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მზის ქალაქიმზის ქალაქი  (რეჟ. რატი ონელი, 2016)

	 3 gv. 

“They are rich because they want nothing,
Poor because they possess nothing,

And consequently they are not slaves to circumstances,
But circumstances serve them”

“The city of the Sun”,  Tomaso Campanella

 „მხატვრულ ფილმებში რეჟისორი ღმერთია, 
ხოლო დოკუმენტურ სურათში - თავად ღმერთია 
რეჟისორი“ - უთქვამს თავის დროზე დიდ 
მაესტროს, ალფრედ ჰიჩკოკს. ეს სიტყვები რატი 
ონელის დოკუმენტური ფილმის ყურებისას 
კიდევ ერთხელ გვახსენდება... დასაწყისში, 
სადაც ზურაბ ყიფშიძე „ვეფხისტყაოსნის“ 
პროლოგს კითხულობს - „რომელმან შექმნა 
სამყარო ძალითა მით ძლიერითა...“ 

რატი ონიანმა მოახერხა, რომ მელან-
ქოლიურად მომაჯადოებელი დოკუმენტური 
ნამუშევარი გაეკეთებინა ერთ დროს განთქმულ 
ჭიათურაზე, რომელიც საქართველოსა და 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე 
მანგანუმს აწარმოებდა. მოგეხსენებათ, ერთ 
დროს  სიცოცხლით სავსე კულტურულ-ტექნო-
ლოგიური ცენტრი,  დღესდღეობით ბუმბერაზი 
ქალაქის აჩრდილადღა არის ქცეული.

ფილმის გმირები ჭიათურის მაცხოვრებლები 
არიან, რომლებიც წარსულის მოგონებით, 
აწმყოსთან ჭიდილით და გაურკვეველი 
მომავლის იმედით ცხოვრობენ - „გაუმარჯოს 
ნაცრისფერ სამყაროს, ნაცრისფერ საუკუ-
ნეს, ნაცრისფერ ქალაქს, ამინ!“ - ისმის 
სადღეგრძელო მიტოვებულ შენობაში, სადაც 
კოცონი დაუნთია სამ მამაკაცს და ქუჩის 
ძაღლთან ერთად ტრაპეზობენ. მათი ისტორიები 

მათსავით განსაკუთრებულია, თუმცა თითოეულ 
მათგანს აქვს პრობლემები, გამოწვევები...  ისინი 
ერთანეთს ჰგვანან, რადგან ერთი ქალაქის 
შვილები არიან. 

პარალელური მონტაჟით ნაჩვენები თანა-
მედროვე ჭიათურის რეტროსპექტივა პოსტ-
აპოკალიფსური იერის მქონე გარემოში 
პოულობს „იმედის ნაპერწკლებს“ - ჭიათურის 
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის დასი, ბავშვთა ინსტრუ-
მენტული ანსამბლი „აისი“, ახალგაზრდა სპორტ-
სმენი დები ფხალაძეები, ხალხური მუსიკის 
ანსამბლები, პატარა მოცეკვავეები... თუმცა, 
ფილმში ჩვენ ასევე ვხვდებით ბანკის ვალებით 
დამძიმებულ ადამიანს, რომელიც საარსებო 
მინიმუმის დაზოგვის მიზნით, მიტოვებული 
შენობის ნანგრევებისგან არმატურის 
შეგროვებას ცდილობს; დროდადრო კი ღამით 
დატოვებული მისი მონაპოვარი უკვალოდ 
ქრება (მასაც უნამუსოდ პარავენ, ალბათ, მსგავს 
გასაჭირში მყოფი თანამოქალაქენი).

ფილმი გარკვეულწილად შრომითი უფ-
ლებების თემას ეხება, რადგან ჩვენ თვალს 
ვადევნებთ ჭიათურელი მაღაროელების ყო-
ველდღიურ რუტინას, ვეცნობით იმ ადამიანების 
საქმიანობას, რომლებიც ჯანმრთელობისა და 
სიცოცხლის ფასად თანხმდებიან რთულ გარემო-
პირობებში მუშაობაზე. კამერა მაღაროებისკენ 
მიგვიძღვის და ჩვენც ფეხდაფეხ მივყვებით 
იმ პერსონაჟებს, რომლებიც, საკუთარი სი-
ცოცხლის და ღირსების შენარჩუნებასთან ერ-
თად, პასუხს აგებენ მანგანუმის წარმოებაზე. აქ-
ვე გვახსენდება ის გახმაურებული ტრაგიკული 
შემთხვევები, რომლებმაც არაერთი დასაქ-
მებული პირი იმსხვერპლა. ერთ-ერთ ასეთ 
ისტორიას სიცოცხლის უბედურ დასასრულზე 
ვხვდებით კიდეც ფილმში, თუმცაღა ავტორი 
არც ღიმილისმომგვრელ, ოპტიმისტურ მხარეს 
ივიწყებს და დროდადრო ფოკუსირებს  ერთ-
ერთ „მხიარულ“ მაღაროელ მუშაზე, რომელიც 
ზემოთ ნახსენები თეატრის დასის მსახიობია 
და იძულებულია ორი სამუშაო ერთმანეთის 
პარალელურად შეანაცვლოს.

კონტრასტები გრძელდება დისტანციაზე 
მორბენალი, იდუმალი და ზედმეტად გამხდარი 
თინეიჯერი გოგონების შემოყვანით ფილმში. 
პატარა ასაკის მიუხედავად, მათ უკვე დიდი, 
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2 gv.

	

ლოკალური წარმატებები მოუპოვებიათ და 
ახლა ერთადერთი პრობლემაღა აწუხებთ - 
მინიმალური სავარჯიშო პირობების არქონა 
- არასათანადო კვება და მაქსიმალური 
დატვირთვისთვის საჭირო პროტეინების მიუღებ-
ლობა ორგანიზმში. იმედიანი მწვრთნელიც 
ელოდება პოტენციურ სპონსორს, რომელიც ამ 
გოგონებს დაეხმარება - ასახელონ ქალაქი და 
მთელი ქვეყანა.

ქალაქი არ კარგავს კულტურას - დიდი თუ 
პატარა ცეკვავს, მღერის, უკრავს. ახალი თაობა 
იღებს განათლებას და ვითარება, რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია. როგორც ცნობილია, კულტურა 
ნებისმიერი ცივილიზაციის არსებობისა და 
სიძლიერის გარანტია და შესაბამისად, ნახევ-
რად დანგრეული სწორედ ასეთი ენერგიის 
წყალობით ციმციმებს: რთული დღის შემდეგ 
აქ მცხოვრები ადამიანები მაინც ახერხებენ 
შეკრებას, ქეიფსა და თავისებურ დროსტარებას. 
„ისინი მდიდარნი არიან, რადგანაც არაფერი 
უნდათ; ღარიბნი, რადგან არაფერი გააჩნიათ; 
და შესაბამისად, ისინი არ არიან გარემოებათა 
მონანი არამედ გარემოებები ემსახურებიან 
მათ“ - გვატყობინებს ციტატა მეჩვიდმეტე 
საუკუნის იტალიელი ავტორის, ტომასო 
კამპანელას ფილოსოფიურ-უტოპიური 
ნაშრომიდან, რომელიც ფილმის ბოლოს 
ჩნდება. საინტერესოდ ნაპოვნი ამონარიდი 
იდეალურად ეხამება ფილმის კონცეფციას, 
რადგანაც შესანიშნავად შეეფერება ჭიათურის 
მაცხოვრებლების ხასიათს (მიუხედავად იმისა, 
რომ ორიგინალი იტალიური გარემო მკვეთრად 
განსხვავდება ქართული მანგანუმის აკვნისაგან) 
- მატერიალურად ღარიბნი, უღიმღამო და 
ნაცრისფერ ქალაქში გამოკეტილები, მაინც 
პოულობენ ცხოვრებისეულ ხედვას, რომელიც 
მათ სულიერად ამდიდრებს... და რამდენადაც 
ისინი ობიექტურად დამოკიდებულები არიან 
გარემოებებზე, ასევე სუბიექტურ ღირებულებათა 
პრიზმაში გატარებით  -  ყველაფრის თავიანთ 
თავზე მორგებას ახერხებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლებელია არ 
აღინიშნოს მონტაჟი და ფერთა დამუშავება, მაინც 
განსაკუთრებულად გამოვყოფდი მუსიკალური 
რიგის დატვირთვას და რომელზეც ვერ ვიტყოდი 
ფილმის თანხმლებიათქო. სურათის ყურებისას 
ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მუსიკა 
ბუნებრივად ისმის ქუჩებში, რომ თიქთოს ქალაქი 
„გამოსცემს“ ამ ხმოვანებას. ესაა მელოდიური 
და ავთენტური ჟღერადობა იმ ნაცრისფერი 
ქალაქისა, რომელიც წართმეულ ისტორიაში 

ჩარჩა და ახლა ოფიციალურად ასრულებს 
ძველ როლს, რათა საკუთარი არსებობა 
შეინარჩუნოს. ესაა მუსიკა, რომელიც თითქოს 
ფლუორესცენციურ / ლუმინისცენციურ აურას 
გამოსცემს (მაგალითად, მზის სხივის გამოჩენის 
კადრი) ფილმში და მაგიურობას ანიჭებს 
ნაცრისფერ ქალაქს. ფილმის ყურებისას. 

აქვე უნდა ვაღიაროთ, რომ ფილმში 
ვიზუალურ-ნარატიულ მხარეს ისეთი დი-
დი სიმბოლური დატვირთვა არ აქვს, რო-
გორც, ვთქვათ ნინო ორჯონიკიძისა და ავ-
თო არსენიშვილის „გვირაბში“ - რადგან, 
რატი ონელიმ და თანასცენარისტმა დეა 
კულუმბეგაშვილმა დატვირთვა მეტწილად 
სიუჟეტსა და ისტორიებზე გადაიტანეს. მაქსი-
მალურად მძიმე რეალობით გაჟღენთილ 
გარემოში, სადაც მზიანი ამინდიც კი სანატრელია, 
ავტორი სწორედ „მზის შვილებს“ ეძებს. და ეძებს 
იქ, სადაც სიცოცხლის ვარსკვლავი თითქოს 
ვეღარც ან ძნელად თუ აღწევს გამონაბოლქვით 
გაჟღენთილ, დაბინძურებულ ქალაქამდე... 
სწორედ ასეთ ატმოსფეროში, ამ ხედვით და, 
რა თქმა უნდა, ტექნიკური და ესთეტიკური 
ფაქტორების ერთიანობით ჩამოყალიბდა 
ფილმის განსაკუთრებული ხელწერა, რომელიც 
დამთრგუნველი სანახაობის მიუხედავად, 
უცნაური სილამაზის განცდას ტოვებს. 

მასშტაბური პანორამები და ვრცელი 
ხედები კი ჯიუტად მოგვითხრობს მიტოვებულ 

შენობებზე, დანგრეულ ქარხნებზე, უიმედო და 
იმედიან ადამიანებზე,  ჩამუქებულ ქალაქსა და 
კოკროჭინა ქუჩებზე, აყრილ გზებზე, რომლის 
ორმოებში საქონლებიც კი იკარგებიან...  მუქ და 
ცივ ფერებში შემოსილი ქალაქის ექსპოზიციის 
ჩვენების პარალელურად ზურაბ ყიფშიძის 
წაკითხული „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი 
გვესმის: „...ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს 
უთვალავი ფერითა“. უზენაესის მიერ ბოძებული 
კოლორიტული ქალაქი მისსავე იმედადღა 

	 4 gv. 
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	 5 gv. 

არსებობს და არსად ჩანს ის საოცნებო 
„უთვალავი“ ფერი, რომელიც ასე მაცდურად 
ჟღერს სტროფში: უმოწყალო დროისა და 
ადამიანის ხელში მან დევალვაცია განიცადა და 
ლამის უკიდურესი სიღატაკის დონემდე მისული, 
კვამლსა და ორთქლში ჩაძირული გარემო 
ზემოთ ნახსენები ისტორიების მხრებზე დგას. 

რომ დავფიქრდეთ, „მზის ქალაქი“ ფილ-
მისთვის ირონიულად და შემთხვევით არაა 
დარქმეული. მიუხედავად იმისა, რომ ამის 
სრული ანტიპოდია ნაჩვენები, ყურადღება 
ხალხზეა გადატანილი, რადგანაც ამქვეყნად 
არანაირ შენობას, დასახლებას, ქალაქს არ 
აქვს აზრი და მნიშვნელობა, თუ მასში ხალხი არ 
სახლობს. სწორედ ადამიანი ავსებს გარემოს, 
აძლევს აზრს, ანათებს მას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ჭიათურა ნაცრისფერი ქალაქია, ის მაინც 
ცოცხლობს, რადგან მასში გაცოცხლებული 
ადამიანური ისტორიები ქალაქს პლუსაციას 
უძლიერებენ.

და მანამ, სანამ ადამიანები იოცნებებენ: 
იოცნებებენ ახალგაზრდა სპორტსმენები, 

რომლებიც დღეში ერთხელ სუპით იკვებებიან, 
თუმცა მაინც არ ნებდებიან მწვრთნელთან 
ერთად; მანამ, სანამ იქნება დრამატული თეატრი 
ასამდე ადამიანისთვის; იარსებებს მცირედი 
შემოქმედებითი ჯგუფები; იქნება მეშახტე, 
რომელიც ამ დრამატული თეატრის მსახიობა 
და პაუზის დროს, როცა ჰგონია, რომ არავინ 
უყურებს, მაშინ დადგამს მინი-სპექტაკლს; 
იქნება მოწვეული დამკვრელი, რომელიც თავის 
დაწერილ სიმღერას, გულწრფელი ემოციები 
რომ ჩააქსოვა შიგ,  გაუზიარებს სხვებს.... მანამ, 
სანამ იარსებებს ასობით მსგავსი ისტორია,

შეგვიძლია ვიმედოვნოთ, რომ ჭიათურისნაირი 
უსაშველო ქალაქებისთვისაც იქნება იმედი და 
ბოლოს ნაჩვენები დიდი ტრაქტორი, რომელიც 
შენობის დემონტაჟისთვის არის მოყვანილი, 
ახლის ასაგებად იქნება გამოყენებული.

ეთერ ფარჩუკიძე,ეთერ ფარჩუკიძე,
კინომცოდნეობის III კურსის სტუდენტი

3 gv.

	

„საბოლოო ჯამში, მე ვაჭარბებ. მე ყოველთვის 
ვაზვიადებ“, - ასე თვლიდა დერიდა (Ferraris, 2007, 
p. 418). თუმცა, ამაში თავისთავად პრობლემური 
არაფერია. პირიქით, გაზვიადება შემოქმედების 
ტექნიკაა, გარკვეული ტიპის აზროვნების 
რადიკალიზაცია, საიდანაც შესაძლოა რა-
ღაც ახალი დაიბადოს, ან რაღაც ძველი ახ-
ლებურად განიცადოს. მაგალითად, სწორედ 
გაზვიადების ხელოვნებას განსაზღვრავდა 
ეკო, როგორც ჰიუგოს ნაწარმოებების მთა-
ვარ ნიშანს. ჰიუგოს სტილი ჰიპერბოლაა, აღ-
წერის რადიკალური განზომილება, სადაც 
აღწერა იმდენად გაზვიადებულია, რომ 
შეუძლებელია მკითხველამდე არ მიაღწიოს: 
შეუძლებელია კვაზიმოდომ მკითხველის სული 
არ შეძრას. ამ გზით ჰიუგო თავს იზღვევდა - 
აზვიადებდა, რადგან სათქმელი გაცვეთისგან, 
გაბანალურებისგან დაეხსნა. ამიტომაცაა, 
კვაზიმოდო ასე რადიკალურად „მახინჯი“ 
(ეკო, 2015). ამდენად, ჰიპერბოლა გარღვევის 
მცდელობაა:  კრეატიულია, როგორც მძიმე 
როკი, რომელიც ხმას აზვიადებს; როგორც 
კარიკატურა, რომელიც სხეულს აზვიადებს; ან 
როგორც პორნო, რომელიც სექსს აზვიადებს. 

თანამედროვე ქართული კინოც სიღატაკის 
გაზვიადებას ცდილობს. ესეც ჰიპერბოლაა, 
სადაც სოციალური პრობლემები მის უკიდურეს 
გამოვლინებაში რეპრეზენტირდებიან და ვი-
ღებთ, „ღორს“ ან „ბესოს“. თანამედროვე ქარ-
თული კინოს ამ სტილს „ახალ ტალღასაც“ 
უწოდებენ (გაბელია, 2016). 

თუმცა, რა არის ახალი ამ ტალღაში? ახერხებს 
კი ქართული კინო სოციალური უთანასწორობის 
რეპრეზენტაციას, როდესაც სიღარიბის 
ჰიპერბოლას გვთავაზობს? „ახალი ტალღის“ 
შეფასებისას ხომ არ ვაზვიადებთ? წინამდებარე 
ესსეში ამ კითხვებზე ვიმედიტირებთ.    

ღატაკთა კუნძული
სანამ სხვა კითხვებს განვიხილავდეთ, აჯობებს 

ერთ კითხვაზეც ვიმეცადინოთ: შეიძლება კი 
საქართველოში სიღარიბის გაზვიადება? აქ ხომ 
ისედაც სიღარიბეა? აქ ხომ ნაგვის ურნებში ობიან 
ნამცხვრებს ეძებენ? აქ ხომ გვშია? - განა როგორ 
უნდა გააზვიადო სიღარიბე, როცა ის ისტორიამ, 
პოლიტიკამ, ეკონომიკამ ისედაც გაზვიადებული 
მოგვაწოდა?

ჰიპერბოლა და ქართული კინოს სიღატაკეჰიპერბოლა და ქართული კინოს სიღატაკე
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4 gv.

	
	 6 gv. 

სიღარიბე რომ ჩვენი ყოველდღიურობაა, 
თანამედროვე ქართულ კინოში ყოველთვის 
ჩანს - მაშინაც კი, როდესაც მთავარი თემა 
სიღარიბეს არ ეხება: სიღარიბე ფონად 
გასდევს „შემთხვევით პაემნებს“ ან „კრედიტის 
ლიმიტებს“, მაგრამ ეს ის სიღარიბეა, რომელსაც 
ტელევიზორებში, მედიაში, ქუჩაში ვხედავთ. 
ეს სოციალური ფონია, რომელიც ფილმში 
კონტექსტს ქმნის და არა - კინოს მთავარ ხაზს. 
როდესაც სიღარიბე ფონიდან წინა პლანზე 
წამოიწევა - ვიღებთ ჰიპერბოლას: „ბესოს“ ან 
„ღორს“, სადაც სიღარიბეა ერთადერთი რეა-
ლობა და მის მიღმა სხვა რეალობა თითქოს არც 
არსებობს. ამ ფილმებში სიღარიბე არაფერთან 
ქმნის კონტრასტს. შთაბეჭდილება იქმნება, 
რომ კამერა ღატაკთა კუნძულზე მუშაობს. 
ისეთ ტერიტორიას აღწერს, სადაც მდიდრების 
ადგილი არ არის: „ახალ ტალღაში“ მდიდარი 
მოკვეთილია, დამალულია, გამქრალია 
და რჩება შიშველი სიღატაკე - უიმედო და 
მარგინალური სივრცე. 

აი, მაგალითად, როგორ აღწერს ბუხრიკიძე 
იმ სივრცეს, რაზეც „მე ვარ ბესო“„მე ვარ ბესო“ მოგვითხრობს: 
„რომც მოინდომოთ, მაინც ვერ იცნობთ, სად 
ხდება ფილმში მოქმედება. ალბათ, ეს არის 

რაღაც საშუალო ლტოლვილების დასახლებასა 
და დეკლასირებულ მუშათა კვარტალებს შორის“ 
(2014).  ფილმში მოქმედების ადგილი ამოუცნობი 
სწორედ იმიტომაა, რომ ის გაზვიადებულია. 
მდიდრების მსგავსად ამოკვეთილია ყველა 
ის ნიშანი, რაც სოციალურ უთანასწორობაზე 
მიუთითებდა. ფილმი დაცლილია მდიდრული 

ელემენტებისგან, როგორც პირდაპირი ასევე 
მეტაფორული გაგებით. ბუხრიკიძე აგრძელებს: 

„არავითარი დარგული სილამაზე, ან 
გარდასულ კინემატოგრაფიულ ლანდებთან 
ლაციცი. მოცახცახე ხელის კამერა ლამის 
ნეიტრალური სიმშვიდით დაყვება 15 წლის 
ბესოს... ბესოს სკოლაში წასვლა ეზარება, 
რეპერობაზე ოცნებობს და მეგობარ ბექასთან 
ერთად, გოგოებს ლუდზე ეპატიჟება. ჰყავს 
ჩერნობილის ატომურ სადგურზე დაინ-
ვალიდებული მამა, მარჩენალი დედა, 
რომელიც მთელი დღე ბაზარში ატარებს 
და ჰომოსექსუალი ძმა, რომელიც ცეკვის 
გაკვეთილებს ატარებს.“ (2014) 

რეჟისორი სიმდიდრის ამპუტაციით არ 
კმაყოფილდება და სიღარიბის ჰიპერბოლი-
ზაციას იმგვარად ცდილობს, რომ ჩაგრულობის 
სხვადასხვა ფორმას ერთმანეთზე ალაგებს 
- ქმნის სიღატაკის მრავალგანზომილებიან 
შრეებს, რასაც ინტერსექციურობას ეძახიან 
ხოლმე: განსაკუთრებული საჭიროებები, ჰო-
მოსექსუალობა, დაბალი სოციალური კლასი, 
განათლების დაბალი დონე და მოცახცახე კამერა, 
რომელიც ამ ტრაგედიის დანახვაზე კანკალებს. 
აქ სიღატაკის ყველა ნიშანი ერთადაა. „ახალ 

ტალღაში“ კამერა და მონტაჟიც კი ღატაკია. 
მასში ისევე ნაკლებად აღწევენ დახვეწილი 
ფერები, ფერადი ფიქსელები, როგორც ღატაკის 
მაგიდაზე ავოკადო. ავოკადო ბურჟუაზიულია, 
ისევე როგორც - ტრადიციული „სილამაზე“. 
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ამიტომაც, „ახალი ტალღა“ „მახინჯია“, როგორც 
კვაზიმოდო. 

ბუხრიკიძე თვლის, რომ მარგინალიზებული 
ადგილების ფოკუსში მოქცევით, კრიზისისკენ 
აცახცახებული კამერის მიშვერით, რეჟისორი 
მივიწყებულ, დამალულ, დაფარულ „ფსკერს“ 
გვანახებს. ფსკერი - აი, რა არის სიღატაკის 
ჰიპერბოლა, სადაც „ახალი ტალღის“ კამერამ 
ჩაყვინთა. 

ფსკერი კიდევ უფრო გაზვიადებულადაა ნა-
ჩვენები ფილმში „ღორი“,ღორი“, რაც სავსეა „ცარიელი, 
ულამაზო, უინტერესო ხრიოკი პეიზაჟებით“ 
(გვახარია, 2019). ფილმში 20 წლის ბაჩანას 
ორი უსაქმური, მახო და რამო, დაატყვევებენ, 
რომლებიც მის ნაცვლად 300 ლარს ითხოვენ; 
ოჯახი კი გამტაცებლებს ბაჩანას ღორში გაცვლას 
სთავაზობ, რადგან იმდენად ღატაკები არიან, 
რომ 300 ლარიც არ მოეძებნებათ, შვილის 
სიცოცხლის დასახსნელად. 

„ვინ არიან ეს ხალხი?“ კითხულობს გვახარია 
და თავადვე პასუხობს: „ამ კითხვებზე პასუხი 
ფილმში არაა. არის მხოლოდ ღარიბი გა-
მოსახულება, კინოკამერა და 3 პერსონაჟი“, სა-
დაც მოქმედება ვითარდება სახლში:

„სახლი, სადაც ბაჩანას ატყვევებენ, ძველი, 
უფუნქციო ნივთებით. მეტი არაფერი, 
საერთოდ არაფერი! როცა გამოსახუ-
ლება ასეა განტვირთული, როცა არც 
მუსიკა ისმის და დიალოგებში გინების 
გარდა თითქმის არაფერია, რას აკეთებს 
მაყურებელი? აგერ, აკვირდება, როგორ 
აცვიათ მსახიობებს (კოსტიუმების და 
დამდგმელი მხატვრის, კახა ბერელიძის, 
ნამუშევარი განსაკუთრებით უნდა აღ-
ვნიშნოთ), აკვირდება ნახატებს სახლის 
ჩამოფხეკილ კედლებზე, აკვირდება 
პერსონაჟების ჟესტებს, მიმიკას. მე ასე 

ვიტყოდი - უყურებს კინოს! ძალიან კარგად 
მოფიქრებულ კინოს. (გვახარია, 2019)

ეს „ასკეტური“ კინო გვახარიასთვის 
რეალობაა. ის წერს: „რეალობა თუ გინ-
დათ და ქართული სოფელი თუ გინდათ, 
აი ბატონო, ესაა რეალობა, ოღონდ რეა-
ლობა, რომელსაც აღბეჭდავს კინოკამერა, 
არასდროს არაა თავად რეალობის 
იდენტური - მაშინაც კი, როცა ავტორს ეს 
გააზრებული არა აქვს. კინოხელოვნება 
პოეზიაა“. (გვახარია, 2019) პოეზიას კი 
ჰიპერბოლა ყველაზე მეტად უყვარს, 
მაგრამ ჰიპერბოლა საშიშიცაა, რადგან 
შესაძლოა გაზვიადების პროექტი 
ჩავარდეს: პოეტიკის ნაცვლად, ნამუშევარი 

შესაძლოა პათეტიკური, რიტორიკული და 
ბანალური გამოვიდეს. 

გვახარიას აზრით, „ბაჩანას დატყვევების 
მთელი ეს ისტორია ღარიბი ქვეყნის მხატვ-
რული სახეა, ქვეყნისა, სადაც ადამიანებს, უბ-
რალოდ, არა აქვთ რეალიზაციის საშუალება, 
თუნდაც სექსუალური რეალიზაციისა“. თავად 
კინოკრიტიკოსის შეფასებაც ჰიპერბოლაა, 
რადგან ყველამ კარგად ვიცით, რომ 
„ღორს“ მიღმა კიდევ ბევრი რეალობებია, 
რომლებიც ფილმში არ ჩანს: დიდი ჯიპები, 
ვილები, მსოფლიოს წამყვანი ბრენდები და 
ავანგარდული „გულაობის“ პრაქტიკები, სა-
დაც სექსუალური რეალიზაცია ორგიებითა 
და ემანსიპაციის მცდელობებით თავის პიკს 
აღწევს. ეს „ახალ ტალღას“ არ აინტერესებს. 
მას შეუძლია სოფელზე ისე მოგვითხროს, 
რომ სოფლის მეურნეობაც კი არ ჩანდეს. აქ 
ძროხებსაც კი ძუძუ დაუშრათ. მაშ, როგორღაა 
ეს ქვეყნის სახე: გვახარიასგან განსხვავებით, 
ვფიქრობ, რომ „ღორი“ ქვეყნის სახე, ისევეა, 
როგორც იაფფასიანი კარიკატურა შეიძლება 
იყოს პორტრეტი. 
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ისმება კითხვა: რა არის „ახალი ტალღა“? 
სოციალური კინო თუ სოციალური კინოს 
კარიკატურა. ალბათ უფრო მეორე, რადგან 
სოციალური პრობლემები იმდენადაა 
გაზვიადებული, რომ ქმნის განცალკევებულ 
კუნძულს, ცალკე სამყაროს, რომელიც თითქოს 
არ იკვეთება სხვა სამყაროებთან: თითქოს 
არ სჭირდება კონტრასტი სიმდიდრესთან, 
სილამაზესთან, მშვენიერებასთან და 
რჩება მშრალი, უსახური, მდორე, ბინძური 
ელემენტებით გაჟღენთილი კინოკადრები. 
მსგავსი ტიპის კინო შესაძლებელია მართლა 
ყოფილიყო სოციალური კინო და „ქვეყნის 
სახე“ 90-იან წლებში, როდესაც სიღარიბე 
ერთადერთი რეალობა გახლდათ. თუმცა, დღეს, 
როცა სოციალური უთანასწორობა გაიზარდა, 
გამოჩნდნენ მდიდრები და ღარიბები, „ახალი 
ტალღა“ კვლავაც ტოტალურ სიღარიბეს 
მისჩერებია. 

„ახალი ტალღა“ ძველ პარადიგმაში დარჩა, 
უბრალოდ, ნარკომანია სიღატაკემ ჩაანაცვლა: 
დანგრეულმა შენობებმა, კოროზია შეპარულმა 
რკინიგზის სადგურებმა, ჯართმა და ღორმა. ამ 
კუთხით, „ახალ ტალღაში“ ახალი არაფერია. 
ეს არაა დერიდას ან ჰიუგოს ჰიპერბოლა, 
რომელიც ბანალობას ებრძვის. პირიქით, 
ეს ბანალური ჰიპერბოლაა, რომელიც ვერ 
ახერხებს აღწეროს კონტრასტები სიმდიდრესა 
და სიღარიბეს, სიმახინჯესა და მშვენიერებას, 

მადლსა და წყევლას შორის. ამიტომაც, 
დაიმალა ქართულ კინოში „მდიდარი“, რადგან 
„ღარიბმა“ რეჟისორებმა ჯერ კიდევ არ იციან, 
როგორ შეიძლება სიმდიდრეზე, სიჭარბეზე, 
სიუხვეზე კინოს გადაღება, როგორ შეიძლება 
სოციალური უთანასწორობის გამოკვეთა. 
ამიტომაც, ისინი აჭარბებენ სიღარიბეს და 
ამიტომაც გაღატაკდა ქართული კინო. 

გამოყენებული ლიტერატურა
Ferraris, M. (2007). The philosopher-son. The 

European Legacy, Toward New Paradigms. 12(4), 
409-418. doi:10.1080/10848770701396189

ბუხრიკიძე, დ. (2014) მე ვარ ბესო... და 
გეტყვით, რაც გვიქნესო. ლიბერალი

გაბელია, ა. (2016). ახალი ტალღა. ლიბერალი
გვახარია, გ. (2019) სიღარიბის მადლი. რადიო 

თავისუფლება. 
ეკო, უ. (2015). ჰიუგო, helas! სიჭარბის პოეტიკა. 

მტრის ხატის შექმნა. დიოგენე. 

ნინო მინდიაშვილინინო მინდიაშვილი
კინომცოდნეობის  IV კურსის სტუდენტი
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ა რ ს ე ნ ი შ ვ ი ლ ია რ ს ე ნ ი შ ვ ი ლ ი 
ნინო გიორგის ას. (21.
VIII.1967, თბილისი) – 
მსახიობი. 

1984 დაამთავრა 
თბილისის გ. ტაბიძის 
სახ. 51-ე საშ. სკოლა. 
1985 – 89 სწავლობდა 
ssTi-ის დრამისა და 
კინოს მსახიობის ფაკ-

ზე (პედ. ლილი იოსელიანი), აქტიურად 
მონაწილეობდა  სტუდენტურ სპექტაკლებში: 
ჩეხოვის „სამი და“ (რეჟ. ლ. იოსელიანი, 
შეასრულა ნატაშას როლი), ხოლო 
სადიპლომოდ ითამაშა – პელაგია (დ. 
კლდიაშვილის „ქამუშაძის გაჭირვება“). 

1991-დან aa.. დღემდე მუშაობს რუსთაველის 
თეატრში, სადაც შესრულებული აქვს შემდეგი 
როლები: 

მეფისმეფის  ასულიასული (მ. ჯავახიშვილის „კვაჭი 
კვაჭანტირაძე“, 27.V.1990, რეჟ. ავ. 
ვარსიმაშვილი); ძიძაძიძა (ფ. გარსია ლორკას 
„სისხლიანი ქორწილი“, 1.X.1990, რეჟ.: მ. 
სვირავა, ლ. წულაძე); ლიზიკოლიზიკო        ტერტერაშვილიტერტერაშვილი  
(მ. ჯავახიშვილის „მუსუსი“, 20.VI.1992, რეჟ. 
გ. ჟორდანია): „პატარა ლიზიკო (მსახ. ნ. 

არსენიშვილი), რომელიც სახელმძღვანელოებში 
გამოსახულ „სწავლას მოწყურებულ“ ხუთოსანს 
მოგვაგონებს, სიამაყით ატარებს „მუშათა კლასის 
სისხლით შეღებილ“ წითელ ყელსახვევს. იგი 
თავისი დროის ღირსეული პირმშოა, „ნათელი 
იდეალებისადმი“ ერთგული და ოპტიმიზმით 

აღსავსე. აქაოდა არვინ დამასწროსო, ეკითხება 
ვინმე თუ არა, რეჩიტატივით, სხაპასხუპით მიაყრის 
ხოლმე ლექსებს ძია ლენინზე და ბავშვებზე და 
თანაც შეყვარებულთა უფლებების დასაცავად 

მოსკოვს აგზავნის ელვა-დეპეშას... რას იზამ, 
პიონერიც ვერ რჩება გულგრილი მისთვის ისეთი 
უცხო და „ბურჟუაზიული“ მოვლენისადმი როგორიც 
სიყვარულია...“ (ნ. დავითაშვილი); მარტამარტა 
(„საშობაო სიზმარი“, ჩ.დიკენსის მიხედვით, 
13.II.1993, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო. 
ეგაძე); დისწულიდისწული (ბრეხტის „სეჩუანელი 
კეთილი ადამიანი“, 28.XII.1993, რეჟ. რ. 
სტურუა); თეათეა (ლ. თაბუკაშვილის „მერე რა რომ 
სველია, სველი იასამანი“, 26.II.1997, რეჟ.: რ. 
სტურუა, დ. ხინიკაძე); ურსულაურსულა (გ. ბიუხნერის 
„ვოიცეკი“, 30.III.1994, რეჟ. ლ.წულაძე); მაიამაია 
(ი. სამსონაძის „ვანილის მოტკბო, სევდიანი 
სურნელი“, 3.VIII.2000, რეჟ.: რ. სტურუა, ა. 
ენუქიძე); ფრინტაფრინტა (ა. სულაკაურის „სალამურა“, 
3.I.2008, რეჟ.: რ. სტურუა, რ.  ჩხაიძე, დ. 
კვირცხალია); მაიამაია (გ. რობაქიძის „ლამარა“, 
26.I.1997, რეჟ. რ. სტურუა); თარჯიმანითარჯიმანი (რ. 
კლდიაშვილის „შორაპნელი ქალბატონები“ 
19.VI.1998, რეჟ. მ.კუჭუხიძე); ძიძაძიძა,,  მოხუციმოხუცი  
მუსიკოსიმუსიკოსი (ბრეხტის „კავკასიური ცარცის წრე“, 
1975, რეჟ. რ. სტურუა) – aa.. სპექტაკლში 
შევიდა – 1996; გუგულაგუგულა (თ. ჭილაძის „ნახვის 

დღე“, 27.IX.1994, რეჟ.: რ.სტურუა, გ. 
თავაძე); მოწაფემოწაფე („იაკობის სახარება“ 
ი. გოგებაშვილის მიხედვით, 27.IX.1994, 
რეჟ. რ. სტურუა); ანგელოზიანგელოზი, , მდივანიმდივანი  (ლ. 
ბუღაძის „ჯარისკაცი, სიყვარული, დაცვის 
ბიჭი და პრეზიდენტი“, 25.XI.2005, რეჟ. რ. 
სტურუა); კულმინაციაკულმინაცია,,  გოგონაგოგონა, , რამინდარამინდა 
(ლ. კეკელიძის „ყველაფერი არაფერზე“, 
21.XII.2007, რეჟ. კ. მირიანაშვილი); 
ჟიუსტინაჟიუსტინა  (ფ. მარსოს „კვერცხი“, 3.VI.2008, 
რეჟ. ს. მრევლიშვილი); მეხანძრემეხანძრე, , 
კორითეკორითე (მ. ფრიშის „ბიდერმანი და 
ცეცხლის წამკიდებელნი“, 7.X.2009, 
რეჟ. რ. სტურუა); კატოკატო (ი. სამსონაძის 
„დაბოლილი მთვარე“, 16.VI.2010, 
რეჟ. გ. თავაძე); ჰოლიჰოლი  მელოუნიმელოუნი  (დ. 

გრეგის „ყვითელი მთვარე“ 6.XII.2011, რეჟ. 
რ.მაკბრინი); ბელადიბელადი, , გოგონაგოგონა (პ. კაკაბაძის 
„ასულნი“, 19.IX.2014,  რეჟ. რ.სტურუა); 
ფერიაფერია (შ. პეროს „კონკია“, 3.I.2016, რეჟ.: 
რ.სტურუა, მ. შველიძე); ტაისიატაისია (ო. ქათამაძის 
„აივანი“, 13.IV.2010,  რეჟ. რ. შატაკიშვილი); 

„ვანო და ნიკო“„ვანო და ნიკო“
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კალფურნიაკალფურნია (შექსპირის „იულიუს კეისარი“, 
1.VI.2015, რეჟ. რ. სტურუა): „იულიუსის მეუღლე, 
ნ. არსენიშვილის კალფურნია, რეჟისორის 
გადაწყვეტით, მერლინ მონროს პროტოტიპია... 
აქ ერთი შეხედვით, მოსულელო, ლამაზი ქალი, 

რ. სტურუას ინტერპრეტაციით, 

გამჭრიახი გონების, მტკიცე 
ხასიათის პერსონაჟია, რომე-
ლიც ბუნებისგან ბოძებულ 

სილამაზეს, საკუთარი მიზნე-
ბის მისაღწევად იყენებს. 
მისი უმთავრესი მიზანი კი 
ძალაუფლებაა“ (მ. ვასაძე); 
ქალიქალი (ე. ახვლედიანის 

„ვანო და ნიკო“, 27.III.2018, რეჟ. რ. სტურუა); 
სომეხისომეხი  ქალიქალი (თ. და ა. პაპავების „უკანასკნელი 
დედოფალი“, 17.V.2019, რეჟ. გ. კაპანაძე): 
„უუნაროუუნარო  ხელისუფლებახელისუფლება  დადა  ღიაღია  თუთუ  ფარულიფარული  
შიდაშიდა  ომებიომები  მუდამმუდამ  ხელსაყრელხელსაყრელ  ფონსფონს  ქმნიდაქმნიდა  
გარეშეგარეშე  მტრისთვისმტრისთვის. . სპექტაკლშისპექტაკლში  ამამ  მხრივმხრივ  
გამორჩეულიაგამორჩეულია    ნინონინო  არსენიშვილისარსენიშვილის  სომხისსომხის  
ქალისქალის  სახე სახე – – ფარისეველიფარისეველი, , მოხერხებულიმოხერხებული, , 
ღალატისთვისღალატისთვის  მარადმარად  მზადმყოფიმზადმყოფი, , სარგებლის-სარგებლის-  
მოყვარემოყვარე  უცხოტომელიუცხოტომელი  მეზობელიმეზობელი...“ (...“ (თთ. . 
ქუთათელაძექუთათელაძე);); რეარეა (კ. გოცის „ქალი-გველი“, 
8.I.1998, რეჟ.: რ. სტურუა, დ. საყვარელიძე); 
ედიტედიტიი, („გენმოდიფიკაცია“, 17.XII.2016, რეჟ. 
ნ. ჩიკვაიძე). aa.. მონაწილეა საახალწლო 
სპექტაკლებისა: „შობა ტიფლისში“ (3.I.2020);  
„ჯადოსნური ღამე“ (3.I.2015); „საახალწლო 
ნობათი“, 3.I.2020; სამივეს რეჟისორები: რ. 
სტურუა და მ. შველიძე. 

aa. გადაღებულია ქართულ მხატვრულ 
ფილმებში: გ. დადიანის „ძაღლის ალღო“ 
(1989); ნ. ხატისკაცის „სიბრძნე სიცრუისა“ (1991); 
ლ. ღოღობერიძის „ვალსი პეჩორაზე“ (1992); 
გ. მატარაძის „მოკვეთილი“ (1992); ნ. ალექსი-
მესხიშვილის „კრედიტის ლიმიტი“ (2014). სულ 
ახლახან (2.3.4.IV.2021) aa-მა მონაწილეობა 
მიიღო მშობლიური თეატრის კიდევ ერთ 
პრემიერაში – „ერთხელ... მხოლოდ...“ ეს არის, 
როგორც რეკლამირებული იყო, „ზმანება ერთ 
აქტად“, რომლის იდეის ავტორი, მუსიკალური 
გამფორმებელი და დამდგმელი რეჟისორი 
გახლავთ რ. სტურუა. სწორედ ამ სპექტაკლით 
გაიხსნა  რუსთაველის ეროვნული თეატრის 
142-ე სეზონი.

ლიტლიტ.: .: დ ა ვ ი თ ა შ ვ ი ლ ი  ნ., სიყვარულო ძალსა შენსა 
(„ბურუსი“ რუსთაველის თეატრში), ჟ. `ხელ-ბა“, 1992, 
#9-10; ხ ე თ ა გ უ რ ი  ლ., ბიუხნერს ბედი არ წყალობს, 
ჟ. `თ. და ცხ.“, 1994, #5 – 6;  ლ ა ლ ი ა შ ვ ი ლ ი   გ., 
მტკივნეული სიმართლე ზღაპრულ საბურველში, გ. „სრ“, 
19.IV.1997; ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე  ლ., „შორაპნელი 
ქალბატონები“ ანუ ცოტა არ იყოს დაგვიანებული 
რეცენზია, გ. „სრ“, 4.II.1999; ბ ო კ უ ჩ ა ვ ა  თ., დაკარგული 

დროის ძიებაში (სპექტაკლზე – თ. ჭილაძის  „ნახვის 
დღე“), ჟ. „სხ“, 2000, #1–2; ჩ უ ბ ი ნ ი ძ ე  მ., ჯარისკაცი, 
სიყვარული, დაცვის ბიჭი... და პრეზიდენტი, ჟ. „თ. და ცხ.“, 
2006, #1; ჩ ხ ა რ ტ ი შ ვ ი ლ ი  ლ., რუსთაველის თეატრში 
„ყვითელი მთვარე“ ბჟუტავს, გ. `24 საათი“, 12.XII.2011; 
ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე  თ., დასავლური რეჟისურა ქართულ 
თეატრალურ სცენაზე (სპექტაკლებზე: „ყვითელი მთვარე“ 
და „რომეო და ჯულიეტა“), გ., „ტაბულა“, 13.II.2012, 
#87; გ უ რ ა ბ ა ნ ი ძ ე  ნ., მეძავი შან - ტე, რომელსაც 
უარის თქმა არ შეუძლია, მონოგრაფიაში – „ევროპული 
დრამატურგია რუსთაველის თეატრის სცენაზე“ (ბ. 
ბრეხტი, „სეჩუანელი კეთილი ადამიანი“, თბ., 2012, გვ. 
228 – 236); მ ი ს ი ვ ე ,  მოსამართლის სკამზე ვინმე აზდაკი 
იჯდა (ბ. ბრეხტი, „კავკასიური ცარცის წრე“, მითითებული 
მონოგრაფია, გვ. 276 – 291); მ ი ს ი ვ ე , მომახსენე, რა 
დღეშია ჩვენი თბილისი,რა ელოდება სანუკვარ ქალაქს, 
მზისა და ვარდების სავანეს (კ. გოცი. „ქალი-გველი“, 
მით. მონ-ფია, გვ. 401 – 406); მ ი ს ი ვ ე , მე ძალიან 
კეთილი კაცი ვარ, მაგრამ ისეთი დრო დადგა, რომ 
სახლში ვერავის შემოვუშვებ“ (ფრიში. „ბიდერმანი და 
ცეცხლის წამკიდებელნი“, მით. მონ-ფია, გვ. 427 – 434); 
„მაგთიკომი“ რუსთაველის თეატრის  სპონსორი  გახდა“, 
გ. ̀ ახ. თ~, 30.IV.2013; ვ ა ს ა ძ ე  მ., კეისრისა და ბრუტუსის 
ტრაგედიის სტურუასეული ბუფონადა, ჟ. `თ. და ცხ.“, 
2015, #4; თ ე ვ ზ ა ძ ე  მ., როგორ იბადება სპექტაკლი 
ანუ რ.სტურუას შემოქმედებითი ლაბორატორია (ესკიზი 
– რ. სტურუა და მისი 19 ასული), ჟ. `თ. და ცხ.“ 2016, 
#5; ქ უ თ ა თ ე ლ ა ძ ე  თ., ქალია დილადილა... (რუსთაველის 
თეატრის სპექტაკლზე – „უკანასკნელი დედოფალი“), ჟ. 
`თეატრი“, 2019 #3.                                                                                                                       
                           gogi doliZegogi doliZe

საყურადღებო ნაშრომისაყურადღებო ნაშრომი
ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახ. საჯარო ბიბლიოთეკამ  

ახლახან გამოსცა მეტად საყურადღებო ნაშრომი 
–  „ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის  პრო-
ფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ 
(ანალიტიკური ბიბლიოგრფია, 1974–2018, პრო-
ექტის იდეის ავტორი  –  ხელოვნებათმცოდნეობის 
დოქტორი, პროფ. გ. დოლიძე).

ბ-ნი გოგი დოლიძე იმედოვნებს, რომ სხვა ქალა-
ქებისა და რაიონების ბიბლიოთეკებიც  გამოიჩენენ 
ასეთ ყურადღებას თავიანთი თეატრების მიმართ, 
ეს გააადვილებს  და დააჩქარებს  „პირველი ქარ-

თულ  თეატრალურ 
ე ნ ც ი კ ლ ო პ ე დ ი ი ს “ 
გამოცემას.  უახლოეს 
დღეებში ბ-ნი გო-
გი ამ საკითხს დაა-
ყენებს სათანადო 
სამინისტროების წინა-
შე და იმედიც აქვს, 
რომ ეს ნამდვილად 
საშვილიშვილო საქმე  
გაცილებით  ნაყო-
ფიერად წარიმართება. 

     თეა ქაშაკაშვილი     თეა ქაშაკაშვილი
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ჩვენი ანონსიჩვენი ანონსი

გაზეთ „დურუჯის“ მორიგ ნომერში პ ი რ ვ ე ლ ა დ  წარმოგიდგენთ 
თბილისის თავისუფალ თეატრს – ეს პატივი წილად ხვდება ჩვენი უნივერსიტეტის 
კურსდამთავრებულ,  უკვე სახელოვან მსახიობს – ქ-ნ ანი ალადაშვილს,ანი ალადაშვილს, 
რომელიც  ცნობილი ქართველი რეჟისორის, პედაგოგ გიორგი შალუტაშვილის გიორგი შალუტაშვილის 
შემოქმედებით სახელოსნოში აღიზარდა.

         ზურაბ  ქაფიანიძე 84 წლის გახდებოდა ზურაბ  ქაფიანიძე 84 წლის გახდებოდა

ქართული კულტურის ერთ-ერთი 
გამორჩეულ წარმომადგენელს – ზურაბ 
ქაფიანიძეს პირველ აპრილს 84 წელი 
შეუსრულდებოდა. 

მის დაბადების დღეს დიდუბის მწერალთა 
და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში 
მსახიობის სულის მოსახსენიებლად და 
პატივის მისაგებად უახლოესი  მეგობრები და 
კოლეგები შეიკრიბებიან.

კინომცოდნე გოგი 
დოლიძემ თავის არქივში 
სრულიად უნიკალური კადრი 
აღმოაჩინა რეჟისორ ნოდარ 
მანაგაძის ფილმიდან `ივანე 
კოტორაშვილის ამბავი~ – 
ფოტოზე 34 წლის ზურაბ 
ქაფიანიძე ხართან ერთად არის 
უღელში შებმული.  როგორც 
უხუცესი ქართველი კინომცოდნე 
განმარტავს, მას არ ახსოვს,  
რომ რომელიმე მხატვრულ 
ფილმში ხართან ერთად უღელში 
ადამიანი ყოფილიყოს შებმული 
კალოს სალეწად...

ფოტოზე ზ. ქაფიანიძესთან 
ერთად ფილმის რეჟისორი ნოდარ მანაგაძე და ოპერატორი იგორ  ამასიისკი არიან აღბეჭდილნი.
                                                                                                                   გაზ. „ახალი თაობა“ (1.IV.2021)

ჩვენი მადლიერების დარბაზიჩვენი მადლიერების დარბაზი

მრავალწლიანი ნაყოფიერი მუშაობისთვის, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის 
სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მუზეუმის გამგეს, ქ-ნ 
ციალა ხელაძესციალა ხელაძეს საქართველოს თეატრალურმა საზოგადოებამ  ა მ ა გ დ ა რ ი ს 
საპატიო წოდება მიანიჭა.    

პირველი ქართული თეატრალური ენციკლოპედიის საგამომცემლო ჯგუფი 
ულოცავს ამ საპატიო ჯილდოს ქ-ნ ც.ხელაძეს და იმედს გამოთქვამს, რომ ჩვენი 
კოლეგიური ურთიერთდამოკიდებულება კვლავაც წარმატებით გაგრძელდება.

        
 უღრმესი პატივისცემით და მადლიერებით – პროფ. გ. დოლიძე


