
1
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saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 3 (153) marti 2022 weli

         gv. 2-4

         gv. 4-5

qarTuli Teatraluri enciklopediaqarTuli Teatraluri enciklopedia

ნიკაფუტკარაძე

დრამაროგორცკინოჟანრი

საბამახარაშვილი

ცეკვახსნისადაგანთავისუფლებისა

     gv. 6-8



2

# 3 (153) marti 2022 weli# 3 (153) marti 2022 weli                                                                                                                                   # 3 (153) marti 2022 weli# 3 (153) marti 2022 weli 

დრამაროგორცკინოჟანრი

	 3 gv. 

საუბრისდაწყებადრამაზე არ შეიძლება,თუკი
საწყისწერტილადან,უფრომართებულია,საყრ
დენწერტილადარდავასახელებთძველსაბერძ
ნეთს,რომელიცპრაქტიკულადადამიანურიცოდ
ნისგანვითარებისყველაზენათელიკერაა.არავინ
იცის, სადდაროდისიბადება, მაგრამცნობილია,
რომ დიონისეს (ღვინის, გართობის ღმერთთან)
საკულტო დღესასწაულებთანაა დაკავშირებული.
არისტოტელეტრაგედიისორსაწყისსგვთავაზობს
დითირამბებსდასატირულდრამას.

დითირამბები იყო დიონისესადმი მიძღვნილი
დასატირებელისიმღერები,რომლებიცმოკვდავნი
დიონისესტანჯვისამსახველამბებსიხსენებდნენ,
აქედან უნდა წარმოშობილიყო სწორედ ტრაგე
დია. ტრაგედია ძველად გააზრებული იყო,   რო
გორც„თხისსიმღერა“.რაშუაშიათხადრამისამ
სახეობასთან? საქმე ისაა, რომ თხაში დიონისეს
გუნდის კოსტიუმირებული წევრი იგულისხმება.
ტრაგედიაში კონცენტრირებული იყო სერიოზუ
ლი, ცრემლის მომგვრელი ინფორმაცია, ხოლო
კომედიაშიარასერიოზული,სიცილისგამომწვე
ვი.კლასიკურიტრაგედიაისეთუბედურებასუნდა
ჰყვებოდეს, რომელიც შემზარავი და წარმოუდ
გენელია, უჩვეულო. მაგ: ხანდაზმული ადამიანის
სიკვდილი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, მაგრამ
არატრაგედია,რადგან ის არ არღვევს სამყარო
შიარსებულწესრიგს.ტრაგედიადითვლებაუფრო
შემზარავიმოვლენა,მაგ:მშობლებიკლავენშვი
ლებსანპირიქით.ესუკვეგადისჩვეულებრიობის
ფარგლებიდანდამაყურებლისძრწოლასიწვევს.
ამდროსვაწყდებითკათარსისისთემას.არისტო
ტელესთქმით,ამდროსადამიანიგანიცდის:შიშს,
სიბრალულს,თანადგომას.

თუთავიდანამბავიდეკლამაციითანსიმღერით
სრულდებოდა,ესშეიცვალადაუკვეპიესებსმსა
ხიობითამაშობდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ წინ აქი
ლევსიდასხვაგმირებიგვევლინებოდნენდასაკუ
თარგანსაცდელსქმედებითგვანახებდნენ.

δράμα[dráma]ესსიტყვაბერძნულადდრამას
ნიშნავსდაპირდაპირითარგმანითდრამამოქ
მედებას. ჟანრიკატეგორიებადანაწილებსფილ
მებს. ფილმების კატეგორიზაცია საშუალებას აძ
ლევს მნახველს, გაარკვიოს, თუ რა მოსწონს და
რასურს.ფილმისკონკრეტულჟანრშიანკატეგო
რიაში მოთავსება არ ამცირებსფილმის ხარისხს.
დრამაშეიძლებაჟანრადჩაითვალოს,მიუხედავად
იმისა,რომზოგიერთიკრიტიკოსიმასჟანრადარ
მიიჩნევს, რადგან ის ძალზე ზოგადია. კინოში და
ტელევიზიაში,  დრამა წარმოადგენს თხრობითი
მხატვრული ნაწილის კატეგორიას (ან ნახევრად

მხატვრულფილმს), რომელიც გადმოცემული უნ
დაიყოსუფროსერიოზული,ვიდრეიუმორისტული
ტონით.  ამ ტიპის დრამა ჩვეულებრივ კვალიფი
ცირდებადამატებითტერმინებით,რომლებიცგან
საზღვრავს მის კონკრეტულ სუპერჟანრს, მაკრო
ჟანრსანმიკროჟანრს.

მცირე ექსკურსი, რომელიც ერთგვარად გვაჩ
ვენებსდრამისროგორცჟანრისხაზსმნიშვნელო
ვანიაიმისგასაგებად,თურასნიშნავსესტერმინი
და როგორ გამოიყენება თანამედროვე დროში.
კინოსჰორიზონტსრომგავუსწოროთთვალი,და
ვინახავთ,რომხშირშემთხვევაშიდღესპოპულა
რულიაჟანრებისკოლაბორაცია.ამისგამოპრო
ფილურადჟანრი ნაკლებად იკვეთება,თუმცა,რა
თქმაუნდა,არისამისნიმუშები,რომელთაცდიდი
წონააქვსდღევანდელკინოსამყაროში.ზემოხსე
ნებული ტრაგედია ერთერთი საკვანძო სიტყვაა.
დრამაზე საუბრისას, დრამაში კონფლიქტი  დია
ლოგებით, მონოლოგებით, პერსონაჟთა ინტერე
სების დავით იკვეთება, თუმცა განვითარება და
ფინალიგანსაზღვრავსიმას,თუროგორიადრამა,
მელოდრამაა,ფსიქოლოგიური,ისტორიული...

დევიდგრიფიტიარისამერიკელიკინოპიონერი,
რომელმაც ამ ჟანრის სრულყოფაში მთელი ძა
ლისხმევაჩადო,მისფილმებშიკარგადჩანსგარკ
ვეულიკონფლიქტებისდრამატულიგანვითარება.
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2 gv.

	
	 4 gv. 

„ერისდაბადება“ არისისფილმი,რომელიცგვე
საუბრება არა კონკრეტულთემაზე ან პერსონაჟ
ზე,არამედუფროზოგადზე.თუმცაფაბულამაინც
შეკრულიადაფილმისდასასრულისკენმაყურებე
ლიხედავსმთლიანსურათს,მაგრამთუავიღებთ
იმავერეჟისორისფილმს„შეუწყნარებლობა“,ვნა
ხავთ,რომაქდრამაუფროკომპლექსურიხასია
თისაანარატივიკონკრეტულიდაზუსტია,მოქმე
დებავითარდებაპერსონაჟისირგვლივდათხრო
ბისას იკვეთება პრობლემა.თუმცა ერისდაბადე
ბაში ჩვენ დავინახავთ, რომ ფილმი ისტორიული
ხასიათის მატარებელია და აკავშირებს არაერთ
მოვლენას.ესკინოჟანრიარზღუდავსშემოქმედს
და არ მიუთითებს კონკრეტული სიტუაციის ერთი
მოცემულობითგადაწყვეტას,თუმცაქმნისხასიათს.
მრავალფეროვნებაიმაშია,რომშეგიძლიატრაგე
დიითდაიწყოდაკომედიითდაამთავროანსატი

რაში გადაიყვანო. მნიშვნელოვანია ჯონფორდის
ხსენებაც,რადგანამრეჟისორმასაკუთარიშემოქ
მედებითარაერთსურათშიგადმოსცაისმახასია
თებლები,რაცგააჩნიადრამასდაგამოყოფსსხვა
კინოჟანრებისგან.მაგალითად,„როგორიმწვანეა
ჩემიველი“დაკიდევერთიმნიშვნელოვანიფილ
მი„მრისხანებისმტევნები“.პირწმინდადრამად
წოდებული ეს ფილმი მოგვითხრობს ისტორიას
ღარიბოჯახზე.აქაცარარისმოვლენებისზოგადი
განვითარება, პირიქით, რეჟისორი გვესაუბრება

ერთოჯახზე,მათფსიქოლოგიაზე, პერსონაჟების
პორტრეტები კი მჭიდროდაა ერთმანეთთან კავ
შირში.მოქმედებები,დიალოგები,მეტყველებსიმ
დრამატულხაზზე,რომელიცფილმისუკანაფონს
ქმნის. ფრაზა წიგნიდან „ოსტატიდა მარგარიტა“:
„ჩემი დრამა იმაშია, რომ მე ვცხოვრობ იმასთან
ვინცარმიყვარს,მაგრამმისთვისცხოვრებისდან
გრევაუღირსსაქციელადმიმაჩნია“კარგადგვაჩ
ვენებს,რომესჟანრისაზრდოობსკონფლიქტებით
ანპერსონაჟებისირგვლივგანვითარებულიდაძა
ბულობით, თუმცა რეჟისორის გადასაწყვეტია, ამ
კონფლიქტებსროგორ გადმოსცემსდა ეს აქცევს
სწორედსხვადასხვათემას,ამბავს,კინოჩანახატს
ჟანრად.

ჰიჩკოკის „ხედი ფანჯრიდან“ ან თუნდაც სხვა
ფილმიკონკრეტულსიტუაციებში,დაძაბულმომენ
ტებში„სასპენსის“გამოყენებითსაკუთარკინოამ
ბავს,დრამატულიხასიათისგარდა,დეტექტიურან
საშინელებათაჟანრისთვისებებითავსებს.ამშემ
თხვევაშიმაყურებელისრულკონტროლშია,რად
განთხრობისმონაწილეხდება.ყველაკადრსადა
რაკურსშიჩვენამბავსარვუყურებთსაკუთარისა
ვარძლიდან,არამედკამერაშივიხედებითდამივ
დევთდაძაბულმოვლენებს,რომლებიც,ერთიშე
ხედვით,დრამატულია,თუმცასაბოლოოსურათის
დანახვისასესკინოჟანრიდრამაზემეტიაასეთია
დრამის განმარტება. არაკომპლექსური და არა
ერთფეროვანი, ყველაზე მასშტაბური კინოჟანრი
არ მიგვითითებს კონკრეტული გასასვლელისკენ,
ის გვეუბნება,რომ შეიძლება იყოს ისტორიულიც,
საშინელებათა,დეტექტივიცდა ამ ყველაფერთან
იყოსდრამა.რატომარისესჟანრიასეთიმდიდა
რიდაასეთიარაერთგვაროვანი?იმიტომრომის
კინოში არდაბადებულა.თუ შემოქმედებით ხაზს
გავყვებით, ყველა ადამიანის ცხოვრება დრამაა,
შეიძლებაზოგისკომედიითგაჯერებული,ზოგისკი
უფრო საშინელებათა ჟანრით,  თუმცა საბოლო
ოდმაინცდრამა.ამარგუმენტისგასამყარებლად
(რომელიცუფროშემოქმედებითაზროვნებას ეყ
რდნობა)მოვიყვანბერგმანისფილმს„მარწყვის
მდელო“.რეჟისორიამფილმითგადმოსცემსერ
თიადამიანისტრაგედიას,მისგანვლილცხოვრე
ბასდაფინალშინაპოვნაზრს,რომელიცთითქოს
ამ განათლებულ და ასაკოვან ადამიანს აქამდეც
უნდაეპოვა.ბერგმანიკარგადგვაჩვენებსპერსო
ნაჟისმეტამორფოზს,რომელსაცისგანიცდისწარ
სულთანშეხებისას.აქვევახსენებძალიანსპეცი
ფიკურფილმსდაამჟანრისპირდაპირმაგალითს:
აკირაკუროსავას„იცხოვრო“აქუკვე,„მარწყვის
მდელოს“პერსონაჟთანშედარებით,გმირიარიც
ვლება,მიუხედავადიმისა,რომორივეხანდაზმუ
ლიადა„პენსიაზეგასული“ამფილმისპერსონა
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	 5 gv. 

ცეკვახსნისადაგანთავისუფლებისა

ჟიუბრალოდახალფანჯარას აღებსდასაკუთარ
ცხოვრებას წარსულისკენ კი არ მიაქანებს და კი
არ განიცდის საკუთარ ცივად განვლილ ცხოვრე
ბას, არამედ ცხოვრებას ახალ აზრს აძლევს და
ცდილობსსაკუთართავსახალისაზოგადოებრივი
სამსახურიაჩუქოს...

3 gv.

	

ზემოხსენებულირეჟისორებიდაფილმებიხაზს
უსვამსდრამისმნიშვნელობასდაგანმარტავსკი
ნოჟანრს. ეს კინოჟანრი,  უფრო მართებული იქ
ნებარომვთქვათ,ლიტერატურულიჟანრიკინომ
კი არაითვისა, არამედსაკუთარსაფუძვლადაქ
ცია. არისტოტელე საკუთარი მთავარი წიგნიდან
„პოეტიკა“ დრამას განიხილავს ფართო კონტექ
სტში, რომელზეც უკვე ვისაუბრე. ასევე მთავარი
მონაკვეთი დრამის, როგორც ლიტერატურული
ჟანრის გზა ცალკე აღებული უფრო დიდი თემაა,
ვიდრედრამა,როგორცკინოჟანრი, ამიტომმარ
ტივადშეიძლებაითქვას,რომკინოშიდრამამო
ვიდადახვეწილიდადახუნძლული,კინომკიდრა
მასმისცათავისირიტმი.კამერამდარეჟისორმაეს
ჟანრიაქციაუფროფართომასშტაბისდამრავალ
ფეროვნებისსაკითხად.ამბავი,რომელიცპერსო
ნაჟებისდიალოგებით, მოქმედებებითეხება გარ
კვეულ კონფლიქტებს და მაყურებელს აჩვენებს
პრობლემას  დრამა ეწოდება. მისი განვითარე
ბა თუ ფინალი უკვე ქვეჟანრზეა დამოკიდებული,
თუმცა ეს არ შეცვლის მთავარ ხაზს. პრობლემა
ნაჩვენებიიქნებაიმკონფლიქტთადაინტერესთა
დაპირისპირებით, რომელსაც მთავარი გმირები
გადმოგვცემენ.

ნიკაფუტკარაძე
კინომცოდნეობისმიმართულებისსტუდენტი

ადამიანისთვის მეტყველების უძველესი ფორ
მა სხეულის ენა გახლდათ, რომელიც შემდგომში
ცეკვის სახით ჩამოყალიბდა. მისი უძველესიდო
კუმენტაცია ძვ.წ. 100009000 წლით თარიღდება.
იგულისხმებაბჰიმბეტკასგამოქვაბულებშინაპოვ
ნიკლდისმხატვრობა,სადაცვიზუალურიგამოსა
ხულება ფერხულის სცენებს ასახავს. მას შემდეგ
სარიტუალოცეკვის ელემენტები გვხვდება ეგვიპ
ტეში, საბერძნეთში. მან შეიძინა ღმერთთან კავ
შირისფუნქცია,რაცგამოიხატებოდაცეკვისპრო
ცესში მედიტირებით, როგორც თანამედროვეო
ბაში,შემორჩენილიდერვიშთაცეკვისას.ისასევე
გვხვდებადავითწინასწარმეტყველისფსალმუნებ
შიც:„განადიდონმისისახელიცეკვით,დაფითდა
ქნარითუგალობონ მას“.  ამდენად, ცეკვას ქრის
ტიანობამდემნიშვნელოვანიადგილიეკავადაგა
ნუყოფელნაწილსწარმოადგენდარელიგიისადა
ღმერთთან კავშირის თვალსაზრისით. ქრისტეს
მოძღვრების გავრცელებასთან ერთად, ეს უკა
ნასკნელინელნელაგაქრა,რადგანმთავარიარა
სხეული, არამედ ბაგიდან წარმოთმული სიტყვა

გახდა.სიტყვაგახდაფასეულიდაარაიმპულსური
მოძრაობარიტმზე.

ცეკვამშეინარჩუნაგათავისუფლების, ემოციის
გადმოცემისუნარი.მართალია,იგიგაქრარელი
გიიდან, მაგრამ არ გამქრალა ფოლკლორიდან.
მსოფლიოს  ხალხებმა დაამუშავეს  და ჩამოაყა



5

# 3 (153) marti 2022 weli# 3 (153) marti 2022 weli                                                                                                                                   # 3 (153) marti 2022 weli# 3 (153) marti 2022 weli 

4 gv.

	

ლიბეს ინდივიდუალური მოძრაობაის ფორმათა
კომპლექტი,რომლებიცსაუკუნეებისგასვლისადა
დახვეწისშემდეგ,ამათუიმქვეყნებისნიშაგახდა,
მაგ., ესპანური ფლამენკო, არგენტინული ტანგო,
ქართულინაციონალურიცეკვადაა.შ.,მეთხუთმე
ტესაუკუნიდანკიდაიწყოაკადემიურიცეკვისშექ
მნა, რაც გათვლილი იყო მაღალი წრეებისთვის.
მოგვიანებით ჩამოყალიბდა კლასიკური ბალეტი,
როგორც ერთგვარი სათეატრო სანახაობისდარ
გი.საბოლოოჯამში,ცეკვამუდიდესიმეტამორფო
ზაგანიცადარელიგიურირიტუალიდანგადაიქცა
ხელოვნებისდარგად.

კინემატოგრაფიაშიცეკვისმნიშვნელობასაწყის
პერიოდშიგახლდათმხოლოდ
სიხარულის თუ ოინბაზობის
გამომსახველი, რაც უფრო მე
ტად როკვას, იმპულსურ მოძ
რაობებსწააგავდა.თუმცა,ხმის
მოსვლასთანერთად,ჰოლივუ
დურფილმებშიცეკვამუდიდე
სიადგილიდაიკავა,განსაკუთ
რებით ახლალჩამოყალიბე
ბულჟანრმიუზიკლში.სიუჟეტი,
ხშირ შემთხვევაში, მთლიანად
ცეკვაზე იყო დამოკიდებული,
რაც ერთგვარად კლასიკური
ბალეტიდან იქნა ნასესხები.
ასეთიფილმები30იანწლებში
უდიდესპოპულარობასიძენდა.
ჰოლივუდსგაუჩნდა ისეთი სა
ოცარიქორეოგრაფებიროგო
რებიც იყვნენ: ბასბი ბერკლი,
ბობი კონოლი, დევიდ გულდი
დასხვანი.ცეკვამიუზიკლისგა
ნუყოფელინაწილიგახდა,თუმცაგასათვალისწი
ნებელია,რომყველაფრისდამიუხედავად,ევროპა
მაინც ერიდებოდა ისეთი მასშტაბური მიუზიკლე
ბის გადაღებას როგორებსაც ჰოლივუდი ქმნიდა,

რადგანმათიხარისხიიმდენადმაღა
ლიიყო,რომმათთანგაჯიბრებაარც
შეიძლებოდა.

ჰოლივუდი ამ ხარისხს დღემდე
ინარჩუნებს.მანისეთისაოცარიფილ
მებიგვაჩუქაროგორებიცაა:„უესტსა
იდური ამბავი“ (1961), კაბარე (1972),
უკანასკნელი შოუმენი (2017)... თუმცა
აღსანიშნავია,რომდროის გასვლას
თანერთად,კინოშიცეკვამუფრომე
ტად სანახაობითი ფუნქცია შეიძინა,
ვიდრეამბის ანპერსონაჟისემოციუ
რი აღწერის. საბოლოოჯამში კი ზო
გიერთიფილმიპირდაპირიეკრანიზა
ციაგახდაბროდუეისმიუზიკლებისა.

ახალი ჰოლივუდის პერიოდიდან
ცეკვა ნელნელა  გაქრა კინოდან,რადგან ცხადი
იყორომ მას აღარანაირიფუნქცირიდატვირთვა
აღარ ჰქონდა, გარდა ქრონომეტრაჟის გაზრდისა
დამაყურებლისგართობისა,რაციმპერიოდისრე
ჟისორების მსოფლმხედველობას არ მიესადაგე
ბოდა.მათთვისმთავარიგახდაიმამბებისთხრო
ბა,რომელთაცძველიჰოლივუდიკრძალავდა.

დიდიხნის განმავლობაში თავად მიუზკლებშიც
კი იკლოცეკვისრაოდენობამ. მილოშფორმანის
„თმა“და ნორმან ჯიუსონის „იესო სუპერვარსკვ
ლავი“ამისთვალსაჩინომაგალითია.ამფილმებში
ცეკვასძალიანმცირეროლიუჭირავს.

საბამახარაშვილი
კინომეცოდნეობისმიმართულებისსტუდენტი 
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	 9 gv. 

,,qarTuli Teatris enciklopedia~,,qarTuli Teatris enciklopedia~
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; #2, 2022)

 „ნარცისი“

აბულაძე გურამ ხულო
სის  ძე (8.X.1948, ხულოს
რნი.სოფ.შურმული)–თე
ატრისორგანიზატორი.

1967 მშობლიურ რაიონ
ში დაამთავრა საშუალო
სკოლა, რომლის შემდეგ
სავალდებულო სამხედრო
სამსახურში გაიწვიეს. 1980
დაამთავრა საქართველოს

სასოფლოსამეურნეო ინსტიტუტი (სპეციალობა
– ბუღალტერეკონომისტი) და მრავალი წელიც
იმუშავახულოსრაიონისსხვადასხვა  კოლმეურ
ნეობასადა დაწესებულებაში. 2007,როგორცგა
მოცდილი სამეურნეო მუშაკი, დაინიშნა ხულოს
რაიონის სახელმწ.დრამატულითეატრისმმართ
ველად.სწორედამდროსგანხორციელდათეატრ
შიმრავალისაინტერესოპროექტი2013დანკია.
ამავეთეატრისდირექტორია.

     რ.ს.

ამონაშვილი ზაქა
რია (ზაზა) მიხეილის  ძე
(3.III.1945, თბილისი) – ბა
ლეტისმსახიობი,პედაგოგი,
საქ.დამს.არტ.(1984).

1956 – 63 სწავლობდა
თბილ. ქორეოგრაფიულ
სასწავლებელში (პედ.: თ.
ვიხოდცევა, ს. სოლოგოვი,
ვ.ჭაბუკიანი),რომლისდამ

თავრებისთანავე ჩაირიცხა  თობთ  საბალეტო
დასში.ნამდვილისცენურინათლობაცსწორედაქ
მოხდა,როცა1964წლისტრადიციულგამოსაშვებ

საანგარიშოსაღამოზევ.ჭაბუკიანისმიერსაგანგე
ბოდმისთვის მომზადებული ჯარჯის პარტია წარ
მოადგინა ან. ბალანჩივაძის ბალეტიდან „მთების
გული“ და საყოველთაო აღტაცებაც დაიმსახურა.
სწორედმაშინგადაწყდა,რომახალბედა,ნიჭიე
რიმოცეკვაველენინგრადშიგაეგზავნათსტაჟირე
ბაზე. ასერომ, 1965 – 67 ამა ა. ვაგანოვას  სახ.
ქორეოგრაფიულსასწავლებელშიგაატარა(პედ.ა.
პუშკინი)დაშესანიშნავიპროფესიულიწრთობაც
მიიღო.

ზუსტად  წლისთავზე შედგა ას ე. წ. დებიუტი
მთავარ პარტიაში მინკუსის ბალეტ „ბაიადერას“
პრემიერაზე(1968),როცაბრწყინვალედშეასრულა
მთავარსარდალსოლორისროლი,რომელიცისევ
დაისევთავისიშესანიშნავიპედაგოგისვ.ჭაბუკი
ანისხელმძღვანელობითმოამზადა.

ცნობილია, რომ „ბაიდერას“ ქორეოგრაფიუ
ლიტექსტივ,ჭაბუკიანმაჯერკიდევლენინგრადში
მოღვაწეობისას (1941) გადაახალისა ძირფესვია
ნად, მაგრამ თბილისურ დადგმაში კიდევ უფრო
დახვეწაიგიდა,როგორცპრესაშიიყოხაზგასმუ
ლი(გ.„კომ.“,26.VII.1968),შესანიშნავისანახაობაც
შექმნა.თითოეულმოქმედპირზე23შემსრულე
ბელიდანიშნა,მაგრამარცერთიმათგანიარშე
უზღუდავს, ყველას შეუნარჩუნა ინდივიდუალობა,
პარტნიორთან ურთიერთობის მხოლოდ მისთვის
დამახასიათებელი მანერა. პირველ სპექტაკლში
ნ.არობელიძისადავ.აბულაძის დუეტიდააკავა,
მეორეში–ლ.მითაიშვილისადაბ.მონავარდისაშ

ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი
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ვილისა,ხოლომესამეშიახალბედაზ.ამონაშვილს
წილადხვდასაქ.სახ.არტისტის–ვ.წიგნაძისპარ
ტნიორობა.ვ.ჭაბუკიანისესჩანაფიქრი,როგორც
მოსალოდნელი იყო, წარმატებით დაგვირგვინ
დადასაიმედომომავლისპერსპექტივაცგაჩნდა:
„მაყურებელი დი დი სი ხა რუ ლით შეხ ვ და ნი ჭი ერ, კარ
გი მო ნა ცე მე ბის ახალ გაზ რ და მო ცეკ ვა ვეს, ჰა ე როვ ნე ბა 
და დი ნა მი კუ რო ბა მას დიდ შე საძ ლებ ლო ბას შე უქ მ ნის 

სხვა დას ხ ვა პარ ტი ის შეს რუ ლე ბა ში...“(ნ.გუნია).
ასე გახდაა.თობთ-ის საბალეტოდასის სო

ლისტიდამრავალიწელიამშვენებდაკიდეცმის
სახელოვანსცენას.

მეტადმრავალფეროვანიდასაინტერესოააის
რეპერტუარი: ჩაიკოვსკის „რომეო და ჯულიე
ტა“ (1970), კრეინის „ლაურენსია“ (1971). კარაევის
„ქუხილის ბილიკით“ (1972), თორაძის „გორდა“,
ს. ცინცაძის „ნარცისი“, ბ. კვერნაძის „ბერიკაობა“
(1973)დამრავალისხვა.

1976 წელსთეატრის ახალმა სამხატვრო ხელმ
ძღვანელმა–გიორგიალექსიძემდადგადელიბის
„კოპელია“დაერთერთიმთავარიროლისწორედ
ასმიანდო:„ფრანცის როლს არ ტის ტუ ლი შე მარ თე

ბი თა და უშუ ა ლო ბით ან სა ხი ე რებს ბა ლე ტის სო ლის ტი 
ზა ქა რია ამო ნაშ ვი ლი. დახ ვე წი ლი და კე თილ შო ბი ლია  
ამ ნი ჭი ე რი მო ცეკ ვა ვის სა შემ ს რუ ლებ ლო მა ნე რა. ამას
თან ერ თად, ზ. ამო ნაშ ვი ლი თა ვის გმირს  მსჭვა ლავს 

ტემ პე რა მენ ტი თა და რო მან ტი კუ ლი მღელ ვა რე ბით“(ლ.
ნადარეიშვილი). გაზ. „ლიტერატურული საქარ
თველოც“ გამოეხმაურა (სტატიის ავტორია  რუსი
მუსიკათმცოდნე–ე.გრიშინა)გ.ალექსიძისახალ
დადგმას:„...სპექტაკლში არის სა სი ხა რუ ლო აქ ტი ო რუ

ლი წარ მა ტე ბა ნი. კარ გია ბა ლე ტის სა მი ვე ცენ ტ რა ლუ
რი პერ სო ნა ჟი... მე ოც ნე ბე და ჩა ფიქ რე ბუ ლი ფრან ცი (ზ. 
ამო ნაშ ვი ლი, ვ. ჯუ ლუ ხა ძე და ნ. მა ხა თე ლი)... თი თო ე უ
ლი შემ ს რუ ლე ბე ლი ახერ ხებს სა ხის ინ დი ვი დუ ა ლი ზე
ბას და, ამას თა ნა ვე, არ გა მო დის მო ცე მუ ლი სტი ლის ტი
კი დან, ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ჩა ნა ხა ტი დან...“.   

დაერთიამონარიდიცლ.ნადარეიშვილისმითი
თებული წიგნიდან: „...ბალეტის სპე ცი ა ლის ტე ბი დიდ 
იმე დებს ამ ყა რებ დ ნენ ზა ქა რია ამო ნაშ ვილ ზე. იგი თა ვი
სი გა რეგ ნო ბი თა და  ცეკ ვის მა ნე რით მე ტად მოგ ვა გო
ნებ და ლე გენ და რულ ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ანს. მა ყუ რე ბელ მა 
გულ თ ბი ლად მი ი ღო ფრონ დო ზოს, გორ დას, ალ ბე რის, 
სო ლო რის, რო მე ო სა და ნარ ცი სის მის მი ერ შექ მ ნი ლი 

და სა მახ სოვ რე ბე ლი სა ხე ე ბი. . . “  („თანამედროვექარ
თულიბალეტი“,თბ.,2002,გვ.21).

1992ა.პედაგოგადმიიწვიესიმქორეოგრაფი
ულ სასწავლებელში, სადაცთავად აღიზარდა. აქ
მანნაყოფიერადიმუშავა2001მდე,ბევრიმისიმო
წაფეახლაწარმატებითგამოდის,როგორცჩვენში,
ისე საზღვარგარეთ: ირ. შენგელია, მ. მენაბდე,ფ.
კაპანაძე.მ.მათურელი,ლ.ხოზაშვილი,თ.სულუაშ
ვილი.

„ზ. ამო ნაშ ვი ლი იმ თა ვით ვე გა მო ირ ჩე ო და ცეკ ვის 
თავ და ჭე რი ლი, კე თილ შო ბი ლუ რი მა ნე რით. არ უყ ვარ
და ტემ პე რა მენ ტის თა მა ში. იგი გრძნობ და და ეპა სუ ხე
ბო და მუ სი კა ლუ რი ნა წარ მო ე ბე ბის ხა სი ათს, მის ინ ტო
ნა ცი ურ, რიტ მულ თა ვი სე ბუ რე ბას და ქმნი და შე სატყ ვის 

პლას ტი კურ გა მას“ (ნ.გუნია).
ლიტ.:  ხ ა რ ა ტ ი შ ვ ი ლ ი  გ., „ბაიადერას“ ახა ლი სი ცოცხ

ლე, გ. „თბ.“, 13.VII.1968; გ უ ნ ი ა  ნ., ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნის მე ო
რე სი ჭა ბუ კე, გ. „თბ.“ 26.VII.1968; გ რ ი შ ი ნ ა  ე., სამ ყა როს თან 
ჰარ მო ნი უ ლი, გ. „ლს,“ 26.III.1976; მ ა ჩ ა ი ძ ე  რ., დე ლი ბი 
– ქარ თულ სცე ნა ზე, გ. „თბ“., 27.I.1976; კ ო რ ძ ა ი ა  მ., ახა ლი 
ქარ თუ ლი ბა ლე ტი, გ. „კომ.“, 27.I.1978;  გ უ ნ ი ა  ნ., ბა ლე ტის 
თე მა  – სვა ნუ რი ლე გენ და, იქ ვე, 3.II.1978;  მ ი ს ი ვ ე , ოცი წე
ლი ქარ თუ ლი ბა ლე ტის სცე ნა ზე, ჟ. „თე ატ რა ლუ რი მო ამ ბე“, 
1987,#3; ნ ა დ ა რ ე ი შ ვ ი ლ ი  ლ., თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
ბა ლე ტი, თბ.,  2002; მ ი ს ი ვ ე , ბა ლე ტი და მი სი კერ პე ბი, თბ., 
2003; ქ უ თ ა თ ე ლ ა ძ ე  რ., ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე  მ., ქარ თუ ლი მუ სი
კის ენ ციკ ლო პე დი უ რი ლექ სი კო ნი, თბ., 2015.

    

     გ.დ.

სოლორი („ბაიადერა“) 

	 8 gv. 

„ბერიკაობა“
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gamomcemloba `kentavri~, aRmaSeneblis gamz. 40; tel: 2999 411 (240);                  gamomcemloba `kentavri~, aRmaSeneblis gamz. 40; tel: 2999 411 (240);                  www. tafu.edu.gewww. tafu.edu.ge

მეგობრისადაკოლეგისხსოვნას

გიორგი(ჟორა)დამენია სენაკისკულტურულიცხოვრებისგანვითარებისამაგდარიმოღვაწეა.გასუ
ლისაუკუნის60იანიწლებისდასაწყისშიიგიჯერრუსთაველისთეატრისმსახიობიიყო,შემდგომ,20წლის
განმავლობაში,სენაკისკულტურისსახლისადასახალხოთეატრისინსტრუქტორიდა,ამავედროს,მსახი
ობობასაცგანაგრძობდა.1964–76წლებშიიგისენაკისთეატრისსამხატვროხელმძღვანელიგახდა.სწორედ
მისიდამსახურებაცაა,რომთეატრიინარჩუნებდასაინტერესოდაძლიერიკოლექტივისსახელს.1990წელს,
როდესაცსენაკისთეატრსსახელმწიფოსტატუსიდაუბრუნდა,ბნიგ.დამენიაერთერთიაქტიურითანამო
ნაწილეიყოამპროცესებისა.შემდგომი10წლისმანძილზეკითეატრისდირექტორისმოადგილეგახდადა
ადმინისტრაციულისაკითხებისმოგვარებაშიენერგიულადმონაწილეობდა.მახსოვს,პირველსპექტაკლში(ვ.
კანდელაკის„დრო–24საათი“)მისიროლი(გოგელია),როგორგამოირჩეოდაარტისტიზმით,იუმორითადა
მოვლენებისდრამატულიგანცდით.უნდა,გავიხსენოთგოგოლისროლინ.დუმბაძის„საბრალდებოდასკვნა
ში“,ანაგაბოო.იოსელიანის„სანამურემიგადაბრუნდება“დასხვაკოლორიტულისახეები,სადაცმსახიობი
თავისნიჭიერებასადაპროფესიონალიზმსყოველთვისსაინტერესოდგამოხატავდა.

ბნიგიორგიაქტიურადთანამშრომლობდასაქართველოსთეატრის,მუსიკის,კინოსადაქორეოგრაფი
ისსახელმწიფომუზეუმთან,სადაცდირექტორისმოადგილეგახლდითსამეცნიეროდარგში.იგიყოველთვის
დროულადგვიგზავნიდასაპრემიეროსპექტაკლებისაფიშებს,პროგრამებს,ფოტოებს.მასკარგადესმოდა
სამუზეუმომასალისადათეატრისისტორიისკვლევისმნიშვნელობა,თეატრისშემოქმედებისპრესაშიგაშუ
ქებადაამიტომაცცდილობდამუზეუმშიარსებულისენაკისთეატრისფონდიახალიმასალებითშეევსო.

ბნიგიორგიდამენიასგარდაცვალებადიდიდანაკლისიასენაკისსახელმწიფოდრამატულითეატრისა–
მეგობრებსაცდაკოლეგებსაცდაგვწყვიტაგული,რისიგამოხატულებაცააწინამდებარესტრიქონები.

გუ ბაზ მეგ რე ლი ძე,
ხელოვნებათმცოდნეობისდოქტორი,

 საქართველოსდამსახურებულიჟურნალისტი

პირველი ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო ჯგუფი მწუხარებას გამოთქვამს უკრაინაში რუსული 
ოკუპაციის  წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველი მოხალისეების გმირულად დაღუპული გამო.

ავტორები:
გ.დ.-გოგი დოლიძე,ხელოვნებათმცოდნეობისმეცნიერებათადოქტორი,პროფესორი.
რ.ს.-როინ სურმანიძე, ხულოსსახელმწიფოდრამატულითეატრისსამხატვროხელმძღვანელი.

გ. დამენია  საკუთარ იუბილეზე


