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დრამა როგორც კინოჟანრი
საუბრის დაწყება დრამაზე არ შეიძლება, თუკი
საწყის წერტილად ან, უფრო მართებულია, საყრ
დენ წერტილად არ დავასახელებთ ძველ საბერძ
ნეთს, რომელიც პრაქტიკულად ადამიანური ცოდ
ნის განვითარების ყველაზე ნათელი კერაა. არავინ
იცის, სად და როდის იბადება, მაგრამ ცნობილია,
რომ დიონისეს (ღვინის, გართობის ღმერთთან)  
საკულტო დღესასწაულ
 ებთანაა დაკავშირებული.
არისტოტელე ტრაგედიის ორ საწყისს გვთავაზობს
- დითირამბებს და სატირულ  დრამას.
დითირამბები იყო დიონისესადმი მიძღვნილი
დასატირებელი სიმღერები, რომლებიც მოკვდავნი
დიონისეს ტანჯვის ამსახველ ამბებს  იხსენებდნენ,
აქედან უნდა წარმოშობილიყო სწორედ ტრაგე
დია. ტრაგედია ძველად გააზრებული იყო,    რო
გორც  „თხის სიმღერა“. რა შუაშია თხა დრამის ამ
სახეობასთან? საქმე ისაა, რომ თხაში დიონისეს
გუნდის კოსტიუმირებული წევრი იგულისხმ ება.
ტრაგედიაში კონცენტრ
 ირებული იყო სერიოზუ
ლი, ცრემლის მომგვრელი ინფორმაცია, ხოლო
კომედიაში - არასერიოზული, სიცილის გამომწვე
ვი. კლასიკური ტრაგედია ისეთ უბედურებას უნდა
ჰყვებოდეს, რომელიც შემზარავი და წარმოუდ
გენელია, უჩვეულო. მაგ: ხანდაზმული ადამიანის
სიკვდილი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, მაგრამ
არა ტრაგედია, რადგან ის არ არღვევს სამყარო
ში არსებულ წესრიგს. ტრაგედიად ითვლება უფრო
შემზარავი მოვლენა, მაგ: მშობლები კლავენ შვი
ლებს ან პირიქით. ეს უკვე გადის ჩვეულებრიობის
ფარგლებიდან და მაყურებლის ძრწოლას იწვევს.
ამ დროს ვაწყდებით კათარსისის თემას.  არისტო
ტელეს თქმით, ამ დროს ადამიანი განიცდის:  შიშს,
სიბრალულს, თანადგომას.
თუ თავიდან ამბავი დეკლამაციით ან სიმღერით
სრულდებოდა, ეს შეიცვალა და უკვე პიესებს მსა
ხიობი თამაშობდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ წინ აქი
ლევსი და სხვა გმირები გვევლინებოდნენ და საკუ
თარ განსაცდელს ქმედებით გვანახებდნენ.
δράμα [dráma] - ეს სიტყვა ბერძნულად დრამას
ნიშნავს და პირდაპირი თარგმანით დრამა - მოქ
მედებას.   ჟანრი კატეგორიებად ანაწილებს ფილ
მებს. ფილმების კატეგორიზაცია საშუალებას აძ
ლევს მნახველს, გაარკვიოს, თუ რა მოსწონს და
რა სურს. ფილმის კონკრეტულ ჟანრში ან კატეგო
რიაში მოთავსება არ ამცირებს ფილმის ხარისხს.
დრამა შეიძლება ჟანრად ჩაითვალოს, მიუხედავად
იმისა, რომ ზოგიერთი კრიტიკოსი მას ჟანრად არ
მიიჩნევს, რადგან ის ძალზე ზოგადია. კინოში და
ტელევიზიაში,   დრამა წარმოადგენს თხრობითი
მხატვრული ნაწილის კატეგორიას (ან ნახევრად

მხატვრულ ფილმს), რომელიც გადმოცემული უნ
და იყოს უფრო სერიოზული, ვიდრე იუმორისტული
ტონით.   ამ ტიპის დრამა ჩვეულებრივ კვალიფი
ცირდება დამატებით ტერმინებით, რომლებიც გან
საზღვრავს მის კონკრეტულ სუპერჟანრს, მაკრო-
ჟანრს  ან  მიკრო-ჟანრს .
მცირე ექსკურსი, რომელიც ერთგვარად გვაჩ
ვენებს დრამის როგორც ჟანრის ხაზს მნიშვნელო
ვანია იმის გასაგებად, თუ რას ნიშნავს ეს ტერმინი
და როგორ გამოიყენება თანამედროვე დროში.
კინოს ჰორიზონტს რომ გავუსწოროთ თვალი, და
ვინახავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში დღეს პოპულა
რულია ჟანრების კოლაბორაცია. ამის გამო პრო
ფილურად ჟანრი ნაკლებად იკვეთება, თუმცა, რა
თქმა უნდა, არის ამის ნიმუშები, რომელთაც დიდი
წონა აქვს დღევანდელ კინო სამყაროში. ზემოხსე
ნებული ტრაგედია ერთ-ერთი საკვანძო სიტყვაა.
დრამაზე საუბრისას, დრამაში კონფლიქტი   დია
ლოგებით, მონოლოგებით, პერსონაჟთა ინტერე
სების დავით იკვეთება, თუმცა განვითარება და
ფინალი განსაზღვრავს იმას, თუ როგორია დრამა,
მელოდრამაა, ფსიქოლოგიური, ისტორიული...
დევიდ გრიფიტი არის ამერიკელი კინოპიონ ერი,
რომელმაც ამ ჟანრის სრულყოფაში მთელი ძა
ლისხმევა ჩადო, მის ფილმებში კარგად ჩანს გარკ
ვეული კონფლიქტების დრამატული განვითარება.
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„ერის დაბადება“ არის ის ფილმი, რომელიც გვე
საუბრება არა კონკრეტულ თემაზე ან პერსონაჟ
ზე, არამედ უფრო ზოგადზე. თუმცა ფაბულა მაინც
შეკრულია და ფილმის დასასრულისკენ მაყურებე
ლი ხედავს მთლიან სურათს,  მაგრამ თუ ავიღებთ
იმავე რეჟისორის ფილმს „შეუწყნარებლობა“, ვნა
ხავთ, რომ აქ დრამა უფრო კომპლექსური ხასია
თისაა - ნარატივი კონკრეტული და ზუსტია, მოქმე
დება ვითარდება პერსონაჟის ირგვლივ  და თხრო
ბისას იკვეთება პრობლემა. თუმცა ერის დაბადე
ბაში ჩვენ დავინახავთ, რომ ფილმი ისტორიული
ხასიათის მატარებელია და აკავშირებს არაერთ
მოვლენას. ეს კინოჟანრი არ ზღუდავს შემოქმედს
და არ მიუთითებს კონკრეტული სიტუაციის ერთი
მოცემულობით გადაწყვეტას, თუმცა ქმნის ხასიათს.
მრავალფეროვნება იმაშია, რომ შეგიძლია ტრაგე
დიით დაიწყო და კომედიით დაამთავრო ან სატი

რაში გადაიყვანო. მნიშვნელოვანია ჯონ ფორდის
ხსენებაც, რადგან ამ რეჟისორმა საკუთარი შემოქ
მედებით არაერთ სურათში გადმოსცა ის მახასია
თებლები, რაც გააჩნია დრამას და გამოყოფს სხვა
კინოჟანრებისგან. მაგალითად, „როგორი მწვანეა
ჩემი ველი“  და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფილ
მი -  „მრისხანების მტევნები“. პირწმინდა დრამად
წოდებული ეს ფილმი მოგვითხრობს ისტორიას
ღარიბ ოჯახზე. აქაც არ არის მოვლენების ზოგადი
განვითარება, პირიქით, რეჟისორი გვესაუბრება

ერთ ოჯახზე, მათ ფსიქოლოგიაზე,  პერსონაჟების
პორტრეტები კი მჭიდროდაა ერთმანეთთან კავ
შირში. მოქმედებები, დიალოგები, მეტყველებს იმ
დრამატულ ხაზზე, რომელიც ფილმის უკანა ფონს
ქმნის. ფრაზა წიგნიდან „ოსტატი და მარგარიტა“:
„ჩემი დრამა იმაშია, რომ მე ვცხოვრობ იმასთან
ვინც არ მიყვარს, მაგრამ მისთვის ცხოვრების დან
გრევა უღირს საქციელად მიმაჩნია“ - კარგად გვაჩ
ვენებს, რომ ეს ჟანრი საზრდოობს კონფლიქტებით
ან პერსონაჟების ირგვლივ განვითარებული დაძა
ბულობით, თუმცა რეჟისორის გადასაწყვეტია, ამ
კონფლიქტებს როგორ გადმოსცემს და ეს აქცევს
სწორედ სხვადასხვა თემას, ამბავს, კინოჩანახატს
ჟანრად.
ჰიჩკოკის „ხედი ფანჯრიდან“ ან თუნდაც სხვა
ფილმი კონკრეტულ სიტუაციებში, დაძაბულ მომენ
ტებში „სასპენსის“ გამოყენებით საკუთარ კინო ამ
ბავს, დრამატული ხასიათის გარდა, დეტექტიურ ან
საშინელებათა ჟანრის თვისებებით ავსებს. ამ შემ
თხვევაში მაყურებელი სრულ კონტროლშია, რად
გან თხრობის მონაწილე ხდება. ყველა კადრსა და
რაკურსში ჩვენ ამბავს არ ვუყურებთ საკუთარი სა
ვარძლიდან, არამედ კამერაში ვიხედებით და მივ
დევთ დაძაბულ მოვლენებს, რომლებიც, ერთი შე
ხედვით,  დრამატულია, თუმცა საბოლოო სურათის
დანახვისას ეს კინოჟანრი დრამაზე მეტია - ასეთია
დრამის განმარტება. არაკომპლექსური და არა
ერთფეროვანი, ყველაზე მასშტაბური კინოჟანრი
არ მიგვითითებს კონკრეტული გასასვლელისკენ,
ის გვეუბნება, რომ შეიძლება იყოს ისტორიულიც,
საშინელებათა, დეტექტივიც და ამ ყველაფერთან
იყოს დრამა. რატომ არის ეს ჟანრი ასეთი მდიდა
რი და ასეთი არაერთგვ აროვანი? იმიტომ რომ ის
კინოში არ დაბადებულა. თუ შემოქმედებით ხაზს
გავყვებით, ყველა ადამიანის ცხოვრება დრამაა,
შეიძლება ზოგის კომედიით გაჯერებული, ზოგის კი
უფრო საშინელებათა ჟანრით,   თუმცა საბოლო
ოდ მაინც დრამა.  ამ არგუმენტის გასამყარებლად
(რომელიც უფრო შემოქმედებით აზროვნებას ეყ
რდნობა) მოვიყვან ბერგმანის ფილმს - „მარწყვის
მდელო“. რეჟისორი ამ ფილმით გადმოსცემს ერ
თი ადამიანის ტრაგედიას, მის განვლილ ცხოვრე
ბას და ფინალში ნაპოვნ აზრს, რომელიც თითქოს
ამ განათლებულ და ასაკოვან ადამიანს აქამდეც
უნდა ეპოვა. ბერგმანი კარგად გვაჩვენებს პერსო
ნაჟის მეტამორფოზს, რომელსაც ის განიცდის წარ
სულთან  შეხებისას. აქვე ვახსენებ ძალიან სპეცი
ფიკურ ფილმს და ამ ჟანრის პირდაპირ მაგალითს:
აკირა კუროსავას „იცხოვრო“ - აქ უკვე, „მარწყვის
მდელოს“ პერსონაჟთან შედარებით, გმირი არ იც
ვლება, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ხანდაზმუ
ლია და „პენსიაზე გასული“ ამ ფილმის პერსონა
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ჟი უბრალოდ ახალ ფანჯარას აღებს და საკუთარ
ცხოვრებას წარსულისკენ კი არ მიაქანებს და კი
არ განიცდის საკუთარ ცივად განვლილ ცხოვრე
ბას, არამედ ცხოვრებას ახალ აზრს აძლევს და
ცდილობს საკუთარ თავს ახალი საზოგადოებრივი
სამსახური აჩუქოს...  

ზემოხსენებული რეჟისორები და ფილმები ხაზს
უსვამს დრამის მნიშვნელობას და განმარტავს კი
ნოჟანრს. ეს კინოჟანრი,   უფრო მართებული იქ
ნება რომ ვთქვათ, ლიტერატურული ჟანრი კინომ
კი არ აითვისა, არამედ საკუთარ საფუძვლად აქ
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,
ვიდრე დრამა, როგორც კინოჟანრი, ამიტომ მარ
ტივად შეიძლება ითქვას, რომ კინოში დრამა მო
ვიდა დახვეწილი და დახუნძლული, კინომ კი დრა
მას მისცა თავისი რიტმი. კამერამ და რეჟისორმა ეს
ჟანრი აქცია უფრო ფართო მასშტაბის და მრავალ
ფეროვნების საკითხად. ამბავი, რომელიც პერსო
ნაჟების დიალოგებით, მოქმედებებით ეხება გარ
კვეულ კონფლიქტებს და მაყურებელს აჩვენებს
პრობლემას -  დრამა ეწოდება. მისი განვითარე
ბა თუ ფინალი უკვე ქვეჟანრზეა დამოკიდებული,
თუმცა ეს არ შეცვლის მთავარ ხაზს. პრობლემა
ნაჩვენები იქნება იმ კონფლიქტთა და ინტერესთა
დაპირისპირებით, რომელსაც მთავარი გმირები
გადმოგვცემენ.
ნიკა ფუტკარაძე
კინომცოდნეობის მიმართულების სტუდენტი

ცეკვა ხსნისა და განთავისუფლებისა
ადამიანისთვის მეტყველების უძველესი ფორ
მა სხეულის ენა გახლდათ, რომელიც შემდგომში
ცეკვის სახით ჩამოყალიბდა. მისი უძველესი დო
კუმენტაცია ძვ.წ. 10000-9000 წლით თარიღდება.
იგულისხმ ება ბჰიმბეტკას გამოქვაბულებში ნაპოვ
ნი კლდის მხატვრობა, სადაც ვიზუალური გამოსა
ხულება ფერხულის სცენებს ასახავს. მას შემდეგ
სარიტუალო ცეკვის ელემენტები გვხვდება ეგვიპ
ტეში, საბერძნეთში. მან შეიძინა ღმერთთან კავ
შირის ფუნქცია, რაც გამოიხატებოდა ცეკვის პრო
ცესში მედიტირებით, როგორც თანამედროვეო
ბაში, შემორჩენილი დერვიშთა ცეკვისას. ის ასევე
გვხვდება დავით წინასწარმეტყველის ფსალმუნებ
შიც:  „განადიდონ მისი სახელი ცეკვით, დაფით და
ქნარით უგალობონ მას“.   ამდენად, ცეკვას ქრის
ტიანობამდე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა და გა
ნუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა რელიგიისა და
ღმერთთან კავშირის თვალსაზრისით. ქრისტეს
მოძღვრების გავრცელებასთან ერთად, ეს უკა
ნასკნელი ნელ-ნელა გაქრა, რადგან მთავარი არა
სხეულ
 ი, არამედ ბაგიდან წარმოთმული სიტყვა

გახდა. სიტყვა გახდა ფასეული და არა იმპულსური
მოძრაობა რიტმზე.

ცეკვამ შეინარჩუნა გათავისუფლების, ემოციის
გადმოცემის უნარი. მართალია, იგი გაქრა რელი
გიიდან, მაგრამ არ გამქრალა ფოლკლორიდან.
მსოფლიოს   ხალხებმა დაამუშავეს   და ჩამოაყა
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ლიბეს ინდივიდუალური მოძრაობაის ფორმათა
კომპლექტი, რომლებიც საუკუნეებ ის გასვლისა და
დახვეწის შემდეგ, ამა თუ იმ ქვეყნების ნიშა გახდა,
მაგ., ესპანური ფლამენკო, არგენტინული ტანგო,
ქართული ნაციონალური ცეკვა და ა.შ., მეთხუთმე
ტე საუკუნიდან კი დაიწყო აკადემიური ცეკვის შექ
მნა, რაც გათვლ
 ილი იყო მაღალი წრეებისთვის.
მოგვიანებით ჩამოყალიბდა კლასიკური ბალეტი,
როგორც ერთგვარი სათეატრო სანახაობის დარ
გი. საბოლოო ჯამში, ცეკვამ უდიდესი მეტამორფო
ზა განიცადა - რელიგიური რიტუალიდან გადაიქცა
ხელოვნების დარგად.
კინემატოგრაფიაში ცეკვის მნიშვნელობა საწყის
პერიოდში გახლდათ მხოლოდ
სიხარულის თუ ოინბაზობის
გამომსახველი, რაც უფრო მე
ტად როკვას, იმპულსურ მოძ
რაობებს წააგავდა. თუმცა, ხმის
მოსვლასთან ერთად, ჰოლივუ
დურ ფილმებში ცეკვამ უდიდე
სი ადგილი დაიკავა, განსაკუთ
რებით
ახლალჩამოყალიბე
ბულ ჟანრ მიუზიკლში. სიუჟეტი,
ხშირ შემთხვევაში, მთლიანად
ცეკვაზე იყო დამოკიდებული,
რაც ერთგვარად კლასიკური
ბალეტიდან იქნა ნასესხები.
ასეთი ფილმები 30-იან წლებში
უდიდეს პოპულარობას იძენდა.
ჰოლივუდს გაუჩნდა ისეთი სა
ოცარი ქორეოგრაფები როგო
რებიც იყვნენ: ბასბი ბერკლი,
ბობი კონოლი, დევიდ გულდი
და სხვანი. ცეკვა მიუზიკლის გა
ნუყოფელი ნაწილი გახდა, თუმცა გასათვალისწი
ნებელია, რომ ყველაფრისდა მიუხედავად, ევროპა
მაინც ერიდებოდა ისეთი მასშტაბური მიუზიკლე
ბის გადაღებას როგორებსაც ჰოლივუდი ქმნიდა,

რადგან მათი ხარისხი იმდენად მაღა
ლი იყო, რომ მათთან გაჯიბრება არც
შეიძლებოდა.
ჰოლივუდი ამ ხარისხს დღემდე
ინარჩუნებს. მან ისეთი საოცარი ფილ
მები გვაჩუქა როგორებიცაა: „უესტ სა
იდური ამბავი“ (1961), კაბარე (1972),
უკანასკნელი შოუმენი (2017)... თუმცა
აღსანიშნავია, რომ დროის გასვლას
თან ერთად, კინოში ცეკვამ უფრო მე
ტად სანახაობითი ფუნქცია შეიძინა,
ვიდრე ამბის ან პერსონაჟის ემოციუ
რი აღწერის. საბოლოო ჯამში კი ზო
გიერთი ფილმი პირდაპირი ეკრანიზა
ცია გახდა ბროდუეის მიუზიკლებისა.
ახალი ჰოლივუდის პერიოდიდან
ცეკვა ნელ-ნელა   გაქრა კინოდან, რადგან ცხადი
იყო რომ მას აღარანაირი ფუნქც ირი დატვირთვ ა
აღარ ჰქონდა, გარდა ქრონომეტრაჟის გაზრდისა
და მაყურებლის გართობისა, რაც იმ პერიოდის რე
ჟისორების მსოფლმხედველობას არ მიესადაგე
ბოდა. მათთვის მთავარი გახდა იმ ამბების თხრო
ბა, რომელთაც ძველი ჰოლივუდი კრძალავდა.
დიდიხნის განმავლობაში თავად მიუზკლებშიც
კი იკლო ცეკვის რაოდენობამ. მილოშ ფორმანის
„თმა“ და ნორმან ჯიუსონის „იესო სუპერვარსკ ვ
ლავი“ ამის თვალსაჩინო მაგალითია. ამ ფილმებში
ცეკვას ძალიან მცირე როლი უჭირავს.

საბა მახარაშვილი
კინომეცოდნეობის მიმართულების სტუდენტი
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აბულაძე გურამ ხულო-
სის -  ძე (8.X.1948, ხულოს
რ-ნი. სოფ. შურმული) – თე
ატრის ორგანიზატორი.
1967 მშობლიურ რაიონ
ში დაამთავრა საშუალო
სკოლა, რომლის შემდეგ
სავალდებულო სამხედრო
სამსახურში გაიწვიეს. 1980
დაამთავრა საქართველოს
სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (სპეციალობა  
– ბუღალტერ-ეკონომისტი) და მრავალი წელიც
იმუშავა ხულოს რაიონის სხვადასხვა   კოლმეურ
ნეობასა და   დაწესებულებაში. 2007, როგორც გა
მოცდილი სამეურნეო მუშაკი, დაინიშნა ხულოს
რაიონის სახელმწ. დრამატული თეატრის მმართ
ველად. სწორედ ამ დროს განხორციელდა თეატრ
ში  მრავალი საინტერესო პროექტი 2013-დან კი ა.
ამავე თეატრის დირექტორია.

საანგარიშო საღამოზე ვ. ჭაბუკიანის მიერ საგანგე
ბოდ მისთვის მომზადებული ჯარჯის პარტია წარ
მოადგინა ან. ბალანჩივაძის ბალეტიდან „მთების
გული“ და საყოველთაო აღტაცებაც დაიმსახურა.
სწორედ მაშინ გადაწყდა, რომ ახალბედა,  ნიჭიე
რი მოცეკვავე ლენინგრადში გაეგზავნათ სტაჟირე
ბაზე. ასე რომ, 1965 – 67   ა-მა ა. ვაგანოვას   სახ.
ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში გაატარა (პედ. ა.
პუშკინი)  და შესანიშნავი პროფესიული წრთობაც
მიიღო.
ზუსტად   წლისთავზე შედგა ა-ს ე. წ. დებიუტი
მთავარ პარტიაში მინკუსის ბალეტ „ბაიადერას“
პრემიერ
 აზე (1968), როცა ბრწყინვალედ შეასრულა
მთავარსარდალ სოლორის როლი, რომელიც ისევ
და ისევ თავისი შესანიშნავი  პედაგოგის ვ. ჭაბუკი
ანის ხელმძღვანელობით მოამზადა.
ცნობილია, რომ „ბაიდერას“ ქორეოგრაფიუ
ლი ტექსტი ვ, ჭაბუკიანმა ჯერ კიდევ ლენინგრადში
მოღვაწეობ ისას (1941) გადაახალისა ძირფესვია
ნად, მაგრამ თბილისურ დადგმაში კიდევ უფრო
დახვეწა იგი და, როგორც პრესაში იყო ხაზგასმუ
ლი (გ. „კომ.“, 26.VII.1968), შესანიშნავი სანახაობაც
შექმნა. თითოეულ მოქმედ პირზე 2-3 შემსრულე
ბელი დანიშნა, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ შე
უზღუდავს, ყველას შეუნარჩუნა ინდივიდუალობა,
პარტნიორთან ურთიერთობის მხოლოდ მისთვის
დამახასიათებელი მანერა. პირველ სპექტაკლში  
ნ. არობელიძისა და ვ. აბულაძის  დუეტი დააკავა,
მეორეში – ლ. მითაიშვილისა და ბ. მონავარდისაშ

ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი

					

რ. ს.

ამონაშვილი
ზაქა
რია (ზაზა) მიხეილის -  ძე
(3.III.1945, თბილისი) – ბა
ლეტის მსახიობი, პედაგოგი,
საქ.დამს. არტ. (1984).
1956 – 63 სწავლობდა
თბილ.
ქორეოგრაფიულ
სასწავლებელში (პედ.: თ.
ვიხოდცევა, ს. სოლოგოვი,  
ვ. ჭაბუკიანი), რომლის დამ
თავრებისთანავე ჩაირიცხა თობთ   საბალეტო
დასში. ნამდვილი სცენური ნათლობაც სწორედ აქ
მოხდა, როცა 1964 წლის ტრადიციულ გამოსაშვებ-
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ვილისა, ხოლო მესამეში ახალბედა ზ. ამონაშვილს
წილად ხვდა საქ. სახ. არტისტის –  ვ. წიგნაძის პარ
ტნიორობა. ვ. ჭაბუკიანის ეს ჩანაფიქრი, როგორც
მოსალოდნელი იყო, წარმატებით დაგვირგვინ
და და საიმედო მომავლის პერსპექტივაც  გაჩნდა:
„მაყურებელი დიდი სიხარულით შეხვდა ნიჭიერ, კარ
გი მონაცემების ახალგაზრდა მოცეკვავეს, ჰაერ
 ოვნება
და დინამიკურობა მას დიდ შესაძლებლობას შეუქმნის
სხვადასხვა პარტიის შესრულებაში...“ (ნ. გუნია).

ასე გახდა ა. თობთ-ის საბალეტო დასის სო
ლისტი და მრავალი წელი ამშვენებდა  კიდეც  მის
სახელოვან სცენას.

და ერთი ამონარიდიც ლ. ნადარეიშვილის მითი
თებული წიგნიდან: „...ბალეტის სპეციალისტები დიდ
იმედებს ამყარებდნენ ზაქარია ამონაშვილზე. იგი თავი
სი გარეგნობითა და ცეკვის მანერით მეტად მოგვაგო
ნებდა ლეგენდარულ ვახტანგ ჭაბუკიანს. მაყურებელმა
გულთბილად მიიღო ფრონდოზოს, გორდას, ალბერის,
სოლორის, რომეოსა და ნარცისის მის მიერ შექმნილი
დასამახსოვრებელი სახეები...“ („თანამედროვე ქარ

თული ბალეტი“, თბ., 2002, გვ. 21).
1992  ა. პედაგოგად მიიწვიეს იმ ქორეოგრაფი
ულ სასწავლებელში, სადაც თავად აღიზარდა. აქ
მან ნაყოფიერ
 ად იმუშავა 2001-მდე, ბევრი მისი მო
წაფე ახლა წარმატებით გამოდის, როგორც ჩვენში,
ისე საზღვარგარეთ: ირ. შენგელია, მ. მენაბდე, ფ.
კაპანაძე. მ. მათურელი, ლ.ხოზაშვილი, თ.სულუაშ
ვილი.

„ბერიკაობა“

მეტად მრავალფეროვანი და საინტერესოა ა-ის
რეპერტუარი: ჩაიკოვსკის „რომეო და ჯულიე
ტა“ (1970), კრეინის „ლაურენსია“ (1971). კარაევის
„ქუხილის ბილიკით“ (1972), თორაძის „გორდა“,
ს. ცინცაძის „ნარცისი“, ბ. კვერნაძის „ბერიკაობა“
(1973) და მრავალი სხვა.
1976 წელს თეატრის ახალმა სამხატვრო ხელმ
ძღვანელმა – გიორგი ალექსიძემ დადგა დელიბის
„კოპელია“ და ერთ-ერთი მთავარი როლი სწორედ
ა-ს მიანდო: „ფრანცის როლს არტისტული შემართე
ბითა და უშუალობით ანსახიერებს ბალეტის სოლისტი
ზაქარია ამონაშვილი. დახვეწილი და კეთილშობილია
ამ ნიჭიერი მოცეკვავის საშემსრულებლო მანერა. ამას
თან ერთად, ზ. ამონაშვილი თავის გმირს მსჭვალავს
ტემპერამენტითა და რომანტიკული მღელვარებით“ (ლ.

ნადარეიშვილი). გაზ. „ლიტერატურული საქარ
თველოც“ გამოეხმაურა (სტატიის ავტორია   რუსი
მუსიკათმც ოდნე – ე. გრიშინა)  გ. ალექსიძის ახალ
დადგმას: „...სპექტაკლში არის სასიხარულო აქტიორუ
ლი წარმატებანი. კარგია ბალეტის სამივე ცენტრალუ
რი პერსონაჟი... მეოცნებე და ჩაფიქრებული ფრანცი (ზ.
ამონაშვილი, ვ. ჯულუხაძე და ნ. მახათელი)... თითოეუ

ლი შემსრულებელი ახერხებს სახის ინდივიდუალიზე
ბას და, ამასთანავე, არ გამოდის მოცემული სტილისტი
კიდან, ქორეოგრაფიული ჩანახატიდან...“.

სოლორი („ბაიადერა“)

„ზ. ამონაშვილი იმთავითვე გამოირჩეოდ
 ა ცეკვის
თავდაჭერილი, კეთილშობილური მანერით. არ უყვარ
და ტემპერამენტის თამაში. იგი გრძნობდა და ეპასუხე
ბოდა მუსიკალური ნაწარმოებების ხასიათს, მის ინტო
ნაციურ, რიტმულ თავისებურებას და ქმნიდა შესატყვის
პლასტიკურ გამას“ (ნ. გუნია).
ლიტ.: ხ ა რ ა ტ ი შ ვ ი ლ ი გ., „ბაიადერას“ ახალი სიცოცხ
ლე, გ. „თბ.“, 13.VII.1968; გ უ ნ ი ა ნ., ვახტანგ ჭაბუკიან ის მეო
რე სიჭაბუკე, გ. „თბ.“ 26.VII.1968; გ რ ი შ ი ნ ა ე., სამყაროსთან
ჰარმონიული, გ. „ლს,“ 26.III.1976; მ ა ჩ ა ი ძ ე რ., დელიბი
– ქართულ სცენაზე, გ. „თბ“., 27.I.1976; კ ო რ ძ ა ი ა მ., ახალი
ქართული ბალეტი, გ. „კომ.“, 27.I.1978; გ უ ნ ი ა ნ., ბალეტის
თემა – სვანური ლეგენდა, იქვე, 3.II.1978; მ ი ს ი ვ ე , ოცი წე
ლი ქართული ბალეტის სცენაზე, ჟ. „თეატრალური მოამბე“,
1987,#3; ნ ა დ ა რ ე ი შ ვ ი ლ ი ლ., თანამედროვე ქართული
ბალეტი, თბ., 2002; მ ი ს ი ვ ე , ბალეტი და მისი კერპები, თბ.,
2003; ქ უ თ ა თ ე ლ ა ძ ე რ., ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე მ., ქართული მუსი
კის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბ., 2015.
				
					  გ. დ.
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მეგობრისა და კოლეგის ხსოვნას
გიორგი (ჟორა) დამენია სენაკის კულტურული ცხოვრების განვითარების ამაგდარი მოღვაწეა. გასუ
ლი საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში იგი ჯერ რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო, შემდგომ, 20 წლის
განმავლობაში, სენაკის კულტურის სახლისა და სახალხო თეატრის ინსტრუქტორი  და, ამავე დროს, მსახი
ობობასაც განაგრძობდა. 1964–76 წლებში იგი სენაკის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდა. სწორედ  
მისი დამსახურებაცაა, რომ თეატრი  ინარჩუნებდა საინტერესო და ძლიერი კოლექტივის სახელს. 1990 წელს,
როდესაც სენაკის თეატრს სახელმწიფო სტატუსი დაუბრუნდა,  ბ-ნი  გ.დამენია ერთ-ერთი აქტიური თანამო
ნაწილე იყო ამ პროცესებისა. შემდგომი 10 წლის მანძილზე კი თეატრის დირექტორის მოადგილე გახდა და
ადმინისტრაციულ
 ი საკითხების მოგვარებაში ენერგიულად მონაწილეობდა. მახსოვს, პირველ სპექტაკლში (ვ.
კანდელაკის „დრო – 24 საათი“) მისი როლი (გოგელია), როგორ გამოირჩეოდა არტისტიზმით, იუმორითა და
მოვლენების დრამატული განცდით. უნდა, გავიხსენოთ გოგოლის როლი ნ. დუმბაძის „საბრალდებო დასკვნა
ში“, ან აგაბო ო. იოსელიანის „სანამ ურემი გადაბრუნდება“ და სხვა კოლორიტული სახეები, სადაც მსახიობი
თავის ნიჭიერებასა და პროფესიონ ალიზმს ყოველთვ ის საინტერესოდ გამოხატავდა.
ბ-ნი გიორგი აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფი
ის სახელმწიფო მუზეუმთან, სადაც დირექტორის მოადგილე გახლდით სამეცნიერო დარგში.იგი ყოველთვის  
დროულად გვიგზავნიდა საპრემიერო სპექტაკლების აფიშებს, პროგრამებს, ფოტოებს. მას კარგად ესმოდა
სამუზეუმო მასალისა და თეატრის ისტორიის კვლევის მნიშვნელობა, თეატრის შემოქმედების პრესაში გაშუ
ქება და ამიტომაც ცდილობდა მუზეუმში არსებული სენაკის თეატრის ფონდი ახალი მასალებით შეევსო.
ბ-ნი გიორგი დამენიას გარდაცვალება დიდი დანაკლისია სენაკის სახელმწიფო დრამატული თეატრისა –
მეგობრებსაც და კოლეგებსაც დაგვწყვიტა გული, რისი გამოხატულებაცაა წინამდებარე  სტრიქონები.

გ. დამენია საკუთარ იუბილეზე

                               

გუბაზ მეგრელიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,
საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი

ავტორები:
გ. დ. - გოგი დოლიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
რ. ს. - როინ სურმანიძე, ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი.
პირველი ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო ჯგუფი მწუხარებას გამოთქვამს უკრაინაში რუსული
ოკუპაციის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველი მოხალისეების გმირულად დაღუპული გამო.
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