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კომედია დელ არტე

	 გვ. 3

კო მე დია დელ არ ტე იტა ლი ა ში, ისე ვე რო გორც 
მის ფარ გ ლებს გა რეთ, დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ
გებ ლობ და. XVII სა უ კუ ნე ში ეს პა ნე თის და საფ
რან გე თის ხე ლი სუფ ლე ბა თე ატ რის ამ ფორ მის 
რეგ ლა მენ ტი რე ბას და ცენ ზუ რას შე ე ცა და. XVIII 
სა უ კუ ნე ში იტა ლი ა ში კარ ლო გოლ დო ნი კი დევ 
უფ რო პო პუ ლა რულს ხდის კო მე დია დელ არ ტეს 
ჟანრს. გოლ დო ნი მსა ხი ო ბე ბის გან ტექ ს ტის მი
ყო ლა სა და მარ ტივ მას ხა რა ო ბა ზე უარის თქმას 
მო ითხოვ და, თან და თან უკუ აგ დებ და ნიღ ბებს და 
პერ სო ნა ჟებს უფ რო მე ტად და მა ხა სი ა თე ბელ ინ
დი ვი დუ ა ლუ რო ბას სძენ და. მან კო მე დია დელ არ
ტე სა ხა სი ა თო კო მე დი ად აქ ცი ა. გოლ დო ნის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, კარ ლო გო ცი ცდი ლობს შე ი ნარ ჩუ
ნოს კო მე დია დელ არ ტეს სა ტი რუ ლი და პა თე ტი
კუ რი მხა რე და გად მო ი ტა ნოს იგი თა ნა მედ რო ვე 
ჩვე ვებ სა და პერ სო ნა ჟებ ზე. XIX სა უ კუ ნე ში ამ ტი
პის თე ატ რი თით ქ მის და ვიწყე ბას ეძ ლე ვა, თუმ
ცა საფ რან გეთ ში პი ე რო სა და კო ლომ ბი ნას პერ
სო ნა ჟე ბი პან ტო მი მა ში იმ კ ვიდ რე ბენ ად გილს.

კო მე დია დელ არ ტე ში რე პერ ტუ არს ქმნი ან მსა
ხი ო ბე ბი, ისი ნი თა ვად ვე თხზა ვენ წარ მოდ გე ნებ ში 
გა სა თა მა შე ბელ ამ ბავს, ანუ სცე ნარს. ამის მი ხედ
ვით შექ მ ნილ წარ მოდ გე ნებ ში მთა ვა რია იმ პ რო
ვი ზა ცი ით გა თა მა შე ბუ ლი სი უ ჟე ტი, ამი ტომ მსა ხი
ო ბე ბი სათ ვის ფსი ქო ლო გი უ რი ხა სი ა თე ბის შექ მ ნა 
შე უძ ლე ბე ლი ა. მსა ხი ო ბე ბი სრუ ლად უნ და ყო ფი
ლიყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი წარ მოდ გე ნა ში და მო ეს მი ნათ 
პარ ტ ნი ო რის ტექ ს ტი, რა თა ადეკ ვა ტუ რი პა სუ ხი გა
ე ცათ, ისი ნი ამ ყა რებ დ ნენ კო მუ ნი კა ცი ას  მა ყუ რე
ბელ თან, რა საც უფ რო მე ტი მხი ა რუ ლე ბა და სი ხა
ლი სე მოჰ ქონ და. 

ახ ლა კი გან ვი ხი ლავ რამ დე ნი მე პერ სო ნაჟს.
1. Pantalone არის Commedia dell’Arteს ცნო ბი

ლი პერ სო ნა ჟი. პერ სო ნა ჟის თავ და პირ ვე ლი 
სა ხე ლი იყო მო ხუ ცი, სა ხე ლად „მაგნიფიკო“. ის 
ლა პა რა კობ და უბ რა ლო, მაგ რამ მუ სი კა ლურ ვე
ნე ცი ურ დი ა ლექ ტ ზე. თავ და პირ ველ მა სა ხელ
მა მა ლე ვე ად გი ლი და უთ მო უფ რო ცნო ბილ 
„პანტალონეს“. ამ სა ხე ლის წარ მო შო ბის შე სა
ხებ მრა ვა ლი ინ ტერ პ რე ტა ცია არ სე ბობს. მიჩ ნე
უ ლი ა, რომ სა თა ვეს სან პან ტა ლო ნე დან იღებს 
ერ თ ერ თი წმინ და ნი, რო მელ საც პა ტივს სცემ
დ ნენ ქა ლაქ ვე ნე ცი ა ში. ვე ნე ცი ურ ეკ ლე სი ას სან 
პან ტა ლო ნეს სა ხე ლი ჰქვი ა. კი დევ ერ თი 
შე საძ ლო წარ მო შო ბა ვერ სია არის ტერ მი ნი 

„piantaleoni“, სა ხელ წო დე ბა, რო მე ლიც გა მო ი ყე
ნე ბა ვაჭ რე ბის თ ვის, მათ გახ ს ნეს თა ვი ან თი სად
გო მე ბი დაპყ რო ბილ მი წებ ზე და სიმ ბო ლუ რად 
„დარგეს“ წმინ და მარ კო ზის ლო მი, რა თა გა ე ფარ

თო ე ბი ნათ ვე ნე ცი
ის ქა ლა ქი ვაჭ რო
ბის გზით. პერ სო
ნა ჟი პან ტა ლო ნე,  
ძვე ლი ვა ჭა რი ა, 
ამი ტომ იგი გარ კ ვე
ულ სარ წ მუ ნო ე ბას 
ანი ჭებს ამ თე ო
რი ას. ვა რა უ დო ბენ, 
რომ სა ხელ წო დე ბა 
ამ ეპო ქამ დე თა
რიღ დე ბა და ბრუნ
დე ბა ბერ ძ ნულ გა
მოთ ქ მა ში, რაც ნიშ
ნავს „ყველაფერში 
ძ ლ ე  ვ ა  მ ო  ს ი ლ ს “ . 
მი სი ნი ღა ბი, რო

გორც წე სი, ხაზს უს ვამ და ფი ზი კურ მა ხა სი ა თებ
ლებს, მათ შო რის დახ რი ლი ცხვი რი და გა მოკ ვე
თი ლი წარ ბე ბი.
2. Arlecchinoს ნი ღა ბი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე პო პუ

ლა რუ ლი ნი ღა ბია Commedia dell’Arteს სე რი
ებ ში. მას ტრა დი ცი უ ლად ატა რებ და პერ სო ნა ჟი 
არ ლე კი ნო (ინგლისურად ჰარ ლე კი ნი), რო მე
ლიც ნიშ ნავ და რო გორც ცო ტა ჭკვი ან მო სუ ლე
ლო უბ რა ლო მო აზ როვ ნე ადა მი ანს და მუდ მი
ვად მში ერს. არ ლე კი ნო კო მე დი ის ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და პერ სო ნა ჟია და ამ პერ
სო ნა ჟის გა მო ყე ნე ბა Commedia dell›Arteში ჯერ 
კი დევ 1593 წელს და იწყო. არ ლე კი ნოს ჩვე უ ლი 
რო ლი არის ერ თ გუ ლი მსა ხუ რი, მაგ რამ ამ კონ
ტექ ს ტ ში ის ასე ვე არის კლო უ ნი, აკ რო ბა ტი, რო
გორც კი არ ლე კი ნოს 
პერ სო ნა ჟი გა მო დი
ო და სცე ნა ზე, ყო ველ
თ ვის ბევ რი სი ცი ლი 
ის მო და მის აბ სურ
დულ ქმე დე ბებ სა და 
სიტყ ვებ ზე, რო მე
ლიც მო ნაც ვ ლე ობ და 
ბრწყინ ვა ლე ბას და 
უბ რა ლო იდი ო ტო
ბას შო რის. ოს ტა ტის
თ ვის და ვა ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბი სას ან 
ლა მა ზი ქალ ბა ტო ნის 
(ან ორი ვეს ერ თად) 
დევ ნი სას ის ყო ველ
გ ვარ ჩხუბ ში ერე ო
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გვ. 2

	

ხე დი ხის აივ ნი დან

	 გვ. 4 

და. იყე ნებ და ყვე ლა ხერხს, რაც შე ეძ ლო თა ვი
სი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. არ ლე კი ნოს კოს ტი უ მი 
ჩვე უ ლებ რივ მო ი ცავ და ქურ თუკს და შარ ვალს 
ფე რა დი და უს წორ მას წო რო ლა ქე ბით, თეთ რი 
თე ქის კურ დღ ლის ან მე ლას კუ დით და ქამ რით 
ხის სპა ტუ ლით (სლაპის ჯო ხი). მას იყე ნებ დ ნენ 
პო ლენ ტას გა სა რე ვად ან ხან და ხან სხვა ადა მი ა
ნის, ამა ნა თის, ბარ გის, საკ ვე ბის ან სხვა ნივ თი ე
რე ბის და სა ლე ვად, რო მე ლიც სხვას ეკუთ ვ ნო და! 
არ ლე კი ნოს ნი ღაბს აქვს მოღ რუბ ლუ ლი ცხვი რი, 
ზოგ ჯერ მუ წუ კი შუბ ლ ზე და, რო გორც წე სი, ეშ მა
კუ რი და კა ტის თვი სე ბე ბით. ის ნამ დ ვი ლად ფე
რა დი პერ სო ნა ჟი ა. 

ის რაც და იწყო ჯერ კი დევ ხალ ხუ რი სა ნა ხა
ო ბე ბის, ფარ სუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის და კარ ნა ვა
ლუ რი დღე სას წა უ ლე ბის პე რი ოდ ში, გაგ რ ძელ და 
სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში და სა ბო ლო ოდ ჩა მო
ყა ლიბ და რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლუ რი თე ატ რი. 
მთა ვარ დე ვიზს, რაც გა აჩ ნ და კო მე დია დელ ’არ ტეს 
 „გაერთო და სარ გებ ლო ბა“ მო ე ტა ნა მა ყუ რებ ლი
სათ ვის  მსა ხი ო ბე ბი ჭეშ მა რი ტად ამარ თ ლებ დ ნენ.

მაგ და ლი ნა ნი კო ლე იშ ვი ლი

I

ჩე მი სახ ლის აივ ნი დან თუ გა და ი ხედ დავთ, 
უზარ მა ზარ ხვამ ლის მთას და ი ნა ხავთ, რომ ლის 
დაკ ლაკ ნილ ბი ლი კებ საც ყო ველ დი ლით ფე ხით 
მი ვუყ ვე ბი. არ მე ში ნია ამ ჯა დოს ნუ რი მთის წვერ ზე 
ას ვ ლის და იქი დან ჩე მი ვე აივ ნის დათ ვა ლი ე რე ბის. 
ვხე დავ პა ტა რა ხის სახ ლ ში, ნა ხე ვარ სა უ კუ ნე ზე მე
ტი რომ უცხოვ რია და თან, სულ რა ჭა ში (ცოტათი 
მშურს კი დეც). ხვამ ლის მთა ზე ვდგა ვარ სულ მარ
ტო და სა ერ თო დაც არ მთრგუ ნავს მი სი სი დი ა
დე, პი რი ქით, მშვი დად ვარ და ისეთ სიმ სუ ბუ ქეს 
ვგრძნობ ფე ხებ ში, რომ შე მიძ ლია მი წას არც კი შე
ვე ხო. ეს მთა, სა დაც მთელ ზაფხულს ვა ტა რებ, თა
ვი სუფ ლე ბის მთა ა, სა სი ა მოვ ნო მარ ტო ო ბის მთა, 
ას რუ ლე ბუ ლი ოც ნე ბე ბის მთა, ჩე მი აივ ნის მთა ა, 
იქამ დე, სა ნამ დურ ბინდს გა მომ ტა ცე ბენ ხე ლი დან. 
ამ დროს დი ლის მოგ ზა უ რო ბა მთავ რ დე ბა. სა ღა
მოს რი ო ნის სა ნა ხებ ში ვაგ რ ძე ლებ ხე ტი ალს. რი
ო ნის ნა პირს მი ვუყ ვე ბი ჩქა რი ნა ბი ჯით, გას წ რო ბა
ნას ვე თა მა შე ბი. და აი, სა და ცაა გა ვას წ რებ კი დეც... 

 მაფიოზობანა არ ვი თა მა შოთ? 
ეს უკ ვე ღა მის რი ტუ ა ლი ა, რო მელ საც ვე რაფ რით 

ვერ ვუ ღა ლა ტებთ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლას 
მო ბეზ რე ბუ ლი გვაქვს მა ფი ო ზის დევ ნა და ამ დევ
ნის აუტა ნე ლი ჭიჭყი ნი.

ჩე მი პა ტა რა ეზოს დათ ვა ლი ე რე ბაც მიყ ვარს 
აივ ნი დან: ორი კაკ ლის ხე, ორი ვაშ ლის, ერ თი 
ალუბ ლის, ორი თხი ლის, თი თო თი თო ქლი ა ვი
სა და ღოღ ნო შო სი, ერ თი გამ ხ მა რი მსხლის ხე და 
ამ მსხლის ხის სა ხელ ზე დარ გუ ლი სა მი ახა ლი სი
ცოცხ ლე. ამ ყვე ლა ფერს კი ჩემ თან ერ თად თვალ 
 ყურს ადევ ნებს კო და ლე ბის გან გა ბეზ რე ბუ ლი, 
მაგ რამ მა ინც მე დი დუ რად წა მო ჭი მუ ლი ხის სახ ლი. 
აქ, რა ჭა ში, ყვე ლა სახ ლი თა ვი სე ბუ რი ა, თა ვი სე ბუ
რად ღირ სე უ ლი და ღირ სე უ ლად ჩა ფიქ რე ბუ ლი. 

თი თო ე ულს თა ვი სი ის ტო რია აქვს სა ძირ კ ველ ში 
ჩა მარ ხუ ლი და თუ კარ გად და აკ ვირ დე ბით, ამო ი
კითხავთ კი დეც, ნაწყ ვეტ  ნაწყ ვეტ, ფი ცარ  ფი ცარ, 
აგურ ა გურ. რი ო ნის სა ნა ხე ბი დან წა მო სუ ლი ნი ა ვი 
ახა ლი სუ ლის შთა ბერ ვა სა ვი თაა ჩე მი ეზოს თ ვის. 
წა მო უ ბე რავს, ააცან ცა რებს თი თო ე ულ ფო თოლს, 
კვირ ტებს ნა ყო ფე ბად გარ დაქ მ ნას უსურ ვებს, ყვა
ვი ლის ფურ ც ლებს რა ჭულ საც აცეკ ვებს და მე რე 
გაქ რე ბა, ხელ მე ო რედ შე მოჭ რამ დე. ყვე ლა ეზო არ 
სუნ თ ქავს მგო ნი და ყვა ვი ლე ბიც იშ ვი ა თად ცეკ ვა
ვენ. ერ თხელ, თეთ რად შე მო სილ კვირტს გა ვუ ღი
მე, ისიც იმ წუ თას ვე გა ი ფურ ჩ ქ ნა და ვიგ რ ძე ნი, რომ 
ჩემ თ ვის მოკ ვ დე ბო და კი დეც.

რა ჭა ში ამინ დიც თა ვი სე ბუ რი ა. ამ ზაფხულს მთე
ლი კვი რა გა და უ ღებ ლად წვიმ და, მაგ რამ ვი ცი, 
სიცხის გან გა მო ფი ტუ ლი ბუ ნე ბი სათ ვის წვი მის წა
მოს ვ ლა ხელ მე ო რედ და ბა დე ბა სა ვი თა ა. კო კის პი
რუ ლი წვი მის ხმა და სვე ლი მი წის სურ ნე ლი სა სი ა
მოვ ნოდ გა მაბ რუ ე ბე ლი ა. ნის ლი კი დევ ისე მოს დე
ბია ირ გ ვ ლივ ყვე ლა ფერს, თით ქოს იმის იქით არც 
არა ფე რი ა, მხო ლოდ ნისლს აქე თაა სი ცოცხ ლე; აქ 
ყვა ვის ვაშ ლის ხე, აქ ბზუ ის ფუტ კა რი და მწიფ დე
ბა ყურ ძე ნი. ჩემ თ ვის მარ თ ლა აქ იწყე ბა ზაფხუ ლი, 
ჩემს აივან ზე, ფინ ჯა ნი ყა ვით ხელ ში. მა ვიწყ დე ბა 
მო მა ბეზ რე ბე ლი ქა ო სი, თბი ლი სის დამ ძი მე ბუ ლი 
ჰა ე რი, მან ქა ნე ბის გა უ თა ვე ბე ლი მი მოს ვ ლა და რე
გუ ლა ცი ე ბი, რო მელ თაც ხან ვი ცავთ და ხან  არა. 

ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა ისე გა ერ თოს თა ვი სი ვე შე
კო წი წე ბუ ლი და ერთ მთლი ა ნო ბად აკინ ძუ ლი 
ფიქ რე ბით, რომ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მო ე პა
როს. ჰო და, მეც, სა კუ თა რი თა ვის მეზღაპ რე, ერთ 
წვი მი ან დღეს, ვზი ვარ და ვფიქ რობ, მე ტი რა ღა 
შე იძ ლე ბა და ე მარ თოს ადა მი ანს ცალ კე და კა ცობ
რი ო ბას ერ თად. თან ყო ვე ლი წვე თის სა ხუ რავ ზე 
დაწ კა პუ ნე ბა მა ლა მოდ ედე ბა ჩემს თბი ლი სურ, ანუ 
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	 გვ. 5 

გა და ქან ცულ ნერ ვებს. მოკ ლედ, მე, წვი მა და ჩე მი 
ზო გად სა კა ცობ რიო ფიქ რე ბი მშვი დად ვსხედ ვართ 
აგიზ გი ზე ბულ ღუ მელ თან, მე რე რა ტომ ღაც აკა კი 
მახ სენ დე ბა ფრა ზით: „მაგრამ ხან გ რ ძ ლივ ეს სო
ფე ლი გა ა ხა რებს ვინ მეს გა ნა?“. ამის გახ სე ნე ბა ცუ
დად მხვდე ბა გულ ზე და ალ ბათ ამი ტო მაც ვი ხე დე
ბი აივან ზე და ვხე დავ, რომ წიგნს, რო მელ საც გან
გებ ნე ლა ვკითხუ ლობ, ის წვი მა ას ვე ლებს, მე რომ 
ფიქ რე ბი გა და ვუ შა ლე და იმა საც კი ვერ ვხვდე ბი, 
ამ წიგ ნის ფურ ც ლე ბი წყლის წვე თებ მა, კა ცობ
რი ო ბის ნაღ ველ მა  თუ ერ თი ფრა ზის ას ჯერ ამო
კითხ ვამ და ად ნო. სახ ლ ში ვართ უკ ვე ორი ვე და მე 
ბო დიშ ზე უფ რო გულ წ რ ფელ სიტყ ვას ვე ძებ და ის, 
ალ ბათ, ამ ბო დი შის გა რე შეც მპა ტი ობს.

ბავ შ ვო ბი დან მჯე რა, რომ ჭე ქა ქუ ხი ლის დროს 
ღრუბ ლე ბი ჩხუ ბო ბენ, რა ღაც ვერ გა უყ ვი ათ და 
გაბ რა ზე ბუ ლე ბი გრუ ხუ ნე ბენ. ახ ლაც,  სადღაც ცის 
იქით მრის ხა ნებს ორი ღრუ ბე ლი. გუ ლის გა მაწ ვ
რი ლე ბე ლი ხმე ბი ჩა მო დის მი წა ზე. ელავს. შე მაძ
რ წუ ნებ ლად ლა მა ზია ელ ვის შუ ქი. სადღაც მე ხიც 
გა ვარ და, გვი ხა რი ა, რომ ჩვენ გან შორს. თან ვწუხ
ვართ კი დეც იმ მეხ ნაკ რავ შო რეთ ზე. რა ნა ი რია 
ადა მი ა ნის ბუ ნე ბა, არა?! ცხა რე ცრემ ლით ტი რის 
და მარ ცხე ბუ ლი ღრუ ბე ლი. კი დევ დიდ ხანს იტი
რებს, იტი რებს იქამ დე, სა ნამ სულ მთლად არ გა
მოშ რე ბა და ქა რი არ გა ფან ტავს. იმის ად გი ლას 
ახა ლი ღრუ ბე ლი გაჩ ნ დე ბა, აუცი ლებ ლად გაჩ ნ დე
ბა, რად გან ბრძენს უთ ქ ვამს: „იგი წა ვა და სხვა მო
ვა, ტურ ფა სა სა ბაღ ნა რო სა ო“. ჰო და, მო ვა გა მარ ჯ
ვე ბის ჟი ნით შეპყ რო ბი ლი მო რი გი ღრუ ბე ლი. წა ა
გებს თუ მო ი გებს, ამას ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა არ 
ექ ნე ბა, რად გან მა ინც იქუ ხებს, მა ინც გაწ ვიმ დე ბა.

რა ჭა ში წვი მი ა ნი ამინ დი გა ი ძუ ლებს, რომ ისეთ 
რა ღა ცებ ზე იფიქ რო, რა ზეც აქამ დე არ გი ფიქ რი ა.

მე ოთხე დი მთვა რე და არც ერ თი ვარ ს კ ვ ლა
ვი ცა ზე, თით ქოს ეს წყვდი ა დი გო ნე ბას ანა თებს. 
„ყველაზე ნა თე ლი სიბ ნე ლე“ ფიქ რობ შენ თ ვის 
და ამ სიტყ ვე ბის უც ნა უ რო ბას გულ ში ვე იკ ლავ. 
ვთქვათ და, ხმა მაღ ლა ფიქ რი და იწყე, ცეცხ ლის 
გარ შე მო შე მო იკ რი ბე ადა მი ა ნე ბი და შენს გო ნე
ბა ში აქამ დე გავ ლი ლი ყვე ლა ფიქ რი სიტყ ვე ბად 
გად მო შა ლე. მე რე, რა ხდე ბა ამ დროს ცეცხ ლ თან?! 
სი მინ დი იწ ვის, ისე ვე რო გორც შე ნი ყე ლი, ძლივს 
წარ მოთ ქ მუ ლი ფიქ რე ბის გა მო. და ადა მი ა ნე ბი?! 
ჩურ ჩუ ლე ბენ და ეს ჩურ ჩუ ლი ყვე ლა ზე ხმა მა ღა ლი 
და არაფ რის მომ ცე მი ა, ჭრი ჭი ნე ბის ჭრი ჭინ ზე მე
ტად არაფ რის მომ ცე მიც კი. 

სავ სე მთვა რე და უამ რა ვი ვარ ს კ ვ ლა ვი ცა ზე და 
შენ უკ ვე ჩუ მად ხარ, ცეცხ ლიც ოდ ნავ ბჟუ ტავს, ადა
მი ა ნე ბი კი მა ინც ჩურ ჩუ ლე ბენ, ისე თით ქოს ნორ
მაა ერ თ მა ნე თის ვერ გა გე ბა.

ერ თი წვი მი ა ნი დღეა ისევ, თით ქ მის ოთხი სა ა
თია და თით ქ მის ჩამ ქ რალ ღუ მელ თან შე მიძ ლია 

თით ქ მის ვი ფიქ რო, რად გან ჩემ თავს ყვე ლა ფე რი 
ყო ველ თ ვის თით ქ მის ხდე ბა. ვამ ბობ, სრულ ყო ფი
ლე ბის კენ არც მი ვილ ტ ვი მეთ ქი, მაგ რამ მე ხომ მა
ინც ვი ცი (და უკ ვე თქვენც), რომ ვიტყუ ე ბი. ეს ჩე მი 
თით ქ მის გუ ლახ დი ლი სა უბ რე ბიც თით ქ მის გან თი
ადს ეპო ტი ნე ბა და თან ეში ნი ა, ვაი და, ეს გან თი ა დი 
აღარც გა თენ დეს. სა ბა ნიც თით ქ მის შე მო კე ცი ლი 
მაქვს, მაგ რამ თით ქ მის ჩამ ქ რალ ღუ მელ თან მე ო
რე თით ქ მის უკ ვე გა ყი ნუ ლი სხე უ ლი ა. თით ქ მის წა
კითხუ ლი წიგ ნიც „ოცდაათი წლის ქა ლი“, რო მელ
შიც ქა ლი თით ქ მის ორ მო ცი წლი სა ა, გა დაშ ლას 
მთხოვს, მაგ რამ თით ქ მის დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, და
ვი ძი ნებ. ოღონდ ეს ძი ლიც თით ქ მის ძი ლი იქ ნე ბა, 
ძილ ში სიფხიზ ლე, სიზ მ რე ბის გა დამ კი დე. 

უსაქ მუ რო ბის გან, გა მო და რე ბის მო ლო დინ ში, 
გა ვა ცოცხ ლე გამ ხ მა რი მსხლის ხე, გა ვაბ რა ზე ყურ
ძ ნის მტე ვა ნი, ვე კა მა თე მე ზობ ლის სი მინ დებს და 
ვე თა მა შე ათა სი პარ ტია ნარ დი ნიძ ლავ ზე პა რა ზიტ 
კო და ლას, ჩემს სახლს წლე ბია რომ ტან ჯავს. ჰო და, 
მო ვუ გე და წა გე ბულ საც ჩა ა ბა რებს, სახლს სა ერ
თოდ აღარ გა ე კა რე ბა. 

მოკ ლედ (თუმცა, ვერ ვთქვი გრძე ლი სიტყ
ვა მოკ ლედ), თუ გინ დათ რა ჭამ გუ ლი ბო ლომ დე 
გა და გი შა ლოთ, ჩემს აივანს ეს ტუმ რეთ. სა ჭი როა 
წვი მი ა ნი ამინ დი, ბევ რი სიყ ვა რუ ლი და სულ ცო ტა 
ფან ტა ზი ა.  

 II 
                                                            

წამითჩემსსულში

დი ლით, ად რე, თეთრ სა მოს ში გა მოწყო ბი ლი 
ოთახ ში შე მო ვი და. ჯერ იდ გა, შემ დეგ ჩა მოჯ და. 
სა ხე ზე ბედ ნი ე რე ბის სხი ვი გა დაჰ კ ვ რო და. მე ცო
ტა ხანს ხმაც არ ამო მი ღი ა, ხარ ბად ვუ ყუ რებ დი მო
ნატ რე ბულ სი ლა მა ზეს, მე რე კი ახ ლოს მი ვე დი და 
ის სურ ნე ლი შე ვიგ რ ძე ნი, ყო ველ თ ვის რომ დამ ყ
ვე ბო და აჩ რ დი ლად . 

დავ მ შ ვიდ დი და მივ ხ ვ დი, რომ უნ და შე მეწყ ვი ტა 
ასე „მწარე სუნ თ ქ ვით სუნ თ ქ ვა“, რად გან ის ამ ჯე
რად არ სად წა ვი დო და, ამ წა მებ ში ეს სურ ნე ლიც 
და თა ვად ქა ლიც მხო ლოდ მე მე კუთ ვ ნო და. 

თავს უფ ლე ბა მი ვე ცი და ქა ლის გვერ დით ჩა
მოვ ჯე ქი ცო ტა ხანს. 

მყის ვე მის ყოვ ლის მ თ ქ მელ თვა ლებ ში გა და
ვეშ ვი, ხან რომ კამ კა მებ და, ხა ნაც  ზღვა სა ვით რომ 
ბო ბოქ რობ და და გულს ეეჰ, მო ნატ რე ბია ეს მო მენ
ტი, თა ნაც რო გორ მტან ჯ ვე ლად!

სიყ ვა რულს ხომ ვე რა ვინ ხსნის მა ნამ, სა ნამ არ 
შე იგ ძ რ ძ ნობს, თურ მე

მო ნატ რე ბაც ასე ყო ფი ლა. მუ დამ გა წა მებს , თავს 
გახ სე ნებს და შენ თვალ წინ დარ ბის იმ ადა მი ა ნის 
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გვ. 4

	
	 გვ. 6 

ჩრდი ლად , რო მე ლიც  წამ ში აორ თ ქ ლ და და ვერც 
კი ხვდე ბი რა ტომ. 

მე გო ნა გვერ დით გამ წევ და, თუმ ცა ისიც ისე 
გულ მოდ გი ნედ აკ ვირ დე ბო და  ჩემს ნაკ ვ თებს , 
რო გორც მე, ისე მე თა მა შე ბო და, მი ღი მო და და მე
ა ლერ სე ბო და, რო გორც პა ტა რა ბავშვს მშო ბე ლი 
სა ნუ გე შოდ. 

იცით, ცხოვ რე ბა შიც ასე იყო 
მი სი წყა ლო ბით ცი ვი ნი ა ვი  არას დ როს მოჰ კა

რე ბია ჩემს სა ხეს, რო ცა მცი ო და მათ ბობ და ქა ლის 
სუნ თ ქ ვაც კი.

ჩემ თ ვის შვე ბა იყო მი სი  არ სე ბო ბა, რად გან ყო
ველ გ ვარ გა ჭირ ვე ბა ში მა ლა მოს ფუნ ქ ცი ას ისის ხ
ლ ხორ ცებ და.  ეჰე ი ი ი ი! ვარ ადა მი ა ნი, რო მელ საც 
არას დ როს არაფ რის შე ში ნე ბი ა, რა ტომ? აბა სცა
დეთ და  იპო ვეთ სუ ლის ნა წი ლი, მე რე კი მიხ ვ დე
ბით, რა ჭეშ მა რი ტე ბა საც ვღა ღა დებ. მა ში ნაც კი, 
რო ცა ომ ში ვი ყა ვი და ტყვი ე ბი მე ხის ხმა სა ვით გუ
გუ ნებ დ ნენ , ვი ცო დი სიკ ვ დი ლის უფ ლე ბა არ მქონ
და, რად გან ჩე მი ნა წი ლი სახ ლ ში  მიც დი და. ადა მი
ა ნის ნა ხევ რად ყოფ ნას კი აზ რი არ აქვს! 

ხე ლი ას წი ა, ჩემს სა ხე ზე და აწყო  ხუ თი ვე თი თი 
მა შინ კი ისე თი სიმ ხურ ვა ლე ვიგ რ ძე ნი, თით ქოს 
სა უ კუ ნოდ გათ ბა ჩე მი სხე უ ლი ისე, რომ სიკ ვ დი
ლიც ვერ გაჰ ყი ნავ და. ახ ლოს მო ი წი ა, ყურ ში რა ღაც 
თბი ლი, სა ნუ გე შო მი ჩურ ჩუ ლა, მაგ რამ კარ გად ვერ 
გა ვი გე ,რადგან წა მი ე რად   ჭე ქა ქუ ხი ლის მრის ხა
ნე ბამ გა მაბ რუა 

და ორი ვე თვა ლი უმალ გა მა ხე ლი ნა... ჯერ კი დევ 
ბინ დი გა დამ კ ვ რო და, მა შინ ვე  თეთ რ კა ბი ა ნი ქა
ლის ძებ ნა და ვიწყე.

ავ დე ქი, გი ჟი ვით ვა ი ძუ ლებ დი თავს, გა მეხ სე ნე
ბი ნა იმ სიტყ ვა თა მე ლო დი ა, სა ა მოდ რომ და მი ტო
ვა ყურ ში. 

ვწყევ ლი დი გა ბა ტო ნე ბულ ამინდს, რად გან და
მაყ რუა და გა და ფა რა ქა ლის ბგე რა.

გა რეთ გა ვე დი, სა ვარ ძელ ში ჩავ ჯე ქი და გამ წა
რე ბულ მა ცას შევ ხე დე, 

მინ დო და დავ მ შ ვი დე ბუ ლი ყა ვი,   
მაგ რამ ვი ჯე ქი უსუ სუ რად გა ყი ნუ ლი, უგ ზო უკ ვ

ლოდ და კარ გუ ლი. ჩემს ფიქ რებ ში ვე თა მა შე ბი მის 
სა ხეს და ჩე მი აკან კა ლე ბუ ლი ათ რ თო ლე ბუ ლი ტუ
ჩე ბი   ერ თ სა და იმა ვეს იმე ო რებ და   და მე სიზ მ რე, 
და მე სიზ მ რე, და მე სიზ მ რე! 

დღე შემ ძულ და! სუ ლით ხორ ცამ დე შე მიყ ვარ და 
ღა მე, რად გან იმე დი მა ინც მაქვს მი სი მოს ვ ლი სა .

დღი სით რე ა ლო ბას თვალს ვუს წო რებ, რაც მა
ნად გუ რებს და ნაფ ლეთ  ნაფ ლეთ გლეჯს ჩემს 
გულს. 

ეჰ, ღმერ თო, რა ვი ცო დი ,თუ ასე ხან მოკ ლე იქ
ნე ბო და ჩე მი ბედ ნი ე რე ბა  

თო რემმ .........

 ნი ნო შა მა თა ვა

ნატვრის ხე

თენ გიზ აბუ ლა ძეს „ნატვრის ხე“ გა და ღე ბუ ლია 
გი ორ გი ლე ო ნი ძის მოთხ რო ბე ბის კრე ბუ ლის მი
ხედ ვით. მოქ მე დე ბა ვი თარ დე ბა მთა ვა რი პერ სო
ნა ჟის გარ შე მო. მა რი ტა (ლიკა ქავ ჟა რა ძე) წარ მო
ჩე ნი ლი ა, რო გორც სი კე თის და სი ლა მა ზის გან სა

ხი ე რე ბა. მი სი სი ლა მა ზე და უმ წიკ ვ ლო ე ბა მთელ 
სო ფელს ხიბ ლავს და უფ რ თხილ დე ბა. თუმ ცა, 
მი უ ხე და ვად მი სი სიწ მინ დი სა, პი რა დი ის ტო რია 
ტრა გი კუ ლად ვი თარ დე ბა. მა რი ტას სურ ვი ლის სა
წი ნა აღ მ დე გოდ ათხო ვე ბენ კაც ზე, რო მე ლიც წარ

მო სა დე გი, მდი და რი და სხვე ბის აზ რით მი სი 
შე სა ფე რი სი ა. ქალს კი თა ვი სი მე ზო ბე ლი 
გე დია უყ ვარს, მაგ რამ მა თი სიყ ვა რუ ლი 
მხო ლოდ შო რი დან ტრფო ბად რჩე ბა. 

ერ თი შე ხედ ვით გე გო ნე ბა, თით ქოს 
ფილ მი ტრა გი კუ ლი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი
ა ა, რო გორც რო მეო და ჯუ ლი ე ტა სი, მაგ რამ 
კარ გად თუ და ვაკ ვირ დე ბით, აღ მო ვა ჩენთ 
ბევრ დე ტალს, რო მელ საც აქამ დე ვერ ვხე
დავ დით. და ვიწყოთ ფილ მის და საწყი სი დან, 
სა დაც წი თე ლი ყა ყა ჩო ე ბის მდე ლო ში გე დი
ას ხე ლით კვდე ბა ცხე ნი  თეთ რი, ლა მა ზი 
და წმინ და. ეს ეპი ზო დი მიგ ვა ნიშ ნებს ფილ
მის შემ დეგ გან ვი თა რე ბა ზე. მა რი ტაც სწო
რედ ამ ცხე ნი ვით კვდე ბა და ამა ში გე დი ას 



6

#  1 (159) იანვარი 2023 წელი                                                                                                                                         # 1 (159) იანვარი 2023 წელი        

	 გვ. 7

გვ. 5

	

გიორგი მარგველაშვილის სპექტაკლის

„ალუბლის ბაღი“ რეკონსტრუქცია

„გასული სა უ კუ ნის მი წუ რულ სა და ამ სა უ კუ ნის 
და საწყის ში მხატ ვ რულ ლი ტე რა ტუ რა ში  ან ტონ ჩე
ხოვ მა ერ თ ერ თ მა პირ ველ მა იგ რ ძ ნო რე ვო ლუ
ცი ის გარ და უ ვა ლო ბა, რო ცა იგი მხო ლოდ ჩა ნა სა
ხის სა ხით იყო, ხო ლო სა ზო გა დო ე ბა აგ რ ძე ლებ და 
სიმ დიდ რე ში ბა ნა ო ბას. მან ერ თ ერ თ მა პირ ველ
მა მოგ ვ ცა გან გა შის ზა რი. ვინ თუ არა მან, გა ჩე ხა 
მშვე ნი ე რი, აყ ვა ვე ბუ ლი ალუბ ლის ბა ღი, იგი ხვდე
ბო და, რომ მი სი დრო სრულ დე ბო და, რომ ძვე ლი 
ცხოვ რე ბა ნგრე ვით იყო  გან კითხუ ლი“.1 

ამ სიტყ ვებს წერ და კონ ს ტან ტინ სტა ნის ლავ ს კი 
ან ტონ ჩე ხოვ ზე  და მის 1903  წელს და წე რილ პი ე
სა ზე  „ალუბლის ბა ღი“.

თუ მა ნიშ ვი ლის კი ნომ სა ხი ობ თა თე ატ რ ში გი ორ
გი (გოგი) მარ გ ვე ლაშ ვი ლის 2004 წელს  დად გ მულ 
„ალუბლის ბაღ შიც“ ჩა დე ბუ ლია თა ვი სე ბუ რი წი
ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა. სპექ ტაკ ლის  პრე მი ე რა შედ გა 
მა შინ, რო დე საც ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცია ჩავ ლი ლი 
იყო, მაგ რამ (ალბათ)  არა ვინ  იცო და, რომ  რვა წე
ლი წად ში  ჩვე ნი ქვეყ ნის სა თა ვე ში იქ ნე ბო და ლო
პა ხი ნის ნა ი რი ბიზ ნეს მე ნი. 

1 Станиславский.,  Моя жизнь в искусстве., Стр.324-325.

ჩე ხოვ თან და რა თქმა უნ და, გი ორ გი მარ გ ვე
ლაშ ვილ თა ნაც „ალუბლის   ბა ღი“ არის  ქვეყ ნი სა 
და მი სი სა ზო გა დო ე ბის მე ტა ფო რა. ნი ნე ლი ჭან კ
ვე ტა ძის რა ნევ ს კაია  სი ცოცხ ლის მოყ ვა რე  ქა რაფ
შუ ტა ქა ლი ა, მის შეს რუ ლე ბა ში  ჭარ ბობს მა ნევ
რუ ლო ბა, მი სი ლუ ბოვ ან დ რე ევ ნა ემ პა თი ას იწ
ვევს მხო ლოდ სპექ ტაკ ლის ფი ნალ ში. გა და ცე მა ში 
„სპექტაკლის დრო“ ნი ნე ლი ჭან კ ვე ტა ძეს უთ ქ ვამს, 

არა პირ და პი რი ბრა ლი მი უძღ ვის. ცხე ნის სიკ ვ დი
ლის ეპი ზოდ ში ვხე დავთ გე დი ას ტკი ვილს, რო მე
ლიც საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნის და კარ გ ვით წარ მო იქ
მ ნე ბა. თა ნა სოფ ლელ ცი ცი კო რეს კი ორი ვე ცხე ნის 
და მა რი ტას სიკ ვ დილ ში დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ფილ
მი გა და ღე ბუ ლია 1976 წელს, რო დე საც სა ქარ თ ვე
ლო ჯერ კი დევ არ იყო და მო უ კი დე ბე ლი და თა ვი
სუ ფა ლი ქვე ყა ნა. ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი 

და გა მორ ჩე უ ლი პერ სო ნა ჟი ფუ ფა ლა ცხოვ რობს 
თა ვის პა ტა რა სამ ყა რო ში. ის თა ვის წარ მო სახ ვა
ში პო უ ლობს თა ვი სუფ ლე ბას და ბედ ნი ე რე ბას. მას 
ყვე ლა დას ცი ნის  უფ რო სი თა ო ბა და მა თი შვი
ლე ბი, რომ ლე ბიც, რა საც ის მე ნენ, იმას იმე ო რე ბენ. 
ფუ ფა ლა არა ვის არა ფერს უშა ვებს, პი რი ქით, ის 
ბევრს ეხ მა რე ბა. ოც ნე ბობს ხმა მაღ ლა და მი უ ხე
და ვად ყვე ლაფ რი სა  ამ ბობს, რომ ლა მა ზი იყო და 
თა ვი ახ ლაც ლა მა ზი ჰგო ნი ა.  

ყვე ლა ადა მი ა ნი სხვა ნა ი რად შე ხე დავს ამ 
ფილმს. მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რო გორ აქვს თენ
გიზ აბუ ლა ძეს ბრბოს ფსი ქო ლო გია გად მო ცე მუ
ლი. მა რი ტას სიკ ვ დილ ში ყვე ლა ზე დი დი წვლი ლი 
სა ზო გა დო ე ბას მი უძღ ვის, რო მელ საც არ აინ ტე
რე სებს არა ფე რი სა ნა ხა ო ბის გარ და. მი სი დას ჯა 
არაფ რის გა მო. ერ თი ადა მი ა ნის შე ხე დუ ლე ბის 
მი ხედ ვით. რო დე საც პირ ვე ლი ადა მი ა ნი ეს ვ რის 
ტა ლახს, მას მთე ლი სო ფე ლი უერ თ დე ბა, რა საც 
სა ბო ლო ოდ ტრა გი კულ ფი ნალ თან მივ ყა ვართ. 

   სა ბო ლოო ჯამ ში, თენ გიზ აბუ ლა ძის „ნატვრის 
ხე“ ყვე ლა თა ო ბის თ ვის საყ ვა რე ლი ფილ მი ა, რო
მე ლიც ის ტო რი ას დარ ჩა, რო გორც ქარ თუ ლი კი
ნოს ერ თ ერ თი შე დევ რი.

ან ნა არო ბე ლი ძე
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რომ გო გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი უფ რო მკაც რა დაა გან
წყო ბი ლი გა ე ვი სა და რა ნევ ს კა ი ას თა ო ბი სად მი, 
ხო ლო მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლი, რო მე ლიც გა სულ 
სა უ კუ ნე ში, რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა
ობ და  „ალუბლის ბაღ ზე“,  ჩა ნა ფიქ რი გარ დაც ვა
ლე ბის გა მო   ბო ლომ დე ვერ მი იყ ვა ნა, თა ნაგ რ ძ
ნო ბას გა მო ხა ტავ და ამ ორი პერ სო ნა ჟის მი მართ.

ნი ნე ლი ჭან კ ვე ტა ძის ლუ ბოვ ან დ რე ევ ნას ალუბ
ლის ბა ღის გა ყიდ ვამ დე სხვა დას ხ ვა ფე რა დი, 
მდიდ რუ ლი  სა ზე ი მო სა მო სი აც ვია (მხატვარი 
 შო თა გლურ ჯი ძე),  ხო ლო ბო ლოს, მის ჩაც მუ
ლო ბა ში დო მი ნი რებს შა ვი, სადღე სას წა უ ლო გან
წყო ბი ლე ბა გამ ქ რა ლი ა. იგი გლო ვობს ალუბ ლის 
ბა ღის და კარ გ ვა სა და სა კუ თარ ცხოვ რე ბას. შა ვი 
ზო გა დად გლო ვის ფე რია და  ჩე ხო ვის   პი ე სებ ში 
ხში რად ფი გუ რი რებს, „თოლიაში“ მა შას ჩაც მუ
ლო ბა ში, ხო ლო „სამ და ში“,  რე მარ კის თა ნახ მად, 
მა შა შავI კა ბი თაა შე მო სი ლი. 

და ვუბ რუნ დეთ რა ნევ ს კა ი ას, ნი ნე ლი ჭან კ ვე ტა
ძე ერ თ ერთ მი ზან ს ცე ნა ში გია რო ი ნიშ ვი ლის ლო
პა ხინს ეუბ ნე ბა  „წარმოდგენებს კი არა, თქვენს 
ცხოვ რე ბას უნ და უყუ რებ დეთ… რა ნაც რის ფე რია 
თქვე ნი ცხოვ რე ბა, რა მო საწყე ნია და რამ დენს 
ლა პა რა კობთ უაზ როდ“. ამას ამ ბობს ის პერ სო ნა
ჟი, რო მე ლიც ერ თი დღით ცხოვ რობს და ნაკ ლე
ბად უყუ რებს სა კუ თარ ცხოვ რებს. დი ახ, ლუ ბოვ 
ან დ რე ევ ნას აწ მ ყო ფე რა დი და მხი ა რუ ლი ა, ისიც 
ილუ ზო რუ ლი, რო გორც შარ ლო ტას (ეკა ჩხე ი ძე) 
შო უ, მაგ რამ მი სი ცხოვ რე ბის ფი ნა ლი ფა ტა ლუ
რი ა. მო გო ნე ბე ბით სავ სე   სკივ რი მის სა ვე კუ ბოდ 
იქ ცე ვა. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ გია რო ი ნიშ ვი ლის 
გმი რი  ლუ ბოვ ან დ რე ევ ნას თა ი გულს აჩუ ქებს ჩა
მოს ვ ლი სას და დამ შ ვი დო ბე ბი სას. თა ვი დან ნი ნე
ლი ჭან კ ვე ტა ძე  ყვა ვი ლებს ჰა ერ ში ის ვ რის, ხო ლო 
და სას რუ ლის კენ, შა ვებ ში მო სილ რა ნევ ს კა ი ას ამ 
ყვა ვი ლებს ლო
პა ხი ნი ფე ხებ
თან  ისე უწყობს,  
თით ქოს  პა ნაშ
ვიდ ზეა მი სუ ლი. 
მარ თ ლაც, სპექ
ტაკ ლის ფი ნალ
ში ეს თა ი გუ ლი  
რა ნევ ს კა ი ას კუ
ბოდ გა დაქ ცე ულ  
სკივ რ თან დევს.

რო გორც ან
ტონ ჩე ხო ვის 
პი ე სა ში, ისე გი
ორ გი მარ გ ვე
ლაშ ვი ლის სპექ
ტაკ ლ ში რეკ ვი
ზიტ საც სიმ ბო

გვ. 6

	

ლურ  მე ტა ფო რუ ლი დატ ვირ თ ვა აქვს. ზე მოთ ჩვენ 
უკ ვე ვი სა უბ რეთ სკივ რ ზე, მაგ რამ არ გვიხ სე ნე ბია 
ამ პი ე სის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სიმ ბო ლო  
რა ნევ ს კა ი ა სა და გა ე ვის ბავ შ ვო ბის დრო ინ დე ლი 
კა რა და. ეს კა რა დაც მო გო ნე ბე ბის სიმ ბო ლო ა. ამ 
სპექ ტაკ ლის ერ თ ერ თი და სა მახ სოვ რე ბე ლი მი
ზან ს ცე ნა  ალუბ ლის ბა ღის გა ყიდ ვის ამ ბის  გა
გე ბის შემ დეგ, ნი ნე ლი ჭან კ ვე ტა ძის რა ნევ ს კაია  
შე დის კა რა და ში, ხო ლო ეკა ჩხე ი ძის შარ ლო ტა, 
რო გორც ილუ ზი ო ნის ტი, „აქრობს“ მას. ამით თით
ქოს რე ჟი სო რი რა ნევ ს კა ი ას სიკ ვ დი ლის თ ვის გვამ
ზა დებს.

გია რო ი ნიშ ვი ლის ლო პა ხი ნი ირო ნი ი თა და 
სარ კაზ მით გამ ს ჭ ვა ლუ ლი მა მა კა ცი ა.  რა საკ ვირ
ვე ლი ა, თა ვი სე ბუ რად იგი პა ტივს სცემს ლუ ბოვ 
ან დ რე ევ ნას, რო მე ლიც ბავ შ ვო ბა ში მას, თა ვი სი 
მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი უ ხე და ვად, კარ
გად ეპყ რო ბო და და იცავ და მო ძა ლა დე მა მის გან. 
ლო პა ხინს სი ღა რი ბის კომ პ ლექ სი ჰქონ და, მი სი 
წი ნაპ რე ბი ლუ ბოვ ან დ რე ევ ნას ოჯა ხის ყმე ბი იყ ვ
ნენ, შე სა ბა მი სად, მი სი მა მუ ლის შე ძე ნა სა კუ თარ 
კომ პ ლექ სებ ზე გა მარ ჯ ვე ბას ნიშ ნავ და. რო გორც 
რი ჩარდ მე სა მე, ლო პა ხი ნიც არ და ბა დე ბუ ლა ისე
თად, რო გო რიც არის, აშ კა რა ა, რომ გა რე მო ე ბამ 
გა ნა პი რო ბა მი სი პრაგ მა ტიზ მი. გია რო ი ნიშ ვი ლის 
პერ სო ნა ჟი ირო ნი ი თა და აგ რე სი ით ამ ბობს: „…
ღმერთო ჩე მო, გან ს ვე ნე ბუ ლი მა მა ჩე მი და პა პა ჩე
მი საფ ლა ვე ბი დან რომ წა მოდ გ ნენ  და ნა ხონ, რომ 
მათ მა ნა ში ერ მა, იერ მო ლა იმ, წე რა კითხ ვის უცო
დი ნარ მა, ფეხ შიშ ვე ლა რომ დარ ბო და აქ ზამ თარ
ში, იყი და მა მუ ლი, რომ ლის მსგავ სი დე და მი წის 
ზურ გ ზე არ არ სე ბობს. სა დაც მა მა ჩე მი და პა პა ჩე
მი მო ნე ბი იყ ვ ნენ … მო დით, ნა ხეთ, რო გორ ავი ღებ 
ნა ჯახს და გავ ჩე ხავ ალუბ ლის ბაღს“.  იერ მო ლაი 
ალექ სე ე ვიჩს გან ზ რა ხუ ლი აქვს  ალუბ ლის ბა ღის 
ად გი ლას  აგა რა კე ბის აშე ნე ბა და კარ გი შე მო სავ
ლის მი ღე ბა. დღე საც რამ დე ნი ტე რი ტო რიაა სა ქარ
თ ვე ლო ში  შე ძე ნი ლი  ოლი გარ ქის მი ერ, რამ დე ნი 
მშვე ნი ე რი ად გი ლია გა დაქ ცე უ ლი შუ ში სა და ბე ტო
ნის კო მერ ცი ულ შე ნო ბად. 

 ნა ნა ბუთხუ ზის ვა რია  ძალ ზე სევ დი ა ნი ადა მი
ა ნი ა, რო გორც რა ნევ ს კა ი ა, ილუ ზო რულ ბედ ნი
ე რე ბას ვერ იქ მ ნის. მას უწევს დე და მი სის ქა რაფ
შუ ტო ბის, უსახ ს რო ბი სა და საყ ვა რე ლი მა მა კა ცის 
 ლო პა ხი ნის გულ გ რი ლო ბის ატა ნა. მი სი პერ სო
ნა ჟი გან სა კუთ რე ბუ ლად ემო ცი უ რია  ლო პა ხინ თან 
ბო ლო  დი ა ლოგ ში, რო დე საც სი ცი ლი ის ტე რი ულ 
ტი რილ ში გა და ეზ რ დე ბა.

ეკა ჩხე ი ძის შარ ლო ტა ბრუ ტა ლუ რი, ირო ნი უ ლი  
ქალ ბა ტო ნი ა. ყო ვე ლი ვე მის  სა უბ რის  მა ნე რა ში, 
მიხ ვ რა მოხ ვ რა სა და ჩაც მუ ლო ბა ში ჩანს (თეთრ 
პე რან გ ზე ნაც რის ფე რი კლა სი კუ ტი  „ჟილეტი“ და 
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	 გვ. 9

გვ. 7

	

გო დერ ძი ჩო ხე ლის შე მოქ მე დე ბას მუდ მივ 
„სწორ თეთრ ხა ზად“ გას დევს ბუ ნე ბა და ადა მი ა ნი. 
მის მოთხ რო ბებ ში, რო მა ნებ სა თუ ფილ მებ ში ყო
ველ თ ვის არის ნაჩ ვე ნე ბი ადა მი ა ნის გავ ლე ნა გა
რე მო ზე და პი რი ქით. მი სი პერ სო ნა ჟე ბი გა მო ირ ჩე
ვი ან ბუ ნე ბას თან გან სა კუთ რე ბუ ლი კავ ში რით, რაც 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ბევ რად აღე მა ტე ბა ადა მი ა ნურ 
ურ თი ერ თო ბებს. 

გო დერ ძი ჩო ხელ თან ბევ რ ჯერ გვხვდე ბა ადა მი
ა ნი სა და ბუ ნე ბის ერ თი ა ნო ბის მცდე ლო ბა, რო მე
ლიც წარ მა ტე ბუ ლად მხო ლოდ ერთ მოთხ რო ბა ში 
ხორ ცი ელ დე ბა  „წერილი ნაძ ვებს“. ასე ვე მცდე
ლო ბის მა გა ლი თია „თევზის წე რი ლე ბი“ სა დაც გა
მი ხარ დაი ცდი ლობს გა ექ ცეს ადა მი ა ნებს და მათ 
სა ში ნელ ადა მი ა ნო ბას.  გა მი ხარ დაი ჩა დის არაგ ვ
ში, ხდე ბა თევ ზი, ბუ ნე ბის ნა წი ლი, სა დაც ადა მი ა ნის 
მოკ ვე თა არ არ სე ბობს: „ადამიანის მოკ ვე თა თქვე
ნი ძვე ლის ძ ვე ლი ხერ ხი ა, სხვა თა შო რის, თევ ზებს 
არა გვაქვს ეგე თი კა ნო ნე ბი“. 

არაგვს ძა ლი ან დი დი რო ლი უჭი რავს გო დერ
ძი ჩო ხე ლის შე მოქ მე დე ბა ში და ის უმე ტე სად გან

წ მენ დის როლს თა მა შობს, გა მი ხარ დაი „თევზის 
წე რი ლე ბი დან“ სწო რედ არაგ ვ ში და ლევს სულს. 
არაგ ვი გა რეცხავს ვარ დის ფერ კაცს, არაგვს მი
აქვს ჩა ჩა  ნა წი ლი ა ნი და ხალ ხის დარ დე ბი მი აქვს 

ადა მი ა ნი სა და ბუ ნე ბის ერ თ სა ხე 

გო დერ ძი ჩო ხელ თან

ამა ვე  სტი ლის  შარ ვა ლი), გან სა კუთ რე ბით მა შინ, 
რო დე საც ეპი ხო დოვს ( ზა ზა მი ქა შა ვი ძე) სა ნა დი რო 
თო ფით  ეთა მა შე ბა.  ეკა ჩხე ი ძის გმი რი  სა ო ცა რი 
„შოუ ვუ მა ნი ა“, რაც ნათ ლად ჩანს  რა ნევ ს კა ი ას 
თხოვ ნით გა მარ თულ მეჯ ლის  მას კა რად ზე  ილუ
ზი ო ნის ტურ ნომ რებ ში. 

სპექ ტაკ ლ ში პა ა ტა ბა რა თაშ ვი ლის გა ე ვი უფ რო 
მეტ თა ნაგ რ ძ ნო ბას იწ ვევს, ვიდ რე ლუ ბოვ ან დ
რე ევ ნა. ალ ბათ ეს იმის გა მო ა, რომ ნი ნე ლი ჭან

კ ვე ტა ძის პერ სო ნა ჟი მოჩ ვე ნე ბით 
მხი ა რუ ლე ბას ქმნი და, ხო ლო პა ა ტა 
ბა რა თაშ ვი ლი თა ვი სი პერ სო ნა ჟის 
სევ დას არ ნიღ ბავ და. 

ამას თა ნა ვე, ორი ო დე სიტყ ვით 
მსურს შე ვე ხო სპექ ტაკ ლის მუ სი
კა ლურ გა ფორ მე ბას. გა მო ყე ნე
ბუ ლი მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბი 
ძალ ზე კარ გად ესა და გე ბა ამა თუ 
იმ მი ზან ს ცე ნას, ამის თვალ სა ჩი ნო 
მა გა ლი თია მინ დ ვ რის სცე ნა, რო
ცა ებ რა უ ლი ორ კეს ტ რის მუ სი კა 
ჟღერს (გიორა ფე იდ მა ნის  Ani Ole 
Yerushalaïm). აღ ნიშ ნუ ლი ლი რი კუ
ლი  მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბი რა
ნევ ს კა ი ას სევ დი ან გან წყო ბას ამ
ძაფ რებს.

სა ბო ლოო ჯამ ში, მინ და ვთქვა, 
რომ გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლის სპექ ტაკ ლ მა  
„ალუბლის ბა ღი“, რო გორც ჩე ხო ვის პი ე სამ, დროს 
გა უს წ რო. მარ თა ლი ა, აღ ნიშ ნუ ლი დად გ მა დი დი 
ხა ნი ა, რაც  არაა თუ მა ნიშ ვი ლის კი ნომ სა ხი ობ თა 
თე ატ რის რე პერ ტუ არ ში, მაგ რამ  დღეს იგი ძალ ზე 
აქ ტუ ა ლუ რი იქ ნე ბო და. 

ანასტასია ჩერნეცოვა 
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გვ. 8

	
	 გვ. 10

ღმერ თ თან. „გაცოფებული ეხეთ ქე ბო და კედ ლებს 
მდი ნა რე, არც კი უგ რ ძ ნი ა, თუ ვინ მე ჩა უ ვარ და ამ
ღ ვ რე ულ ტალ ღებ ში [...]“ 

სწო რედ მსგავ სი მოთხ რო ბაა „წერილი ნაძ ვებს” 
და პირ და პირ აღ წერს ბუ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის ერთ 
მთლი ა ნო ბად გარ დაქ მ ნას. ამ მოთხ რო ბას თან და
კავ ში რე ბით რე ჟი სო რი მე რაბ კო კო ჩაშ ვი ლი იხ
სე ნებს: „მისი მოთხ რო ბა, რო მელ მაც მე სრუ ლი
ად გა მაკ ვირ ვა და მე რე ისიც ფილ მად აქ ცი ა, არის 
„წერილი ნაძ ვებს“,  მხარ ზე რომ ამო უ ვი და ადა მი
ანს ნაძ ვი, რო მე ლიც რო გორც შვი ლი, ისე ჰყავ და 
და ბო ლოს მის თ ვის მოკ ვ და. ამოთხა რა მი წა, ჩაწ
ვა შიგ ნით და ნაძ ვი გა ა ხა რა, თვი თონ მოკ ვ და. ანუ 
ზუს ტად ისე მო იქ ცა, რო გორც ჩვენ ვიქ ცე ვით ჩვე ნი 
შვი ლე ბის თ ვის“.  

„წერილი ნაძ ვებს“ ერ თ გ ვა რი მე ტა მორ ფო ზაა 
ადა მი ა ნი დან მა რად მ წ ვა ნე ნაძ ვამ დე, რო მელ საც 
თავ და პირ ვე ლად სოფ ლის თვა ლით ვეც ნო ბით. ავ
ტო რი არ ჩევს, რომ ჯერ შევ ხე დოთ გა რე მოს  ხალ
ხის, ბრბოს თვა ლით, შემ დეგ კი ბე რი სა და ნაძ ვის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა იკ ვე თე ბა. სოფ ლის და მო კი დე
ბუ ლე ბა ორ გ ვა რი ა. ერ თის მხრივ  ბრბო რა ღაც 
ძა ლი ან უც ნა უ რი გზით ერთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ დე 
მი ვი და   ნაძ ვი ბე რის მხარ ზე უნ და მო იჭ რას. უც
ნა უ რი ფაქ ტი ა, რო დე საც სო ფე ლი გაკ ვირ ვე ბუ ლია 
ბე რის მზრუნ ვე ლო ბით ნაძ ვი სად მი და არა იმ ფაქ
ტით, რომ მის მხარ ზე ხე აღ მო ცენ და. პა ტა რა ნაძ ვი 
ომის ჭრი ლო ბი დან გა ი ზარ და. ეს არის ბე რის ახ
ლი დან და ბა დე ბა, მი სი და ბუ ნე ბის ერ თ სა ხედ ქცე
ვის და საწყი სი. 

არაა გა საკ ვი რი, რომ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ჩა მოთ
ვ ლი ლი სოფ ლის გან სა ხილ ვე ლი თე მა ა, რად გა ნაც 
მათ არ იცი ან, ისი ნი ვე რა სო დეს მიხ ვ დე ბი ან, რო
გო რია გრძნობ დე გულ ზე შე მოჭ დო ბილ ფეს ვებს, 
რომ ლე ბიც მუდ მი ვად იზ რ დე ბი ან, მოძ რა ო ბენ შენ
ში.

 „ბერი ახალ სამ ყა როს გრძნობ და, გრძნო ბადს 
და არა ხილ ვადს, უჩი ნარს, იდუ მა ლე ბით მო ცულს“ 
 ამ ცი ტა ტი დან ვხე დავთ, რო გორ მძლავ რად არის 
ჩა ჭი დე ბუ ლი ჯერ კი დევ პა ტა რა, სიკ ვ დი ლამ დე მი
სუ ლი ნაძ ვი ბე რის გულს. გო დერ ძი ჩო ხე ლი აღ
წერს ადა მი ა ნი სა და ბუ ნე ბის შერ წყ მას, არა რო
გორც უც ნა უ რო ბას, სი გი ჟეს, არა მედ  ბუ ნებ რივ 
მოვ ლე ნას. 

მოთხ რო ბის პირ ვე ლი ვე აბ ზა ცი დან ვხვდე ბით, 
რომ ბე რი არა სო დეს მო ი შო რებს ნაძვს და რომც 
მო ი შო როს, ფეს ვე ბი იმ დე ნად ღრმად არის გად
გ მუ ლი ადა მი ა ნის სხე ულ ში, რომ ის ვე რას დ როს 
დარ ჩე ბა მარ ტო.  ბე რი სა და ნაძ ვის შერ წყ მა ორ მ
ხ რი ვი პრო ცე სია : „ისინი სვამ დ ნენ ურ თი ერთს და 
ერთ მთლი ანს ავ სებ დ ნენ თან და თან“. 

ერ თი მხრივ, მარ თ ლაც ვხე დავთ ბე რი სა და ნაძ
ვის „ბრძოლას“, რო მე ლიც ბე რის გულს დღი თი 

დღე აუარე სებს. ის ფაქ ტი, რომ ბე რის ცუ დად ყოფ
ნა ნაძ ვ საც ახ მობს,  მა თი „ერთსახის“ და მა დას ტუ
რე ბე ლი ა.

სო ფე ლი ბერ სა და მის „შვილობილ“ ნაძვს, რო
გორც სა ნა ხა ო ბას, ისე აღიქ ვამს. იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ ყვე ლა ცდი ლობს წიწ ვებ დამ ჭ კ ნა რი ნაძ ვი 
ბერს მო ა შო როს მხა რი დან, ეს ყვე ლა ფე რი მა ინც 
მოჩ ვე ნე ბი თი ა. მოთხ რო ბა შიც და ფილ მ შიც ეს ერ
თობ ლი ვი შეშ ფო თე ბა და ამავ დ რო უ ლი აღ ტა ცე ბა 
ძა ლი ან კარ გად არის გად მო ცე მუ ლი, თუმ ცა უფ რო 
მე ტად ეკ რა ნი ზა ცი ა შია წინ წა მო წე უ ლი. ფილ მ ში 
ვხე დავთ რე პორ ტი ო რებს, რომ ლე ბიც მოთხ რო
ბა ში არ გვხვდე ბა. ისი ნი  ცდი ლო ბენ აღ წე რონ და 
აღ ბეჭ დონ მოვ ლე ნა, ფო ტო ე ბის გა და ღე ბის შემ
დეგ კი ბერს ისევ მი ა ტო ვე ბენ ბორ ჯო მის ტყე ებ ში. 
ასე ვე, გო დერ ძი ჩო ხე ლი ფილ მ ში უფ რო მკვეთ
რად აღ ბეჭ დავს ბე რი სა და მი სი ნაძ ვის გა მას ხა რა
ვე ბას. გან სა კუთ რე ბით მძაფ რია სცე ნა, რო დე საც 
ბერს და მის ნაძვს მორ თა ვენ სკო ლის ზე ი მი სათ
ვის. მოთხ რო ბა ში ვხე დავთ, რო გორ ეში ნია ბერს, 
არ და ა ტე ხონ ტო ტე ბი, თუმ ცა იქ ზე ი მი არ იმარ თე
ბა. ეკ რა ნი ზა ცი ა ში ბე რის გა მო მეტყ ვე ლე ბა ზე ვამ
ჩ ნევთ, რო გო რი შე ში ნე ბუ ლი ა, რომ მის ნაძვს არ 
ეტ კი ნოს და სწო რედ ეს ში ში ბე რის გულს კი დევ 
უფ რო ასუს ტებს. 

 იმის მი უ ხე და ვად, რომ მოთხ რო ბა და ფილ მი 
საკ მა ოდ გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თი სა გან, ვთვლი, 
რომ ისი ნი თვალ სა ჩი ნოდ ასა ხავს მე ტა მორ ფო ზის 
ორ მხა რეს. მოთხ რო ბა ში ერ თ სა ხედ ქცე ვის პრო
ცესს პირ და პირ ვხე დავთ. ბე რი სა და ნაძ ვის პერ ს
პექ ტი ვას მოთხ რო ბა ში მა თი წე რი ლით ვეც ნო ბით, 
რო მე ლიც არ გა ნას ხ ვა ვებს არც ერთს, შერ წყ მუ ლი 
თვალ თა ხედ ვი თაა და წე რი ლი და სწო რედ ეს მო
ნაკ ვე თი ხდის მოთხ რო ბას ასე გან სა კუთ რე ბულს. 
წე რილ ში ვამ ჩ ნევთ რო გორ იც ვ ლე ბა პერ ს პექ ტი
ვე ბი, ხმე ბი ნაძ ვი სა და ბე რის.  ბე რი და ნაძ ვი ფიქ
რო ბენ რო გორც ადა მი ა ნი და რო გორც ბუ ნე ბა. 

სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ ნაძ ვი არ გა და იქ
ცე ვა ადა მი ა ნად, არა მედ ბე რი გა და იქ ცე ვა ნაძ ვად, 
ის თა ვი სი შვი ლი სათ ვის ამოთხ რის მი წას, და ი
მარ ხავს თავს და გან თი ადს, რო გორც ნაძ ვი ისე 
შე ე გე ბე ბა. ავ ტო რი ამით მიგ ვი თი თებს ადა მი ა ნის 
საწყის ზე, რო მე ლიც არის ბუ ნე ბა, დე და ბუ ნე ბა. 

 ადა მი ა ნის ხედ ტრან ს ფორ მა ცია ხში რად 
გვხვდე ბა ლი ტე რა ტუ რის სამ ყა რო ში. შე საძ ლოა 
მი ვიჩ ნი ოთ, რომ ეს უბ რა ლოდ მო უ ლოდ ნე ლი გა
დახ ვე ვაა ლი ტე რა ტუ რა ში და მხო ლოდ მკითხ ვე
ლის გა ო ცე ბას ემ სა ხუ რე ბა, მაგ რამ თვალ სა ჩი ნო ა, 
რომ სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში  ბევ რი მწე რა ლი 
იყე ნებს ადა მი ა ნის ტრან ს ფორ მა ცი ას არა მხო
ლოდ ინ ტე რე სის გამ ძაფ რე ბის მიზ ნით.
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გვ. 9

	

 გარ დაქ მ ნა ში დევს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ
ნე ლო ბა, რო მე ლიც ყო ვე ლი ნა წარ მო ე ბი სათ ვის 
სხვა დას ხ ვა ა. მა გა ლი თად ოვი დი უ სის მე ტა მორ
ფო ზებ ში ვხვდე ბით დაფ ნეს და აპო ლო ნის მოთხ
რო ბას, სა დაც დაფ ნე თა ვის მა მას, მდი ნა რე ე ბის 
ღმერთს შეს თხოვს დახ მა რე ბას, რომ მი სით მო
ხიბ ლულ აპო ლონს და ე მა ლოს. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ დაფ ნე პირ და პირ ითხოვს 
ტრან ს ფორ მა ცი ას, რაც მას შე უმ ჩ ნე ველს გახ დის 
 დაფ ნე გა და იქ ცე ვა ხედ. ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო
ცესს ოვი დი უ სის დე ტა ლუ რად აღ წერს: რო გორ გა
და იქ ცე ვა ადა მი ა ნის თმა ხის ფოთ ლე ბად, ხე ლე ბი 
ტო ტე ბად, ფე ხე ბი ფეს ვე ბად და ა.შ. ეს გვაჩ ვე ნებს, 
რო გო რი დი დი ფი ზი კუ რი მსგავ სე ბაა ადა მი ან სა და 
ხეს შო რის. 

ამ კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თი დან გა მომ დი ნა რე, 
მე ტა მოფ რო ზა გაქ ცე ვის, და მალ ვის როლს თა მა
შობს. ის არ ქრე ბა, არ კვდე ბა, არა მედ იქ ცე ვა არა
ა და მი ა ნურ საგ ნად, რო მე ლიც ვერ გახ დე ბა აპო
ლოს მსხვერ პ ლი. ამის მი უ ხე და ვად, აპო ლო ნის 
ისევ ისე ძლი ე რად უყ ვარს დაფ ნე და ნათ ქ ვა მიც 
არის, რომ ის გრძნობ და, რო გორ ფეთ ქავ და დაფ
ნეს გუ ლი ხის შიგ ნი დან.   დან ტეს ღვთა ებ რივ კო მე
დი ა ში ხედ ტრან ს ფორ მა ცი ას სას ჯე ლის სა ხე აქვს.  
დან ტეს თან ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც სუ ი ცი დით 
და ი ღუპ ნენ, გა მომ წყ ვ დე უ ლე ბი არი ან ხე ებ ში. ეს 
არის მა თი სა მუ და მო სას ჯე ლი, ისი ნი ვე რას დ როს 
და უბ რუნ დე ბი ან თა ვი ანთ სხე უ ლებს, რად გან თა
ვად ვე აირ ჩი ეს სხე ულ თან გაყ რა. 

 ოვი დი უს თან ტრან ს ფორ მა ცია ხედ არ ნიშ ნავს 
სიკ ვ დილს, გაქ რო ბას, არა მედ წმინ დად გარ დაქ ცე
ვას, სა დაც ინა ხე ბა შე ნი ადა მი ა ნო ბის, არ სე ბო ბის 
რა ღაც ნა წი ლი.

 სწო რედ ეს ჩანს გო დერ ძი ჩო ხე ლის მოთხ რო
ბა ში „წერილი ნაძ ვებს“. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ამ 
შემ თხ ვე ვა ში ხედ გა დაქ ცე ვა არც გაქ ცე ვას, არც 
დას ჯას და არც სიკ ვ დილს არ ნიშ ნავს. ბე რი გა და
იქ ცა ნაძ ვად, თა ვის შვი ლად, მან დათ მო ადა მი ა
ნო ბა იმი სათ ვის, რომ ნაძვს ეცოცხ ლა და მინ და 
მჯე რო დეს, რომ იმ ნაძ ვ შიც ძგერს ბე რის გუ ლი, 
ისი ნი შე ერ თ დ ნენ, გახ დ ნენ ერ თ სა ხე. ბე რი არ 
მომ კ ვ და რა მის გულ ზე შე მოჭ დო ბი ლი ფეს ვე ბით. 

ჩემ თ ვის, მოთხ რო ბა და ფილ მი ერ თ მა ნე თის 
კომ პა ნი ო ნი ა, ვერ ვიტყ ვით, რომ მოთხ რო ბა ში 

პრო ტა გო ნის ტი ბე რი ა, ამ როლს ნაძ ვი და ბე რი 
თა ნაბ რად ინა წი ლე ბენ, ფილ მ ში კი ნაკ ლე ბად ვხე
დავთ ბე რი სა და ნაძ ვის შერ წყ მას, უფ რო ვეც ნო
ბით სოფ ლის, ხალ ხი სა და სა ზო გა დო ე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბას, რაც საკ მა ოდ მძაფ რად არის გად მო
ცე მუ ლი. ვფიქ რობ, მოთხ რო ბა და მი სი ეკ რა ნი ზა
ცია ერ თი მთლი ა ნო ბის ორი ნა წი ლია და ვთვლი, 
რომ ერ თ მა ნეთს ავ სებს. 

გო დერ ძი სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე ეს წ რა ფო
და ბუ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის ერ თო ბას, ცდი ლობ
და თა ვა დაც ძა ლი ან ახ ლოს ყო ფი ლი ყო სა კუ თარ 
საწყის თან და ბუ ნე ბას თან. მცდე ლო ბის მი უ ხე და
ვად, ის ვე რას დ როს მი დი ო და ისე ახ ლოს, რო
გორც ბე რი მი ვი და, ნაძ ვით მხარ ზე.  ამას გო დერ ძი 
ჩო ხე ლის უკა ნას კ ნელ ჩა ნა წერ შიც ვკითხუ ლობთ:

 „გველისმჭამელი  რო იყო, იმა ნაც ხო იცო და 
ჩი ტე ბის, ბა ლა ხის ენა და მე რე და კარ გა... აი, ეგ რე 
ვარ. გრძნო ბა დავ კარ გე  სიტყ ვის თქმის უნა რი. 
გა ლო ბენ ჩი ტე ბი, ჩემს გულ ში კი გა ლო ბა არ შე მო
დის, თით ქოს ტყვი ა ა, ვერ ვგე ბუ ლობ იმ გა ლო ბის 
გე მოს ...“

მა რი ამ კა კა ლაშ ვი ლი


