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saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 4 (148) ivnisi 2021 weli

         gv. 2-5

         gv. 5-7

qarTuli Teatraluri enciklopediaqarTuli Teatraluri enciklopedia

levan kuWaiZelevan kuWaiZe

ბაირონის„კაენი“-მშობლისცოდვაგანახლებულიდა
ესქილეს“პრომეთე“-მოკვდავთაგონინათელი

nino mindiaSvilinino mindiaSvili

ჯონვიკი

     gv. 8-11
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ბაირონის„კაენი“-მშობლისცოდვაგანახლებულიდა
ესქილეს“პრომეთე“-მოკვდავთაგონინათელი

	 3 gv. 

კაენისთქმით,დედამისმახელიშეახოცოდ-
ნისხისნაყოფს,მასგანმარტებაუნდამიეცაყვე-
ლაფრისთვის,მაგრამცოდნისხემდანაპირე-
ბი ვერ შეასრულა, დატოვა მხოლოდ საუკუნო
წყევლადაშიში.რატომ?-კაენიპასუხსდაეძებს
ყველგანდაამძიებაშიიგიიმავექსელშიებმე-
ბა,რამაცმისიმშობლებიედემსჩამოაშორა.

ბაირონის კაენის სახის შესაცნობად, ფიქრი
იმ მთავარი მოცემულობიდან უნდადავიწყოთ,
რომ ის ადამიანია - მიწის მუშა, ჩვეულებრი-
ვი ადამიანური სურვილებით და თვისებებით.
ამასთანავეკაენიარცხოვრობსსოციალურგა-
რემოში, მას არ აქვს საზოგადოებაში აზრების
გაცვლა-გამოცვლისდა სხვისი გამოცდილების
გაზიარების შესაძლებლობა. მთელი საზოგა-
დოება მხოლოდ მისიოჯახია,რომელიც ცნო-
ბისმოყვარეობით ჩადენილ ცოდვას დასტირის
დამონანიებასცდილობს.ამმცდელობაშიოჯა-
ხიერთადაა,კაენიკი-განცალკევებით.მიაჩნია,
რომმასარცსათხოვარიდაარცსამადლობე-
ლიარაფერიაქვს.დაკარგულედემსდასტირის
დადარწმუნებულია,რომცოდვაგარდაუვალი
იყო,რადგან,რომარააკრძალულიხისნაყო-
ფი,მისიოჯახისწევრებიასემუხლებზეარდაემ-
ხობოდნენ და სინანულში არ ჩავარდებოდნენ.
ეს არის ადამიანის მიერ დანახული პირველი
კონფლიქტი სიკეთესა და ბოროტებას შორის
დაკაენისბაირონისეულიახსნა-რომარყო-
ფილიყოცდუნება,არიქნებოდასინანული.

ბაირონისკაენი„მსოფლიოსევდის“გამომ-
ხატველი პირველი რომანტიკოსი ადამიანია
დედამიწაზე, რომელიც უკმაყოფილოა აწმყო-
თი, მისტირის წარსულს და უიმედოდ უყურებს
მომავალს. მუდამ სევდიანი და წარბშეკრული,
საღამოობითდაეხეტებაედემისბჭესთან,რათა
დაინახოს ბაღები,რომლებიც მემკვიდრეობით
უნდა რგებოდა. მამამისის მსგავსად, იგი მხია-
რული ბუნების არ გახლავთ, მუდამ განიცდის,
რომშრომა  - სასჯელადექცა. „ქმნილებას არ
შევხვედრივარ ისეთს, ვინც ჩემს წამებას თანა-
უგრძნობდეს“-ფიქრობსმარტოსულიკაენიდა
აქვს ჩნდება კითხვაც: - რა აწამებს კაენს?. თა-
ვადვე  პასუხობს: „აბეზარი აზრების აუტანლო-
ბასვგრძნობდაამწამებასმარტოვატარებ“.ამ
აბეზარი აზრების სათავე კი ის გახლავთ, რომ
კაენსსურსჩასწვდესიმსაიდუმლოს,რაცადა-
მიანის გონებისთვის შეუცნობელია. სურს დაი-
ნახოსორიმთავარისაწყისის,სიკეთისადაბო-
როტებისღრმასაიდუმლო,რათათავისიყოფ-
ნისარსისშემეცნებაშეძლოს.კაენიეძებსკიდეც
ბედნიერებას, გრძნობს მისსავეთანდაყოლილ
მისწრაფებასსიცოცხლისმიმართ,მაგრამ,იმავ-
დროულადსძაგსცხოვრება,რადგანიცის-რომ
მომავალისიკვდილია,სიკვდილი-რომელსაც
კაენიარიცნობს.ამიტომ,ბუნებრივია,რომიგი
არა მხოლოდ უიმედოდ შეჰყურებს საკუთარ
მომავალს,არამედაშინებსკიდეცესგარდაუვა-
ლიმდგომარეობა:„მესიკვდილისნახვაკიარ
მინდა,მაგრამრადგანჩემიმშობლებისჩადენი-
ლიცოდვის გამო ყველანი გავხდითმოკვდავ-
ნი,მინდაწინასწარვიცოდეროგორიაიგი,რო-
მელსაც ერთხელ ჩემი სურვილის წინააღმდეგ
მაინც შევხვდები. [...] მილიარდები მიიღებენ
მემკვიდრეობითბოროტებასჩვენგანჩადენილს
დაკიდევუფროგადიდრებულსჟამთადენაში,
[...]უძლურივარგავექცეეჭვებს,ჭირს,ავადმყო-
ფობასდა ბოლოს სიკვდილს“. ხოლოროდე-
საცლუციფერი ჯოჯოხეთს აჩვენებს, კაენის შე-
ფასებაასეთიიყო-„აქდღეყოფილადაჩამქ-
რალა“.ამსიტყვებითბაირონსტექსტშისიცოცხ-
ლის, სიკეთის,  წარმავლობის რომანტიკული
განცდა შემოაქვს. გავიხსენოთ, ადა ურჩევს კა-
ენს-შეეშვასდაკარგულედემზეწუხილს,აირჩი-
ოსსიყვარულიდაერთადშექმნანახალიედემი,
სადაცმშობლებთან,შვილებთანდადა-ძმებთან
ერთად ბედნიერად იცხოვრებენ. მაგრამ კაენს
არ შეუძლია შექმნას ახალი ედემი იქამდე, სა-
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2 gv.

	

	 4 gv. 

ნამ არ ეცოდინება პასუხი კითხვებზე: -რა არის
ბედნიერება?-რატომისჯებამშობლებისცოდ-
ვების გამო? - ცოდნა სიკეთეა, ცხოვრებაც და
ერთადრატომ ვიღებთ ბოროტებას? -სწორედ
ამკითხვებისგამოჩაიხედალიუციფერმაკაენის
აზრებშიდაშეეცადამისგადაბირებას-იქნებშენ
გახდეჩვენისთანა?-ჩვენვართუკვდავნი.კაენს
კითხვებიაქვსლუციფერთანაც-უკვდავნი,მაგ-
რამბედნიერნიც?-ჩვენვართძლიერნი.-კაენი
კვლავკითხულობს-ბედნიერნიც?-ლუციფერი
-არა.კაენმაპასუხინაწილობრივმიიღო,-არც
უკვდავებაში და არც ძლიერებაში ბედნიერე-
ბა არარის. მაგრმეს არარისსკმარისი, კაენს
უნდა „ნამდვილიცოდნა“,ლუციფერი ამ ცოდ-
ნის სანაცვლოდ თაყვანისცემას ითხოვს, კაენს
არსურსარვისწინაშემოხრა,ამბობს,-„მეჯერ
თაყვანი  არმიციამამაჩემისღმერთისთვისდა
შენარვიცითაყვანირატომუნდაგცე“.ესპასუ-
ხისაკმარისიაღმოჩნდალუცეფირისთვის,კაე-
ნითანამოაზრედრომგაეხადა-ისსულუფრო
ღრმადიჭრებამისფიქრებშიდამთელიკაცობ-
რიობისთვისყველაზესაშიშადგილსიკავებს.ეს
არისსიყვარულისადგილიადამიანებისგულებს
შორის,ესარისცოდვისსამზადისიდა წინაპი-
რობა:-მაღონებს,რომშენსსიყვარულსელის
დაღუპვა, - ეუბნებალუციფერიკაენს, ის კი პა-
სუხობს:-შენუფროხარშესაბრალისი,რადგან
არასდროს არავინ არ გყვარებია. ამის შემდეგ
ლუციფერი  ცდილობს  გააღვივოს  ძმისადმი
შურიკაენისფიქრებში, მათშორისასეთიდია-
ლოგიიმართება:
„ლუციფერილუციფერი-შენიძმაგიყვარს.
კაენიკაენი-რატომაცარა.
ლუციფერილუციფერი-მამაშენსაცუყვარსიგიდათქვენს

ღმერთსაცაანაკლებ.
კაენიკაენი-მეცმათსავითმიყვარს.
ლუციფერილუციფერი - მოსაწონია, რადგან ეგ ადასტუ-

რებსმორჩილებას.
კაენიკაენი-მორჩილებას?
ლუციფერილუციფერი-ჰო,აბელიხომმეორეშვილი,საყ-

ვარელიშვილიადედის.
კაენიკაენი-მერერა,ჩემთვისსულერთიასიყვარუ-

ლიპირველიათუმეორე.განამეარშემიძ-
ლიაშევიყვაროისვინცსხვებსაცუყვართ?

ლუციფელუციფერირი-თქვენიღმერთიციმასუმზერსგა-
ღიმებული.

კაენიკაენი - მე არასოდეს დამინახავს  იგი გაღიმე-
ბული, ისიც არ ვიცი იღიმება საერთოდთუ
არა.-ამამბებსრატომმიყვები?

ლუციფერილუციფერი - იმიტომრომ ამ ამბებზე შენფიქ-
რობდი.

კაენიკაენიმერერასაჭიროაგახსენება?-შენმემაჩ-

ვენეშენისამფლობელო,ჩემსასკითავიდა-
ანებე.სივრცეებიხომუსაზღვროა,არშეგიძ-
ლიათრომორივემ იმეფოთ, რა საჭიროა,
რომიყოფით?

ლუციფერილუციფერი-ორივევმეფობთ.
კაენიკაენი - მაგრამ ბოროტებას ერთი ჩადის,- შენ,

რადგან შეგიძლია ადამიანებს დაეხმარო,
რატომარშველი?

ლუციფერილუციფერი - არ გშველით იმიტომ, რომ იმის
შექმნილიხართდაარაჩემი.

კაენიკაენი-მაშინდაგვტოვემისქმნილებებად.“
-ამდიალოგშიცდა მთელსნაწარმოებშიც

ნათლად ჩანს, რომ კაენი ცოდნას  ცოდვისთ-
ვისარეძებს,როდესაციგილუციფერსმიჰყვება
სივრცის უფსკრულში,ფიქრობს - შემიძლია ეს
ისე ჩავიდინო,რომ არშევცოდო? -ლიუციფე-
რი კი პასუხობს, ან ირწმუნედა გამომყევი, და
გახდი ჩემნაირი ან ეჭვსდანებდიდადაიღუპე.
გაბედე ანდა ითრთოლეშიშით. კაენი ეუბნება
ლუციფერს:-მეარვიცივინხარ,რახარ,ვხედავ
რომძლიერიხარდამაჩვენებიმას,რაცჩემბუ-
ნებრივძალებსაღემატება,თუმცაჩემსგანუზო-
მელსურვილსდაზრახვებსვერსწვდება. მათ

საუბარში იკვეთება დაპირისპირება უსხეულო
დაცემულსულსადაცოდნისმაძიებელცოცხალ
ადამიანსშორის. მიუხედავადიმისა,რომლუ-
ციფერმა კაენს ადამიანად ყოფნის უსუსურობა
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განაცდევინადა ისიც უთხრა, მთელი სიბრძნის
საზღვარი,რომელსაცთქვენმისწვდებითიქნე-
ბათქვენიარარაობისშეცნობაო,კაენმაუპასუხა:
-„ამაყოსულო,შენგულზვიადადლაპარაკობ,
მაგრამიცოდეღმერთიშენზემაღალია“-დააქ
კაენი მიდის იმდასკვნამდერაც მასში სიკეთის
გადარჩენასგვაუწყებს:

„უფალი ჩემი მშობლებისა მართალი იყო,
როცა  აუკრძალა დამღუპველი ხე. არ შემიძ-
ლიადავიჯერო შენი სიტყვები, მხოლოდსიკე-
თემწყურიამე“. ამსიტყვებითდაბრუნდაკაენი
დედამიწაზე.  ძმის  დალოცვას, დალოცვითვე
უპასუხა.მერერამოხდა?-აქგვახსენდებაადას
ნათქვამი :-გარს დემონები გვახვევია და ისინი
ჩვენს დაეჭვებას უდარაჯებენ, რომ შეცდომაში
შეგვიყვანონ,აირჩიესიყვარული.-კაენმასიყვა-
რულივერაირჩია,რადგანმისფიქრშიშესული
დემონიისევაჩენდაკითხვებს:-რატომდადგა
აბელმაჩემნაცვლადსაკურთხეველი,რაიცის
მანვაპირებთუარამსხვერპლშეწირვას,რატომ
უნდავიმტვრიოთავისხვისიცოდვებისთვისდა
კაენმა, დედამიწაზე პირველმა, მოიყვანა სიკვ-
დილი,შეიცნომისიარსიმაშინ,როცათვითონ
დაიღუპა. მან პირველმა მიიღო შუბლზე ბეჭე-
დი,ძმისმკვლელისხვისიმსხვერპლირომარ
გამხდარიყოდაარმიეღოშენდობა.კაენმასიკ-
ვდილისშეცნობითშეიცნორა არის სინანული,
რომელიც არასოდეს იქნება მიტევებული არც
ღმერთისგანდაარცსაკუთარისულისგან,ისვე-
რასოდესშეხვდებააბელსდაროდესაცუდაბ-
ნოშიმიმავალიადა აბელზეიტყვის-მშვიდო-
ბაიმას,კაენიკითხულობს-მე?-ესისკითხვაა,
რომლისპასუხიცყველაზეუკეთთვითონიცის-
მასმშვიდობაარასოდესექნება,ისსამუდამოდ
დაღუპულია,რადგან სიციცხლეშიშეიცნოსიკ-
ვდილი.

პრომეთეპრომეთე

პრომეთეტიტანთამრჩეველი,სახელმრავა-
ლიდედისთემიდასშვილიიყო.როცაუკვდავ-
თაშორისგაჩნდაუთანხმოება,პრომეთედედის
დახმარებით, ზევსს მიეშველა. ზევსმა  მამისეუ-
ლი ტახტი დაიმკვიდრა და ღმერთებს მიანიჭა
პატივი,კაცთამოდგმაკიდაივიწყა,უფრომეტიც,
მათიგანადგურებაგანიზრახა.მაშინპრომეთემ
გადაწყვიტა მოკვდავნი ქვესკნელში შთანთქმი-
საგან გადაერჩინა.როგორგადაარჩინა  პრო-
მეთემადამიანები?-პრომეთესშეუძლიაცხოვ-
რებისწინასწარგანჭვრეტა,მისისახელიხცამას
ნიშნავს,მაგრამმანადამიანები განარიდა ბე-
დის წინასწარჭვრეტას, ყველაზე  მთავარ საც-
დურს -რაც იყო ერთ-ერთი მიზეზი კაენისდა-

ღუპვისა.ბედისწინასწარძიებისნაცვლად,ჩაუ-
სახაიმედი,რაცმოკვდავთათვისძალიანმნიშვ-
ნელოვანია.მისცაცეცხლი,ასწავლაოსტატობა,
ჩაუნერგა აზრი და გონება. როგორები იყვნენ
ადამიანებიპრომეთემდე? - ჩვილებივითუტყვი
დაუგონო,თვალისსინათლეჰქონდათმაგრამ
ბრმებიიყვნენ,ისმენდნენ,მაგრამარესმოდათ.
ჭიანჭველებივით ცხოვრობდნენ  ჯურღმულებ-
ში. არ იცოდნენ ხისთლა, აგურისაგან სახლის
აგება, ვერც წელიწადის დროთა ცვლილებას
გრძნობდნენ.პრომეთემაჩვენა ცისმნათობთა
ჩასვლა და ამოსვლა. ასწავლა ანგარიში, წე-
რა-კითხვა, შეაყვარაყველასიბრძნისსათავე-
წიგნი. ასწავლა მალამო-წამლებისდამზადება.
აპოვნინამიწაშიდამარხულიგანძი.შრომაშუმ-
სუბუქა.ფრინველებისგუნდურადფრენისმაგა-
ლითზე,აუხსნაერთადყოფნისმნიშვნელობა.

ხალხმაპრომეთესგანმიიღოგონინათელი,
ცოდნისადაცხოვრებისხისაკრძალულინაყო-
ფი-ხელობადახელოვნება.პრომეთემიცოდა
რასაცჩადიოდა,მაგრამესშეგნებულადგააკე-
თა, რის გამოც ზევსმა სასტიკადდასაჯა. პრო-
მეთე სასჯელს ელოდა, მაგრამ ასეთ სასტიკს
არა.ოკეანეურჩევსპრომეთეს,რომდაყუჩდეს,
რადგანურჩსიტყვასმოაქვსსასჯელი,ზევსიკი
დაუნდობელია. მაგრამ მიჯაჭვული პრომეთე
უფრომეტად დარდობს თავისძმაზე-ატლან-
ტაზე,რომელსაცცისადამიწისსიმძიმეებჯინება
დაოკეანესაცურჩევსსაკუთართავზეიზრუნოს.
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ჯონვიკი
„ყველა ხატი კარგია, რამდენადაც ყველა თანასწორად წარმოადგენს

ილუზიას.ყველაადამიანიდიდია,შენმხოლოდმომენტალურიფოტოუნდა
გაკეთო“.

ჟანბოდრიარი

პრომეთე ისევე როგორც კაენი მეამბოხეა,
არცერთსარჩვევიათავისდახრა,მაგრამმათი
მრწამსისხვადასხვაა.კაენსუნდაშეუცნობელის
შეცნობა, განიცდის ადამიანად ყოფნის  უსუსუ-

რობასდასიკვდილისშიშს,მარტოსულია,შრო-
მაში ტანჯვას ხედავს, ბედნიერება მიუწვდომ-
ლად მიაჩნია. მიჯაჭვული პრომეთე კი გაუსაძ-
ლისტანჯვას ითმენსდაგულიმაინც  იმედითა
დამზიურილხენითაქვსსავსე,მასარიპყრობს
ზევსის შიში და ეტრფის  ადამიანებს. ის ტიტა-
ნია, რომელიც მოკვდავთა გამო ზევსს დაუპი-
რისპირდა, ადამიანთა  დასახმარებლად თავი
გაწირა.მიუხედავადდიდიტანჯვისა,პრომეთე
ფიქრობს,რომარდასძლიოსმისიგონებაზევ-
სისმოქიშპეძალამ,მიართვასზევსსშესაწირავი,
როგორცღმერთსდააღასრულოსთავისიაღ-
თქმა. კაენისაგან განსხვავებით, პრომეთეს არ
უჩნდებაკითხვა-რატომუნდამიართვასშესაწი-
რავიმას,ვისგანაცასეისჯება,რადგანმისიგონი
ნათელია,იქარარისეჭვისადგილი.

ლევანკუჭაიძელევანკუჭაიძე
დრამისმიმართულებისმაგისტრატურის

სტუდენტი

როდესაცლეონიძისქუჩაზეAcidBar-შიახმა-
ურებულიტურისტიცოლ-ქმარი,კანადელიბენი
დაამერიკელ,ქეითიგავიცანი,სასაუბროთემის
გასაშლელადსულელურიკითხვითმივმართე:

- “გაის“,რასაპირებთ,თქვენსშვილსკა-
ნადელადგაზრდითთუუფროამერიკელად. -
ბენსგაეცინადაპირდაპირმომაძახა: ჩვენრას
ვიზამთ,დიდიმნიშვნელობაარაქვს, ჰოლივუ-
დურიმასკულტურაკანადელსაცდაქართველ-
საცამერიკელადგაზრდისო.

გასულკვირასჩადსტაჰელსკის„ჯონ ვიკს“
ვუყურე და მივხვდი, რომ ბენი მართალი იყო.
ისეთივეშეუძლებელიაამერიკულიპოპკულტუ-
რისგანთავისდაცვა,როგორცჯონვიკისწინა-
აღმდეგბრძოლა.ღმერთებთანბრძოლაწაგე-
ბისთვისააგანწირული.

ფილმი ნიუ-იორკელ დაქირავებულ
მკვლელზეა,რომლისროლსაცკიანურივზიას-
რულებს.ის„პენსიაზე“იყოგასულიდამყუდრო
ოჯახურცხოვრებასეწეოდა.თუმცა,მასშემდეგ
რაცცოლიმძიმედაავადებისგანგარდაეცვალა,
რუსიმაფიოზისხულიგანმავაჟიშვილმაკიძაღ-
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ლი, დეიზი, მოუკლა და 1969-წლიანი „ფორდ
მუსტანგი“ გასტაცა, ჯონი სარდაფიდან დიდი
ხნის წინ დამარხული იარაღების ამოთხრას
იწყებს.დასაწყისშივენათელიხდება,რომჯონის
შეჩერებაშეუძლებელიიქნება.ამასკარგადაც-
ნობიერებსრუსული მაფიის ბოსიც,რომელსაც
საკუთარითვალითაქვსნანახი,როგორკლავს
ჯონი ფანქრით სამ შეიარაღებულ მებრძოლს.
დიახ,ფანქრით.

ჯონთანუშედეგომოლაპარაკებებისშემდეგ,
რუსულიმაფიისბოსიცყველანაირადცდილობს
სულელიშვილისდაცვასადაჯონისლიკვიდა-
ციას. არც ჯონი აპირებსლოდინს. იწყება ომი
ჯონსადარუსეთსშორის.

თუმცა,ჯონიჯეიმსბონდსარჰგავს.მისიხატი
ამერიკულისპეცსამსახურებისჰეროიკულიგმი-
რის შექმნას არემსახურება. არცრუსეთს სურს
მსოფლიოს განადგურება. რუსებს რეალურ
საფრთხედაღარცკიგანიხილავენ,ისინიმოუქ-
ნელადჩხუბობენდამხოლოდფულისფლან-
გვა ეხერხებათ.1 ჰოლივუდმა „საშიში რუსის“
სცენარი ცივი ომის დასრულებასთან ერთად
თაროზეშემოდო.დღესუკვეამერიკულიკინო
ანგელოზებსაწარმოებს.ჯონიცასეთია:ისუტო-
პიური კრიმინალური სამყაროს წევრია, სადაც

1 ჰოლივუდის ნარატივში ამერიკის და შესაბამისად
მსოფლიოს მტრად, რუსეთის ნაცვლად სულ უფრო
და უფრო ხშირად ჩინეთი გვევლინება. რუსეთი,
ირაციონალურობის,არასერიოზულობისდააფექტურობის
სიმბოლოა, რომელსაც დიდი ზიანის მოტანა აღარ
შეუძლია.ამისკარგიმაგალითი2016წელსგადაღებული
დენივინევისფილმი„დაბრუნებაა“.

არსებობსკრიმინალებისვალუტა,კრიმინალე-
ბისთვის მოწყობილი შვიდვარსკვლავიანი სას-
ტუმროებიდა გვამებისდამარხვის სერვისი. ეს
ნიუ-იორკის სიურრეალისტური სურათია, რო-
მელშიცრეჟისორიორისაათიგვამოგზაურებს.

ამფილმისგადაღებარეჟისორისთავხედო-
ბაზემიუთითებს.ვერვიტყვით,რომგადაღების
ტექნიკები ან თუნდაც სცენარი კინომატოგრა-
ფიაშიახალისიტყვაა.პირიქით,გამოყენებული
მასალა, გაბრდღვიალებული ცათამბჯენების
ხედები, ელექტრონული მუსიკის ჩქარირიტმი,
კომპიუტერული თამაშ, Counter-Strike-ს დამს-
გავსებული მკვლელობის სცენები, თითქოსდა,
მოძველდა.ამასთან,სექსისტურდარასისტულ
ნიშნებსაცატარებს,რადგანჯონიადვილადუს-
წორდებაყველაქალსვინცკიწინგადაეღობე-
ბა,აფრო-ამერიკელებიკიძირითადადსასტუმ-
როს მომსახურე პერსონალად გვევლინებიან.
შესაძლოა,შეურაცხყოფილმაყურებელსფილ-
მი IMDB-ის სანაგვეზეც კი მოესროლა, თუმცა
რისკმაგაამართლა.ალბათ,იმიტომ,რომრე-
ჟისორმა დახატა ალტერნატიული რეალობა,
კიდევერთიამერიკულიკომიქსისგმირი.ჯონი,
რომლისგანაც Lego ასაწყობ გმირებს ან Mega
Block ელემენტებზე მომუშავე სათამაშო რო-
ბოტებს შექმნიან.  ყველა ხატი წარმატებულია,
რომლის კვლავწარმოებაც შესაძლებელია. ეს
კიჩი არაა, ეს პასტიშია, რომელიცარათუ აკო-
პირებსწინახატს,არამედდასცინისკიდეცმას.
ესააამერიკულიკინოსწარმატებისსაიდუმლო
დაევროპულიკინოსკრიზისისსაფუძველი.
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ამგვარად, ჯონ ვიკი არაა მხოლოდ კინო
კინოსთვის, ან ხელოვნება ხელოვნებისთვის.
ის ქალაქის ორგანიზმში უხეში ინტერვენციაა.
ნიუ-იორკს, ქალაქს, რომელშიც ვუდი ალენის
მოფლირტავე წყვილებიდანდაწყებული, მარკ
ვების„ადამიანიობობათი“დასრულებულიყვე-
ლასუცხოვრია,ჯონვიკიცდაემატა.ისქალაქის
აურაა,რომელსაცსიტუაციონისტებიშეცდომით
პარიზისქუჩებშიდაეძებდნენ.

ესააგმირი,რომელიცთითქოსმაყურებელ-
შიუპირობოპატივისცემასიმსახურებს.თუმცა,ის
არც ადამიანებს ეხმარება და არც ბოროტების
დასამარცხებლად იბრძვის. ის დაქირავებული
მკვლელია.შეფასებითიკრიტერიუმების,კეთი-
ლისადა ბოროტის, ცუდისადა კარგის მიღმი-
ერია. მხოლოდ ერთი რამაა, რაც ამერიკული
ცხოვრების წესის კრედოდრჩება: იყავი ძლიე-
რი!წარმატებულიშენსსაქმეში!ესააამერიკელი
გმირის მთავარი ნიშანი. ამერიკელ ღმერთს,

რომელიც კინოკამერის უკან იმალება, თავის
საქმისპროფესიონალიდაქირავებულიმკვლე-
ლიცკიუყვარს.

ცხადია, კინოსგან მორალური პარადიგემე-
ბისწარმოებასადამისიპედაგოგიკურიროლის

გაძლიერებაზე საუბარი არ მაქვს. საქმე ეხება
მეტაფიზიკას. იმიჯები, რომლებსაც ჰოლივუდი
ქმნისღვთაებრივია, რადგან მხოლოდ მათშია
ყოვლისშემძლეობისა და უკვდავების ტრანს-
ფორმაცია. ევროპულიკონოსგანგასხვავებით,
რომელიც კინომცოდნეების, აკადემიკოსებისა
დასხვა მცირერიცხოვანი სექტებისგარდაყვე-
ლას თავს აბეზრებს, ჰოლივუდური ფილმები
მასებს ატირებს, აბრაზებს, ექსტაზურად უხში-
რებს სუნთქვას. ისთავისთავში იტევს კეთილ-
სა და ბოროტს. მხოლოდ, მას შესწევთ უნარი
გრავიტაციისგან დამძიმებული და მიწაზე მხო-
ხავი ადამიანისგან ლეგენდა შექმნას, ისეთივე
სრულყოფილიგახადოსმათისახე-ხატები,რო-
გორებიციყვნენზევსი,პრომეთე,კრიშნა,მუჰა-
მედი, იესო, ჯონ ვიკიდა სხვა მისი მსგავსი მუ-
ტანტებიც.

ამბობენ, ფროიდი რომში ჩასვლაზე უარს
ამბობდა,რადგან მისი აურის ეშინოდაო. მე კი
ნიუიორკშიარჩავადგამფეხს,რადგანდარწმუ-

ნებულივარ,მეტაფიზიკისჭარბიდოზითგაბრუ-
ებულს,ჯონვიკიფანქრითმომიღებსბოლოს.


ნინომინდიაშვილინინომინდიაშვილი

კინომცოდნეობისმე-4კურსისსტუდენტი
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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_#3, 2021)

ალადაშვილიალადაშვილიანი
გიასასული  (7.VII.1986,
თბილისი)–მსახიობი.

2002 დაამთავრა
ამერიკულ-ქართული,
ე. წ. მომავლის სკოლა,
2007 კი  –  sTksusTksu,,
სადაცმიიღოუმაღლესი
პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი

სამსახიობოგანათლება(პედ.გ.შალუტაშვილი).
უნივერსიტეტში სწავლისას (2003–2007)
მონაწილეობდაორ სტუდენტურ  სპექტაკლში,
რომლებიც არსებითად მომზადდა და გათა-
მაშდაკიდეცთბილისისთავისუფალთეატრში.
მაღალიმხატვრულიდონისგათვალისწინებით,
ორივე სპექტაკლი ჩაითვალა ამ თეატრის
ერთეულებად. ეს სპექტაკლებია: არ.მილერის
„ხედიხიდიდან“„ხედიხიდიდან“(2005)დან.კაზანცევის„ძველი„ძველი
სახლი“სახლი“ (2007). ორივეს რეჟ. გ.შალუტაშვილი,
პირველშიაა-მაშეასრულაქეთრინი,მეორეში
–ნუცა.

2007-დანაა.თბილისისთავისუფალითეატრის
დასში ჩაირიცხა. დღეისათვის,  ხსენებულ ორ
სპექტაკლთან ერთად, შესრულებული აქვს
შემდეგიროლები:

სალისალი  („ბინა ყიფშიძის ქუჩაზე“,  რომელსაც
საფუძვლად დაედო ფერმოს პიესა „კარს
აჯახუნებენ“,2006,რეჟ.გ.შალუტაშვილი);

მარგომარგო(გუდრიჩისადაჰაკეტის„ანაფრანკის
დღიური“,2007,რეჟ.გ.თოდაძე);

ძროხაძროხა,,ბატი,საფრთხობელა,თევზი,ბატკანიბატი,საფრთხობელა,თევზი,ბატკანი
(ავ. ვარსიმაშვილის „მიყვარხარ! მიყვარხარ!
მიყვარხარ!“,2010,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

ძროხაძროხა (ავ. ვარსიმაშვილის „ღმერთო
დაგვიფარეჩვენდაადამიანები“,2010,რეჟ.ავ.
ვარსიმაშვილი);

რუსი ბებია,ლტოლვილი ქალი, ამერიკელირუსი ბებია,ლტოლვილი ქალი, ამერიკელი
ჟურნალისტიჟურნალისტი (თ. ფხაკაძის „ბოსტანი
კონფლიქტის ზონაში“, 2011, რეჟ. ავ.
ვარსიმაშვილი);

ამერიკელი ექიმიამერიკელი ექიმი (პ. ბერჯესის „მექანიკური
ფორთოხალი“,2012,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

მეამეა (თ. ბართაიას  „სათამაშო პისტოლეტი“,
2013, რეჟ. გ. შალუტაშვილი, თვით პიესას
2010 წელს მიენიჭა მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობისფონდისIპრემია);

ელისაბედიელისაბედი (შექსპირის „რიჩარდ III“, 2014,
რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

ჯულიეტაჯულიეტა (იარი იუუტინენის „ჯულიეტა,
ჯულიეტა!“,2014,რეჟ.იარიიუუტინენი);

მეგიმეგი(„ხომხოცავენქანცგაწყვეტილცხენებს?“,
2015,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

„რიჩარდIII“„რიჩარდIII“

„ხომხოცავენქანცგაწყვეტილცხენებს?“„ხომხოცავენქანცგაწყვეტილცხენებს?“
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ჯულიეტაჯულიეტა(ე.კიშონის„რომეოდაჯულიეტა20
წლისშემდეგ“,2017,რეჟ.მ.დობორჯგინიძე);

ექიმიექიმი(იუუტინენის„IamFaransisW“ფინურ-
ქართულიინგლისურენოვანი  პროექტი,  2017,
რეჟ.ი.იუუტინენი);

მელანომელანო (დ. კლდიაშვილის „სამანიშვილის
დედინაცვალი“,2019,რეჟ.გ.მარგველაშვილი);

დარეჯანიდარეჯანი („2030, დასაკარგი  არაფერი
გვაქვს“, 2019,  დრამატურგი და რეჟ. ავ.
ვარსიმაშვილი).

ახმეტელისთეატრი:ახმეტელისთეატრი:
გალინაგალინა („მონადირე“ ვამპილოვის

„იხვებზე ნადირობის“ მიხედვით“, 2009, რეჟ.
გ. შალუტაშვილი. მსახიობი ამ როლსა და
სპექტაკლსაც საეტაპოდ მიიჩნევს თავის
შემოქმედებაში(„ბომონდი“,2017,#4));

თინათინ ყიფიანითინათინ ყიფიანი (გ. ქართველიშვილის
„ცერკოვნი ბუნტ – 1819“, 2009, რეჟ. გ.
შალუტაშვილი);

ფურცელი, რუსი მზარეული, მონადირეფურცელი, რუსი მზარეული, მონადირე
ძაღლიძაღლი ((ჟ. ფედოს „ეჭვის ჭია“, 2009, რეჟ. ი.
ნემსაძე).

ალ.გრიბოედოვისთეატრი:ალ.გრიბოედოვისთეატრი:
არკადინაარკადინა (ა. ჩეხოვის „თოლია“ 2019, რეჟ.

იარიიუუტინენი)

მარჯანიშვილისთეატრი:მარჯანიშვილისთეატრი:
საპატერასაპატერა (გ. ლორკას „მეწაღის ცოლის

ამბავი“,2011,რეჟ.ირ.ძნელაძე);
ახალგაზრდა მსახიობისთვის განსაკუთ-

რებით  წარმატებული აღმოჩნდა სპექტაკლი
–  „სათამაშო   პისტოლე„სათამაშო   პისტოლეტი“,რომელიცთავი-
სუფალ  თეატრში დადგა მისმა აღმზრდელმა
პედაგოგმა –  გ. შალუტაშვილმა. ერთობსასი-

ამოვნოა იმის მითითებაც, რომ ეს წარმატება
მოპოვებულ იქნა ლონდონში, როცა 2013 გა-
ზაფხულზეთეატრ„ჩელსის“სცენაზესამჯერზე-
დიზედგაიმართა„სათამაშოპისტოლეტის“ჩვე-
ნებადაკრიტიკამ,არცმეტი,არცნაკლები,იგი
თეატრალურისეზონისაღმოჩენადდაახალი
ვარსკვლავის დაბადებად მიიჩნია: „სპექტაკლში 
აღტაცებას იწვევს ანი ალადაშვილის არტისტული ფე
იერვერკები.მსახიობი ოსტატურად ფლობს ტექსტის
გადმოცემის, პლასტიკური ჟესტის, მოძრაობის, რიტ
მისგამოხატვისხელოვნებას,აქვსემოციადასცენური
მომხიბვლელობა. გ. შალუტაშვილის სპექტაკლში და
იბადა ახალი ვარსკვლავი,რომელიც განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას ანიჭებს წარმოდგენასდა ნათლად გა
მოხატავს რეჟისორის პედაგოგიურ ალღოსა და ნიჭი
ერებას“ (ვ. კიკნაძე). „სპექტაკლი  დიდი წარმატებით
სარგებლობს ახალგაზრდებში, რაც კიდევ ერთხელ
ადასტურებს როგორც წამოჭრილი პრობლემის აქტი
ვობას, ასევე  მთლიანად სპექტაკლის მაღალმხატვ
რულდონეს.განსაკუთრებითგამოვყოფა.ალადაშვი
ლისთამაშს,რომელიც ერთდოულად გვიჩვენებს ე. წ.
„გარადსახვასა“და„წარმოდგენას“,როგორცმთლია
ნობას. ესმსახიო ბიქალისეზონისაღმოჩენაა“(ნ. გურა
ბანიძე).

მხატვრულიფილმი/ტელესერიალი:მხატვრულიფილმი/ტელესერიალი:
ლელალელა(„გოგონაგარეუბნიდან“Med-ER“,TV

იმედი,2010,რეჟ.დ.ჭაბაშვილი);
ანაანა (მხატვრულიფილმი „ნათია“,  ირანელი

რეჟ.სეიედჯალალედინდორი,2013);
თეათეა(„გათენებამდე“ NightShowStudio–TV

11,2014,რეჟ.დ.ჭაბაშვილი);
გულიგული („ქერჩი, დაკარგული გმირები“, GDS

TV,2015,რეჟ.ლ.დაბრუნდაშვილი);
იაია(„ჩვენგვერდით“,მაესტრო,TVNightShow

Studio,2015,რეჟ:,გ,კაპანაძე,დ.ჭიბაშვილი,გ.
ჯაფარიძე);

ლიტ:ლიტ: კ ალ ა ნ დ ა ძ ე  ა., რატომ უადვილდება
პარტნიორთანმუშაობა ანი ალადაშვილს,ჟ. „რეიტინგი“,
2012,#17;ც ქ ი ტ ი შ ვ ილ ი გ.,ოინი,გ. „რეზ.“,14.IV.2013;
ხ ა რ შ ილ ა ძ ე  ი., თეატრალური აღმოჩენა და ახალი
ვარსკვლავის დაბადება, ჟ. „გზა“, 2013, #32; დარჩიადარჩია ქ.,
ანი ალადაშვილიდრამატულიქალბატონებიდანუსულო
საგნებამდე,ჟ.„ბომონდი“,2017.

     g. d.     g. d.
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თ.ქთ.ქ.. ბატონო გო-
გი,დღესამაწლის
8ივნისიადათქვენ
ისევ აქ ხართ, ქა-
რელში, გიორგი
არადელი-იშხნე-
ლის საფლავთან.
შარშანაცაქიყავით
ამდროს, იმისწი-
ნათაც...
გ.დ.გ.დ. არამარტო
8 ივნისს, არამედ
თებერვალშიც, მი-
სი გარცვალების

დღესაცჩამოვდივართმედაჩემიკოლეგე-
ბი.
თ.ქ.თ.ქ.ე.იწელიწადში2-ჯერმაინც...დაისმის
ბუნებრივიკითხვა,რატომასეთიდაინტერე-
სება?

გ.დ.გ.დ.ვერწარმოიდგენთ,ადამიანურადრო-
გორმეცოდებაასეუცნაურადრომდაიღუპა
დადღესჭირისუფალიცარჰყავს.რახანია
ვეძებ ვინმე ახლობელს, მაგრამ ამაოდ...
ორი შვილი  ჰყავდა, ირაკლი და გიორ-
გი, ორთავე ინჟინერ-გეოლოგები არიანო
_  ნათქვამია 1954 წელს გამოცემულ მო-
ნოგრაფიაში (ავტორი _ ცნობილი თეატ-
რმცოდენე ალექსანდრე ბურთიკაშვილი),
მაგრამ, ჯერაც ვერსად ვერ მივაგენი მათ

კვალს,ამიტომაც,ადამიანურადმეცოდება,
კიდევვიმეორებ,მითუმეტეს,როცაწარმო-
ვიდგენრაბუმბერაზიმსახიობიიყო_ ნუცა
ჩხეიძის შესანიშნავი პარტნიორი და ლა-
დომესხიშვილის აღიარებული მემკვიდრე.
ალექსანდრესუმბათაშვილ-იუჟენსუთქვამს
მისთვის,  არ წახვიდე საქართველოში, შენ
იქდაიღუპებიოდამართლაცარდაიღუპა?
მხოლოდ _  პირდაპირი გაგებითდა არა
შემოქმედებითთვალსაზრისით.
საღამოსსპექტაკლიჰქონდაგორში,იდ-

გა 21 დეკემბერი 1920 წლისა... ისე სასტი-
კადყინავდა,როგორციცისსაქართველოს
ციმბირად წოდებულ ხაშურის რეგიონში.
ბორნითუნდაგადაეცურაგაყინულიმტკვა-
რი,მაგრამბორანიარმუშაობდაიმდღეს
თურმე…სხვაგზაარიყო, სპექტაკლსხომ
არ ჩააგდებდა? 38 წლის ვაჟკაცს ჯანი ისე
მოსდევდა, ცირკის აკრობატივით დაეკიდა

ბორნისთვისგაბმულმავთულს,ერთხანსკი
გაუძლო, მაგრამ შუაგულ მდი-ნარეს რომ
მიაღწია,ხელებიგაეყინადაჩავარდაკიდეც
მტკვარში.ამასაცარშეეპუადამაინცგაცურა
ნაპირამდე.ასეგაწუწულიმიადგაქარელის
რკინიგზისსადგურისბაქანს.როგორციქნა,
თბილისიდან მომავალი მატარებელიც გა-
მოჩნდადაგორამდეცმიაღწია,სპექტაკლიც
ითამაშა,ტრადიციულადზღვააპოლოდის-
მენტებიცმიიღოერთგულიმაყურებლისგან

მსახიობი,რომელმაცდროსგაუსწრო...მსახიობი,რომელმაცდროსგაუსწრო...
ინტერვიუპროფესორგოგიდოლიძესთანინტერვიუპროფესორგოგიდოლიძესთან

მეგობრულიშარჟიძველიქართულიპრესიდანმეგობრულიშარჟიძველიქართულიპრესიდან

	 11 gv. 

9 gv.
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დაროგორცკიმოეხსნაპასუხისმგებლობის
გრძნობა,რომსპექტაკლიარჩააგდო,ისე-
თისიცხემისცა,თითქოსცეცხლიწაუკიდესო
დაგონებაც დაკარგა... ასე შეწყდალადო
მესხიშვილისმემკვიდრისსიცოცხლე...
არადა,ამდროს,სულრაღაც38წლისგახ-

ლდათგიორგიარადელი-იშხნელიდათა-
ვისიშემოქმედებისზენიტშიიდგა.როგორც
მაშინდელი პრესა წერდა, მანდროსგაუს-
წრო, ბატონი იშხელი ვიოლინოზე უკრავს,
ჩვენიყურიკიჭიანურსვერგასცილებიაო...
ერთადერთი ფოტოღა დარჩა და ერთიც

მეგობრული შარჟი ძველი
ქართული პრესიდან _ ვა-
ლერიან გუნიასთან, ალექ-
-სანდრე იმედაშვილთან და
ვასო აბაშიძესთან ერთდ _
რადიდებულიკვარტეტია!
თ.ქთ.ქ.. სამომავლოდ კიდევ
გგეგმავთთუ არარამეღო-
ნისძიებას  გიორგი არა-
დელთანდაკავშირებით?
გ.დ.გ.დ. მომავალ წელს   მსა-
ხიობს  დაბადებდან 140 წე-
ლიუსრულდება,ისეთირამ
უნდა მოვიფიქროთ, რომ
ქართველ საზოგადოებას
ერთხელდასამუდამოდგა-
ვაცნოთდადავამახსოვროთ
ესლეგენდარულიარტისტი.
იმედია,  ქარელისმუნიციპა-
ლიტეტის მერიის განათლე-
ბის, კულტურისა  და სპორ-
ტის სამსახურის უფროსი,
ბ-ნივასილბაქრაძედაპირა-

ბისამებრხელსშეგვიწყობსამდიდებულდა
სასარგებლოსაქმეში.


ინტერვიუმიჰყავდათეაქაშაკაშვილსთეაქაშაკაშვილს

ანონსიანონსი

 გაზეთ „დურუჯის“ შემდეგ ნომერში
წარმოდგენილ იქნება გრიბოედოვის
სახელობისრუსულიდრამატულითეატრის
დასისწევრი,ფრიადსაინტერესომსახიობი,
ბატონიმიხეილარჯევანიძე.

10 gv.
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