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         gv. 2-5

         gv. 6-8

qarTuli Teatraluri enciklopediaqarTuli Teatraluri enciklopedia

ლევან მინდიაშვილი

მარველის კინოსამყარო

დემეტრე სამხარაძე

რიჩარდ მესამე - ისტორიული და ლიტერატურული სახე

     gv. 9-12
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მარველის კინოსამყარო

	 3 gv. 

 მარველის სამყარო არის სივრცე, რომელსაც 
იცავენ სუპერგმირები. ისტორიები დაფუძნებუ
ლია  მარველის კომიქსებზე.კინოსამყარო (ინგლ.
Marvel Cinematic Universe) შექმნა „მარველ სტუ
დიამ“ (ინგლ. Marvel Studios), როდესაც მათ გა
დაწყვიტესდამოუკიდებელი ფილმები გადაეღოთ 
და სურდათ დისტრიბუციითაც თავადვე დაკავებუ
ლიყვნენ.

„მარველ სტუდიამ“,რომელმაცშეძლო და შეც
ვალა ხალხის დამოკიდებულება კომიქსზე დაფუძ
ნებული ფილმების მიმართ, 20082019 წლებში 23
ფილმი გამოუშვა. ამასთან, ორგანიზაციამ არა
ერთი რეკორდი დაამყარა გაყიდვების მხრივაც.
მაგ., სტუდიის საუკეთესო შემოსავლების „ტოპ 
10ში“ შედის 4 ფილმი: „თამაშის დასასრული“,
„უსასრულობის ომი“, „შურისმაძიებლები“ და 
„შურისმაძიებლები: ალტრონის ერა“. რაც შეეხე
ბა „თამაშის დასასრულს“,(„Endgame“),ამ ფილმმა 
შეძლო და   ათიწლისშემდეგ,ყველაზეშემოსავ
ლიანი ფილმის პოზიციიდან ჩამოაქვეითა ჯეიმს 
ქემერონის „ავატარი“და დღესდღეობითსწორედ
იგიინარჩუნებსამტიტულს.

სტუდიის პირველი ფილმი იყო „რკინის კა
ცი“,რომელიც 2008 წელს გამოვიდადა რის შემ
დეგაც კინოსამყაროში დაიწყო პირველი ფაზა. 11
წლის განმავლობაში კინოსამყარო დაიყო სამ ფა
ზად.პირველ და მეორე ფაზაში შედის ექვ სექვსი 
ფილმი, ხოლო მესამეში  11 ფილმი. ამ ეპოპეას
„უსასრულობისსაგა“ეწოდება,რადგანპირველი
ვეფილმიდან სუპერგმირების მთავარიდანიშნუ
ლებასწორედე.წ.„უსასრულობისქვების“შეგრო
ვებადა კოსმოსური ტიტანის, სამყაროს მთავარი
მტრის,თანოსისდამარცხებაა.

პირველიფაზა

პირველიფაზა,რომელშიც6ფილმიშედის,მოი
ცავს20082012წლებსდაემსახურებაგმირებისგა
ერთიანებას.დაიწყო„რკინისკაცის“პირველინა
წილით(2008)დადასრულდა„შურისმაძიებლებით“ 
(2012).პირველიფაზისდანიშნულებაიყოსუპერგ
მირების გაერთიანება და სრულყოფილი ჯგუფის
ჩამოყალიბება, რომელსაც „შურისმაძიებლებს“
უწოდებდნენ და მოამზადებდნენ შემდეგი ფაზე
ბისთვის.პირველიფაზისშემოსავალმა3.8მილი
არდსგადააჭარბა.

პირველიფაზა აერთიანებს ფილმებს: „რკინის
კაცი“, „ჰალკი“, „რკინის კაცი 2“, „თორი“, 
„კაპიტანიამერიკა:პირველიშურისმაძიებელი“და
„შურისმაძიებლები“. ამ კინოსურათებში  გამოჩ
ნდნენ ისეთი პერსონაჟები, რომლებმაც შურის
მაძიებელთა პირველი სახეები შექმნეს  რკინის
კაცი,თორი,ჰალკი,კაპიტანიამერიკა,შავიქვრი
ვი,ქორისთვალა..ასევეორგანიზაციები:„შილდი“ 
(„S.H.I.E.L.D.“),რომელმაცხელიშეუწყოშურისმა
ძიებლებისგაერთიანებასდა„ჰიდრა“ნაცისტური
ორგანიზაცია, რომელიც გამოჩნდა მეორე მსოფ
ლიოომისპერიოდში,ფილმში„კაპიტანიამერიკა:
პირველიშურისმაძიებელი“.პირველიფაზამთავ
რდება ბოროტმოქმედთა  ლოკისა და თანოსის
გაერთიანებით.თანოსიჯარსჩააბარებსლოკისდა
უბრძანებსდედამიწისდაპყრობას. სწორედმათი
შეჩერების მოტივიგახდებასუპერგმირებისგაერ
თიანების მიზეზი. პირველ ფაზაში ასევე ჩნდება
ექვსიდანერთერთიუსასრულობისქვა.  ფილმის
ერთერთეპიზოდშიპირველადგამოჩნდათანო
სი,სულმცირეხნით,მაგრამუკვეკინოსამყარომ
დაისახაგეგმათუსაითუნდაევლოკაცობრიობას
დაროგორგანვითარებულიყო.
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2 gv.

	

	 4 gv. 

„შურისმაძიებლებმა“ ბევრი რამ შეცვალა რო
გორც კინოსამყაროში, ისე კინოინდუსტრიაში.
ფილმიგახდაპირველი„სუპერგმირულიკინოსუ
რათი“,რომლისმთლიანმაშემოსავლამა1.5მილი
არდამერიკულდოლარსგადააჭარბა.ამსტატის
ტიკამუფრომეტიმოტივაციამისცასტუდიას,რომ 
ეკეთებინა ფილმები. დღეისთვის სუპერგმირული
ფილმი, რომელიც ვერ გადალახავს მილიარდი
დოლარის შემოსავალს,  ფაქტობრივად ჩავარდ
ნილფილმადითვლება.ესტენდენციაკისწორედ
„შურისმაძიებლების“ფურორმა განაპირობა.

 
მეორეფაზა

 მეორე ფაზა, რომელიც მარველის სამყაროში
6ფილმს აერთიანებს, 2013 წლიდან 2015 წლამდე
მიმდინარეობდა.„რკინისკაცი3“, „თორი:ბნელი
სამყარო“, „კაპიტანი ამერიკა: ზამთრის ჯარისკა
ცი“, „გალაქტიკის მცველები“, „შურისმაძიებლები:
ალტრონისერა“და„ადამიანიჭიანჭველა“ფაზის
მთლიანიშემოსავალიშეადგენს5.2მილიარდამე
რიკულდოლარს,რაცბევრადაღემატებაპირველ
ფაზას.

 მეორე ფაზაში სიუჟეტი ვითარდება პირველი
შურისმძიებლებისფილმებში მიმდინარე მოვლე
ნების შემდგომ. ასევე შემოდიან ახალი გმირები:
ფალკონი, ქვიქსილვერი, სკარლეტ ვიჩი, ვიჟენი,
ადამიანი ჭიანჭველა. ასევე ჩნდება კოსმოსური

გუნდი„გალაქტიკისმცველები“(სტარლორდი,გა
მორა, დრაქსი, როკეტი და გრუტი). „გალაქტიკის
მცველებმა“ უფრო გააფართოვა მარველის სამ
ყარო. მეტ ინფორმაციას ვიღებთ უსასრულობის
ქვების შესახებ; ვხედავთ ასევე დამოუკიდებელი
„შურისმაძიებლების“ გუნდს, რომლებიც მოქმე
დებენ „შილდისგან“ დამოუკიდებლად, ჰიდრას
ნარჩენების წინააღმდეგ. ეს პროცესი, უნებლიეთ,
თვითნებურადხელსუწყობსთვითგანვითარებადი
ხელოვნურიინტელექტისაღზევებას,რომელიცსა
კუთართავსალტრონსუწოდებს.დიდიძალისხმე
ვის შემდეგ შურისმაძიებლები მასდაამარცხებენ,
მაგრამესგამარჯვებადიდპრობლემს წარმოშობს,
რომლებიცმესამეფაზაშიიჩენენთავს.

საბოოლოდმეორეფაზაიქცამესამეფაზისმო
სამზადებელ ეტაპად. გამოჩნდა უფრო მეტი პერ
სონაჟი,უფრომეტიინფორმაციაგავიგეთსიუჟე
ტურიხაზისშესახებ,რამაცმეორეფაზისფილმები
საკმაოდ მნიშვნელოვნად აქცია მარველის კინო
სამყაროში.

მესამეფაზა

მესამე ფაზა არის უსასრულობის საგის დასას
რული,რომელიცდაიწყო2016წელსდადასრულ
და2019წელს.მესამეფაზაიყოყველაზედატვირ
თული, როგორც ფილმების რაოდენობით, ასევე
პერსონაჟების მრავალფეროვნებით. ამ პერიო
დის განმავლობაში სტუდიამ 11 ფილმი გამოუშვა:
„კაპიტანიამერიკა:სამოქალაქოომი“,„დოქტორი
სტრეინჯი“,„გალაქტიკისმცველები2“ , „ადამიანი
ობობა: სახლში დაბრება“, „თორი: რაგნაროკი“,
„შავი პანტერა“, „შურისმაძიებლები: უსასრულო
ომი“, „ადამიანი ჭიანჭველა 2“, „კაპიტანი მარვე
ლი“, „შურისმაძიებელი: თამაშის დასასრული“
და „ადამიანი ობობა: სახლიდან შორის“. მესამე
ფაზამ არათუ მარველის, მთლიანად კინოინდუს
ტრიისრეკორდი მოხსნადა 11მაფილმა 13.5 მი
ლიარდის შემოსავალი მოუტანა სტუდიას, ხოლო
„შურისმაძიებლები: თამაშის დასასრული“ გახდა
ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი 
($2,797,800,564).

მესამეფაზასძალიანდიდისიფრთხილითეკი
დებოდნენ. სტუდიამ ყველა ფილმის სახელი წა
რუდგინამაყურებელს,თუმესამეფაზაშირასგა
დაიღებდნენ,გარდაერთისა„თამაშისდასასრუ
ლის“სახელიმისიტრეილერისგამოსვლამდეიყო
დამალული. 

 მესამე ფაზაში პირველად გამოჩნდა ფერად
კანიანი პერსონაჟი და ასევე ქალი რეჟისორები, 
რომლებმაციმუშავეს„შავპანტერასა“და„კაპიტან
მარველზე“.
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	 5 gv. 

3 gv.

	

2014 წელს „Sony“ და „Marvel“ შეთანხმდნენ
ადამიანიობობასპერსონაჟისშექმნაზედამესამე
ფაზისპირველივეფილმში„კაპიტანიამერიკა:სა
მოქალაქოომი“ესსუპერგმირიმცირეეკრანული
დროით გამოჩნდა, შემდგომში კი სტუდიამ ორი
ფილმიგამოუშვაადამიანობობაზედაახლომო
მავალში მესამე კინოსურათიც იგეგმება უკვე მე
ოთხეფაზაში.

სტუდიამ ახალი ფაზა მასშტაბურად და
იწყო. ფილმ „კაპიტანი ამერიკა: სამოქალა
ქო ომს“ თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ
„შურისმაძიებლების“ეპოპეისერთერთინაწილი,
რადგან მასში ყველა მანამდე გაცნობილი პერ
სონაჟი ერთიანდება,თორისადა ჰალკის გარდა. 
მათშესახებკიუკვე„თორი: რაგნაროკში“ვიგებთ. 
ფილმშიასევესუპერგმირებსუერთდებიანადამი
ანიობობადაშავიპანტერა.ფილმიმთლიანობა
ში კარგი გამოვიდა, მაგრამ იმ მაყურებლისთვის, 
ვისაც წაკითხული ჰქონდა „სამოქალაქო ომის“
ორიგინალი კომიქსი, უკმაყოფილო დარჩა. მათი
თქმით,კინოსურათიძალიანცუდიაღსაქმელიიყო
დაუფრომეტს,უფროუკეთესადშეკრულფილმს
მოელოდნენ.

ფილმიიმპრობლემებისგამოძახილია,რომლე
ბიც„ალტრონისერაში“,ასევე„კაპიტანიამერიკის“
მეორენაწილშიმოპოვებულმაგამარჯვებამგამო
იწვია.სიუჟეტისმიხედვით,მთავრობაგადაწყვეტს,
სხვადასხვამიზეზისგამოკონტროლიდაამყაროს
შურისმაძიებლების ჯგუფზე. ამასთანხმდებარკი
ნის კაცი, ხოლო წინააღმდეგი იქნება კაპიტანი
ამერიკა. ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან
დაამისგამოკაპიტანიდამისიგუნდიძებნილები
გახდებიან.საბოლოოდშურისმაძიებლებიერთმა
ნეთს შეებრძოლებიან, რის შედეგადაც ძებნილე
ბის ნაწილი გაიქცევა, ნაწილს კიდააპატიმრებენ. 
რაცშეეხებაუკმაყოფილომაყურებელს,რომელ
საც  წაკითხული ჰქონდა კომიქსი, მათი უკმაყო
ფილებაგამოიხატებასამოქალაქოომისდაწყების
რეალურ მიზეზში: კომიქსების მიხედვით სამოქა
ლაქო ომის დაწყების მიზეზი სულ სხვა, ბევრად
უფრო მასშტაბური პრობლემაა; ამასთან, კომიქ
სებში მარველის კინოსამყაროში არსებული ყვე
ლასუპერგმირიერთვებაამომში.საბოლოოდკი

ფილმისიდეაიყოის,რომგუნდიდაშლილიყოდა
უკვე შემდგომ შეხვედროდნენ ერთმანეთს, როცა
თანოსიშემოუტევდადედამიწას.

სამოქალაქო ომიდან თანოსის შემოტევამ
დე და პირველ დაპირისპირებამდე, რომელიც
„უსასრულო ომში“ შედგა,  სტუდიამ გამოუშვა 5
ფილმი და ყველა იყო სხვადასხვა პერსონაჟზე,
მათ შორის ახლებზეც. კინოსამყაროში გამოჩნდ
ნენდაუკეთგავიცანითდოქტორისტრეინჯი,შავი
პანტერადაადამიანიობობა.ასევეუფრომეტიგა
ვიგეთგალაქტიკისმცველებზე.

მაყურებლისთვის ნამდვილი აღმოჩენა გახდა
თორის მესამე ნაწილი, რადგან პირველ ორ ნა
წილზეგაცილებითუფროსაინტერესოგამოდგა.ეს
რეჟისორტაიკავაიტიტისდამისიუბადლოიუმო
რისდამსახურებითმოხდა დასრულიადამოაყი
რავამაყურებელთაშეხედულებათორისფილმებ
ზე. ფილმში ჩვენ ვნახეთ ჰალკი, რომელიც ალტ
რონისერისმერეგაუჩინარებულიიყოდაკოსმოს
შიგლადიატორიგახდა.ფილმშივნახეთის,რასაც
ძალიანდიდი ხანიველოდითესიყოთორისადა
ჰალკისბრძოლა.ამისმიზეზიკიისაა,რომთორის, 
როგორცმარველისკომიქსისპერონაჟისშექმნის
აუცილებლობა, სწორედ  ჰალკის  გამოგაჩნდა  
მწერლებსდამხატვრებსსურდათშეექმნათისეთი
პერსონაჟი,რომელიცთვითჰალკზეცძლიერიიქ
ნებოდა.  საინტერესო ისაა,რომ კომიქსებშიცდა
კინოსამყაროშიც თორსა და ჰალკს რეალურად
დაპირისპირებაარაქვთ,ისინიკარგიმეგობრები
არიან,მაგრამფილმისსიუჟეტიდანგამომდინარე,
აუცილებელიგახდაკონფლიქტისშექმნა,რაცძა
ლიანსაინტერესოდაამავედროსსასაცილოცგა
მოდგა.

ფილმისიდეაიყოაზგარდისგანადგურება,ანუ
რაგნაროკი.თორი, ჰალკი,ლოკი (რომელიც ბო
როტი პერსონაჟიდან ძალიან კარგ პერსონაჟად
ჩამოყალიბდა) და ვალკირია ცდილობენ ჰელას
შეჩერებას,რომელიცარისთორისდალოკისუფ
როსი და. საბოლოოდ წინასწარმეტყელება ას
რულდება. აზგარდიგანადგურდებადათორიგა
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დაწყვეტსგადარჩენილებისდედამიწაზეგადაყვა
ნას,გზაშიკიისთანოსისხომალდსშეხვდება.

„უსასრულოომი“არისფილმი,რომელმაცგაა
ერთიანაყველაისფილმი,რომელიცმანამდესტუ
დიამგამოუშვა.ფილმიჯერკიდევ2014წელსდაა
ნონსდა,გადაღებებიკი2017წელსდაიწყეს.

თანოსს, რომელიც ცდილობს ექვსივე უსას
რულობის ქვის შეგროვებას, პირველი შეჯახება
მოუხდება თორთან და კოსმოსში. თორის ხო
მალდზე არის ერთერთი უსასრულობის ქვა,
რომელიც აზგარდელებს ჯერ კიდევ პირველი
„შურისმაძიებლების“დროიდანაქვთ,თანოსიძა
ლიანმარტივადამარცხებსმათდახელთიგდებს
კიდევ ერთ უსასრულობის ქვას. მან ყველა ქვის
ადგილსამყოფელიიცის,ამიტომგეზიდედამიწის
კენაქვსიქ,სადაცორქვასდედამიწელებიიცა
ვენ.იმიტომ,რომსამოქალაქოომისგამოშურის
მაძიებლები დაშლილები არიან, თანოსის გუნდი
ძალიანმარტივადშეძლებსქვისწაღებას,მაგრამ
რამოდენიმე სუპერგმირი დაედევნება კოსმოსში.
სწორედ ასე გადაიკვეთება შურისმაძიებლებისა
დაგალაქტიკისმცველებისგზები.

ფილმმა ძალიანდიდი ემოციურიგავლენა მო
ახდინა მაყურებელზე, რომელიც მიჩვეული იყო
ბედნიერ დასასრულს. მოხდა ისე, რომ თანოსმა
ყველაფერი გააკეთა ექვსივე ქვის შესაგროვებ
ლად და თითების გატკაცუნებით მთელს გალაქ
ტიკაში მცხოვრები სულიერი არსებების ნახევარი
გააქრორეალობიდან,მათშორისსუპერგმირების
ნახევარიც.ფილმისდასასრულიიყოშოკისმომგ
ვრელი,რადგან  ამ ყველაფერს ვერავინ წარმო
იდგენდა. ფილმმა ფურორი მოახდინა და მისმა
შემოსავალმა 2 მილიარდს გადააჭარბა. ამასთან, 
ოსკარის ნომინაცია საუკეთესო ეფექტების კატე
გორიაშიმიიღო.

ამის შემდეგ კიდევ ორი ფილმი გამოდის: 
„ადამიანი ჭიანჭველა 2“და „კაპიტანი მარველი“.
პირველი ფილმი თანოსის ამბების თანადროუ
ლია, ხოლო კაპიტანი მარველის სიუჟეტი 90იან
წლებშიმიმდინარეობს.„კაპიტანიმარველის“გა
მოჩენას დიდი ხნის განმვალობაში ელოდებოდა

მაყურებელი, რადგან ის არის ერთერთი, ვისაც
შეუძლიათანოსისდამარცხება.იმისმიუხედავად,
რომფილმიძალიანსუსტიგამოდგა,პერსონაჟის
გამოჩენამდიდიაღფრთოვანებაგამოიწვიამაყუ
რებელში.

2019 წელს გამოდის ამ წლის და საერთოდ
მთლიანი საგის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილ
მი „თამაშისდასასრული“. ეს არის სტუდიის 22ე
ფილმი,რომელიც „უსასრულობისომის“ გაგრძე
ლებაა. მაყურებელიდიდი ინტერესით ელოდა ამ
ფილმს,რადგანწინანაწილისფინალისგამოყვე
ლანაირი იმედი ჰქონდათგადაწურული.  გადარ
ჩენილი გმირები ყველაფერს ცდილობენ, რათა
გამოასწორონ არსებული რეალობა. საბოლოოდ
გმირებიშეძლებენდაუკანდააბრუნებენგამქრალ
ადამიანებს, მაგრამ თანოსი ისევ ცოცხალია და
იმავეს გაკეთებას აპირებს. საბოლოო მასშტაბურ
დაპირისპირებაში თანოსის არმიის წინააღმდეგ
ერთიანდება ყველა სუპერგმირი, ვინც კი ცოცხა
ლია.სუპერგმირებისრიცხვიდაახლოებით60მდე
აღწევს,ასეთიმასშტაბური„ქროსოვერი“კიკინო
ისტორიაშიაქამდეარმომხდა.

დასასრული იყო ძალიან ემოციური, რადგან
რკინისკაცმა,დასაწყისიდანვეიყოთავნებაპერ
სონაჟმა, თავი შესწირა მათ გამარჯვებას. მისი
წყალობით თანოსის არმია თანოსთან ერთადვე
განადგურდადაგაქრარეალობიდან.ესკიქვების
დახმარებით გააკეთადა სწორედ ამხელა ძალის
გამოყენებამშეიწირატონისტარკი.ესფილმიიქცა
საგისდასასრულად.ამასთანერთადსამყაროდა
ტოვესრკინისკაცმა,კაპიტანმაამერიკამდაშავმა
ქვრივმა  სამი ყველაზე მნიშვნელოვანიფიგურა
„შურისმაძიებლებში“.რკინისკაციდაშავიქვრივი
შეეწირნენთანოსთანბრძოლას,ხოლოგამარჯვე
ბულიკაპიტანიამერიკაგადავიდასხვარეალობა
შიდაგადაწყვიტამშვიდადცხოვრებისგაგრძელე
ბა.ამფილმთანერთადდამთავრდამთელიეპოქა, 
რაცამგმირებმაშექმნეს.

საგისბოლოფილმიგახლდათ„ადამიანიობო
ბა: სახლიდან შორს“. ამ ფილმის დანიშნულება
იყო მხოლოდ ის ეჩვენებინათ, თუ რა ხდებოდა
დედამიწაზეგამარჯვებისშემდეგ.

11წლისგანმავლობაშიმარველმაშემოგვთავა
ზა23ფილმი,მაგრამამაზეგაჩერებასარაპირებს,
რადგანაცრამდენიმეთვის წინ „სანდიეგოს კო
მიკკონზე“მათდააანონსეს10მდეახალიპროექ
ტი.

 
ლე ვან მინ დი აშ ვი ლი
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მსოფლიო ისტორიაში არიან ფიგურები,რომელ
თა შესახებაც საუკუნეთა განმავლობაში ვერ ჩამო
ყალიბდა ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება.
ერთერთი ასეთი წინააღმდეგობრივი ისტორიული 
პიროვნება გახლავთ ინგლისის მეფე რიჩარდ მესა
მე,რომელიც1452წლის2ოქტომბერს იორკის ჰერ
ცოგ რიჩარდისა და მისი მეუღლის – სესილი ნევილის 
ოჯახში დაიბადა.იგიმშობლების მეთერთმეტე შვილი 
გახლდათ.

იმ დროისათვის,სამეფო ტახტის ხელში ჩაგდების 
მიზნით,უკვე დაწყებული იყო დაპირისპირება პლან
ტაგენეტთა დინასტიის ორ შტოსლანკასტერებსა და 
იორკებს შორის.სულ მალე,1455წელს,დაპირისპი
რება სისხლისმღვრელ ომში გადაიზარდა,სამი ათწ
ლეულის განმავლობაში გაგრძელდადა ისტორიაში 
„წითელი და თეთრი ვარდების ომის“სახელით შევი
და. ამ მოვლენისთვის ისტორიკოსთა მხრიდან ამგ
ვარი სახელის შერჩევა იმ გარემოებამ განაპირობა,
რომ ლანკასტერების საგვარეულო გერბზე წითელი 
ვარდი იყო გამოსახული,იორკების გერბზე კითეთ
რი.

რიჩარდი სულ რაღაც რვა წლის იყო,როცა მამამი
სიიმ დროისათვის ინგლისელ არისტოკრატთა შო
რის უმსხვილესი მიწათმფლობელი,ლანკასტერების 
ერთგული ჯარის წინააღმდეგ უეიკფილდთან გამარ
თულ ბრძოლაში დაიღუპა. უეიკფილდის ბრძოლა 
1460წლის30დეკემბერს შედგა და „ვარდების ომის“
ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ეპიზოდად ითვლება.

ძალიან მალე ინგლისის სამეფო ტახტი რიჩარდის 
უფროსმა ძმამედუარდ მეოთხემ დაიკავა.რიჩარდი 
ერთგულად ედგა ძმას მხარში,რაც ედუარდმა ნამდ
ვილად დაუფასარიჩარდმა ძმისგან უამრავი ჯილ
დო,წოდება თუ მამული მიიღო.აღსანიშნავია,რომ 
სწორედ ედუარდ მეოთხის ბრძანებით, რიჩარდი 
ცხრა წლის ასაკში გლოსტერის ჰერცოგი გახდა,რის 
გამოც, ისტორიულ თუ ლიტერატურულ წყაროებში,
ხშირად რიჩარდ გლოსტერადაც მოიხსენიება.

1483წლის 9აპრილს გარდაიცვალა ედუარდ მე
ოთხე. იმ დროისათვის რიჩარდი, რომელსაც სა
მეფოს ჩრდილოეთ ნაწილის მართვაგამგეობა 
ჰქონდა მინდობილი, პარალელურად, შოტლანდი
ის საზღვართან დაბანაკებული არმიის სარდლადაც 
იყო დანიშნული და დისლოკაციის ადგილზე იმყოფე
ბოდა. ედუარდ მეოთხემ გარდაცვალებამდე მოასწ
რო,გამოეცა ბრძანება,რომლის თანახმადაც,ტახტზე 
მისი ვაჟი12წლის ედუარდი უნდა ასულიყო ედუ
არდ მეხუთის სახელით,მეფის სრულწლოვანებამდე 
კი რეგენტად,ინგლისის ლორდპროტექტორად და 

ქვეყნის ფაქტობრივ მმართველად რიჩარდ გლოსტე
რი ინიშნებოდა.

ედუარდ მეოთხის გარდაცვალებისთანავე პო
ლიტიკურ ასპარეზზე გააქტიურდა მისი მეუღლის 
 ელისაბედ ვუდვილის ნათესავთა დაჯგუფება,რო
მელმაც რეგენტის ფუნქციების ელისაბედისთვის გა
დაცემა სცადა,მაგრამ გავლენიანი არისტოკრატების 
ლორდ ჰასტინგსისა და ჰერცოგ ბეკინგემის წინა
აღმდეგობის შედეგად,ეს მცდელობა ჩაიშალა.აღს
რულდა გარდაცვლილი მეფის ანდერძირეგენტად 
რიჩარდი გამოცხადდა.

რიჩარდმა ფიცი დადო მცირეწლოვანი ედუარდ 
მეხუთის ერთგულებაზე და გასცა ბრძანება,მოეჭრათ 
მონეტები ახალი მეფის გამოსახულებით.იმავდროუ
ლად,მისი ბრძანებით,დააპატიმრეს და სიკვდილით 
დასაჯეს ვუდვილთა დაჯგუფების ორი მნიშვნელოვა
ნი წარმომადგენელილორდი გრეი და გრაფი რი
ვერსი, რომლებსაც ბრალი მეფის საწინააღმდეგო 
შეთქმულებაში დაედოთ.

3 მაისს ლორდ  პროტექტორი, მცირე ამალის 
თანხლებით, ლონდონში შევიდა და ენერგიულად 
შეუდგა მზადებას ძმისწულის კორონაციისთვის.მაგ
რამ მალე, სრულიად მოულოდნელად, საიდუმლო 
საბჭოს წინაშე წარსდგა ეპისკოპოსირობერტ სტი
ლინგტონი,რომელმაც განაცხადა,რომ წლების წინ 
მან განსვენებულ ედუარდ მეოთხეს ჯვარი დასწე
რა ელეონორა ბატლერზე და იმ დროისთვის,როცა 
ედუარდმა ელისაბედ ვუდვილზე იქორწინა, ელეო
ნორასთან მისი ქორწინება გაუქმებული არ იყო.აქე
დან გამომდინარე,ედუარდისა და ელისაბედის ქორ

რიჩარდ მესამე - 
ისტორიული და ლიტერატურული სახე

	 7 gv. 
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წინება უკანონო იყო და,შესაბამისად,მათ შვილებს,
როგორც უკანონოდ შობილებს,ტახტის მემკვიდრე
ობის უფლება უნდა ჩამორთმეოდათ.

რობერტ სტილინგტონის განცხადების შემდეგ,
ედუარდ მეხუთის კორონაციის საკითხი დღის წესრი
გიდან მოიხსნა.ედუარდი და მისი უმცროსი ძმარი
ჩარდი საცხოვრებლად ტაუერში გადაიყვანეს, რო
მელიც იმ დროისათვის, არა საპყრობილე, არამედ 
კარგად გამაგრებული სამეფო რეზიდენცია იყო.ამის 
შემდეგ, პრინცები აღარავის უნახავს და მათი შემ
დგომი ბედის შესახებ,დაზუსტებით არაფერია ცნო
ბილი. ინგლისს სახელისუფლო კრიზისი დაემუქრა.
ქვეყნის წინაშე დადგა უმნიშვნელოვანესი პრობლე
მავინ უნდა ასულიყო სამეფო ტახტზე.

ერთადერთ კანონიერ პრეტენდენტად რიჩარდ 
გლოსტერი იქნა აღიარებული.მისი ძმისჯორჯ კლა
რენსის ვაჟი, ედუარდი, ტახტის შესაძლო მემკვიდ
რეთა ნუსხიდან მამის დანაშაულის გამო ამოირიცხა.
ჯორჯ კლარენსი,რომლის მკვლელობაშიც სრულიად 
უსაფუძვლოდ რიჩარდ მესამეს სდებენ ბრალს, სი
ნამდვილეში სიკვდილით ჯერ კიდევ1478წელს,ედუ
არდ მეოთხის ბრძანებით დასაჯეს,რადგან კლარენ
სმა საკუთარი დინასტიის წინააღმდეგ მიმართული 
დანაშაული ჩაიდინა  „ვარდების ომის“ გარკვეულ 
ეტაპზე ლანკასტერებს მიემხრო.

რიჩარდი გვირგვინის მიღებას დათანხმდა. იგი 
ტახტზე რიჩარდ მესამის სახელით ავიდა.

კორონაციის შემდეგ ახალმა მეფემ ქვეყნის პრო
ვინციებში იმოგზაურა, სადაც ხალხი მას აღფრთო
ვანებით ხვდებოდა. გარდა ამისა, განხორციელდა 
ტოტალური ამნისტიასაპატიმროებში მყოფი ყველა 
ტუსაღი გათავისუფლდა.

1484წლის იანვარში ინგლისის პარლამენტმა მიი
ღო საბოლოო გადაწყვეტილება გარდაცვლილი ედუ
არდ მეოთხის შვილებისთვის,მათი უკანონო წარმო
შობის გამო, ტახტზე პრეტენზიის უფლების სამუდა
მოდ ჩამორთმევის შესახებ.

მეფობის სულ რაღაც ორი წლის განმავლობაში
რიჩარდ მესამემ  ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნე
ლოვანი ღონისძიებები გაატარა  მოახდინა არმიის 
რეორგანიზაცია, გააუმჯობესა სასამართლო ორგა
ნოების ფუნქციონირება, ხელს უწყობდა ხელოვნე
ბის სხვადასხვა სფეროს  განსაკუთრებით, მუსიკი
სა და არქიტექტურის განვითარებას, გააფართოვა,
როგორც საშინაო, ისე საგარეო ვაჭრობა. რიჩარდი
ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის მიზნით ატარებდა 
პროტექციონიზმის პოლიტიკას. ამ დადებით ასპექ
ტებს, მის შესახებ შექმნილ ლიტერატურაში, სამწუ
ხაროდ,თითქმის არავითარი ყურადღება არ ექცევა.

რიჩარდ მესამის მოღვაწეობის პარალელურად,
გრძელდებოდა და მწვავდებოდა „ვარდების ომი“.
ლანკასტერები სულ უფრო აქტიურდებოდნენ.საკუ
თარ ლიდერად მათ რიჩმონდის გრაფიჰენრი ტიუ
დორი შეარჩიეს.

1485წლის22აგვისტოს ბოსუორთთან ერთმანეთს
დაუპირისპირდაჰენრი ტიუდორისა და რიჩარდ მე
სამის ერთგული შეიარაღებული ძალები. უკანასკ
ნელ მომენტში მეფეს უღალატა ერთერთმა მთავარ
მა დასაყრდენმა, ჰენრი ტიუდორის მამინაცვალმა,
ლორდმა სტენლიმ,რომელიც მეტოქის მხარეს გადა
ვიდა.სტენლის ღალატის შემდეგ რიჩარდის დამარ
ცხება გარდაუვალი იყო.

რიჩარდ მესამე ბოსუორთის ბრძოლაში დაიღუ
პა. ინგლისის სამეფო ტახტს გამარჯვებული ჰენრი 
ტიუდორი დაეუფლა, რომელმაც იორკების წარმო
მადგენელზე,ედუარდ მეოთხისა და ელისაბედ ვუდ
ვილის ქალიშვილზეელისაბედზე იქორწინა,თავის 
გერბზე წითელი და თეთრი ვარდები გააერთიანა და 
ლანკასტერებსა და იორკებს შორის დაპირისპირებას 
წერტილი დაუსვა.

ქვეყნის ისტორიაში ტიუდორების ხანა დაიწყო.
სწორედ ტიუდორების მმართველობისას დაიწყო 

რიჩარდ მესამის, როგორც მეფისა და პიროვნების,
ზღვარგადასულად უარყოფით ფერებში წარმოჩენა.

რიჩარდის თემა პოპულარულია არა მხოლოდ სა
მეცნიერო სიბრტყეზე, არამედ მხატვრულ ლიტერა
ტურასა და ხელოვნებაშიც. მის შესახებ შექმნილია 
არაერთი მხატვრული ნაწარმოები, გადაღებულია 
არაერთი ფილმი,დადგმულია არაერთი სპექტაკლი.
ფართო საზოგადოებაში სწორედ ამ ნაწარმოებების,
ფილმებისა თუ სპექტაკლების გავლენითაა რიჩარ
დის შესახებ შექმნილი უაღრესად მცდარი წარმოდ
გენა,რომელიც,ხშირ შემთხვევაში,სრულიად არ შე
ესაბამება ისტორიულ რეალობას.

მას უამრავ დანაშაულში სდებენ ბრალს,რომელთა 
შორის,  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მცირეწ
ლოვანი ძმისწულების  ედუარდისა და რიჩარდის 
მკვლელობა, რაც ისტორიოგრაფიაში „პრინცების 
მკვლელობის“ სახელით მოიხსენიება. არადა, მარ
თალიაფაქტია,რომ ტაუერში გადაყვანის შემდეგ,
მათ შესახებ აღარაფერია ცნობილი,მაგრამ არ არ
სებობს არავითარი საფუძველი იმის დაბეჯითებით 
მტკიცებისთვის,რომ მცირეწლოვანი უფლისწულები 
რიჩარდ მესამის ბრძანებით დახოცეს.

თითქმის ორი საუკუნის შემდეგ, 1674 წელს, ტაუ
ერის „თეთრ კოშკში“  ჩატარებული სამუშაოებისას,
ერთერთი კიბის ქვეშ ორი მცირეწლოვანი ბავშვის 
ჩონჩხი აღმოაჩინეს.ისინი,ყოველგვარი გამოკვლე
ვის გარეშე,გაუჩინარებულ პრინცებად გამოაცხადეს,
ვესტმინსტერის სააბატოში გადაასვენეს და დიდი პა
ტივით დაკრძალეს.

1933წელს,ექსპერტიზის მიზნით,მოხდა ძვლების 
ექსგუმაცია.ჩატარებული კვლევების შედეგადმხო
ლოდ იმის დადგენა მოხერხდა,რომ ჩონჩხები დაახ
ლოებით1112და89წლის ასაკის ბავშვებს ეკუთვ
ნოდათ,მაგრამ ეს არაფერს გვეუბნება იმის შესახებ,
ვინ იყვნენ ის ბავშვები ან ვისი ბრძანებით დახოცეს 
ისინი.

	 8 gv. 

6 gv.
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დღეისათვის იდენტიფიკაციის გაცილებით სრულ
ყოფილი საშუალებები არსებობს,მაგრამ მეცნიერთა 
არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დიდი ბრიტანე
თის ხელისუფლება ხელმეორე ექსგუმაციის უფლე
ბას არავის აძლევს.აქვეერთივარაუდის გამოთქმა 
კი დაბეჯითებით შეიძლებარიჩარდ მესამეს ძმის
წულების მკვლელობისთვის არავითარი მოტივი არ 
გააჩნდა. მათი უკანონოდ შობილებად აღიარების 
შემდეგ,მცირეწლოვანმა პრინცებმა ტახტზე პრეტენ
ზიის უფლება დაკარგეს და გვირგვინოსანი ბიძისთ
ვის არავითარ პოლიტიკურ საფრთხეს არ წარმოად
გენდნენ.

საინტერესოა,რამ განაპირობა ლიტერატურასა და 
ხელოვნებაში რიჩარდ მესამის ესოდენ უარყოფითი 
იმიჯის შექმნა?რასაკვირველია,ამგარემოებისმთა
ვარიახსნა, სწორედუილიამ შექსპირის ისტორიული 
დრამა „რიჩარდ მესამე“ გახლავთ, რომელსაც რი
ჩარდის თემაზე დღემდე შექმნილი ყველა ფილმი თუ 
სპექტაკლი ეყრდნობა.დააქვე,ბუნებრივად ჩნდება 
მომდევნო შეკითხვარიჩარდის პერსონაჟისგამო
საძერწად,რა წყარობეით ხელმძღვანელობდადრა
მატურგი?

როგორც ვიცით, შექსპირი ეყრდნობოდა თომას 
მორის თხზულებას: „რიჩარდ მესამის ისტორია“. ამ 
შემთხვევაში თომას მორი ტიუდორთა სამეფო კარის 
ისტორიკოსია. იგი ტიუდორთა საამებლად მეტისმე
ტად ამუქებს რიჩარდის პიროვნების უარყოფით მხა
რეებს. რიჩარდის ფიზიკურ პორტრეტსაც კი დამა
ხინჯებულად აღწერს.სწორედ თომას მორის კალმის 
წყალობით იქცა რიჩარდ მესამე ფიზიკურად მახინჯ 
ჯუჯად,ხეიბრად,კოჭლად და კუზიანად.

იმავეს იმეორებს შექსპირი, როდესაც თავის ნა
წარმოებში რიჩარდსათქმევინებს:

„ნახევრადაც არ დამთავრებულს, უმსგავსს და 
საპყარს,

ძაღლნიც კი მყეფენ,როცა იმათ გვერდით ვუდგა
ვარ...“.

როგორც სამართლიანად აღნიშნა ქართველმა 
შექსპიროლოგმა ნიკო ყიასაშვილმა,რიჩარდის ფი
ზიკურად და სულიერად მახინჯ პიროვნებად დახატვა 
შექსპირის დრამატურგიულ ჩანაფიქრს შეესაბამებო
და და არა ისტორიულ რეალობას.

ბოსუორთის ბრძოლაში დაღუპული რიჩარდის 
ცხედარი ქალაქ ლესტერის ფრანცისკანელთა მონას
ტერში დაკრძალეს  რასაკვირველია, ყოველგვარი 
პატივის მიგების გარეშე.  რეფორმაციის პერიოდში 
მეფე ჰენრი მერვის ბრძანებით, მონასტერი დაანგ
რიეს.მოგვიანებით მის ადგილას ჯერ ბაღი გააშენეს,
შემდეგ კიავტოსადგომი მოაწყვეს.

მეცნიერებმა არაერთხელ გამოთქვეს ვარაუდი,
რომ ავტოსადგომზე არქეოლოგიური გათხრების ჩა
ტარების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნებოდა რი
ჩარდ მესამის ნეშტის აღმოჩენა.გათხრების დაწყება 
მხოლოდ2012წელს გახდა შესაძლებელი და თითქ
მის დაწყებისთანავე წარმატებით დასრულდა  აღ
მოაჩინეს მამაკაცის ჩონჩხი. დიდძალი საარქივო 
მასალის შესწავლადამუშავების შედეგად,შესაძლე
ბელი გახდა რიჩარდის შთამომავალთა მოძიება და 
გენეტიკური ანალიზის ჩატარება. მალე ოფიციალუ
რად გამოცხადდა, რომ ლესტერის ავტოსადგომის 
ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნეშტი რიჩარდ მესამეს 
ეკუთვნოდა.

საგანგებო კვლევის შედეგად, მოხერხდა რიჩარ
დის გარეგნობის მიახლოებითი რეკონსტრუირება.
დადასტურდა,რომ ფიზიკური მონაცემებით იგი სრუ
ლებით არ შეესაბამებოდა თომას მორისა და უილიამ 
შექსპირის მიერ დახატულ პორტრეტსარც ჯუჯა იყო,
არც ხეიბარი, არც კუზი ჰქონია. ჰქონდა მხოლოდ 
ხერხემლის მცირე გამრუდება. მის სხეულზე თერთ
მეტი მძიმე ჭრილობა აღმოჩნდა,აქედან ცხრათა
ვის არეში.ჭრილობები სხვადასხვა მხრიდან იყო მი
ყენებული.ამ მონაცემების საფუძველზე მეცნიერებმა 
დაასკვნეს, რომ უკანასკნელ ბრძოლაში რიჩარდს 
რამდენიმე მხრიდან უტევდნენ და იგი მტერს მარ
ტოდმარტო,ყველასგან მიტოვებული ებრძოდა.

საბოლოო იდენტიფიკაციისა და სამგლოვიარო 
ღონისძიებების შემდეგ, რიჩარდ მესამის ცხედარი 
დიდი პატივით დაკრძალეს ლესტერის წმიდა მარტი
ნის საკათედრო ტაძარში.

ცერემონიაში მონაწილეობდნენ რიჩარდის შთა
მომავლები.მათ შორის,ცნობილი ბრიტანელი მსახი
ობი ბენედიქტ კამბერბეტჩი.

დემეტრე სამხარაძე

7 gv.
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	 10 gv. 

,,qarTuli Teatris enciklopedia~,,qarTuli Teatris enciklopedia~
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (#5_#10,2017; #1_#10, 2018; #1_#10, 2019; #1_#6 2020; #1_#4, 2021)

არტემოვა-მღებრიშვილი
ლუდმილა ივანეს-ას. (13.
XI.1948, ქ.სუვოროვი, რუ-
სეთი–18.V.2021,თბილისი)
–მსახიობი,საქ.დამს.არტ.
(1983), დაჯილდოებულია
პუშკინისმედლით.

1970 მოსკოვ-
ში დაამთავრა ვგი კი
(კინემატოგრაფიის საკავ-

შირო სახელმწ. ინსტიტუტი), სამსახიობო ფაკ-ტი
(პროფ.ბ. ბაბოჩკინის  ჯგ.). სწავლის პერიოდში
წარმატებითგამოდიოდა სტუდენტურფილმებში,
ხოლოსილამაზისკონკურსშიდაიმსახურატიტუ-
ლი–„მისვგი კი“.1971-დანა.გრიბოედოვისთე-
ატრისმსახიობიიყო.

ა-ს, როგორც უკვე ვიცით, ჰქონდა უმაღლესი
სამსახიობოგანათლება,მაგრამ–კინემატოგრა-
ფიული.არადა,ცხოვრებამისეინება,რომდრამა-
ტულთეატრში უნდა გაეგრძელებინა შემოქმედე-
ბითიკარიერა.საქმეისაა,რომიგისტუდენტობის
წლებშივედაქორწინდათბილისელ ალექსანდრე
(შურა)მღებრიშვილზე,რომელიცამავეინსტიტუტ-
შიკინოსაოპერატოროხელოვნებასეუფლებოდა.
სასწავლებლისდამთავრებისშემდეგ,ახალშეუღ-
ლებულებმა თბილისს მოაშურეს – ასე გახდა ა.
ქართველებისრძალიდაგრიბოედოვისსახელო-
ვანითეატრისერთ-ერთიწამყვანიმსახიობი,ალ.
მღებრიშვილიკი–ცნობილიქართველიკინოოპე-
რატორი(„ვერისუბნისმელოდიები“დაა.შ.).

ა-სიმითაცგაუმართლა,რომიმხანად,ფრიად
ნიჭიერი,მაგრამნოვატორულიძიებებისთვისრუ-
სეთშიშერისხულირეჟისორი– პ.ფომენკო,რო-
მელსაცუკვედადგმებსაცაღარაძლევდნენ,გიგა
ლორთქიფანიძისინიციატივით,თბილისშიმოიწ-
ვიეს,გრიბოედოვისთეატრშიპირველსპექტაკლს
(ვ.კატაევის„ყვავილებისგზა“)დგამდადაახალ-
ბედაა-სერთ-ერთიმთ.როლი(ტანია)ხვდაწი-
ლად.

ა. მთელი ცხოვრება საფუძვლიანად ამაყობდა
არამარტო თავისი აღმზრდელი  პედაგოგით (ბ.
ბაბოჩკინი ხომ იმ დროისთვის ერთობ ცნობილი
ფილმის–„ჩაპაევის“მთ.როლისშემსრულებელი
იყო და უსაზღვრო პოპულარობით სარგებლობ-
და),არამედიმითაც,თუახალშემოქმედებითას-
პარეზზეროგორწაადგაფომენკოსრეპეტიციები.
შემდგომშიამდაუვიწყარდღეებსმადლიერებითა
დაკეთილშობილებითსავსემსახიობიასეიგონებ-
და:„რაცდროგადის,მითუფრომეტადვაფასებიმას,ბედ-

მარომმარგუნა1971წლისმიწურულში–ესიყოშეხვედრაპ.

ფომენკოსთან... რეპეტიციები ნამდვილი დღესასწაული იყო!

მეგონა ასეთ გენიოსთან მუშაობა მეტადრთული იქნებოდა,

მაგრამსულაცარა–ადვილიგამოდგა,რადგანმასშეეძლო

ეჩვენებინა ისე, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ნათელი

ხდებოდა,არაფრისახსნააღარიყოუკვესაჭირო...ფომენკო

შემოგვთავაზებდაერთრაიმეშტრიხს–უმთავრესს,რაცუნდა

აგვეტაცა–სიარულისმანერაიქნებოდაეს,ინტონაციათუგა-

მომეტყველება“...

ასეთი ძლიერი შემოქმედებითი მუხტი მიეცა
პროფესიონალკინომსახიობა-სდრამატულითე-
ატრისსცენაზეფეხისშედგმისასდააი,მისიშეს-
რულებულიროლებიც:

ტანია(ვ.კატაევის„ყვავილებისგზა“,1.I.1972,რეჟ.
ფ.ფომენკო);

პატარძალი (ვ. შუკშინის „თვალსაზრისი“,
30.XII.1974,რეჟ.ალ.ტოვსტონოგოვიდაი.შევჩუკი);

ტანია(ალ.ვამპილოვის„გამოთხოვებაივნისში“,
1.VI.1974,რეჟ.ალ.ტოვსტონოგოვი);

კლემენტინა (გ. გორინის „ჰეროსტრატის
დავიწყება“,28.XII.1975,რეჟ.ალ.ტოვსტონოგოვი);

მეუღლე (გ. დანაილოვის „საბოლოო სიტყვა
თქვენზეა!“,8.III.1978,რეჟ.გ.ჩერქეზიშვილი);

ჰერმია(შექსპირის„ზაფხულისღამისსიზმარი“,
27.IV.1979,რეჟ.ალ.ტოვსტონოგოვი);

დანიელი (მ. ფერმოს „კარს აჯახუნებენ“,
13.II.1980,რეჟ.გ.ჩაკვეტაძე,გ.ჟორდანია);

ქალი (ალ. კოტეტიშვილის „დიდ გზაზე“, 15.
XI.1980,რეჟ.ლ.ჯაში);

მარია, თამარა (ნ. დუმბაძის „მარადისობის
კანონი“,12.VI.1981,რეჟ.გ.ჟორდანია);

ვირჯინია (ი.ჟამიაკის„კაცი,რომელიციხდის“,
11.III.1982,რეჟ.ა.ტოვსტონოგოვი);

საყვარელი (ე. სტავინსკის „პიკის საათი“,
10.VI.1984,რეჟ.გ.ჟორდანია,ნ.იოფე);

ოლგა(ლ.რაზუმოვსკაიას„დები“,17.IX.1985,რეჟ.
გ. ჩაკვეტაძე, გ. ჟორდანია. თეატრმცოდნეობაში
ლაკონიურად შეფასდა ნიჭიერი მსახიობის ახა-
ლი ნამუშევარი: „თანამედროვე  თეატრი მხატვრულად

მთლიანისპექტაკლებისთეატრია...რაცუფრომაღალიაასე-

თიწარმოდგენისმხატვრულიდონე,მითუფროძნელიაკო-

ლექტიური ქმნილებისრომელიმენაწილისგამოცალკევება.

მიუხედავადამისა,ზოგჯერსპექტაკლისმონაწილეთაგანერ-

თი განსაკუთრებით ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს. ასეთია

ლ.არტემოვასოლგა.“ნ.ურუშაძე);

ლუნინის მეუღლე (ე.რაძინსკის„ანათე,ანათე,
ჩემოვარსკვლავო“,21.XI.1987,რეჟ.კ.სურმავა);

ცოლი(ქართულიკლასიკარუსულსცენაზე–ვა-
ჟა-ფშაველას „სტუმარ-მასპინძელი“, 27.VIII.1994,
რეჟ.გ.ქავთარაძე);
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ფრენი(ნ.საიმონის„გასაღები“,22.III.1987,რეჟ.გ.
ჩერქეზიშვილი);

ვივიანბუასიერი(პ.შენოს„კარგადმეყოლეთ!“,
16.XII.1989,რეჟ.ლ.ჯაში);

რანევსკაია ლიუბოვ ანდრეევნა (ჩეხოვის
„ალუბლისბაღი“,4.XII.1989,რეჟ.გ.ქავთარაძე:„ეს
როლინომერპირველიამსოფლიორეპერტუარში–იხსენებ-

დამოგვიანებითა.–ყოველიმსახიობიქალისთვისრანევს-

კაიასთამაში–უბრალოდბედისსაჩუქარია.დაესმეცმხვდა

წილად.“);

თამარა (ა. კუპრინის „ორმო“,11.XII.1992, რეჟ.გ.
ქავთარაძე);

ალექსანდრაფეოდოროვნა (მ.ლაშერის„რას-
პუტინი“,12.XI.1993,რეჟ.გ.ქავთარაძე);

გუბერნატორის მეუღლე (ფ. კონის „კუზიანი
პრინცი“,12.II.1995,რეჟ.ლ.ჯაში);

ეკატერინა ივანოვნა (ლ. ანდრეევის „ქალი“,
28.VI.1997,რეჟ.გ.ქავთარაძე: „მსახიობილ.მღებრიშვი-

ლიეკატერინაივანოვნასროლშიდამაჯერებელი,ძლიერიდა

საინტერესოა.იგიბოლომდეიბრძვისსაკუთარისიცოცხლის-

თვის. ეს სანახაობა ნერვებსუსტი ადამიანებისთვის როდია

განკუთვნილიდა  მადლობამსახიობს,რომგვიჩვენამტიცე

ხასიათი,რომელიცსცენიდანსცენამდე,თვითტრაგიკულფი-

ნალამდე, ფენიქსივით აღდგება. ნიჭიერების ზენატში მყოფი

მსახიობი ფლობს თავის გამომსახველობით საშუალებათა

პალიტრასდაუშურველადაფრქვევსმისფერებს.“ვ.ბრეგა-

ძე);

ელმირა(მოლიერის„ტარტუფი“,25.III.2000,რეჟ.
ა.ჯაყელი);

მეუღლე (ვ. ეროფეევის „ცხოვრება იდიოტთან“
–„Russianблюз“,23.IX.2001,ა.ჩეხოვისნაწარმო-
ებთა ინსცენირება და რეჟისურა ავ. ვარსიმაშვი-
ლისა);

ლიუბოვ გრიგორიევნა („კარგი დასასრული“ –
„ცხოვრებამშვენიერია“,26.IV.2003,ა.ჩეხოვისნა-
წარმოებთაინსცენირებადარეჟისურაავ.ვარსი-
მაშვილისა);

დედოფალი(ჰ.ქ.ანდერსონის„პრინცესადამე-
ღორე“13.XI.2004,პიესისავტ.დარეჟ.ან.ენუქიძე);

დედა(„მე,ბულატოკუჯავა“,21.VI.2004,ავ.ვარ-
სიმაშვილის სპექტაკლი ბ. ოკუჯავას რომანის –
„გაუქმებულითეატრის“მოტივებისმიხედვით);

ქაბატო (ავ. ცაგარლისადა გ. ყანჩელის „ხანუ-
მა“,29.X.2005,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

წამყვანი („იცოცხლე და გახსოვდეს“, 7.V.2005,
ავ.ვარსიმაშვილისთეატრალიზებულიწარმოდგე-
ნა, მიძღვნილი დიდი გამარჯვების 60 წლისთავი-
სადმი);

თამარა (ა. ვოლოდინის „ხუთი საღამო“,
28.X.2005,რეჟ.გ.შალუტაშვილი);

ქალბატონი ალუბალი (ჯ.როდარის „ ჩიპოლი-
ნო“,23.X.2005,რეჟ.გ.თოდაძე);

გრაფინია ბრიუსი („ეკატერინე დიდი“. სპექ-
ტაკლსსაფუძვლადდაედოორიპიესა:ე.გრემინას
„სარკისმიღმა“დაი.პოდკოპაევას„სახელმწიფო
ვნებანი“.19.IX.2006,რეჟ.ი.პოდკოპაევა);

ნატაშა(მ.ბულგაკოვის„ოსტატიდამარგარიტა“,
25.XI.2006,ინსცენირებისავტ.დარეჟ.ავ.ვარსიმაშ-
ვილი);

მარია, ემელისდედა („ემელინოს ბედნიერება“
რუსული ხალხური ზღაპრების მოტივების მიხედ-
ვით,21.V.2006,რეჟ.გ.თოდაძე);

შავიბარონესა(ვ.ნიკოლავას„ახალისააღდგო-
მოზღაპარი“,2007,რეჟ.ვ.ნიკოლავა);

ნინო ჭავჭავაძე („სიზმრები საქართველოზე“,
2007,ავ.ვარსიმაშვილისსპექტაკლიXIX-XXსს.რუ-
სულიპოეზიისმიხედვით);

მთხრობელი (პუშკინის „სალთანმეფის ზღაპა-
რი“,2009,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

მარია სტეპანოვნა, აკულინის დედა („დოსტო-
ევსკი.ru“, 3.IV.2009, ან. ენუქიძის სპექტაკლი ფ.
დოსტოევსკისრომანის–„მკვდარისახლისჩანა-
წერების“მიხედვით);

მისის კლარკი (ბრეხტის „არტურო უის კარიე-
რა“,27.XI.2009,რეჟ.ვ.ნიკოლავა);

ივდითი (ჯ. სობოლის„გეტო“, 10.V.2010,რეჟ. ავ.
ვარსიმაშვილი);

მთხრობელი(ლერმონტოვის„მწირი“,2011,რეჟ.
ან.ენუქიძე);

არინაპანტელეიმონოვნა(გოგოლის„ქორწინე-
ბა“,15.IV.2011,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

ვიაზონურიხა („ჰოლსტომერი. ცხენის ისტორია
-ტოლსტოის„ჰოლსტომერისმიხედვით,14.IV.2012,
რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

ქაბატო(„ხანუმა“)
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ნახევრად ჭკუაშეშლილი ქალბატონი (ალ. ოს-
ტროვსკის„ჭექა-ქუხილი“,20.X.2012,რეჟ.ვ.ნიკო-
ლავა);

დრო (შექსპირის „ზამთრის ზღაპარი“, 4.X.2013,
რეჟ.ვ.ნიკოლავა);

მთხრობელი (ავ. ვარსიმაშვილის„მაიაკოვსკი“,
2013,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

ანაანდრეევნა(გოგოლის„რევიზორი“,29.X.2015,
ავ. ვარსიმაშვილი: „ახალ-ახალი შეხვედრები მსახიობ-

თანსულუფრომიმტკიცებდნენდამიღრმავებდნენპირველ

შთაბეჭდილებებსარტემოვას,როგორცსცენურქმნილებებე-

ზე,ისე მისადამიანურთვისებებზე.დააი,ისევვესწრები ა.

ვარსიმაშვილის სპექტაკლ-ფანტასმაგორიას – „რევიზორს“

დასიამოვნებითვაკვირდებილუდმილასთამაშისყველანიუ-

ანსს...მისიგმირისავსეაწინააღმდეგობებით–ჯერსაკუთარი

ქალიშვილიუხეშადჩამოაშორაერთმნიშვნელოვანფიგურას,

რომელსაცთავადდაადგათვალი.მერეხელისკვრითშეაგ-

დომარინაანტონოვნაცოდვისგზაზე–ხლესტიკოვისმკლა-

ვებში.არტემოვასგმირიარიმსახურებსერთმნიშვნელოვან

დამოკიდებულებას.ერთიმხრივ, ვკიცხავთანაანდრეევნას,

ვკიცხავთოდესღაცამ,ერთობლამაზქალს,ახლაცრომშერ-

ჩენია უზნეო ქალის თავისებური მომხიბვლელობა, ქალს,

რომელსაცმოსწონსპოლკოვნიკებიდა„მზადააყოველგვარ

მომსახურებაზე“,თუკიმიეცემოდადედაქალაქშიცხოვრების

საშუალება,მეორემხრივკი  – თანავუგრძნობთმას,განსა-

კუთრებითფინალში,როცადარბაისელქალბატონსცრურე-

ვიზორი  სიტყვიერშეურაცხყოფას აყენებს. ერთსშეყვირებს

დაგაოგნებულითავსხელებშიჩარგავს,სირცხვილისგანთავ-

დასაცავად,მასრცხვენიადაეშინია.“ი.ბეზირგანოვა);

ქალი (ავ. ვარსიმაშვილის „ა. ლ. ჟ. ი. რ. ი“,
28.IV.2017,რეჟ.ავ.ვარსიმაშვილი);

მთხრობელი(გოგოლის„შინელი“,15.II.2019,რეჟ.
ავ.ვარსიმაშვილი);

დედა (დ. მღებრიშვილის „წითელი ძახველი“,1
8.V.2019,რეჟ.დ.მღებრიშვილი);

„А.Л.Ж.И.Р“-ვერიკოანჯაფარიძისსახ.პრე-
მიაგადაეცასპექტაკლისშვიდივემონაწილეს,მათ
შორისა-ს.

ცალკეუნდაითქვასიმროლზე,რომლისგამოც
1989ა.საგანგებოდმიიწვიესკ.მარჯანიშვილისთე-
ატრში–ნორინა,თავადგიორგისრძალირეჟ.დ.
ანდღულაძის სპექტაკლში „გრაალის მცველნი“
გრ.რობაქიძის ამავე სახელწოდებისრომანის მი-
ხედვით (პრემ. 16.VI.1989). პრესა ერთსულოვანი
აღტაცებით შეხვდა, როგორც  მთელ სპექტაკლს,
ისე ა-ს მიერ შესრულებულ როლს: „წარმოდგენის

ლირიკული მშვენებაათავადი გიორგის ძის ქვრივის, ახალ-

გაზრდაშვედიმანდილოსნის,ნორინასიერსახე,მომხიბვლე-

ლად განსახიერებული, გრიბოედოვის თეატრიდან საგანგე-

ბოდ მოწვეულილუდმილა მღებრიშვილის მიერ. საოცარია:

ოდნავ არაქართული აქცენტი კიდევ უფრო ამახვილებს სა-

ქართველოსადმი ერთგულებაში მის გულწრფელობას (ან.

წულუკიძე).„ნორინა...ერთადერთისხივიამთელიმაუტანელ

სინამდვილეში, სცენაზე მოქმედი პირები რომ იმყოფებიან.

ამიტომაც მიილტვის მისკენ... ყველა, ვისაც ჯერ არდაუკარ-

გავსმშვენიერებითტკბობისუნარი...ნორინათავადბედნიე-

რებისგანსახიერებაა“(კ.აბაშიძე).„ნორინასმომხიბვლელო-

ბასგანსაკუთრებითსიმკაცრესმატებსდედობისღირსებადა

მგლოვიარობისკდემა“(თ.ბოკუჩავა).
ლიტ.: უ რ უ შ ა ძ ე  ნ., რო ლი და მსა ხი ო ბი, ჟ. „ხელოვნება“, 

1986, #2; წ უ ლ უ კ ი ძ ე  ა.,  ძა ლა რწმე ნი სა, გ. „კომ.“, 8.XI.1989; 
ა ბ ა შ ი ძ ე  კ., გა უ მარ ჯოს თა ვი სუ ფალ სა ქარ თ ვე ლოს!, ჟ. 
„თეატრალური მო ამ ბე“, 1989, #5; ნ ი ნ ი ძ ე  თ., გრი გოლ რო
ბა ქი ძის  დაბ რუ ნე ბა, გ. „თბილისი“, 17.VI.1989; ბ ო კ უ ჩ ა ვ ა  
თ., გ ა ბ უ ნ ი ა  მ., ჭ ა ვ ჭ ა ვ ა ძ ე  ა., არ გა დავ შენ დე ბით, ჟ. 
„სხ“,1990, #2; Б р е г в а д з е  В., Мужчина и женщина: cтрасти 
по Андрееву, г. „ВТ“, 16.VIII.1997; „Русский театр  В Грузии, Тб., 
2005;  Б е з и р г а н о в а  И., „Мисс ВГИК” отмечает юбилей, ж. 
„Русский клуб“, 2008, #11; В л а д и с л а в с к а я  И., „И то же в 
вас очарование…“, იქ ვე, 2013, #11; Б е з и р г а н о в а  И., Золотая 
карета для Людмилы, იქ ვე, 2018, #11.

                                               

     გ. დ.
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ვიაზონურიხა(„ჰოლსტომერი.ცხენისისტორია“)

რედაქციისგან: 

მართალია, მომდევნონომრისთვისდაანონსებულიგვქონდასაუბარიბ-ნმ. არჯევანიძეზე,
მაგრამ,სამწუხაროდ,სწორედიმხანადგარდაიცვალაგრიბოედოვისთეატრისერთ-ერთიგა-
მორჩეულიმსახიობი,საქართველოსდამსახურებულიარტისტი,ქ-ნილ.არტემოვა-მღებრიშ-
ვილი, ამასთან ერთად 13 ნოემბერს მასდაბადებიდან 73 წელი შეუსრულდებოდა. ამიტომაც
გადავწყვიტეთ,რომჯერსწორედმასზეგამოგვექვეყნებინა,ერთგვარიგამოსათხოვარიწერი-
ლივით,სტატია.
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მსახიობ ზურაბ ქავთარაძის ხსოვნას

ახლა,ჩემსასაკშიდაამყოფაშირომვართ,ამი-
ტომმეჩვენება,ალბათ,ბათუმიშორს,თორემთავის
დროზე,ერთიზარიდაჰაიდა,ორიოდსაათშიიქგავ-
ჩნდებოდი...

ბათუმში გარდაიცვალა ჩვენი ძვირფასი კოლეგა
დამეგობარი,ბათუმისდრამატულითეატრისცნობი-
ლიმსახიობი,ჩვენიუნივერსიტეტისკურსდამთავრე-
ბული–ზურაბქავთარაძე.

ძალიან,ძალიანვწუხვარ,რომვერდავესწარიმის
დაკრძალვას...

როლებიარცთეატრშიაკლდადაარცკინოში.თავადაციღებდაფილმებს,პედაგოგობდაკი-
დეცდასულმეჩვენებოდა,რომრაღაცდიდინახტომისთვისემზადებოდა...თუმცარამომზადება
უნდოდა, ისედაცყველაფერიიცოდადაძალაშესწევდაეთქვათავისიღირსეულიდადამო-
უკიდებელი სიტყვაც მაგრამ  ვაი,რომ არდასცალდა... ჩვენს მეხსიერებაშიდარჩა,როგორც
კეთილშობილებითადა სიცოცხლის სიყვარულით სავსე ადამიანი,რომელიც ცხოვრებისეულ
ხალისსგვმატებდადაიმედითგვავსებდა.მართლაცრომ,აქაცკაიბიჭიიყოდაიქნათელიდა-
ადგება–ესყველასგვწამს,ვისთვისაცასესაამაყოიყომასთანსიახლოვედაახლა–მასზე
მარადიულიფიქრი.

                                                                                                                                   გოგიდოლიძე

„ახალითაობა“,27.VIII.2021
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