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მზია მანჯავიძე

5 აპრილს მიხეილ (მიხა) კობახიძე 82 წლის გახდებოდა
gv. 2-3

თინათინ მამედოვა

მითის ინტერპრეტაცია კინოში
gv. 3-7

qarTuli Teatraluri enciklopedia
gv. 8-17
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5 აპრილს მიხეილ (მიხა) კობახიძე
82 წლის გახდებოდა

მსოფლიოშ ი აღიარებული ქართველი რეჟი
სორის კინემატოგრაფია - არც მუნჯი და არც
ხმოვანი, შავ-თეთრი და მსუბუქი იუმორით სავ
სე მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ორიგინალობით,
ექსცენტრ
 ულობით გამოირჩევა ქართულ კინოში,
რომლებსაც რომელიმე ზუსტ ჟანრსაც ვერ მივა
კუთვნებთ. თავისი ფილმებისთვის იგი ყველაფერს
თავად ქმნიდა - სცენარს, მხატვრობას, კოსტიუ
მებს, დეკორაციებს, თავად იყო ასევე მუსიკალური
რედაქტორი.
მიხეილ (მიხა) კობახიძე 1959 წელს ჩაირიცხა
მოსკოვის სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტი
ტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე, რომელიც
მისმა ხელმძღვანელმა სერგეი გერასიმოვმა ორ
წელიწადში დაამთავრებინა იმ მიზეზით, რომ ის
უკვე ჩამოყალიბებული რეჟისორი იყო და იქ მეტს
ვერაფერს ისწავლიდა. სინამდვილეში კი სურ
და, ანტისაბჭოთა აზროვნებაში და კინოხედვაში
შემჩნეული სტუდენტი დროზე ადრე მოეშორები
ნა იქაურობას. ამით მან ახალგაზრდა რეჟისორს
დააკარგვინა ის გენიალური შანსები კიდევ სამი
საკურსო ფილმის გადაღებისა, რაც შემდეგ ასე
თი რთული განსახორციელებელი აღმოჩნდა. მას
შემდეგ, მიხას პროფესიული კარიერა ხანმოკლე
აღმოჩნდა, საქართველოში მის ყოველ წამოწყე
ბას დიდი ბარიერები ახლდ
 ა. თუმცა ამ დროში
მან მაინც მოახ ერხა მსოფლიო კინემატოგრაფი
ის ისტორიაში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა.
მისი ერთ-ერთი ფილმი - „რვანახევარი“, რომე
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ლიც სადიპლომო უნდა ყოფილიყო, საერთოდ გა
აქრეს. რის შემდეგაც, მიხამ გადაიღო „ქორწილი“
და „ქოლგა“, „მუსიკოსები“, და ხანგრძლივი პაუზის
შემდეგ - „გზა“.
ერთ ინტერვიუში მიხა კობახიძე ამბობს: „ყველა
ფილმი ჩემთვის პატარა ექსპერიმენტია. როცა
ფილმს ვაკეთებ, მაყურებელზე არ ვფიქრობ, ხო
ლო როცა ფილმი შედგება და მაყურებლის წინაშე
აღმოვჩნდ
 ები, ბუნებრივია, დიდი სურვილი მაქვს,
ფილმმა მასზე გავლენა მოახდინოს, სიხარული
მოუტანოს, დააფიქროს და აღაფრთოვანოს კიდეც.
ერთადერთი „ქორწილს“ რომ ვიღებდი, განზრა
ხული მქონდა, ისეთი ფილმი გადამეღო, ყველას
მოსწონებოდა, დიპლომი მიმეღო და ჩემთვის კი
ნოსტუდიის კარი გაეღოთ. ახლაც კი მიკვირს, რო
გორ გავბედე და „ქორწილის“ შემდეგ, „ქოლგა“
გადავიღე. თავიდანვე ვიცოდი, რომ ბეწვის ხიდზე
უნდა გამევლო და თუ ვერ გავივლიდი, ამით დას
რულდებოდა ჩემი კინემატოგრაფი, მაგრამ სწო
რედ ეს მხიბლავდა.
ფილმს თავდაპირველად „წვიმა“ ერქვ ა, ფილ
მის ბოლოს, როცა მათ ქოლგა გაუფრინდებოდათ,
წვიმა უნდა დაწყებულიყო და ესენი უქოლგოდ
უნდა დარჩენილიყვნენ. ამ დროს კი, მესამე გმი
რის, წვიმაში ქოლგით ხელში ხტუნაობით შემოს
ვლა დრამატურგიული თვალსაზრისით, ზედმი
წევნით ძლიერი იქნებოდა, დიდ შთაბეჭდილებას
მოახდენდა. მაგრამ დეკემბერი იყო, მსახიობებს
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ზაფხულის სამოსი ეცვათ და წვიმის გადაღება ვერ
მოხერხდა… როცა რამე არ გამომდის, სწორ გამო
სავალს სწორედ მაშინ ვპოულობ. თუ ცხოვრებაში
ყველაფერი კარგად მიდის, მაშინ ვიბნევი. ამ შემ
თხვევაში ენერგიის მოზღვავება ვიგრძენი და აზრი
მომივიდა: ფინალში წვიმა სწორი არ იქნებოდა,
იმიტომ რომ, წვიმას ქოლგა რეალურ სამყაროში
გადაჰყავდა. წვიმის გარეშე კი, ქოლგა სიმბოლურ
სახეს იღებდა.
ხშირად უკითხავთ ჩემთვის „ქოლგა“ რისი სიმ
ბოლოაო? მე კი ვიტყოდი, რომ ქოლგის სიმბოლი
კა ყველამ თავისებურად შეიძლება, გაიგოს...“
მიხა კობახიძემ პარიზში 16-წლიანი ცხოვრების
პერიოდში გადაიღო თავისი უკანასკნელი ფილმი
„გზა“, რომელიც ასევე უსიტყვოა, როგორც მისი
სხვა ფილმები, ფილმის ხმოვანება მხოლოდ შოპე
ნის საფორტეპიანო მუსიკას ეფუძვნება სხვა ფილ
მებისგან განსხვ ავებით, სადაც მრავალფეროვანი
მუსიკალური მიქსია გამოყენებული. ფილმში რო
მანტიკული და პოეტური ჟღერადობის ფონზე გად

მოცემულია სამყაროს ჭეშმარიტი ღირებულების
იდეა, რომლის შესაცნობად, რეჟისორის აზრით,
აუცილებელია ადამიანის კათარზისის მტკივნეულ
 ი
პროცესი.
პარიზიდან დაბრუნების შემდეგ, 2012 წელს, მი
ხეილ კობახიძე იწყებს თბილისის თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტში მუშაობას კინო-სარეჟისო
რო ფაკულტეტზე ბაკალავრების ჯგუფთან, რომე
ლიც, სამწუხაროდ, ერთადერთი და უკანასკნელი
აღმოჩნდა. იგი გარდაიცვალა 2019 წლის 13 ოქტომ
ბერს თბილისში, დაკრძალულია ვერის სასაფლა
ოზე, მშობლების გვერდით.
მიხა კობახიძეს დარჩა განუხორციელებუ
ლი პროექტები - სრულმეტრაჟიანი ფილმი „როგორც ღრუბელი“ და რამდენიმე მოკლემეტრა
ჟიანი ფილმი, რომელთა კადრირებაზე მას საკმაო
შრომა ჰქონდა გაწეული ფილმის მხატვარ ნინო
მორბედაძესთან ერთად.
მზია მანჯავიძე

მითის ინტერპრეტაცია კინოში
ანტიკურ პერიოდში, როდესაც მითოლოგიური
აზროვნების მოდელის გადააზრება იწყება, პრი
მიტიული რიტუალური სანახაობებიდან ბერძნული
კულტურა არსებითად განსხვავებულ კონცეფციაზე
გადადის, რაც გარკვეულწილად პოლიტიკური და
საზოგადოებრივი მოწყობის ცვლილებით აიხსნე
ბა. ჩნდება ისეთი ხელოვნების დარგი, როგორიც
არის, მაგალითად, დრამატურგია. ანტიკური დრა
მატურგია ეფუძნებოდა მითებს, რაც ნებისმიერი
ავტორისთვ ის ნაწარმოებ ის შექმნის საფუძველი
იყო. თითოეუ
 ლი ავტორი განსხვავებულ ინტერპ
რეტაციას მიმართავდა, რის გამოც შეიქმნა ძალიან
ბევრი ღირებული ნაწარმოებ ი, რომლებიც დღემ
დე კვლევის საგანია, მაგრამ ვერცერთი მათგანი
ვერ გაურბოდა მითოლოგიურ პირველწყაროს.
კონკრეტულად
„მედეას“ მითის შესახებ ანტიკურ პერიოდშიც და
მას შემდეგ არაერთ უდიდეს ავტორს აქვს დაწერი
ლი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელოვ
ნების სხვა დარგებშიც აქტიურად ინტერპრეტირე
ბადი ევრიპიდეს „მედეა“. მედეას სახე ზოგადად
სიყვარულისა და სამშობლოსთვ ის მებრძოლი ქა
ლის სახე იყო, რომელიც ნაკლებად კომპლექსური,
როგორც პერსონაჟი და ზოგადად ამ პერიოდში
შექმნილი სხვა ლიტერატურული პერსონაჟი ქალე
ბისგან მკაფიოდ არ განსხვავდებოდა. ევრიპიდე
იყო პირველი, რომელმაც იმის გარდა, რომ  მედე
ას პიროვნული მახასიათებლები უფრო მრავალ
წახნაგოვანი გახადა, მის პერსონაჟს სოციალური

მნიშვნელობა შემატა. ევრიპიდესთან პირველად
ჩნდება მედეას მხრიდან რეალური აღქმა ქალის
არასამართლიანი მდგომარეობის შესახებ ბერძ
ნულ სახელმწიფოში. არაერთ დიალოგში მედეა,
სხვა ქალი პერსონაჟებისგან განსხვავებით, რომ
ლებიც შეიძლება ასევე იაზრებდნენ ამ საკითხის
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პრობლემურობას, მაგრამ ამ ყველაფერს სამყა
როს მოწყობის მოდელის ნაწილად თვლიდნენ და
შესაბამისად არც ეწინააღმდეგებოდნენ მას, ხაზს
უსვამს რა ამ საკითხის, პრობლემურობას, ასევე
აუცილებლობას იმისა, რომ ეს პრობლემა საკუ
თარ თავთან მაინც ჰქონდეთ გააზრებული. აქედან
გამომდინარე, მედეას მოქმედებები აღარ არის
განსაზღვრული ზეადამიანური ძალებით, არამედ
მისი პიროვნული გადაწყვეტილებებით. ეს მო
მენტი ევრიპიდეს მედეას მკაფიოდ განასხვავებს
ბერძნული ლიტერატურის სხვა  ნაწარმოებთაგან,
სადაც ბედისწერა სიუჟეტური ხაზის და პერსონა
ჟების მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. ერთ-ერთი
მიზეზი, რის გამოც ევრიპიდეს მედეა თანამედ
როვეობაშიც განსაკუთრებულად საინტერესო და
ღირებულ ნაწარმოებ ად რჩება, არის პიროვნების
არჩევანის საკითხი, რაც, ერთი მხრივ, ხაზს უსვამს
ადამიანის უფლებამოსილებას საკუთარ ცხოვრე
ბაზე, მეორე მხრივ კი, პასუხისმგებლობას აკის
რებს მას.
კინემატოგრაფიაში თავისი არსებობის მანძილ
ზე, სხვა ხელოვნების დარგებთან შედარებით მცი
რე, მითოლოგიური სიუჟეტის ამსახველი მრავალი
საინტერესო და ღირებული ფილმი შექმნილა. ნე
ბისმიერ ფილმი, რომელიც კონკრეტულად მედეას
მითის საინტერესო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს,
დაფუძნებულია ევრიპიდეს „მედეაზე“, სადაც ის
საკუთარ შვილებს კლავს. იმის მიუხედავად, რომ
ამის მიზეზი და ქვეტექსტი შეიძლება განსხვავებუ
ლი იყოს, კინემატოგრაფიულადაც კი ყველაზე სა
ინტერესო მედეას ის სახეა, რომელიც ასეთ რადი

კალურ ნაბიჯს დგამს. ამ ნაწარმოებ ებს შორის ორი
ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანია პიერ პაო
ლო პაზოლინის და ლარს ფონ ტრიერის „მედეა“,
რომლებიც, იმის მიუხედავად, რომ ერთსა და იმავე
პირველწყაროს ეფუძნება, საერთო ჯამში, რადიკა
ლურად განსხვავებული ფილმებია. სადაც განსხვა
ვებულია, როგორც მედეას ქმედებების მოტივაცია,
ასევე, მისი ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის ასახ
ვა. ამ ორი ფილმის შედარებითი ანალიზით ვეცდე
ბი ვისაუბრო მედეას მითის ინტერპრეტაციაზე.
პიერ პაოლო პაზოლინის შემოქმედებაში რე
ლიგიური და მითოლოგიური თემები ყოველთვის
ინტერესის საგანი იყო. ისეთ ფილმებშიც კი, ფაქ
ტობრივად, სადაც არ იკვეთება ასეთი შინაარსი,
ავტორი მეტაფორულ დონეზე ყოველთვის მოიხ
მობს ამ ალუზიებს. შესაბამისად, არც არის გასაკვი
რი, რომ მან თხრობის ყველაზე ავთენტური ფორმა
მოძებნა მითოლოგიის კინოში გასაცოცხლებლად.
ფილმი იწყება სცენით, სადაც მცირეწლოვანი
იასონი კენტავრისგან იღებს ინფორმაციას ცხოვ
რების საზრისის შესახებ. მრავალ თემას შორის
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ეუბნე
ბა, უკავშირდება სამყაროს მრავალმხრივ აღქმას.
მათი ერთ-ერთი დიალოგისას კენტავრი პირდა
პირ ეუბნება იასონს, რომ მის ირგვლივ არსებუ
ლი ბუნების ავთენტურობა სწორედ მის ხელოვნუ
რობაშია და მას შემდეგ, რაც ყველაფერი, რასაც
ხედავს, მისთვის ბუნებრივი გახდება, გაუჩნდება
რესურსი   სამყაროს განსხვავებული აღქმისთვის.
თვითონ პიერ პაოლო პაზოლინის გამონათქვამე
ბიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია მისი მოსაზ
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რება მითის შესახებ, რაც იმაში გამოიხატება, რომ
მისი აზრით მითი უფრო მეტად რეალურია, ვიდრე
თვითონ რეალობა. რამდენადაც მრავალმხრივია
სამყაროს აღქმ ა იასონისთვის, იმდენად ცალმ
ხრივი და პრიმიტიულია მედეასთვის, რომელიც
მისთვის ავთენტური გარემოს დატოვების შემდეგ
კარგავს საკუთარ იდენტობას. პაზოლინი თხრობას
იწყებს არგონავტების მოგზაურ
 ობიდან კოლხეთ
ში, როდესაც   სამშობლოში ძალაუფლების გან
სამტკიცებლად იასონი ცდილობს ოქროს საწმისის
მოპარვას.   მიზნის მიღწევას იასონს უმარტივებს
მედეა, რომელიც მათი სიყვარულის გამო თავად
იპარავს ოქროს საწმისს, კლავს საკუთარ ძმას და
იასონთან ერთად გარბის იოლკოსში. იოლკოსში
დაბრუნების მომენტიდან მედეა არის გაუცხოებუ
ლი. ერთ-ერთ სცენაში მედეა სასოწარკვეთილი
დარბის გაშლილ სივრცეში და ითხოვს ცენტრის
პოვნასა და ღმერთისთვის პატივის მიგებას, რა
მაც ისინი ჩაძირვას უნდა გადაარჩინოს. პაზოლინი
მისი შემოქმედებისთვის დამახასიათებელ სიმბო
ლიზმს იყენებს, მაგალითად ნავს, რომლითაც  არ
გონავტები მედეასთან ერთად ბრუნდებიან კოლ
ხეთიდან, აძლევს კვადრატულ ფორმას ცენტრში
მოქცეულ
 ი წრით. ნავის ფორმა იდენტურად იმე
ორებს სამყაროს აღქმის მითოლოგიურ სქემას,
რომლის მიხედვითაც წრე ცენტრში არის ზეცი
ურ სამყაროსთან დამაკავშირებელი საკრალური
მნიშვნელობის მქონე ადგილი – სწორედ ამიტომ
ითხოვს მედეა ცენტრის ძებნას. მის ირგვლივ მო
თავსებული კვადრატი არის მიწიერი, ხილული
სამყარო ამის მიღმა კი პირველქმნ ილი წყლები ,
რასაც გარს აკრავს წყვდიადი.  იოლკოსის მოსახ
ლეობისთვ ის კი მედეას მიერ მოთხოვნილი საკ
რალური რიტუალები იმდენად უცხო მოვლენაა,
რომ მათთვის გაუგებარია მედეას ამ მიზეზით სა
სოწარკვეთა. მედეა კარგავს იმ ზეადამიანურ უნა
რებს, რომელიც განსაზღვრავდა მის პიროვნებას.
იასონის განცხადებით, როგორც ოქროს საწმისი
არის სრულიად უსარგებლო კოლხეთის ტერიტო
რიის გარეთ, ასეთივე უსარგებლო ხდება მედეა
უცხო გარემოში. შესაბამისად, იასონისგან განსხ
ვავებით, მედეას ცალმხრივობა სამყაროს აღქმის
კუთხით პაზოლინისთვის ხდება საშუალება - ისა
უბროს კულტურათა შეუთავსებლობაზე. ის, რაზეც
საერთოდ საუბარი არ არის ევრიპიდესთან, პა
ზოლინის შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი ხაზია.
პაზოლინი ტვირთავს თავის ფილმს თანამედროვე
კულტურულ-პოლიტიკური ასპექტებით და შესა
ბამისად, მედეას არქეტიპულ ისტორიას იყენებს
საკუთარი პოლიტიკური ხედვების კინემატოგრა
ფიულად ასახვისთვის. ამ სხვაობის ჩვენებას კულ
ტურათა შორის ახერხებს საინტერესო ვიზუალური
გადაწყვეტით.  კოლხეთის შემთხვევაში კაბადოკი

ის და საბერძნეთის შემთხვევაში იტალიის ტერი
ტორიის შერჩევით, ავთენტური კოსტიუმებით თუ
ზუსტად შერჩეული მუსიკით და რაც მთავარია, მაქ
სიმალურად სტატიკური გამოსახულებით ახერხებს
ამბის თხრობისთვის აუცილებელი ავთენტური გა
რემოს შექმნას. ზოგადად ანტიკური ეპოქა თანა
მედროვე თვალთახედვისთვის ორ მნიშვნელოვან
ნიშან-თვისებას ატარებს,   ერთი მხრივ სრულიად
აცდენილია დროისა და სივრცის თანამედროვე
ცნობიერ
 ებისთვის დამახასიათებელ აღქმას და მე
ორე მხრივ არის იმდენად ძველი, რომ შეუძლებე
ლია თანამედროვე ადამიანმა მასთან კავშირი და
ამყაროს. სტატიკური გამოსახულებით პაზოლინი
ახერხებს მითოსური აზროვნებისთვის დამახასია
თებელი დროის მიმდინარეობის შეჩერებას. კულ
ტურათა დაპირისპირების კონტექსტშ ი პაზოლინი
ასევე ხაზს უსვამს არქაული აზროვნების მქონე
კულტურის წიაღში ჩამოყალიბებული ინდივიდის
პრიმიტიულ აზროვნებას და ამ ყველაფრის მოსა
ყოლად ის უარს ამბობს კოლხეთის ისტორიული
სიზუსტით ასახვაზე. კოლხეთის ტერიტორიას ეკ
რანზე აჩვენებს როგორც ჩვეულებრივ უდაბნოს,
რადგან მისთვის მნიშვნელოვანია არა კოლხური
ლანდშაფტის ავთენტური, არამედ მისი იასონის
კოლონიალისტური მზერის სივრცეში მოხვედ
რილ პერიფერიად ასახვა. იმის მიუხედავად, რომ
პირველ ნახევარში, შეიძლება ითქვას, საკუთარ
პოლიტიკურ ხედვებს უფრო მეტად წარმოაჩენს,
ამ ფორმით ახერხებს, მედეას პერსონაჟი უფრო
სიღრმისეულად გააცნოს მაყურებელს, ვიდრე ამას
ევრიპიდესეული პირველწყაროს სიუჟეტური და
საწყისით შეძლებდა, სადაც მკითხველი პირდა
პირ ეჯახება მოცემულობას, როდესაც მედეას და
იასონს შორის დაწყებული უთანხმოებ ის გამო მე
დეა ემოციურ
 ად აღელვებულ მდგომარეობაში იმ
ყოფება.
ფილმის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ამბავზე,
რაც მედეას გადახდა, პაზოლინი არგონავტების
სიუჟეტის ამოწურვის შემდეგ გადადის. ამ მომენ
ტიდან უკვე მეტ-ნაკლებად მიყვება ევრიპიდეს სი
უჟეტურ ხაზს, მაგრამ მაინც შემოაქვს განსხვავე
ბული ასპექტები. მედეასთან ქორწინების შემდეგ
იასონი გადაწყვეტს, რომ ძალაუფლების განსამტ
კიცებლად კორინთოს მეფის, კრეონის ქალიშვილი
გლავკე შეირთოს ცოლად და ამ გადაწყვეტილებას
შვილების კეთილდღეობაზე ზრუნვის მოტივით
ამართლებს. როგორც ფილმის დასაწყისში რიტუ
ალური მოქმედებების იგნორირების გამო მედე
ას აღელვება აღიქმება გაუგებრად, ასეთივე და
მოკიდებულებას ავლენს იასონი მას შემდეგ, რაც
მედეას ბრაზი მკვეთრად გამოვლინდება. მაგრამ,
რეალურად იასონის ასეთი დამოკიდებულება სა
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კუთარი მოქმედებებისთვის დანაშაულის ხარის
ხის შემსუბუქებას, მოკლებას უკავშირდება და არა
მის რეალურ დამოკიდებულებას. მისი სიტყვებით,
მედეა მშვიდად უნდა იღებდეს იასონის გადაწყვე
ტილებას, რადგან მისი მოქმედების მთავარი განმ
საზღვრელი შვილების უკეთესი მომავალია, მედეას
რისხვა კი ამ მიზანს საფრთხის ქვეშ აყენებს. ამავე
დიალოგში იკვეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორი. როდესაც მედეა იასონს ეტყვის, რომ არ
იმსახურებს ასეთ დამოკიდებულებას მაშინ, რო
დესაც ყველაფერზე უარი თქვა და მისი ინტერესე
ბის სანაცვლოდ საკუთარი ინტერესები დათმო, პა
სუხად იღებს იასონის ირონიულ კომენტარს, რომ
მასთან ურთიერთობას მედეასთვის კარგის გარდა
არაფერი მოუტანია და რაც მთავარია, ის ამაღ
ლებულ კულტურას აზიარა. იასონის მცდელობა
– ყველანაირ პასუხისმგ ებლობას აარიდოს თავი
და ოჯახი პირადი ინტერესების გამო დატოვოს, მე
დეას დამცირების შეგრძნებით გამოწვეულ ბრაზს
უღვიძებს, რაც შურისძიებ ის სურვილში გადაიზრ
დება. სწორედ ამ მომენტიდან იწყებს მედეა ისეთ
მოქმედებას, რაც საკუთარ მიზანს სისრულეში მო
აყვანინებს. კრეონის გადაწყვეტილებას, გლავკეს
უსაფრთხოების გამო მედეა კორინთოდან გააძე
ვოს, ის უპირისპირებს შეწყალების მოთხოვნის სა
ფარქვეშ მოქცეულ პრაგმატულ თხოვნას – მისცეს
ერთი დღე მომზადებისთვის. რეალურად ეს პერი
ოდი მისთვის სრულიად საკმარისი აღმოჩნდება
საკუთარი შურისძიების მომზადებისა და შესრუ
ლებისთვის -  მოკლას გლავკე და კრეონი და ამ
გზით შური იძიოს იასონზე. სწორედ ამ მომენტში
იკვეთება პაზოლინის ვერსიის მრავალმხრ
 ივობა,
რომელიც უფრო კომპლექსურია, ვიდრე თავად
ევრიპიდეს ვერსიაც კი. მას შემდეგ, რაც მაყურებე
ლი ტრადიციული სიუჟეტის მიხედვით, მედეას მი
ერ მოწამლული გლავკეს და კრეონის სიკვდილის
მომსწრე ხდება, აშკარავდება, რომ ეს იყო არა რე
ალური მკვლელობა, არამედ მედეას წარმოსახვა.
პაზოლინი ერთმანეთის მიყოლებით გვაჩვენებს
გლავკესა და კრეონის სიკვდილის ორ ვერსიას,
რომელთაგან არცერთია რეალური, არამედ მე
დეას ფანტაზიის ნაყოფი აღმოჩნდება. რეალური
მკვლელობა, რომელსაც მედეა ჩაიდენს, შვილების
მკვლელობაა. წარმოსახვაში ჩადენილი მკვლე
ლობების გადააზრებისას, მედეა თითქოს ხვდება,
რომ ამ ადამიანების სიკვდილი რეალურად ვერ
ემსახურება იმ მიზანს, რისი აღსრულების სურვი
ლითაცაა მართული მისი ცნობიერ
 ება – იასონის
განადგურება და მისი ცხოვრებისა და მომავლის
ჯოჯოხეთად ქცევა. სწორედ ამის შემდეგ იღებს გა
დაწყვეტილებას გააკეთოს ის, რაც მედეას პერსო
ნაჟის აღქმაში ჩნდება სწორედ ევრიპიდეს შემდეგ.
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ევრიპიდეა პირველი, ვისთანაც მედეას შურისძი
ება შვილების მკვლელობით სრულდება და სწო
რედ ეს ვერსია უდებს საფუძველს მომავალში ამ
პერსონაჟის მითის არქეტიპულ სახეს. ანტიკური
ტრაგედიისთვის ჩვეული დასასრულიც კი, რომე
ლიც გარკვეული „ოპტიმიზმით“ უნდა ხასიათდებო
დეს და მაყურებლის ცნობიერებაში «კათარსისის»
განცდას იწვევდეს, პაზოლინის შემთხვევაში იგ
ნორირებულია. შვილების მკვლელობის შემდეგ
იასონთან დიალოგისას მედეას ბოლო სიტყვები,
ცეცხლის ალში მდგომი განრისხებული ადამიანის
ყვირილით სრულდება და ტრადიციული ტრაგედი
ის მთავარ შემადგენელ ნაწილს, უმძიმესი დასას
რულით ანაცვლებს, რომელიც ოპტიმისტური გან
წყობის შექმნისთვის არანაირ სივრცეს არ ტოვებს.
მაგრამ ამის მიუხედავად, შვილების მკვლელობის
აქტის მითოლოგიური სიმბოლიზმი, რაც საკუთარი
რეალური ღვთიური სამყაროდან მისთვის უცხო
გარემოში მოხვედრილი მედეას მშობლიურ გა
რემოში დაბრუნებას გულისხმობს, მაინც შენარ
ჩუნებულია, შესაბამისად, მისი მოქმედება აღარ
ჯდება მორალური განსჯის ველში. ეს კონტექსტი
სრულიად გამოცლილი აქვს ლარს ფონ ტრიერის
„მედეას“, რომლის დასაწყისშივე ეკრანზე ჩნდე
ბა ცნობა, რომ ფილმის სცენარი კარლ თეოდორ
დრაიერს ეკუთვნოდა. სცენარის ავტორის სახე
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ლის გაცნობის შემდეგ, შეუძლებელია მაყურებ
ლის ცნობიერ
 ებაში არ გამოიკვეთოს სინანულის
განცდა, რომ ამდენად მნიშვნელოვანმა ავტორმა
ვერ მოახერხა პროექტის ბოლომდე მიყვანა და
ეს სინანული კიდევ უფრო შეიძლება გამძაფრდეს
მას შემდეგ, რაც ტრიერისთვის დამახასიათებე
ლი სტილით გადაღებულ „მედეას“ გავეცნობით.
ტრიერის ფილმში მედეას მიერ შვილების მკვლე
ლობის ფაქტი რომ მითოლოგიური სიმბოლიზ
მისგან საკმაოდ შორსაა, სრულიად ბუნებრივია,
თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად ტრი
ერის მედეაა მითოლოგიურ საწყისებს მოშორე
ბული და რეალურად ვუყურებთ ამბავს ქალის
შესახებ, რომელიც ქმრისგან მიტოვების შემდეგ
სასოწარკვეთილი, ყოველგვარ პრაგმატულ გააზ
რებას მოწყვეტილად იღებს გადაწყვეტილებებს.
ბედისწერისგან თავისუფლად მოქმედების ასპექ
ტიც კი ტრიერთან სრულიად უგულებელყოფილია
და პერსონაჟის მოქმედება ტოვებს შთაბეჭდილე
ბას - ყველაფერი, რასაც აკეთებს, ხდება იმის გა
მო, რომ ამას მისგან სიუჟეტი მოითხოვს. თუ პაზო
ლინისთან მედეას მხრიდან შვილების მკვლელობა
სრულად მოკლებულია ადამიანობას და ამ გზით
გამოირიცხება მისი ქმედების მორალურ ასპექტში
განხილვის შესაძლებლობა, ტრიერის შემთხვევაში
შვილების მკვლელობისას მედეას ცნობიერ
 ებაში
ემოციასა და აუცილებლობას შორის დაპირისპი
რება იჩენს თავს, რომელიც სრულიად გაუგებრად
და ადამიანური ფსიქოლოგიის ლოგიკის სრული

იგნორირებით, პრაგმატული აუცილებლობის გა
მარჯვებით სრულდება. შესაბამისად, ტრიერის გა
დაწყვეტილება - მედეა ყოფილიყო ჩვეულებრივი,
თანამედროვე ადამიანი და არა მითოლოგიური,
სიმბოლისტური სახე, მედეას, როგორც შვილე
ბის მკვლელის იდენტობას ყოველგვარ შინაარსს
აცლის. ტრიერი მითოლოგიური პირველწყაროს
გან მელოდრამატულ სიუჟეტს აგებს, რის გამოც
რთულდება ზოგადად მითის ინტერპრეტაციაზე სა
უბარი. თუ პაზოლინისთვის მითოლოგიური პირ
ველწყაროს გამოყენება ერთგვარი ხერხია არა
პირდაპირი გზით ისაუბროს თანამედროვეობაზე,
ტრიერის შემთხვევაში პირველწყარო აღძრავს ბა
ნალურ სიუჟეტად გარდაქმნის სურვილს, რომლის
მიღმა ფართო კონტექსტის დაჭერა შეუძლებელია.
ვიზუალური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით კი
ფორმა მორგებულია სატელევიზიო სერიალის ეს
თეტიკას, რაც კიდევ უფრო ზედაპირულს ხდის მას
მაშინ, როდესაც პაზოლინის მედეა კონცეპტუა
ლურად მთლიანად აგებულია მითის სტრუქტურის
გააზრებასა და მორგებაზე. ტრიერის მცდელობა
- მაქსიმალურად გაეთანამედროვებინა ამბავი და
შესაბამისად ვიზუალურადაც ახალი ფორმისთვის
მიეგნო, რჩება მხოლოდ მცდელობად. მედეას მი
თი ტრიერის ხელში იქცევა განრისხებული ქალის
შურისძიებ ის ზედაპირულ ისტორიად და ამის, გა
მო საბოლოო ჯამში, მედეა ვერ ცოცხლდება კინე
მატოგრაფიულ ენაში.
თინათინ მამედოვა
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„qarTuli Teatris enciklopedia“
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; #2, #3, 2022)

რედაქციისგან: ახლებური რედაქციით გთავაზობთ უკვე გამოქვეყნებულ 3 სტატიას. ეს სიახლე კი
იმაში მდგომარეობს, რომ ვიზუალურად უფრო მეტად თვალსაჩინო იყოს ენციკლოპედიისთვის ესოდენ
დამახასიათებელი გადატვირთული ინფორმაციული მოზაიკა...
აბრამიშვილი მანანა მე
რაბის ას. (24.I.1980, ზესტაფო
ნი) – მსახიობი.
თბილ. #11 საშ. სკოლის
დამთავრების (1977) შემდეგ,
ა-მა (2003 – 07), უმაღლესი
პროფესიულ
 ი განათლება მი
იღო სთკსუ-ის სამსახიობო
ფაკ-ზე (პედ.: ქ. დოლიძე, ნ.
კვასხვაძე, რ. ჩხეიძ ე). აქტიუ
რად მონაწილეობდა სასწავ
ლო პროცესით გათვალისწი
ნებულ სტუდენტურ სპექტაკლებში: საკურსო: „იყო
და ... რა?“ (2006, შექსპირის „რომეო და ჯულიეტას“
მიხედვით, რეჟ.: ავ. ბაქრაძე და ნ. კვასხვაძე, შეას
რულა ჯულიეტას როლი), სადიპლომო – „კოლომბა“
(2007, რეჟ. რ ჩხეიძე, მთ. გმირი – კოლომბა)
უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე (2007), ა.
რუსთაველის თეატრის მსახიობი გახდა. დღემდე აქ
განსახიერ
 ებული აქვს შემდეგი როლები:
ანა ფროიდი (ე. ე. შმიტის „სტუმარი“, პრემ.
25.III.2008, რეჟ. გ. გორგოშიძე);
მანე (ფ. ქ. კროტცის „განაჩენი ჩვენს ბავშვს“,
30.X.2008, რეჟ. ლ. ჭინჭარაული);
მარი (ნ. კვინიკაძის „ამერიკა“, 30.V.2009, რეჟ.: ვ.
ფურცხვანიძე, ლ.ნოზაძე);
მეხანძრე (მ. ფრიშის „ბიდერმანი და ცეცხლის წამ
კიდებელნი“, 7.X.2009, რეჟ. რ. სტურუა);
ამალია (ნ. იორდანოვის „გონზაგოს მკვლელო
ბა“, 27.X.2009, რეჟ. გ. გოშაძე) – „... ყველა მსახიობი
ძალიან დამაჯერებლად თამაშობს მოხეტიალ
 ე მსახი
ობის „ამპლუას“... აქ ნაუცბადევად   ჰყვარობენ ერთ
მანეთს... არ ფარავენ სექსუალურ ლტოლვებს... თვით
განსწავლული... ჰორაციო - ლევან ხურცია... ყოველწა
მიერად მზადაა ეძგეროს მარინა კახიანის ელისაბედს,
ამ ხანშეპარულ სექსუალურ დიაცს... ყველაზე ახალგაზ
რდა  ამალია, მანანა აბრამიშვილი, მსუბუქად გადადის
ახალგაზრდა, „გადარეული“ ჰამლეტიდან ვერაგი კლავ
დიუსის ხელში...“ (ნ. გურაბანიძე);
სიკვდილი (ვ. ალენის „სიკვდილი“, 13.III.20, რეჟ. ვ.
ფურცხვანიძე);
ქადაგი (ვაჟა-ფშაველას „სტუმარ-მასპინძელი“,
31.III.2010, რეჟ. გ. გორგოშიძე);
გერტრუდა (შექსპირის „ჰამლეტი. com X“, 20.III.2011,
რეჟ. ლ. ხვიჩია);

ანა, კოკოლი (ი. მისიმასა და პ. ვაისის მიხედვით
– „შეშლილი სამყარო“, 22.XII.2011, რეჟ. ნ. ლიპარტე
ლიანი);
მისის ბედუინი, მოხუცი სალი (ლ. ბარტის „ოლი
ვერ!“ ჩ. დიკენსის „ოლივერ ტვისტის“ მიხედვით,
17.VI.2012, რეჟ. დ. საყვარელიძე);
გრაფის ასული ადელი (ჰ. კლაისტის „პრინცი ჰომ
ბურგი“ 26.X.2012) და
არსინოა (მოლიერის „მიზანთრ
 ოპი“, 23.XII.2014,
ორივეს რეჟ. გ. გორგოშიძე);
პირველი დედა (ლ. ბუღაძის „ლისისტრატე“,
8.XII.2015, რეჟ. დ. საყვარელიძე);
ექიმი C (ე. ე. შმიტის „სასტუმრო ორი სამყაროს
გასაყარზე“, 30.XI.2016, რეჟ. გ. თავაძე);
ანა ბე (ლ. თაბუკაშვილის „სადღაც, ცისარტყელას
მიღმა“, 22.I.2019, რეჟ.: რ. სტურუა, გ. ბრეგაძე, დ. ნი
კოლაძე);
საფრანგეთის დედოფალი („ბედი ქართლისა“,
12.III.2019, პიესის ავტ. და რეჟ. რ. სტურუა, რეჟ. ნ. ჰა
ინე-შველიძე).
ა. მონაწილეა სპექტაკლებისა:
რ. პაჩოხას „ბენიამინი“, 12.XI.2010, რეჟ.: ტ. ლეშ
ჩინსკი და ი. გოგია; ლ. ო. პრეილის „ეიფორია, რაღაც
უკეთესი მოხდება“, 20.IV.2011; 3. სოფოკლეს „ელექ
ტრას“ განახლებული დადგმა, 25.VII.2018. დამდ. რეჟ.
რ.სტურუა, რეჟ.: გ. კარანტიკანისი, ნ. ჰაინ ე-შველიძე;
„ჯადოსნური ღამე“ (ინსც ენირების ავტორები: რ. სტუ
რუა, ნ. ჰაინე-შველიძე, ნ. კანტიძე, რეჟ.: რ. სტურუა და
ნ.ჰაინე-შველიძე, 3.I.2015); „შობა ტიფლისში“ (3.I.2020,
დამდ. რეჟ. რ. სტურუა, რეჟ. ნ. ჰაინე-შველიძე.
თელავის თეატრში შესრულებული როლები:
სონა (კ. ბუაჩიძის „ეზოში ავი ძაღლია!“. 15.II.2013,
რეჟ. გ. ჩაკვეტაძე);
ევა (ჰ. ფ. კლაისტის „ვინ გატეხა ქოთანი?!“,
30.IV.2015, დამდ. რეჟ. რ. სტურუა, რეჟ. ნ. ჰაინ ე-შვე
ლიძე). საქ. თეატ. საზოგადოებამ „ვინ გატეხა ქოთა
ნი?!“ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოაცხადა წლის
(2015) საუკეთესო სცენურ ნაწარმოებად, ხოლო მი
სი მონაწილე 4 მსახიობი, მათ შორის ა., საუკეთესო
შემსრულებლად. „...მ. აბრამიშვილის ევა ჰაეროვან,
რომანტიკულ შეყვარებულად აქციეს...“ (მ. ვასაძე.);
ხანუმა (ავქ. ცაგარლის „ხანუმა“, 8.IV.2016, რეჟ. კ.
გოგიძე);
მარი (ს. კაკულიას „სახურავი“, 3.II.2017, რეჟ. ნ. ხუს
კივაძე);
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„xanuma“

დარეჯანი (ი. ჭავჭავაძის „კაცია – ადამიანი?!“,
23.III.2018, რეჟ. ლ. წულაძე;
ნუნუ ექიმი (ნ. დუმბაძის „თეთრი ბაირაღები“,
13.VI.2018, რეჟ. გ. ჩაკვეტაძის განახლებული დადგმა);
ანგელოზი (სიუჟეტის ავტ. ფ. ლელუში – „სამი ჰალ
სტუხიანი და ანგელოზი“, პიესის ავტ. და დამდ. რეჟ.
ავ. ვარსიმაშვილი. 1.XII.2019).
2013-დან, როგორც ზემოთ მიენიშნა, ა. პარალე
ლურად მუშაობ ას იწყებს ვაჟა-ფშაველას სახ. თელა
ვის სახელმწ. თეატრში და სადებიუტო სპექტაკლშივე
(„ეზოში   ავი   ძაღლია!“) სრულად წარმოაჩენს, თუ
რა დიდი სკოლა, რა მაღალი, პროფესიულ
 ი გამოც
დილება შეუძ ენია ახალგაზრდა მსახიობს სახელოვან
რუსთაველის თეატრში მხოლოდ 5 წლის მოღვაწეო
ბის შედეგად.
ალბათ, ბედმა ინება, რომ სწორედ აქ, თელავში,
და, რაც მთავარია, ისევ მაესტრ
 ო რ. სტურუას ხელ
მძღვანელობით, ა-ს ღირსეულ
 ი მონაწილეობა მი
ეღო გამორჩეულ, 2015 წლისთვის ოფიციალურად
მთელი ქართული თეატრის წლის საუკეთესო სცენურ
ნაწარმოებ ად აღიარებულ სპექტაკლშ ი („ვინ გატეხა
ქოთანი?!“ ცნობილი გერმანელი ნოველისტისა და
დრამატურგის – ჰ. ვ. კლაისტის კომედია „გატეხილი
ქოთნის“ მიხედვით. 30.IV.2015, რეჟ. რ. სტურუა, ნ. ჰაი
ნე-შველიძე, მხატ. შველიძე, ქორეოგრაფი ც. ჩოლო
ყაშვილი).
პრესა იმთავითვე დიდი ინტერესით შეხვდა სპექ
ტაკლს. რეჟისორებმა „სპექტაკლს რენესანსური ჟღე
რადობა მისცეს, შექსპირის, რაბლეს, ბრეხტისა და
არისტოფანეს ინტონაციები შეიტანეს და საკარნავალო
საწყისი გააძლიერეს...“ (თ. ბოკუჩავა). თეატრმცოდნე
მ. ვასაძემ კი საგანგებოდ გამოჰყო თელაველი მსა
ხიობების პროფესიონ ალიზმი, რაკი მათ პირველად
იმუშავეს რ. სტურუასთნ და ნ. ჰაინე-შველიძესთან,
როგორც რეჟისორებთან, მაგრამ არაჩვეულ
 ებრივად

აუღეს ალღო მათ ხელწერას,
ზუსტად გაიგეს დასმული ამო
ცანები და განახორციელეს
თავიანთი პერსონაჟები...
განსაკუთრებულად წარმა
ტებული აღმოჩნდა ა-სათვის
მორიგი სპექტაკლი, მორიგი
მთ. როლი თელავის თეატრში
– ავქ. ცაგარლის საქვეყნოდ
აღიარებული, თუნდაც ამავე
სცენაზე არაერთგზ ის დად
გმული, „ხანუმა“, სრულიად
ახლებურად, მოდერნიზებუ
ლი ინტერპრეტაციით რომ წა
რუდგინა მაყურებელს რეჟ. კ.
გოგიძემ და მთ. როლი (ხანუ
მა) ა-ს შესთავაზა. ახლებურ
გააზრებაში, ცხადია, უპირვე
ლეს ყოვლისა, დრამატურგია
იგულისხმება და რეჟისორუ
ლი ხედვაც.
როგორც თეატრმცოდნე ლ.
ჩხარტიშვილი მიუთითებს, „მოულოდნელობით სავსე
და შოკის მომგვრელიც... თელავის თეატრის ვერსიაში
ხანუმა თანამედროვე   ძლიერი, გავლენიანი და სექ
სუალური ქალია, რომელიც არა ანგარებით, არამედ
წრფელი სიყვარულის მხარდაჭერის მიზნით ეხმარება
ახალგაზრდა წყვილს ჯვრისწერაში... ამ ინტერპრეტა
ციაში ხანუმა ცალკე პლანეტაა, რომელიც ტრადიციებში
ჩაიკარგა,  ხოლო ხანუმამ დროს აუწყო ფეხი. ამიტომ ის
პროგრესულად მოაზროვნეა და წინააღმდეგობის მიუ
ხედავად, რომელიც მას საზოგადოებისგან ხვდება, აღ
წევს მიზანს, ისე, რომ არავის აზარალებს“.
ყოველივე ეს კი, კრიტიკის ასეთი, ჯანსაღი, პო
ზიტიური შეფასება შესანიშნავად ესადაგება კ. მარ
ჯანიშვილის ცნობილ ფორმულას ხელოვნების რაო
ბაზე: „ხელოვნების დანიშნულება სულ უბრალო რამ
არის – მიანიჭოს ადამიანს ესთეტიური სიამოვნება და
შთაბეროს სულიერი მხნეობა“.
ცხადია, ამას უნდა ეყრდნობოდეს რეცენზენტიც,
როცა წერს, რომ „თელავის თეატრის „ხანუმა“ მაყურე
ბელს ავიწყებდა პრობლემებს, პოზიტიურად განაწყობ
და ცხოვრებისადმი და უჩენდა რწმენას სიცოცხლისად
მი და იმედს – უკეთესი მომავლისადმი“.
აი, სწორედ ასეთი იყო ა-ის ხანუმა, რაც მას დიდ
ფილოსოფიურ სიღრმეს ანიჭებს.
ტრადიციული დრამატურგიის კიდევ ერთ, შეიძ
ლება ითქვ ას, „ხანუმასავით“ სუპერმოდერნიზებულ
ინტერპრეტაციაში მოუწია მონაწილეობა ა-ს, როცა
რეჟ. ლ. წულაძემ თელავში ი. ჭავჭავაძის პროზაულ
 ი
შედევრი „კაცია – ადამიან ი?!“ დადგა და ა-მა და
რეჯანის მთავარი როლი შეასრულა. „სულ სხვა „კა
ცია – ადამიან ი?!“ – ასე დაას ათაურა თეატრმ ოცდნე
ლ. ჩხარტიშვილმა თავისი ბლოგი და საფუძვლიანა
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დაც განმარტა, რაში მდგომარეობდა ეს სიახლე: „ლ.
წულაძე სიკეთის მაძიებელი რეჟისორია, გაურბის ადა
მიანების ნეგატიურ მხარეებს და ცდილობს ისინი მხო
ლოდ დადებით კუთხით გვაჩვენოს,   უფრო სწორად,  
ყურადღება დადებით მხარეებზე გაამახვილოს, უარყო
ფითს კი იუმორის თვალით შეხედოს, თითქოს ეს უმნიშ
ვნელო პრობლემაა. მთავარია, რომ ამ ადამიანებს სიყ
ვარული, თანაც შესაშური სიყვარული და ერთმანეთის
ერთგულება შეუძლიათ...“  
რა თქმა უნდა, ტრადიციულ გმირთა ასეთი ახლე
ბური გააზრება სრულიად მოულოდნელი იყო მაყუ
რებლისთვის, მაგრამ ნიჭიერმა რეჟისორმა დამა
ჯერებლად მოგვითხრო ღმერთისგან განწირული
ცოლ-ქმრის, მართლაც, სევდიანი ამბავი და ეს არის
მთავარი.
ლიტ.: კ ვ ი ნ ი კ ა ძ ე ნ., ამერიკა (პიესა), ჟ. „ჩვენი მწერ
ლობა“, 1.V.2009; კ ი კ ნ ა ვ ე ლ ი ძ ე თ., რეჟისორზე დადებული
ფსონი, გ. “24 საათი“, 2.IV.2010; ქ უ თ ა თ ე ლ ა ძ ე თ., სტუმარ
-მასპინძლობის ტრაგიკული რიტუალი, ჟ. „თ. და ცხ.“, 2010,
#3; ბ უ ხ რ ი კ ი ძ ე დ., სიკვდილის როკვა, ჟ. „ლიბერალი“ ან
„ცხელი შოკოლადი“ 28.VII.2010; გ უ რ ა ბ ა ნ ი ძ ე ნ., „მე ძა
ლიან კეთილი კაცი ვარ, მაგრამ ისეთი დრო დადგა, რომ
სახლში ვერავის შემოვუშვებ“ (წიგნიდან: „ევროპული დრა
მატურგია რუსთაველის თეატრის სცენაზე“, თბ., 2012, გვ. 427438); მ ი ს ი ვ ე , „გიჟები ყველგან არიან, საგიჟეთშიც კი“ (იქვე,
სპექტაკლზე – „გონზალოს მკვლელობა“, გვ. 434-438; დღეს
ბევრს არაფერი გაეგება თეატრის (ა-ის ინტერვიუ), გ. „ყველა
სიახლე“, 10.III.2011; ვასაძე მ., ორი სპექტაკლის თაობაზე („შევ
ხვდებით ჰააგაში“), ჟ. „თ. და ცხ.“, 2015, #3; ბ ო კ უ ჩ ა ვ ა თ.,
რეგიონული თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი,
ჟ, „თ. და ცხ.“, 2015, #4 ჩ ხ ა რ ტ ი შ ვ ი ლ ი ლ., მოდერნიზებუ
ლი ხანუმა, შოკისმომგვრელი იმიჯით, ლაშა ჩხარტიშვილის
ბლოგი, 27.X.2016; მ ი ს ი ვ ე , სულ სხვა „კაცია – ადამიან ი?!“,
24.III.2018 (ბლოგი); კ უ პ ა ტ ა ძ ე ნ., „ვინ გატეხა ქოთანი?“, ჟ.
„ამერიმერი“, 2018, #1-2; ჩ ხ ა რ ტ ი შ ვ ი ლ ი ლ., 258 წლის თე
ლავის თეატრი, თბ., 2019.
					

გ. დ.

ალიბეგაშვილი ლელა
როდენის ას. (30.X.1962, თბი
ლისი) მსახიობი.
თბილისის #60 საშ. სკო
ლის სამი კლასის შემდეგ,
სწავლა პარალელურად გა
აგრძ ელა თბილ. სახელმწ.
ქორეოგრ. სასწ-ში (პედ-ბი:
ვ. მეტრეველი, ნ. დიდებული
ძე, თ. ვიხოდცევა), რომელიც
1980 დაამთავრა. ამავე დროს, ფორტეპიანოს სრული
კურსი გაია რა თბილ. #13 მუსიკალურ სკოლაში.
უმაღლესი პროფესიული სამსახიობო განათლე
ბის მისაღებად სკოლის მერხიდანვე ალალად მია
შურა სსთი-ს, მაგრამ მოხდა არცთუ ისე უჩვეულო
კურიოზი ნამდვილი ტალანტების ცხოვრებაში – პირ
ველ წელს არ მიიღ
 ეს: „...არავინ გამიწია პროტექცია
და არ ამიყვანეს... იმ წელს აყვანილი 12 მსახიობიდან,
დღეს მხოლოდ ერთი თამაშობს“… – იგონებდა შემდ
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გომში ა. (რ. შატაკიშვილის სტატიიდან). ამიტომაც
აქ სწავლობდა 1986-90. მისი პედაგოგი იყო ლილი
იოსელიანი, რომლის ხელმძღვანელობითაც წარმა
ტებით გამოვიდა სტუდენტურ სპექტაკლებში: საკურ
სო – შექსპირის „ქარიშხალი“ (არიელის როლი), სა
დიპლომო – შ. შამანიძის „ღია შუშაბანდი“ (მაგდა).
შემოქმედებითი წრთობის თვალსაზისით, მეორ
 ე
კურსელ ა-თვის მეტად მნიშვნელოვანი გამოცდილე
ბა იყო, რომ ს. ფარაჯანოვმა, რომელიც აღაფრთო
ვანა მისმა აქტიორულმა მონაცემებმა, ზედიზედ ორ
ფილმში გადაიღო. ესენია: „ამბავი სურამის ციხისა“
დ. ჭონქაძის მოთხრობისა და ხალხური ლექსის –
„დედის ტირილის“ მიხედვით, რეჟ.: დოდო აბაშიძე
და ს. ფარაჯანოვი (1984) და ისევ ს. ფარაჯანოვის, ამ
ჯერად, დოკ. ფილმი – „არაბესკები ფიროსმანის თე
მაზე“ (1985). თემატური სიზუსტისთვის, უპრიანია აქვე
გავიხსენოთ ნ. ხატისკაცის ფილმი „სიბრძე სიცრუის ა“
(1991), რომელსაც საფუძვლად დაედო ს.ს. ორბელი
ანის ამავე სახელწოდების ცნობილი თხზულება და
რომელშიც ა. ორ როლს (მოცეკვავე გოგონა, თხა)
თამაშობს. ცხადია, ლ. იოსელიანისა და ს. ფარაჯანო
ვის შეგირდობა ა-სთ
 ვის იქცა დიდ სკოლად, რომლის
ხვავრიელ ნაყოფს, უნაზესი ქალური ხიბლითა და
ღირსებით დამშვენებულს, უკვე სამი ათეული წელია
იმკის მადლიერი მაყურებელი.
ინსტიტუტის დამთავრებისთანავე, ფარაჯანოვის
უტყუარ
 ი ალღოთი ფრთაშესხმულ ა-ს, სულაც არ
გასჭირვებია თამამად შეეღო სახელოვანი რუსთა
ველის თეატრის კარი და მაყურებლისა და პრესის
განსაკუთრებული ყურადღება უმალ მოეპოვებინა.
თანამედროვე მკითხველს, ცხადია, ტრივიალურად
შეიძლება მოეჩვენოს ასეთი ზოგადი შეფასება, მაგ
რამ, საბედნიეროდ, პერიოდიკამ ისიც შემოგვინა
ხა, თუ ა-ს წარმატებულ დებიუტში („მერი პოპინსი“,
1987), ხალას ნიჭიერებასთან ერთად, რა აშკარად
გამოიკვეთა ნებისმიერი მსახიობისთვის ესოდენ სა
სურველი პლასტიკურ-ვოკალური მონაცემებიც. უფ
რო მეტიც, პირდაპირ გამოითქვა შორსმჭ ვრ
 ეტელუ
რი ვარაუდი: „ვფიქრობთ, ამ ახალგაზრდა მსახიობის
მონაცემები უპასუხებს მიუზიკლისთვის აუცილებელ
მოთხოვნებს“ (ლ. წიფურია).
მომდევნო, ანუ რიგით მეორე სპექტაკლი („სამმაგი
სიყვარული“, 1988) ნამდვილ ღვთის წყალობად იქ
ცა ა-სთ
 ვის: შემოქმედებითად იგი პირველად შეხვ
და და სამუდამოდაც დაუკავშირდა აღიარებულ მა
ესტროს – რ. სტურუას. ცნობილია, რომ სწორედ ამ
უკანასკნ ელის ერთ-ერთმ ა შედევრმ ა („კავკასიური
ცარცის წრე“) შეაცვლ
 ევინა 12 წლის ა-ს სამომავლო
გეგმები („...ჩემი ბავშვობის სიყვარული – ბალეტი იყო.
თითქოს უკვე არჩეული მქონდა გზა, მაგრამ სადღაც
მე-7–8 კლასში მივხვდი, რომ მხოლოდ ცეკვით, პლას
ტიკით ვერ გამოვხატავდი საკუთარ თავს და სიტყვა
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მჭირდებოდა...“). ასე რომ, მაესტრო რ. სტურუას ამ

შეხვედრამდეც ჰქონდა შესრულებული თავისი, რო
გორც ვხედავთ, გადამწყვეტი როლი მომავალი მსა
ხიობის ცხოვრებაში, ახლა პრაქტიკულად გადაეშალა
მას საოცნებო ჯადოსნური სამყარო: ა. „შესანიშნავად
გრძნობს თავის სხეულს, უტყუარად აგნებს ყველა
ზე მომგებიან ხერხს თავისი მედიდური მშვენებისა და
დინჯი, თავდაფასებული ღირსების სადემონსტრაცი
ოდ... ქართულმა სიდარბაისლემ მის მოძრაობას თავ
დაჯერებული მედიდურობა შესძინა, ქალურმა ღირსე
ბის გრძნობამ ამპარტავნობა მიანიჭა“ (თ. ბოკუჩავა).
უაღრესად ნაყოფიერად წარიმართა ამ ბრწყინვა
ლე ტანდემის შემდგომი შემოქმედებითი თანამშრომ
ლობა – მომდევნო 6 წლის განმავლობაში ზედიზედ
განხორციელდა 7 ჩინებული სპექტაკლი („საშობაო
სიზმარი“, „ცხოვრება სიზმარია“, „მაკბეტი“, „მერე რა,
რომ სველია, სველი იასამანი“, „შობის მეთორმეტე ღა
მე, ანუ, როგორც გენებოთ“, „ვანილის მოტკბო, სევდი
ანი სურნელი“), მაგრამ, გადაუჭ არბებლად უნდა ით
ქვას, ლეგენდარულად მაინც იქცა „მარია კალასი.
გაკვეთილი“, რომელიც ჩვენი დროის უპირველესი
საოპ ერო მომღერლის, ღვთაებრივი (როგორც სი
ცოცხლეშივე უწოდებდნენ) მარია კალასის ხსოვნას
მიეძღვნ ა. აღიარება იყო საყოველთაო – პრესაში
გაჩნდა, არც მეტი, არც ნაკლები, „ოდა მაესტროს და
მის უდიდებულესობა – მსახიობს“. თუმცა მხოლოდ
სათაური როდი იყო ასე აღმატებული, არამედ საერ
თო შეფასებაც, რომ შეიქმნა რუსთაველის თეატრის
„მორიგი შედევრი, რომელიც თამამად დაუდგება გვერ
დით „კავკასიურს“, „რიჩარდს“, „ყვარყვარეს“ (ი. ჭუმბუ
რიძე).
წარმატებული აღმოჩნდ
 ა თანამშრომლობა სხვა
რეჟისორებთანაც და ა-მა საბოლოოდ დაიკვიდრა
სახელგანთქმული რუსთაველის თეატრის წამყვ ანი
მსახიობის სახელი.
ახლა გთავაზობთ ა-ს თეატრალური როლების,
ერთი შეხედვით, მხოლოდ სიას (გნებავთ, შემოქმე
დებითი ანკეტა დავარქვათ ამას), მაგრამ, ტრადი
ციულად მჭლე და მშრალი რომ არ გამოგვივიდეს
ენციკლოპედიის სპეციფიკური არტახებით ისედაც
მჭიდროდ შემოსალტული გვარების, სახელებისა და
თარიღების ეს ჩვეულებრივი ნუსხა, შევეცადეთ შეგ
ვექმნა თავისებური საინფორმაციო მოზაიკ ა და ისე
თი ფერებითაც დაგვემშვენებინა იგი, როგორიცაა,
ვთქვათ, მკვლევართა უკვე გამოქვეყნებული და, რაც
მთავარია, საინტერესო ნააზრევი თუ თვით ა-ს ემო
ციური და გულწრფელი შეფასებები (ცხადია, ციტა
ტების სახით). ყოველივე ეს (ნიმუშები უკვე იხილეთ
წინამდებარე სტატიის მე-4–5 აბზაცებში) უდავოდ
შეუწყობს ხელს, რომ მკითხველის ცნობიერ
 ებაში
თანდათანობით აიკინძოს ერთობ დამახასიათებელი
შტრიხები რუსთაველის თეატრის კიდევ ერთი შესა
ნიშნავი მსახიობ ის შემოქმედებითი პორტრ
 ეტის გა
მოსაძერწად.

ბუნებრივია, ეს სია არც შეიძლება იყოს სრული,
რადგანაც ასეთი სახით მხოლოდ ახლა გამოგვაქვს
მკითხველის წინაშე და, ამდენად, იმედია, თანდა
თანობით შეივსება და დაიხვეწება – „პირველი ქარ
თული თეატრალური ენციკლოპედიის“ საგაზეთო
ვარიანტის გამოქვეყნებას ჩვენი უნივერსიტეტის ყო
ველთვიურ გაზეთ „დურუჯში“ სწორედ ეს აზრი ჰქონ
და:
ჯეინი (პ. ტრავერსის „მერი პოპინსი“, 7.VI.1987, რეჟ.
ნ. ხატისკაცი);
მათიკო (აკ. წერეთლის „სამგვარი სიყვარული“,
1.XI.1988, რეჟ. ლ. ბურბუთაშვილი, დადგმის ხელმძ ღ
ვანელი – რ. სტურუა);
მაგდა (ვ. სიხარულიძის „გარეუბნის მარტოსახლი“,
20.I.1990, რეჟ. გ. სიხარულიძე);
ცვირი (მ. ჯავახიშვილის „კვაჭი კვაჭანტირაძე“,
27.V.1990, რეჟ. ავ. ვარსიმაშვილი);
სარძლო (ფ. გარსია ლორკას „სისხლიანი ქორ
წილი“, 4.XII, 1990, რეჟ.: მ. სვირავა, ლ. წულაძე) –
„დამწყებმა მსახიობმა შესანიშნავი როლი მიიღო შესა
ნიშნავ პიესაში – სარძლო... საბოლოოდ კი – ლანძღვა
კრიტიკისაგან...“ – ა-ს აღიარება (რ. შატაკიშვილის მით.
სტატიიდან);
ფეფელო (მ. ჯავახიშვილის „მუსუსი“, 1.V.1992, რეჟ.
გ. ჟორდანია) – „ანცი, გიჟმაჟი და თხელი ფეფელო...
შავი ქლიავის ოდენა თვალებით, სადაც უწინდებურად
ერთად ჩაწნილიყო ვნების ელვა, ქალური ჟინი, ცუღ
ლუტობა და სიხარული...“ – მწერლის ეს სიტყვები გაგ
ვახსენდება ლ. ალიბეგაშვილის ფეფელოს ხილვისას,
იმდენად ღრმად გრძნობს მსახიობი პერსონაჟის ბუ
ნებას, მისი ხასიათის თავისებურებებს. თამაშის დახ
ვეწილი, სწრაფად ცვალებადი მანერა, სცენური ხიბლი,
მუსიკალობა და ხატოვანი პლასტიკა, მის გმირს განსა
კუთრებულ მიმზიდველობას ანიჭებს. ბავშვივით ჭირვე
ული, თავნება და გულმხიარ
 ული, რომელსაც ჯერ კიდევ
ბოლომდე ვერ გაუცნობიერებია მასში აღმოცენებული
გრძნობა, უცებ გარდაიქმნ ება მოსიყვარულე არსებად“
(ნ. დავითაშვილი);
საშობაო სული ლილიენი (ჩ. დიკენსის „საშობაო
სიზმარი“, 13.II.1993, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო.
ეგაძე, სთს პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრუ
ლებისთვის, 1994): „ლილიენი ჩემი საყვარელი გმირია.
მან, მართლაც, ბევრი რამ შემძინა და საოცარი სიხა
რული მომიტანა“ – აღიარ
 ა ა-მა პრესაში (ჟ. „ომეგა“,
2000, #2), რ. შატაკიშვილთან საუბარში კი უფრო მეტი
გაგვიმხილა: „ესაა ჩემი ყველაზე უკეთ ნათამაშები რო
ლი... 1994 წელი იყო, საშინელი პერიოდი, ვიყინებოდით,
მე და კ. საკანდელიძე ცხვირ-პირიდან დრაკონებივით
ვუშვებდით ორთქლს. ხანდახან სიცივისაგან ვიკეცე
ბოდი, მაგრამ ეს იყო დიდებული რეპეტიციები, თავისი
განცდებით, კონფლიქტებით. თავიდან სულ სხვაგვარი
ტიპი უნდა მეთამაშა, მაგრამ შემოვიდა რ. სტურუა და
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ან მძიმე პერიოდი, სიცოცხლე რომ გვინდოდა,
მაშინო“ – ა-ს მოგონება რ. შატაკიშვილის მით.
სტატიიდან);

`maria kalasi. gakveTili~
სულ სხვა რამ შემომთავაზა, შემომთავაზა ორი სიტყ
ვით – იყოს ბებერი და შეუყვარდეს... უკვე სულ სხვა
ხასიათი იყო... ლილიენმა განმაცდევინა არაჩვეულებ
რივი გრძნობები. ლილიენს უყვარდა ყველა, არავინ
არ სძულდა... რომ არა რ. სტურუა, ლილიენი ასეთი არ
იქნებოდა... სტურუამ შექმნა ახალი ნაწარმოებ ი. ეს იყო
სტურუას პიესა დიკენსის მოტივებზე... ლილიენს როცა
ვთამაშობდი, მიყვარდა მთელი სამყარო. ეს ისეთი ბედ
ნიერება იყო, რომ ამას ვერ დავუვიწყებ რ. სტურუას...“
არც პრესას შეურცხვენია თავი: „განსაკუთრებული
მომხიბვლელობით გამოირჩევა სპექტაკლში საშობაო
დღის სული, ჰაეროვანი ლილიენი. ლ. ალიბეგაშვილის
ლილიენი ბალერინას გამჭვირვალე სამოსში გამოწყო
ბილი, თმაშევერცხლილი, ასაკისაგან ძალაგამოცლი
ლი, მაგრამ იშვიათი ქალური სინარნარითა და სისპეტა
კით აღბეჭდილი ნაზი არსებაა...“ (ნ. მაჭავარიანი);

ინფანტა ესტრელია (კალდერონ დე ლა ბარკას
„ცხოვრება სიზმარია“, პრემიერ
 ა სევილიაში, ლოპე
დე ვეგას თეატრში – 22.VII.1992, თბილისში – 2.IV.1993,
რეჟ. რ. სტურუა);
მოსწავლე „იაკობის სახარება“ (ი. გოგებაშვილის
„დედა ენის“ მიხედვით, 27.IX.1994, ავტ. და რეჟ. რ.
სტურუა);
ლედი მაკდაფი (შექსპირის „მაკბეტი“, 1995, რეჟ. რ.
სტურუა, გრან-პრი „ოქროს ნიღაბი“ რუსთავის საერ
თაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე, 1996;
შპრეხმაისტერი (გ. ბიუხნერის „ვოიცეკი“, 30.III.1994,
რეჟ. ლ. წულაძე);
ნია (ლ. თაბუკაშვილის „მერე რა, რომ სველია,
სველი იასამანი“...“, 26.II.1997, რეჟ. რ. სტურუა, დ. ხინი
კაძე), პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულები
სათვის, 1997, რუსთავის საერთაშორისო ფესტივალის
(„ოქროს ნიღაბი“) პრიზი, 1998 – „რაც არ უნდა თქვან,
„იასამანი“ მაინც საეტაპო სპექტაკლი იყო. რამდენჯერ
გამაჩერა მაყურებელმა, თქვენ გადაგვატანინეთ ძალი
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უცნობი (ჟ. ბიზეს „კარმენი“ თბილისი სა
ოპერო თეატრში, 16.V.1999, რეჟ. რ. სტურუა,
დირიჟორი ჯ. კახიძე) – დრამის მსახიობი
რომ ოპერაში გამოდის, ცხადია, აქ საჭი
როა დამატებითი ინფორმაცია-განმარტება.
საბედნიეროდ, ამას თვით ა. გვთავაზობს:
„ეს იყო უსიტყვო მთავარი როლი და ამ თავ
ლსაზრისით მეტად საინტერესო. ვთამაშობდი
ბედისწერას, ოღონდ ამ სიტყვის არაფატალუ
რი გაგებით – იგულისხმება შემოქმედის თა
ნამდევი სული, რომელიც რას უმზადებს მას,
არავინ იცის“ (ჟ. „ომეგა“, 2000, #2). ზოგადად,
ასე აიხსნება ხსენებული „უსიტყვო მთავა
რი როლი“, რომელიც ბიზეს აღიარ
 ებულ
„კარმენს“ მხოლოდ გასული საუკუნის მი
წურულს (1999) შეემატა და მისი მოვალეობა
ერთადერთი რამ გახლდათ – სადაც არ უნდა გამოჩე
ნილიყო ახლებურ „კარმენში“ მთ. როლის შემსრუ
ლებელი, მის შორიახლოს უმალ აესვეტებოდა ა-ის
უცნობი-ბედისწერა, ვითარცა კარმენის „თანამდევი
სული“, აჩრდილი თუ ანარეკლი, გინდ ბალეტი დაარ
ქვით ამას და გინდა – პანტომიმა... ცხადია, ეს სიახლე
დიდი მაესტროს – რ. სტურუას პიკანტური საჩუქარი
იყო თავისი საამ აყო შეგირდისადმი, რომელსაც, რა
დასამალია, მიუხედავად დრამაში დიდი წარმატებე
ბისა, ცალი თვალი მაინც პირველი სიყვარულისაკენ
– ბალეტისაკენ ეჭირა;
მერი (ი. სამსონაძის „ვანილის ტკბილი, სევდიანი
სურნელი“, 1.VIII.2006, რეჟ.: რ. სტურუა, ა. ენუქიძე);
გორტენზია (ფ. მარსოს „კვერცხი“, 3.VII.2008, რეჟ.
ს. მრევლიშვილი);
პრიმო ლევი („ვარდილი სხეულები“ 1.XII.2009,
დრამ. და რეჟ. ჯონათან ლევი, მხატ. თ. ნინუა, მსახიო
ბები: თ. დოლიძე, ლ. ალიბეგაშვილი, მუსიკოსები: ლ.
მჭედლიშვილი, ქ. შანიძე, ნ. გვრიტიშვილი): ეს სპექ
ტაკლი დაიდგა 5.IX.2008, მან მოიარა ინგლისი, იტა
ლია, აშშ და სხვ. ავტორის, ამერიკელი მწერლის ჯ.
ლევის განმარტება: „პიესა არის ორ მეცნიერზე. პირვე
ლია გალილეო გალილეი, მეორე – პრიმო ლევი. ისინი
ერთად წარმოვიდგინე რომში, ერთ- ერთ კაფეში... არა
და გალილეი XVII ს. მოღვაწეობდა, პ. ლევი კი – XX ს-ში...
მართალია, ისინი სხვადასხვა მიზეზით გაასამართლეს...
მაგრამ ეძებდნენ სიმართლეს და მის დამტკიცებას ცდი
ლობდნენ, რის გამოც ცხოვრებასთან ჭიდილი უწევთ...
საქართველოში შევხვდი ორ არაჩვეულებრივ მსახი
ობს: თ. დოლიძესა და ლ. ალიბეგაშვილს... აქ მიამბეს
იმაზე, რაც თბილისში 1992–93  ხდებოდა და გადავწყვი
ტე პიესის მოქმედება სწორედ ამ პერიოდში გადმომე
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ტანა. სპექტაკლში შეხვდებით პერსონაჟებს, რომლებიც
თავშესაფარს ეძებენ და შემთხვევით თეატრში მოხვდე
ბიან. დაძინების წინ წაიკითხავენ გალილეოსა და ლე
ვის ბიოგრაფიებს და გამოღვიძებულნი მეცნიერ
 ებად
გარდაიქმნ ებიან... მათ გვერდით კიდევ სამი მუსიკოსი
იმყოფება. ისინი მიხვდებიან, რომ მხოლოდ ერთად
ყოფნით გადარჩებიან. რატომ ქალი მსახიობები? რო
ცა თათულისა და ლელას შევხვდი, ცხადი გახდა, რომ
ისინი უჩვეულოდ ნიჭიერები არიან და მათთან მუშაობა
მომინდა, მითუფრო, რომ ამ სპექტაკლში დასმული სა
კითხი, მამაკაცების მსგავსად, ქალებსაც ეხებათ...“;

1988, #6; ტ უ რ ი ა შ ვ ი ლ ი მ., „სისხლიანი ქორწილი“, ჟ. „თ.
და ცხ.“, 1991, #4; დ ა ვ ი თ ა შ ვ ი ლ ი ნ., „სიყვარულო, ძალ
სა შენსა!“ („მუსუსი“), ჟ. „ხელოვნება“, 1992, #9–10; ჭ ი ა ბ ე 
რ ა შ ვ ი ლ ი ზ., რუსთაველის თეატრში მოეწყო სპექტაკლის
პრემიერა („ცხოვრება სიზმარია“), გ. „რეზ.“, 7.IV.1993; მ ა ჭ ა 
ვ ა რ ი ა ნ ი ნ., „საშობაო სიზმარი“, ჟ. „თ. და ცხ.“, 1993, #3;
ხ ე თ ა გ უ რ ი ლ., ბიუხნერს ბედი არ წყალობს, ჟ. „თ. და ცხ.“,
1994, #5–6; შ ვ ე ლ ი ძ ე გ., „მაკბეტი“ რუსთაველის თეატრშ ი,
ჟ. „თ. და ცხ.“, 1996, #1–2; ძ ი გ უ ა ვ., „მერე რა, რომ სველია,
სველი იასამანი“, გ. „სრ“, 15.II.1997; თ ე ვ ზ ა ძ ე მ., ვარიაციე
ბი თემაზე ანუ „ლელო, ლელო, საქართველო“, ჟ. „თ. და ცხ.“,
1997, 2–3; „მაშინ შენი თვალები არ იქნება ბოროტი და იქნები,
როგორც ბავშვ ი“, გ. „რეზ.“, 24.VI.2000; მ ა ი ს უ რ ა ძ ე მ., სცე
ნაზე განცდილი ბედნიერება, ჟ. „ომეგა“, 2000, #2; უ რ უ შ ა ძ ე
პ., რობერტ სტურუას „მაკბეტი“, ჟ. „ხელ-ბა“, 2001, #3–4; ჩ უ 
ბ ი ნ ი ძ ე მ., მოკლე შინაარსი („როგორც გენებოთ, ანუ შობის
მეთორმეტე ღამე“), ჟ. „არილი“, 2001, #6; ვინ გაუწია რობერტ
სტურუასთან რეკომენდაცია მსახიობ ლელა ალიბეგაშვილს?
(ჟ. „რეიტინგი“, 26.V.2008, #21; ო მ ა ნ ი ძ ე ც., ერთი ნივთის
ისტორია (ალიბეგაშვილისთვის ს. ფარაჯანოვის ნაჩუქარ ნივ
თებს წარმატება მოაქვს), იქვე, 2008, #42; „ვინ ვინ არის სა
ქართველოში“, თბ. 2009; ხ ო შ ტ ა რ ი ა ლ., შ უ ბ ა შ ვ ი ლ ი ა.,
ქართული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმების ფილმოგ
რაფია, თბ., 2010; „რ. სტურუა ჩვენთვის ისევ სამხატვრ
 ო ხელ
მძღვანელია“, ჟ. „სარკე“, 2011, #36; ა-ის ინტერ.: ჟ. „ეპიზოდი“,
2012; „თეატრი „ხალტურას“ ვერ იტანს“ (თუ უზნეობას თავის
სახელს არ უწოდებ, სცენიდან სათქმ ელი როგორღა უნდა
თქვა?!“), გ. „ყველა სიახლე“, 21.III.2012; „მსახიობის ცხოვრე
ბა ყოველთვ ის საზოგადოებ ის ხელისგულზეა“, გ. „ყველა სი
ახლე, 19.XII.2012; „ლელა ალიბეგაშვილი დოსტოევსკის თავის
ახლობლად მიიჩნევს“, ჟ. „რეიტინგი“, 2013, #36–37; ჭ უ მ ბ უ 

მარია კალასი (ტ. მაკნელის „მარია კალასი. გაკვე
თილი“, 2013, რეჟ. რ. სტურუა) – ერთ წელიწადში (2014)
ორი პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულები
სათვის და თეატრალური პრემია „დურუჯი“ – „როცა
ლელა ალიბეგაშვილის კალასს ვუცქერთ, შეიძლება
გავიხსენოთ სწორედ მსუყე, არტისტული ფერებითა და
ვნებებით გამორჩეული ზ. კვერენჩხილაძე... საათნახევ
რიანი სპექტაკლი მელომანებისთვის ნამდვილი სულის
მოთქმაა – ჟღერს ბეთხოვენი, ბელინი, ვერდი, ყანჩე
ლი...“ (დ. ბუცხრიკიძე, ჟ. „საქ. რკინიგზა“, 2014, #3).
ა-ის აღიარება: „არის თვისებები, რომელშიც მე და კა
ლასი ერთმანეთს ვგავართ. ის ხშირად იყო პირდაპირი
საკუთარი თავის საზიანოდ. შეცდომებშიც გულწრფელი
იყო. ვერაგი არ ყოფილა, მას კი ბევრი ეპარებოდა ზურ
გიდან... მე და კალასი არ ვგავართ ერთმანეთს მამაკაც
თან დამოკიდებულებაში – ჩემთვის
გასაკვირია, როგორ გახდა მამაკაცის
მონა... (დ. ბუცხრიკიძის მით. სტატიი
დან);
ანა ბე (ლ. თაბუკაშვილის „სადღაც
ცისარტყელას მიღმა“, 16.I.2017, რეჟ.:
რ. სტურუა, გ. ბრეგაძე, დ. ნიკოლა
ძე): „თვალს ადევნებ ლელა ალიბე
გაშვილის პერსონაჟს და ფიქრობ:
ასეთი ადამიანი ჩვენს ულმობელ
დროში არ უნდა დაბადებულიყო...
ლელა ალიბეგაშვილის ყოველი მოძ
რაობა, ჟესტი, ბალერინას სიმსუბუქი
თა და ჰაეროვნებითაა აღვსილი. მისი
მიმიკა კი პერსონაჟის მრავალმხრივ
შინაგან სამყაროს გამოხატავს...“ (მ.
ვასაძე).
ახლახან, ქართული თეატრის
დღესთან დაკავშირებით (14.I.2021),
`mere ra, rom svelia, sveli iasamani~
iasamani
ა-ს, მ. ჯანაშიასთან და თ. მამულაშ
ვილთან ერთად, მიენიჭა ვერიკო ანჯაფარიძის სახე რ ი ძ ე ი., ოდა მაესტროს და მის უდიდებულესობა – მსახიობს
გ. „სრ“, 26.VI.2013; ბ უ ხ რ ი კ ი ძ ე დ., დივა „ფაბრიკაში“ მიდის
ლობის პრემია, რომელიც, როგორც ცნობილია, სამ (რ. სტურუა ახალ „გაკვეთილს“ მარია კალასის დახმარებით
წელიწადში ერთხელ გაიცემა.
ატარებს...), ჟ. „ცხელი შიკოლადი“, 2013, #94; „ლელა ალიბე
თხზ.: ლოცვამ, ღვთის მადლმა დაგვიფარა, გ. „სრ“,
30.XI.2003;
ლიტ.: სცენაზეა „მერი პოპინსი“, გ. „თბ.“, 9.VI.1987; წ ი 
ფ უ რ ი ა ლ., „მერი პოპინსი“, გ. „სახ. გან-ბა“, 7.X.1987; ბ ო 
კ უ ჩ ა ვ ა თ., „სამგვარი სიყვარული“, ჟ. „თეატ. მოამბე“,

გაშვილი – წლის საუკეთესო მსახიობ ი ქალი“, გ. „პრაიმტაიმი“,
30.VI.2014; ბ უ ხ რ ი კ ი ძ ე დ., მუდამ კალასი, ჟ. „საქ-ლოს
რკინიგზა“, 2014; #3; რობერტ სტურუა სომხეთში მიიწვიეს,
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გ. „ახალი თაობა“, 30.IX.2014; გ უ რ ა ბ ა ნ ი ძ ე ნ., რეჟისორი
გიზო ჟორდანია, თბ., 2015; ვ ა ს ა ძ ე მ., ამქვეყნიური ყოფის
სამწუხარო რეალობა („სადღაც, ცისარტყელას მიღმა“), ჟ. „თ.
და ცხ.“, 2017, #1; რეზო შატაკიშვილი უდრეკ ლელა ალიბეგაშ
ვილზე http://rezoshatakishvili.wordpess.com/2010/08/11/ლელაალიბეგაშვილ/); უცხოელების „საჩუქარი“, http://24saati.ge/
index.php/category/culture/2009/-12 -10/1977.html/
		
					
გ. დ.

არსენიშვილი ნინო
გიორგის ას. (21.VIII.1967,
თბილისი) – მსახიობი.
1984 დაამთავრა თბილი
სის გ. ტაბიძის სახ. 51-ე საშ.
სკოლა. 1985 – 89 სწავლობ
და სსთი-ის დრამისა და
კინოს მსახიობ ის ფაკ-ზე
(პედ. ლილი იოსელიანი),
აქტიურად მონაწილეობდა
სტუდენტურ სპექტაკლებ
ში: ჩეხოვის „სამი და“ (რეჟ. ლ. იოსელიანი, შეასრუ
ლა ნატაშას როლი), ხოლო სადიპლომოდ ითამაშა –
პელაგია (დ. კლდიაშვილის „ქამუშაძის გაჭირვება“).
1991-დან ა. დღემდე მუშაობს რუსთაველის თეატ
რში, სადაც განსახიერებული აქვს შემდეგი როლები:
მეფის ასული (მ. ჯავახიშვილის „კვაჭი კვაჭანტირა
ძე“, 27.V.1990, რეჟ. ავ. ვარსიმაშვილი);
ძიძა (ფ. გარსია ლორკას „სისხლიანი ქორწილი“,
1.X.1990, რეჟ.: მ. სვირავა, ლ. წულაძე);
ლიზიკო ტერტერაშვილი (მ. ჯავახიშვილის „მუსუსი“, 20.VI.1992, რეჟ. გ. ჟორდანია): „პატარა ლიზიკო
(მსახ. ნ. არსენიშვილი), რომელიც სახელმძღვანელოებ
ში გამოსახულ „სწავლას მოწყურებულ“ ხუთოსანს მოგ
ვაგონებს, სიამაყით ატარებს „მუშათა კლასის სისხლით
შეღებილ“ წითელ ყელსახვევს. იგი თავისი დროის ღირ
სეული პირმშოა, „ნათელი იდეალებისადმი“ ერთგული
და ოპტიმიზმით აღსავსე. აქაოდა არვინ დამასწროსო,
ეკითხება ვინმე თუ არა, რეჩიტატივით, სხაპასხუპით მი
აყრის ხოლმე ლექსებს ძია ლენინზე და ბავშვებზე და
თანაც შეყვარებულთა უფლებების დასაცავად მოსკოვს
აგზავნის ელვა-დეპეშას... რას იზამ, პიონერიც ვერ რჩე
ბა გულგრილი მისთვის ისეთი უცხო და „ბურჟუაზიული“
მოვლენისადმი როგორიც სიყვარულია...“ (ნ. დავითაშ
ვილი);
მარტა („საშობაო სიზმარი“, ჩ.დიკენსის მიხედვით,
13.II.1993, რეჟ.: რ. სტურუა, ლ. წულაძე, ო. ეგაძე);
დისწული (ბრეხტის „სეჩუანელი კეთილი ადამია
ნი“, 28.XII.1993, რეჟ. რ. სტურუა);
თეა (ლ. თაბუკაშვილის „მერე რა რომ სველია,
სველი იასამანი“, 26.II.1997, რეჟ.: რ. სტურუა, დ. ხინი
კაძე);
ურსულა (გ. ბიუხნერის „ვოიცეკი“, 30.III.1994, რეჟ.
ლ. წულაძე);

მაია (ი. სამსონაძის „ვანილის მოტკბ ო, სევდიანი
სურნელი“, 3.VIII.2000, რეჟ.: რ. სტურუა, ა. ენუქიძე);
ფრინტა (ა. სულაკაურის „სალამურა“, 3.I.2008,
რეჟ.: რ. სტურუა, რ. ჩხაიძ ე, დ. კვირცხალია);
მაია (გ. რობაქიძის „ლამარა“, 26.I.1997, რეჟ. რ.
სტურუა);
თარჯიმანი (რ. კლდიაშვილის „შორაპნელი ქალ
ბატონები“ 19.VI.1998, რეჟ. მ.კუჭუხიძე);
ძიძა, მოხუცი მუსიკოსი (ბრეხტის „კავკასიური
ცარცის წრე“, 1975, რეჟ. რ. სტურუა) – ა. სპექტაკლში
შევიდა – 1996;
გუგულა (თ. ჭილაძის „ნახვის დღე“, 27.IX.1994, რეჟ.:
რ.სტურუა, გ. თავაძე);
მოწაფე („იაკობის სახარება“ ი. გოგებაშვილის მი
ხედვით, 27.IX.1994, რეჟ. რ. სტურუა);
ანგელოზი, მდივანი (ლ. ბუღაძის „ჯარისკაცი, სიყ
ვარული, დაცვის ბიჭი და პრეზიდენტი“, 25.XI.2005,
რეჟ. რ. სტურუა);
კულმინაცია, გოგონა, რამინდა (ლ. კეკელიძის
„ყველაფერი არაფერზე“, 21.XII.2007, რეჟ. კ. მირია
ნაშვილი);
ჟიუსტინა (ფ. მარსოს „კვერცხი“, 3.VI.2008, რეჟ. ს.
მრევლიშვილი);
მეხანძრე, კორითე (მ. ფრიშის „ბიდერმანი და
ცეცხლის წამკიდებელნი“, 7.X.2009, რეჟ. რ. სტურუა);
კატო (ი. სამსონაძის „დაბოლილი მთვარე“,
16.VI.2010, რეჟ. გ. თავაძე);
ჰოლი მელოუნი (დ. გრეგის „ყვითელი მთვარე“
6.XII.2011, რეჟ. რ.მაკბრინი);
ბელადი, გოგონა (პ. კაკაბაძის „ასულნი“, 19.IX.2014,
რეჟ. რ.სტურუა);
ფერია (შ. პეროს „კონკია“, 3.I.2016, რეჟ.: რ.სტურუა,
მ. შველიძე);
ტაისია (ო. ქათამაძის „აივანი“, 13.IV.2010, რეჟ. რ.
შატაკიშვილი);
კალფურნია (შექსპირის „იულიუს კეისარი“,
1.VI.2015, რეჟ. რ. სტურუა): „იულიუსის მეუღლე, ნ. არ
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სენიშვილის კალფურნია, რეჟისორის გადაწყვეტით,
მერლინ მონროს პროტოტიპია... აქ ერთი შეხედვით,
მოსულელო, ლამაზი ქალი, რ. სტურუას ინტერპრეტაცი
ით, გამჭრიახი გონების, მტკიცე ხასიათის პერსონაჟია,
რომელიც ბუნებისგან ბოძებულ სილამაზეს, საკუთარი
მიზნების მისაღწევად იყენებს.
მისი უმთავრესი მიზანი კი ძალა
უფლებაა“ (მ. ვასაძე);

ქალი (ე. ახვლედიანის „ვანო
და ნიკო“, 27.III.2018, რეჟ. რ. სტუ
რუა);
სომეხი ქალი (თ. და ა. პაპა
ვების „უკანასკნელი დედოფა
ლი“, 17.V.2019, რეჟ. გ. კაპანაძე):
„უუნარო
უუნარო ხელისუფლება და ღია თუ ფარული შიდა ომე
ბი მუდამ ხელსაყრელ ფონს ქმნიდა გარეშე მტრისთვის.
სპექტაკლში ამ მხრივ გამორჩეულია ნინო არსენიშვი
ლის სომხის ქალის სახე – ფარისეველი, მოხერხებული,
ღალატისთვის მარად მზადმყოფი, სარგებლისმოყვარე
უცხოტომელი მეზობელი...“ (თ. ქუთათელაძე);
რეა (კ. გოცის „ქალი-გველი“, 8.I.1998, რეჟ.: რ. სტუ
რუა, დ. საყვარელიძე);
ედიტი, („გენმოდიფიკაცია“, 17.XII.2016, რეჟ. ნ. ჩიკ
ვაიძე). ა. მონაწილეა საახალწლო სპექტაკლები
სა: „შობა ტიფლისში“ (3.I.2020); „ჯადოსნური ღამე“
(3.I.2015); „საახალწლო ნობათი“, 3.I.2020; სამივეს რე
ჟისორები: რ. სტურუა და მ. შველიძე.
ა. გადაღებულია ქართულ მხატვრულ ფილმებში:
ა.
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) ა-მა მონაწილეობა მიი
ღო მშობლიური თეატრის კიდევ ერთ პრემიერაში –
„ერთხელ... მხოლოდ...“ ეს არის, როგორც რეკლამი

რებული იყო, „ზმანება ერთ აქტად“, რომლის იდეის
ავტორი, მუსიკალური გამფორმებელი და დამდგმე
ლი რეჟისორი გახლავთ რ. სტურუა. სწორედ ამ სპექ
ტაკლით გაიხსნ ა რუსთაველის ეროვნული თეატრის
142-ე სეზონი.
ლიტ.: დ ა ვ ი თ ა შ ვ ი ლ ი ნ., სიყვარულო ძალსა შენ
სა („ბურუსი“ რუსთაველის თეატრში), ჟ. „ხელ-ბა“, 1992, #910; 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 სიმარ
თლე 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. ჭილა
ძის  „ნახვის დღე“), ჟ. „სხ“, 2000, #1–2; ჩ უ ბ ი ნ ი ძ ე მ., ჯარის
კაცი, 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 საათ
 ი“, 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 შანტე, რომელსაც უარის თქმა არ შეუძლია, მონოგ
რაფიაში – „ევროპული დრამატურგია რუსთაველის თეატრის
სცენაზე“ (ბ. ბრეხტი, „სეჩუანელი კეთილი ადამიანი“, თბ., 2012,
გვ. 228 – 236); მ ი ს ი ვ ე,   მოსამართლის სკამზე ვინმე აზდა
კი 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 ისე
თი 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 ბრუტუ
სის 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
დილა... (რუსთაველის თეატრის სპექტაკლზე – „უკანასკნელი
დედოფალი“), ჟ. „თეატრი“, 2019 #3.
				
					გ. დ.

უხილავი ფრონტის მებრძოლნი – ასმათ აშკარელაშვილი
თეატრი ჯადოსნური, ემოციებით სავსე სამყაროა. მაყურებელთაგან ცოტას თუ უფიქრია, ვინ
არის ასეთი  თვალწარმტაცი  თეატრალური დღესასწაულ
 ების თანაავტორი,  ვინ დგას ამ ამა
ღელვებელი გარემოს უკან... ვინ არის ის ხალხი,  ვინც სცენაზე  იუველირულ წესრიგს ამყარებს...
დაფნის გვირგვინით ძირითადად მსახიობებს მოსავენ, სპექტაკლის წარმატების დამსახურე
ბაზე თუ მიდგა საქმე, გვირგვინს ის ადამიანებიც იმსახურებენ, ვისი   კოლოსალური შრომაც
ძირითადად  „ჩრდილშია“. არადა, სინამდვილეში არასწორად დამონტაჟებულ დეკორაციას, ან
ცუდად შერჩეულ რეკვიზიტს  თავისუფლად შეუძლია მთელი სპექტაკლი გააფუჭოს...
ჩვენი რუბრიკის  დღევანდელი გმირია  ა მ ა გ დ ა რ ი , ალ. გრიბოედ
 ოვის სახელობის რუსუ
ლი პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და  თავისუფალი თეატრის  სარეკვიზი
ტო საამქრ
 ოს უფროსი  – ასმათ აშკარელაშვილი.
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ბავშვობაში იმ საქმეზე არც უოცნებია, რაშიც დღეს შეუდარე
ბელია: „ძალიან კარგი   პედაგოგი მყავდა ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში,  პროფესიაც მისდამი დიდი საყვარულითა და
პატივისცემით ავირჩიე, არჩევანში მშობლებისგან დიდი მხარ
დაჭერა მქონდა, ამიტომ, თბილისის უცხო ენათა პედაგოგიურ
ინსტიტუტში ჩავაბარე. ბედნიერ
 ი სტუდენტობა გავიარე,  პედა
გოგებიც  კარგი შემხვდა, ბევრ  სტუდენტურ ღონისძიებაშიც მი
მიღია მონაწილეობა. ქართულის მასწავლებელი არა, მაგრამ
ინგლისურისა და გერმანული პედაგოგი ნამდვილად გავხდი“.
კეთილშობილებისკენ და ადამიანების უანგარო დახმარე
ბისკენ მიდრეკილი სტუდენტი, პარალელურად   სამკურნალო
კომბინატში მოეწყო ექთნად და საკმაოდ წარმატებულადაც
ართმევდა საქმეს   თავს. განყოფილების უფროსი ექიმისა და
ახლობლების  დაჟინებული თხოვნის მიუხედავად, რომ მედიცინას გაჰყოლოდა, თავის პირველ
არჩევანზე უარი მაინც ვერ ათქმევინეს. „ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, 1969 წელს  თელავის
I საშუალო სკოლაში გერმანულის პედაგოგად დავიწყე მუშაობა, შემდეგ კი, 1971 წელს, ყვარლის
რაიონის სოფ. გრემის სკოლაში გადავედი იმავე პოზიციაზე“.
ენერგიული, აქტიური და მიზანდასახული ადამიანი, ყველგან შესამჩნევია, ამიტომ არავის
გაკვირვებია, ის ფაქტიც, რომ წარმატებული პედაგოგი 1971 წელს გრემის სასოფლო საბჭოს დე
პუტატად აირჩიეს.
1972  წელს ქ-ნმა ასმათმა, რომელიც მაშინ ქ ე თ ა ნ ა შ ვ ი ლ ი გახლდათ, მომავალი მეუღლე  –  
ანზორ აშკარელაშვილი გაიცნო. დაქორწინების შემდეგ  დედაქალქშ ი განაგრძო თავისი საყვა
რელი საქმე, თბილისის III საშუალო სკოლაში,  თუმცა  მთავარი ამბავი მოგვიანებით, 1978 წელს
დაიწყო „..ჩემი მეუღლე  გრიბოედ
 ოვის თეატრში
მძღოლად მუშაობდა. იმ პერიოდში სარეკვიზი
ტო საამქროს უფროსის ადგილი გათავისუფლდა
და მეუღლემ იქ მუშაობის დაწყება მეშემომთა
ვაზა. გრიბოედოვის თეტრი ისე, როგორც ახლა,
მაშინაც   ხშირად დადიოდა გასტროლებზე, მე
კიდევ მოგზაურობა ძალიან მიყვარდა. სწორედ
ამ მოტივით დავთანხმდი ასეთ, ერთი შეხედვით,
მოულოდნელ შემოთავაზებას...“                                                                                        
იმ დღის შემდეგ, აგერ უკვე თითქმის 45 წელია
თეატრისთვის არ უღალატია. სრულიად უჩვეუ
ლო სამყაროში მოხვდა, თუმცა ამ გამოწვევას
სულაც არ შეუშინდა. იყო წინააღმდეგობებიც...
დღეს ღიმილით იხსენებს პირველ „გმირობას“:
„პეტერბურგში ვიყავით გასტროლებზე. ერთერთ სპექტაკლში მთავარ  როლში  შესანიშნავი
მსახიობი ლარისა კრილოვა იყო. ერთ სცენაში
მას ხელში ლანგარი უნდა სჭეროდა, მაგრამ აღ
მოჩნდა, რომ ლანგარი  დაკარგული იყო... არა
და, ზოგჯერ   მსახიობებს ზოგადად თავისებური
მაგიური მიჯაჭვულობა ახასიათებთ სასცენო
რეკვიზიტის მიმართ – რეკვიზიტის შეცვლამ ისე
შეიძლება არი-დარიოს მსახიობი, რომ მთელი
სპექტაკლი ჩაიშალოს. ამიტომ მაქსიმალურად
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დავძაბე გონება. ვიფიქრე, თეატრის   სასადი
ლოში ლანგარი როგორ არ ექნებათ-მეთქი?
ჩავედი, მთელი სასადილო ფეხზე დავაყენე და
რამდენიმე  მსგავსი ლანგარი ავარჩიე... საბედ
ნიეროდ სპექტაკლმა წარმატებით ჩაიარა...
შარშან, სპექტაკლისთვის „საშობაო ზღაპა
რი“ ნაძვის ხე ავაწყვეთ, ყველაფერი მზადაა,  
სპექტაკლი  საცაა უნდა დაიწყოს და აღმოჩნდა,
რომ ნაძვის ხის   დეკორატიული თავსართი, ე.
წ. „ვერხუშკა“ არ არის. იდეა უმალ გაჩნდა, ავი
ღე ძაფის დასახვევი პოლიეთილენის  კორპუსი,
დავახვიე მასზე ფერადი „წვიმა“ და სპექტაკლის
დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ნაძვის ხეს
დავადგით. ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ყველა
აღფრთოვანებული დარჩა...“
2001 წლიდან   ასმათ აშკარელაშვილი თავი
სუფალი თეატრის გუნდსაც შეუერთდ
 ა და თე
ატრის მოლარეობ აც შეითავსა. თავის საქმეზე
უზომოდ შეყვარებული ადამიანისთვის სამსახუ
რი მეორე სახლია, ზოგჯერ პირველიც, კოლექ
ტივშიც ძალიან გაუმართლა... იმ კოლოსალურ
შრომას რაც ორ თეატრში მოღვაწეობ ას უკავ
შირდება, არასდროს შეუშლია ხელი  ქ-ნი ასმათისთვ ის კ ა რ გ ი მ ე უ ღ ლ ე , კ ა რ გ ი დ ე დ ა
დ ა კ ა რ გ ი ბ ე ბ ი ა ყოფილიყო. ოჯახსაც მშვენივრად ესმოდა მისი და ამ თავდადებაც არ
აპროტესტებდნენ.
ა მ ა გ დ ა რ ი ს    წოდება მისთვის, რა თქმა   უნდა,   დიდი პასუხიმგებლობაა... „ეს ჯილდო   
ნდობის გამოცხადებაა, შეეძლოთ იმისთვის მიეცათ, ვინც ჩემზე დიდი ხანია აქ მუშაობს...მაგრამ  
მაინც მე მომანიჭეს. როგორ შეიძლება  მადლიერი არ ვიყო, ან არ ვიამაყო...“
ასმათ აშკარელაშვილს:
2018,2021  შემოქმედებითი კავშირი – საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გადაწყვე
ტილებით  2-ჯერ მიენ იჭა  ამაგდარის წოდება
5 წლის წინათ, საყვარელი მეუღლე დაკარგა. კოვიდ ინფექციის გადატანის შემდეგ,  ჯანმრთე
ლობის გაუარესები გამო, უკვე  ფიქრობს, რომ ორ თეატრში მუშაობას ვეღარ შეძლებს  –  ერთერთი უნდა დატოვოს, არადა,  „...არც ერთი არ  მეთმობა, ვერც ერთს ვერ ვუღალატებ,  მირჩევ
ნია ორივე  დავტოვო...“  –  აცხადებს თეატრის ამაგდარი.
თუმცა ამაზე ფიქრია ჯერ  ნაადრევია –  ქ-ნ ასმათს კიდევ ბევრი საქმე და ბევრი სპექტაკლი
ელოდება   საყვარელი მაყურებლისთვის თეატრალური ფიესტას მოსაწყობად.
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