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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გაზეთი # 5 (155) ივნისი 2022 

თემურ ჩხეიძის პორტრეტი - რობერტ სტურუას ნახატითემურ ჩხეიძის პორტრეტი - რობერტ სტურუას ნახატი
(სტუდენტობის პერიოდი)
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თემურ ჩხეიძის გარდაცვალება ყველასთვის უმძიმესი დარტყმა იყო, პირველ რიგში მისი თემურ ჩხეიძის გარდაცვალება ყველასთვის უმძიმესი დარტყმა იყო, პირველ რიგში მისი 
დიდი ოჯახისთვის; ჩვენი ქვეყნისთვის; მსოფლიო სათეატრო სივრცისთვის.დიდი ოჯახისთვის; ჩვენი ქვეყნისთვის; მსოფლიო სათეატრო სივრცისთვის.

 
დიდი ადამიანის, პიროვნების, რეჟისორის პატივის მისაგებად, საქართველოს შოთა დიდი ადამიანის, პიროვნების, რეჟისორის პატივის მისაგებად, საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა 
„კენტავრი“ გაზეთის ერთ ნომერს მთლიანად ბატონ თემურს უძღვნის. ინსპირაცია მისი „კენტავრი“ გაზეთის ერთ ნომერს მთლიანად ბატონ თემურს უძღვნის. ინსპირაცია მისი 

სტუდენტები არიან; მათი გულწრფელი გამოსამშვიდობებელი სიტყვები - სტუდენტები არიან; მათი გულწრფელი გამოსამშვიდობებელი სიტყვები - 
ბატონი თემურის სამოქალაქო პანაშვიდზე. ბატონი თემურის სამოქალაქო პანაშვიდზე. 

მაკა ვასაძემაკა ვასაძე

	 3 gv. 

რო გორ ჰგავ და გუ შინ დე ლი დღე თე მუ რის შე
მოქ მე დე ბას!  ჯერ ჩუ მი, მაგ რამ შიგ ნი დან და
მუხ ტუ ლი, და გუ ბე ბუ ლი ენერ გია  სპექ ტაკ ლის 
პრო ლო გი. მე რე ყვე ლაფ რის წამ ლე კა ვი, და
უ ო კე ბე ლი სტი ქი ა, ეს უკ ვე კულ მი ნა ციაა და 
ბო ლოს, სი ჩუ მე, გა რინ დე ბა და სუ ლის შემ ძ
ვ რე ლი კითხ ვა  ნეტავ რა იყო ეს?!. თე მუ რის 
ყვე ლა სპექ ტაკ ლის ფი ნა ლი იყო სი ჩუ მე, მა რა
დი სო ბის ძი ე ბა.

ნანი ჩიქვინიძე

მშობლები: მედეა ჩახავა და ნოდარ ჩხეიძე
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2 gv.

	

	 4 gv. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თე მუ რის 
ჯგუფ ში მოხ ვედ რა გუ შინ დე ლი 
დღე სა ვით მკა ფი ოდ და ნათ ლად 
მახ სოვს, რო გორც აღ მოჩ ნ და, ამ 
ბედ ნი ე რი დღი დან მა ინც საკ მაო 
ხა ნი გა სუ ლა. 

და რა გა საკ ვი რი ა, რომ თით ქ მის 
ათი წლის წინ გა და ღე ბულ გრი
მის ცხე ბის სუ რა თებ შიც ყვე ლა ნი 
საკ მა ოდ პა ტა რე ბი ვართ, ახ ლის 
და გან სა კუთ რე ბუ ლის მო ლო დი
ნი გვაქვს. გვი ხა რი ა, სუ რა თებს 
ვი ღებთ  თე მურ თან, სხვებ თან, 
ერ თ მა ნეთ თან. მა შინ წარ მოდ
გე ნაც კი არ გვქონ და არ ცერთს, 

სი ნამ დ ვი ლე ში რამ დე ნად ახა ლი და რამ დე ნად გან სა კუთ რე ბუ ლი იქ ნე ბო და ეს თავ გა და სა ვა ლი. რომც 
გვცოდ ნო და, ვინ მეს რომც მო ე ყო ლა, ესე და ესე იქ ნე ბა ო, იმ სი ხა რუ ლით მა ინც ვერ გა ვი ხა რებ დით, იმი
ტომ, რომ შე უძ ლე ბე ლია იმ  სიყ ვა რუ ლი სა და პრო ფე სი უ ლი სი კე თის  ერ თ ბა შად აღ ქ მა, რაც თე მურ თან 
ყო ველ დღი ურ ურ თი ერ თო ბას მოჰ ქონ და ჩვენ თ ვის.

სა შინ ლად არ უყ ვარ და რო ცა აქებ დ ნენ,  ამი ტომ ძა ლი ან ვეც დე ბი, რო გორ მე ამას თა ვი ავა რი დო. ერ თი 
შე მიძ ლია და ნამ დ ვი ლე ბით ვთქვა, რომ ჩვე ნი ყო ვე ლი შეხ ვედ რი სა თუ ტე ლე ფო ნით სა უბ რის ბო ლოს, 
აუცი ლებ ლად აღ ვ ნიშ ნავ დით იმას, თუ რო გორ გვიყ ვარს და გვე ნატ რე ბა ერ თ მა ნე თი. იმა ზე მა ინც არ დაგ
ვ წყ დე ბა გუ ლი  მის მი მართ ჩვენს ფა ქიზ და მო კი დე ბუ ლე ბას ბა ტო ნი თე მუ რი სი ცოცხ ლე ში ვე გრძნობ და.

პირ ვე ლი კურ სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ბო ლომ დე შეგ ვეძ ლო მის თ ვის ნე ბის მი ერ პრო ფე სი ულ თუ პი რად 
სა კითხებ ზე რჩე ვა გვე კითხა. მას თან სა უბ რი სას ნელ  ნე ლა ხვდე ბო დი, რომ იმას, რა საც ამ ბობ და, გიმ
ხელ და, გირ ჩევ და, თუნ დაც დის ციპ ლი ნურ სა კითხ ზე გსაყ ვე დუ რობ და, მის სიტყ ვებს არა მარ ტო ზო გა
დად, სას ცე ნო ოს ტა ტო ბა ზე, არა მედ თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა ზე ჰქონ და გავ ლე ნა.

ცდი ლობ და ყვე ლა ფე რი გად მო ე ცა, ყვე ლა ფე რი ეს წავ ლე ბი ნა, ჩვე ნი სი კე თით ხა რობ და და ამა ყობ და. 
ჩვენ ში ავი თა რებ და რო გორც სამ სა ხი ო ბო ტექ ნი კას, ასე ვე ანა ლი ზის უნარს. შე ეძ ლო ერ თი შე ხედ ვით 
არა სე რი ო ზუ ლი სა მა გი დო თა მა შიც კი სე მეს ტ რულ გა მოც და ზე გა ე ტა ნა კო მი სი ას თან, რა თა ჩვე ნი გო
ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი წარ მო ე ჩი ნა. ერ თად ვარ ჩევ დით პი ე სებს, რო მა ნებს, ფილ მებ სა თუ სპექ ტაკ
ლებს. უხე ი როდ შეს რუ ლე ბულ ნა მუ შე ვარ საც უძებ ნი და სა ქე ბარს, უფა სებ და შრო მას ყვე ლას. ბევრს გვა
ლა პა რა კებ და  და გვა კა მა თებ და, ყუ რადღე ბით გვის მენ და. სულ ცდი ლობ და მე ტი გვე ლა პა რა კა, ჩვენც 
მო უ რი დებ ლად ვა ზი ა რებ დით შე ხე დუ ლე ბებს, ის კი სა წი ნა აღ მ დე გო აზრს ფრთხი ლად, დი დი ტაქ ტით 
აფიქ სი რებ და. ცდი ლობ და რო მე ლი მეს ხის ტი ნათ ქ ვა მის თ ვის კუთხე ე ბი მო ემ რ გ ვა ლე ბი ნა, ამით ზნე ო ბი
სა და პა ტი ვის ცე მის მა გა ლითს გვაძ ლევ და.  ზრუ ნავ და რო გორც ჯგუ ფის ერ თი ა ნო ბა ზე, ისე ჩვენს ცალ
კე ულ ინ დი ვი დე ბად წარ მო ჩე ნა ზე. ყვე ლას ჩვე ნი ნი შა და მნიშ ვ ნე ლო ბა მოგ ვა ნი ჭა. მოგ ვ კი და ხე ლი და 
არას დ როს გაგ ვიშ ვი ა, არას დ როს მი ვუ ტო ვე ბი ვართ არ სად, და არც ახ ლა დაგ ვ ტო ვებს მარ ტოს.

დი დი მად ლო ბა, ბა ტო ნო თე მურ, იმის თ ვის, რომ ისე თე ბი გიყ ვარ დით, რო გო რე ბიც ვართ, იმის თ ვის, რომ 
ასე დაგ ვაკ ლ დე ბით და ასე გა უ საძ ლი სად მოგ ვე ნატ რე ბით.

ლილი ასკურავა

ჩვენ გან გე ბის გან  გვხვდა წი ლად  ის უდი დე სი  ბედ ნი ე რე ბა,  რა საც „თემურ ჩხე ი ძის სტუ დენ ტი“  ჰქვი ა... 

რთუ ლია ამ ჯვა რის ტა რე ბა...

რთუ ლია და ი ჯე რო  ის რე ა ლო ბა, რაც 2022 წლის 5 ივ ნისს დაგ ვატყ და თავს... 

რთუ ლია გა მო ნა ხო ის სიტყ ვე ბი, რომ ლე ბიც ზუს ტად აღ წერს  რო გო რი ადა მი ა ნი  და ოს ტა ტი იყა ვით...

თემურ ჩხეიძის ჯგუფის სახელითთემურ ჩხეიძის ჯგუფის სახელით
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	 5 gv. 

3 gv.

	

გმად ლობთ თი თო ე უ ლი წუ თის თ
ვის... წა მის თ ვის...

გმად ლობთ უმარ ტი ვე სად, შე უ და
რე ბე ლად და გე ნი ა ლუ რად გა ზი ა
რე ბუ ლი ოს ტა ტო ბის თ ვის…

გმად ლობთ ცხოვ რე ბი სე უ ლი და 
პრო ფე სი უ ლი ლა ბი რინ თე ბის 
გაკ ვალ ვის თ ვის…

თქვენ მუ დამ იყა ვით, ხართ და იქ
ნე ბით ჩვენს გუ ლებ ში, რო გორც 
„ამაშია  საქ მე“...

უდიდესი სიყვარულით, ბატონ 
თემურ ჩხეიძეს, ანჟელიკოსგან. 

ანჟელიკა აგაბაბოვი 

ბო ლოს რო ცა ვი ლა პა რა კეთ, ცუ დად იყო. მითხ რა, არ ვარ კარ გა დო. ვუთხა რი  კარ გით რა, ბა ტო ნო თე მურ, 
„ებრაელებს ასე თე ბი გა დაგ ვი ტა ნი ა? ამა საც გა ვუძ ლებ თ  მეთ ქი!“  გა ე ცი ნა და ჰო, გა ვუძ ლებ თო, მითხ რა. ეს 
ფრა ზა ჩვე ნი სპექ ტაკ ლი დან იყო და ერ თ მა ნეთს ასე ვამ ხ ნე ვებ დით ხოლ მე. ჰო და, ყო ველ თ ვის ყვე ლა ფერს 
უძ ლებ და, ყო ველ თ ვის.

ბა ტო ნო თე მურ, დად გა ის დღე, რო მელ ზეც ხში რად გვე სა უბ რე ბო დით. ვერ ვი ჯე რებ, მაგ რამ ის დღე ა, რო ცა 
გე ლა პა რა კე ბით და ვერ ვხე დავთ თქვენს თვა ლებს, რომ ლე ბიც მუ დამ დი დი ინ ტე რე სით გვის მენ დ ნენ. 

გვტკი ვა, რომ აღარ გვყავ ხართ. მაგ რამ რას ვი ზამთ? მზად უნ და იყო, თუ დი დი სიყ ვა რუ ლი შე მო ვა შენს გულ
ში, ერთ დღეს შე იძ ლე ბა დიდ ტკი ვი ლა დაც იქ ცეს. 

გინ დო დათ სი ცოცხ ლე, მაგ რამ აღარ ხართ. 

მე რე რა? ესაა ცხოვ რე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა… მთა ვა რი ა, ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბა ში ვინ რო გორ მო ა ხერ ხებს ცხოვ
რე ბას.

მთა ვა რი ა, ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბა ში 
რამ დენ ადა მი ანს გა უ კე თებ სი კე
თეს…

მთა ვა რი ა, ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბა ში 
რამ დენ ცოდ ნას გა ა ზი ა რებ…

მთა ვა რი ა, ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბა ში 
მო ა ხერ ხო, რომ სიკ ვ დი ლის მე
რე სხვა ადა მი ა ნებ ში გა აგ რ ძე ლო 
ცხოვ რე ბა. 

ჰო და მიკ ვირს, მაგ რამ ვი ცი, ვი ცი, 
რომ თქვენ თი თო ე ულ ჩვენ გან ში 
იცხოვ რებთ.

იცით, რამ   დე  ნა  დაც მად   ლი  ე  რი 
ვარ თქვე  ნი, იმ   დე  ნად ვბრაზ   დე  ბი 
თქვენ   ზე. რო  დე  საც ასე გი  მარ   თ  
ლებს, მთე  ლი ცხოვ   რე  ბა დი  დი პა 
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4 gv.

	
	 6 gv. 

თემო ჩხეიძე! 

დიდი ქართველი რეჟისორი! 

რუს თა ვე ლის თე ატ რის ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბე ბის  მე დეა ჩა ხა ვას და ნო დარ ჩხე ი ძის საყ ვა რე ლი ვა ჟიშ ვი
ლი!.. 

ნი ჭი ერ მა ახალ გაზ რ დამ, მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლის ერ თ გულ მა მო წა ფემ, რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში აიდ გა ფე
ხი... გა დის დრო და ხალ ხის უსაყ ვარ ლე სი პი როვ ნე ბა მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე ატ რის სა თა ვე ში გვევ ლი ნე ბა!

სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის ტა  რე  ბა გი  წევს. ჰო  და, თქვენ გაგ   ვი  მე  ტეთ ამ პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის   თ   ვის. ვი  ცი, აქ რომ იყოთ 
ახ   ლა, გა  ი  ცი  ნებ   დით. ჰო  და, მეს   მის თქვე  ნი სი  ცი  ლი, მა  ინც მეს   მის და მთე  ლი ცხოვ   რე  ბა გა  ვი  გებ. და თქვენ იქ  
ნე  ბით ჩე  მი ღი  მი  ლის მი  ზე  ზი მა  შინ, რო  ცა ირ   გ   ვ   ლივ არა  ვინ მე  ყო  ლე  ბა, მაგ   რამ მე მა  ინც გა  ვი  ღი  მებ. 

ჰო  და, ამ დღეს შე  ვეც   დე  ბით ღი  მი  ლით გა  გა  ცი  ლოთ. შე  ვეც   დე  ბით ისე ღირ   სე  უ  ლად გა  გა  ცი  ლოთ, რო  გორც გვას  
წავ   ლეთ. 

თქვენ სიკ   ვ   დი  ლის არა  სო  დეს გე  ში  ნო  დათ, თქვენ უბ   რა  ლოდ ღირ   სე  უ  ლად სიკ   ვ   დი  ლი გინ   დო  დათ. ნე  ტავ რას 
გუ  ლის   ხ   მობ   დით ღირ   სე  უ  ლად სიკ   ვ   დილ   ში? 

რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა თქვენ უღირ   სად წა  სუ  ლი  ყა  ვით იმ   ქ   ვეყ   ნად.

არ ვი  ცი, ვერ ვხვდე  ბი. რამ   დე  ნი შე  კითხ   ვა დაგ   ვი  ტო  ვეთ, რა  ზეც მთე  ლი ცხოვ   რე  ბა უნ   და ვი  ფიქ   როთ. მად   ლო 
ბა ამ შე  კითხ   ვე  ბის   თ   ვის. მად   ლო  ბა იმის   თ   ვის, რომ პა  სუ  ხე  ბის ნაც   ვ   ლად, შე  კითხ   ვე  ბი დაგ   ვი  ტო  ვეთ. მად   ლო  ბა, 
რომ ფიქ   რი გვას   წავ   ლეთ. მად   ლო  ბა, რომ ადა  მი  ა  ნო  ბა გვას   წავ   ლეთ. მად   ლო  ბა, რომ ერ   თ   მა  ნე  თი დაგ   ვა  ნა  ხეთ 
და შეგ   ვაყ   ვა  რეთ. თქვენ აღარ გვყავ   ხართ, მაგ   რამ ერ   თ   მა  ნე  თი გვყავს.  ახ   ლა ჯე  რი ჩვენ   ზე  ა.

მეტს აღარ დავ წერ, იმი ტომ რომ ალ ბათ სიტყ ვებ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოქ მე დე ბა ა. ჰო და, თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის 
ცხოვ რე ბამ გა მო ა ჩი ნოს ის სიტყ ვე ბი, რა საც ახ ლა ვამ ბობთ და ის სიტყ ვე ბი, რა საც ვერც ვამ ბობთ. 

გვიყ ვარ ხართ და მუ დამ ჩვენ გვერ დ ში იქ ნე ბით. 

ჩვენ კი აქ, ამ მი წა ზე შე ვეც დე ბით შე ვას რუ ლოთ თქვე ნი არ თ ქ მუ ლი სურ ვი ლე ბი. სურ ვი ლე ბი, რომ ლე ბიც ვი
ცით. სურ ვი ლე ბი, რომ ლებ საც ვგრძნობთ. სურ ვი ლე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ ჩვენ შეგ ვიძ ლი ა. 

მშვიდობით, ბატონო თემურ!

ანასტასია ჭანტურაია
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	 7 gv. 

5 gv.

	

და აი, დი დი გი ორ გი ტოვ ს ტო ნო გო ვის გარ დაც
ვა ლე ბის შემ დეგ, რუ სე თის უდი დე სი ტრა დი ცი
ე ბის, პე ტერ ბურ გის დი დი დრა მა ტუ ლი თე ატ რის 
და სის თხოვ ნით, თე მო ჩხე ი ძე „БДТ“ს ოცი ო დე 
წე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს!.. 

ინ გ რე ვა ბო რო ტე ბის იმ პე რია და რე ჟი სო რი 
ტო ვებს რუ სეთს, ჩა მო დის სამ შობ ლო ში და… 
სირ ცხ ვი ლი! ასეთ რე ჟი სორს თე ატ რი ვერ მო
ვუ ძებ ნეთ!.. მი სი ცხოვ რე ბა მუდ მი ვი ბრძო ლა 
გახ ლ დათ! დი ახ ბრძო ლა!  სი ცოცხ ლის გა სა
ჭირ თან გა უ თა ვე ბე ლი ჭი დი ლი!.. 

და, აი, მო უ ლოდ ნე ლად მიგ ვა ტო ვა დიდ მა ოს
ტატ მა!.. ქარ თუ ლი თე ატ რი მი ა ტო ვა და გუ ლი 
მოგ ვიკ ლა!  ახ ლა ვხვდე ბით, რომ თე ატ რის 
ერ თ გულ მა რა ინ დ მა და ა ობ ლა ჩვე ნი ხე ლოვ ნე
ბა! გემ შ ვი დო ბე ბით, ძვირ ფა სო თე მო! გვე გო ნა, 
რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი თე ატ რის მშობ ლი უ რი 
კედ ლე ბი გა გა ცი ლებ დ ნენ მა რა დი უ ლი დი დე
ბის გზა ზე! მაგ რამ არა… მა ინც დი დე ბა გე ლის! 

დღეს დი დი რე ჟი სო რი, თე მო ჩხე ი ძე ემ შ ვი დო
ბე ბა სა ქარ თ ვე ლოს. და დღეს უდი დე სი ქარ თ
ვე ლი რე ჟი სო რის კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის და ბა
დე ბის დღე ა. 9 ივ ნისს 150 წე ლი უს რულ დე ბა!

რობერტ სტურუა

თე მურ ჩხე ი ძის და აკა კი ვა სა ძის პრო ფე სი უ ლი ურ თი ერ თო ბა, რო გორც დამ დ გ მე ლირე ჟი სო რის და მო
ნა წი ლე მ სა ხი ო ბის, ჰენ რიკ იბ სე ნის „მოჩვენებანზე“ მუ შა ო ბის დროს შედ გა. აკა კი ვა სა ძის ბო ლო რო ლი 

თე ატ რ ში პას ტორ მან დერ სი იყო, ფრუ ალ ვინგს ვე
რი კო ან ჯა ფა რი ძე თა მა შობ და. 

სა ქარ თ ვე ლო ში კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის შექ მ ნილ, მე
ო რე (ქუთაისი/ბათუმის) სა ხელ მ წი ფო, თე ატ რ ში 
(1928), რო მე ლიც დღეს და მა არ სებ ლის სა ხე ლო ბი
სა ა, თე მურ ჩხე ი ძის გან ხორ ცი ე ლე ბულ სპექ ტაკ ლ ში 
(19751976), კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლი სა ვე შექ მ ნი ლი ორი 
უდი დე სი, თა ნა მედ რო ვე შე ფა სე ბით  ორი ვარ ს კ ვ
ლა ვი  მსა ხი ო ბის დუ ე ტი ბრწყინ ვა ლე გახ ლ დათ.

აკა კი ვა სა ძის არ ქივ ზე მუ შა ო ბი სას ხელ ნა წერს გა და
ვაწყ დი. აკა კი, თე მურ ჩხე ი ძის და რო ბერტ სტუ რუ ას 
ად რე ულ (სტუდენტობის და ახალ გაზ რ დო ბის პე რი
ო დის) შე მოქ მე დე ბას (სარეჟისორო ნა მუ შევ რებს) 
აფა სებს: თე მურ ჩხე ი ძის „გუშინდელნს“; თე მურ ჩხე
ი ძის და რო ბერტ სტუ რუ ას „სამანიშვილის დე დი ნაც
ვალს“; რო ბერტ სტუ რუ ას „ხანუმას“.

ბა ტონ თე მურ თან ბო ლო  სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რი სას (მისი დიდ სუ ლოვ ნე ბის გა მო მად ლო ბის სათ ქ მე ლად 
და ვუ რე კე), ამ ხელ ნა წე რის შე სა ხე ბაც ვუ ამ ბე, გა უ ხარ და. შე მოდ გო მი დან, ნა წილ  ნა წილ ვა პი რებ აკა კის 
არ ქი ვის გა მოქ ვეყ ნე ბას  მეთ ქი. იქ ნებ, მა ნამ დე მაჩ ვე ნო, რა იცი, რამ დე ნი დამ რ ჩე ნი ა ო. დავ პირ დი და 
ვერ შე ვუს რუ ლე. სხვა, ვი თომ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, საქ მე ე ბის გა მო ვერ მო ვი ცა ლე. 
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6 gv.

	

მა პა ტი ეთ, ბა ტო ნო თე მურ, ამ ქ ვეყ ნი უ რი და უ დევ რო ბა. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ახ ლა თქვენ ყვე ლა ერ თად 
ხართ, და იმ ქ ვეყ ნი ურ თე ატ რ ში დგამთ და თა მა შობთ სპექ ტაკ ლებს (აკაკი ვა სა ძის სიტყ ვე ბის პე რიფ რა
ზი, რაც კა ხი კავ სა ძემ ნა ნა ჯა ნე ლი ძის დო კუ მენ ტურ  მ ხატ ვ რულ ფილ მ ში გა აჟ ღე რა და კი ნო რე ჟი სორ მა 
ფილმს ასე ვე და არ ქ ვა „ნეტავი იქ თე ატ რი არის?!“).

მა კა ვა სა ძე

ნაწყ ვე ტი აკა კი ვა სა ძის ხელ ნა წე რი დან:

რუს თა ვე ლის თე ატ რის ბო ლო სე ზო ნე ბის  სპექ ტაკ ლებ მა ერ თის 
მხრივ გა მა ხა რეს, ხო ლო მე ო რეს მხრივ და მა ფიქ რეს. ბუ ნებ რი
ვი ა, რომ  ახალ გაზ რ დო ბა  ეძებს თა ვის გზას, მო აქვს ახა ლი.  მა
გა ლი თად ისე თი სპექ ტაკ ლე ბი, რო გო რიც  და ვით კლდი აშ ვი ლის 
„პლატონ  სა მა ნიშ ვი ლის დე დი ნაც ვა ლი ა“ ან, შალ ვა და დი ა ნის  
„გუშინდელნია“, ან მი ლე რის „სეილემის პრო ცე სი ა“  სა მარ თ
ლი ა ნად და იმ სა ხუ რა  მო წო ნე ბა ჩვენ შიც და ჩვე ნი ქვეყ ნის ფარ
გ ლებს გა რე თაც. ამ სპექ ტაკ ლე ბის ეროვ ნუ ლო ბა, თა ნა მედ რო ვე  
თე ატ რა ლუ რი  გა მომ სახ ვე ლი სა შუ ა ლე ბე ბით ახა ლი ინ ტერ პ რე
ტა ცია  ეჭვს  არ იწ ვევს  და ქე ბის ღირ სი ა, სა ქე ბა რია მთლი ა ნად  
რე ჟი სო რუ ლი ჩა ნა ფიქ რი „პლატონ  სა მა ნიშ ვი ლის დე დი ნაც ვ ლი
სა“, ქარ თუ ლი აქ ტი ო რუ ლი ხე ლოვ ნე ბის  დი დი გა მარ ჯ ვე ბაა რა
მაზ ჩხიკ ვა ძის  კირილე მი მი ნოშ ვი ლი. 

თა ვი ვერ შე ვი კა ვე აღ ტა ცე ბი სა გან, რო დე საც „გუშინდელნი“ თე
მო ჩხე ი ძის მი ერ დად გ მუ ლი ვნა ხე თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში. რა 
ბრწყინ ვა ლე  რე ჟი სო რუ ლი მიგ ნე ბა ჰქონ და რე ჟი სორს;  ეს აუღე
ბე ლი გა უ თა ვე ბე ლი სუფ რა მალ ხაზ  მა მა სახ ლი სის ოჯახ ში,  რომ
ლის გარ შე მო ტრი ა ლებს მთე ლი ამ სოფ ლის  ცხოვ რე ბა და ინ ტე რე სე ბი, მოქ მედ პირ თა უიდე ო ბა, სუ ლი
ე რი სი ცა რი ე ლე, უპერ ს პექ ტი ვო ბა, დაკ ნი ნე ბა და  ყვე ლა ფე რი ის რაც  რე ვო ლუ ცი ამ დელ  ჩვე ნი  ქვეყ ნის 
წვრილ ბურ ჟუ ა ზი ულ და გა კოტ რე ბულ თა ვა დაზ ნა უ რო ბის ფე ნებს ახა სი ა თებ და ჩვენს ქვე ყა ნა ში.  

თე ატრს და მორ ჩი ლე ბუ ლი ცხოვ რე ბის წე სი, ვნე ბე ბი, ყო ფა. 

თე ატ რი  არ სე ბო ბის მთა ვა რი დო მი ნან ტი, ოღონდ არა მყვი რა ლა და უაღ რე სად კო რექ ტუ ლი. 

დი დი ოს ტა ტი, რომ ლის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში არა მარ ტო შე მოქ მე დე ბა იყო, არა მედ ეთი კა რო გორც სა
ხე ლოვ ნე ბო, ასე ვე ადა მი ა ნუ რი. 

სტრუქ ტუ რა ლის ტი და მის სა ვე ხე ლოვ ნე ბა ში ლა მის 
მა თე მა ტი კო სი.

მო აზ როვ ნე. 

სევ და ნა რე ვი ნა ტი ფი იუმო რის მქო ნე ადა მი ა ნი და 
რე ჟი სო რი. 

თხე მით ტერ ფამ დე ქარ თ ვე ლი, ოღონდ შე მოქ მე დე
ბის მას შ ტა ბით კოს მო პო ლი ტი. 

თე მურ ჩხე ი ძის გა რე შე ქარ თუ ლი თე ატ რი სხვა ნა ი
რი იქ ნე ბო და. გა ნუ ზომ ლად უარე სი. ჩე მი ცხოვ რე ბაც 
გა ნუ ზომ ლად უღიმ ღა მო და პრო ფე სი უ ლად ღა რი ბი 
აღ მოჩ ნ დე ბო და, რომ არა ჩე მი მას წავ ლე ბე ლი... 

მად ლო ბა მას, რომ არ სე ბობ და! მად ლო ბა გან გე ბას!

ან დ რო ენუ ქი ძე

	 8 gv. 
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	 9 gv. 

7 gv.

	

2016 წელს ლო ძის კი ნოს კო ლა ში მიწ
ვე უ ლი ვი ყა ვი მსა ხი ო ბის აღ ზ რ დის სა
კითხე ბი სად მი მიძღ ვ ნილ მსოფ ლიო 
კონ ფე რენ ცი ა ზე. ჩემ თ ვის, რო გორც 
ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რის თ ვის და სა
ქარ თ ვე ლოს მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის 
(მსახიობების, რე ჟი სო რე ბის) ერ თ 
ერ თი აღ მ ზ რ დე ლის თ ვის, დი დი პა ტი ვი 
იყო ცნო ბილ ევ რო პელ და ამე რი კელ 
პე და გოგ თა, რე ჟი სორ თა, მსა ხი ობ თა, 
მე ნე ჯერ თა თუ პრო დი უ სერ თა შო
რის ყოფ ნა. კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი
ლე ამე რი კელ წარ მო მად გენ ლებს არ 
ვიც ნობ დი. ისი ნი და ინ ტე რეს დ ნენ, ვინ 
ვი ყა ვი. სა ზე ი მო ვახ შამ ზე ცნო ბილ მა 
ლიტ ველ მა მსა ხი ობ მა  ვა ლენ ტი ნა 
მა სალ ს კა ი ამ მათ ამ გ ვა რად წა რუდ
გი ნა ჩე მი თა ვი:  ეს ადა მი ა ნი არის 
იმ რე ჟი სო რის ქვეყ ნი დან, რო მე ლიც 
7080იან წლებ ში ქარ თუ ლი, რუ სუ
ლი და მთლი ა ნად საბ ჭო თა თე ატ რის 

პრო ფე სი ულ სტან დარტს საზღ ვ რავ და. მი სი სა ხე ლი და გვა რია მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლი და თუ ეს ბა ტო ნი 
მი სი მო წა ფე ა, ჩვენ წი ნა შეა უმაღ ლე სი სამ სა ხი ო ბო სკო ლის წარ მო მად გე ნე ლი.  ბა ტო ნი მი შა სი არა, 
მაგ რამ მი სი ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო მო წა ფის აღ ზ რ დი ლი ვარ.  რომ ლის?  მა გი დის ბო ლო დან იყ ვი რა 
ჩეხ მა რე ჟი სორ მა და პე და გოგ მა  ოქ სა ნა სმილ კო ვამ,  სტუ რუ ა სი თუ ჩხე ი ძის?  ჩხე ი ძის,  ვუ პა სუ ხე. 
მო უ ლოდ ნე ლად ქალ ბა ტო ნი ოქ სა ნა წა მოხ ტა, გა მო ქან და ჩემ კენ და თა ვი თით ქ მის იატა კამ დე და მიკ რა, 
ჩე მი მას წავ ლებ ლი სად მი მო წი წე ბი სა და პა ტი ვის ცე მის ნიშ ნად. 

ამ ფაქ ტ მა კი დევ უფ რო შე უწყო ხე ლი  სა ქარ თ ვე ლოს შო თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ
წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში  სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა გაღ რ მა ვე ბას. ამას, რა თქმა უნ
და, ვუ მად ლი ჩე მი მას წავ ლებ ლის სა ხე ლის ხსე ნე ბას იქ, სა დაც ყვე ლა ზე მე ტად მჭირ დე ბო და. ამ ფაქ ტის 
მო ყო ლი სას ბა ტო ნი თე მუ რი ცრემ ლე ბამ დე იცი ნო და და ჩვე უ ლი თავ მ დაბ ლო ბით ამ ბობ და  რა შუ ა ში 
ვარ?  ჩემს ემო ცი ურ მო ნათხ რობს იუმო რით, ღი მი ლით უპა სუ ხებ და ხოლ მე  ამა შია საქ მე.

საქ მე კი იმა ში ა, რომ მი სი სა ხე ლი და მი სი სკო ლა, პრო ფე სი უ ლიც და ცხოვ რე ბი სე უ ლიც, მი სი თი თო ე
უ ლი შე გო ნე ბა მუდ მი ვად თან მდევ და, შინ თუ გა რეთ. ბედ ნი ე რი ვი ყა ვი, ძალ ზე ბედ ნი ე რი, არა იმი ტომ, 
რომ კა ცი, რო მელ საც თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ „ერის სა უნ ჯე“, ჩე მი უფ რო სი მე გო ბა რი გახ და, 
არა მედ იმი ტომ, რომ მან ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვ რა და ჩა მო ა ყა ლი ბა მო რა ლუ რი ღი რე ბუ
ლე ბე ბი, ზნე ობ რი ვი ფა სე უ ლო ბე ბი, პრო ფე სი უ ლი სინ დი სის ხმა თი თო ე ულ ჩვენ გან ში. არ და მა ვიწყ დე
ბა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში, ჯერ კი დევ 80იან წლებ ში, მე ო რე თუ მე სა მე ლექ ცი ა ზე ისე, სას ხ ვა თა შო რი სოდ 
გვკითხა: „გამახსენეთ ათი მცნე ბა…“. მთელ მა ჯგუფ მა ერ თობ ლი ვად გა ვიხ სე ნეთ მხო ლოდ ექ ვ სი. გუ ლის 
სიღ რ მე ში მარ თ ლა ძა ლი ან შემ რ ცხ ვა. ასე წა ვი კითხე სა ხა რე ბა. 

ნუ მიწყენს მკითხ ვე ლი, რომ ორი ო დე მცი რე ფაქ ტი მო ვიყ ვა ნე ჩე მი პე და გო გის გა სახ სე ნებ ლად. გა ვიხ
სე ნო ბა ტო ნი თე მუ რი, ჩემ თ ვის იგი ვე ა, აღ ვ წე რო სამ ყა რო, სამ ყა რო ზნე ო ბის, კე თილ შო ბი ლე ბის, ღირ
სე ბი სა და თა ნად გო მის. შემ თხ ვე ვით არ უწო და რო ბერტ სტუ რუ ამ მას  „ქართული თე ატ რის რა ინ დი“. 
ბა ტო ნი რო ბერ ტი ნამ დ ვი ლად იშ ვი ა თად ცდე ბა ადა მი ან თა შე ფა სე ბა ში. 

ტო მას სტერნზ ელი ო ტი ერ თ გან წერ და: „გმირობა, მარ ტო ომ ში სიკ ვ დი ლი რო დი ა, გმი რო ბა, ღირ სე უ
ლად გან ვ ლი ლი ცხოვ რე ბა ა, რო გო რი ხან მოკ ლეც არ უნ და იყოს იგი“.

                                           

  გიორგი შალუტაშვილი 
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8 gv.

	
	 10 gv. 

ბნი თე მუ რი იყო ქარ თუ ლი თე ატ რა ლუ რი ხე
ლოვ ნე ბის ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პერ
სო ნა. მი სი სტი ლი და მუ შა ო ბის მე თო დი მნიშ ვ ნე
ლო ვან როლს თა მა შობ და XX  სა უ კუ ნის მე ო რე 
ნა ხევ რი სა და XXI სა უ კუ ნის და საწყი სის ქარ თუ ლი 
თე ატ რის სა რე ჟი სო რო და სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ ნე
ბის პრო ფე სი უ ლი დო ნის ამაღ ლე ბა სა და გან ვი
თა რე ბა ში! ბნი თე მუ რის დად გ მულ სპექ ტაკ ლ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა ყო ველ თ ვის სა სურ ვე ლი და მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი იყო ყვე ლა მსა ხი ო ბი სათ ვის არა მხო
ლოდ იმი ტომ, რომ სა ბო ლოო შე დე გი, რო გორც 
წე სი, მა ღალ მ ხატ ვ რუ ლი დო ნის იყო, არა მედ იმი
ტო მაც, რომ მას თან რე პე ტი ცი ე ბის   დროს მსა ხი ო
ბე ბი  (განურჩევლად ასა კი სა) გა დი ოდ ნენ პრო ფე
სი უ ლი და ოს ტა ტე ბის პრო ცესს!!! მას ყო ველ თ ვის 
ზუს ტად ჰქონ და გა აზ რე ბუ ლი, რა ტომ  იღებ და ამა 
თუ იმ დრა მა ტურ გი ულ მა სა ლას, რო მელ მსა ხი ო
ბებს და ა კა ვებ და და რი სი თქმა უნ დო და თა ვი სი 
სპექ ტაკ ლით მა ყუ რებ ლი სათ ვის. ეს საკ მა ოდ იშ
ვი ა თი უნა რი ა, იცო დე  რა ტომ, რის თ ვის, რო გორ და ვის თან ერ თად დად გა სპექ ტაკ ლი! ბნ თე მურს 
ჰქონ და  ეთი კუ რი და პრო ფე სი უ ლი პრინ ცი პე ბი, მის მი ერ გან ვ ლი ლი გზა  სავ სე იყო სირ თუ ლე ე ბით, 
მაგ რამ, რაც  არ უნ და მომ ხ და რი ყო, ის არა სო დეს ღა ლა ტობ და ამ პრინ ცი პებს!

გი ორ გი (გოგი) მარ გ ვე ლაშ ვი ლი

ბო ლო 1015 წე ლია მე და ბა ტონ თე მურს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მე გობ რო ბა ჩა მოგ ვი ყა
ლიბ და. 

ყო ველ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო მი სი აზ რი 
ჩემს სპექ ტაკ ლებ ზე, რაც ბო ლო პე რი ოდ ის 
შემოქმედებაზე ვეცადე ამესახა. 

რო მე ლი ღაც ინ ტერ ვი უ ში ვთქვი  და მარ თა
ლიც ვყო ფილ ვარ, რომ ქარ თულ თე ატ რ ში  
თე მურ ჩხე ი ძე გრა ა ლის მცვე ლი იყო  ის 
ინა ხავ და ქარ თუ ლი რე ჟი სუ რის  მთა ვარ სა
ი დუმ ლოს, სიღ რ მეს, სი ნა ტი ფეს და დახ ვე
წილ გე მოვ ნე ბას. გან ცალ კე ვე ბით იდ გა და 
რო გორც ალექ სან დ რი ის შუ ქუ რა და ნარ ჩენ 
რე ჟი სო რებს გეზს აძ ლევ და  სა ით მი ე მარ
თათ სა კუ თა რი გე მე ბი. 

გან სა კუთ რე ბუ ლად სა მა გა ლი თოა ბო ლო 
წლე ბი, რო დე საც თავისი ცოდ ნა და გა მოც

დი ლე ბა გა დას ცა სტუ დენ ტებს და ეს და ტო ვე ბუ ლი გე ზი კი დევ დიდ ხანს დარ ჩე ბა და გავ ლე ნას იქო ნი ებს 
ქარ თულ თე ატ რ ზე. დი დი მად ლო ბა მას ამ ყვე ლაფ რის თ ვის. 

ლევან წულაძე
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9 gv.

	

	 11 gv. 

თე მურ ჩხე ი ძე  ამ სა ხელ სა და გვარს თით ქოს 
არაფ რის და მა ტე ბა აღარ უნ და, მა შინ ვე წარ მო
გიდ გე ბა, ინ ტე ლექ ტით აღ სავ სე, მოკ რ ძა ლე ბუ ლი, 
დახ ვე წი ლი, უნი ჭი ე რე სი  რე ჟი სო რი და პი როვ ნე
ბა, რო მელ მაც უდი დე სი წვლი ლი  შე ი ტა ნა ქარ თუ
ლი და არა მხო ლოდ ქარ თუ ლი თე ატ რის ის ტო რი
ა ში.  

ჩე მი სტუ დენ ტო ბის წლებ ში, მის რე პე ტი ცი ებ ზე 
დას წ რე ბის სა შუ ა ლე ბა მქონ და. მა შინ თე მურს უკ
ვე დად გ მუ ლი ჰქონ და „გუშინდელნი“, „ბერნარდა 
ალ ბას სახ ლი“, „ქალის ტვირ თი“, რო ბი კო სტუ
რუ ას კი  „ხანუმა“, „ყვარყვარე“, „ცარცის წრე“ 
და მი დი ო და თე ატ რა ლურ ში კა მა თი, სტუ რუა თუ 
ჩხე ი ძე, ჩხე ი ძე თუ სტუ რუ ა. და ახ ლო ე ბით ისე თი  
მე სი თუ რონალ დო, რო ნალ დო თუ მე სი... ეჰ! ასე
თი დროც იყო... მე რე კი, რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ, 
თე მუ რი მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე

ლად და ნიშ ნეს, მე კი  თე ლა ვის თე ატ რის. თე მუ რი 38 წლის იქ ნე ბო და, მე  22ის. სა ნამ  წა ვი დო დი  
თე ლა ვის თე ატ რ ში, სა დაც საკ მა ოდ და ძა ბუ ლი სი ტუ ა ცია იყო, რჩე ვის სა კითხა ვად თე მურ თან მი ვე დი. 
ორად ორი სიტყ ვა მითხ რა  ეცა დე ყვე ლას თან  მარ თა ლი იყო ო... და მორ ჩა. და მარ თ ლაც, თუ ერ თი 
სიტყ ვით შე იძ ლე ბა მი სი, რო გორც პი როვ ნე ბის გა მორ ჩე ვა, ეს  სი მარ თ ლე ა! სი მარ თ ლე ცხოვ რე ბა ში 
და სი მარ თ ლე შე მოქ მე დე ბა ში. მი უ ხე და ვად  ჩვე ნი მრა ვალ წ ლი ა ნი ურ თი ერ თო ბი სა, მას თან მე გობ რო
ბას ვერ და ვიტ რა ბა ხებ, მაგ რამ მის მა მა რა დი ულ სო ფელ ში წას ვ ლამ ისე თი გან ც და გა მი ჩი ნა,  თით ქოს 
ძა ლი ან, ძა ლი ან, ახ ლო მე გო ბა რი, ჩე მი ა ნი დავ კარ გე. და ვფიქ რობ, ასე თი გან ც და გა უჩ ნ და ბევრს, ვინც 
პი რა დად იც ნობ და თე მურს.

ძნე ლია ისე იცხოვ როს კაც მა, რომ  ყვე ლას, რო გორც ახ ლო მე გო ბა რი ისე და აკ ლ დეს? ალ ბათ ძნე ლი ა. 
და თე მურ ჩხე ი ძემ ეს შეძ ლო.

ალექ სან დ რე (ნუკრი) ქან თა რია

საკ მა რი სია თე მურ ჩხე ი ძის სა ხე ლი და გვა რი წარ
მოთ ქ ვას ვინ მემ, თვალ წინ პირ ვე ლი, რაც წარ მო
მიდ გე ბა, ბა ტო ნი თე მუ რის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი, ლა
მა ზი, თბი ლი ღი მი ლი ა. სით ბო იღ ვ რე ბო და მი სი 
თვა ლე ბი დან და ათ ბობ და ყვე ლას, ვინც  კარ გად 
იც ნობ და ან პირ ვე ლად ხე დავ და. 

მო ყო ლა იცო და ისე თი, რომ ერ თი სი ა მოვ ნე ბა იყო 
მი სი მოს მე ნა. ბა ტო ნი თე მუ რის შე ხე დუ ლე ბე ბი 
ცხოვ რე ბა ზე, თე ატ რ ზე ბრძნუ ლიც იყო და ირო ნი
უ ლიც. მიყ ვარ და მი სი ირო ნი უ ლი ფრა ზე ბი და მი
სი თვი თი რო ნი აც. ყო ველ თ ვის მაც ვიფ რებ და მი სი 
მოკ რ ძა ლე ბა და ის, რომ ასეთ დიდ და სა ხელ გან
თ ქ მულ რე ჟი სორს იოტი სო დე ნა ნარ ცი სიზ მი არ 
ჰქონ და. რო ცა აქებ დ ნენ, წით ლ დე ბო და და უხერ
ხუ ლად გრძნობ და თავს (მგონი სა ერ თოდ არც უყ
ვარ და ქე ბა), ხო ლო, რო ცა აკ რი ტი კებ დ ნენ, ღი მი
ლით ეთან ხ მე ბო და. 

ქვეყ ნის თ ვის ვინ იყო თე მურ ჩხე ი ძე, ყვე ლამ ვი ცით, 

მან სა მუ და მოდ და იმ კ ვიდ რა ად გი ლი ქარ თუ ლი 
თე ატ რის ოლიმ პ ზე. ჩემ თ ვის კი იყო ის ადა მი ა ნი, 
რო მელ თა ნაც ურ თი ერ თო ბა სულ მინ დო და. მი უ
ხე და ვად იმი სა, რომ ორ მოც წე ლი წად ზე მეტ ხანს 
ვიც ნობ დით ერ თ მა ნეთს და ერ თ მა ნე თის თით ქ მის 
ყვე ლა სპექ ტაკ ლი ნა ნა ხი გვქონ და,  სამ წუ ხა როდ,  
ვერ ვიტყ ვი, რომ ხში რად ვურ თი ერ თობ დით, ვერც 
დიდ მე გობ რო ბას და ვიბ რა ლებ, მაგ რამ იმ არც თუ 
ისე ხშირ მა სა უბ რებ მა და ურ თი ერ თო ბებ მა იმ დე ნი 
მომ ცა, რომ მუ დამ მად ლი ე რი ვიქ ნე ბი. 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის 70იანი წლე ბის თე ატ რა ლუ რი 
სა ზო გა დო ე ბა ორ ბა ნა კად იყო გა ყო ფი ლი: რო
ბერტ სტუ რუ ას და თე მურ ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბის 
თაყ ვა ნის მ ცემ ლე ბი ერ თ მა ნეთს ვუმ ტ კი ცებ დით: 
რო მე ლი თე ატ რია ნამ დ ვი ლი, სა ნა ხა ობ რი ვი თუ 
ფსი ქო ლო გი უ რი. დღეს ამის გახ სე ნე ბა მხო ლოდ 
ღი მი ლის მომ გ ვ რე ლი ა, მაგ რამ მა შინ ეს მთე ლი 
ვნე ბა თა ღელ ვით გა ნი ხი ლე ბო და. მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ სა კუ თარ თავს სა ნა ხა ობ რი ვი თე ატ რი სა და 
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	 12 gv. 

რო ბერტ სტუ რუ ას აპო ლო გე ტად მი ვიჩ ნევ დი, მე სა
მე კურ სის სტუ დენ ტი გე ნი ა ლუ რი „გუშინდელნის“ 
რე ჟი სორ თან, თე მურ ჩხე ი ძეს თან მი ვე დი და რე
პე ტი ცი ებ ზე დას წ რე ბა ვთხო ვე. პირ ვე ლად მა შინ 
ვნა ხე ის ღი მი ლი, რო მე ლიც მთე ლი ცხოვ რე ბა გამ
ყ ვე ბა და რო მე ლიც ყო ველ თ ვის მო მე ნატ რე ბა. ეს 
იყო ტოლ ს ტო ის „მეუფება წყვდი ა დი სას“ რე პე ტი
ცი ე ბი. აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი შევ ც ქე რო დი რე ჟი სორს, 
რო მე ლიც გან საც ვიფ რე ბე ლი სი ზუს ტით უხ ს ნი და, 
„უღეჭავდა“ მსა ხი ო ბებს ფსი ქო ლო გი ურ მო ტი ვა
ცი ებს. ვერ ვიტყ ვი, რომ მა ნამ დე სხვა რე ჟი სორ
თა რე პე ტი ცი ებ ზე დას წ რე ბის დი დი გა მოც დი ლე
ბა მქონ და, მაგ რამ რაც მქონ და ნა ნა ხი, საკ მა რი სი 
იყო იმი სათ ვის, რომ  მე ღი ა რე ბი
ნა  აშ კა რად სხვა გან მოვ ხ ვ დი. 
ამ რე პე ტი ცი ებ ზე რე ჟი სო რი არ 
ყვი რო და, შე უ რაცხ ყო ფას არა
ვის აყე ნებ და,  არ ლა პა რა კობ
და გან ყე ნე ბულ თე მებ ზე, არ იყო 
და კა ვე ბუ ლი თვით ტ კ ბო ბით, არ 
უმ ტ კი ცებ და მსა ხი ობს, რომ მას
ზე ნი ჭი ე რი ა. სცე ნა ზე ას ვ ლი სას, 
რო დე საც არ ტის ტებს აჩ ვე ნებ და, 
რო გორ უნ და ეთა მა შათ ესა თუ ის 
მო ნაკ ვე თი, ამ დრო საც  მსა ხი ო
ბი სად მი პა ტი ვის ცე მას ავ ლენ და. 
მი სი ამო ცა ნე ბი და ფსი ქო ლო გი
უ რი სვლე ბი იმ დე ნად ზუს ტი იყო, 
რომ თა ვი  ფსი ქო ა ნა ლი ტი კო სის 
სე ან ს ზე მე გო ნა. აღ ფ რ თო ვა ნე ბა 
ამ არაჩ ვე უ ლებ რი ვი პი როვ ნე ბით 
კოს მო სუ რი სიჩ ქა რით მეზ რ დე
ბო და, მით უფ რო, რო ცა რა ი მე კითხ ვა მიჩ ნ დე ბო
და, ჩხე ი ძე უშუ ა ლოდ, და უ ზა რებ ლად მპა სუ ხობ და 
და წა მით არ მაგ რ ძ ნო ბი ნებ და, რომ დი დი მა ეს ტ
რო ა, მე კი  სტუ დენ ტი, რო მელ საც რე ჟი სო რო ბა 
სურ და. ამ რე პე ტი ცი ე ბი დან სულ რა ღაც ნა ხე ვარ 
წე ლი წად ში, რო ბერტ სტუ რუ ას და გან გე ბის წყა
ლო ბით, მეც რუს თა ვე ლის თე ატ რის რე ჟი სო რი 
გავ ხ დი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უკ ვე  თე მურ ჩხე
ი ძის კო ლე გა ვი ყა ვი, ამ ყვე ლა ღირ სე ბით შემ კუ ლი 
პი როვ ნე ბი სად მი აღ ფ რ თო ვა ნე ბა და მოკ რ ძა ლე ბა 
წა მით არ გამ ქ რო ბი ა. 

შემ დეგ ბა ტო ნი თე მუ რი მარ ჯა ნიშ ვი ლის თე ატ რ
ში გა და ვი და, აღარ მქონ და მი სი ხში რად ნახ ვის 
ბედ ნი ე რე ბა. სპე ცი ა ლუ რად ვერ მი ვი დო დი, სხვა
დას ხ ვა ბა ნაკ ში ვი ყა ვით, არა და, ძა ლი ან მინ დო
და მის თ ვის მეთ ქ ვა ის, რაც ვერ ვუთხა რი ჩვე ნი 
პირ ვე ლი შეხ ვედ რის დროს  მის მა სპექ ტაკ ლ
მა „გუშინდელნი“, რო მე ლიც  ქარ თუ ლი თე ატ რის 

აბ სო ლუ ტუ რი შე დევ რი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი 
ითა მა შა ჩემს ცხოვ რე ბა ში. ამის თქმა ვერც მა შინ 
მო ვა ხერ ხე, რო დე საც სამ ხატ ვ რო თე ატ რ ში  სპე
ცი ა ლუ რად მი სი სპექ ტაკ ლის სა ნა ხა ვად მოს კოვ ში 
გა დავ ფ რინ დი, ვნა ხე და იმა ვე დღეს უკან წა მო ვე
დი. ამის თქმა მხო ლოდ წლე ბის შემ დეგ შევ ძე ლი, 
პე ტერ ბურ გ ში.  გა ვი და დრო, ციფ რუ ლი დის კის სა
ხით გა მო ვე ცი სპექ ტაკ ლის, არც თუ ისე ხა რის ხი ა
ნი, ჩა ნა წე რი და დღემ დე, ყვე ლა ჩემს წარ მა ტე ბულ 
სტუ დენტს ამ ციფ რუ ლი ჩა ნა წე რით ვა სა ჩუქ რებ. 
ასე გა მოვ ხა ტავ თე მურ ჩხე ი ძი სად მი უდი დეს პა ტი
ვის ცე მას. 

მთელ ქვე ყა ნას და აკ ლ და თე მურ ჩხე ი ძე, დი დი პი
როვ ნე ბა, დი დი ხე ლო ვა ნი, დი დი მო ქა ლა ქე. ქვე
ყა ნას თან ერ თად მეც და მაკ ლ და ჩე მი თე მურ ჩხე
ი ძე,  ადა მი ა ნი, რო მელ საც რჩე ვას ვე კითხე ბო დი; 
გულ შე მატ კი ვა რი, რო მელ საც ჩე მი ყვე ლა წარ მა
ტე ბა ახა რებ და; პი როვ ნე ბა, რო მელ ზეც სწო რე
ბა მინ დო და; ანა ლი ტი კო სი, რო მე ლიც ჩემს სპექ
ტაკ ლებ ზე  თა ვის აზ რებს მი ზი ა რებ და. ახ ლა ვის 
ვკითხო აზ რი?  არ ვი ცი. 

უკ ვე მე ნატ რე ბა ბა ტო ნი თე მუ რის ღი მი ლი და მი სი 
ირო ნი უ ლი  „აბა, მო მი ყე ვი, რო გორ ხარ?“. 

ავთანდილ (ავთო) ვარსიმაშვილი
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უკიდურესად თავმდაბალი ბუმბერაზი

ის, რაც ამა წლის 5 ივ ნისს მოხ და, ქარ თუ ლი 
თე ატ რის თ ვის მხო ლოდ დი დი და ნა კარ გი არ 
არის. თე მურ ჩხე ი ძე  უდი დე სი სა ზო გა დო ებ რი
ვი მოვ ლე ნა იყო. წარ სულ დი დე ბას, მსოფ ლი
ო ში მოხ ვე ჭილ სა ხელს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, 
აწ მ ყო ში ბა ტო ნი თე მუ რი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე 
პრო დუქ ტი უ ლი რე ჟი სო რი გახ ლ დათ და რაც 
მთა ვა რი ა, სა თე ატ რო პე და გო გი კის უპი რო ბო 
ლი დე რი. 

1943 წლის 18 ნო ემ ბ რი დან 2022 წლის 5 ივ ნი სამ
დე ის დროა ჩა ტე უ ლი, რო მე ლიც უფალ მა თე
მურ ჩხე ი ძის თ ვის გა მო ი მე ტა. მახ სოვს, მი ხე ილ 
თუ მა ნიშ ვი ლის პა ნაშ ვიდ ზე, რო მე ლიც 75 წლის 
ასაკ ში გარ და იც ვა ლა, თა ვად ბა ტონ მა თე მურ მა 
მითხ რა  რა ბედ ნი ე რე ბაა არა, ამ ასაკ ში რომ წახ
ვალ ამ ქვეყ ნი დან და მა ინც ასე თი სა ჭი რო ხარ შენს 
პრო ფე სი ა ში ო. სულ რა ღაც სამ ნა ხე ვა რი წლით 
აჯო ბა ასა კით სა კუ თარ მას წავ ლე ბელს, თუმ ცა ის 
რომ სა ჭი რო იყო, მის მი ერ ბო ლო წლებ ში დად
გ მუ ლი სპექ ტაკ ლე ბიც ადას ტუ რებს და გა მოშ ვე
ბუ ლი ჯგუ ფე ბიც თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში თუ სა კუ თარ სა ხე ლოს ნო ში.

ერ თ ერ თი პირ ვე ლი თე ატ რი მის თ ვის მო ზარდ 
მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რი იყო, უკა ნას კ ნე ლი ე.წ. 
„იუბილეც“ სწო რედ იქ გა ი მარ თა. რამ დე ნი ვე ფე
რეთ და თვი თო ნაც რო გორ მოგ ვე სიყ ვა რუ ლა... 
ნამ დ ვი ლი მას ტერ კ ლა სიც ჩა ა ტა რა, სწო რედ ისე
თი, უკი დუ რე სად თავ მ და ბალ ბუმ ბე რაზს რომ შე
ე ფე რე ბა. თით ქოს ვა ლი მო ი ხა და ო... ზუგ დი დის 
თე ატ რი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი ხომ მო ზარდ მა ყუ რე
ბელ თა თე ატ რის რე ჟი სო რად დაინიშნა. წლე ბის 
შემ დეგ, შალ ვა გა წე რე ლია იხ სე ნებ და, რომ სწო
რედ თე მურ ჩხე ი ძის სპექ ტაკ ლე ბი გახ და მის თ ვის 
ინ ს პი რა ცია შემ დ გო მი შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე
ბის თ ვის. მარ თ ლაც სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო 
შალ ვა გა წე რე ლი ას რე პერ ტუ ა რი ჩხე ი ძემ დე და 
ჩხე ი ძის შემ დეგ. ბევ რ მა არ იცის, რომ თე მურ ჩხე
ი ძე მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის სპექ ტაკ ლ ში 
„კოლეგები“ (რეჟ. შ. გა წე რე ლი ა) ერთერთ მთა
ვარ როლს თა მა შობ და. „დონ სე ზარ დე ბა ზა ნი“, 
„ჩემი უფ რო სი და“, „დივიზია №16“, „დარისპანის 
გა სა ჭი რი, უბე დუ რე ბა“, „რომეო და ჯუ ლი ე ტა 
წყვდი ად ში“, „ჯადოსნური ბურ თი“  ეს მხო ლოდ 
თე მურ ჩხე ი ძის მი ერ მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე
ატ რ ში დად გ მუ ლი სპექ ტაკ ლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 
არ არის, ეს არის და ოს ტა ტე ბის გზა და ტრამ პ ლი ნი 
სპექტაკლებამდე: „სამანიშვილის დე დი ნაც ვა ლი“, 
„გუშინდელნი“, „ბერნარდა ალ ბას სახ ლი“... რო მე
ლი ერ თი ჩა მოვ თ ვა ლო...

5 ივ ნი სის დი ლით, ვიდ რე ამ უმ ძი მეს ამ ბავს გა ვი
გებ დი, ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში მი სულს აფი შა დამ
ხ ვ და  6,7,8 ივ ნი სი  „სეილემის პრო ცე სი“  რე ჟი
სო რი თე მურ ჩხე ი ძე. მის მა კი დევ ერ თ მა ჯგუფ მა 
და ამ თავ რა სამ სა ხი ო ბო ფა კულ ტე ტი, და ამ თავ რა 
მას თან ურ თი ერ თო ბით შექ მ ნი ლი სპექ ტაკ ლით. 
ისი ნი მუ დამ იამა ყე ბენ, რომ დი დი მა ეს ტ როს  თე
მურ ჩხე ი ძის სტუ დენ ტე ბი იყ ვ ნენ და მის უკა ნას კ
ნელ წარ მოდ გე ნა ში მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა. 

9 ივ ნისს კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის და ბა დე ბი დან 150 
წე ლი შეს რულ და, სწო რედ ამ დღეს, მი სი და არ სე
ბუ ლი თე ატ რი დან უკა ნას კ ნელ გზა ზე გა ა ცი ლეს დი
დი ხე ლო ვა ნი, რო მელ მაც და მა არ სებ ლის შემ დეგ 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი კვა ლი და ტო ვა 
ამ თე ატ რის და ზო გა დად მსოფ ლიო თე ატ რის ის
ტო რი ა შიც. სწო რედ იმ სცე ნა ზე შე იქ მ ნა ნამ დ ვი ლი 
თე ატ რა ლუ რი შე დევ რე ბი: „მოჩვენებანი“, „ჰაკი 
აძ ბა“, „ოტელო“, „ჯაყოს ხიზ ნე ბი“, „მარადი ქმა რი“, 
„მამა“, „არტხელოვნება“, „სასიყვარულო ბა რა
თე ბი”, „იდუმალი ვა რი ა ცი ე ბი“...   

თე მურ ჩხე ი ძის როლ სა და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე კი
დევ დიდ ხანს ისა უბ რე ბენ, და ი წე რე ბა სა მეც ნი ე
რო შრო მე ბი, ჩა ტარ დე ბა კვლე ვე ბი (მათ შო რის 
მის პე ტერ ბურ გულ ტრი უმ ფ სა თუ სა ო პე რო რე ჟი
სუ რას თან და კავ ში რე ბით) და უკ ვე არა ემო ცი უ რი 
აღელ ვე ბით, არა მედ ზუს ტი ანა ლი ზით მო მა ვალ 
თა ო ბებს დარ ჩე ბათ ამ ბა ვი ლე გენ და რულ ქარ თ
ველ რე ჟი სორ სა და პე და გოგ ზე, რო მელ მაც სრუ
ლი ად გან სა კუთ რე ბუ ლი ფე რი შეს ძი ნა მსოფ ლიო 
თე ატ რა ლურ ხე ლოვ ნე ბას, შექ მ ნა ჩხე ი ძის სას ცე ნო 
ატ მოს ფე რო, რომ ლის გა მე ო რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა.

დიმიტრი ხვთისიაშვილი



13

# 5 (155) ივნისი 2022 წელი                                                                                                                                  # 5 (155) ივნისი 2022 წელი

12 gv.

	

	 14 gv. 

არ ვი ცი, რამ დე ნი მე ფრა ზა ში რო გორ ჩა ვა ტიო მი სად
მი აღ ფ რ თო ვა ნე ბის და პა ტი ვის ცე მის გრძნო ბა. რა ზე 
ვი ლა პა რა კო, მას ზე  რო გორც არაჩ ვე უ ლებ რივ პე და
გოგ ზე, რე ჟი სორ ზე თუ ადა მი ან ზე. ყო ვე ლი წა მი, ბატონ 
თემურთან გა ტა რე ბუ ლი, ეს დი დი გაკ ვე თი ლი იყო, რო
გორც პრო ფე სი უ ლი, ისე ცხოვ რე ბი სე უ ლი. გეტყო და თუნ
დაც მოკ ლე ფრა ზას და აბ სო ლუ ტუ რად სწორ რელ სებ ზე 
გა ყე ნებ და, თუ ღე ლავ დი, მშვიდ დე ბო დი, თუ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბას ვერ იღებ დი, მარ ტი ვად აგვარებდი ნე ბის მი ერ 
პრობ ლე მას. მი სი სი დინ ჯე შენც გამ შ ვი დებ და, თით ქოს 
დიდი რეჟისორის გვერდით შენც ბრძე ნი იყა ვი და მე ტად 
გრძნობ დი მის სი დი ა დეს. ის იყო ადა მი ა ნო ბის, პრო ფე სი
ო ნა ლიზ მის, საქ მი სად მი თავ და დე ბის და ყვე ლაფ რი სად
მი პა ტი ვის ცე მის მა გა ლი თი. სწორ ღი რე ბუ ლე ბებს და ფა
სე უ ლო ბებს უჩუმ რად გი დებ და გულ ში, მეც „იძულებული 
ვი ყა ვი“, ამა ყად მი მე ღო ყო ვე ლი ვე, რა ზეც მი სი არ ყოფ ნის 
მე რეც ვიზ რუ ნებ, გა ვამ დიდ რებ და ვეც დე ბი, სხვებ საც გა
ვუ ზი ა რო.

მი ხა რი ა, რომ ხუ თი წლის თავ ზე დიდი მაესტროს მხო
ლოდ ასის ტენ ტი აღარ ვი ყა ვი,  ჩვენ ბო ლოს მე გობ რე ბიც გავ ხ დით, ვსა უბ რობ დით არა მარ ტო სტუ დენ
ტებ ზე, თე ატ რ სა და ხე ლოვ ნე ბა ზე, არა მედ ცხოვ რე ბა ზე, სირ თუ ლე ებ სა და ბედ ნი ე რე ბა ზე. ის ამა საც გას
წავ ლი და, რო გორ შე გეგ რ ძ ნო ბედ ნი ე რე ბა.   

 ბა ტო ნო თე მურ, მი ხა რი ა, რომ შე გის რუ ლეთ ბო ლო სურ ვი ლი და „სეილემის პრო ცე სი“ შედ გა. მად ლო
ბა, რომ მო მე ცით თქვენს გვერ დით ყოფ ნის შან სი...

არ მე გო ნა ასე თუ და მაკ ლ დე ბო და. 

მის გა რე შე სი ცა რი ე ლე ა.

მაია დო ბორ ჯ გი ნი ძე

ვინ მი ე გე ბა თე მურ ჩხე ი ძეს?

თე მურ ჩხე ი ძე რომ თა ვი სი ცხოვ რე ბის წე სი თა და 
შე მოქ მე დე ბით, ქარ თუ ლი კულ ტუ რის, მშობ ლი უ რი 
ქვეყ ნის გან მა დი დე ბე ლი გახ ლ დათ, საქ ვეყ ნო დაა 
ცნო ბი ლი. რო გორ შე იძ ლე ბა, მე გობ რის, დი დი ხე
ლო ვა ნის გარ დაც ვა ლე ბას  რა ი მე სი ა მე მოს დევ დეს, 
მაგ რამ იმან, თუ რო გორ და ი ტი რა იგი სა ქარ თ ვე
ლომ, რო გორ გა ა ცი ლა მა რა დი უ ლი სამ ყოფ ლი სა
კენ, კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა, რა ო დე ნი პა ტი
ვის ცე მით, სიყ ვა რუ ლით გახ ლ დათ გა რე მო სი ლი. 
ამი ტო მაც დავ წე რე  კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლი მი ე გე ბე ბა 
და გვერ დით მო ის ვამ ს  მეთ ქი.

თე მურ თან ლა მის ორ მოც წ ლი ა ნი ურ თი ერ თო ბა მა
კავ ში რებ და. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა ში ბევ რი 
რამ შე იც ვა ლა   იყო ბევ რი მეხ თა ტე ხა და არ მა გონ
დე ბა დღე, წუ თე ბი, რო ცა თე მუ რი ზნე ობ რი ვი კრი ტე
რი უ მე ბით არ გა ნი ხი ლავ და ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ
თო ბის, მშობ ლი უ რი ქვეყ ნის აწ მ ყო სა თუ მო მავ ლის  
სა კითხებს.
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13 gv.

	

თა ვი ხში რად და მი ჭე რია იმა ში, რომ ჩემს ამა თუ იმ საქ ცი ელს,  მო საზ რე ბას თე მუ რის თვალ თა ხედ ვით გან ვი
ხი ლავ დი  თე მუ რის ზნე ობ რი ო ბი დან გა მომ დი ნა რე ვა ფა სებ დი.

ძა ლი ან ყუ რადღე ბი ა ნი იყო. ახ ლო ბელ თა წრე ში მომ ხ დარ ყო ველ უსი ა მოვ ნო შემ თხ ვე ვას მწვა ვედ გა ნიც დი
და. მე უღ ლე რომ გარ და მეც ვა ლა, ლა მის ყო ველ სა ღა მოს, თუ შინ იყო, რე კავ და, სა უ ბარს გა მი ბამ და, ცდი
ლობ და გა ვემ ხ ნე ვე ბი ნე. მარ თ ლაც, მამ ხ ნე ვებ და  ვგრძნობ დი, რომ  მარ ტო არ ვი ყა ვი.

მო გო ნე ბა თა სკივრს თა ვი რომ ავ ხა დო, უამ რა ვი რამ წა მო იშ ლე ბა, მაგ რამ ერ თი დღე უსა თუ ოდ უნ და გა
ვიხ სე ნო, რად გან თე მუ რის სიტყ ვებ ში ზუს ტად ჩანს, თუ რა გე ზის ხე ლო ვა ნი გახ ლ დათ,   რო გო რი მი მარ თე ბა 
ჰქონ და რე ა ლო ბას თან. 1985 წ.  სა ქარ თ ვე ლოს თე ატ რა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის პრე ზი დი უმ მა ჟურ ნალ „თეატრი 
და ცხოვ რე ბის“ რე დაქ ტო რად რომ და მამ ტ კი ცა,  შინ ერ თად წა მო ვე დით. გზა ში ჟურ ნა ლის მო მა ვალ ზე ვსა უბ
რობ დით. თე მუ რი მე უბ ნე ბა:

 კარ გი რე დაქ ტო რი მა შინ იქ ნე ბი, ჟურ ნა ლის ყო ველ ნო მერს ისე თუ გა ა კე თებ, თით ქოს  მე ტის გა კე თე ბის 
სა შუ ა ლე ბა არ მო გე ცე მა  რა ღაც  დაგ რ ჩეს  ნათ ქ ვა მი.

საბ ჭო ე თის ზე ო ბის ხა ნა იდ გა. სხვაგ ვა რად მო აზ როვ ნე ნი ან ცი ხე ში იყ ვ ნენ გა მომ წყ ვ დე ულ ნი, ან გა და სახ ლე
ბულ ნი.

თე მუ რი ასე მუ შა ობ და  ასე დგამ და, ნათ ქ ვა მიც ბევ რი დარ ჩა. 

და ბე ჯი თე ბით  ვი მე ო რებ: ნამ დ ვი ლად მი ე გე ბე ბო და კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლი და გვერ დით მო ის ვამ და, რად გან 
თე მუ რის ად გი ლი მის გვერ დით არის.

გურამ ბათიაშვილი

მოგ ზა უ რო ბა დას რულ და

თე მურ ჩხე ი ძე გარ და იც ვა ლა და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის  
დი დი მო ნაკ ვე თი დას რულ და. წარ სუ ლად და ის ტო
რი ად იქ ცა. მი სი  სპექ ტაკ ლე ბი კი იყ ვ ნენ და რჩე ბი ან 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მო ნა პოვ რად 
არა მხო ლოდ მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი დან გა
მომ დი ნა რე, არა მედ რო გორც მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პო
ზი ცი ით გა ჯე რე ბუ ლი ქმნი ლე ბე ბი, თა ნად რო უ ლი და 
სა ჭი რო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.  

ის იყო ხე ლო ვა ნი, რო მელ საც ყო ველ თ ვის პირ და პირ 
და უშიშ რად შე ეძ ლო ეთ ქ ვა  „არა!“  რო დე საც პი
როვ ნე ბამ არ ჩე ვა ნი უნ და გა ა კე თოს და ისიც ზუს ტად 
იცო და, რო დის უნ და თქვა  „დიახ“, მა შინ, რო დე საც 
ეს სა ზო გა დო ე ბას, ქვე ყა ნას, სა ხელ მ წი ფოს სჭირ დე
ბა. იცო და, რამ დე ნად ძვირ ფა სია ადა მი ა ნის თ ვის შე

უ ლა ხა ვი სა ხე ლი და რო გორ არა ფერს ნიშ ნავს 
სიკ ვ დი ლი, რო დე საც საქ მე სი კე თის თ ვის ბრძო
ლას ეხე ბა. არც ბედ მდე ვარს ემა ლე ბო და და ჯა
ლა თებ საც პირ და პირ უს წო რებ და მზე რას, თუნ
დაც სა დამ ს ჯე ლო სკამ ზე ჯდო მი სას.  შე ეძ ლო 
 მე გობ რის თ ვის  ღირ სე ბის თ ვის  თავ გან წირ ვა 
და ნე ბის მი ე რი  მძი მე ტვირ თის აკი დე ბა  ქა ლი
სა თუ კა ცის, მა შინ,  რო დე საც სხვა აღა რა ვი ნა ა, 
ვი საც ამის გა კე თე ბა შე უძ ლი ა. მას ილი ას კალ
მის მახ ვი ლიც უჭ რი და და  შო რე უ ლი ზღვის გა
და ლახ ვაც არ აში ნებ და, მა ში ნაც კი, რო დე საც ეს 
შე უძ ლე ბე ლი იყო, ხო ლო  წინ და ნაღ მუ ლი ტე
რი ტო რი ე ბი და ხი ფა თი ელო დე ბო და. 

არა სო დეს აკე თებ და,  რაც არ უნ დო და და არა
სო დეს მი დი ო და კომ პ რო მის ზე სა კუ თარ თავ
თან.  არა სო დეს ყო ფი ლა კონ ფორ მის ტი თე ატ

რ ში და არ  უსარ გებ ლია პრი ვი ლე გი ით, რომ ლი თაც, 
ოჯა ხის  სა ზო გა დო ებ რი ვი თუ პრო ფე სი უ ლი მდგო მა
რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე,  ახალ გაზ რ დო ბა ში შე ეძ ლო 
ესარ გებ ლა. ყვე ლა ფე რი, რაც მი ი ღო და ვერ მი ი ღო, 
რა საც მი აღ წია და ვერ მი აღ წია  მხო ლოდ პი რა დი 
მო ნა პო ვა რი თუ და ნა კარ გი იყო. ის, რაც და იმ სა ხუ რა.

მას, რო გორც ნამ დ ვილ ხე ლო ვანს  რომ ლის ხელ
წე რა საც (რასაც „თემურ ჩხე ი ძის მე თო დი“ შე იძ ლე
ბა ვუ წო დოთ) ყო ველ თ ვის ცნობ დი,  რო მე ლიც, თან 
არას დ როს ყო ფი ლა ერ თ ფე რო ვა ნი, რო მე ლიც მუდ
მი ვად იც ვ ლე ბო და  აზ როვ ნე ბის მას შ ტა ბუ რი არე ა
ლი ჰქონ და და დრო სა და სივ რ ცე ზე და უბ რ კო ლებ
ლად ბა ტო ნობ და.

არა ვი თა რი „მომგებიანი“ ეფექ ტი, მა ყუ რებ ლის ემო
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14 gv.

	

	 16 gv. 

ცი ის „ამგდები“ სცე ნე ბი თუ მუ სი კა ან სხვა მსგავ სი „გაცვეთილი“ თე ატ რა ლუ რი ხერ ხი ემო ცი ი სა თუ სათ ქ მე
ლის გავ ლე ნის მო სახ დე ნად. შე ფა რუ ლი და მრა ვალ შ რი ა ნი სიმ ბო ლო ე ბი, რომ ლებ საც თავ შე კა ვე ბუ ლად და 
ზუს ტად მი ჩე ნილ ად გი ლებ ში ფან ტავ და. ყვე ლა ფე რი სა და, გა რეგ ნუ ლად „მშვიდი“ და გა წო ნას წო რე ბუ ლი ა. 
მხო ლოდ ში ნა გა ნი ვნე ბე ბი ბო ბოქ რო ბენ, რომ ლებ საც  მსა ხი ო ბე ბი (რომელთა გა რე შეც, რა საც აკე თებ და,  
იმის გა კე თე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა), ზუს ტად გან საზღ ვ რუ ლი და კარ გად გათ ვ ლი ლი ამო ცა ნე ბის მეშ ვე ო ბით, ღრმა 
და მრა ვალ შ რი ა ნი ნი უ ან სე ბით აწყობ დ ნენ. მსა ხი ო ბი მის თ ვის ყო ველ თ ვის მთა ვა რი იყო, რო მე ლიც  მა ყუ რე
ბელს სპექ ტაკ ლის აქ ტი ურ მო ნა წი ლედ აქ ცევ და, მი სი ჩარ თუ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი უკი დუ რეს ხა რის ხ ში აჰ ყავ
და და თა ნა გან ც დის ფაქ ტორს აძ ლი ე რებ და. 

მი სი შე მოქ მე დე ბა ყო ველ თ ვის ყვე ლა ზე მთავ რის ამოხ ს ნის  ადა მი ა ნის ზნე ო ბის, მი სი ზნე ობ რი ვი თუ უზ ნეო 
საქ ცი ე ლის მო ტი ვა ცი ის გარ კ ვე ვის, ში ნა გა ნი სამ ყა როს კვლე ვი სა და ამ ყვე ლაფ რის შე დე გე ბის აღ მო ჩე ნის კენ 
იყო მი მარ თუ ლი. იმის კენ, რაც სა ზო გა დო ე ბა ში, ადა მი ა ნებ ში  ხდე ბო და და  ხდე ბა, ოდით გან დღემ დე. 

ის და საწყი სი დან ბო ლომ დე, სიკ ვ დი ლის წინ სტუ დენ ტებ თან დად გ მუ ლი „სეილემის პრო ცე სით“ დაგ ვირ გ ვი
ნე ბუ ლი, სა უბ რობ და  ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლებ საც დრომ, ცხოვ რე ბამ ვე რა ფე რი და აკ ლო და მათ შე სა
ხე ბაც, რომ ლე ბიც სამ ყა როს თან ბრძო ლა ში და მარ ცხ დ ნენ. მათ შე სა ხებ, ვინც იბ რ ძო და, წა ა გო ყვე ლა ომი და 
მა ინც გა ი მარ ჯ ვა და მათ შე სა ხე ბაც, რომ ლებ მაც, ბედს და მორ ჩი ლე ბუ ლებ მა, ყვე ლა ფე რი და კარ გეს, რო დე საც 
შეწყ ვი ტეს ზნე ო ბის და სა ცა ვად ბრძო ლა. 

გა და ჭარ ბე ბის გა რე შე შე იძ ლე ბა თქმა, რომ თე მურ ჩხე ი ძეს ჰქონ და „საკუთარი“ თე ატ რი, რო მე ლიც ოდეს ღაც 
შექ მ ნა.  ბევ რ ჯერ იყო პირ ვე ლი და ბო ლომ დე ასე თად დარ ჩა. ბევ რ ჯერ იყო ახა ლაღ მომ ჩე ნი და გზის გამ კ ვა
ლა ვიც, იქაც, სა დაც ბი ლი კიც კი არ იყო. იგი არა ერ თი ადა მი ა ნის თ ვის იქ ცა გამ ყო ლად მოგ ზა უ რო ბა ში უცხო 
ქვეყ ნე ბის გა საც ნო ბად, ახალ სამ ყა რო ებ თან შე სახ ვედ რად, ახალ დღე სას წა უ ლებ ზე და სას წ რე ბად.  

შენც ყო ველ თ ვის მიჰ ყ ვე ბო დი  სამ ყა როს კენ, რომ ლის გა სა ღე ბიც მხო ლოდ მას ჰქონ და, რომ ლის გე ზიც მხო
ლოდ თვი თონ იცო და, მოგ ზა უ რო ბის დაწყე ბის გან კარ გუ ლე ბის გა ცე მაც მარ ტო მას შე ეძ ლო. მიჰ ყ ვე ბო დი, 
რად გან ენ დო ბო დი. ენ დო ბო დი, რად გან ეს ნდო ბა  პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბით, ცხოვ რე ბი თა და შე მოქ მე დე ბით 
და იმ სა ხუ რა.  

თე მურ ჩხე ი ძის  აღარ ყოფ ნით ეს ზღაპ რუ ლი მოგ ზა უ რო ბა დას რულ და. წყვდი ა დი გა მეფ და.  მაგ რამ პრო ცე სი 
გრძელ დე ბა.

ლელა ოჩიაური

„თუ გინ დათ ნუ ივ ლით ჩემ თან, მაგ რამ იარეთ თე მურ ჩხე ი ძის რე პე ტი ცი ა ზე“  გვითხ რა გაბ რა ზე ბულ მა მი ხე
ილ თუ მა ნიშ ვილ მა.

დღეს, რო ცა ყვე ლა ფე რი გა შავ თეთ რ და, მხო ლოდ მო გო ნე ბებს შერ ჩა ნა თე ლი ფე რი. ვი საც ქო ნია ბედ ნი ე რე
ბა ერ თხელ მა ინც მჯდა რი ყო თე მურ ჩხე ი ძის სა მა გი დო რე
პე ტი ცი ა ზე,  მიხ ვ დე ბო და  რას ნიშ ნავს თე ატ რა ლუ რი მა გი ა. 
სწო რი სიტყ ვე ბით, სწო რი ინ ტო ნა ცი ით, სწო რი და მო კი დე ბუ
ლე ბით, სწო რი აზ რით, სწო რი კონ ცეფ ცი ით... და, რაც მთა ვა
რი ა, ძა ლი ან მარ ტი ვი ენით ისე უხ ს ნი და არ ტის ტებს სცე ნის 
მი ზანს, რომ სა თა მა შოც აღა რა ფე რი იყო.

ალ ბათ, დღე ვან დელ შავ  თეთრ ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა ზე ძნე
ლია იცხოვ რო და შე გეძ ლოს შე ი ნარ ჩუ ნო ან და ი ნა ხო ამ დე ნი 
ნა თე ლი ფე რი. უსიყ ვა რუ ლო ბა ში ხე დავ დე სიყ ვა რულს, უიმე
დო ბა ში  იმედს…

ის ყვე ლას იმე დი იყო. 

მას ზე სწორ დე ბო და ქარ თუ ლი თე ატ რი.

მი სი წას ვ ლით ქარ თულ თე ატრს და აკ ლ დე ბა ყვე ლა ზე მთა ვა რი  ხა რის ხი!

ხო ლო მე დამ რ ჩე ბა დრო, რად გან ვე ღა რა სო დეს მი ვალ მის სა მა გი დო რე პე ტი ცი ა ზე… 

პ.ს. მის გა რე შე ქარ თუ ლი თე ატ რი აუცი ლებ ლად შე იც ვ ლე ბა. არ ვი ცი სა ით კენ წა ვა, მაგ რამ ის აღარ იქ ნე ბა...

დავით დოიაშვილი
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	 17 gv. 

15 gv.

	

საოცარი ადამიანი წავიდა ჩვენგან. 

დაგვტოვა! 

უაღ რე სად მდი დარ შე მოქ მე დე ბას თან ერ თად ბევ რი 
სა ფიქ რა ლიც დაგ ვი ტო ვა. 

მას ში ერ თი გა მორ ჩე უ ლი თვი სე ბა მიყ ვარ და, ისე 
შე გე კითხე ბო და, შე კითხ ვას ისეთ ფორ მუ ლი რე ბას 
მო უ ძებ ნი და, პირ ველ რიგ ში, უხერ ხუ ლად რომ არ 
გეგ რ ძ ნო თა ვი, არ გწყე ნო და. არა და, უხერ ხუ ლად კი 
უნ და ყო ფი ლი ყა ვი, რად გან შეც დო მა ზე მი გა ნიშ ნებ
და. დი ახ, შეც დო მა ზე, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ გა მო
უც დე ლო ბით მომ დი ო და. თე მურ ჩხე ი ძე ტე ლე რე ჟი
სუ რას მას წავ ლი და. 

(ყოველთვის თე ატ რის რე ჟი სუ რა მა ინ ტე რე სებ და. 
უფ რო მე ტად ოპე რის, მაგ რამ მა შინ მხო ლოდ 4 წე
ლი წად ში ერ თხელ იყო თე ატ რის რე ჟი სუ რის ფა კულ
ტეტ ზე მი ღე ბა. ერ თხელ ბა ტონ მა თე მურ მა ტე ლე სა
რე ჟი სო რო ჯგუ ფი აიყ ვა ნა თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში. 
ჰო და, სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ მეც ამ ჯგუფ ში 
მოვ ხ ვ დი).

მა შინ თე მურ ჩხე ი ძე სა ტე ლე ვი ზიო სპექ ტაკ ლებს 
იღებ და. ძა ლი ან დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა რამ დე
ნი მე დად გ მას. 

მის თე ატ რ ზე, სა ხე ლოს ნო ზე, ვფიქ რობ, ბევ რი და
წერს. მე კი მის ტე ლე რე ჟი სუ რით გა ტა ცე ბას შე ვე ხე
ბი. 

გა და ღე ბებს ვეს წ რე ბო დი. და ჟი ნე ბით ვაკ ვირ დე ბო
დი. თით ქოს იმა ვე ხერ ხე ბით აგებ და სცე ნებს. ზუს
ტად ისე, რო გორც თე ატ რ ში, მაგ რამ, დაკ ვირ ვე ბის 
მი უ ხე და ვად, თით ქ მის ყო ველ თ ვის დრა მა ტუ ლი ჟან
რი ხე ლი დან სადღაც მის ხ ლ ტე ბო და. ვე რაფ რით ვა
ფიქ სი რებ დი, რო დის ქრე ბო და ზღვა რი სპექ ტაკ ლ სა 
და ტე ლე ს პექ ტაკლს შო რის. ეს ხომ ორი სხვა დას ხ
ვა ფორ მა ტი იყო. გა და ღე ბის მო ე დან ზე ვუ ყუ რებ დი 
ცოცხალ არ ტის ტებს და ჩემ და უნე ბუ რად თვა ლი იქ ვე 
მდგარ ტე ლე ეკ რან ზე გა მირ ბო და. 

ერთხელ „ოტელოს“ პირ ვე ლი სცე ნის კად რი რე ბა 
და მა ვა ლა. ვი ფიქ რე, რო გორც ვხე დავ, ისე აღ ვ წერ 
და თუ რა მე ა, იმით მა ინც გა ვი მარ თ ლებ თავს, რომ 
ასე ვხე დავ დი და მორ ჩა. 

ჰო და, სწო რედ იქ და იწყო, რაც და იწყო! შე კითხ ვე ბი! 

შე კითხ ვე ბი სხვა დას ხ ვა ფორ მით. შე კითხ ვე ბი სხვა
დას ხ ვა ჟან რ ში, შე კითხ ვე ბი წარ სულ ზე, აწ მ ყო ზე და...

მო მა ვალ ზე გა დას ვ ლა ვინ გა ცა ლა. 

შე კითხ ვე ბი პი ე სის გმი რე ბის ხა სი ა თებ ზე, შე კითხ ვე ბი 
პი ე სა ში არ სე ბულ პო ლი ტი კურ თუ სო ცი ა ლურ მდგო
მა რე ო ბა ზე. იქ გა ვი ფიქ რე, რომ საქ მე ვერ მქონ და 
კარ გად. თურ მე მე ჩე მი ფან ტა ზი ის იმე დი კი არ უნ
და მქო ნო და, არა მედ სხვა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და 
ღრმა რა ღა ცე ბი მეს წავ ლა.

ტე ლე რე ჟი სუ რა იმ პე რი ოდ ში მან შეგ ნე ბუ ლად აირ

ჩი ა. თით ქოს რა ღა ცას ეძებ და. ჩე მი აზ რით, თე ატ
რ ში უკ ვე მიგ ნე ბულ სცე ნურ სი მარ თ ლეს და თა ვის 
მხატ ვ რულ ენას ამოწ მებ და. მგო ნი აინ ტე რე სებ და, 
ტე ლე მა ყუ რე ბელ თა ნაც თუ გა ა ბამ და ისე თი ვე უხი
ლავ  ძა ფებს, რო გორც ეს მან თე ატ რის მა ყუ რე ბელ
თან შეძ ლო. უფ რო ზუს ტად რომ გა მოვ ხა ტო აზ რი, 
მას მგო ნი აინ ტე რე სებ და, ტე ლე კა მე რებს, რო გორც 
ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბას, შეს წევ და თუ არა ძა ლა, და
ე ფიქ სი რე ბი ნა ის გე ნი ა ლუ რი პრო ცე სი, რო ცა შენ 
თვალ წინ ხდე ბა ნამ დ ვი ლი თე ატ რა ლუ რი სას წა უ ლი 
 იბა დე ბა ახა ლი სი მარ თ ლე ანუ თე ატ რა ლუ რი სი
ცოცხ ლე. 

სულ მა ლე ბა ტო ნი თე მუ რი სან ქ ტ  პე ტერ ბურ გ ში სამ
ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლად გა და იყ ვა ნეს  მა ში ნაც 
ბევ რი შე კითხ ვა დაგ ვი ტო ვა. მე თე ატ რის რე ჟი სუ რა ზე 
გა და ვე დი ბა ტონ მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვილ თან, მაგ რამ... 
ტე ლე რე ჟი სუ რის მი მართ სიყ ვა რუ ლი არ გამ ნე ლე
ბი ა.

ახ ლა კი მგო ნი ა, რომ სწო რედ ტე ლე ფორ მა ტი სჭირ
დე ბა ქარ თულ თე ატრს. 

სჭირ დე ბა ახა ლი ფორ მე ბის ძი ე ბის თ ვის.

ახა ლი დრა მა ტურ გი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თ ვის.

მსა ხი ო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

თე ატ რ ში მა ყუ რებ ლის მო ზიდ ვის თ ვის. 

21ე სა უ კუ ნე ში ტექ ნი კუ რად ეს ხომ გა ცი ლე ბით 
იოლი ა.

ბა ტო ნი თე მუ რის ტე ლე გა მოც დი ლე ბა გვჭირ დე ბა!

წა  ვი  და დი  დი რე  ჟი  სო  რი, მო  აზ   როვ   ნე, დაგ   ვ   ტო  ვა 
ჩვენს ფიქ   რებ   თან და დაგ   ვი  ტო  ვა უამ   რა  ვი შე  კითხ   ვა 
თე  ატ   რ   ზე.

იქ ნებ რო მე ლი მე შე კითხ ვას ვუ პო ვო პა სუ ხი?!

დავით საყვარელიძე
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16 gv.

	

	 18 gv. 

მხო ლოდ გულ წ რ ფე ლი მად ლი ე რე ბის გა მო ხატ ვა 
შე მიძ ლია თა ნა მედ რო ვე ო ბის გა მორ ჩე უ ლი რე ჟი
სო რი სა და პი როვ ნე ბის მი მართ.

ნერონ აბულაძე

თე მურ ჩხე ი ძე ჩემ თ ვის არის ეტა ლო ნი პრო ფე სი
უ ლი და პი როვ ნუ ლი კე თილ სინ დი სი ე რე ბის, ღირ
სე ბის, მხატ ვ რუ ლი ხა რის ხის ერ თ გ ვა რი თა მა სა და 
გა რან ტი. 

თე მურ ჩხე ი ძე თა ნა მედ რო ვე და უახ ლე სი ქარ თუ
ლი თე ატ რის ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ფე რი ა, რო მე ლიც 
მი სი სპექ ტაკ ლე ბით გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო
ბას სძენ და ქარ თუ ლი თე ატრს, მა ყუ რე ბელს აჩ
ვევ და აზ როვ ნე ბას, ფიქრს, უმუ შა ვებ და ანა ლი ზის 
უნარს...

იშ ვი ა თად შევ ხ ვედ რილ ვარ თე მურ ჩხე ი ძე სა ვით 
თავ მ და ბალ, ღირ სე ულ და მო აზ როვ ნე რე ჟი სორს 
/ პი როვ ნე ბას. ქარ თულ თე ატ რ ში იგი ყვე ლა ზე 
ჭკვი ან, დინჯ, გა წო ნას წო რე ბულ, ინ ტე ლი გენტ რე
ჟი სო რად მე გუ ლე ბო და, რო მე ლიც ბევ რის თ ვის მა
გა ლი თის მიმ ცე მი იყო.

თე მურ ჩხე ი ძე ის რე ჟი სო რი ა, რო მე ლიც ქმნი
და თა ნა მედ რო ვე და უახ ლეს ქარ თულ თე ატრს, 
ზრდი და თა ო ბებს, მო ქა ლა ქე ებს, ხე ლო ვა ნებს 
ქარ თუ ლი თე ატ რის და სა ზო გა დო ე ბის უკე თე სი 
მო მავ ლის თ ვის. 

ბატონი თე მური ქარ თუ ლი თე ატ რის სინ დი სი ცა ა, 
რო მელ მაც იცო და დრო ის, მსა ხი ო ბის, მა ყუ რებ
ლის ფა სი.

ლაშა ჩხარტიშვილი

წლე ბის წინ თე მურ ჩხე ი ძეს სა გა ზე თო ინ ტერ ვი უს 
ჩა წე რის დროს ვკითხე  რა ტომ მოხ ს ნა მარ ჯა ნიშ
ვი ლის თე ატ რის რე პერ ტუ ა რი დან გახ მა უ რე ბუ ლი 
სპექ ტაკ ლი „ჯაყოს ხიზ ნე ბი“.  მა ყუ რე ბე ლი ჯა ყოს 
უფ რო თა ნა უგ რ ძ ნობ და, ვიდ რე თე ი მუ რაზ ხე ვის
თავს და მსა ხი ო ბებ საც უხერ ხუ ლი მდგო მა რე ო
ბა ექ მ ნე ბო და თო, მი პა სუ ხა დიდ მა რე ჟი სორ მა. 
თემურ ჩეიძე მა ლე ვე შე ე ლი ა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, გა
მორ ჩე უ ლი მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის წარ მოდ გე
ნას, რად გან სა ზო გა დოდ გა მე ფე ბუ ლი აგ რე სი ი სა 
და კრი მი ნა ლუ რი მენ ტა ლი ტე ტის ერ თ გ ვა რი იდე
ა ლი ზა ცი ის ფონ ზე, სპექ ტაკ ლი სად მი მა ყუ რებ ლის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა აღარ შე ე სა ბა მე ბო და რე ჟი სო
რის მხატ ვ რულ ჩა ნა ფიქრს. 

თე მურ ჩხე ი ძეს შე ეძ ლო უარი ეთ ქ ვა სპექ ტაკ ლ ზე, 
თე ატ რ ზე, თუ კი დარ წ მუნ დე ბო და, რომ 
წარმოდგენის კონცეფციას მა ყუ რე ბე ლი 
ისე ვერ კითხუ ლობ და, რო გორც თა ვად 
ჰქონ და ჩა ფიქ რე ბუ ლი. ამი ტო მაც იყო 
გა მო რჩეული რე ჟი სო რი, პრო ფე სი ო ნა
ლიზ მ თან ერ თად, დი დი პე და გო გი სა და 
პი როვ ნე ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი. 

ყო ველ თ ვის, რო დე საც თე მურ ჩხე ი
ძის სპექ ტაკ ლ ზე მივ დი ო დი, გულ დას
მით ვკითხუ ლობ დი უკ ვე არა ერ თხელ 
წა კითხულ პი ე სას. სპექ ტაკ ლის ნახ ვის 
შემ დეგ კი ცხა დი იყო: სწო რედ ის ნი უ ან
სი, დე ტა ლი თუ რე მარ კა მრჩე ბო და ყუ
რადღე ბის მიღ მა, რაც, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში,  
რე ჟი სო რის თ ვის ნა წარ მო ე ბის ახ ლე ბუ
რად გა აზ რე ბის, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ ცეფ
ცი ის სა ფუძ ვ ელი გახლდათ. 
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	 19 gv. 

17 gv.

	

ჩე მო ძვირ ფა სო თე მურ!

ძნე ლია ზუს ტი სიტყ ვე ბის პოვ ნა, ჩე მი მწუ ხა
რე ბის გა მო სა ხა ტა ვად.

ფას და უ დე ბე ლო მე გო ბა რო.

მე მქონ და თქვენ თან მუ შა ო ბის სი ა მოვ ნე ბა 
და ღმერ თ მა ქნას, ყვე ლა ადა მი ა ნი ისე თი
ვე კე თი ლი იყოს ერ თ მა ნე თის მი მართ, რო
გო რიც თქვენ იყა ვით  ყვე ლა ჩვენ გან თან. 
თქვენ სი ცოცხ ლე გაგ ვი ხან გ რ ძ ლი ვეთ, ტოვ
ს ტო ნო გო ვის დი დი დრა მა ტუ ლი თე ატ რის 
სი ცოცხ ლე, რო მელ საც სა მუ და მოდ გაყ ვე ბა 
თქვე ნი ხელ წე რა, თქვე ნი უნი კა ლუ რი სტი
ლი. თქვენ ყო ველ თ ვის ქმნი დით ატ მოს ფე
როს, რო მელ შიც ცხოვ რე ბა და მუ შა ო ბა ბედ
ნი ე რე ბა იყო.

თქვე ნი ქარ თუ ლი სიყ ვა რუ ლით გა ათ ბეთ ჩვე ნი ჩრდი ლო ე თუ რი ცი ვი გუ ლე ბი, გა ათ ბეთ სა ქარ თ ვე ლოს 
პო ე ტუ რი, სი ცოცხ ლით სავ სე ჰა ე რით. 

მად ლი ე რე ბის ცრემ ლე ბით ვიხ სე ნებ თქვენ თან მუ შა ო ბას  „ანტიგონე“, „სეილემის ჯა დოქ რე ბი“, 
„კოპენჰაგენი“, „ბიძიას სიზ მა რი“, რომ ლე ბიც კვლავ დგას დი დი თე ატ რის სცე ნა ზე.

დღეს თქვე ნი წას ვ ლა ყვე ლა ზე მძი მე დარ ტყ მა ა. შე უც ვ ლე ლი და ნა კარ გი. სი ცა რი ე ლე. გულ წ რ ფელ სამ
ძი მარს ვუცხა დებ ყვე ლა თქვენს ახ ლო ბელს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ნა ნის და თქვენს ქა ლიშ ვი ლებს.

მშვი დო ბით! სიყ ვა რუ ლით, თქვე ნი 

ოლეგ ბა სი ლაშ ვი ლი

ტა ლან ტე ბით მდი დარ მა ქარ თულ მა მი წამ მა ჩუ ქა 
თე მურ ჩხე ი ძეს თან მე გობ რო ბა, რის თ ვი საც მი სი 
მად ლო ბე ლი ვარ. ჩვენ თით ქ მის ტო ლე ბი ვართ. 
დავ სე ირ ნობ დით ძვე ლი თბი ლი სის ქუ ჩებ ში, ვოც
ნე ბობ დით ცხოვ რე ბა ზე. 

თე მუ რის სპექ ტაკ ლე ბი თბი ლის ში, მოს კოვ ში, პე
ტერ ბურ გ სა და სხვა ქვეყ ნებ ში მი სი არაჩ ვე უ ლებ
რი ვი სამ ყა როს გა მოვ ლი ნე ბა ა. ძვირ ფა სო თე მურ, 
წახ ვე დი და მე ვიხ სე ნებ შენს არაჩ ვე უ ლებ რივ 
სპექ ტაკ ლებს, მი ზან ს ცე ნებს, რომ ლე ბიც სავ სე იყო 
სიღ რ მი თა და ჰარ მო ნი უ ლო ბით, რაც გა მო გარ ჩევ
და თე ატ რა ლურ სამ ყა რო ში. ქედს ვიხ რი შენ წი ნა
შე და მად ლო ბა  ყვე ლა იმ დღის თ ვის, რო მე ლიც 
მა ჩუ ქე.

მად ლო ბა, რომ ჩე მი ცხოვ რე ბა უკე თე სი გა ხა დე 
(და არა მარ ტო ჩე მი). მე მო ვუყ ვე ბი შთა მო მავ ლო
ბას, რო გო რი დი დი რო ლი ჰქონ და თე ატრს 60იანი 
წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში.

ადოლფ შა პი რო
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გაზეთზე იმუშავეს:

მარინე (მაკა) ვასაძე 
ნინო (ნუცა) კობაიძე 

მანანა სანადირაძე 
ეკატერინე (ეკა) ოქროპირიძე

მარიამ იაშვილი 
ნანა ესიტაშვილი 

ირაკლი შეშელიძე
ნინო ქირია
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