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თემურ ჩხეიძის გარდაცვალება ყველასთვის უმძიმესი დარტყმა იყო, პირველ რიგში მისი
დიდი ოჯახისთვის; ჩვენი ქვეყნისთვის; მსოფლიო სათეატრო სივრცისთვის.
დიდი ადამიანის, პიროვნების, რეჟისორის პატივის მისაგებად, საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა
„კენტავრი“ გაზეთის ერთ ნომერს მთლიანად ბატონ თემურს უძღვნის. ინსპირაცია მისი
სტუდენტები არიან; მათი გულწრფელი გამოსამშვიდობებელი სიტყვები ბატონი თემურის სამოქალაქო პანაშვიდზე.
მაკა ვასაძე

მშობლები: მედეა ჩახავა და ნოდარ ჩხეიძე

როგორ ჰგავდა გუშინდელი დღე თემურის შე
მოქმედებას! ჯერ ჩუმი, მაგრამ შიგნიდან და
მუხტული, დაგუბებული ენერგია - სპექტაკლის
პროლოგი. მერე ყველაფრის წამლეკავი, და
უოკებელი სტიქია, ეს უკვე კულმინაციაა და
ბოლოს, სიჩუმე, გარინდება და სულის შემძ
ვრელი კითხვა - ნეტავ რა იყო ეს?!. თემურის
ყველა სპექტაკლის ფინალი იყო სიჩუმე, მარა
დისობის ძიება.
ნანი ჩიქვინიძე
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თემურ ჩხეიძის ჯგუფის სახელით
მიუხედავად იმისა, რომ თემურის
ჯგუფში მოხვედრა გუშინდელი
დღესავით მკაფიოდ და ნათლად
მახსოვს, როგორც აღმოჩნდა, ამ
ბედნიერი დღიდან მაინც საკმაო
ხანი გასულა.
და რა გასაკვირია, რომ თითქმის
ათი წლის წინ გადაღებულ გრი
მის ცხების სურათებშიც ყველანი
საკმაოდ პატარები ვართ, ახლის
და განსაკუთრებულის მოლოდი
ნი გვაქვს. გვიხარია, სურათებს
ვიღებთ - თემურთან, სხვებთან,
ერთმანეთთან. მაშინ წარმოდ
გენაც კი არ გვქონდა არცერთს,
სინამდვილეში რამდენად ახალი და რამდენად განსაკუთრებული იქნებოდა ეს თავგადასავალი. რომც
გვცოდნოდა, ვინმეს რომც მოეყოლა, ესე და ესე იქნებაო, იმ სიხარულით მაინც ვერ გავიხარებდით, იმი
ტომ, რომ შეუძლებელია იმ სიყვარულისა და პროფესიული სიკეთის ერთბაშად აღქმ ა, რაც თემურთან
ყოველდღიურ ურთიერთობას მოჰქონდა ჩვენთვის.
საშინლად არ უყვარდა როცა აქებდნენ, ამიტომ ძალიან ვეცდები, როგორმე ამას თავი ავარიდო. ერთი
შემიძლია დანამდვილებით ვთქვა, რომ ჩვენი ყოველი შეხვედრისა თუ ტელეფონით საუბრის ბოლოს,
აუცილებლად აღვნიშნავდით იმას, თუ როგორ გვიყვარს და გვენატრება ერთმანეთი. იმაზე მაინც არ დაგ
ვწყდება გული - მის მიმართ ჩვენს ფაქიზ დამოკიდებულებას ბატონი თემური სიცოცხლეშივე გრძნობდა.
პირველი კურსიდან მოყოლებული, ბოლომდე შეგვეძლო მისთვის ნებისმიერ პროფესიულ თუ პირად
საკითხებზე რჩევა გვეკითხა. მასთან საუბრისას ნელ-ნელა ხვდებოდი, რომ იმას, რასაც ამბობდა, გიმ
ხელდა, გირჩევდა, თუნდაც დისციპლინურ საკითხზე გსაყვედურობდა, მის სიტყვებს არა მარტო ზოგა
დად, სასცენო ოსტატობაზე, არამედ თითოეული ჩვენგანის მსოფლმხედველობაზე ჰქონდა გავლენა.
ცდილობდა ყველაფერი გადმოეცა, ყველაფერი ესწავლებინა, ჩვენი სიკეთით ხარობდა და ამაყობდა.
ჩვენში ავითარებდა როგორც სამსახიობ ო ტექნიკას, ასევე ანალიზის უნარს. შეეძლო ერთი შეხედვით
არასერიოზული სამაგიდო თამაშიც კი სემესტრულ გამოცდაზე გაეტ
 ანა კომისიასთან, რათა ჩვენი გო
ნებრივი შესაძლებლობები წარმოეჩინა. ერთად ვარჩევდით პიეს ებს, რომანებს, ფილმებსა თუ სპექტაკ
ლებს. უხეიროდ შესრულებულ ნამუშევარსაც უძებნიდა საქებარს, უფასებდა შრომას ყველას. ბევრს გვა
ლაპარაკებდა და გვაკამათებდა, ყურადღებით გვისმენდა. სულ ცდილობდა მეტი გველაპარაკა, ჩვენც
მოურიდებლად ვაზიარებდით შეხედულებებს, ის კი საწინააღმდეგო აზრს ფრთხილად, დიდი ტაქტით
აფიქსირებდა. ცდილობდა რომელიმეს ხისტი ნათქვ ამისთვის კუთხეები მოემრგვალებინა, ამით ზნეობ ი
სა და პატივისცემის მაგალითს გვაძლევდა. ზრუნავდა როგორც ჯგუფის ერთიან ობაზე, ისე ჩვენს ცალ
კეულ ინდივიდებად წარმოჩენაზე. ყველას ჩვენი ნიშა და მნიშვნელობა მოგვანიჭა. მოგვკ იდა ხელი და
არასდროს გაგვიშვია, არასდროს მივუტოვებივართ არსად, და არც ახლა დაგვტ
 ოვებს მარტოს.
დიდი მადლობა, ბატონო თემურ, იმისთვის, რომ ისეთები გიყვარდით, როგორებიც ვართ, იმისთვის, რომ
ასე დაგვაკლდ
 ებით და ასე გაუსაძლისად მოგვენატრებით.
ლილი ასკურავა
ჩვენ განგებისგან გვხვდა წილად ის უდიდესი ბედნიერება, რასაც „თემურ ჩხეიძის სტუდენტი“ ჰქვია...
რთულია ამ ჯვარის ტარება...
რთულია დაიჯერო ის რეალობა, რაც 2022 წლის 5 ივნისს დაგვატყდა თავს...
რთულია გამონახო ის სიტყვები, რომლებიც ზუსტად აღწერს - როგორი ადამიანი და ოსტატი იყავით...
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გმადლობთ თითოეული წუთისთ
ვის... წამისთვის...
გმადლობთ უმარტივესად, შეუდ
 ა
რებელად და გენიალ
 ურად გაზია
რებული ოსტატობისთვის…
გმადლობთ ცხოვრებისეული და
პროფესიული
ლაბირინთების
გაკვალვისთვის…
თქვენ მუდამ იყავით, ხართ და იქ
ნებით ჩვენს გულებში, როგორც
„ამაშია საქმე“...
უდიდესი სიყვარულით, ბატონ
თემურ ჩხეიძეს, ანჟელიკოსგან.

ანჟელიკა აგაბაბოვი

ბოლოს როცა ვილაპარაკეთ, ცუდად იყო. მითხრა, არ ვარ კარგადო. ვუთხარი - კარგით რა, ბატონო თემურ,
„ებრაელებს ასეთები გადაგვიტანია? ამასაც გავუძლებთ-მეთქი!“ - გაეცინა და ჰო, გავუძლებთო, მითხრა. ეს
ფრაზა ჩვენი სპექტაკლიდან იყო და ერთმანეთს ასე ვამხნევებდით ხოლმე. ჰოდა, ყოველთვის ყველაფერს
უძლებდა, ყოველთვის.
ბატონო თემურ, დადგა ის დღე, რომელზეც ხშირად გვესაუბრებოდით. ვერ ვიჯერებ, მაგრამ ის დღეა, როცა
გელაპარაკებით და ვერ ვხედავთ თქვენს თვალებს, რომლებიც მუდამ დიდი ინტერესით გვისმენდნენ.
გვტკივა, რომ აღარ გვყავხართ. მაგრამ რას ვიზამთ? მზად უნდა იყო, თუ დიდი სიყვარული შემოვა შენს გულ
ში, ერთ დღეს შეიძლება დიდ ტკივილადაც იქცეს.
გინდოდათ სიცოცხლე, მაგრამ აღარ ხართ.
მერე რა? ესაა ცხოვრების კანონზომიერ
 ება… მთავარია, ამ კანონზომიერებაში ვინ როგორ მოახ ერხებს ცხოვ
რებას.
მთავარია, ამ კანონზომიერებაში
რამდენ ადამიანს გაუკეთებ სიკე
თეს…
მთავარია, ამ კანონზომიერებაში
რამდენ ცოდნას გააზ იარ
 ებ…
მთავარია, ამ კანონზომიერებაში
მოახერხო, რომ სიკვდილის მე
რე სხვა ადამიანებში გააგრძელო
ცხოვრება.
ჰოდა მიკვირს, მაგრამ ვიცი, ვიცი,
რომ თქვენ თითოეულ ჩვენგანში
იცხოვრებთ.
იცით, რამდენადაც მადლიერი
ვარ თქვენი, იმდენად ვბრაზდები
თქვენზე. როდესაც ასე გიმართ
ლებს, მთელი ცხოვრება დიდი პა
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სუხისმგებლობის ტარება გიწევს. ჰოდა, თქვენ გაგვიმეტეთ ამ პასუხისმგებლობისთვის. ვიცი, აქ რომ იყოთ
ახლა, გაიცინებდით. ჰოდა, მესმის თქვენი სიცილი, მაინც მესმის და მთელი ცხოვრება გავიგებ. და თქვენ იქ
ნებით ჩემი ღიმილის მიზეზი მაშინ, როცა ირგვლივ არავინ მეყოლება, მაგრამ მე მაინც გავიღიმებ.
ჰოდა, ამ დღეს შევეცდებით ღიმილით გაგაცილოთ. შევეცდებით ისე ღირსეულად გაგაცილოთ, როგორც გვას
წავლეთ.
თქვენ სიკვდილის არასოდეს გეშინოდათ, თქვენ უბრალოდ ღირსეულად სიკვდილი გინდოდათ. ნეტავ რას
გულისხმობდით ღირსეულად სიკვდილში?
როგორ შეიძლება თქვენ უღირსად წასულიყავით იმქვეყნად.
არ ვიცი, ვერ ვხვდები. რამდენი შეკითხვა დაგვიტოვეთ, რაზეც მთელი ცხოვრება უნდა ვიფიქროთ. მადლო
ბა ამ შეკითხვებისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ პასუხების ნაცვლად, შეკითხვები დაგვიტოვეთ. მადლობა,
რომ ფიქრი გვასწავლეთ. მადლობა, რომ ადამიანობა გვასწავლეთ. მადლობა, რომ ერთმანეთი დაგვანახეთ
და შეგვაყვარეთ. თქვენ აღარ გვყავხართ, მაგრამ ერთმანეთი გვყავს. ახლა ჯერი ჩვენზეა.
მეტს აღარ დავწერ, იმიტომ რომ ალბათ სიტყვებზე მნიშვნელოვანი მოქმედებაა. ჰოდა, თითოეული ჩვენგანის
ცხოვრებამ გამოაჩინოს ის სიტყვები, რასაც ახლა ვამბობთ და ის სიტყვები, რასაც ვერც ვამბობთ.
გვიყვარხართ და მუდამ ჩვენ გვერდში იქნებით.
ჩვენ კი აქ, ამ მიწაზე შევეცდებით შევასრულოთ თქვენი ართქმული სურვილები. სურვილები, რომლებიც ვი
ცით. სურვილები, რომლებსაც ვგრძნობთ. სურვილები, რომელთა შესრულება მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია.
მშვიდობით, ბატონო თემურ!
ანასტასია ჭანტურაია

თემო ჩხეიძე!
დიდი ქართველი რეჟისორი!
რუსთაველის თეატრის ცნობილი მსახიობების - მედეა ჩახავას და ნოდარ ჩხეიძის საყვარელი ვაჟიშვი
ლი!..
ნიჭიერმა ახალგაზრდამ, მიხეილ თუმანიშვილის ერთგულმა მოწაფემ, რუსთაველის თეატრში აიდგა ფე
ხი... გადის დრო და ხალხის უსაყვარლესი პიროვნება მარჯანიშვილის თეატრის სათავეში გვევლინება!
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და აი, დიდი გიორგი ტოვსტონოგოვის გარდაც
ვალების შემდეგ, რუსეთის უდიდესი ტრადიცი
ების, პეტერბურგის დიდი დრამატული თეატრის
დასის თხოვნით, თემო ჩხეიძე „БДТ“-ს ოციოდე
წელი ხელმძღვანელობს!..
ინგრევა ბოროტების იმპერია და რეჟისორი
ტოვებს რუსეთს, ჩამოდის სამშობლოში და…
სირცხვილი! ასეთ რეჟისორს თეატრი ვერ მო
ვუძებნეთ!.. მისი ცხოვრება მუდმივი ბრძოლა
გახლდათ! დიახ ბრძოლა! - სიცოცხლის გასა
ჭირთან გაუთავებელი ჭიდილი!..
და, აი, მოულოდნელად მიგვატოვა დიდმა ოს
ტატმა!.. ქართული თეატრი მიატოვა და გული
მოგვიკლა! - ახლა ვხვდებით, რომ თეატრის
ერთგულმა რაინდმა დააობლა ჩვენი ხელოვნე
ბა! გემშვ იდობებით, ძვირფასო თემო! გვეგონა,
რუსთაველის ეროვნული თეატრის მშობლიური
კედლები გაგაცილებდნენ მარადიული დიდე
ბის გზაზე! მაგრამ არა… მაინც დიდება გელის!
დღეს დიდი რეჟისორი, თემო ჩხეიძე ემშვ იდო
ბება საქართველოს. და დღეს უდიდესი ქართ
ველი რეჟისორის კოტე მარჯანიშვილის დაბა
დების დღეა. 9 ივნისს 150 წელი უსრულდება!
რობერტ სტურუა
თემურ ჩხეიძის და აკაკი ვასაძის პროფესიულ
 ი ურთიერთობა, როგორც დამდგ მელი-რეჟისორის და მო
ნაწილე-მსახიობის, ჰენრიკ იბსენის „მოჩვენებანზე“ მუშაობის დროს შედგა. აკაკი ვასაძის ბოლო როლი
თეატრშ ი პასტორ მანდერსი იყო, ფრუ ალვინგს ვე
რიკო ანჯაფარიძე თამაშობდა.
საქართველოში კოტე მარჯანიშვილის შექმნილ, მე
ორე (ქუთაისი/ბათუმის) სახელმწიფო, თეატრში
(1928), რომელიც დღეს დამაარსებლის სახელობი
საა, თემურ ჩხეიძის განხორციელებულ სპექტაკლში
(1975-1976), კოტე მარჯანიშვილისავე შექმნილი ორი
უდიდესი, თანამედროვე შეფასებით - ორი ვარსკვ 
ლავი - მსახიობის დუეტი ბრწყინვალე გახლდათ.
აკაკი ვასაძის არქივზე მუშაობისას ხელნაწერს გადა
ვაწყდი. აკაკი, თემურ ჩხეიძის და რობერტ სტურუას
ადრეულ (სტუდენტობის და ახალგაზრდობის პერი
ოდის) შემოქმედებას (სარეჟისორო ნამუშევრებს)
აფასებს: თემურ ჩხეიძის „გუშინდელნს“; თემურ ჩხე
იძის და რობერტ სტურუას „სამანიშვილის დედინაც
ვალს“; რობერტ სტურუას „ხანუმას“.
ბატონ თემურთან ბოლო სატელეფონო საუბრისას (მისი დიდსულოვნების გამო მადლობის სათქმ ელად
დავურეკე), ამ ხელნაწერის შესახებაც ვუამბე, გაუხარდა. შემოდგომიდან, ნაწილ-ნაწილ ვაპირებ აკაკის
არქივის გამოქვეყნებას-მეთქი. იქნებ, მანამდე მაჩვენო, რა იცი, რამდენი დამრჩენიაო. დავპირდი და
ვერ შევუსრულე. სხვა, ვითომ უფრო მნიშვნ ელოვანი, საქმეებ ის გამო ვერ მოვიცალე.
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მაპატიეთ, ბატონო თემურ, ამქვეყნიური დაუდ
 ევრობა. დარწმუნებული ვარ, ახლა თქვენ ყველა ერთად
ხართ, და იმქვეყნიურ თეატრში დგამთ და თამაშობთ სპექტაკლებს (აკაკი ვასაძის სიტყვების პერიფრა
ზი, რაც კახი კავსაძემ ნანა ჯანელიძის დოკუმენტურ-მხატვრ
 ულ ფილმში გააჟღერა და კინორეჟისორმა
ფილმს ასევე დაარქვა „ნეტავი იქ თეატრი არის?!“).
მაკა ვასაძე
ნაწყვეტი აკაკი ვასაძის ხელნაწერიდან:
რუსთაველის თეატრის ბოლო სეზონების სპექტაკლებმა ერთის
მხრივ გამახარეს, ხოლო მეორეს მხრივ დამაფიქრეს. ბუნებრი
ვია, რომ ახალგაზრდობა ეძებს თავის გზას, მოაქვს ახალი. მა
გალითად ისეთი სპექტაკლები, როგორიც დავით კლდიაშვილის
„პლატონ სამანიშვილის დედინაცვალია“ ან, შალვა დადიანის
„გუშინდელნია“, ან მილერის „სეილემის პროცესია“ - სამართ
ლიანად დაიმსახურა მოწონება ჩვენშიც და ჩვენი ქვეყნის ფარ
გლებს გარეთაც. ამ სპექტაკლების ეროვნულობა, თანამედროვე
თეატრალური გამომსახველი საშუალ
 ებებით ახალი ინტერპრე
ტაცია ეჭვს არ იწვევს და ქების ღირსია, საქებარია მთლიანად
რეჟისორული ჩანაფიქრი „პლატონ სამანიშვილის დედინაცვლ
 ი
სა“, ქართული აქტიორული ხელოვნების დიდი გამარჯვებაა რა
მაზ ჩხიკვაძის - კირილე მიმინოშვილი.
თავი ვერ შევიკავე აღტაცებისაგან, როდესაც „გუშინდელნი“ თე
მო ჩხეიძის მიერ დადგმული ვნახე თეატრალურ ინსტიტუტში. რა
ბრწყინვალე რეჟისორული მიგნება ჰქონდა რეჟისორს; ეს აუღე
ბელი გაუთავებელი სუფრა მალხაზ მამასახლისის ოჯახში, რომ
ლის გარშემო ტრიალებს მთელი ამ სოფლის ცხოვრება და ინტერესები, მოქმედ პირთა უიდეობა, სული
ერი სიცარიელე, უპერსპექტივობა, დაკნინება და ყველაფერი ის რაც რევოლუციამდელ ჩვენი ქვეყნის
წვრილ ბურჟუაზიულ და გაკოტრებულ თავადაზნაურობის ფენებს ახასიათებდა ჩვენს ქვეყანაში.
თეატრს დამორჩილებული ცხოვრების წესი, ვნებები, ყოფა.
თეატრი - არსებობის მთავარი დომინანტი, ოღონდ არა მყვირალა და უაღრესად კორექტული.
დიდი ოსტატი, რომლის ყურადღების ცენტრ
 ში არა მარტო შემოქმედება იყო, არამედ ეთიკა როგორც სა
ხელოვნებო, ასევე ადამიანური.
სტრუქტურალისტი და მისსავე ხელოვნებაში ლამის
მათემატიკოსი.
მოაზროვნე.
სევდანარევი ნატიფი იუმორის მქონე ადამიანი და
რეჟისორი.
თხემით ტერფამდე ქართველი, ოღონდ შემოქმედე
ბის მასშტ
 აბით კოსმოპოლიტი.
თემურ ჩხეიძის გარეშე ქართული თეატრი სხვანაი
რი იქნებოდა. განუზომლად უარესი. ჩემი ცხოვრებაც
განუზომლად უღიმღამო და პროფესიულად ღარიბი
აღმოჩნდებოდა, რომ არა ჩემი მასწავლებელი...
მადლობა მას, რომ არსებობდა! მადლობა განგებას!
ანდრო ენუქიძე
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2016 წელს ლოძის კინოსკოლაში მიწ
ვეული ვიყავი მსახიობის აღზრდ
 ის სა
კითხებისადმი მიძღვნ ილ მსოფლიო
კონფერენციაზე. ჩემთვის, როგორც
ქართველი რეჟისორისთვის და სა
ქართველოს მომავალი თაობების
(მსახიობების, რეჟისორების) ერთერთი აღმზრ
 დელისთვის, დიდი პატივი
იყო ცნობილ ევროპელ და ამერიკელ
პედაგოგთა, რეჟისორთა, მსახიობთა,
მენეჯერთა თუ პროდიუსერთა შო
რის ყოფნა. კონფერენციაში მონაწი
ლე ამერიკელ წარმომადგენლებს არ
ვიცნობდი. ისინი დაინტერესდნენ, ვინ
ვიყავი. საზეიმო ვახშამზე ცნობილმა
ლიტველმა მსახიობმა - ვალენტინა
მასალსკაიამ მათ ამგვარად წარუდ
გინა ჩემი თავი: - ეს ადამიანი არის
იმ რეჟისორის ქვეყნიდან, რომელიც
70-80-იან წლებში ქართული, რუსუ
ლი და მთლიანად საბჭოთა თეატრის
პროფესიულ სტანდარტს საზღვრავდა. მისი სახელი და გვარია მიხეილ თუმანიშვილი და თუ ეს ბატონი
მისი მოწაფეა, ჩვენ წინაშეა უმაღლესი სამსახიობო სკოლის წარმომადგენელი. - ბატონი მიშასი არა,
მაგრამ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მოწაფის აღზრდ
 ილი ვარ. - რომლის? - მაგიდის ბოლოდან იყვირა
ჩეხმა რეჟისორმა და პედაგოგმა - ოქსანა სმილკოვამ, - სტურუას ი თუ ჩხეიძის? - ჩხეიძის, - ვუპასუხე.
მოულოდნელად ქალბატონი ოქსანა წამოხტა, გამოქანდა ჩემკენ და თავი თითქმ ის იატაკამდე დამიკრა,
ჩემი მასწავლებლისადმი მოწიწებისა და პატივისცემის ნიშნად.
ამ ფაქტმ ა კიდევ უფრო შეუწყო ხელი - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმ
წიფო უნივერსიტეტში - საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება-გაღრმავებას. ამას, რა თქმა უნ
და, ვუმადლი ჩემი მასწავლებლის სახელის ხსენებას იქ, სადაც ყველაზე მეტად მჭირდებოდა. ამ ფაქტის
მოყოლისას ბატონი თემური ცრემლებამდე იცინოდა და ჩვეული თავმდაბლობით ამბობდა - რა შუაში
ვარ? - ჩემს ემოციურ მონათხრობს იუმორით, ღიმილით უპასუხებდა ხოლმე - ამაშია საქმე.
საქმე კი იმაშია, რომ მისი სახელი და მისი სკოლა, პროფესიულიც და ცხოვრებისეულიც, მისი თითოე
ული შეგონება მუდმივად თან მდევდა, შინ თუ გარეთ. ბედნიერი ვიყავი, ძალზე ბედნიერი, არა იმიტომ,
რომ კაცი, რომელსაც თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ „ერის საუნჯე“, ჩემი უფროსი მეგობარი გახდა,
არამედ იმიტომ, რომ მანვე მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრ
 ა და ჩამოაყალიბა მორალური ღირებუ
ლებები, ზნეობრივი ფასეულობები, პროფესიული სინდისის ხმა თითოეუ
 ლ ჩვენგანში. არ დამავიწყდე
ბა საბჭოთა პერიოდში, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, მეორე თუ მესამე ლექციაზე ისე, სასხვათაშორისოდ
გვკითხა: „გამახსენეთ ათი მცნება…“. მთელმა ჯგუფმა ერთობლივად გავიხსენეთ მხოლოდ ექვს ი. გულის
სიღრმეში მართლა ძალიან შემრცხვა. ასე წავიკითხე სახარება.
ნუ მიწყენს მკითხველი, რომ ორიოდე მცირე ფაქტი მოვიყვანე ჩემი პედაგოგის გასახსენებლად. გავიხ
სენო ბატონი თემური, ჩემთვის იგივეა, აღვწერო სამყარო, სამყარო ზნეობ ის, კეთილშობილების, ღირ
სებისა და თანადგომის. შემთხვევით არ უწოდა რობერტ სტურუამ მას - „ქართული თეატრის რაინდი“.
ბატონი რობერტი ნამდვილად იშვიათად ცდება ადამიანთა შეფასებაში.
ტომას სტერნზ ელიოტი ერთგან წერდა: „გმირობა, მარტო ომში სიკვდილი როდია, გმირობა, ღირსეუ
ლად განვლილი ცხოვრებაა, როგორი ხანმოკლეც არ უნდა იყოს იგი“.
გიორგი შალუტაშვილი
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ბ-ნი თემური იყო ქართული თეატრალური ხე
ლოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პერ
სონა. მისი სტილი და მუშაობის მეთოდი მნიშვნე
ლოვან როლს თამაშობდა XX - საუკუნის მეორე
ნახევრისა და XXI საუკუნის დასაწყისის ქართული
თეატრის სარეჟისორო და სამსახიობო ხელოვნე
ბის პროფესიული დონის ამაღლებასა და განვი
თარებაში! ბ-ნი თემურის დადგმულ სპექტაკლში
მონაწილეობა ყოველთვის სასურველი და მნიშვ
ნელოვანი იყო ყველა მსახიობისათვის არა მხო
ლოდ იმიტომ, რომ საბოლოო შედეგი, როგორც
წესი, მაღალმხ ატვრული დონის იყო, არამედ იმი
ტომაც, რომ მასთან რეპეტიციების დროს მსახიო
ბები (განურჩევლად ასაკისა) გადიოდნენ პროფე
სიული დაოსტატების პროცესს!!! მას ყოველთვის
ზუსტად ჰქონდა გააზრებული, რატომ იღებდა ამა
თუ იმ დრამატურგიულ მასალას, რომელ მსახიო
ბებს დააკავებდა და რისი თქმა უნდოდა თავისი
სპექტაკლით მაყურებლისათვის. ეს საკმაოდ იშ
ვიათი უნარია, იცოდე - რატომ, რისთვის, როგორ და ვისთან ერთად დადგა სპექტაკლი! ბ-ნ თემურს
ჰქონდა ეთიკური და პროფესიული პრინციპები, მის მიერ განვლ
 ილი გზა სავსე იყო სირთულეებით,
მაგრამ, რაც არ უნდა მომხდარიყო, ის არასოდეს ღალატობდა ამ პრინციპებს!
გიორგი (გოგი) მარგველაშვილი

ბოლო 10-15 წელია მე და ბატონ თემურს
განსაკუთრებული მეგობრობა ჩამოგვიყა
ლიბდა.
ყოველთვის მნიშვნ ელოვანი იყო მისი აზრი
ჩემს სპექტაკლებზე, რაც ბოლო პერიოდის
შემოქმედებაზე ვეცადე ამესახა.
რომელიღაც ინტერვიუში ვთქვი და მართა
ლიც ვყოფილვარ, რომ ქართულ თეატრში
თემურ ჩხეიძე გრაალის მცველი იყო - ის
ინახავდა ქართული რეჟისურის მთავარ სა
იდუმლოს, სიღრმ ეს, სინატიფეს და დახვე
წილ გემოვნებას. განცალკევებით იდგა და
როგორც ალექსანდრიის შუქურა დანარჩენ
რეჟისორებს გეზს აძლევდა - საით მიემარ
თათ საკუთარი გემები.
განსაკუთრებულად სამაგალითოა ბოლო
წლები, როდესაც თავისი ცოდნა და გამოც
დილება გადასცა სტუდენტებს და ეს დატოვებული გეზი კიდევ დიდხანს დარჩება და გავლენას იქონიებს
ქართულ თეატრზე. დიდი მადლობა მას ამ ყველაფრისთვის.
ლევან წულაძე
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თემურ ჩხეიძე - ამ სახელსა და გვარს თითქოს
არაფრის დამატება აღარ უნდა, მაშინვე წარმო
გიდგება, ინტელექტით აღსავსე, მოკრძ ალებული,
დახვეწილი, უნიჭიერესი რეჟისორი და პიროვნე
ბა, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართუ
ლი და არა მხოლოდ ქართული თეატრის ისტორი
აში.
ჩემი სტუდენტობის წლებში, მის რეპეტიციებზე
დასწრების საშუალება მქონდა. მაშინ თემურს უკ
ვე დადგმ ული ჰქონდა „გუშინდელნი“, „ბერნარდა
ალბას სახლი“, „ქალის ტვირთი“, რობიკო სტუ
რუას კი - „ხანუმა“, „ყვარყვარე“, „ცარცის წრე“
და მიდიოდა თეატრალურში კამათი, სტურუა თუ
ჩხეიძე, ჩხეიძე თუ სტურუა. დაახლოებით ისეთი მესი თუ რონალდო, რონალდო თუ მესი... ეჰ! ასე
თი დროც იყო... მერე კი, რამდენიმე წლის შემდეგ,
თემური მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანე
ლად დანიშნეს, მე კი - თელავის თეატრის. თემური 38 წლის იქნებოდა, მე - 22-ის. სანამ წავიდოდი
თელავის თეატრში, სადაც საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია იყო, რჩევის საკითხავად თემურთან მივედი.
ორად ორი სიტყვა მითხრა - ეცადე ყველასთან მართალი იყოო... და მორჩა. და მართლაც, თუ ერთი
სიტყვით შეიძლება მისი, როგორც პიროვნების გამორჩევა, ეს - სიმართლეა! სიმართლე ცხოვრებაში
და სიმართლე შემოქმედებაში. მიუხედავად ჩვენი მრავალწლიანი ურთიერთობისა, მასთან მეგობრო
ბას ვერ დავიტრაბახებ, მაგრამ მისმა მარადიულ სოფელში წასვლ
 ამ ისეთი განცდა გამიჩინა, თითქოს
ძალიან, ძალიან, ახლო მეგობარი, ჩემიან ი დავკარგე. და ვფიქრობ, ასეთი განცდა გაუჩნდა ბევრს, ვინც
პირადად იცნობდა თემურს.
ძნელია ისე იცხოვროს კაცმა, რომ ყველას, როგორც ახლო მეგობარი ისე დააკლდეს? ალბათ ძნელია.
და თემურ ჩხეიძემ ეს შეძლო.
ალექსანდრე (ნუკრი) ქანთარია

საკმარისია თემურ ჩხეიძის სახელი და გვარი წარ
მოთქვას ვინმემ, თვალწინ პირველი, რაც წარმო
მიდგება, ბატონი თემურის არაჩვეულებრივი, ლა
მაზი, თბილი ღიმილია. სითბო იღვრებოდა მისი
თვალებიდან და ათბობდა ყველას, ვინც კარგად
იცნობდა ან პირველად ხედავდა.
მოყოლა იცოდა ისეთი, რომ ერთი სიამ ოვნება იყო
მისი მოსმენა. ბატონი თემურის შეხედულებები
ცხოვრებაზე, თეატრზე ბრძნულიც იყო და ირონი
ულიც. მიყვარდა მისი ირონიული ფრაზები და მი
სი თვითირონიაც. ყოველთვის მაცვიფრებდა მისი
მოკრძალება და ის, რომ ასეთ დიდ და სახელგან
თქმულ რეჟისორს იოტისოდენა ნარცისიზმი არ
ჰქონდა. როცა აქებდნენ, წითლდებოდა და უხერ
ხულად გრძნობდა თავს (მგონი საერთოდ არც უყ
ვარდა ქება), ხოლო, როცა აკრიტიკებდნენ, ღიმი
ლით ეთანხმ ებოდა.
ქვეყნისთვის ვინ იყო თემურ ჩხეიძე, ყველამ ვიცით,

მან სამუდამოდ დაიმკვიდრა ადგილი ქართული
თეატრის ოლიმპზე. ჩემთვის კი იყო ის ადამიანი,
რომელთანაც ურთიერთობა სულ მინდოდა. მიუ
ხედავად იმისა, რომ ორმოც წელიწადზე მეტ ხანს
ვიცნობდით ერთმანეთს და ერთმანეთის თითქმ ის
ყველა სპექტაკლი ნანახი გვქონდა, სამწუხაროდ,
ვერ ვიტყვი, რომ ხშირად ვურთიერთობდით, ვერც
დიდ მეგობრობას დავიბრალებ, მაგრამ იმ არც თუ
ისე ხშირმა საუბრებმა და ურთიერთობებმა იმდენი
მომცა, რომ მუდამ მადლიერი ვიქნები.
გასული საუკუნის 70-იანი წლების თეატრალური
საზოგადოება ორ ბანაკად იყო გაყოფილი: რო
ბერტ სტურუას და თემურ ჩხეიძის შემოქმედების
თაყვანისმცემლები ერთმ ანეთს ვუმტკიცებდით:
რომელი თეატრია ნამდვილი, სანახაობრივი თუ
ფსიქოლოგიური. დღეს ამის გახსენება მხოლოდ
ღიმილის მომგვ რელია, მაგრამ მაშინ ეს მთელი
ვნებათაღელვით განიხილებოდა. მიუხედავად იმი
სა, რომ საკუთარ თავს სანახაობრივი თეატრისა და


10

11 gv.

# 5 (155) ივნისი 2022 წელი

10 gv.



რობერტ სტურუას აპოლოგეტად მივიჩნევდი, მესა
მე კურსის სტუდენტი გენიალ
 ური „გუშინდელნის“
რეჟისორთან, თემურ ჩხეიძესთან მივედი და რე
პეტიციებზე დასწრება ვთხოვე. პირველად მაშინ
ვნახე ის ღიმილი, რომელიც მთელი ცხოვრება გამ
ყვება და რომელიც ყოველთვის მომენატრება. ეს
იყო ტოლსტოის „მეუფება წყვდიადისას“ რეპეტი
ციები. აღფრთოვანებული შევცქეროდი რეჟისორს,
რომელიც განსაცვიფრებელი სიზუსტით უხსნიდა,
„უღეჭავდა“ მსახიობებს ფსიქოლოგიურ მოტივა
ციებს. ვერ ვიტყვი, რომ მანამდე სხვა რეჟისორ
თა რეპეტიციებზე დასწრების დიდი გამოცდილე
ბა მქონდა, მაგრამ რაც მქონდა ნანახი, საკმარისი
იყო იმისათვის, რომ მეღიარები
ნა - აშკარად სხვაგან მოვხვ დი.
ამ რეპეტიციებზე რეჟისორი არ
ყვიროდა, შეურაცხყოფას არა
ვის აყენებდა, არ ლაპარაკობ
და განყენებულ თემებზე, არ იყო
დაკავებული თვითტკბობით, არ
უმტკიცებდა მსახიობს, რომ მას
ზე ნიჭიერია. სცენაზე ასვლისას,
როდესაც არტისტებს აჩვენებდა,
როგორ უნდა ეთამაშათ ესა თუ ის
მონაკვეთი, ამ დროსაც მსახიო
ბისადმი პატივისცემას ავლენდა.
მისი ამოცანები და ფსიქოლოგი
ური სვლები იმდენად ზუსტი იყო,
რომ თავი ფსიქოანალიტიკოსის
სეანსზ ე მეგონა. აღფრთოვანება
ამ არაჩვეულებრივი პიროვნებით
კოსმოსური სიჩქარით მეზრდ
 ე
ბოდა, მით უფრო, როცა რაიმე კითხვა მიჩნდებო
და, ჩხეიძე უშუალოდ, დაუზარებლად მპასუხობდა
და წამით არ მაგრძ ნობინებდა, რომ დიდი მაესტ
როა, მე კი - სტუდენტი, რომელსაც რეჟისორობა
სურდა. ამ რეპეტიციებიდან სულ რაღაც ნახევარ
წელიწადში, რობერტ სტურუას და განგების წყა
ლობით, მეც რუსთაველის თეატრის რეჟისორი
გავხდი. მიუხ ედავად იმისა, რომ უკვე თემურ ჩხე
იძის კოლეგა ვიყავი, ამ ყველა ღირსებით შემკული
პიროვნებისადმი აღფრთოვანება და მოკრძალება
წამით არ გამქრობია.
შემდეგ ბატონი თემური მარჯანიშვილის თეატრ
ში გადავიდა, აღარ მქონდა მისი ხშირად ნახვის
ბედნიერება. სპეციალურად ვერ მივიდოდი, სხვა
დასხვა ბანაკში ვიყავით, არადა, ძალიან მინდო
და მისთვის მეთქვა ის, რაც ვერ ვუთხარი ჩვენი
პირველი შეხვედრის დროს - მისმა სპექტაკლ
მა „გუშინდელნი“, რომელიც ქართული თეატრის

აბსოლუტური შედევრია, მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. ამის თქმა ვერც მაშინ
მოვახერხე, როდესაც სამხატვრ
 ო თეატრშ ი სპე
ციალურად მისი სპექტაკლის სანახავად მოსკოვში
გადავფრინდი, ვნახე და იმავე დღეს უკან წამოვე
დი. ამის თქმა მხოლოდ წლების შემდეგ შევძელი,
პეტერბურგში. გავიდა დრო, ციფრული დისკის სა
ხით გამოვეცი სპექტაკლის, არც თუ ისე ხარისხია
ნი, ჩანაწერი და დღემდე, ყველა ჩემს წარმატებულ
სტუდენტს ამ ციფრული ჩანაწერით ვასაჩუქრებ.
ასე გამოვხატავ თემურ ჩხეიძისადმი უდიდეს პატი
ვისცემას.

მთელ ქვეყანას დააკლდა თემურ ჩხეიძ ე, დიდი პი
როვნება, დიდი ხელოვანი, დიდი მოქალაქე. ქვე
ყანასთან ერთად მეც დამაკლდა ჩემი თემურ ჩხე
იძე, - ადამიანი, რომელსაც რჩევას ვეკითხებოდი;
გულშემატკივარი, რომელსაც ჩემი ყველა წარმა
ტება ახარებდა; პიროვნება, რომელზეც სწორე
ბა მინდოდა; ანალიტიკოსი, რომელიც ჩემს სპექ
ტაკლებზე თავის აზრებს მიზიარებდა. ახლა ვის
ვკითხო აზრი? - არ ვიცი.
უკვე მენატრება ბატონი თემურის ღიმილი და მისი
ირონიული - „აბა, მომიყევი, როგორ ხარ?“.
ავთანდილ (ავთო) ვარსიმაშვილი
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უკიდურესად თავმდაბალი ბუმბერაზი
ის, რაც ამა წლის 5 ივნისს მოხდა, ქართული
თეატრისთვის მხოლოდ დიდი დანაკარგი არ
არის. თემურ ჩხეიძე - უდიდესი საზოგადოებრი
ვი მოვლენა იყო. წარსულ დიდებას, მსოფლი
ოში მოხვეჭილ სახელს რომ თავი დავანებოთ,
აწმყოში ბატონი თემური ერთ-ერთი ყველაზე
პროდუქტიული რეჟისორი გახლდათ და რაც
მთავარია, სათეატრო პედაგოგიკის უპირობო
ლიდერი.
1943 წლის 18 ნოემბრიდან 2022 წლის 5 ივნისამ
დე ის დროა ჩატეული, რომელიც უფალმა თე
მურ ჩხეიძისთვის გამოიმეტა. მახსოვს, მიხეილ
თუმანიშვილის პანაშვიდზე, რომელიც 75 წლის
ასაკში გარდაიცვალა, თავად ბატონმა თემურმა
მითხრა - რა ბედნიერებაა არა, ამ ასაკში რომ წახ
ვალ ამ ქვეყნიდან და მაინც ასეთი საჭირო ხარ შენს
პროფესიაშიო. სულ რაღაც სამნახევარი წლით
აჯობა ასაკით საკუთარ მასწავლებელს, თუმცა ის
რომ საჭირო იყო, მის მიერ ბოლო წლებში დად
გმული სპექტაკლებიც ადასტურებს და გამოშვე
ბული ჯგუფებიც თეატრისა და კინოს სახელმწ
 იფო
უნივერსიტეტში თუ საკუთარ სახელოსნოში.
ერთ-ერთი პირველი თეატრი მისთვის მოზარდ
მაყურებელთა თეატრი იყო, უკანასკნელი ე.წ.
„იუბილეც“ სწორედ იქ გაიმართა. რამდენი ვეფე
რეთ და თვითონაც როგორ მოგვესიყვარულა...
ნამდვილი მასტერკლასიც ჩაატ
 არა, სწორედ ისე
თი, უკიდურესად თავმდაბალ ბუმბერაზს რომ შე
ეფერება. თითქოს ვალი მოიხადაო... ზუგდიდის
თეატრიდან დაბრუნებული ხომ მოზარდ მაყურე
ბელთა თეატრის რეჟისორად დაინიშნა. წლების
შემდეგ, შალვა გაწერელია იხსენებდა, რომ სწო
რედ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლები გახდა მისთვის
ინსპ ირაცია შემდგომი შემოქმედებითი ცხოვრე
ბისთვის. მართლაც სრულიად განსხვავებული იყო
შალვა გაწერელიას რეპერტუარი ჩხეიძემდე და
ჩხეიძის შემდეგ. ბევრმა არ იცის, რომ თემურ ჩხე
იძე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლში
„კოლეგები“ (რეჟ. შ. გაწერელია) ერთ-ერთ მთა
ვარ როლს თამაშობდა. „დონ სეზარ დე ბაზანი“,
„ჩემი უფროსი და“, „დივიზია №16“, „დარისპანის
გასაჭირი, უბედურება“, „რომეო და ჯულიეტ
ა
წყვდიადში“, „ჯადოსნური ბურთი“ - ეს მხოლოდ
თემურ ჩხეიძის მიერ მოზარდ მაყურებელთა თე
ატრში დადგმული სპექტაკლების ჩამონათვალი
არ არის, ეს არის დაოსტატების გზა და ტრამპლ
 ინი
სპექტაკლებამდე: „სამანიშვილის დედინაცვალი“,
„გუშინდელნი“, „ბერნარდა ალბას სახლი“... რომე
ლი ერთი ჩამოვთვალო...

5 ივნისის დილით, ვიდრე ამ უმძიმეს ამბავს გავი
გებდი, ჩვენს უნივერსიტეტში მისულს აფიშა დამ
ხვდა - 6,7,8 ივნისი - „სეილემის პროცესი“ - რეჟი
სორი თემურ ჩხეიძე. მისმა კიდევ ერთმა ჯგუფმა
დაამთავრა სამსახიობო ფაკულტეტი, დაამთავრა
მასთან ურთიერთობით შექმნ ილი სპექტაკლით.
ისინი მუდამ იამაყებენ, რომ დიდი მაესტროს - თე
მურ ჩხეიძის სტუდენტები იყვნენ და მის უკანასკ
ნელ წარმოდგენაში მიიღეს მონაწილეობ ა.
9 ივნისს კოტე მარჯანიშვილის დაბადებიდან 150
წელი შესრულდა, სწორედ ამ დღეს, მისი დაარსე
ბული თეატრიდან უკანასკნელ გზაზე გააცილეს დი
დი ხელოვანი, რომელმაც დამაარსებლის შემდეგ
ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი კვალი დატოვა
ამ თეატრის და ზოგადად მსოფლიო თეატრის ის
ტორიაშ იც. სწორედ იმ სცენაზე შეიქმნა ნამდვილი
თეატრალური შედევრები: „მოჩვენებანი“, „ჰაკი
აძბა“, „ოტელო“, „ჯაყოს ხიზნები“, „მარადი ქმარი“,
„მამა“, „არტ-ხელოვნება“, „სასიყვარულო ბარა
თები”, „იდუმალი ვარიაციები“...
თემურ ჩხეიძის როლსა და მნიშვნელობაზე კი
დევ დიდხანს ისაუბრებენ, დაიწერება სამეცნიე
რო შრომები, ჩატარდება კვლევები (მათ შორის
მის პეტერბურგულ ტრიუმფსა თუ საოპ ერო რეჟი
სურასთან დაკავშირებით) და უკვე არა ემოციური
აღელვებით, არამედ ზუსტი ანალიზით მომავალ
თაობებს დარჩებათ ამბავი ლეგენდარულ ქართ
ველ რეჟისორსა და პედაგოგზე, რომელმაც სრუ
ლიად განსაკუთრებული ფერი შესძინა მსოფლიო
თეატრალურ ხელოვნებას, შექმნა ჩხეიძ ის სასცენო
ატმოსფერო, რომლის გამეორება შეუძლებელია.
დიმიტრი ხვთისიაშვილი
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არ ვიცი, რამდენიმე ფრაზაში როგორ ჩავატიო მისად
მი აღფრთოვანების და პატივისცემის გრძნობა. რაზე
ვილაპარაკო, მასზე - როგორც არაჩვეულ
 ებრივ პედა
გოგზე, რეჟისორზე თუ ადამიანზე. ყოველი წამი, ბატონ
თემურთან გატარებული, ეს დიდი გაკვეთილი იყო, რო
გორც პროფესიული, ისე ცხოვრებისეული. გეტყოდა თუნ
დაც მოკლე ფრაზას და აბსოლუტურად სწორ რელსებზე
გაყენებდა, თუ ღელავდი, მშვიდდებოდი, თუ გადაწყვე
ტილებას ვერ იღებდი, მარტივად აგვარებდი ნებისმიერ
პრობლემას. მისი სიდინჯე შენც გამშვიდებდა, თითქოს
დიდი რეჟისორის გვერდით შენც ბრძენი იყავი და მეტად
გრძნობდი მის სიდიადეს. ის იყო ადამიანობის, პროფესი
ონალიზმის, საქმისადმი თავდადების და ყველაფრისად
მი პატივისცემის მაგალითი. სწორ ღირებულებებს და ფა
სეულობებს უჩუმრად გიდებდა გულში, მეც „იძულებული
ვიყავი“, ამაყად მიმეღო ყოველივე, რაზეც მისი არყოფნის
მერეც ვიზრუნებ, გავამდიდრებ და ვეცდები, სხვებსაც გა
ვუზიარო.
მიხარია, რომ ხუთი წლის თავზე დიდი მაესტროს მხო
ლოდ ასისტენტი აღარ ვიყავი, ჩვენ ბოლოს მეგობრებიც გავხდით, ვსაუბრობდით არა მარტო სტუდენ
ტებზე, თეატრსა და ხელოვნებაზე, არამედ ცხოვრებაზე, სირთულეებსა და ბედნიერებაზე. ის ამასაც გას
წავლიდა, როგორ შეგეგრძნ ო ბედნიერება.
- ბატონო თემურ, მიხარია, რომ შეგისრულეთ ბოლო სურვილი და „სეილემის პროცესი“ შედგა. მადლო
ბა, რომ მომეცით თქვენს გვერდით ყოფნის შანსი...
არ მეგონა ასე თუ დამაკლდებოდა.
მის გარეშე სიცარიელეა.
მაია დობორჯგინიძე
ვინ მიეგება თემურ ჩხეიძეს?
თემურ ჩხეიძე რომ თავისი ცხოვრების წესითა და
შემოქმედებით, ქართული კულტურის, მშობლიურ
 ი
ქვეყნის განმადიდებელი გახლდათ, საქვეყნოდაა
ცნობილი. როგორ შეიძლება, მეგობრის, დიდი ხე
ლოვანის გარდაცვალებას რაიმე სიამე მოსდევდეს,
მაგრამ იმან, თუ როგორ დაიტირა იგი საქართვე
ლომ, როგორ გააცილა მარადიული სამყოფლისა
კენ, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რაოდ
 ენი პატი
ვისცემით, სიყვარულით გახლდათ გარემოსილი.
ამიტომაც დავწერე - კოტე მარჯანიშვილი მიეგ ებება
და გვერდით მოისვამს-მეთქი.
თემურთან ლამის ორმოცწლიან ი ურთიერთობა მა
კავშირებდა. ამ ხნის განმავლობაში ქვეყანაში ბევრი
რამ შეიცვალა - იყო ბევრი მეხთატეხა და არ მაგონ
დება დღე, წუთები, როცა თემური ზნეობრივი კრიტე
რიუმებით არ განიხილავდა ადამიან ებთან ურთიერ
თობის, მშობლიური ქვეყნის აწმყოსა თუ მომავლის
საკითხებს.
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თავი ხშირად დამიჭერია იმაში, რომ ჩემს ამა თუ იმ საქციელს, მოსაზრებას თემურის თვალთახედვით განვი
ხილავდი - თემურის ზნეობრიობიდან გამომდინარე ვაფასებდი.
ძალიან ყურადღებიანი იყო. ახლობელთა წრეში მომხდარ ყოველ უსიამ ოვნო შემთხვევას მწვავედ განიცდი
და. მეუღლე რომ გარდამეცვალა, ლამის ყოველ საღამოს, თუ შინ იყო, რეკავდა, საუბარს გამიბამდა, ცდი
ლობდა გავემხნ ევებინე. მართლ
 აც, მამხნევებდა - ვგრძნობდი, რომ მარტო არ ვიყავი.
მოგონებათა სკივრს თავი რომ ავხადო, უამრავი რამ წამოიშლება, მაგრამ ერთი დღე უსათუოდ უნდა გა
ვიხსენო, რადგან თემურის სიტყვებში ზუსტად ჩანს, თუ რა გეზის ხელოვანი გახლდ
 ათ, როგორი მიმართება
ჰქონდა რეალობასთან. 1985 წ. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმმა ჟურნალ „თეატრი
და ცხოვრების“ რედაქტორად რომ დამამტკიცა, შინ ერთად წამოვედით. გზაში ჟურნალის მომავალზე ვსაუბ
რობდით. თემური მეუბნება:
- კარგი რედაქტორი მაშინ იქნები, ჟურნალის ყოველ ნომერს ისე თუ გააკეთებ, თითქოს მეტის გაკეთების
საშუალება არ მოგეცემა - რაღაც დაგრჩეს ნათქვ ამი.
საბჭოეთის ზეობის ხანა იდგა. სხვაგვარად მოაზროვნენი ან ციხეში იყვნ ენ გამომწყვდ
 ეულნი, ან გადასახლე
ბულნი.
თემური ასე მუშაობდა - ასე დგამდა, ნათქვამიც ბევრი დარჩა.
დაბეჯითებით ვიმეორებ: ნამდვილად მიეგ ებებოდა კოტე მარჯანიშვილი და გვერდით მოისვამდა, რადგან
თემურის ადგილი მის გვერდით არის.
გურამ ბათიაშვილი
ულახავი სახელი და როგორ არაფერს ნიშნავს
სიკვდ
 ილი, როდესაც საქმე სიკეთისთვის ბრძო
ლას ეხება. არც ბედ მდევარს ემალებოდა და ჯა
ლათებსაც პირდაპირ უსწორებდა მზერას, თუნ
დაც სადამსჯელო სკამზე ჯდომისას. შეეძლო
- მეგობრისთვის - ღირსებისთვის თავგანწირვა
და ნებისმიერი მძიმე ტვირთის აკიდება - ქალი
სა თუ კაცის, მაშინ, როდესაც სხვა აღარავინაა,
ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. მას ილიას კალ
მის მახვილიც უჭრიდა და შორეული ზღვის გა
დალახვაც არ აშინებდა, მაშინაც კი, როდესაც ეს
შეუძლებელი იყო, ხოლო წინ დანაღმული ტე
რიტორიები და ხიფათი ელოდებოდა.

მოგზაურობა დასრულდა
თემურ ჩხეიძე გარდაიცვალა და ქართული კულტურის
დიდი მონაკვეთი დასრულდა. წარსულად და ისტო
რიად იქცა. მისი სპექტაკლები კი იყვნენ და რჩებიან
ქართული ხელოვნების მნიშვნელოვან მონაპოვრად
არა მხოლოდ მხატვრული ღირებულებებიდან გა
მომდინარე, არამედ როგორც მოქალაქეობრივი პო
ზიციით გაჯერებული ქმნილებები, თანადროული და
საჭირო საზოგადოებისთვის.
ის იყო ხელოვანი, რომელსაც ყოველთვის პირდაპირ
და უშიშრად შეეძლო ეთქვა - „არა!“ - როდესაც პი
როვნებამ არჩევანი უნდა გააკეთოს და ისიც ზუსტად
იცოდა, როდის უნდა თქვა - „დიახ“, მაშინ, როდესაც
ეს საზოგადოებას, ქვეყანას, სახელმწიფოს სჭირდე
ბა. იცოდა, რამდენად ძვირფასია ადამიანისთვის შე

არასოდეს აკეთებდა, რაც არ უნდოდა და არა
სოდეს მიდიოდა კომპრომისზე საკუთარ თავ
თან. არასოდეს ყოფილა კონფორმისტი თეატ
რში და არ უსარგებლია პრივილეგიით, რომლითაც,
ოჯახის საზოგადოებრივი თუ პროფესიული მდგომა
რეობიდან გამომდინარე, ახალგაზრდ
 ობაში შეეძლო
ესარგებლა. ყველაფერი, რაც მიიღო და ვერ მიიღ
 ო,
რასაც მიაღწია და ვერ მიაღწია - მხოლოდ პირადი
მონაპოვარი თუ დანაკარგი იყო. ის, რაც დაიმსახურა.
მას, როგორც ნამდვილ ხელოვანს - რომლის ხელ
წერასაც (რასაც „თემურ ჩხეიძის მეთოდი“ შეიძლე
ბა ვუწოდოთ) ყოველთვ ის ცნობდი, რომელიც, თან
არასდროს ყოფილა ერთფეროვანი, რომელიც მუდ
მივად იცვლებოდა - აზროვნების მასშტაბური არეა
ლი ჰქონდა და დროსა და სივრცეზე დაუბრკ ოლებ
ლად ბატონობდა.
არავითარი „მომგებიანი“ ეფექტი, მაყურებლის ემო


14

15 gv.

# 5 (155) ივნისი 2022 წელი

14 gv.



ციის „ამგდები“ სცენები თუ მუსიკა ან სხვა მსგავსი „გაცვეთილი“ თეატრალური ხერხი ემოციისა თუ სათქმ ე
ლის გავლენის მოსახდენად. შეფარული და მრავალშრიანი სიმბოლოები, რომლებსაც თავშეკავებულად და
ზუსტად მიჩენილ ადგილებში ფანტავდა. ყველაფერი სადა, გარეგნულად „მშვიდი“ და გაწონასწორებულია.
მხოლოდ შინაგანი ვნებები ბობოქრობენ, რომლებსაც მსახიობები (რომელთა გარეშეც, რასაც აკეთებდა,
იმის გაკეთება შეუძლებელია), ზუსტად განსაზღვრული და კარგად გათვლილი ამოცანების მეშვეობით, ღრმა
და მრავალშრიანი ნიუანსებით აწყობდნენ. მსახიობი მისთვის ყოველთვის მთავარი იყო, რომელიც მაყურე
ბელს სპექტაკლის აქტიურ მონაწილედ აქცევდა, მისი ჩართულობის კოეფიციენტი უკიდურეს ხარისხში აჰყავ
და და თანაგანცდის ფაქტორს აძლიერ
 ებდა.
მისი შემოქმედება ყოველთვის ყველაზე მთავრის ამოხსნის - ადამიან ის ზნეობის, მისი ზნეობრივი თუ უზნეო
საქციელის მოტივაციის გარკვევის, შინაგანი სამყაროს კვლევისა და ამ ყველაფრის შედეგების აღმოჩენისკენ
იყო მიმართული. იმისკენ, რაც საზოგადოებაში, ადამიანებში ხდებოდა და ხდება, ოდითგან დღემდე.
ის დასაწყისიდან ბოლომდე, სიკვდილის წინ სტუდენტებთან დადგმული „სეილემის პროცესით“ დაგვირგვი
ნებული, საუბრობდა ადამიანების შესახებ, რომლებსაც დრომ, ცხოვრებამ ვერაფერი დააკლო და მათ შესა
ხებაც, რომლებიც სამყაროსთან ბრძოლაში დამარცხდნენ. მათ შესახებ, ვინც იბრძოდა, წააგო ყველა ომი და
მაინც გაიმარჯვა და მათ შესახებაც, რომლებმაც, ბედს დამორჩილებულებმა, ყველაფერი დაკარგეს, როდესაც
შეწყვიტეს ზნეობ ის დასაცავად ბრძოლა.
გადაჭარბების გარეშე შეიძლება თქმა, რომ თემურ ჩხეიძ ეს ჰქონდა „საკუთარი“ თეატრი, რომელიც ოდესღაც
შექმნა. ბევრჯერ იყო პირველი და ბოლომდე ასეთად დარჩა. ბევრჯერ იყო ახალაღმომჩენი და გზის გამკვა
ლავიც, იქაც, სადაც ბილიკიც კი არ იყო. იგი არაერთი ადამიან ისთვის იქცა გამყოლად მოგზაურობაში უცხო
ქვეყნების გასაცნობად, ახალ სამყაროებთან შესახვედრად, ახალ დღესასწაულებზე დასასწრებად.
შენც ყოველთვის მიჰყვებოდი სამყაროსკენ, რომლის გასაღებიც მხოლოდ მას ჰქონდა, რომლის გეზიც მხო
ლოდ თვითონ იცოდა, მოგზაურობის დაწყების განკარგულების გაცემაც მარტო მას შეეძლო. მიჰყვებოდი,
რადგან ენდობოდი. ენდობოდი, რადგან ეს ნდობა პიროვნული თვისებებით, ცხოვრებითა და შემოქმედებით
დაიმსახურა.
თემურ ჩხეიძის აღარყოფნით ეს ზღაპრული მოგზაურობა დასრულდა. წყვდიად
 ი გამეფდა. მაგრამ პროცესი
გრძელდება.
ლელა ოჩიაური
„თუ გინდათ ნუ ივლით ჩემთან, მაგრამ იარეთ თემურ ჩხეიძის რეპეტიციაზ ე“ - გვითხრა გაბრაზებულმა მიხე
ილ თუმანიშვილმა.
დღეს, როცა ყველაფერი გაშავთეთრდა, მხოლოდ მოგონებებს შერჩა ნათელი ფერი. ვისაც ქონია ბედნიერ
 ე
ბა ერთხელ მაინც მჯდარიყო თემურ ჩხეიძ ის სამაგიდო რე
პეტიციაზე, მიხვდებოდა - რას ნიშნავს თეატრალური მაგია.
სწორი სიტყვებით, სწორი ინტონაციით, სწორი დამოკიდებუ
ლებით, სწორი აზრით, სწორი კონცეფციით... და, რაც მთავა
რია, ძალიან მარტივი ენით ისე უხსნიდა არტისტებს სცენის
მიზანს, რომ სათამაშოც აღარაფერი იყო.
ალბათ, დღევანდელ შავ-თეთრ ცხოვრებაში ყველაზე ძნე
ლია იცხოვრო და შეგეძლოს შეინარჩუნო ან დაინახო ამდენი
ნათელი ფერი. უსიყვარულობაში ხედავდე სიყვარულს, უიმე
დობაში - იმედს…
ის ყველას იმედი იყო.
მასზე სწორდებოდა ქართული თეატრი.
მისი წასვლ
 ით ქართულ თეატრს დააკლდ
 ება ყველაზე მთავარი - ხარისხი!
ხოლო მე დამრჩება დრო, რადგან ვეღარასოდეს მივალ მის სამაგიდო რეპეტიციაზ ე…
პ.ს. მის გარეშე ქართული თეატრი აუცილებლად შეიცვლ
 ება. არ ვიცი საითკენ წავა, მაგრამ ის აღარ იქნება...
დავით დოიაშვილი


16 gv.
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საოცარი ადამიანი წავიდა ჩვენგან.
დაგვტოვა!
უაღრესად მდიდარ შემოქმედებასთან ერთად ბევრი
საფიქრალიც დაგვიტოვა.
მასში ერთი გამორჩეული თვისება მიყვარდა, ისე
შეგეკითხებოდა, შეკითხვას ისეთ ფორმულირებას
მოუძებნიდა, პირველ რიგში, უხერხულად რომ არ
გეგრძნო თავი, არ გწყენოდა. არადა, უხერხულად კი
უნდა ყოფილიყავი, რადგან შეცდომაზე მიგანიშნებ
და. დიახ, შეცდომაზე, რომელიც სავარაუდ
 ოდ გამო
უცდელობით მომდიოდ
 ა. თემურ ჩხეიძე ტელე-რეჟი
სურას მასწავლიდა.
(ყოველთვის თეატრის რეჟისურა მაინტერესებდა.
უფრო მეტად ოპერის, მაგრამ მაშინ მხოლოდ 4 წე
ლიწადში ერთხელ იყო თეატრის რეჟისურის ფაკულ
ტეტზე მიღება. ერთხელ ბატონმა თემურმა ტელე-სა
რეჟისორო ჯგუფი აიყვანა თეატრალურ ინსტიტუტში.
ჰოდა, სკოლის დამთავრების შემდეგ მეც ამ ჯგუფში
მოვხვდ
 ი).
მაშინ თემურ ჩხეიძე სატელევიზიო სპექტაკლებს
იღებდა. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვ ა რამდე
ნიმე დადგმას.
მის თეატრზე, სახელოსნოზე, ვფიქრობ, ბევრი და
წერს. მე კი მის ტელე-რეჟისურით გატაცებას შევეხე
ბი.
გადაღებებს ვესწრებოდი. დაჟინებით ვაკვირდებო
დი. თითქოს იმავე ხერხებით აგებდა სცენებს. ზუს
ტად ისე, როგორც თეატრში, მაგრამ, დაკვირვების
მიუხედავად, თითქმის ყოველთვის დრამატული ჟან
რი ხელიდან სადღაც მისხლტებოდა. ვერაფრით ვა
ფიქსირებდი, როდის ქრებოდა ზღვარი სპექტაკლსა
და ტელე-სპექტაკლს შორის. ეს ხომ ორი სხვადასხ
ვა ფორმატი იყო. გადაღების მოედანზე ვუყურებდი
ცოცხალ არტისტებს და ჩემდა უნებურად თვალი იქვე
მდგარ ტელე-ეკრანზე გამირბოდა.
ერთხელ „ოტელოს“ პირველი სცენის კადრირება
დამავალა. ვიფიქრე, როგორც ვხედავ, ისე აღვწერ
და თუ რამეა, იმით მაინც გავიმართლებ თავს, რომ
ასე ვხედავდი და მორჩა.

ჩია. თითქოს რაღაცას ეძებდა. ჩემი აზრით, თეატ
რში უკვე მიგნებულ სცენურ სიმართლეს და თავის
მხატვრ
 ულ ენას ამოწმებდა. მგონი აინტერესებდა,
ტელე-მაყურებელთანაც თუ გააბამდა ისეთივე უხი
ლავ ძაფებს, როგორც ეს მან თეატრის მაყურებელ
თან შეძლო. უფრო ზუსტად რომ გამოვხატო აზრი,
მას მგონი აინტერესებდა, ტელე-კამერებს, როგორც
ტექნიკურ საშუალებას, შესწევდა თუ არა ძალა, და
ეფიქსირებინა ის გენიალური პროცესი, როცა შენ
თვალწინ ხდება ნამდვილი თეატრალური სასწაული
- იბადება ახალი სიმართლე ანუ თეატრალური სი
ცოცხლე.
სულ მალე ბატონი თემური სანქტ-პეტერბურგში სამ
ხატვრ
 ო ხელმძ ღვანელად გადაიყვანეს - მაშინაც
ბევრი შეკითხვა დაგვიტოვა. მე თეატრის რეჟისურაზე
გადავედი ბატონ მიხეილ თუმანიშვილთან, მაგრამ...
ტელე-რეჟისურის მიმართ სიყვარული არ გამნელე
ბია.
ახლა კი მგონია, რომ სწორედ ტელე-ფორმატი სჭირ
დება ქართულ თეატრს.
სჭირდება ახალი ფორმების ძიებისთვის.
ახალი დრამატურგიის პოპულარიზაციისთვის.
მსახიობების განვითარებისთვის.

ჰოდა, სწორედ იქ დაიწყო, რაც დაიწყო! შეკითხვები!

თეატრში მაყურებლის მოზიდვისთვის.

შეკითხვები სხვადასხვ ა ფორმით. შეკითხვები სხვა
დასხვა ჟანრში, შეკითხვები წარსულზე, აწმყ ოზე და...

21-ე საუკუნეში ტექნიკურად ეს ხომ გაცილებით
იოლია.

მომავალზე გადასვლა ვინ გაცალა.

ბატონი თემურის ტელე-გამოცდილება გვჭირდება!

შეკითხვები პიესის გმირების ხასიათებზე, შეკითხვები
პიესაში არსებულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ მდგო
მარეობ აზე. იქ გავიფიქრე, რომ საქმე ვერ მქონდა
კარგად. თურმე მე ჩემი ფანტაზიის იმედი კი არ უნ
და მქონოდა, არამედ სხვა უფრო მნიშვნ ელოვანი და
ღრმა რაღაცები მესწავლა.

წავიდა დიდი რეჟისორი, მოაზროვნე, დაგვტოვა
ჩვენს ფიქრებთან და დაგვიტოვა უამრავი შეკითხვა
თეატრზე.

ტელე-რეჟისურა იმ პერიოდში მან შეგნებულად აირ

16

იქნებ რომელიმე შეკითხვას ვუპოვო პასუხი?!

დავით საყვარელიძე
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მხოლოდ გულწრფ
 ელი მადლიერების გამოხატვა
შემიძლია თანამედროვეობის გამორჩეული რეჟი
სორისა და პიროვნების მიმართ.
ნერონ აბულაძე
თემურ ჩხეიძე ჩემთვის არის ეტალონი პროფესი
ული და პიროვნული კეთილსინდისიერების, ღირ
სების, მხატვრული ხარისხის ერთგ ვარი თამასა და
გარანტი.
თემურ ჩხეიძე თანამედროვე და უახლესი ქართუ
ლი თეატრის ერთი გამორჩეული ფერია, რომელიც
მისი სპექტაკლებით განსაკუთრებულ მნიშვნ ელო
ბას სძენდა ქართული თეატრს, მაყურებელს აჩ
ვევდა აზროვნებას, ფიქრს, უმუშავებდა ანალიზის
უნარს...
წლების წინ თემურ ჩხეიძეს საგაზეთო ინტერვიუს
ჩაწერის დროს ვკითხე - რატომ მოხსნა მარჯანიშ
ვილის თეატრის რეპერტუარ
 იდან გახმაურ
 ებული
სპექტაკლი „ჯაყოს ხიზნები“. მაყურებელი ჯაყოს
უფრო თანაუგრძნ ობდა, ვიდრე თეიმურაზ ხევის
თავს და მსახიობებსაც უხერხული მდგომარეო
ბა ექმნებოდათო, მიპასუხა დიდმა რეჟისორმა.
თემურ ჩეიძე მალევე შეელია მნიშვნელოვანი, გა
მორჩეული მხატვრული ღირებულების წარმოდგე
ნას, რადგან საზოგადოდ გამეფებული აგრესიისა
და კრიმინალური მენტალიტეტის ერთგვარი იდე
ალიზაციის ფონზე, სპექტაკლისადმი მაყურებლის
დამოკიდებულება აღარ შეესაბამებოდა რეჟისო
რის მხატვრულ ჩანაფიქრს.

იშვიათად შევხვედრილვარ თემურ ჩხეიძესავით
თავმდაბალ, ღირსეულ და მოაზროვნე რეჟისორს
/პიროვნებას. ქართულ თეატრში იგი ყველაზე
ჭკვიან, დინჯ, გაწონასწორებულ, ინტელიგენტ რე
ჟისორად მეგულებოდა, რომელიც ბევრისთვის მა
გალითის მიმცემი იყო.
თემურ ჩხეიძე ის რეჟისორია, რომელიც ქმნი
და თანამედროვე და უახლეს ქართულ თეატრს,
ზრდიდა თაობებს, მოქალაქეებს, ხელოვანებს
ქართული თეატრის და საზოგადოების უკეთესი
მომავლისთვის.
ბატონი თემური ქართული თეატრის სინდისიცაა,
რომელმაც იცოდა დროის, მსახიობის, მაყურებ
ლის ფასი.

თემურ ჩხეიძეს შეეძლო უარი ეთქვა სპექტაკლზე,
თეატრზე, თუკი დარწმუნდებოდა, რომ
წარმოდგენის კონცეფციას მაყურებელი
ისე ვერ კითხულობდა, როგორც თავად
ჰქონდა ჩაფიქრებული. ამიტომაც იყო
გამორჩეული რეჟისორი, პროფესიონა
ლიზმთან ერთად, დიდი პედაგოგისა და
პიროვნების საუკეთესო მაგალითი.
ყოველთვის, როდესაც თემურ ჩხეი
ძის სპექტაკლზე მივდიოდი, გულდას
მით ვკითხულობდი უკვე არაერთხელ
წაკითხულ პიესას. სპექტაკლის ნახვის
შემდეგ კი ცხადი იყო: სწორედ ის ნიუან
სი, დეტალი თუ რემარკა მრჩებოდა ყუ
რადღების მიღმა, რაც, ხშირ შემთხვევაში,
რეჟისორისთვის ნაწარმოების ახლებუ
რად გააზრების, განსხვ ავებული კონცეფ
ციის საფუძველი გახლდათ.

ლაშა ჩხარტიშვილი
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ჩემო ძვირფასო თემურ!
ძნელია ზუსტი სიტყვების პოვნა, ჩემი მწუხა
რების გამოსახატავად.
ფასდაუდებელო მეგობარო.
მე მქონდა თქვენთან მუშაობის სიამ ოვნება
და ღმერთმა ქნას, ყველა ადამიან ი ისეთი
ვე კეთილი იყოს ერთმანეთის მიმართ, რო
გორიც თქვენ იყავით ყველა ჩვენგანთან.
თქვენ სიცოცხლე გაგვიხანგრძ ლივეთ, ტოვ
სტონოგოვის დიდი დრამატული თეატრის
სიცოცხლე, რომელსაც სამუდამოდ გაყვება
თქვენი ხელწერა, თქვენი უნიკალური სტი
ლი. თქვენ ყოველთვის ქმნიდით ატმოსფე
როს, რომელშიც ცხოვრება და მუშაობა ბედ
ნიერება იყო.
თქვენი ქართული სიყვარულით გაათბეთ ჩვენი ჩრდილოეთური ცივი გულები, გაათბეთ საქართველოს
პოეტური, სიცოცხლით სავსე ჰაერით.
მადლიერების ცრემლებით ვიხსენებ თქვენთან მუშაობას - „ანტიგონე“, „სეილემის ჯადოქრები“,
„კოპენჰაგენი“, „ბიძიას სიზმარი“, რომლებიც კვლავ დგას დიდი თეატრის სცენაზე.
დღეს თქვენი წასვლ
 ა ყველაზე მძიმე დარტყმაა. შეუცვლ
 ელი დანაკარგი. სიცარიელე. გულწრფელ სამ
ძიმარს ვუცხადებ ყველა თქვენს ახლობელს, უპირველეს ყოვლისა ნანის და თქვენს ქალიშვილებს.
მშვიდობით! სიყვარულით, თქვენი
ოლეგ ბასილაშვილი
ტალანტებით მდიდარმა ქართულმა მიწამ მაჩუქა
თემურ ჩხეიძესთან მეგობრობა, რისთვისაც მისი
მადლობელი ვარ. ჩვენ თითქმის ტოლები ვართ.
დავსეირნობდით ძველი თბილისის ქუჩებში, ვოც
ნებობდით ცხოვრებაზე.
თემურის სპექტაკლები თბილისში, მოსკოვში, პე
ტერბურგსა და სხვა ქვეყნებში მისი არაჩვეულებ
რივი სამყაროს გამოვლინებაა. ძვირფასო თემურ,
წახვედი და მე ვიხსენებ შენს არაჩვეულებრივ
სპექტაკლებს, მიზანსცენებს, რომლებიც სავსე იყო
სიღრმ ითა და ჰარმონიულობით, რაც გამოგარჩევ
და თეატრალურ სამყაროში. ქედს ვიხრი შენ წინა
შე და მადლობა - ყველა იმ დღისთვ ის, რომელიც
მაჩუქე.
მადლობა, რომ ჩემი ცხოვრება უკეთესი გახადე
(და არა მარტო ჩემი). მე მოვუყვები შთამომავლო
ბას, როგორი დიდი როლი ჰქონდა თეატრს 60-იანი
წლების საქართველოში.
ადოლფ შაპირო
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ავტორები:
ნანი ჩიქვინიძე, ლილი ასკურავა, ანჟელიკა აგაბაბოვი, ანასტასია
ჭანტურაია, რობერტ სტურუა, მაკა ვასაძე, ანდრო ენუქიძე,
გიორგი შალუტაშვილი, გიორგი მარგველაშვილი, ლევან წულაძე,
ალექსანდრე (ნუკრი) ქანთარია, ავთანდილ (ავთო) ვარსიმაშვილი,
დიმიტრი (დიმა) ხვთისიაშვილი, მაია დობორჯგინიძე,
გურამ ბათიაშვილი, ლელა ოჩიაური, დავით დოაიაშვილი,
დავით (დათო) საყვარელიძე, ნერონ აბულაძე, ლაშა ჩხარტიშვილი,
ოლეგ ბასილაშვილი, ადოლფ შაპირო.
გამომცემლობა „კენტავრი“, აღმაშენებლის გამზ. 40; ტელ: 2999 411 (240);
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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
www. tafu.edu.ge

