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saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 4 (154) aprili 2022 weli

     gv. 2-3

     gv. 3-7

qarTuli Teatraluri enciklopediaqarTuli Teatraluri enciklopedia

მზია მანჯავიძე

5 აპრილს მიხეილ (მიხა) კობახიძე 82 წლის გახდებოდა

თინათინ მამედოვა

მითის ინტერპრეტაცია კინოში

   gv. 8-17
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5 აპრილს მიხეილ (მიხა) კობახიძე 

82 წლის გახდებოდა

	 3 gv. 

მსოფლიოში აღიარებული ქართველი რეჟი
სორის კინემატოგრაფია - არც მუნჯი და არც
ხმოვანი, შავთეთრი და მსუბუქი იუმორით სავ
სე მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ორიგინალობით,
ექსცენტრულობით გამოირჩევა ქართულ კინოში,
რომლებსაც რომელიმე ზუსტ ჟანრსაც ვერ მივა
კუთვნებთ.თავისიფილმებისთვისიგიყველაფერს
თავად ქმნიდა - სცენარს, მხატვრობას, კოსტიუ
მებს,დეკორაციებს,თავადიყოასევემუსიკალური
რედაქტორი.

მიხეილ (მიხა) კობახიძე 1959 წელს ჩაირიცხა
მოსკოვისსახელმწიფოკინემატოგრაფიისინსტი
ტუტის კინოსარეჟისოროფაკულტეტზე, რომელიც
მისმა ხელმძღვანელმა სერგეი გერასიმოვმა ორ
წელიწადში დაამთავრებინა იმ მიზეზით, რომ ის
უკვეჩამოყალიბებულირეჟისორიიყოდაიქმეტს
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
თირთული განსახორციელებელი აღმოჩნდა. მას
შემდეგ, მიხას პროფესიული კარიერა ხანმოკლე
აღმოჩნდა, საქართველოში მის ყოველ წამოწყე
ბას დიდი ბარიერები ახლდა. თუმცა ამ დროში
მან მაინც მოახერხა მსოფლიო კინემატოგრაფი
ის ისტორიაში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა.
მისი ერთერთიფილმი- „რვანახევარი“, რომე

ლიცსადიპლომოუნდაყოფილიყო,საერთოდგა
აქრეს.რისშემდეგაც,მიხამგადაიღო„ქორწილი“
და„ქოლგა“,„მუსიკოსები“,დახანგრძლივიპაუზის
შემდეგ-„გზა“.

ერთინტერვიუშიმიხაკობახიძეამბობს:„ყველა
ფილმი ჩემთვის პატარა ექსპერიმენტია. როცა
ფილმს ვაკეთებ, მაყურებელზე არ ვფიქრობ, ხო
ლოროცაფილმიშედგებადამაყურებლისწინაშე
აღმოვჩნდები,ბუნებრივია,დიდისურვილიმაქვს,
ფილმმა მასზე გავლენა მოახდინოს, სიხარული
მოუტანოს,დააფიქროსდააღაფრთოვანოსკიდეც.
ერთადერთი „ქორწილს“ რომ ვიღებდი, განზრა
ხული მქონდა, ისეთი ფილმი გადამეღო, ყველას
მოსწონებოდა,დიპლომიმიმეღოდაჩემთვისკი
ნოსტუდიისკარიგაეღოთ.ახლაცკიმიკვირს,რო
გორ გავბედე და „ქორწილის“ შემდეგ, „ქოლგა“
გადავიღე.თავიდანვევიცოდი,რომბეწვისხიდზე
უნდაგამევლოდათუვერგავივლიდი,ამითდას
რულდებოდა ჩემი კინემატოგრაფი, მაგრამ სწო
რედესმხიბლავდა.

ფილმსთავდაპირველად „წვიმა“ ერქვა, ფილ
მისბოლოს,როცამათქოლგაგაუფრინდებოდათ,
წვიმა უნდა დაწყებულიყო და ესენი უქოლგოდ
უნდადარჩენილიყვნენ. ამდროს კი, მესამე გმი
რის, წვიმაში ქოლგითხელში ხტუნაობითშემოს
ვლა დრამატურგიული თვალსაზრისით, ზედმი
წევნით ძლიერი იქნებოდა, დიდ შთაბეჭდილებას
მოახდენდა. მაგრამ დეკემბერი იყო, მსახიობებს
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2 gv.

	
	 4 gv. 

ზაფხულისსამოსიეცვათდაწვიმისგადაღებავერ
მოხერხდა…როცარამეარგამომდის,სწორგამო
სავალსსწორედმაშინვპოულობ.თუცხოვრებაში
ყველაფერიკარგადმიდის,მაშინვიბნევი.ამშემ
თხვევაშიენერგიისმოზღვავებავიგრძენიდააზრი
მომივიდა: ფინალში წვიმა სწორი არ იქნებოდა,
იმიტომრომ, წვიმას ქოლგარეალურ სამყაროში
გადაჰყავდა.წვიმისგარეშეკი,ქოლგასიმბოლურ
სახესიღებდა.

ხშირადუკითხავთჩემთვის„ქოლგა“რისისიმ
ბოლოაო?მეკივიტყოდი,რომქოლგისსიმბოლი
კაყველამთავისებურადშეიძლება,გაიგოს...“

მიხაკობახიძემპარიზში16წლიანიცხოვრების
პერიოდშიგადაიღოთავისიუკანასკნელიფილმი
„გზა“, რომელიც ასევე უსიტყვოა, როგორც მისი
სხვაფილმები,ფილმისხმოვანებამხოლოდშოპე
ნისსაფორტეპიანომუსიკასეფუძვნებასხვაფილ
მებისგან განსხვავებით, სადაც მრავალფეროვანი
მუსიკალურიმიქსიაგამოყენებული.ფილმშირო
მანტიკულიდაპოეტურიჟღერადობისფონზეგად

მოცემულია სამყაროს ჭეშმარიტი ღირებულების
იდეა, რომლის შესაცნობად, რეჟისორის აზრით,
აუცილებელიაადამიანისკათარზისისმტკივნეული
პროცესი.

პარიზიდანდაბრუნებისშემდეგ,2012წელს,მი
ხეილ კობახიძე იწყებს თბილისის თეატრისა და
კინოს უნივერსიტეტში მუშაობას კინოსარეჟისო
როფაკულტეტზე ბაკალავრების ჯგუფთან,რომე
ლიც, სამწუხაროდ, ერთადერთიდა უკანასკნელი
აღმოჩნდა.იგიგარდაიცვალა2019წლის13ოქტომ
ბერსთბილისში,დაკრძალულიავერისსასაფლა
ოზე,მშობლებისგვერდით.

 მიხა კობახიძეს დარჩა განუხორციელებუ
ლი პროექტები - სრულმეტრაჟიანი ფილმი -
„როგორცღრუბელი“დარამდენიმემოკლემეტრა
ჟიანიფილმი,რომელთაკადრირებაზემასსაკმაო
შრომა ჰქონდა გაწეული ფილმის მხატვარ ნინო
მორბედაძესთანერთად.

მზია მანჯავიძე

მითის ინტერპრეტაცია კინოში

ანტიკურ პერიოდში, როდესაც მითოლოგიური
აზროვნების მოდელის გადააზრება იწყება, პრი
მიტიულირიტუალურისანახაობებიდანბერძნული
კულტურაარსებითადგანსხვავებულკონცეფციაზე
გადადის,რაც გარკვეულწილად პოლიტიკურიდა
საზოგადოებრივი მოწყობის ცვლილებით აიხსნე
ბა. ჩნდება ისეთი ხელოვნების დარგი, როგორიც
არის,მაგალითად,დრამატურგია.ანტიკურიდრა
მატურგია ეფუძნებოდა მითებს, რაც ნებისმიერი
ავტორისთვის ნაწარმოების შექმნის საფუძველი
იყო. თითოეული ავტორი განსხვავებულ ინტერპ
რეტაციასმიმართავდა,რისგამოცშეიქმნაძალიან
ბევრიღირებულინაწარმოები,რომლებიცდღემ
დე კვლევის საგანია, მაგრამ ვერცერთი მათგანი
ვერ გაურბოდა მითოლოგიურ პირველწყაროს.
კონკრეტულად

„მედეას“მითისშესახებანტიკურპერიოდშიცდა
მასშემდეგარაერთუდიდესავტორსაქვსდაწერი
ლი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანიდახელოვ
ნებისსხვადარგებშიცაქტიურადინტერპრეტირე
ბადი ევრიპიდეს „მედეა“. მედეას სახე ზოგადად
სიყვარულისადასამშობლოსთვისმებრძოლიქა
ლისსახეიყო,რომელიცნაკლებადკომპლექსური,
როგორც პერსონაჟი და ზოგადად ამ პერიოდში
შექმნილისხვალიტერატურულიპერსონაჟიქალე
ბისგან მკაფიოდ არ განსხვავდებოდა. ევრიპიდე
იყოპირველი,რომელმაციმისგარდა,რომმედე
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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3 gv.

	

პრობლემურობას, მაგრამ ამ ყველაფერს სამყა
როსმოწყობისმოდელისნაწილადთვლიდნენდა
შესაბამისად არც ეწინააღმდეგებოდნენ მას, ხაზს
უსვამს რა ამ საკითხის, პრობლემურობას, ასევე
აუცილებლობას იმისა, რომ ეს პრობლემა საკუ
თართავთანმაინცჰქონდეთგააზრებული.აქედან
გამომდინარე, მედეას მოქმედებები აღარ არის
განსაზღვრული ზეადამიანური ძალებით, არამედ
მისი პიროვნული გადაწყვეტილებებით. ეს მო
მენტი ევრიპიდეს მედეას მკაფიოდ განასხვავებს
ბერძნულილიტერატურისსხვა ნაწარმოებთაგან,
სადაც ბედისწერა სიუჟეტური ხაზისდა პერსონა
ჟებისმთავარიმამოძრავებელიძალაა.ერთერთი
მიზეზი, რის გამოც ევრიპიდეს მედეა თანამედ
როვეობაშიც განსაკუთრებულად საინტერესო და
ღირებულნაწარმოებადრჩება,არისპიროვნების
არჩევანისსაკითხი,რაც,ერთიმხრივ,ხაზსუსვამს
ადამიანის უფლებამოსილებას საკუთარ ცხოვრე
ბაზე, მეორე მხრივ კი, პასუხისმგებლობას აკის
რებსმას.

კინემატოგრაფიაშითავისიარსებობისმანძილ
ზე,სხვახელოვნებისდარგებთანშედარებითმცი
რე,მითოლოგიურისიუჟეტისამსახველიმრავალი
საინტერესოდაღირებულიფილმიშექმნილა.ნე
ბისმიერფილმი,რომელიცკონკრეტულადმედეას
მითის საინტერესო ინტერპრეტაციას გვთავაზობს,
დაფუძნებულია ევრიპიდეს „მედეაზე“, სადაც ის
საკუთარშვილებს კლავს. იმის მიუხედავად,რომ
ამისმიზეზიდაქვეტექსტიშეიძლებაგანსხვავებუ
ლიიყოს,კინემატოგრაფიულადაცკიყველაზესა
ინტერესომედეასისსახეა,რომელიცასეთრადი

კალურნაბიჯსდგამს.ამნაწარმოებებსშორისორი
ყველაზეცნობილიდამნიშვნელოვანიაპიერპაო
ლოპაზოლინისდალარსფონტრიერის„მედეა“,
რომლებიც,იმისმიუხედავად,რომერთსადაიმავე
პირველწყაროსეფუძნება,საერთოჯამში,რადიკა
ლურადგანსხვავებულიფილმებია.სადაცგანსხვა
ვებულია,როგორცმედეასქმედებებისმოტივაცია,
ასევე,მისიფსიქოემოციურიმდგომარეობისასახ
ვა.ამორიფილმისშედარებითიანალიზითვეცდე
ბივისაუბრომედეასმითისინტერპრეტაციაზე.

პიერ პაოლო პაზოლინის შემოქმედებაში რე
ლიგიურიდა მითოლოგიურითემები ყოველთვის
ინტერესისსაგანიიყო.ისეთფილმებშიცკი,ფაქ
ტობრივად, სადაც არ იკვეთება ასეთი შინაარსი,
ავტორი მეტაფორულდონეზე ყოველთვის მოიხ
მობსამალუზიებს.შესაბამისად,არცარისგასაკვი
რი,რომმანთხრობისყველაზეავთენტურიფორმა
მოძებნამითოლოგიისკინოშიგასაცოცხლებლად.
ფილმი იწყება სცენით, სადაც მცირეწლოვანი
იასონი კენტავრისგან იღებს ინფორმაციას ცხოვ
რების საზრისის შესახებ. მრავალ თემას შორის
ერთერთიყველაზემნიშვნელოვანირასაცეუბნე
ბა,უკავშირდებასამყაროსმრავალმხრივაღქმას.
მათი ერთერთი დიალოგისას კენტავრი პირდა
პირ ეუბნება იასონს, რომ მის ირგვლივ არსებუ
ლიბუნებისავთენტურობასწორედმისხელოვნუ
რობაშია და მას შემდეგ, რაც ყველაფერი, რასაც
ხედავს, მისთვის ბუნებრივი გახდება, გაუჩნდება
რესურსი  სამყაროს განსხვავებული აღქმისთვის.
თვითონპიერპაოლოპაზოლინისგამონათქვამე
ბიდანერთერთიყველაზეცნობილიამისიმოსაზ
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რებამითისშესახებ,რაციმაშიგამოიხატება,რომ
მისიაზრითმითიუფრომეტადრეალურია,ვიდრე
თვითონ რეალობა. რამდენადაც მრავალმხრივია
სამყაროს აღქმა იასონისთვის, იმდენად ცალმ
ხრივი და პრიმიტიულია მედეასთვის, რომელიც
მისთვის ავთენტური გარემოსდატოვების შემდეგ
კარგავსსაკუთარიდენტობას.პაზოლინითხრობას
იწყებს არგონავტების მოგზაურობიდან კოლხეთ
ში, როდესაც  სამშობლოში ძალაუფლების გან
სამტკიცებლადიასონიცდილობსოქროსსაწმისის
მოპარვას.  მიზნის მიღწევას იასონს უმარტივებს
მედეა, რომელიც მათი სიყვარულის გამო თავად
იპარავსოქროსსაწმისს,კლავსსაკუთარძმასდა
იასონთან ერთად გარბის იოლკოსში. იოლკოსში
დაბრუნებისმომენტიდანმედეაარისგაუცხოებუ
ლი. ერთერთ სცენაში მედეა სასოწარკვეთილი
დარბის გაშლილ სივრცეში და ითხოვს ცენტრის
პოვნასა და ღმერთისთვის პატივის მიგებას, რა
მაცისინიჩაძირვასუნდაგადაარჩინოს.პაზოლინი
მისიშემოქმედებისთვისდამახასიათებელსიმბო
ლიზმსიყენებს,მაგალითადნავს,რომლითაცარ
გონავტები მედეასთან ერთად ბრუნდებიან კოლ
ხეთიდან, აძლევს კვადრატულ ფორმას ცენტრში
მოქცეული 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
ითხოვსმედეაცენტრისძებნას.მისირგვლივმო
თავსებული კვადრატი არის მიწიერი, ხილული
სამყარო ამის მიღმა კი პირველქმნილიწყლები ,
რასაცგარსაკრავსწყვდიადი.იოლკოსისმოსახ
ლეობისთვის კი მედეას მიერ მოთხოვნილი საკ
რალური რიტუალები იმდენად უცხო მოვლენაა,
რომმათთვისგაუგებარიამედეასამმიზეზითსა
სოწარკვეთა.მედეაკარგავსიმზეადამიანურუნა
რებს,რომელიცგანსაზღვრავდამის პიროვნებას.
იასონის განცხადებით, როგორც ოქროს საწმისი
არისსრულიადუსარგებლოკოლხეთისტერიტო
რიის გარეთ, ასეთივე უსარგებლო ხდება მედეა
უცხო გარემოში. შესაბამისად, იასონისგან განსხ
ვავებით, მედეას ცალმხრივობა სამყაროს აღქმის
კუთხითპაზოლინისთვისხდებასაშუალებაისა
უბროსკულტურათაშეუთავსებლობაზე.ის,რაზეც
საერთოდ საუბარი არ არის ევრიპიდესთან, პა
ზოლინისშემთხვევაშიერთერთიმთავარიხაზია.
პაზოლინიტვირთავსთავისფილმსთანამედროვე
კულტურულპოლიტიკური ასპექტებით და შესა
ბამისად, მედეას არქეტიპულ ისტორიას იყენებს
საკუთარი პოლიტიკური ხედვების კინემატოგრა
ფიულადასახვისთვის.ამსხვაობისჩვენებასკულ
ტურათაშორისახერხებსსაინტერესოვიზუალური
გადაწყვეტით.კოლხეთისშემთხვევაშიკაბადოკი

ისდა საბერძნეთის შემთხვევაში იტალიის ტერი
ტორიის შერჩევით, ავთენტური კოსტიუმებით თუ
ზუსტადშერჩეულიმუსიკითდარაცმთავარია,მაქ
სიმალურადსტატიკურიგამოსახულებითახერხებს
ამბისთხრობისთვისაუცილებელიავთენტურიგა
რემოს შექმნას. ზოგადად ანტიკური ეპოქა თანა
მედროვეთვალთახედვისთვისორმნიშვნელოვან
ნიშანთვისებასატარებს,  ერთიმხრივსრულიად
აცდენილია დროისა და სივრცის თანამედროვე
ცნობიერებისთვისდამახასიათებელაღქმასდამე
ორემხრივარისიმდენადძველი,რომშეუძლებე
ლიათანამედროვეადამიანმამასთანკავშირიდა
ამყაროს. სტატიკური გამოსახულებით პაზოლინი
ახერხებსმითოსურიაზროვნებისთვისდამახასია
თებელიდროისმიმდინარეობისშეჩერებას.კულ
ტურათა დაპირისპირების კონტექსტში პაზოლინი
ასევე ხაზს უსვამს არქაული აზროვნების მქონე
კულტურის წიაღში ჩამოყალიბებული ინდივიდის
პრიმიტიულაზროვნებასდაამყველაფრისმოსა
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
რილპერიფერიადასახვა.იმისმიუხედავად,რომ
პირველ ნახევარში, შეიძლება ითქვას, საკუთარ
პოლიტიკურ ხედვებს უფრო მეტად წარმოაჩენს,
ამ ფორმით ახერხებს, მედეას პერსონაჟი უფრო
სიღრმისეულადგააცნოსმაყურებელს,ვიდრეამას
ევრიპიდესეული პირველწყაროს სიუჟეტური და
საწყისით შეძლებდა, სადაც მკითხველი პირდა
პირ ეჯახება მოცემულობას, როდესაც მედეას და
იასონსშორისდაწყებულიუთანხმოებისგამომე
დეაემოციურადაღელვებულმდგომარეობაშიიმ
ყოფება.

ფილმის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ ამბავზე,
რაც მედეას გადახდა, პაზოლინი არგონავტების
სიუჟეტის ამოწურვის შემდეგ გადადის. ამ მომენ
ტიდანუკვემეტნაკლებადმიყვებაევრიპიდესსი
უჟეტურ ხაზს, მაგრამ მაინც შემოაქვს განსხვავე
ბული ასპექტები. მედეასთან ქორწინების შემდეგ
იასონიგადაწყვეტს,რომძალაუფლებისგანსამტ
კიცებლადკორინთოსმეფის,კრეონისქალიშვილი
გლავკეშეირთოსცოლადდაამგადაწყვეტილებას
შვილების კეთილდღეობაზე ზრუნვის მოტივით
ამართლებს.როგორცფილმისდასაწყისშირიტუ
ალური მოქმედებების იგნორირების გამო მედე
ას აღელვება აღიქმება გაუგებრად, ასეთივე და
მოკიდებულებას ავლენს იასონი მას შემდეგ,რაც
მედეას ბრაზი მკვეთრად გამოვლინდება. მაგრამ,
რეალურადიასონის ასეთიდამოკიდებულებასა

	 6 gv. 
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კუთარი მოქმედებებისთვის დანაშაულის ხარის
ხისშემსუბუქებას,მოკლებასუკავშირდებადაარა
მისრეალურდამოკიდებულებას.მისისიტყვებით,
მედეამშვიდადუნდაიღებდესიასონისგადაწყვე
ტილებას,რადგანმისიმოქმედებისმთავარიგანმ
საზღვრელიშვილებისუკეთესიმომავალია,მედეას
რისხვაკიამმიზანსსაფრთხისქვეშაყენებს.ამავე
დიალოგშიიკვეთებაკიდევერთიმნიშვნელოვანი
ფაქტორი.როდესაცმედეაიასონსეტყვის,რომარ
იმსახურებს ასეთ დამოკიდებულებას მაშინ, რო
დესაცყველაფერზეუარითქვადამისიინტერესე
ბისსანაცვლოდსაკუთარიინტერესებიდათმო,პა
სუხადიღებსიასონისირონიულკომენტარს,რომ
მასთანურთიერთობასმედეასთვისკარგისგარდა
არაფერი მოუტანია და რაც მთავარია, ის ამაღ
ლებულ კულტურას აზიარა. იასონის მცდელობა
– ყველანაირ პასუხისმგებლობას აარიდოს თავი
დაოჯახიპირადიინტერესებისგამოდატოვოს,მე
დეასდამცირებისშეგრძნებითგამოწვეულბრაზს
უღვიძებს,რაცშურისძიების სურვილში გადაიზრ
დება.სწორედამმომენტიდანიწყებსმედეაისეთ
მოქმედებას,რაცსაკუთარმიზანსსისრულეშიმო
აყვანინებს. კრეონის გადაწყვეტილებას, გლავკეს
უსაფრთხოების გამო მედეა კორინთოდან გააძე
ვოს,ისუპირისპირებსშეწყალებისმოთხოვნისსა
ფარქვეშმოქცეულპრაგმატულთხოვნას–მისცეს
ერთიდღემომზადებისთვის.რეალურადესპერი
ოდი მისთვის სრულიად საკმარისი აღმოჩნდება
საკუთარი შურისძიების მომზადებისა და შესრუ
ლებისთვის  მოკლას გლავკე და კრეონი და ამ
გზითშური იძიოს იასონზე. სწორედ ამ მომენტში
იკვეთება პაზოლინის ვერსიის მრავალმხრივობა,
რომელიც უფრო კომპლექსურია, ვიდრე თავად
ევრიპიდესვერსიაცკი.მასშემდეგ,რაცმაყურებე
ლიტრადიციულისიუჟეტისმიხედვით,მედეასმი
ერმოწამლულიგლავკესდაკრეონისსიკვდილის
მომსწრეხდება,აშკარავდება,რომესიყოარარე
ალურიმკვლელობა,არამედმედეასწარმოსახვა.
პაზოლინი ერთმანეთის მიყოლებით გვაჩვენებს
გლავკესა და კრეონის სიკვდილის ორ ვერსიას,
რომელთაგან არცერთია რეალური, არამედ მე
დეას ფანტაზიის ნაყოფი აღმოჩნდება. რეალური
მკვლელობა,რომელსაცმედეაჩაიდენს,შვილების
მკვლელობაა. წარმოსახვაში ჩადენილი მკვლე
ლობების გადააზრებისას, მედეათითქოსხვდება,
რომ ამ ადამიანების სიკვდილი რეალურად ვერ
ემსახურება იმმიზანს,რისი აღსრულებისსურვი
ლითაცაა მართული მისი ცნობიერება – იასონის
განადგურება და მისი ცხოვრებისა და მომავლის
ჯოჯოხეთადქცევა.სწორედამისშემდეგიღებსგა
დაწყვეტილებასგააკეთოსის,რაცმედეასპერსო
ნაჟისაღქმაშიჩნდებასწორედევრიპიდესშემდეგ.

ევრიპიდეა პირველი, ვისთანაც მედეას შურისძი
ება შვილების მკვლელობით სრულდებადა სწო
რედ ეს ვერსია უდებს საფუძველს მომავალში ამ
პერსონაჟის მითის არქეტიპულ სახეს. ანტიკური
ტრაგედიისთვის ჩვეული დასასრულიც კი, რომე
ლიცგარკვეული„ოპტიმიზმით“უნდახასიათდებო
დესდამაყურებლისცნობიერებაში«კათარსისის»
განცდას იწვევდეს, პაზოლინის შემთხვევაში იგ
ნორირებულია. შვილების მკვლელობის შემდეგ
იასონთან დიალოგისას მედეას ბოლო სიტყვები,
ცეცხლისალშიმდგომიგანრისხებულიადამიანის
ყვირილითსრულდებადატრადიციულიტრაგედი
ისმთავარშემადგენელნაწილს,უმძიმესიდასას
რულითანაცვლებს,რომელიცოპტიმისტურიგან
წყობისშექმნისთვისარანაირსივრცესარტოვებს.
მაგრამამისმიუხედავად,შვილებისმკვლელობის
აქტისმითოლოგიურისიმბოლიზმი,რაცსაკუთარი
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
სრულიადგამოცლილიაქვსლარსფონტრიერის
„მედეას“, რომლის დასაწყისშივე ეკრანზე ჩნდე
ბა ცნობა,რომფილმის სცენარი კარლთეოდორ
დრაიერს ეკუთვნოდა. სცენარის ავტორის სახე

5 gv.
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6 gv.

	

ლის გაცნობის შემდეგ, შეუძლებელია მაყურებ
ლის ცნობიერებაში არ გამოიკვეთოს სინანულის
განცდა,რომ ამდენად მნიშვნელოვანმა ავტორმა
ვერ მოახერხა პროექტის ბოლომდე მიყვანა და
ესსინანულიკიდევუფროშეიძლებაგამძაფრდეს
მას შემდეგ, რაც ტრიერისთვის დამახასიათებე
ლი სტილით გადაღებულ „მედეას“ გავეცნობით.
ტრიერისფილმშიმედეასმიერშვილებისმკვლე
ლობის ფაქტი რომ მითოლოგიური სიმბოლიზ
მისგან საკმაოდ შორსაა, სრულიად ბუნებრივია,
თუიმასგავითვალისწინებთ,რომზოგადადტრი
ერის მედეაა მითოლოგიურ საწყისებს მოშორე
ბული და რეალურად ვუყურებთ ამბავს ქალის
შესახებ, რომელიც ქმრისგან მიტოვების შემდეგ
სასოწარკვეთილი, ყოველგვარ პრაგმატულ გააზ
რებას მოწყვეტილად იღებს გადაწყვეტილებებს.
ბედისწერისგანთავისუფლად მოქმედების ასპექ
ტიცკიტრიერთანსრულიადუგულებელყოფილია
დაპერსონაჟისმოქმედებატოვებსშთაბეჭდილე
ბასყველაფერი,რასაცაკეთებს,ხდებაიმისგა
მო,რომამასმისგანსიუჟეტიმოითხოვს.თუპაზო
ლინისთანმედეასმხრიდანშვილებისმკვლელობა
სრულად მოკლებულია ადამიანობას და ამ გზით
გამოირიცხებამისიქმედებისმორალურასპექტში
განხილვისშესაძლებლობა,ტრიერისშემთხვევაში
შვილების მკვლელობისას მედეას ცნობიერებაში
ემოციასა და აუცილებლობას შორის დაპირისპი
რებაიჩენსთავს,რომელიცსრულიადგაუგებრად
და ადამიანური ფსიქოლოგიის ლოგიკის სრული

იგნორირებით, პრაგმატული აუცილებლობის გა
მარჯვებითსრულდება.შესაბამისად,ტრიერისგა
დაწყვეტილებამედეაყოფილიყოჩვეულებრივი,
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
რთულდებაზოგადადმითისინტერპრეტაციაზესა
უბარი. თუ პაზოლინისთვის მითოლოგიური პირ
ველწყაროს გამოყენება ერთგვარი ხერხია არა
პირდაპირი გზით ისაუბროს თანამედროვეობაზე,
ტრიერისშემთხვევაშიპირველწყაროაღძრავსბა
ნალურსიუჟეტადგარდაქმნისსურვილს,რომლის
მიღმაფართოკონტექსტისდაჭერაშეუძლებელია.
ვიზუალურიგადაწყვეტილებისთვალსაზრისითკი
ფორმამორგებულიასატელევიზიოსერიალისეს
თეტიკას,რაცკიდევუფროზედაპირულსხდისმას
მაშინ, როდესაც პაზოლინის მედეა კონცეპტუა
ლურადმთლიანადაგებულიამითისსტრუქტურის
გააზრებასა და მორგებაზე. ტრიერის მცდელობა
მაქსიმალურადგაეთანამედროვებინაამბავიდა
შესაბამისად ვიზუალურადაც ახალიფორმისთვის
მიეგნო,რჩებამხოლოდმცდელობად.მედეასმი
თიტრიერისხელშიიქცევაგანრისხებულიქალის
შურისძიებისზედაპირულისტორიადდაამის,გა
მოსაბოლოოჯამში,მედეავერცოცხლდებაკინე
მატოგრაფიულენაში.

თი ნა თინ მა მე დო ვა     
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„qarTuli Teatris enciklopedia“„qarTuli Teatris enciklopedia“
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; #2, #3, 2022)

აბ რა მიშ ვი ლი მა ნა ნა მე
რა ბის ას. (24.I.1980, ზეს ტა ფო
ნი) – მსა ხი ო ბი.

თბილ. #11 საშ. სკო ლის 
დამ თავ რე ბის (1977) შემ დეგ, 
ა მა (2003 – 07), უმაღ ლე სი 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა მი
ი ღო სთკსუ ის სამ სა ხი ო ბო 
ფაკ  ზე (პედ.: ქ. დო ლი ძე, ნ. 
კვას ხ ვა ძე, რ. ჩხე ი ძე). აქ ტი უ
რად მო ნა წი ლე ობ და სას წავ
ლო პრო ცე სით გათ ვა ლის წი

ნე ბულ სტუ დენ ტურ სპექ ტაკ ლებ ში: სა კურ სო: „იყო
და ...რა?“ (2006, შექ ს პი რის „რო მეო და ჯუ ლი ე ტას“ 
მი ხედ ვით,  რეჟ.: ავ. ბაქ რა ძე და ნ. კვას ხ ვა ძე, შე ას
რუ ლა ჯუ ლი ე ტას რო ლი), სა დიპ ლო მო –„კოლომბა“
(2007, რეჟ. რ ჩხე ი ძე, მთ. გმი რი – კო ლომ ბა)

უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე (2007), ა. 
რუს თა ვე ლის თე ატ რის მსა ხი ო ბი გახ და. დღემ დე აქ  
გან სა ხი ე რე ბუ ლი აქვს შემ დე გი რო ლე ბი:

ანა ფროიდი (ე. ე. შმი ტის „სტუ მა რი“, პრემ. 
25.III.2008, რეჟ. გ. გორ გო ში ძე); 

მანე (ფ. ქ. კროტ ცის „გა ნა ჩე ნი ჩვენს ბავშვს“, 
30.X.2008, რეჟ. ლ. ჭინ ჭა რა უ ლი); 

მარი (ნ. კვი ნი კა ძის „ა მე რი კა“, 30.V.2009,  რეჟ.: ვ. 
ფურ ცხ ვა ნი ძე, ლ.ნო ზა ძე); 

მეხანძრე (მ. ფრი შის „ბი დერ მა ნი და ცეცხ ლის წამ
კი დე ბელ ნი“, 7.X.2009, რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 

ამალია (ნ. იორ და ნო ვის „გონ ზა გოს მკვლე ლო
ბა“, 27.X.2009, რეჟ. გ. გო შა ძე) – „... ყველა მსახიობი
ძალიან დამაჯერებლად თამაშობს მოხეტიალე მსახი
ობის „ამპლუას“... აქ ნაუცბადევად  ჰყვარობენ ერთ
მანეთს... არ ფარავენ სექსუალურლტოლვებს... თვით

განსწავლული...ჰორაციოლევანხურცია...ყოველწა
მიერადმზადაა ეძგეროსმარინა კახიანის ელისაბედს,
ამხანშეპარულსექსუალურდიაცს...ყველაზეახალგაზ
რდაამალია,მანანააბრამიშვილი,მსუბუქადგადადის
ახალგაზრდა,„გადარეული“ჰამლეტიდანვერაგიკლავ

დიუსისხელში...“(ნ.გურაბანიძე);
სიკვდილი(ვ. ალე ნის „სიკ ვ დი ლი“, 13.III.20, რეჟ. ვ. 

ფურ ცხ ვა ნი ძე); 
ქადაგი (ვა ჟა ფ შა ვე ლას „სტუ მარ  მას პინ ძე ლი“, 

31.III.2010, რეჟ. გ. გორ გო ში ძე); 
გერტრუდა (შექ ს პი რის „ჰამ ლე ტი. com X“, 20.III.2011,  

რეჟ. ლ. ხვი ჩი ა); 

ანა, კოკოლი (ი. მი სი მა სა და პ. ვა ი სის მი ხედ ვით 
– „შეშ ლი ლი სამ ყა რო“, 22.XII.2011, რეჟ. ნ. ლი პარ ტე
ლი ა ნი);

მისის ბედუინი, მოხუცი სალი (ლ. ბარ ტის „ო ლი
ვერ!“ ჩ. დი კენ სის „ო ლი ვერ ტვის ტის“ მი ხედ ვით, 
17.VI.2012, რეჟ. დ. საყ ვა რე ლი ძე); 

გრაფისასულიადელი(ჰ. კლა ის ტის „პრინ ცი ჰომ
ბურ გი“ 26.X.2012) და 

არსინოა (მო ლი ე რის „მი ზან თ რო პი“, 23.XII.2014, 
ორი ვეს რეჟ. გ. გორ გო ში ძე); 

პირველი დედა (ლ. ბუ ღა ძის „ლი სის ტ რა ტე“, 
8.XII.2015, რეჟ. დ. საყ ვა რე ლი ძე); 

ექიმი C (ე. ე. შმი ტის „სას ტუმ რო  ორი სამ ყა როს 
გა სა ყარ ზე“, 30.XI.2016, რეჟ. გ. თა ვა ძე); 

ანაბე(ლ. თა ბუ კაშ ვი ლის „სადღაც,  ცი სარ ტყე ლას 
მიღ მა“,  22.I.2019,  რეჟ.:  რ. სტუ რუ ა, გ. ბრე გა ძე, დ. ნი
კო ლა ძე); 

საფრანგეთის დედოფალი („ბე დი ქარ თ ლი სა“, 
12.III.2019,  პი ე სის ავტ. და რეჟ. რ. სტუ რუ ა,  რეჟ. ნ. ჰა
ი ნე შ ვე ლი ძე).

ა. მო ნა წი ლეა სპექ ტაკ ლე ბი სა:
რ. პა ჩო ხას „ბენიამინი“, 12.XI.2010,  რეჟ.: ტ. ლეშ

ჩინ ს კი და ი. გო გი ა; ლ. ო. პრე ი ლის „ეიფორია,რაღაც
უკეთესიმოხდება“, 20.IV.2011; 3. სო ფოკ ლეს  „ელექ
ტრას“ გა ნახ ლე ბუ ლი დად გ მა, 25.VII.2018. დამდ. რეჟ. 
რ.სტუ რუ ა, რეჟ.: გ. კა რან ტი კა ნი სი, ნ. ჰა ი ნე შ ვე ლი ძე; 
„ჯადოსნურიღამე“ (ინ ს ცე ნი რე ბის ავ ტო რე ბი: რ. სტუ
რუ ა, ნ. ჰა ი ნე შ ვე ლი ძე, ნ. კან ტი ძე, რეჟ.: რ. სტუ რუა და 
ნ.ჰა ი ნე შ ვე ლი ძე, 3.I.2015); „შობატიფლისში“(3.I.2020,  
დამდ. რეჟ. რ. სტუ რუ ა, რეჟ. ნ. ჰა ი ნე შ ვე ლი ძე.  

თე ლა ვის თე ატ რ ში შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლე ბი:
სონა (კ. ბუ ა ჩი ძის „ე ზო ში ავი ძაღ ლი ა!“. 15.II.2013, 

რეჟ. გ. ჩაკ ვე ტა ძე); 
ევა (ჰ. ფ. კლა ის ტის „ვინ გა ტე ხა ქო თა ნი?!“, 

30.IV.2015,  დამდ. რეჟ. რ. სტუ რუ ა, რეჟ. ნ. ჰა ი ნე შვე
ლი ძე). საქ. თე ატ. სა ზო გა დო ე ბამ „ვინ გა ტე ხა ქო თა
ნი?!“ მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით გა მო აცხა და წლის 
(2015) სა უ კე თე სო სცე ნურ ნა წარ მო ე ბად, ხო ლო მი
სი მო ნა წი ლე 4 მსა ხი ო ბი,  მათ შო რის ა., სა უ კე თე სო 
შემ ს რუ ლებ ლად. „...მ. აბრამიშვილის ევა ჰაეროვან,

რომანტიკულშეყვარებულადაქციეს...“(მ.ვასაძე.); 
ხანუმა (ავქ. ცა გარ ლის „ხა ნუ მა“,  8.IV.2016,  რეჟ. კ. 

გო გი ძე); 
მარი(ს. კა კუ ლი ას „სა ხუ რა ვი“, 3.II.2017, რეჟ. ნ. ხუს

კი ვა ძე); 

	 9 gv. 
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დარეჯანი (ი. ჭავ ჭა ვა ძის „კა ცია – ადა მი ა ნი?!“, 
23.III.2018, რეჟ. ლ. წუ ლა ძე; 

ნუნუ ექიმი (ნ. დუმ ბა ძის „თეთ რი ბა ი რა ღე ბი“,  
13.VI.2018, რეჟ. გ. ჩაკ ვე ტა ძის გა ნახ ლე ბუ ლი დად გ მა); 

ანგელოზი(სი უ ჟე ტის ავტ. ფ. ლე ლუ ში – „სა მი ჰალ
ს ტუ ხი ა ნი და ან გე ლო ზი“,  პი ე სის ავტ. და დამდ. რეჟ. 
ავ. ვარ სი მაშ ვი ლი. 1.XII.2019).

2013დან, რო გორც ზე მოთ მი ე ნიშ ნა, ა. პა რა ლე
ლუ რად მუ შა ო ბას იწყებს ვა ჟა ფ შა ვე ლას სახ. თე ლა
ვის სა ხელმწ. თე ატ რ ში და სა დე ბი უ ტო სპექ ტაკ ლ ში ვე 
(„ეზოში  ავი  ძაღლია!“) სრუ ლად წარ მო ა ჩენს,  თუ 
რა დი დი სკო ლა, რა მა ღა ლი, პრო ფე სი უ ლი გა მოც
დი ლე ბა შე უ ძე ნია ახალ გაზ რ და მსა ხი ობს სა ხე ლო ვან 
რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში მხო ლოდ 5 წლის მოღ ვა წე ო
ბის შე დე გად. 

ალ ბათ, ბედ მა ინე ბა, რომ სწო რედ აქ, თე ლავ ში,  
და, რაც მთა ვა რი ა, ისევ მა ეს ტ რო რ. სტუ რუ ას ხელ
მ ძღ ვა ნე ლო ბით, ას ღირ სე უ ლი მო ნა წი ლე ო ბა მი
ე ღო გა მორ ჩე ულ, 2015 წლის თ ვის ოფი ცი ა ლუ რად 
მთე ლი ქარ თუ ლი თე ატ რის წლის სა უ კე თე სო სცე ნურ 
ნა წარ მო ე ბად აღი ა რე ბულ სპექ ტაკ ლ ში („ვინგატეხა
ქოთანი?!“ ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი ნო ვე ლის ტი სა და 
დრა მა ტურ გის – ჰ. ვ. კლა ის ტის კო მე დია  „გა ტე ხი ლი 
ქოთ ნის“ მი ხედ ვით. 30.IV.2015, რეჟ. რ. სტუ რუ ა,  ნ. ჰა ი
ნე შ ვე ლი ძე, მხატ. შვე ლი ძე, ქო რე ოგ რა ფი ც. ჩო ლო
ყაშ ვი ლი). 

პრე სა იმ თა ვით ვე დი დი ინ ტე რე სით შეხ ვ და სპექ
ტაკლს. რე ჟი სო რებ მა „სპექტაკლსრენესანსურიჟღე

რადობა მისცეს, შექსპირის, რაბლეს, ბრეხტისა და

არისტოფანესინტონაციებიშეიტანესდასაკარნავალო

საწყისი გააძლიერეს...“ (თ. ბოკუჩავა). თე ატ რ მ ცოდ ნე 
მ. ვა სა ძემ კი სა გან გე ბოდ გა მოჰ ყო თე ლა ვე ლი მსა
ხი ო ბე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, რა კი მათ პირ ვე ლად 
იმუ შა ვეს რ. სტუ რუ ასთნ და ნ. ჰა ი ნე შ ვე ლი ძეს თან, 
რო გორც რე ჟი სო რებ თან, მაგ რამ არაჩ ვე უ ლებ რი ვად 

აუღეს ალ ღო მათ ხელ წე რას, 
ზუს ტად გა ი გეს დას მუ ლი ამო
ცა ნე ბი და გა ნა ხორ ცი ე ლეს 
თა ვი ან თი პერ სო ნა ჟე ბი... 

გან სა კუთ რე ბუ ლად წარ მა
ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და ა სათ ვის 
მო რი გი სპექ ტაკ ლი,  მო რი გი 
მთ. რო ლი თე ლა ვის თე ატ რ ში 
– ავქ. ცა გარ ლის საქ ვეყ ნოდ 
აღი ა რე ბუ ლი, თუნ დაც ამა ვე 
სცე ნა ზე არა ერ თ გ ზის დად
გ მუ ლი, „ხა ნუ მა“, სრუ ლი ად 
ახ ლე ბუ რად, მო დერ ნი ზე ბუ
ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ით რომ წა
რუდ გი ნა მა ყუ რე ბელს რეჟ. კ. 
გო გი ძემ და მთ. რო ლი (ხა ნუ
მა) ას შეს თა ვა ზა. ახ ლე ბურ 
გა აზ რე ბა ში, ცხა დი ა, უპირ ვე
ლეს ყოვ ლი სა, დრა მა ტურ გია 
იგუ ლის ხ მე ბა და რე ჟი სო რუ
ლი ხედ ვაც. 

რო გორც თე ატ რ მ ცოდ ნე ლ. 
ჩხარ ტიშ ვი ლი მი უ თი თებს, „მოულოდნელობითსავსე

და შოკის მომგვრელიც...თელავისთეატრის ვერსიაში

ხანუმა თანამედროვე  ძლიერი, გავლენიანი და სექ

სუალური ქალია, რომელიც არა ანგარებით, არამედ

წრფელი სიყვარულის მხარდაჭერის მიზნით ეხმარება

ახალგაზრდა წყვილს ჯვრისწერაში... ამ ინტერპრეტა

ციაშიხანუმაცალკეპლანეტაა,რომელიცტრადიციებში

ჩაიკარგა,ხოლოხანუმამდროსაუწყოფეხი.ამიტომის

პროგრესულადმოაზროვნეადაწინააღმდეგობისმიუ

ხედავად,რომელიცმასსაზოგადოებისგანხვდება,აღ

წევსმიზანს,ისე,რომარავისაზარალებს“.

ყო ვე ლი ვე ეს კი,  კრი ტი კის ასე თი,  ჯან სა ღი,  პო
ზი ტი უ რი შე ფა სე ბა შე სა ნიშ ნა ვად ესა და გე ბა კ. მარ
ჯა ნიშ ვი ლის ცნო ბილ ფორ მუ ლას ხე ლოვ ნე ბის რა ო
ბა ზე:  „ხელოვნებისდანიშნულება სულუბრალორამ

არის– მიანიჭოს ადამიანს ესთეტიური სიამოვნებადა

შთაბეროსსულიერიმხნეობა“.

ცხა დი ა, ამას უნ და ეყ რ დ ნო ბო დეს რე ცენ ზენ ტიც, 
რო ცა წერს, რომ „თელავისთეატრის„ხანუმა“მაყურე

ბელსავიწყებდაპრობლემებს,პოზიტიურადგანაწყობ

დაცხოვრებისადმიდაუჩენდარწმენასსიცოცხლისად

მიდაიმედს–უკეთესიმომავლისადმი“.

აი, სწო რედ ასე თი იყო აის ხა ნუ მა, რაც მას დიდ 
ფი ლო სო ფი ურ სიღ რ მეს ანი ჭებს.  

ტრა დი ცი უ ლი დრა მა ტურ გი ის კი დევ ერთ, შე იძ
ლე ბა ით ქ ვას, „ხა ნუ მა სა ვით“ სუ პერ მო დერ ნი ზე ბულ 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ში მო უ წია მო ნა წი ლე ო ბა ას, რო ცა 
რეჟ. ლ. წუ ლა ძემ  თე ლავ ში ი. ჭავ ჭა ვა ძის პრო ზა უ ლი 
შე დევ რი „კა ცი ა –  ა და მი ა ნი?!“ დად გა და ა მა და
რე ჯა ნის მთა ვა რი რო ლი შე ას რუ ლა. „სულ სხვა „კა
ცია – ა და მი ა ნი?!“ – ასე და ა სა თა უ რა თე ატ რ მოც დ ნე 
ლ. ჩხარ ტიშ ვილ მა თა ვი სი ბლო გი და სა ფუძ ვ ლი ა ნა

„xanuma“„xanuma“

8 gv.

	
	 10 gv. 
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დაც გან მარ ტა, რა ში მდგო მა რე ობ და ეს სი ახ ლე: „ლ.

წულაძესიკეთისმაძიებელირეჟისორია,გაურბისადა

მიანებისნეგატიურმხარეებსდაცდილობსისინიმხო

ლოდ დადებით კუთხით გვაჩვენოს,  უფრო სწორად,

ყურადღებადადებითმხარეებზეგაამახვილოს,უარყო

ფითსკიიუმორისთვალითშეხედოს,თითქოსესუმნიშ

ვნელოპრობლემაა.მთავარია,რომამადამიანებსსიყ

ვარული,თანაცშესაშურისიყვარულიდაერთმანეთის

ერთგულებაშეუძლიათ...“

რა თქმა უნ და, ტრა დი ცი ულ გმირ თა ასე თი ახ ლე
ბუ რი გა აზ რე ბა სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლი იყო მა ყუ
რებ ლის თ ვის, მაგ რამ ნი ჭი ერ მა რე ჟი სორ მა და მა
ჯე რებ ლად მოგ ვითხ რო ღმერ თის გან გან წი რუ ლი 
ცოლ  ქ მ რის, მარ თ ლაც, სევ დი ა ნი ამ ბა ვი და ეს არის 
მთა ვა რი.  

ლიტ.: კ ვ ი  ნ ი  კ ა  ძ ე  ნ.,  ამე რი კა (პი ე სა),  ჟ. „ჩვე ნი მწერ
ლო ბა“, 1.V.2009; კ ი კ  ნ ა  ვ ე  ლ ი  ძ ე  თ., რე ჟი სორ ზე და დე ბუ ლი 
ფსო ნი, გ. “24 სა ა თი“, 2.IV.2010; ქ უ  თ ა  თ ე  ლ ა  ძ ე  თ., სტუ მარ 
 მას პინ ძ ლო ბის ტრა გი კუ ლი რი ტუ ა ლი, ჟ. „თ. და ცხ.“, 2010, 
#3; ბ უ ხ  რ ი  კ ი  ძ ე  დ., სიკ ვ დი ლის როკ ვა, ჟ. „ლი ბე რა ლი“ ან 
„ცხე ლი შო კო ლა დი“ 28.VII.2010; გ უ  რ ა  ბ ა  ნ ი  ძ ე  ნ.,  „მე ძა
ლი ან  კე თი ლი კა ცი ვარ,  მაგ რამ ისე თი დრო დად გა, რომ 
სახ ლ ში ვე რა ვის შე მო ვუშ ვებ“ (წიგ ნი დან: „ევ რო პუ ლი დრა
მა ტურ გია რუს თა ვე ლის თე ატ რის სცე ნა ზე“, თბ., 2012,  გვ. 427
438); მ ი  ს ი  ვ ე , „გი ჟე ბი ყველ გან არი ან, სა გი ჟეთ შიც კი“ (იქ ვე,  
სპექ ტაკ ლ ზე – „გონ ზა ლოს მკვლე ლო ბა“,  გვ. 434438; დღეს 
ბევრს არა ფე რი გა ე გე ბა თე ატ რის (ა ის ინ ტერ ვი უ), გ. „ყვე ლა 
სი ახ ლე“, 10.III.2011; ვა სა ძე მ., ორი სპექ ტაკ ლის თა ო ბა ზე („შევ
ხ ვ დე ბით ჰა ა გა ში“), ჟ. „თ. და ცხ.“,  2015, #3; ბ ო  კ უ  ჩ ა  ვ ა  თ.,  
რე გი ო ნუ ლი თე ატ რე ბის ფო თის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი, 
ჟ, „თ. და ცხ.“, 2015, #4 ჩ ხ ა რ  ტ ი შ  ვ ი  ლ ი  ლ., მო დერ ნი ზე ბუ
ლი ხა ნუ მა, შო კის მომ გ ვ რე ლი იმი ჯით, ლა შა ჩხარ ტიშ ვი ლის 
ბლო გი, 27.X.2016; მ ი  ს ი  ვ ე , სულ სხვა „კა ცია – ადა მი ა ნი?!“, 
24.III.2018 (ბლო გი); კ უ  პ ა  ტ ა  ძ ე  ნ., „ვინ გა ტე ხა ქო თა ნი?“, ჟ. 
„ა მე რი მე რი“, 2018, #12; ჩ ხ ა რ  ტ ი შ  ვ ი  ლ ი  ლ., 258 წლის თე
ლა ვის თე ატ რი, თბ., 2019.   

     გ. დ.     გ. დ.

ალი ბე გაშ ვი ლი ლე ლა 
რო დე ნის ას. (30.X.1962, თბი
ლი სი) მსა ხი ო ბი.

თბი ლი სის #60 საშ. სკო
ლის სა მი კლა სის შემ დეგ, 
სწავ ლა პა რა ლე ლუ რად გა
აგ რ ძე ლა თბილ. სა ხელმწ. 
ქო რე ოგრ. სასწ  ში (პედბი: 
ვ. მეტ რე ვე ლი, ნ. დი დე ბუ ლი
ძე, თ. ვი ხოდ ცე ვა), რო მე ლიც 

1980 და ამ თავ რა. ამა ვე დროს, ფორ ტე პი ა ნოს სრუ ლი 
კურ სი გა ი ა რა თბილ. #13 მუ სი კა ლურ სკო ლა ში.

უმაღ ლე სი პრო ფე სი უ ლი სამ სა ხი ო ბო გა ნათ ლე
ბის მი სა ღე ბად სკო ლის მერ ხი დან ვე ალა ლად მი ა
შუ რა სსთის, მაგ რამ მოხ და არ ც თუ ისე უჩ ვე უ ლო 
კუ რი ო ზი ნამ დ ვი ლი ტა ლან ტე ბის ცხოვ რე ბა ში – პირ
ველ წელს არ მი ი ღეს: „...არავინ გამიწია პროტექცია

დაარამიყვანეს... იმწელსაყვანილი 12მსახიობიდან,

დღესმხოლოდერთითამაშობს“… – იგო ნებ და შემ დ

გომ ში ა. (რ. შა ტა კიშ ვი ლის სტა ტი ი დან). ამი ტო მაც 
აქ სწავ ლობ და 198690. მი სი პე და გო გი იყო  ლი ლი 
იოსე ლი ა ნი, რომ ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თაც წარ მა
ტე ბით გა მო ვი და სტუ დენ ტურ სპექ ტაკ ლებ ში: სა კურ
სო – შექ ს პი რის „ქარიშხალი“ (არიელის რო ლი), სა
დიპ ლო მო – შ. შა მა ნი ძის „ღიაშუშაბანდი“ (მაგდა).

შე მოქ მე დე ბი თი წრთო ბის თვალ სა ზი სით, მე ო რე
კურ სელ ა თ ვის მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე
ბა იყო,  რომ ს. ფა რა ჯა ნოვ მა, რო მე ლიც აღაფ რ თო
ვა ნა მის მა აქ ტი ო რულ მა მო ნა ცე მებ მა, ზე დი ზედ ორ 
ფილ მ ში გა და ი ღო. ესე ნი ა: „ამბავი სურამის ციხისა“
დ. ჭონ ქა ძის მოთხ რო ბი სა და ხალ ხუ რი ლექ სის – 
„დედის ტირილის“ მი ხედ ვით, რეჟ .: დო დო აბა ში ძე 
და ს. ფა რა ჯა ნო ვი (1984) და ისევ ს. ფა რა ჯა ნო ვის, ამ
ჯე რად, დოკ. ფილ მი – „არაბესკებიფიროსმანისთე
მაზე“(1985). თე მა ტუ რი სი ზუს ტის თ ვის, უპ რი ა ნია აქ ვე 
გა ვიხ სე ნოთ ნ. ხა ტის კა ცის ფილ მი „სიბრძესიცრუისა“
(1991), რო მელ საც სა ფუძ ვ ლად და ე დო ს.ს. ორ ბე ლი
ა ნის ამა ვე სა ხელ წო დე ბის ცნო ბი ლი თხზუ ლე ბა და 
რო მელ შიც ა. ორ როლს (მოცეკვავე გო გო ნა, თხა) 
თა მა შობს. ცხა დი ა, ლ. იოსე ლი ა ნი სა და ს. ფა რა ჯა ნო
ვის შე გირ დო ბა ა ს თ ვის იქ ცა დიდ სკო ლად, რომ ლის 
ხვავ რი ელ ნა ყოფს, უნა ზე სი ქა ლუ რი ხიბ ლი თა და 
ღირ სე ბით დამ შ ვე ნე ბულს, უკ ვე სა მი ათე უ ლი წე ლია 
იმ კის მად ლი ე რი მა ყუ რე ბე ლი.

ინ ს ტი ტუ ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, ფა რა ჯა ნო ვის 
უტყუ ა რი ალ ღო თი ფრთა შეს ხ მულ ას, სუ ლაც არ 
გას ჭირ ვე ბია თა მა მად შე ე ღო სა ხე ლო ვა ნი რუს თა
ვე ლის თე ატ რის კა რი და მა ყუ რებ ლი სა და პრე სის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უმალ მო ე პო ვე ბი ნა. 
თა ნა მედ რო ვე მკითხ ველს, ცხა დი ა, ტრი ვი ა ლუ რად 
შე იძ ლე ბა მო ეჩ ვე ნოს ასე თი ზო გა დი შე ფა სე ბა, მაგ
რამ, სა ბედ ნი ე როდ, პე რი ო დი კამ ისიც შე მოგ ვი ნა
ხა, თუ ას წარ მა ტე ბულ დე ბი უტ ში („მერიპოპინსი“, 
1987), ხა ლას ნი ჭი ე რე ბას თან ერ თად, რა აშ კა რად 
გა მო იკ ვე თა ნე ბის მი ე რი მსა ხი ო ბის თ ვის ესო დენ სა
სურ ვე ლი პლას ტი კურ  ვო კა ლუ რი მო ნა ცე მე ბიც. უფ
რო მე ტიც, პირ და პირ გა მო ით ქ ვა შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლუ
რი ვა რა უ დი: „ვფიქრობთ, ამ ახალგაზრდამსახიობის

მონაცემები უპასუხებს მიუზიკლისთვის აუცილებელ

მოთხოვნებს“(ლ.წიფურია).

მომ დევ ნო, ანუ რი გით მე ო რე სპექ ტაკ ლი („სამმაგი
სიყვარული“, 1988) ნამ დ ვილ ღვთის წყა ლო ბად იქ
ცა ა ს თ ვის: შე მოქ მე დე ბი თად იგი პირ ვე ლად შეხ ვ
და და სა მუ და მო დაც და უ კავ შირ და აღი ა რე ბულ მა
ეს ტ როს – რ. სტუ რუ ას. ცნო ბი ლი ა, რომ სწო რედ ამ 
უკა ნას კ ნე ლის ერ თ ერ თ მა შე დევ რ მა („კავკასიური
ცარცისწრე“) შე აც ვ ლე ვი ნა 12 წლის ას სა მო მავ ლო 
გეგ მე ბი („...ჩემიბავშვობისსიყვარული–ბალეტიიყო.

თითქოს უკვე არჩეული მქონდა გზა, მაგრამ სადღაც

მე7–8კლასშიმივხვდი,რომმხოლოდცეკვით,პლას

ტიკით ვერ გამოვხატავდი საკუთარ თავს და სიტყვა

9 gv.

	

	 11 gv. 
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მჭირდებოდა...“). ასე რომ, მა ეს ტ რო რ. სტუ რუ ას ამ 
შეხ ვედ რამ დეც ჰქონ და შეს რუ ლე ბუ ლი თა ვი სი, რო
გორც ვხე დავთ, გა დამ წყ ვე ტი რო ლი მო მა ვა ლი მსა
ხი ო ბის ცხოვ რე ბა ში, ახ ლა პრაქ ტი კუ ლად გა დაე შა ლა 
მას სა ოც ნე ბო ჯა დოს ნუ რი სამ ყა რო: ა. „შესანიშნავად

გრძნობს თავის სხეულს, უტყუარად აგნებს ყველა

ზე მომგებიან ხერხსთავისი მედიდური მშვენებისადა

დინჯი, თავდაფასებული ღირსების სადემონსტრაცი

ოდ... ქართულმა სიდარბაისლემ მის მოძრაობასთავ

დაჯერებული მედიდურობა შესძინა, ქალურმა ღირსე

ბისგრძნობამამპარტავნობამიანიჭა“(თ.ბოკუჩავა).

უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რად წა რი მარ თა ამ ბრწყინ ვა
ლე ტან დე მის შემ დ გო მი შე მოქ მე დე ბი თი თა ნამ შ რომ
ლო ბა – მომ დევ ნო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში ზე დი ზედ 
გან ხორ ცი ელ და 7 ჩი ნე ბუ ლი სპექ ტაკ ლი („საშობაო

სიზმარი“, „ცხოვრება სიზმარია“, „მაკბეტი“, „მერე რა,

რომსველია,სველიიასამანი“,„შობისმეთორმეტეღა

მე,ანუ,როგორცგენებოთ“,„ვანილისმოტკბო,სევდი

ანისურნელი“), მაგ რამ, გა და უ ჭარ ბებ ლად უნ და ით
ქ ვას, ლე გენ და რუ ლად მა ინც იქ ცა „მარია კალასი.
გაკვეთილი“, რო მე ლიც ჩვე ნი დრო ის უპირ ვე ლე სი 
სა ო პე რო მომ ღერ ლის, ღვთა ებ რი ვი (როგორც სი
ცოცხ ლე ში ვე უწო დებ დ ნენ) მა რია კა ლა სის ხსოვ ნას 
მი ეძღ ვ ნა. აღი ა რე ბა იყო სა ყო ველ თაო – პრე სა ში 
გაჩ ნ და, არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი, „ოდა მა ეს ტ როს და 
მის უდი დე ბუ ლე სო ბა – მსა ხი ობს“. თუმ ცა მხო ლოდ 
სა თა უ რი რო დი იყო ასე აღ მა ტე ბუ ლი, არა მედ სა ერ
თო შე ფა სე ბაც, რომ შე იქ მ ნა რუს თა ვე ლის თე ატ რის 
„მორიგიშედევრი,რომელიცთამამადდაუდგებაგვერ

დით„კავკასიურს“,„რიჩარდს“,„ყვარყვარეს“(ი.ჭუმბუ

რიძე).

წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა 
რე ჟი სო რებ თა ნაც და ა მა სა ბო ლო ოდ და იკ ვიდ რა 
სა ხელ გან თ ქ მუ ლი რუს თა ვე ლის თე ატ რის წამ ყ ვა ნი 
მსა ხი ო ბის სა ხე ლი.

ახ ლა გთა ვა ზობთ ას თე ატ რა ლუ რი რო ლე ბის, 
ერ თი შე ხედ ვით, მხო ლოდ სი ას (გნებავთ, შე მოქ მე
დე ბი თი ან კე ტა და ვარ ქ ვათ ამას), მაგ რამ, ტრა დი
ცი უ ლად მჭლე და მშრა ლი რომ არ გა მოგ ვი ვი დეს 
ენ ციკ ლო პე დი ის სპე ცი ფი კუ რი არ ტა ხე ბით ისე დაც 
მჭიდ როდ შე მო სალ ტუ ლი გვა რე ბის, სა ხე ლე ბი სა და 
თა რი ღე ბის ეს ჩვე უ ლებ რი ვი ნუს ხა, შე ვე ცა დეთ შეგ
ვექ მ ნა თა ვი სე ბუ რი სა ინ ფორ მა ციო მო ზა ი კა და ისე
თი ფე რე ბი თაც დაგ ვემ შ ვე ნე ბი ნა იგი, რო გო რი ცა ა, 
ვთქვათ, მკვლე ვარ თა უკ ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი და, რაც 
მთა ვა რი ა, სა ინ ტე რე სო ნა აზ რე ვი თუ თვით ას ემო
ცი უ რი და გულ წ რ ფე ლი შე ფა სე ბე ბი (ცხადია, ცი ტა
ტე ბის სა ხით). ყო ვე ლი ვე ეს (ნიმუშები უკ ვე იხი ლეთ 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის მე4–5 აბ ზა ცებ ში) უდა ვოდ 
შე უწყობს ხელს, რომ მკითხ ვე ლის ცნო ბი ე რე ბა ში 
თან და თა ნო ბით აიკინ ძოს ერ თობ და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
შტრი ხე ბი რუს თა ვე ლის თე ატ რის კი დევ ერ თი შე სა
ნიშ ნა ვი მსა ხი ო ბის შე მოქ მე დე ბი თი პორ ტ რე ტის გა
მო სა ძერ წად.

ბუ ნებ რი ვი ა, ეს სია არც შე იძ ლე ბა იყოს სრუ ლი, 
რად გა ნაც ასე თი სა ხით მხო ლოდ ახ ლა გა მოგ ვაქვს 
მკითხ ვე ლის წი ნა შე და, ამ დე ნად, იმე დი ა, თან და
თა ნო ბით შე ივ სე ბა და და იხ ვე წე ბა – „პირველი ქარ
თუ ლი თე ატ რა ლუ რი ენ ციკ ლო პე დი ის“ სა გა ზე თო 
ვა რი ან ტის გა მოქ ვეყ ნე ბას ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის ყო
ველ თ ვი ურ გა ზეთ „დურუჯში“ სწო რედ ეს აზ რი ჰქონ
და: 

ჯეინი (პ. ტრა ვერ სის „მერი პო პინ სი“, 7.VI.1987, რეჟ. 
ნ. ხა ტის კა ცი); 

მათიკო (აკ. წე რეთ ლის „სამგვარი სიყ ვა რუ ლი“, 
1.XI.1988, რეჟ. ლ. ბურ ბუ თაშ ვი ლი, დად გ მის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლი – რ. სტუ რუ ა); 

მაგდა (ვ. სი ხა რუ ლი ძის „გარეუბნის მარ ტო სახ ლი“, 
20.I.1990, რეჟ. გ. სი ხა რუ ლი ძე); 

ცვირი (მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის „კვაჭი კვა ჭან ტი რა ძე“, 
27.V.1990, რეჟ. ავ. ვარ სი მაშ ვი ლი); 

სარძლო (ფ. გარ სია ლორ კას „სისხლიანი ქორ
წი ლი“, 4.XII, 1990, რეჟ.: მ. სვი რა ვა, ლ. წუ ლა ძე) – 
„დამწყებმამსახიობმაშესანიშნავიროლიმიიღოშესა

ნიშნავპიესაში–სარძლო...საბოლოოდკი–ლანძღვა

კრიტიკისაგან...“–ასაღი ა რე ბა (რ. შა ტა კიშ ვი ლის მით. 

სტა ტი ი დან); 
ფეფელო (მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის „მუსუსი“, 1.V.1992, რეჟ. 

გ. ჟორ და ნი ა) – „ანცი, გიჟმაჟიდათხელიფეფელო...

შავიქლიავისოდენათვალებით,სადაცუწინდებურად

ერთად ჩაწნილიყო ვნების ელვა, ქალური ჟინი, ცუღ

ლუტობადასიხარული...“–მწერლისესსიტყვებიგაგ

ვახსენდება ლ. ალიბეგაშვილის ფეფელოს ხილვისას,

იმდენად ღრმად გრძნობს მსახიობი პერსონაჟის ბუ

ნებას, მისი ხასიათის თავისებურებებს. თამაშის დახ

ვეწილი,სწრაფადცვალებადიმანერა,სცენურიხიბლი,

მუსიკალობადახატოვანიპლასტიკა,მისგმირსგანსა

კუთრებულმიმზიდველობასანიჭებს.ბავშვივითჭირვე

ული,თავნებადაგულმხიარული,რომელსაცჯერკიდევ

ბოლომდე ვერ გაუცნობიერებია მასში აღმოცენებული

გრძნობა, უცებ გარდაიქმნება მოსიყვარულე არსებად“

(ნ.დავითაშვილი);

საშობაო სულილილიენი (ჩ. დი კენ სის „საშობაო 
სიზ მა რი“, 13.II.1993, რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, ლ. წუ ლა ძე, ო. 
ეგა ძე, სთს პრი ზი ქა ლის რო ლის სა უ კე თე სო შეს რუ
ლე ბის თ ვის, 1994): „ლილიენიჩემისაყვარელიგმირია.

მან, მართლაც, ბევრი რამ შემძინა და საოცარი სიხა

რულიმომიტანა“ – აღი ა რა ა მა პრე სა ში (ჟ. „ომეგა“, 
2000, #2), რ. შა ტა კიშ ვილ თან სა უ ბარ ში კი უფ რო მე ტი 
გაგ ვიმ ხი ლა: „ესააჩემიყველაზეუკეთნათამაშებირო

ლი...1994წელიიყო,საშინელიპერიოდი,ვიყინებოდით,

მედაკ. საკანდელიძეცხვირპირიდანდრაკონებივით

ვუშვებდით ორთქლს. ხანდახან სიცივისაგან ვიკეცე

ბოდი,მაგრამესიყოდიდებულირეპეტიციები,თავისი

განცდებით, კონფლიქტებით.თავიდან სულ სხვაგვარი

ტიპი უნდა მეთამაშა, მაგრამ შემოვიდარ. სტურუადა

10 gv.

	
	 12 gv. 
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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

არსძულდა...რომარარ.სტურუა,ლილიენიასეთიარ

იქნებოდა...სტურუამშექმნაახალინაწარმოები.ესიყო

სტურუას პიესადიკენსის მოტივებზე...ლილიენსროცა

ვთამაშობდი,მიყვარდამთელისამყარო.ესისეთიბედ

ნიერებაიყო,რომამასვერდავუვიწყებრ.სტურუას...“

არც პრე სას შე ურ ცხ ვე ნია თა ვი: „განსაკუთრებული

მომხიბვლელობით გამოირჩევა სპექტაკლში საშობაო

დღისსული,ჰაეროვანილილიენი.ლ.ალიბეგაშვილის

ლილიენიბალერინასგამჭვირვალესამოსშიგამოწყო

ბილი, თმაშევერცხლილი, ასაკისაგან ძალაგამოცლი

ლი,მაგრამიშვიათიქალურისინარნარითადასისპეტა

კითაღბეჭდილინაზიარსებაა...“(ნ.მაჭავარიანი); 
ინფანტა ესტრელია (კალდერონ დე ლა ბარ კას 

„ცხოვრება სიზ მა რი ა“, პრე მი ე რა სე ვი ლი ა ში, ლო პე 
დე ვე გას თე ატ რ ში – 22.VII.1992, თბი ლის ში – 2.IV.1993, 
რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 

მოსწავლე „იაკობის სა ხა რე ბა“ (ი. გო გე ბაშ ვი ლის 
„დედა ენის“ მი ხედ ვით, 27.IX.1994, ავტ. და რეჟ. რ. 
სტუ რუ ა); 

ლედიმაკდაფი (შექსპირის „მაკბეტი“, 1995, რეჟ. რ. 
სტუ რუ ა, გრან  პ რი „ოქროს ნი ღა ბი“ რუს თა ვის სა ერ
თა შო რი სო თე ატ რა ლურ ფეს ტი ვალ ზე, 1996; 

შპრეხმაისტერი (გ. ბი უხ ნე რის „ვოიცეკი“, 30.III.1994, 
რეჟ. ლ. წუ ლა ძე); 

ნია (ლ. თა ბუ კაშ ვი ლის „მერე რა, რომ სვე ლი ა, 
სვე ლი იასა მა ნი“...“, 26.II.1997, რეჟ. რ. სტუ რუ ა, დ. ხი ნი
კა ძე), პრი ზი ქა ლის რო ლის სა უ კე თე სო შეს რუ ლე ბი
სათ ვის, 1997, რუს თა ვის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლის 
(„ოქროს ნი ღა ბი“) პრი ზი, 1998 – „რაცარუნდათქვან,

„იასამანი“ მაინც საეტაპო სპექტაკლი იყო.რამდენჯერ

გამაჩერამაყურებელმა,თქვენგადაგვატანინეთძალი

ანმძიმეპერიოდი,სიცოცხლერომგვინდოდა,

მაშინო“–ასმოგონებარ.შატაკიშვილისმით.

სტატიიდან); 
უცნობი (ჟ. ბი ზეს „კარმენი“ თბი ლი სი სა

ო პე რო თე ატ რ ში, 16.V.1999, რეჟ. რ. სტუ რუ ა, 
დი რი ჟო რი ჯ. კა ხი ძე) – დრა მის მსა ხი ო ბი 
რომ ოპე რა ში გა მო დის, ცხა დი ა, აქ სა ჭი
როა და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა გან მარ ტე ბა. 
სა ბედ ნი ე როდ, ამას თვით ა. გვთა ვა ზობს: 
„ესიყოუსიტყვომთავარიროლიდაამთავ

ლსაზრისით მეტად საინტერესო. ვთამაშობდი

ბედისწერას,ოღონდამსიტყვისარაფატალუ

რი გაგებით – იგულისხმება შემოქმედის თა

ნამდევი სული, რომელიც რას უმზადებს მას,

არავინიცის“(ჟ. „ომეგა“, 2000, #2). ზო გა დად, 
ასე აიხ ს ნე ბა ხსე ნე ბუ ლი „უსიტყვო მთა ვა
რი რო ლი“, რო მე ლიც ბი ზეს აღი ა რე ბულ 
„კარმენს“ მხო ლოდ გა სუ ლი სა უ კუ ნის მი
წუ რულს (1999) შე ე მა ტა და მი სი მო ვა ლე ო ბა 

ერ თა დერ თი რამ გახ ლ დათ – სა დაც არ უნ და გა მო ჩე
ნი ლი ყო  ახ ლე ბურ „კარმენში“ მთ. რო ლის შემ ს რუ
ლე ბე ლი, მის შო რი ახ ლოს უმალ აეს ვე ტე ბო და აის 
უც ნო ბი ბე დის წე რა, ვი თარ ცა კარ მე ნის „თანამდევი 
სუ ლი“, აჩ რ დი ლი თუ ანა რეკ ლი, გინდ ბა ლე ტი და არ
ქ ვით ამას და გინ და – პან ტო მი მა... ცხა დი ა, ეს სი ახ ლე 
დი დი მა ეს ტ როს – რ. სტუ რუ ას პი კან ტუ რი სა ჩუ ქა რი 
იყო თა ვი სი სა ა მა ყო შე გირ დი სად მი, რო მელ საც, რა 
და სა მა ლი ა, მი უ ხე და ვად დრა მა ში დი დი წარ მა ტე ბე
ბი სა, ცა ლი თვა ლი მა ინც პირ ვე ლი სიყ ვა რუ ლი სა კენ 
– ბა ლე ტი სა კენ ეჭი რა; 

მერი (ი. სამ სო ნა ძის „ვანილის ტკბი ლი, სევ დი ა ნი 
სურ ნე ლი“, 1.VIII.2006, რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, ა. ენუ ქი ძე); 

გორტენზია (ფ. მარ სოს „კვერცხი“, 3.VII.2008, რეჟ. 
ს. მრევ ლიშ ვი ლი); 

პრიმო ლევი („ვარდილი სხე უ ლე ბი“ 1.XII.2009, 
დრამ. და რეჟ. ჯო ნა თან ლე ვი, მხატ. თ. ნი ნუ ა, მსა ხი ო
ბე ბი: თ. დო ლი ძე, ლ. ალი ბე გაშ ვი ლი, მუ სი კო სე ბი: ლ. 
მჭედ ლიშ ვი ლი, ქ. შა ნი ძე, ნ. გვრი ტიშ ვი ლი): ეს სპექ
ტაკ ლი და იდ გა 5.IX.2008, მან მო ი ა რა ინ გ ლი სი, იტა
ლი ა, აშშ და სხვ. ავ ტო რის, ამე რი კე ლი მწერ ლის ჯ. 
ლე ვის გან მარ ტე ბა: „პიესაარისორმეცნიერზე.პირვე

ლიაგალილეოგალილეი,მეორე–პრიმოლევი.ისინი

ერთადწარმოვიდგინერომში,ერთერთკაფეში...არა

დაგალილეიXVIIს.მოღვაწეობდა,პ.ლევიკი–XXსში...
მართალია,ისინისხვადასხვამიზეზითგაასამართლეს...

მაგრამეძებდნენსიმართლესდამისდამტკიცებასცდი

ლობდნენ,რისგამოცცხოვრებასთანჭიდილიუწევთ...

საქართველოში შევხვდი ორ არაჩვეულებრივ მსახი

ობს:თ.დოლიძესადალ. ალიბეგაშვილს... აქ მიამბეს

იმაზე,რაცთბილისში1992–93ხდებოდადაგადავწყვი

ტეპიესისმოქმედებასწორედამპერიოდშიგადმომე

`̀maria kalasi. gakveTili~maria kalasi. gakveTili~
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ტანა.სპექტაკლშიშეხვდებითპერსონაჟებს,რომლებიც

თავშესაფარსეძებენდაშემთხვევითთეატრშიმოხვდე

ბიან.დაძინებისწინწაიკითხავენგალილეოსადალე

ვის ბიოგრაფიებს და გამოღვიძებულნი მეცნიერებად

გარდაიქმნებიან... მათ გვერდით კიდევ სამი მუსიკოსი

იმყოფება. ისინი მიხვდებიან, რომ მხოლოდ ერთად

ყოფნით გადარჩებიან.რატომ ქალი მსახიობები?რო

ცათათულისადალელასშევხვდი, ცხადიგახდა,რომ

ისინიუჩვეულოდნიჭიერებიარიანდამათთანმუშაობა

მომინდა,მითუფრო,რომამსპექტაკლშიდასმულისა

კითხი,მამაკაცებისმსგავსად,ქალებსაცეხებათ...“; 
მარიაკალასი (ტ. მაკ ნე ლის „მარია კა ლა სი. გაკ ვე

თი ლი“, 2013, რეჟ. რ. სტუ რუ ა) – ერთ წე ლი წად ში (2014) 
ორი პრი ზი ქა ლის რო ლის სა უ კე თე სო შეს რუ ლე ბი
სათ ვის და თე ატ რა ლუ რი პრე მია „დურუჯი“ – „როცა

ლელა ალიბეგაშვილის კალასს ვუცქერთ, შეიძლება

გავიხსენოთსწორედმსუყე,არტისტულიფერებითადა

ვნებებითგამორჩეულიზ.კვერენჩხილაძე...საათნახევ

რიანისპექტაკლიმელომანებისთვისნამდვილისულის

მოთქმაა – ჟღერს ბეთხოვენი, ბელინი, ვერდი, ყანჩე

ლი...“ (დ. ბუცხ რი კი ძე, ჟ. „საქ. რკი ნიგ ზა“, 2014, #3). 
აის აღი ა რე ბა: „არისთვისებები,რომელშიცმედაკა

ლასიერთმანეთსვგავართ.ისხშირადიყოპირდაპირი

საკუთარითავისსაზიანოდ.შეცდომებშიცგულწრფელი

იყო.ვერაგიარყოფილა,მასკიბევრიეპარებოდაზურ

გიდან...მედაკალასიარვგავართერთმანეთსმამაკაც

თან დამოკიდებულებაში – ჩემთვის

გასაკვირია,როგორ გახდა მამაკაცის

მონა... (დ. ბუცხ რი კი ძის მით. სტა ტი ი

დან); 

ანაბე (ლ. თა ბუ კაშ ვი ლის „სადღაც 
ცი სარ ტყე ლას მიღ მა“, 16.I.2017, რეჟ.: 
რ. სტუ რუ ა, გ. ბრე გა ძე, დ. ნი კო ლა
ძე): „თვალს ადევნებლელა ალიბე

გაშვილის პერსონაჟს და ფიქრობ:

ასეთი ადამიანი ჩვენს ულმობელ

დროში არ უნდა დაბადებულიყო...

ლელაალიბეგაშვილისყოველიმოძ

რაობა,ჟესტი,ბალერინასსიმსუბუქი

თადაჰაეროვნებითაააღვსილი.მისი

მიმიკა კი პერსონაჟის მრავალმხრივ

შინაგან სამყაროს გამოხატავს...“ (მ.

ვასაძე).

ახ ლა ხან, ქარ თუ ლი თე ატ რის 
დღეს თან და კავ ში რე ბით (14.I.2021), 
ას, მ. ჯა ნა ში ას თან და თ. მა მუ ლაშ
ვილ თან ერ თად, მი ე ნი ჭა ვე რი კო ან ჯა ფა რი ძის სა ხე
ლო ბის პრე მი ა, რო მე ლიც, რო გორც ცნო ბი ლი ა, სამ 
წე ლი წად ში ერ თხელ გა ი ცე მა.

თხზ.: ლოც ვამ, ღვთის მად ლ მა დაგ ვი ფა რა, გ. „სრ“, 
30.XI.2003; 

ლიტ.: სცე ნა ზეა „მერი პო პინ სი“, გ. „თბ.“, 9.VI.1987; წ ი 
ფ უ  რ ი ა  ლ., „მერი პო პინ სი“, გ. „სახ. გან  ბა“, 7.X.1987; ბ ო 
კ უ  ჩ ა  ვ ა  თ., „სამგვარი სიყ ვა რუ ლი“, ჟ. „თეატ. მო ამ ბე“, 

1988, #6; ტ უ  რ ი  ა შ  ვ ი  ლ ი  მ., „სისხლიანი ქორ წი ლი“, ჟ. „თ. 
და ცხ.“, 1991, #4; დ ა  ვ ი  თ ა შ  ვ ი  ლ ი  ნ., „სიყვარულო, ძალ
სა შენ სა!“ („მუსუსი“), ჟ. „ხელოვნება“, 1992, #9–10; ჭ ი  ა  ბ ე 
რ ა შ  ვ ი  ლ ი  ზ., რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში მო ეწყო სპექ ტაკ ლის 
პრე მი ე რა („ცხოვრება სიზ მა რი ა“), გ. „რეზ.“, 7.IV.1993; მ ა  ჭ ა 
ვ ა  რ ი  ა  ნ ი  ნ., „საშობაო სიზ მა რი“, ჟ. „თ. და ცხ.“, 1993, #3; 
ხ ე  თ ა  გ უ  რ ი  ლ., ბი უხ ნერს ბე დი არ წყა ლობს, ჟ. „თ. და ცხ.“, 
1994, #5–6; შ ვ ე  ლ ი  ძ ე  გ., „მაკბეტი“ რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში, 
ჟ. „თ. და ცხ.“, 1996, #1–2; ძ ი  გ უ ა  ვ., „მერე რა, რომ სვე ლი ა, 
სვე ლი იასა მა ნი“, გ. „სრ“, 15.II.1997; თ ე ვ  ზ ა  ძ ე  მ., ვა რი ა ცი ე
ბი თე მა ზე ანუ „ლელო, ლე ლო, სა ქარ თ ვე ლო“, ჟ. „თ. და ცხ.“, 
1997, 2–3; „მაშინ შე ნი თვა ლე ბი არ იქ ნე ბა ბო რო ტი და იქ ნე ბი, 
რო გორც ბავ შ ვი“, გ. „რეზ.“, 24.VI.2000; მ ა  ი  ს უ  რ ა  ძ ე  მ., სცე
ნა ზე გან ც დი ლი ბედ ნი ე რე ბა, ჟ. „ომეგა“, 2000, #2; უ რ უ  შ ა  ძ ე 
პ., რო ბერტ სტუ რუ ას „მაკბეტი“, ჟ. „ხელბა“, 2001, #3–4; ჩ უ 
ბ ი  ნ ი  ძ ე  მ., მოკ ლე ში ნა არ სი („როგორც გე ნე ბოთ, ანუ შო ბის 
მე თორ მე ტე ღა მე“), ჟ. „არილი“, 2001, #6; ვინ გა უ წია რო ბერტ 
სტუ რუ ას თან რე კო მენ და ცია მსა ხი ობ ლე ლა ალი ბე გაშ ვილს? 
(ჟ. „რეიტინგი“, 26.V.2008, #21; ო მ ა ნ ი ძ ე  ც., ერ თი ნივ თის 
ის ტო რია (ალიბეგაშვილისთვის ს. ფა რა ჯა ნო ვის ნა ჩუ ქარ ნივ
თებს წარ მა ტე ბა მო აქვს), იქ ვე, 2008, #42; „ვინ ვინ არის სა
ქარ თ ვე ლო ში“, თბ. 2009; ხ ო შ  ტ ა  რ ი ა  ლ., შ უ  ბ ა შ  ვ ი  ლ ი  ა., 
ქარ თუ ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი ფილ მე ბის ფილ მოგ
რა ფი ა, თბ., 2010; „რ. სტუ რუა ჩვენ თ ვის ისევ სამ ხატ ვ რო ხელ
მ ძღ ვა ნე ლი ა“, ჟ. „სარკე“, 2011, #36; აის ინ ტერ.: ჟ. „ეპიზოდი“, 
2012; „თეატრი „ხალტურას“ ვერ იტანს“ (თუ უზ ნე ო ბას თა ვის 
სა ხელს არ უწო დებ, სცე ნი დან სათ ქ მე ლი რო გორ ღა უნ და 
თქვა?!“), გ. „ყველა სი ახ ლე“, 21.III.2012;  „მსახიობის ცხოვ რე
ბა ყო ველ თ ვის სა ზო გა დო ე ბის ხე ლის გულ ზე ა“, გ. „ყველა სი
ახ ლე, 19.XII.2012; „ლელა ალი ბე გაშ ვი ლი დოს ტო ევ ს კის თა ვის 
ახ ლობ ლად მი იჩ ნევს“, ჟ. „რეიტინგი“, 2013, #36–37; ჭ უ მ  ბ უ 

რ ი  ძ ე  ი., ოდა მა ეს ტ როს და მის უდი დე ბუ ლე სო ბა – მსა ხი ობს  
გ. „სრ“, 26.VI.2013; ბ უ ხ  რ ი  კ ი  ძ ე  დ., დი ვა „ფაბრიკაში“ მი დის 
(რ. სტუ რუა ახალ „გაკვეთილს“ მა რია კა ლა სის დახ მა რე ბით 
ატა რებს...), ჟ. „ცხელი ში კო ლა დი“, 2013, #94; „ლელა ალი ბე
გაშ ვი ლი – წლის სა უ კე თე სო მსა ხი ო ბი ქა ლი“, გ. „პრაიმტაიმი“, 
30.VI.2014; ბ უ ხ  რ ი  კ ი  ძ ე  დ., მუ დამ კა ლა სი, ჟ. „საქლოს 
რკი ნიგ ზა“, 2014; #3; რო ბერტ სტუ რუა სომ ხეთ ში მი იწ ვი ეს, 

`mere ra, rom svelia, sveli iasamani`mere ra, rom svelia, sveli iasamani~
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	 15 gv. 

გ. „ახალი თა ო ბა“, 30.IX.2014; გ უ  რ ა  ბ ა  ნ ი  ძ ე  ნ., რე ჟი სო რი 
გი ზო ჟორ და ნი ა, თბ., 2015; ვ ა  ს ა  ძ ე  მ., ამ ქ ვეყ ნი უ რი ყო ფის 
სამ წუ ხა რო რე ა ლო ბა („სადღაც, ცი სარ ტყე ლას მიღ მა“), ჟ. „თ. 
და ცხ.“, 2017, #1; რე ზო შა ტა კიშ ვი ლი უდ რეკ ლე ლა ალი ბე გაშ
ვილ ზე http://rezoshatakishvili.wordpess.com/2010/08/11/ლე ლა
ალი ბე გაშვილ /);  უცხოელების „საჩუქარი“, http://24saati.ge/
index.php/category/culture/2009/12 10/1977.html/            

                          
      გ. დ.

არსენიშვილიარსენიშვილი ნინო 
გიორგის ას. (21.VIII.1967, 
თბილისი) – მსახიობი. 

1984 და ამ თავ რა თბი ლი
სის გ. ტა ბი ძის სახ. 51ე საშ. 
სკო ლა. 1985 – 89 სწავ ლობ
და სსთიის დრა მი სა და 
კი ნოს მსა ხი ო ბის ფაკ  ზე 
(პედ. ლი ლი იოსე ლი ა ნი), 
აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და  
სტუ დენ ტურ სპექ ტაკ ლებ

ში: ჩე ხო ვის „სამიდა“ (რეჟ. ლ. იოსე ლი ა ნი, შე ას რუ
ლა ნა ტა შას რო ლი), ხო ლო სა დიპ ლო მოდ ითა მა შა – 
პე ლა გია (დ. კლდი აშ ვი ლის „ქამუშაძისგაჭირვება“). 

1991დან ა.ა. დღემ დე მუ შა ობს რუს თა ვე ლის თე ატ
რ ში, სა დაც განსახიერებული აქვს შემ დე გი რო ლე ბი: 

მეფისასულიმეფისასული (მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის „კვაჭი კვა ჭან ტი რა
ძე“, 27.V.1990, რეჟ. ავ. ვარ სი მაშ ვი ლი);

ძიძაძიძა (ფ. გარ სია ლორ კას „სისხლიანი ქორ წი ლი“, 
1.X.1990, რეჟ.: მ. სვი რა ვა, ლ. წუ ლა ძე);

ლიზიკოლიზიკო  ტერ ტე რაშ ვი ლი   ტერ ტე რაშ ვი ლი (მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის „მუ
სუსი“, 20.VI.1992, რეჟ. გ. ჟორ და ნი ა): „პატარალიზიკო

(მსახ.ნ.არსენიშვილი),რომელიცსახელმძღვანელოებ

შიგამოსახულ„სწავლასმოწყურებულ“ხუთოსანსმოგ

ვაგონებს,სიამაყითატარებს„მუშათაკლასისსისხლით

შეღებილ“წითელყელსახვევს.იგითავისიდროისღირ

სეულიპირმშოა,„ნათელიიდეალებისადმი“ერთგული

დაოპტიმიზმით აღსავსე. აქაოდა არვინდამასწროსო,

ეკითხებავინმეთუარა,რეჩიტატივით,სხაპასხუპითმი

აყრის ხოლმელექსებს ძიალენინზედა ბავშვებზედა

თანაცშეყვარებულთაუფლებებისდასაცავადმოსკოვს

აგზავნისელვადეპეშას...რასიზამ,პიონერიცვერრჩე

ბაგულგრილიმისთვისისეთიუცხოდა„ბურჟუაზიული“

მოვლენისადმიროგორიცსიყვარულია...“ (ნ.დავითაშ

ვილი); 
მარტამარტა („საშობაო სიზ მა რი“, ჩ.დი კენ სის მი ხედ ვით, 

13.II.1993, რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, ლ. წუ ლა ძე, ო. ეგა ძე); 
დისწულიდისწული (ბრეხტის „სეჩუანელი კე თი ლი ადა მი ა

ნი“, 28.XII.1993, რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 
თეათეა (ლ. თა ბუ კაშ ვი ლის „მერე რა რომ სვე ლი ა, 

სვე ლი იასა მა ნი“, 26.II.1997, რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, დ. ხი ნი
კა ძე); 

ურსულაურსულა (გ. ბი უხ ნე რის „ვოიცეკი“, 30.III.1994, რეჟ. 
ლ. წუ ლა ძე);  

მაიამაია (ი. სამ სო ნა ძის „ვანილის მოტ კ ბო, სევ დი ა ნი 
სურ ნე ლი“, 3.VIII.2000, რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, ა. ენუ ქი ძე);

ფრინტაფრინტა (ა. სუ ლა კა უ რის „სალამურა“, 3.I.2008, 
რეჟ.: რ. სტუ რუ ა, რ.  ჩხა ი ძე, დ. კვირ ცხა ლი ა); 

მაიამაია (გ. რო ბა ქი ძის „ლამარა“, 26.I.1997, რეჟ. რ. 
სტუ რუ ა); 

თარჯიმანითარჯიმანი (რ. კლდი  აშ   ვი  ლის „შორაპნელი ქალ  
ბა  ტო  ნე  ბი“ 19.VI.1998, რეჟ. მ.კუ  ჭუ  ხი  ძე); 

ძიძა,ძიძა,  მოხუცი მუსიკოსიმოხუცი მუსიკოსი (ბრეხტის „კავკასიური 
ცარ ცის წრე“, 1975, რეჟ. რ. სტუ რუ ა) – ა.ა. სპექ ტაკ ლ ში 
შე ვი და – 1996; 

გუგულაგუგულა (თ. ჭი ლა ძის „ნახვის დღე“, 27.IX.1994, რეჟ.: 
რ.სტუ რუ ა, გ. თა ვა ძე); 

მოწაფემოწაფე („იაკობის სა ხა რე ბა“ ი. გო გე ბაშ ვი ლის მი
ხედ ვით, 27.IX.1994, რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 

ანგელოზი,მდივანიანგელოზი,მდივანი  (ლ. ბუ ღა ძის „ჯარისკაცი, სიყ
ვა რუ ლი, დაც ვის ბი ჭი და პრე ზი დენ ტი“, 25.XI.2005, 
რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 

კულმინაცია,კულმინაცია,  გოგონა, რამინდაგოგონა, რამინდა (ლ. კე კე ლი ძის 
„ყველაფერი არა ფერ ზე“, 21.XII.2007, რეჟ. კ. მი რი ა
ნაშ ვი ლი); 

ჟიუსტინაჟიუსტინა  (ფ. მარ სოს „კვერცხი“, 3.VI.2008, რეჟ. ს. 
მრევ ლიშ ვი ლი); 

მეხანძრე, კორითემეხანძრე, კორითე (მ. ფრი შის „ბიდერმანი და 
ცეცხ ლის წამ კი დე ბელ ნი“, 7.X.2009, რეჟ. რ. სტუ რუ ა); 

კატოკატო (ი. სამ სო ნა ძის „დაბოლილი მთვა რე“, 
16.VI.2010, რეჟ. გ. თა ვა ძე); 

ჰოლი მელოუნიჰოლი მელოუნი  (დ. გრე გის „ყვითელი მთვა რე“ 
6.XII.2011, რეჟ. რ.მაკ ბ რი ნი); 

ბელადი,გოგონაბელადი,გოგონა (პ. კა კა ბა ძის „ასულნი“, 19.IX.2014,  
რეჟ. რ.სტუ რუ ა); 

ფერიაფერია (შ. პე როს „კონკია“, 3.I.2016, რეჟ.: რ.სტუ რუ ა, 
მ. შვე ლი ძე); 

ტაისიატაისია (ო. ქა თა მა ძის „აივანი“, 13.IV.2010,  რეჟ. რ. 
შა ტა კიშ ვი ლი); 

კალფურნიაკალფურნია (შექსპირის „იულიუს კე ი სა რი“, 
1.VI.2015, რეჟ. რ. სტუ რუ ა): „იულიუსისმეუღლე,ნ.არ

„ვანო და ნიკო“„ვანო და ნიკო“

13 gv.
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სენიშვილის კალფურნია, რეჟისორის გადაწყვეტით,

მერლინ მონროს პროტოტიპია... აქ ერთი შეხედვით,

მოსულელო,ლამაზიქალი,რ.სტურუასინტერპრეტაცი

ით, გამჭრიახი გონების, მტკიცე ხასიათის პერსონაჟია,

რომელიც ბუნებისგან ბოძებულ სილამაზეს, საკუთარი

მიზნების მისაღწევად იყენებს.

მისიუმთავრესიმიზანიკიძალა

უფლებაა“(მ.ვასაძე); 
ქალიქალი (ე. ახ ვ ლე დი ა ნის „ვანო 

და ნი კო“, 27.III.2018, რეჟ. რ. სტუ
რუ ა); 

სომეხი ქალისომეხი ქალი (თ. და ა. პა პა
ვე ბის „უკანასკნელი დე დო ფა
ლი“, 17.V.2019, რეჟ. გ. კა პა ნა ძე): 

„უუნარო ხე ლი სუფ ლე ბა და ღია თუ ფა რუ ლი ში და ომეუუნარო ხე ლი სუფ ლე ბა და ღია თუ ფა რუ ლი ში და ომე
ბი მუ დამ ხელ საყ რელ ფონს ქმნი და გა რე შე მტრის თ ვის. ბი მუ დამ ხელ საყ რელ ფონს ქმნი და გა რე შე მტრის თ ვის. 
სპექ ტაკ ლ ში ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლია  ნი ნო არ სე ნიშ ვისპექ ტაკ ლ ში ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლია  ნი ნო არ სე ნიშ ვი
ლის სომ ხის ქა ლის სა ხე – ფა რი სე ვე ლი, მო ხერ ხე ბუ ლი, ლის სომ ხის ქა ლის სა ხე – ფა რი სე ვე ლი, მო ხერ ხე ბუ ლი, 
ღა ლა ტის თ ვის მა რად მზად მ ყო ფი, სარ გებ ლის მოყ ვა რე ღა ლა ტის თ ვის მა რად მზად მ ყო ფი, სარ გებ ლის მოყ ვა რე 

უცხო ტო მე ლი მე ზო ბე ლი...“უცხო ტო მე ლი მე ზო ბე ლი...“ (თ. ქუ თა თე ლა ძე); (თ. ქუ თა თე ლა ძე); 
რეარეა (კ. გო ცის „ქალიგველი“, 8.I.1998, რეჟ.: რ. სტუ

რუ ა, დ. საყ ვა რე ლი ძე); 
ედიედიტტი, („გენმოდიფიკაცია“, 17.XII.2016, რეჟ. ნ. ჩიკ

ვა ი ძე). ა.ა. მო ნა წი ლეა სა ა ხალ წ ლო სპექ ტაკ ლე ბი
სა: „შობატიფლისში“ (3.I.2020);  „ჯადოსნურიღამე“
(3.I.2015); „საახალწლონობათი“, 3.I.2020; სა მი ვეს რე
ჟი სო რე ბი: რ. სტუ რუა და მ. შვე ლი ძე. 

ა.ა.  გა და ღე ბუ ლია ქარ თულ მხატ ვ რულ ფილ მებ ში: 
გ. და დი ა ნის „ძაღლის ალღო“ (1989); ნ. ხა ტის კა ცის 
„სიბრძნესიცრუისა“ (1991); ლ. ღო ღო ბე რი ძის „ვალსი
პეჩორაზე“ (1992); გ. მა ტა რა ძის „მოკვეთილი“ (1992); 
ნ. ალექ სი მეს ხიშ ვი ლის „კრედიტისლიმიტი“ (2014). 
სულ ახ ლა ხან (2.3.4.IV.2021) აა მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღო მშობ ლი უ რი თე ატ რის კი დევ ერთ პრე მი ე რა ში – 
„ერთხელ... მხო ლოდ...“ ეს არის, რო გორც რეკ ლა მი

რე ბუ ლი იყო, „ზმანება ერთ აქ ტად“, რომ ლის იდე ის 
ავ ტო რი, მუ სი კა ლუ რი გამ ფორ მე ბე ლი და დამ დ გ მე
ლი რე ჟი სო რი გახ ლავთ რ. სტუ რუ ა. სწო რედ ამ სპექ
ტაკ ლით გა იხ ს ნა  რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი თე ატ რის 
142ე სე ზო ნი.

ლიტ.:ლიტ.:  დ ა ვ ი თ ა შ ვ ი ლ ი  ნ., სიყვარულო ძალსა შენ
სა („ბურუსი“რუსთაველისთეატრში), ჟ. „ხელბა“, 1992,#9
10;ხ ე თ ა გ უ რ ი ლ.,ბიუხნერსბედიარწყალობს,ჟ. „თ.და
ცხ.“,1994,#5–6;ლ ა ლ ი ა შ ვ ი ლ ი გ.,მტკივნეულისიმარ
თლე ზღაპრულ საბურველში, გ. „სრ“, 19.IV.1997; ლ ორ 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.,დაკარგულიდროისძიებაში(სპექტაკლზე–თ.ჭილა
ძის„ნახვისდღე“),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.,რუსთაველისთეატრში
„ყვითელი მთვარე“ ბჟუტავს, გ. „24 საათი“, 12.XII.2011; ჯ ა 
ფ ა რ ი ძ ე თ.,დასავლურირეჟისურა ქართულთეატრალურ
სცენაზე (სპექტაკლებზე: „ყვითელი მთვარე“ და „რომეოდა
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–„ევროპულიდრამატურგიარუსთაველისთეატრის
სცენაზე“(ბ.ბრეხტი,„სეჩუანელიკეთილიადამიანი“,თბ.,2012,
გვ. 228 – 236); მ ი ს ი ვე,  მოსამართლის სკამზე ვინმე აზდა
კი იჯდა (ბ. ბრეხტი, „კავკასიურიცარცის წრე“, მითითებული
მონოგრაფია,გვ.276–291);მ ი ს ი ვე,მომახსენე,რადღეშია
ჩვენი თბილისი,რა ელოდება სანუკვარ ქალაქს, მზისა და
ვარდებისსავანეს(კ.გოცი.„ქალიგველი“,მით.მონფია,გვ.
401–406);მ ი ს ი ვე,მეძალიანკეთილიკაცივარ,მაგრამისე
თიდროდადგა,რომსახლში ვერავის შემოვუშვებ“ (ფრიში.
„ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებელნი“, მით. მონფია, გვ.
427 – 434); „მაგთიკომი“ რუსთაველის თეატრის  სპონსორი
გახდა“,გ.„ახ.თ“,30.IV.2013;ვ ა ს ა ძ ე მ.,კეისრისადაბრუტუ
სისტრაგედიისსტურუასეულიბუფონადა,ჟ.„თ.დაცხ.“,2015,
#4;თ ე ვ ზ ა ძ ე მ.,როგორიბადებასპექტაკლიანურ.სტურუას
შემოქმედებითილაბორატორია(ესკიზი–რ.სტურუადამისი
19ასული),ჟ.„თ.დაცხ.“2016,#5;ქ უ თ ა თ ე ლ ა ძ ე თ.,ქალია
დილა...(რუსთაველისთეატრისსპექტაკლზე–„უკანასკნელი
დედოფალი“),ჟ.„თეატრი“,2019#3.    

    
     გ. დ.

14 gv.

	
	 16 gv. 

უხი ლა ვი ფრონ ტის მებ რ ძოლ ნი – ას მათ აშ კა რე ლაშ ვი ლი

თეატრიჯადოსნური,ემოციებითსავსესამყაროა.მაყურებელთაგანცოტასთუუფიქრია,ვინ
არისასეთითვალწარმტაცითეატრალურიდღესასწაულებისთანაავტორი,ვინდგასამამა
ღელვებელიგარემოსუკან...ვინარისისხალხი,ვინცსცენაზეიუველირულწესრიგსამყარებს...

დაფნისგვირგვინითძირითადადმსახიობებსმოსავენ,სპექტაკლისწარმატებისდამსახურე
ბაზეთუ მიდგა საქმე, გვირგვინს ის ადამიანებიც იმსახურებენ, ვისი  კოლოსალური შრომაც
ძირითადად„ჩრდილშია“.არადა,სინამდვილეშიარასწორადდამონტაჟებულდეკორაციას,ან
ცუდადშერჩეულრეკვიზიტსთავისუფლადშეუძლიამთელისპექტაკლიგააფუჭოს...

ჩვენირუბრიკისდღევანდელიგმირიაა მ ა გ დ ა რ ი ,ალ.გრიბოედოვისსახელობისრუსუ
ლიპროფესიულისახელმწიფოდრამატულითეატრისადათავისუფალითეატრისსარეკვიზი
ტოსაამქროსუფროსი–ასმათაშკარელაშვილი.
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ბავშვობაშიიმსაქმეზეარცუოცნებია,რაშიცდღესშეუდარე
ბელია:„ძალიანკარგი პედაგოგიმყავდაქართულენასადა
ლიტერატურაში,პროფესიაცმისდამიდიდისაყვარულითადა
პატივისცემითავირჩიე,არჩევანშიმშობლებისგანდიდიმხარ
დაჭერამქონდა,ამიტომ,თბილისისუცხოენათაპედაგოგიურ
ინსტიტუტშიჩავაბარე.ბედნიერისტუდენტობაგავიარე,პედა
გოგებიცკარგიშემხვდა,ბევრსტუდენტურღონისძიებაშიცმი
მიღიამონაწილეობა.ქართულისმასწავლებელიარა,მაგრამ
ინგლისურისადაგერმანულიპედაგოგინამდვილადგავხდი“.

კეთილშობილებისკენ და ადამიანების უანგარო დახმარე
ბისკენ მიდრეკილისტუდენტი, პარალელურად  სამკურნალო
კომბინატში მოეწყო ექთნად და საკმაოდ წარმატებულადაც
ართმევდასაქმეს თავს. განყოფილებისუფროსიექიმისადა

ახლობლებისდაჟინებულითხოვნისმიუხედავად,რომმედიცინასგაჰყოლოდა,თავისპირველ
არჩევანზეუარიმაინცვერათქმევინეს.„ინსტიტუტისდამთავრებისშემდეგ,1969წელსთელავის
Iსაშუალოსკოლაშიგერმანულისპედაგოგადდავიწყემუშაობა,შემდეგკი,1971წელს,ყვარლის
რაიონისსოფ.გრემისსკოლაშიგადავედიიმავეპოზიციაზე“.

ენერგიული, აქტიური და მიზანდასახული ადამიანი, ყველგან შესამჩნევია, ამიტომ არავის
გაკვირვებია,ისფაქტიც,რომწარმატებულიპედაგოგი1971წელსგრემისსასოფლოსაბჭოსდე
პუტატადაირჩიეს.

1972წელსქნმაასმათმა,რომელიცმაშინქ ე თ ა ნ ა შ ვ ილ ი გახლდათ,მომავალიმეუღლე–
ანზორაშკარელაშვილიგაიცნო.დაქორწინებისშემდეგდედაქალქშიგანაგრძოთავისისაყვა
რელისაქმე,თბილისისIIIსაშუალოსკოლაში,თუმცამთავარიამბავიმოგვიანებით,1978წელს
დაიწყო„..ჩემიმეუღლეგრიბოედოვისთეატრში
მძღოლადმუშაობდა. იმპერიოდშისარეკვიზი
ტოსაამქროსუფროსისადგილიგათავისუფლდა
დამეუღლემიქმუშაობისდაწყებამეშემომთა
ვაზა.გრიბოედოვისთეტრიისე,როგორცახლა,
მაშინაც  ხშირად დადიოდა გასტროლებზე, მე
კიდევმოგზაურობაძალიანმიყვარდა.სწორედ
ამმოტივითდავთანხმდიასეთ,ერთიშეხედვით,
მოულოდნელშემოთავაზებას...“

იმდღისშემდეგ,აგერუკვეთითქმის45წელია
თეატრისთვის არ უღალატია. სრულიად უჩვეუ
ლო სამყაროში მოხვდა, თუმცა ამ გამოწვევას
სულაც არ შეუშინდა. იყო წინააღმდეგობებიც...
დღესღიმილითიხსენებს პირველ„გმირობას“:
„პეტერბურგში ვიყავით გასტროლებზე. ერთ
ერთსპექტაკლშიმთავარროლშიშესანიშნავი
მსახიობილარისა კრილოვა იყო. ერთ სცენაში
მასხელშილანგარიუნდასჭეროდა,მაგრამაღ
მოჩნდა,რომლანგარიდაკარგულიიყო...არა
და, ზოგჯერ  მსახიობებს ზოგადადთავისებური
მაგიური მიჯაჭვულობა ახასიათებთ სასცენო
რეკვიზიტისმიმართ–რეკვიზიტისშეცვლამისე
შეიძლება არიდარიოს მსახიობი, რომ მთელი
სპექტაკლი ჩაიშალოს. ამიტომ მაქსიმალურად
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დავძაბე გონება. ვიფიქრე, თეატრის  სასადი
ლოში ლანგარი როგორ არ ექნებათმეთქი?
ჩავედი, მთელი სასადილოფეხზედავაყენედა
რამდენიმემსგავსილანგარიავარჩიე...საბედ
ნიეროდსპექტაკლმაწარმატებითჩაიარა...

შარშან, სპექტაკლისთვის „საშობაო ზღაპა
რი“ ნაძვის ხე ავაწყვეთ, ყველაფერი მზადაა,
სპექტაკლისაცააუნდადაიწყოსდააღმოჩნდა,
რომ ნაძვის ხის  დეკორატიული თავსართი, ე.
წ.„ვერხუშკა“არარის.იდეაუმალგაჩნდა,ავი
ღეძაფისდასახვევიპოლიეთილენისკორპუსი,
დავახვიემასზეფერადი„წვიმა“დასპექტაკლის
დაწყებამდერამდენიმეწუთითადრენაძვისხეს
დავადგით. ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ყველა
აღფრთოვანებულიდარჩა...“

2001 წლიდან  ასმათ აშკარელაშვილითავი
სუფალი თეატრის გუნდსაც შეუერთდა და თე
ატრის მოლარეობაც შეითავსა. თავის საქმეზე
უზომოდშეყვარებულიადამიანისთვისსამსახუ
რიმეორესახლია,ზოგჯერპირველიც,კოლექ
ტივშიც ძალიან გაუმართლა... იმ კოლოსალურ
შრომას რაც ორთეატრში მოღვაწეობას უკავ

შირდება,არასდროსშეუშლიახელიქნიასმათისთვისკ ა რ გ ი  მ ე უ ღლ ე ,  კ ა რ გ ი  დ ე დ ა
დ ა  კ ა რ გ ი  ბ ე ბ ი ა  ყოფილიყო.ოჯახსაც მშვენივრადესმოდა მისიდა ამთავდადებაც არ
აპროტესტებდნენ.

ა მ ა გ დ ა რ ი ს   წოდება მისთვის, რა თქმა  უნდა,  დიდი პასუხიმგებლობაა... „ეს ჯილდო
ნდობისგამოცხადებაა,შეეძლოთიმისთვისმიეცათ,ვინცჩემზედიდიხანიააქმუშაობს...მაგრამ
მაინცმემომანიჭეს.როგორშეიძლებამადლიერიარვიყო,ანარვიამაყო...“

ასმათაშკარელაშვილს:
2018,2021შემოქმედებითიკავშირი–საქართველოსთეატრალურისაზოგადოებისგადაწყვე

ტილებით2ჯერმიენიჭაამაგდარისწოდება
5წლისწინათ,საყვარელიმეუღლედაკარგა.კოვიდინფექციისგადატანისშემდეგ,ჯანმრთე

ლობისგაუარესებიგამო,უკვეფიქრობს,რომორთეატრშიმუშაობასვეღარშეძლებს–ერთ
ერთიუნდადატოვოს,არადა,„...არცერთიარმეთმობა,ვერცერთსვერვუღალატებ,მირჩევ
ნიაორივედავტოვო...“–აცხადებსთეატრისამაგდარი.

თუმცაამაზეფიქრიაჯერნაადრევია–ქნასმათსკიდევბევრისაქმედაბევრისპექტაკლი
ელოდებასაყვარელიმაყურებლისთვისთეატრალურიფიესტასმოსაწყობად.

          თეა ქაშაკაშვილი

ავტორები:
გ. დ.  გოგიდოლიძე, ხელოვნებათმცოდნეობისმეცნიერებათადოქტორი,პროფესორი.
თ. ქ.  თეაქაშაკაშვილი,ქართულითეატრისენციკლოპედიისსარედაქციოჯგუფისხელმძღვანელისასისტენტი.

პირველიქართულიენციკლოპედიისსარედაქციოჯგუფიმწუხარებასგამოთქვამსუკრაინაშირუსული
ოკუპაციისწინააღმდეგმებრძოლიქართველიმოხალისეებისგმირულადდაღუპულიგამო.
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