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ნადირობის სეზონი (რ. სტურუა) 

	 3 gv. 

„ნადირობის სეზონი“ 2011 წელს დაიდგა 
(პიესის ავტორი: თ. ჭილაძე; რეჟისორი: რ. 
სტურუა). ეს ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც 
საქართველოში არც ისე სახარბიელოდ 
მიდიოდა შიდა პოლიტიკური საქმეები. რობერტ 
სტურუას თეატრი, როგორც სამოქალაქო 
საზოგადოების გამოსაფხიზლებელი სივრცე, 
დავესესხები ნათელა არველაძეს და ვიტყვი, 
თეატრი ბალაგანი აქტიურად იყო ჩართული 
მიმდინარე პროცესებში.

სპექტაკლის დასაწყისში ციფრულ ეკრანზე 
მოცემულია ნაწყვეტი ცნობილი მულტფილმიდან 
„ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“. ყველაფერი იწყება 
ისე, როგორც ზღაპარში. საოცარი მუსიკალური 
ჰანგები მაყურებელს სიამოვნების განცდას 
ჰგვრის. სანდომიანი ხმის ტემბრი აღწევს გულებში 
და თითქოს ზღაპრულ სამყაროში შესაბიჯებელ 
კარებს ხსნის. ამ სასიამოვნო მომენტს არღვევს 
საათის ხმა. მომენტალურად სხვა რეალობა 
იხატება. მუსიკალური გაფორმება თითქოს 
თრგუნავს შინაგან სამყაროს. ყურადღებას 
იპყრობს სცენა. ნელ-ნელა გვეშლება 
თავისუფალი სივრცე, სადაც დგას მხოლოდ 
ერთი საწოლი, რომელზეც გადაკრულია თეთრი 
ზეწარი, გარშემო დამონტაჟებულია კამერები, 
დეკორაციას ავსებს უკანა ფონზე დადგმული 
სარკე, აქა-იქ დალაგებულია უსახო მანეკენები. 

ერთი შეხედვით მარტივი დეკორაცია 
ქვეცნობიერს აიძულებს დაფიქრებას. თავში 
უამრავი კითხვა იბადება. რა შუაშია კამერები? 
რატომ უსულო, უსახო მანეკენები? სარკე? თეთრი, 
ეს ხომ სიწმინდის ფერია? ამ დროს სცენაზე 
ჩნდება მონადირეთა ჯგუფი, რომლებიც საწოლს 
თელავენ და ისე იკვალავენ გზას ავანსცენისკენ. 
მუსიკა ცვლის განწყობას. ამის ფონზე ჩნდება 
პერსონაჟი შლიაპით, რომელიც წიგნაკში 
კითხულობს რაღაცას და იღიმის. მონადირეთა 
6-კაციანი ჯგუფი მას კლავს. საკონტროლო 

ტყვიის მსროლელი აღმოაჩენს, რომ 
ერთმა არ ისროლა. ერთ ადამიანს 
სინდისმა პროტესტის გრძნობა 
გაუღვიძა, ადამიანურად მოიქცა, 
განუდგა და უხეშად რომ ვთქვათ, 
ექვსივე ზედ დააკლეს მსხვერპლს. 
მათ შორის ერთმა ღირსეული 
სიკვდილი აირჩია. აქ თითქოს მივხვდი 
რეჟისორის ჩანაფიქრს. უცბად თავში 
ზემოთ ხსენებულ კითხვებზე პასუხიც 
ვიპოვნე. 

პირველი, რამაც შემაძრწუნა, 
იყო მეტაფორა საზოგადოებასა და 
უსულო, უსახურ მანეკენებს შორის. 

სპექტაკლის მსვლელობისას იხატება სცენა, 
ერთ-ერთი მონადირე მანეკენს აუპატიურებს. 
გოგა ბარბაქაძის პერსონაჟი მეწყვლის - ია 
სუხიტაშვილს - თვალებზე ხელს აფარებს. 
ამ მარტივი გამოხატვის ხერხით სტურუამ 
ადამიანთა უმოქმედობას სულის შემძვრელად 
გაუსვა ხაზი. 

სცენოგრაფს (თემურ ნინუას) ნათლად აქვს 
გადმოცემული იმ დროინდელი რეალობა. 
მაყურებელს რჩება განცდა, რომ ვიღაც უსმენს, 
უყურებს და სარკე, რომელსაც შეიძლება 
სულისაც ვუწოდოთ მკაფიოდ ირეკლავს 
შიშს.

სპექტაკლში ოთხი მოქმედი გმირია. 
მათ შორის, პირველ რიგში, გამოვყოფ ია 
სუხიტაშვილის შესრულებას. მან პროფესიულ 
დონეზე შეისისხლხორცა საკუთარი პერსონაჟი. 
სპექტაკლის დასაწყისიდანვე იმდენად შედის 
თითოეული მაყურებლის სულში, რომ 
იძულებულები ვხდებით, მასავით შევიგრძნოთ 
ის ღიმილნარევი სევდა, რომელიც მასში 
იმალება. მის შემხედვარეს, რატომღაც 
ბაბუაწვერა გამახსენდა (სხვათა შორის ჩემი 
საყვარელი ყვავილია). ცოცხლობს იქამდე, 
სანამ არ მოწყვეტ. მოწყვეტისთანავე კი 
მიმოიფანტება. ამ ნაზი სტრუქტურისგან აგებული 
პერსონაჟი თითქოს სულს ღაფავს, რაღაც 
ახრჩობს, აწუხებს, მაგრამ მაინც იმედიანად, 
ბავშვური მიამიტობით აფრქვევს უცნაურ 
სინათლეს. პერსონაჟის სამოსი სათქმელს 
თავიდანვე ამბობს, ის ზღაპრის გმირი არ 
არის! ცუდ დროს, ცუდ ადგილას დაბადებული 
პიროვნებაა, რომელიც დაკარგულია თავის 
სიურრეალისტურ ოცნებებში. ამავდროულად, 
უცბად რეალობას გვაჯახებს ცხვირში 
მუშტივით.
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გოგა ბარბაქაძის პერსონაჟს რაც შეეხება, 
იამ იმდენად გადაფარა მისი როლი, ცოტათი 
რთულია ამ შემთხვევაში მისი წარმოჩენა 
პროფესიულად. უდავოა, რომ სტურუა არასდროს 
ამტკიცებს როლზე ისეთ შემსრულებელს, 
რომელიც სირთულეს ვერ გაუმკლავდება, 
მაგრამ ვთვლი, დამაჯერებლობა აკლდა. 
პრინციპში, ჩემსავე თავს შევეწინააღმდეგები 
და ვიტყვი, პერსონაჟიც ასეთი ზედაპირულია.

ზვიად პაპუაშვილი მეტად საინტერესოდ 
მეჩვენა. იმდენად დამაჯერებლად, მკაფიოდ 
და სიღრმისეულად ასრულებდა მოქმედ 
პირს, რომ რაღაც მომენტში ქვეყნის 
ამაოებაზე ფიქრმა წამიღო. თითქოს ხელის 
გულზე გადაგვიშალა, ჩაგვაფიქრა, ისტორია 
დაგვიხატა მსოფლიო მასშტაბურობით, ალბათ, 
რეჟისორის ჩანაფიქრიც ხომ ასეთია. 

უფლისწულს (სანდრო მიკუჩაძე-ღაღანიძე) 
უხმო რაინდი დავარქვი და მონადირეებთან 
(ანდრია თავბერიძე, გაგი სვანიძე, ბექა 
სონღულაშვილი, ზაზა ბარათაშვილი, კახა 
კუპატაძე) ერთად განვიხილავ. უხმოდ 
შესრულებული სცენები, რომლებიც სათქმელს 
უსიტყვოდ გადმოსცემენ იმდენად ერწყმის 
და ჯდება წარსულრეალობაში, რომ რაღაც 
კონტექსტში საკუთარ შავ-ბნელ ძალებთან 
აიგივებ. უფლისწულის, როგორც რაინდი-
მხსნელის გამოჩენა გახსენებს საკუთარი ქვეყნის 
უახლეს წარსულს. შენდა დამოუკიდებლად 
ქვეცნობიერი მიგითითებს, რომ შენც იმ 
ჯოგური წყობილების ნაწილი ხარ, რომელიც 
ბელადს ელოდება მხსნელად. ამ დროს 
საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში შედიხარ 
და ცდილობ უარყო ეს ფაქტი, მაგრამ ხვდები, 
მას (ქვეცნობიერს) ვერასდროს მოატყუებ!

პიესის კითხვისას, საკუთარი წარმოდგენა 
შემექმნა ყველა პერსონაჟზე. შემიძლია 
თამამად ვთქვა, რეჟისორმა 
მხოლოდ პიესა შეამოკლა, მთავარი 
სათქმელი კი უცვლელი დატოვა. 
არა მარტო იმით არის საინტერესო 
სტურუა, რომ რეალობას მკაფიო 
სიზუსტით გადმოცემს და მთავარ 
პრობლემებზე მიგვითითებს, ის 
მსოფლიო მასშტაბებზეც გადადის.

დასაწყისში, როგორც აღვნიშნე, 
სცენაზე მონადირეების გამოსვლას 
მოჰყვება ადამიანის სიკვდილი. 
შემდეგ კი ვიგებთ, მაწანწალას 
თავისუფლების სანაცვლოდ, 
საკუთარი ცოლი, ულამაზესი მერლინ 
მონრო მიურთმევია პრეზიდენტისთვის, 
რომელმაც თავისუფლებაზე უთხრა, რომ ამ 

ქვეყანაში მხოლოდ თავისუფლების ქანდაკება 
იყო თავისუფალი და ხუთი ნატყვიარით 
დაასაჩუქრა. ფეხსაცმლის თემამ, სხვებივით, 
რატომღაც ჯორჯ ბუშის ვიზიტი გამახსენა. 
ამავდროულად დავფიქრდი ავტორიტარულ 
წყობილებაზე, რომლის წყალობითაც, 
შეიძლება ითქვას,  დღემდე დემოკრატიულ 
უფსკრულში ვიმყოფებით. 

წერისას ბევრი ნიუანსი მახსენდება 
სპექტაკლიდან და ვცდილობ ყველაფერი 
დეტალურად განვიხილო, თან მეშინია, რამე 
არ გამომრჩეს. გედის სიმბოლო წარმოადგენს 
სიწმინდეს. ქრისტიანულ მცნებაში ის გვხვდება, 
როგორც მოწამეთა ტანჯვა და მორჩილება. 
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, აქ რეჟისორი 
კარგად აცნობიერებდა, რომ შეიძლება მისი 
უკანასკნელი წამღერება ყოფილიყო და არც 
შემცდარა. 

ასევე ძალიან საინტერესო სცენაა, 
როდესაც ია ალეს დედის საფლავთან 
დაკავშირებით უსვამს კითხვას, აქ თითქოს 
დედის, როგორც სიწმინდის არსს უსვამს 
ხაზს, მაგრამ ალეს დამოკიდებულება დედის 
მიმართ, საზოგადოების გულგრილობისკენ 
მიგვანიშნებს.

სანამ „ჰეფი ენდამდე“ მივალ, მინდა ერთ 
მნიშვნელოვან ფაქტს გავუსვა ხაზი. მაწანწალას 
შესანიშნავი მონოლოგი, - აი, მე პირადად, 
მშვიდობისთვის ბრძოლას შევეწირე. გამიყვანეს 
და კედელთან დამაყენეს, რომელზეც დიდი 
ასოებით მეოცე საუკუნის ყველაზე აბსურდული 
ფრაზა ეწერა: „დაივიწყე ყველაფერი, დალიე 
„კოკა-კოლა!“ 

და აი ისიც, გმირი დაკარგულ ბოტასს 
პოულობს, უფლისწულს მიჰყვება, ისევ გაისმის 
დისნეის ჰანგები და ყველაფერი კეთილად 
სრულდება.

სოფო ხუნდაძესოფო ხუნდაძე
თეატრმცოდნეობის მე-4 კურსის სტუდენტი



4

# 2 (146) marti 2021 weli# 2 (146) marti 2021 weli                                                                                                                              # 2 (146) marti 2021 weli# 2 (146) marti 2021 weli 

	 5 gv. 

გვირაბი 
(ნინო ორჯონიკიძე და ვანო არსენიშვილი)

„ნებისმიერი გვირაბი მთავრდება. ყოველი 
გვირაბის ბოლოში არის სინათლე“ - უნებურად 
ეს სამოტივაციო ციტატა გამახსენდა, რომელსაც 
ადამიანები ეუბნებიან  ერთმანეთს გასაჭირის 
ჟამს. ვფიქრობ, ეს სიმბოლური კოდი შეიძლება 
ვეძებოთ ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმ 
„გვირაბში“. 

ნინო ორჯონიკიძემ და ვანო არსენიშვილმა 
სრულმეტრაჟიანი კინოსურათი მიუძღვნეს 
ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ 
ხანგრძლივ მოვლენას, კერძოდ კი ისტორიულ - 
8.5კმ-იანი გვირაბის მშენებლობას ხარაგაულის 
რაიონში, სოფელ ზვარეში. 

ვიდრე უშუალოდ ფილმზე დავიწყებ საუბარს, 
მინდა შევეხო მის ჟანრს - ეს არის დოკუმენტურ-
მხატვრული ნამუშევარი. უმეტესწილად, რა თქმა 
უნდა, უშუალოდ დოკუმენტურია, რადგან ეხება 

და აღბეჭდავს რეალურად მომხდარ ამბავს 
დაუმახინჯებელი ფაქტებით: ფილმის 
მთავარი მოვლენა წლების განმავლობაში 
გრძელდებოდა და კინოსურათის 
გადამღები ჯგუფიც დაუზარებლად, ნაბიჯ-
ნაბიჯ მიჰყვებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის ასე 
მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც 
აღუდგენდა მას მომგებიან პოზიციას 
დიდი ხნის წინ გაწყვეტილ „აბრეშუმის 
გზაზე“ და ტრანსკონტინენტურ სავაჭრო 
ხაზზე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისთვის 
სტრატეგიულ პარტნიორად იქცეოდა 
(მოკლედ რომ ვთქვათ, პროგრესისკენ და 
ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესებისკენ 
გადადგამდა მორიგ ნაბიჯს).

სინოპსისში წაკითხული ამდენი 
„ამაღელვებელი“ ფრაზის შემდეგ, ალბათ, 
ჩვენც გარკვეული მოუთმენლობით 
აღვივსებოდით, რადგანაც ამ მოვლენის 
„შიდა სამზარეულოში“ შევძლებდით 
„შეჭყეტას“. ჩემნაირი კინოს მოყვარული 
ხალხი ასევე დავინტერესდებოდით იმით, 
თუ როგორ მოყვებოდა კინოენით ამ 
ამბავს „ქართული მხარე“. რაც არ უნდა 
იყოს, ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის, 
რომელსაც მართლაც უდიდესი წარსული 
გააჩნია და უკვე დიდი ხანია ეძებს 
გზებს, რომ „აღიდგინოს“ უწინდელი 
რეპუტაცია, ნებისმიერი სახის ჩართულობა 
საერთაშორისო მასშტაბის პროექტში 
მეტად დამაინტრიგებელია; თუმცა 

ფილმის პირველი წუთებიდანვე ვხვდებით, რომ 
ეს მხოლოდ „მაღალი ფენების“ ინტერესია... 
ვხვდებით, რომ კლასიკურად უნდა მოველოდოთ 
იმ მელანქოლიურ, ცივი ფერების პალიტრითა 
და ესთეტიკით გაზავებულ კინოსურათს, 
რომელსაც ასე მიეჩვია ჩვენი საზოგადოება. 
ეს არცაა გასაკვირი - კიდევ ერთხელ გავუსვამ 
ხაზს იმას, რომ ფილმი დოკუმენტურია, რადგან 
მან აღწერა ახლანდელი ქართული რეალობა 
და მოყვა სოფელ ზვარესა და მისი გმირების 
ამბები. მან ერთდროულად მოახერხა ის, 
რომ თან შეულამაზებლად, მაქსიმალურად 
ობიექტურად და თან - კინოსათვის საჭირო 
შელამაზებით, შეძლებისდაგვარად წარმოეჩინა 
თითოეული ისტორია, რომელიც მცირედით 



5

# 2 (146) marti 2021 weli# 2 (146) marti 2021 weli                                                                                                                              # 2 (146) marti 2021 weli# 2 (146) marti 2021 weli 

4 gv.

	
	 6 gv. 

მაინც დაუკავშირდა ამ ამბავს, რომელიც ნებსით 
თუ უნებლიეთ გადაეჯაჭვა მას. 

ფილმის დასაწყისში „გამოვდივართ 
გვირაბიდან“. ღია ცის ქვეშ, ღამეში მიმავალი 
მატარებელი შორ მანძილზე მხოლოდ 
განათებული ფანჯრებითა და ლიანდაგების 
ხმით აღიქმება. ამ და სხვა მსგავსი კადრებით, 
რომლებიც ბუნებისა და ატმოსფეროს ჩვენებას 
ემსახურება, სწორედ ის მხატვრული მხარე 
წარმოჩნდება, რაც ფილმს  ,,უბრალო გვირაბის“ 
ისტორიაზე ცოტათი უფრო მეტ მნიშვნელობას 
აძლევს. ამის გარდა, გვხვდება იმ მინიმალური 
ორიგინალი საუნდტრეკის ნაწილი, რომელიც 
ფილმში ჟღერს. ფაქტობრივად, მცირე 
მუსიკალური ეტიუდი, რომელიც დასაწყისსა 
და ფინალში მეორდება, ერთგვარ დაძაბულ, 
მისტიკურ განწყობას ქმნის. სხვა მხრივ კი 
ყველაფერი ავთენტურობაზეა დაყრდნობილი 
- გვესმის ის, რაც ხდება კადრში, რა ხმასაც 
გამოსცემს ბუნება, საუბარი, მცირედი გაფაჩუნებაც 
კი. დომინანტური კი მაინც ბორბლების, 
ძრავების, სამშენებლო პროცესისა და ლითონის 
ლითონთან შეჯახების ხმებია, რომელთა 
კაკაფონია უცნაურად სასიამოვნო რიტმად 
ყალიბდება, განსაკუთრებით კი გვირაბში, სადაც 
კლაუსტროფობიული სივრცე ამ ყველაფერს 
ექოთი აძლიერებს, ღია სივრცესა და ბუნებაში 
კი ის უფრო მეტად იშლება. 

ფილმი იმდენად არ ეხება თვითონ 
მშენებლობის პროცესს, რამდენადაც მის 
მიერ გამოწვეულ ფაქტორებს და მასთან 
დაკავშირებულ მოვლენებს. ფოკუსში ექცევა 
პატარა სოფელი თავისი ორიგინალური 
გმირებით, სადაც ყველა თავისებური -  პატარა 
ნაწილია მისი და რომლის დანგრევას თუ არა, 
სამუდამოდ შეცვლას ემუქრება ეს პროექტი. 
ქვეყნისთვის ეს სასიკეთოა, ხალხისთვის კი - 
გაურკვეველი მომავალი. ყოველი დღე კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დგას მათთვის, ვინც ახლოს არის 
დასახლებული გზის გასაყვან ტერიტორიასთან, 
რადგან არავინ იცის, როდის და სად მოახდენს 
ბუნება მის ხელყოფაზე რეაქციას, როდის 
დაიწყება ეროზია, როდის ჩამოიშლება 
კლდეები. ის სარგებელი, რომელზეც მთავრობა 
და წარმომადგენლობა ელაპარაკება, მათთვის 
რეალურად არაფერს ნიშნავს, ის ფსევდო-
სარგებელია. ისინი წუხან ამაზე და მთელი 
ფილმის განმავლობაში ვხვდებით კლასიკურ 
გარჩევებს, უსასრულო უიმედო დაპირებებს, 
გაფიცვებს, დაპირისპირებებს ჩინელ მუშებთან. 
ეს ყველაფერი აშკარა კონტრასტად მოდის 
იმ საზეიმო გახსნასა და ოფიციალურ 

ცერემონიებთან, რომლებსაც აშუქებს მედია და 
უყურებს საზოგადოება. მაქსიმალური სიმწვავე 
და პრობლემის აღწერა სხვადასხვა ოჯახის 
ისტორიაზე იმხელა დოზითაა ნაჩვენები, რომ 
ადვილად ვიჭერთ ავტორების განსაზღვრას 
- ობიექტურად გავიაზროთ პრობლემის არსი 
და დავიჭიროთ იმ ნატანჯი ხალხის მხარე, 
რომელიც მორალურად თუ ფიზიკურად ეწირება 
ამ ყველაფერს; რომელთა მხრებზეც დგას ეს 
ყველაფერი.

ფილმი ეხება თანამედროვე სამყაროს ერთ-
ერთ უმწვავეს პრობლემას - ადამიანთა შრომის 
კოდექსს და მის დარღვევებს, ანუ არასათანადო 
სამუშაო პირობებს. დარღვევა არის ორივე 
მხარეს - ქართველებშიც და ჩინელებშიც. 
სიტუაციის გამოუვალობა და წარუმატებელი 
გაფიცვების მცდელობები კონტრასტის 
პარადოქსულობას კიდევ უფრო ამძაფრებს. 
ფინალში კი სამსახურის დაკარგვის შიშით „შავი 
მუშახელი“ მაინც თანახმაა დამამცირებელ 
პირობებში გააგრძელოს მუშაობა. როგორც 
მათ ეუბნებიან, ნებისმიერი სახით წინააღმდეგ 
წასვლა ფუჭი და უაზრო იქნება. 

შორი კადრები, სადაც დიდი გვირაბიდან 
ამოსული ადამიანი მინიატურულ ფიგურად 
აღიქმება გვირაბის სიდიდესთან შედარებით, 
კიდევ უფრო ააშკარავებს ასეთი მუშების როლს 
და დაკნინებულ ადამიანურ ღირებულებას ასეთი 
უმადური საქმიანობის პირობებში. გაუსაძლის 
პირობებს ემატება უცხო ხალხთან ერთად 
„პურის გატეხვა“. 

ენობრივ-კულტურული ბარიერი და, 
გარკვეულწილად, ქსენოფობიაც მუდმივად 
დაძაბულ სიტუაციას წარმოქმნის ორ მხარეს 
შორის. მიდის ბრძოლა ადგილობრივებსა და 
ჩინელი მუშახელის დამქირავებელ ქართველს 
შორის, რომელსაც არ უნდა, რომ უცხოელი 
მოუკვდეს. გვხვდება უნებლიე კონტრასტებიც: 
მაგ., ქართველი დაბლა დგას, ხოლო ჩინელი 
მაღლიდან აკვირდება ყველაფერს. მიუხედავად 
ამისა, ავტორები შეეცადნენ „მეორე მხარეც“ 
ობიექტურად წარმოეჩინათ - ეჩვენებინათ, რომ 
არც მათ ულხინთ - აღეწერათ როგორ ცხოვრობენ 
ჩინელი მუშები და მათი ოჯახები, როგორ 
უმკლავდებიან დღიურ პრობლემებს, როგორ 
უჭირთ ქართულ პირობებთან და ცხოვრების 
სტილთან შეგუება... თუმცა, ამ ობიექტურობის 
მიღმა მაინც დანაკლისის შეგრძნება გეუფლება 
- რჩება შთაბეჭდილება, რომ ფილმის 
მსვლელობისას ერთმნიშვნელოვანი პოზიციები 
ჭარბობს მშობლიურ მხარესთან მიმართებაში, 
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თითქოს კამერაც უფრო მეტ ყურადღებას 
უთმობს ქართველებს და სიტუაციურად უფრო 
ამართლებს (სურათში ყველა კონფლიქტი 
ან დაძაბული სიტუაცია სწორედ ჩინელების 
პროვოცირებითაა ნაჩვენები... იგრძნობა 
საერთო ტალღა ანტიპათიისა, „ჩინელებმა 
შემოიტანეს ამდენი პრობლემები“. ერთ-ერთი 
მაცხოვრებელი მამაკაცი, მუშა, სწორედ ამ 
სამუშაოების დროს იღუპება და დატირებაში 
მისი დაქვრივებული მეუღლის გულისგამყინავი 
ფრაზა ისმის - ჩინელებმა მომიკლეს ქმარიო...). 
მათთან დამშვიდობებაც ვერ მიდის ისეთი 
სტუმართმოყვარეობით, რითაც განთქმულნი 
ვართ მასპინძლები. 

ფილმის ხუთწლიანი გადაღებების დროს 
სამწუხაროდ სამი ადამიანი იღუპება - 
მატარებლის მგზავრი, ზემოთ ნახსენები 
მუშა და სოფლის ამაგდარი, მოძღვარი და 
მითოლოგიის საიდუმლოთა მცოდნე მოხუცი 
ქალბატონი, რომელიც ფილმის დასაწყისში 
ჭინკებისა და მითური არსებების შესახებ 
გვიყვება. ვერ ვიტყვით, რომ მწვავედ განვიცდით 
მათ დანაკლისს, თუმცა ელემენტარული 
ჰუმანური ემპათიით ვივსებით ამ ადამიანების 
მიმართ, განსაკუთრებით კი მუშისა და მოხუცი 
ქალბატონის მიმართ - პირველი უშუალოდ 
პროცესს შეეწირა, ხოლო მეორემ ის მისტიკა 
გაიყოლა, რომლის დაცვასაც ასე ცდილობდა 
სიცოცხლის განმავლობაში. რატომ ხდება ასე? 

აქ კვლავ კამერის სპეციფიკა უნდა ვახსენოთ: 
არის თუ არა იგი ინტიმური? თან კი, თან არა - 
ის იმდენად არის „შერწყმული“ სოფლის ყოფას, 
რომ ინტიმისა და „შეჭრის“ ფაქტორი თითქმის 
ნულის ტოლია. ამრიგად, ის თან ემიჯნება 
პიროვნებებს, ერთგვარად იცავს „პირადი 
სივრცის“ ოქროს შუალედს, მაგრამ მაინც 
მაქსიმალურად გვიჩვენებს მათ ისტორიებს. 

ვფიქრობ, რეჟისორებმა გარკვეულ ეპიზოდებს 
მიანიჭეს ფარული მნიშვნელობები, რომელთა 
შეკრებითაც ვხვდებით იმ ზოგად პესიმისტურ 
განწყობას, რომელიც მოსახლეობაში სუფევს. 
მაგ.: მგზავრის დაღუპვის ეპიზოდი, როდესაც 
გადასვენებისთვის გაჩერებულ მატარებელში 
ერთი ქალბატონი ვერ მალავს შეშფოთებას: ნუთუ 
ჩვენც უნდა მოვკვდეთო. ეს განწყობა სხვადასხვა 
ასპექტით ზოგადდება ხარაგაულელების 
ზემოთ ხსენებულ დამოკიდებულებაში: მათ არ 
აინტერესებთ მოგება, უბრალოდ სურთ საკუთარ 
სახლში დარჩენა და მშვიდად ყოფნა ისე, რომ 
ამ პროცესს არ შეეწირონ. 

ფილმის დასასრულს კამერას კვლავ 
გვირაბში შევყავართ. კინოსურათი „იკვრება“ და 
გვესმის ის ეპიზოდი მუსიკალური ეტიუდიდან, 
რომლის ფონზეც ფილმის დასაწყისში 
მატარებელი შემოდის. ჰორიზონტზე კი გვირაბის 
სინათლე  თანდათან მცირდება და მუსიკალურ  
ხმოვანებასთან ერთად, მისტიკურ შეგრძნებას 
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ტოვებს. 
ტექსტის დასაწყისში მოცემულ სამოტივაციო 

ციტატისგან განსხვავებით,  წინამდებარე 
სურათში გვირაბის ბოლოს არ ჩანს სინათლე. 
რჩება შთაბეჭდილება, რომ მიუხედავად 
ცვლილებებისა, რეალურად, შიგნით არაფერი 
შეცვლილა. არ შეიცვალა არაფერი სოფლის 
მაცხოვრებელთათვის, არ შეიცვალა არაფერი 
ზოგად ცნობიერებაში. უბრალოდ შევედით 
ახალ ჩიხში, რომელიც მართალია უსასრულო 
არაა, მაგრამ მისი სიგრძიდან გამომდინარე, 
დიდხანს მოგვიწევს ხელოვნური განათების 
იმედად ყოფნა. 

მისასალმებელია ამ ჟანრში გაკეთებული 
ნამუშევარი, რადგან, უპირველეს ყოვლისა, 
სამართლიანობა მოითხოვდა მოვლენათა 
ობიექტურ და მაქსიმალურად შეუფერადებელ 
წარმოჩენას, ამასთან ეს ჟანრი თითქმის 
განუვითარებელია თანამედროვე ქართულ 
კინოში - შესანიშნავად არის გაკეთებული რატი 
ონიანის დოკუმენტური ნამუშევარი „მზის ქალაქი“ 
(რატომღაც დოკუმენტური კინოჟანრებიდან 
ყველაზე ადვილ გადასაღებად მიაჩნიათ). ასევე 
შემოდის მხატვრული ფილმის ელემენტებიც, 
რომელიც ფილმს გარკვეულ სილამაზეს და 
მისტიკურობას ანიჭებს და გვაძლევს საშუალებას, 
მცირე ხნით ყურადღება გადმოვიტანოთ მწარე 
რეალობისგან. განსაკუთრებით კი ბუნების 
პანორამა და შორი ხედები - სიმწვანეში 
ჩაფლული საბაგირო, გარკვეული კომპოზიციით 
ბორცვზე შეფენილი თეთრი თხები, მიტოვებული 
სახლი გორაზე, ზამთრის სითეთრეში გახვეული 
ატმოსფერო. 

ვფიქრობ, ამ კადრების ამოღება ფილმიდან 
დასანანი იქნებოდა, რადგან მათ გარეშე 
კინოსურათი გაცილებით უინტერესო 
გამოვიდოდა. ეს განსხვავებული სამყარო 
საჭირო იყო - მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად 
მოახერხა მან „გაებათილებინა“ ფილმის 
მთავარი პრობლემა. სხვა შემთხვევაში ერთი 
კონკრეტული, წმინდა დოკუმენტური სტილით 
გადაღება გაჭირდებოდა, რადგან კამერა 
უმეტესწილად სტატიკური იყო და ზოგიერთ 
მომენტში იგრძნობოდა ისიც, თითქოს პოსტ-
პროდუქციულ პერიოდს მიანდობდა კადრების 
„გალამაზებასა და გასწორებას“. 

პირველი ყურებისას რამდენიმე კადრი 
თითქოს ზედმეტიც კი გვეჩვენება. კარგი ის 
არის, რომ თანამედროვე დოკუმენტური 
კინო შეუმჩნევლად შეერწყა მხატვრულს, 
შესაბამისად, ამ განსაკუთრებული სპეციფიკის 

გათვალისწინება დამატებითი დავალება უნდა 
ყოფილიყო შემოქმედებითი ჯგუფისთვის; 
თუმცა შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ 
ამას წარმატებულად გაართვეს თავი, რადგან 
იგრძნობა ავტორისეული „კომენტარებიც“ - რომ 
ცხოვრება მიდის, ბუნება თავის ციკლს განაგრძობს 
- ზამთრიანი ბორცვები აუცილებლად შეიმოსება 
სიმწვანით გაზაფხულზე. 

არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ ბუნების 
შვილები ვართ და ნებისმიერი არასწორი 
საქციელი ჩვენვე მოგვიბრუნდება უკან (მაგ.: 
დელეგაციების შეხვედრა ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან და მათი სამართლიანი 
წუხილი, რომ გვირაბი კატასტროფულად 
დააზარალებს მათ საარსებო ტერიტორიას). ეს 
მართლდება კიდეც, როცა ბუნება ადამიანისგან 
ზედმეტ ჩარევებს კოლაფსით და ბუნებრივი მინი-
კატასტროფებით პასუხობს. ყოფით ცხოვრების 
შემდეგ დროულად გაკეთებული ნატურის 
„პაუზები“ თითქოს საშუალებას გვაძლევს 
უხმოდ მოსაუბრე ბუნებასაც მოვუსმინოთ, 
რომელსაც ასევე აქვს თავისი პოზიცია ამ 
მოვლენების მიმართ. ნახევრად-მისტიკური 
გარემო, რომელიც ნისლითა და მოღრუბლული 
ამინდით იქმნება, დროთა განმავლობაში 
თითქოს განწყობას უფრო ამძიმებს. 

არ ვიცი, რამდენად შეესაბამება ჩემი 
ვარაუდები სინამდვილეს და რამდენად 
იფიქრეს რეალურად ამაზე ავტორებმა, თუმცა 
აშკარაა, რომ კარგი მონტაჟით გაკეთებული 
ლოგიკური კონტრასტი ბუნებასა და ადამიანთა 
ყოფას შორის შემთხვევითი ნამდვილად არაა. 
საბოლოოდ კი ფილმი აღწევს თავის მიზანს: 
გვიტოვებს შთაბეჭდილებებს, მელანქოლიას 
და უამრავ კითხვის ნიშანს. მათ შორის ერთი კი 
მარადიულია - რა არის პროგრესი, ვის როგორ 
გვჭირდება ის და როგორ შეიძლება ჩვენი 
მოთხოვნილებების შეთავსება ბუნებასთან ისე, 
რომ არცერთი მხარე დაზარალდეს... 

ეთერ ფარჩუკიძეეთერ ფარჩუკიძე
თეატრმცოდნეობის 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; #1, 2021)

abramiSviliabramiSvili  manana 
merabis as. (24.I.1980, 
zestafoni) - msaxiobi.

Tbil. #11 saS. skolis 
damTavrebis (1977) Semdeg, 
a-ma (2003 – 07), umaRlesi 
profesiuli ganaTleba 
miiRo sTksu-is samsaxiobo 
fak-ze (ped.: q. doliZe, n. 
kvasxvaZe, r. CxeiZe). aqtiurad 
monawileobda saswavlo 
procesiT gaTvaliswinebul 

studentur speqtaklebSi: sakurso: „iyo da ... ra?“ 
(2006, Seqspiris „romeo da julietas“ mixedviT,  
reJ.: av. baqraZe da n. kvasxvaZe, Seasrula julietas 
roli), sadiplomo - „kolomba“ (2007, reJ. r CxeiZe, 
mT. gmiri - kolomba)

universitetis damTavrebisTanave (2007), a. 

rusTavelis Teatris msaxiobi gaxda. dRemde aq  
gansaxierebuli aqvs Semdegi rolebi:

ana froidiana froidi (e. e. Smitis ̀ stumari“,  prem. 25.III.2008, 
reJ. g. gorgoSiZe); mane mane (f. q. krotcis „ganaCeni 
Cvens bavSvs“, 30.X.2008, reJ. l. WinWarauli); marimari (n. 
kvinikaZis „amerika“, 30.V.2009,  reJ.: v. furcxvaniZe, 
l.nozaZe); mexanZremexanZre (m. friSis „bidermani da cecxlis 
wamkidebelni“, 7.X.2009, reJ. r. sturua); amaliaamalia (n. 
iordanovis „gonzagos mkvleloba“, 27.X.2009, reJ. 
g. goSaZe) - „... yvela msaxiobi Zalian damajereblad „... yvela msaxiobi Zalian damajereblad 

TamaSobs moxetiale msaxiobis „ampluas“... aq naucbadevad  TamaSobs moxetiale msaxiobis „ampluas“... aq naucbadevad  

hyvaroben erTmaneTs... ar faraven seqsualur ltolvebs... hyvaroben erTmaneTs... ar faraven seqsualur ltolvebs... 

TviT ganswavluli... horacio _ levan xurcia... TviT ganswavluli... horacio _ levan xurcia... 

yovelwamierad mzadaa eZgeros marina kaxianis elisabeds, yovelwamierad mzadaa eZgeros marina kaxianis elisabeds, 

am xanSeparul seqsualur diacs... yvelaze axalgazrda  am xanSeparul seqsualur diacs... yvelaze axalgazrda  

amalia, manana abramiSvili, msubuqad gadadis axalgazrda, amalia, manana abramiSvili, msubuqad gadadis axalgazrda, 

„gadareuli“ hamletidan veragi klavdiusis xelSi...~„gadareuli“ hamletidan veragi klavdiusis xelSi...~ (n. 
gurabaniZe); sikvdilisikvdili (v. alenis „sikvdili“, 13.III.20, 
reJ. v. furcxvaniZe); qadagiqadagi (vaJa-fSavelas „stumar-
maspinZeli“, 31.III.2010, reJ. g. gorgoSiZe); gertruda 
(Seqspiris „hamleti. com X~, 20.III.2011,  reJ. l. 
xviCia); ana, kokoliana, kokoli (i. misimasa da p. vaisis mixedviT - 
„SeSlili samyaro“, 22.XII.2011, reJ. n. liparteliani); 
misis beduini, moxuci sali misis beduini, moxuci sali (l. bartis „oliver!“ C. 
dikensis „oliver tvistis“ mixedviT, 17.VI.2012, reJ. 
d. sayvareliZe); grafis asuli adeligrafis asuli adeli (h. klaistis 
„princi homburgi“ 26.X.2012) da arsinoaarsinoa (molieris 
`mizanTropi“, 23.XII.2014, orives reJ. g. gorgoSiZe); 
pirveli dedapirveli deda (l. buRaZis „lisistrate“, 8.XII.2015, 
reJ. d. sayvareliZe); eqimieqimi C (e. e. Smitis „sastumro  
ori samyaros gasayarze“, 30.XI.2016, reJ. g. TavaZe); 
ana be ana be (l. TabukaSvilis „sadRac,  cisartyelas miRma“,  
22.I.2019,  reJ.:  r. sturua, g. bregaZe, d. nikolaZe); 
safrangeTis dedofalisafrangeTis dedofali („bedi qarTlisa“, 12.III.2019,  
piesis avt. da reJ. r. sturua,  reJ. n. haine-SveliZe).

a. monawilea speqtaklebisa:
r. paCoxas „beniamini“, 12.XI.2010,  reJ.: t. leSCinski 

da i. gogia; l. o. preilis „eiforia, raRac ukeTesi 
moxdeba“, 20.IV.2011; 3. sofokles  „eleqtras“ 
ganaxlebuli dadgma, 25.VII.2018. damd. reJ. r.sturua, 
reJ.: g. karantikanisi, n. haine-SveliZe; `jadosnuri 
Rame“ (inscenirebis avtorebi: r. sturua, n. haine-
SveliZe, n. kantiZe, reJ.: r.sturua da n.haine-SveliZe, 
3.I.2015); `Soba tiflisSi“ (3.I.2020,  damd. reJ. r. 
sturua, reJ. n. haine-SveliZe.  

Telavis TeatrSi Sesrulebuli rolebi:Telavis TeatrSi Sesrulebuli rolebi:
sonasona (k. buaCiZis „ezoSi avi ZaRlia!“. 15.II.2013, 

reJ. g. CakvetaZe); eva  eva (h. f. klaistis „vin gatexa 
qoTani?!“, 30.IV.2015,  damd. reJ. r. sturua, reJ. n. 
haine-SveliZe). saq. Teat. sazogadoebam „vin gatexa 
qoTani?!“ mTeli qveynis masStabiT gamoacxada wlis 
(2015) saukeTeso scenur nawarmoebad, xolo misi 
monawile 4 msaxiobi,  maT Soris a., saukeTeso 
Semsruleblad. `...m. abramiSvilis eva haerovan, `...m. abramiSvilis eva haerovan, 

romantikul Seyvarebulad aqcies...~romantikul Seyvarebulad aqcies...~ m. vasaZe. m. vasaZe.); xanumaxanuma (avq. 
cagarlis „xanuma“,  8.IV.2016,  reJ. k. gogiZe); marimari 
(s. kakulias „saxuravi“, 3.II.2017, reJ. n. xuskivaZe); 
darejanidarejani (i. WavWavaZis „kacia _ adamiani?!“, 23.III.2018, 
reJ. l. wulaZe; nunu eqiminunu eqimi (n. dumbaZis „TeTri 
bairaRebi“, 13.VI.2018, reJ. g. CakvetaZis ganaxlebuli 
dadgma); angelozi angelozi (siuJetis avt. f. leluSi - „sami „sami 
halstuxiani da angelozi“,  halstuxiani da angelozi“,  piesis avt. da damd. reJ. 
av. varsimaSvili. 1.XII.2019).

2013-dan, rogorc zemoT mieniSna, a. paralelurad 
muSaobas iwyebs vaJa-fSavelas sax. Telavis saxelmw. 
TeatrSi da sadebiuto speqtaklSive („ezoSi  avi  
ZaRlia!“) srulad warmoaCens,  Tu ra didi skola, 
ra maRali, profesiuli gamocdileba SeuZenia 
axalgazrda msaxiobs saxelovan rusTavelis TeatrSi 
mxolod 5 wlis moRvaweobis Sedegad.

albaT, bedma ineba, rom swored aq, TelavSi,  
da,  rac mTavaria, isev maestro r. sturuas 
xelmZRvanelobiT, a-s Rirseuli monawileoba 
mieRo gamorCeul, 2015 wlisTvis oficialurad 
mTeli qarTuli Teatris wlis saukeTeso scenur 
nawarmoebad aRiarebul speqtaklSi („vin gatexa 
qoTani?!“ cnobili germaneli novelistisa da 
dramaturgis - h. v. klaistis komedia  „gatexili 
qoTnis~ mixedviT. 30.IV.2015, reJ. r. sturua,  n. haine-
SveliZe, mxat. SveliZe, qoreografi c. ColoyaSvili).

presa imTaviTve didi interesiT Sexvda 
speqtakls. reJisorebma „speqtakls renesansuri 
JReradoba misces, Seqspiris, rables, brextisa da 
aristofanes intonaciebi Seitanes da sakarnavalo 
sawyisi gaaZlieres... (T. bokuCava). Teatrmcodne m. 
vasaZem ki sagangebod gamohyo Telaveli msaxiobebis 
profesionalizmi, raki maT pirvelad imuSaves 
r. sturuasTn da n. haine-SveliZesTan, rogorc  
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reJisorebTan, magram araCveulebrivad auRes alRo 
maT xelweras, zustad gaiges dasmuli amocanebi da 
ganaxorcieles TavianTi personaJebi...

gansakuTrebulad warmatebuli aRmoCnda a-saTvis 
morigi speqtakli,  morigi mT. roli Telavis TeatrSi 
- avq. cagarlis saqveynod aRiarebuli, Tundac amave 
scenaze araerTgzis dadgmuli, „xanuma“, sruliad 
axleburad, modernizebuli interpretaciiT rom 
warudgina mayurebels reJ. k. gogiZem da mT. roli 
(xanuma) a-s SesTavaza. axlebur gaazrebaSi, cxadia, 
upirveles yovlisa, dramaturgia igulisxmeba da 
reJisoruli xedvac.

rogorc Teatrmcodne l. CxartiSvili miuTiTebs, 
„moulodnelobiT savse da Sokis momgvrelic...
Telavis Teatris versiaSi xanuma Tanamedrove  
Zlieri, gavleniani da seqsualuri qalia, romelic 
ara angarebiT, aramed wrfeli siyvarulis 
mxardaWeris mizniT exmareba axalgazrda wyvils 
jvrisweraSi... am interpretaciaSi xanuma calke 
planetaa, romelic tradiciebSi Caikarga,  xolo 
xanumam dros auwyo fexi. amitom is progresulad 
moazrovnea da winaaRmdegobis miuxedavad, romelic 
mas sazogadoebisgan xvdeba, aRwevs mizans, ise, rom 
aravis azaralebs“.

yovelive es ki,  kritikis aseTi,  jansaRi,  pozitiuri 
Sefaseba SesaniSnavad esadageba k. marjaniSvilis 
cnobil formulas xelovnebis raobaze:  „xelovnebis 
daniSnuleba sul ubralo ram aris - mianiWos 
adamians esTetiuri siamovneba da STaberos sulieri 
mxneoba“.

cxadia, amas unda eyrdnobodes recenzentic, roca 
wers, rom „Telavis Teatris „xanuma“ mayurebels 
aviwyebda problemebs, pozitiurad ganawyobda 
cxovrebisadmi da uCenda rwmenas sicocxlisadmi da 
imeds - ukeTesi momavlisadmi“.

ai, swored aseTi iyo 
a-is xanuma, rac mas did 
filosofiur siRrmes aniWebs.

tradiciuli dramaturgiis 
kidev erT, SeiZleba 
iTqvas, „xanumasaviT“ 
s u p e r m o d e r n i z e b u l 
interpretaciaSi mouwia 
monawileoba a-s, roca reJ. 
l. wulaZem  TelavSi i. 
WavWavaZis prozauli Sedevri 
„kacia-adamiani?!“ dadga 
da a-ma darejanis mTavari 
roli Seasrula. `sul 
sxva  „kacia-adamiani?!“ - ase 
daasaTaura Teatrmocdne l. 
CxartiSvilma Tavisi blogi 
da safuZvlianadac ganmarta, 
raSi mdgomareobda es siaxle:  
„l. wulaZe sikeTis maZiebeli 
reJisoria, gaurbis adamianebis 
negatiur mxareebs da cdilobs 

isini mxolod dadebiT kuTxiT 
gvaCvenos,  ufro sworad,  yuradReba dadebiT mxareebze 
gaamaxvilos, uaryofiTs ki iumoris TvaliT Sexedos, 
TiTqos es umniSvnelo problemaa. mTavaria, rom am 
adamianebs siyvaruli, Tanac SesaSuri siyvaruli da 
erTmaneTis erTguleba SeuZliaT...“

 ra Tqma unda,  tradiciul gmirTa aseTi axleburi 
gaazreba sruliad moulodneli iyo mayureblisTvis, 
magram niWierma reJisorma damajereblad mogviTxro 
RmerTisgan ganwiruli col-qmris, marTlac, sevdiani 
ambavi da es aris mTavari.

lit.:lit.: k v i n i k a Z e  n.,  amerika (piesa),  J. ̀ Cveni mwerloba“, 
1.V.2009; k i k n a v e l i Z e  T., reJisorze dadebuli fsoni, 
g.“24 saaTi“, 2.IV.2010; q u T a T e l a Z e  T., stumar-
maspinZlobis tragikuli rituali, J. „T. da cx.“,2010, 
#3; b u x r i k i Z e  d., sikvdilis rokva, J. `liberali“ 
an „cxeli Sokoladi“ 28.VII.2010; g u r a b a n i Z e  n.,  
„me Zalian  keTili kaci var,  magram iseTi dro dadga, 
rom saxlSi veravis SemovuSveb“ (wignidan: „evropuli 
dramaturgia rusTavelis Teatris scenaze“, Tb., 2012,  gv. 
427_438); m i s i v e , „giJebi yvelgan arian, sagiJeTSic ki“ 
(iqve,  speqtaklze - „gonzalos mkvleloba“,  gv. 434_438; 
dRes bevrs araferi gaegeba Teatris (a-is interviu), g. 
`yvela siaxle“, 10.III.2011; v a s a Z e  m., ori speqtaklis 
Taobaze (`SevxvdebiT haagaSi“), J. „T. da cx.“,  2015, #3; 
b o k u C a v a  T.,  regionuli Teatrebis foTis saerTaSoriso 
festivali, J, „T. da cx.“, 2015, #4;? C x a r t i S v i l i 
l., modernizebuli xanuma, Sokismomgvreli imijiT, laSa 
CxartiSvilis blogi, 27.X.2016; m i s i v e , sul sxva „kacia 
_ adamiani?!“, 24.III.2018 (blogi); k u p a t a Z e  n., „vin gatexa 
qoTani?“, J. `amerimeri“, 2018, #1-2; C x a r t i S v i l i  l., 
258 wlis Telavis Teatri, Tb., 2019. 

          gogiOGdoliZegogiOGdoliZe

`xanuma~`xanuma~
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„Coxosnebma“ lado mesxiSvilis dabadebis dRe aRniSnes „Coxosnebma“ lado mesxiSvilis dabadebis dRe aRniSnes       

qaquca ColoyaSvilis sruliad saqarTvelos  Coxosan raindTa dasma 
lado mesxiSvilis dabadebis dRe aRniSna.

ukve 40 welia Coxosnebis xelmZRvaneli,  profesori gogi doliZe   
yoveli wlis 16 Tebervals,  3 saaTze, didubis mweralTa da sazogado 
moRvaweTa panTeonSi mxardamWerebTan erTad midis da msaxiobisa da 
reJisoris  dabadebis dRes aRniSnavs.

wels pandemiis gamo, lado mesxiSvilis dabadebis dRes mokrZalebu-
lad aRiniSna. msaxiobma givi CuguaSvilma, poetma badri quTaTelaZem, 
profesorma mixeil jibutma, Coxosanma daviT koWlamaziSvilma da pro-
fesorma gogi doliZem didubis panTeonSi yvavilebiT Seamkes xelovanis 
saflavi, sanTlebi daanTes da kidev erTxel moigones misi Rvawli.

gogi doliZe, profesori:gogi doliZe, profesori:

- ukve 40 welia 16 Tebervals, 3 saaTze vikribebiT didubis 
panTeonSi lado mesxiSvilis saflavTan da vixsenebT mas. 
wels pandemiis gamo uari vTqviT regionebidan skolebis 
mowvevaze da mxolod ramdenime adamianma TiTo yvaviliT da 
TiTo sanTliT gavixseneT es didebuli xelovani. 

moamzada eka iremaSvilma
gaz., „axali Taoba“,  18.II.2021

redaqciisgan: redaqciisgan: 
imis gamo, rom arqivebi da biblioTekebi 

mxolod axlaxan gaixsna (Tumca raRa gaix-
sna,  roca sajaro biblioTekis arqivis re-
montis gamo, Jurnal-gazeTebi jer mainc ar 
gaicema...), winamdebare statias, ukve wignad 
gamocemisas, bevri ram daemateba. miuxeda-
vad am mdgomareobisa, mainc saWirod vcaniT 
misi gamoqveyneba - egeb swored am gziTac 
movipovoT axal-axali masalebi q-n. abra-
miSvilze.    
g. d.g. d.

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

Cveni anonsiCveni anonsi

momaval nomerSi gTavazobT masalas 
rusTavelis Teatris kidev erT mSvenier 
msaxiob - nino arseniSvilze.nino arseniSvilze... 


