should not be 
separated from the  philosophy of history, in the sense  pointed 
out by Schiller, that the stage confronts us with both History 
and the Last Judgment. For Luca Ronconi the text, whether 
dramatic or musical, is primarily a way of expressing his own 
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universe. Accordingly, the main  author of a performance is 
not the playwright, nor the composer, but the stage director. 
The text and the music should be just the background for the 
strength and originality of the scenic vision. Therefore, his cre
ations were often whistled, mainly by the conservative opera 
audiences, confused by his innovative vision .

Refusing the commonplace that reduces the link between 
music and words to an ordinary mathematical summation, 
Ronconi focused on the real function of singing, starting from 
an extremely simple but generally neglected axiom: “Each text 
emanates its own space.” Determined to cancel the old cli
chés  “the idea that the public expects Violetta’s dress to be 
embroidered with camelials and the church of Cavalleria to be 
set in the same place”  he rejected with equal contempt the 
naturalistic and pictorial vision.

Instead he foccused on his relashionship with the opera 
soloists. Uninterested by psychological motivations and defi
nitely not a fan of the classical theory of identification of the 
actor / singer with the character, when assigned the project of 
L’incoronazione di Poppea, he decided  to organize a special 
Seminar for singers, providing them a thorough study of  the 
recitar  cantando style, proper to Monteverdi’s time.  Later the 
Seminar was integrated to the curricula  of the Academy of 
Dramatic Art. 

The retheatralisation proposed by Ronconi ment an ambi
tious intellectual bet: to link the cultural universe of his con
temporaries to the splendid legacy of the Italian Baroque op
era. His aesthetic reform came out of a deliberate and proud 
recovery of precious national values.

Luca Ronconi’s speech at the 2008 European Theater 
Awards ceremony keeps  topical: “I believe that the creation of 
this Europa Prize must also be an opportunity to reflect on the 
link that we all, through our activity, must establish between 
the European horizon and the saving of the national identity in 
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which the theatrical civilization of each European country must 
be present. Let’s use art and culture against barbarism“.

LashaChkhartishvili,
Doctor of Arts, Associate Professor, Shota Rustaveli 

Georgia Theatre and Film State University

NEW THEATRICAL FORM - ONLINE THEATER?

“When the quarantine is over, the world will change for
ever ...” said Microsoft founder Bill Gates. 

Whether the challenges and changes caused by the pan
demic are reflected in the further development of art, particu
larly theatrical art, will become clearer after the end of the 
pandemic, although we are already witnessing the emergence 
of a new hybrid art. 

The pandemic that suddenly struck the world has dra
matically changed the world agenda. New regulations were 
imposed, the usual way of life was broken, the world was 
unprepared to face many difficulties. Before scientists and 
researchers could devise the ways and methods to fight the 
coronavirus (more precisely, called COVID 19), humanity moved 
to a familiar, but not basic, remote format of communication. 

The World Health Organization declared the pandemic on 
March 11, 2020. The World theaters celebrated International 
Theater Day  March 27  in closed, darkened halls and in si
lence. 

Theaters did not stop working even during the First and 
Second World Wars, but the pandemic forced them to stop. 
Theater  a synthetic and living field of art, entered a dead 
end, found itself on the verge of deathlife. In the theatrical art 
industry, for some time, another period of crisis came.

Due to the pandemic, art, like almost every field of indus
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try, was forced to adapt to new rules of the game and find 
ways to survive and then develop. Performing arts are the only 
ones based on live communication with the audience between 
new and old fields of art. That is, a living relationship is one 
of its main strengths. The live communication platform was 
taken away from the theater by the pandemic.

Twentysix centuries ago, the professional, verbal, Aris
totelian theater of the European model, established in Greece 
over a centurieslong period of development, showed that it 
has a unique resource and feature of selfrenewal, selfpres
ervation. The suspicion of the disappearance of the theatri
cal art in a deadlock, in extreme crisis, has arisen many times 
throughout history.

The main thing lost in online theater is the process of en
ergy exchange. This unique moment of the theater, or in this 
new kind of cinema, is lost. It is impossible to select a per
spective because the director and the cameraman offer the 
perspective and the viewer is forced to accept the offer who 
cannot express emotion and feedback live because he too has 
moved into virtual space. 

What will happen tomorrow? It’s hard to say. Time will 
tell. However, we have another type of combination of theater 
and cinema, which is called online theater.
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FILM STUDIES

ZviadDolidze,
Dr. Full Professor of Shota Rustaveli Theater and Film 

Georgia State University 

AMERICAN FILM AND WORLD WAR I

For various reasons, the United States did not join in until 
1917, when World War I broke out in Europe in the summer of 
1914. Of course, this global event changed many things in the 
world, including the development of cinema.

In the prewar period and the early years of the war, the 
Hollywood film companies successfully established vertically 
integrated structures, which meant that each of them already 
had three main directions of work: filmmaking, demonstra
tion of them in their own movie theaters, and distribution of 
them both in the United States and abroad. Such a system 
was copied by Hollywood from the Europeans, especially from 
the wellknown film magnates like Charles Pathe and Leon 
Gaumont in France and Ole Olsen in Denmark, who created 
similar systems, but at the beginning of the war, these seem
ingly solid and reliable structures of the Europeans were seri
ously threatened. In addition, the Americans adopted from the 
filmmakers of “The Old World” the strategic, technical, genre, 
directing, editing, etc. peculiarities that contributed to the es
tablishment of their powerful and orderly film business.

Of course, the European countries involved in the war pro
duced films, but their quantity plummeted as many European 
filmmakers were drafted into the army, parts of the film studios 
were converted for military purposes (warehouses, hospitals, 
etc.), and many cinematographers were assigned to military 
headquarters where the film departments were founded for 
filming the war chronicles, and thus they had to operationally 
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cover the ongoing military battles. American film companies 
took advantage of this and offered many of their films to Eu
ropean movie theaters. Right from here, Hollywood began its 
deliberate incursion into the European film markets, although 
this process has already taken place in some countries (for 
example, in the United Kingdom). From the years of World War 
I, Hollywood’s hegemony began in the international arena, 
which lasted a long time unexpectedly.

TamtaTurmanidze,
PhD in Art Studies

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State 
University Assisnant Professor

 THE GLOBAL DISASTERS ECHO IN 
CINEMATOGRAPHY

The wars, pandemics, ecological changes, and catastro
phes of the human history  have always been echoed in art 
in various ways. While the period of widereaching  epidem
ics, people have always feared the end of the world, and this 
perception  has been  transformed into certain artistic forms.

In cinematography, even at its  dawn, films about disasters 
emerged, where the story line unfolds against the background 
of an imminent  or ongoing catastrophe. There are some argu
ments regarding films in this area: some experts believe  them 
to be  an independent genre, while others consider them as a 
kind of thriller subgenre.  However, despite the controvercial 
opinions, it is a fact that this genre, of almost the same age 
as the  cinematography itself (the first specimen  of which we 
can trace back to  Georges Méliès and the representatives of 
the Brighton School), has withstood the test of time,  and it 
periodically becomes quite soughtafter, especially whenever 
the humanity faces global challenges. 
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Frequently,  the stories of disaster movies are inspired by 
real natural or technical catastrophes, though sometimes the 
films somehow predict the future, and the events described in 
them become real, though with some modifications.

During the coronavirus pandemic, for instance, the film 
“Contagion” ( 2011)  became relevant, the story of which was 
practically followed by  the events of 2020.

In a way,  it is interesting to  pursue the evolution of the 
disaster film genre,  to draw parallels between the real events 
and the stories depicted, to comprehend when and why the 
demand for films of a similar nature is triggered, to consider 
and discuss  the reasons contributing  to the genre’s popular
ity.

MaiaLevanidze,
Doctor of Arts 

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State 
University Associate Professor

CHANGING SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN THE 
CULTURE OF THE 21ST CENTURY

                                                                
The 21st century began with the terrorist attack of Septem

ber 11th, 2001, that shattered the myth of America as a super
state. This fact was followed by the start of the fight against 
world terrorism, the wars in Afghanistan, and Iraq, the civil 
war in Syria, renewed conflicts in the Caucasus region, revolu
tionary events in the postSoviet space, and a colossal number 
of victims in the world. Prolonged hostilities, active destructive 
changes, and existence in a constantly negative environment 
in 2020 were followed by a new virus that killed a colossal 
number of people worldwide. In the fight against the invis
ible enemy, people developed a fear of physical destruction, 
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a syndrome of insecurity. Emerged a society locked in micro
cosms united by this feeling. These processes were somehow 
“crowned” by the RussiaUkraine war, which divided the world 
into two parts: Russia and the rest of the world.

The culture of the 21st century reflects the processes of re
ality in different ways, but in this difference, it is possible to 
see one unifying “sign”. Atmosphere, mood, and environment, 
raise the issue of a radical change in a person’s inner, spiritual 
crisis or feelings and traditional values. What has modern so
ciety and people become like in the face of cataclysms in the 
21st century? What moral and ethical categories, relationships, 
and range of feelings does it stand for? Mikheil Haneke’s 
“Love” (2012) Andrei Zvagintsev’s “Loveless” (2017) and John 
Poe Bonn’s “Parasites” (2019), I think allow us to answer this 
question by analyzing the works created in the entrails of dif
ferent cultures.

AndronikaMartinova,
PhD.  Assoc. Prof. 

Head of Screen Arts Dept., 
Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences

BETWEEN SOUL SEARCHING AND HAPPINESS IN FAR 
EAST`S CULTURES 

(images of the global and the personal in the contemporary 
Bulgarian documentary cinema)

The proposed paper will focus on several Bulgarian docu
mentaries that explore the idea of happiness and the migra
tion of Bulgarians to very distant and unknown territories. 
The works are made by young and established authors: “True 
Happiness” (2016) by Atanas Kutsev, “Invisible Threads” (2016) 
by Borislav Karamelski and Anthony Krastev, “Hello, Papua!” 
(2009) by Mario Markov and “The Long Way of the Crocodile” 
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(2011) by Pancho Tsankov. These titles represent both the cul
tural diversity of the Far East (Nepal, India, Papua New Guin
ea) and make a portrait of the Bulgarian as an Exotic other. 
Although very different in style and directorial approach, these 
documentaries also have a significant common ground. It is 
precisely in the idea of achieving spiritual harmony and hap
piness and overcoming differences through the prism of re
ligious dialogue and cultural and ethnic diversity. The docu
mentaries also place special emphasis on the challenges of 
the global world: preserving identity and spiritual origins in an 
increasingly material world. At the same time, they are looking 
for those values that unite, not divide, humanity.

Cinema and television as mass media are a free territory 
for contact between different fields of art (after all, the film is 
syncretic), for dialogue between cultures, artists and phenom
ena. The screen arts easily decentralize cultural identity by 
boldly opening it up. It is interesting to note that some of the 
above works are coproductions. This provides a great oppor
tunity to interpenetrate and get to know the different cultural 
layers and specifics. The films also have the unique chance to 
transcend their own national and regional market, festival and 
familiar (indigenous) spectator territories, and to cross bor
ders, reaching the supra and transnational fields of onscreen 
communication. To meet the new global viewers, aptly defined 
by Arjun Apadurai with the term “deterritorialized viewers”
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LelaOchiauri,
Doctor of Arts 

Professor of Shota Rustaveli Theater and Film State 
University of Georgia 

RUSSIAN TERROR FROM THE SOVIET UNION 
TO DONBAS 

There are cases in the history of culture when even an in
dependent work of art (and not, say, currents, directions or pe
riods) creates a panorama of the epoch, a largescale picture 
of events, when it becomes a generalized model of them and 
thus, acquires special significance. These include, say, Pablo 
Picasso’s “Guernica,” Mikheil Javakhishvili’s “Jako’s Refu
gees,” Charlie Chaplin’s “The Great Dictator,” Robert Wiene’s 
“The Cabinet of Dr. Caligari,” RainerWerner Fassbinder’s 
“Maria Brown” and others. 

Such works of art go beyond specific frameworks, are not 
perceived and are not considered as just a film, painting or 
prose, because the existing boundaries cannot accommodate 
the words, problems, concepts within them and everything 
moves to another scale. 

Such cases include the young Latvian political scientist, 
historian and director Edvīns Šnore’s wellknown feature film, 
a historical document within a film format, a researchanaly
sis, “Soviet History” (2008) as well as a wellknown from dif
ferent angles and an acknowledged documentary by Ukrainian 
director Sergei Loznitsa, a feature and documentary film “Don
bass” (2018). 

We cannot analyze these works of art only as films and 
we cannot talk about them as just an “independent creative 
product” because of the reflection of reality, problems, his
torical and modern context, and at the same time, according to 
the sharp and aggressive reaction of the Russian authorities, 
which was typical of a totalitarian country with terror, bans, 
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censorship and, moreover, persecution of films and directors, 
declaration of persona non grata and death threats.

MananaPaitchadze,
Prof. Dr. phil. habil. German Studies, (PhD), Translator. Senior 

Research Fellow at the D. Janelidze Scientific-Research Institution of 
the Georgian State University of Theatre and Film Tbilisi 

THE NOVEL „THE READER“/“DER VORLESER” BY BER-
NHARD SCHLINK AND THE MOVIE-ADAPTATION BY 
STEPHEN DALDRY 2008 – CONCEPT OF GUILT AND 

PUNISHMENT

Keywords: B. Schlink, The Reader, St. Daldry, K. Winslet, R. Fi-

ennes, D. Kross

The novel of the famous German jurist and writer Bern
hard Schlink “The Reader” (1995) is his magnum opus, although 
he is also the author of 12 other quite successful books. “The 
Reader” is a literary text, written with a unique narrative tech
nique. At first glance, the narrative does not seem to present 
anything special, and yet: the simple, balanced narrative style 
does not lose its temporhythm in any passage of the presen
tation of the subject. The thematic collisions, on the contrary, 
are quickly and contrastingly changed. The psychotype of the 
main characters  Michael Berg and Hanna Schmitz  is gradu
ally deepened and portrayed thoroughly, but also argued. The 
concept of guilt and atonement/repentance or punishment is 
connected with the main character of Hanna Schmitz  she 
had joined the SS as a 20yearold in 1943 and became a su
pervisor in the concentration camp. Among other things, she 
had the convicts read to her.  The trial takes place 20 years 
after the end of the war  here the law student Michael Berg 
sees Hanna again for years. Michael Berg, who enjoyed his 
first sexual relationship with her as a minor youth, uncon
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sciously became a victim of this relationship, which unfolds 
for him into a true love affair. A special component of Hanna 
Schmitz’s psychotype is her illiteracy  illiterate people usu
ally try to hide this deficiency. Hanna does the same. The rea
sons of Hanna’s illiteracy is her low social background and not 
mental disability.  Michael is the only one who recognizes the 
reason for Hanna’s attitude. She is sentenced to life in prison. 
In prison she undergoes a metamorphosis  she learns to read 
and write in a special way by listening to audio cassettes with 
the books read by Michael Berg. They are the exquisite mas
terpieces of world literature. It is a drama  a love drama and 
the drama of becoming aware of the guilty act  Hanna hangs 
herself in prison on the day she is to be released. She sees no 
place for herself in the real world. She remains in her isola
tion. The film adaptation of the book was made by the Brit
ish director Stephen Daldry from 2008 with a star cast  Kate 
Winslet, Ralph Fiennes, David Kross. In the film, the narrative 
perspective is changed  instead of the firstperson narrator, a 
cinematic retrospective method is used. Both the book and the 
film adaptation should be viewed from the perspective of Karl 
Jaspers’ 1946 writing, “The Question of Guilt.”
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NinoPopiashvili,
Dr. of Philology

Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University 

FROM LOCAL TO GLOBAL - FROM CONFLICT TO WAR IN 
LITERATURE AND CINEMATOGRAPHY

The war is reflected in art, literature and cinematography, 
both with its heroic focus, and with the tragedy of war expe
rienced by individuals, and the discourse of antiwar, peace.

A term, wellestablished after World War I, military fiction 
denotes warinspired literary texts where a war is shown from 
a global and local perspective. The classic texts of military fic
tion are A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, All Quiet 
on the Western Front by Erich Maria Remarque, etc. These 
writings show the human face of war. The terms developed in 
military fiction, antiwar literature and peace literature show 
the tragedy of war even stronger.

War as an actor is an important issue in contemporary 
Georgian art. In 2005, the story of the contemporary Georgian 
writer Tamri Pkhakadze Veggie Garden in the Conflict Zone 
was published. The action in it takes place in the zone of the 
GeorgianOssetian conflict. The main characters of the story 
are Georgian and Ossetian neighbors, Robinsona and Olega. 
Ossetian Olega becomes a victim of a war that began inex
plicably. After the August 2008 war, the author changed the 
ending of the story, which completely changes the main focus 
of the text. Georgian Robinsona also dies in the changed end
ing. The protagonist’s death is a kind of mythical reincarnation 
in the last paragraph, Robinsona becomes a walnut planted by 
his ancestors and takes root in his veggie garden.

Veggie Garden in the Conflict Zone was staged at the 
Meskheti State Theater, directed by Giorgi Shalutashvili. And 
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in 2021, director Beso Solomanashvili shot a film of the same 
name.

In the report, we will talk about the artistic representa
tion of war in literature and cinematography, draw special at
tention to the contexts of military fiction, antiwar and peace 
literature, as well as to the war as the principal character and 
main actor of a fiction writing, which changes the structure, 
content, meaning and key questions of the completed fiction 
writing.

GiorgiRazmadze,
Researcher of Dimitri Janelidze ScientificResearch Insti

tute of Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University

THE CHALLENGE FOR CINEMA AND PERFORMANCE ON 
BEHALF OF MATTHEW BARNEY

American artist Matthew Barney was originally an artist 
and performer, but soon shifted into the video art medium. 
His transaction was not a farewell to any field, Barney cre
ated most of the installations or performances in real time and 
space, but in a video/movie setting. He was not the first to do 
so, although the scale and intensity of his work in the visual 
arts raised the crucial issue, first and foremost, the boundar
ies of cinema, visual arts and performance, and therefore the 
rethinking of these mediums in the modern context.

Matthew Barney’s “Cremaster” cycle is a mega perfor
mance that exists and is experienced only in a video art envi
ronment. His subsequent projects are also dedicated to defin
ing the boundaries of art. For the time being, the latest work 
“Redout” (2019), unlike the previous works, is very close to 
cinema and is defined as nonnarrative cinema, in which per
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formance is no longer found in its purest form. The film based 
on the myth of Diana and Actaeon is a challenge both in terms 
of understanding the new possibilities of cinema, as well as in 
terms of exploring ways of remediation of performance, cho
reography, painting and installation.

KetevanTrapaidze,
PhD in art history

Associated professor of Shota Rustaveli theatre and film
Georgia State University 

SOMETIMES, REALITY IS DIFFERENT

Even if we don’t speak about the far past, humanity expe
rienced many global catastrophes in the XX century. Amongst 
them were coups, revolutions, civil wars, armed conflicts – lo
cal or bigger and most importantly – in these hundred years 
two world wars took place (first – 19141918, second – 1939
1945). Both had devastating effects. Millions of people lost 
their lives, many cities and villages, buildings (some of which 
were in the list of world’s cultural heritage) became ruins. Dur
ing its existence, humanity was more than once at the edge of 
an apocalypse. We can see a similar picture today in the Covid 
pandemic or the war in Ukraine. 

In World War II, every country that participated in the bat
tle, used a strong tool for propaganda, which was cinematog
raphy. Governments were actively supporting this form of art 
because of how massively popular it was. They used cinema 
to create unity amongst citizens. Therefore, ideological orders 
would idolize and spread every act of heroism. Heroic films 
were made, but after the war ended and some time passed, 
filmmakers saw what happened from a completely new, dif
ferent perspective. A new theme came forward – Human in 
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extreme situations!... Is it possible to keep pure morals and 
intentions during the hell that is war?!... How do we not lose 
our faces as humans standing against the apocalypse?!... In 
this work the author focuses on this problem discussing a few 
moments from Rezo Chkheidze’s two films (Father of a Soldier, 
1964 and Look at These Young People!..., 1969). 

     

GiorgiGhvaladze,
Doctor of Art History and Theory                                                                                                                                    

YOU CAN’T LIVE LIKE THAT?

Particular condition of public being of each historical epoch 
is reflected in relevant collective consciousness. Everything it 
contains has a source in the real existence of past or present. 
One of such occurrences was the collapse of the Soviet So
cialistic Republics’ Union of the Evil Empire. More than three 
decades have passed since this fact. As it is widely known, the 
world’s history first of all is a history of confrontation of class
es. At modern stage and earlier, in the socalled “Cold War” 
era, it was one of the most veiled, hypocrite means, because 
conduct of war fully depended on who broadcasted what was 
actually happening. 

End of World War II made it clear that imperialism and 
absolutely nonhumane regime in the form of fascism have no 
ability to resolve the main resistance of the epoch through war 
– which during that period resulted in the conflict between 
socialism and capitalism.

Fatal mistakes of its leaders and system’s inactivity ac
celerated the collapse of the Soviet Union. In several years, 
due to old age and illnesses, Secretary Generals of the Com
munist Party died one by one: Brezhnev, Andropov and Chern
enko. Then VicePresident George Bush senior had to arrive in 
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Moscow on a yearly basis to express his condolences to the 
management of the country.

This idealogical confrontation ended with signing of the 
document by the Presidents of Russia, Ukraine, Byelorussia 
and Kazakhstan in beautiful Belovezhskaya pushcha on De
cember 12 1991, according to which the Soviet Socialist Repub
lics’ Union dubbed as “Evil Empire” seized its existence. 

Cinematographs also contributed to this. The movie that 
had put the final nail into the doomed empire’s coffin turned 
out to be Stanislav Govorukhin’s “You Can’t Live Like That”. 
This documentary is about criminals and crimes. The author 
whips the stagnant disrupted system and tells the story di
rectly. This was the first attempt of the film director in a docu
mentary movie. Prior to that, he had a 30year experience in 
cinematography. 

Criminal “adventures” depicted in the movie are hard to 
watch and hear. It is difficult to maintain balance when a 
young mother tells calmly how she drowned her own infant 
in a hole filled with water, how a young alcoholic murdered 
his father by hitting a hammer in his head only because he did 
not give him money to buy vodka; or that simple teenager who 
brutally killed a militiawoman. By showing all this, the film di
rector aims to analyze why humans lost their face and turned 
into animals.

Then it turns out that the leader of the proletariat Lenin 
throughout his 54yearold life had never been to the capital 
of Ukraine – Kiev, though it did not become an obstacle to the 
communists there to build an enormous museum after Lenin 
following the instructions of the “Big Brother”.  This is the Kiev 
that is being attacked with extreme intensity and merciless
ness by modern fascists in the form of Russia’s governing sys
tem and their red army. This fact is both true and ironic.

The fact that you can’t live like that is obvious to every
one, but a question is born, then how can we live. Govorukhin 
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does not have response to that question. He knows how it is 
not right to live, which itself is a formula to how can we live. 
Energy of collapse can also be a union around one noble idea. 
It was not an accident that Berlin’s wall was broken down 
several days before the movie was completed. Naturally, this 
epochal event was reflected in the work. This was preceded by 
the fall down of the dictatorial regime of Ceausescu that once 
again proved it is impossible to live like that.

ManuelaCernat,
Ph.d , Associate professor.

Bucharest Film and Theater University   

ODESSA IN FLAMES, A ROMANIAN FEATURE STILL 
CENSORED

In 1918, in his Speech for the Ratification on the Brest
Litovsk peace treaty, Lenin said that „History teaches us that 
peace is an armistice for war, and war, the means of getting a 
somehow better peace.“ Since then, twice, in 1938, when Sta
lin signed his secret treaty with Hitler, and three months ago,  
Russia followed that dreadful principle aiming to conquer our 
continent. 

In the early hours of January 1st 1946, in Romania’s capi
tal Bucharest, former Prime Minister Iuliu Maniu, President of  
the National Peasants Party and leading political personality, 
was hosting an emergency meeting  with Averell Harriman, 
the U. S. A. Ambassador to Moscow, General Cortland van R. 
Schuyler, American member of the Allied Control Comission 
and Burton Berry, U.S.A. Ambassador to Romania. Appalled by 
the political naivety and the pharisaic calm of his interlocutors, 
old Iuliu Maniu warned them:’’I implore you, do not play the 
game of these savage imperialists, these Asian hoards flood
ing over Europe in the Ford cars provided by your country. If 
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Russian imperialism stays in place, and if over half of Europe, 
including the Balkans, is left at its disposal, would you, please, 
Ambassador Harriman, tell President Truman, on my behalf, 
that he will bear the responsibility for the third world war. My 
party cannot accept the Moscow decisions which leave us, 
without any guarantee, at the discretion of the Russian. We 
cannot commit suicide.“ 

Iuliu Maniu’s prophecy turned true. One year later he got a 
life time sentence and  perished in the sinister Sighet prison,  
place of extermination for the Romanian political and cultur
al elite, while the red plague engulfed half of our continent. 
What the Romanian politician could not foresee was that for 
half a century, recent History would be either bluntly rewritten, 
in false terms, by the communist propaganda, either censored. 
Cinema was the first victim. In Romania, war movies produced 
prior to 1944 were either brutally destroyed, or forbidden. Long 
documentaries Romania  fighting Bolshevism and  Our Holly 
War,  as well as the feature Odessa in flames,  precious tes
timonies about the atrocities perpetrated by the Red Army in 
the occupied territories, just disappeared. By erasing entire 
chapters of the recent past, the newly installed power could 
better control the present. It is the task of the new generation 
of film historians to make justice and restore to its due place 
this heroic chapter of the European cinema history.   

Unfortunately, nowadays only the big film industries can 
afford producing war movies. In this South Eastern part of Eu
rope, a new kind of censorship prevent filmmakers to bring 
on screen what could not be shown before 1989, or during the 
troubled years that followed. The political censorship is re
placed by a financial one or by the barriers of the political cor
rectness. Up to now, no producer dared to bring on screen the 
bloody 1992 Bessarabia war.
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MarianȚuțui,
Professor of film studies at Hyperion University

IS IT BETTER TO HAVE A BAD IMAGE THAN TO 
HAVE NO IMAGE AT ALL?

Romanians have often complained that they are repre
sented in a simplistic and negative way in the Western and 
American press, literature and films. In the 20th century, even 
the government or the king were sometimes involved in the 
production of films, not only documentaries, that would pro
mote a favorable image for Romania. Thus, the first feature, 
The Independence of Romania (1912, Grigore Brezeanu, Aristide 
Demetriade), which, as the title shows, depicts the conquest 
of independence in 1878, benefited from the support of King 
Carol I who appears as a character in the film, of the army and 
of some actors of the National Theater and enjoyed success 
in the country, in Transylvania and Bucovina under Austro
Hungarian rule until 1918, as well as abroad. On the other hand, 
a Romanian swindler and jewelry thief, George Manolescu 
(18711908) contributed to the making of films in Germany, 
France and the USA that imposed an image of the Romanian 
with an aristocratic allure, resourceful and sentimental swin
dler. Obviously we must not forget the novel Dracula (1897) by 
Bram Stoker, which represented the source for second most 
used character in cinema of all time. 

However, the question remains whether it is better to have 
a negative image than not to have one. I am inclined to believe 
that it is better to have an image, even a negative one, than 
not to exist in the universal consciousness. Dracula himself in 
the film Love at First Bite (1979, Stan Dragoti) also states this 
when saying: “Without me, Transylvania will be as exciting as 
Bucharest ... on a Monday night.”
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TheoKhatiashvili,
Ilia State University

“SON OF SAUL” - A “BARBARIC” EXPRESSION OF 
NON-ARTICULATED PAIN

The twentieth century, in which the idea of   modernity 
based on the  concept of emancipation and humanism seemed 
to be most successfully embodied, at the same time gave rise 
to totalitarian regimes; it was not traditional tyranny but new 
form, based on ideologies, ugly and bureaucratic evils, as Han
nah Arendt called it “banality of evil”. The Holocaust was be
coming one of the most horrific and huge experiences of the 
twentieth century, which can only be expressed  to use the 
term of Theodor Adorno  in “barbaric” language. “To write 
poetry after Auschwitz is barbaric” (as often it is quotes: “To 
write poetry after Auschwitz is impossible”) does not mean 
that the Holocaust cannot be represented or can only be 
achieved through linguistic silence or simply  it is immoral to 
write poetry after the horrific event  but it means that writing 
is possible only on the rude, cruel and disturbing language. 

The “Son of Saul” by Hungarian director Laszlo Nemes 
is a perfect example of such writing. The director rejects a 
dramatically rich narrative that is full of horrific stories, as is 
often the case in films about Auschwitz. It is about routine of 
“sonderkommando” Saul Auslender. Sonderkommandos (Ger
man: special unit) were work units made up of German Nazi 
death camp prisoners. They were composed of prisoners, usu
ally Jews, who were forced, on threat of their own deaths, to 
aid with the disposal of gas chamber victims during the Ho
locaust. Sonderkommandos are presented as victims and as 
heroes, who were given the sacred order to bear witness by 
those who were being ushered to their death.  

To express the tragedy of German machine of murder Laszlo 
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Nemes uses all the cinematic components in a such way that 
will create discomfort for spectators: 1. The hellish routine of 
Auschwitz is reflected in a tense, unstoppable pace, causing a 
feeling of breathlessness and/or dizziness. 2. The action in the 
frame is shifted to the background, the images are blurry, the 
viewer is trying hard to figure out what is happening there, at 
the back. 3. The only focused character is “sonderkommando” 
Saul; His movements are nervous; It is as if the expressive 
camera is constantly following him, not leaving him even for a 
moment, which terrifies the viewer. 4. Nondiegetic sounds / 
noises are chaotic, fragmentary and buzzy.

In this way, with “ PostAuschwitz mumblings” is born a 
“barbaric” language, which creates a picture of total destruc
tion, absolute destructiveness in Laszlo Nemes’s film, where 
everything seems to be structured, but in reality it is shrouded 
in chaos.
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ART STUDIES

EkaterinaBagdavadze,
Tbilisi State Academy of Arts

POWER AND THE CATEGORIES OF ORNAMENT 

This presentation aims to consider, within the context of 
ornament theory, how attitudes towards power are expressed 
in works of art from different eras.

The theoretical part of the study isolates the categories of 
ornament based on the ornament theories of Gottfried Sem
per, Ernst Gombrich, and Jacques Derrida. The study aims to 
consider the possibility of their applicability for analysing con
crete artworks.

Gottfried Semper observes the migrating categories of or
nament from the perspective of anthropotechnological devel
opment, emphasising the immanent logic of the material. Ernst 
Gombrich’s theory of perception considers ornament as an a 
priori sense of order, from which the human force of habit may 
be said to spring; thus, unfolds the dialectic of order/disorder. 
Derridean deconstruction of the parergon further unravels the 
intemperate recursive structure of ornament. Derrida corre
lates parergon to the concept of miseenabyme (“placed into 
abyss”) against which the dialectic of column/colossus and 
the concept of “economimesis” unfolds.

The categories of ornament, such as rule, frame, order, 
rhythm, line, size, metre, seriality and patternality, are encoun
tered in antique architecture, particularly in the Greek orders 
(ordo/ordn means: rule/order). The set of laws applied in creat
ing the antique columns was meant to establish order. Rhyth
micity (rhythmical repetition of columns and other elements), 
seriality (use of separate but similar elements), and size (pro
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portional interconnection/agreement of elements) character
ises all the orders. The structure of the antique architecture 
is hierarchically constructed and formed with the categories 
of ornament. The principle of hierarchy is exceptionally preva
lent in Roman architecture. The possible origin of the Roman 
order is in the socalled fasces (a bound bundle of rods with 
an emerging axe blade), which symbolised magistrative power 
and jurisdiction in EtruscanRoman culture.

The categories of ornament are relevant in every period 
and in all areas of art. This fact is especially discernible in the 
results of the analysis of modern and contemporary artworks. 
The works of Petre Otskheli and Peter Moennig are particu
larly exemplary. The analysis of their works confirmed the ap
plicability of the categories of ornament, demonstrating the 
artists’ attitudes towards power.

The categories of ornament are universal and somewhat 
reflective of the artist’s, the society’s, and the epoch’s relation 
to power.

NatoGenruiri,
Professor of Shota Rustaveli Theatre and Film

 Georgia State University

DE-HEROIZATION OF WAR IN SOVIET 
MODERNISM-ERA SCULPTURE 

(Vazha Melikishvili’s Memorial Cube in Senaki)

“A great war… resembles a force of nature on a par with a 
great flood,” sculptor Vazha Melikishvili wrote when creating 
Memorial Cube. As a memorial dedicated to the World War 
II, Memorial Cube was installed in Senaki, a small Georgian 
town, as early as the Soviet period (19771982), even though 
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its different, nonSoviet vision of war is striking. We are fo
cusing on this forgotten monument, considering it in the con
text of the memorial sculptures created in Sovietera Georgia 
to celebrate World War II, also known in the Soviet Union as 
the Great Patriotic War. In an ideologydriven country like the 
Soviet Union the issue of war was strictly regulated, and it 
was best reflected in warthemed memorial sculptures ac
ceptable to the ideology. In Sovietideology art, the topics of 
war monuments, such as the image of a Soviet soldier heroes, 
ruthlessness toward the enemy, heroic past, and victorious 
pathos, were replaced with different emphases in Sovietera 
Modernist Georgian sculpting (monuments by M. Berdzenish
vili, E. Amashukeli). In Vazha Melikishvili’s Memorial Cube, not 
only idea and content, but also the form of expression appear 
embodied through a strikingly refreshing artistic vision.

IrmaDolidze,
Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University
Dimitri Janelidze ScientificResearch Institution 

ALONG THE OCCUPATION LINE 

Wars, natural disasters, pandemics always remain the 
greatest challenges of mankind. The XXI century did not turn 
out to be an exception in this respect either. Georgia has gone 
through some of the most difficult periods since the 1990s  
several wars, occupied territories, barbed wire “borders”, de
serted villages and towns, tens of thousands of IDPs, arbitrary 
regimes imposed by the occupying state in full violation of in
ternational law and constant influencing of the population on 
both sides of the occupation line. A creeping occupation that 
is still a part of our reality today.
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Full of tragic stories of many people, the recent past has 
been revived by the events in Ukraine today. Modern technol
ogy makes us witness the war  we watch it on TV, on social 
networks, live. Mankind has never had a similar experience. 
If there had been an opportunity to disseminate information 
similarly during the RussiaGeorgia wars of 1992 or 2008 and 
if we had an appropriate response from the democratic world, 
we would probably be living in a different reality today, and 
presumably neither would the RussiaUkraine war with hun
dreds and thousands of casualties have occurred. 

Regulations established by international law also apply 
in war situations and cover all areas. These include cultural 
heritage: monuments, objects, museums. The 1954 Hague Con
vention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict and its Protocols (1954 and 1999) set out the 
responsibilities of the parties in a similar situation. But what 
happens after the war? In our reality, the settlements occupied 
by Russia in the Tskhinvali region are separated by an “oc
cupation line”. Movement of Georgian citizens is prohibited in 
the occupied parts of the country. Access to the ongoing pro
cesses would onlybe possible with the participation of inter
national organizations. The situation is dire near the socalled 
“Occupation line”  including creeping occupation, kidnapping, 
imprisonment and various other incidents.

After the RussianGeorgian war in August 2008, the house
museum of famous 19th century public figures, father and son, 
George and David Eristavi, located in the village of Odzisi (Du
sheti municipality), was 500 meters from the occupation line. 
Built in the Eristavi Palace (Cultural Heritage Site) in the early 
19th century, the museum has been operating since 1961 and 
combines highly interesting collections of life and work of the 
Eristavis.

What are the challenges facing the museum near the oc
cupation line? What sets it apart from others? What is its role 
and significance?
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EkaterinaKenigsberg,
Dr., Associative Professor

Belarusian State Academy of Arts

THE GLOBAL AND LOCAL CONTEXT OF JAPANESE CON-
TEMPORARY ART TRIENNALES 

There are many significant contemporary art events in Ja
pan, including Setouchi Triennale, Ichihara Art×Mix, Echigo
Tsumari Art Triennale, OkuNoto Triennale, Northern Alps Art 
Festival. Fram Kitagawa, the general director of these five Tri
ennales, who has a long and successful track record in manag
ing important international cultural events, invites curators for 
individual exhibitions or projects and coordinates the partici
pation of local and international artists. 

The EchigoTsumari Art Triennale dates back to 2000, and 
Fram Kitagawa considers it important to “explore spaces other 
than the universal space through works of art that ultimately 
open up the future of the EchigoTsumari region.” 

The mission of Setouchi Triennale’s curatorial team and 
guest artists is to identify and highlight the uniqueness and 
individuality of each island in the region and the surrounding 
islands of the Seto Inland Sea. Fram Kitagawa calls the Setou
chi Triennale “a journey of exploring our own DNA. 

Ichihara Art×Mix, which began in 2014, is stated as a new 
kind of art festival where contemporary art works in harmony 
with the environment: nature and tradition, resources and his
tory, culture and the railroad infrastructure that connects the 
locations of the Triennale.

The OkuNoto Triennale, held since 2017, is based on the 
idea of interaction between the local community of an isolated 
area of Japan and contemporary artists, and positions itself as 
the premier art festival at the farthest edge of the world. The 
Northern Japan Alps Art Festival, also launched in 2017, aims 
to revive the charm of the area around the city of Omachi in 
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Nagano Prefecture through a wide range of contemporary art 
events.

In this way, all five Triennials have in common a local con
text and contemporary art.

Contemporary art projects created by renowned curators 
and held on a regular basis, attracting a large number of visi
tors, contribute to the cultural and economic development of 
the territories. The creative communities of the country be
come part of the global discourse of art.

AnaKldiashvili,
 Tbilisi State Academy of Arts

ART “FORETELLS”

(Lia Bagrationi’s exhibition “Fall Hazard”)

The presentation reviews the exhibition “Fall Hazard” by 
contemporary Georgian artist Lia Bagrationi, held in December 
2021 in Tbilisi. The conceptual layout of the exhibition reflects 
the principle of socalled soft sculpture.       

Soft sculpture is not a novelty in contemporary art practice. 
There are numerous examples of it in Western art. Neverthe
less, Lia Bagrationi adds a new conceptual layer to the field. 

The artist lets the material “speak” for itself, allowing its 
softness to become the concept of the exhibition. In a single 
glance, we see a very realistic representation of household 
items made with grey paralon (such as chairs, a table, a sofa, 
and a ladder), which have lost their function; they may ex
ist, but there is no use for them. The softness of the mate
rial evokes the feeling of instability, absurdity and fluctuation, 
hence, a sense of falling. 

Considering the social, political, moral and psychological 
implications of the installations: the artist points to the flex
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ibility that has prevailed in society over the last few decades, 
the “softness” of the establishment, the formal protection of 
apparent loyalty, rights and freedoms, when in truth it only 
masks and weakens, even annihilates the eternal values ap
propriated by humankind, eventually bringing forth the prob
lem of power.

Lia Bagrationi metaphorically depicts the state of contem
porary society as a sense of constant falling. On the one hand, 
she is making a “constatation of crisis” characteristic of post
modernism. On the other hand, she offers a way out, which 
moves beyond the postmodern paradigm  marking the estab
lishment of a new paradigm where solid values are present. In 
this sense, this work “foretold” the change of the established 
paradigm, which came to pass with the disruption of world 
order in the wake of the war in Ukraine.

DavitNioradze

THE IDEA OF SUBJUGATION OF NATURE
IN THE GEORGIAN SOVIET ART 1920-1930

(On the example of The Zahesi construction)

Industrialization was one of the main themes of propagan
da in Soviet art. Largescale constructions best expressed the 
illusion of subjugation of nature by the “Soviet man”, victory 
over it, and  his heroic inspiration, which became one of the 
main tasks of ideological art. The impression of rapid develop
ment of the country was created by the process of electrifica
tion prioritized by Vladimir Illich Lenin and the constructions 
associated with it throughout the Soviet Union were widely 
reflected in Soviet, including Georgian, fine arts.

The key project for the electrification of the Soviet Georgia 
 the Zahesi hydropower plant, which was built in 19231927, 
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has long been one of the main topics of Georgian painting, 
sculpture, cinema, photography, literature, music and theater 
Each of these fields mirrors the construction process through 
its own artistic language, serving to convey the relevant artis
ticideological messages.

LaliOsepashvili,
Doctor of Arts,

Assistant Professor at Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University

IMAGES OF HEALING SAINTS IN GEORGIAN ART

The topic of healing in Georgian fine arts has been given a 
great place since ancient times, because each epoch poses a 
kind of challenge to a person. Disease becomes like an obsta
cle on the way of grace or fall. Archaeological evidence also 
reveals that the indigenous people possessed some medical 
knowledge, some agricultural tools that had a medical pur
pose. (For example, Sakajia, a mixture of animal brain and fat 
found in a cave, which is considered a healing ointment), etc. 
Healing is sought at every stage of human development, fur
thermore, in the Middle Ages, the battle with disease was first 
depicted in the Gospel.

Christ, as a miracleworking phenomenon, has a history of 
2000 years, and the visual material is first confirmed in Geor
gian art in the first gospel of Jruchi. It is possible that the older 
version existed, and the painter – Kamaratmtserali Tevdore, 
used it as a reference. In the Georgian illustrated gospel of the 
XIIXIV centuries, the stories depicting the life of Christ are 
also accompanied by the themes and scenes of his healings.

The theme of healing in Christian art is not limited to 
Christ, Christian saints are filled with the grace of healing, 
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and as healers they occupy a place on the walls of Christian 
churches, on icons, or in miniature manuscripts. I will try to 
present St. Barbara, St. Panteleimon, St. Cosmas and Images 
of St. Damian.

The belief in St. Barbara has long been widespread in the 
Orthodox East, she was considered a healer of various dis
eases and a patron and protector of sick. Images of St. Barbara 
can be found in Georgian art, mostly in the wall paintings and 
engraved and painted icons of Svaneti churches. The earliest 
of these dates back to the early 11th century.

The Georgian wall painting also dates the painting of the 
Holy Trinity Church in Kazreti to the beginning of the 13th cen
tury, only fragments are preserved  below the “communion” 
are images of the church fathers with scrolls, and on the win
dow sills are the holy deacons – Cosmas (N) and Damian (O).

In the paper I will try to show the Byzantine samples, where 
St. Barbara, St. Panteleimon, St. Cosmas and St. Damian are 
depicted together. For example, the icon of the monastery of 
St. Catherine on Mount Sinai, dated to 1100, portrays St. Pan
teleimon, St. Cosmas and St Damiane as healers.

Finally, I will try to examine the icon written by Tamar Go
chiashvili and framed by the goldsmith Giorgi (Gegi) Kurdiani, 
which represents the saints whom people used to pray at the 
time of troubles; They have created two editions, extensive 
(with 15 saints) and small (with 9 saints).

The work is a novelty in that it will bring together images 
of healing saints, whose deliverance starts from the depths of 
the centuries and reaches the modern times.
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KetevanOchkhikidze,
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State 

University, Art Studies PhD student, Assistant

„THE LAST JUDGMENT“ PARADIGM IN EASTER AND 
WESTERN CHRISTIAN CHURCH RELIEF SCULPTURES

In the Middle ages there was a strong interest and an ex
pectation of Second Coming. This sentiment was especially 
visible during natural and humanitarian disasters, interwar pe
riod and in general during the times of difficulties the human 
being faced. Therefore, in the Middle ages individuals’ every
day life was full of expectations that the World would come 
to the end soon and eternal concern for the spirit was crucial. 
People had hope of survival after apocalypses that would re
sult a „New Order“.

This process was widespread and global. Interest to The 
Last Judgment and Second Advent was vividly visible in me
deival arts as well as in literature. Numerous scripts were 
written, in which authors tried to estimate cosmic finish of the 
world, that would lead to relief and new era of eternal life.

Eschatologycal interest among Eastern and Western me
dieval Christian states was differently expressed in monu
mental art, relief sculptures and manuscript illustrations. 
Georgian Christian understanding, typical for Eastern Christian 
laconic way was expressed through symbols in Georgian fa
çade sculpture, that is opposite to the Day of Last Judgement, 
pictured in detail on the tympanums of the Western Christian 
cathedrals.

After close examination of artistic examples of the Last 
Judgement in Easter Christian (Georgian, Armenian, Slavic) 
and Western Christian (French, German) cathedrals, it be
comes clear that Christ’s Second Advent, The Last Judgement 
and its eschatologycal ideas are displayed differently from 
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each other. It can be observed that both are having its unique 
artistic composition.

In Georgian relief art, Stonepillars (Brdadzori, Khandisi), 
Joisubani, Skhieri, Svetitskhoveli etc. relief compositions con
tain interesting interpretations regarding The Second Advent.

ShorenaPkhakadze,
PhD in Art History

Akaki Tsereteli State University
Assistant Professor

ABOUT THE ISSUE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS AND ARTISTIC-CULTURAL HERITAGE

There are global challenges in all areas of human activ
ity, and of course culture and arts are no exception. We come 
across discussions about sustainable development goals at 
every step; we discuss, argue, and finally agree that global 
challenges really concern each of us.

When talking about the 17 goals of sustainable develop
ment, it should be noted that it is directly mentioned in the 
11th indicator of the 4th goal: “strengthening efforts to protect 
and safeguard the world’s cultural and natural heritage”, but 
culture is seen as a pervasive issue because it affects several 
goals simultaneously. These are:
•	 environment and resilience (Targets 11.4 Cultural & natural 

heritage, 11.7 Inclusive public spaces, 12.b Sustainable tour
ism management, 16.4 Recovery of stolen assets),

•	 prosperity and livelihoods (Targets 8.3 Jobs, entrepreneur
ship & innovation; 8.9 Policies for sustainable tourism),

•	 knowledge and skills,
•	 inclusion and participation (Targets 11.7 Inclusive public 

spaces, 16.7 Participatory decisionmaking).



180

How correct is the orientation towards these goals? What 
examples do we find in the field of art and culture? How well
aware is the public of the 17 goals of sustainable develop
ment and the cultural heritage associated with these goals? 
Research conducted on the above provides an interesting and 
diverse picture for different age groups and professions. 

Tamar(Tamta)Shavgulidze,
Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art

HUMAN BODY AND GLOBAL CRISIS ANALYZING SHIFT-
ED REPRESENTATION STRATEGIES  IN  XX-XXI WEST-

ERN AND GEORGIAN VISUAL ART 

Threats caused by the global crisis like wars, ecology, and 
pandemic diseases are in strong correlation with the human 
body. Mostly they are pushing human bodies’ biological, cul
tural, and social constructs wholism toward the deconstruc
tion. The tough process is even more complicated because of 
cultural collisions, which are caused in every culture facing the 
global challenges and are revealed through the body issues, 
particularly in the “shifted paradigm” of the body beauty and 
the body ugliness.

Distancing from the normative bodily beauty standards, 
canonized in the western culture, and now ruined affected by 
the war and pandemic disease, is equal to the transpassing 
the territory of otherness, diversity, marginalization, victimiza
tion, and body ugliness in a nutshell, which has many faces. 
The main descriptors of  “other” territories are the artists. 
They are keeping body trauma, pain, and torture as the cultural 
memory, meanwhile modifying visual dictionaries by revisiting 
body representation forms and strategies in visual art.

Georgian culture, alongside the Western one, was defend
ing the canonized cultural correlation between beauty and 
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ugliness. Where the last was the least and hidden. Yet, we 
are not understanding Ugliness as the aesthetical category. It 
must be admitted that global crises determined the same cul
tural shift in Georgian art and culture, that has happened sev
eral times in the West. We argue that contemporary Georgian 
art scene representatives are showing body traumas, vitality, 
torture, and inferiority with unseen for Georgian Art powerful 
vitality.

CHOREOLOGY

EkaterineGeliashvili,
Doctor of Arts,

Assistant Professor at Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University

THE CHOREOGRAPHIC SECTOR IN GEORGIA IS FACING 
STRUGGLES DUE TO THE GLOBAL 

PANDEMIC

The current pandemic that has been ongoing since 2020 
has greatly affected the lives of humans. Considering how ex
tensively the virus has spread, it can leave deep wounds in the 
form of social, economic, political and cultural crises. 

Recent developments have shown that pandemic has im
pacted performing arts to a great extent all around the world, 
undeniably in Georgia as well. From these occurrences, we 
hear from many artists and critics that this field has been es
pecially harmed.

The greatest solution to battling with pandemic has been 
proven to be social distancing and working from home. Online 
resources, services and generally the internet has left no al
ternative.

In regards to the new reality of 2020, choreographic sec
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tor started mainly functioning via digital devices. Like other 
organizations, such as higher education and professional in
stitutions and centers for creative arts in Georgia, due to the 
intensity, were obligated to switch to online teaching.

Modern choreography groups and artists in this field have 
adapted to the new ways of communication. Those who found 
themselves in a relatively difficult situation are the private 
choreography studios, whose teacherchoreographers had no 
experience in using digital technologies and if the teachers 
were trained enough to teach online, the parents of the stu
dents didn’t find it fitting and had no interest to continuing the 
classes. 

During the pandemic, creative arts organizations working 
on stage like ensembles, studios and such were damaged the 
most. Georgian folk dances could barely adapt to the new con
ditions and was temporarily stopped. 

To understand the impact that global pandemic caused on 
the folk choreography in Georgia during the twoyear break, 
we’ve made a questionnaire, the result of which is shown in 
this paper.

AnanoSamsonadze,
Doctor of Arts

Associate Professor
ChoreographerChoreologist

“DANSE MACABRE” - DANCE OF DEATH

“Danse Macabre” is a current in art that echoes the epoch
making challenges of the middle ages. During this period, war, 
famine, epidemics spread to all European countries in special 
abundance, which led to immense deaths. One of the means 
of “getting used to Death” was to philosophize it as an end of 
the life and to imagine it in an allegorical way.
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Images of tragic events were reflected in various fields of 
art and were imprinted realistically in the literary, musical or 
artistic works of the middle ages. In the wall paintings, reliefs, 
engravings, the Death character is depicted as a naked skel
eton or a figure wrapped in a long pall. He visits people and 
takes them to their graves. Everyone is equal before death, 
regardless of age, profession, social or religious status. All this 
emphasizes the vanity of the world and the ephemeral of life.

Death is the leader of RoundDance. It plays off the flute 
and engulfs the doomed people in a dance whirlpool. Vari
ous characters obediently follow Death with convulsive and 
twisted movements. Dialogue with Death is a sad and, at the 
same time, satirical narrative that empowers a person in an 
anticipation of imminent calamity.

The genre of Danse Macabre was actuality not only in the 
Medieval Art, but also in the following periods of history, when 
humanity was facing another threat, Death reemerged in the 
art space. Writers, artists, composers and directors returned 
to the theme of death and “revived” it in their samples. One 
of the best examples of the personification of Death is Kurt 
Jooss’s ballet “The Green Table”, which became a precursor 
of the World War II.

SalomeShetekauri,
PhD student in Choreology
Head: Anano Samsonadze

GLOBALIZATION AS A CHALLENGE IN GEORGIAN 
DANCE CULTURE

In the 21st century, humanity has faced many global chal
lenges: climate change, war, pandemics, ecological and eco
nomic crises. In the broad list of global challenges, one of 
the major challenges is globalization. Despite its economic, 



184

technological, social or political advantages, it poses certain 
threats in some areas. Thus, cultural globalization leads to the 
formation of a homogeneous culture, and this process threat
ens to preserve the identity of small nations.

In contrast to the process of globalization, the issue of 
protection of intangible cultural heritage is acute. To protect 
against the dangers of globalization, in 2003, UNESCO adopted 
the Convention, which reads: “Globalization, which creates the 
conditions for the resumption of dialogue between commu
nities, is at the same time a serious source of degradation, 
disappearance and disintegration, endangered by intangible 
cultural heritage.”

The subject of my research is Georgian dance traditions 
and the impact of globalization on it. Georgian choreographic 
art is a national treasure of our country, it is necessary to see 
and properly assess the risks caused by globalization process
es. By sharing international experience in the protection and 
transmission of cultural heritage, appropriate measures for 
the “conservation” of Georgian dance culture are acceptable, 
thus ensuring the viability of Georgian choreographic samples. 
This process involves the use of a variety of strategies: infor
mation gathering, recording, systematization, cataloging, digi
tization, and so on.

An important stage is the preparation of an international 
card of “Georgian dance traditions” as a monument of intan
gible cultural heritage and submission to UNESCO. All this 
will help maintain the originality and uniqueness of Georgian 
dance culture.
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MUSIC STUDIES

TeonaUgulava

PECULIARITIES OF SONOROUS SYSTEM DETECTION IN 
IOSEB KECHAKMADZE’S CHORAL CYCLE 

“PSHAVIAN IDYLLS”

In Georgian professional music, Ioseb Kechakmadze is one 
of the outstanding composers, in whose work the national 
choral music has undergone significant formation and devel
opment. His field of activity starts from the previous century. 
Being a composer deeply connected to his national roots, he 
combines modern musical language with centuriesold tradi
tional way of musical thinking and creates an individual com
positional handwriting. The representative of the sixties gen
eration enters the field of activity in a very interesting period. 
Due to the wellknown politicalformative events, Georgian 
music from this period shared the tendencies of twentieth cen
tury Western music, which influenced the stylisticintonation 
world of Georgian music. The path towards the technologi
cal innovations of composing music of the twentieth century 
has led to the process of individualization of artistic forms in 
Georgian music and the intensification of psychologicalism. It 
is during this turning point that composer Ioseb Kechakmadze 
enters the arena, a composer with deep ties to national roots, 
combining modern musical language with centuriesold tra
ditional thinking and creating an individual composing hand
writing.

The article discusses Ioseb Kechakmadze’s choral cycle 
“Pshavian Idylls” (based on poems by Ana Kalandadze). This 
opus sharply reveals the diverse palette of modern composing 
techniques as well as interaction with the national traditional 
choral polyphony.
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In this article, I will focus attention on peculiarities of 
manifestation of the sonorous technique in Kechakmadze’s 
music. Sonority has a diverse variety of examples in choral 
music. Development of the respective technique in European 
professional music dates back to the 60s of the last century, 
although its features can be found yet in the Renaissance. For
mation of the sonorous system is linked to a rich tradition in 
European professional music. The term “sonorous” refers to 
audio, sound phenomena. It, as a technique, focuses on the 
physical nature of sound and promotes its colorful perception.

Ioseb Kechakmadze’s choral cycle “Pshavian Idylls” re
flects the characteristics of sonorous technique in various 
ways, including in the form of timbre coloring, musical expres
sions, texture and its manifestation in harmonious language. 
According to the principle of comparative analysis, this cycle 
will be discussed together with the choral works of György 
Ligeti and Krzysztof Penderecki, who authored some of the 
best chrestomathic specimens of the sonorous system.
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MarinaKavtaradze,
Prof.  V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire 

NATIONAL ANTHEM AS A GENRE OF POLITICAL DIS-
COURSE AND ITS SEMIOTICS

National anthem is a hybrid literary genre that embodies a 
variety of discourses and has identification, unifying, axiologi
cal, “optimistic”, ideological, laudatory, expressive functions.

State anthem is a concentrated expression of state ideol
ogy, national idea; influencing human emotions through music 
and consciousness through words, it encourages the listener 
to identify himself with the nation, state. 

National anthem as a musical genre can “live” in time and 
“move” freely in space; it is one of the most “recognizable mu
sical expressions” of the country. As a kind of musical “slogan” 
of the country, it should have particular features, which can 
conditionally be compared with the marketing features of a 
certain product with high associativity and citation capability.

Many national anthems originally took the form of prayers 
for God, monarch, and homeland, or contained a call to the 
heavens for blessing the Sovereign (personal wellbeing of 
the ruler was associated with the wellbeing of entire na
tion), as, for example, in the ancient British hymn “Save the 
King.” But are the traces of religious pathos preserved in the 
anthems of atheistic states? Given these and other issues, the 
paper discusses the anthems of various countries, including 
Georgia and other republics of the former USSR. 

The paper mainly focuses on the peculiarities of national 
anthem as a genre of political discourse. It touches upon the 
functions of national anthem, fundamental political values, the 
use of political metaphors. Political discourse is a corpus of 
signs, constituting the semantic field of political language. Its 
main function is the struggle for power, freedom; its acqui
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sition and stabilization, in which traditions play an important 
role.

The analysis of various national anthems in the paper con
firms that, despite their recognition as official state symbols, 
they differ in genre origin and semantic characteristics. An
them lyrics contain information about the history, geography 
and political structure of the country. Axiological aspects of 
national anthem are created by the semantic qualities of its 
accompanying feelings of love and charity; wishes of pros
perity, loyalty and freedom along with the glorification of the 
homeland. 

Anthem lyrics reproduce the stereotypes of people or au
thorities living in the country, which are saturated with meta
phors. Specificity of the anthems of different countries is cre
ated by combining their semantic characteristics.

GvantsaGhvinjilia,
Associate professor of V. Sarajishvili Tbilisi State Conser

vatoire (Department of Music History)
PH Doctor

SOVIET IDEOLOGY AND THE MUSICAL 
PERFORMING ART

The laws of the Soviet totalitarian regime were applied 
equally at the macro, meso, and micro levels in all fields, in
cluding musical artistic life and musical education too. And 
the restriction of freedom and Independent thinking expressed 
at the microlevel in soviet reality came from the processes 
of meso, and macro levels. Therefore, the problems and chal
lenges that still exist in today’s modern reality in the field of 
music performance or music education are the painful legacy 
of the Soviet reality and ideology, which inherently understood 
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the phenomenon of artistic freedom and independent thinking 
in its peculiar way. 

The Soviet Union created an unprecedentedly “genial” 
order; it was not based on freedom or openness to innovation, 
but on fear. Under the conditions of the ideologization of the 
artists, freethinking was perceived as a threat, because free
thinking in itself naturally implies original thinking. 

The power network of the totalitarian system disrupted 
social ties and led to the social atomization of society 
where Independent thinking was forbidden. Under autocracy 
conditions, all initiatives were punished. The Soviet Union 
transformed the artistic life as well as all spheres into a 
political context and created a whole package of ideological 
habitat for the artist where freedom was restricted in many 
directions. 

To keep the free mind closed, the process in s art was 
facilitated by the artistic method established in art  socialist 
realism – that has eliminated the danger of original thinking 
and innovation

The Soviet Union had a centralized concert management 
system, which was run by giant corporations with bureaucratic 
artistic councils. 

In the soviet union, the repertoire was ideologized music 
from the Baroque, Classicist, and Romantic eras was performed 
in the Soviet Union. Modern Western music was persecuted 
either by religious views or as a product of the capitalist world. 

Music performance competitions were not focused on 
gaining experience, but they were a kind of “ColdWar”, in the 
field of art. 

Thus, the Soviet Union with changing history, as a kind of 
militaryindustrial complex, with its regime dichotomy, mono
chromaticity of Soviet existence ruled out internal freedom in 
the field of music and performing arts; Moreover, Soviet ideol
ogy meant the elimination of all layers of free thought and the 
total control of the musicperforming life by all parameters. 
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TamarChkheidze,
Associate professor, 

Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatoire

PERCEPTION OF LITURGICAL TIME IN CHANTING 
ART OF THE MIDDLE AGES 

(Musical experience of Western and Eastern Christianity)

The chanting art of the middle Ages, proceeding from the 
liturgical content, is based on Christian perception of the uni
verse and the conception of Eucharistic time. Time is eternal, 
universe is infinite. The Musical Icon of perception of the 
universe in the middle Ages is presented differently in local 
chanting traditions. However, common peculiarities are ob
served between them. Peculiarities of revealing stability of the 
universe, eternity of time and cyclicality (cyclic process) in dif
ferent parameters of musical language at the examples of the 
Middle Ages of Georgian chanting traditions, are discussed in 
the paper. 

TamarTsulukidze,
Doctor of Musicology
Exchibition manager 

Zakaria Paliashvili Memorial Housemuseum
The \Union of The Tbilisi Museums

BIRTH OF NATIONAL OPERA IN THE COUNTRIES OF
THE SOUTH CAUCASUS

The work reflects the birth of national opera through the 
lenses of social and political processes in three countries of 
the South Caucasus – Georgia, Azerbaijan, and Armenia.

National operas have been created at different times in 
these countries, although all of their birth was intertwined 
with political and social events.
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The first opera work created in the South Caucasus was 
“Arshak II”, an opera written in 1868 by an Armenian compos
er Tigran Chukhajian. However, this was not an example of 
national opera. Before the birth of the Armenian national op
era, the foundation was laid by the Armenian composers. It is 
noteworthy though, that they didn’t have sufficient conditions 
to live and work in their homeland  they were mostly active in 
Constantinople and Tbilisi. Here they would establish national 
folk choirs, ensembles, and musical societies.

The first Armenian national opera is Alexander Spend
iarov’s “Almast”. The genocide committed by the Ottomans 
against the Armenians motivated him to compose an opera on 
a patriotic theme. To that purpose, he travelled from Moscow 
to Tbilisi, where he met the writer Ovanes Tumanyan, after 
discussing with whom the literary work that would become 
the foundation for the opera has been chosen.

The first Azeri opera “Leyli and Majnun” was written in 
1908. Its author, composer Uzeyir Hajibeyov established the 
first national opera troupe, with the help of which he presented 
this work. During the same period of time, there was an ongo
ing ideological battle in Azerbaijan between two reactionary 
parties – conservatives and nihilists. Although from different 
perspectives, both of them opposed the birth of national opera. 
Uzeyir Hajibeyov had to fend them off. At the same time, the 
composer used to confront obstacles from social environment 
and public mentality. For instance, women were not allowed 
to perform on Azeri stages. The role of a woman in “Leyli and 
Majnun” was played by a man.

The question of creating Georgian opera was put forward 
in the 1880’s, first and foremost by Ilia Chavchavadze. A long 
path was ahead before turning this goal into reality. In or
der to lay the foundation, organizations like “The association 
conducting operas in Georgian language” and the “Georgian 
Philharmonic Society” were active. The exempts from the first 
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Georgian opera, Meliton Balanchivadze’s “Tamar the Wily” 
have been performed by the end of the 19th century.

Staging a Georgian opera in the Tbilisi Opera and Ballet 
Theatre was not a possibility before the country would not 
free itself from the Russian subordination and become inde
pendent. In 1918, Alexander Tsutsunava was appointed as the 
Commissioner of the Opera Theatre, who set the Georgianiza
tion of the choir and conducting nationalistminded policies as 
his main goals. From 1918 to 1919, four Georgian operas have 
been staged in the Tbilisi Opera Theatre: Revaz Gogniashvili’s 
“Christine”, Dimitri Arakishvili’s “A Legend on Shota Rustave
li”, Zakaria Paliashvili’s “Abesalom and Eteri”, and Viktor 
Dolidze’s “Keto and Kote”. In the form of Zakaria Paliashvili’s 
“Abesalom and Eteri”, the Georgian national opera was born.

MEDIA STUDIES

NanaDolidze,
The Doctor of Art Research

Associated professor of Media and Mass Communication 
at the Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University

THE SECOND FRONT – FROM THE PHENOMENON OF 
COVID TO THE WORLDWIDE 

INFORMATION WAR 

On March 11, 2020, the director of the World Health Or
ganization, Tedros Adhano Gebreius, declared the coronavirus 
epidemic a global pandemic. The world switched to an online 
reality and brought daily life, politics, economics, and culture 
under the digital cover. With the fear of physical destruction, 
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humanity wasn’t able to risk going back offline. The represen
tative of the material world became a digital citizen. Changes 
affected everyone and everything, starting with interpersonal 
relationships and ending with global communications, cyber 
transmissions became a sort of preparation phase for the sec
ond front, where the digital citizen became a digital warrior 
and on February 24, 2022, the spot for the pandemic, was taken 
not by a “special military operation”, but the first information 
war. 

The society, filled with fear of an unknown virus, hiding in a 
digital shelter changed by the altered new lifestyle, remained 
in the same shelter, but with a different reason – fear of physi
cal destruction. and thus, the danger caused by an “unknown 
virus” was replaced by the danger of “the unknown war”, one 
that wasn’t familiar before the instance and one that was far 
more frightening and unpredictable.

„We have never seen a pandemic that can be controlled”  
 Said the director of the World Health Organization regard
ing Covid and the world planned control mechanisms in the 
form of guidelines. With the introduction of a unified digital 
data monitoring and control mechanism, the standard guide
line system was equal for all, regardless of social or political 
group, regardless of skin color, gender or age. The given sys
tem required the citizen to develop digital skills and adapt to 
the online regime. Those who had access to the information 
would “survive”, because the information became the neces
sary value, without the acquisition of which you would not be 
allowed in a “safe” controlled environment. These websurf
ing skills not only became a kind of “mask” in today’s informa
tion war, where the virus is “disinformation” and but also a 
guideline for survival.

The Covid phenomenon has changed the human attitude 
towards information and somehow prepared it for an informa
tion war, where social media, with its unprecedented speed of 
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information dissemination and global access to it, makes you 
an accomplice to the current war. And if the pandemic was 
subject to controlled management and planning, information 
warfare involves the uncontrolled, multitemporal, or intermit
tent involvement of players, plan and free action, the involve
ment of units, groups, structures, or states interested in infor
mation battles, where the speed of information flow leaves 
no time for factchecking and the source remains confidential.

In the Russian theory of “the hybrid war”, the socalled 
“Gerasimov Doctrine” describes the battlefield of the “New 
Generation War”, where the fighting takes place, not in 3, but 
in 4 spaces: on land, in the air, at sea and in the information 
field, in which activity is one of the main tools of the “new 
generation war”. Achieving nonmilitary action changes the 
rules of war in the modern world and the battlefield itself. Po
litical, economic or news channels make it possible for “even 
a successful government to become an arena of armed conflict 
in a few months or days.” Moreover, the party to the conflict 
should open a second front in another state, creating the posi
tion of the local population as the center of gravity. How did 
it find itself on the front line of the Second Front, facing the 
“virus” of the Third governmental Information War? How did 
the medical guideline “Do you want a war?” Fulfill the protec
tive function of “a mask”?

From the global pandemic  to the global information war, 
from Facebook  to Telegram, the public opinion formed by 
local Facebook users through telegram messages, the global 
threats and challenges in digital media.
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VajaZubashvili,
Ph.D. in Audiovisual Arts, 

Associated Professor of
Shota Rustaveli Theatre and Film University

                                  
FILM CHRONICLES YESTERDAY, TODAY, 

TOMORROW? 

Today, films or essays that show us what was happening, 
for example, on November 2nd, 1984 in Tbilisi, in Georgia, or in 
the world, generally, or on September 11th – a huge scale ter
rorist attack on Twins in New York  are very popular. What is 
happening in Georgia at that moment? In this case, film chron
icles are more convincing, compared to, for instance, descrip
tions by eyewitnesses, or photography. Historical chronicles 
are visible documentation of historical events. Of course, it is 
symbolizing events rather than describing them in detail. De
spite this, it carries a deciphered magic of time.

Simply explained, a film chronicle is “a short form of a 
documentary that spread out in the first half of the twentieth 
century for the purposes of public distribution, and depicted 
news and sensational events”. Great Soviet Encyclopedia de
fined a film chronicle as “operative film information on ongo
ing events and facts from the contemporary life”.  

Film chronicles were included in different types of film 
magazines in almost every country throughout the 20th century. 
Already since the 1960the 70s, together with the development 
of the television that adopted the role of operative journalism, 
chronicle as an independent form of documentary filmmaking 
is no more functional. By the 1990s, only a few countries con
tinued to produce film chronicles: Cuba, Spain, Japan, the So
viet Union  and Georgia, among it. Since the 1990s, when films 
were no longer in use, Union of Georgia’s Telefilm continued 
production on SVHS and BETACAM  video formats. 
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It has been 20 years since Georgia does not produce film 
chronicles, while interest in visual and audiovisual material 
from the past constantly increases. Some of such interest ap
peared to be left behind the filming eyes of the past. The ques
tion is raised: Do we need film chronicles, are we producing 
any kind of audiovisual chronicles, or who is responsible for 
producing them? Can TV news stories that are mostly politi
cized, play the role of the visual chronicle of the country’s life 
for the future?

LauraKutubidze,
PHD In Journalism,

Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University, Associated Professor 

LaliDzamukashvili,
PHD In Educational Sciences,

Iakob Gogebashvili Telavi State University, 
Associated professor

INFORMATION, DISINFORMATION AND PROPAGANDA 
IN THE PERIOD OF WAR

In a strongly established global information society, when 
World War III was thought to be a war of information, the 
world has found itself facing a danger of very “real”, “tradi
tional” world war: with tanks, bombings, mistle attacks, and 
unlike the previous two world wars – drones! The most crucial 
difference is the choice of weapon  the power of information.  

RussiaUkraine war, along with the unprecedented mobi
lization on the Ukrainian side, leading to the Western world’s 
alliance against Russian aggression, is also characterized by 
reaching the maximum capacity of the most powerful weap
on today – the “media machine”. The potential of traditional 
media could never compare to the limitless possibilities that 
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social media possesses for spreading either information or 
misinformation in practically unlimited virtual time and space.  

In the mainstream news agendas regarding the Russia
Ukraine war, it is clear that the “Overton windows” of Russian 
propaganda and conspiracy are mostly placed “inside”, that is, 
aimed at Russia’s huge domestic audience, while the Ukrai
nian news arsenal dominates effectively in the global news 
mode.

GeorgeChartolani,
 Doctor of Arts, Professor of Media and Mass 

Communication of Faculty of Arts, 
Media and Management of  

Shota Rustaveli Theater and Film Georgia State 
University

CULTURE ON THE HYBRID WAR MEDIA PLATFORM

	Hybrid warfare, as a theory of military strategy, by its defi
nition, consists of many components, but this time we will 
focus on two important components of this warfare: soft 
power and information warfare, as fare as they actively 
use culture and art.

	The main goal of information warfare is to prepare the the 
world, the people of their own state and the population of 
the country where armed invade is planned. This kind of 
warfare has to insure, convince those people of the ne
cessity and justice of waging war. Information warfare is 
one of the main lever of socalled soft power, as fare as it 
predominantly uses the mass communication and its plat
forms.

	Soft power is particularly effective in countries where in 
internal political processes are taking place amid active 
power struggles, where society is polarized, the country’s 
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economic potential and the social standards of the popu
lation are extremely low. In those cases, a country with a 
strong economy, or military power, which aims to expand 
its sphere of influence, brings in the action the effect of 
soft power. Uses the socalled ideological propaganda 
carried out with the help of mass media and culture.

	Influenced by the Soviet legacy, some of the societies of 
the newly born democracies prefer to entrust their own 
future to other countries. The more popular a person is, 
the more convincing his every opinion is. For celebrities 
it is very easy to convince a certain part of the popula
tion that the key of their secure lives is in other peoples 
or even more, is the good will of other powerful countries. 
This kind of soft power is the lever of the influence on the 
society. Afterwards, using this and other tricks of the soft 
power, ambitious country achieves its goals without open 
military intervention.

	While being in the hybrid warfare, there are numerous 
arenas for getting in action the soft power. One of those 
niches is the art space. The commercialization of culture 
facilitated its use as a soft power in hybrid warfare. Espe
cially in the socalled third world – in the countries, where 
the culture is dependent on subsidies, which is extremely 
minimal. Commercial income, sponsorship and subsidies 
from the state or private business, often are not even 
enough to support the industry. Consequently, one of the 
sources of sustainability of culture, unfortunately, is the 
forced or voluntary involvement in a hybrid war waged by 
a foreign country and its behavior as a soft power.

	The best way for turning in to propagandist of culture, is to 
use mass media sources. On this line of the hybrid warfare, 
dominant country pushes forward the representatives of 
art – propagandist celebrities. These front line do not only 
includes the traditional media, propagandists are con



199

stantly spreading their ideology on new media platforms, 
social networks.

	After the collapse of the USSR, the Union member states 
had a wish to join the western civilized world. The west 
has also promised, but no effective steps have been taken 
to fulfill it for 30 years. This created a kind of nihilism in the 
society, which took advantage of Russia’s political elite, 
and easily launched a largescale hybrid war aimed at pre
paring the society to return back to the modern USSR.

	For effective production of a hybrid war, it is necessary 
to create an enemy icon. For the part of the postsoviet 
states, the Russian Federation portrayed the Western lib
eral world as an enemy. The media platforms involved in 
the information war, were dedicated to those representa
tives of culture and the arts who spoke out about Western, 
liberal threats and the preservation of national and reli
gious identity.

	The traditional media involved in the hybrid war use two 
directions: open propaganda, which means the active par
ticipation of celebrities in the discussion space of political 
and social TV shows, and shadowed, closed propaganda, 
when the soft power platform broadcasters network is 
devoted to those artists, who do not oppose the policy of 
hybrid warfare.

	The use of culture and arts representatives as a soft power 
of hybrid warfare is not unique to countries of totalitar
ian or authoritarian rule. This methods are used by the so
called democratic world, that often has much more sophis
ticated, covert and flexible mechanisms and huge financial 
potential. The socalled third world – the newly rebuilt 
countries, at the best, are faced with a choice between 
bad and worse, and are overjoyed if they retain the right to 
decide their future independently, without the  pressure of 
soft or strong force.
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TamtaTsintsadze,
Art Phd, Georgian Institute of Public Affairs  

THE MODERN MULTIMODAL PHRASE 

1. Research subject – Psycho–lingvistic paradigm, or the con
text between visual and audial. 

2.  Actuality the necessity to receive maximum information 
in minimum timeframe creates the demand of receiving 
the accumulated information. 

The specific information elements presented in the viewer’s 
focus form a complete story. Such recounting implies the 
semiotic structuring of narrative.   

3. Problem For the qualitative improvement of the art of 
communication, it is necessary to understand the structure 
of the modern multimodal phrase. Seemingly insignificant 
semiotic elements, such as reliability of information, clar
ity, memoribility, contagiousness , etc. are reflected in the 
viewer’s impression.  

4. Method  The theory of expert evaluation,  practical instru
ments of semiotic and theoretical methodology of syner
getic are used in the methodological apparatus. 

5. Conclusion  Each element in the concept framework! The 
viewer has quite a large choice, so it is important to use 
the semiotic elements thoughtfully.
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RevazTchitchinadze,
Ph.D. in Social Sciences

Associative professor Media and Mass Communication
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia

 State University

THE MODERN CITIZEN AS A CHALLENGE 
TO THE MEDIA

• While appearing the new technologies, media holders 
have taken a care of product mobility and like their au
dience they became much more fast and flexible. Media 
managers are facing many problems, while adapting pro
cess of the traditional media materials to internet plat
forms. In several countries there still are problems with 
legislation and regulation systems, also there has to be 
improved the share of the advertising market, the tax sys
tem, the threat of “replacement” of traditional media and 
etc.

• On the way of the digitalization process one of the most 
important topic is that the media lost its exclusive for dis
tributing the information.  Loosing this kind of priority is 
the hardest hit for any business. So media industry faced 
the hard challenge. At the same time we have to underline 
that every citizen, who has a smart phone and has access 
to the internet is a potential competitor to the media.

• Citizen journalist is not able to give the basis information 
to the audience. Moreover, users of the citizen journalist’s 
product do not even expect this, because each member of 
the audience involved in the global network is potentially a 
citizen journalist himself and knows what type, what kind 
of news message he can deliver. Besides there are splen
did of abilities and skills modern journalist has to have. It 
is important to choose the right media platform, also have 
to think about the volume and shape of the information 
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flow to make the material more attractive to the user.
• Does social network “kill” journalism? Posing the issue in 

this way, some researchers believe that the global network 
is destroying classical journalism, while others, including 
us, believe that the highquality involvement of the audi
ence and the development of technology have opened a 
window of new opportunities for the profession. 

• For social networks, professional media does not matter, 
networks has its own way of developing. It seems that in 
the future several year social networks will still be on de
mand. As for professional media being without social net
works might be a suicide for the profession. Consequently, 
for professional journalists, this challenge should become 
a kind of opportunity when they are freed from the condi
tions set by the media carrier and create a product that 
focuses on the basic formula of journalism  think like a 
reader.
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FREE THEME SECTION

FILM STUDIES

KetevanPataraia,
Shota Rustaveli Theater and Film Georgian 

State University Ph.D. Student
Head of: Lela Ochiauri – Doctor of Art Studies, 

Professor of Theater and Film Georgia State University

KUTAISI, REZO GABRIADZE, REZO CHEISHVILI

                                                         
„Kutaisi is a city “ is the name of Rezo Gabriadze’s novel, 

which was the basis of the animated film „HariHarale, moth
er!“ However, this Kutaisi does not seem to be a city here or 
in any other work of Gabriadze. It is a small settlement with 
small neighborhoods, alleys, bridges, cemetery... The charac
ters in Gabriadze’s works are real representatives of Kutaisi’s 
society (often with their own names): Dimitri Gelovani, doctor 
Isak Minovich, painter Valiko Mizandari, Ilo photographer, Bo
ria Bregadze, grandmother Domna and others, but these real 
people acquire new features and dimensions in the hands of 
the creator. Rezo Gabriadze’s Kutaisi is just a mission. Seen 
and inimitable from the perspective of this creator. He tells 
us about his Kutaisi, just like another Rezo tells us about his 
Kutaisi, he is also from Kutaisi and he is also a writer, screen
writer Rezo Cheishvili. Prototypes of author’s heroes are real 
people, ordinary kutaisians: Mrs. Manana, Guia, fishermen 
from Burnuqi, Chonia Ukleba, Ushangia, jews from Kutaisi 
with their rituals... The author conveys their sadness, joy, love, 
strange, as if illogical adventures. 

Both Rezo were born in approximately same period (Ga
briadze  in 1936, Cheishviliin 1933), their childhood passed 
through the same city, the same places, events, people influ
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enced them, they understood one humor, but all this took a 
completely different form in their work. Even one Kutaisi is not 
like another Kutaisi, but both are surprisingly intimate, unfor
gettable, small and both tell us about important global events 
of the XXth century.

ART STUDIES

RusudanDolidze,
Shota Rustaveli Theater and Film Georgia 

State University, doctoral student
Head: Assoc. Prof. Eka Kiknadze

THE INFLUENCE OF EUROPEAN PAINTERS ON THE 
WORKS OF GEORGIAN ARTISTS ON THE THRESHOLD 

OF XIX -XX CENTURIES 

(As illustrated by the works of Gigo Gabashvili
 and Mose Toidze)

The conference work presents a review of modernistic 
trends and interests highlighted in the works of the older gen
eration painters such as Gigo Gabashvili and Mose Toidze, 
which is to eventually acquire a stylistically complete artistic 
form in the works of the following generation artists. 

In Georgia, development of easel art commences on the 
verge of  XVIIIXIX centuries, with the first professional artists 
making their way as late as from the end of the second half of  
XIX century.  Georgian Art Culture hasn’t been through such 
stages of form development, which resulted in the beginning 
of Impressionism and Postimpressionistic findings in Europe. 

In the present paper, we are to discuss specific periods 
of Mose Toidze’s and Gigo Gabashvili’s art, which mark mile
stone in the Georgian art history. We are aimed at placing this 
period in the overall epochal picture through analysis. 
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In my opinion, with the given work, we’ll be able to present 
just another interesting aspect in terms of Georgian Art His
tory analysis, which will by itself clarify and sharpen image of 
further development of Georgian Art.

MziaMilashvili,
Doctor of Architecture, Professor, 

Georgian Technical University
ValeriMchedlishvili,

 Doctor of Architecture, Associate Professor, 
Georgian Technical University

THE FIRST CHURCH OF SERAPHIM OF SAROV 
IN GEORGIA

  The report examines the architectural appearance of one 
of the world’s first churches named after St. Seraphim Sarov
eli, which is located in the village of Samreklo, Dedoplistskaro, 
Kakheti, Georgia.

The construction of the temple was completed in 1903, and 
in the same year it was consecrated in the name of St. Sera
phim. There is an unverified opinion that this temple is the first 
temple in the world built in the name of St. Seraphim of Sarov.

The temple was built in accordance with the traditions of 
Russian temple architecture. The original temple had a “bul
bous” dome. The walls of the building are made of smoothed 
milkywhite stone blocks. Door and window openings, struc
tural details and decorative elements of the facade decoration 
are made of brick.

The interior of the temple is formed by a domed octagon, 
which is surrounded on all four sides by rectangular vaulted 
spaces. The eastern space is completed by a semicircular 
apse, separated from the main space by an apse.

On the western facade of the temple there is a three
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tiered bell tower, the first floor of which consists of three in
dependent rooms. One of the rooms has a staircase leading to 
the second floor.

In 2012, through the efforts of the clergy of the Khornabuja 
and Eret diocese and the funds of the Kartu Foundation, the 
temple was gradually restored. The foundation was strength
ened and damaged walls were repaired.

  Unfortunately, this update has a number of shortcomings. 
In particular, the central part and arms of the temple were 
covered not with domes of the original form, but with a hemi
spherical tin roof. destroy Fragments of interior painting.

  Despite the fact that it was not fully restored, the first 
church of the Reverend Father Seraphim Sarovel survived 
the final destruction, and in Georgia there is one of the first 
churches built in the name of the Holy Prayer of the Faithful 
Queen of Heaven.

SandroMirtskhulava,
Tbilisi State Academy of Arts

Bachelor of Art History and Theory

G. BUGADZE’S PAINTING SERIES “GUESTS” AND THE 
PROBLEM OF NATIONAL SELF-DETERMINATION IN 

GEORGIAN EASEL PAINTING OF THE 1980S

Early 1980s marked an important stage in the history of 
Georgia  the beginning of the awakening of the national 
movement and its gradual activation.  A number of political, 
social or cultural processes led to April 9th, 1989 and the dec
laration of independence of Georgia.

Georgian culture has its role in this process. In the early 
1980s a new generation came to the fore and to some extent, 
contributed to the current political situation, engaging with 
new artistic forms and themes in the ongoing common pro
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cesses in society.  One of the prominent representatives of this 
generation is the artist Gia Bugadze, who, along with other 
artists (L. Choghoshvili, I. Farjiani, M. Abramishvili, etc.), intro
duces new themes in Georgian painting, be it Georgian history 
or religious stories, which until then was somehow neglected 
and remained sporadic in nature. 

In 1982, Bugadze’s one of the most remarkable series of 
paintings created by the method of secrecy “Guests”, which 
consists of works with religiousmystical connotations, pres
ents new cultural and national values, new ideas and responds 
to the formation of national selfconsciousness in the society 
at that time.  The analysis of this series clarifies the attitude 
of the artist and his role in the process of gaining the indepen
dence of the country through the formation of national aware
ness and national values.

Analysis of this series reveals that G.Bugadze is looking for 
new artistic means and forms to convey traditional meanings 
in a new way, which cover the whole range of psychological, 
religious, cultural, nationalhistorical, sociopolitical and geo
political problems of the country and establish a new para
digm defining national identity through the value amplitude 
that emerged during the formation of the new Georgian state.
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ART PHILOSOPHY

SophioModebadze,
Doctor of philosophy, Invited lecturer at  

Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire 
Invited lecturer at Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia  State University 
                                   

THE PROBLEM OF FREEDOM OF CREATIVITY

The theme of creativity along with the theme of freedom 
holds an important place among philosophical issues.

The true purpose of a man is revealedmainly in cre
ativity, and the indepth existence of a person can onlybe 
foundthrough creativity, because creativity, creative activities 
are a justification for human existence. It is an antropodicea.

Interestingly, “essay on absurdity” by Camus, where he 
points out that creativity is a justification of the only dignity of 
a man: the rebellion nature of a man against his own destiny.

According to Camus, art allows a person to withstand the 
difficulty of the truths that he has. That is why creativity is a 
rebellion. This is a struggle against senselessness and finite
ness for order.

A positive sign of creativity for Camus is to “give ashape 
to fate”. Creativity for Camus means a synthesis of human will 
and mind. The guidance of a human being should be his will 
to take responsibility and not to dominate, this is how he will 
be able to maintainthe certainty of human beings, give it order 
andclarity.

According to Camus, the absurd consciousness is char
acterized by the permission of everything  “everything is al
lowed”, but for the rebels it is not a reason for joy, but regret. 
A person neither wants nor endures such absurd freedom. In 
his opinion, permission to do everything means banning ev
erything.
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Human beings are protected from chaos by the order and 
responsibility of time for the future. Absurd man denies such 
future and is only interested in the present day.

According to the philosopher Zurab Kakabadze, the solu
tion from a modern critical situation involves achieving the 
harmony in a human life. And in a way that the rights of free
dom, activity, creativity, and creativity of human beings as a 
personare preserved. 

Both art and philosophyplay a great role in achieving a 
harmony in life which create the spiritual face of the era. Art 
has a great power to contemplate a person and push him to
wards thinking.

CHOREOLOGY

LevanAliashvili,
PhD student in Choreology

Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia  State University 

Supervisor Anano Samsonadze 

SERMON RITUAL ON THE FEAST OF LASHAROBA

The issue of the origin of magical dance rituals belongs 
to the research of Georgian folk choreography. These rituals 
have distinct characteristics, distinct functionpurpose and 
aim. It is a costumed procession to the sacred place of desti
nation, where a preacher, who is in religious ecstasy, performs 
a dance performance.

Numerous ethnographic and literary sources attest about 
the preaching ritual dance during the feast “Lasharoba”. The 
definition of the phenomenon of the slave woman and the 
detailed description of the ritual (swearing, the institution of 
conspiracy, the barefoot procession, religious obedience, cir
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cular dance action and etc.) are unmistakable evidence of the 
archaic origins of this religious mystery. 

The dramatic analysis of the ritual and the description of 
its components help us to determine the sequence of events 
of the ritual action, which, if necessary, allows its detailed 
reconstruction. The precondition of the action, its dynamics, 
stages of development, the final phase, the sequence of ac
tions represent an established dramatic structure, where the 
tense psychoemotional action of the player within the circle 
are crucial and key components. Also, it is a noteworthy fact 
of the active participation of the socalled prayers in the dance 
activity, the influence of the instrumental music on the dance 
vocabulary and the relationship of the main character with 
other prayers. 

Choreographicmusical and artistic aspects of the ritual 
have general Georgian custom features. There is a deviation 
from the traditional form of Georgian couple dances, which is 
shown in a woman’s invitation of a young man   to dance with 
her. The peculiarity of the preacher woman’s dance plastic 
movement is the ancient form of communication with super
natural forces. Playing dance music on the panduri (Georgian 
national instrument a kind of a lute) by the mother is also part 
of the sacral action. 

This ritual of preaching can be attributed to the list of in
tangible monuments of Georgian cultural heritage. Its perfor
mance in authentic life was last recorded in the forties of the 
20th century, which indicates the need to preserve this ritual. 
One of the ways to do this is to reconstruct the preaching ritual 
dance for a stage performance.
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KhatunaDamchidze,
Choreologist, Doctor of Arts, 

Researcher of the Dimitri Janelidze 
ScientificResearch Institute of 

Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University 

STOREYED ROUND DANCES IN 
GEORGIAN DANCE DIALECTS

Storeyed Round Dances were integral part of secular ritu
als in Georgia where they occupied an important place among 
the rituals of fertility and its farewell. In the following epoch, 
proceeding from the historical past of Georgia, a layer of 

combatmilitary content was added to the content and 
functional purpose of the storeyed round dances. 

Nowadays storeyed round dances are performed in au
thentic environment, as part of rituals (Pshavi, Svaneti) and 
on the stage, by choreographic ensembles, as author’s dance 
examples. The tradition of performing round dances in authen
tic environment is preserved in the rituals of Murkvemoba in 
Svaneti and Atangenoba in Tusheti.

Historicalethnographic sources tell about the performance 
of storeyed round dances in an organic environment. Their ex
istence is confirmed in most parts of Georgia: Svaneti, Guria, 
Imereti, Lazeti, MeskhetJavakheti, Kartli, Kakheti, Khevi and 
Tusheti. As for the stage versions, we observe the performance 
of storeyed round dances in the form of Gurian round dance 
“Partsa” , “Khorumi”, Rachan round dance, (though Rachan 
storeyed round dance has not been documented in authen
tic environment, it is more of author’s interpretation  https://
www.youtube.com/watch?v=MIqO3FqC9uk).

We do not have accurate information about the origin of 
storeyed round dances because, as a folklore specimen, it 
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does not have fixed time of creation. Like other works of folk 
art, they were passed down from generation to generation in 
oral way.

 Dances were learned directly in a natural environment. 
Storeyed round dances have different names in different parts 
of Georgia and in some cases, the rules of their performance 
are different. These are: “Mzemkrelo” or “Zemkrelo” in  Kar
tli; “Vai sabra” in  Kakheti; “Samkrelo” in Meskheti; “Okriale” 
and “Perkha” in Imereti; “Orsartuliani” in Guria; “Mkhujishi” in 
Lazeti; “MorialMikela” in Svaneti; “Korbeghela” in Tusheti; 
“Abarbare” in Khevi.

Main image of a storeyed round dance is a circle of danc
ers, with the second and sometimes the third floor of per
formers standing on their shoulders in the form of a floor. The 
principle of floor distribution is as follows: right foot of the up
perfloor dancer is on one shoulder of the lowerfloor dancer; 
while the left one is on the shoulder of the lowerfloor dancer 
standing by the side – upper dancer rests on the bottom two. 
Thus, upper dancer stands on the lower two ones and is placed 
between them. With regard to the performance of round danc
es, it must be said that their language, or dance vocabulary, is 
basically a simple step, because, due to the heaviness of the 
upper floor, lower floor cannot make a complex synchronous 
movement arranged in one rhythm. Besides, in a number of 
cases, round dance not only rotates in a circle, but also has to 
move a certain distance. This explains simple dance vocabu
lary of round dance. 
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AnaGviniashvili,
Shota Rustaveli Theater and Film Georgia 

State University 

QUALITY STUDY OF THE INCLUSIVE DANCE ONLINE 
LESSON MODEL

In 2020, during the COVID 19 pandemic, a research proj
ect was implemented at The Shota Rustaveli Theatre and Film 
Georgia State University to reduce the physical and psycho
logical harm of people with disabilities, as well as to adapt the 
inclusive dance lesson to an online format: “Visiting inclusive 
dance distance lesson” (Author: Ana Ghviniashvili). The proj
ect lasted for four months (2020.05.01  2020.08.31).

The research was conducted in an online format. Differ
ent observers/respondents attended every third lesson for 
four months and evaluated the lesson process. In addition, the 
survey was conducted using the indepth interview method. 
A video recording of every third lesson was made and deci
phered.

The study includes two components: 1. Quantitative 2. 
Qualitative. The qualitative research analysis is divided ac
cording to the questions asked in the questionnaire. 

According to the research, the “Inclusive Dance Lesson 
Model” has shown very good results for popularization and 
largescale introduction. In particular, in 2021, the project won 
the UNDP Georgia Rapid Development Laboratory and Mu
seum Pandemic Invention Competition. The project won first 
place and took place in the Museum of Georgian Inventions. In 
addition, the “Inclusive Dance Online Lesson Model” has been 
introduced in two organizations and is still working. 1. Inclusive 
Theater SchoolStudio “Azdaki Garden” and 2. Inclusive Dance 
School “Anisi.”

It should be noted that the inclusive dance online lessons 
services were provided to children and persons with disabili
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ties living in 5 regions of Georgia in 2021 within the framework 
of the USAID Grant Project  “Increasing Access to Inclusive 
Arts and Social Services in Georgia’s Highland Villages.” Proj
ect implemented by A (A) IP “Youth for Social Equality.”

The “inclusive dance distance learning model” has a so
cial and a therapeutic purpose. It promotes the development 
of students’ basic dance skills (14 dance skills), psychomotor, 
emotional, cognitive, and social. This lesson has been appro
bated with 100 students with disabilities so far. It gradually 
improves and does not lose relevance.

DilaraShomayeva,
 Ph.D. student

  Kazakh National academy of arts 

ON THE ISSUE OF METHODS OF FEMINIST 
CRITICISM IN THE HISTORICAL ANALYSIS 

OF DANCE ART

The article raises the problems of historical analysis in the 
field of Western dance art. As a methodological concept, the 
principles of feminist criticism are applied, which theorizes 
culture from the point of view of a woman. Dance has in its 
arsenal of means the main tool – the human body, which dis
tinguishes it from other types of arts. At the same time, femi
nism views the body as a place of social production. Dance 
in this context acts as a cultural practice in which physicality 
depends on various rules, and conventions characteristic of a 
particular genre and period. They, in turn, are directly related 
to the prevailing ideologies in the broader context of society.

Given the specific potential of feminist thought with 
dance, there are several main approaches to its study: voic
ing and evaluating the achievements of individual women, the 
question of deciphering “female images”, the construction of 
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sexuality in dance discourse, and poststructuralist problems 
of rethinking subjectivity. The article presents several little
known facts in the history of choreography about the work of 
women choreographers, whose achievements have been ig
nored by historians of dance in academic science. Since its 
appearance, academic ballet and its modern form have con
tinued to represent the genderbiased tradition in the prevail
ing majority, where until the middle of the twentiethcentury 
men created most of the literature about dance, in which they 
mostly represented the ballerina as an object of beauty and 
desire. It is important for us to resolve the issue of an alterna
tive understanding of dance and to trace some possible read
ings of the dancing body.

Thus, the application of feminist criticism can expand the 
field of dance research.

MEDIA STUDIES

TeaChanturia,
Ph. D. student at the Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University,
Faculty of Film and TV, Leader – Prof. A.Vakhtangov

“SCREEN CULTURE - THE FLAGSHIP OF 
MODERN CIVILIZATION”

Today, when the world has not yet recovered from the 
pandemic, where the economy is in dire straits and the cul
ture is in crisis, we have to deal with a third asymmetric shock 
and humanity is again facing a challenge. In the modern world, 
audiovisual culture has taken on an important mission in the 
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face of global challenges to humanity. It has transformed very 
quickly and became a faithful servant to people of almost all 
professions. In the face of global challenges, screen culture 
has become the flagship of communication, human relations, 
and modern civilization. The screen phenomenon is mythologi
cal. Mankind’s ancient dream, which is reflected in the tales 
of various peoples  “magic mirrors”, “magic balls” and other 
magical devices  has come true. It is with the help of the 
screen that a virtual, mythological reality is created, which 
offers millions of viewers a “magical” world. Screen culture 
is the best and most effective means of mass communica
tion, which influences the aesthetic image of the world, and 
is result of people’s creative activities and the object of art. 
The development of various forms of screen creation has of
fered us many innovations based on the synthesis of technol
ogy and creativity. In our hyperreal and postmodern environ
ment, where everything is virtual, as Marshall McLuhan said 
in his paper, the earth is “Global Village” where we all become 
screendependent, the question arises: what does the mod
ern screen offer? During the pandemic, the screen had all the 
functions. It has become a medium, a communicator, a motiva
tor, a learning and working platform. It is very important that 
the virtual world did not leave the student without learning, 
it was a platform for lectures and seminars, a place for sci
entific conferences; scientific conferences, allowed doctors 
to perform their duties as much as possible and gave people 
in need of medical care a chance for correct, adequate diag
nosis and treatment. The screen is the face of the universe, 
shaping its own culture, creating new ideas about life events, 
with its interpretation, adjustment, place and time as a kind of 
productive phenomenon. It is a kind of medium between real
ity and virtual reality, which can travel from the real world to 
the virtual and at the same time always control the pulse of 
current social processes. It has changed the space of human 



217

vision. The screen is connected to everyday life and everyday 
culture, revealing the mechanisms of functioning of audiovi
sual syncretism.We can conclude that in the global era, the 
professional vector of TV space is undergoing the process of 
revising the creative credo of the screen product, where new 
standards, criteria and formulations are being mastered. The 
digital world of screen creation, the digital ecosystem, offers 
a hybrid, innovative technological infrastructure, a flexible en
vironment, the paradigm of the “new screen language”. This 
means that a new era of screen culture is beginning.

LevanJugeli,
Ph. D. student at the Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University,
Faculty of Film and TV, Leader – Prof. A.Vakhtangov

FROM TELEVISION TO NETFLIX – NEW MEDIUMS OF XXI 
CENTURY ALGORITHMS AND ITS INFLUENCE ON TASTE

Streaming services and specifically Netflix, though it 
counts less than two decades of history, became one of the 
essential discussion topics of contemporary society. In such 
a short time, their aim to grow larger, and in some way, sub
stitute Television, as nearly centuryold leader of home en
tertainment medium, seems more than just presumable. New 
cuttingedge ideas and tools, uptodate original content, and 
various services presented to its subscribers appear to brand 
streaming services as an inevitable future of television.

Netflix’s groundbreaking ideas, like algorithmbased sug
gestions to its subscribers, and the fact that it makes its con
tent of TV shows obtainable with a new model of “All in one 
day,” marks this medium particularly stimulating to research.  
Are algorithms and artificial intelligence capable to take con
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trol and influence on our choices? Is this influence going to 
lead to a forming of new taste and mindset for viewers, and 
should we trust nonhuman tools to define humanity? 

Philosophers like Yuval Noah Harari, and researchers from 
several communities highly doubt that human and algorithm 
interaction could work in balanced way, when one doesn’t 
take control over the other. This conference topic, will sim
ply cover the way streaming services implemented algorithm
based system to grow their business, and how it becomes in
evitable part of their function.

ART MANAGEMENT AND 
CULTURAL TOURISM

NairaGalakhvaridze,
 Academic Doctor of Economic Sciences,

 Shota Rustaveli University of Theater and Film,
Associate Professor

INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF 
CULTURAL DIFFUSION

Developments in Georgia since the 90s of the 20th century 
have necessitated a new understanding and presentation of 
many problems and areas. Among them, the problem of estab
lishing market economic relations and globalization are distin
guished by their urgency and importance.

The term globalization increasingly refers to the intercon
nected world, based on the principles of capitalist econom
ics and politics, in which the role of international borders is 
reduced and a worldwide market is created. Some scholars 
have suggested that the process of globalization would lead 



219

to the disintegration of cultural regions and the creation of a 
unified global culture. However, we have a different picture of 
the viability of this concept and its consequences.

In such a situation, Georgia must in all cases maintain its 
uniqueness, to establish its identity against the background of 
Western or Northeastern cultures.

Culture is formed under the influence of knowledge, be
lief, art, morality, laws, customs and any other skills, habits 
acquired by society in the process of its own development. Of 
particular importance is the influence of culture on the econ
omy of the society, the business environment, the process of 
profit and distribution.

Culture has a multilevel structure that reflects the diversity 
of its functions in the life of any society. Its main functions are:
 Information (from generation to generation, from era to era, 

a means of transferring social experience.)
 Cognitive (accumulation of knowledge about the world, al

lows its understanding and assimilation.)
 Normative (related to the definition of different aspects of 

human and societal life in any area of   life: work, life, in
terpersonal relationships, regulation of relationships, and 
so on)

 Indicator (the most important function in the whole system 
of culture. For this function, great importance is attached 
to the language, which is the means of communication be
tween people)

 Value (a person develops a certain system of values   and ori
entations.
The study of cultural diffusion  the dissemination of ideas 

and innovations is a topical issue. Scientists based on the 
studies of Thorsten Hegerstrand distinguish different types of 
diffusion:

Relocation diffusion, which can be called “displacement 
diffusion”, occurs when individuals or groups with a particu
lar idea or practice migrate from one place to another. They 
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transfer their ideas and habits to their new place of residence.
Expansive diffusion, to which “expansion diffusion” cor

responds. At this time, ideas and customs are spread among 
people on the principle of snow team, or avalanche. The num
ber of new ideas, habit sharers and users is increasing.

Expansive diffusion in turn is divided into three subtypes:
 Hierarchical diffusion, at which time ideas jump from one im

portant type to another, from one urban center to another.
 Contagious diffusion, causes the waves to spread like a con

tagious disease.
 Stimulating diffusion, sometimes a specific sign of innova

tion is denied, but the underlying idea is accepted and sup
ported.
Here we must consider the (possible) direction of geo

graphical posibilism, which does not deny the role of the in
fluence of the physical environment on culture, according to 
which culture is determined by social circumstances. Accord
ing to this theory, humans themselves are the main architects 
of culture, and any physical environment provides many op
portunities for the development of different cultures.

Common trends in the globalization of the economy, the 
development of information and communication technologies, 
the growing role of the cultural factor, the diffusion of cultures 
in enhancing the competitiveness of countries and firms, make 
the role of investment relevant.

Thus, globalization means increasing competition which 
forces companies to do everything better and cheaper. Global
ization brings benefits and profits to the company, cheap and 
high quality products to the customers, diligent work for the 
employees and diffusion of cultures.
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ZurabZangurashvili,
Doctor of Arts, Associate Professor at Shota Rustaveli 

Theater and Film Georgia State University
MalkhazCheshmaritashvili,

Doctor of Chemistry, Associate Professor at the Georgian 
National University

ROLE OF ETHNOGRAPHIC MUSEUMS IN CULTURAL 
TOURISM 

(Georgian examples)

Key words: ethnology, museum, cultural tourism.

This work is about cultural tourism industry perspectives 
and its role in Georgia, as well about ethnological background 
of Georgians ethnological   museums role in tourism industry. 
Research aims to study Georgian cultural places and their role 
in Countrys   tourism industry.

Its about   sagnificance of tourism industry in 21st   sen
tury . It also  shows major directions of  cultural  tourism in 
Imereti and Svaneti regions of Georgia. We tried to show as 
well importance of sthnology ethnic history of out people. It 
is about Georgian traditions influence on tourism industry. A 
kind of summary and analysis of the issue of all these issues 
is presented.
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NikoKvaratskhelia,
  Professor of Saint Andrew the FirstCalled University of 

Patriarchate of Georgia

PERSPECTIVES OF CULTURAL TOURISM AT THE LEVEL 
OF REGIONAL DESTINATIONS (SHATILI)

Subject and relevance of the research: The research con
cerns the use of many castles, churches, former dwellings in 
Khevsureti, in particular Shatili and its surrounding villages, 
in cultural tourism, which leave exciting impressions about 
the culture of building. The aim of the research is to display, 
through the example of Shatili, how destinations, as well as 
their provider tour operators and guides, use culture, ethnog
raphy and architecture in tourism.

Literature review: The existing literature on the topic is 
grouped in three directions: 1. The architecture of Shatili, which 
is well studied by cultural historians (Vakhtang Dolidze. 1970; 
Anzor Kaldan. 1990; Inga Gabashvili. 2012; Victoria Beridze. 
2015); 2. The ethnology of Khevsureti is also thoroughly stud
ied (Sergi Makalatia. 1934; 1984; Tinatin Ochiauri. 1977; Ivane 
Tsiklauri. 2010); 3. Less studied are problems in the selection of 
demonstration objects in tourism, as well as the methodology 
of their display (It was possible to find guides in this regard: 
Buba Kudava. 2017; Shamil Shetekauri. 2017; also the study and 
classification of mountain routes).

Analysis and conclusion:
Based on the analysis of Shatili architecture, a generaliza

tion is made about the peculiarities of mountain architecture. 
First of all, these features are:

Connection with natural space and the cultural history 
of Khevsureti. Many typical castles in PshavKhevsureti can 
be connected to their natural environment and history. In this 
way the larger context becomes recognizable. The difference 
and diversity of natural conditions are clearly reflected in the 
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creation and development of types of residential architecture, 
and the functional, as well as the aesthetic features of each of 
them are largely determined by the environment.

Shatili Construction Equipment: Shatili towers and castles 
are located on a steep slope, on difficult terrain. Several of 
them are attached and have a common wall. They have no 
foundations, in the classical sense. The plank passages of the 
Shatili Fortress are so narrow between the houses that in case 
of enemy invasion one could go around the village without the 
need to leave the building once. Shatili’s functional architec
ture and aesthetics became an inspiration for Otar Kalandar
ishvili and Gizo Potskhishvili in the second half of the twenti
eth century. Architects have introduced elements of traditional 
design in the urban development of Tbilisi.

It is impossible to perceive Shatili without reviving the rich 
ethnological materials. Khevsurian ornament, attire and food 
should be the main offer for tourists, along with hiking tours 
designed for foreigners.

A tour of Khevsureti requires a reading of the landscape: 
it is a cultural process that depends on the combination of el
ements that characterize the object. All of these factors are 
fundamental to reading the elements of the landscape and to 
the relationship between these elements.
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NatiaKopaleishvili,
Shota Rustaveli Theater and Film Georgia State University

CO-PRODUCTION - THE DEVELOPMENT STAGE 
OF FILM INDUSTRY

Even at the most radical stages of the film industry de
velopment, the peculiarities of Georgian filmproduction retain 
the characteristics that can be solved for the most important 
reasons of the country. In this field, a crucial meaning for the 
development of production is given to an essential opportunity 
such as coproduction – a joint project of two or more coun
tries, where in the process of organizing a dominant produc
tion, it is vital to take into account the copyright interests of 
the project and other issues. Coproduction has its own inter
esting historical past  during centralized funding, in the Soviet 
Union, Georgia did not create largescale coproduction sam
ples based on the children’s movie and tale examples. How
ever, one of the wellknown examples of the same practice, 
“Red Tent” (directed by Mikheil Kalatozishvili), was created as 
a result of combining broad and extensive resources of several 
countries, which is discussed in the study.

In the postcrisis period, the establishment of the Film 
Center in Georgia defined a system for promoting and organiz
ing coproduction and joint projects, which in turn established 
the production process in several stages: a) working on the 
results of coproduction; b) the experience of producers in the 
first stage as an indicator; c) traditions of a unified production 
system; Vladimer Kacharava, Archil Menagharishvili, Levan 
Korinteli, Archil Gelovani, Lasha Khalvashi  the experience of 
these producers in the field of joint production allows us to 
gradually analyze the process of development of Georgian film 
production and perceive its perspectives.
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GiorgiPkhakadze,
Doctor of Business Administration

In Art Management, Shota Rustaveli Theater and Film 
Georgia State University

CULTURE AS A CREATIVE MECHANISM IN THE DEVEL-
OPMENT OF THE REGION’S ECONOMY

Culture as a phenomenon, which is achieved to improve 
the functioning of various fields, is no longer a “proof” issue 
for researchers. Its diverse resources allow us to see the scale 
that the state allows it to raise, even its awareness, which is 
generated in even narrower areas separately, and by adding 
synergistic effects gives us the strongest effect recorded in 
numbers and felt in economics, social, education, agriculture, 
infrastructure , In tourism and many other different fields or 
sectors.

Cities and regions around the world are mobilizing culture 
as drivers of sustainable urban development and social co
hesion. In 2021, the EU has made it a priority to promote and 
revitalize the arts, creative industries and cultural heritage at 
the local and regional levels to promote the creative economy. 
Even more noteworthy are the initiatives that are being pro
moted in the EU, for example the Europa Nostra initiative  the 
highlight of Europe’s cultural capital.

The article presents five approaches to the conceptualiza
tion of cultural economics (K. Drogachi), which consists of an 
analysis of the study of existing and current strategic develop
ment models, concepts and policies:

1. Conventional model;
2. Creative city model;
3. Model of cultural industries;
4. Model of cultural professions;
5. Cultural planning model.
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The article describes the importance of diverse cultural re
gions in Georgia in the use of cultural resources in longterm 
strategic plans to highlight and enhance the region’s competi
tiveness, both locally and internationally. At the expense of 
the proper use of cultural resources in the Imereti region, there 
is an opportunity to develop various already strategic areas, 
which will jointly create a positive and culturalsocial envi
ronment for people of different stratification layers and ages 
living there.

MayaGvinjilia,
Associate Professor, SEU

MalkhazGvinjilia,
Professor, Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia  

State University 

THE ROLE OF CULTURAL EVENTS IN TOURISTS’ 
DECISION MAKING

Maintaining and improving cultural events and their values   
will ensure a positive perception of the tourism sector in the 
minds of visitors. Understanding inner identity is important. On 
the management of cultural events The tourism administra
tion reflects the value of the activities to be implemented. The 
available resources include a competitive advantage over oth
er tourism activities and the strong values   of a given cultural
tourist attraction.

Cultural event tourism is recognized as the world’s largest 
and fastest growing tourism industry. The involvement of the 
local population in locally organized cultural events should be 
maximized.

Culture plays an important role in the economy as the tran
sition from industrial production to cultural production takes 
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place. Cultural events and festivals play a major role in the 
economy and the tourism industry in general. Cultural events 
and heritage tourism are used as a tool for economic develop
ment. It ensures economic growth by attracting culturally mo
tivated visitors from outside the region of the host community.

The role and function of cultural events is crucial in the 
decisionmaking process of tourists. A chain of purposefully 
planned, time and space activities is an essential program 
that has a crucial impact on tourist decisions. The diversity of 
measures and, consequently, the high rate of tourist flows will 
become a contributing factor to the socioeconomic develop
ment of the region.

DodoTchumburidze,
Ph.D. in Art Management 

Shota Rustaveli theatre and Film Georgia state university
Associated Professor at Art Management, Art Sciences, 

Media and Management Faculty

THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN 
STRENGTHENING CULTURAL ORGANIZATIONS

In the presented topic “The role of the private sector in 
strengthening cultural organizations” is discussed the speci
ficity, scale and ability to manage the attitudes of target 
groups of cultural organizations. Among organizational re
sources finding and managing financial resources in a timely 
manner is especially important for the implementation of a 
creative idea and resultoriented action. Taking care of this 
issue is the prerogative of the cultural field manager, who may 
lead this issue himself or delegate within a specific position in 
the organization. Outcomeoriented cooperation with the rep
resentatives of the private sector is based on the persuasive 
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communication of the representative of the cultural organiza
tion and the expectations related to the quality of the product.

Successfully negotiating with a potential sponsor depends 
on the cultural sphere manager’s vision, experience and ability 
to show the entrepreneur / businessman the benefits gained 
in return for financial support for a particular product / project.    

In the topic is discussed specific projects in the field of 
culture, including “Tsikara  Museum in Museum”, which was 
presented at the Frankfurt Book Fair in 2018 as part of the pro
gram of the guest of honor of Georgia as a result of finan
cial support from budget organizations and the private sector. 
The development and advancement of cultural organizations 
in Georgia depends significantly on the country’s priorities, 
the amount of funds allocated from the state budget. It is also 
noteworthy the role of the private sector in supporting cultural 
organizations, which in the long run has a positive impact on 
development of the cultural sphere.




