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cifruli Teatri saqarTveloSicifruli Teatri saqarTveloSi

	 3 gv. 

გლობალური პანდემიის პირობებში 
თეატრის გამომსახველობითი ფორმებისა 
და პრაქტიკული განხორციელების  
დომინანტური ხერხების ფუნდამენტური 
გადაფასება  მოხდა. XXI საუკუნეში, ერთობ 
პოპულარულმა ტექნოლოგიებმა, პანდემიის 
პირობებში მეტი დატვირთვა და მნიშვნელობა 
შეიძინა. ონლაინ სივრცემ  მთელი მსოფლიო 
მოიცვა. სალექციო თუ საკონფერენციო 
აუდიტორიები ონლაინ ჩართვებმა  
ჩაანაცვლა, ერთი სიტყვით,  ციფრულმა 
მედიამ ადამიანებთან ურთიერთობაში  
მთავარი ადგილი დაიმკვიდრა. ცვლილებები 
განიცადა თეატრალურმა ხელოვნებამაც, 
რომლის ძირითადი თვისება მაყურებელსა 
და მსახიობს შორის ცოცხალი კომუნიკაციაა. 
მაყურებელსა და მსახიობს შორის გაუცხოებისა 
და  კავშირის გაწყვეტის თავის არიდების 
მიზნით, თეატრალურმა კოლექტივებმა 
მაყურებელთან ურთიერთობის ახალ 
ფორმებს  მიმართეს. ერთი მხრივ, გაარღვიეს 
სივრცეები, შენობებიდან გარეთ გამოვიდნენ  
და სხვადასხვა ალტერნატიული ადგილების - 
სასაფლაოების, გოლფის მოედნების, შენობის 
გარეთა ფასადების, ნაგავსაყრელების და 
ა.შ ათვისება დაიწყეს, ხოლო მეორე მხრივ,  
მაყურებელთან ურთიერთობის მედიუმად 
ციფრული ფორმატი გამოიყენეს.  

პირველი პროექტი, რომელიც ციფრულ 
ფორმატში განხორციელდა, იყო „პიესების 
ონლაინ კითხვა“, რომლის იდეა და შემდგომში 

სოციალურ სივრცეში ონლაინ პლატფორმის 
აწყობა-განხორციელება ეკუთვნოდათ 
თეატრალური უნივერსიტეტის სარეჟისორო 
ფაკულტეტის სტუდენტებს (ქეთევან სამხარაძე 
და დავით თარბა). პროექტის მთავარი 
მამოძრავებელი მიზანი სტუდენტებისთვის   
ქართული თანამედროვე დრამატურგიის 
პრეზენტაცია იყო,  ამის მაგალითზე  ორი პიესის 
დებიუტი შედგა.  ერთ-ერთი პიესა მსახიობ  ანა 
სანაიას ეკუთვნის (პიესა - „შემდეგი გაჩერება 
„დიაგონალი“, რეჟ.: ქეთევან სამხარაძე),  ხოლო 
მეორე ტექსტის ავტორი რეჟისორი გურამ 
მაცხონაშვილია (პიესა - ASAP რეჟ: დავით 
თარბა).  

ციფრულ ფორმატს, ისევე როგორც 
ნებისმიერ მოცემულობას, თავისი სტრუქტურა 
გააჩნია.  პიესის კითხვის შემთხვევაში 
კი განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 
დრამატურგიას, ანუ ტექსტის აგებულებას. 
ტექსტმა, რა თქმა უნდა,  შესაძლებელია 
ადაპტირება განიცადოს  ონლაინ სივრცეში,  
მაგრამ, ამავე დროს, სასურველია,  პიესები 
სპეციალურად მედიუმისთვის, ანუ ციფრული 
ფორმატისთვის იწერებოდეს, ვინაიდან 
ავტორები წერის პროცესში გაითვალისწინებენ 
ონლაინ პლატფორმის სპეციფიკას. 

   „პიესების ონლაინ კითხვის“ მაგალითზე, 
ჩვენ გვაქვს ორი არსობრივად განსხვავებული 
ტექსტი  - „შემდეგი გაჩერება დიაგონალი“ ( 
მსახიობები: სოფო ლეჟავა, ნიკუშა ფაიქრიძე, 
ანკა დიდმანიძე, ბექა ლემონჯავა) და “asap” 
(მსახიობები: I კურატორი - ანი იმნაძე; II 
კურატორი - მარიამ ჯოლოგუა; III კურატორი - 
ნინო კასრაძე; Tsira - ეთო (ცოი) ალექსაშვილი). 
პირველ შემთხვევაში, ტექსტი არ პასუხობდა 
ონლაინ ფორმატს. მეორე შემთხვევაში კი, 
პიესის კონსტრუქციაში იგრძნობოდა მეტი 
პერსპექტივა, რომ ტექსტი მორგებოდა 
ონლაინ სპეციფიკას, ვინაიდან, პიესის 
ავტორის ინსპირაციის წყაროს წარმოადგენდა 
სოციალურ ქსელში გავრცელებული  თამაშის 
- „ლურჯი ვეშაპის“   მასობრივი კონსპირაცია. 
ორივე პიესას თან ახლდა ვიზუალური მასალა. 
მაგ., პიესა „asap”- ში გამოყენებული იყო  
(მხატვარი - ბექა ჩხაიძე) ბუნებრივი სინათლის, 
მზის სხივების დახმარებით გადაღებული 
სურათები, რომლებიც შემდგომში ტექსტთან 
ერთად სინთეზირდებოდა  და ამის შემდეგ 
იქმნებოდა ანიმაციური კადრები.
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2 gv.

	

	 4 gv. 

საინტერესოა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია  
ციფრულ მედიუმში პლატფორმის 
არქიტექტურა? 

შემოქმედებითი ჯგუფის პრეროგატივაა 
სივრცეში სივრცის შექმნა; ამ შემთხვევაში 
თითოეული მონაწილის შეკრების ადგილი - 
აპლიკაცია zoom-ი იყო, რომელმაც შეითავსა  
თეატრალურ სივრცეებში  არსებული ე.წ 
სამაგიდო რეპეტიციების ადგილი. აქ უკვე 
მსახიობს უწევს აითვისოს საოპერატორო 
ხელოვნება, სადაც მან დამოუკიდებლად 
უნდა აკონტროლოს  ოთკუთხედ ჩარჩოში  
გამოსახული  კადრები. ასევე მან უნდა 
შეითავსოს  სცენოგრაფის ფუნქციაც, რადგან 
შეუსაბამოს მის გარშემო არსებული მოქმედების 
ადგილი ამოცანას და ამავე დროს, ყურადღება 
მიაქციოს  განათების ხელოვნებასაც, რომელიც 
შეძლებს კონკრეტულ მომენტში არსებული 
განათების  დარეგულირებას.   

პიესების კითხვის გარდა, შემოქმედებითმა 
ჯგუფებმა ახალი ფორმის ძიება დაიწყეს, 
რაც გულისხმობდა პანდემიის პირობებში, 
სპეციალურად ონლაინ  რეჟიმისთვის 
შექმნილი სპექტაკლების დადგმას.  ამასთან 
დაკავშირებით, მოვიყვან  რამდენიმე 
მაგალითს   ექსპერიმენტული პროექტიდან 
„ციფრული თეატრალური ფესტივალი“, 
„MOOZ-ART“, რომელიც შემოდგომაზე 
ჩატარდა ღია ცის ქვეშ, კაჭრეთში,  სასტუმრო 
„ამბასადორის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე და 
მასში მონაწილეობას იღებდა 5 შემოქმედებითი 
ჯგუფი, 5 სპექტაკლით. ეს გახლდათ: დავით 
კლდიაშვილის - უბედურება; ეჟენ იონესკოს - 
ორთა ბოდვა; სარა კეინის - ფედრას სიყვარული; 
კობო აბეს - ჯოხადქცეული ადამიანი; ჟან-
პოლ სარტრის - NO EXIT (ცხრაკლიტული).  
პროექტის იდეა და ორგანიზება  მსახიობ ანა 
სანაიას  და მოზარდ მაყურებელთა თეატრს 
ეკუთვნის.  გარემოზე რეფლექსირებული 
ფესტივალის კონცეფცია პროცესირდა მოძრავი 
ტრაექტორიის საშუალებით, რამაც ხელი 
შეუწყო სპექტაკლების ჩვენებას ლაივ სტრიმის 
მეშვეობით.  დღეს  ციფრული მედიუმი, როგორც 
აღვნიშნე,  მთავარი გმირის როლშია, რომელსაც  
ყველაზე მკაფიოდ შეუძლია გამოსახოს 
არსებული რეალობა, შესაბამის დროსა და 
გარემოში, შემოქმედებითმა ჯგუფებმა კი 
მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ სპექტაკლის 
მხატვრულ მხარეს, გაითვალისწინონ ციფრულ 
ფორმატში  ტექნიკური, სივრცობრივი 
მუშაობის სპეციფიკა და ტექსტობრივი მასალის 
ადაპტირების საკითხი.

 აღნიშნული სპექტაკლების მაგალითზე 
შესაძლებელია განვსაზღვროთ, თუ რამდენად 
საინტერესო იყო რეჟისორთა მიერ შერჩეული 
მოქმედების  ადგილმდებარეობა და ონლაინ 
ფორმატისთვის დამახასიათებელი სივრცის  
გარღვევის  პერსპექტივა. 

ფესტივალზე წარმოდგენილი ერთ-
ერთი პროექტიდან - დავით კლდიაშვილის 
„უბედურებაში“ რეჟისორ საბა ასლამაზიშვილის 
სივრცობრივი პერსპექტივა ონლაინ ფორმატის 
არსს ასახავს. სპექტაკლის მიმდინარეობისას 
თითოეული მსახიობი, რომლებიც 
რეჟისორმა სხვადასხვა ადგილებზე - დიდ 
ფართობზე განათავსა, ერთმანეთთან მჭიდრო 
კომუნიკაციის დამყარებას ახერხებდნენ. 
რეჟისორმა გადაწყვიტა,  სპექტაკლში, 
პანორამული ხედის ესთეტიკა შემოეტანა. 
ამ შემთხვევაში,  რეჟისორს  ესაჭიროებოდა  
ოპერატორის ხელოვნების უკეთ გააზრება, 
ანალიზი. თავად ოპერატორი კი, ისევე, 

როგორც რეჟისორი,  პროექტის თანაავტორია, 
რომლის აღქმა და შეგრძნება აისახება ეკრანზე. 
შესაბამისად, რეჟისორისა და ოპერატორის 
ხელშია ვირტუალური და მატერიალური 
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3 gv.

	
	 5 gv. 

`name~ - zaza xalvaSi`name~ - zaza xalvaSi

ქსოვილის ერთმანეთთან თანხვედრაში 
მოყვანა. 

მოქმედების ადგილის შერჩევაში სრულიად 
განსხვავებული იყო კოკო როინიშვილის 
სპექტაკლი „ორთა ბოდვა“. თუ საბა 
ასლამაზიშვილმა „უბედურებაში“ ლოკაციის 
ადგილები გაშალა, სპექტაკლ „ორთა ბოდვაში“  
მოქმედება ერთ ადგილზე  ვითარდებოდა და 
მხოლოდ ერთ კადრზე  ხდებოდა ფოკუსირება, 
რაც ოპერატორს  შედარებით უიოლებდა  
მუშაობას.   

 ფესტივალზე განხორციელებული ერთ- 
ერთი სპექტაკლიდან, რეჟისორმა  გიორგი 
ჩალაძემ  სპექტაკლ „ცხრაკლიტულში“ (NO 
EXIT), ონლაინ მაყურებელი წარმოდგენასთან 
ერთად გადაღების პროცესის მონაწილეც 
გახადა. მან სპექტაკლის ჩვენების დროს 
ოპერატორების მუშაობის პროცესიც ასახა. 
მაყურებელმა იხილა „ეკრანი ეკრანში“, რაც 
გულისხმობდა სპექტაკლის ერთ-ერთი  
მოქმედი პირის მიერ მაყურებლის გადაღებას 
და მის ჩვენებას დიდ ეკრანზე.                                                                 

შედარებისთვის ვიტყვი, რომ განსხვავება 
ადგილზე ნანახ და ციფრულ მედიუმში 
წარმოდგენილ სპექტაკლებს შორის 

საკმაოდ შესამჩნევი იყო. ცოცხლად 
ნანახი წარმოდგენები  გაცილებით დიდ 
შთაბეჭდილებას ახდენდა, ვიდრე ციფრული 
ვერსიები, რაც განპირობებული იყო იმით, 
რომ რეჟისორებსა და ოპერატორებს შორის 
საკმარისი კომუნიკაცია ვერ შედგა, ვინაიდან 
ოპერატორები სისტემატურად არ ესწრებოდნენ 
სარეპეტიციო პროცესს. ამიტომ დაიკარგა 
გარკვეული ნიუანსები სპექტაკლების ციფრულ 
ვერსიაში, რაც ცოცხლად ნახვის შემთხვევაში 
უფრო თვალსაჩინო იქნებოდა.   

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ ციფრული 
თეატრის ფორმატმა მაყურებელთან 
კომუნიკაციის დამყარების ახალი ხერხები 
შემოგვთავაზა, რამაც მაყურებლის ინტერესი 
გამოიწვია, ამის გათვალისწინებით სრულიად 
შესაძლებელია, რომ მომავალშიც მოხდეს ამ 
კუთხით მუშაობის გაგრძელება, კვლევითი 
სწავლების მეთოდიკის შექმნა და ამის 
საფუძველზე პროფესიული თეატრალური 
ჯგუფების ჩამოყალიბება.    

sofo nadibaiZesofo nadibaiZe

თეატრმცოდნეობის მე-4 კურსის სტუდენტი

„...და სული ღვთისა იძვროდა წყლებსა ზედა...“
ძველი აღთქმა, დაბადება, 1:2

გარკვეულწილად, თანამედროვე ქართული 
კინემატოგრაფი ოთხმოცდაათიანების 
შემდეგ ჩიხშია, რადგან ვერ უპოვია ის 
განსაკუთრებული თვითგამოხატვის ხერხები, 
რომლებიც, მინიმუმ, რამდენიმეწლიან 
მიმდინარეობას მაინც შექმნიდა (ევროპული 
კინოს მაგალითი რომ ავიღოთ). ყურადღება 
გადატანილია პოსტ-საბჭოთა რეალიზმის 
კვლევაზე და ჩვენ გარშემო, უმეტეს წილად 
(არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობ ამას 
დაკნინების მიზნით), გვხვდება მელანქოლიით, 
ცივი პალიტრით სავსე პეიზაჟები, ან ახალი 
თემის ძიებაში დაკარგულები ვერ ცდებიან 
ზედაპირულობას და ფსევდო-ეპატაჟურობის 
კლიშით იფარგლებიან.

ზაზა ხალვაში სერიოზულ სირთულეებს 
შეეჭიდა ფილმ „ნამეში“, იდეურადაც და 
ტექნიკურადაც. იგი მაქსიმალურად გაექცა 
„პოსტ-საბჭოურ ჩარჩოებს“ და შექმნა „ნამე“, 
რომელიც შეიძლება მისი კინოშემოქმედების 

ღირსეულ დაგვირგვინებადაც კი მივიჩნიოთ. 
„ნამეს“ მთავარი ხიბლი მის ვიზუალურ 

ნარატივშია - მომაჯადოებელი ფერთა 
პალიტრა და სიმბოლოებით დატვირთული 
კადრები, რომლებიც ფერწერულ ნამუშევრებს 
მოგვაგონებს (განსაკუთრებით, სადაც თეთრი 
კოის თევზი ფილმის მთავარი გმირია 
ნამესთან ერთად). ეს ყველაფერი კი გიორგი 
შველიძისა და მამუკა ჩხიკვაძის შთამბეჭდავი 
საოპერატორო დუეტის დამსახურებაა. 

ისტორია რეალური ამბითაა შთაგონებული 
- მკურნალმა გოგონამ სიყვარულის გამო 
თავისი საქმე - რიტუალის ერთგულება და 
მზრუნველობა მიატოვა. ზაზა ხალვაში, 
რომელმაც რეჟისორისა და სცენარისტის ორმაგი 
პასუხისმგებლობა იტვირთა, მაქსიმალურად 
შეეცადა, რომ  თავის ფილმში ეს თემა გაეშალა. 

სიუჟეტი მაღალმთიან აჭარაში, ტრადიციულ 
ოჯახში ვითარდება - თანამედროვე 
ცივილიზაციას თითქმის მოწყვეტილი ოჯახი, 
ფაქტობრივად, დაშლილია. გოგონა ცისნამე, 
მეტსახელად ნამე ერთადერთია, ვინც მოხუც 
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მშობელთან საცხოვრებლად არის დარჩენილი. 
ნამე მამას რიტუალისა და სიწმინდის 
შენარჩუნებაში ეხმარება. გოგონა უკვდავ თევზს 
უვლის, რომელიც თავისმხრივ, ბუნებრივ 
წყალს სამკურნალო თვისებებს აძლევს.  ნამე 
ამ წყლით ხალხს კურნავს და ამიტომ, ის 
არის „სხვა“, ყველასგან გამორჩეული; მასზე 
და მის შესაძლებლობებზე ხმები დადის. 
თუმცა ირკვევა, რომ  ეს „დაკისრებული 
მისია“ ნამეს დიდად არ იზიდავს და 
მამის საქმის გამგრძელებლის სტატუსი, 
ფაქტობრივად, ძმებმა „შეაჩეჩეს“. სამივე ძმა 
რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან: 
ერთი  ქრისტიანი მოძღვარი - მამა გიორგი 
ქრისტიანულ ეკლესიას აშენებს; მეორე, ალი, 
მოლად იქცა და სოფლის მეორე ბოლოში 
მეჩეთის მშენებლობით არის დაკავებული; 
მესამე ძმა კი ათეისტი მასწავლებელია, 
რომელიც ერთადერთ მოსწავლეს ამეცადინებს. 
ათეისტი მასწავლებლის მიერ ერთ-ერთ 
გაკვეთილზე ფილოსოფიურ-მეცნიერულად 
ახსნილი აზროვნების სამი ასპექტი პერსონაჟთა 
პორტრეტებში ვლინდება: თითოეული 
შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც - 
მეცნიერული, რელიგიური და პოეტური, 
„ხოლო მითი, - ფილმის მიხედვით, - არის 
სამივენაირი...“. ამრიგად, სურათში მულტი-
კულტურულ-რელიგიური ატმოსფერო 
დაიხატა, თუმცა ისე, რომ არც ერთი მხარე, 
რეჟისორის მხრიდან არ იქნა შეურაცხყოფილი; 
სამივე ასპექტი, თითქოს, მოულოდნელად და 
თანდათან ქმნის ჰარმონიას. ეს ყველაფერი კი 
თევზისა და  წყლის დამსახურებაა, რადგანაც 
მის სიწმინდესა და „არაამქვეყნიურობას“ 
სამივე ძმა თანაბრად აღიარებს და მოწიწებით 
ეპყრობა.

ვაჟებიდან არცერთი არ აკითხავს მამას, 
ერთმანეთსაც კი არ ეკონტაქტებიან, ბერიკაცს 
კი ენატრება შვილები, უნდა ერთიანობა. 
მამათა და შვილთა მარადიული „ბრძოლისა“  
და გაყოფილი სამყაროების პრობლემა აქაც 
ვლინდება. თითოეული მათგანი საკუთარ 
სამყაროშია გამოკეტილი, მისდევს იმას, რისი 
რწმენაც აქვს. სხვათა შორის, განსხვავებული 
შეხედულებები და რწმენები ოჯახში არც 
ერთხელ არ ხდება კონფლიქტის მიზეზი, 
სუფევს ჰარმონია, ოჯახის ერთიანობა 
მოულოდნელად შეიკვრება ქართულ სამხმიან 
სიმღერაში... თუმცა „ყველას მაინც თავისი გზა 
მოსწონს“. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ისინი 
გაექცნენ მამის დამხმარის მოვალეობის როლს, 
რასაც ერთ ეპიზოდში ბერიკაცი აყვედრის 
კიდეც. შვილების რწმენა და დამოკიდებულება 
ამ ყველაფრისადმი თითქოს ცალმხრივია, დის 
ხელით მიტანილ  წყალს სვამენ და იპკურებენ, 
რადგან სჯერათ მისი განსაკუთრებული ძალის. 
ბოლოს და ბოლოს, ამ წყლით ხომ გოგონამ 
უსულო კაცის გონზე მოყვანა მოახერხა.

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ფილმში ნამეს 
სამკურნალო თვისებებზე მეტად ყურადღება 
გადატანილია წყლისა და რწმენის ფაქტორზე, 
თუ რა სასწაულებს ახდენს ის. აქ ორმაგი კოდია 
ჩადებული - ავტორი, ჩემი აზრით, არ უარყოფს 
იმ ფაქტს, რომ მკურნალი წყალი, როგორც 
ასეთი, ნამდვილად არსებობს, მაგრამ მასთან 
ერთად, თვალშისაცემია რწმენა მისდამი, 
ზოგადად ჭეშმარიტი რწმენა, რომელიც ძალას 
აძლევს ადამიანს და სასწაულებს ახდენს. 
ამ თემასთან დაკავშირებით, საინტერესო 
დიალოგი იმართება ალისა და ნამეს შორის, 
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როდესაც ეს უკანასკნელი ძმას მშენებარე 
მეჩეთში ეწვევა. ბერიკაციც და თევზიც 
ავად ხდებიან და, მიუხედავად იმისა, რომ 
„სასწაულების მოხდენა“ შეუძლიათ, მაინც 
„მეცნიერული“ მკურნალობა ესაჭიროებათ. 
„ადამიანი და თევზი არაა ერთი და იგივე. სხვა 

და სხვა მოპყრობა სჭირდებათ“ - ამბობს ალი. 
გოგონა თავს იმართლებს, რომ მას ამ საქმეში 
უბრალოდ დამხმარის ფუნქცია აკისრია. ამ 
ეპიზოდშიც ჩანს, რომ მისი ბედი არა საკუთარმა 
არჩევანმა, არამედ, მხოლოდ და მხოლოდ  
გარემო ფაქტორებმა განაპირობეს. ამიტომაცაა, 
რომ ძმის შეკითხვაზე - მოგწონს თუ არა შენი 
ცხოვრება, არ იცის რა უპასუხოს. გგონია, 
მართლა წყალმა მოარჩინა? - ირონიულად 
კითხულობს ალი - ნამე დარწმუნებულია, რომ 
ამას არ აქვს მნიშვნელობა და თუ ადამიანს 
ჰგონია, წყალმა გამოაკეთა, ამაში ცუდს 
ვერაფერს ხედავს. ალის ეს არგუმენტი თავის 
მოტყუება და ცოდვა ჰგონია. „აქ მოსულიც თავს 
იტყუებს?“ - ეკითხება გოგონა საბოლოოდ ძმას, 
პასუხს კი ვერ ღებულობს.  

მკურნალი წყალი, რა თქმა უნდა, არსებობს 
ამქვეყნად; მაგრამ, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 
ადამიანის რწმენას ნამდვილად სასწაულების 
მოხდენა შეუძლია. სხვისთვის ამის 
დასამტკიცებლად მას არ სჭირდება ყოველდღე 
ღვთის სახლში სიარული - ნამდვილი 
მორწმუნე არ იტყუებს თავს ტაძარში მისვლით 
და ამით თავისი რწმენის ვალიდაციას 
არ ცდილობს. ნამემ იცის, რომ ადამიანი 
მხოლოდ მატერიალურში არ უნდა ეძიებდეს 

ჭეშმარიტების ნაპერწკალს. მიუხედავად 
ყველაფრისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
ნამეს არ აურჩევია ეს განსაკუთრებულობა. 
საპასუხისმგებლოა ის საქმე, რაც მას აკისრია 
- მოუაროს განსაკუთრებულ თევზს, მისი 
წყლით უმკურნალოს ხალხს და ყოველღამე 

განსაკუთრებული რიტუალის დროს 
ღვთიური ცეცხლი აანთოს მამასთან ერთად; 
ნამემ უნდა შეინარჩუნოს და გააგრძელოს 
ეს ტრადიცია, შესაბამისად თავის „არსს“ არ 
უნდა უღალატოს, რადგანაც ამ მარტოობას 
თავგანწირვა სჭირდება. გოგონას არ უნდა 
იყოს „სხვა“. მაქსიმალურად შეუზღუდეს 
თვით-გამოხატვისა და ინდივიდუალური 
განვითარების გზები - არანაირი პროფესიული 
განათლება, პირადი ცხოვრება... თევზივით 
„მიაჩვიეს მარტოობას“ (ამ საკითხს მხოლოდ 
ალი განიცდის). ამიტომაც არის, რომ ნამეს 
თავად უწევს საკუთარი გზის პოვნა, ეკალ-
ბარდებში გზის გაკვლევა - ქალაქში პურისა 
და სხვა საჭირო პროდუქტ-ნივთების ყიდვისას 
ნელ-ნელა „ეპარება“ მატერიალურ ვნებებს: 
პომადა, თვალის ჩრდილები (ამ ეპიზოდში 
საინტერესოდ არის კომპოზიცია აგებული 
- ზემოდან ვუყურებთ არჩევის პროცესს). 
ამასთან ერთად, სიყვარული მისთვის ახალი 
სამყაროს აღმოჩენის ტოლფასი ხდება. მოკლედ, 
გოგონა იხიბლება და ეტანება „ქვედა სამყაროს“ 
ცდუნებას.

როგორც, აღვნიშნეთ, ზემოთ ნახსენები სამი 
ტიპის აზროვნების განსხეულებას ფილმის 
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გმირებში ვხვდებით. პოეტური აზროვნების 
პერსონაჟი კი შემოდის მერაბის სახით, 
რომელსაც ასევე კურნავს გოგონა მცირე 
ავტო-ინციდენტის შემდეგ და მათ შორის 
წარმოიქმნება სიყვარულის მორიდებული, 
უხერხული და მოკრძალებული ნაპერწკალი. 
მერაბი დაახლოებით ხვდება ნამეს სამყაროს, რაც 
ვერ მოახერხა გოგონას წინათაყვანისმცემელმა, 
რომლის შესახებაც მამისგან ვიგებთ - მან ნამეს 
რეალურ არსს ვერ გაუგო, არ იცოდა წყალიო... 
„შენ ნუ გეშინია, გავა დრო და მიეჩვევი, 
თევზიც მიეჩვია, მარტოა და მაინც ცოცხლობს. 
რაც მახსოვს, სულ ერთია... არც იზრდება, არც 
ბერდება, მეორე არასდროს ჰყოლია“ - გვესმის 
ბერიკაცის შეგონება, ამის საპირისპიროდ კი 
ალის დარიგება გვახსენდება - „ადამიანი და 
თევზი არაა ერთი და იგივე“. ნამე არჩევანს 
აკეთებს - ის გადაწყვეტს, რომ ვიწრო აუზიდან 
ამოიყვანოს თევზი და დიდ ტბაში გაუშვას.

ნამეს მხრიდან ამ გადაწყვეტილების ფაქტს 
ფილმში არაერთი მნიშვნელობა აქვს: პირველ 
რიგში, გვახსენდება, ბერიკაცის საუბარი: „[...] 
არაა გასაკვირი? უკვე ჩვენიც აღარაა [წყალი/
თევზი] - ჩვენს ეზოშია, მაგრამ ჩვენი არ 
არის. ყველასია, მთელი სოფლის, მე და შენ 
ვდარაჯობთ მარტო და ესაა“. ის ფაქტი, რომ 
თევზს, ქრისტიანობის სიმბოლოს და ქრისტეს 
ერთგვარ სახეს უშვებს ტბაში, ნამე ამით 
კეთილშობილ საქციელს ჩადის, რადგან მას 
ყველასთვის ხელმისაწვდომს ხდის, აბრუნებს 
მას ბუნებრივ საარსებო გარემოში. შესაბამისად, 
ეს თეთრი არსება შეძლებს დაუბრუნდეს 
თავის პირველად, აუთენტურ მდგომარეობას 
- შეურყვნელ ატმოსფეროს და ასეთ ფორმაში 
მასთან მისვლას, შეხებას ნებისმიერი შეძლებს 
- შეხვდება და შეიმეცნებს მას ისე, როგორც 
თავად ძალუძს და არა „მესაიდუმლის/
შუამავლის“ დახმარებით („მოწყალე ღმერთი 
ერთია - ხან წვიმაა, ხან დარი...“).

თეთრი კოის თევზი (რომელმაც უვნებლად 
მიიღო მონაწილეობა ფილმის გადაღებაში ) 
ქართული გარემოსთვის ერთგვარად უცხო და 
ეგზოტიკური არსება გახლავთ, რადგან მისი 
სახეობის სამშობლო აღმოსავლური სამყაროა. 
აჭარის მაღალმთიანი დასახლებისთვის უცხო, 
თუმცა ფილმისთვის ასეთი ლოგიკური არჩევანი 
ქრისტიანულ სიმბოლიკასთან ერთად, მისი 
წარმომავლობა თემის კოსმოპოლიტანობასა 
და კულტურათა მოულოდნელ სინთეზს ქმნის. 
ასევე კარგი იქნება, თუ ამ თეორიასა სამყაროს 
ორბუნებოვნების კონცეფციის აღმოსავლურ 
გააზრებასაც მივცემთ - ინი და იანი. თევზი და 
ნამე ერთ მთლიანობას ქმნიან, ინისა და იანის 

დუეტს წარმოადგენენ - გოგონა შავშია ჩაცმული, 
თევზი კი თეთრია. თევზის გათავისუფლებით 
ტრადიცია ოფიციალურობას კარგავს, მაგრამ 
ისინი მაინც არ შორდებიან ერთმანეთს. ნამე ამ 
აქტის წინ ლითონისგან დაწნულ და ჩარჩოში 
ჩასმულ თევზის გამოსახულებას კედელზე 
კიდებს -  თევზის იდეასა და სიმბოლოს ტოვებს 
ოთახში, ხოლო „პირველწყაროს“ ბუნებრივ 
წიაღში აბრუნებს. ამით საკუთარ თავსაც 
ათავისუფლებს და დიდი ცვლილებებისკენ 
დგამს ნაბიჯს: პირველ რიგში, საკუთარ თავში, 
ხოლო შემდეგ უკვე - მასთან დამოკიდებულ 
მოვლენებში.

მეტად სავარაუდოა, რომ თევზის გაშვების 
შემდეგ, ნამე ახალ ცხოვრებას დაიწყებდა, 
მაგრამ ავტორმა აქაც არ დაგვიტოვა 
ერთმნიშვნელოვანი პასუხი, რადგან ნისლით 
მოცული ტბა, რომელიც გამოსახულებას ნელ-
ნელა ფარავს და ნამეს სხეულის სილუეტი 
გარემოს ერწყმის, იმ ვერსიასაც გვიტოვებს, 
რომ ნამე თევზს შეერწყა, თევზთან ერთად 
გაუჩინარდა ტბაში. არაორდინარული 
მისტიკურობა ბოლომდე გვამყოფებს 
„ფენტეზსა“ და მითოსთან კონტაქტში.

რა თქმა უნდა, ნამესა და თევზის გარეშე 
რიტუალი მინიმუმ თავის სახეს დაკარგავდა 
და სულაც არსებობას შეწყვეტდა. რიტუალებმა 
დროთა განმავლობაში ცვლილება უნდა 
განიცადონ, ხოლო თუ ისინი ჭეშმარიტების 
სწორ გააზრებას ხელს უშლიან და ასევე, 
ეღობებიან პროგრესს, მაშინ უნდა აღიგავონ 
კიდეც პირისაგან მიწისა. პროგრესი ბუნებრივი 
მოვლენაა და რამდენადაც საშიშია, იმდენად 
საჭიროა. 

ავტორი ფილმს „კრავს“ - დასაწყისში 
ჩანჩქერიდან წარმოქმნილ მდინარეს 
გაურკვეველი დანამატი ერევა, ბოლოს კი 
ვხედავთ ტრაილერებს, რომლებიც გარემოს 
ავსებენ სამშენებლო მასალით. ეჭვგარეშეა, 
რომ მანქანები, ადრე თუ გვიან, ააღწევენ 
სოფელში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ნამემ 
დროზე „გადაარჩინა“ თევზი და დაუბრუნა 
საარსებო გარემოს, რადგან მისი ეზოს წყაროც 
დაბინძურდებოდა დროთა განმავლობაში და 
რიტუალის სიწმინდესაც აზრი დაეკარგებოდა, 
ასე რომ, მინდა დავიჯერო - ნამემ მაქსიმალურად 
სწორი არჩევანი გააკეთა - პიროვნულადაც და 
საერთო ინტერესებისთვისაც.

არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დავტოვოთ 
რეჟისორის განსაკუთრებული ხელწერა და 
შემოქმედებითი ჯგუფის მაღალპროფესიული 

	 8 gv. 
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მიდგომა ფილმზე მუშაობისას - ბატონი 
ზაზას, მისი გუნდისა და ლიტველების 
ტანდემმა საჭირო ნაყოფი გამოიღო, რადგან 
იდეამ ღირსეული ვიზუალურ-ესთეტიკური 
ნამუშევრით შეისხა ხორცი. მინიმუმამდეა 
დაყვანილი საუბარი. მაღალმთიანი გარემო 
სიჩუმის სამფლობელოშია ჩაძირული, მასთან 
კონტრასტს კი მშენებლობის ხმაური ქმნის. 

7 gv.

	

სოფლის სამყარო მაქსიმალურად ავთენტურ 
ხმებზეა დამოკიდებული, მუსიკა თითქმის 
არ გვხვდება. მისტიკასა და რეალობას შორის 
თითქმის ზღვარია წაშლილი და ხანდახან 
გვგონია, რომ სათავგადასავლო-ფენტეზის 
ჟანრს ვუყურებთ (თუ, მინიმუმ, ასეთ სტილში 
გადაღებას მიბაძავენ სხვა რეჟისორები, მაშინ 
აღარ მოგვიწევს ეფექტებით გაჯერებულ 
ბლოკბასტერებსა და ფანტასტიკური 
კინოსურათების შექმნაზე ვიდარდოთ). ზაზა 
ხალვაში რადიკალურ კონტრასტებს არ ქმნის, 
ის ჩუმად წარმოქმნის მიქცევასა და მოქცევას, 
სიჩუმის ესთეტიკით ლავირებს, მასზე აგებს 
კოსტრუქციას. ყველაფრის მთავარი სიმბოლო 
კი მაინც წყალია, როგორც სიცოცხლის საწყისი, 
ცვლილებებისა და სიყვარულის მომტანი 
სტიქია. „ნამე“ სწორედ ამ სიყვარულსა და 
ცვლილებებზე მოგვითხრობს. 

eTer farCukiZeeTer farCukiZe

კინომცოდნეობის მე-3 კურსის სტუდენტი

cudi zRaprebi - `ambavi mamaTa da SvilTa~cudi zRaprebi - `ambavi mamaTa da SvilTa~

ახალ საუკუნესთან ერთად, გაჩნდა ახალი 
აღმზრდელობითი მეთოდები, უნარები, 
რომლებიც თითქოს და მეტად ჰუმანური გახდა 
წინა პერიოდებთან შედარებით. მაგრამ მაინც 
რჩება მამათა და შვილთა კამათი, ინტერესთა 
კონფლიქტი, რომელიც აგერ უკვე ათასობით 
წელია თანსდევს კაცობრიობის ისტორიის 
განვითარებას. ძმებმა დამიანო და ფაბიო 
ინოჩენცოებმა ამ თემასთან დაკავშირებით 
გადაიღეს მეტად დისტოპიური ფილმი „ცუდი 
ზღაპრები“ (2020, იტალია, „Bad Tales“). სურათი 
აღწერს სამყაროს, სადაც ბავშვები მკაცრად 
აპროტესტებენ მშობლების ქმედებებს. მთავარი 
პერსონაჟებიც ბავშვები არიან - სხვადასხვა 
სოციალური ფენისა და ხასიათის.  

ფილმი, ძირითადად, სამი გმირის -  
დენისის, ჯერემიასა და ვიოლას გარშემო 
ტრიალებს. დენისი და ვიოლა მეზობლები 
არიან, რომელთა მშობლებიც მეგობრობენ, 
თითქოს ერთმანეთისაც ესმით, მაგრამ, 
სიუჟეტის განვითარების პარალელურად, 
ხვდები, რომ ეს ყოველივე ფარსია და თამაში. 
ისინი, როგორც ყველა სხვა, ზურგს უკან 
ლანძღავენ ერთმანეთს - მათი მეგობრობა კი 
მხოლოდ იმით არის განპირობებული, რომ 
ამ ორი ოჯახის უფროსები ბრუნო და პიეტრო 

თითქმის ერთმანეთის იდენტურები არიან 
-  გარეგნულადაც და ქცევითაც. პირველივე 
კადრებში, როდესაც ეს ორი ოჯახი ერთად ეზოში 
ვახშმობს, გვიჩნდება განცდა, რომ ოჯახური 
შეკრებაა და ძმები თავიანთი ოჯახებით 
საღამოს ერთად ატარებენ; მაგრამ შემდგომში 
ვიგებთ, რომ ეს ადამიანები მეზობლები არიან, 
რომლებსაც მხოლოდ ის ასულდგმულებთ, 
თუ ვისი შვილია ფრიადოსანი და ვინ არის 
წარმატებული სამსახურში. მათ სწორედ ეს 
მსგავსება აახლოებთ და თან აშორებთ კიდეც 
ერთმანეთისგან. მამების გაცხარებული ომის 
შემყურე შვილები კი პასიურ მდგომარეობაში 
ინაცვლებენ და ჯარისკაცებისთვის ომის 
იარაღები ხდებიან. ერთ-ერთი პირველი, 
ვისგანაც ამ ყოველივეს შესახებ აზრს ვიგებთ  - 
დენისია. ფილმის შუაში იგი მის მეზობელთან 
და სკოლის მებუფეტესთან - ვილმასთან 
საუბარში ბომბის შესახებ ჰყვება. საუბარში 
ირკვევა, რომ უბნის ასაფეთქებლად ემზადება 
და თან, მეზობელს აფრთხილებს კიდეც - 
უბანს განერიდონ იმ მიზნით, რომ არ სურს 
ახალშობილს რაიმე დაუშავდეს. მიუხედავად 
ამ გაფრთხილებისა, რომელიც მოსაუბრეში 
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	 10 gv. 

მცირეოდენ შიშსაც კი აღძრავს, სამწუხაროდ, 
ის მაინც არასერიოზულ გადაწყვეტილებად 
ჩაითვლება. ფილმში ერთ-ერთი გამორჩეული 
და გარიყული პერსონაჟი - ჯერემიაა, რომელიც 
მარტოხელა მამასთან, ამელიოსთან ერთად 
გარეუბანში ცხოვრობს - პატარა მიწის ნაკვეთზე, 
სადაც მათი საგვარეულო სახლია აშენებული. 
მამამისი შეძლებისდაგვარად ცდილობს 
ვაჟის გამხიარულებას, უფრო მეტიც - სურს 
ბედნიერ ადამიანად აღზარდოს. ამელიო ასევე 
ცდილობს მისი სიდუხჭირე და ფინანსური 
უუნარობა გადაფაროს თავისი ძველი 
დიდებით. ერთ-ერთ ეპიზოდში, როდესაც 
ჯერემია დაბადების დღეზე მიჰყავს, უყვება, 
თუ როგორ ეპატიჟებოდნენ მას სხვადასხვა 
წვეულებაზე და დაგვიანებით მისულს მაინც 
როგორ ხვდებოდნენ - მაინც როგორ უხაროდათ 
იქ შეკრებილთ მისი დანახვა.  

ტრიომ ერთგვარად მოახერხა და შეძლო 
კიდეც მშობლებისთვის ბუნტის მოწყობა... 
მშობლებისთვის, რომლებმაც შვილები, ერთი 
მხრივ, ბრძოლის იარაღად, ხოლო მეორე მხრივ, 
ოჯახური იდილიისა და ბედნიერების მაძიებელ 
საგნად გაიხადეს. ეს მშობლები ხომ, ერთი 
მხრივ, მკაცრები, მაგრამ „სამართლიანები“, 
მეორე მხრივ კი, ფსევდოდ ბედნიერები 
არიან. საერთო ჯამში კი, ისინი უბრალოდ 
სულელები იყვნენ, რომლებსაც სჯეროდათ, 
რომ მათ შვილებსაც იგივე რამ სურდათ 
რაც თვითონ. მათი აზრით ისინი ჭკვიანები, 

კომუნიკაბელურები და ბედნიერები უნდა 
ყოფილიყვნენ, სინამდვილეში კი ამბოხებული, 
ინტროვერტი და უბედური შვილები აღზარდეს, 
რომლებმაც უკან არ დაიხიეს საკუთარი ოჯახის 

გასანადგურებლად. ამ სურვილს მართლაც 
ადვილად განახორციელებდნენ, რომ არა ერთ-
ერთი გმირის, ჯერემიას ბიძაშვილის ზარი 
პოლიციაში ბომბის თაობაზე. ბავშვებს ეს 
ყოველივე, როგორც სასკოლო პროექტი, ისე 
ჰქონდათ შეფუთული. მაგრამ მართლაც ბომბი 
აღმოჩნდა, შემდეგ ჭორები მშობლებს შორის და 
დენისის დედის ეჭვი, რომელიც გამართლდა. 
ერთი შეხედვით, თითქოს ყველაფერი 
დასრულდა, თითქოს მშობლებმა შეძლეს 
და მოახერხეს კიდეც ბომბის აფეთქებისა და 
გადაგვარების საფრთხის თავიდან არიდება... 
ეს ყოველივეც მცირეწლოვანთა  მხრიდან 
ბავშვურ თამაშადაც კი ჩაითვლებოდა, რომ არა 
ფილმში დატრიალებული ახალი უბედურება 
- მასობრივი სუიციდი, რასაც მთელი 
უბნის ბავშვები ეწირება. ჯერემია გადარჩა. 
სავარაუდოა, რომ ეს საზარელი ქმედება, 
მათი მხრიდან ჩადენილი, არა უბრალოდ 
გართობა, არამედ - პროტესტი იყო მშობლების 
წინააღმდეგ. ეს იყო მიზანმიმართული ნაბიჯი, 
რომელიც ფილმში განზოგადებულ სახეს იძენს. 
ნათელია, ბავშვებს მობეზრდათ მშობლების 
სათამაშოებად ყოფნა, ყელში ამოუვიდათ 
იმ მექანიკურ არსებებად ყოფნა, რომლებმაც 
საკუთარი მფლობელისა თუ მეპატრონის 
იმედები ყოველთვის უნდა გაამართლონ... 
და რაც მთავარია, მათ გაუჩნდათ შიში, რომ 
ოდესღაც, ისინიც, სწორედაც რომ საკუთარი 
მშობლების მაგვარი არსებები გახდებოდნენ.

ამ საზარელი ინციდენტის ინიციატორი 
ფილმში, თითქოს ერთი შეხედვით,  არავინაა. 
მაგრამ, სიუჟეტის მსვლელობისას, მკრთალად 
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იჩენს თავს მასწავლებლის პერსონაჟი. 
ადამიანი, რომელმაც ბავშვებს ფეთქებადი 
ნივთიერების გაკეთება ასწავლა, შემდეგ კი 
ბოლო გაკვეთილზე ისეთი წამლის შესახებ 
საუბრობს, რომელსაც ადამიანი ფატალურ 
შედეგამდე მიჰყავს და თანაც საკმაოდ იაფია. 
საინტერესოა, რომ ამ გაკვეთილს  არ ესწრებოდა 
ჯერემია, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი 
მოსწავლეების უმრავლესობა -  მშობლებმა 
ისინი სკოლიდან გაიყვანეს და მასწავლებელსაც 
თითქმის კლასის მეოთხედთან მოუწია 
გაკვეთილის ჩატარება. აღსანიშნავია, რომ 
მასწავლებლის პერსონაჟი ფილმში იმდენად 
იშვიათად ჩნდება, რომ შეუძლებელიც კია 
იმის დადგენა, ჰქონდა თუ არა ამ ადამიანს 
სუიციდის თემაზე საუბრის მიზეზი, ან იყო 
თუ არა იგი ფსიქოლოგიურად დაავადებული 
პერსონა. საბოლოო ჯამში, მაყურებელს ხელთ 
რჩება დაუდევარი მასწავლებელი და მეამბოხე 
ბავშვები, რომლებმაც ეს ყოველივე არასწორი 
ფორმით გამოიყენეს.  

ზემოთ აღნიშული ვარაუდი  შეიძლება ვინმეს 
ზედმეტად გაზვიადებულადაც კი მოეჩვენოს  
და ჩათვალოს, რომ ეს უბედური შემთხვევა 
უბრალოდ უფროესების მხრიდან ბავშვებზე 
ცუდი გავლენის შედეგია, ისინი ხომ საკმაოდ 
პატარები არიან იმისთვის, რომ  რეალურად 
სიკვდილის სურვილი ჰქონოდათ. ამ ვარაუდის 
საპირწონედ, მოვიყვან ფილმის ერთ-ერთ ბოლო 
ეპიზოდს - დენისს მისი და ალესია დილის 
4 საათზე აღვიძებს, ისინი სამზარეულოში 
გადიან და მაყურებელი მსხვილი კადრით  
ხედავს ალესიას, რომელიც 
ცრემლიანი თვალებით, 
თითქოს სინანულითაც 
კი შესცქერის საკუთარ 
ძმას. თითქოს იცის, რომ 
მოკვდება, იცის რომ მის ძმას 
უკანასკნელად უყურებს, 
მაგრამ ისიც გააზრებული 
აქვს თუ რისთვის აკეთებს 
- აღარასდროს უყუროს, 
როგორ ცემს მამა დენისს, 
როგორ იწონებს მამამისი 
შვილის ნიშნებით თავს 
და ცრემლიანი თვალებით 
ეგებება სიკვდილს, როგორც 
ყველა დანარჩენი. დილის 4 
საათზე, მზის ამოსვლისას, 
ბავშვები მზეს უქრობენ 
მშობლებს, სამუდამოდ.

ფილმის ყურებისას მაყურებელზე იმდენად 
მოქმედებს სიუჟეტში განვითარებული ამბავი, 

რომ თითქოს, გვავიწყდება კიდეც ის მცირე, 
მაგრამ მნიშვნელოვანი დეტალები, რომლებიც 
მხატვრულად სურათს ასეთი სიმძაფრით 
აღგვაქმევინებს. თითქოს, ყურადღების მიღმა 
რჩება ის მწვანე, მჟავე ფილტრი, რაც მთელი 
ფილმის განმავლობაში რეფრენად გასდევს 
თითოეული კადრის აგებულებას. თითქოს, 
უმნიშვნელოა ის ჩაცმის სტილიც, რომელიც 
ასე ბუნებრივად ავლენს თითოეული 
პერსონაჟის ხასიათს, ან ყურადღების მიღმა 
გრჩება ის პატარა ამბები, ბავშვებს შორის რომ 
ვითარდება და საბოლოოდ ფილმის სიუჟეტის 
აგებულების ერთ-ერთი მთავარი ღერძი 
აღმოჩნდება. როგორც ჩანს, ძმებ დამიანო და 
ფაბიო ინოჩენცოების გამოცდილებას პოეზიასა 
და ხელოვნებაში უკვალოდ არ ჩაუვლია. 
როგორც ჩანს, მათ მართლაც შექმნეს ისეთი 
სურათი, რომელიც მცირე დეტალებისგან 
შედგება, როგორც კონსტრუქტორი, რომელიც 
ცალკე აღებული არაფერს წარმოადგენს, 
მაგრამ საერთო ჯამში ერთ დიდ მხატვრულ 
ტილოდ გვეძლევა. ესაა სურათი, რომელიც, 
შეიძლება კინემატოგრაფიისთვის, გარკვეული 
დროის შემდეგ, დაძველებულ და უგემოვნო 
ფილმების მაგალითადაც კი ჩაითვალოს, 
მაგრამ, ვფიქრობ,  იგი ნამდვილად დარჩება 
ისეთ კინონაწარმოებად, რომელიც არა ერთ 
მაყურებელს ისეთ საოცარ კინო აურას  და 
ესთეტიკას ჩამოუყალიბებს, რაც, საერთო ჯამში, 
ნამდვილი კინოკლასიკის აღქმისა და მისი 
შეფასებისთვის ასე რიგად მნიშვნელოვანია.

saba maxaraSvilisaba maxaraSvili

კინომცოდნეობის მე-3 კურსის სტუდენტი
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,,qarTuli Teatris enciklopedia~,,qarTuli Teatris enciklopedia~
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (#5_#10,2017; #1_#10, 2018; #1_#10, 2019; #1-#6 2020)

alibegaSvilialibegaSvili lela 
rodenis as. (30.X.1962, 
Tbilisi) _ msaxiobi.

Tbilisis #60 saS. sko-
lis sami klasis Semdeg, 
swavla paralelurad gaagr-
Zela Tbil. saxelmw. qo-
reogr. sasw-Si (ped-bi: v. 
metreveli, n. didebuliZe, 
T. vixodceva), romelic 
1980 daamTavra. amave dros, 

fortepianos sruli kursi gaiara Tbil. #13 musika-
lur skolaSi.

umaRlesi profesiuli samsaxiobo ganaTlebis 
misaRebad skolis merxidanve alalad miaSura ss-
Ti-s, magram moxda arcTu ise uCveulo kuriozi 
namdvili talantebis cxovrebaSi – pirvel wels 
ar miiRes: `...aravin gamiwia proteqcia da ar amiy-
vanes... im wels ayvanili 12 msaxiobidan, dRes mx-
olod erTi TamaSobs~…_ igonebda SemdgomSi a. (r. 
SatakiSvilis statiidan). amitomac aq swavlobda 
1986_86. misi pedagogi iyo  lili ioseliani, rom-
lis xelmZRvanelobiTac warmatebiT gamovida stu-
dentur speqtaklebSi: sakurso _ Seqspiris `qariSx-
ali~ (arielis roli), sadiplomo _ S. SamaniZis 
`Ria SuSabandi~ (magda).

SemoqmedebiTi wrTobis TvalsazisiT, meorekursel 
a-Tvis metad mniSvnelovani gamocdileba iyo,  rom 
s. farajanovma, romelic aRafrTovana misma aqtio-
rulma monacemebma, zedized or filmSi gadaiRo. es-
enia: `ambavi suramis cixisa~ d. WonqaZis moTxrobisa 
da xalxuri leqsis  _ `dedis tirilis~ mixedviT, 
reJ-bi: dodo abaSiZe da s. farajanovi (1984) da isev 
s. farajanovis, amjerad, dok. filmi _ `arabeskebi 
firosmanis Temaze~ (1985). Tematuri sizustisTvis, 
upriania aqve gavixsenoT n. xatiskacis filmi ̀ sibrZe 
sicruisa~ (1991), romelsac safuZvlad daedo s.s. 
orbelianis amave saxelwodebis cnobili Txzuleba 
da romelSic a. or rols (mocekvave gogona, Txa) 
TamaSobs. cxadia, l. ioselianisa da s. farajanovis 
Segirdoba a-sTvis iqca did skolad, romlis xvavr-
iel nayofs, unazesi qaluri xibliTa da RirsebiT 
damSvenebuls, ukve sami aTeuli welia imkis mad-
lieri mayurebeli.

institutis damTavrebisTanave, farajanovis utyu-
ari alRoTi frTaSesxmul a-ls, sulac ar gasWirve-
bia Tamamad SeeRo saxelovani rusTavelis Teatris 
kari da mayureblisa da presis gansakuTrebuli 
yuradReba umal moepovebina. Tanamedrove mkiTxvels, 
cxadia, trivialurad SeiZleba moeCvenos aseTi zog-
adi Sefaseba, magram, sabednierod, periodikam isic 
Semogvinaxa, Tu a-s warmatebul debiutSi (`meri 
popinsi~, 1987), xalas niWierebasTan erTad, ra 
aSkarad gamoikveTa nebismieri msaxiobisTvis esoden 

sasurveli plastikur-vokaluri monacemebic. ufro 
metic, pirdapir gamoiTqva SorsmWvreteluri varau-
di: `vfiqrobT, am axalgazrda msaxiobis monacemebi 
upasuxebs miuziklisTvis aucilebel moTxovnebs~ 
(l. wifuria).

momdevno, anu rigiT meore speqtakli (`sammagi 
siyvaruli~, 1988) namdvil RvTis wyalobad iqca 
a-sTvis: SemoqmedebiTad igi pirvelad Sexvda da 
samudamodac daukavSirda aRiarebul maestros _ 
r. sturuas. cnobilia, rom swored am ukanaskne-
lis erT-erTma Sedevrma (`kavkasiuri carcis wre~) 
Seacvlevina 12 wlis a-s samomavlo gegmebi (`...Cemi 
bavSvobis siyvaruli – baleti iyo. TiTqos ukve 
arCeuli mqonda gza, magram sadRac me-7_8 klasSi 
mivxvdi, rom mxolod cekviT, plastikiT ver gamovx-
atavdi sakuTar Tavs da sityva mWirdeboda...~). ase 
rom, maestro r. sturuas am Sexvedramdec hqonda 
Sesrulebuli Tavisi, rogorc vxedavT, gadamwyveti 
roli momavali msaxiobis cxovrebaSi, axla praqti-
kulad gadauSala mas saocnebo jadosnuri samyaro: 
a. `SesaniSnavad grZnobs Tavis sxeuls, utyuarad 
agnebs yvelaze momgebian xerxs Tavisi mediduri 
mSvenebisa da dinji, Tavdafasebuli Rirsebis sa-
demonstraciod... qarTulma sidarbaislem mis moZ-
raobas Tavdajerebuli mediduroba SesZina, qalurma 
Rirsebis grZnobam ampartavnoba mianiWa~ (T. boku-
Cava).

uaRresad nayofierad warimarTa am brwyinvale 
tandemis Semdgomi SemoqmedebiTi TanamSromloba _ 
momdevno 6 wlis ganmavlobaSi zedized ganxorciel-
da 7 Cinebuli speqtakli (`saSobao sizmari~, `cx-
ovreba sizmaria~, `makbeti~, `mere ra, rom svelia, 
sveli iasamani~, ̀ Sobis meTormete Rame, anu, rogorc 
geneboT~, `vanilis motkbo, sevdiani surneli~), ma-
gram, gadauWarbeblad unda iTqvas, legendarulad 
mainc iqca `maria kalasi. gakveTili~, romelic Cveni 
drois upirvelesi saopero momRerlis, RvTaebrivi 
(rogorc sicocxleSive uwodebdnen) maria kalasis 
xsovnas mieZRvna. aRiareba iyo sayovelTao _ presaSi 
gaCnda, arc meti, arc naklebi, ̀ oda maestros da mis 
udidebulesoba _ msaxiobs~. Tumca mxolod saTauri 
rodi iyo ase aRmatebuli, aramed saerTo Sefasebac, 
rom Seiqmna rusTavelis Teatris `morigi Sedevri, 
romelic Tamamad daudgeba gverdiT `kavkasiurs~, 
`riCards~, `yvaryvares~ (i. WumburiZe).

warmatebuli aRmoCnda TanamSromloba sxva re-
JisorebTanac da a-ma sabolood daikvidra saxel-
ganTqmuli rusTavelis Teatris wamyvani msaxiobis 
saxeli.

axla gTavazobT a-s Teatraluri rolebis, erTi 
SexedviT, mxolod sias (gnebavT, SemoqmedebiTi an-
keta davarqvaT amas), magram, tradiciulad mWle da 
mSrali rom ar gamogvivides enciklopediis speci-

	 12 gv. 
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fikuri artaxebiT isedac mWidrod Semosaltuli 
gvarebis, saxelebisa da TariRebis es Cveulebrivi 
nusxa, SevecadeT Segveqmna Taviseburi sainfor-
macio mozaika da iseTi ferebiTac dagvemSvenebina 

igi, rogoricaa, vTqvaT, mkvlevarTa ukve gamo-
qveynebuli da, rac mTavaria, saintereso naazrevi 
Tu TviT a-s emociuri da gulwrfeli Sefasebebi 
(cxadia, citatebis saxiT). yovelive es (nimuSebi 
ukve ixileT winamdebare statiis me-4_5 abzacebSi) 
udaod Seuwyobs xels, rom mkiTxvelis cnobiere-
baSi TandaTanobiT aikinZos erTob damaxasiaTebeli 
Strixebi rusTavelis Teatris kidev erTi SesaniSnavi 
msaxiobis SemoqmedebiTi portretis gamosaZerwad.

bunebrivia, es sia arc SeiZleba iyos sruli, rad-
ganac aseTi saxiT mxolod axla gamogvaqvs mkiTxve-
lis winaSe da, amdenad, imedia, TandaTanobiT Seivseba 
da daixveweba _ `pirveli qarTuli Teatraluri 
enciklopediis~ sagazeTo variantis gamoqveynebas 
Cveni universitetis yovelTviur gazeT `durujSi~ 
swored es azri hqonda: 

jeini (p. traversis `meri popinsi~, 7.VI.1987, 
reJ. n. xatiskaci); maTiko (ak. wereTlis `samg-
vari siyvaruli~, 1.XI.1988, reJ. l. burbuTaSvili, 
dadgmis xelmZRvaneli _ r. sturua); magda (v. 
sixaruliZis `gareubnis martosaxli~, 20.I.1990, 
reJ. g. sixaruliZe); cviri (m. javaxiSvilis `kvaWi 
kvaWantiraZe~, 27.V.1990, reJ. av. varsimaSvili); 
sarZlo (f. garsia lorkas `sisxliani qorwili~, 
4.XII, 1990, reJ.: m. svirava, l. wulaZe) _ ̀ damwyebma 
msaxiobma SesaniSnavi roli miiRo SesaniSnav piesaSi 
_ sarZlo... sabolood ki _ lanZRva kritikisagan...~ 
_ a-s aRiareba (r. SatakiSvilis miT. statiidan); 
fefelo (m. javaxiSvilis `mususi~, 1.V.1992, reJ. 
g. Jordania) _ `anci, giJmaJi da Txeli fefelo 
. . . Savi qliavis odena TvalebiT, sadac uwind-

eburad erTad Cawniliyo vnebis elva, qaluri Jini, 
cuRlutoba da sixaruli...~ _ mwerlis es sityvebi 
gagvaxsendeba l. alibegaSvilis fefelos xilvisas, 
imdenad Rrmad grZnobs msaxiobi personaJis bunebas, 

misi xasiaTis Taviseburebebs. TamaSis dax-
vewili, swrafad cvalebadi manera, scenuri 
xibli, musikaloba da xatovani plastika, 
mis gmirs gansakuTrebul mimzidvelobas an-
iWebs. bavSviviT Wirveuli, Tavneba da gul-
mxiaruli, romelsac jer kidev bolomde 
ver gaucnobierebia masSi aRmocenebuli 
grZnoba, uceb gardaiqmneba mosiyvarule ar-
sebad~ (n. daviTaSvili); saSobao suli 

lilieni (C. dikensis `saSobao sizmari~, 
13.II.1993, reJ.: r. sturua, l. wulaZe, o. 
egaZe, sTs prizi qalis rolis saukeTe-
so SesrulebisTvis, 1994): `lilieni Cemi 
sayvareli gmiria. man, marTlac, bevri ram 
SemZina da saocari sixaruli momitana~ _ 
aRiara a-ma presaSi (J. `omega~, 2000, #2), 
r. SatakiSvilTan saubarSi ki ufro meti 
gagvimxila: `esaa Cemi yvelaze ukeT naTa-
maSebi roli... 1994 weli iyo, saSineli 
periodi, viyinebodiT, me da k. sakandel-
iZe cxvir-piridan drakonebiviT vuSvebdiT 

orTqls. xandaxan sicivisagan vikecebodi, magram es 
iyo didebuli repeticiebi, Tavisi gancdebiT, kon-
fliqtebiT. Tavidan sul sxvagvari tipi unda meTa-
maSa, magram Semovida r. sturua da sul sxva ram 
SemomTavaza, SemomTavaza ori sityviT _ iyos beberi 
da Seuyvardes... ukve sul sxva xasiaTi iyo... lil-
ienma ganmacdevina araCveulebrivi grZnobebi. lil-
iens uyvarda yvela, aravin ar sZulda... rom ara 
r. sturua, lilieni aseTi ar iqneboda... sturuam 
Seqmna axali nawarmoebi. es iyo sturuas piesa diken-
sis motivebze... liliens roca vTamaSobdi, miyvarda 
mTeli samyaro. es iseTi bedniereba iyo, rom amas ver 
davuviwyeb r. sturuas...~ arc presas Seurcxvenia 
Tavi: `gansakuTrebuli momxibvlelobiT gamoirCeva 
speqtaklSi saSobao dRis suli, haerovani lilieni. 
l. alibegaSvilis lilieni balerinas gamWvirvale 
samosSi gamowyobili, TmaSevercxlili, asakisagan 
Zalagamoclili, magram iSviaTi qaluri sinarnariTa 
da sispetakiT aRbeWdili nazi arsebaa...~ (n. maWavari-
ani); infanta estrelia (kalderon de la bar-
kas ̀ cxovreba sizmaria~, premiera seviliaSi, lope de 
vegas TeatrSi _ 22.VII.1992, TbilisSi _ 2.IV.1993, 
reJ. r. sturua); moswavle `iakobis saxareba~ (i. 
gogebaSvilis `deda enis~ mixedviT, 27.IX.1994, avt. 
da reJ. r. sturua); ledi makdafi (Seqspiris 
`makbeti~, 1995, reJ. r. sturua, gran-pri `oqros 
niRabi~ rusTavis saerTaSoriso Teatralur fes-
tivalze, 1996; Sprexmaisteri (g. biuxneris 
`voiceki~, 30.III.1994, reJ. l. wulaZe); nia (l. 
TabukaSvilis `mere ra, rom svelia, sveli iasa-
mani~...~, 26.II.1997, reJ. r. sturua, d. xinikaZe), 

`̀maria kalasi. gakveTili~maria kalasi. gakveTili~
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prizi qalis rolis saukeTeso SesrulebisaTvis, 
1997, rusTavis saerTaSoriso festivalis (`oqros 
niRabi~) prizi, 1998 _ `rac ar unda Tqvan, `iasa-
mani~ mainc saetapo speqtakli iyo. ramdenjer gamaC-
era mayurebelma, Tqven gadagvatanineT Zalian mZime 
periodi, sicocxle rom gvindoda, maSino~ _ a-s 
mogoneba r. SatakiSvilis miT. statiidan); ucno-

bi (J. bizes `karmeni~ Tbilisi saopero TeatrSi, 
16.V.1999, reJ. r. sturua, diriJori j. kaxiZe) _ 
dramis msaxiobi rom operaSi gamodis, cxadia, aq 
saWiroa damatebiTi informacia-ganmarteba. sabedni-
erod, amas TviT a. gvTavazobs: `es iyo usityvo mTa-
vari roli da am TavlsazrisiT metad saintereso. 
vTamaSobdi bedisweras, oRond am sityvis arafata-
luri gagebiT _ igulisxmeba Semoqmedis Tanamdevi 
suli, romelic ras umzadebs mas, aravin icis~ (J. 
`omega~, 2000, #2). zogadad, ase aixsneba xsenebuli 
`usityvo mTavari roli~, romelic bizes aRiare-
bul `karmens~ mxolod gasuli saukunis miwuruls 
(1999) Seemata da misi movaleoba erTaderTi ram 
gaxldaT _ sadac ar unda gamoCeniliyo  axlebur 
`karmenSi~ mT. rolis Semsrulebeli, mis Soriaxlos 
umal aesveteboda a-is ucnobi-bediswera, viTarca 
karmenis `Tanamdevi suli~, aCrdili Tu anarekli, 
gind baleti daarqviT amas da ginda _ pantomima... 
cxadia, es siaxle didi maestros _ r. sturuas 
pikanturi saCuqari iyo Tavisi saamayo Segirdisadmi, 
romelsac, ra dasamalia, miuxedavad dramaSi didi 
warmatebebisa, cali Tvali mainc pirveli siyvar-
ulisaken – baletisaken eWira; meri (i. samsonaZis 
`vanilis tkbili, sevdiani surneli~, 1.VIII.2006, 
reJ.: r. sturua, a. enuqiZe); gortenzia (f. mar-
sos `kvercxi~, 3.VII.2008, reJ. s. 
mrevliSvili); primo levi (`var-
dili sxeulebi~ 1.XII.2009, dram. da 
reJ. jonaTan levi, mxat. T. ninua, 
msaxiobebi: T. doliZe, l. alibegaS-
vili, musikosebi: l. mWedliSvili, q. 
SaniZe, n. gvritiSvili): es speqtak-
li daidga 5.IX.2008, man moiara in-
glisi, italia, aSS da sxv. avtoris, 
amerikeli mwerlis j. levis gan-
marteba: `piesa aris or mecnierze. 
pirvelia galileo galilei, meore 
_ primo levi. isini erTad warmov-
idgine romSi, erT-erT kafeSi... ar-
ada galilei XVII s. moRvaweobda, 
p. levi ki _ XX s-Si... marTalia, 
isini sxvadasxva mizeziT gaasamar-
Tles... magram eZebdnen simarTles 
da mis damtkicebas cdilobdnen, ris 
gamoc cxovrebasTan Widili uwevT... 
saqarTveloSi Sevxvdi or araCveu-
lebriv msaxiobs: T. doliZesa da 
l. alibegaSvils... aq miambes imaze, rac TbilisSi 
1992_93  xdeboda da gadavwyvite piesis moqmede-
ba swored am periodSi gadmometana. speqtaklSi 
SexvdebiT personaJebs, romlebic TavSesafars eZe-

ben da SemTxveviT TeatrSi moxvdebian. daZinebis 
win waikiTxaven galileosa da levis biografiebs 
da gamoRviZebulni mecnierebad gardaiqmnebian... maT 
gverdiT kidev sami musikosi imyofeba. isini mixvde-
bian, rom mxolod erTad yofniT gadarCebian. ratom 
qali msaxiobebi? roca TaTulisa da lelas Sevxvdi, 
cxadi gaxda, rom isini uCveulod niWierebi ar-
ian da maTTan muSaoba mominda, miTufro, rom am 
speqtaklSi dasmuli sakiTxi, mamakacebis msgavsad, 
qalebsac exebaT...~; maria kalasi (t. maknelis 
`maria kalasi. gakveTili~, 2013, reJ. r. sturua) 
_ erT weliwadSi (2014) ori prizi qalis rolis 
saukeTeso SesrulebisaTvis da Teatraluri premia 
`duruji~ – ̀ roca lela alibegaSvilis kalass vuc-
qerT, SeiZleba gavixsenoT swored msuye, artistuli 
ferebiTa da vnebebiT gamorCeuli z. kverenCxilaZe... 
saaTnaxevriani speqtakli melomanebisTvis namdvili 
sulis moTqmaa – JRers beTxoveni, belini, verdi, 
yanCeli...~ (d. bucxrikiZe, J. `saq. rkinigza~, 2014, 
#3). a-is aRiareba: aris Tvisebebi, romelSic me da 
kalasi erTmaneTs vgavarT. is xSirad iyo pirdapiri 
sakuTari Tavis sazianod. SecdomebSic gulwrfeli 
iyo. veragi ar yofila, mas ki bevri epareboda zur-
gidan... me da kalasi ar vgavarT erTmaneTs mamakacTan 
damokidebulebaSi – CemTvis gasakviria, rogor gaxda 
mamakacis mona... (d. bucxrikiZis miT. statiidan); 
ana be (l. TabukaSvilis `sadRac cisartyelas 
miRma~, 16.I.2017, reJ.: r. sturua, g. bregaZe, d. 
nikolaZe): `Tvals adevneb lela alibegaSvilis per-
sonaJs da fiqrob: aseTi adamiani Cvens ulmobel 
droSi ar unda dabadebuliyo... lela alibegaSvi-
lis yoveli moZraoba, Jesti, balerinas simsubuqiTa 

da haerovnebiTaa aRvsili. misi mimika ki persona-
Jis mravalmxriv Sinagan samyaros gamoxatavs...~ (m. 
vasaZe).

	 14 gv. 

`mere ra, rom svelia, sveli iasamani`mere ra, rom svelia, sveli iasamani~
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axlaxan, qarTuli Teatris dResTan dakavSirebiT 
(14.I.2021), a-s, m. janaSiasTan da T. mamulaSvilTan 
erTad, mieniWa veriko anjafariZis saxelobis premia, 
romelic, rogorc cnobilia, sam weliwadSi erTxel 
gaicema.

Txz.:Txz.: locvam, RvTis madlma dagvifara, g. `sr”, 
30.XI.2003; 

lit.:lit.: scenazea `meri popinsi~, g. `Tb.~, 9.VI.1987; 
w i f u r i a  l., `meri popinsi~, g. `sax. gan-ba~, 7.X.1987; 
b o k u C a v a  T., `samgvari siyvaruli~, J. `Teat. moambe~, 
1988, #6; t u r i a S v i l i  m., `sisxliani qorwili~, J. 
`T. da cx.”, 1991, #4; d a v i T a S v i l i  n., `siyvarulo, 
Zalsa Sensa!~ (`mususi~), J. `xelovneba~, 1992, #9 _ 
10; W i a b e r a S v i l i  z., rusTavelis TeatrSi moewyo 
speqtaklis premiera (`cxovreba sizmaria~), g. `rez.~, 
7.IV.1993; m a W a v a r i a n i  n., `saSobao sizmari~, J. `T. 
da cx.”, 1993, #3; x e T a g u r i  l., biuxners bedi ar 
wyalobs, J. `T. da cx.”, 1994, #5 _ 6; S v e l i Z e  g., 
`makbeti~ rusTavelis TeatrSi, J. `T. da cx.~, 1996, #1 
_ 2; Z i g u a  v., `mere ra, rom svelia, sveli iasamani~, 
g. `sr~, 15..II.1997; T e v z a Z e  m., variaciebi Temaze anu 
`lelo, lelo, saqarTvelo~, J. `T. da cx.”, 1997, 2 _ 3; 
`maSin Seni Tvalebi ar iqneba boroti da iqnebi, rogorc 
bavSvi~, g. `rez.~, 24.VI.2000; m a i s u r a Z e  m., scenaze 
gancdili bedniereba, J. `omega”, 2000, #2; u r u S a Z e 
p., robert sturuas `makbeti~, J. `xel-ba”, 2001, #3 _ 
4; C u b i n i Z e  m., mokle Sinaarsi (`rogorc geneboT, anu 
Sobis meTormete Rame~), J. `arili~, 2001, #6; vin gauwia 
robert sturuasTan rekomendacia msaxiob lela alibe-
gaSvils? (J. `reitingi~, 26.V.2008, #21; o m a n i Z e  
c., erTi nivTis istoria (alibegaSvilisTvis s. farajano-
vis naCuqar nivTebs warmateba moaqvs), iqve, 2008, #42; 
`vin vin aris saqarTveloSi~, Tb. 2009; x o S t a r i a  l., 
S u b a S v i l i  a., qarTuli srulmetraJiani mxatvruli 
filmebis filmografia, Tb., 2010; `r. sturua CvenTvis 
isev samxatvro xelmZRvanelia~, J. `sarke~, 2011, #36; 
a-is inter.: J. `epizodi~, 2012; `Teatri `xalturas~ 
ver itans” (Tu uzneobas Tavis saxels ar uwodeb, sceni-
dan saTqmeli rogorRa unda Tqva?!~), g. `yvela siaxle~, 
21.III.2012;  `msaxiobis cxovreba yovelTvis sazogadoebis 
xelisgulzea~, g. `yvela siaxle, 19.XII.2012; `lela al-
ibegaSvili dostoevskis Tavis axloblad miiCnevs~, J. ̀ re-
itingi~, 2013, #36 _ 37; W u m b u r i Z e  i., oda maestros 
da mis udidebulesoba _ msaxiobs  g. `sr~, 26.VI.2013; 
b u x r i k i Z e  d., diva `fabrikaSi~ midis (r. sturua axal 
`gakveTils~ maria kalasis daxmarebiT atarebs...), J. `cx-
eli Sikoladi~, 2013, #94; `lela alibegaSvili _ wlis 
saukeTeso msaxiobi qali~, g. `praimtaimi~, 30.VI.2014; 
b u x r i k i Z e  d., mudam kalasi, J. `saq-los rkinigza~, 
2014; #3; robert sturua somxeTSi miiwvies, g. `axa-
li Taoba~, 30.IX.2014; g u r a b a n i Z e  n., reJisori gizo 
Jordania, Tb., 2015; v a s a Z e  m., amqveyniuri yofis sam-
wuxaro realoba (`sadRac, cisartyelas miRma~), J. `T. da 
cx.~, 2017, #1; rezo SatakiSvili udrek lela alibegaS-
vilze http://rezoshatakishvili.wordpess.com/2010/08/11/lela 
_ alibegaSvili/); ucxoelebis `saCuqari~,  http://24saati.ge/
index.php/category/culture/2009/-12 -10/1977.html/

            
                         ggogi ogi ddoliZeoliZe

13 gv.

	

SemCneuli Secdomebis gasworeba, rogorc SemCneuli Secdomebis gasworeba, rogorc 
Cveni Zvirfasi megobris  _  Cveni Zvirfasi megobris  _  

givi berikaSvilis erTi kinogmiri ityoda: givi berikaSvilis erTi kinogmiri ityoda: 
„leqsada~!„leqsada~!

  
`durujis~ wina nomerSi gamoqveynda Cemi mad-

liereba Cveni saxelovani rusTavelis Teatris 
SesaniSnavi muzeumis mimarT, ase rom gvexmarebian 
qarTuli Teatraluri enciklopediis sagazeTo 
variantis beWdvis saqmeSi. imdenad gavkadnierdi, rom 
gadavwyvite leqsad gamomexata es yvelaferi da ai,  
davisaje kidec _ swored im adamianis gvari (q-ni 
mari merabiSvilisa) daibeWda SecdomiT, visac es Cemi 
`genialuri~ poeturi qmnileba vuZRveni. ase Seiqmna 
es meore leqsic, romelsac axla gTavazobT da, ime-
dia, mkiTxveli didsulovnad Sexvdeba, Cemi `poeziis~ 
kidev erT qmnilebas:

	 15 gv. 

1 Tebervals, tradici-
isamebr, unda aRgveniSna 
legenadruli msaxiobis 
giorgi aradeli - iSxne-
lis (1882-1920), tragi-
kuli aRsasrulisdRe 
- 1 Tebervali. or mego-
barTan erTad unda wav-
suliyavi qarelis raio-
nis sof. aradeTSida is 
saflavis qvac wagveRo, 
amdeni vnebaTRelva rom 
gamoiwvia... gaz. `axalma 
Taobam~, rogorc yov-
elTvis, amjeradac Cveu-
li yuradReba gamoiCina 
da es mSvenieri statia 
da msaxiobis SemorCe-
nili erTaderTi fotoc 
gamoaqveyna swored 1 
Tebervlis nomerSi, ma-
gram, vai, rom Sevrcxvi 
- veRar wavedi, mokled 
rom vTqva, im umZime-
sisituaciis gamo, rac 
qveyanaSi sufevs...

bodiSs vuxdi gazeT  
                  `axali Taobis~ mkiTxvels.

gogi doliZe, gogi doliZe, 3.II.2021 
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gamomcemloba `kentavri~, aRmaSeneblis gamz. 40; tel: 2999 411 (240);                  gamomcemloba `kentavri~, aRmaSeneblis gamz. 40; tel: 2999 411 (240);                  www. tafu.edu.gewww. tafu.edu.ge

14 gv.

	

rusTavelis Teatrs  – erovnuli Teatris statusi mieniWa!rusTavelis Teatrs  – erovnuli Teatris statusi mieniWa!
      

vulocav upirveles qarTul Teatrs am nanatr dResaswauls, Tumca es statusi, 
romelsac fizikurad gadahyva kidec misi genialuri Semoqmedi – boboqari axmeteli, axmeteli, 
arsebiTad  gasuli saukunis 20 – 30-ian wlebSi  iqna mopovebuli, axla ki mxolod 
oficialurad dagvirgvinda.
ra bedniereba da istoriuli kanonzomierebaa, rom es moxda swored Cveni sasiqadulo 

maestros –  b-n robert sturuasrobert sturuas zeobis zenitSi! 
b-no  robert, Cveno Zvirfaso robiko, meamayeba, rom Seni Tanamedrove var.

marad Seni - gogi doliZegogi doliZe
4.XI.2021

mari, mari, Cveno mari,
gibodiSebT leqsiTao,
stambam Segicvala gvari,
albaT, rogor gewyinao.

am areul droebaSi,
vin ra icis, ra moxdeba,

es axali gvari sulac
fsevdonimad  gamodgeba...

didsulovnad gvapatie,
im karg dedas gaficebo,
wyenac male gagivlis da
albaT, Cvenac gagvigebo...

                              

                                g.g.  d.d.


